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إشكالية الممتقى 

 

كانت األفالم الوثائقية من أىم الوسائط اإلعالمية التي رّوجت لشرعية الوجود  
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
سياسة السينمائية طمس كل مالو الحاول المستعمر الفرنسي من خالل لقد 

ىي في الغالب  ، صمة بالدين والمغة والعادات والتقاليد عبر أفالم وثائقية مسمومة
 . و عجرفتوذات طابع دعائي يتماشى مع أنماط الوىم الغربي في سموكاتو 

 و أمام ىذه المحاوالت لتبرير االستعمار و طمس الشخصية الوطنية نشأت 
بمورة النموذج الحضاري ، و ىّبت ل و معيا األفالم الوثائقيةسينما المغرب العربي 

 البديل الشرعي المقاوم والمناىض لمصورة و لتكونكتمة واحدة موحدة ، كالمشترك 
فضح السموك ل الجزائر وتونس والمغرب فيأفالم فأنتجت ، المفبركة اإلستعمارية 

 مع أبناء المغرب العربي ، بل حاولت كل األفالم لممستعمرالمشين والمتوحش 
الثورية الوثائقية تقديم أدلة قاطعة عمى ىمجية الفرنسي المحتل إن عمى مستوى 

.  والترويع عتفكيره أو عمى مستوى تعاممو المادي المباشر كالتجوي
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  
لى أي مدى  مجرد وثيقة بصرية مؤرشفة فقط أم تجاوز ذلك إلى مستويات أخرى؟ وا 
استطاع الفيمم الوثائقي الثوري أن يطّور من أدائو الفني والجمالي ليكون في مصاف 
األفالم الوثائقية العالمية ؟ وما مدى التأثير الذي مارسو شحن ىذه األفالم الوثائقية 

 .بالمواقف السياسية عمى الجوانب الفكرية منيا والجمالية ؟
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