قدم المخرج اإليطالي جيمو بونتيكورفو  Gillo Pontecorvoفيممو معركة الجزائر بعد أن أنيى تصويره
بالعبارة التالية....":إنو فيمم يصور ميالد أمة ،إنو بمثابة نير باطني يخترق السطح ليجد النور ،إنو صورة
تعكس مقاومة ماليين األشخاص الذين يعتبرون أن كل الوسائل مباحة لتحقيق الحرية عمى حد تعبير

فرانس فانون )1(" .ويذكرني ىذا التقديم بالمخرج األمريكي الكبير

غريفيث*  Griffithالذي قدم لفيممو

الكبير التعصب بطريقة مماثمة" :تبدأ القصص المختمفة كأربعة جداول مائية ترى فوق قمة جبل ...ولكن
كمما تقدمت اختمطت ببعضيا البعض بسرعة تتزايد شيئا فشيئا حتى تصبح الجداول األربعة في النياية

سيال جارفا" .

() 2

لقد استعار بونتيكورفو ،وبفضل ثقافتو السينمائية الواسعة ،ليس من مقولة

غريفيث فحسب ،بل من

عالمو السينمائي أيضا .وان جيمو قد عبر عن فيممو بخاصية التدفق والجريان كما ىو حال فيمم غريفيث،
فإن حديثو عن ميالد األمة الجزائرية سينمائيا من حرب التحرير أراده أن يكون مطابقا أيضا لفيمم

ميالد

أمة لغريفيث عام  1915م ،والذي عكس بدوره والدة األمة األمريكية من حرب الشمال والجنوب ،ويعد
كذلك بمثابة الفيمم العظيم الذي أعمن والدة السينما األمريكية فنيا وجماليا .وبين الوالدتين ،ارتأى

بونيكورفو أن يتموقع بفيممو ،وأن يعبر عن األسبقية التأريخية واألىمية الجمالية التي سيحظى بيا ىذا
الفيمم في الريبرتوار السينمائي الجزائري والعالمي ،وىذا ما حققو في عديد الترشيحات لمجوائز والميرجانات

العالمية (ينظر ممحق بطاقة الفيمم الفنية) والتي كان أىميا التوشيح بجائزة

األسد الذهبي بالبندقية عام

1966م.

وبعد مضي ما يقارب نصف قرن من ظيور ىذا الفيمم ،أجدني مضط ار إلى العودة نقديا ليذا الفيمم

واستوقاف أىم محطاتو الداللية عبر قراءة تحين خطابو الفيممي ،وذلك اعتمادا عمى تحميل تيمة الفيمم
(الفداء= المقاومة) من منطمق مقاربة جمالية تأخذ في الحسبان :الشكل ،والتصنيف األنواعي ،والتيار

السينمائي .وقد دفعني إلى ذلك جممة معطيات لمممت شتاتيا من قراءاتي حول ىذا الفيمم ومخرجو ،وكذا
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تغير عدة مفاىيم بعد إنحسار المد الثوري الذي عرفو القرن العشرين .ويمكنني اختصار أسباب تناولي

ليذا الموضوع فيما يمي:

 - 1استبعاد الفيمم عن كونو فيمما ثوريا ،ومحاولة تصنيفو في ما يعرف بنوع أفالم الحرب ،وتغييب أي
رؤية جمالية عن مخرجو جيمو بونتيكورفو.

وقد لمست بعض ىذه األحكام القطعية ضمن تعميق غي هينيبال  Guy Hannebelleفي كتابو 15

سنة من السينما العالمية والذي ذىب إلى أن حرب التحرير ىي التي أعطت لمسينمائيين الجزائريين
االندفاع

األيديولوجي الالزم في الفترة ما بين 1962م1972 -م ،وذلك فيما يعرف ب سينما المجاهد التي ىي

سينما الحرب .إذ عمق عمى عنونة األفالم بأنيا ساحرة عمى غرار ريح األوراس لحمينة وفجر المعذبين

لأحمد راشدي ومعركة الجزائر لبونتيكورفو .ورأى بأن ىذه األفالم التي زاحمت اإلنتاج العالمي
باعتبارىا وثبة سينمائية فريدة ،كانت تفتقد إلى رؤية جمالية أصيمة في اإلخراج ،ولم تزد عن كونيا مزيجا

يقترب من أسموب الواسترن وأفالم الحركة.

()3

- 2تحامل كثير من أشباه من أشباه الفنانين والسينمائيين الفرنسيين عمى الفيمم وصاحبو ،انطالقا من
نظرتيم الممجدة لالستعمار ،والتي لم تعد تترك مجاال لمموضوعية التي يتبجحون بيا .وأورد ىنا

انسحاب الوفد السينمائي الفرنسي الذي قاطع عرض فيمم البندقية عام 1966م.
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وال أجد لمتدليل عمى ىذه النقطة أفضل من قاموس السينما المخصص لممخرجين ،والذي أعده

الفرنسي جون تيالر  ،Jean Tulardحيث يعمق عمى الفيمم وصاحبو كاآلتي... " :أراد أن يالمس السياسة
بكثير من التجاىل والتأويل ،وتعامل مع معركة الجزائر بطريقة ساذجة ،خصوصا تناولو لممظميين
() 4

والعسكر ..يدين االستعمار بكثير السعادة في فيممو كويمادا".Queimada -

إن ىذا التحامل عمى مشروع بونتيكورفو السينمائي ،يدل عمى أن معركة الجزائر شكل جرحا فنيا ال

يندمل من ذاكرة الفرنسيين بعد أربع سنوات من جرح االستقالل الغائر في الوعي والالوعي الجمعي ليذه
األمة المستعمرة.

- 3األمر الذي أثارني في العودة إلى الفيمم ىو أنو أصبح يمثل نمطا ونمذجة لمعارك المدن أو الحروب
في الوسط الحضري ،ونموذجا تعميميا لمجنود والعساكر من أجل كيفية التعامل مع اإلرىاب ،وأخذ

الحيطة والحذر خالل األلفية الجديدة...؟

- 4عندما عرض فيمم معركة الجزائر في إحدى مدرجات البانتاغون عام 2003م من طرف قيادة األركان
األمريكية ،وىذا بعد شيور من احتالل العراق ،جاء في بطاقة الدعوة ما يمي " :أطفال يطمقون النار

وجيا لوجو عمى الجنود ،نساء يضعن قنابل في المقاىي .قريبا ،كل الجالية العربية ستدخل في نوبة

من الجنون .أفال يذكركم كل ىذا بشيء...الجواب ...إن لدى الفرنسيين مخططا .لقد نجحوا في إنجاز
تكتيكي ،لكنيم تكبدوا فشال إستراتيجيا .لكي تفيموا ما حدث تعالوا وشاىدوا ىذا العرض النادر".

()5

وأتصور بأن ىذه العبارات ال تحتاج إلى تعميق ،سوى أن ىناك خمال مس المنظومة القيمية الكونية،
وجعل محمول الفيمم المضموني يدخل المخبر العولمي الذي ميز كثي ار من األفكار والمعتقدات

الراسخة بما يشبو الردة الفكرية.

إن ىذه الدوافع مجتمعة تفترض تحيين قراءة فيمم معركة الجزائر من منطمق الجمالية السينمائية ،بعيدا
عن ذلك النقد االنطباعي الصحفي الذي لم يوفي ىذا الفيمم حقو ،بل تناولو بكثير من السطحية

واالرتجال .وانطالقا من ىذا المعطى ستتناول ىذه الدراسة فيمم

معركة الجزائر من جانب إشكالي يثير

طبيعة الطرح التيمي لمفيمم ،ويحاول إماطة المثام عن شكل الفيمم و تصنيفو األنواعي ،وكذلك تحديد تيار

المخرج سينمائيا .وسيتم عرض ىذه العناصر باعتماد بعض أدوات التحميل الفيممي والمقاربة الجمالية
السينمائية لمفصل في المتضادات التي ميزت ىذا الفيمم المتموقع بين( :المقاومة

≠ اإلرىاب والعنف)،

(الخيالي≠ الوثائقي)( ،الحربي ≠ الثوري) ،وكذا الوقوف عند المدرسة السينمائية التي أطرت ىذا التضاد،
ومنحتو لغتو الفيممية الفريدة والمتميزة.

 /1تيمة الفيمم بين التحرر واإلرهاب:
صور فيمم معركة الجزائر جزءا من الكفاح الثوري الجزائري بين عام 1954م وعام 1957م ب القصبة

في الجزائر العاصمة ،و سجل لمسينما نموذجا أصيال وفريدا من نماذج المقاومة والنضال التي عرفتيا ثورة
التحرير الجزائرية ،إذ تمثل تمك األحداث محطة من عديد محطات كانت الجغرافية الجزائرية مسرحا ليا.
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ويعد ىذا النموذج الذي تناولو بونتيكورفو في فيممو ،فصال من ممحمة دامت سبع سنين ،ومرحمة ذات
خصوصية من منظور إستراتيجية الثورة التي اعتمدت تنظيما خاصا في المدن يختمف تماما عن مفيوم

الجياد في الجبال واألرياف .إن الفداء ،وىو المصطمح الثوري الذي ميز تنظيم الكفاح في المدينة ،كان
يعتمد عمى تنظيم خاص ينتيج أعمى درجات السرية والتجنيد ،وىذا نتيجة الفضاء المديني المغمق ،والذي
بعكس فضاء الريف المفتوح تزداد فيو صعوبات اليروب والتخفي

بعد تنفيذ عمميات جيادية نوعية .لقد

عرفت الثورة في الوسط الحضري تكتيكا يعتمد سرعة تمرير المعمومة وسرعة التحرك في أحياء يراقبيا

العدو ،حيث يصل ىذا األخير إليك بنفس السرعة التي تصل بيا إليو ،ويمكن أن يكون تجنده و تدميره
أكبر في مساحات مغمقة يسيل مراقبتيا ،خصوصا إذا تعرض إلى عمميات نوعية أمام إدارتو وأعوان

حكومتو.

لقد عكس مضمون معركة الجزائر كثي ار من ىذا

التكتيك المعتمد عمى الضربات المباغتة ثم الفرار،

وكذا استعمال العنف الذي قابمو عنف مضاد ،غير

أن ىناك بونا شاسعا بين العنف الثوري الذي يتوق
أصحابو إلى االنعتاق والحرية تضحية ،والعنف

االستعماري الذي يمغي اآلخر بدعوى األمن

واالستقرار .وىنا يجب التفريق بين الفعل التحرري
الذي يمتمك أساليبو وأىدافو ،والفعل اإلجرامي أو

(اإلرىابي) الذي يضرب كيانات بعيدة وآمنة .ولعل
مكمن المبس ىو ىذه النقطة التي صار يزايد عمييا

أدعياء االستعمار والمصالح الخاصة لمدول الكبرى
خارج حدودىا في ىذا الزمن المعولم.

عندما حضور وزير الدفاع األمريكي األسبق

دونالد رامسفيمد

عرض فيمم

معركة الجزائر

مع

ضباطو في أحد مدرجات البانتاغون عام  2003م ،حاول أن يقيم مقاربة بين الواقع الفيممي والمعوقات

األمنية التي تواجو الجنود األمريكيين في

بغداد والمدن العراقية ،إذ عمق قائال" :معركة الجزائر نموذج

لتعميم الحرب الحضرية ،ولفيم أكثر وضوحا لتطور الحرب في العراق".

() 6

ومن ىذا المنطق يكون

رامسفيمد قد رأى في الفيمم خاصية تسجيمية ال خيالية -سنستعرضيا في العنصر الالحق -والنقطة األىم
ىي أنو قدم لجنوده نموذجا عن اإلرىاب ،ال التحرر؟!
إن ىذه القراءة الخاصة لوزير الدفاع األمريكي (  )2006-2001لمفيمم بعدما يقارب أربعين سنة من

إنتاجو ،جعمتني أراجع نسخة الفيمم وأحداثو معتمدا سؤالين شكال استفياما كبي ار حول تيمة الفيمم وىما:
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 -ىل يمكن لمفعل الثوري أن يكون فعال إرىابيا؟

 ىل ىناك شيء ،لم نمحظو في الفيمم لمدة أربعين سنة والحظو رامسفيمد ،يدفع بيذا اإلتجاه؟ال بد من اإلقرار بأن المناخ الدولي السائد غداة ظيور فيمم معركة الجزائر 1966م ،قد تغير كمية مساء

عرض الفيمم بمدرج البانتاغون العام  2003م ،فيناك ثمة متغيرات جذرية حدثت مع نياية األلفية الثانية،

زجت بكثير من المفاىيم إلى عالم التيميش عمدا .ويبدو أن فرض منطق فقدان الذاكرة المتعمد من طرف
الدوائر الفكرية الغربية التي صاغت المفاىيم اإلنسانية في قالب النظام الدولي الجديد لصالح خطاب

سياسي كونوي موحد ،قد أسقط من الحسبان قيما عالمية مثل :التحرر ،النضال ،عدم االنحياز ،التأميم،

وراح يبشر بقيم أخرى بديمة مثل :الديمقراطية (الغربية) ،حقوق اإلنسان ،التكتل اإلقميمي ،موت الدولة

الوطنية ،األمن الكوكبي...

إن العولمة التي تنشر مبادئيا بالفرض في فجر األلفية الثالثة ،عكس العالمية ،عرفت كيف تطرز

الثياب السياسية والسوسيوثقافية التي ارتداىا الكوكب مع مطمع ىذه األلفية الجديدة ،في محاولة لمتممص

والتخمص من الثياب البالية لمقرن العشرين ،وتخطي صدمة فشل االستعمار التي أحدثتيا الحركات

التحررية في العالم الثالث .لقد حاولت الدوائر الفكرية المبشرة بالمعولم أيضا بعد انحسار اليسار والمعسكر

الشيوعي إثر انييار جدار برلين ،تمميع الصورة الشمولية الكوسموبوليتية بدعوى النظرية الكونية لميبرالية
مسيطرة ،وفرض واقع كوسمولوجي آخر متممص من مبادئ الحداثة ،وتواق إلى عالم ما بعدي ينشد

خطاب النياية المبشر بأن حركية التاريخ توقفت عند حدود البيت األبيض في شكل تتويج نيائي

بانتصار الميبرالية كما زعم فرانسيس فوكوياما** في كتابو نهاية التاريخ واإلنسان األخير.

ال شك بأن نظرة رامسفيمد ،وىو أحد أركان البيت األبيض المكمف بتصفية ممف العراق عسكريا،
تنطمق من ىذه المعطيات الجديدة والتي لم تكن موجودة عام 1966م ،حيث كانت حركة التحرر في أوج
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قوتيا وانتشارىا الكوني .إن الجياز العولمي ال يمكن فصمو عن الجياز الكولونيالي ،انطالقا من أن

منظومة القيم الكونية الجديدة نشأت في تربة دول كولونيالية رعتيا الواليات المتحدة .فالغرب المستسمم
ظرفيا أمام ضربات الحركات التحررية مع منتصف القرن العشرين ،والرافض لطروحات الفكر ما بعد

الكولونيالي الذي فكك بنيات السيطرة اعتمادا عمى االختالف اليوياتي بين :الينا واليناك ،األنا واآلخر،
راح يشوش عمى ىذا المشروع بنشر تصوره المضاد لقيم التحرر بقيم جديدة تحمل تصوراتو ،وتحمي إرثو

االستعماري التاريخي.

ففي فيمم معركة الجزائر ال يمكننا فصل نظرة الفرنسيين عن نظرائيم األمريكان إلى فعل المقاومة

والكفاح ،ألن الغرب المستعمر يتمثل نفسو مالكا ينشر قيمو (الحضارية أو الديمقراطية) عمى أرض

اآلخرين ،ولما يستشعر الخطر تحت ضربات المقاومين يستدعي ىمجيتو لإلبادة بدعوى الحفاظ عمى
األمن ،والقضاء عمى العنف واإلرىابيين .وأتصور بأن الشعور الذي انتاب الوفد الفرنسي المنسحب من

عرض الفيمم في البندقية  1966م ،ىو الشعور نفسو الذي أحسو األمريكيين أثناء عرض الفيمم ،مع فارق
بسيط ىو أن عساكر البنتاغون اعتبروه وثيقة تسجيمية تعميمية ألنيم أسقطوا األحداث الفيممية عمى واقعيم

العسكري في العراق.

يمكننا أن نمخص ىذا التشابو في الشعور لدى القطبين الكولونيالين ،رغم تباعد الفترة الزمنية

(1966م2003/م) ،في توحد مستوى التمقي الفيممي عند حدود التيمة( :اإلرىاب والعنف) ،حيث تحضر
الرموز :الحشود ،العمميات النوعية (التفجير) ،العسكر (ينظر صورة  ،...)3-2-1وأرى بأن ىذه الرموز
تتداعى عند اإلدارة الكولونيالية من زمن آلخر ،وكأنيا نظام جيني يخفيو الجياز االستعماري الذي يتداول

عميو الغرب من باب اإلستم اررية واستظيار القوة .إن تكرار ىذا الحقل الرمزي ضمن الخطاب

الكولونيالي ،والتنكر ل األنا عمى أرضو باعتباره إرىابيا ال مقاوما ،يجسد المأزق اإلنساني وعدم تماسك
مفردات الخطاب الكولونيالي الذي يقول عنو هومي .ك .بابا" :واذا ما كانت الكولونيالية تضطمع بالقوة
باسم التاريخ ،فإنيا تمارس سمطتيا مرة بعد مرة عبر صور من اليزل والسخرية" (.)7

وأستظير ىذا اليزل والسخرية في الجياز المفاىيمي لمعولمة والمرتبط باالستعمار ارتباطا ال ينفصم،
ألن المصطمح األكبر الذي تداولتو الدوائر الفكرية الغربية بغية عزل أي فعل مقاوم ييدد مصالحيا خارج

أراضييا ىو :اإلرىاب ،ىذا المصطمح الذي يتسم بالزئبقية عمى مستوى المفيوم ،إذ ال يوجد تعريف محدد
ليذه الظاىرة متفق عميو عالميا ،بل يتم تصنيف بعض الحركات والمنظمات المقاومة أحيانا في خانة

اإلرىاب وفق حسابات سياسية واقميمية (حركة حماس بغزة) بغية تبرير العنف المضاد والمبالغ فيو .وال

يتسع المجال ىنا لمخوض في تعريف ىذا المصطمح ،وانما الواضح ىو أن القراءة األمريكية لمفيمم تمت
من أفق إستراتيجي عسكري جعل من

معركة الجزائر وثيقة لمجابية العمميات االنتحارية في الوسط

الحضري.
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وان كانت القراءة األمريكية خاصة والكولونيالية عامة تصب في ىذا النوع من القراءة ،فإن

قراءتنا نحن لمفيمم تختمف جذريا،

وذلك انطالقا من نفس الرموز:

الحشود ،التفجيرات ،العسكر،...
حيث نركب الفيمم من أفق تحرري

وثوري ،يجعمنا نعانق مستوى معاكسا
في مجال التمقي لما ىو عند

الكولولياليين .فالحشود بالنسبة لنا
ىي رمز التجنيد والتعبئة والمد

الثوري ،والعسكر ىم رمز القوة

االستعمارية المتواجدة عمى أرضنا ،أما التفجيرات فيي أعمال استشيادية وفدائية تقض مضجع العدو

المستعمر ،وىي جزء من مدنا التحرري عبر سنين من المقاومة والكفاح .إن ما تبدى لعسكر

إرىابا ،ىو في مخبر تمقينا مرموز ثوري ،فمكمة

البانتاغون

عمى البوانت في وجو الشاب المعمر (صورة ،)4

وتصويب الفدائي مسدسو من أمام المرأة الجزائرية التي عانقيا في ظير الشرطي (صورة  ،)5وقتل الطفل
لمشرطي (صورة ،)6وقنابل الفتيات التي انفجرت في المقاىي ووكالة الخطوط الجوية (صورة ،)9 ،8 ، 7
ليست أفعال عنف أو إرىاب يبرر بفعل منعزل ،ألن مجموع ىذه األفعال حدثت في أماكن عدة ومن
طرف فئات اجتماعية متنوعة وىي تشكل فعال ثوريا شاركت فيو فئات شعبية بأكمميا.
وال يمكننا أن نتبنى مطمقا ،ونحن شعب

عانق الثورة والتحرر مفيوم العنف كإرىاب في
القاموس العولمي ،ألن العنف الذي اختصره

فيمم معركة الجزائر في مجموعة من المقطات
ىو جزء فدائي من كل ثوري.

إن المرجعية التي نشاىد بيا نحن الفيمم قد

غابت تماما عن مشيدية

رامسفيمد لنفس

الفيمم ،ألننا نستحضر فصول ثورتنا (الجزء
الغائب عن المقطوعة الفيممية) ،و ىذه

الكميانية الثورية التي ىي مرجعيتنا في تمقي معركة الجزائر  ،نجد ليا صدى في حوار الصحفيين مع بن
مهيدي لما قبض عميو وسئل في الندوة الصحفية" :السيد بن مييدي ،أال تعتبرون أنو من الجبن استخدام
حقائب مميئة بالقنابل ،تحمميا نساء لقتل األبرياء" ( ،)8فكان رده" :وأنتم ،أليس من الجبن أن تقصفوا قرى
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ومداشر ألناس عزل بقنابل النابالم التي التي حصدت آالف الضحايا ،طبعا األمر جد سيل وبسيط

بالطائرات ،أعطونا قذائفكم نعطوكم حقائبنا".

()9

أتصور بأن ىذه العبارات الثورية التي جاءت عمى لسان

بن مهيدي تعطينا كثي ار من المصداقية

في قراءة الفيمم من زاوية تيمة التحرر ال اإلرىاب ،ىذا المصطمح الذي ورد أيضا عمى لسان

بن مهيدي

بمعنى العنف الثوري في حواره مع عمي البوانت  ":اسمع عمي ،ماىوش اإلرىاب إلي يوصمنا باش نربحوا
الحرب ،وال باش نربحوا الثورة ،اإلرىاب في االبتداء ،ولكن من بعد ال بد عمى كل الشعب يتحرك".
ىنا بأن كممة إرهاب جاءت بمعنى العنف الذي يرمز خالل تمك الفترة بالمعنى الذي التقط بو

وأرى

رامسفيمد

مدلول الكممة آنيا وعولميا ،وال بد من اإلشارة في ىذا

المجال إلى دور السيناريست اإليطالي

فرانكو سوليناس

والذي يبدو أنو وظف ىذا المصطمح من غير إدراك لما

سيحممو مدلولو مستقبال عندما يعاد صياغة مفيومو من

جديد .إن أي ثورة ال يمكنيا تجنب العنف في كل األحوال،
فما أدراك بحرب تحرير وطنية ضد عدو مستوطن ألرض

شعب مستعبد وأعزل .وميما كانت تبريرات الكولونيالية
وتسمياتيا لمعنف الموجو ضد مؤسساتيا ،فإن المقاومة

والكفاح والفداء يبقى السبيل األوحد لدك تواجدىا عمى أرض اآلخرين ،وىذا ما عكسو فيمم معركة الجزائر

الذي أبان عن روح ثورية متقدة تجمت في تيمتو كما جاء في تقديم المخرج لفيممو.

 -2النزعة الوثائقية في الفيمم:

يقول لوي دي جانيتي في كتابو فهم السينما إثر تناولو فصل الفيمم التسجيمي...":التمييز بين األفالم

الخيالية واألفالم الوثائقية صعب في بعض األحيان .فقد جادل النقاد مثال حول تصنيف أفالم مثل:

عشرة أيام ىزت العالم أليزنشياين ومعركة الجزائر لبونتيكورفو ،وروما فمميني ،ونشوء لويس الرابع عشر

لروسيميني"( .)11وىذا الجدل الذي شمل فيمم

معركة الجزائر في مجال التصنيف الشكمي لمفيمم ،ما فتئ

يتعزز بمرور الوقت ،ولعل أفضل دليل عمى ذلك مقولة

رامسفيمد المشار إلييا سابقا ،والذي يقر بأن

ىناك جانبا تعميميا في الفيمم يصل إلى حد النمذجة ،وىذه خاصية تسم الفيمم التسجيمي أو الوثائقي ال

الفيمم الخيالي أو الروائي.

إن األفالم الوثائقية تقوم بمعالجة الواقعي وليس الخيالي والناس واألماكن واألحداث الحقيقية وليس

المتخيمة ،أما األفالم الخيالية والروائية فيي تقوم عمى قصة ضمن أطر سردية ،وىي عالم متخيل يقوم فيو

المخرج بابتكار تفاصيل تشابو بشر وأحداث العالم الحقيقي .ويحدث أحيانا أن تحوي األفالم الروائية
بعض األحداث والمقطات الوثائقية ،ولكن ىذا التوثيق يعرف بأنو داخمي ضمن عالم الفيمم،

() 12

ويحدث ىذا

التداخل الظرفي بين النوعين األساسيين المشكمين لعالم الفيمم غالبا ألىداف جمالية وفنية .أما في حالة
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فيمم معركة الجزائر فإن األمر يتعدى حدود التداخل إلى مستوى شكل الفيمم حيث يفرض منطق الوثائقية
نفسو عمى مسار الفيمم رغم كونو فيمما خياليا ،وىذا نظ ار لعدة اعتبارات:
أ  -الوالدة الوثائقية لمسينما الوطنية الجزائرية.
ب -الصبغة الحربية و

الثورية لألفالم الجزائرية.

ج -التيار السينمائي
لممخرج اإليطالي.

وتمتقي ىذه العناصر

مجتمعة لتشكل الروافد التأسيسية
والجمالية لممشيد السينمائي

الجزائري غداة االستقالل عموما،

ومشيدية فيمم معركة الجزائر خصوصا ،ذلك أن المخرج جيمو بونتيكورفو يكون قد عايش تجربة التحرير
الجزائرية ،وىضم فنيا خصوصية األفالم الثورية الجزائرية التي فرضت بعد االستقالل مشيدية نوعية تربط
بين الواقع والمتخيل في إعادة إنتاج المحظة الثورية حربيا في ميدان الفن السابع .وقد يكون المناخ السائد

بعد التحرر في الجزائر أليم ىذا المخرج المرتبط عاطفيا باألفكار التحررية واليسارية ،بخوض ىذه التجربة
المميزة انطالقا من مرجعيتو السينمائية المبنية عمى أسموبية الواقعية الجديدة التي ترتبط بالوثائقية من

جية ،والنضال من جية أخرى.

ولدت السينما الوثائقية في الجبال خالل ثورة التحرير ممتزمة بكفاح شعب بأكممو،

()13

ولم يعرف

الريبرتوار السينماتوغرافي الوطني شكال آخر لمفيمم غير الوثائقية التي سجمت بعض مالحم معارك جيش

التحرير الوطني عن طريق مجموعة من السينمائيين أمثال :أحمد راشدي ،وجمال شندرلي ،ومحمد قناز،
وعمي جناوي ،والمناضل الفرنسي الكبير روني فوتيي الذي أثرى تاريخ الفيمم الوثائقي الثوري بفيمميو:

الجزائر في المهب (1950م1957 -م) وساقية سيدي يوسف (1958م)( .)14وارتبطت ىذه الوثائقية الفيممية
بحرب التحرير لتؤسس فيما بعد ألفالم ثورية (حربية) بعد االستقالل والتي تقول عنيا رقيق عالء مكي :
" ...وبالفعل نشطت حركة اإلنتاج السينمائي في مطالع الستينات حتى بمغ عدد األفالم الجزائرية في مدى

عشرية واحدة (1964م1974 -م) أكثر من  24فيمما طويال عالجت جميا موضوع الحرب التحريرية مثل:

ريح األوراس ( 1966م) ،الميل يخاف من الشمس ( 1965م) ،األفيون والعصا ( 1970م) ،دورية نحو
الشرق ( 1972م) ،وقائع سنوات الجمر ( 1974م) .وبرزت مع ىذه االندفاعة السينمائية أسماء جديدة
لمخرجين تقنيين جزائريين ...من رجال السينما الجزائرية الذين استطاعوا في تمك المرحمة الذىبية من
عمر السينما الجزائرية ،أن يثروا النيضة الفكرية والصناعية والسينمائية لمجزائر المستقمة ،وأن يرسموا
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بإنجازاتيم السينمائية المعتبرة ،أفقا جديدا لسينما جزائرية جديدة ورائدة وسط مناخ سينمائي يييمن عميو

طابع السينما الغربية ونموذجيا اليوليودي المكتسح" (.)15

ووسط ىذه اإلندفاعة السينمائية المتموقعة بين الوثائقية كشكل لمفيمم ،والثورية والنضال كبصمة نوعية

في أفالم الحرب ،وجد بونتيكورفو مكانو الطبيعي سينمائيا رغم اختالف اليوية ،وراح يربط حبال إبداعيا
ممي از بثورة التحرير من خالل مساره السينمائي المنقسم بين أفالمو ذات الصبغة الوثائقية ،وايديولوجيتو

الموغمة في الفكر النضالي والثوري اليساري .وتمثل مسيرة بونتيكورفو السينمائية امتدادا لتيار الواقعية
الجديدة الذي تربى في أحضانو ىذا المخرج ،ىذا التيار السينمائي المتحرر من نظام النجوم في السينما،

والمتممص من خط سردي واضح في القصة الفيممية ،والميال غمى نقل محطات واقعية حتى لو أعيد

إنتاجيا بعيدا عن وىم الفيمم الخيالي.

ابتداء من فيمموغرافيا المخرج التي نسجل أىم محطاتيا
إن كل ىذه الخصائص نجد ليا أث ار في الفيمم،
ً
في فيممو الوثائقي جيوفانا عام 1959م  ،الذي يصور إضراب عاممة ،وفيممو الطريق األزرق الطويل عام
1957م الذي سجل جوانب من حياة ومشاكل الصيادين اإليطاليين ،وكذلك فيمم كابو 1958م الذي عرض
الحرب الكبرى لماريو مونيسيممي

انتياء بفيمم
فصائل معاناة إحدى ضحايا المحتشدات النازية ،و ً
المتحصل عمى األسد الذهبي بالبندقية عام 1959م ،الذي اشتغل معو كمساعد مخرج .إن ىذه المسيرة
السينمائية توضح بأن بونتيكورفو عانق الوثائقية في أعمالو إلى حد كبير ،واكتسب ىذه الصبغة الفيممية
في مشواره اإلبداعي إلى درجة أن أعمالو السينمائية الروائية صارت تنقسم بين شكمي الفيمم( :الوثائقي-

الروائي).

وتعد مرجعية المخرج السينمائية المتمثمة في تيار الواقعية الجديدة سببا رئيسيا في

اكتساب فيممو

خاصية وثائقية ،وىذا ما لمسناه بجالء في ىذا العرض السينمائي الذي ساير الوسائل والخصائص
األسموبية لمواقعية الجديدة ،وىي:

- 1تصوير يقترب من تقاليد تصوير الوثائقية.
- 2التصوير في ديكورات واقعية.

- 3االستعمال الدائم لمقطات الجماعية والشاممة.
()16

- 4استعمال ممثمين غير محترفين.

عندما نرجع لنسخة الفيمم فإننا نمحظ بأنو

منقسم بين الخيالي والجانب الوثائقي ،والخوض
في شكل الفيمم يعزز الحضور الوثائقي الذي

ارتبط بيذا الفيمم الروائي من منطق األسموبية
اإليطالية التي انتيجيا المخرج في كتابة

السيناريو ،إذ شارك كل من :فرانكو سوليناس وياسف سعدي كتابة القصة الفيممية وفق تصور إخراجي
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شامل يخدم مرجعيتو ،وزاوية رؤاه اإلخراجية .ولن نخوض ىنا في توظيف الفيمم ،بقدر ما نقف عند
محطاتو (التسجيمية) الكبرى في الشكل والمضمون والتي يمكن أن نمخصيا فيما يمي:

- 1استعان المخرج منذ بداية فيممو ببعض المقاطع من بيان أول نوفمبر ( 7د7 /د و 35ثا) وكانت ىذه
استدعاء لمذاكرة الجماعية الثورية
المحظات بمثابة استوقاف لمحظة تاريخية يتشارك فييا المتمقين ،و
ً
التي صبغت الفيمم بمسحة وثائقية .فمقد وضع المتمقي منذ البداية في موضع استرجاعي لمحدث الثوري
وذلك لقراءة فيمم روائي خيالي من منظور أرشفة لفصول الثورة ترتبط بالذاكرة ،أو تجعميا تتداعى أثناء

المشيدية .ويبدو أن ثنائية :الخيالي والوثائقي عمى ىذا المستوى استيوت المخرج في شكل تبادل
يستحضر الوثيقة لتعزيز الحدث الفيممي مثل :بيان

 24لمجبية (17د و 50ثا20 /دو18ثا) ،ويستوقف

الحدث الفيممي كي يرجع المتمقي إلى الجانب الوثائقي حتى يتوحد تصوره الواقعي مع توىمو الخيالي.

 - 2اعتمد المخرج ،كما ىو شأن غالبية مخرجي الواقعية الجديدة ،عمى تصوير أحداث فيممو في أماكنيا

الحقيقية بحي القصبة ،وفي فترة زمنية ال تبعد عن أحداث معركة الجزائر إال بسبع  7سنوات ،وىذا
االستنساخ لممكان الحقيقي عبر المكان المصور أعطى وىما مضاعفا بنزعة األرشفة والوثائقية .إن

المقطات البانورامية التي حممت تفاصيل حي القصبة والشوارع الفرنسية بالعاصمة ،جعمت المتمقي

يشعر بواقعية المكان واألحداث (صورة  ،)12-11 - 10وىذا الحضور الوثائقي في الشكل لخصو

الكاتب الماركسي والسيناريست سيزار زافاتيني عندما اعتبر بأن نموذج الواقعية الجديدة سينما حقيقية
من األلف إلى الياء ،وأنيا متحررة من القصة المصنوعة وزيف الممثل ،وقادرة عمى نقل الحياة برمتيا

إلى الشاشة ،وأن شكميا المثالي ىو أن يقوم أناس حقيقيون بتمثيل أدوارىم الحقيقية في الحياة في

أماكنيا الحقيقية.

()17
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 - 3انطالقا من رأي زافاتيني حول التحرر من القصة المصنوعة ،يمكننا أن نربط الجانب المضموني
لمفيمم بمثيمو الشكمي ،ونسجل بأن متحفية المكان تصويريا قد رافقيا نوع من التحرر عمى مستوى

القصة الفيممية .وتعرف األفالم الخيالية أو الروائية بأنيا تتحدث عن قصة ضمن أطر سردية ،وىذا

بخالف األفالم الوثائقية المتحررة من سمطة الحكي ،إال أن القصة في فيمم معركة الجزائر خرجت عن
مألوف الفيمم الروائي إلى أفق آخر يعانق شكل الوثائقية عبر محطات عديدة يربطيا خط سردي واىن

يتوحد في فكرة (المقاومة) أكثر من التعاقب الزمني .ويمكننا أن نمحظ بأن األحداث جاءت متقطعة في
المكان ومستمرة في الزمن الثوري ،وبالتالي صارت القصة تعكس روح المكان (النضال) من غير
وضوح لمخط السردي الذي يذوب في لحظة ال وعي جمعي فدائي ،ولحظة وعي جمعي ثوري.

يقول موراندو مورانديني " :وكانت الواقعية الجديدة حتى في أفضل أفالميا تحتوي عمى إحساس

بالقصة القصيرة أو الشذرات الروائية أكثر من الرواية المكتممة".

متمقي فيمم معركة الجزائر ،إذ نخمط تصوي ار بانوراميا لحصار

( )18ىذا اإلحساس يتجذر أكثر لدى

القصبة ،حيث تبعثر خط السرد وراء

عمميات منفصمة كان الرابط بينيا نمطية األحداث (التفجيرات -االغتيال -حضور العسكر -حشود
األىالي )..عمى حساب خط سردي اعتدنا عميو في األفالم الروائية .إن ىذه التيبولوجيا مستميمة أيضا
من تصورات الواقعيين اإليطاليين ،حيث يرى

زافاتيني بأنو يجب رفض الشخصية المصطنعة لصالح

تصوير شخص حقيقي ،واالنغماس في الحياة اليومية حيث يتحول الواقع إلى صور نمطية.

() 19

تحقق ىذا النموذج عند بونتيكورفو  ،إذ جنح الخطاب الفيممي إلى عرض محطات تتجاوز القصة،

وقد

وكشف عن شخصيات لم يحمميا خيط السرد فيمميا ،بل توزعت عمى الحدث الدرامي( بن مهيدي ،حسيبة،

طالب عبد الرحمان )...وتم استرجاعيا من أرشيف الذاكرة الثورية كرموز لمكفاح الشعبي العام.
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إن العناصر التي ذكرناىا مجتمعة ،جعمت الفيمم يتميز بنزعة وثائقية ممحوظة رغم كونو فيمما

خياليا ،وىذا ىو سر جدل النقاد حول ىذا الشكل من األفالم التي ال يتبين فييا الخط الفاصل بين حدود

الوثائقي والخيالي .وقد عززت ىذه النزعة مرجعية المخرج الذي ينتمي إلى تيار سينمائي من حجم الواقعية
اإليطالية ،والذي يقول عنو آندري بازان ...":حتى عندما يكون السيناريو متحر ار من الواقع (روائيا أو
خياليا) ،تكون األفالم اإليطالية عبارة عن روبورتاجات مركبة...فيي تمثل قيمة وثائقية فريدة" (.)20

-3الفيمم و تصنيفه األنواعي (الحربي أو الثوري):

يعود الجدل مرة أخرى إثر حديثنا عن نوع الفيمم إلى الجانب التيمي ،ولكن لمفصل في ىذا التضاد

(تحرر≠ إرىاب) ،ال بد من اإلشارة إلى أن رامسفيمد رأى في الفيمم نوعا حربيا ،وتمثل ىو وجنوده الدور
الفرنسي ،في حين أىمل من أجندتو قراءة المقاوم لمفيمم ،وانزياح النوع نحو تصنيف مرتبط بالنوع قد

يكون :تحرر ،مقاومة ،كفاحا ،أو صنفا ثوريا .ولموقوف عند ىذه الخاصية التي تدحض رأي رامسفيمد في

الفيمم .أستحضر مقولة ستانمي جيي سولومون حول أفالم تقترب من صنف ىذا الفيمم ":يتمحور أكثر
أفالم احتالل الحرب العالمية الثانية إثارة لالىتمام عمى زمرة مطوقة من الوطنيين الذين ينفذون بشجاعة

حممة تخريب ضد نظام الحكم النازي الذي تم إرساؤه .وحتى بالرغم من أن أفالم المقاومة تظير دائما
الوطنيين يسببون خسائر أكثر من الجيش األلماني المحتل ،إال أن الوطنيين ال يزالون ىم ضحايا
(

الصراع ،وأعضاؤىم يمسكون ويقتمون من وقت إلى آخر" .)21

تقودنا ىذه المقولة إلى التدقيق أكثر في نوع الفيمم وتصنيفو بعيدا عن الحكم الجماىيري أو الصحفي

عمى النوع ،والذي ربما يقوم بوضع فيمم مثل :معركة الجزائر في خانة مغمقة (حربي أو تاريخي ،)...من
غير إدراك لمترسيم األيقوني  Iconographyلمنوع ،والذي قد يحيل إلى صور ورموز بصرية تتجاوز النوع

إلى إحدى مركباتو أو مماثالتو ( .)22وفي عالم الفن السابع لكل نوع مشابية ،فأفالم الواسترن تختمف عن
أفالم الكوميديا الموسيقية ،وىذه األخيرة تختمف بدورىا عن األفالم البوليسية ،ولكن ىذه المشابية ال تعني

أن النوع يتكمس ويبقى ثابتا من غير أن يعرف تنويعات أو تحويرات.

()23

وفي حالة فيمم معركة الجزائر ،

وعبر خصائصو المتسمة بالتضاد في التيمة والشكل ،نتساءل عن النوع :ىل ىو فيمم حربي؟ أم ثوري؟ أم
كمييما معا؟

يجرنا الحديث عن نوع فيمم معركة الجزائر إلى قصة الفيمم المبعثرة في زمن ثوري ،أو لنقل بطريقة

أخرى إن زمن القصة الفيممية جاء متضمنا في زمن أكبر منو .لقد عرض الفيمم األحداث بالطريقة التالية:
- 1العودة إلى الوراء و تقديم شخصية عمي البوانت.

- 2قتل أفراد البوليس الفرنسي ،وفعل التفجير ورد الفعل (تفجير بحي القصبة +تفجيرات أماكن تجمع
الفرنسيين).

- 3قدوم فرقة المظميين وانطالق حمالت استنطاق وتعذيب الجزائريين مع حصار حي القصبة.
- 4إلقاء القبض عمى بن مهيدي وياسف سعدي ،وفشل اإلضراب.
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- 5تفجير مخبأ عمي البوانت ،ونياية معركة الجزائر.
ولكن نياية الفيمم تجاوزت حدود عام

1957م ،ليقفز بنا المخرج نحو سنة

1960م في مظاىرات

ديسمبر التي ناضمت لالستقالل الوطني عام 1962م ،وكأني بيذه القفزة المست زمنا آخر ىو زمن الثورة،

أما زمن المعركة انتيى قبل ذلك بكثير ومن ىنا فإن نوع فيمم

معركة الجزائر تمدد زمنيا عمى مستوى

الشكل من نوع حربي نحو نوع ثوري.

يقول ستانمي جيي سولومون..." :فإن الفيمم الحربي ىو األكثر صعوبة بين كل األنواع جميعا من

حيث وضع تعريف محدد لو ،بالرغم من أن فكرة الحرب جمية بما فيو الكفاية ...ولكن ىناك مقومات
مفتاحية في بعض ىذه األفالم عمى اعتبار أن العدوانية بين الناس ،وجو ترقب أو وجود األعمال

العسكرية ىي دون شك عناصر مرتبطة بيذه األفالم".

()24

وىذا الجو من العدوانية والترقب واالحتقان

والحصار العسكري نحس استم ارريتو في نوع ىذا الفيمم ،مع استبعاد االشتباك الذي يخص قوى متكافئة

وساحة حرب ،وبما أن االشتباك غائب في ىذا الفيمم فإن نوعو يميل إلى أفالم سجناء الحرب أو أفالم
مقاومة االحتالل ،التي ىي تعبر عن تمرد ومقاومة تميل إلى الفعل الثوري أكثر من الفعل الحربي.
كانت فرنسا تتمثل القصبة كجزء منيا ،والشعب يعمم بأن ىذا الكل (العاصمة) ومن ورائيا

الجزائر

كميا -ممكو ىو ،ففرنسا لم تأتي لساحة حرب ،بل اغتصبت أرضا وقيرت أناسا أصميين ثاروا ضد ىذا
التواجد ،وىذه الفكرة الواضحة عبر الفيمم أحدثت انزياحية في النوع نحو تصنيف وخاصية ثورية رغم قالب

النوع الحربي .وقد زكى ىذا الطرح أيضا موجة الواقعية الجديدة التي تعبر عن رؤية لمواقع تقوم عمى منح

األولوية لما ىو شعبي ،فالميم ىو إحياء روح الشعب بمنطق يساري بعيد عن اإلشيار اإليديولوجي (،)25
وىذا ىو ديدن المخرج المخرج الذي عرف بتوجياتو اليسارية النضالية التي تتماشى مع طرحنا الثوري.

والسينما الثورية

لقد ربط بونتيكورفو في رسائمو التعبيرية السينمائية بين عناصر الواقعية الجديدة

السوفياتية من أجل ترسيخ سينما سياسية يسارية اشتير بيا ،ويظير ذلك في الحشود والممثمين .إن إحياء
روح الشعب والثورة تتطمب استعمال مجاميع الحشود ،وانتفاء نظام النجوم اليوليودي ،وكانت ىذه خاصية

في السينما السوفياتية أثرت لحد ما في الواقعيين الجدد ،وتقول

ناتاليا نسينوفا عن ىذه الخاصية... ":

وقد اقترح إيزنشتاين في أول عمل نظري لو أن يحل محل الحبكة في السينما مونتاج التجاذب ،وىو في

أول فيمم طويل كامل (اإلضراب)  1925م ،طرح في المقدمة مجاميع الحشود عمى أنيا ىي البطل كبديل
(

عن نظام النجوم السابق...كي يصير المشاىد المؤلف المشارك في إبداع نص الفيمم.)26 "...

وأرى بان المشاىد لفيمم معركة الجزائر قد شارك في تأليف قصة الفيمم واتمام فصوليا الثورية بعيدا عن

المعركة التي ليست ىي الحرب بل جزءا منيا فقط ،وأن المخرج قد استفاد من مجاميع الحشود التي

وظفيا تبيانا لالنفجار الثوري أمام تضاؤل استخدام النجوم .ويكفي أن نورد ىنا مثال الطفل

عمر الذي

تسمل إلى مكبر الصوت مخاطبا شعب القصبة في لحظات ممحمية ،تجعمنا نصر كمتمقين بأن شعب
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القصبة كمو قد تقاسم البطولة فيمميا ،وأن ىناك كميانية ثورية طغت عمى صورة الفيمم ،حيث تراجع النوع

الحربي لصالح ترسيم أيقوني ثوري ،وتموقع الجزء (الحرب) تحت سمطة الكل (الثورة).

وأخمص أخي ار إلى أن ىذا الفيمم المثير لمجدل في تيمتو وشكمو وتصنيفو النوعي ،مازال يحقق

انتصارات مشيدية رغم مضي ما يقارب نصف قرن عن ظيوره في صاالت العرض ،رافعا مخرجو

اإليطالي إلى مصاف كبار المخرجين (صنف المعيد البريطاني بريتش عام 2008م فيمم معركة الجزائر
ضمن أحسن خمسين  50فيمما في تاريخ السينما) ( .)27وىذا االنتصار ارتبط أسموبيا بتيار الواقعية الجديدة
الذي نتج فنيا كأحد إف ارزات الفاشية وتذمر اإليطاليين من واقعيم ،وارتبط أيضا بمآثر ثورتنا العظيمة

التي رصدت في واقعية بونتيكورفو ،وكأني بيذا المبدع قد أراد إعادة إنتاج مدرستيم (الواقعية الجديدة)

بواقع تاريخي منتصر .وختاما أستعير مقولة الناقدة بنيموب هاوستون عن الواقعية الجديدة ،ألسقطيا عمى
فيمم معركة الجزائر في شكل توحد بين الروح الثورية وأسموب المخرج ،حيث تقول ":تحررت السينما من
أستوديوىاتيا ،خرج الممثمون إلى الشوارع ،وضعوا الممثمين المحترفين وغير المحترفين جنبا إلى جنب،

وراحوا يصنعون سجال لتجارب بمدىم ...شيدوا سينما وطنية من تاريخيم المعاصر الخاص بيم" (.)28
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