اللجنة التنظيمية:
د /لبنى رحمونً ،رئٌسة اللجنة التنظٌمٌة
د/صٌد عادل
د.أ /فضلون أمال
د.أ /خاللفة زٌنب
د.أ/جعفري نبٌلة
د/عالق أمٌنة
د /خالد عبد الوهاب
أ /قوجٌل نور العابدٌن
أ /ملٌك محمد
أ/ماضوي مرٌم
أ /عاشور هناء
أ/بوالعام بالل
طلبة الدكتوراه
قواعد المشاركة:
اللغات المعتمدة فً الندوةة العربٌة والفرنسٌة واإلنجلٌزٌة.
ترسل المداخالت مباشرة على البرٌد االلكترونً التالًة
nailinaf10@gmail.com
naili.nafissa@univ-oeb.dz,
متوسط الورقة النهائٌة للبحثة ما بٌن  6000إلى 8000
كلمة
رسوم الفعالٌةة 3000دج
تفاصٌل الرسوم (مطلسوب وهسام ة مسلسحسوظسةة ال تستسحسمسل
الجهة المنظمة تكالٌف اإلقامسة والسسفسر وتستسكسفسل بستسوفسٌسر
وجبة الغداء ٌوم الندوة
مواعيد مهمة:
آخرررر مررروعرررد دسرررترررلم الرررمرررداخرررل كرررامرررلرررة يررروم
.08/03/2018
الرد على المداخل المقبولة وارسال الدعوا يوم:
14/03/2018
انعقاد الندوة سيكون يوم20/03/2018 :
الجهة المنظمة:
تسعسسرٌسف السسجسهسسة السسمسسنسظسسمسسةة كسلسسٌسة السسعسلسسوم االجسستسسمساعسسٌسسة
واالنسانٌة ،قسم السعسلسوم االنسسانسٌسة ،جسامسعسة السعسربسً بسن
مهٌدي -أم البواقً-

الرئيس الشرفي للندوة:
أ.د /حوبار فرٌدة رئٌسة الجامعة
المشرف العام لندوة :
د -بلعٌدي عبد الحكٌم عمٌد الكلٌة
رئيس الندوة :
د /نفٌسسسة نساٌسلسًة كسلسٌسة السعسلسوم االجستسمساعسٌسة
واالنسانٌة ،قسم العلوم االنسانسٌسة ،جسامسعسة -أم
البواقً-
رئيس اللجنة العلمية:
أ.د /صالح بن نوار
أعضاء اللجنة العلمية:
أ.د /نسسادٌسسة شسسرابسسً لسسعسسبسسٌسسدي ،جسسامسسعسسة -3-
الجزائر
أ.د /قدور عبد هللا ثانً ،جامعة وهران
أ.د /فاٌزة ٌخلف ،جامعة الجزائر -3-
د /نفٌسة ناٌلً  -جامعة ام البواقً-
د /جالل خشاب  ،جامعة سوق أهراس
د /صٌد عادل ،جامعة -أم البواقً-
د/لٌندة ضٌف جامعة -أم البواقً-
د /زكٌة العمراوي – جامعة أم البواقً -
د /رضوان بلخٌري ،جامعة تبسة
د/حجام الجمعً جامعة -ام البواقً-
د/وسار نوال جامعة -أم البواقً-
د /حموش عبد الرزاق ،جامعة قالمة
د /رحمونً لبنى جامعة -أم البواقً-
د/عٌواج عدراء جامعة -أم البواقً-
د /حنون نزهة ،جامعة أ-م البواقً-
د /لونٌس بادٌس ،جامعة باتنة -1-
د /سمٌر رحمانً ،جامعة باتنة -1-

الجمــــهورٌة الجــــــزائرٌة
الدٌــــمقراطٌة الشعبٌة
جامعة العربً بن مهٌدي –أم البواقً-
كلٌة العلوم االجتماعٌة و اإلنسانٌة
قسم العلوم االنسانٌة
تنظم ندوة وطنٌة حول
الواقعية الجديدة في السينما الجزائرية

يوم  20مارس 2018
بقاعة المحاضرات الكبرى
من إعداد
د /نفيسة نايلي

أهداف الندوة:
-1التعرف أكثر عن السٌنما الجزائرٌة منذ ظسهسورهسا
إلى ٌومنا هذا والتطرق إلى كل المراحل الستسً مسرت
بها والمشاكل التً صادفتها.
 -2االطالل على مفهوم الواقعٌة الجدٌسدة مسن جسانسب
ظسهسسورهسا فسً السعسسالسم وتسطسسورهسا بصسفسسة عسسامسة ،ثسسم
ظهورها فً الجزائر بصفة خاصة.
 -3البحث فً كٌفٌة تسطسبسٌسق السواقسعسٌسة السجسدٌسدة فسً
السٌنما الجزائرٌة عبر مراحلها المختلفة.
 -4مساهسمسة السواقسعسٌسة السجسدٌسدة مسن خسالل لسسٌسنسمسا
الجزائرٌة فً معالجة وتصوٌر الظروف االقتصسادٌسة
واالجتماعسٌسة لسلسمسجستسمسع السجسزائسري عسبسر مسخستسلسف
الفترات.
 -5إظهار جرأة المخرجٌن الجزائرٌٌسن فسً تصسوٌسر
كل ما هو واقعً وحدٌث سٌما فً مرحسلسة السعسشسرٌسة
السوداء.
 -6محاولة االحاطة ب هم جوانب الواقعٌة الجدٌدة فسً
السٌنما الجزائرٌة المعاصرة ،وتسلسٌسط الضسوء عسلسى
أهم أعالمها.
محاور الندوة:
المحور األول :السٌنما الجزائرٌة ،ظهورها ومراحسل
تطورها.
المحور الثاني :الواقعٌة والواقعٌة الجدٌدة فً السٌنما
العالمٌة والجزائرٌة.
المحور الثالث :السٌنما الجزائرٌة السثسورٌسة واالتسجساه
الواقعً.
المحور الرابع :المشكالت االجتماعٌة واالقستسصسادٌسة
فً سٌنما ما بعد االستقالل.
المحور الخامس :العشرٌة السوداء وتمثٌل الواقع.
المحور السادس :االتجاهات السواقسعسٌسة فسً السسٌسنسمسا
الجزائرٌة المعاصرة.
المحور السابع :أعالم الواقعٌة الجدٌدة فسً السجسزائسر
نماذج وتجارب.

أثناء ذلك استفادت السٌنما الجزائرٌة مسن خسبسرة السكسثسٌسر مسن السمسخسرجسٌسن
األجانب على رأسهم االٌطالً جٌلوبونتٌكسورفسو صساحسب السفسٌسلسم السعسالسمسً
معركة الجزائر ،التً استطال أن ٌجسد فٌه بواقعٌة بحتة ما مر به الشسعسب
الجزائري أثناء تلك الفترة ،وحسب العدٌد من المحللٌن والنقاد السٌنمائسٌسٌسن
فإن هذا الفٌلم جسد الواقعٌة الجدٌدة فً السٌنما الجزائرٌسة بسجسدارة إضسافسة
إلى العدٌد من األفالم الثورٌة األخرى التً لم تخرج عن هذا االطار سسواء
باخراج أجنبً أو جسزائسري مسث أفسالم مسحسمسد لسخسضسر حسمسٌسنسة و أحسمسد
راشدي...إلخ
وفً فترة لٌست ببعٌدة عن سابقتها بدأت تبزغ فً أفق السٌنمسا السجسزائسرٌسة
أفسسالمسسا جسسدٌسسدة تصسسور السسحسسٌسساة السسعسسامسسة لسسلسسنسساس والسسظسسروف االجسستسسمسساعسسٌسسة
واالقتصادٌة ،التً عكست معاناة الناس أحٌانا ومحاولة ت قلمهم مع الوضسع
تارة أخرى ،ف خذ المخرجون الجزائرٌون ٌنقلون تلك الصور عبر أفالمهسم
بطرٌقة ضمنٌة فً كثٌر من األحٌسان خسوفسا مسن السسلسطسة  ،لسكسن ذلسك لسم
ٌخرجهم من اطار الواقعٌة الجدٌدة التً عهدتهسا األفسالم السجسزائسرٌسة ،كسان
ذلك فً فترة السبعٌنات والثمانٌنات ،فظهسرت عسدة أفسالم فسً هسذا الصسدد
مثل عاٌش بـ  ،21عمر قتالتو ،لٌلى وأخواتها ،وتواصل األمر علسى هسذه
الوتٌرة حتى بداٌة التسعٌنات أٌن تغٌرت مواضٌع السٌنما بدخول السجسزائسر
إلى مرحلة العشرٌة السسوداء وظسهسور االرهساب والسجسمساعسات السمسسسلسحسة،
ورغم تحول المخرجٌن السٌنمائٌٌن المحلٌٌن والمهاجرٌن لمعالجسة ظساهسرة
االرهاب والعنف المسلح -الذي غرقت فٌه الجزائر ألزٌد من عشر سنوات
 إال أنهم لم ٌنحازوا عن انستسمسائسهسم لسمسدرسسة السواقسعسٌسة السجسدٌسدة ،وبسذلسكاستطاعوا رصد كل مظاهر العنف والمعاناة فً أغلب مناطق الوطن الستسً
ذاقت مرارة اإل رهاب األعمى ،ومن أهم تلك األفالم التً كان لها السفسضسل
الكبٌر فً تناول هذا الموضول بكل جرأة نجد فٌلم رشسٌسدة ،السمسنسارة ،حسً
باب الواد ،التائب..إلخ
وبعد خروج الجزائر من هذه المسحسنسة فسإن السسٌسنسمسا السجسزائسرٌسة تسطسرقست
لمواضٌع اجتماعٌة جدٌدة مست كل الشرائح االجستسمساعسٌسة ،مسنسهسا السمسرأة،
الشباب ،األطفال ،والعائلة بصفة عامة وذلك دائما فً اطار تصوٌر الواقسع
بطرٌقة سهلة ومفهومة ،وٌمكننا القول أن السٌنما الجزائرٌة فً هذه الفستسرة
كانت أكثر جرأة ،واستطاعت أن تعٌد انتاج أفالم حول مواضٌع قدٌمة مثل
الشخصٌات الثورٌة كفٌلم مصطفً بن بولعسٌسد ،السوهسرانسً ،زبسانسة...وكسذا
أفالم العشرٌة السوداء مثل فٌسلسم الستسائسب ،والسمسحسنسة ،أفسالم حسول ظساهسرة
الحرقة نذكر فٌلم حراقة...إلى غٌر ذلك من المواضٌع االجتماعٌة الهامة.
إن كل هذا التطور الذي عرفته الجزائر فسً مسجسال السسٌسنسمسا كسان نستسٌسجسة
اعتمادها على تصوٌر الواقع فً اطار السمسدرسسة السواقسعسٌسة السجسدٌسدة الستسً
استفادت منها السٌنما الجزائرٌة بواسطة التكوٌسن االخسراجسً فسً السخسارج
بصفة كبٌرة ،ولقد حققت الجزائر بذلك فسً مسجسال السسٌسنسمسا فسوزهسا بسعسدة
جوائز فً عدة مهلرجنات سٌما فً نهاٌة الستٌنات وبداٌة السبعٌنسات حسٌسن
ازدهرت ب فالم الثورة ،ورغم التعثر الذي كان ٌطولها من حسٌسن رخسر إال
أنها تعود وتستسجسدد لستسحسقسق انستساجسات أخسرى تسرقسى لسلسمسشساركسة فسً تسلسك
المهرجانات مثل فسٌسلسم عسائشسات لسنسادٌسة شسرابسً وفسٌسلسم مسسخسرة إللسٌساس
سالم...إلخ
وقد جاءت هذه الندوة الوطنٌسة لستسسسلسط الضسوء عسلسى مسوضسول السواقسعسٌسة
الجدٌدة فً السٌنما الجزائرٌة ،للستسعسرف عسلسى أهسم مسمسٌسزات وخصسائسص
وأسالٌب االنتاج السٌنمائً ضمن هذا التوجه وسٌتم معالجة هذا المسوضسول
من خالل جملة من المحاور.

إشكالية الندوة
عرفت السٌنما تطورا كبٌرا منذ ظهورها إلى ٌومسنسا هسذا مستس ثسرة
فً ذلك ب هم التطورات االقستسصسادٌسة والسسٌساسسٌسة والستسغسٌسرات االجستسمساعسٌسة
والثقافٌة للمجتمعات ،وباعتبار أنها فن فهً تعبر عن وعً اجتسمساعسً حسٌسث
تعكس وجوده ،إذن فهً صورة عن المجتمع .وللسٌنسمسا تس ثسٌسر كسبسٌسر عسلسى
الرأي العام كما تت ثر به ،فهسً تسنسشسر السوعسً السثسقسافسً واالجستسمساعسً كسمسا
تستوحً قصصها ورواٌاتها من واقع المجتسمسع وتسراعسً السذوق السعسام لسدى
الجماهٌر ،لذلك فإن الفن السابع ٌساهم بدرجة كبٌرة فً صناعة الرأي السعسام
أحٌانا أكثر من اإلذاعة والتلفزٌون والصحافة المكتوبة وهذا راجع إلسى أنسهسا
تصور حٌاة األشخاص بصفة واقعٌة فسً السكسثسٌسر مسن األحسٌسان كسمسا تسوجسه
انتاجاتها إلى مختلف شرائح المجتمع باختالف فرقاتهسم السفسردٌسة ومسعسارفسهسم
اإلدراكٌة ،كما تحاول ترسٌخ صورة معٌنة حول السمسوضسول السذي تسعسالسجسه
بطرٌقة أو ب خرى عن طرٌق تغٌٌر فسكسرة مسعسٌسنسة أو إعسادة بسنسائسهسا بشسكسل
اٌجابً ،فهً باإلضافة للتسلٌة والستسرفسٌسه ،تسنسشسر أفسكسارا وتصسنسع رسسائسل
إعالمٌة هادفة ،حٌث لم تعد السٌنما ذلك العالم المتحرك الملًء بالشخصسٌسات
واألحداث وإنما هً حقل واسع للرسائل الضمنٌة التً تستسمسثسل فسً االتصسال
غٌر اللفضً من إشارات وإٌحاءات وإٌماءات.
ولقد صنفت السٌنما منذ ظهورها إلسى عسدة مسدارس حسسب السعسامسلسٌسن فسٌسهسا
والمهتمٌن بها ،وٌعتبر االتجاه الواقعً للسٌنما من أهمها كونه رافق السسٌسنسمسا
فً بداٌاتها األولى نذكر على سبٌل المثال أفالم االخوة لٌمٌٌر كفسٌسلسم وصسول
القطار ،عائلة لومٌٌر..إلخ وهً عبارة عن أفالم تجرٌبٌة قصسٌسرة وواقسعسٌسة،
وبعد الحرب العالمٌة الثانٌة طور هذا االتجاه إلى الواقعسٌسة السجسدٌسدة كستسوجسه
سٌنمائً ظهر فً إٌطالٌا ،قاده مجموعة من المخرجٌن الذٌن قرروا الخسروج
عن الم لوف ،و أن تقول السٌنما ما عجزت سٌنما ذلسك السعسصسر أن تسقسولسه،
حٌث أخذ مجموعة من المصورٌن أفكارهم وكمٌراتهم إلى الشارل بعد أن تم
رفض مشارٌعهم من قبل دور االنتاج ،وألن األفالم الواقعٌة قبل ذلسك كسانست
تصور فً أماكن مغلوقة فإن هؤالء الواقعٌون الجسدد فضسلسوا تصسوٌسر أفسالم
حٌة عن حٌاة الناس والمجتمع بكل تفاصٌلها ،فإن الناس أعجبوا بتلك األفسالم
وشجعوها وأقبلوا علٌها حتى حققت نجاحات كبٌرة وغٌر متوقعة .ومسن أول
وأهم المخرجٌن السٌنمائٌٌن فً مجال الواقعٌة الجدٌدة نجد فٌدٌرٌكوفٌللسٌسنسً،
روسسسٌسسلسسلسسٌسسنسسً ،بسسازولسسٌسسنسسً ،فسسٌسستسسورٌسسودٌسسسٌسسكسسا ،مسساٌسسكسسل انسسجسسلسسوأنسسطسسونسسٌسسونسسً،
جٌلوبونتٌكورفو ،لوتشٌانوفٌسكونتً.
بعد ذلك انتشرت الواقعٌة الجسدٌسدة فسً مسخستسلسف السدول األوروبسٌسة األخسرى
والغربٌة منها فرنسا ،وروسٌا.
وتعتبر السٌنما الجزائرٌة التً انطلقت فً غضون حرب التحرٌر بسمسسساعسدة
مخرجٌن فرنسٌٌن واٌطالٌٌن..من أولى بلدان العالم الثالث التً ظهرت فسٌسهسا
السٌنما من جانبها الواقعً ،حٌث أخذ هؤالء المخرجٌن بمساعدة عناصر من
جبهة التحرٌر وجٌش التحرٌر الوطنً من جهة والشعب الجزائري من جسهسة
أخرى فً نقل الواقع المرٌر لسجسزائسر السحسرب واالسستسعسمسار ،وقسد سساهسمست
السٌنما آنذاك باإلضافة إلى الصحف واإلذاعة الثورٌسة إلسى تسدوٌسل السقسضسٌسة
الجزائرٌة ومنه االستقالل.
استمرت رحلة السٌنما الجزائرٌة بعد ذلك فً تبجٌل حرب التحرٌر السوطسنسً
من خالل تجسٌد الواقع المر والالانسانسً السذي عساشسه الشسعسب السجسزائسري،
واالستماتة الالمتناهٌة لجٌش التحرٌر الوطنً فسً مسخستسلسف ربسول السوطسن،
وفً

