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إشكالية الممتقى
روجت لشرعية الوجود
كانت األفالم الوثائقية من أىم الوسائط اإلعالمية التي ّ
اإلستعماري الفرنسي بالمغرب العربي  ،وذلك لما لمسينما عموما و األفالم الوثائقية
خصوصا من قدرة عمى اختراق العقول والثقافات  ،بل إن كل الدول المتحكمة في

الصناعة السينمائية كرست ىذه األخيرة لحممتيا الشرسة في الييمنة وتشويو اآلخر

في ىويتو وثقافتو.

لقد حاول المستعمر الفرنسي من خالل السياسة السينمائية طمس كل مالو

صمة بالدين والمغة والعادات والتقاليد عبر أفالم وثائقية مسمومة

 ،ىي في الغالب

ذات طابع دعائي يتماشى مع أنماط الوىم الغربي في سموكاتو و عجرفتو .

و أمام ىذه المحاوالت لتبرير االستعمار و طمس الشخصية الوطنية نشأت

ىبت لبمورة النموذج الحضاري
سينما المغرب العربي و معيا األفالم الوثائقية  ،و ّ
المشترك ككتمة واحدة موحدة  ،و لتكون البديل الشرعي المقاوم والمناىض لمصورة

اإلستعمارية المفبركة  ،فأنتجت أفالم في الجزائر وتونس والمغرب لفضح السموك
المشين والمتوحش لممستعمر مع أبناء المغرب العربي  ،بل حاولت كل األفالم
الثورية الوثائقية تقديم أدلة قاطعة عمى ىمجية الفرنسي المحتل إن عمى مستوى
تفكيره أو عمى مستوى تعاممو المادي المباشر كالتجويع والترويع .

وبالنظر إلى ذلك جاء ىذا الممتقى ليتدبر ويستجمي األسئمة المتولدة عن واقع

السينما في المغرب العربي من خالل األفالم الوثائقية التي رصدت واقع حال

االضطياد أثناء الفترة اإلستعمارية  ،وىي أسئمة يمكن تحديدىا عمى النحو التالي :

ىل استطاعت األفالم الوثائقية في السينما المغاربية أن تؤثر عمى الرأي العام العربي
منو والعالمي بفضل سينماىا الوثائقية المضادة لمسينما الكولونيالية ؟ وىل عالجت
تمك األفالم المواضيع بطريقة موضوعية وفنية ؟ وىل كان الفيمم الوثائقي المغاربي

مجرد وثيقة بصرية مؤرشفة فقط أم تجاوز ذلك إلى مستويات أخرى؟ والى أي مدى

يطور من أدائو الفني والجمالي ليكون في مصاف
استطاع الفيمم الوثائقي الثوري أن ّ
األفالم الوثائقية العالمية ؟ وما مدى التأثير الذي مارسو شحن ىذه األفالم الوثائقية
بالمواقف السياسية عمى الجوانب الفكرية منيا والجمالية ؟.

محاور الممتقى:
 - 1األفالم الثورية في السينما المغاربية

 - 2الفيمم الوثائقي بين صورة الواقع وفمسفة الخيال
 - 3اليوية الثقافية عبر األفالم الوثائقية

 - 4األفالم الثورية بين الوثائقية والتوثيق
 - 5الوثائقية في األفالم الروائية الطويمة

 - 6الوظيفة اإلعالمية في األفالم الوثائقية

أهداف الممتقى
 .1التعريف بالفيمم الوثائقي بوصفو النوع األول في السينما العالمية .

 .2تطوير السينما الجزائرية من خالل خبرات أجنبية خاصة في ميدان اإلخراج
السينمائي الوثائقي.

 .3محاولة تقريب فن السينما لطمبة الكمية من أجل معرفة ىذا الحقل الجديد في
التكوين األكاديمي.

 .4اإلحتكاك بالفنانين والمبدعين في قطاع السمعي البصري.
 .5تكوين الطمبة في مجال األفالم الوثائقية القصيرة.

 .6التمييد لفتح تخصص في ميدان السينما.

 .7إنشاء ورشات عمى ىامش الممتقى من شأنيا تكوين الطمبة واألساتذة.
مالحظة
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شروط المشاركة في الممتقى الدولي
 - 1أن تكون المداخمة مبتكرة وغير منشورة سابقا

 - 2يجب أن يكون الممخص في حدود صفحة واحدة

 - 3يرفق الممخص بسيرة ذاتية لممتدخل تتضمن أىم المعمومات
 - 4طرح إشكالية المداخمة في المقدمة مباشرة

 - 5اإلحاالت عمى اليوامش تكون في آخر المداخمة وليس في كل
صفحة

 - 6عدم الخروج عمى المحاور المذكورة

 - 7الكتابة بخط Traditional arabic

 - 8تضمن الجامعة المستقبمة اإلقامة واإلعاشة خالل أيام الممتقى
ويتحمل المشارك النقل

 - 9كل المراسالت تكون بإسم رئيس الممتقى عمى البريد اإللكتروني
jeddi34@yahoo.fr

تواريخ تهم الممتقى:
آخر أجل إلرسال عناوين وممخصات المداخالت يوم  05ماي .2018-الرد عمى الممخصات المقبولة يوم  25ماي .2018

-آخر أجل إلرسال المداخالت يوم  30جويمية .2018
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