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 كلمة شكر وعرفان

 شكري وحمدي إلى اهلل تعالى الذي هداني و أرشدني إلعداد البحث.

دبد لاا ونح  نطو  طو اتاا اخأطرر  في الحرا  الااععرة ع  وفةة ال
نع د إلى أع ام فضرااها في رحاب الااععة عع أساتذتاا الكرام الذي  

 ااء جرل الغد فدع ا لاا الكثرر دباذلر  دبذلك جه دا كبرر  في دب
قدم أسمى آيات الشكر واالعتاان والتقدير والمحبة نوفبل أن نمضي 

الذي  حمل ا أفدس رسالة في الحرا  إلى الذي  عهدوا لاا طريق  إلى
 طارج ال ط .  العلم و المعرفة إلى جمرع أساتذتاا الكرام داطل و

والذي لم  عؤطرا "عالةي عبد القادروعلى رأسهم سماحة الدكت ر "
يبطل علرا دبمعل عاته ط ال سا ات انااز البحث، و إلى الدكت ر 

وإلى كافة  ،رئرس فسم عل م اإلعالم واالتصال "العردبي دب عماعة"
 اخأستاذأعضاء اللااة الماافشة اخأستاذ الدكت ر دبدر الدي  زوافة، 

 اخأسر والى كافة  .الدكت ر أحمد دب  دريسو عمار  الااصر،  الدكت ر
                   الااععرة لااععة عبد الحمرد دب  دباديس عستغانم.

 
  
 



 اإلهداء
إلى غالرتي وروحي وحبربة فلبي التي الزالت 

لى عردبرتي إدع اتها ع  تحت التراب تاادياي 
  ."دب عمر  ذهربة"تي المرح عة جد  

 و "علركة"طالتي  و "اعراة"أعي  إلى حبرباتي
ع   اخأصدفاءوجمرع  إط تيوإلى  "شريةة"

 فريب أو دبعرد. 



 ملخصات البحث
 العربية:   باللغة  الملخص

و االتصالية، فهي ظاهرة تفشت بالدول  نعاجل يف هذه الدراسة ظاهرة اهلجرة الغري شرعية و اليت مت تناوهلا  دراميا على غرار الدراسات االجتماعي،
يل النامية عامة و اجلزائر خاصة.  تقوم هذه الدراسة بالوقوف على العالقة القائمة بني ما هو بصري، و ما هو واقعي، و ذلك من خالل التحل

الشرعية، فهو الذي يرصد خمتلف التحركات و  للمخرج اجلزائري مرزاق علواش،  الذي اعتربناه مثاال معربا عن اهلجرة غري حراقةالسيميولوجي لفيلم 
 وجهات النظر داخل الفضاء الذي يرتجم جوهر جتربة اهلجرة ، االغرتاب ، و العزلة. 

ر )ديكور، يقوم التحليل على فك الرموز،  العالمات، و مجاليات الصورة يف الوسيلة السمعية البصرية، مثل بناء املساحات بواسطة احلركات،  املظاه
للدراسة  اللقطات، زوايا التصوير، حركات الكامريا(، و كل هذه العناصر من شأهنا أن تشكل لنا البناء الدرامي للفيلم، و الذي شكل املقام األول سلم

 لفك الداللة الرمزية املعربة عن الواقع النفسي و االجتماعي املعاش و  الذي دفع إىل تفشي مثل هذه الظاهرة. 
 الداللة، الرمز، السينما، الصورة، اهلجرة غري الشرعية. الكلمات المفتاحية:

 Résumé en français 
       Le drame de l’émigration clandestine prend son ampleur dans plusieurs pays en voie de 
développement en particulier l’Algérie. Il est devenu un sujet de recherche pour les sciences 
humaines et sociales notamment la communication. A cet effet notre étude repose sur l’analyse 
sémiologique de la relation entre la spécificité de l'image filmique et la réalité sociale algérienne. 
Le film « Harraga » de MERZEK ALOUACHE  est  l’exemple d’une expression dramatique  
qui illustre le mouvement dans l’espace et les regards  qui traduisent l’essentiel de cette 
expérience , d’émigration, d’aliénation et d’isolement.  
    Décrypté les symboles, les signes , les moyens esthétiques du média visuel  tels que la 
construction des espaces en mouvements et les thèmes (le décor, l’échelle des Plans, les angles de 
camera, les mouvements de camera). Ces éléments constituent la construction dramatique du 
film qui interprète la réalité psychique et sociale qui sont les vrais raisons du fléau .  
Mots-clés : Signification, symbole, cinéma, image, immigration clandestine 
Summary in English 
    This study focuses on (The symbolic meaning of Algerian cinema on illegal 
immigration), the film HARAAGA  by MERZEK ALOUACHE serves as an example for 
the expression of illegal immigration  which will be analysed with a special enphasis on the 
specific expressiveness of the visual media and the relation between images and the Algerian 
social reality. 
      The experience of migration, alienation and isolation are transmitted by glances and by 
migration which is supported by the aesthetic means of this media as the construction of space 
by movement and glances (The scale of shots, camera angles, camera movements).. These 
elements make up the dramatic construction of the film upon which this study is based to 
decipher the psychological and social symbolism of a reality that is behind the spread of this 
phenomenon.  
Keywords: Symbolism, Code, Cinema, Image, illegal immigration. 
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اليت تتعرض هلا دول الضفة الشمالية من البحر املتوسط ال  من أخطر الظواهرهلجرة غري الشرعية صنفت ظاهرة ا

سيما الدول اليت سواحلها أقرب إىل سواحل دول مشال إفريقيا، و اليت شكلت معربا للمهاجرين الغري شرعيني حىت 

بالنسبة لوالئك القادمني من وسط إفريقيا، فهم يعربون ليبيا و تونس متجهني حنو سواحل إيطاليا أو يعربون 

 جلزائر و املغرب متجهني حنو سواحل اسبانيا، و من مث ينتشرون حنو دول أوروبية أخرى كفرنسا أملانيا و بريطانيا. ا

إىل وضع مراكز حلجز هؤالء و التكفل هبم إىل غاية ، إليها ةاستفحال هذه الظاهرة دفع بسلطات الدول الوافد

بعدة منابر و عدة  ممن يفدون إليها بوسائل غري قانونيه املتقدمة عن معاناهتالدول عربت افإرجاعهم ألوطاهنم. 

 .اقتصادية أزمات أمنية ومن  نظرا ملا يسببونه هلا منصات إعالمية

من جهة أخرى لفتت الظاهرة انتباه الباحثني يف عدة حقول ال سيما حقل العلوم االجتماعية و اإلنسانية و ذلك 

ن الدوافع إىل اهلجرة غري الشرعية ال يفهما إال من هو ضليع يف حقل لكون الظاهرة إنسانية بالدرجة األوىل، و أ

هذه العلوم. قد تتعدد الدوافع و متس عدة جوانب من احلياة اليومية لإلنسان، و مل جيد هلا خمرجا املهاجر إىل 

املوجودة فاهية عمل و بيت و قليل من الر اللجوء إىل الدول األوربية ليحقق أحالمه، و اليت تشكلت يف خميلته من 

بالدول اليت ركبت احلضارة و بالتايل احلداثة عكس ما هو موجود يف الدول النامية، أين تفشي البطالة و عدم توفر 

السكن خاصة بالنسبة للشباب الذي سدت أمامه كل املنافذ لبناء مستقبل له. و أمام هذه الوضعية املعقدة و 

 و لديها مناصب عمل.اليت طالت حىت الفئات املتقدمة يف السن 

االت شبابية تفكر يف حلإىل نقل مشاهد  هاتسيناريو المثل هذه الوضعية دفع كذلك بالسينمائيني و كتاب  تصور

قصص   إىل بعض دول أوروبا اهلجرة غري الشرعية   هجر البالد و البحث عن مستقبل أفضل. و رمست صورة

و العرب، و مل تغفل السينما اجلزائرية عن هذه الظاهرة  ربينيأفالم  عند العديد من املخرجني السينمائيني األو 

لكوهنا متسها يف الصميم، و اليت عوجلت بثّلة من األفالم أجنزها خمرجني جزائريني،  و جند منهم "كمال دّهان" 
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          الذي حتدث عن متاعب املهاجرين يف بيئتهم املستقبلية، حيث يبقى املهاجر يف خانة ما أمساه املخرج    

، وكذا رشيد بن حاج املقيم بايطاليا و اشتياقه للوطن يف فيلمه "عطور 2003بـــــ "املشبوهون" من إنتاج سنة 

وغريها من األفالم اجلزائرية اليت تناولت مواضيع اهلجرة، أما عن اهلجرة غري الشرعية  2010اجلزائر" سنة 

و الذي يروي معاناة احلرّاقة أثناء رحلتهم  ، 2013سنة  فنستحضر فيلم "حرّاقة بلوز" للمخرج "موسى حداد"

للمخرج "مرزاق  «حرّاقة»ويف مقدمة األفالم اليت تتناول هذه الظاهرة يأيت فيلم لينتهي هبم املصري إىل السجن، 

، و كل واحد منهم  والذي تدور أحداثه حول حماولة بعض الشباب اهلجرة إيل أوروبا عن طريق البحر علواش" 

احلكومة من قبل خالل رحلتهم البحرية و  ة خماطر ومواجهاتيتعرضون لعدّ حينها  ثل فئة معينة من اجملتمع، مي

 االسبانية . 

و لدراسة الظاهرة دراسة سوسيو اتصالية ربطناها  بواقع مت تصويره يف  فيلم سينمائي استقى أسسه م السينما 

الواقعية و اليت كانت نرباسا لألفالم السينمائية اليت تعاملت مع الظاهرة، و متت الدراسة بالوقوف على دالئله وفق 

 منهجا يستخدم فضل صرامة مؤسسيه. و تعترب  السيميولوجيا املنهج السيميولوجي الذي أرتقى إىل درجة العلمية ب

آليات حداثية قادرة على  يف جمال السينما خاصة مبا متتلكه من إجراءات و الدراسات االتصالية عامة و يف

امليكانيزمات اجلمالية للعملية  اإلستغواءات و كشفاستيعاب الفضاءات اجلمالية للفن السينمائي قادر على  

 حىت الدراما التلفزيونية. رغبة منها يف حتقيق الوجود الكينوين لألفالم السينمائية و ، وية يف شىت اجملاالتاإلبداع

 ظاهريا و باطنيايعرف على أنه دراسة املعىن  ، وقائم بذاته اداللة يف الفيلم السينمائي علمال تعدو 

 يكون الرابط بني الدال أي  ،ما تكون مربرةمبسطة عندعن طريق االعتباط أو التبسيط مبعىن أن تكون للموضوع 

ميكن تأويل الداللة على  و ،املدلول طبيعي، وعندما يكون اعتباطي يكون الرابط بني الدال واملدلول اصطالحي و

 املدلول اللذان يشكالن وجهي العملة. أهنا مجع بني الدال و
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إضفاء أبعاد تعبريية  حاولنا   ،حول اهلجرةعن معىن الداللة الرمزية لألفالم السينمائية باحثني وحنن ك

،    عن معىن الداللة املطلوبةا تكشف لن ، و اليتاملشهد درامية جديدة على املادة املصورة بني مكونات اللقطة و

هذا ما  و ، التعبري عنه عن طريق الصورةمن التجارب السينمائية بأن التعقد الكبري للمعىن ميكن و لقد أوحت لنا 

 لفيلم "حراقة" للمخرج "مرزاق علواش". أثناء معاجلتناه سنلحظ

عنون  و  ثالثة مباحث. إىلبناءا على ما سبق قمنا بتقسيم خطة البحث إىل ثالثة فصول، وكل فصل  و

 ثالثة مباحث: بدوره  قسم الذي  ، وقراءة نظرية في السيميولوجيا السينمائية ـــ:ب األولالفصل 

  .وجيا ونظام تصنيف الدالئل والرموزالسيميول : املبحث األول

باعتبارها النواة األساسية يف فهم اخلطاب  الفيلم السينمائي والدالالت الرمزية للغة السينمائيةاملبحث الثاين: 

 .السينمائي

، و السينمائي عند كريستيان ماتز  التحليل السيميولوجي التي خصت مقارباتلل يهفنا املبحث الثالث: تطرق

مث التحليل النظامي و من مقاربة أمون يسجي، كذلك   و ، مشال كوالن ، و رومان جاكوبسون، و روالن بارث 

  التحليل الفيلمي. ه يفدوائر مث للفيلم السينمائي انطالقا من احلقبة احلقيقية للتحليل السينمائي 

و الذي ، مضامين اإلنتاج السينمائيللسينما الجزائرية وجديد  خصصناهأما الفصل الثاين من موضوع البحث 

السينما نشأة و تطور حول  لمحة وجيزة  املبحث األول يعترب فصل متهيدي، ثالث مباحثقسم كذلك إىل 

واقع السينما في الجزائر املبحث الثالث ، أما  مدخل إىل السينما العربية وتطورهايف املبحث الثاين  و في العالم

  و مستجداتها
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أما الفصل الثالث عرضنا فيه منوذج لظاهرة اجتماعية استفحلت وبقوة يف اجملتمع اجلزائري يف اآلونة األخرية أال 

مجع األسباب اليت أدت إىل استفحاهلا وانتشارها يف اجملتمع ،  من خالهلاوهي ظاهرة اهلجرة الغري الشرعية حماولني 

و عامة حول الهجرة المفاهيم النا فيه األول تناول بحثامل، مباحثإىل ثالثة  فصل الثالثحبيث مت تقسيم ال

،  الطرح النظري لظاهرة الهجرة و أهم النظريات المفسرة لها عرضنا فيه الثاين بحثامل ، و أنواعها وأسبابها 

 واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر في السياق االجتماعي. حتدثنا فيه عنالثالث  بحثاملأما 

 تحليلال"حراقـة" للمخرج اجلزائري "مرزاق علواش" إىل الفصل التطبيقي أين أخضعنا فيلم يف األخري  و

ه الفيلم من قضايا متشابكة عوجلت يف طيات الظاهرة املدروسة.          أثار السيميولوجي ، حتليل ارتكز على ما 

 عن التساؤالت املطروحة ضمن إشكالية الدراسة. و حاولنا اإلجابة

      ذا العمل ببحث بيبليوغرايف تصنيفي وحتليلي للمراجع العامة العربية واألجنبية املتعلقة باللسانيات أرفقنا ه و

 املتعلقة بالسينما من جهة أخرى.   السيميولوجيا من جهة و و
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 إشكالية الدراسة: -1

للصورة الفيلمية تتمثل يف كوهنا وسيلة للتعبري، ويستغلها املخرج لبث مشاغله  االتصاليةإن القدرة 

فالصورة السينمائية هي مساحة مشحونة  .ومواقفه اجتاه القضايا اليت هتمه واليت تعكس بدورها البيئة اليت حتيط به

، وذلك باستخدام لغة خاصة وهي لغة الدالئل والرموز عليهول التأثري ابالرسائل اليت تستهدف اجلمهور املتلقي وحت

 جتمع بني الصورة والصوت معا. ألهناالبصرية مبا فيها من مكونات جتعلها أكثر خصوصية 

فهي اقتطاع جلزء من الواقع بأدق  ،عام املوازي البصري للواقعصورة بشكل بالاملهتمون  بعض  ينظر و

 صارالعامل  ألن ،ساك بهمل مرئيا ميكن استحضاره واإلماحبيث جتعل الع ،املتفرج أو املشاهد أماموصفه  تفاصيله و

عتماد اإلنسان عل  الصورة ال و ذلك ،تلفزيونية لصقات سينمائية ومت و إعالناصورة وثقافتها من حمكوما بال

جتري ضمن متطلبات احلياة كالسياسة والدين  اليت موراألواخلصوصية من  االعتياديةبشكل يتفاعل مع حياته 

 وغري ذالك.

 حماولة البحث يف هذا الواقع لعلنا نصل يوما األقلل  عنعيش عل  وقع حتوالت جذرية عميقة وجب  إننا

كنا نعترب اإلعالم املرئي املسموع ظاهرة   إذا و وسط عامل اشتد فيه الصراع عل  البقاء. وأنفسناتنا يهو  إىل إدراك ما

الثقايف  االتصالوسيلة من وسائل  أيضامعني، فهي  بنظام االجتماعيارتباطا وثيقا  الرتباطهااجتماعية وذلك 

 ه.وشخصياتواملعريف اليت حتمل مضمونا ونتاجا فكريا لثقافة اجملتمع له مواصفاته 

ق من قإىل التحتدفعنا  ،الوسائل السمعية البصرية تندرج ضمن مجاهريية إعالميةالسينما وسيلة  تعترب و

عن طبيعة السينما هل هي لسان أم  تساءل، الذي "كريستيان ماتز"مدارس التحليل السينمائي  روادافرتاض أحد 

بوصفها شفرة حنو، تراكيب تعد لسان.ومن خالل  السينما بوصفها فعال خلطاب هي لغة، و أنلغة؟ وتوصل إىل 

 ،اشعوهي الداللة الرمزية لألفالم السينمائية اجلزائرية حول اهلجرة انطالقا من الواقع امل أالحتديدنا ملوضوع الدراسة 
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، وطرح واالجتماعخاصة وان موضوع اهلجرة ظاهرة استقطبت العديد من املفكرين واملنظرين من علماء النفس 

اهلجرة حنو  لقضاياية تناول السينما اجلزائرية الكتابات والنقاشات للبحث حول كيفعل  مستوى  شكالياتإعدة 

بني البيئة الكامنة يف املضمون السينمائي مبختلف تربط قة العال حول ن نتساءلعلينا امن هنا وجب ، و اخلارج

 ومنه نصيغ التساؤل عل النحو التايل:  دالئله.

المستوحاة من فيلم  الرمزية لالفالم السينمائية الجزائرية حول الهجرة غير الشرعية تماهي الدالال

 ؟ حراقة 

 ولتفصيل أكثر هلذه اإلشكالية نطرح التساؤالت التالية:

  ؟ ظاهرة احلرقةحتدث  اليت لدوافعما هي أهم ا -

 ماهي أهم جتّليات ظاهرة احلرقة يف البيئة االجتماعية و الثقافية والسياسية للمجتمع اجلزائري؟  -

 أين جند فيلم حراقة أحد هذه النماذج ؟  ،اجلزائرية من معاجلة ظاهرة احلرقة هل متكنت السينما -

من خالل ابراز طبيعة اللغة  اجلزائريةبعض الدالالت الرمزية للبيئة االجتماعية  عكست لقطات فيلم احلراقةهل  -

  ؟ ، و طريقة التحليل اخلاصة باخلطاب الفيلميالسينمائية

 من جانبيه التنظريي و التطبيقي . نا هذااخلطوط العريضة لبحث ضعنهذه التساؤالت  من انطالقا

 أسباب اختيار الموضوع: -2

 أخرى شخصية: املوضوعية وجلملة من األسباب نتيجة  لقد وقع اختيارنا هلذا املوضوع 

 ذاتية:األسباب ال  -1.2
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ذي الخاصة سينما اهلجرة  و ظواهر االجتماعية،لو ذلك ملعاجلته ل ،عامة مليدان السينماو ميلنا هتمامنا نظرا ال -

 موضوع اهلجرة غري الشرعية يف األفالم السينمائية اجلزائرية. ختياراإىل العامل الرئيس الذي دفعنا يعد  

 اجملال السيميولوجي الذي يعترب حقال خصبا للدراسات االتصالية والفنية منها. معرفة  يفلدينا  رغبةتشكل  -

 األسباب الموضوعية: -2.2

ليت السينمائية( ا األفالماهلجرة غري الشرعية من اجملال السوسيولوجي إىل جمال الدراما )   تعدى االهتمام مبوضوع-

 والقيم وخمتلف املعاين اليت حتملها هذه األفالم. نا نتساءل عن الدالالتتجعل

حبيث اقتصرت اهلجرة فقط عل   السينمائيالسيميولوجي  ا خيص اجلانبيف مقّلة البحوث يف موضوع اهلجرة  -

أما دراستنا تعتمد عل  التحليل الكيفي  اإلحصاء،و  ،القياس و ،العد إىلاليت تلجأ  البحوث الكمية التحليلية

 الفهم من خالل التفاعل مع املوضوع و الظاهرة املدروسة.  وترتكز عل 

هذا مثل اختالف اآلراء واملواقف اجتاه موضوع اهلجرة يف اجملتمع اجلزائري حنو الضفة األخرى كان حافزا لتناول  -

 .من الظاهرة مجاهريية كوسيلة اتصالية  السينما  عرفة موقفمو يف درجة أخرى  ،املوضوع

كما أهنا   ،من املواضيع الشائكة واهلامة يف جمتمعنابصفة خاصة  ةاجلزائريو  ،بصفة عامة هلجرةايعترب موضوع  -

الوحيد أمام الدول املتقدمة اليت ما فتئت أن تصنع  ألهنا اهلاجسأصبحت واقعا يطرح نفسه عل  الساحة العاملية 

لكن دون جدوى بعدما كانت تعترب املهاجرين اجلزائريني  ، ولنفسها احلواجز والقوانني للحد من هذه الظاهرة

 الورقة الراحبة من أجل بناء االقتصاد األوريب خاصة يف فرتة احلروب.

 أهمية الدراسة: -3
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من  " اجلزائرية حول اهلجرة غري الشرعية الداللة الرمزية لألفالم السينمائية تتجل  أمهية دراستنا حول

 :او مه عاملني رئيسيني خالل

هبا مثل هذا املوضوع   حيضية اليت مهسيميولوجيا السينمائية عل  درجة كبرية من األمهية فضال عن األال حتض  -

 من جهة وعل  صعيد اجلامعات اجلزائرية من جهة أخرى. لعربية واألوربيةعل  صعيد اجلامعات ا

واقعية من عّدة جوانب بطريقة  موضوع اهلجرة غري الشرعية  جلتاانت وسائل اإلعالم واالتصال قد عإذا ك -

ن اجلانب من دراساهتا كانت حمتشمة ىل أإ (اتحتقيق ات و) روبورتاج اجتماعية سياسية اقتصادية دينية نفسية

 .)وهذا ما سوف يشار إليه يف الدراسات السابقة (السينمائي السيميولوجي

 أهداف الدراسة: -4

وكشف معلم الصورة املوسومة عن املهاجرين  استخالص إىلالوصول  من هذه الدراسة ياهلدف الرئيس إن

 وهذا من خالل:" حراقة"غري الشرعيني عرب الفيلم السينمائي  اجلزائريني

 .األيقونةاستنطاق املعاين الكامنة وراء الفيلم وهذا بقراءهتا قراءة خاصة بتفكيك الرموز والدالئل وحتليل الرسائل  -

قدرة اللغة البصرية  وإبرازتلعبه الصورة السينمائية بشكل عام  أنالذي ميكن  االتصايلبحث عن فاعلية الدور ال -

 املعاين. إيصالعل 

حتملها الصورة السينمائية وذلك بتوظيف التحليل السيميولوجي  أناليت ميكن  والرموز الكشف عن الدالالت -

الذي سيمكننا من استنطاق املعاين الكامنة وراء  و،  "حراقة"تارة من فيلم خمقاطع معل  عينة الدراسة املتمثلة يف 

 الصورة الفيلمية.

 غري الشرعية.اب الفيلمي اجلزائري عن اهلجرة الكشف عن اخللفيات اإليديولوجية اليت حيملها اخلط -
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تفكيك بعض مكونات الفيلم الفنية والتقنية من الداخل، أي بشكل مستقل عن كل نظرية معرفية  إىل السعي -

فهم بعض القضايا املطروحة وتقريبها إىل املشاهد مع  إىلنظرية التحليل الفيلمي، ويهدف هذا اجملهود  إطارخارج 

 شرح ما يعرف مبرتكزات اللغة السينمائية اخلاصة هبذا الفيلم دون غريه.

 منهج الدراســــــــــــــــــــة: -5

 توليفة مناملنهج هو القاعدة األساسية لكل البحوث العلمية، ونظرا لطبيعة املوضوع مت اعتمادنا عل   يعترب

 لذا كانت احلاجة لالستعانة مبنهجني: ، وقوم عل  أكثر من منهج ت يتالو  ،هجااملن

 والمنهج الوصفي  المنهج السيميولوجي

الدراسات اإلنسانية والفكرية  رف واتطبيقي يف شىت املع اجتاهاملنهج السيميولوجي كاعتمدنا عل  

يعد املنهج السيميولوجي من أهم املناهج النقدية املعاصرة اليت  وظفت ملقاربة مجيع اخلطابات  الذي و .والعلمية

عن آليات إنتاج املعىن، النصية، ورصد كل األنشطة البشرية بالتفكيك والرتكيب، والتحليل والتأويل، بغية البحث 

نيات العميقة داللة ومنطقا،  من أجل فهم راز الداللة عرب مساءلة أشكال املضامني، مع سرب أغوار الببوكيفية إ

أول من  "دوسوسري فريدينارد" يعد و  تعدد البين النصية، وتفسريها عل  مستوى البنية السطحية تركيبا وخطابا.

أحد مبستوى آخر تعترب السينما . و داليلالنظام بال هاحيث عرّف ولية للدراسات اللسانيةوضع األسس األ

التعبريية  شكالاألنظرا ملا هلا من مسات متيزها عن باقي  يميولوجياليت اهتم هبا البحث الساألشكال التعبريية 

يف تعريفه للسينما من املنظور السيميولوجي معتمدا يف ذلك عل   "كريستيان ماتز"حيث ينطلق  ، األخرى

 سلسلة من اللغات األخرى ) بني املستعملة يف التحليل األلسوين للغات الطبيعية بينها و االستبداليةالعالقات 

اهلدف الذي  ففالم باختالختتلف طرق حتليل األ حيث  ،التصوير الفوتوغرايف....اخل( ،املسرح، الرسم التشكيل

وحدات التحليل  استخراج ويقة التحليل اليت تسهل عملية الوصول باختيار طر  كيتم ذل و .الدراسة إليهتصبو 
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فان مقاربة  ،يل السينمائياملداخل صلة مبجال التحل أكثرهو  و املدخل السيميولوجي حبيث مت الرتكيز عل 

 (مشال ماري) و (جاك امونت)مالئمة لطبيعة الدراسةـ وهذا استنادا ملا ذكره  األكثرالنصي تعترب مقاربة  التحليل

باالعتماد عل  كذلك  ـ و1يلهالفيلم يف حتل أساسهذه الطريقة ترتكز أساسا عل  مفهوم النص الذي حيدد  أنيف 

ذي نقله وال (ايكو)فحسب ما جاء يف كتاب  ،(رثروالن با) و (امبريتو ايكو)عمال اليت قدمها كل من األ

اليت ميكن و والتعبريية متثل أنظمة داللية،  االتصاليةكل الظواهر " أن "حتليل األفالم" يف كتابه (نتمو جاك ا)

 .2"واالستقبالدراستها وربط كل رسالة فردية باملدونات العامة اليت تنظم اإلرسال 

خيص التحليل  ما يف (لكريستيان ماتز)وانطالقا من هذه الفكرة استعنا مبنهجية التحليل السيميولوجي 

 إىلللمقاطع من أجل الوصول ين والتضميين يفيما خيص التحليل التعي (روالن بارث)التقين للفيلم ومنهجية 

  تأويالت ومن مث اإلجابة عن التساؤالت املطروحة.

  المنهج الوصفي -

املنهج الوصفي ألنه األكثر شيوعا و مالئمة يف دراسة القضايا ذات البعد السوسيولوجي، و السوسيو اتصايل 

الظاهرة حمل الدراسة حيث مت  ونظرا لصعوبة إخضاعها للتجربة، وسعيا منا إىل إضفاء املدلول العلمي و وصف

 توظيفه لوصف ظاهرة احلرقة وصفا دقيقا يف شقيه التنظريي و التطبيقي.

 

 

                                                           

1-  Aumont(Jaques), (Marie) Michel   : L’Analyse Des  Films, Edition Nathan Université, 

Pari, 1988,p 66. 

2- Ibid, p 68. 
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  التقنية:

كرستيان "ضع أسسها ، خاصة تلك اليت و البحث هي أداة التحليل السيميولوجي هذا يف ستخدمةاألداة امل

ن بنية الفيلم بنية ذلك أل ، والداخلية صوتا وصورة وحركةده وتركيباته امن أجل دراسته دراسة عميقة يف أبع  "ماتز

ارات واليت تنقسم إىل مفردات لغوية وهي الصوت البشري ولغة املوسيق  والغناء معقدة من الرموز واإلش

  .1مفردات بصرية كفنون التعبري واإلشارةو اليت تعد والضوضاء 

 :تهعيــــــــــــــــــن مجتمع البحث و تحديــــــــــــــــد -6

غري  اهلجرة اليت تناولت موضوعالسينمائية اجلزائرية  لألفالممبا أن املوضوع املتناول هو الداللة الرمزية 

           عاجلت مثل هذه الظاهرة. اجلزائرية اليت  األفالم أحد هذه احلالة يتمثل يف يفالبحث  فمجتمعالشرعية، 

 ألسلوبو الستقصائها اخرتنا جمموعة من اللقطات اليت تشكل عينة الدراسة، و تكون بذلك العينة قد خضعت 

جمموعة  ختياراباحث تسهل عل  الاختيار العينة بصورة حتكمية قصدية  ميكننا من ألنه ة،العمدي ،ةالقصدياملعاينة 

دقيق التحليل الطبيعة التحليل السيميولوجي تتطلب ضرورة حتديد اطر  أنخاصة ، و من الوحدات بصورة مباشرة

 للموضوع، وهذا من اجل ضبط الدراسة جيدا.

اليت  األفالم من  جمموع كمجتمع حبث  للمخرج مرزاق علواش "حراقة" مت اختيار فيلم  ذلك ألجلو 

من جمموعة من اللقطات اختريت قصدا ملا حتمله من دالالت حتقق العينة تشكلت  و .موضوع اهلجرة  عاجلت

 التالية: لالعتباراتوذلك  أهداف البحث 

  البحث.  غري الشرعية اليت متثل اجملتمعلدراسة فهو يعاجل وضعية اهلجرة الفيلم له عالقة مباشرة مبوضوع ا أن -

                                                           

 .592، ص 1991، بريوت: دار الكتب العلمية، معجم األدباءأبو عبيد،  -1
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 .وائز عل  املستوى احمللي والدويلنال عدة ج خاصة و انهي عرفه هذا الفيلم نظرا للرواج الذ -

اليت  (24منها قناة )فرانس  نظرا للحملة اإلعالمية املهمة والتغطية الواسعة من طرف الصحافة احمللية والدولية -

  .رضه عدة نقاشات وانتقادات حول املضمون الذي احتواههذا الفيلم بعد ع أثار و .هلا الفيلم روجت

  دراسة:لل  المنطلق النظري -7

الواقعية يف السينما بعدما كانت حكرا عل  األدب كما أننا نسع  إىل  النظرية أن ندرسمن خالل حبثنا سنحاول 

طرح كثري من القضايا املتصلة هبذه اإلشكالية، لرصد املظاهر والتجّليات و التطورات و خمتلف الدالالت والرموز 

حيث أهنا تتعامل مع الواقع بطريقة واعية لترتمجه بواسطة  استسقائها من الفيلم السينمائي املراد حتليله  اليت ميكن

وتشكله وفق متخيل متميز ومدى مسامهتها يف متثيل الواقع وسنوافيكم بشرح مفصل أدوات تعبريية وعناصر دالة 

 للواقعية يف الفصل األول من البحث.

 ـــــــــــد المفاهيــــــــــــــــــــم:تحديـــــــــــــــــ -8

 مفاهيم متعلقة بالسيميولوجيا: -1

 مفهوم الداللة: 1-1

 1الدالالت مجع داللة ولفظ داللة مشتق دّل يّدله داللة وداللة ودلولة برفع الدال.

 الداللة: 1-2

 1ومجعها دالئل ودالالت. إطالقهضيه الّلفظ عند اإلرشاد وما يقت

                                                           

 .294دار الدعوة، ص ، القاهرة: المعجم الوسيطـوآخرون، ، حامد عبد القادر، (امحد) الزايات -1
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 الداللة اصطالحا:مفهوم  1-3

 1معىن يعرض للشيء بالقياس لغريه ومعناه كون الشيء يلزم من فهمه، فهم شيء آخر.

 المفهوم اإلجرائي للداللة:  1-4

ربط الدال باملدلول أو املعىن حبيث ال يهتم بنظام العالمات حبد ذاته بل يدرس قضية املعىن يف  إىلهو علم يهدف 

 تطوراته وتغرياته وبنيته.

 مفهوم الرمز لغة واصطالحا:  1-5

 من مفردة مأخوذةوهي  واالستنتاج االستداللمعىن  (Symbol) كلمة رمز يف اللغة اإلجنليزية  تأخذ

(Symbol)  جسم أو فكرة غري  إىلملموسا رامزا  جسما الشيءكان   إذاوال سيما  خرىل آإ شيءوتعين

  طرافاألن معليه وتقبله  االتفاقبعد  شيء إىل االهتداء معناه يف ل الكلمة مأخوذة من اليونانية وصأ و، ملموسة

 2كافة بوصفه منجزا هدفا معينا بطريقة سليمة.

ماله وجود قائم بذاته فتمثله وحتل حمله...... ويف الفن يكون الرمز متميزا بوجه عام  شيءوالرمز: عالمة تدل عل  

 3يشبه من أشخاص أو موضوعات.

 مفهوم الرمز اصطالحا:  1-6

                                                           

 .204ص  ،، بريوت: دار الكتب العلميةاإلبهاج في شرح معاني األصواللى علم األصول للبياضي، (علي) السبكي، بن عبد الكايف -1

 . 221،ص1932، 1، جالمعجم الفلسفي، (مجيل)صليب -2

 .242، ص 2003، القاهرة: دار احلديث،4،جلسان العربابن منظور ، -3
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، وداللة احلروف  عل  األشياء عداداألكداللة ،  داللة املعاين اجملردة األولدّل عل  غريه له وجهان  الرمز هو ما

الثاين داللة األمور احلسية عل  املعاين املتصورة كداللة الثعلب عل  اخلداع، والقط عل  و عل  الكميات اجلربية. 

 1الدولة.الشعار عل   الوفاء، والصوجلان عل  امللك و

 المفهوم اإلجرائي للرمز:1-7

 .إمجاالأو عالمة حسية أو فكرية عل  معىن تصوري أو ظاهري متثله، وحتّل حمّله داللة جمردة أو مرافقة  إشارةهو 

 

 

 مفاهيـــــــــــــــم متعلقة بالسيـــــنما: -2

 المفهوم اإلجرائي للفيلم:  2-1

ظاهرة معينة مطبوعة، حول  أومشكلة  أوالفيلم السينمائي هو عبارة عن الصور املتوالية عن موضوع 

اليت حتيط  والظروفساعتني حسب موضوعه  إىلدقائق  10شريط ملفوف عل  بكرة ترتاوح مدة عرضه عادة من 

ضيح، وتفسري التفاعالت، اليت ميكن استخدامها لتو  االتصاليلة هامة من وسائل به، والفيلم السينمائي وس

بني اإلعالم واإلرشاد، التثقيف  أغراضهائات وأعمار خمتلفة حبيث تتنوع مع ف ت املتغرية يف جمالت كثرية ووالعالقا

 وغري ذلك.

 مفهوم السينما:  2-2

                                                           
 .879، ص 1987لبنان للطبع والنشر، ، بريوت: دار النهضة، الموسوعة العربية الميّسرة، وآخرون، (حممد)غربالشفيق  -1
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املعرب(، وهذه الكلمة  –تسجيل احلركي حرفيا أي ((Cinématographe) هي اختصار لكلمة

األفالم ) عمل سينمائي ( وعرضها)حفالت  وإنتاجالتقين  األسلوبمتعددة املعاين تدّل يف الوقت نفسه عل  

سينمائية( يف قاعات العرض، وجمموع نشطات هذا امليدان، وجمموع املؤلفات املفّلمة يف قطاعات، كالسينما 

 1تومهية، والسينما التجارية.الصامتة، والسينما ال

 المفهوم اإلجرائي للسينما:  2-3

هي مصطلح يشار به إىل التصوير املتحرك الذي يعرض للجمهور إما يف أبنية فيها شاشات كبرية تسم   

وتوابعه من إخراج  السينمائيالتصوير  يعترب ، والتلفزيونخاصة شاشات  ، أو عل  شاشات أصغر والسينمادور 

أنواع من التصوير  هناك . والسابعيسميه البعض الفن الذي  و ،شعبية   ونالفن أنواعمن أكثر  واحدومتثيل 

األفالم اليت تصور أحداث  ، فمنها ما هو اقرب للمسرح ، ويشمل أفالم األكشن والدراما وغريها منالسينمائي

ظروف يف  يد بأشخاص خمتلفني وتعيدها عن طريق التقل و ،عيد أحداث حدثت بالفعل يف املاضي، أو تخيالية

الفعل بشكل يهدف ، الذي حياول إيصال حقائق ووقائع حتدث بالتصوير السينمائي الوثائقي هناك و .مصطنعة

فن استخدام  و هو .معلومة بشكل واضح وسلس أو مثري لإلعجاب أو فكرة ، أو إيصالإىل جذب املشاهد

 عل  شريط خلوي. األحداثبناء  إعادةجل أالصوت و الصورة سوية من 

 مفهوم الصورة لغة واصطالحا:  2-4

 2واهليئة والنوع مجعها صور. الشيءتصور: من فعل صور أي جعل له صورة جمسمة ومنه الصورة  لغة:

                                                           
 . 12، جامعة باريس: السربون اجلديدة، ص معجم المصطلحات السينمائية، (ماري) ترييز جونو -1

، 1977، عريب فرنسي وحلق فرنسي عريب، دار الكتب العاملية. بريوت لبنان ماع ونظرية المعرفةالقاموس العربي في علم النفس واالجت، سعيد حجازي، (دانينو) جيلور جلور -2

 .256ص 
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فيه الوثيقة الرمسية  أعدتالصورة هي النسخة املستخرجة من الوثيقة األصلية أعدت يف الوقت الذي  اصطالحا:

إذ   لألصلوقت الحق كما قد تكون الوثيقة املنسوخة باليد أو بطرق النسخ األخرى وتكون الصورة حماكية  أو يف

 1.وحتاكيها متاما األمللوثيقة  األصليةدون تفاصيل كل اخلصائص املادية كانت ت  

راها كما ميكن تدهش من ي أنوسيلة اتصال حتمل حقائق ميكنها  هناأالزار(  يثكما عرفتها الباحثة )جود  ةالصور 

 2.تزعجه، وهي أيضا قادرة عل  خلق عالقة مع الشخص الذي يفك رموزها أن

 

 

 المفهوم اإلجرائي للصورة:  2-5

 إذا، فمثال أنواع الدالالتمتعدد املعاين فمصطلح الصورة استخدم يف كل  حمسوساالصورة شيئا  تعترب

 إىلاجملتمع الواقعي  إعادة ترمجةخمتلف التعبريات لكلمة صورة لوجدناها ذات معاين متعددة وخمتلفة فهي  إىلنظرنا 

 جمتمع افرتاضي عرب شاشات التلفزيون والسينما. 

 مفاهيم متعلقة بالهجـــــــــــــــرة: 2-6

 3.إىل اآلخرينهـــــــــــاجر: ترك وطنه، و هاجر القوم: هجرهم وانتقل 

 1: غرب غرابة وغربة: ابتعد عنه.غرب

                                                           
 . 205، ص 2006، 1، دار أسامة املشرق الثقايف: عمان األردن، طالمعجم اإلعالمي، (الحممد مج) الفار -1

2- Lazard (Judith), Ecoles, communication, Télévision, puf,1er éduction, paris, 1985, p 73.  

 .974، ص مرجع سبق ذكره ،المعجم اإلعالمي، (الحممد مج) الفار -3
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 2تغّرب: نزح عن وطنه.

انتقال فرد أو جمموعة بشرية معينة  3انتقال الناس من وطنهم إىل بلد آخر بقصد اإلقامة الدائمة فيه. اصطالحا:

تعين اهلجرة عبور حدود وحدة سياسية أو إدارية ملدة معينة إىل 4من إطار جغرايف إىل آخر أو من قارة ألخرى.

 5أدىن حد ممكن.

ني اهلجرة ولفظ غري شرعية والذي يدّل يف معناه الغري الشرعية فهو مكّون من لفظ وفيما يتعّلق مبصطلح اهلجرة

اإلقليم السيادي لدولة ما وبذلك  إىلالقوانني والتشريعات املعمول هبا يف تنظيم دخول الرعايا األجانب خمالفة 

فاهلجرة غري الشرعية هي كل حركة للفرد أو اجلماعة العابرة للحدود خارج ما يسمح به القانون واليت ظهرت مع 

 سياسات غلق احلدود يف أوروبا خالل سبعينات القرن إقراربداية القرن العشرين وعرفت أوج ازدهارها بعد 

 6املاضي  

 :  للهجرة غير الشرعية  ئيالمفهوم اإلجرا2-7

                                                                                                                                                                                     
 .345، ص املرجع نفسه -1

 .355املرجع نفسه، ص  -2

 .130، ص 1986، مكتبة لبنان : بريوت، الطبعة اجلديدة، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،(أمحد زكي) بدوي -3

 .234 -233، ص ص 1993، 1، أكادميية بريوت: لبنان، ط، معجم العلوم االجتماعية(فريدريك) معتوق -4

 .32، ص  200، سبتمرب 169، مركز املطبوعات اليونيسكو: القاهرة، العدد 200، اهلجرة الدولية عام المجّلة الدولية للعلوم االجتماعية -7

 
 

1- Vaissemourice, Dictionnaire des relation internationales au 20em siècles, Eduction armand colin, pari, 2000,p 173.   
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 األصليو التنقل غري الشرعي من البلد باحلرقة يف بلدان مشال افريقيا ه عليه صطلحا ذي ال اهلجرة غري الشرعية و

املمنوحة من قبل سياحية التأشريات بتجاوز مّدة صالحية السواء بواسطة القوارب أو  األوربيةحنو البلدان 

 ات املتواجدة يف البلدان األصلية، وبذلك يصبح السائح يف وضعية غري قانونية.  القنصلي

 الحّراق: 2-8

  .املغاربية وهو لفظ يستخدم يف األوساط الشعبية ،املهاجر غري الشرعي مصطلح أطلق عل 

 : السابقةالدراسات  -8

 الدراسة األوىل: 

جامعة باريس حيث متت  إىلدكتوراه درجة ثالثة تقدمت هبا الباحثة نادية شرايب  أطروحةمتثل هذه الدراسة يف 

 Les Représentations Sociales dans Leحتت عنوان  1987مناقشتها سنة 

Cinéma Algérien de 1964 1980  .االجتماعية يف السينما اجلزائرية. تمثالتال 

والرتكيز عليها يف األفالم اجلزائرية. وقد الت االجتماعية مثلقد كان هدف الدراسة األساسي هو استخراج الت

، ريح اجلنوب، ألوراسكعينة جلميع األفالم هي ريح   أفالمقراءة مخسة  إعادةاعتمدت الباحثة يف ذلك عل  

 الشبكة، عمر قتالتو، ليل  و األخريات.

 الباحثة دراستها بطرح اإلشكالية التالية:  بدأت

زائرية باعتبارها كتابة فنّية دالة ومرآة عاكسة للواقع أن تكون يف املكان التعبريي املناسب هل استطاعت السينما اجل

 معاش ؟  لتمثيل وعكس القيم االجتماعية املوجودة يف الواقع انطالقا من فضاء وطين وثقايف
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وبالضبط عل  التحليل النصي  األفالماعتمدت الباحثة ملناقشة هذه اإلشكالية عل  املقاربة السيميولوجية لتحليل 

الذي يعترب الفيلم وحدة نص ووحدة خطاب لكن دراسته من خالل حتليل العناصر املختصة والغري املختصة 

الداخلة يف تكوينه كسلم اللقطات، الشخصيات، املكان، الزمان، الديكور، اإلضاءة، احلوار...اخل وهذا لتحديد 

 املعىن السينمائي. إنتاجاعي الذي يتحكم يف عملية الرسالة الضمنية للفلم واألثر االجتم

 إشكاليةمضامني األفالم اجلزائرية بقيت حمصورة ضمن  أنبعّدة نتائج منها: خرجت الباحثة بعد حتليلها لألفالم 

 إنالعصرنة وهذا يف حتليل الظواهر االجتماعية والثقافية حيث أن القائمني عل  األفالم أظهروا عل   التقاليد و

خوفا كبريا من التمدن الوحشي الذي فهذا املنظور يرتجم  ،العصرنة الغربية ملدينة مصدر لآلفات االجتماعية وا

تقريبية وغري دقيقة حيث جند أن كل ظاهرة  أداةالعصرنة هو  عيار التقاليد ومهذا  أنيرافقه البؤس، وتؤكد الباحثة 

خنلط بني التقليد  أنحتمل يف طياهتا البعض من التقليدي وبعضا من العصري يف الوقت نفسه فمن اخلطأ 

 واملعاصرة، وبني العصرنة والتقدم.

فالم تستطيع ترمجة واستنتجت الباحثة يف األخري من خالل القراءة السيميولوجية لألفالم اليت مت حتليلها أن هذه األ

 يف اجملتمع وبقيت مقيدة بثقافة خّلفها االستعمار.القيم املوجودة 

واالتصال املقدمة من طرف الطالب حممد عّدة  اإلعالميف رسالة ماجستري يف علوم  املتمثلة والدراسة الثانية  -

حتت إشراف الدكتورة فايزة خيلف و املوسومة بعنوان "إشكالية بالغة اخلطاب السينمائي يف متثيل الواقع/ دراسة 

حبيث كانت اإلشكالية حماولة ربط  2012-2011لسنة حتليلية سيميولوجية لفيلم "حراقة" "ملرزاق علواش" 

 الكامنة يف املضمون السينمائي و الظاهرة االجتماعية فجاء عمل الرسالة مقسم إىل عالقة بني البنية 
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الفصل األول: يتعلق ببعض اإلشكالية املنهجية املتبعة لتحليل مضامني اإلنتاج السينمائي ذالك باعتماده عل  

 إشكاليةخلطاب و بعدها أثر عليها حتليل ا بينمقاربة التحليل النصي، فركز الباحث عل  أهم األسس النظرية اليت 

 العالقة بني النص و اخلطاب.

أما الفصل الثاين فركز عل  قضية التمفصل املزدوج بني اللغة السينمائية و التحليل الفيلمي و اعتربها النواة 

 األساسية يف فهم اخلطاب السينمائي. 

أال و هي  األخرية اآلونةأما الفصل الثالث عرض فيه منوذج لظاهرة اجتماعية انتشرت يف اجملتمع اجلزائري يف   

 الشرعية.  اهلجرة غري

خرج بالنتائج  و ويف األخري عمد الباحث إىل حتليل فيلم سينمائي "حراقة" للمخرج اجلزائري "مرزاق علواش" 

 التالية نذكر منها: 

 ،و آليات حتليل اخلطاب السينمائي يقتضي بالضرورة فهم وحتليل ما يسم  التمفصل املزدوج تفهم مرتكزا إن

شأنه يف ذلك شأن خمتلف اخلطابات األخرى كاخلطاب اللفظي الذي يرتكز أساسا عل  حتليل التمفصل املزدوج 

عن سائر األنظمة و الكائنات  عل  اعتباره أنه اخلاصية اجلوهرية اليت متيز اللسان البشري ،يف اللغات الطبيعية

أما بالنسبة للحقل السينمائي كنظام بصري فاألمر جد خمتل فيما  . وإىل ذلك "أنري مارتيين" أشاراألخرى كما 

اللفظية هي ) اليكسيمات، املورفيمات،  للغةخيص هذا املفهوم فإذا كانت الوحدات األساسية املشكلة 

و قد  ،سينمائية تعرف وحدات أخرى ختتلف متاما عن وحدات اللغة اللفظيةالفونيمات، املونيمات.( فإن اللغة ال

دأب الباحثون والناقدون يف جمال النقد السينمائي عل  التمييز يف التقطيع املزدوج بني اللسان البشري و االتصال 

تشفري متييزا ومن بينهم الناقد " كريستيان ماتز" الذي توصل إىل اكتشاف مخسة مستويات من ال ،السينمائي

 لالتصال السينمائي هي: 



 اإلطار المهجي 
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 اإلدراك يف حد ذاته ) بوصفه نظام قراءة مكتسبة خيتلف من ثقافة إىل أخرى(. 

 التمييز بني خمتلف األشياء البصرية و الصوتية اليت تظهر عل  الشاشة.  -

النامجة عن األشياء أو عالقات األشياء بعضها  Connotation جمموع الرمزيات و الدالالت املعىن  -

 ببعض. 

 جمموع البيانات السردية الكربى.  -

نظمة املختصة بالسينما اليت توظف عناصر املستويات السابقة لتشكل خطابا من نوع خاص) جمموع األ -

  اخلطاب السينمائي(.

  

 

 



 

 

 الفصل األول قراءة نظرية في السيميولوجيا السينمائية 

 مدخل

 المبحث األول

 السيميولوجيا ونظام تصنيف الدالئل و الرموز 

 المبحث الثاني:

 البنية التنظيمية للعمل الفلمي ودوره يف بناء الداللة 

 المبحث الثالث

 و التحليل النظامي للفيلم السينمائي املقاربات السينمائية 

 

 

 

 

 

 

 



السيميولوجيا السينمائيةقراءة نظرية في   

 

 
29 

 مدخل:

) الداللة( فرعا مهما يف الدراسات اليت تناوهلا العلماء يف حقول األدب الفكر اللغة،  يعد علم السيميولوجيا

من الغموض شأنه يف  النقد، ويعد هذا املنهج احدث منهج بعد غياب البنيوية، وما زال هذا املصطلح يعاين

حماوال حتديده أنه هو العلم الذي  "دوسوسري فردينارد"أول مكن استخدم هذا املفهوم  ذلك شأن كل العلوم، و

تعترب الداللة  و، "غرمياس"يدرس العالمات يف كنف احلياة االجتماعية وتطور هذا املفهوم فيما بعد على يد 

، وبذلك تكون السيميولوجيا لأللسنيةعالمات واللغات، وهو امتداد ال أنظمةتفسري معاين الرموز واإلشارات و 

 .أنواعهاعلم العالمات بكل 

حتت عنوان قراءة نظرية يف السيميولوجيا السينمائية هذا  األولومن خالل هذا التمهيد الوجيز عنون الفصل 

اليت توظف  و  الرموز السيميولوجيا ونظام تصنيف الدالئل و األولثالثة مباحث  املبحث   إىلالفصل قسم 

الفيلم السينمائي والدالالت الرمزية  تطرقنا فيه إىل املبحث الثاين تصال اللساين والغري اللساين ويف عمليات اال

حليل للغة السينمائية لفهم لغة اخلطاب السينمائي ودالالته الرمزية أما املبحث الثالث خصص ملقاربات الت

 السيميولوجي، وحتليل نظامي للفيلم السينمائي.

 السيميولوجيا ونظام تصنيف الدالئل والرموز:المبحث األول: 

دراسة مادية ملختلف أصناف العالمات اللسانيات والغري اللسانية املستعملة بحث األول نقرتح من خالل امل 

جماالت السيميولوجيا و نظام تصنيف  إىليف التواصل اإلنساين وهو عمل السيميولوجيا املعاصرة لنتطرق بعدها 

  الدالئل والرموز.
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 السيميولوجيا اللسانية والغير اللسانية: 1-1

 السيميولوجيا اللسانية: 1-1-1

الضوء على العناصر  إلقاءاللسانيات، السيميولوجيا والسيميوطيقا  أوتقتضي الدراسة املعرفية لعلم اللسان 

 الفونولوجياتاللسانيات اآلنية اللسانيات الزمانية، اللسانيات العامة وكذا العالمات اللسانية  :املنهجية التالية

 أو علم الصوتيات، الرتكيب التصنيف، والداللة.

 :اللسانيةانواع الدراسات 2.1.1

 منيز بني اللسانيات اآلنية ، اللسانيات الزمانية ، واللسانيات العامة  أنجيب 

: هي اللسانيات اليت هتتم بدارسة الكلمات واجلمل، الصوتيات، علم وظائف األصوات، اآلنيةاللسانيات  -

 1علم الداللة، النغمية من خالل عينة صغرية يف زمن حمدد. أوعلم الرتاكيب النحوية، علم املعىن 

هي اللسانيات اليت هتتم بدراسة اللسان، عرب تطوره الزماين ملعرفة اجلوانب اليت تغريت  اللسانيات الزمانية: -

 فيه.

  2اللسانيات العامة: هي اللسانيات اليت هتتم بدراسة أمناط الداللة للغة اللفظية. -

 

 
                                                   

، أطروحة دكتوراه الدولة باألحباث لنيل شهادة عالقة السيميولوجيا بالظاهرة االتصالية/ دراسة حالة لسيميولوجيا السينماابراقن )حممود( ،    1

 .    21، ص2001دكتوراه دولة يف علوم اإلعالم واالتصال، كلية اآلداب و اللغات، قسم اإلعالم واالتصال، جامعة اجلزائر، 

 .21املرجع نفسه، ص   2
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 العالمات اللسانية: 2-1

صنفني رئيسيني، عالمات الكالم وعالمات الكتابة، الوحدة الصوتية الدنيا تسمى   إىلالعالمات تنقسم 

 الدنيا اليت ترتكب لتعطي الكلمات. األصواتفونيما إهنا الوحدة املكونة للكالم 

حسب اللغات اليونانية الالتينية، عربية...(  "األلف باء"العالمات الدنيا للكتابة احملددة يف القاعدة املعجمية 

حددها النحات انطالقا من معطيات إمالئية، كما أن وضعها الصويت يظهر بكيفية سننية،  ،تسمى باحلروف

الصوت احلرف الذي يقابله  أيضاواعتباطية يف اللغات الشرقية فلماذا يقابل احلرف الصوت الذي يصفه، و 

  1.اعتباطية الدليل "دوسوسري"ذا ما يسميه فلم ال يكون العكس صحيحا ه

 )الصوتيات(: الفونولوجيات 2-2

 اللغةللسيميولوجيا اللسانية اليت تعىن بأصوات  األساسيةيبدو أن املصطلح نفسه أن الفونولوجيا من الدراسات 

جديدة، منها تصنيف األصوات وربطها مبجموعات  أشياءوالتنسيق فيما بينها، والفنولوجبا متكنت من وضع 

صوتية دولية متكن من نقل أصوات كل  "األلف باء"اإلمكانيات الرتكيبية للفونيمات، ووضع  وإحصاءخاصة 

الفونولوجيا اليت تعترب املشكل األساسي لدراسة التعبري  أنجيب أن نؤكد يف هذا اإلطار  و، 2لغات العامل.

اللساين، ألن اهتمامنا اجلوهري ينص على عالقة التواصل القائم بواسطة خمتلف أشكال التعبري اللساين أو 

  3الغري اللساين اليت تشكل العالقات اإلنسانية.

 

                                                   
  . 12-11، ص ص 2000، 2، أفريقيا الشرق: بريوت، طما هي السيميولوجياتوسان )برنار(، تر حممد نظيف،  1

 .15املرجع نفسه، ص   2

 .16املرجع نفسه، ص   3
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 التركيب )عالم المبنى (:  2-3

العالقة املبنية القائمة بني العالمات ذاهتا بغض النظر عن عالقة هذه  علم املبىن من حيث هو دراسة إن

 1.مبن يعربون عنها أوالعالمات مبوضوعاهتا، 

اهتمام مفكري اإلغريق  إال "موريس"فروع السيمياء تطورا ورسوخا وذلك يعود كما يشرح  أكثريزال  ال كما و

 2.االستنباطيوبالنسق  باالستدالل) املنطق (، وعلماء اهلندسة  مناطقهمن 

دراسة العالقات بني الرتاكيب احملددة من العالمات داخل اللغة،  إىلتؤدي  أنكما البد   ،فمثل هذه األحباث

يصل انطالقا من اعتبارات لسانية، ومنطقية، ورياضية، إىل  نأمن استطاع  أولهو  "اليبنتز  " إنوال شك 

 تطور منهج صوري عام برتكيب العالمات واستنباط بعضها عن البعض اآلخر.

حبيث  "راسل" و "يبيانو وبريس"وقد لقي هذا املنهج امتدادا واسعا يف املنطق الرمزي احلديث بفضل جهود و

 3ظرية العالقات أعلى درجة من اإلحكام واإلتقان.بلغت ن "لكارناب"انه مع املبىن املنطقي 

 التصريف:  2-4

مبا كان يسمى سابقا النحو للهيئة الشكلية الكلمات، والتعبريات النحوية  ق األمر بالدراسة اللسانية،يتعل  

فرسان نالحظ  أواملرتتبة عن خمتلف العمليات التحويلية اللغة، اجلمع، التذكري، أو التأنيث حينما نقول فرس 

  1بسهولة التغيريات التصريفية اليت طرأت على الكلمة.

                                                   
1 Morrise (Charles), Signs, language and Behaviour, Englewood Cliffs,1946, p 40 

 .31، ص 2012، دار اخللدونية للنشر والتوزيع: اجلزائر، مناهج التحليل السينمائيخيلف)فايزة(،   2

 . 31املرجع نفسه، ص   3
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 الداللة ) السيمنطيقا(:  2-5

يهتم بنظام العالمات يف حد  تعترب السيمنطيقا فرعا حبثيا من اللسانيات خيتص بدراسة الدالالت  حبيث ال

درس قضية املعىن يف تطوراته، وتغرياته هي من انشغاالت السيمياء ولكن ي و ،الداللة والتأويل بصريورةذاته وال 

دراسة املدلوالت وخمتلف تطوراهتا  أي ،ما لغةوبنيته وهكذا يتحدد جمال السيمنطيقا يف دراسة املعىن املنتج يف 

وفق الطريقة التقليدية كما يتم أيضا االهتمام باألسلوب الذي ينظم عالقات هذه املدلوالت  و ،الزمانية

 2 .الطرح الذي تل ح عليه املقاربة احلديثة يف الدراسات البنيويةببعضها البعض وهو 

 غير اللسانية: العالمات 1-2-2

يقونية واليت تندرج ضمن غري األلسوين يف جمتمعنا وباخلصوص األشكال األالتعبري  أنظمة التواصل و تستعمل

ية، ستعماال مثل العالمات الشم  ا األقليف التواصل اإلنساين بدءا من العالمات  املستعملوسائل التعبري 

  3يقونية.العالمات األكثر استعماال مثل العالمات السمعية البصرية، والعالمات األ إىل، اللمسةالذوقية، 

 العالمات الشمّية:  2-1

، إلشهاريوجود لدراسة تتناول املوضوع حبيث مل تغب عن اجملال  ال إذ ،بعدسيميولوجيا الروائح مل تولد 

ولكن مل يهتم احد هبذا املوضوع يف جوانبه النظرية غياب ناجم عن الدراسة املنهجية للفعل التواصلي للرائحة 

أن العناصر املدروسة حمدودة العدد ال ميكن  إىل إضافةتارخيية للظاهرة املدروسة،  ايدولوجياترتبط فقط مبقارنة 

                                                                                                                                                          
 .18مرجع سبق ذكره، ص  )برنار(  توسان  1

2 Charles )Morrise(, op-cit, p 07.   

 .20توسان)برنار(، مرجع سبق ذكره، ص   3
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اجع ثقافية حمددة لتصنيف الروائح، حبيث أن العالمات يا إال  باالعتماد على مر نأخذ علميا منوذجا ش   نأ

  1التواصل اإلنساين يكون من العبث جتاوزها. أمناطالشمية هي أيضا مهمة يف بعض 

 العالمات الذوقية:   2-2

يأكل اإلنسان يعقلن االنطباعات  أنمهمة يف عملية التواصل اإلنساين، ذلك مبجرد  د  الغريزة الفموية وهي ج

 أنيعقلن طريقة األكل الذواقة كان هذا منذ  و ،حتويل األطعمة ) املطبخ ( أساليبميحص  و ،يتقن ،العادية

الثقافة من  إىل ،من الطبيعة  "ليفي سرتاوس" األجناسكما يوضح ذلك عامل   ،استطاع سلفه طبخ طعامه

تقدم من الطبيعة ) طعام  اإلنسان حنو التقدم التكنولوجي، وهو طريق، املغليمث  ،املطبوخمث  ،اللحم النيئ

 .مستهلك كما هو( حنو ثقافة ) طعام مطبوخ بواسطة النار ( 

) آلة بدائية(  أخرىيعيد رصد تاريخ تطور اإلنسان من تقنية وسيطة إىل تقنية وسيطة  أنتاريخ الذواقة ميكن 

إليكرتونيك....( الوسائط  ،سالح ، استعمال كيماوي بسيط املعامل، مث كيمياء معقدة تصنيع، كهرباء

على الشكل اآليت األول هو  إثباهتار الثقايف للطعام ( ميكن و املستعملة يف الطبخ لدى اإلنسان ) متثل الظه

  2استعمال النار.

 العالمات اإلشارية:  2-3

كوحدة دنيا دالة   "اإلمياءة"املسمى  و ،جمموعة دالة لإلشارات املتفق عليهاالسيميولوجيا  "مبريطو ايكو"أحدد 

  .ذات أمهية قصوى يف حياتنا اليومية وتستعمل كبديل لكالم خاص اإلميائيةاإلشارة  أنذلك 

                                                   
 .23-22مرجع نفسه، ص ص   1

 .27املرجع نفسه، ص   2
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  أمهيةالكالم ذو  ،الصم، البكم اليت تبحث عن تعويض هنائي مثل ،هذا الدور التواصلي خارج نظام لغة ما

 وضيفتها الداللية. وتأخذاليت تعوضها  يلعب دور الرقابة اللغوية حتجب وتتكتم حتت إشارة سرية و ،كبرية

عدم إتقان لغة  عنتتعلق أيضا ببعض اإلشارات النامجة  اإلشارةهذه الوظيفة التعويضية للغة الكالمية بالغة 

نشري عبارة  أويف لغة غري لغتنا فيكفي أن نرسل  شيءنعرف أو نفهم اسم  حينما ال أنناأجنبية، كلنا نعرف 

املرصع ة  األصابعمثال قبضة اليد كعالمة لالستقبال، والرتحاب باآلخر، مثال  ،إميائية لنؤسس هبا لغة عاملية

 هناك ازدحام.  أنواليد املقبوضة يف شال فرنسا تدل على الربد القارص بينما املناطق املتوسطية على 

 :األيقونةالعالمات  2-4

مثال هلذا النوع بالصورة  نضربالقة بني الدال واملدلول على مبدأ التشابه وميكننا أن هي عالمة تقوم فيها الع و

ملصور يراد  تصويراالفوتوغرافية اليت حتيل على الشخص املقصود بناء على خاصية املشاهبة، والتمثال الذي يعد  

  1ختليده.

ما  األحوالتشبه يف كل  ال أهنابوصفها عالمة خاصة  األيقونةاليت تطرحها  نطولوجية األ اإلشكالياتومن 

   .االستعارة الصورة فيها ليست إال  فئة جزئية ضمن عنصرين آخرين مها  الرسم البياين، و أنحتيل إليه، ذلك 

 الرسم البياين: -

ينتجه  ما أنعالئقي وهذا يعين  أساسيقونية تقوم فيها املشاهبة بني الدال واملدلول، ومرجعه على أوهو فئة 

الرسم البياين هو عالقات داخلية للموضوع وليس خصائص خارجية فالعني استنادا على هذا، تبحث يف 

  . عالقات ال خصائص مفردة

                                                   
 .16مرجع سبق ذكره، ص  ، مناهج التحليل السينمائي، )فايزة( خيلف  1
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الداخلي للرسم البياين ذاته يعزز التجربة البصرية اليت تؤلف بني بنية واقعية وخطاطة جمرد ة كاخلرائط،  املنطقإن 

  1املنحنيات، املدارات، واملخططات.

 : االستعارة -

وهي عالمة تناظرية ترتكز فيها على املشاهبة بني الدال واملدلول واملرجع على أساس التوازي النوعي، وميكن 

بكوهنا استعارات  "سورل"اللغوية اليت جندها يف الشعر  باالستعارات األيقوناتذا القسم من التمثيل هل

 2.مطفاة

 مجالت السيميولوجيا:  1-3

 أواملمارسة اليت يكشف هبا املرض باالعتماد على الدالئل  ،يعين مفهوم السيميولوجيا يف العلوم الطبيعية

بديلة  أوالسيميولوجية إما مناوبة عن الل غة،  األنظمةتكون  أناملرض، وميكن  بأغراض يسمى القرائن أو ما

 مساعدة للغة. أوللغة، 

 السيميولوجية المناوبة عن الّلغة:  األنظمة 3-1

 الصم والبكم، نظام موريس ونظام الطنطن أجبديةتتضمن هذه األنظمة: الكتابة االلفبائية أجبدية الربايل،    

tam tam .3  

 

                                                   
1 Iser(Wolfgang), l’acte de lecture, théorie de l’effet esthétique, Edition Mardaga 1985, p 19. 

 .الدينامكيو هي الفئة اليت اعتبارها أيقونات ألن املتلقي العادي يستطيع أن يربطها مبوضوعها   2

 .23ره، ص ، عالقة السيميولوجيا بالظاهرة االتصالية، مرجع سبق ذك (دو حمم) إبراقن  3



السيميولوجيا السينمائيةقراءة نظرية في   

 

 
37 

 السيميولوجية البديلة لّلغة:  األنظمة 3-2

 : اآلتينيوتتجسد يف النظامني 

 الوحدات الكتابية التمثيلية: 

ستعملها ات يف الكتابة اهليلوغريفية اليت هي الوحدات اليت تتألف منها الل غة الصينية، كما تتجسد هذه الوحدا

هبا الل غة األمازيغية، يف شال إفريقيا. اليت كانت تكتب  األوىليف خطوط التيفيناغ بوصفها اخلطوط  أوالفراعنة 

التوليف  شفرةيرى بعض العلماء املتخصصني يف السيميولوجيا بأن السينما القائمة على  أخرىومن جهة 

بعض مصرين السينما  يعد   هي يف احلقيقة إال  رجوع يف الكتابة بواسطة الوحدات التمثيلية، وهلذا املونتاج ما

 1ريفية.غاحلديثة ماهي إال   كتابة هيلو 

 السيميولوجية المساعدة للغة:  األنظمة 3-3

، يف اللفظيةباآلخرين، دون استعمال اللغة  االتصالنذكر منها النغمة احملاكاة اإلميائية، وفضال عن ذلك ميكن 

املرور، امللصقة اإلشهارية، اإلشارات البحرية،  مرئية مثال دالئل قانون أوسياق ميكن استخدام دالئل بصرية 

دالئل صوتية مسموعة مثل الصوت املوسيقي،  أو، الكاريكاتري، اللوحة الزيتية، الصور الفوتوغرافية، الرسم

 الشرطي....اخل. أوصفري سيارة رجال املطافئ، صفارة احلكم 

                                                   
 .24، مرجع نفسه، ص  (دو حمم) ابراقن  1
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سة حياة مجيع الدالئل، الطقوس التقاليد ومن وجهة نظر روجي ميتشيلي،"السيميولوجيا علم عام يهتم بدرا

 . 1الشفرات املختلفة داخل احلياة االجتماعية"

 تصنيف الدالئل والرموز:  نظام 1-4

 مفهوم الرمز والدليل:  4-1

 الرمز:  4-1-1

عليها بينه  املتواضععلى اجملاورة  "بريس"لنظرية الفيلسوف األمريكي  "جاكوبسون"يقوم الرمز كما يف تفسري 

وبني املدلول، واملكتسبة بالتعلم لذلك ال حيصل الرمز إال  بقاعدة حتدد عالقة اجملاورة، وهو ما يستلزم أدىن شبه 

 اتصال خارجي مع املدلول. من هذا القبيل العالمات اللغوية. أوأو علية 

هذا  "بريس"يربر  و ،املتعارف عليه يف اآلداب والفنون االستعمالن تعريف الرمز هبذا الشكل خيرج عن ع

الذي يلقى أو يرمي وبتايل  الشيءكلمة ففي اليونانية كانت هذه اللفظة لاملعىن األصلي ل إىلاخلروج بالعودة 

انه رمز إذا توافر على  االسمأرسطو عن  لاق ،هبذا املعىن،و االتفاق أوفهي تفيد عن طريق االستعارة العقد 

انه يفرتض  إذحتت قسم األيقونة  "بريس"الرمز باملفهوم الشائع، فيجب إدراجه عند  أمالة " التواضع " مسأ

ىل إالقول: " كل رمز، أيقون مث ب يف هذا الصدد على "حممد مفتاح"األستاذ  ويضيفول، شبها بينه وبني املدل

 2القول كل أيقون رمز إىل درجة ما، وكل رمز أيقون بإطالق ". 

                                                   
1Mucchelli (Roger), L’Analyse de contenu de documents et des communications, Paris, Ed 

Entreprise Moderne d’Edition libre, Cool Technique, 1988, p 129.   

 .191، ص 1996العريب، ، التشابه و االختالف، املركز الثقايف )حممد( مفتاح   2
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للعالمة يكشف عن وجود مسة حمايدة بني الدليل ومكوناته، كما يكشف ميله  "بريس"التأمل يف تصنيفات  إن

 .  1إىل بناء تعاريف الدليل انطالقا من املدلول وما يقوم مقامه، انطالقا من الدال 

 الدليل: 4-2-2

اخلطري يف مثال العلم  واالستحمامأي بني العلم األمحر  عندما ال تكون هناك عالقة بني عنصر أ والعنصر ب

للدليل السيميولوجي،  أخرىاألمحر املعل ق يف الشاطئ، نقول عن هذه اإلشارة بأهنا دليل سيميولوجي، أمثلة 

 والفتة هناية املمنوعات.  أشغالالفتة الريح اجلانبية، الالفتة اليت تدل على وجود 

 التصنيف التقليدي للدالئل: 1-5

 : دالئل طبيعية 5-1

الدال واملدلول بعالقة سببية مباشرة: كما حيدث للدخان تبط ير هي الدالئل اليت حتددها قوانني فيزيائية حبيث، 

: " كيف عرفت األعرابالذي يشري إىل وجود النار واألعراض اليت تدل على وجود املرض وقدميا سئل أحد 

 ربك؟ " فقال بفطرته الصافية:

 ى، و ارض ذات فجاج أفال تدل علاألبراجثر يدل على املسري، فالسماء ذات " البعرة تدل على البعري، واأل

) " البعرة"، " اثر األقدام"،  األعرايبالليف اخلبري؟ " وهنا، ميكن عد كل هذه الدالئل العلية اليت اهتدى إليها 

  2" مساء ذات فجاج " ....اخل( بدالئل طبيعية.

                                                   
1 Eco(Umberto), traduit de l’Italien par M Bouzaher,  sémiotique et philosophie du Langage, 

Paris, Edition P.E.F,1988, p 53.  

  2 27، ص مرجع سبق ذكره ، التشابه و االختالف)حممد( مفتاح  
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 دالئل اصطناعية:  5-2

اتصال  إقامةمن أجل  -ريفأي مبوجب اتفاق ع -اعتباطية أوهي الدالئل اليت وضعت بصفة اصطناعية، 

 ، فهي تستخدم يف هذه احلالة، لغرض " التقدم االتصالديكور مسرحية أو مشهد سينمائي( ألغراض  وحتقيقه

 1االنطباعي للواقع وبالتحديد خللق جو  " السياق الروائي ".

  دالئل اصطناعية وإرادية وتكتسب الظاهرة مبوجب ذلك: " وظيفة داللية إىلوهنا تتحول الدالئل الطبيعية 

  2متعمدة ". ...حبيث تفهم عالقتها مبدلوهلا على أهنا عالقة مقصودة

 :الفرنسي األكاديميالتصنيف  5-3

 3".غري مذكورة أخرىلق بواقعة القرينة هي واقعة ميكن إدراكها فورا على شيء يتع "لويس بريتو"حسب "

  .نية يف التبليغ أيحتمل  القرينة ال أننستنتج من هذا التعريف 

أثر قدم إنسان )ا(  أوالسماء العاصفة اللتان تدال ن على إمكانية سقوط املطر  أومثال: السماء الغائمة 

  4بالنسبة إلنسان آخر )ب( .

 

                                                   
1  Percheron (Christian) Daniel, (Diégése), Lecture du filme ( livre collectife), paris, Ed 
Albetros, Coll, ca/ Cinéma, 1977, pp 74-77. 

، سيميوطيقا املسرح العالمات يف املسرح/ مدخل إىل السيميوطيقا، اجلزء الثاين، الدار البيضاء، منشورات  (سيزا) ، تر  قاسم (كري) إيالم   2
 .89، ص 1987العيون، 

3 Prieto (Luis), cité par Baylon (Christian),Faber (Pual), Initiation a la linguistique, paris, Ed 
Fernand Nathan, 1975, p 04 

 30، عالقة السيميولوجيا باظاهرة االتصالية، ص  (دو حمم) ابراقن  4
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 اإلشارة:  5-3-1

 .نوعني رئيسني مها إشارات الداللة وإشارات االتصالميكن تقسيم اإلشارات إىل 

 الداللة: إشارات

ال تكمن  األساسيةوظيفتها  أن إال  تدل  على شيء  و ،حتمل رسالة أنهذه اإلشارة ميكن  أنعلى الرغم من 

يف ذلك بل تكمن يف اجلانب النفعي الذي أنشأت من أجله، لنأخذ مثال على ذلك من اهلندسة املعمارية: 

أنه غالبا ما تتجسد فيه هندسته املعمارية، البصمات  إال  املسجد قد بين بالدرجة األوىل إلقامة الصالة،  إن

 1الثقافية أو احلضارية للشخص الذي اشرف على بنائه. والفنية أ

 االتصال:  إشارات

 ئل اللسانية.نقل خرب كإشارات املرور، والدال أو الرسالة،من اجل محل  أساساهي اإلشارات اليت وضعت 

ن السماء العاصفة ليس يف نيتها اإلعالن عن رداءة إالتبليغ:  بنيةعلى خالف القرينة تتضمن إشارات اتصالية 

الطقس، ولكن بفضل هذه القرينة يشرع مسؤول احلماية املدنية على مستوى الشاطئ من مباشرة تعليق العلم 

  2.األمحر

 الرمز:  5-3-2

 "بريس"لنظرية الفيلسوف األمريكي  Roman Jacobson "جاكوبسون"يقوم الرمز كما يف تفكري رومان 

  1 .على اجملاورة التواضع عليها بينه وبني املدلول
                                                   

 .30ص  (، املرجع نفسه،دو حمم) ابراقن  1

.30املرجع نفسه، ص   2  
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 فهو إشارة اتصالية تقوم على ركائز طبيعية مثل: الدخان الذي يعين وجود النار، خبالف الدليل الذي ال يتمتع 

بني  أو ،ما متثله و ،تربط بني سلسلة األصوات ) املكونة للدليل اللساين( أنمن شأهنا عالقة طبيعية  بأي

  2األمحر الذي جنده يف ملتقى الطرق واملعىن الذي يدل عليه.الضوء 

 الدليل:  5-3-3

 املعلق يف الشاطئ بني العلم األمحر أيعندما ال تكون هناك عالقة طبيعية بني العنصر )ا( و العنصر )ب( 

رى عن الدليل السيميولوجي خبأهنا دليل سيميولوجي، و أمثلة أنقول عن هذه اإلشارة  ة،اخلطري  لسباحةوا

 .ات، والفتة هناية املمنوعشغالأالالفتة اليت تدل على وجود  ،الفتة الريح اجلانبية

 التصنيــــف األمريـــــكي: 5-4

 (Icone)من الدالئل: األيقونة  أنواعحلديثة، بني ثالث ا مؤسس السيميوطيقا "سندرس بريس شارل"مييز 

التصنيفني السابقني كال من  إىل( وهي الدالئل اليت تعادل بالنظر Symboleوالرمز )  (Index)املؤشر 

الدالئل الطبيعية ، القرائن ) فيما خيص املؤشر ( والدليل الل ساين فيما يتعلق  و ،الرمز ) فيما خيص األيقونة (

  3ز.بالرم

 

 

                                                                                                                                                          
.24خيلف )فايزة( ، مناهج التحليل السيميائي، مرجع سبق ذكره، ص   1  

 .31، عالقة السيميولوجيا بالظاهرة االتصالية، مرجع سبق ذكره، ص  (حممد) ابراقن 2

 .33ملرجع نفسه، ص  ا3
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 األيقونة:  5-4-1

يف السيميولوجيا تشكل  اليونانية معناها األول صورة مقدسة، تدل على الرسم الديين يف كنائس الشرق، و يف

يقوم هذا  و ،هي األيقونات، الرموز، املؤشرات "بريس"األيقونة واحدة من ثالث فئات من العالمات يف نظرية 

له  األيقونةاملعىن، واملرجع الواقعي، فمعىن  و ،عالمة بني املعاين الشكلالتصنيف على العالقة القائمة يف كل 

غري أن األيقونة ليست النظام الوحيد للصورة  ،صورة اهلر  تشبه اهلر   أنعالقة معل لة متماثلة مع مرجعها، حيث 

تكون جمرد ة وبتايل غري أيقونية، وميكن أيضا عالوة عن أيقونيتها، أن تعين بطريقة رمزية، وفوق  أناليت ميكن 

  1.تأشرييههذا فإن الصور الضوئية الكيميائية هلا طبيعة 

 املؤشر: 5-4-2

األثر كإحالة األعراض على املرض، وداللة   السببية أوتقوم فيه العالقة بني طريف العالقة على أساس العل ية  و

  2على املسري، واحلمرة على اخلجل، والصفرة على الوجل...اخل.

املؤشر وفق هذا التحديد حدث ظاهر يدل على حدث آخر غري ظاهر، وقد يكون واقعيا أو طبيعيا،  إن

مع ذلك يدل  و ،من أمثلته الدخان الذي ندركه وحده حمسوس أو متخيال.... و أوفكريا، ظاهر  أوعلميا 

 3على النار اليت ال نراها. إلينابالنسبة 

                                                   
، السربون اجلديدة، بدون سنة 03، معجم املصطلحات السينمائية، جامعة باريس (فائز) ، تر بشور (ميشل) ، ماري (ماري) ترييز جورنو  1

 .57النشر ص 

 .22، مناهج التحليل السينمائي، مرجع سبق ذكره، ص )فايزة(  خيلف 2

 

3 Everest- (Desmed), Le Processus Interprétatif, Margada, liéger, 1990, p 67. 
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 الرمز: 5-4-3

ال يستند إىل عالقة قياسية  أيعريف غري معل ل )  أوهو الذي يصادف الدليل اللساين السوسوري هو اعتباطي 

 أو أيقونية تربطه بالواقع (.

كما يكشف ،  مكوناته للعالمة يكشف عن وجود مسة احملايدة بني الدليل و "بريس"التأمل يف تصنيفات  إن

  1بناء تعاريف الدليل انطالقا من املدلول وما يقوم مقامه وليس انطالقا من الدال. إىلميله 

 األول: المبحثخالصــــــة 

ن اختلفت يف إ التصنيفات واجملاالت املذكورة و كل  إىلالل ما تطرقنا إليه يف الفصل األول ختوصلنا من   

جتعل السيميولوجيا علما موسوعيا وشامال وتتفق عند نقطة تقاطع املعارف كلها،  أن إىلمنظوراهتا متيل مجيعها 

الدالالت  إبرازالفيلم السينمائي وحماولة ربطه بالسيميولوجيا مع  إىلوسوف حناول التطرق يف الفصل الثاين 

 .السينمائيةالرمزية لل غة 

 بناء الداللة ودوره في الفيلميالبنية التنظيمية للعمل  المبحث الثاني:  

 إذاالطريق الصحيح خاصة  إىلاألفالم السينمائية فن ثقافة وفكر يتوجب على املختصني العناية به وتوجيهه  إن

 ذوي مواهب عالية. أناسكان هذا الفن معدا بالطريقة الصحيحة ويكون نتاج 

 إنتاجومع تزايد أمهية األفالم يف حياة اجملتمع ونظرا ملا حيققه الفيلم من أرباح فقد انتشرت مؤسسات وشركات 

 أرباحتكون هناك شركات و مؤسسات تسعى لتحقيق  أنواملسلسالت يف بقاع العامل، من الطبيعي  األفالم

                                                   
1 Umberto (Eco), traduit de l’Italien par M Bouzaher,  sémiotique et philosophie du 
Langage,  op -cit, p 53. 
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تبار أن الفيلم جمموعة من الرموز املقصودة حتقيق الفائدة امللقاة عليهم باع إىلخيالية، وهناك مؤسسات تسعى 

 ، تارخيه.أنواعهقراءة نظرية حول الفيلم السينمائي،  إىلهذا الفصل  تعمد املخرج لتوظيفها وسوف نتطرق يف

دوره يف بناء املعىن مع تسليط الضوء على أهم النظريات اليت  وبعدها بنية الفيلم السينمائي، مراحله، و

 على اللغة السينمائية و داللتها يف الفيلم السينمائي. األخريالرتكيز يف  و ،لمجسدت الواقع يف الفي

 قراءة نظرية حول الفيلم السينمائي، تاريخه، أنواعه.  -1

السينما اليوم فن تركييب معقد خيتلف عن البدايات البسيطة اليت كانت تشكل الفيلم السينمائي يف بداياته 

ان كان قد  الفنون األخرى داخل بنيتها، و استدراجية تركيبية مازالت تقوم على األوىل، فالفيلم صار يعتمد بن

مت تعديل وتطوير آليات مبا يتالءم مع األسلوب والشكل الفيلمي على مدار الزمن، فالسينما تشكل أسلوبا 

استلزمت السينما كفن تعبريي  خاصا هبا، وان كان هناك بعض التشاهبات التداخالت مع الفنون األخرى، و

دائما طرح السؤال الذي يدور حول طبيعتها، من حيث كوهنا تشكل لغة تشبه اللغة الكالمية يف شقيها 

  الشفهي املدون.

 مفهوم الفيلم السينمائي:  1-1

تعين أوال بلورة التصوير الصويت املثقب املغطى بطبقة حساسة للضوء  ،غشاء بلورة هي اإلجنليزية يفكلمة فيلم 

ها، ومن باب التوسع أصبحت تعين العمل السينمائي و جمموع األعمال ظحف ل الصور وتسمح بتسجي

حسب جماالهتا، كالفيلم اخليايل وفيلم احملفوظات، اخل وباملقابل فهي على العموم ال تستعمل يف  إليهااملنظور 

 1األفالم القصار.

                                                   
 .46، معجم املصطلحات السينمائية، مرجع سبق ذكره، ص  (فائز) ، تر بشور (ميشل) ، ماري (ماري) ترييز جورنو 1
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 تاريخ الفيلم:  1-2

انعكاس للصور احملزنة على شريط الفيلم، ملثل هذه الصور تأثري  ، وهيفيلم حياة على شريط من السيليلوزال

يعايش األحداث املعروضة، وتشبع لديه حب اإلثارة واالنفعال، وبالتايل يصبح  أنيتيح للمشاهد  إحيائي

 الفيلم وسيلة اتصال.

اء عن قرب غرب أناسدور العرض توفر التوتر واالسرتخاء يف نفس الوقت، يستطيع الفيلم معايشة مصائر 

 وميكن للمشاهدين من الشعور بالفرح سويا.

القرن التاسع عشر مت عمل اسطوانة دوارة  أوساطكان اإلنسان حيلم منذ القدم بإمكانية تصوير احلركة. يف 

يعترب ابتكار التصوير تطورا هاما كبداية لتطور الفيلم ومت  و  1الناظر بأن هناك حركة حقيقية. إيهامحيث ميكن 

 إىلخفض زمن التعريض للضوء من عد ة ساعات  أمكن، وبعد بضع سنوات 1938ف به أول مرة عام التعري

هبذه الفتحات  "مادرج ادوارد"متكن حينها ."بلوح بروميد" "ريتشارد مادوكس"على يد اإلجنليزي  باملائةجزء 

عشرين آلة تصوير عام السريعة للعدسة وبعد عد ة حماوالت فاشلة لتصوير مراحل حركة جواد يعدو بأربع و 

 انه مل يكن قادرا على عرض احلركة املصورة.  إال  ، 1883

من خالله عرض احلركة من صور  أمكنالذي  ر"شنا لتزي"جهاز العرض  "اومتارانشوس"قد م  1888عام و يف 

 تقنية الفيلم احلالية. إىلاملراحل الفوتوغرافية واليت بدورها شكلت خطوة أخرى على الطريق 

 اخرتع جهاز التليسكوب العامل هبذا املبدأ كما انه صنع الشريط. "ايديسون توماس"

 استخدم السيليولود باجلهاز كوسيط واليت مازالت قياساته موحدة عامليا. "جورج ايستمان"

                                                   
 . 153، ص1994، التلفزيون و الفيلم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، اجلامعة األردنية،  (حممد) فالح القضاة  1



السيميولوجيا السينمائيةقراءة نظرية في   

 

 
47 

أن صوره كانت حتمل الكثري من أسلوب الفيلم األمريكي  إال  مل يكن جهاز صاحلا للعرض على الشاشة 

 1الالحق.

آلة تصوير سينمائية يف فرنسا، كما صنع الفيلم بنفسيهما. الكامريا   أولابتكرا  "لوي واوجست لبليان" اإلخوان

مشاهد يف باريس وكان ذلك عام  200عرض سينمائي أمام  أولكانت تصلح للتصوير النسخ والعرض قدما 

تسجيل صور عن البيئة وجتربة  إىل، فعمدوا وإمكانياهتاحاول البدائيني استخدام التقنية اجلديدة  .1895

 املمثلني اعتربوا التقنية غري جمدية.  أنالتأثريات البصرية والضوء والظل، رغم 

التقنية ساعدت على حتقيق أفكار فني ة  أنأصبح شكال فنيا مستقال، كما  أن إىلتطور الفيلم تدرجيه و 

وأصبح  1928تصوير الفيلم الناطق عام  دهابع و2وسيلتني التشكيل اهلامتني. واإلضاءةوأصبحت الكامريا 

  .من أكثر وسائل االتصال شعبية

الفيلم مهم جدا يف السياسة، حيث استغل  أصبح و وبعد فرتة جاء الفيلم ذا التأثري الكبري على املشاهدين.

املنتجة بعد استيالء النازيني  األملانيةمن قبل الفاشية للدعاية والسياسة وخري دليل على ذلك اجلريدة الناطقة 

 3التصويرية للدعاية السياسية. اإلمكاناتعلى احلكم، واستغلت 

 أنواع األفالم السينمائية:  1-3

 أنواع نذكر منها:  إىلينقسم الفيلم السينمائي 

 
                                                   

 .154-153املرجع نفسه، ص  ، (حممد) فالح القضاة 1

 .154املرجع نفسه، ص  2

 .155ص  ،، املرجع نفسه  3
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 الفيلم العلمي:  1-3-1

 1904 -1830 "جون ماري تانآي"يعود ميالد الفيلم العلمي إىل ما قام به العامل الفيزيولوجي الفرنسي 

العني اجملردة بل العلم كله  إعطاءالذي كان طموحه يف حتليل احلركة لدرجة أنه كان يرغب يف الوصول إىل 

  الفوتوغرافيةصورا ثابتة لكل زائل عن النظر، وهذا ما توصل إليه من خالل اكتشافه للكامرتني اآلتيتني البندقية 

 le fusil photographie 1982 فوتوغراف  والكر ونوle chronophotographe  . 

 تصنيف األفالم لعلمية:  1-3-1-1

 التصنيف حسب المجاالت العلمية المعاجلة:

 العلمية موضوعات عد ة يف اجملاالت العلمية اآلتية:  األفالمتتناول  

واملعلوماتية، علوم ، علوم األرض، احمليطات، والفضاء، علوم احلياة، الرياضيات، واإلشعاعاتاملادة  -1

 1اإلنسان. 

 التصنيف حسب الجمهور المستهدف:  1-3-1-2

اجلمهور إىل فئات اجلمهور اليت توجه إليها األفالم العلمية ميكن حصر ثالث أنواع أساسية للفيلم  إسناد

 العلمي: 

 

 

                                                   
 .163، عالقة السيميولوجيا بالظاهرة االتصالية، مرجع سبق ذكره، ص  (دو حمم) ابراقن  1
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 :الفيلم المبسط 

هو الفيلم العلمي الذي يوجه إىل اجلمهور الواسع بأسلوب سهل وبسيط بعيدا عن كل التعقيد مثل: أفالم 

 اليت تعر فتا على القطب اجلنويب، وأعماق البحار. "كوستو"الرائد 

  :فيلم البحث العلمي 

هو الفيلم الذي يستعني به الباحث لدراسة بعض الظواهر اليت تتعلق ببحثه أو ختصصه الدقيق، ومن مث يعد 

 يوجه خطابه أساسا إىل مجهور املتخصصني.  إذالفيلم العلمي وسيلة لتطوير البحث العلمي، 

  :الفيلم التعليمي 

يف خمتلف مستويات التعليم من مرحلة يقرر  إذهو الفيلم الذي ينتج خصيصا ألغراض تعليمية، وتربوية، 

  1.األساس إىل الثانوية وصوال إىل اجلامعة

 :الفيلم التسجيلي 

على  اليت أقبل األفالملوصف  (Film Document)2 كان الفرنسيون هم أول من استخدم عبارة

ألول جهاز  "لومري لويس"اخرتاع تصويرها هواة الرحالت يف مطلع القرن العشرين  مستخدمني يف ذلك 

  3م.1895التقاط الصور السينمائية املتحركة منذ عام 

                                                   
 .165-164، ص ص املرجع نفسه، عالقة السيميولوجيا بالظاهرة االتصالية، (دو حمم) ابراقن  1

درسة الوثائقية االجنليزية  و يرجع الفضل يف تطوير األفالم الوثائقية إىل فريتوف، روبري فالهرييت و جوريس إيفاس، دون نسيان تأثري كل من امل  2

  املوجة اجلديدة الفرنسية و خاصة جتربة ) جون لوك غودار(.

12، ص، 2004، أسس الفيلم التسجيلي،دار الفكر العريب: القاهرة، (علي)، سلوم إمام  (مىن)  سعيد احلديدي 3  
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 هو املعاجلة اخلالقة للواقع.  للفيلم التسجيلي "جون جريرسون"جاء تعريف  "جون جريرسونلقد"تعريف 

ال تنبع من اعتماده على مادة من الواقع فقط بقدر ما ترجع إىل أصالة  أصالته أن "ريتشارد"أما تعريف 

 . توظيف هذه املادة الواقعية

 إيصالوالفيلم املصمم على أساس تقدمي معلومات أفكار وخربات يف جمالت املعرفة املختلفة ويقصد نقل أو 

 أو التأثري على الفئة املستهدفة.

ويهدف كما أشرنا إىل نقل املعارف وإثارة االهتمام واستقطاب فئات  والفيلم التسجيلي يف احلياة والواقع

مستهدفة إىل مواضيع علمية خمتلفة، كما أنه من اخلطأ عدم اعتبار بأن الفيلم الوثائقي ال يؤدي وظيفة الرتفيه 

  1عن اجلمهور.

 :الفيلم الروائي 

يقصد به الكسب والرتفيه بالدرجة  واقع ولال الفيلم الروائي على عكس التسجيلي، الذي يعتمد على اخليال و

األوىل، والسبب أن الروائي يستطيع أن يغوص يف أعماق الواقع مع ما يسمى باللغة السينمائية حتوير وخروج 

قليال عن الواقع الذي يتناوله الفيلم الروائي. فالفيلم الروائي يستطيع أن يتناول شخصية تارخيية، فيقوم املخرج 

تصورات طاقم اإلنتاج هلذه  إضافةباإلضافة إىل  األساستاجي بتطعيمه باحلقائق اليت ستكون أو الطاقم اإلن

فلم عمر املختار لوجدناه روائي تارخيي يصور  إىلالروح الدرامية عليه. فلو نظرنا  إضفاءالشخصية، و 

  2الشخصية الفذة، املقاتل الصلب يف وجه االستعمار، احملب لدينه وطنه.

                                                   
. 168، التلفزيون و الفيلم، مرجع سبق ذكره ، ص  (حممد) فالح القضاة 1  

 .169-168مرجع نفسه، ص   2
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  :الفيلم الكوميدي 

كانت هذه الكلمة تعين كل مسرحية، واليت هلا حبكة شبه حقيقية تثري الضحك برسم عادات، وعيوب 

  1شخصية ما، ونقائصها وقد استولت السينما على هذا النوع األوسع من أن حيدد إال  برغبة تسلية اجلمهور.

  :الكوميديا الموسيقية 

 1950إىل  1930قت الذي ظهرت فيه السينما الناطقة، وتطورت من ظهرت الكوميديا املوسيقية يف الو 

 ودون أي اهتمام تشابه مع احلقيقة، تكون فيها احلبكة ذريعة ملشاهد من املوسيقى، والرق.

 Stanley) و ستانلي دونن ) Busby Berkeley)ويعترب بوسيب باركلي)

Donenوفيسنتمينيلي(Vicente Minelli)  هذا النوع  إمهال، وبعد مريكينياألمن أشهر املخرجني

( يف فرنسا آنسات  Jacques Ddemyالظهور بصورة عريقة مع جاك دميي ) إىلمد ة من الزمن عاد 

 الوالياتيف   "وست ساسد ستوري" 1986  (les Demoiselles de Rochefortروشفور ) 

، غولدن آيتز أو Chantal Akemanويف وقت احدث، شانتال اكرمان  1961املتحدة األمريكية 

، او مع اهتمام جديد يأخذ  Woody allen ، وودي آلن Golden Eightiesالثمانينات الذهبية 

 Jeanne et le، جان  ةالصبياهلاتلOlivire Ducastel الواقع يف احلسبان، أوليفيهدوكاستيل

garçon formidable ،19992  

 

                                                   
 .22 ، معجم املصطلحات السينمائية، مرجع سبق ذكره، ص (فائز) ، تر بشور (ميشل) ، ماري (ماري) ترييز جورنو  1

 .22مرجع نفسه، ص  2
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 :الدراما 

 أوعمل  أيهي تعين  Draoالفعل اليوناين القدمي مبعىن اعملهي كلمة يونانية األصل، وهي  مشتقة من 

لكن استعماهلا عنوانا لنوع من الفن، جعل من الصعوبة  و 1. على خشبة املسرح أوحدث سواء يف احلياة 

الفعل الذي يشكل موقفا  إذاوضع تعريف حمدد هلا، أو تفسريها يف بعض الكلمات واجلمل، فجوهر الفيلم 

هذا ال يعين املسرح الن املسرح ما هو إال  منصة، ورموز تصويرية ال   احلقيقي لكلمة دراما...وفنيا وهذا املعىن

 2 لغة احلوار املصاحبة لألداء التمثيلي. إىل ترمجتهاميكن 

 أهمية الدراما السينمائية التلفزيونية: 

مفتوح أمام الدهشة  أفقالسينما هي ميدان سحري تتحد فيه عوامل كثرية منها البيئي والسيكولوجي خللق 

ن قوة الصورة، عناطقة، و  أمواإلحياء، وهي فن مجاعي له لغته اخلاصة واليت أساسها الصورة سواء كانت صامتة 

، الوسيلة الوحيدة إنكارهاميكن  ة وفعلية الحقيقي أشياءتنتابنا وتشد نا حنوها هي  الرغبةو خوفنا منها، وتلك 

يغمض عينيه، وألن هذا فعل صعب يف السينما فإنه  أنيدافع هبا املرء عن نفسه ايزاءها هي  أناليت ميكن 

تعترب الدراما كما عر فنا وسيلة من وسائل نقل التجارب اإلنسانية، وتقدمي  و 3واقع. أويظل دون محاية 

، فإن األشياء اليت أرسطواحلكمة العملية، كما تقدم رؤى للحياة، وعلى حد تعبري  األفكار، وتسهم كذلك يف

 4حبد ذاهتا بأمل نسر  بتأملها عندما نراها تق د بأمان، وبدق ة. إليهاننظر 

                                                   
 .35ص  1998، البناء الدرامي يف الراديو و التلفزيون، دار الفكر العريب: القاهرة،  (رضا) عديل  1

 .25، ص 1980، 2اسات يف النقد األديب، دار األندلس: القاهرة، طر ، د (أمحد) كمال زكي   2

 .21، ص 1994، الدراما املرئية، دار العريب للنشر والتوزيع: القاهرة،  (عبد اجمليد) شكري  3

 13، ص 1982، 3، احلياة يف الدراما، املؤسسات العربية للدراسة والنشر: القاهرة، ط (إبراهيم) ، تر جربا جربا (أريك) بنتلي  4
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يقولون )نعم، ذلك هو( وبعبارة أخرى ميكن  أنفسهميبدون  أهنموهلذا السبب يتمتع الناس برؤية شبه ما هو: 

تقدمي شرحية نيئة من احلياة على أهنا فن، فليس االحنراف عن احلياة هو ما تتمتع به، واحملاكاة وحدها ال تكفي 

 1.أمامناألن تتحول ألمل الذي تقاسيه يف احلياة إىل سرور حني نراه جمسد 

 لتالية:ومن خالل هذا تكمن أمهية الدراما يف النقاط ا

باإلعجاب، وهو بدوره يسمو بالروح وجيعلها  اإلحساسال تكفي يف إثارة الشفقة بداخلنا بل إهنا تثري فينا 

 2جديرة بالبطولة.

كما تثري فينا الشعور باخلوف حىت تكشف لنا عن مدى ضعفنا أمام مآسي احلياة، فيدفعنا هذا الشعور إىل 

 يشعر بضعفه أمام هذه القوى الطائشة العمياء. التفكري املت زن، والتأمالت الرزينة حني

ال ختفي صلتها بالعناصر الفضة اليت تثري فينا متعة  أهناو الدراما بطبعها "اخشن من الشعر الغنائي والرواية، يف 

املسرحية اجلديدة، ميكن التمتع هبا على مستويات متباينة  أن) ال مسؤولة(، وهذا يفسر احلقيقة املعروفة، من 

  3قبل املشاهدين متفاويت الثقافة والرهافة.من 

 الريبورتاج:  

السينمائي بفعل التطور الكبري الذي شهدته الصحافة املكتوبة، على اثر املقاالت املشوقة اليت  الريبورتاجظهر 

قد كان للتلفزيون دور كبري يف  . وهما مسعه وما شاهد Vivanteحية كان حيكي فيها الصحايف بصفة 

 الالزمة لتغطية حدث علمي أو ثقايف. اإلعالميةاحلايل القائم على ضرورة مجع املادة  الريبورتاجتطوير 
                                                   

 .138املرجع نفسه، ص   1

 . 12، ص 1998، ضرورة الفن، مكتبة األسرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، (حليم)، تر أسعد  (ارنيست) فيشر   2

 .15، تر جربا إبراهيم جربا، املرجع نفسه، ص  (أريك) بنتلي  3
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يعاب على الفيلم الوثائقي ) املعتمد كثريا يف أوروبا االشرتاكية سابقا ( بأنه يقوم على "ختزين 

emmagaziner  ."( فيعاب عليه بأنه جمرد الواقع ) بوصفه إبداعا للغرب الرأمسايل ريبورتاجفيلم  أماالواقع

  1وهم مزيف للواقع.

 :إنتاجهبنية الفيلم السينمائي ومراحل  -2

مجيعها يف وحدة جدلية متماسكة، إال أنه ينبغي علينا من الناحية  ترتبطيتكون الفيلم السينمائي من عناصر 

كل منها يكون جانبا مستقال من العمل السينمائي،   أننعزهلا الواحدة تلوى األخرى  أنالعلمية التطبيقية 

 حمددة واختصاصات ومتفرقة وتتمثل هذه العناصر يف:  وإمكانياتيتطلب معرفة خاصة 

 البنية التمثيلية:  2-1

 الممثل:  2-1-1

تستعمل هذه الكلمة عادة يف السينمائي ممثل الذي ميثل دورا، أو يؤدي دور شخصية ما، من الدور األول 

 الدور الصامت وهو ليس دائما حمرتفا للتمثيل، خبالف الكوميدي الذي يكون التمثيل مهنة له. و هناك حىت

   2بعض املخرجني وبعض احلركات يستعملون ممثلني غري حمرتفني هكذا كان حال السينمائيني الواقعيني اجلدد

 البنية التمثيلية:  2-2-2

وتوجيههم، وترتيب العناصر املكونة للبيئة والعالقات، وأداء كل ممثل، ىل قيادة املمثلني، إمن توزيع األدوار 

 1حركته، ونربة صوته، وهلجته.

                                                   
 . 166، عالقة السيميولوجيا بالظاهرة االتصالية، مرجع سبق ذكره، ص  (دو حمم) ابراقن  1

 .03، معجم املصطلحات السينمائية، مرجع سبق ذكره، ص (ماري) ترييز جورنو  2
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 البنية البصرية:  2-2-3

الكامريا، بناء الديكور وجتسيد هيئته، طرازه، وحمتواه  إدارة وتشمل تشكيل الصورة وتوزيع اإلضاءة و التوجيه و

 2املالبس شكل الشعر واملاكياج. إىلوميتد 

 البنية السمعية:  4 -2-2

  توظيف عناصر الصوت من كالم وموسيقي ومؤثرات الفيلم.

 البنية المونتاجية:  2-2-5

تشمل تفاعل مجيع العناصر املكونة للفيلم السينمائي وتوحيدها يف بناء معماري فريد من نوعه وفق قواعد  و

  3هبا يف كل مراحل العمل السينمائي اعتبار من كتابة النص األديب.أصول سينمائية جيب أن يؤخذ 

 الفيلم السينمائي وداللته: إنتاجمراحل  -3

 المرحلة التحضيرية األولى:  3-1

العمل يف هذه املرحلة من جمموعة األعمال اليت ختضع هلا عملية كتابة السيناريو وسيناريو اإلخراج )  يتألف

حتضريية للدخول يف عملية اإلخراج احلقيقي وسوف  أخرىحتويل الكلمة غلى صورة على الورق ( و أعمال 

  السينمائي. اإلنتاجنفصل يف هذا العنصر مراحل 

 السيناريو:  3-1-1
                                                                                                                                                          

  09، ص 2003، مجاليات التصوير و اإلضاءة يف السينما و التلفزيون، مركز احلضارة العربية: القاهرة،  (فيصل) ، تر الياسري (بيرت) سربزسين  1

 .09املرجع نفسه، ص   2

 .10املرجع نفسه، ص   3
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 مفهوم السيناريو:  -

 يعد مفهوم السيناريو من بني املفاهيم اليت جتمع يف طياهتا حقلني معرفيني خمتلفني مظهريا، متكاملني جوهريا. 

كاتب السيناريو   أيوالفنية األساسية لبناء الفيلم، يتطلب من السيناريست  األدبيةفالسيناريو، باعتباره الصياغة 

  1بامتياز. أدبللفن السينمائي، وان يكون كاتب  األساسية املبادئأن جيمع بني 

قصصا و روايات، الن األساس موحد  لألدبفالكاتب الذي يكتب للسينما قد يكون هو نفسه الذي يكتب 

 –الفرق الوحيد حسب  أنوحكي مواقف اجتماعية ونفسية...غري  إرسالياتيصب يف عملية التواصل وخلق 

الشكل و طريقة العرض اليت من خالهلا تنجز هذه  اختالفيكمن يف  Antonio cuca "انطونيو كوكا"

 2املفاهيم ) السينمائية ( وتتجسم.

مشروع بصري للفيلم، يف شكل خمطوط وهو يف حاجة إىل عني  بأنه "فايةأحممد نور الدين "وقد عر ف الناقد 

من خالل الكامريا أو احلركات  مغايرة يف حتقيق االنتقال من املشروع البصري للفيلم إىل الفعل املرتجم

 3واألصوات باألشياء. 

 كتابة السيناريو:  -

الثقافية الغربية حول مشروعية  األوساطما حييلنا هلذا املفهوم، هو وحدة اجلداالت اليت دارت يف  أولإن 

من  األربعينياتنستخدم الكتابة السينمائية بالصورة ؟ بالرجوع إىل  أناستخدامه يف احلقل البصري، وهل جيوز 

                                                   
1 Laurent ( Jullier), l’écran post- moderne, un cinéma de l’allusion et du feu d’artifice, paris 

l’harmattan, 1997,p 39. 

2 Antonio (Cucca), l’écriture du scénario, Ed Dugauri, 1988, p 08. 

 .83، ص 1988، اخلطاب السينمائي بني الكتابة والتأويل، منشورات عكاظ،  )نور الدين( أفاية  3
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القلم ميكن تسجيل يف هذا الشأن جمموعة آراء يناصر بعضها  –القرن العشرين حيث ظهر مفهوم الكامريا 

 املفهوم ويدعو له، وال يرضى البعض اآلخر باستعمال الكتابة خارج حقل النصوص الداخلية وشروط 

 1اإلنتاج.

تقنيات للتسجيل   Christian Metz"كريستيان ماتز"إن مفهوم الكتابة، كما يؤكد ذلك  

Techniques  d’enregistrement .2حيث يقوم بتسجيل وتدوين التطور يف أشكاله املتعددة 

 مرحلة كتابة سيناريو اإلخراج:  -

 األسس التالية واملتمثلة يف:  سوف حندده بالقواعد و

  إجيادوتقنية  إبداعيةمن ناحية  اإلنتاجيةيكون شامال و متكامال ملختلف اجلوانب  أنالتحضري لإلنتاج جيب 

  3.ينو التق اإلبداعيعلى الصعيدين  اإلنتاجعملية  أثناءاحللول للمعيقات اليت من احملتمل مواجهتها 

الفيلمي جيب أن تكون على أسس موضوعية، وينفذ بد قة، وعمق ويتم ذلك عن طريق  لإلنتاجالتحضري 

 الفنية والتقنية املتاحة يف تنفيذ الفيلم  واإلمكانياتالتخطيط الدقيق وكذلك عن طريق استخدام كل الوسائل 

 4الفيلم غلى حيز الوجود. إخراجيف وحتديد التوجه النهائي للعمل اإلبداعي 

                                                   
 120، ص املرجع نفسه  1

2 )Christian( Metz, langage et cinéma, paris, Larousse, 1971,p 191.  

 .161، التلفزيون والفيلم، مرجع سبق ذكره، ص  (حممد) فالح القضاة  3

 . 161رجع نفسه، ص امل  4
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للتصوير، وتدريب املمثلني وجتهيز املالبس والديكورات اليت تساعدنا يف  إعدادحتضريات و  اءإجر من املنطق 

عملية اإلنتاج ورفع نوعيته والتقليل من وقت اإلنتاج لكي ال نؤخر يف عملية اإلنتاج. فلو عدنا إىل التصوير وما 

زة، هذا يتطلب منا أن جنهز هذه حباجة لكامريات ومستلزمات حبالة ممتا أننايتطلبه يف امليدان لوجدنا 

ميدان التصوير أو  إىلعمليات الصيانة الشاملة قبل الذهاب  وإجراءوملحقاهتا يف املرحلة التحضريية  الكامريات

نؤخر  أنحىت يف التصوير الداخلي، الن اكتشاف عطل أو خلل يف أجهزة التصوير يف امليدان سيتطلب من 

نكون جاهزين قبل البدء بالتصوير امليداين.   أننقوم بإصالحها، فعلينا عملية التصوير إىل وقت طويل لكي 

مراجعات مع  وإجراءكما يتوجب علينا يف املرحلة التحضريية الكشف عن مواقع اليت سيتم التصوير فيها 

 1املمثلني.

 لقد أشرنا إىل أن املرحلة التحضريية تشمل كل من كتابة السيناريو، وسيناريو اإلخراج.

 في الفيلم( :  الدورة اإلنتاجية الكاملة ) المونتاج وداللته الرمزية -4

 مرحلة التصوير: 4-1

هي املرحلة اليت يبدأ فيها دوران عجلة العمل الفين , أو كما يطلق عليها السينمائيون ) الدورة الفنية للفيلم( 

املشرتكة معاً يف عمليات التنفيذ حيث يشمل العمل يف هذه املرحلة خطوات األداء الفين للمهن السينمائية 

الفعلي للفيلم , ولذلك يتخذ الدور اإلنتاجي أمهية خاصة يف هذه املرحلة بالتواجد املكثف علي مستوي كل 

صغرية وكبرية من خالل كل خطوة يف الدورة الفنية للفيلم, للعمل علي إزالة العقبات ,وعالج أية اختناقات أو 

وق مسرية العمل , فالنشاط اإلنتاجي يف هذه املرحلة هو احملرك الرئيسي لكل مشاكل قد تطرأ , ميكن أن تع

املهن السينمائية , والرابط األساسي بينها من خالل التنسيق بني اختصاصاهتا بشكل متوازن يكفل دفع عجلة 
                                                   

 .162-161املرجع نفسه، ص ص   1
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 . إىل األمام العمل

الكم  يفيتعني أن تأخذ شكال آخر خمتلفا  الفعليكما أن املتابعة اإلنتاجية على مستوى مرحلة التصوير    

بأن تكون أكثر كثافة وأكثر تركيزا .. مبعىن أن املتابعة اإلنتاجية خالل أيام التصوير  –واألسلوب ,وهى تتميز 

الفعلي يتعني أن تؤدى بإيقاع أسرع ومبرونة كافية وتنسيق كامل بني كل أعضاء اهليئة اإلنتاجية للفيلم ملراجعة 

 االحتياجاتمع بعضهم بعضا أوال بأول وبشكل متكرر وعلى فرتات متقاربة للتحقق من تدبري كافة التفاصيل 

 الذي واملسلم هلم من فريق اإلخراج , اليومياخلاصة واملطلوبة ليوم التصوير من واقع ما هو وارد بأمر العمل 

دة أيام حسب ظروف حتديد موعد بدء اليوم السابق على التصوير مباشرة أو قبله بع يفقد يسلم لفريق اإلنتاج 

تصوير الفيلم.وحىت نتعرف على دور مدير اإلنتاج خالل مرحلة التصوير ,علينا أوال أن نتعرف على دورة 

  . الفيلم إعداد

 مونتاج الفيلم: 4-2

ببعضها يف مجيع مداخلها حىت يكتمل الفيلم صورة وصوتا يف  السينمائيةيعترب املونتاج فن وصل اللقطات 

   1تزامن دقيق ويف شكل فين  خال ق يعتمد عليه الفيلم يف وقعه واستحواذه على املتفرج.

 العامليةومل يكن فن املونتاج، هبذا التعريف معروفا يف املرحلة األوىل للسينما، حيث كل ف جهله رواد السينما 

 اليا، ماديا، معنويا وفنيا، خاصة يف تلك املرحلة اليت كان يصور فيها الفيلم دفعة واحدة يعرض األوائل الثمن غ

  2 يف شكله البدائي، وحيرم يف ظل نقص هذا اجلانب الفين، من تلك اللمسة الفنية السحرية وهي فن املونتاج.

 

                                                   
.120، اخلطاب السينمائي بني الكتابة والتأويل، مرجع سبق ذكره، ص  (حممد نور الدين)  أفاية  1  

 .148، مناهج التحليل السيميائي، مرجع سبق ذكره، ص  (فايزة) خيلف  2
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 أنواع المونتاج:  4-3

قامت السينما بفتح آفاق جديدة وروحية من أجل التعبري عن حياة اإلنسان، بل و أيضا عن مكوناته وعوامله 

املشاعر، األفكار، األحالم، اهلالوس، ذلك عرب قدراهتا البصرية، اليت متثل يف الوقت ذاته احلركة يف  -الداخلية

لديه القدرة   -خبالف الواقع–بالسيطرة عليها، والفن  الزمن، تلك احلركة اليت ظل اإلنسان منذ بدء اخللفية حيلم

الزمنية، بل ولديه القدرة على أيضا على التالعب بالزمن، وهكذا حتققت رغبة اإلنسان  باللحظةعلى اإلمساك 

يف السيطرة على الزمن عرب الفن، إال أن تناول الفن للزمن ينبع من منظور خمتلف عن املنظور الواقعي حيث 

ن عن قوة اللحظة املقدمة من خالله، عرب شكل انفعايل جمسد. ومن هذه املقدمة الوجيزة سوف يعرب الف

 نعرض أنواع املونتاج واملتمثلة يف: 

 :مثل التناوب بني اجملال واجملال املقابل، يف تصوير مشهد حواري.المونتاج التناوبي  

 :وفيه يتم حتقيق تصوير مشاهد بناء على تعاقب يف الزمان واملكان كتصوير مشهد   المونتاج التعاقبي

 مالحقة رجال الشرطة للمجرمني.

 :اليت  احلساسةالذي يعتمد على التقابل فيما بني املوضوعات اإلنسانية  مونتاج التجاذبات العنيفة

 تعد مبثابة صرخات ختلق لدى املتفرج تأثريا عميقا أو صدمة نفسية. 

  األمر الذي يؤدي إىل  أطولوهو الذي ينشأ من خالل تركيب لقطات ذات مد ة  :البطيءالمونتاج 

 على الشاشة.  البطيءتتابعها 

 :هو املونتاج الذي يقيم مقاربات بني أطروحات متناقضة مثل: التقريب الرمزي بني  المونتاج المتوازي

 األغنياء والفقراء.
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 :حىت يتابع املتفرج  أكثرلذي يربز يف املؤلف تداخل لقطات مشهدين أو هو النوع ا المونتاج بالتباين

 تقابلي. أومن كل مشهد على التوايل، بشكل تبايين  أجزاء

 :آخرهو املونتاج الذي يقوم على وثبات زمنية معربة، بقفز جزء من احلدث إىل جزء  المونتاج السريع 

 1يفصل بينهما فارق زمين واضح.

 :من مشهد جنازة إىل  كاالنتقالمن مشهد إىل عكسه   االنتقالوهو الذي يتم فيه  المونتاج العكسي

 2مشهد فرح.

 الداللة الضمنية للمونتاج: 4-4

غر صاملتعددة، أن تستوعب أن " اللقطة " هي أ ااهتوتأثري كان على السينما عندما عربت عن دالالت الزمن 

استدعى تكشف قدرات " املونتاج " كضرورة حتمية البد  الستيعاب، وهذا أمههاوحداهتا الفاعلة تعبريا، بل و 

هلا من الوجود لتفعيل دور اللقطة يف السياق الفيلمي كوحدة داللية فمع ظهور "اللقطة" و املونتاج كعنصرين 

أساسيني من عناصر التعبري الفيلمي، ولدت عالقة الفيلم بالزمان واملكان حيث أن كل ما هو مصور يف 

 وإرادهتمالفين من مواد و ظواهر و شخصيات و املظهر اخلارجي املتنوع ملشاعر الناس و أحاسيسهم الشكل 

  3إمنا حيىي يف املكان والزمان الفين.

 

                                                   
 .151-150، ص ص املرجع نفسه،  (فايزة) خيلف  1

2 Laurent (Jullier), l’écran post- moderne, un cinéma de l’allusion et du feu d’artifice,op -cit, 

p 37. 

 102ص ،قضايا البحث الفلسفية يف الفن ، ليكال() يولدا شيف  3
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 الواقع:  دور المونتاج الفيلمي في تمثيل -5

والدة السينما كفن له القدرة على التعبري، عندما حتطم املكان والزمان كوحدتني مستمرتني بصريا، وهذا  أتت

ما أتاحه املونتاج من أجل تعبريية خاصة بالسينما وحدها، وكما يقول " مالرو" : " انه ملن التقسيم إىل 

التعبري لدى السينما بل ولدت  كانيةإممقاطع، أعين من استقالل املصور و املخرج عن املشهد نفسه، ولدت 

التقسيم والتجزئة للمشهد مل تكن متاحة من قبل استخدام املونتاج، وهذه التجربة  فإمكانية،  1السينما كفن."

أتاحت للسينما أن تكون أكثر فاعلية وحيوية يف التعبري عن املشهد، وكذلك يف التعبري عن الواقع، وان كان 

ن الواقع احلقيقي الذي حنيا به، فكما يقول مالرو " ذلك أن السينما كشفت لنا واقعا الواقع الفيلمي خيتلف ع

شئت تسببت يف نوع جديد للواقع ويف الوقت نفسه كشفت للفنان عن مناهل جديدة  إنجديدا". أو أهنا 

هنا وعت وعلى الرغم من كون السينما قد بدأت باعتمادها على احلركة فإ 2" واإلبداعلالستلهام والتخيل 

يف البناء الفيلمي، واعتمدت على املونتاج كمنظم لسياق الرؤية، عندها  أوليةوجود اللقطة كوحدة أساسية 

اجتهت السينما حنو مفهوم االختزال وهذا االختزال انصب بشكل أساسي على حذف كافة األوقات واألمكنة 

ية السابقة هو دفع عجلة السرد الفيلمي الضعيفة من السياق الفيلمي، وكان الغرض األساسي من تلك العمل

  .بعيدا عن العوائق الطبيعية واملوجودة بالواقع املعاش

 الداللة الزمنية للمونتاج:  -6

أو الظهور التدرجيي   Faide outكانت عالمات مرور الزمن الدالة عليه مثل اإلظالم التدرجيي   وإذا

Faide in  أو املزجDissolve     كانت تعطي لفرتة طويلة عالمات دالة زمنية يف السياق الفيلمي حيث

                                                   
 .105ص دون سنة النشر،  ، خنبة من املرتمجني منشورات عويدات: بريوت،، آفاق الفكر املعاصر غايتان() بيكون  1

 .448املرجع نفسه ص   2
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رتبط استخدام اإلظالم التدرجيي مث الظهور التدرجيي مبرور فرتة زمنية طويلة ما بني األحداث الفيلمية قد كان ي

به سنوات من أجل التعبري عن منو أحد الشخصيات من مرحلة الطفولة إىل مرحلة الشباب، وما ش إىلتصل 

أما املزج فقد كان يعرب عن فرتة زمنية أقل، بل أن استخدامها قد أخذ منحى آخر، مثل االرتباط  ،ذلك

الزمين هلا فقط، بل أن التعبري على مرور الزمن مل أهنا مل تعد قاصرة على استخدام  أيالشكلي مابني شيئني، 

ممن  املستعارة أساسامرتبط هبذه الوسائل  أصبح االنتقال ما بني األزمان غري إذيعد هو اآلخر مرتبط هبا، 

يرتبط بالقدرات املتولدة من "املونتاج كبنية معربة  أمسىاملسرح يف ما خيص اإلظالم والظهور التدرجييني وإمنا 

عن مرور الزمن، فالفيلم يتكون من عدد كبري من الصور الفوتوغرافية يعرب عنها املونتاج مع تداعياته 

الكالمية ، فإن التعبري عن الزمن كان ميثل أحد الفيلم ال خيضع لبنية حنوية مثله مثل اللغة وألن  1املختلفة.."

لدى صانعي الفيلم، " ولكن كيف تشري السينما إىل التالعب والتالحق... "  إجاباتاألسئلة اليت تبحث عن 
طاق معني، وإمنا هي ترتبط فإمكانية التعبري عن املرور الزمين ال توجد هلا قواعد ميكن أن حتكمها يف ن 2

بالسياق الفيلمي املقدم بشكله البصري والذي خيتلف عن سياق اللغة املكتوبة، " أن العمليات السردية 

بقصص مطبوع تتجه أساسا حنو عملية التصوير التخيلي، وهذا ما جيب أن يفرقه القارئ  يهتمللقارئ حني 

فال فالفيلم السينمائي   3يقدم سردية أكثر تصنيفا وجتريدا" لنص مطبوع، أما يف السرد السينمائي فينبغي أن 

ميلك إال احلاضر كما سبق الذكر، وهذا احلاضر هو حاضر بصري، متجسد، مرئي، مكثف، خمتزل، حمدد، وال 

حمددة للتعبري عن مرور الزمن، فاستخدام وسيلة االنتقال "بالقطع" املباشر ما  إشاراتميلك قاموس األفعال أو 

بني األزمان قد أصبح مستوعبا من قبل متلقي الفيلم يف التعبري عن االنتقال ما بني الفرتات الزمنية، وان كان 

                                                   
 173، ص 1976، دار الشؤون الثقافية بغداد، 1، جمل ة الثقافة األجنبية، العدد  (حممد علي) ، تر الكردي (كريستيان) ماتز 1

 .172املرجع نفسه، ص  2

 .116.117 ص ص ،1994، املؤسسة العربية للدراسة والنشر: بريوت، والتأويل السيمياءتر الغامني )سعيد( ، ،  )روبرت( شولز  3
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ض قد يلجأ إىل أي من منهما، فالبع أياألخري " القطع " مل يبلغ وجود األساليب القدمية " مرور الزمن" يف 

الوسائل اليت تناسب السياق الفيلمي اليت حيددها للعمل فاملتلقي ميكن استيعاب أي منهما دون حدوث 

  ارتباك أو لبس لديه وان كان هذا كله يرتبط بالسياق املنظم لألحداث.

  :كأحد مكونات للداللة  نظريات الفيلم السينمائي -7

سري الوقائع االجتماعية والبحث يف املشكالت اليت يعاين منها اجملتمع وترمجتها هتتم نظريات الفيلم الكربى بتف

ذه النظريات خنص بالذكر النظرية الواقعية يف السينما، نظرية ومن بني هافرتاضيا عن طريق إنتاج األفالم 

 السينما الشكلية، نظرية املستويات لوصف الصورة كأحد مكونات الداللة.

 الواقعية:  7-1 

سنحاول يف هذا البحث أن ندرس الواقعية بشىت أنواعها تارخيها، الواقعية النقدية، الواقعية االشرتاكية، مث     

الواقعية اجلديدة يف السينما. وسوف نشرح هذا العنصر بإسهاب حبيث يعد العنصر األساسي يف املوضوع 

 الفيلم. الدالالت املختلفة اليت يوحي إليها  لرصد املظاهر والتجليات و

 تاريخ الواقعية: 7-1-1

وحساسية فنية ورؤية  إبداعيظهرت الواقعية يف القرن التاسع عشر، لتتبلور إىل تيار أديب معرب عن توجه     

، جذور الواقعية ضاربة يف القدم، حيث أن كل احلضارات اإلنسانية السابقة كانت تعرف بدرجات يديولوجيةإ

. إن الواقعية تتعامل بطريقة جدية مع الواقع لترتمجه بواسطة أدوات تعبريية 1الواقعيمتفاوتة بعض مالمح التعبري 

                                                   
1 Mimésis ( E. Auerbch), , La représentation de la réalité dans la littérature occidentale, Paris, 

Gallimard, 1968,p 86. 
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وتشكله وفق متخيل متميز، لكن األدباء والنقاد واملفكرين اختلفوا يف حتديد هذا الواقع، كما اختلفوا يف 

  1.اهج اإلبداع الواقعيالطرائق املعتمدة لنحت الواقع التخيلي وصياغته أدبيا ومجاليا مما أدى إىل تنوع من

من السمات الواقعية، لكن الواقعية بوصفها مذهبا يف اإلبداع تبلور يف القرن التاسع عشر حتت  إبداعال خيلو 

وغست  "أتأثري  اجملتمع الصناعي وازدهار الفلسفة العقالنية املادية واستقالل علم االجتماع على يد كل من 

اليت  الرومانسيةاحلضاري يف يقتضي أشكاال ثقافية جديدة حتل حمل التحول  أن، كما "دوركامي"و  "كونت

من القرن  األولأكملت دورهتا التارخيية وبدأت تضمحل وتتالشى بعد أم عرفت عصرها الذهيب يف النصف 

الذي مجع بفضل  "فيكتور هيغو"التاسع عشر، وكانت املرحلة االنتقالية ميثلها، على سبيل املثال ال احلصر، 

الواقع التارخيي الفرنسي، كما يتجلى ذلك  بدينامكيةثورية ورؤية واقعية واعية  رومانسيةيته الفذة، بني روح عبقر 

 يف رواية البؤساء. 

ومع منتصف القرن التاسع عشر، أخذت الواقعية هتيمن على كل شيء، لترتبع على عرش األدب والفن، 

روادها إىل املوضوعية يف اإلبداع، وتبين دقة املالحظة يف فربزت يف القصة والرواية واملسرحية والرسم، ودعا 

  2تصوير العامل اخلارجي وخلجات النفس اإلنسانية والثقة بالعلم يف حل املشكالت اإلنسانية.

قعية يف مواجهة املثالية اليت سيطرت على اآلداب والفلسفة األوربية من عهد أفالطون حىت القرن اوحتدد الو  

من خالل ذات اإلنسان ووعيه الذي يضفي املعاين  إالثالية أن حقيقة الواقع ال تتجلى التاسع، وترى امل

يف عامل  "هيجل" و "بركلي"والدالالت على احلياة، إنه التمركز حول الذات الذي جسده كل من أفالطون و

                                                   
، 2005، الواقعية يف األدب، جمل ة العلوم اإلنسانية، العدد السابع، جامعة حممد خيضر بسكرة: باتنة،  (السعيد) ، جبا اهلل (الطيب) بودربالة   1

  02ص 

 .02املرجع نفسه، ص   2
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املعرفية وحيدد اطر  األبنيةتعتقد أن الواقع هو الذي يتحكم يف  إذالفلسفة. أما الواقعية، فإهنا تعكس القضية، 

  1اللوغص، وتؤسس ملبدأ حتمية الواقع وحتكمه يف اإلنسان. مركزية الذات و أنقاضالوعي بالذات والعامل على 

نشطت الواقعية داخل هذه املرجعيات الثقافية والفكرية اجلديدة، وسعت إىل اكتشاف القوانني اليت تتحكم يف 

خاضع لنواميس وسنن صارمة. إهنا "الفيزياء " االجتماعية  اإلنسانوآمنت بأن اجملتمع والعالقات االجتماعية، 

مؤسس علم االجتماع احلديث. لذلك آمن الواقعيون بالعلم والدميقراطية  "أوغيست كونت"على حد قول 

العمال وحتمية تغيري اجملتمع. كما رفضوا الروح األكادميية اللصيقة باإلبداعات الكالسيكية، وعربوا عن حياة 

 والفالحني والشرائح االجتماعية الفقرية، فجاءت موضوعاهتم معربة عن تنوع احلياة وتشبعها.

اختار الواقعيون موضوعات جديدة، بعيدة كل البعد عن موضوعات الكالسيكيني وموضوعات الرومانسيني.  

مان وضوح الداللة، وتغريت كما تبنوا أساليب جديدة يف اإلنشاء والتعبري، قصد حتقيق شفافية املقروئية وض

وضعية الشخصية األدبية من حالة النماذج اجلاهزة إىل وضعية الشخصية املتجذرة يف عامل مأزوم يفتقر إىل 

  2.اإلجيابيةاليقينيات واملعاين 

لقد فجرت البورجوازية الزاحفة واملنتصرة يف القرن التاسع عشر منط احلياة التقليدي املبين على االنتماءات 

لتقليدية وعلى التوازنات االجتماعية وعلى التوازنات االجتماعية وعلى املقوالت اليقينية. فأصبح اإلنسان ا

بالقيم األصلية كما  اإلحساسريشة يف مهب الريح كيفما تشاء. إنه اإلحساس املأساوي املتوالد عن فقدان 

مع قوى رأس املال، كما   اإلنسانالواقعية ملحمة حديثة تعرب عن صراع  أضحتو  3."لوكا تشجورج "يرى 

 كان إنسان املالحم اهلومريوسية يصارع قوانني اآلهلة الصارمة.

                                                   
 .04، 03 ص ص(، السعيد) ، جبا اهلل (الطيب) بودربالة  1

 .03املرجع نفسه، ص   2
3 Lukacs (George), La Théorie du roman, paris, Gonthier, 1963, p 23. 
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لقد كانت فرنسا واجنلرتا و روسيا سباقة يف اكتشاف املنهج الواقعي يف اإلبداع ويبدو أن الرواية يف فرنسا 

....اخل واشتهر يف "زوال"، "ستاندال"، "بالزاك"، "فولبري"باء من أمثال على يد كبار األد واقعيةولدت وهي 

روسيا القيصرية، فباعها طويل  أما، "سكوت" "ووالنز"، "ديكنيز" "تشالرز"اجنلرتا بعض الروائيني الواقعيني مثل 

جذور الواقعية تعود غلى القرن الثامن عشر، وقد استطاع الروائيني الروس التجذر يف الواقع  أن إذيف هذا اجملال 

  1بعض روائعهم األدبية العاملية اخلالدة. ليبدعواالروسي والروح الروسية، 

بعد هذه التوطئة عن تاريخ الواقعية، وما يتصل هبا من خلفيات فلسفية، ثقافية وفنية، جيدر بنا أن نتعرض 

  ملة من املدارس الواقعية حىت يستويف البحث حقه من الدراسة والتحليل.جل

 الواقعية النقدية:  7-1-2

استثنيا الواقعية الطبيعية(. أي أن الواقعية ولدت  إذاوهي الشكل الذي أخذته الواقعية يف القرن التاسع عشر 

يف منتصف القرن التاسع عشر، كانت حتول دون تبلور فكر  األوريباجملتمع الصناعي  أوضاعوهي نقدية، ألن 

مجاهريي مؤثر يف الفنون و اآلداب. فاكتفت الواقعية وقتها برصد التناقضات االجتماعية والكشف عن  ثوري

خبايا األزمات الكربى اليت كانت اليت كانت تعصف أوربا. وقد حتري األديب الواقعي النقدي الصدق يف 

ألنه رفض الصمت واالنصياع  اجيابياور االجتماعي. ويعد هذا املوقف بعدها موقفا وصفه حلركة التط

النضج السياسي  إىلالبورجوازية و آثار تعرية الواقع ووصفه كما هو بكل جرأة. و لكونه يفتقر  ديولوجيةيلإل

الواقع وإعادة بناءه وفق الشمولية، ألنه مل يستطيع تفكيك  إىلالرؤية اجلدلية و  إىلو  ديولوجيياإلواىل الوعي 

نظرية ثورية هبدف تغيريه وحتويله والقضاء عليه، وبعبارة أخرى ونستطيع أن نقول أن الواقعية النقدية متثل 

  2التأليفة. الطرف الثاين من اجلدلية أي نقيض األطروحة، اليت تتوج ومل تكتمل بالتجاوز و

                                                   
 .03، مرجع سبق ذكره، ص (السعيد) ، جبا اهلل (الطيب) بودربالة   1

 .05ص  املرجع نفسه،  2
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، رغم انتماءاته السياسية "لوكاتش أن بلزاك"النقدية، ويرى  ، أشهر ممثل للواقعية"بلزاك"يعد الروائي الفرنسي 

تقدمية وحتررية ذلك، أنه جيب التفرق  إيديولوجيةالبورجوازية، ورغم تعاطف مع امللكية، إال أن كتاباته تعكس 

كتاباته اليت ال ختضع إال ملنطق الكتابة ونسيج   ديولوجيةيإ و وإنساناالكاتب بوصفه مواطنا  إيديولوجيةبني 

 الدالالت. 

والواقعية النقدية تقرر أن مهمة الفن تتمثل يف نقد احلياة مبفهومها العلمي املاركسي. كما يلمس كذلك اهتماما  

  1كبريا بالقيم اجلمالية والفنية.

 الواقعية الطبيعية:  7-1-3

لغرب، واليه يعود الفضل يف بلورة مفهومها وحقيقتها من خالل كتاباته يعد زوال رائد الواقعية الطبيعية يف ا

وانتقد البالغة اللفظية  الرومانسينيقد هاجم زوال  ريية العديدة اليت نشرها على امتداد سنوات طويلة. وظالتن

  "واخليال وتقديس الفرد وأسطورة " اخللق األديب "، والعزوف عن مادية الواقع. ففي كتابة " رسالته إىل الشباب

وعلى الرومانسيني بصفة عامة. ويرى أنه الوريث الشرعي لتيار عقالين علمي  "فيكتور هيغو"يتحامل على 

نوير و أب " املوسوعة " يف مواجهة التيار اآلخر الذي اآلخر الذي ، رجل عصر الت"دنيس ديدرو"تبلور مع 

. "جورج ساند"و  "شاتوبريان" المارتني، "هيغو" أمثالميثله روسو والذي أهلم كبار الرومانسيني الفرنسيني من 

ا لديها يف  اخليال اجلامح والغنائية املفرطة لدى الرومانسيني، هذه الغنائية اليت تستثمر كل م "زوال"هاجم  و

كلمات تنتفخ الكلمات لتغطي الصورة بأكملها، و أخريا تنهار حتت مبالغة مزخرفة للفكرة: " إهنا بناء لفظي 

قائم على ال شيء. هذه عي الرومانسية)...( إن العلم جيعل املثالية ترتاجع أمامه، العلم هو الذي يعد العقدة 

                                                   
 .57، ص 1984، دار املعارف: القاهرة، 3، نقد الرواية يف األدب احلديث يف مصر، ط (امحد) إبراهيم  1
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يكم باحلقائق، بالوثائق ثقوا باحلقائق وحدها، احلاجة للقرن العشرين)...( كفى كلمات كبرية جوفاء، عل

  1الوحيدة اآلن هي لقوة احلقيقة ".

 الواقعية االشتراكية:  7-1-4 

ال يوجد تعريف جامع مانع للواقعية االشرتاكية ذلك أن هناك أنواع من الواقعيات االشرتاكية ختتلف باختالف 

ونقرتح هنا تعريفا قدمته املوسوعة العلمية الفلسفية اليت  اإلبداعيةواألمكنة واألزمنة وطبيعة املمارسات  األدباء

جوهر  إن(. وورد يف هذا التعريف: "  1967) موسكو  السوفيت كادميينياأل وضعها جمموعة من العلماء و

عن مدى ما تكون عليه من جفاء. حلقيقة احلياة، بصرف النظر  اإلخالصالواقعية االشرتاكية يكمن يف 

واجلمالية األساسية للواقعية  اإليديولوجيةويكون التعبري عليه يف صورة فنية من الزاوية الشيوعية.أما املبادئ 

الشعبية، وضع النشاط اإلنساين يف خدمة الشعب وروح  اإليديولوجيةاالشرتاكية فتتمثل فيما يلي: الوفاء 

ال اجلماهري الكادحة، نزعة إنسانية اشرتاكية وأممية، تفاؤل تارخيي، رفض احلزب، االرتباط العضوي بنض

  2الشكالنية والذاتية وكذلك الذاتية الطبيعية.

 17الذي انعقد مبوسكو من  السوفيتويعود الفضل يف تبين هذه تبين هذه التسمية إىل املؤمتر األول لألدباء 

. وقد قدمت هلذا السوفيتيةحتوال تارخييا يف مسار الثقافة ، ويعد هذا املؤمتر 1934أوت إىل فاتح سبتمرب 

املنهج االشرتاكي اجلديد يف اإلبداعات  عناملؤمتر مجلة من التسميات، تسعى كل واحدة منها إىل التعبري 

 3األدبية والفنية. 

                                                   
 .08 ، مرجع سبق ذكره، ص(السعيد) ، جبا اهلل (الطيب) بودربالة  1

2 (Victor).(Shkovski), t. (todorov), Lart comme procédé, Moscou, 1929,théorie de la 
littérature, paris, Seuil, 1965, p 32.  
3 Encyclopedia unversalis, article réalisme socialiste, 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/realisme-socialiste. 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/realisme-socialiste
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ر، مثل شعار: ونذكر على سبيل املثال ال احلصر بعض هذه العينات اليت أثارت نقاشا ساخنا داخل قاعة املؤمت

الذين كانوا حاضرين بقوة. كما اقرتح  "األدب الربوليتاري"" املنهج الواقعي اجلديل املادي" الذي اقرتحه ممثلو 

بعضهم تسمية " املنهج اجلديل املادي" و هو شعار جمرد، قريب من املفاهيم الفلسفية، ويبدو أن ستالني 

و اآلداب  السوفييتولكن حضور أقنعة بأن وضعية اجملتمع  نفسه،، قد اقرتح تسمية " الواقعية الشيوعية"

مل تنضج بعد لكي تنطبق عليها هذه التسمية. وذهب آخرون إىل اقرتاح "الواقعية االشرتاكية الثورية"،   السوفيتية

الثورية" و " الواقعية العظيمة ". لكن يف  الرومانسيةكما تردد األدباء بني عدة مصطلحات أخرى، مثل 

و هي: " الواقعية االشرتاكية ". ويقول  "غوركي"األخري، استقر الرأي على اعتماد التسمية اليت اقرتحها 

الواقعية االشرتاكية متثل الوريث العقلي لثقافة كبرية حددت لنفسها  أنعن هذا الشعار "  "الكسندر تولستوي"

ارتكازها على أحسن مناذج الواقعية يؤهلها لكتابة تاريخ اإلنسان اجلديد يف جمتمع جديد  إنأهدافا جديدة. 

."1     

 الواقعية في السينما  7-1-5

يقصد بالواقعية معانقة الطبيعة باملعىن التجرييب، كان يفهم من ذلك اخلاصية التجريبية لنقل الواقعة. ميكن    

فرض بناء  إنتاجاألفكار،  إنتاجة النزعة الطبيعية يف السينما مع ضرورة الواقعية كمحاولة ملصاحل إىلأن ينظر 

نظام من املبادئ الصورية تعمل باستخدام صيغ بالغية ارتبطت باللغة، من أجل تأسيس فكري مين على 

كتقنية خترج من خمابر العلماء والفيزيائيني، أريد منها ذلك عندما ملست   ليستصورات ختدم السينما كفن 

واقعة. هل يف هذه املالمسة تصديق للعامل املعيش؟ تعرف كذلك الواقعية بذلك بنظام يبسط معامله بني شدة ال

يقصد بالشفافية تلك اهلبة املوجهة إىل الطبيعة، هي  2الشموم فافية لعمليات صورية وبني صياغة املوضوع.

                                                   
1 R.(robin), Le réalisme Socialiste une esthétique impossible, paris, payot 1986, p 72.  

 األنظمة، تفاعل الصورة مع النص/ دراسة فينومينولوجية ل مسلسل احلريق ، خمرب االتصال اجلماهريي و سيميولوجيا  (عبد القادر) مالفي  2
 .17البصرية، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر : اجلزائر، ص 
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الواقع بالرغم من أن املشاهدة املعروضة  إيهامعلى العموم ذلك الشكل املدعم باخليال الذي ال يستوجب عليه 

مصداقية للمشاهد دون أن يكون هلا مرجعية من  إعطاءيف الفيلم بعيدة عن  الواقع. قوة الواقعية تتمثل يف 

الواقع. األفالم اليت شهدت رواجا كبريا قدم ت للنظام مسافة كبرية بينه وبني الطبيعي، أين تظهر تأثريات اخليال 

احلقبة التارخيية، اليت ظهرت فيها موجة الواقعية يف السينما، جاعلة اجلمهور  إىلالتقاليد لتلك مع تراجع حرية 

املتفرج يتفاعل مع املشاهد قريبا من الواقع. أما ما تعلق بصياغة املوضوع، فهو مرتبط باحلاالت والشخصيات 

اعال منها أفكارا حترك الصورة، واألفعال واألحداث، كل هذه العناصر تصاغ وفق أسلوب حرره سيناريست، ج

بتصوير الواقعية عاملا ناطقا باستنساخه األفكار اليت صاغها السيناريست. يف هذا الصدد متكنت السينما 

اهلوليودية من نظام الواقعية خاصة من جانب صياغة املواضيع، من خالل منذجة بعض عناصر الفيلم خصوصا 

اليت جعلت من بني الشخصيات تتسم بالبطولية أو النجومية. استعانت السينما اهلوليودية  اإلضافاتتلك 

البطولية. تؤخذ منها   الشخصياتامللحمات اليت تأخذ منها  ببعض الفنون اليت تفضلها خاصة الروايات و

ط الفكرة مبا جاء به كذلك من الفنون التشكيلية الصور اليت ترسم يف ذهن املتلقي، يف هذا املستوى فأننا نرب

، "غيين كليمانت"من مجلة األفالم اليت عرفت رواجا جند فيلم معركة السكة" ملخرجه  1."جوراغس ميلياس"

اعترب  املستوجبنيومن خالل شهادات  اإلنتاجالذي كان أصال فيلما وثائقيا لكن أثناء  إنسانيا إنتاجايعد 

مؤلف كتبه مجهور املقاومة و نقلته  إىلول يعود بناء األحداث. حت إعادةالفيلم ملحمة، من خالل 

  2عن واقعية نقلت األحداث من عمق الواقع. تعبريا، هذا الفيلم كان "غولنت اودري"السيناريست 

 نظرية المستويات:  7-2 

                                                   
 18املرجع نفسه، ص ،  (عبد القادر) مالفي 1

.18املرجع نفسه، ص   2  
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سوف نربز من خالل هذه النظرية العالقات املتشابكة بني السياق الفيلمي والبناء االجتماعي وتعترب هذه 

النظرية كمنطلق نظري لوصف الصورة الفيلمية كأحد مكونات الداللة، حبيث ترتكز هذه النظرية على ثالث 

  فروض أساسية:

إن بنية الفيلم أو السياق الفيلمي أوال وقبل كل شيء، ما هو إال تتابع لقطات فوتوغرافية سينمائية متثل     

 أشياء أي تعكس حقيقة منفردة. 

مفاهيم إال إذا انسقت وتتابعت وتالصقت وفق ملخطط فكري حيركه  إىلملصورة لن ترمز إن هذه األشياء ا-

 يسمى بالنص املكتوب. الفكر أي وفقا لسياق لغوي، وهو ما

ميكن القول أنه  إذاملكتوب هو الذي يعطي جمموعة الصور والقطات املنفردة مفهومها، هذا النسق أو النص 

 . سينمائيةلغة  اصطالحميكن نطلق  بدون هذا النسق الفين املخطط ال

حىت ميكن بلورة و حتليل املفاهيم السابقة واليت حتتويها كل نقطة من النقاط، البد من تناول ثالث عناصر  و

 أساسية وهي: 

 العرض األساسي لألشياء أو املفهوم الفين للوحدة السينمائية هو نظام متكامل. 

 والفين الذي حيركه الفكر.  الفوتوغرايفيب العرض هذا العرض اتبع فيه أسلوب مين من أسال

دالالت تشمل املفاهيم واملعاين املختلفة، وفقا للمخطط الفكري املتكامل أو  يعكس هذا العرض رموزا و

  1ص والنسق.الن

 النتائج المتعلقة بنظرية المستويات: 7-2-1

 النتيجة األولى: 

                                                   
 .134 ، ص2004، الداللة يف السينما والتلفزيون يف عصر العوملة، دار غريب للنشر والتوزيع القاهرة،  نسمة() البطريق  1
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تتعلق هذه النتيجة مبفهوم الوحدة الفوتوغرافية أو املنظور الفيلمي أو الكادر كإطار ال ميكن أن يوضع حتت 

 يتالحق بالكادرات األخرى. أنقائمة املفردات اللغوية الدارجة، أي يصبح جزء من السياق الفيلمي دون 

 تيجة الثانية: الن 

نطلق عليها وحدة  أنباألوىل ، فإذا كانت الوحدة األوىل، اجلزئية للفيلم ال ميكن  وهي مرتبطة أشد االرتباط

تقدم مفهوم داليل  ال أيلغوية تتقابل واملفهوم العلمي للمفردات اللغوية، فذلك الن هذه اجلزئية ال تعين شيئا 

وتتابعها  إدراجهارموز هي و عرضت مبفردها، فالذي يعطيها قوة يف التعبري أي جيعلها حتتوي على دالالت  إذا

 بالوحدات اجلزئية األخرى.

  :النتيجة الثالثة 

ميكن اعتبار رمزا  وميكن القول إذن أن عرض وحدة سينمائية أو فيلمية جزئية تعكس معناها مبفردها، أي ال

املتكامل من الرموز اللغوية إال إذا تالصقت مع غريها من الوحدات الفيلمية األخرى، وفقا للمخطط الفكري 

  1.أو النص املكتوب الذي حيدد موقع اجلزء ووظيفته

 وهذه النتيجة تلقي الضوء على أمهية النص املكتوب التلفزيوين أو السينمائي يف حصر أمهية اجلزئية كرمز لغوي.

 كدراسة للغة الفيلمية:   نظرية التشابه 7-3

والثقافة، أي تفسري ظاهرة التكنولوجيا احلديثة يف العملية تقدم نظرية التشابه مفهوما نظريا لتكنولوجيا الفن 

 والفين للنشاط اإلنساين.  و الثقافية والفكرية كنوع حديث من طرق التواصل الفكرية اإلبداعي

ويرتبط التفسري العلمي هلذه النظرية باحلركة الفكرية اهلائلة يف جمال اللسانيات احلديثة، واليت بدأت منذ أوائل 

 .القرن انطالقا من "دوسوسري" رائد املدرسة السوسورية يف جمال العلوم اللغويةهذا 

                                                   
 .135ص  ،املرجع نفسه، نسمة() البطريق  1
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والذي يهم يف هذا الصدد هو الرتكيز على احلركة البنائية الرتكيبية كمنهج حديث يف النقد األديب والفين    

شاف أجزائه واستنادا للمنهج االجتماعي الفينومينولوجي، تلك املناهج اليت تسعى إىل حل الشيء الكت

تركيبه مرة  إعادةوالوصول من خالله إىل حتديد الفوارق القائمة بني األجزاء والوصول إىل املعىن الكامل، مث 

أخرى بنفس النمط والكيفية حفاظا على خصائصه األوىل، حىت ميكن معرفة العالقة اليت كانت قائمة بني 

سق الداخلي للمعىن الكامن، هذا املنهج طبق على لغة اجلزء والكل ومعرفة القوانني الداخلية اليت حتكم الن

الصورة املتحركة، و أمكن عن طريقة التمييز بني نوعني من الرموز اليت حتكم النسق الداخلي حملتوى الصورة 

  1،و مها:الفيلمية

 النوع األول: الرموز التكنولوجية 

 النوع الثاين: الرموز اإلنسانية 

، وهذا وفقا لنظرية التشابه إىل ما نريد جزئينيينمائي، البد أن حنلل الصورة إىل ولكي نفهم لغة الفيلم الس   

  2تشابه بني املستوى األول وبني املستوى الثاين: هناكتصويره، ثانيا إىل صورته املمثلة أي أن 

الثقايف املعني، و املستوى الثاين هو  أوالسياسي أو االجتماعي  أوأما املستوى األول وهو الواقع املادي   

تشكيل هذا الواقع امللموس يف حدث فيلمي، بإدراج هذا احلدث ضمن سياق فيلمي أو نظام فيلمي  إعادة

 معني.

ومن هنا ميكن القول أن نظرية التشابه تقدم لنا تفسريا علميا لتلك العملية املتشابكة، وتؤكد على عملية التقدم 

عي لزيادة مفردات العملية اإلبداعية أي زيادة فاعلية الصورة الفيلمية يف التعبري عن جي والصناالتكنولو 

 األحداث بصورة تكاد تشابه الواقع، ونضع مستويني من املفاهيم، مها: 

                                                   
1 A (Mole)s, Limage, communication, Fonctionnelle, Casterman, p 95. 

 .139مرجع سبق ذكره، ص  ،عصر العوملةالداللة يف السينما والتلفزيون يف  ، نسمة() البطريق  2
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  :املفهوم األول 

الواقع املادي احلقيقي وهو املفهوم الالساين و الاللغوي، والذي ميكن إدراكهم بالعني اجملردة واإلحساس به، 

يف سياق لغوي عن طريق  إدراجهامن خالل وسائل االتصال التقليدية مثل الكلمة املسموعة اجملردة دون 

 الصورة الفيلمية. 

ضمن  وإدراجهاوحدة لغوية،  أوشكيل املفهوم املادي كمفردة بإعادة ت آياملفهوم الثاين: املفهوم اللغوي، 

 سياق لغوي أو نظام لغوي، وهو سياق اللغة الفيلمية من خالل الكادر الفيلمي وما يعكسه يف تلك الصورة. 

  

جزء منها تفسر الكيفية اليت متت هبا عملية اإلبداع الفكري والفين من خالل  أوعملية الظاهرة الواقعية  إن  

أو جزء ضئيال منها من هذا الواقع املادي امللموس، والذي له  الوسيلة التكنولوجية، فنحن نثبت حركة الظاهرة

 صفات ودالالت فنية معينة نثبته لكي ننقله أو نعيد تشكيله من خالل هذه األداة التكنولوجية. 

يعين يف حد ذاته عن  التشابه يف الصورة بني الواقع وانعكاسه ال أنهذه النظرية تطرح قضية هامة تفسر    

أعطى داللة جديدة هلذا الواقع امللموس ومبعىن آخر هل يعترب التشابه صفة  أوشيء، إال إذا أضاف معلومة 

سر قيمية أو جمرد جتميد جزء من الواقع امللموس وطبع يف صورة من شأهنا إضفاء قيمة خاصة هلا داللة معينة تف

  1 .هذا الشيء

 :النتائج المتعلقة بنظرية التشابه 7-3-1

 إن عنصر التشابه له داللة خاصة هذه الداللة ال ميكن استنتاجها إال بتوافر هذا الشرط و هو التشابه. 

                                                   
 .152، ص املرجع نفسه نسمة() البطريق  1
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إن الصورة املتشاهبة للشيء املمثل ميكن أن حتتوي على عد ة رموز لغوية، وهذه الرموز اليت حتتويها الصورة، 

بإمكان الفرد أن يفك بعضها، ولكن بشرط أن يتعرف على الشيء املمثل أي أن عنصر التشابه جيب أن 

 يكون متوفرا.

ورموز أخرى ميكن أن يتفهمها ويقرأها الفنان الذي يتعامل وجييد التعامل باألدوات التكنولوجية، ويفهم   

موز تكنولوجية، وميكن القول إذن أن الرموز جيدا آليات و قوانني النظام الداخلي للنسق اللغوي، وتسمى ر 

وفقا هلذا ميكن القول من وجهة نظر  اللغوية اليت حتتويها الصورة تنقسم إىل رموز تكنولوجية و إنسانية. و

  املبدع أو الفنان أنه يعيد تشكيل ومتثيل الواقع ومن وجهة نظر املتلقي انه يعيد التعرف على ما رآه من قبل.

  نمائية ودالالتها الرمزية في ترجمة الصورة الفيلمية:اللغة السي -8

دور اللغة السينمائية وداللتها من خالل دراسة الصورة الفيلمية حبيث ال  إبرازحناول من خالل هذا العنصر 

 هذا العنصر الذي يعترب من أهم العناصر يف حتليل األفالم إىليتسىن لنا دراسة فيلم من دون التطرق 

  اللغة السينمائية:مفهوم  8-1

اللغة هي نتاج اجتماعي و نظام العالقات لدى "ديسوسري" و لغوي مدرسة "براغ" و  اللغة: 8-1-1  

، حيث ال تتمتع العناصر األصوات و "البنائيني األمريكيني" مبعىن جمموعة من األنظمة املرتابطة فيما بينها

 1اليت تربطهما بالعناصر األخرى.الكلمات بأي قيمة خارج عالقات التعارض أو التساوي 

هو النشاط الفردي املرتبط باللغة: التلفظ التأليف بني الدالئل، حتقيق القواعد. بعبارة  الكالم: 8-1-2

 أخرى: الكالم هو: الطريقة، حيث املتكلم يستعمل القواعد ) الشرعة اللسانية( 

يعترب مصطلح اللغة السينمائية من املصطلحات املعاصرة، نظرا لظهور النقد السينمائي الذي رافق جمال    

الصورة والفيلم وتكنولوجيا نقل املعلومات، حيث اعتمد الناقد ) مارسيل مارتن ( يف كتابه اللغة السينمائية، 
                                                   

 . 1986، حماضرات يف األلسنية العامة، املؤسسة اجلزائرية للطباعة، اجلزائر،  (يوسف) ، ترمجة الغازي جميد النصر (فرديناند) دي سوسري  1
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، ويدل املصطلح على كثافة وغىن 1ا األولوفيه عكس كل املظاهر التعبريية اليت قدمتها السينما يف نصف قرهن

) صورية( تشتغل يف صنع الداللة فيها جمموعة آليات   أيقونةاللغة اخلاصة على اعتبار أهنا تتشكل من عناصر 

كاللون والتقطيع والوسط وزاوية الرؤية والعرض والتقدمي، مع ما تتطلبه هذه األبعاد من متوقع معني للكامريا يف 

 حد ذاته جزءا من الداللة، أضف إىل ذلك أن الصوت املصاحب للصورة، هو اآلخر مكان خاص هو يف

  2بوصفه جزءا من املضمون، سيمكن إكسابه مؤثرات صوتية خارجية متعددة اخلواص الداللية.

 خصائص اللغة السينمائية :  8-2

هذه اخلصائص التالية تتصل خبصائص العالمات السيميائية ووظيفتها االتصالية اليت جتعل من اللغة    

اإلنتاج وتوالد الداللة عرب كيفية حتدد اجملال الوحدة  صريورةالسينمائية تشكل انساقا داللية منفتحة على 

 يف العناصر التالية:  بالوحدات املشاهبة أو املعارضة هلا وميكن إمجاهلا وتعلقهاالسيميائية 

أو كنائية ) كناية(، أو جمازية وهذه األشكال هي  إن كل صورة تعرض على الشاشة تشكل عالمة رمزية 

  3املنطلق يف قراءة العالمة اللغوية قراءة سيميائية.

ا إن تشكيل الوحدات السيميائية يف لغة السينما قد ال يظهر من خالل عناصر أو لقطات منفردة، و إمن   

تتكون الوحدة السيميائية من جمموعة لقطات أو سلسلة أو سلسلة مصغرة ) ماكروية( ومن خالهلا تتشكل 

وحدات سيميائية كربى، وهنا تطرح مشكلة أساس يف السينما وهي ربط و تأليف الوحدات الصغرى حبيث 

) عملية التكوين( وتعىن  تشكل وحدات داللية متضمنة الكادر السينمائي، و تعرف العملية الداللية هنا ب

                                                   
1 Aumont.(J), Bergala.(A), Esthétique du film, paris, Ed, Fernand na, 1983. 
2 )Mahmoud( Iberraken, Sémiologie du cinéma, Méthodes et analyses filmiques, Alger, 
OPU,2006. 

، من النص السردي إىل الفيلم السينمائي قراءة يف اشتغال املصطلحات، األكادميية للدراسات االجتماعية و اإلنسانية، العدد  (سعيد) عموري  3

 . 16، ص 2015، قسم اللغة العربية و آداهبا، جامعة عبد الرمحن مرية: جباية، 13
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بوضع كل التفاصيل أو عناصر املنظر يف عالقة متآلفة تشكل توازنا للمتفرج، و تسهم يف خلق إحساسه 

و مراعاة اخلطوط املكونة لألشكال، والتوزيع املتوازن اجلمايل وجذب انتباهه، ويشمل التكوين " الشكل 

ونالحظ هنا أن وظائفه  1اث األثر الدرامي للمشهد"للعناصر املرئية، واإليقاع، وكل ذلك يسهم يف إحد

 متعلقة باملتفرج أساسا حبيث توفر له حاالت التوازن الشعورية. 

إن العبارة مألوفة )السينما ختاطبنا( تشري إىل خاصية جد مهمة يف السرد السينمائي وعالقته بالعامل وهي    

ني اإلدراك اخلارجي ) أي العامل الواقعي( وبني اإلدراك خاصية االنزياح، حيث ميثل املتفرج حلقة الوصل ما ب

اجلديد للعامل من خالل السينما. ومن مث يتعني حتليل األيقونة عرب مستويني أوال مبقابلتها مبثيالهتا يف الواقع مث 

  2بشبيهاهتا يف مستوى اإلدراك اجلديد.

غوي السينمائي، فعندما نأخذ مثال خطابا ما خاصية االنزياح يف السرد السينمائي هي جمال للتحليل الل إن 

وليكن ملفوظ شخصية. ندرك أنه موجود قبال ولكن عند الرتكيب األيقوين ) إضاءة، صوت، صورة شخصية( 

تتشكل وحدة سيميائية للعالمة اللغوية، وينتج تأثري الفيلم بواسطة الصور الظاهرة على الشاشة واليت " ترتبط 

 3احلزن". ورة املشاهد ومع ذلك الرتابط أو الرصف تنشأ عواطف البهجة والدهشة أبالصور املخزونة يف ذاك

فمن خالل الوحدات السيميائية املتشكلة، تنزاح الداللة عن العامل اخلارجي بغض النظر عن صورة االنزياح ) 

  4سيميوثقايف(.يف مستوى التحليل أعلى درجة ) توافق أو تشويه( اليت متثل صورة رسالة سيميائية 

                                                   
 http://wwww.moqatel.com/openshare/Behot/Fenon-الفيلم السينمائي، موسومة املقاتل،  1 

Elam/Founoun/sec052  

 .17املرجع نفسه، ص (، سعيد) عموري 2

http://dimension4future-. Blogspot. Com/200709//blog، شعرية السرد السينمائي،  (طاهر) علوان 3

post.html 

 .17مرجع سبق ذكره، ص  ، من النص السردي إىل الفيلم السينمائي قراءة يف اشتغال املصطلحات،(سعيد) عموري 4

http://wwww.moqatel.com/openshare/Behot/Fenon%20-Elam/Founoun/
http://wwww.moqatel.com/openshare/Behot/Fenon%20-Elam/Founoun/
http://wwww.moqatel.com/openshare/Behot/Fenon%20-Elam/Founoun/
http://dimension4future/
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التطور التكنولوجي آلليات السينماتوغراف،  لصريورةإن عملية التدالل يف السرد السينمائي ختضع منطقيا   

تطور األخري يقدم دواال جديدة تعمل بفاعلية يف عملية االنزياح. ويظهر ذلك جليا من خالل تتبع ألن ال

بسهولة فكرة الصوت كآلية فنية للسينما حيث اعتربه بعض مسرية السينما منذ السينما الصامتة اليت مل تتقبل 

املهتمني يف ثالثينيات القرن املاضي ) ثرثرة زائدة للسينما( إىل التطور املستمر والتسارع لصناعة الصورة 

  1والكامريا وتقنيات اللون واإلضاءة اليت تعترب من املقاييس الفاصلة يف تصنيف املخرجني.

ينمائية ) تصوير/ حركات/ صوت/ لون/ إضاءة/ كتابة( ميكن أن تكون عناصر لغوية مستويات اللغة الس  

باملعىن احلقيقي شريطة أن " تأخذ مكانتها يف سياق النص ال بصورة آلية بل مقرونة بداللة معينة، وميكن أن 

 2بسهولة".نستكشف من استخدامها أو رفض استخدامها ترتيبا، إيقاعيا، قابال للتمييز 

يشكل تنوع عناصر اللغة السينمائية فاعلية مجالية فنية، وتكو ن جمموعة من العالمات املتكررة اليت تقبل   

التمثيل يف كل مستوى، األمر الذي ميك ن الدارس من قراءهتا قراءة سيميائية تعتمد على تقطيع الوحدات 

هنا البد من حماولة  و 3المات".توجد ع الكربى إىل وحدات منفصلة، حيث " ال توجد وحدات منفصلة ال

  4حتديد أسس التحليل وتقطيع املقاطع الداللية املتكونة أساسا من فاعلية و مجاليات املونتاج.

 عناصر اللغة السينمائية:  8-3

 آلة تعترب عناصر اللغة السينمائية هي املكون األساسي للفيلم الذي يتم تصويره دفعة واحدة حني يبدأ حمرك   

التصوير يف الدوران، حيث يلعب وضع الكامريا، وزوايا التصوير، وأحجام اللقطات واختيار املكان املناسب هلا 

                                                   
  .17املرجع نفسه، ص   1

 .57، ص 2001ة، ، تر نبيل الدبس، مدخل إىل سيميائية الفلم، وزارة الثقاف (يوري) لومتان  2

 .60مرجع نفسه، ص    3

 .17مرجع سبق ذكره، ص  ، من النص السردي إىل الفيلم السينمائي قراءة يف اشتغال املصطلحات،(سعيد) عموري  4
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بالنسبة للموضوع الرئيسي، دورا مهما يف خلق الداللة يف الفيلم وسوف نتطرق يف هذا العنصر إىل نقطتني 

 الدالة للغة السينمائية.  الوحدات عبريية والت الوحداتحيث ال معىن للفيلم دون دراستهما و مها رئيسيتني 

  :السينمائيةالتعبيرية للغة  الوحدات 8-4

 واليت تشمل أنواع اللقطات، زوايا التصوير، و حركات الكامريا.   

  أحجام لقطات التصوير 8-4-1

   مفهوم اللقطة:  -

اليت تكون لنا أجزاء الفيلم املكون بدوره من متتاليات اليت تكون لنا الفيلم وهي  هي وحدة اللغة السينمائية   

تعترب أصغر وحدة بعد الصورة داخل الفيلم وينبغي أن تكون متسلسلة ومربرة لعدم حدوث أي فجوة ختل 

  بالعمل الفيلمي.

ن ينقل للمشاهد معىن جيب أ -سواء أكان شخصا، أم شيئا، أم حركة -" إن كل ما يظهر يف اللقطة    

حمدد، ويؤكد املضمون األيديولوجي يف هذه اللقطة. إن األدوات واللوازم اليت تظهر يف كل لقطة، جيب أن 

 1ة األساسية اليت جيب مراعاهتا يف تكوين اللقطة".ختتار بعناية، وتوضع بطريقة حتقق هذه الغاية. هذه القاعد

  أن تكون واضحة وحمددة. لذلك فإن كل لقطة من لقطات الفيلم جيب و

ولكن علينا مراعاة عدم التزيد يف ذلك ألنه يؤدي إىل إرهاق املشاهد، وجيعل الفيلم رتيبا، ويفقده التأثري   

أن يراعي املطلوب. " وعلى املخرج أن ال حياول أن ينسخ روائع اللوحات الفنية يف تكوين لقطاته، وإمنا عليه 

                                                   
، ص ، 1989اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ، بين النظرية و التطبيق للسينما والتلفزيون، دراما الشاشة،  (حلمي)املهندس حسن   1

 .56-55ص 
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املعاين بوضوح إىل املشاهد. إن املعىن، أو احملتوى اإليديولوجي، ال الشكل  البساطة يف تكوينها، و أن تنقل

   1". أساسااخلارجي هو الذي جيذب انتباه املتفرج 

 أنواع سلم اللقطات: 8-4-2

تنسب اللقطات إىل بعد مسافة الكامريا عن املوضوع فيقال: لقطة قريبة، أو متوسطة، أو لقطة قريبة      

جدا. وهذا خيتلف مفهومها من فنان آلخر ومن حملل آلخر وليست دقيقة حلد كاف، حيث هذه اللقطات قد 

قدم فتصبح يف لقطة تتغري ملوضوع واحد يف نفس اللقطة، فقد ترى الشخصية تتكلم يف لقطة عامة، مث تت

حىت تصبح الشخصية يف لقطة كبرية. فنحن  دوراهنامتوسطة، وتقول أو تفعل شيئا آخر مث تتقدم الكامريا يف 

نرى أن هذه اللقطة هي عبارة عن لقطة واحدة، الن الكامريا مل تتوقف، ومل ينقطع التسجيل، لكن حجم 

ه اللقطة؟ حيث أن استخدام كلمة لقطة ال يتسم خصية تغري ثالث مرات، فماذا ميكن أن نطلق على هذالش

 بالدقة، واألصح أن ننسب األمر إىل املوضوع نفسه بالنسبة إلطار الشاشة، أو الكادر. 

، بدال من مصطلح  2ذهب إليه ) حسني حلمي املهندس ( إىل استخدام كلمة املنظر ) املنظر( وهذا ما

 متوسطا، أو كبريا، أو عاما، وذلك حسب نسبة املوضوع أو حجماللقطة. فيكون املنظر يف حلظة ما منظرا 

يتغري حجم اللقطة ) املنظر( مرات عديدة داخل لقطة  أنبالنسبة إلطار الصورة أو الكادر. وهنا يصح 

 واحدة.

واليت تنقسم إىل عنصرين  الضوء على أحجام اللقطات أنواعها ودالالهتا الرمزية إلقاءوفيما يلي سنحاول 

وتنقسم إىل لقطات   ولقطات منسوبة جلسم اإلنسان وتنقسم إىل لقطات وصفية، منسوبة للديكور لقطات

  .كحائية ولقطات سيكودرامية

                                                   
 . 96-95ص ص،  .1996اهليئة املصرية العامة للكتاب: القاهرة،  ،ية الفلمامدين ، (حممد عبد الفتاح) تر قناوي ،(جوزيف)هاري  فيلدمان  1

  .62، ص مرجع سبق ذكره ، دراما الشاشة،  (حسن حلمي) املهندس 2
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 اللقطات المنسوبة إلى الديكور:  8-4-3

  :اللقطات الوصفية -

 :اللقطة العامة  

إىل  بالتطلعيت تسمح لنا والالفيلم داخل  والديكور املكان أو اجلو العام تعطي أمهيةوهي اللقطات اليت    

هنا املوقع  يهموحتديده وهي عبارة عن خطة شاملة حبيث ال نويل اهتماما باألشخاص والذي  مكان آخر

اجلغرايف، هذا الذي يعطينا نظرة شاملة وحتديد العناصر يف منطقة معينة. مثال: اللقطة اليت تبني لنا أسوار قلعة 

 نطقة جبلية هبا سكان يقطنوها. يف مدينة معينة أو صورة مل

مهم للمقد مات والتمهيد حيث نرى فيه الشخصيات مع عالقتها باملكان، وفيه ميكن  ويعترب املنظر العام  

اإلضاءة واستثمارها، وكذلك املزاج النفسي. و ال يتم فيه االعتماد على تعبريات الشخصية، وهذه اللقطة  إبراز

  1ا متهد اللقطة للفعل، أو األفعال التفصيلية اليت تعقبها" "كمتكون أكثر قربا من الواقع.

  :لقطة الجزء الكبير 

فهي ليس من الضروري أن تكون لقطة عامة، فهي اقل حجم منها لكنها حتمل تأثريا مشاهبا لتأثري اللقطة    

قد يكون من الضروري ابتداء  الكاملة، فهي تركز على تصوير املوضوع أكثر من املكان اخللفي للمحيط. و

املشهد هبا عندما يكون املوضوع يف بؤرة العدسة، ومقدمة الكادر، وهي انسب من اللقطة الكاملة للتصوير 

التلفزيوين. " ومن البديهي تقريبا يف املونتاج التقليدي للفيلم أنه جيب الرجوع إىل لقطة كاملة بعد استخدام 

ت القريبة و اللقطات الكبرية، وذلك إلعادة توضيح املشهد كله للجمهور سلسلة اللقطات املتوسطة،و اللقطا

                                                   
 .28ص  املرجع نفسه، ، (حسن حلمي) املهندس 1
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حبيث ينال مرة أخرى فهما أكثر كماال ملا شاهده بالتفصيل، عندما يقارن باحلدث العام يف اللقطة 

  1االسرتشادية إلعادة التوضيح ".

  :لقطة الجزء الصغير 

ينهما خالفا بإبراز الشخصيات اليت ميكن لنا أن منيز ب هي اليت ال تؤطر إال جزءا من الديكور، حبيث تسمح  

 2للقطتني السابقتني.

وتستعمل هذه اللقطة التأسيسية لتقدمي البطل، يف وسط درامي جديد. وهي اللقطة اليت تتجسد يف مشهد   

سياقه االجتماعي،   إطارفإهنا تستخدم هبدف تصوير البطل، يف  اإليطاليةاملشاجرات. أما الواقعية اجلديدة 

كما يرى املخرج السوفييت )سرجي ايزنشتاين( بأن هذه اللقطة هي اليت تسمح للفيلم امللتزم بالتعبري عن 

األشياء ككل. إهنا اللقطة اليت تتوىل " معاجلة خمتلف املوضوعات ومدى مطابقتها مع السياق االجتماعي 

كل القضايا املعاجلة بطريقة من الضروري أن تكون بسيطة،   ري اإليديولوجي عنوالسياسي، وهي اليت تتوىل التعب

  3.مفيدة وحمرتمة للغة السينمائية "

 اللقطات المنسوبة إلى جسم اإلنسان: 8-4-4

وهي اليت تركز على شخصية املمثل حبيث نستطيع التفريق بينهما داخل إطار الصورة وهي بدورها تنقسم    

 طات السيكودرامية.إىل قسمني اللقطات احلكائية واللق

                                                   
اهليئة املصرية العامة للكتاب: القاهرة، في السينما والتلفزيون،  األسس العلمية لكتابة السيناريو، تر مصطفى حمرم،  (لويس) هريمان  1

  .125ص ، 2003

 

 .176، عالقة السيميولوجيا بالظاهرة االتصالية، مرجع سبق ذكره، ص  (دو حمم) إبراقن  2

3 Eisenstein (Serge), Mikhailovitch, La vision en gros plan, Iskousstrokino, 1954, texte repris 

par les Chaiers du cinéma, No 226-227, janvier 1971, p 287. 
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 اللقطات الحكائية:  - 

 :اللقطة المتوسطة 

هتتم اللقطة املتوسطة بالشخصيات داخل الكادر ويتم التأطري من الرأس إىل القدم حبيث نرى جزءا صغريا    

 حتديد أفعال الشخصية. من الديكور، ولكن الشخصية تظهر يف الصورة بشكل جيد يتم من خالهلا 

يف ما خيص ) إيزنشتاين(، فإن هذه اللقطة هي اليت " تضع املتفرج يف عالقة محيمة مع املمثلني فيحس   أما 

كأنه موجود معهم، يف الغرفة نفسها، أو جيلس جبانبهم، على األريكة نفسها، حول مائدة واحدة لتناول كأس 

  1 .من الشاي"

نظرنا إىل األمر من ناحية اجلسد اإلنساين، فالبد من وجود مسافة اكرب قليال من  إذا" ويف هذا احلجم 

سابقتها بني قم ة الشعر، واحلافة لعليا إلطار الصورة، بينما متر حافته السفلى مبنتصف اجلسد على وجه 

اللقطة  وهذه من أكثر اللقطات شيوعا، فالبد من عرض اجلسم كله يف اللقطة العامة يتم يف 2التقريب"

املتوسطة عرض اجلسم من فوق الركبة إىل ما فوق. وتعترب هذه منوذجية يف نقل احلركة، وبعكس اللقطة الكاملة 

تصنع حركة شخصياهتا الرئيسة يف اتساع بانورامية خلفية. فهي ترتكز على احلدث وحتتويه، " وتعرض اللقطة 

  3هد يف القرب املباشر للحدث الرئيسي ".إطار العمل الدال للحدث، أو املش املتوسطة احلدث داخل

 

 

 

                                                   
1 Boussinot (Roger), L’Encyclopidie du cinéma, tomel, paris, Ed Bordas, 1989, p 571. 

 .165 صمرجع سبق ذكره، ، األسس العلمية لكتابة السيناريو، )لويس( هريمان  2

.25مرجع سبق ذكره، ص ، دراما الشاشة، (حسن حلمي)املهندس  3  
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 :اللقطة األمريكية  

هي اللقطة اليت تصور الشخصية من الرأس إىل منتصف الفخذين، قصد إبراز فعلها وحركتها. وقد مسيت 

هذه اللقطة، من لدن السينمائيني الفرنسيني، باألمريكية ألهنا متكن املتفرجني على أفالم الوسرتن من 

  1سدس الذي يعلقه رعاة البقر على أحزمتهم.مشاهدة امل

 اللقطات المقربة:   

لتجعل بقية التفاصيل ثانوية، بدون أي تأثري يف جمرى اللقطات املقربة هي اليت تقرتب من الشخصية قليال    

وهي بدورها تنقسم إىل: لقطة مقربة حىت اخلصر ) ل م خ(، لقطة مقربة حىت الصدر )ل م أحداث املسرود 

  .ص(

 :)لقطة مقربة حتى الخصر )لقطة نصف مقربة  

  2هي اللقطة اليت تؤطر النصف العلوي جلسم اإلنسان أي من الرأس إىل احلزام 

 :)أي انطالقا من الصدر لتبني كل من الصدر و الرأس. وقد  لقطة مقربة حتى الصدر ) لقطة مقربة

 18891981أطلق، أول مرة تسمية: لقطة اخلصر ولقطة الصدر املخرج االنطباعي آبل كانس عام 

gance abel 

  3وتستعمل اللقطات املقربة، بنوعيها كتمهيد لالنتقال من اللقطة األمريكية إىل اللقطة القريبة.  

 

 

                                                   
 . 177ص  مرجع سبق ذكره، عالقة السيميولوجيا بالظاهرة االتصالية،  ،(دو حمم) ابراقن  1

 .177املرجع نفسه، ص   2

  .177ص املرجع نفسه،  3
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 اللقطات السيكوليجية:  8-4-5

مسيت هبذه التسمية ألهنا تربز لنا عن قرب احلالة النفسية اليت تكون عليها الشخصية وابراز خمتلف    

 وتنقسم إىل لقطة قريبة، أو لقطة قريبة جدا. التحركات  كحركة العني، الرأس الشفاه...اخل 

 :للقطة القريبة  

هي اللقطة اليت تبني وجه الشخصية بالكامل حىت العنق للكشف عن مالمحه. وتوظف إما بغرض إخفاء      

األمر الذي يؤدي إىل تقوية عنصر التشويق لديه ( أو من أجل شرح شيء معني قصد حل عن املتفرج ) 

  1العقدة الدرامية.

للمتفرج بأن ينغمس يف الواقع األكثر خبصوص هذه اللقطة بأهنا هي اليت " تسمح  "ايزننشتاين"يقول     

الشخصية ) باللجوء إىل تكبري محيمة للشاشة ) كاليد املرجتفة أو األصابع اليت بالدانتيال(. وهي برتكيزها على 

  2.ذلك هبدف اإلخفاء أو الكشف"األشياء الصغرية وتضخيمها(، يكون  هذه

من  3القريبة مؤشرا ) حسب مفهوم شارل سندرس بريسكما ميكن للمخرج السينمائي أن يستخدم اللقطة    

لدى ذلك املتفرج حب االستطالع " ملن شأنه أن يلفت انتباه املتفرج إىل تفصيل ما يف الديكور ليتو لد، يف 

  4هذه اليد املكربة؟ حيث توجد فعال؟ يف أي حلظة نكون حنن باملقارنة مع اللقطة السابقة؟"

                                                   
 177ص  ،املرجع نفسه  1

2 Cité par Sadoul (Georges), Dictionnaires des cinéastes, paris, Ed Seuil, 1977, pp 119-120. 

 09، اللسانيات و السيميولوجيا و السيميوطيقا، دراسة ابستمولوجية وتصنيف خمتلف الدالئل، حوليات جامعة اجلزائر، العدد (حممود) ابراقن  3

 .105-77، ص ص، 1996، اجلزء الثاين، مارس، 

4  Percheron (Daniael), Ponctuation Lectures du filme live collectif, paris, Ed Albatros,Coll 

ca/cinéma, 1977, p 190.  



السيميولوجيا السينمائيةقراءة نظرية في   

 

 
87 

وهي ختتلط أحيانا مع اللقطة الكبرية، أو املنظر الكبري، " وهو بالنسبة لإلنسان يتحدد بالوجه بالكامل مع     

الكتفني، ويستحسن ترك مسافة بسيطة بني هناية الشعر، وحافة اإلطار العليا... وأن تقطع احلافة السفلى 

أي أن تأيت احلافة السفلى م األخرى، مستحب أيضا بالنسبة لألحجا أمرالكتفني أسفل اإلبط مباشرة، وهو 

لإلطار دائما أسفل املفاصل املختلفة جلسم اإلنساين بقليل مثل ) املرفقني والركبة وما بني الفخذين( حسب 

  1احلجم أو املنظر املطلوب".

 :لقطة قريبة جدا  

حبيث متأل الشاشة، أو أي وهي اليت تقرتب أكثر من املوضوع، فتعرض الوجوه، أو األيادي، أو األقدام        

تفاصيل ذات داللة معينة نريد تنبيه املشاهد هلا، وهي بذلك تزيد تفاصيل نريدها. وهذه اللقطة هي اليت 

ميز الذي هو عليه اآلن. وتقوم هذه اللقطة " بالتعبري عن انفعاالت جعلت من السينما الشكل الفين امل

لم. ومثال ذلك يف فيلم ) عذاب جان دارك( الذي أخرجه الكامريا باألحداث اليت يتم تصويرها من الفي

  2". 1928عام  "دارير"

يعد كل نوع من هذه األنواع األربعة لقطة مستقلة ذاتيا وهي   أربعة أنواع. و 5وقد ذكر كريستيان ماتز  

 كاآليت: 

 :هي الصورة القائمة على املقارنة واليت قل استعماهلا منذ أن أصبحت السينما  لقطة مضافة غير روائية

  3ناطقة.

                                                   
 .62، دراما الشاشة، مرجع سبق ذكره، ص  (حسن حلمي) املهندس  1

 -155ص ، ص  1996اهليئة املصرية العامة للكتاب: القاهرة،  ،الفلمدينماية  تر حممد عبد الفتاح قناوي، ،(جوزيف)وهاري فيلدمان   2

156.  

 .179، عالقة السيميولوجيا بالظاهرة االتصالية، مرجع سبق ذكره، ص  (حممود) ابراقن  3
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 :هي الصورة املنزوعة من موضعها األصلي لكي توضع يف موضع  لقطة مضافة روائية في غير موضعها

آخر ) أي تدرج يف لقطة أخرى أو وسط تركيب مضيف( مثال: الصورة اليت تدرج وسط درامي للقطة 

  1( بشرط عدم قطع االستمرارية الزمنية، كي تقدم جانبا مثريا أو غريبا يف القصة. أخرى

 :وذلك يكرب جزء معني بغرض الشرح مثل: تضخيم عنوان جريدة أو بطاقة  لقطة مضافة توضيحية

  2زيارة...اخل.

امة، لقطة اجلزء نستخلص من تصنيفنا ألنواع اللقطات الثالثة األوىل اليت هلا وظيفة وصفية ) لقطة ع    

( تو ظف بغرض وصف الفعل والديكور. كما ميكن أن تستخدم متهيدا تنطلق مبوجبه الكبري، لقطة اجلزء الصغري

  قصة الفيلم من العام إىل اخلاص.

أما اللقطات األخرى هلا عالقة بالشخصيات ) حيث حتدد حسب اجلزء املؤطر من جسم اإلنسان( فهي     

نوعان لقطات حكائية ولقطات سيكولوجية. وهتتم اللقطات احلكائية )لقطة متوسطة، أمريكية، مقر بة( بتقدمي 

يبة جدا ( بإبراز نفسية الفعل واحلركة، بينما تتكفل اللقطتان السيكولوجيتان ) لقطة قريبة ولقطة قر 

 الشخصيات. 

البصري )  -هذه بصفة خمتصرة أهم اللقطات اليت يتفق عليها جل العاملني يف احلقل السينمائي والسمعي     

هذا السلم ينبغي أن يقاس فقط على لقطات  أنخمرجني، مصورين، نقاد وحمللني( . جتدر اإلشارة هنا، إىل 

حركة  ) سواء كانت يدوية أو ميكانيكية بصرية(، حبيث يكون هنا إطارها ثابتا ثابتة. وهي لقطة ال تشهد أي 

  3ال يتغري حىت و إن كان مضموهنا يتميز حبركة ونشاط كبريين.

                                                   
 .179،املرجع نفسه  1

 .179املرجع نفسه، ص   2

  3  .180سبق ذكره، ص ، عالقة السيميولوجيا بالظاهرة االتصالية، مرجع  (حممود) ابراقن 
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  :رــزوايا التصوي 8-5

يف حتديد هوية املوضوع بشكل حمدد. وال يقتصر األمر يف الفيلم السينمائي على زوايا التصوير أمهية كربى    

خصائصه املادية، بل تستخدم زاوية التصوير يف تصوير األشياء املعقدة اإلظهار  إدراك متييز املوضوع، و

التصوير غري عادية إلضفاء خاصية مضللة على املوضوع أو  زاويةطبيعتها األساسية. " ويكمن استخدام 

ة مساملة أن تبدو مهددة، ولقزم يبدو عند النظر بطريقة معينة لتعبري صريح أن يبدو مرائيا، واإلمياء الشخص. و

 إحدىزوايا التصوير يف احلاالت املالئمة للتعبري عن كيفية رؤية األشياء ذاتيا بعيين  استخدامعمالقا... وميكن 

للذكرى( ترينا الكامريا العامل كما يراه  -املسحور(، وفيلم ) ديالنوا -شخصيات الفيلم. ففي فيلم ) هتشوك

  1وبة عميقة. عامل مقلوب من الناس ينظر إليه من األسفل".رجل مريض خارج غيب

تصور وميكن آللة التصوير السينمائية أن تعرض للمتفرج ليس فقط ما ميكن رؤيته، من خالل الزاوية اليت    

منها الكامريا، واليت من خالهلا ميكن لصانع الفيلم أن يضيف إىل اجلو العام حبيث يؤثر يف اإليقاع، 

جيب مالحظة قاعدة مهمة يف استخدام زوايا الكامريا: غري  العام، ويزيد من التأثري الدرامي. " وواإلحساس 

  2دائمة من زاوية الكامريا، أو حجم الصورة عند التحرك من لقطة ألخرى".

ن حيث نوعني النوع األول أنواع الزوايا منذكر إىل استخدامها و من بني الزوايا اليت يلجأ املصور السينمائي   

  :املوضوع، والنوع الثاين أنواع الزوايا من حيث التوظيف

 

 

                                                   
ص ، 1993املؤسسة العامة للسينما، دمشق، ، منشورات وزارة الثقافة، السينما فنا تر خالد حداد، ، (جان) ودوبري،  (رالف) ستيفينسون 1

50. 

 .192هريمان، األسس العلمية لكتابة السيناريو، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 وتشمل  :موضوعأنواع الزوايا من حيث ال 8-5-1

 :وتنقسم إىل: الزاوية الرأسية  

  (Contre_ plongée) Low-Angle Shot الزاوية املنخفضة أو السفلية    

 (Plongée) High-Angle Shot الزاوية املرتفعة أو العلوية 

 الزاوية املرتفعة جدا 

 وتنقسم إىل  زوايا الكاميرا من حيث التوظيف: 8-5-2

Angle normal de prise de vue الزاوية العادية 

  الزاوية الموضوعية -

 الذاتية زاوية ال Angle Subjective 

  اجملال واجملال املقابلChamp et contre-champ 

 أنواع الزوايا من حيث الموضوع:  8-5-3

  :الزاوية الرأسية 

للشيء املراد تصويره، وتستخدم إلظهار مدى سيطرة وسرعة املوضوع املصور ) وهي زاوية الكامريا بالنسبة  

 الرأسية هي:  زواياهااملمثل( داخل اللقطة، و أنواع اللقطات حسب 

 :الزاوية المنخفضة  

ىل األعلى، حبيث تظهر إوفيها توضع الكامريا مبستوى أقل من املوضوع ) املمثل( املراد تصويره، متجهة     

أكثر طوال وقوة، وتوضح مدى السيطرة. وهي تستخدم إلحداث تأثريات درامية واضحة حيث أن الصورة 

لذا فهي تستخدم يف القصص امللتقطة تبدو مالحمها كبرية بطريقة مبالغ فيها. وهي متيل لإلسراع باحلدث، و 

البوليسية الغامضة، أو اليت تتطلب عنفا جسديا. . " لذلك فلو كان من الضروري رؤية صيب يطعم كلبا حتت 
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مائدة غرفة الطعام، ويف الوقت نفسه يعرض احلدث اجلانيب للفعل، ورد الفعل بني الصيب ووالديه اجلالسني على 

بوضع الكامريا على املستوى لى منصة مرفوعة إىل حوايل أربعة أقدام، و املائدة، فعندئذ يقام الديكور كل ه ع

العادي لألرض، والقيام بالتصوير، فإنه يتم التقاط احلدث األرضي أثناء استمرار احلدث ذي املستوى العايل 

."1  

  بتشويه مبالغ فيه كالذي جنده يف  إحساسلكن يف بعض احلاالت، ميكن للزاوية ا منخفضة أن ينتج عنها     

 " كبيري"" السر يف تقرير السيد le Secret du rapport Quillerللمخرج األمريكي روبري وايز فيلم 

  Robert Wiseحيث أنه من خالل التصوير التصاعدي لناطحات السحاب، ال يالحظ املتفرج ضيق  

فحسب بل يبدو له وكأن السماء تكاد تسقط على الرجل الطريق اليت جيري فيها البطل اهلارب من الشرطي 

  2املطارد.

  :الزاوية المرتفعة 

الغطسية، كما يدل على امسها، هي الزاوية اليت تعلو فيها الكامريا على الديكور املراد  أوالزاوية املرتفعة    

  3ه، األمر الذي يؤدي إىل تقليص أبعاده وشخصياته وحصر احلركة فيه.تصوير 

يف الوقت نفسه، تقوم الزاوية العالية بعمل حيلة نفسية على اجلمهور، فهي متنحه ومها يشبه السمو  " و

لذلك جيب أن ينال احلدث املرسوم  اإلهلي، والتمتع مبشهد لبين اإلنسان، وهم جيعلون من أنفسهم محقى. و

  4ذه املعاجلة". ه تكفي لتربيراألسبقية على الشخصيات املتضمنة، فيجب أن يكون مهما بدرجة 

                                                   
 .193، املرجع نفسه، ص  هريمان  1

 .182، عالقة السيميولوجيا بالظاهرة االتصالية، مرجع سبق ذكره، ص  (حممود) ابراقن  2

 .181املرجع نفسه، ص    3

 .195، األسس العلمية لكتابة السيناريو، مرجع سبق ذكره، ص  هريمان  4
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، للتعبري عن عزلة الفارس الذي فالم عزلة أالم الوسترنأوميكن هلذه الزاوية أن تعرب عن الدالالت التالية:    

يصور من أعلى لكي يبدو الشخص صغري احلجم وهائما، يف فضاء طبيعي شاسع ال يرحم. كما تفيد املعىن 

 ( التراجيديsens tragique تراجيدية. كما ميكن مالحظة ذلكأن تكون هلا داللة ميكن للزاوية املرتفعة 

من خالل اللقطة العامة الغطسية على درجات السلم، حيث توجد  "فريتز النغ ""امللعون" للمخرج األملاين 

: تهكمية داللة كما لهاامرأة تنادي ابنتها مرارا وتكرارا، بدون جدوى ) ألن ابنتها قتلت فعال من قبل اجملرم(. 

حنصل على هذا املؤثر عندما نصور السارق الذي خيرج من خندقه الذي كان خمتبئا فيه، معتقدا بأن الذين 

 . وتفيد داللة أخرى وهي هم أصدقاؤه ولكن يف حقيقة األمر، هم رجال الشرطة -خارج اخلندق - -ينتظرونه

 االستكشافية  الداللةValeur d’exploration من ميكن للمتفرج أن يكتشف بلقطة غطسية مصورة (

 وأرواق أي منزل أو من أعلى درجات سلم حلزوين أعلى  Cage spiraleأن يكتشف كل عنصر درامي  

  1يدخل فجأة، إىل داخل ذلك الديكور. جديدا

  :الزاوية المرتفعة جدا 

منها يف الزاوية وهي متثل أقصى زاوية منفرجة، وقد تكون الكامريا مرتفعة أكثر ومنحية إىل األسفل، أكثر    

  2املرتفعة العادية.

 زوايا الكاميرا من حيث التوظيف: 8-5-4

  :الزاوية العادية 

هي الزاوية اليت نضع فيها الكامريا أمام الديكور الذي نريد تصويره، دون أن يعلو أحدمها عن اآلخر.    

على مؤثر خاص، من مث فإن هذه  حتتويوتكون الصورة اليت نلتقطها، وفق هذه الزاوية، جد موضوعية ال 

                                                   
 .182، عالقة السيميولوجيا بالظاهرة االتصالية، ص  (حممود) ابراقن  1

 .442، ص 2010، الدراما التلفزيونية مقوماهتا وضوابطها الفنية، اجلامعة االسالمية غز ة،  (عز الدين) عطية املصري  2
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يكون صحبها جمهوال، كما هو الشأن يف األفالم الوثائقية أو يف األفالم اليت الزاوية هي اليت تناسب أي كتابة 

 تصور من قبل سينمائيني هواة.

 صريح على الرغم ن قل ة استخدامها ن قبل احملرتفني، فإن هذه الزاوية اكتسبت دالالت خاصة مثل: التعبري ال  

  1أو الكشف املفاجئ لألشياء.

 ة: ذاتيالزاوية ال 

الشخصيات،  إحدىهي ترينا إىل ماذا تنظر الشخصية، ففي هذه اللقطة تكون الكامريا مكان عيين  و    

مشارك فيها. كما نرى أحيانا الطريق ن خالل عيين  كأنهوفيها يرى املشاهد األحداث بعيين الشخصية و  

 السائق، 

      (Flache back)  يكثر استخدامها يف لقطات  الشخصيات من فوق كتف املمثل. و إحدىأو نظر

، فال العودة إىل املاضي، وهي جيب أن تستخدم دوما من وجهة نظر الشخصية املشاركة يف احلدث القائم

يرى بعينيه بعيين زوجها، وهو مل يكن موجودا. فمن املستحيل أن  -مثال -يصح أن نصور مشهد خيانة زوجة 

كمال الشيخ(، حيث " قدم   -ما مل يره، إال إذا كان األمر ختيال، أو هالوس. كما يف فيلم ) اللص و الكالب

تكون األحداث املروية مطابقة ملا ميكن لسعيد  أناألحداث خالل عيين سعيد مهران ) اللص(، وحرص على 

  2.مهران ) شكري سرحان( أن يراه... منطقيا"

" فإذا افرتضنا يف لقطة أوىل أن أحد اجملرمني يفر هاربا من الشرطة، جيري على شريط السكة احلديدية...   

يلهث ...مث لقطة ثانية نراه يدير رأسه لينظر خلفه. يف اللقطة الثالثة نرى شرطة تطارده... اجملرم جيري بسرعة 

                                                   
 .181، عالقة السيميولوجيا بالظاهرة االتصالية، مرجع سبق ذكره، ص  (حممود) ابراقن  1
 .61أبو شادي )علي( ، سحر السينما مرجع سبق ذكره، ص   2
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ريا هنا ال يث ال ميكن اعتبارها لقطة موضوعية فالكاميف اللقطة الثانية زاوية وجهة النظر، ح –هنا  شديدة.. و

  1.تتحرك وكأهنا الشخصية، أو أهنا لقطة ذاتية، فالشخصية ال تنظر إىل عني الكامريا"

أو  -العني -هي اليت تستوجب للشروط النظرية و للمتطلبات التقنية للسينما  بأهناونالحظ بصدد هذه التقنية 

السينما  cinéma vérité (دزيكا فريتوف)ع القرن العشرين، السوفيييت اليت كان يدعو إليها يف مطل

 احلقيقية

  2احلريص على التصوير املوضوعي للواقع. 1954 -1896

  :الزاوية الموضوعية 

" وهي الزاوية اليت يرى فيها املشاهد األحداث وانه كان يف موضع احلدث ذاته، ومن خالل عينيه. فهي زوايا   

ال تنسب ألحد، وكل املمثلني يظهرون يف اللقطات و كأهنم ال يدركون أن هناك كامريا... وال ينظرون إىل 

  3العدسة مباشرة".

  :المجال والمجال المقابل 

لقطة عكسية وهي لقطة تبني املنظور أو الشئ املصور من اجلهة املقابلة للجهة  ايعىن هب سينمائيمصطلح    

  4.وذلك باستعمال كامريتنياليت كان مصورا فيها يف اللقطة السابقة. من الوجه تارة ومن الظهر تارة أخرى 

) يفصل بينهما خط ومهي ( مها الزاويتان اللتان تناسبا تصوير تبادل أطراف احلديث بني شخصني متقابلني    

ء املسجل من الفضاء بواسطة كامريا تكون مصوبة حنو املتكلم ) املوجود على اليمني( أما اجملال اجملال هو اجلز 
                                                   

 .64املرجع نفسه، ص   1

 185، عالقة السيميولوجيا بالظاهرة االتصالية، مرجع سبق ذكره، ص  (حممود) ابراقن  2

 .61، سحر السينما مرجع سبق ذكره، ص  )علي( أبو شادي  3

ص  . 1998املؤسسة العامة للسينما: دمشق،  -، منشورات وزارة الثقافةالصورة احلركة فلسفة الصورة ،(حسن) ، تر  عودة جيل() دولوز  4

104  
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املعاكس: أي تصويب الكامريا حنو املخاطب ) املوجود على اليسار(  االجتاهاملقابل فإنه يتمثل يف التصوير يف 

  1.الفعلةللتمكن من تصوير رد 

  حركات الكاميرا: 8-6

يف حال حركة الكامريا، ولكن جيب احلذر يف استخدامها، حيث جيب هي اللقطات اليت يتم التقاطها  و      

 تتوقف. لكن مل يكن بإمكان السينما أن حتريك الكامريا فقط عندما يكون هناك مربر، أو سبب حمدد لعمل

) أي حتريك  احلركة وتصويرها لو مل تستعن مبا يسمى حبركات الكامريا اليت تتجسد يف البانوراما إنتاجيف 

 الكامريا على حمور ثابت: أفقيا كان أم عموديا(. 

    اإلجنليزيةالكلمة  أي أن الكامريا " تتحرك وتسافر" مع املصور يف مجيع االجتاهات، وفق مضمون 

Travelling والتنقلto travel 2 

األكثر  codes( من "بني الشفرات التقنينيوتعد أنواع حركات الكامريا ) الناجتة عن هذين اإلجراءين 

  الذاتية، احلركات البانورامبة، التنقل  الكامرياوتنقسم هذه احلركات إىل .3اختصاصا بالسينما"

  :الكاميرا الذاتية 

وحتركات املكان أثناء الكوارث الطبيعية زالزل، براكني  حيث أن الكامريا هتتز وفق حتركات الشخصيات  

 اصطدام... اخل. 

                                                   
 182، عالقة السيميولوجيا بالظاهرة االتصالية، مرجع سبق ذكره، ص  (حممود) ابراقن  1

 .Travellingو هو اختيارنا ملا يقابل املفهوم التقين للمصطلح اإلجنليزي   2

3 Aumont (J), Bergala (A), (Marie).M, Esthétique du film, Paris, Ed, Fernand Nathan, 1983, 

140-141. 
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فآلة التصوير هنا تبني ما تراه عينا أحد شخصيات الفيلم. حيث تتحرك بشكل ميثل حتركات الشخصية.      

ال حني هلذا النوع من املعاجلة مشاكله الفنية الكثرية ولكنها ميكن أن تبدو فع الة يف بعض الظروف. فمث و

 نستطيع أن جنعل آلة التصوير تستقبل الضربة و فإننايكون أحد املمثلني على وشك أن يضرب غريه على أنفه 

  1هتتز بشدة إىل اخللف قبل أن ننتقل إىل حلظة الضحية مطروحة على األرض.

 إبرازغاية، فيمكن حني نصور امرأة وقد تلقت أخبارا سيئة لل -مثال -من االستعماالت الذاتية املماثلة  "و  

ختيل املرأة وهي هتتز على رجليها قبل  جزء من األشياء اليت تراها حوهلا مع اهتزاز الكامريا. و بإظهارمشاعرها 

وحاول أن جتعل حركات التصوير مطابقا حلركتها... حركات هبلوانية ولكن  أن تقع على األرض مغمى عليها،

ا أن جتعل اللقطة تبدو واضحة، مث تأخذ يف عدم، أو استخدام حترز أثر أكثر شوال فإنه ن الضروري أيض

  2جهاز التنعيم التدرجيي لتحصل على تنعيم مدرج.

واضح واملتمثل يف الزالزل أثناء  االهتزازهذا على مستوى الشخصيات. أما على مستوى املكان فإننا نرى      

حدوث زلزال داخل الصورة الفيلمية فعلى املصور أن يهز الكامريا ليبدي القلق الذي سوف حيدث، أو ارتطام 

    األمواج على القارب مثال فيتحطم القارب... اخل من األمثلة اليت تبني االهتزازات.

  حركة الكاميرا البانورامية(Pan):  (، وكلمة )بانباللقطة االستعراضيةوتسمى أيضا (Pan)  هي

اختصار لكلمة بانوراما وهي تعين "املشهد الذي يكون واسعا جدا ال ميكن التعامل معه، وتصويره 

  3بلقطة واحدة...وهذا يشبه كثريا ما يقوم به الشخص عندما يشاهد املنظر ببصره".

                                                   
، وزارة الثقافة و االرشاد القومي، املؤسسة املصرية العامة للتأليف و الرتمجة كيف تعمل املؤثرات السينمائية، تر هاشم النحاس،  (جوليان ) كونتز  1

  80و الطباعة والنشر، دون سنة النشر، ص 

 80ص مرجع نفسه،   2
 .200هريمان، األسس العلمية لكتابة السيناريو، مرجع سبق ذكره، ص   3
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وقد كانت كلمة لقطة بانورامية تستخدم يف األيام األوىل لصناعة السينما، لوصف احلركة اليت تؤخذ بتدوير    

رأس الكامريا على خط أفقي ببطء من جانب إىل جانب لتصوير منظر كامل ملشهد بعيد مثل سلسلة جبال، 

ة، وصورة بانورامية هي ما تعرف اآلن . "فهذه اللقطة اجلانبية للكامريا للحصول على حركة مستمر قريبةأو تالل 

  1البانوراما العمودية، البانوراما الدائرية  وتنقسم إىل ثالثة: البانوراما األفقية، و  )بلقطة البان("

  البانوراما األفقية:

تثبت الكامريا، مبوجب هذه التقنية، فوق حامل الكامريا )األرجل الثالثة( لتدور على حمورها أفقيا: من    

واحلركة البانورامية ميكن أن تكون حممولة أيضا مثل )محل املصور اليمني إىل اليسار أو من اليسار إىل اليمني، 

كون حركة اجلسم ثابتة( وميكن هلذه تث لكامريا فوق كتفه ويدير جسمه من اليمني اليسار و العكس حبي

االكتشاف  2احلركة أن تعطينا مؤشرات جديدة حول املكان، أو مؤشر مهم أو الكشف عن شخصيات خفية.

 والوصف التدرجيي للفضاء الفيلمي.

طة تقوية عنصر التشويق: ألن الكامريا قبل أن تبني التفصيل الذي يهم فعال املتلقي تلجأ إىل التماطل: بواس -

 أخرى. أشياءاللقطات البانورامية األفقية، يف وصف بطئ لعد ة شخصيات أو 

  3.، من خالل الوصف التدرجيي جلدران غرفة معينة(vide tragique)الرتكيز على صمت تراجيدي  -

 احلركة البانورامية األفقية تعرض لنا خيارات أخرى فهي توفر لنا احلصول على املعلومة يف وقت حقيقي يف -

  1وسط حركي متواصل جيلب االنتباه.
                                                   

 .60، ص 1998، فن التصوير، مطابع اهليئة اخلربية، غزة: فلسطني،  (عبد السالم) شحادة   1
2 Jennifer (Van Sijill), Les Technique Narratives du Cinéma/ Les 100 plus grand procédés que 

tout réalisateur doit connaître,  traduction et adaptation française Thierry Le Nouvel, 2006, p 

170. 

 .186، عالقة السيميولوجيا بالظاهرة االتصالية، مرجع سبق ذكره، ص (حممود) ابراقن  3
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كانت   أهناته: فهي تعتمد على طبيعة احلدث، ومكانته يف القصة اليت جتري. وقد رأينا تتبع احلدث له دالل -

تستخدم بكثرة يف أفالم الغرب األمريكي، لتتبع حركة رعاة البقر على ظهور اخليل يف مطاردهتم يف الوديان، أو 

 املنحدرات اجلبلية.

  البانوراما العمودية:

على للقيام إىل األ سفلاألسفل أو من األإىل  األعلىهي الشكل اليت تتحرك فيه الكامريا على حمورها من   

 بالوظائف التالية: 

 مجيع تفاصيل الديكور عموديا.  إلبرازالوظيفة الوصفية:  -

ألحدمها دون اآلخر. مثال: البانوراما النازلة معىن  ال جزئيني: بإقامة ربط بني (narratif)الوظيفة احلكائية  -

 معني باستخدام يديه. شيءد إصالح من الوجه إىل اليدين حلريف بصد

 تبدأاملسامهة يف خلق عنصر التشويق: ألن الكامريا قبل أن تربز مرة واحدة جسد املمثل )بكامل طوله(  -

ج الذي ينتج عنه اإلحساس بالقلق، كما هو بكشف األحذية فاألرجل فالصدر حىت تنتهي بالوجه. وهو التدر 

 الشأن يف األفالم البوليسية.

 التنقل:  8-7

الكامريا على سيارة، أو شاحنة ملتابعة ممثل يقود سيارة أو جيلس يف داخلها، وتستعمل حركة وفيها توضع    

املزيد من التفاصيل، أو تبتعد الستيعاب  ظهارإلالكامريا املثبتة على منصة يف الدنو من املمثل وهو ثابت، إما 

خالل حركة الكامريا اقرتابا،  جزء أكرب من املكان، مع وجوب مراعاة ضبط املسافة بدقة طوال وقت قصري. و

أو ابتعادا عن املوضوع يتم تأكيد املنظور من خالل خلفية الكادر، واملوضوع، ومقدمة الكادر، ويزيد من 

ابعة األمامية أو اخللفية للممثل حبيث تتابع الكامريا املمثل عندما يتحرك بسرعة، مع اإلحساس بالعمق. ويف املت
                                                                                                                                                          
1 Jennifer (Van Sijill), op -cit, p 172. 
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احملافظة على املسافة بينهما قدر اإلمكان كما تستعمل كذلك يف حركة اجلانبية، حيث تتابع الكامريا املمثل 

جمهزة هلذا الغرض من  بشكل متوازي، وهي مثبتة على منصة جتري على قضبان ممتدة ملسافة طويلة، أو سيارة

 أحد اجلانبني بنفس سرعة اهلدف، ودون تغيري يف حجم اللقطة. 

 

سباب استخدام لقطة متحركة )ترافلينج( بدال من لقطة ) البان( هو أنه يف األخرية يزداد حجم " ومن أحد أ  

الكامريا... وتستخدم  املوضوع باطراد، صغري كان أو كبريا، معتمدا على مدى اقرتاب املوضوع أو ابتعاده من

 اللقطات املتحركة عندما يكون املصور داخل عربة، أو فوقها، وتتحرك لتصوير تعبري، أو حدث األشخاص يف

  1العربة".

 أنواع التنقل:  8-7-1

  :التنقل األمامي 

تضخيم للعدسة، يتم بشكل يوازي احملور البصري يف التنقل األمامي تقرتب الكامريا تدرجييا من الديكور     

كما يستخدم     2الرؤية حنو الشيء املراد تصويره تتحرك الكامريا بقرب من الديكور أو شخصيات الفيلم. جمال

يف فيلم " هريوشيما يا   (A. Resnais) "رينيه أالن"كذلك هبدف اكتشاف أجزاء املدينة، كما قام بذلك 

حبيبيت" حيث استعمل عد ة تنقالت طويلة وسريعة قصد الكشف عن األضرار اليت أحلقتها القنبلة النووية، يف 

  3مدينة هريوشيما اليابانية.

  :التنقل الخلفي 

                                                   
 .191 ق ذكره، صهريمان، األسس العلمية لكتابة السيناريو، مرجع سب  1

2 Jennifer (Van Sijill), Les Technique Narratives du Cinéma op- cit, p 182. 

 .188، عالقة السيميولوجيا بالظاهرة االتصالية، مرجع سبق ذكره، ص  (حممود) ابراقن  3
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للعدسة حبيث ، دائما يف حمور بصري مواز يف التنقل اخللفي تبتعد الكامريا تدرجييا عن الشيء املراد تصويره   

   1يتوسع جمال الرؤية، كما تتحرك الكامريا أو تبتعد عن الشيء املصور.

 الداللة الرمزية للتنقل األمامي والخلفي:  -

يسمح هذا التدرج من اخلاص إىل العام أي من اللقطة القريبة إىل اللقطة العامة أو من العام إىل اخلاص أي   

 املهام التالية:  إحدىمن اللقطة العامة إىل اللقطة القريبة بأداء 

 االكتشاف التدرجيي لعناصر الديكور.  -

واملماطل لعناصر الديكور اليت كانت  ءالبطياملسامهة يف خلق عنصر التشويق: وذلك من خالل الكشف  -

 يف بداية اللقطة خميفة عن املتفرج، األمر الذي جيعل هذا األخري يتشوق إىل معرفتها. 

مثال: الكشف املماطل لعنكبوت سامة موجودة مبقربة من رأس بطل الفيلم أو الكشف املماطل لثعبان يقرتب 

 شخصيات الفيلم.  إحدىمن 

كما يستعمل التنقل اخللفي لتقدمي ديكور جديد سبق للكامريا نفسها، أن بينت بلقطة قريبة، تفصيال من   -

 تفاصيله األساسية. 

ويف أفالم الوسرتن، يستخدم التنقل اخللفي كلقطة ما قبل األخرية لتذكر باملسار الذي سلكه بطل الفيلم،  -

  2بالبطلة.  –يف اللقطة النهائية والسعيدة  -يقبل أن يلتق

  :التنقل الجانبي 

تنقل مبوجبه الكامريا لغرض تصوير املنظر املراد تصويره، بطريقة جانبية أو موازية. مثال:  الذيهو النوع    

  1، بوضع الكامريا على ظهر الزورق يبحر من اليمني إىل اليسار أو العكس.الشاطئتصوير املصطافني على 

                                                   
1 Jennifer Van Sijill,  op- cit, p 182. 

 .188، عالقة السيميولوجيا بالظاهرة االتصالية، مرجع سبق ذكره، ص  (حممود) ابراقن  2



السيميولوجيا السينمائيةقراءة نظرية في   

 

 
101 

 :التنقل المصاحب  

ة ال باس هبا شخصيات )أو     هو التنقل الذي له وظيفة وصفية، حيث يسمح للمتفرج بان يتابع خالل مد 

أو بالطريقتني معا. وهو، ما  (frontal)( مواجهة)أمامية  أو (latéral)أشياء( متنقلة بطريقة جانبية 

ومشاهد النزهة على  (diligence)يناسب يف أفالم الوسرتن، تصوير مشاهد سري العربات 

  2 (chevauchée)اجلواد

  :التنقل البانورامي 

هو الذي تقوم مبوجبه الكامريا بتحقيق دورة كاملة )أو عد ة دورات( حول شخصية نريد مسح أفقها، رغبة     

 يف احلصول على فعل درامي معني. 

لتنقل الشخصية موجودة يف قاعة  كما جند كذلك هذه الوظيفة التعبريية املؤكدة يف تنقل دائري آخر مصاحب

  3.مغلقة

  :التنقل البصري أو العدسي(zoom)  

متغرية  (focales)( هو: " عدسة خاصة ذات بؤر zoomأو الزوم ) (optique)التنقل البصري    

"وهي العدسة اليت ميكن أن تغري بعدها البؤري   4الفيلمي، دون حتريك الكامريا."  اإلطار بتغيريتسمح 

  5بسالسة خالل التصوير مما يعطي أثر حركة االنتقال إىل األمام أو اخللف"

                                                                                                                                                          
 .188املرجع نفسه، ص (،حممود) ابراقن  1
 .189املرجع نفسه، ص    2

 .189املرجع نفسه، ص   3

4 Collet (Jean), Marie (Michel), Percheron (Daniel), Lectures du filme, Paris, Ed Albartos, 

coll Ca/Cinéma, 1977, p 237. 

 .301، كيف تعمل املؤثرات السينمائية، مرجع سبق ذكره، ص  (جوليان) كونتز   5
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بغرض التعجيل أو التأجيل من حركة الشخصية )أو الشيء( اليت  سينمائيةكما يستخدم الزوم خدعة    

لقطار من احملطة بالزوم األمامي الذي يعجل كثريا منم تقرتب من الكامريا أو تبتعد عنها. مثال تصوير اقرتاب ا

بتقريب الفتاة من  اإلسراعوصوله. مثال آخر: التصوير بالزوم األمامي لفتاة متزحلقة على مياه البحر، بغرض 

هو التصوير الذي ال يعجل من وصوهلا فحسب بل يعرب كذلك عن حيوية ونشاط كبريين لتلك  الكامريا. و

  1قة. الفتاة املتزحل

  :التنقل البنورامي 

وهو الذي جيمع بني البانوراما وبني التنقل أي بني مزايا البانوراما األفقية من اليمني إىل اليسار أو العكس،    

 والتنقل املصاحب لتلك الشخصية، على املسار نفسه من اليمني إىل اليسار والعكس. 

على خالف البانوراما: ميكن عد التنقل أو الرتافلينج النوع املالئم الذي يعيد االعتبار لإلحساس بالتنقل احلر 

 يف الفضاء. 

قضية  "ملا قال: " الرتافلينج (Jean-Luc Godaed) "غودراجان لوك "وهناك مقولة للمخرج الفرنسي    

بأن التنقل هو حركة كامريا غري حمايدة حتمل يف طياهتا، حىت أثناء  affaire de morale"2أخالقية 

: أي وجهة نظر معينة. وهي وجهة نظر اليت تفرض (un certain montage)تصويرها، تركيبا معينا 

 على املتفرج فرضا، حبيث جتعله جمربا على االندماج العاطفي معها. 

 

                                                                                                                                                          
 

 .189املرجع نفسه، ص  ، عالقة السيميولوجيا بالظاهرة االتصالية،  (حممود) ابراقن  1

2 Cité par Chevassu (François), L’Expression cinématographique, paris, Ed. Pierre Lherminier, Editeur, coll. 

Intelligence d’une machine, 1977, p 102.  
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ات الكامريا، هو التصنيف الذي يستند إىل عملية تقنية يف هذا بصفة عامة، هو التصنيف التقليدي حلرك   

، اإلشارةحد ذاهتا ولكنه يستند إىل ما ختلفه حركات الكامريا من آثار، وأحاسيس متميزة لدى املتفرج. جتدر 

 (effets narratifs)إال إذا " وظفت يف شكل عناصر حكائية إىل أن هذه احلركات ال تكتسب معناها 

  1.ليدركها املتفرج هبذه الصيغة"

  العناصر الدالة للغة السينمائية: 8-8

، على مادة (Louis Hjelmslev) "لويس هياملساالف"الشهري  الدامنركيتقوم كل لغة حسب اللغوي   

، واحدة أو اقرتان عد ة مواد تعبري. من اجلدير بالذكر أن مادة (matière de l’expression)التعبري 

التعبري متثل الطبيعة املادية والفيزيائية ) التقنية و احلسية( للدال. بعبارة أخرى، متثل مادة التعبري " النسيج" 

  2الذي تستخرج منه الدوال.

لغتها اخلاصة هبا ولكل طبقة جمتمعية   إنسانيةواللغة وسيلة اتصال وتفاهم بني البشر، ولكل جمموعة      

لغة املثقفني ختتلف عن لغة العمال عن لغة الفالحني، واألديب الناجح هو الذي كذلك لغتها اخلاصة هبا. ف

جدال كبريا حول يدرك طبيعة كل شرحية، وخياطبها بلغتها و مصطلحاهتا اليت تفهمها " وقد خاض النقاد 

ن إىل هي لغة التخاطب، ومنهم م اللغةطبيعة اللغة اليت يستخدمها األديب، فمنهم من يرى ضرورة أن تكون 

أن تكون القصة باللغة الفصحى بينما يكتب احلوار بالعامية، ون منهم من يرى أن تكتب القصة واحلوار بالغة 

والباحث هنا لن خيوض إىل  3الثالث إىل تبين لغة وسط بني العامية والفصحى."  االجتاهالفصحى ولقد ذهب 

أو اليت حتل حمل اللغة اللفظية،  والرمز...( و التفاصيل ويتحدث عن اللغة السينمائية )كاإلشارة و العالمة

                                                   
1  Collet Jean,( Marie Michel), Percheron (Daniel), Lectures du filme,op. cit, p 67. 

 .200االتصالية، مرجع سبق ذكره،ص عالقة السيميولوجيا بالظاهرة  (حممود )ابراقن  2

 .285الدرانا التلفزيونية مقوماهتا و ظوابطها الفنية، مرجع سبق ذكره، ص  ،(دين عز) عطي ة املصري 3
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عن اللغة مبعىن اللسان، وإمنا سيخصص احلديث هنا للغة اإلبداع أو اللغة الوظيفية، وذلك على  يتحدث

 أساس أن اللغة هي مادة اإلبداع، ومجاله بغض النظر عن نوع هذه اللغة. 

ألهنا تتألف  (Langage composite)غة هجينة ويف تصور كريستيان ماتز، تعد اللغة السينمائية ل     

ان يؤلفان عخمتلفة بعضها عن البعض. نو  (matières signifiantes)من اقرتان مخس مواد تعبريية دالة 

 mentions)الصورة الفوتوغرافية املتحركة و البيانات املكتوبة  مها:و  (bande image)شريط الصورة 

écrites) وثالثة أنواع هي اليت تشكل شريط الصوت .(bande de son)  وهي: الصوت القياسي

(son analogique)  أو الصوت األيقوين(iconique)  مثل ) الضجيج، الصوت املنطوق به ) أي

  instrumentale)1صوت املتكلم من خالل احلوار أو التعليق( والصوت املوسيقي ) املوسيقى اآللية 

د الصور املتحركة النوع الوحيد املختص يف السينما أما األنواع األخرى فهي تؤلف مواد دالة وهكذا تع   

إال  اليت متثل العناصر التعبريية يف السينما األيقونةألنظمة أخرى وسوف نتطرق يف هذا العنصر إىل األصوات 

 فقد الفيلم معناه وحتول إىل لغة أننا ال ميكن الفصل تطبيقيا بني العنصرين التعبريي والدال يف الفيلم وإال  

  .إذاعية

 الفونيمات المنطوقة: ) الوحدات الصوتية(  8-8-1

 :الحوار أو التعليق  

يعرف احلوار من منظور السينما على أنه: هو الكالم البديل "بني شخصية أو أكثر، واحلديث املنفرد،     

  2 العمل من الكلمات اإلنسانية الواضحة" ... أي نعين به كل ما نسمعه يفوالتعليق، و صوت الضمري

                                                   
1 Metz (Christian)  , Langage et cinéma, op- cit, p 25. 

اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، / بحث في تقنيات السرد، سلسلة عالم المعرفة، في نظرية الرواية، (عبد امللك) مرتاض 2

 .135ص  ، 1998
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وأما بقية األصوات الغري واضحة، كأصوات اجلمهور والشارع والصيحات... وغريها، فهي تضم إىل املؤثرات  

 الصوتية. 

أن هناك حقيقة مهمة  إذفاحلوار هنا كما نرى هو حوار خيتلف عن احلوار العادي الذي يدور بني اثنني "      

وهي: أن احلوار جيب أن يكون جزءا من احلدث، أو جزءا من أجزاء احلدث، فهو احملرك األساسي الذي يطور 

احلدث إىل األمام، ويكشف عن اجلانب اخلفي لنفسية الشخصية و أهدافها و طباعها و أفكارها...  وسيدفع

  1ل العمليات التحضريية اليت قام هبا الكاتب من قبل".فهو األداة الفع الة يف يد الكاتب وهو النتيجة لك

  :وظيفة الحوار 

نظرا لطبيعة تكنيك العمل الفين يف السينما، واعتماده على وجوه الصورة الفيلمية، فيجب أن يراعي هنا يف    

موجود ميكن للصورة الفيلمية أن تعرب عنه. وقد حددت  لشيء إضافةيكون  احلوار أن خيتار بعناية، و أن ال

الكاتبة نسمة البطريق يف كتاهبا ) نصوص السينما والتلفزيون واملنهج االجتماعي( ثالث وظائف للحوار 

  2:جنملها يف ما يلي

 النهاية. السري بعقدة القصة، أو العمل التمثيلي إىل األمام، أي تقييمها وتطوير أحداثها إىل أن تصل إىل  -

 الكشف عن الشخصيات، أي اكتشاف بعض مالحمها، وطريقتها يف التعامل مع اآلخرين. -

الفيلمية، أو املشهد الفيلمي تدخل فيه  فالصورةمساعدة الصورة الفيلمية على اكتمال عناصرها... -

 درامي للحدث،مشهد اعتبارات، و مقومات متعددة تفوق الفن املسرحي، واحلوار هنا مهم أيضا يف التكوين ال

                                                   
 .198، دراما الشاشة، مرجع سبق ذكره، ص  حسن( حلمي) املهندس 1

 .226، السينما فنا، مرجع سبق ذكره، ص (ودبري)ستيفينسون   2
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شهد الفنية والفكرية من ناحية الديكور، اإلخراج، املوسيقى... ولكنه جيب أن يتكامل مع مقومات امل

   1وغريها.

إذ يتم  (dispositifs passerelles)" أن الكالم اللساين هو عبارة عن جسر  "كريستيان ماتز"ويرى     

 traitsبالصفات املميزة اللسانية ) (traits pertinents visuels)عربه ربط الصفات املميزة البصرية 

pertinents sémiques.2( للتعرف إىل خمتلف األشياء وتوضيحها  

  :أنواع الحوار 

 يف األساس ميكن تقسيم احلوار داخل الفيلم إىل نوعني ومها:    

  المونولوج: -أ

وهو حديث الشخص لنفسه، أو أن يقوم حمادثة مجاد أو حيوان أو أن يقرأ تعليقا." ومن طبيعة احلديث   

فوق ذلك  يتالءم مع الدراما. إذ أنه ليس طبيعيا أن يتحدث اإلنسان لنفسه بصوت مرتفع. و الفردي أنه ال

احلديث الفردي: هو أحد  هذا فإنه احلدث يتوقف يف املسرحية أثناء وقف احلديث، وذلك أمر خطري. و

هو مقبول يف األوقات  األمور العديدة املتفق عليها يف الفن، غري أهنا من نفسها تتطلب أن يقلل منه... و

   3احلامسة، حينما يكون الشخص موزعا بني حسني متضادين قويني كل منهما خيتلط باآلخر ويناصبه العداء".

إذ هو ينحو إىل فرض إيقاع "واملنولوج الداخلي هو بالفعل فن يصعب جدا استخدامه بصورة ناجحة،    

  4بطيء على السرد، وإضجار القارئ بالكثري من التفاصيل التافهة".
                                                   

 .273الفنية، مرجع سبق ذكره، ص  ضوابطهاالدرانا التلفزيونية مقوماهتا و  ، (عزدين) عطي ة املصري  1

2 Cité par Jean (Marie Michel), Le filme la parole et la langue, Cahiers du 20éme siècle, 

numéro spécial, cinéma et littérature, op, cit, p 70. 

 .212ص ، 1998، 2منشأة املعارف باإلسكندرية، ط األدبية، نظرية األنواع تر حسن عون، ،(م) (، اليبسي) فنسينت   3

 .57، ص 2002، 1، الفن الروائي، اجمللس األعلى للثقافة: القاهرة، ص (ماهر) ، تر البطويل (ديفيد) لودج  4
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 الديالوج:  -ب

بطريقة وهو احلوار بني شخصيتني، أو أكثر بصورة مسموعة وواضحة. " واحلوار يف السينما قد ال يلتزم    

الكالم الطبيعية املطلوب توصيلها... و إن كان ال يعين إنكار أمهية احلوار كما قد يرى البعض...فالسينما 

هذا ال يعين نقصا يف الصورة أو تزيدا عليها... و أهنا ميكن أن  ميكنها أن تستخدم اللغة الدقيقة املركبة... و

  1تثري النص السينمائي النهائي".

 ضيحي: الحوار التو  -ج

وهو احلوار الذي يستخدم يف إلقاء الضوء على اجلوانب اخلفية، ويضيء ما قد يبدو غامضا ." وكان يقدم    

يف تقدمة املسرحية. ولعل أمهية احلوار الربولوج(  -  prologueيف املاضي يف املسرح اإلغريقي عن طريق )

وهو يف السينما   2إلقاء الضوء على بعض جوانب الشخصية، واملواقف اليت تصدر عنها". هوالتوضيحي 

والتلفزيون يتم بطريقة غري مباشرة، مثل عملية )رجع الصدى(، وما يتخلله من حوار يبتعد عن احلدث 

 الرئيسي. 

 الحوار القافز أو المتقطع:  -د

والرتابط املعروف يف احلوار العادي، " ونعين بالقفز هنا  يكون فيه الرد غري متسلسل على مبدأ التماسك و   

حبيث ال نفقد بالقفز شيئا من املعىن، بل على   3إجياز احلذف بني اجلمل وليس يف حدود اجلملة الواحدة".

العكس من ذلك نشد انتباه املشاهد، ونشركه يف ملئ الفراغات، ويعطي احلوار حيوية، و إحساسا بذكاء 

 الشخصيات. 

                                                   
 .253ابو شادي )علي( ، سحر السينما، مرجع سبق ذكره، ص   1

 .228، نصوص السينما و التلفزيون، ص  (نسمة) البطريق 2

.218، دراما الشاشة، مرجع سبق ذكره، ص  حسن( حلمي) املهندس  3  
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له طرافته، وتدخله الصنعة الواضحة يف معظم األحيان، وبذلك يلفت النظر إىل "وهذا اللون من احلوار    

نفسه مما يستلزم استخدامه بذكاء، ويف مواقف خاصة وعلى فرتات متباعدة، وهو يصلح يف التآمر أو التحدي 

  1مزاجك اخلالق". حسبأو املداعبة أو غري ذلك، 

 الحوار الميت:  -ه

وهو احلوار الذي يلجأ الكاتب لكتابته يف األفالم السينمائية باألخص، ملدة ثوان قليلة بعد املوقف    

 الشيءأحيانا " ويقوم هذا مقام  القهقهةالضاحك الذي يدفع اجلمهور إىل االستغراق يف الضحك إىل حد 

و غري مطلوب يف التلفزيون وه  2املريح بالنسبة للجمهور الضاحك، ويؤكد عدم ضياع أي شيء مهم منه".

 ألن املتفرج يكون يف بيته وانفعال الضحك ال يكون عاليا كما يف السينما. 

 الحوار الصامت:  -و

حيث نرى الشخصيات تتحدث وشفاهها تتحرك، لكن ا ال نسمع حوارا رغم هو احلديث غري املسموع  و   

ؤثرات أخرى، حيصل هذا حني التآمر والكاتب يريد أهنا قريبة أو أحيانا تكون ممزوجة بالصوت املوسيقي أو م

 أنميكن أن نسمع صوت إحدى الشخصيات تبدي التأييد دون  أن خيفي ما تتحدث به الشخصيات. و

نسمع من حيدثها، " وقد نسمع حيث شخصني يف املؤخرة ومها يتحدثان، بينما نرى يف املقدمة شخصيتني 

  3.. وهكذا"بصوت.ومها يتحدثان 

بصورة إمجالية فإن احلوار الصامت يعفينا من مساع احلوارات اهلامة والغري اهلامة، أو خيفي عنا معلومات  و   

  لكن علينا دائما أن نراعي استخدامه دون تكلف، وبطريقة ال تصدم املتفرج.  و املناسب.حىت حيني الوقت 

                                                   
 .219املرجع نفسه، ص حسن(،  حلمي) املهندس 1

 .37، األسس العلمية لكتابة السيناريو، مرجع سبق ذكره، ص  (لويس) هرمان  2

 .241، دراما الشاشة، مرجع سبق ذكره، ص  حسن( حلمي) املهندس  3
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 الصوت الموسيقي: 8-8-2

والنماذج يف التحليل تتسم يف األوىل مبعرفة األسباب اليت تربز تالقي سيميولوجيا املوسيقى  االنطالقة" إن    

على وجه العموم، تتعلق   (Phénoménologique)اللسانية وهو تقليد من مبادرة فلسفية ظاهراتية 

  (Jean Jaques Ntiez) "جاك ناتياز" 1بطبيعة الكالم والفن  ككالم أيضا"

الكالم مقارنة بالكالم اإلنساين  (Langage musical)فه بقوله " كالم موسيقي مث يوضح موق   

 langage de la)مثلما نتحدث عن جمال الرسم  (métaphore)املوسيقي يف حد ذاته بيان جمازي 

peinture)  أو كالم األزهار، غري أن فعل توظيفيه، يعين أن املوسيقى والكالم الشفوي يف إمكاهنا اكتساب

  2ص مشرتكة تربز يف مرحلة الحقة عدم قدرة التحليل املوسيقي االنتقال من تلك اخلواص".خوا

مل تعد املوسيقى عامال مصاحبا بقدر ما أصبحت خطابا داال يتطلب الكشف عن خواصه وهذا ما يسعى    

" املوسيقى من  (Hass) "هاس"معتربين احلدث املوسيقي أيقونا، وهلذا الغرض اعترب  السينمائينيإليه فريق 

تؤثر يف ابرز العوامل احملر كة بشكل إرادي  وحدد ملشاعر املتلق ني، هلذا يسعى املشهد إىل اقرتاح أمناط موسيقية 

وإذا شئنا أن نعرض لفيلسوف حديث، فأهم الشخصيات    3احلدث الفيلمي، يعكف امللحن على خترجيها".

لنقتبس هنا كلمات هلا داللة عميقة جدا لرتمجة و   (Chouinhor)يف هذا الصدد هي شخصية شوينهور 

اللغة املوسيقية يف الفيلم وإعطائها أبعاد جلية متثلت يف شرح شوينهور طبيعة املوسيقى يف اجلزء األول من كتابه 

  ." العامل بوصفه إرادة ومتثال"

 

                                                   
1 Jean Jaques (Nattiez), Fondements d’un sémiologie de la musique, UGE , paris, 1975, P 85  

2  Nattiez(Jean Jaques) , Fondements d’un sémiologie de la musique, op- cit, p 87. 

3  Raymond Hass (Claud) , pratique de la publicité, paris, Dumod, 1983, p 119  
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... كل ذالك جيد خري تعبري يف األحلان اليت ال اإلرادةالسورات اليت تنتاب و " إن كل النوازع واخللجات    

يف ذاته، ال عن جمرد الظواهر من تلك الصلة الوثيقة بني املوسيقى  الشيءتتناهى إمكانياهتا...فهو يعرب عن 

سلوك أو حادث ، يتضح لنا أنه إذا عربت املوسيقى تعبريا مالئما عن منظر أو شيءوبني املاهية احلقيقية لكل 

كال من هؤالء يتبدى لنا ويبني معناه الباطن أمامنا بوضوح، وهبذا تكون املوسيقى خري شارح أو جو، فإن  

ومفسر هلا... ذلك أن املوسيقى ختتلف عن كل ما عاداها من الفنون يف أهنا ليست صورة مقل دة للمظاهر، 

تجسدة، ميكن كذلك وإمنا هي صورة مباشرة لإلرادة ذاهتا، وعلى ذلك، فكما ميكن تسمية العامل إرادة م

  1تسمية موسيقى متجسدة".

الساكسوفون عن طريق العزف البطيء تعرب عن  واألمثلة كثرية عن املوسيقى يف األفالم فالكمان و   

السريعة  الصاخبة املوسيقىب صيغة الصورة أما سالرومانسية أما البيانو مثال تعرب عن أفالم اخلوف وذالك ح

 كشن مصحوبة مبؤثر صويت صوت أبواق سيارات الشرطة.األ أفالمفنجدها يف بدايات 

 البيانات المكتوبة:  8-8-3

 ف يف أربع حاالت:  ظتو  تعد البيانات املكتوبة إحدى العناصر السينمائية الدالة املهمة، إذ   

احلال بالنسبة حلاشية الفيلم املرتمجة: اليت تسمح  هوتستعمل البيانات املكتوبة أداة موضحة للصورة. كما  -

 للمتفرج السينمائي بفهم أي فيلم أجنيب يعرض، بنسخته األصلية. 

ميكن أن تكون أداة تعبريية سينمائية يتم بفضلها إعداد قائمة املشرتكني ) جينرييك( البداية والنهاية. وهي  -

 ن األمر التعبري عنها بالصوت املنطوق. ميكن االستغناء عنها، و إن كا القائمة اليت ال

                                                   
 .16 -15ص  ص 2009، الثقافة السيكولوجية/ التعبري املوسيقى، دار مصر للطباعة، (كرياز  ) فؤاد  1
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مبفهوم )شارل سندرس بريس(: باستعمال اللقطة  (index)كما ميكن أن تكون البيانات املكتوبة مؤشرا   -

  1جريدة، تضخيم بطاقة زيارة لشخص ما....اخل  (manchette) جدا: إلبراز مانشيت أو البعيدة القريبة

الكلمات املكتوبة تعترب عنصرا يف تركيب اللقطات داخل الفيلم، و هي مبثابة اللون بالنسبة للرسم، ويتم    

حتديد الكلمات داخل النص الفيلمي بواسطة طبيعة العناصر األخرى الداخلة يف تركيب اللقطات، وال ميكن 

ت ببقية العناصر األخرى الداخلة يف تركيبها. استخدامها بال متييز داخل الفيلم، وهلذا البد و أن متتزج الكلما

حيسنوا من بالغة أسلوهبم وجتنب األخطاء خاصة أثناء  أنومن هنا يتوجب على الذين يكتبون الكتابة البيانية 

الرتمجة، والبالغة يف السينما ترتبط ارتباطا وثيقا بالبنية اللغوية للفيلم، ومشكلة كاتب النص السينمائي تكمن 

اإلشارة اليت تدل على الرمز يف الفيلم، وهذا ال يستدعي بالضرورة أن تدل كل لقطة من املشهد على  يف حتديد

خللها داللة معينة ولكن ميكن استخالص هذه من خالل املقاطع الكبرية، واليت هي بدورها " حركة متصلة تت

صفه للحدث... إن املشكلة إذا وحدات صغرية ال ميكن فصلها، ألهنا تتصل بفكرة بدأها الكاتب منذ بداية و 

فالداللة الفكرية  2ال ميكن أن نفصل خواص اإلبداع، أو البالغة عن قواعد اللغة، فهما متجانسان". أننا

  مركب من دالالت ورموز و إشارات. مزجياالكلية تعترب 

 المؤثرات الصوتية )الصوت القياسي(:  8-8-4

أفالم السينما وبرامج التلفزيون والرياضة مصادر أخرى غري معتادة، غالبًا ما تكون األصوات املضافة إىل      

حسب قول الصحفي الفين وليام بارك. بعض هذه األصوات تعود ألشياء جندها يف حياتنا اليومية بالفعل، 

 .وبعضها تعود ألصوات حيوانات مت التالعب هبا برباعة

                                                   
 .203، عالقة السيميولوجيا بالظاهرة االتصالية، مرجع سبق ذكره، ص  (حممود) إبراقن  1

 .54، نصوص يف السينما و التلفزيون، ص  (نسمة) البطريق  2
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كن من احملتمل أهنا مرت عليك عند مشاهدة آخر فيلم رمبا مل تسمع من قبل عن عبارة "املؤثرات الصوتية"، ل

 .أو برنامج تلفزيوين، دون أن تشعر هبا

وتعرف العملية اليت تضاف فيها املؤثرات الصوتية إىل األفالم وبرامج التلفزيون والراديو بعد تسجيلها باسم 

فالم الصامتة يف بداية القرن "فويل"، وذلك نسبة إىل جاك فويل، رائد تطوير املؤثرات الصوتية يف عهد األ

  .1العشرين

فإنتاج أصوات الوحوش الكاسرة وتقنيات املستقبل يف أفالم السينما، على سبيل املثال، جيري من خالل 

استعمال كل شيء ممكن، مثل صوت مظروف الرسائل، وصوت هبات النسيم، وصوت احملركات املزدوجة 

  .معا للحصول على صوت معنيللطائرات، أو إدخال جمموعة أصوات خمتلفة 

يف سباقات اخليل، على سبيل املثال، سيكون من املستحيل وضع أجهزة رصد الصوت الصغرية على طول  و

 .أرضية السباق، لذا يذاع تسجيل مسبق ألصوات السباق عند إجرائه

إبطاؤه لصوت تدافع ولكن بداًل من تسجيل مسبق ألصوات اخليل وحوافرها، فإهنم يستعملون تسجياًل جرى 

اجلواميس. قد ُتستعمل املؤثرات الصوتية أحيانًا ألهنا تعطينا انطباعا بكون احلدث "حقيقياً" أكثر من الواقع 

  .نفسه

فيما خيص اللغة السينمائية ودالالهتا الرمزية وهي مل تكن لتربر هبذه القوة لو مل تقدم السيميولوجيا  هذا بإجياز

  استطاعت أن تؤول كل تركيبات الفلم.للسينما مسامهة رائعة 

                                                   
 /www.bbc. com 2015أوت  4، أسرار املؤثرات الصوتية يف السينما و التلفزيون،  (وليام) بارك 1  

arabic/artanduculture/2015/07/150703 

http://www.bbc/
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 خالصة المبحث الثاني: 

حيويه الفيلم السينمائي منذ نشأته على غاية  توصلنا من خالل ما تطرقنا إليه يف املبحث الثاين إىل كل ما     

 النظريات اليت ترمجة الواقع الفيلمي أهمو  يف ذلكإىل جانب الدالالت الرمزية اليت لعبها املونتاج  إنتاجه

وبعدها البحث يف أغوار اللغة السينمائية ومجاليتها يف صنع لغة جمازية للسينما عن طريق حسن اختيار 

اللقطات وكذا توظيف زوايا التصوير و حركات الكامريا واليت تعترب من العناصر التعبريية للغة السينمائية إىل 

ات الصوتية الدالة من املوسيقى واألصوات القياسية واألصوات املنطوقة وكلها جانب الفونيمات أو الوحد

 اجتمعت لتعطينا وحدة مركبة يف النظام الداليل للفيلم السينمائي. 

 ربات السينمائية و التحليل النظامي للفيلم السينمائي االمقالمبحث الثالث: 

السيميولوجية يف امليدان السينمائي لفهم الصورة السينمائية  املقارباتسنقدم من خالل هذا املبحث جمموع 

 "كريستيان ماتز" و "روالن بارث"منهجيا وعمليا باإلضافة إىل كيفية حتليل نظامي للفيلم السينمائي عند 

 باعتبارمها موضوع الدراسة.

 مقاربات التحليل السينمائي -1

 مقاربة رومان جاكوبسون:  1-1

جلملة من اآلليات االشتغالية الرابطة بني املرسل واملتلقي  "رومان جاكوبسون"خيضع اخلطاب البصري عند    

هي الرسالة اليت ينبغي أن تفك ن قبل املستقبل. لكن، كلما كان املستقبل متقنا للشفرة  من قبل مرسلها. و

 املستخدمة كانت كمية األخبار أكرب. 

هكذا تتشكل كل من الرسالة )ر( والشفرة )ش( الدعامتني األساسيتني لالتصال الذي يرتتب عليهما وجود  و

 أربع حاالت: 
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و "شفرة" حتيل  (M/M: رسالة حتيل إىل رسالة أخرى: )ر/ر( = )circularitéحالتين من الدائرية  -

  (C/C)إىل "شفرة" أخرى )ش/ش( =  

 

: "رسالة" حتيل إىل "شفرة" أخرى: )ر/ش( = chevauchement حالتين من التشابك و -

(M/C) ( =)ش/ر( :"و"شفرة" حتيل إىل "رسالةC/M.) 1 

 

 استنتاج أربعة أنواع من البيانات املزدوجة اآلتية:  2،"جاكوبسون"بعبارة أخرى، ميكن، حسب 

 رسالة/ رسالة: 

تشمل هذه البنية كخطاب منقول بصفته ملفوظا، أو "رسالة داخل رسالة" وهي البنية اليت تربز من خالل    

"اخلطاب" غري املباشر الذي يستدعي بصمات فعل الكالم ) نذكر من بينها الضمائر املنفصلة  أواألسلوب 

قول يعد إياه رجال شريفا، وكان يعلن أنا، حنن، أنت( لصاحل ضمائر الغائب أو صاحل الراوي: لقد كان ي اآلتية

 .هنا بالضبط

 « Il disait qu’il le considérait un honnête homme et le déclarait là 

même »  3 

 شفرة/ شفرة:

                                                   
 .76، عالقة السيميولوجيا بالظاهرة االتصالية، مرجع سبق ذكره، ص  (حممود) ابراقن  1

2 Jacobson (Roman), Essais de linguistique générale, pari, Ed de Minuit,1966, pp 176-177. 

 .76، عالقة السيميولوجيا بالظاهرة االتصالية، مرجع سبق ذكره، ص  (حممود) ابراقن 3
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مكانة خاصة، يف كل شفرة لغوية، حبيث إن الداللة العامة السم  (noms propres)تأخذ أمساء العلم    

يف اللغة الفرنسية، على أي  ،Jean "جان" اسمعلم ال ميكن حتديدها خارج اإلحالة إىل تلك الشفرة.: يدل 

أي شخص فرنسي  Jean كاآليتشفرة/ شفرة   circularité. وتكون دائرية االسمشخص أعطي له هذا 

إىل  اإلحالةنفسه على األمساء الفرنسية األخرى اليت تتضمن هي األخرى  الشيءينطبق  . واالسمحيمل هذا 

  1شفرة أخرى.

 رسالة/ شفرة: 

بصفة عامة، تتجسد هذه البنية يف كل تأويل يهدف إىل تفسري الكلمات أو اجلمل، سواء داخل اللغة )     

 ( ststem= systèmeكاملفردات، والنعوت( أو على مستوى ما بني اللغات ) كالرتمجة مثال: 

 شفرة/ رسالة: 

 jeضمائر الشخصية أنا، أنت، صة تدعي الوصالت نذكر منها: ) الخمصكل شفرة لسانية على فئة حتتوي     

tu)  اليت ميكن حتديد داللتها إال باإلحالة إىل رسالة أخرى: ومن مث تشابك الشفرة مع الرسالة، يف مثال

" اليت توظف كمؤشر jeالضمائر املنفصلة اليت جتمع بني الصلة االصطالحية، والصلة الوجودية: حبيث كلمة "

"  وتقييم عالقة وجودية مع املوضوع. بعبارة أدق، بأن  jeق ب "تشري باإلصبع إىل شخص الذي نط -لساين

  2" تدل على املتلفظ وتعنيه فإهنا حتيل كذلك بصفة وجودية إىل فعل الكالم.je كلمة "

 

يف التقريب بني موقعي اإلرسال و املتلقي   اإلجرائية ةالناحيمن  "رومان جاكوبسون"أسهمت مقاربة  إمجاال   

اخلطاب املشرتك، وال يتحقق التقريب املوقعي إال بواسطة حيث يغدو الوسيط بنية موحدة منسجمة لتأليف 

                                                   
 املرجع نفسه. 1

 .77، عالقة السيميولوجيا بالظاهرة االتصالية، مرجع سبق ذكره، ص  (حممود) ابراقن  2



السيميولوجيا السينمائيةقراءة نظرية في   

 

 
116 

خلطاب ما سواء كان صورة أم نظاما لغويا، يتصور جتريدا متلقيا حمددا  إنتاجهالتصور الذهين فاملرسل يف 

  1خياطبه، كما أن املتلقي أثناء تأويله ملضمون الرسالة يتمثل اخلصائص املالزمة للمتواصل.

 مقاربة مارتين جولي:  1-2

ص أفكار بعض لقد اعتنت مارتني جويل للبيانات التواصلية ووظائفها عند جاكوبسون من خالل انتقا   

حبيث اعتمدت يف حتليل الصورة على عنصرين أساسيني مها الدليل التشكيلي والدليل  2املنضرين السينمائيني

 األيقوين. 

معانيه، إىل املعطيات اليت  إنتاجإن الصورة حسب مارتني جويل هي خطاب بصري يستند، من أجل     

، أشياء من الطبيعة...( تحيوانايوفرها التمثيل األيقوين كإنتاج بصري ملوجودات طبيعية تامة ) وجوه، أجسام 

ويستند من جهة ثانية إىل معطيات من طبيعة أخرى، أي إىل عناصر ليست ال ن الطبيعة وال من الكائنات 

مبا يطلق عليه التشكيل التمثيلي للحاالت اإلنسانية، أي العالمات اليت تؤثث هذه الطبيعة ويتعلق األمر 

  3التشكيلية: األشكال واخلطوط واأللوان والرتكيب

 عليه وجب حتليل الصورة البصرية انطالقا من:  و   

وهي تقتضي بدورها ضرورة التمييز    : les signes plastiquesالعالمات التشكيلية  1-2-1

 بني نوعني من العالمات عالمات حتليل مباشرة إىل التجربة اإلدراكية البصرية، وهي عالمات غري خاصة

                                                   
وجلت رؤية التقريب التصويري للمتخاطبني جماالت خمتلفة، فبعدما كانت تقرتن بالدراسات األدبية خصوصا، عرفت تطبيقات هلا يف جمال   1

 االتصال البصري.

2 Heberman Didi ( George), Devant l’image, paris, Ed de Minuit, 1990, p 26. 

3 Semprini(André)  , Analyse la communication, comment analyser les images, les Medias, la publicité, paris, 

l’harmattan, 1996, p 13. 
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non spécifiques  من الرسائل البصرية من قبيل األلوان، اإلضاءة املساحة، و العالمات اخلاصة بالتمثيل

 التأطري ووضع النموذج.  ار والبصري  وطابعها االتفاقي مثل اإلط

 العالمات األيقونة:  1-2-2

الثقافية الكربى اليت هلا عالقة ب " األنا واآلخر" وهلا  تاملتمثالوهي العالمات اليت تقتضي استحضار    

عالقة بإكراهات الزمن والفضاء، وهلا أيضا عالقة مبجموعة الروابط اإلنسانية وما تفرزه من قيم وأحكام 

  1.داخل الصورة دعتهاإيتم  وتصورات

، يعين البحث عن املضامني الداللية للعناصر التشكيلية، األمر الذي يستلزم األيقونةإن مقاربة العالمات    

حتديد الوحدات الصغرى الدالة اليت تستند عليها يف حتديد مضمون األلوان واألشكال واخلطوط، فكل عنصر 

 اخلفية وراءمن هنا ميكن للقارئ أن يستخرج الداللة  و 2.أولية صغرىمن هذه العناصر يتكون من وحدات 

 الصورة الفيلمية. 

 :(Marie Michel)و ميشال ماري (Jacques Amontمقاربة جاك أمون ) 1-3

اعتمد الباحثان يف حتليلهما للغة السينمائية على التحليل النصي كأداة نقدية لسرب أغوار الفيلم واكتشاف    

 3الشكل أو الدال الفيلمي املكون للوسيط السردي السينمائي.

ويقوم التحليل النصي للفيلم على مسألة املقومات البنيوية للفيلم واستقراء خمتلف اجلوانب الوظائفية    

 للشفرات من أجل حتديد املعىن السينمائي العام، األمر الذي يتطلب دراسة: 

                                                   
1 Ibid, p 15. 

2 Heberman Didi (George), Devant l’image, op, cit, p 28. 

3   Aumont (Jacques) , Marie (Michel), l’Analyse des filmes, Paris, Nathan Université, 1989, 

p 07. 
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  instruments descriptifsاألدوات الوصفية: 1-3-1 

وهي األدوات اليت تضم تقنيات التقطيع التقين، حمددات التقسيم الدرامي، باإلضافة إىل وصف صور     

  1.الفيلم

وهي مسالة تؤكد  -أي اللقطات -اد الوحدات القاعدية املكونة للفيلم  جييشري التقطيع التقين إىل إ   

انفصال اللقطة زمانيا عن اللقطة اليت تسبقها وتلك اليت تليها، كما أيضا تؤكد حقيقة أساسية مفادها أن 

ليست صورة ساكنة اتصلت بلقطة تالية هلا ساكنة أيضا، ولذلك ال  أهنااللقطة ليست مفهوما سكونيا، 

ا املعىن تكون اللقطة ذتطيع أن نوازي بينها وبني الصورة الفوتوغرافية املستقلة أو بينها وبني شريط الفيلم، هبنس

  2ظاهرة ديناميكية تسمح داخل حدودها باحلركة.

 : segmentation dramatiqueالتقسيم الدرامي  1-3-2

وهو األسلوب اإلجرائي الذي يكشف عن جدلية العالقات الوظيفية فيما بني اللقطات، ويسفر عن حتديد    

 املقاطع اليت تشكل وحدة روائية متجانسة. 

 description des images filmiqueوصف صور الفيلم:  1-3-3

يتوجب حضور الفكر واحلس من  واإلضاءة حبيث األلوانوهو الذي يتم فيه حتليل الصورة  ومكوناهتا من    

 أجل حتليل شفرات الصورة. 

  les instruments citationnelsاألدوات االستشهادية:  1-3-4

 وتشمل تقين نسخة من الوصف باإلضافة إىل إجراء الوقوف عند الصورة.    
                                                   

 164ص  ، مناهج التحليل السيميائي، مرجع سبق ذكره،  (فايزة) خيلف  1

2 )Jacques( Aumont, Marie Michel, l’Analyse des filmes, op- cit, p 37. 
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 : extrait de filmeنسخة من الفيلم  1-3-5

وهي أوىل التقنيات املستخدمة يف األدوات االستشهادية، هدفها التسهيل يف عملية التحكم يف التحليل    

  1باستخدام تقنيات أخرى تساعد فحص هذه النقطة و منها التصوير البطيء والوقوف عند الصورة.

 الوقوف عند الصورة: 

عناصر التحليلية اليت قد متر علينا دون منهجي يسمح باكتشاف أدق التفاصيل و أبسط ال إجراءهو  و  

مشاهدهتا أثناء تعاقب لقطات الفيلم، كما ميكن اعتبارها منطا أو نوعا خاصا من التحليل من خالل استخدام 

  2.(figer les plans) التجميد املؤقت للقطات أثناء تعاقبها

 instruments documentairesاألدوات الوثائقية:  1-3-6   

 وتتضمن املعومات السابقة والالحقة للفيلم.    

  :المعلومات السابقة لبث الفيلم 

، املقابالت والريبورتاجاتوتشمل خمتلف املعلومات والوثائق عن السيناريو، ميزانية اإلنتاج، التصرحيات    

  3.الصحفية اليت تسبق البث والتصوير

 المعلومات التي تلي البث : 

وتشمل املعلومات املتعلقة بتوزيع عدد النسخ املوزعة، أماكن البيع والنشر، الدخل واملعلومات املتعلقة    

 166نفسه ص  4يل والنقد.بالتحل

                                                   
 .165 ص ، مناهج التحليل السيميائي، مرجع سبق ذكره،  فايزة() خيلف  1

2 )Jacques( Aumont, Marie Michel, l’Analyse des filmes, op-cit, p 51. 

 

 .166 ص ، مناهج التحليل السيميائي، مرجع سبق ذكره،  فايزة() خيلف  3

4  Ibid, p 56. 
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 : Aumont Séguierمقاربة أمون سيجي  1-4

يف األساس تعمل على تنظيم تأويل اإلنتاج السينمائي، وذلك باالستفادة من علم  "سيجي"ترتبط مقاربة   

  1 .السيميولوجيا واألشكال الرمزية والنفس التحليلي 

 آليات موضوع الصورة :   1-4-1

 التالية:  وهي املسألة اليت تتحقق بتحليل األشكال

  التمثيليFiguratif .وهو اإلطار الذي حييل إىل ارتباط الصورة مبوضوعها بعالقة املشاهبة : 

  المجازيFiguré)و  : وهو ما حييل يف الصورة إىل معان ثانوية ) االستعارة، الرموز، الكناية...اخل

 يف هذا اإلطار تغدو أدوات التحليل بالغية صرفة. 

 الممثل Figurable:  .و هو العنصر الذي يكتسي قيمة درامية يف الفيلم 

 المماثل  Figural : هو أسلوب أو مظهر من مظاهر اخلروج عن النمط االعتيادي للمغامرة

   2يتمفصل بني حدين. الفيلمية، وهو يتمثل فعليا يف أمر طارئ حيدث داخل الفيلم، و

يستدعي احلديث عن املاثل التنويه خبصوصية هذا احلدث الذي يتجسد عادة يف صورة صدمة أو انفعال    

  Rupture.3 املفاجئضرب من القطيعة أو الفاصل  أو commotionعنيف 

 Le figural déchire le tissu de le على هذا النحو ميزق املاثل نسيج التمثيل  

représentation هجمة أو اقتحاما  حمدثاIrruption  يف اعتيادية الصور األمر الذي يعطي االنطباع

  4بوجود لغز أو مسألة خاطفة يف السياق السردي والروائي يف الفيلم.
                                                   

1 Aumont Séguier, où on est l’Analyse des films, paris, Ed de minuit, 2008, p 09.  

 .168 ص، مناهج التحليل السيميائي، مرجع سبق ذكره،  (فايزة)خيلف   2

3 Aumont )Séguier(, où on est l’Analyse des films, op- cit, p 17. 

4 Ibid, p 19. 
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  كوالن:  مشالمقاربة  1-5 

كبنية واضحة و تامة هبدف حتليل اخلطاب السينمائي، ويعاجل الناقد نفسها   السينمائيةن اللغة  مشالانطلق 

"   السينمائيةأطروحة مركزية حمورها االستقالل البنيوي مابني اللغة السينمائية اللغة الكالسيكية، مبعىن الظواهر 

اللقطات  كاجملال واجملال املقابل" و "حركة الكامريا" و " الدخول واخلروج من احلقل"  اللقطات وتسلسل

للنحو التوليدي، ينتمي إىل  مشاهبةالذي يستند إىل تركيب سينمائي ، ميكن أن يفسر عن طريق قواعد 

  1." السينما"سيميولوجيا 

فهوم النوع، إىل درجة يف هذا الصدد إىل وجود مقاربتني للسينما: مقاربة كالسيكية هتتم مب "كوالن"أشار    

اجليد، ومقاربة بنيوية للسينما ال تعري أي  أوالسليم  االستعمالربط هذا األخري مبفهوم كالسيكي آخر وهو 

سينمائية، باعتبارها عمليات  -يف خلق تقابالت لسانية "كوالن"اهتمام ملفهوم النوع، وتأسيسا على رغبة 

 -ارسة شبه اسقاطية، تتوخى البحث عن تقابالت عد ة "لسانيةتعقيدية لفك رموز نظريته، اعتمد الناقد مم

  2حديثة". -سينمائية" و "كالسيكية

 :(Colinعند كوالن ) الخصوصية السيميولوجية التوليدية للفيلم 1-5-1

على مفهوم اخلطاب الفيلمي لكي يصري الفيلم بالضرورة خطابا " فهو وحدة أكثر اتساعا  "كوالن"اعتمد    

، سيصبح تطبيق خطوات التوليدية يف  3من اجلملة و يف هذا لن يهتم الفيلم بتقليدية هذا النوع أو بنيويته" 

ف بنية كل شكل على بالسؤال عن كيفية ضبط االختالفات الشكلية للخطاب الفيلمي وتعريالتحليل الفيلمي 

حنوي/ وصفي، و ذلك  هو "حنوي/ معياري" أو "ال حدة، وليس بواسطة التمييز داخل "السينما" بني ما

                                                   
1 )Michel( Colin, Langue, Films, discours, prolégoménes à une Sémiologie générative du Film, paris, Ed 

Klincksiek, 1985, p 63. 

 159ص مناهج التحليل السيميائي، مرجع سبق ذكره، ،  (فايزة)خيلف    2

3)Michel( Colin, Langue, Films, discours, op- cit, p 63.  
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: هتتم باللسانيات البنيوية ليس يف كوهنا (Colin) "كوالن"انطالقا من أن "سيميولوجيا السينما" حسب 

جمموعة من املفاهيم الصاحلة لوصف   إنتاجل يف البحث عن مبعيدة يف وصف لغات خاصة، بل يف كوهنا تع

ومن مثة يكون تصدير مفاهيم لسانية إىل احلقل  1.كل اللغات الطبيعية واجمليبة عن سؤال ماهية اللغة

 L’écriture)العامة للغة، ومراعاة مدى استجابة هذه املفاهيم للكتابة السينمائية  بالنظريةالسينمائي، رهينا 

cinématographique). 2  

كذلك يف بسط مقاربته، إىل االستفادة من حموري "الرتكيب" و   (Colin) "كوالن"وقد سعى    

يف  (Metz) "ماتز""االستبدال" و اعتربمها أساسيني يف مقاربة الفيلم. واعتمد يف هذا اجلانب على أطروحة 

على أن "كل تركيب فهو تركيبة،  -داخل اللسانيات البنيوية" –خلقه " للرتكيبة الكربى لشريط الصورة و أكد 

 أنمفهوم "الرتكيبية" له قرائن أكثر شولية من قرائن الرتكيب و  أنوالعكس ليس صحيحا، مبعىن أوضح 

  3احلديث يف الفيلم يقرتن بالرتكيبة و ليس الرتكيب". 

 طالقة الحقيقة للتحليل السينمائي:االن 2-1

التفكري يف إنشاء تعترب مرحلة الستينات من القرن العشرين مرحلة ازدهار املنهج البنيوي بامتياز، قادت إىل 

هذا املنهج لشخص معني، إال أنه ميكن  إسنادحتليل بنيوي يقارب الفيلم، وإذا كان من الصعب احلسم يف 

، قد أثارت 1960خاصة يف مقالتني له "مبجل ة العاملية الفينوميولوجيا سنة " "روالن بارث"القول أن أطروحة 

وبشكل من األشكال بوادر ربط التحليل السينمائي باللسانيات العامة، كما يتضح ذلك خالل تساؤالته يف 

  4قوله " ما هي املقاطع و األشكال ومؤثرات الداللة داخل الفيلم؟.

                                                   
1) Edward( Branigan, Narrative Comprehension and film, London & New york, Routledge, 1992, p 71. 

 .661مناهج التحليل السيميائي، مرجع سبق ذكره، ص  (فايزة)خيلف   2

3 Edward Branigan,  op- cit, p 72. 

4 )Roland( ,Barth .La revue international.de la filmologie,1960, P 22.  
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املتعلق بدراسة السينما بصفة   عامة، والصورة السينمائية  املنهج التحليليبداية انطالق  باختصار هذه هي   

بصفة خاصة. ومن أهم هؤالء السيميائيني الذين اهتموا بسيميوطيقا السينما نذكر: وأمربطو 

 .G، وبيتيتيين )(P. Wollen، وولن)(Jean Mitry، وجان ميرتي )(Umberto Ecoإيكو)

Bettetini و ،)(گاروينE. Garroni ،).)روالن )مارتني جويل( و )رومان جاكوبسون( )) ميشال كوالن

 و غريهم الذين سامهوا يف إثراء الدراسات السينمائية وحتليلها.  (بارث

 و روالن بارث  كريستيان ماتز  سيميولوجيا السينما عند2-2

 مقاربة كريستيان ماتز:  6-

م( من الدارسني األوائل الذين أرسوا 1931-1993) (Christian Metzيعد كريستيان ميتز )     

دعائم سيميوطيقا الصورة السينمائية، إذ يعترب منظرا للسيميوطيقا البصرية، ومنظرا للفن السابع. ومن مث، فقد 

م، يف جملة 1964خلف لنا جمموعة من الدراسات واألحباث، مثل :)السينما: اللغة واللسان( الذي نشره سنة 

م، و)اللسان 1968(، و)أحباث حول داللة السينما( سنة Communications)االتصاالت /

 م1977، و )املدلول املتخيل( سنة م1977م، و)أحباث سيميوطيقية( سنة 1971والسينما( سنة

وتنبين تصورات كريستيان ميتز، يف دراساته السينمائية، على اللسانيات البنيوية من جهة، والتحليل النفسي 

جلريار "( من جهة أخرى. كما يعرف مبيله الكبري إىل التحاليل النصية Jacques Lacan)"كان  ر جلاك ال"

  1(، يف دراسة اخلطاب السردي للفيلم السينمائي.G.Genette) "جنيت

تكمن قيمة عمله يف توضيح كيفية متفصل قراءة الفيلم.سواء من جهة إدراك  (Metz) الواقع أن ميتز غري   

ر أو التمثيل العقلي)تسلسل املتتاليات( اليت تفضي إىل فهم هذا الفيلم. وعيب هذا النظام يتمثل يف الصو 

                                                                                                                                                          
 
1 )Christian( Metz, Langage et cinéma, paris, Ed Klincksieck, p 31. 
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إمهال الكلي للمشاركة االستبدالية للتكنولوجيا ) الكامريا، التقسيم، الرتكيب( السينمائية ووضعها يف تكامل  

وحياول ميتز أن يتدارك القصور بدراسة هامة حول  1املقرتح يف السيميولوجيا . *كلي مع التفكيك السنين

 اخلدعة يف السينما وقسمها إىل ثالث مستويات. 

 ) التقاط الصورة(  االكامري على مستوى  -

 على مستوى املشهد السينمائي) عمل املمثلني(  -

ليت تسندها على مستوى تركيب الفيلم الذي يكمن من تصنيف احلمولة الداللية للخدعة السينمائية ) ا -

اللغة العادية إىل املهارات التقنية: "آه خدعة" بأسف شديد، الدالالت التكنولوجية للسينما ظلت دائما على 

املمثلني األمهية، النفسية لضبط الصورة،  Ludisme)اهلامش: داللة نفسية، تارخيية، اجتماعية للعبة) لعبة 

العالقات الداللية فيلم/ كتابة، أمهية، سيناريو، و  املسرحية، االيدولوجيادور املخرج يف عالقاته مع 

  2. امللخص....اخل

تشكل أعمال كريستيان ميتز بداية النطالق خمتلف الدراسات السيميوطيقية حول الفيلم  هذا، و    

السينمائي، وقد ركز كثريا على مجالية التلقي، ودور هذه النظرية اإلدراكية يف فهم الصورة وتقبلها فنيا ومجاليا.     

، لبناء السيميوزيس السينمائي.            كما استعان بلسانيات فرديناند دوسوسري، والسيما ثنائية الدال واملدلول

و كان  غرضه من ذلك كله هو رصد خمتلف اآلليات اليت تستعمل يف كيفية انتقال دالالت الرسائل اإلنسانية 

بني املمثلني داخل اجملتمعات اإلنسانية. حبيث أكد ميتز أن كل الشفرات والرموز مبختلف أنواعها اليت تنتجها 

 هلا عالقة مبدلوهلا و ال ختضع ملبدأ االعتباطية. الصورة الفيلمية 

 

                                                   
 .54ص ، . 2000، 2، أفريقيا الشرق: بريوت، طما هي السيميولوجيا،  (حممد) ، تر نظيف (برنار)توسان   1

 .55ص  مرجع نفسه،   2
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  مقاربة روالن بارث: 1-7

(  1964و"عناصر السيميولوجيا"  ،1953، مؤلف "الكتابة يف درجة الصفر" 1915روالن بارت )مواليد 

الكلمات اإلفالت من احلضور املتخلل للغة الشفوية.  كنتيجة لبحوثه يف لغة األزياء، استنتج أن من املستحيل

لتثبيت معىن غامض وملتبس، مثل نعت أو عنوان، أو للمسامهة يف املعىن  تدخل يف حمادثة ذات نظام آخر إما

اهلزلية.  توصيله بطريقة أخرى، مثل الكلمات املدو نة يف املساحات األشبه بالفقاعات يف الرسوم الذي ال ميكن

 .الكلمات إما تثب ت املعىن يف موضعه أو تنقله

ميكن للنظم غري الشفوية أن توجد بال دعم إضايف من الشفرة الشفوية. حىت  يف حاالت نادرة جداً فقط  

تلتمس العون من  شكاًل أو مضمونًا عقالنياً، واملتطورة جداً، مثل الرسم واملوسيقى، باستمرار املعطاة  النظم

 .ة، امللصقات الدعائيةاملتحرك الكلمات، خصوصاً يف املستوى الشعيب الرائج: األغاين، الرسوم

داالً على العالقة املتحولة بني الكلمات والصور. أحد  يف الواقع، سيكون ممكناً كتابة تاريخ الرسم بوصفه

النهضة كان يف إبعاد الكلمات عن حي ز الصورة. مع ذلك، كانت الكلمات على  اإلجنازات األساسية لعصر

سبيل  ، على"جريكو" ها. إهنا تعاود الظهور يف لوحات إىلترغم نفسها على العودة وتفرض حضور  حنو متكرر

القرن العشرين، عادت  . بوسع املرء أن يقد م أمثلة ال حتصى. يف"دورير وهوجارث"املثال، ويف لوحات 

 .الكلمات بإفراط

والتخل ص منها إال مع بداية القرن السابع عشر. الكلمات فرضت  يف املوسيقى، الكلمات مل يتم إبعادها

 أخرى يفاملوش حات الدينية، يف الل ْيدة )أغاين أملانية(. أما السينما فكانت حالة جلية  نفسها يف األوبرا، يف

 .صميم املوضوع. بضع أفالم صامتة مت حتقيقها بدون عناوين

إىل نتيجة مفادها أن السيميولوجيا رمبا تكون مرئية على حنو أفضل كرافد لعلم  لقد توصل روالن بارت
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تعقيداً وشوليًة"  بداًل من أن تكون العكس. هذا يبدو استنتاجاً يائساً. الفرع ينتهي بأن يصبح "األكثر اللغة

 .إىل حد أنه يغمر الكل

 عناصر السيميولوجيا عند بارث:  1-7-1

 إطارهاالسيميولوجيا عن  إخراجلبارث أول عمل يطمح إىل  1963يعد كتاب عناصر السيميولوجيا    

اللساين الذي علت عليه منذ "سوسري"، وحلم هذا األخري بتوسيعها لتشمل كل أنظمة الداللة األخرى، وال 

يزال يعد حىت الوقت الراهن "إجنيل املنهجية السيميولوجية. يتضمن الكتاب اخلطوط الكربى للسيميولوجيا اليت 

ت علما و ال غاية وال جماال وال مدرسة وال حركة يتبناها بارث، فيبدأ بتعريفها من منظوره اخلاص نعلنا أهنا ليس

حيدث يل )ما يأتيين من  "مغامرة، أي ما -يربط نفسه هبا، إهنا كما جييب، عن تساؤله ماهي السيميولوجيا؟

   .1الدال("

  :اللغة والكالم 

قام بارث بتطبيق هذه الثنائية على ظاهرة اللباس والطعام واألثاث...اخل، فعلى سبيل املثال جند من حيث     

املاحل واحللو و قواعد اجلمع  تواملتعارضاخارج األطعمة(  هوالطعام أنه اللغة تتكون من قواعد اإلقصاء ) ما 

الغذائي فيتمثل يف اختيار أنواع األطعمة من دون والتأليف بني املواد الداخلة يف صنع األطعمة، أما الكالم 

تتميز بطريقة صنعها أو بأسلوب حتضريها، فالئحة األطعمة اليت تقدم يف املطاعم متثل لنا منوذجا  ىأخر 

أو اجتماعية(  إقليميةواضحا للعالقة بني اللغة والكالم ألن كل الئحة مصممة بناء على "تركيبة ) وطنية أو 

الرتكيبة كل يوم بصورة خمتلفة وفق األيام ورغبات الناس، مثلما حيدث بالضبط عند ملء  لكن يتم ملء هذه

  2صيغة لسانية ما بتنويعات حرة وتركيبات حيتاج إليها متكلم لبث رسالة خاصة".

                                                   
1  Barthes (Roland), L’aventure Sémiologique, Edition du seuil,1985,Paris,p 10. 

2 Barthes (Roland), L’aventure Sémiologique, op- cit, p37. 
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  :الدال والمدلول 

بني الدال واملدلول مفتاحا جوهريا للبحث السيميولوجي، ويؤكد يف كتابه أسطوريات  العالقةجيد بارث أن   

أن السيميولوجيا حبث يف العالقة بني الدال ومدلوله ومها من طبيعتني خمتلفتني متقابلتني ال يتصفان باملساواة 

عن توظيفها يف احلقل األديب،  أبدا. فالدال لن يكون املدلول مطلقا. يتم يف اللغة اجلنوح حنو اجلانب الشهواين

املدلول و احنصار شأن املدلول املباشر الذي يضمحل تاركا اجملال  -تضخم الدال باستيعالتكون قادرة على 

أما افرتاق الدوال عن مدلوالهتا فتتوقف األلفاظ عن االلتصاق مبعانيها بسبب العمل الذي خيضعها له النص 

ا تصبح فيه ألعاب عالمات و قراءات متعددة ممكنة. وال خيتزل أبدا إىل مكانا لعبي -على هذا النحو -لتفسح

  1املعىن احلريف.

وكذلك يتميز بني العالمة اللسانية ) الدليل اللساين( وبني العالمة السيميولوجية ) الدليل السيميولوجي(، و    

مفهوم )مدلول( كوجهي الورقة، فإن  إذا كانت العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية )الدال( بتصور أو

ليست قولية حصرا، وميكن أن تكون يف أشياء كثرية كاللباس  ألهنااألمر خمتلف للعالمة السيميولوجية، 

والسيارة والطعام واإلمياءة والفيلم واملوسيقى و اإلعالن واألثاث والعناوين الصحفية، ورغم أهنا تبدو غري 

   2رتك الذي جيمعها هو"أهنا مجيعا عالمات"متجانسة إال أهنا القاسم املش

 المركب والنظام: 

هلذه الثنائية دور كبري يف تفسري كثري من القضايا اللغوية و السيميولوجية، وتقوم يف اللسانيات على أن اللغة    

على النوع األول "العالقات الرتكيبية":  "سوسري"ما ختضع لنوعني من العالقات يطلق دنعللكالم  إنتاجهايف 

يف اخلطاب، تقيم الكلمات ضمن تعاقدها فيما بينها، عالقات مبنية على صفة اللغة اخلطية تلك اليت تستثين 

                                                   
1 Ibid, p 226. 

2 Barthes (Roland), L’aventure Sémiologique, op- cit, p 227. 
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إمكانية لفظ عنصرين يف آن واحد... وهذان العنصران إمنا يقع الواحد منهما إىل جانب اآلخر ضمن 

  1األنساق اليت يكون املدى سندا هلا تراكيب"السلسلة الكالمية، وميكن تسمية 

  :التقرير واإليحاء 

تتناول هذه الثنائية الداللية التقريرية التحديدية و الداللة التضمينية اليت يتميز هبا النص األديب يف عالقته مع    

هيلمسليف" الذي نقل " الدامنركيمن اللساين  "روالن بارث"املتلقي. ويبدو أن فكرة هذه الثنائية قد اقتبسها 

عن العالمة اللغوية إىل إطار أوسع وذلك باستبدال مفهومي: الدال واملدلول مبستويي  "دوسوسري"أفكار 

إذ يرى "هيلمسليف" أن مستوى التعبري يشكل  (Contenu)واملضمون   (Expression)التعبري 

، وبكلمة إنه غالف آخر للفكرة اليت جانب اللغة اخلارجي، ونعين به الغالف الصويت، أو اخلطي أو احلركي

  2جيسدها. أما مستوى املضمون فهو يوحي بعامل الفكرة اليت حتتضنها اللغة تعبريا".

  التحليل النظامي للفيلم السينمائي: -2

 من النوع هذا اشتغال حقول بني التمييز الفيلمي،يلزمنا التحليل واختصاصات جماالت تعريف أجل من   

 ميكن ما هناك أوال هيـ املنطق هذا ختدم ثالث عمليات نستهدفه،هو ما أن نؤكد هنا من وأهدافه، التحليل

 خالل من غالبا ذلك األذن،ويتم وتسمعه العني تراه ما وفق للفيلم الرتوجيي وأحيانا اإلخباري بالطابع وصفه

  الفيلم. أحداث عن خمتصر تقدمي

 الفيلمي التحليل بصدد نكون الداخل،و من والتقنية الفنية الفيلم مكونات بعض تفكيك إىل سعينا ثانيا   

 بعض فهم إىل اجملهود هذا الفيلمي.ويهدف التحليل نظرية إطار خارج معرفية نظرية أية عن مستقل بشكل أي

                                                   
 .63 ،2002، العدد الثاين، 18اجمللد -، السيميولوجيا بقراءة روالن بارث، جملة جامعة دمشق (وائل) بركات  1

 

  .170،ص 1990، نظرية األدب، وزارة الثقافة، دمشق، (ثائر) ، ترمجة ديب تريي() ايغليتون  2
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 دون الفيلم هبذا اخلاصة السينمائية لغةال مبرتكزات يعرف ما شرح املشاهد،مع من وتقريبها املطروحة القضايا

  النوع. نفس إطار يف تدخل أفالم مع املشرتكة غريه،أو

 يربطها من هناك أن كما  مستقل، بشكل املهمة هذه إىل ينظر من هناك أن نقول الفيلمي، بالتأويل ارتباطا   

 هنائية. مرحلة وجيعلها بالتحليل

 اخلطاب عن نتحدث اشتغاهلا.قد حقول بتميز اخلطابات متيز نع احلديث باإلمكان كان  ثالثا،إذا      

 وهو متنها على يشتغل متميزا خطابا يستدع السينما على ينطبق ما  أن السياسي،كما الديين،واخلطاب

 أدوات من يستعري ،فإنه السينما هو متميز حقل داخل من يتأسس كان  وإن خطاب، ،وهو الفيلمي اخلطاب

 ،والتحليل االسوسيولوجي قبيل من السينما عن ما نوعا بعيدة وحقول أخرى تخطابا ومناهج وآليات

  …اخل احلقوقي النفسي،واجملال

إن مناهج وطرق حتليل الفيلم ترتاوح بني ما هو نصي، سردي حييل على أصول لسانية كما هو احلال عند     

إيقوين،وموضوعايت،و ما هو   هو، ويدخل هذا يف إطار ما يعرف بالسرديات، وبني ما "كرمياس وبروب"

 بنيوي حيث يعترب الفيلم كوحدة متكاملة البناء يتعاضد يف رصد أجزائه من سيناريو وقصة، وحوار

لكل من هذه العناصر املكونة للفيلم عالقة بالتأثري النفسي والفين ويدخل ضمن شروط تلقي الفيلم كجنس 

لفيلم ال بد أن يرتاوح بني نقد سينمائي عاشق،وآخر ميداين تعبريي،هلذا نرى أن كل تناول نقدي أو حتليلي ل

آخر   يطور من خالهلا الناقد أدواته عرب تراكم كمي ومعريف بالتجارب السينمائية.كما ميكن اإلشارة إىل نوع

 من النقد، وهو ما يوصف بالنقد املومسي املولع بظاهرة النجوم، أو بالسبق اإلعالين والصحفي.

يشكل مفهوم النص عند التعامل مع الفيلم  التحليل النصي: لرئيسية للتحليل الفيلمي: النقاط ا 2-1-1

األساسية، حيث إن كلمة "نص" قد ارتبطت وحلقبة زمنية طويلة بالنصوص  اإلشكالياتالسينمائي إحدى 
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بطا بعد ة مدلوالت اللغوية املدونة عرب األجبديات املتعددة، فقد كان مفهمو الرمز يف البعد الرتاثي للكلمة مرت

  1قد تكون يف بداياهتا بعيدة عن التدوين، إال أهنا وعرب الزمن املمتد التصقت به.

 تعريف النص:  -أ

تعددت اآلراء حول تعريف "النص"، واختلفت حول كيفية فاعليته، سواء من حيث العالقات الداخلية له،    

أو حىت العالقات اخلارجية، لنسم  نصا خطابا تثبته الكتابة تبعا هلذا التعريف، يكون التثبيت بالكتابة مؤسسا 

 2 للنص نفسه"

السابق، هو أي خطاب ميكن تثبيته عن طريق   (Paul Ricœur)فالنص حسب تعريف "بول ريكور"   

التدوين/ الكتابة لكي يوجه من طرفا إىل طرف، حيث أن وجود النص يرتبط أساسا بعملية التثبيت عرب 

النص جيب أن يتسع عن هذا النطاق. فهو  الكتابة، كممون رئيسي لوجوده، إال  أن البعض يرى أن تعريف

  3أي نوع كان، حمكي أو مدون، طويل خمتصر، قدمي أو جديد" يرون أن تعريف النص يشمل أي "عرض من

  النص الفيلمي: -ب

أيضا قول مت تثبيته إن الفيلم خطاب/ قول من قبل صناع الفيلم، يتم توجيهه إىل املتلقي بصدد شيئا ما. و هو 

حيث هو مفعل بالكتابة/ بالتصوير على الفيلم اخلام، "و النص الفيلمي و هو الفيلم ك "وحدة خطاب" من 

 . 4فعلي  )تشغيل مركب من رموز اللغة السينمائية(

                                                   
 83ص   د.ط، بدون سنة النشر، و الداللة السينمائية، / مقاربة منهجية يف إنتاج املعىنالفيلم بني اللغة والنص ، )عالء( عبد العزيز السيد  1

 .30 ص ،1987اهليئة املصرية العامة للكتاب: القاهرة،  نظرية النص يف أفاق التنصيه، ، (حممد) تر خريي البقاعي ، (روالن) بارث  2

 .105ص  ،2001البحث اإلنسانية و االجتماعية: القاهرة، ، عني للدراسات و الفعل إىلمن النص ، حسن بورقية، (حممد) تر برادة،   (بول) ريكو  3

 .97، حتليل االفالم، ص (ميشال) ، ماري(جاك)أمون  4
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الفيلم هو متتالية، بصرية و ذو ترتيب وتتال فيما يتعلق بالنسبة جملموع اللقطات املكونة له، وذلك تبعا   

لألسلوب الفيلمي اخلاص به، باإلضافة إىل كونه قوال ال شفاهي ال يتحقق إال  عرب الشريط الفيلمي كمنتج 

، و ال يوجد النص الفيلمي إال  عرب فعلي تدوينه: تصويره وعرضه، وهذا العرض هو الوجود الفعلي هنائي

واحلقيقي للنص الفيلمي، لذلك "ميكننا تعريف النص بأنه بنية متماسكة حمددة مفهومة املعىن.النص شيء 

السياق، ميكنها أن  حيتوي على جمموعة األحداث )الصور و الكلمات واألصوات( متصلة ببعضها ضمن

  .  1تكون قصة أو حكاية، كل أجزاء النص تتالحم، تعمل معا هبدف إخبارنا بشئ ما"

 خطوات التحليل النصي:  2-1-2

 إن أهم اخلطوات اليت على احمللل السينمائي إتباعها يف دائرة التحليل النصي ما يلي: 

  اكتشاف شفرة الفيلم -

 إكمال التحليل والوصول به إىل مرحلة " التحليل غري قابل لالنتهاء"  -

 الدقة يف اختيار مقاطع التحليل -

  2حتليل بدايات األفالم ألهنا تشكل مناحي تعريفه للسرد الفيلمي. -

 التحليل األيقوني ) السمعي البصري(  -أ

  :) الصورة( الحركة في الفيلم 

حياول الباحثون النظريون يف جمال السينما تفسري ظاهرة الزمن احلاضر بأنه نتيجة اللتقاء ثالث حركات هي     

وهذه  1، و أخريا احلركة اليت خيلقها املونتاج"واإلضاءة"حركة املمثلني واألشياء داخل اللقطة مث حركة الكامريا 
                                                   

1 Robert P.Kolker, the film text and film , in the Oxford guide to film studies, p.12  
2 M maris ,J Aumont Opcit,p70  
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املخرجني السينمائيني يف خلق اإليهام بالواقع، باعتماد أهم عناصر التشكيل احلركي "امليزاسني" يبدأ معظم 

املخرجون  سعىاحلركة كأهم مستلزمات الواقع أوال وكون السينما هي عبارة مرادفة للحركة، ولتحقيق ذلك ي

األشياء وخيرجون احلدث الدرامي داخل الكادر بطرق هتدف إىل إضفاء مسات الواقع كثالثية العمق املكاين، 

كون اإليهام مؤثرا متاما، حينما جتول الكامريا يف موقع ختتلج صدور املتفرجني مبشاعر أشبه بتلك وميكن أن ي

اليت حيسوهنا عندما يسرون هم أنفسهم يف أرجاءها، وتسعى السينما عن طريق تقنية األبعاد الثالث تعميق 

املكان الواقعي يف  إدراكبينما يف  املكان الفيلمي إدراكولو أن الرؤية والسمع وحدمها يعمالن يف ذلك الفهم، 

احلركة ككل هي أهم دعائم الصورة السينمائية كفن حركي ومن  إناحلياة يلعب الوعي احلركي دورا مماثال،" 

مشاهد الفيلم اجلديدة هي نتاج تكوينات مشحونة بالفكر واحلركة املعربة عن معىن سواء   إنالواضح يف الذهن 

صحيح أن احلركة أضافت بعدا جديدا للفيلم وحرية جديدة إال  أهنا أصبحت  و .2كانت للمثلني أو الكامريا"

التماهي واستخدام احلركة من دون  و اإليهامأصبح وبكل سهولة أن تدمر  إذيف تطورها سالحا ذو حدين 

يتوقف  الذي يتعارض مع معدل سرعة الفيلم ومع معىن القصة أيضا... و اإلزعاجحكمة أو متييز يؤدي إىل 

جناح احلركة كما نراها على الشاشة ال على كيف ننفذها بل على مىت وملاذا ننفذها... هنا تتجلى عملية رسم 

احلركة مبيزانسني هادف عن طريق تنظيم أدوات العرض )السينيغرافيا( واحلركة الواحدة من أهم دعائمها." وقد 

  3لبا"كحركة اهلدف منها التحريك احملض مردودا ستعطي احلركة  

 

 

                                                                                                                                                          
 .61، ص1972السينما بني احلقيقة والوهم، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  (،علي) ، ترمجة الشوباشي بول() وارن  1

 .27، ص 1983، تر هاشم النحاس، التكوين يف الصورة السينمائية اهليئة املصرية العامة للكتاب،  جوزيف() ماشليلي  2

 .393ص ، 1997، قواعد اللغة السينمائية، اهليئة املصرية العامة للكتاب،دانيل( ) آرخون  3
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 :الداللة السمعية في الفيلم  

 أمهيتهاعندما يكف الصوت عن مصاحبة الصورة يف السينما " تصبح الشخصيات أكثر تسطيحا وتفقد     

بالنسبة للوجه املوسوم،  اإلطارواملوسيقي ) كما يقول املنظر البري الفاي( بالنسبة للصورة السينمائية هي مثل 

ونفس األمهية بالنسبة للحوار حبيث ال تكتمل الصورة الفيلمية بدون   1املوسيقى جتعل الصورة أكثر حيوية

وجود احلوار بني الشخصيات وكذا املؤثرات الصوتية اليت توحي بواقعيتها وهذا ما افتقدته السينما الصامتة يف 

 زمن مضى. 

 الصورة الفيلمية وفق للنقاط التالية: وبصفة جمملة ميكن حتليل 

 رقم اللقطة، حتليل زمن اللقطة، مضون الصورة )الشخصيات، الديكور، تحليل شريط الصورة :

 األلوان...(، سلم اللقطة )أنواع اللقطات(، زوايا التصوير، حركات الكامريا. 

 الصوتية.ؤثرات : احلوار ) صوت الشخصيات، املعلق( املوسيقى، املتحليل الشريط الصوتي  

 خالصة المبحث األول: 

اليت تطرقنا إليها أن املمارسة النقدية يف جمال السينما هي بصفة عامة أداة خال قة يتضح من خالل املقاربات 

يف متثيل قوة التحليل الفيلمي جيب االهتمام هبا و بلورهتا يف البحوث  ةدينامكييف جمال الفكر، وهي آلية 

  من أجل إثراء الدراسات السيميولوجية . العلمية

 

 

                                                   
 .33، ص 2001منطق السينما، الشمال للتأليف والنشر، بريوت، ، البري() الفاي  1
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  خالصة الفصل األول

حاول هذا الفصل املعنون بـ "قراءة نظرية يف السيميوجليا السينمائية" التعريف بالسيميولوجيا بشكل عام 

الكامريا والسيميولوجيا السينمائية من خالل دراسة اللغة املكونة من جمموع لقطات و زوايا التصوير و حركات 

وراء الصورة الفيلمية عن طريق تطبيق  اليت تشكل بدورها الفهم السيميولوجي للفيلم و ترمجة معانيه الكامنة

مقاربات منهجية انطالقا من مؤسسيها من أجل دراسة الفيلم دراسة ممنهجة وصوال يف األخري إىل نتائج جتيب 

  تمع املعاش.واقع اجملعن اإلشكاليات املطروحة اليت تنطلق من خالل 

 

 

 

 

 

 

 

    

    



 

 

 الفصل الثاني: السينما الجزائرية وجديد اإلنتاج السينمائي الجزائري

 مدخل

 المبحث األول

 سينمامدخل عام حول ال 

                      المبحث الثاني

  يف العاملالسينما نشأة و تطور حول  حملة وجيزة 

           المبحث الثالث

 واقع السينما يف اجلزائر و مستجداهتا 
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 مدخل:

إلينا ثقافات اآلخرين وحياهتم والرابط بني ثقافتنا الغربية والعربية تنقل متثل السينما دور كبري يف ترمجة الواقع املعاش 

هناية قصة فيلم مشحونة بالرسائل  االجتماعية، وما يعارضنا من مشكالت و حماولة وضع احللول هلا يف كل

موجهة للجماهري املشاهدة  فسنحاول يف هذا الفصل التطرق غلى ثالث مباحث رئيسية واملتمثلة يف: املبحث 

حتت عنوان مدخل هام حول السينما العاملية من حيث النشأة والتطور واستعرضنا من خالله ثالث مراحل  األول

لصامتة والناطقة، السينما احلديثة، والسينما املعاصرة وشرحنا كل عنصر على حدى للسينما واملتمثلة يف السينما ا

 إىل جانب عرض باقة من األفالم الغربية حسب السنوات. 

دراسة تطور السينما يف الوطن العريب من خالل تقسيم  وللسينما العربية وتطورها  أما املبحث الثاين خصص

ق العريب والسينما يف املغرب العريب و عرض جمموعة من األفالم وفق احلقبة العنصر إىل قسمني السينما يف املشر 

 الزمنية لكل مرحلة. 

تناولنا فيه تاريخ  ، أما املبحث الثالث خصص للسينما اجلزائرية حبيث يعترب هذا املبحث رئيسي يف الدراسة

جلزائر مع سرد جمموعة من األفالم حسب السينما اجلزائرية منذ االستعمار إىل غاية سينما األلفية اجلديدة يف ا

   .التطور الكرونولوجي للسينما يف اجلزائر 

 

 

 

 



 السينما الجزائرية وجديد مضامين اإلنتاج السينمائي الجزائري
 

 
137 

 في العالم  السينمانشأة و تطور  حول لمحة وجيزة المبحث األول :  -1

 من "دافنشي ليوناردو" اإليطايل العامل و واملهندس الفنان دونه ما إىل السينما بدايات – قبل ما – البعض رجع

 يف جلس إذا اإلنسان إن… م1558 "الطبيعي السحر" كتابه  يف "البورتا باتستادي جيوفاين" ذكرها مالحظات

 حجم يف جدا   صغري ثقب جوانبها احد يف وكان – خارجها ساطعة الشمس تكون بينما – الظالم تامة حجره

 ملا خياالت أو ظالال   الصغري الثقب اهذ مواجهة يف الذي احلائط على يرى أن ميكنه اجلالس فان – الدبوس رأس

 الثقب من ينفذ الضوء من شعاع نتيجة الطريق يعرب الذي اإلنسان أو العربات أو األشجار مثل احلجرة خارج هو

 الصغري.

 هي سابقة خمرتعات ثالثة بني للجمع نتيجة , م1895 حوايل إىل فتعود السينما صناعه مليالد احلقيقية البداية أما

 اخرتاعامها "لوميري لويس"و أوجست األخوان سجل فقد الفوتوغرايف. والتصوير السحري والفانوس البصرية اللعبة

 عام عرض أول إجراء هلما يتهيأ مل انه على فرنسا. يف الشاشة على املتحركة الصور عرض من ميكن جهاز ألول

 شارع يف الواقع كافيه  اجلراند قبو يف توجرايف سينما عرض أول اجلمهور شاهد فقد .. العام ذلك هناية يف إال

 استطاع فقد للسينما, احلقيقي املخرتع "لوميري لويس" يعتربون املؤرخني من فالعديد لذلك باريس. يف الكابوسني

 هذا يف وستطرق ملموسا واقعا السينما أصبحت هنا ومن السينمائية. الصور وعرض اللتقاط جهاز أول يصنع أن

 مرورا الصامتة السينما إىل املبحث هذا يف نتطرق وسوف شاملة. و موجزة بطريقة لسينماا بدايات إىل املبحث

   املعاصرة. السينما غاية إىل الناطقة بالسينما بعدها

 

  1930 -1895 الصامتة: السينما 1-1

 احلوار على تقوم الكلمات من متاما خلية وهي فقط الصورة على ترتكز أفالم عن عبارة هي الصامتة السينما     

 مع الصامت احلوار على تعتمد أخرى أحيان يف و أحيانا املوسيقية األدوات و احلوار غياب ظل يف الصامت
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 وتتبعه باملشهد رهوتأث املشاهد جلذب الكلمات غياب ظل يف أساسي عامل تعترب املوسيقى ألن خاصة املوسيقى

  الفيلم. ألحداث

 مبختلف األشخاص فجميع معينة لغة يتبع اجلمهور إىل حباجة ليست أهنا الصامتة السينما مييز ما أكثر و

 السينما أن القول فيمكننا وبذلك الرتمجة قراءة إىل احلاجة بدون وفهمه الفيلم مشاهدة ميكنهم ولغتهم جنسيتهم

  أخرى. سينما أي من واسع و كبري  مجهور متتلك الصامتة

 

  ة:تالصام للسينما األولى البدايات 1-1-1

  1910 -19الريادة: عصر -أ

  بانفجار ) السينما تاريخ يبدأ مل بدائية. األصوات من خالية صوت بدون األوىل بوادرها يف السينما كانت   

 لألقالم "لوميري" لألخوين عرض أول ،1891 عام يف "للكينتوسكوب" املسجل "ايديسون" باخرتاع سواء كبري(

 اجلنينية السينما قبل ما يفصل مما تعد أن ميكن مفردة حداثة من ما فإنه 1895 يف العرض مقابل يدفع جلمهور

 فتستهد كانت  اليت األوىل واخلدع بالتجارب بدأ استمرار يوجد وباألحرى احلق. مبعناها السينما عن الوليدة

 عام مبهر صامت متثيل إىل "جاسبار اليتيني" 1898 عام مساجوريا" فانتا " فيلم من ابتداء متتالية صور تقدمي

 أيضا يشمل بل سينما، بأنه عرف جلهاز 1890 سنوات يف الظهور فحسب يشمل وال رينو"، "إلمييل 9618

 قدمية احلقيقة يف هي التلفزيون منط من هازجب الصورة لنقل األوىل التجارب و 1اإللكرتونية. الصورة صناعة رواد

 قد رجيينو" "جورج أن ويبدو 1880 سنة املوضوع عن األوىل دراساته بايفا" دي "اندريانو نشر فقد السينما. قدم

                                                   
 ،1األول،ط اجمللد ،الصامتة السينما العالم/ في السينما تاريخ موسوعة والباقيات، األصوليات بواكرها في السينما ، (تشرتشي باولو) يوساي 1 

   37 ،ص2010 القاهرة، للرتمجة، القومي املركز ،1558 العدد
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 ارتباط يف استخدامها استمر السينما" قبل "ملا مؤكدة تقنيات فإن نفسه الوقت ويف 1909 عام فعلية نقلة حقق

 والتثقيف. للتسلية جديد هائل كوسيط  نفسها السينما أسست عندما 1905 -1900 سنوات إبان السينما

 ىعل األفالم بعرض شديدا اقرتانا مقرتنة تعرض طويلة لفرتة استمرت احلركية التأثريات مع املصباح وشرائط

    1.الشاشة

  ود:و الهولي مولد - ب

 مدينة وغرب وحوهلا هلوليود، صغرية ضاحية يف صناعة السينمائية الشركات من عدد أقام 1910 عام حوايل   

 ال السينما على اهليمنة من الشركات هذه أوجدته الذي للنظام تأيت السنني من واحد عقد وخالل أجنلوس، لوس

 أشبه متسعة استوديوهات يف اإلنتاج على وبالرتكيز العامل أحناء مجيع يف بل وحدها، األمريكية املتحدة الواليات يف

 نظاما أوجدت العرض إىل التوزيع إىل الدعاية إىل اإلنتاج من رأسي حنو على العمل جوانب كل  وبتجميع باملصانع

 أن غري املغامرة، مضمار يف تدخل لكي حتاكيه أن األخرى األقطار على وكان "واألستودي "نظام هو و أمنوذجيا

 نسق وليس "هوليود" النسق تواجد 1925 يف و .جزئيا جناحا إال تنجح مل مريكياأل النظام حملاكاة احملاوالت

 ويف السويد. إىل أفريقيا جنوب ومن البنغال، إىل بريطانيا يف السوق على هيمن والذي النحو، هذا على األستوديو

 وجنومها منتجاهتا اأيض أوجدت بل العاملية، األسواق غالبية على سيطرهتا بإحكام هوليود تكتف مل الوقت ذلك

  2العامل. يف شهريتني ثقافتني أيقونتني أكرب ومها بيكفورد" "مارى و شابلن" "شاريل أمثال من

  الهوليود: أفالم استقاللية - جـ

                                                   
  37 ص نفسه، املرجع 1 

 ص ،2010 ط األول، اجلزء الصامتة، السينما العامل/ يف السينما تاريخ موسوعة األسستديو، ونظام هوليود هوليود هنضة ،(دوجالس)جومرى 2 

143.     
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 مستقّلة شركات بصفته طويل وقت منذ مسريته احلالية اإلعالمية الوسائل تكّتالت أقوى من العديد تبدأ   

 جناحهم من الفين الوسط يف واملهنيني النجوم أفضل بعض استفاد فصاعدا، الصامتة احلقبة من و متواضعة.

 بسبب ولكن ذلك يف هممن رغبة ليس الباب، عند ينتظرون آخرون بقي حني يف حرفية، استقاللية لتحقيق

 بيكفورد ماري " فريبانكس" و"دوكالس شابلن"، "شاريل هوليود جنوم اجتمع واملكانة، الثروة قمة ويف ظروفهم.

 عام يف مستقّلة شركة بصفتها املثلني" احتاد " أرتيست يوناتيد" معا ليؤسسوا غريفيت" " "ديبليو" ويدي"،

 "وهو افريقي أصل من أمريكي أفالم رائد هناك كان  اآلخر، رفالط على وتوزيعها. أفالمهم إلنتاج ،1919

 تدعّمه. حتتية بنية دون من غالبا، ووّزعها، أفالمه أنتج -حقا مستقل أمريكي سينمائي منتج أول ميشو" أوسكار

 مكتب مؤخرة يف املتحركة الرسوم إنتاج على ركز الذي الصغري اسيديومها ديزين" "والت و "روي" الشقيقان أدار و

 غولدواين" "صمويل و "سلزنيك" أو". "ديفيد اإلنتاج أسطوريت لعم ازدهر و العشرينيات. بداية يف عقاري

  1مستقّلتني. موهبتني بوصفهما

 

 وهي ميزانيتها، اخنفاض نتيجة ، "فقرية" استوديوهات عّدة باندماج بكتشرز" "ريبيلك تأسست ،1930 عام يف

 " الركن ذلك دعي ) اجنولس لوس يف "غاور" وشارع سنسيت" جادة " بني التقاطع قرب جتّمعت مستقّلة شركات

 يدعى اإلمكانيات متواضع آخر إستوديو هناك كان  املنطقة" يف األمريكي الغرب أفالم النتشار غاور"، وادي

 ملسرية زمخا ومنح الشهرية، تشابلن" "تشاريل سلسلة نشر وقد غامرات،وامل الغرب بأفالم متخصص "مونوغرام"

 مدير من بتوجيه ،األربعينات يف ريليزنغ" "بروديوسرز شركة دعمت األثناء تلك يف بدايتها. يف املهنية واين" "جون

                                                   
 1  سعد الدين )مروان(، السينما األمريكية املستقّلة، املؤسسة العامة للسينما، دمشق، 2012، ص 11  
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 عام الزرقاء" "حلية أفالمه: أفضل من اثنان وفيها ج" "إدغار للمخرج أفالم عدة فروميكس"، "ليون اإلنتاج

 1945.1 عام وحتويلة ،1944

 : 1940-1927: في السينما الصامتة الصوت عنصر 1-2

متة حتتوي على نوع من املصاحبة الصوتية. ولقد كان للعروض السينمائية األوىل حماضروها اتكاد األفالم الص   

معناها للجمهور. ويف عدد من الدول الذين يدلون بتعليق على الصور اليت متر على الشاشة ويشرحون حمتواها و 

. ويف اليابان ظلت السينما الصامتة القاعدة متاما يف  الغربية استمرت هذه املمارسة لفرتة تتجاوز املرحلة األوىل

  2وقد ظهر فن ) البنشي( الذي يؤدي حركات ويديل بنص أصيل ليصاحب الصورة. 1930سنوات 

البداية جترى على البيانو، مث جيرى عزفها من احلصيلة الشعبية كانت يف   قدومع احلديث جاءت املوسيقى.

السائدة، مث جاء الوقت ليجرى تأليفها خصيصا ويف املناسبات الكبرية فإن هذه املوسيقى يؤديها أوركاسرتات و 

مة، و جوقات و مغنيات أوبرا، بينما فكرة صغرية أو حىت جمرد عازف بيانو يعزف يف الدور السينمائية األقل فخا

املوسيقى األصيلة لديهم خياران. األول هو أن جيهزوا عازفا للبيانو او  أداءأصحاب العرض اللذين ال يستطعون 

مع مدونة موسيقية و عادة ما تتألف من خمتارات من النغمات الشعبية الكالسيكيات فرقة صغرية  أواألورغن 

ة ملصاحبة القصص املختلفة يف الفيلم. واخليار الثاين مدونة يف القوائم املوسيقية واليت تقدم موضوعات مالئم

املضغوط حيث يتم  باهلواءمن البيانو على األرقن الضخم ويدار  امليكانيكية اآلالتاألكثر جرأة هو اللجوء على 

، وأحيانا ما كان يصاحب املوسيقى تأثريات املضغوطالقطعة املوسيقية على شكل أسطوانة من الورق  إدخال

صاخبة. وغالبا ما يتم احلصول عليها من مؤيدين مزودين مبجموعة كبرية من املوضوعات املوسيقية اليت حتدث 

                                                   
  1مروان سعد الدين، مرجع سبق ذكره ص 12

 
  2 باولو تشرتشي )يوساي( ، السينما يف بواكرها األصوليات والباقيات، موسوعة تاريخ السينما يف العامل/ السينما الصامتة مرجع سبق ذكره ص 47 



 السينما الجزائرية وجديد مضامين اإلنتاج السينمائي الجزائري
 

 
142 

أصواتا طبيعية مصطنعة لكن التأثريات نفسها ميكن أن تؤديها اآلالت ومنها بصفة خاصة مثل شهري ومتطور هو 

  1.ومونت هيبودروم" يف باريساملستخدم يف سينما "ج

 : االنتقاليةالسينما في المرحلة  1-3

روبا ينافس أبد، تنظيم صناعة الفيلم يف الواليات املتحدة األمريكية و  1913و  1908بني عام      

اإلنتاج والتوزيع والعرض جماالت منفصلة و املشروعات الرأمسالية الصناعية املعاصرة، ولقد زاد التخصص عندما 

بالفعل أن يؤسسوا هيمنة  احاولو بعض املنتجني ، وخاصة الواليات املتحدة األمريكية، قد  أنمتميزة، رغم 

هذه الفرتة غالبا بأهنا "سينما التكامل السردي" مل تعتمد  أفالماحتكارية على الصناعة برمته، حيث يشار على 

جية عن النصوص لدى املشاهدين، بل تعتمد باألحرى على أعراف سينمائية لكي تبدع أفالما على املعرفة اخلار 

دقيقة  15سردية روائية متماسكة من داخلها، ولقد بلغ متوسط الفيلم ألف قدم طوال، ويستغرق عرضه حوايل 

ذه السنوات وبصفة رغم أن ما يسمى بالفيلم الروائي، والذي يستغرق ساعة أو أكثر ظهر أول ما ظهر إبان ه

 وتأسيسهاعامة ظهور التكامل الروائي للسينما قد تطابق مع حركة السينما يف اجتاه اجملرى الرئيسي الثقايف 

باعتبارها الوسيط الفين اجلماهريي األول حبق. وقد استجابت الشركات السينمائية للضغوط من املنظمات 

واسرتاتيجيات أخرى مما أكسب األفالم  دنيةة داخلية واهليئات املأنظمة رقابياحلكومية واهليئات املدنية مع وجود 

  2وصناعتها درجة من التقدير االجتماعي.

  1960 -1930 الناطقة: السينما 1-4

  الصوت: عصر 4-1

                                                   
  48 ذكره،ص سبق مرجع ، (يوساي) تشرتشي باولو 1

   .89 ص ،2010 1ط، األول، اجلزء الصامتة، السينما العامل/ يف السينما تاريخ موسوعة، السينما يف املرحلة اإلنتقالية،  )روبريتا( بريسون 2  
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  التأثري، عميق االستقرار عدم من حلقبة فاصلة عالمة الناطقة السينما إىل الصامتة السينما من االنتقال كان   

 جديدة تقنية خلقت لقد السينما، تاريخ يف عظيمة إبداعية عقليات فيها ظهرت اليت الفرتة هذه أيضا كان  كما

 يف و ا،السينم لفن جديد شكل يف والتفكري بالتجريب االهتمام أثارت أيضا ولكن ،االضطراب و الذعر من حالة

 ملختلف احلياة إعادة إىل فإهنا طويلة، لسنوات هلوليود العاملية املكانة التقنية هذه فيه قوضت الذي الوقت

 السابقة السنوات وبني بينها متيز خاصة مالمح الفرتة هلذه كان  لقد العامل. أحناء كل  يف القومية السينما صناعات

 ةتالصام السينما احتوت لقد ، اإلطالق عل صامتة تكن مل تةالصام السينما نفهم ولكي عليها، الالحقة أو

 هذه أن بل أيضا املستمع مكان يف املتفرج تضع أن حاولت اليت األصوات أنواع لكل اإلشارات من العديد

 من كامل  غريق أو البيانو عازف يؤديها حية موسيقى مبصاحبة السينما يف تعرض كانت  الصامتة األفالم

 أن كما  الشاشة، على املتفرج يراه الذي احلدث على صوتية مؤثرات يضيفون املوسيقيون كان  اهلادة ويف األوركسرتا،

 الكاملة السيطرة ميلك الذي هبا خاصا شكال األفالم عرض عند الصوتية املصاحبة لتلك عرفت اليابانية السينما

  الشاشة. على يدور ملا والصوتية اللفظية تفسرياته خالل من السينمائي العرض على

  :الموسيقي الصوت 2-2

 1960 غاية غلى 1920 عام من األوىل متتد منفصلتني، فرتتني الناطقة السينما يف املوسيقي الصوت حيتل   

 األسلوب، ناحية من الفرتتني هاتني بني كبرية  اختالفات وهناك الراهن، وقتنا غاية إىل 1960 بدايات من والثانية

 ليس التقسيم هذا من الرغم وعلى اإلنتاج، ونظم االقتصادية الظروف و واجلماليات الفنانني تغيري بسبب وذلك

 منذ متبعة ظلت لألفالم املوسيقى كتابة  يف حمددة ومعاجلات طرق هناك كان  انه حقيقة يعكس فإنه متاما، دقيقا

 وحىت الستينيات فرتة من وذلك حداثة أكثر مبمارسات ذلك بعد استبداهلا ليتم اخلمسينيات، وحىت الثالثينيات

 نطاق على التجريب للتطور مرتابطة مراحل ثالث األوىل الفرتة يف جيد املرء فإن ذلك، على عالوة الثمانينيات

 وحىت الثالثينيات منتصف من أسلوبية و تقنية معايري ووضع الثالثينيات،  أوائل و العشرينيات أواخر يف واسع
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 االربعينيات منتصف منذ األفالم ملوسيقى والوظيفة التعبريية لإلمكانيات متزايد اتساع مث األربعينيات، منتصف

  1الستينيات. وحىت

 

  الناطقة: السينما في االنتقالية الفترة 2-3

 تقدم اليت التسلية عروض من جزءا املتحركة الصورة كانت  عشر، التاسع القرن من األخري العقد يف مولدها منذ   

  العشرين القرن من الثالث العقد وخالل الثاين العقد أواخر ويف احلي. املسرحي العرض مثل أخرى عروضا ضمنها

 مصحوبة األفالم أن كما  حية، وأغنيات تورقصا كوميدية  فصوال مسرحية تقدم السينمائي العرض دور كانت

 كانت  كما  الكونسري. قاعات يف تعزف أصال كانت  موسيقية ملقطوعات األرغن، آلة أو األوركسرتا على بعزف

 "الفودفيل" لعروض تقدم كانت  اليت وارنر" " إلخوان القصرية الفيتافون" " أفالم خاصة – األوىل الناطقة األفالم

 املهمة األحداث تسجل كانت  اليت "فوكس"، لشركة السينمائية "موفيتون" جرائد إىل ةباإلضاف اجلماهريية،

 تقدمها اليت العروض لتحاكي تستخدم القصرية الناطقة األفالم كانت  الشهرية. الشخصيات وتصور املعاصرة

 2ى.أخر  مسرحية عروض جانب إىل الصامتة األفالم تعرض كانت  اليت العرض دور و "الفودفيل" مسارح

  اللون: 2-4

 

                                                   
 اهليئة ،1586 العدد الثاين، اجلزء ،1960 /1930 الناطقة السينما العامل/ يف السينما تاريخ موسوعة  املوسيقي، الصوت ،(مارتني) ماركس  1 

  133 ص ،2010 األمريية، الشؤون ملطابع العامة

 

 العامة اهليئة ،1586 العدد الثاين، اجلزء ،1960 /1930 الناطقة السينما العامل/ يف السينما تاريخ موسوعة  واإلبداع، التكنولوجيا ، (جون) بيلتون2

  761 ص ،2010 األمريية، الشؤون ملطابع
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 متناثرة ملونة مشاهد تصوير حول تدور امللون الفوتوغرايف التصوير يف األوىل التجارب كانت  املفهوم، وبنفس    

 اجلديدة التقنية وجود من عزز مما قصرية، ملونة أفالم ىلإ باإلضافة واألسود، باألبيض ويلةالط الروائية األفالم داخل

 على حتتوي فيلما ثالثني من أكثر صنع مت 1932 و 1926 عامي نيب و بدعة. باعتبارها عليها اجلمهور وهلفة

  باأللوان. أكثر مشاهد

 صنع حيث 1935 و 1932 عام بني التحريك أفالم يف "التيكنيكلر" استخدام حق ديزين وولت اشرتى ولقد  

 "بيونري شركة قامت 1933 عام ويف 1932 أشجار" و "أزهار مثل األوسكار جبوائز فازت اليت القصرية األفالم

 "رقصة بفيلم وبدأت امللونة، األفالم يصنع -"التكنيكلر" بطريقة امللون اخلام الفيلم متلك كانت  اليت – برودكشنز"

 أفضل عن األوسكار جبوائز فاز والذي ألوان، ثالث من خام مفيل باستخدام حيا عرضا يصور الذي الكوكاراشا"

  1قصري. كوميدي  موضوع

  التحريك: أفالم تطوير في ديزني والت جهود 3-5

 كرتون  فيلم كأول  السبعة" واألقزام وايت "سنو فيلم قدم 1932 عام من سبتمرب والعشرين احلادي شهر يف    

 حنو إيراداته بلغت إذ مسبوق غري عائد فحقق أجنلوس"، "لوس يف "كارثي" سريك يف افتتاحه ومت طويل، روائي

 والت أحتف" آنذاك. سائدا كان  يالذ والكساد الكربى االقتصادية األزمة أثناء دوالر مليون 1.499.000

  ."باميب" و "دامبو" و "فانتازيا" و "بينيكيو" مثل طويلة روائية كرتونية  بأفالم العامل "ديزين

 فنان 1000 من أكثر فيه العاملني عدد بلغ حيث ديزين"، "باربانك ستيديوأل إنشاؤه اكتمل 1940 عام ويف

 ألعمال ديزين منشآت من باملائة 94 خصص الثانية، العاملية احلرب أثناء و تقين. قصص وكاتب كرتون  ورسام

                                                   
  1  املرجع نفسه ص 178   
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 حىت دمتق مازالت اليت تلك الصحي التوجيه أفالم كذلك  العسكرية، التدريبات أفالم إنتاج ذلك ومشل حكومية،

  1األمريكية. اخلارجية وزارة خالل من اآلن

 يفمجع فيه مخس تقنيات  الذيقدم الفيلم املوسيقى "الثالثة الكابالريوس"  "والت ديزىن"قدم  1945وىف عام  

اجلنوب" والفيلم الذى نال  أغنيةروائية مثل " أخرى أفالم يفاستخدمها  اليتالفيلم الكرتوىن، وهى التقنيات 

اثناء  "ديزىن" أستوديوفيلما روائيا مت توزيعها من خالل  81 األفالماستحسانا كبريا "مارى بوبينز" وبلغت هذه 

   .حياته

 أفالمه، وهذا ما جعله يفوز باجلوائز مثل سلسلة هيةالرتفي أفالمه يفعلى عنصر التعليم  "والت ديزىن"لقد حرص 

" و"الربية فريقياإل األسدالذائلة" و" الرباريالشبيهة مثل "الصحراء احلية" و" األفالم "حياة املغامرة احلقيقية" و

احملميات  أمهية إىلعامل احليوانات الربية ونبه  يفاملناظر اخلالبة للطبيعة  "والت ديزىن"الطاهرة". لقد استحضر 

 .األمريكيةالواليات املتحدة  يفالطبيعية 

مليون  17 إنشاءهاووصفت بأهنا مملكة السحر حيث بلغت تكلفة  1955عام  يف  "ديزىن الند"مت افتتاح 

مليونا من البشر زاروها  250فان حنو  إنشاءهادوالر، وسرعان ما زادت االستثمارات فيها، وىف العقد الثالث من 

 . العامل أحناءمن مجيع  ونبالءذلك رؤساء دول وملوك  يفواستمتعوا هبا مبا 

                                                   
 ،11:39:00 ،2012 يناير 3 الثالثاء السينما، على عني العامل، يف والتحريك الرسوم أفالم صناعة عبقرية شليب، ممدوح ترمجة ، ولت() ديزين 1 

  www.eyeoncinema.net ،2016 أوت 17 التصفح تاريخ
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 األوائل، وكان من 1954عام  يف التليفزيوين إنتاجهالربامج التليفزيونية، فقد بدأ  يفسبق  "لوالت ديزىن"مث كان 

، وكان "نادى ميكى ماوس" و" 1961عام  يف" لأللوانالذين قدموا برامج ملونة من خالل "العامل املدهش 

   1مشاهدة ىف اخلمسينيات. األكثرزورو" 

 السينما أثناء الحرب العالمية الثانية 3-6

متسارع يف  ، وكان هلا تأثري يف عامل السينما بشكل كبري و1939بدأت احلرب العاملية الثانية يف أوربا من عام    

بريطانيا، حيث قتمت احلكومة بإغالق دور العرض لفرتة قصرية، ومل تقم بإعادة فتحها إال حتت ضغوط. أما 

قد جاء يف الفرتة اليت زاد فيها االحتياج األملاين. تقدما حيث فقدت هوليود أسواقها اخلارجية املرحبة التأثري التايل ف

يف أوربا. و لقد ازدهرت صناعات السينما القومية، على الرغم من أهنا كانت يف البالد احملتلة معرضة للرقابة 

ساخر، فإن السينما الفرنسية متتعت حبالة ن االزدهار األملانية الصارمة. وكما يذكر أحد املؤرخني الفرنسيني بشكل 

، حيث كان املتفرج الفرنسي يوضع يف موضع االختيار بني الذهاب ملشاهدة فيلم خالل فرتة حكومة" فيش"

جيوفري نويل مسيث، االشرتاكية والفاشية  2فرنسي أو أملاين، لكن اجلمهور كان خيتار السينما الفرنسية دائما.

  ة،والدميقراطي

 السينما الحربية:  6-1

                                                   
  1  ديزين )والت( ، ترمجة ممدوح شليب، مرجع سبق ذكره.

مسيث  )جيزفري نويل( ، االشرتاكية والفاشية و الدميقراطية، موسوعة تاريخ السينما يف العامل/ السينما الناطقة 1930/ 1960، مرجع سبق ذكره ص 

.3892  
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حربية باملعىن احلقيقي كانت تلك اليت ظهرت خالل احلرب العاملية الثانية ، وخاصة تلك اليت كانت  أفالم أوللعل 

 األفالمنصف وثائقية . ومن هذه  أووثائقية  أفالمعبارة عن  األفالم، وغالبا ما كانت هذه  أملاينبتوقيع بريطاين و 

من بريطانيا ، و " نصر يف اجلبهة الغربية " عام  1941و " هدف الليلة " عام  1939" عام  أجنحة لألسد" 

 . أملانيامن  1941

اليت مزجت بني تقنيات الطابع الوثائقي و  األفالمجمموعة من  األربعينات، فقد محلت بداية  أيضاويف بريطانيا 

 إىلو " الطريق  1943، " ماليني مثلنا " عام  1942ام مثل " اليت هبا خندم " ع بأفالمالقصص اخليالية لتخرج 

الدعائية للدولة ، مثل " هل   واألهدافمزجت بني القصص اخليالية  أخرى أفالموهناك   1944عام  " اإلمام

 . 1943و " التايل " عام  1942كان اليوم جيدا ؟ " عام 

كانت هوليود على موعد مع تغيري يف النمط احلريب من السينما ، حيث مت يف هذا العام توقيع   1940يف العام 

دخول اخلدمة العسكرية ،  أمريكياتفاقية " التدريب االنتقائي واخلدمة العسكرية " والذي يفرض على كل شاب 

أستوديو خيلو من فلم هبذه الفكرة . ومن بني  أي تلك الفرتة فلم يكن أفالموقد كان هلذا املوضوع حصة كبرية يف 

 ناللذا و "كوستيلو"و  "ابوتو"( الثنائي الكوميدي  لإلنتاج) التابعة لشركة يونيفريسال  أفالمهذه االفالم ظهرت 

على يد الثالثي الكوميدي امللقب بـ )  1941من شان الكوميديا احلربية بعد ظهورها عام  اإلعالءعمال على 

يف هذا العام كان فلم " اجملند باك " ، فلم " يف البحرية " ، وفلم " استمر  أفالمهم أوىلء الثالثة ( ، ومن العمال

، وشركة "  "بوب هوب"فكان فلم " امسك باملسودة " للكوميدي  لإلنتاجلشركة " باراماونت "  أما .  بالطريان

، و شركة " كوملبيا  "جيمي ديورانيت"و  "فيل سيلفرز"ثنائي " لل اآلنيف فلم " انتم باجليش  لإلنتاجوورنر برازرز " 

يف فلم "  لإلنتاجشركة " فوكس "  أخرياو  "فريد استري"غنيا " للكوميدي  أبدايف فلم " لن تصبح  لإلنتاج" 

،  األفالمشهرة نصيب من هذه  األقل اإلنتاج. وكان لشركات  "هاردي"و "لوريل"كبرية " للثنائي الشهري   أسلحة
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ادي فوي "يف فلم " استعراض اجملندين اجلدد " للثنائي بوب كروسيب و  لإلنتاجمثل شركة " ريبابليك بيكتشر " 

  .1"نات بينديلتون"للكوميدي  " يف فلم " الرقيب موليغان لإلنتاجشركة " مونوغرام بيكتشر "  وأيضا،  "االبن

و السالح  األمريكيتتحدث عن اجليش  أفالم أيضا 1941وبعيدا عن الكوميديا احلربية ، فقد ظهرت يف العام 

" و فلم " القنبلة العائمة " ، ويف  أجنحة أريداملظلمة " ، فلم "  الكتيبةاحلريب مثل فلم " صوت البوق " ، فلم " 

لم حريب قبل احلرب العاملية الثانية ويدعى " اىل شواطئ ف آخر لإلنتاجهذا العام قدمت شركة " توينيت سينشري " 

 . األمريكيةطرابلس " عن سالح البحرية 

اعرتافات جاسوس نازي " عام  " أبرزها األفالمالشهرية ، فقد ظهرت جمموعة من  "بريل هاربر"قبيل حادثة  أما

شركة "  إنتاج" يف نفس العام ومن  وفلم " هتلر ، وحش برلني لإلنتاجشركة " وارنر برزرز "  إنتاجمن  1938

يف هذه الفرتة هو فلم  األفالم أشهرمنخفضة التكلفة . ولعل من  األفالم إنتاجاملنتجني احملدودة " واملتخصصة يف 

،  1941دخلت الواليات املتحدة احلرب عام  أنوبعد  .من بطولة غاري كوبر  1941" الرقيب يورك " عام 

هلا دور دعائي مسؤول عن  األفالماحلربية ، وقد كانت معظم هذه  األفالمكم اكرب من   بإنتاجهوليوود  بدأت

 إبرازتعمل على  أخرى أفالمجانب هذا ، كانت  إىلشان الواليات املتحدة وتشويه مسعة العدو . ولكن  إعالء

، " النجم  1943" عام  ، " حافة الظالم 1942السيدة مينيفر " عام  " ، مثل أمريكاالبطولية حللفاء  األعمال

 ألفالمالكتب والروايات الشعبية هي املصدر الرئيسي  أصبحت. وقبيل انتهاء احلرب  1943عام  " القطيب

                                                   
ع ، موق 2016، 2011أكتوبر  1السبت  تاريخ السينما احلربية، جملة االلكرتونية الشاملة،   (حممد) الرفاعي  1

www.sutuur.com/cinema/2370-muhmd .html   

http://www.sutuur.com/cinema/2370-muhmd%20.html
http://www.sutuur.com/cinema/2370-muhmd%20.html
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ثالثون ثانية على طوكيو " عام  "،  1943حازت على شهرة وصيت اكرب ، مثل " مذكرات غوادالكانال " عام 

  1945.1عام  " و " كانوا قابلني لالستهالك 1944

  1995-1960 :لحديثةالسينما ا 1-3

تغريات تدرجيية يف معظمها، فلم يكن هناك حدث  1945كانت املتغريات اليت حدثت يف السينما يف العامل منذ 

، ومع ذلك فإن السنوات اليت 1930بعينه ميكن مقارنته باالنتقال السريع حنو الصوت الذي اجتاح العامل حوايل 

حدثت عرب أحناء العامل، وجعلت السينما ميكن اعتبارها خطأ فاصل، بسبب التطورات اليت  1960تدور حول 

 املعاصرة خمتلفة يف العديد من النواحي عنها يف الفرتات السابقة. 

هنيار نظام األستوديو يف لقد كان أهم هذه التغريات على الرغم من أهنا أكثر تدرجيية أيضا هو الذي نشأ عن ا

رى، ويف بداية الستينيات كان نظام هوليود يف حالة هوليود،، وكل النظم اليت كانت حتاكيه وتنافسه يف بلدان أخ

فوضى كاملة، فقد تسبب اخنفاض عدد اجلمهور، وإخفاق بعض األفالم ذات التكاليف العالية، يف وضع 

الشركات الكربى على حافة اإلفالس أو االستيالء عليها من املنافسني. وبينما كانت الشركات الكربى تتخبط، 

يدة مثل شركة "اينرت ناشيونال بيكتشرز"، لتصنع أفالما ذات ميزانية قليلة موجهة إىل دخلت الساحة شركات جد

  2اجلمهور الشباب ودور عرض السيارات

 السينما في عصر التلفزيون:  3-1

                                                   
، مرجع سبق ذكره)حممد(  الرفاعي  1  

، اجمللد الثالث، اهليئة العامة لشؤون املطابع 1960/1995، موسوعة تاريخ السينما يف العامل  (أمحد) ، ترمجة يوسف)جيزفري نويل(   مسيث 2

  . 7، ص 2010األمريية، 
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تعترب السينما والتلفزيون عاملني منفصلني، سواء يف املمارسات الصناعية أو يف جتربة املشاهدة، حىت منذ ظهور 

التلفزيون باعتباره املنافس للسينما على املستوى الصناعي والتجاري. لقد كان هذا هو احلال بالفعل يف الواليات 

رؤوس األموال بني اإلذاعة و السينما يف العشرينيات. وهو ، حيث حدثت جتربة عبور املواهب و األمريكيةاملتحدة 

يف أيدي . أما يف أوربا كانت اإلذاعة 1939األمر الذي امتد إىل التلفزيون مع بداية أول بث تلفزيوين يف عام 

االحتكارات احلكومية، فقد ظل العاملان منفصلني لفرتة أطول، ولكن منذ اخلمسينيات حدث تقارب متزايد 

على كل املستويات. وحبلول الثمانينات ومع ظهور التلفزيون ذي الشاشة الكبرية من جانب، والفيديو من  بينهما

جانب آخر، اهتزت كل اجلوانب بني السينما والتلفزيون، فاألشكال اإللكرتونية ) مثل الفيديو والتصوير الرقمي( 

ت اليت تنتج مواد هلما معا، واألفالم اليت تصنع تستخدم اآلن بشكل متزايد يف السينما، وهناك العديد من الشركا

للعرض السينمائي تعرض عادة على شاشة التلفزيون )سواء بالبث التلفزيوين أو يف شكل الفيديو( أكثر مما تعرض 

  1يف دور العرض

 التجريب السينمائي في التلفزيون )الفيديو غراف(:  1-1

من الناحية التقنية تعين )تلفزيوين( فاجلهازان شيء واحد يف األساس التقين لكنهما كأداتني  (vidéo)إن كلمة 

هلما طريقني خمتلفني التلفزيون منذ بداياته جهاز رؤية عن قرب موجة لنقل األخبار يف حني أن الفيديو ظهر  

هة واحلاجة امللحة لبعض من االخرتاعات العلمية من ج كجهاز رؤية حرة، نشأ الفيديو وتطور عرب سلسلة من

أعمال تلفزيونية حرة خارج عن سلطة  إنتاجعلى الرتاث السينمائي يف حماولة  اعتمدوافنانني التلفزيون الذين 

التلفزيون املوجهة، أعماال "فيدوية" أولية مهمة يف معارض خاصة يقول )جان بوك فارجيه( أن فن الفيديو هو ) 

( ولكن فن الفيديو قد جتاوز الصفة النوعية لفن التلفزيون القائم على اإلرسال ضد التلفزيون، لصيق التلفزيون

                                                   
  17، ص املرجع نفسه،  (أمحد) ، ترمجة يوسف)جيزفري نويل(   مسيث 1
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املباشر واملستمر وسط بيئة ثابتة ومغلقة بأربع جدران مهما كانت املساحة. وعن بعد و اىل مكان ويف نفس 

  1اهريي.مما جيعل فن التلفزيون جهاز سيطرة وجهاز اتصال مج الوقت الصورة والصوت ويف نفس وقت احلدث

صورا إلكرتونية معاجلة بطريقة تدرجيية يف برنامج عن اجلاز وبدأ من  (WGBH)بثت قناة  1964ويف عام 

من الرتاث  استفادواقدمت القناة للفنانني إمكانية أن ينفذوا برامج جتريدية يف اسرتاحة الفنانني الذين  1968عام 

السينمائي مثل )اآلن كابرو، أوتوبني، جيمس سورايت و آخرون( أبدع هؤالء يف استثمار ثوابت الوسط اجلديد ) 

جرافيكية وصوال إىل تشكيل  أومن مهارات التالعب بالصورة مبولدات أو مركبات وصور جتريدية ملونة الفيديو( 

رتونية واليت تشبه إىل حد ما تلك الصور البصرية اليت أبدعها ن لرؤيتهم لتلك الصور االلكيمباشر دهشت املشاهد

خمرجوا املوجة الفرنسية املعاصرة يف السينما أصحاب املذهب البصري ) جرمني دوالك، أبيل جانيس، جان متريي، 

   2و آخرون(.

 دخول نظام الحاسوب:  3-2 

لقد كانت التجارب الكمبيوترية يف جمال اجلرافيك باهظة التكاليف وتستغرق وقتا طويال لصنعها، وكانت نتائجها 

صورا شديدة التبسيط وتفتقد الرباعة. وعلى الرغم من كون الكومبيوتر مفيدا يف جمال األمناط التجريدية، فإن 

إمكانية استخدام هذه التقنية لصنع أشكال متثل   فنانني موهوبني نادرين مثل بيرت فولدز، استطاعوا اكتشاف

وحبلول أوساط الثمانينات،   1974كائنات حقيقية، على حنو ما ميكن أن نراه يف فيلمه الساحر " اجلوع" سنة 

كانت التطورات يف تقنية خلق الصور تتيح للفنانني حماكاة األشكال ثالثية األبعاد، لكنها مل تكن تقدم إال 

معا من ألوان حمدودة. ومرة أخرى فإن فنانا بعينه، هو "جون السيرت" كان قد قام بدراسة فنون نسيجا بصريا ال

                                                   
 1  141-140، ص ص 2004، جملة الثقافة األجنبية، العدد الثاين،  (جودت) فرانوازبارفيه، التلفزيون و شراكة الفنون، ترمجة جايل 

  
  2 149-147مرجع نفسه ص ص   
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كان ميلك خياال فنيا لكي يزاوج هذه اإلمكانيات التقنية مع   –التحريك التقليدية يف معهد كاليفورنيا للفنون 

م و ابنها خيتلفان حول لعب عن مصباح مكتب أ 1986القصص اليت تناسبها، فجاء فيلم "لوكسور الصغري" 

  1مهرجانات برلني، و هريوشيما، كما حصل على ترشيح لألوسكار.الكرة، وهو الفيلم الذي فاز جبوائز 

وبعد سنوات قليلة، أتاحت املساحات الضوئية للصور الفوتوغرافية أن تتغري باستخدام الكومبيوتر، وفجأة اكتسب 

 يدة. فن التحريك باملؤثرات اخلاصة أمهية جد

 الكاميرا بالكومبيوتر:  أنظمة 3-3

/ كادر/ الثانية وبعد 24التطورات يف جمال الكامريات السينمائية للمخرجني بدأ التصوير اللقطة بسرعة  أتاحت

حتويل احلركة من حركة طبيعية  بالتايل /كادر/ الثانية مثال  و48ذلك أثناء التصوير ميكن تغيري سرعة التصوير إىل 

 إىل حركة بطيئة وعادة ما يتم هذا التحويل أثناء التصوير أو املونتاج. 

وبفضل تقنيات الكومبيوتر أصبح باإلمكان التحكم بسرعة الكامريا السينمائية بواسطة الكومبيوتر وعن بعد وهو 

ثناء التصوير بعض إمكانيات التشغيل اليت ميكن ما يتيح للمخرجني التحكم يف وظائف الكامريا يف أوقات حمددة أ

( متعددة السرعة وحتريك الفيلم إىل اخللف Shutterالتحكم فيها بواسطة الكومبيوتر احملمول هي برامج الغالق )

أو بسرعة إىل األمام بدقة أو تشغيل الكامريا بسرعة كادر واحدة يف الدقيقة. و إن التشغيل هبذه الدقة وعلى وفق 

  2بعمل لقطات اليت تتطلب تغيريات يف السرعة و الغالق. ت يعدها الكمبيوتر يفيد كثريا بيانا

                                                   
  261، مرجع سبق ذكره، ص1995-1960، فن التحريك ما بعد الصناعة، موسوعة تاريخ السينما يف العامل/ السينما املعاصرة  ويليام() موريتز 1 

 

  166-155، التكنولوجيا الرقمية يف اإلنتاج السينمائي والتلفزيوين، ص ص  فارس مهدي() القيسي 2
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 : السينما المعاصرة والتقنيات الجديدة 1-4

 سينما القرن الحادي والعشرين: 4-1

بشكله املتواضع، ويف « ثالثي األبعاد»مث « األبيض واألسود»بدأت صناعة الفن السابع مع الفيلم الصامت 

التسعينيات ومع ظهور اإلنرتنت يف عامل التكنولوجيا ودخوله قطاع السينما، حدثت ثورة حقيقية خاصة مع ظهور 

ا  2007يف « الدجييتال» وأصبحت لألفالم السينمائية سطوة كبرية بفعل الثورة الرقمية اليت أعطت جماال  قوي ا جد 

 للتعبري يف جمال الفن، وحطمت كل احلدود واحلواجز.

ذ التسعينيات حدث حتول تكنولوجي مع دخول الدجييتال صناعة السينما، اليت حققت للفن السابع انتشار ا فمن

ال نظري له وغريت من مضمون الفيلم السينمائي وأسلوب صناعته، فأحدثت انبهار ا غري مسبوق، وبتقنية عالية 

ن مئات األفالم، وصناع الفن السابع وغريها م« ماتريكس، هاري بوتر، لورد أوف ذي رينجز»ظهرت يف أفالم 

ا، عندما حدث االنتقال إيل  يعتربون ذلك حتّديا  يؤكد أن السينما على مدى قصري من تارخيها تغريت كثري ا جد 

إىل الكمبيوتر لعمل مونتاج األفالم، ويعد « املونتاج»النظام الرقمي، وبدأ االعتماد على التكنولوجيا انتقل فنانو 

ملم مع شريط صوت دجييتال رقمي،  35م, أول فيلم روائي طويل بكامريا 1990عام « اسيديك تر »فيلم 

وكانت االنطالقة املهمة والبداية احلقيقية للثورة الرقمية يف صناعة السينما مع أفالم الكرتون من خالل الفيلم 

نيعه بالكامل باستخدام والذي يعد أول فيلم مت تص 1995الذي مت إنتاجه عام « قصة لعبة»الروائي الطويل 

الكمبيوتر، وفتحت التقنية الرقمية آفاق ا جديدة أمام األعمال التارخيية اليت تعتمد على املناظر واليت توحي بعبق 

بأجزائه واليت سيطرت  "كـهاري بوتر"اخليالية املبهرة  تالفنتازياوأفالم «, تايتانيك، املصارع»التاريخ وهيبته مثل 

وحققت هذه األفالم املاليني بصاالت السينما يف العامل، وحىت طريقة العرض السينمائي  على شباك التذاكر،

تغريت، فمن خالل التقنيات الرقمية أمكن إعداد حمطة مركزية للعرض تبث لدور السينما األخرى دون احلاجة 
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فيلم إىل مادة رقمية، ويعد لطبع نسخ لدور العرض األخرى، والفضل يعود ألجهزة املونتاج الدجييتال اليت حتول ال

التصوير أهم عناصر صناعة الفيلم السينمائي تأثري ا بالثورة الرقمية، اليت أتاحت للمخرجني بدء تصوير اللقطة 

كادر ا يف الثانية   48كادرا  يف الثانية الواحدة و بكامريات الدجييتال، وبعد التطوير تضاعفت إىل   24بسرعة 

  1لطبيعية إىل حركة بطيئة، واستمرار التصوير هبا بالسرعة البطيئة.الواحدة، و حتويل احلركة ا

وقد أضافت التكنولوجيا الكثري إىل صناعة السينما من األدوات اإلمكانات وطريقة العرض والسهولة يف التنفيذ  

ت السينما والسرعة وخفض التكلفة وسرعة االنتشار يف العامل، وحيسب للثورة الرقمية أهنا حولت العرض يف صاال

، 1891إىل عرض إلكرتوين ومت استبدال أجهزة العرض القدمية اليت تعمل هبا السينما واليت مت اخرتاعها منذ عام

فاألفالم املصورة سينمائيا  حتول إىل وسيط رقمي وتعرض بطريقة الدجييتال وهم ما يعد تطور ا يف صناعة الفن 

 األفالملى األقمار الصناعية غالب ا، وموفرة يف تكاليف إنتاج السابع وأداة تعرض األحداث بصري ا، معتمدة ع

مقارنة باألجهزة القدمية، فضال  عن اجلودة يف العرض الرقمي اإلليكرتوين، والتكنولوجيا ال ميكنها أن تبعدنا عن 

، 1992ت اخليال اإلبداعي، بل تساهم يف جعله ممكنا . ويعد املخرجون، األمريكي ودي ألن بفيلم أزواج وزوجا

، قد أثبتوا أن 1996، والدامناركي الرس فون تريري بفيلمه كاسر األمواج 1995وماثيو كازوفيتش بفيلم العار 

صناعة الفيلم باستخدام كامريات الدجييتال تعتمد على ميزانية منخفضة مقارنة بالكامريات احملمولة باليد، ويف 

(، HDتصوير األفالم الطويلة والقصرية والتسجيلية بكامريات )هوليوود تبىن فنانون استعمال تقنية الدجييتال ل

وبفضل سرعة وصول الفيلم وجودة التصوير وطريقة العرض ونقاء الصوت زاد عدد رواد األفالم حمققا األرباح 

 املرجوة من صناعتها ، وال خيفى أنه من املمكن هلواة وحميب صناعة الفن السابع إنتاج أفالم وثائقية أو قصرية

                                                   
 : حكومة الشارقةواإلعالمئرة الثقافة ا، الثورة الرقمية /اجتياح صناعة السينما، الرافد جمّلة الكرتونية تفاعلية تصدر عن د  1

http://www.arrafid.ae/191_p26.html  
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بتكاليف زهيدة عرب اهلاتف احملمول، وبكامريات صغرية مما يدل على أن للتكنولوجيا تأثريا  كبريا  وواضحا ، وحني  

كانت الصورة جيدة وكذلك الصوت، رغم ذلك أصبحت « مم 35»كانت السينما تعتمد على الفيلم 

لتصوير كانت حتتاج تكاليف مالية أخرى، أما تكنولوجيا قدمية مقارنة بالفيلم الثالثي األبعاد، وال خيفى أن إعادة ا

  1اآلن فنحن نعيد تصوير اللقطة أكثر من مرة دون أي تكاليف.

 ثالثية األبعاد: من أشهر أفالم  4-2

 سوف نعرض من خالل هذا العنصر أهم أفالم ثالثية األبعاد اليت نالت رواجا يف السينما العاملية ونذكر منها: 

، كما توقعه معجيب هاري بوتر "ج.ك رولينغ"الذي كتبته  اجلزء الثاين "مقدسات املوت"يف فلمه  فيلم هاري بوتر

  2011ومل خييب آماهلم؛ وكان أفضل فيلم ثالثي األبعاد لعام 

 : قدس األقداس

جيد فريق غوض يف رحلة استكشافية حتت سطح املاء يف مكان مل يُكتشف بعد، كهفا  حتت سطح املاء يسبب  

 مشكالت هتدد حياهتم هلم

 :كونغ فو باندا كابوم الموت

، "أجنلينا جويل"، "جاكي شان"، "جاك بالك"بطولة  "باندا" "كونغ فو"أيت هذا الفيلم بعد أول جزء من ي 

  ".ديفيد كروس"، و"لوسي ليو"

                                                   
  1  .، مرجع سبق ذكرهممدوح() فراج 
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يف مشروع حبثي سري حيّوله إىل بطل  "ستيف روجرز"بعد اعتباره غري الئق جسديا  للخدمة العسكرية، يتم جتنيد 

  .خارق للطبيعة

 ل:كابتن أمريكا المنتقم األو 

يف مشروع حبثي سري حيّوله إىل بطل  "ستيف روجرز"بعد اعتباره غري الئق جسديا  للخدمة العسكرية، يتم جتنيد  

 خارق للطبيعة

 :ريو ثالثي األبعاد

، وهو "بلو"تتابع هذه املغامرة الكوميدية  "،بلو سكاي" تاستوديوهاو فيلم آخر من الرسوم املتحركة أنتجته ه 

إىل مدينة ريو دي جانريو بالربازيل، ليقابل آخرين من نفس  "مينيسوتا"ببغاء من فصيلة نادرة جدا  يغادر من 

 فصيلته 

 :المتحولون

كبة الفضائية سيربترونيان وهي املر ظالم القمر حيكي الفيلم الثالث من سلسلة املتحولني عن اكتشاف االوتوبوت  

 مركبة حتطمت على سطح القمر

 : السيارات

؛ 2006يف عام  1بيكسار ويأيت بعد جناح السيارات  تاستوديوها أنتجتهفيلم رسوم متحركة  2إن السيارات  

 ويدور الفيلم حول سياريت السابق ماك كوين املضيئة وماطر شاحنة القطر
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 :وجزرقراصنة الكاريبي أغرب مد 

 هو فيلم مغامرة يقوم على أساس كتاب "أغرب مد وجزر" وهو اجلزء الرابع يف سلسلة "قراصنة الكارييب  

 : ثور

هو حمارب خالد وقوي ومتكرب؛ ويف هذا الفيلم، يُطرد من عامله اسكارد ويتم إرساله إىل كوكب األرض ليعيش  

 مع البشر 

  :مغامرات تن تن سر اليونيكورن

تن تن: سر اليونيكورن هو فيلم رسوم متحركة ثالثي األبعاد يقوم على أساس الكتب الكوميدية اليت  إن مغامرات 

 .2011 أفالم ثالثية األبعاد لعام  10كتبها جورج رميي وهو فنان بلجيكي، ويأيت يف هناية قائمة أعلى 

  المبحث األول:  الصةخ

تاريخ وتطور السينما العاملية و ما أجنزته من أعمال تبقى ومن خالل هذا املبحث مت التطرق وبإجياز حول    

اول إيصال حقائق ووقائع حتدث بالفعل بشكل يهدف إىل حت يتخالدة يف السينما العاملية حىت وقتنا الراهن ال

سواء عن طريق الكوميديا  جذب املشاهد، أو إيصال فكرة أو معلومة بشكل واضح وسلس أو مثري لإلعجاب

 اهلادفة أو الدراما أو الرتاجيديا. 

 

 المبحث الثاني : مدخل إلى السينما العربية وتطورها



 السينما الجزائرية وجديد مضامين اإلنتاج السينمائي الجزائري
 

 
159 

يبدو أن تناول قطاع السينما العربية  يثري العديد من األسئلة لكثرة ما استهلك، وقد حاول البعض اختزاله 

ة املتمثلة يف اإلبداع واحلرية، باإلضافة إىل مسألة البحث يف مسألة اجلانب املادي بدون النظر لألوجه املعنوي

والتقصي يف هوية هذه السينما كصورة انعكاس لتفاعالت جمتمعية تساق يف إطار نسقية التاريخ الوطين بكل 

جتلياته. من جانب آخر ميكن مقاربة وعي املخرج مبنطلقاته واألرضية الفكرية اليت ينطلق منها ومدى حضور هذه 

 ؤية الفكرية والسينمائية يف أفالمه وعالقتها باملتلقي.الر 

ويف هذا املبحث سوف نتطرق إىل ثالث مطالب السينما يف املشرق العريب والسينما يف املغرب العريب أما املطلب 

 الثالث سوف نتطرق إىل بعض املشاكل اليت تواجه السينما العربية. 

 السينما في المشرق العربي: نبذة عن  -1

 السينما المصرية:  1-1

أول فيلم روائي  إنتاجخالل األعوام األربعة واخلمسني اليت انقضت على  إنتاجهامتثل السينما املصرية اليت وصل 

تارخيا هاما للسينما العربية يف األرشيف  –فيها إىل حوايل ألفي الفيلم. وهو رقم كبري يف مسرية السينما العاملية 

 حيث الكم على األقل.  العاملي للفن السابع من

وهناك العديد من الكتب واملنشورات والدراسات واملقاالت والتقارير حول مسرية السينما يف القطر املصري، ومن 

يوجب علينا أن نشري بالتقدير  اإلنصافهنا تأيت صعوبة االستعراض واالختيار والتنسيق والتلخيص. على أن 

كتاب اهلالل( الذي صدر يف عام تأريخ قصة السينما يف مصر كتاب ) الكبري الذي يذله سعد الدين توفيق يف

السينمائي مسري فريد الذي أغىن السينما العربية  اإلنتاجمن شهر أوت مبناسبة مرور أربعني عاما على بدأ  1996



 السينما الجزائرية وجديد مضامين اإلنتاج السينمائي الجزائري
 

 
160 

يف املهرجانات إىل مشاركته الفّعالة  باإلضافةو املؤلفات واملقاالت اليت كتبها عنها،  اإلصداراتمن خالل سلسلة 

 السينمائية، ويف الكتابة اليت اعتمدهتا يف أعداد السينما يف مصر.

 االتجاه الواقعي في السينما المصرية: 

يف األربعينيات،  "كمال التلمساين"إن أبرز االجتاهات الفنية يف الفيلم املصري هو االجتاه الواقعي الذي بدأه 

إىل ذروة النضج يف أواخر اخلمسينيات و أوائل  "يوسف شاهني"و  "توفيق صاحل"و "صالح أبو سيف"ووصل 

أمحد بدر خان و "و  "حممد كرمي نيازي مصطفى" خ السينما املصرية أيضايالستينيات. ومن أهم املخرجني يف تار 

قد قدموا العديد من األفالم اهلامة من  أمحد كامل مرسي وفطني عبد الوهاب وهنري بركات وكمال الشيخ. و

  1.اليت ترتجم الواقع املصري األشكال واالجتاهات خمتلف

  في مصر:و الناطقة السينما الصامتة 

 الصامتة والناطقة قي تاريخ السينما املصرية.  األفالمسوف نعرض يف هذا العنصر بعض 

و   ليلى" "م. مت إنتاج وعرض أول فيلمني شهريين مها )قبلة يف الصحراء( والفيلم الثاين هو 1927يف عام   

  بالسينما   اشتغلت   مصرية   سيدة   أول   ، وهي"عزيزة أمري" ببطولته   قامت

وكان ثاين فيلم خيرجه حممد كرمي    ناطق   مصري   فيلم   أول   هو و  الذوات(   فيلم )أوالد عرض   م. 1932وىف عام 

وذلك   نادرة    وهي   مصرية   مطربة   أول ظهور العام    هذا   شهد   كما  . "رزق   أمينة"و  "  وهيب   يوسف"   ببطولته قام  الذي 

  هو الشاشة يظهر علي   مطرب   أول كان    الفؤاد(الذي اعترب أول فيلم غنائي مصري ناطق، بينما   فيلم )أنشودة   يف

   . وهو ثالث فيلم خيرجه حممد كرمي  البيضاء(   فيلم )الوردة   يف  "الوهاب   عبد   مد"حم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B1%D8%B2%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
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  ينتجه   فيلم   أول   أنه   كما ,  " كلثوم   أم" فيلم )وداد( من بطولة   مصر فكان  خارج   يف   عرض   مصري   فيلم   أول   أما

 1 .ث الحقا تأثريا يف صناعة السينما املصريةمصر( الشركة اليت ستحد   أستوديو )

 سينما األلفية الجديدة في مصر: 

بداية القرن اجلديد ظهر جيل جديد من املمثلني  مع" أمحد حلمي"و" حممد هنيدي"و "وهاين مد سعد"حم

 ، قاموا ببطولة العديد من األفالم الكوميدية رمزي الكوميديني من أشهرهم

فس الرقم تقريبا الذي قدمته السينما عام نفيلما و هو يف  40السينمائي  اإلنتاجكان حجم   2007و يف عام 

إرادات  2007إال أن عدد األفالم املتميزة زاد أكثر عما كان من قبل، وحققت السينما املصرية يف عام  2006

 مليون جنيه  250ضخمة من 

أن وزارة  العاملية، إال اإلنتاجالسينمائي يف مصر يقتصر بشكل كبري على القطاع اخلاص وبعض مؤسسات  اإلنتاج

مخسة  2008يف عام  أنتجعن بدأ متويلها لبعض األفالم ذات القيمة املتميزة  2007الثقافة أعلنت يف عام 

  وثالثون فيلم سينمائي وهذا يدل على ازدهار صناعة السينما املصرية.

 : السينما السورية 1-1-2

 مراحل السينما السورية: 

                                                   

 62-61، ص ص 1977، 12الذكرى اخلمسون للسينما الناطقة، جملة األسبوع العريب لبنان، العدد   1

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A
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 مرت السينما السورية مبرحلتني: 

حقق فيها  اإلنتاجني، و كانت مرحلة البدايات األوىل يف 1963املرحلة األوىل: وهي اليت سبقت ثورة عام 

املغامرون األوائل سبعة أفالم روائية فقط، بأمساء شركات ال  متلك غري أمسائها، سرعان ما تنسحب منها من 

ميدان اإلنتاج السينمائي بعد حتقيق فيلمها األول، ألهنا دخلت هذا امليدان، يف األساس طمعا يف حتقيق الربح 

 والتخصص واملعدات الكافية .  الكبري والسريع دون رصد كاف من املال، املعرفة،

املرحلة الثانية: بدأت مع تأسيس دائرة للسينما يف وزارة الثقافة "وهي مرحلة متهيدية" مث تأسيس املؤسسة العامة 

للسينما مع قيام الثورة، فكانت منعطف كبري يف السينما الكبري يف سورية، ومتيزت بأبعاد جتربة سينما القطاع 

السينمائي يف القطاع اخلاص، وبصورة خاصة  اإلنتاج سينما جادة، مقابل استشراء عدوى العام، وحماولة تقدمي

باملؤسسة العامة للسينما ودخول أصحاب دور السينما  اد وتوزيع األفالم السينمائيةري بعد صدور مرسوم حصر است

اليت ميلكون، بدال من أن ميدان اإلنتاج السينمائي، أو املسامهة يف متويله ودعمه، وعرض أفالمه يف صاالت 

يستورد أفالما جديدة عن طريق املؤسسة، وذلك كموقف سليب غري معلن صراحة من حصر االسترياد والتوزيع، 

على الرغم من أن مرسوم احلصر ابقى االستثمار املباشر هلذه األفالم املستوردة يف دور العرض عمال حرا يقوم به 

  1القطاع اخلاص.

  اص في السينما السوريةالقطاع العام والخ

فيلما فإن أربعة أمخاس  125وعلى الرغم من أن عدد األفالم املنتجة  يف سورية، خالل ستني عاما ال يتعدى 

القطاع اخلاص، الذي تقّلص يف السنوات األخرية، إال أن يف بعض احملاوالت النظيفة   إنتاجهذا العدد من 

                                                   
  1 9، ص2012، منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب:دمشق، 1988-1928، تاريخ السينما السورية/  )جان(  الكسان
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كالفلمني األخريين لدريد حلام " احلدود" و "التقرير " ذلك ألن هذين القطاعني ظل كل منهما، وعلى مدى 

باهلدف األساسي اليت  تلف، بل ومتناقضا، بالنسبة لآلخر، ففي حني يلتزم القطاع العامستني عاما، ميثل منحى خم

قامت املؤسسة العامة للسينما من أجله و هو توجيه السينمائي يف خدمة الثقافة والعام و القضايا القومية جند أن 

القطاع اخلاص حيول السينما إىل مغامرة حبتة من خالل تقليد أسوأ ما أنتجته السينما املصرية أو السينما العربية 

وخى منتجوها من ورائها إال الربح املادي على حساب املستوى الفين والذوق العام، علما التجارية من أفالم، ال يت

بأن الدولة وفرت الكثري من فرص التشجيع واإلنتاج أمام القطاع اخلاص يف سبيل أن تكون هناك سينما نظيفة 

  1تصبح رديفا لسينما القطاع العام وهناك وقائع مشهودة يف هذا اجملال.

   السوري الخاص سينمائي في القطاع العاماإلنتاج ال

 63فيلما روائيا طويال، حيث أنتجت املؤسسة العامة للسينما  67 إنتاجمت  2014وسنالحظ أنه حىت عام 

قسم اإلدارة السياسية  أنتجني، و فيلما روائيا طويال، بينما قام التلفزيون العريب السوري بإنتاج فلمني روائيني طويل

، فيما 1981يف اجليش والقوات املسلحة الفيلم الروائي الطويل "حىت الرجل األخري"  ألمني البين يف عام 

  1974.2يف عام  "جورج نصر"اللبناين  إخراجاقتصرت مسامهة "نقابة الفنانني" " املطلوب رجل واحد" من 

، يف "حممد األمحد"يف عهد املدير العام  2002-2000جاءت اإلجراءات والقرارات اليت اختذت خالل األعوام 

سبيل بث احليوية والتجديد يف "املؤسسة العامة للسينما" وفتح اآلفاق أمامها، و أمام العملية السينمائية، مبا 

تاح على آليات التطوير والتحديث يف هذا بدأ االنف يتناسب مع مستجدات الواقع يف سوريا، حينها، حيث

                                                   
10نفسه، ص ، املرجع 1988-1928، تاريخ السينما السورية/ (جان) الكسان  1  

 

89،ص 2015، 1، عن جتربة القطاع العام يف السينما السورية، جمّلة السينما العربية، العدد (إبراهيم)بشار   2  



 السينما الجزائرية وجديد مضامين اإلنتاج السينمائي الجزائري
 

 
164 

بعض األفالم،  إنتاجالتعاون مع الشركات واملؤسسات السورية اخلاصة يف  أبرزهاالقطاع اإلنتاجي، وكان من 

 االرتقاء، باعتباره قرارا ثوريا يهدف إىل 1969، الذي كان ينظر إليه عام االستريادقرار حصر  إلغاءوكذلك 

الب أفالم عربية وعلمية ذات سوية عالية، ولكن أدى بعدها إىل مجود االستخدام كما بذائقة اجلمهور باستج

جرى تدويل "مهرجان دمشق السينمائي"، وانفتاحه على السينما العاملية، بعد أن كان حكرا على سينما العامل 

  1وصار يعقد سنويا بعدما كان يعقد كل سنتني. .(ةالالتينيالثالث ) آسيا إفريقيا، أمريك 

القطاع اخلاص تؤّكد املؤسسة أهنا مل تأل جهدا يف دعم القطاع اخلاص، وتقدمي  إنتاج نيف احلديث ع أما  

التسهيالت املمكنة له، وتعزو ما أصابه من هتافت وانطفاء إىل أسباب عديدة، ليست املؤسسة، أو مواقفها 

انتهى القطاع اخلاص بصورته التقليدية وستعيد املؤسسة احملاوالت مرة أخرى، منذ مطلع  وآلياهتا/ من ضمنها.

التسعينيات، من خالل التعاون مع السينمائيني السوريني الراغبني يف العمل بشكل مستقل، أو عرب مؤسسات 

صناديق دعم من قبل  سينمائية مدعومة من شبكات تلفزية، أووشركات خاصة حمّلية سورية، أو قادمني مبشاريع 

مهرجانات عربية، أو حتظى بأشكال من الدعم والتمويل األوريب، عرب قنوات تلفزيونية وشبكات، وسيستمر هذا 

لتأخذ بعدها السينما السورية مسار آخر خالل أحداث ما   2. 2011غاية عام  إىلوامتعاض، حىت  رضيبني 

 يسمى بالربيع العريب العريب عرف خالهلا تراجع ملحوظ يف اإلنتاج السينمائي السوري. 

 السينما اللبنانية:  1-1-3

مائية عاما  بعد آخر حتاول السينما اللبنانية أن تصنع لنفسها إطارا خاصا تتموضع فيه، وأن تضيف بصمتها السين

 اإلبداعية إىل جانب بصمات فنية أخرى. 
                                                   

 1  90، مرجع سبق ذكره، ص (إبراهيم)بشار  
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 نبذة تايخية عن السينما اللبنانية:  3-1

احملاوالت اتسمت غالبيتها  هذه أنإال  1930كانت بداية السينما اللبنانية قائمة جبهود فردية وذلك عام 

السينمائي اللبناين وذلك بسبب احلرب  اإلنتاجبالفشل كان معظم املنتجني يف لبنان هم من جنسيات أجنبية. 

عادت السينما اللبنانية تستنشق اهلواء وذلك بإنشاء استديوهني  1926يف عام  1925العاملية الثانية حىت فرتة 

فيلم إىل  أنتج 1985منه فيلم عذاب الضمري وقلبان وجسد القى الفيلمان جناحا  متواضعا  يف عام أنتجللسينما 

وحل  1964فيه النقاد يف ذلك الوقت. حل عام  وأعجبلم يف مهرجان كان السينمائي أين وعرض هذا الفي

 معه اخلري حيث أسست احلكومة اللبنانية املركز الوطين للسينما وبدأت جهود اللبنانيني تزدهر يوما  بعد يوم

عرفت بريوت السينما الصامتة مث السينما املتحركة. وأنشئت فيها صاالت فخمة متيزت هبندستها وأثاثها 

وجتهيزاهتا، ضّمت الصاالت قسما  خاصا  للتدخني وتناول املرطبات يف فرتة االسرتاحة. وقّسمت إىل درجات: أوىل 

 1.يضم بعض املقصورات نوبالكو وثانية وثالثة، أو إىل صالة أرضية 

وعرفت بريوت الصاالت الصيفّية املكشوفة اليت ال سقف هلا، مثل صالة أوملبيا وصالة ألفونس يف حملة الزيتونة 

، كانت تفتح صيفا  لتربيد القاعة وهتويتها، قبل أن يُعرف "التياترو الكبري". كما أن قبة صالة "الليدو"بباحة مربع 

 التربيد املركزي. 

 المشترك في السينما اللبنانية:اإلنتاج السينمائي  3-2

على الرغم من صعوبات التوزيع والتمويل اليت واجهت السينما اللبنانية حينها، إال أهنا كانت تنتج تقريبا ستة أفالم 

                                                   
  91 املرجع نفسه ص (،إبراهيم)بشار   1
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جاء عدد كبري من السينمائيني  1962سنويا. ولكن عندما أمم الرئيس مجال عبد الناصر السينما املصرية عام 

املوزعون اللبنانيون الذين مترسوا يف توزيع األفالم املصرية  لعمل أفالمهم كما يروي نصر: "حتولاملصريني إىل لبنان 

فيلم، ولكنها كانت دون  25املصرية املنتجة سنويا إىل -يف اخلمسينات إىل منتجني. ووصل عدد األفالم اللبنانية

 هوية أو جنسية".

البدوي من خالل اجملموعة اليت قدمتها الفنانة مسرية توفيق. ويف الستينات ظهرت األفالم الغنائية ذات الطابع 

ظهرت أفالم روائية طويلة تناقش  1965والعمل الفدائي عام  الفلسطينيةويقول نصر: "مع انطالق املقاومة 

مثل  اجتماعيقضايا املقاومة والثورة والنضال الفلسطيين. إال أن هذا مل مينع تقدمي أفالم لبنانية ذات طابع 

  1حبري ورميون جبارة ومنري معاصري". إلميلاألخرس واحلب" "

  السينما الفلسطينية: 1-1-4

 طبيعة العمل السينمائي الفلسطيني: 4-1

إن السينما الفلسطينية هي سينما نضالية جتربة جديدة يف العامل وقد منت مع الثورات الشعبية كما يف الفيتنام 

و الواليات املتحدة األمريكية و أوربا، حيث  ةالالتينيتنمو يف بلدان أمريكا  بدأتوكوبا واجلزائر وفلسطني، كما 

تقوم مجاعات يف هذه البلدان بعمل أفالم تفضح األنظمة األمبرييالية وعمالءها ومتجد نظام الشعوب يف سبيل 

عن وحشية العدوان  األفالمحتررها، وقد مسعنا أخريا عن وجود مجاعة ثورية داخل األرض احملتلة تقوم بصناعة 

يف مهامها سواء يف التعبئة الصهيوين اليت ميارسها ضد السكان العرب. إن الفيلم النضايل سالح خيدم الثورة 

                                                   
، من موقع 2009فيفريي  20، اجلمعة 39، السينما اللبنانية " من سينما احلرب إىل ما بعدها"، جمّلة حتوالت، العدد  (جورج) نصر 1

http://www.tahawolat.com/cms/article.php3?id_article=2364  
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اجلماهريية أو التحريض و التثقيف السياسي وفضح العدو، كما أن أي فيلم يثبط عزمية اجلماهري أو حيرضها ضّد 

حيمل فكرا سياسيا أو استعماريا لطموحات اجلماهري ويبشر بأخالقيات الثورة أو يدعو للتخاذل أو السلبية أو 

مضادة ألخالقيات وقيم حرب التحرير الشعبية أو أي فيلم يسرت عورات العدو هو فيلم مضاد للثورة. وقد 

وضعت حرب الشعب لألفالم النضالية مقاييسها األوىل فخرجت هذه األفالم خبصائص حرب الشعب طويلة 

 8 أومم، 16السياسية يف احلرب الشعبية فإن الكامريا اخلفية  األسلحةاخلفيفة هي  األسلحةث أن ، وحياألمد

ملم هي األنسب، والفيلن النضايل الناجع كالعملية العسكرية الناجحة، كالمها يهدف إىل حتقيق فعل سياسي. 

  1.ليةاإلمربياإرادة القتال هي األساس يف حرب الشعب أمام آلة السينما  إنوكما 

 : سينما جديدة مع القضية الفلسطينية 4-2

وسيلة اتصال مجاهريية هامة، وأكثر فعال  وتأثريا  يف جمال نقل واقع الشعب الفلسطيين وقضيته على تعترب السينما 

املستوى احمللي واإلقليمي الدويل، فقد فرضت ضرورة أن تكون السينما على رأس سلم األولويات اإلعالمية 

 1968وحىت العام  1948منذ نكبة  والثقافية العربية والفلسطينية، رغم أهنا مل تأخذ بعد األمهية اليت تستحقها

حل بوسائل اإلعالم الفلسطينية املتواضعة ما حل بالشعب الفلسطيين نفسه، فقد غابت الصحف ودور النشر 

 .عالمي هذا مندجما  يف اإلعالم العريبوالسينما واإلذاعة واملؤسسات الثقافية األخرى، وبقي الدور اإل

احلماسية اآلنية والتأثري باحلدث،  توارااحل لقد كانت سياسة اإلعالم والثقافة العربية ال خترج عن إطار املبادرات و

  .وتنفيذ املوقف السياسي للحكومة يف هذا القطر العريب أو ذاك، أو ما يتناسب مع هذا املوقف

                                                   

  155-144، ص ص 1978، السينما يف الوطن العريب، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب: الكويت،  جان() اليكسان  1
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العربية مل تستطع أن تعوض عن عدم وجود وسائل االتصال الفلسطينية، أو أن تؤدي  مبعىن أن وسائل االتصال

جانبا أساسيا  من مهماهتا. فعلى سبيل املثال: كانت إذاعة فلسطني يف كل قطر عريب، ما هي إال صورة أخرى 

ها وحتليالهتا هي من منطلق عن اإلذاعة الرمسية هلذا القطر أو ذالك. أولوياهتا هي أولويات اإلذاعة العربية، ومواقف

 .هذا القطر أو ذاك

ونالحظ أن معظم اإلنتاج السينمائي العريب، قدم القضية الفلسطينية وعاجلها من وجهة نظر السياسة الرمسية. 

وندر أن عاجلت السينما العربية القضية الفلسطينية بوجهة نظر فلسطينية، وينعكس هذا يف الصحافة ودور النشر 

 1.إلعالمية والثقافية األخرىواملؤسسات ا

املناخات للوصول بالنضال  وألنه مل يكن من بد البحث عن اخلصوصية الفلسطينية، والعمل على هتيئة األجواء و

بدايات جديدة لسينما جديدة . وبعد  1968الفلسطيين حنو شخصية وطنية مستقلة . فقد ظهرت  بعد العام 

الفدائي الفلسطيين بشكل مكثف، أثر التطور الذي طرأ على منظمة انتصار معركة الكرامة وانطالق العمل 

التحرير الفلسطينية بدخول فصائل العمل الفدائي فيها، بل أعاد هلا زمام القيادة يف امليدان اإلعالمي. ويف السينما 

يوتا  وحقوال  فقد مت الرتكيز فلسطينيا  على األرض وااللتصاق هبا، خاصة، وقد فقد الشعب الفلسطيين أرضا  وب

 2، وجاء الغاصب الغريب وسكن الديار وأرض األجداد1948واقتصادا ، أي كيانا عزيزا مع حلول نكبة الـ 

من هنا كانت األفالم اليت تلت احتالل فلسطني تؤكد على أمهية األرض وزيف امللكية الدخيلة احملتلة. والعمل 

العاملي. فقد كانت الصهيونية تروج لفكرة وأكذوبة "أن  على فضح الدعاية اإلعالمية الصهيونية على املستوى

اليهودي الذي باألرض له حق يف هذه األرض". وهو ما ظهر يف األفالم  فلسطني أرض بدون شعب والشعب 

. كما مت الرتويج على أن وإنسانيةالصهيونية املنتجة داخل إسرائيل وخارجها عرب توظيف افرتاءات دينية وتارخيية 

                                                   
155املرجع نفسه ، ص جان( )اليكسان   1  

155املرجع نفسه، ص    2  
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 1947استقالل"!! . هكذا بدأت األفالم الصهيونية اليت صورت يف العام  " هو حرب 1948فلسطني احتالل 

اليهود من معسكرات االعتقال النازية،  إنقاذ. وغالبيتها أفالم عن  دعويةعلى أرض فلسطني تتناول قصصا 

  .والعودة إىل الوطن اجلديد

 السينما العراقية:  1-1-5

جزء من السينما نفسها، ال تتطور صناعتها وال يتحسن إنتاجها من دون توثيق ملنجزها  كتابة تاريخ السينما هي

وعلى أكثر من مستوى: حتليلي نقدي تارخيي، و أرشيف. فكل واحد من هذه املناهج يسهم يف وضع لبنات 

نقص واضح يف هذا  أساسية لدراسة تاريخ السينما على املستويني األكادميي والنظري. وعندنا يف منطقتنا العربية

   1اجلانب، باستثناء حماوالت فردية ألصحاهبا الفضل الكبري فيما هو متوافر من املراجع اآلن.

 بدايات السينما العراقية: 

بدأت السينما العراقية مبحاوالت فردية متنوعة بني فرتات زمنية متباعدة زمانيا ومكانيا. هلذا السب تضارب 

على أن منتصف األربعينيات من القرن املاضي هو البداية احلقيقية هلذا تزامنا  إمجاعتسجيل توارخيها، لكن مثة شبه 

تمون بتاريخ السينما العراقية على هذا الفن أنه عرفه مع عرض فيلم ابن الشرق و يف الدرجة نفسها جيمع امله

أدهشت املتفرجني و أدخلتهم اىل عامل السينما العراقيون قبل هذا التاريخ بعقود من خالل عرض األفالم القصرية 

العديد من دور العرض وخصصت الصحف واجملاّلت العراقية أبوابا ألخبار النجوم  إنشاءو يف العشرينيات بدأ 

 و "فوزي اجلوايريل"فالم، ويف الثالثينيات بدأ الفيلم املصري يغزو السوق العراقي وحققت أفالم علي الكسار وواأل

                                                   
96، ص 2015، 1، دور القطاع العام يف السينما العراقية، جملة السينما العربية، العدد قيس() قاسم  1  
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وجاءت احملاوالت األخرى خللق سينما عراقية من  األربعيناتكبرية يف   تناجحاو أم كلثوم وحممد عبد الوهاب 

  1.األفالم السينمائية إنتاجخالل اإلنتاج املشرتك مع مصر كوهنا الدولة العربية األوىل يف 

 اإلنتاج السينمائي العراقي:

 ألسبابفيلما  ومنع عرض فلمني  99فيلم عرض منها  100السينما العراقية خالل سنوات عمرها زهاء  أنتجت

الفلمني منعهما رئيس النظام  أنسياسيا يف حني يؤكد البعض  األخرغري معروفة بعضهم يعللها فنيا والبعض 

 !!وبطل حتريرها األمةلرمبا أهنما مل ينفخا به كما ينبغي ومل يقدمانه على انه فارس  أوهبما  إعجابهاملخلوع لعدم 

مليون دينار عراقي تصورا  ةاملائكري مجيل بكلفة مايقارب حممد ش وإخراجالفيلمان مها )العد التنازيل( سيناريو 

 !!عشرة فلوس وكأهنا وأهدرهامائة مليون دينار شطب عليها صدام جبرة قلم 

 أخرمنع يف  أيضامليون دينار وهو  93بكلفة  "عبدالسالم االعظمي" وإخراجواالخر بعنوان حفر الباطن سيناريو 

 .عنه يف التلفزيون اإلعالنحلظة بعد 

 أفالما أنتجمن قبل القطاع اخلاص الذي  1946يف العام  أفالمهاوعرض  إنتاجهاالسينما العراقية بدا  أنيالحظ 

يف  99السينما العراقية الــ أفالمفيلما من  48 أنتجقطاع الدولة, فالقطاع اخلاص  أوالقطاع العام  أنتجمما  أكثر

ذلك الناقد السينمائي مهدي عباس يف كراسته  إىليشري  فيلما, كما 41دائرة السينما واملسرح  أنتجتحني 

 إىلوهي شركة خمتلطة بني الدولة والقطاع اخلاص  أفالمشركة بابل مثانية  أنتجت)دليل السينما العراقية( كما 

 .دائرة التوجيه السياسي يف وزارة الدفاع أنتجتهماجانب فيلمني 

                                                   
  1  96املرجع نفسه ص ،قيس() قاسم 
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 واألرقطاللوحة  أفالمالتلفزيون مثل  أنتجهافيلما  99الــ مل تدخل يف حساب أخرى أفالمفضال عن ذلك هناك 

عربية مثل مصر ولبنان سواء  أقطارالعراقية نتاجات مشرتكة مع  األفالموالبندول وحتت مساء واحدة. كما تضمنت 

 1946السينما العراقية )ابن الشرق( املنتج يف العام  أفالم أولممثلني كما هو احلال مع  أويف وجود خمرج عريب 

 إنهو عيد السينما العراقية من كل عام برغم  20/11/1946يوم عرضه يف  أنالذي يؤرخ له البعض على 

حلمي  إبراهيمالفيلم ليس عراقيا بالكامل لوجود العديد من الفنانني العرب منهم املخرج وكاتب السيناريو املصري 

فقد كان للفنان العراقي الذي   إنتاجه أما "نويرة" "احلليم لعبد"واملوسيقى  أيضاصوير وحيد فريد من مصر ومدير الت

مدحية يسري "جانب  إىلوالذي مثل بطولة الفيلم  "الوهاب عبد"كان يدرس الطب يف مصر عادل 

  1.اللبنانية "واكيم ونورهان""وبشارة

كوميدية واستعراضية وتارخيية   وأخرىسياسية  أفالم وتراوحت موضوعات السينما العراقية بني دراما اجتماعية 

السينما العراقية  أفالمس به من جمموع أحيزا الب أخذتمعارك رئيس النظام املقبور اليت  أفالمجانب  إىلوبوليسية 

على الشهداء والديون  إالّ اليت مل حيصل فيها  إيران معاركه ضد أوفبعضها كان ميجد بطوالت القائد الضرورة 

 .العراق لسنوات طويلة عن ركب احلضارة والتقدم يف العامل وتأخر

 السينما في المغرب العربي:  1-2

يبدو أن تناول قطاع السينما يف املغرب يثري العديد من األسئلة لكثرة ما استهلك، وقد حاول البعض 

املادي بدون النظر لألوجه املعنوية املتمثلة يف اإلبداع واحلرية، باإلضافة إىل مسألة  اختزاله يف مسألة اجلانب

                                                   
، موقع 23:53، 2012نوفمرب  25األحد,  ، جمّلة السطور اإللكرتونية،فيلم خالل عمرها 100السينما العراقية تنتج ،   علي اهلادي() حسون 1

http://www.sutuur.com/Cinema/6314-news.html  
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البحث والتقصي يف هوية هذه السينما كصورة انعكاس لتفاعالت جمتمعية تساق يف إطار نسقية التاريخ الوطين 

واألرضية الفكرية اليت ينطلق منها ومدى حضور  مبطلقاتهبكل جتلياته. من جانب آخر ميكن مقاربة وعي املخرج 

 هذه الرؤية الفكرية والسينمائية يف أفالمه وعالقتها باملتلقي.

السينما يف املغرب، السينما التونسية، ليبيا، وموريتانيا بينما خصصنا املبحث  إىلويف هذا املطلب سوف نتطرق 

 الثالث للسينما اجلزائرية باعتبارها عنصر دراستنا. 

 )ملخص تاريخي(السينما المغربية:  2-1

ذا اعتمدنا التحقيب الزمين يف التأريخ للسينما املغربية، فيمكن لنا احلديث عن جمموعة من املراحل والفرتات إ  

 .والتحقيقات الزمنية حسب العقود الكرونولوجية

الستعمارية اليت تناولت اآلخر األجنيب ففي البداية، جيوز احلديث عن املرحلة الكولونيالية أو ما يسمى بالسينما ا

إثنوغرافية، تقوم على متجيد الغرب علما وتقنية  يف عالقته مع الذات املغربية إجيابا وسلبا يف إطار رؤية استشراقية و

وحضارة وثقافة وقوة. يف نفس الوقت، الذي تستهجن فيه هذه السينما اإلنسان املغريب، وتقرنه بالتخلف واجلهل، 

 .واهلمجية، واإلرهاب، واالنكسار، واملشاكل االجتماعية

انتقل املغاربة بعد ذلك مباشرة 1956م إىل سنة 1919وقد امتدت السينما احلقبة االستعمارية باملغرب من سنة 

للتعرف على سينما االستقالل. وحينما نتحدث عن السينما االستعمارية، فإهنا سينما إقصائية ومتحيزة وأحادية 

نظور والرؤية، تدافع عن اآلخر األجنيب إنسانا وتواجدا وقضية، وتنافح عن مشروعه الكولونيايل، وتربر استغالله امل

للمغرب من النواحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية. وكان يشرف على هذه السينما األطر األجنبية، والسيما 

ج والتصوير واملونتاج والتقطيع والتوزيع والتسويق وكتابة الفرنسية واإلسبانية منها على مستوى اإلخراج واإلنتا 
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السيناريو . ومل يكن املغاربة يف العموم سوى ممثلني من صنف الكومبارس. كما اختذت من مدن املغرب وقراه 

للتأطري املشهدي . وتعاملت أيضا مع املواضيع والقضايا املستمدة من  واستوديوهاتفضاءات للتصوير والديكور 

 . يئة املغربية يف كل جتلياهتا ومتظهراهتا السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والتارخيية والدينيةالب

 اإلنتاج السينمائي في المغرب: 

وق دعم اإلنتاج السينمائي إنشاء صند إنتاجمن أجل تنمية وتطوير تخذة يف املغرب من بني أهم اإلجراءات امل

احلد الذي ميكننا اجلزم بأن السياسة السينمائية يف املغرب خالل العشرين سنة األخرية إىل  1980السينمائي سنة 

ظلت تراهن على اإلنتاج والشيء غري اإلنتاج من أجل تبّوء املكانة اليت وصلت إليها على املستويني القاري 

حلصول على موارد لكي يتمكن من ا 1978والدويل. وبعدها أدخلت تعديالت على النظام هذا الصندوق سنة 

جديدة وهكذا أنشأت ضريبة جديدة تسمح بإضافة عشر سنتيمات على مثن كل بطاقة للدخول إىل القاعة مالية 

 12إىل  1981ألف درهم سنة  ةومثامنائ، األمر الذي جعل موارد صندوق الدعم تنتقل من مليون السينمائية

شريطا  58، وهكذا مسح صندوق الدعم للخزانة السينمائية املغربية بالوصول إىل اجناز 1988مليون درهم سنة 

 . 1999و 1987شريطا قصريا يف الفرتة املمتّدة بني  38طويال و 

  

  األفالم السينمائية المغربية: 

 السنة عدد األفالم المنتجة عناوين األفالم التي تركت أثرا التعليل

   " أشالء"     حلكيم بلعباس حصوله على جائزة النقد 
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18 

 

 

 

 

2010 

استقبل جيدا: النقاد 

 والصحافة

 الوتر اخلامس"  لسلمى بركاش

تفاعل معه النقد 

 والصحافة

 اجلامع"        لداود أوالد السيد

 أرضي"       لنبيل عيوش حصل على عدة جوائز

 "املاجد" لنسيم العباسي تفاعل معه اجلمهور

 النهاية"       هلشام العسري تفاعل معه النقاد

 فيلم"         حملمد أشاور تفاعل معه النقد

لقي اقباال كثريا يف 

 القاعات

  الطريق إىل كابول"  إلبراهيم شاكريي

22 

 

2011 
 العسلي أيادي خشنة         حملمد تفاعلت معه الصحافة

 " شي غادي شي جاي"  حكيم بلعباس تفاعل معه النقاد

 " احلافة"  لليلى الكيالين حصل على عدة جوائز

  "أندرومان"   لعز العرب العلوي حصل على عدة جوائز

22 

 

2012 
 "موشومة"    حلسن زيتون تفاعل معه النقد

 " خيل اهلل"   لنبيل عيوش ترحيب من طرف اجلميع

 "نساء بدون هوية"   حملمد العبودي حصل على عدة جوائز
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 " الزيرو"        نوردين اخلماري اجلمهور والصحافة

  " وداعا كارمن"   حملمد العمراوي جوائز عديدة

22 

 

2013 
 " هم الكالب"   هلشام العسري جوائز عديدة

 "سرير األسرار"   جلياليل فرحايت تفاعل معه النقد

 " الصوت اخلفي"   لكمال الكمال عدة جوائز
 

  2013إىل 2010، احلصيلة السينمائية للسنوات من املركز السينمائي العريب إحصائياتاملصدر: 

 

 السينما التونسية:  2-2

 مسيرة السينما التونسية و أهم إنتاجاتها السينمائية:  2-1

عرفت تونس السينما قبل غريها يف البالد العربية اليت بدأ فيها فن السينما. فبعد أن أعلن الفرنسيون احلماية على 

أحد معاوين اإلخوة لوميري بتصوير اثين عشر فيلما تسجيليا عن تونس. ويف  1896قام عام  1881تونس عام 

العرض السينمائية األوىل يف مدينة تونس. ويف  نظم " أليرب ساما شيكيلي" واملصور "سويل" حفالت 1897عام 

 قام "فيليكس مسجيش" حلساب اإلخوة لوميري أيضا. بتسجيل أفالم تسجيلية عن تونس.  1905عام 

وهو أول قام "لويتز مورا" قام بتصوير فيلم "األسياد اخلمسة امللعونون"  1919األوىل ويف عام  ةوبعد احلرب العاملي

فريقيا ويعتري "ابن كمال" أول مدير مالك لدار سينمائية يف تونس. بعد أن اشرتى يف عام فيلم طويل يصور يف إ

 دار" أومينا بايت"   1960
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تأسست شركة األفالم التونسية. ويف العام نفسه صور "ديكونكلودا""أسطورة كربوس" كما صور  1968ويف عام 

  1.فيلم"سر فاطمة"

. حني عرض فيها فيلم " مغين اجلاز" الالن كروسالند 1969مرة عام  ألولوعرفت تونس عهد السينما الناطقة 

ماتوغرافية كان امسها " أفالم اجملّلة السينإنتاج شركة "إخوان وارنر" يف العام نفسه كذلك أول جمّلة سينمائية و 

 اإلفريقية الشمالية" 

كما أحلقت مكتبة األفالم بالدولة،   أنشأت الشركة املسامهة التونسية لإلنتاج السينماتوغرايف، 1959ويف عام 

الفيلم، و أسس يف  وإنتاجقانون صناعة السينما.  1940وتأسست مجعية فنون املسرح والسينما، وصدر عام 

االحتاد التونسي للسينمائيني اهلواة. كما اهتمت احلكومة التونسية بالثقافة السينمائية  1961العام التايل 

الم التونسية اجلديدة يف حني أخرج عبد اللطيف بن عمار فيلم "سجنان" الذي  مكتبة األف 1974فافتتحت عام 

كان قد أطلق عليه من قبل" األب". حبيث تنتج السينما التونسية حاليا معّدل ثالثة أفالم طويلة و ستة أفالم 

  2قصرية يف السنة وتعد أيام قرطاج السينمائية أهم فعالية سينمائية يف البالد.

 

 الجمعيات السينمائية التونسية: 

شاركت اجلمعيات السينمائية بفعالية يف رسم خمططات واقرتاحات اإلنتاج السينمائي وقضاياه كّلها، وهذه 

 اجلمعيات هي: 
                                                   

   1 ، ص2013إفريقبا قارتنا، العدد الرابع، السينما التونسية/ مهرجانات قرطاج الدولية، جمّلة   1

 
.2 املرجع نفسه، ص    2  
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 :جمعية السينمائيين التونسيين للمحترفين

السينمائية املشاركة يف   جانب الدفاع عن حقوق العاملني يف الشؤون ومن مهمتها إىل 1970اليت تأسست عام  

  1كل ما يهم السينما من مؤمترات ومهراجانات وحوارات، كما تعطي آراءها يف النصوص والعروض السينمائية.

 :الجامعة التونسية لهواة السينما

و وهي مجاعة خارج النطاق الرمسي و هلا تأثري كبري يف جمرى احلوارات و اختاذ القرارات يف القضايا السينمائية.  

 املهرجاناتوبعض  "قليبية"أعضاؤها ينتجون بعض األفالم السينمائية حيث يشاركون هبا يف مهرجان 

األخرى.كما يشارك أعضاؤها يف احملاورات واملناقشات الدائرة حول التجربة السينمائية وتطويرها باألشكال 

ىل جانب مهمتهم العادية إية ئالسينماوالصيغ واملضامني اليت ختدم قضايا السينما. وأعضاؤها ميارسون أعماهلم 

 حبماسة كبرية. ويتجاوزون يف أسلوب عملهم األمور اإلدارية والروتينية. 

 :الجامعة التونسية لنوادي السينما

ها يف اجملال السينمائي دور كبري، ألهنا أساسا تضم جمموعات سينمائية متفهمة جيدا وتضم مخسني ناديا ودور  

للعمل السينمائي ومتمرسة فيه نظريا وفنيا و تكنيكيا، ومنهم على سبيل املثال الظاهر شريعة أول مدير ملصلحة 

التونسية، و كان هلا دور كبري يف  السينما التونسية. فالنوادي السينمائية هي اليت أعطت الكوادر واألطر السينمائية

يف النوادي وهناك تدربوا على الفن السينمائي و اللغة السينمائية من خالهلا إىل  بدؤواحركة هواة السينما ألهنم 

منتجني و خمرجني سينمائيني حمرتفني، وقد كان للنوادي أبلغ األثر يف إدخال فكرة النقاش واحلوار والبحث على 

ت السينمائية. فمهرجان قرطاج على سبيل املثال استوحى فكرة النقاش من جتارب النوادي اليت  برامج املهرجانا
                                                   

   . 263ص مرجع سبق ذكره ، السينما يف الوطن العريب،  جان() الكسان 1

  



 السينما الجزائرية وجديد مضامين اإلنتاج السينمائي الجزائري
 

 
178 

دي نقاشاهتا بكل محاسة، حبيث أصبح يالحظ أن أعضاء النوادي هم عادة الذين يديرون نقاش و حوار بكانت ت

  1كّلها، وهي مناقشات جادة وعميقة وليست صحفية أو هامشية.  املهرجانات

 السينما الليبية:  2-3

لعل ليبيا تنفرد عن بقية دول املغرب العريب يف حقبة االستعمار هلذه الدول بأن االستعمار اإليطايل غّيب عنها 

السينما، وعندما كانت دور العرض منتشرة يف اجلزائر واملغرب وتونس جتذب اجلماهري إىل إدهاش السينما، اقتصر 

العاصمة أنشاها اإليطاليون، وكانت تعرض األفالم اإليطالية فقط، وبدون ترمجة  األمر يف ليبيا على عدة دور يف

 عربية، ونادرا  ما كان يسمح لليبيني بدخول تلك 

بقيت صاالت السينما القليلة مملوكة لإليطاليني، وكمثال حىت  1951الصاالت، وحىت عندما استقلت ليبيا عام 

منها تسعة لألجانب، وأربعة للمواطنني، وكلها تعرض بشكل  دارا  للعرض 31كان يف طرابلس   1961عام 

إجباري يف كل أسبوع فيلما  إيطاليا  بدون ترمجة عربية، واألفالم األخرى كانت تتوىل شركات إيطالية استريادها 

  .وأغلبها أمريكي أو إجنليزي ونادرا  مصري

بقية الدول املغاربية جعل معرفة الليبيني هذا التصرف االستعماري الذي اختلف عن التصرف االستعماري قي 

أي حماولة سينمائية ليبية إلنتاج له صبغة وطنية، اللهم إال  1969بالسينما قليلة جدا ، ولذلك مل تظهر حىت عام 

بعض األفالم التسجيلية الوثائقية اليت مت تنفيذها بشكل بدائي، وأنتجت جبهود بعض الشباب اللييب املتحمس 

  .بدئ بإنتاج بعض األفالم التعليمية ووصل عددها إىل ستة أفالم 1970يف عام للسينما، مث 

                                                   
  1 264 -263ص مرجع سبق ذكره ، السينما يف الوطن العريب، (جان) الكسان 
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االستعمار اإليطايل غّيب السينما عن ليبيا طوال احلقبة االستعمارية وكان من غري املسموح لليبيني دخول صاالت 

  اإليطاليون العرض اليت أنشاها

ة اليت ال تتطلب مهارات وخربات كما يتطلبها صنع فيلم مييل معظم السينمائيني إىل األفالم الوثائقية والقصري 

  .طويل روائي

تبقى بصمة كبرية للسينما الليبية بأهنا حققت تفوقا  يف األفالم القصرية وما زالت تصر على البقاء وإثبات 

  1الذات.

  : دخول زمن السينما

وهو دخول متأخر كما رأينا، وألسباب استعمارية حبتة، وهلذا كان البد لليبيا أن تدخل السينما حبماس، فأنشئت 

إدارة اإلنتاج السينمائي، وُجهزت بأحدث اآلالت، واألجهزة، واملعدات الالزمة لإلنتاج، فضال   1971يف عام 

مم أبيض وأسود، أما األشرطة  16م، م35عن إنشاء معمل حديث لتحميض وطبع أشرطة السينما، مقاس 

امللونة فكان جيري حتميضها وطبعها يف اخلارج، وكان من إجنازات تلك اإلدارة قيامها بإنشاء وجتهيز مكتبة وسجل 

خاص لألشرطة السينمائية، مجعت فيه بعض األشرطة التسجيلية التارخيية اليت صورت يف ليبيا إبان االحتالل 

، وقد أفادت 1911ركات السينما األجنبية، ويرجع تاريخ تصوير هذه األشرطة إىل عام اإليطايل بواسطة بعض ش

كفاح الشعب اللييب ضد »هذه األشرطة كثريا  يف إنتاج بعض األفالم التسجيلية الناجحة، يذكر منها شريط 

 .1973الذي أنتج عام « االستعمار

                                                   
1 ، تيار األفالم القصرية/التجربة السينمائية الليبية،جمّلة الرافد اإللكرتونية، دائرة الثقافة لإلعالم: الشارقة، املوقع (عبد الرمحن) محادي  

http://www.arrafid.ae/arrafid/p21_7-2010.html 
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عة السينما الوطنية بصدور قانون إنشاء املؤسسة العامة وتابعت السينما الليبية خطواهتا التطويرية يف جمال صنا

، لتنتقل السينما الليبية بذلك إىل مرحلتها الثانية، اليت تعد نقطة التحول 1973ديسمرب  13للخيالة يف 

واالنطالق، حيث أنشأت املؤسسة العامة للخيالة معمال  حديثا  للصوت جمهزا  بأحدث األجهزة واملعدات الالزمة 

مم ضوئي، ومغناطيسي، وقاعة حديثة للمكساج، والعرض، فضال  عن أجهزة  16مم،  35يالت الصوتية للتسج

  1املونتاج والتوليف للصورة والصوت، وأحدث معداٍت وأجهزٍة للتصوير، واإلضاءة.

 مشاكل السينما العربية:  1-3

 هناك بعض األزمات واملشاكل اليت تعاين منها السينما العربية ونرصد منها النقاط التالية: 

 :تعاين معظم األفالم السينمائية العربية احلديثة، املنتجة يف خمتلف األقطار العربية  الالمباالة بالغرض المنشود

أزمة واحدة ملخصها اهنا ال تبلي الغرض اليت تنتج أفالما وعلى اختالف أنواع األفالم وتوجهات صانعيها، من 

املنشود من انتاجها: األفالم اليت تنتج من أجل تلبية احتياجات سوق العرض ال تالقي إال يف حاالت استثنائية 

قليلة النجاح املأمول شعبيا وبالتايل جتاريا، األفالم الطموحة اليت يتم إنتاجها حتت صيغة "سينما املؤلف" ال 

ؤلف كما يتمىن. األفالم اليت تصبو حنو اإلبداع الفين والكمال التقين تعجز عن حتقيق هذا تعكس رغبات امل

اهلدف كما جيب. األفالم اليت تسعى لتحقيق املعادلة الصعبة بني اإلبداع والتجارة ال زالت تبحث عن األسلوب 

  2املناسب الذي ميكن أن يوصلها إىل طريق مضمون النتائج.

                                                   
املرجع نفسه. ،(عبد الرمحن) محادي  1  

 

 33ص  2007، 1عدنان مدانات، أزمة السينما العربية، اهليئة العامة لقصور الثقافة: القاهرة، ط 2
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 الفروق الكثرية اليت متيز بني الصناعة السينمائية املتطورة القوية وبني هي  و لسينما العربية:في ا اتساع الهوة

الصناعة السينمائية املتخلفة والضعيفة، مثة فرق هام ميكن يف موقف كل منهما من اجلمهور السينمائي بعامة. ومع 

من ذلك يف قدرته على " التوجه و  أن كل منهما تتجلى يف مدى ارهتانه ملتطلبات اجلمهور أو على العكس

التحكم يف متطلبات ورغبات اجلمهور . يف حالة الصناعة الضعيفة يكون اإلنتاج السينمائي جمرد سلعة قابلة 

الحتماالت الربح واخلسارة ويف حالة الصناعة القوية يصبح اإلنتاج السينمائي ليس فقط سلعة مضمونة الرواج، 

تأثري على الوعي اخلاص بالرأي العام. املثال األوضح على هذا الفرق يتجسد يف بل واألهم من ذلك، ذات قوة 

وصناعة متطورة إىل حد أقصى  املقارنة ما بني صناعة سينمائية غي متطورة مثل الصناعة السينمائية يف مصر 

  1 كالصناعة األمريكية.

 :فمعظمهم ال يكتبون ألهنم ليس كل املخرجني يتقنون الكتابة عن أفالمهم وجتارهبم السينمائية  أزمة الكتابة

باختصار ال يتقنون الكتابة ألهنا فن مثل صنع األفالم، والكتابة اجليدة عن األفالم إبداع يوازي إبداع الفيلم، اجليد 

ة يف الصحف ليكتبوا فيها أي كالم، بل حىت عندما طبعا، وخمرجو السينما يف العامل ال يتفلسفون وال حيتلون أعمد

يريدون كتابة مذكراهتم أو سريهم الذاتية فإهنم يعهدون هبا إىل ناقد أو صحفي متخصص أو كاتب ضليع يف كتابة 

 .هذا النوع من الكتب

مه بل ألفالم احلال ليس كذلك يف عاملنا العريب، فأي خمرج ميكن أن يصبح كاتبا وفيلسوفا ومنظرا وناقدا ألفال

اآلخرين أيضا إذا أراد، فمساحات الكتابة مفتوحة أمامه حتت تصور أن شهرته كفيلة بأن جتلب الرواج للصحيفة 

أو املطبوعة أو لدار النشر اليت تنشر ما يكتبه، بغض النظر عن مستوى إملامه بقواعد اللغة العربية وفن الكتابة 

 . وصياغة األفكار

                                                   
30عدنان مدانات، مرجع نفسه، ص   1  
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 :وهو الذي أدى إىل إعاقة السينما األصلية حبيث مل يعد اإلنتاج السينمائي العريب إنتاج  أزمة اإلنتاج المشترك

خالص، واالكتفاء فقط بأفالم قليلة تصدر بشكل فردي من فرتة ألخرى و تصبح السينما فاقدة هلويتها ما بني 

    أفكار املخرج و أفكار املمول.

 :فشل السينمائيون يف حتقيق السينما البديلة، أي السينما الوطنية، وتسبب هذا مع األيام، يف  السينما البديلة

التوقف عن حماوالت البحث اجلماعية عن ينما جديدة، أي البحث عن حلول مجاعية وهكذا بدأ السينمائيون، كل 

نتاج املشرتك حل املشكل وهذا ما أدى للجوء إىل اإل 1على حدة يف البحث عن حلول فردية خاصة به وحده.

   باملشكل.

يف العديد من احلاالت، يعترب اإلنتاج املشرتك رد فعل جتاه حتديات التدويل اليت تقوم هبا دول ذات قطاعات إنتاج 

صغرية، حيث تسعى للحفاظ على صناعة إنتاج قابلة للتعايش وإنتاج حمتوى حمدد ثقافي ا للمشاهدين الوطنيني. ومع 

هداف املزدوجة تنتج أيض ا توترات داخل قطاعات األفالم والتلفزيون احمللية. وبالرغم من أن اتفاقية ذلك، فهذه األ

اإلنتاج املشرتك ميكن أن تتيح املزيد من املوارد، إال أن خماطر اإلنتاج الدولية تعترب أقل صلة باجلمهور املستهدف مقارنة 

 بعمليات اإلنتاج احمللية اخلالصة. 

  :الثاني ة المبحثخالص

أهدافها و رسالتها احلضارية، األول ما تزال السينما العربية تشكل جوهر من األسئلة اليت جتابه سريورهتا يف حتقيق    

العريب املعاصر و املصريي و مهومه االجتماعية والسياسية، إضافة إىل جعل  اإلنسانهو حرية التعبري عن قضايا 

السينما وسيلة إبداعية للتعبري الذايت اخلاص بالسينمائي نفسه، و دمج املعاصرة مع التعبري عن الرتاب الثقايف لألمة 

                                                   
50عدنان مدانات، مرجع نفسه، ص   1  
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هو إجايب يف تارخيها،  دة من كل ماالعربية و تارخيها مما يؤدي إىل بناء الشخصية العربية املعاصرة عن طريق االستفا

إبداعي كما تعكس اخلصائص إىل جانب البحث عن أشكال و أدوات التعبري السينمائي تعكس أسلوب سينمائي 

   الرتاثية و اجلمالية اليت متثل جوهر الوطنية.

  

 

  

 

  واقع السينما في الجزائر و مستجداتهاالمبحث الثالث: 

عملت السينما اجلزائرية على مدى تارخيها الوجيز لتبّوء املكانة الالئقة ضمن السينما العاملية، فبالرغم من أهنا 

التحريرية، إاّل أن بعض التجارب اليت خاضتها وجدت  باحلر  إبانامتازت ببداية صعبة وعسرية إاّل أهنا ولدت 

لسينما مبحيطها السياسي واالجتماعي والثقايف و االقتصادي، لنفسها مكانا يف احملافل الدولية، وقد ارتبطت هذه ا

الذي أثر على مضامني األعمال املنتجة، ال سيما يف تلك العشرية من القرن املاضي أي فرتة العنف واإلرهاب اليت 

 وقة.أثرت بشكل كبري على كمية ونوعية ومضامني األفالم. حيث امتّد تأثريها حلد اآلن من حيث املواضيع املطر 

 التطور الكرونولوجي للسينما الجزائرية:  -1

العام، إن تاريخ السينما باجلزائر ورصد حمطاهتا جزء ال يتجزأ من تاريخ السينما العربية وتاريخ الوعي العريب وحميطه 

لكن الواقع أنه مل يكن للسينما اجلزائرية أن تنشأ وتتطور يف مسار خطي مستقيم ومنتظم، فشأهنا شأن اجملتمع 
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اجلزائري ومؤسساته الناشئة عرفت يف مسار تارخيها القصري فرتات للتألق واألخرى لألفول، واجلدير بالذكر أن أهم 

تكون لدينا خلفية لظهور سينما جزائرية هلا  أنيت من شأهنا حمطات اليت سنطرحها على بساط هذا الفصل هي ال

  تاريخ و إرهاصات أسهمت يف نشأهتا وتطورها.

  )السينما الكولونيالية (: االنطالقة الحقيقية للسينما الجزائرية 1-1

بات الشرعية الرامية إىل إث االيدولوجياعرفت اجلزائر السينما مع بداية االستعمار الفرنسي، كوسيلة من وسائل 

الفرنسيني يف مقاهي   Louis Lumièresاالستعمارية. فبعد عروض الفرجة اليت أحتف هبا لويس لوميار 

بالتوجه إىل اجلزائر اللتقاط صور لألهايل   Félix Mesguicheباريس، كّلفه أحد أعوانه فلكس مسغش 

  1وين توحي بالدونية واالحتقار.واملدن اجلزائرية فكانت األقالم الوثائقية األوىل واليت محلت عنا

و مل تسجل الصحافة إال فئة قليلة من الرواد أتوا من فرنسا لعرض األفالم "ميليه" يف اجلمعية األدبية ملدينة وهران 

، ومل تنشأ يف اجلزائر أية دار 1908، ورجل استعراض امسه " )جودار( اتى ساشحا يف سنة 1899يف سنة 

مل يتجاوز عدد دور العرض السينمائي هبا سبع دور  1914، وحبلول عام 1908عرض سينمائي قبل عام 

   2عرض

 االستعمارية:  أومفهوم السينما الكولونيالية 

                                                   
معة ، املتخيل الكولونيايل من وهم املكتوب إىل الزيف املرئي املضمر واملنظور، جمّلة املخرب يف اللغة واألدب اجلزائري،العدد الثامن، جا سليم() بتقة  1

   10،ص2012حممد خيضر بسكرة: اجلزائر، 

 

2 Megherbi)Abdelghani(  ,Les algériens au miroir du cinéma colonial, contribution a la 

sociologie de la decolonialisation, édition S.N.E.D, 1982,p 15. 
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فرنسا خالل احلرب العاملية تنتج أفالما سينمائية عديدة، بغرض نشر البلبلة ضد  تعىن بوجهة نظر فرنسية، أن

يف الوسط الريفي، واألحياء الشعبية، هلذا كان   شعب اجلزائري، وخاصةاحلركة التحررية اليت ملستها يف وسط ال

على املقاومة يف اجلزائر أن تتخذ مسار ا أكثر جدية واحرتافية للوصول إىل مسامع العامل ولتصحو على صرخات 

هتم، املقاومة ضمائر اخلارج، وقد عرف قادة الّثورة وأعواهنا أن الّصورة أصبحت أحسن رسالة قد تسمع صو 

ومتنحهم املصداقية الالزمة جللب االهتمام، هلذا مل جيدوا بدا من االستعانة خبربة فرنسية يف اجملال اإلعالمي 

 .اتصال تبلغ العامل بسهولة وصدق إسرتاتيجيةوالّسينمائي، لتوثيق املعاناة اليت كان مير هبا الّشعب، فاتبعوا 

مصاحلها لقد كانت السينما أحد السبل اليت استغّلها املستعمر الفرنسي لتكريس وجوده، بارتكازه على أفالم ختدم 

اخلاصة وتفخر بغلبتها على اجلزائريني، إهنا جاءت لغرض استعماري حمض فأرادت ترسيخ ثقافتها الفرنسية وحماربة 

ىل أن يفرض على من استعمرهم قبول صورة اإلنسان األدىن و الثقافة العربية اإلسالمية، فاملستعمر يفرض أساسا إ

والسينما الكولونيالية هي اليت جلبها املستعمر معه أو أنتجها يف اجلزائر مستغال فضاءه  1معايشتها بدرجة ما.

رة ديكورا، مكرسّا وظيفته األيديولوجية الرامية بالدرجة األوىل إىل تزيني صورة احملتل وتصويره جالبا للحضا

والتمدن، و احلط من قيمة اجلزائري وتصويره بأبشع الصور، ومن أمثلة ذلك السخرية من املستعمر: ومن هذه 

 Ali)" علي ينفخ يف الزيت  )  (Le musulman rigoloاألفالم نذكر منها " املسلم املضحك" 

bouffe a l’huile) .2...اخل   

                                                   
، 1واإلفريقية، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية: القاهرة، ط ، السينما العربية (سهام) ، تر عبد السالم (روى) ارمز – (ليزبيث) مالكموس  1

  51ص

 

2  Megherbi (Abdelghani),Les algériens au miroir du cinéma colonial,op -cit, p 59 
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واليت تربز صورة اجلزائري خالل فرتة االستعمار يف السينما احل وميكن تصنيف السينما الكولونيالية إىل ثالث مر 

  اجلزائرية:

  المرحلة األولى:

هي مرحلة الفيلم الغرائيب واليت كان يصور فيها الفرد اجلزائري على أنه كائن غريب يثري فضول األوربيني   

وتسليتهم، استخدام الطبيعة اجلزائرية كخلفية أو ديكورا مجيال، ومن الطابع الفولكلوري للمنطقة اكسيسوار ساحرا 

حيمل رسائل مضمرة وما كان يشغله هو اإلثارة والبحث وجذابا. ويف هذه املرحلة مل يكن هذا النوع من السينما 

عن الغرابة وعن الشمس والسماء الزرقاء والصحراء الشاسعة وهو ما جتسد يف أعمال "فليكس ميسيجيش" الذي 

 Jardin فيلم "الواحة" و فيلم "حديقة اهلل" االجتاههذا األعمال اليت جسدت  أهمسبق ذكره، ومن 

d’Allah) ) ه األفالم أهنا كانت تنتقي مناظر مثرية ألحاسيس املعمرين و أهوائهم وجتاهل أو إمهال واملميز هلذ

األهايل، وإدراجهم ضمن ديكور العام للفيلم، دون خصائص متيزهم." فحجب العرب عن الظهور يف تلك 

  1".ياة املستعمرةاألفالم الروائية يعّد بشكل ما انعكاسا منوذجيا النعدام أمهية املهاجرين اجلزائريني يف احل

 المرحلة الثانية:

يف هذه املرحلة إبراز األهايل كمخلوقات دونية غري قادرة هي مرحلة التحقري، حيث تعمدت السينما الكولونيالية  

على التفكري وحتتاج ملن يدعمها، وتصوير األوريب كشخصية منقذة وحاملة للحضارة، ومن ذلك أصبحت األفالم 

بيا كان مغامرا أور عبارة عن مغامرات بطولية تربز قوة و إجيابية األوريب وضعف و محاقة اجلزائري، فالبطل يف الفيلم  

، أما السكان األصليون فال يظهر إال يف صورة مشوهة ال تعكس احلقائق الواقعية وتندرج أو قائدا عسكريا فرنسيا

                                                   
 1 Megherbi (Abdelghani) ,Les algériens au miroir du cinéma colonial, op- cit, p 63.   
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 Tartarin deأفالم مثل "علي ينفخ يف الزيت" و " املسلم املضحك" ضمن هذه املرحلة، إضافة فيلم 

tarascon)" لـ )  B.Raymond  خصية اجلزائرية على أهنا ساذجة أظهر الش" الذي صّور ببوسعادة حيث

   1.وعلى درجة مضحكة من الغباء

" Henry Roussel( لـ "  Visage)  Voilé âmes closesيعترب فيلم "وجوه حمجبة أرواح مغلقة" و 

كثر األعمال تشويها للشخصية اجلزائرية حيث تناوهلا بشكل واضح و صريح خالل شخصية "القايد" من بني أ

واحملبة للملذات و القصص الغرامية التافهة، مع الرتكيز على تعاون هذا القايد مع االستعمار وإعطائه كل املستهرتة 

  2ما ميلكه حىت نساؤه، واملرأة هنا داللة على اهلوية واألرض.

فالرسالة الضمنية هنا حتاول إبراز بعض اجلوانب حتالف شخصية "القايد" مع االستعمار انطالقا من جماالت 

  3.سية وعاطفية، فهؤالء الذين خانوا رضهم قادرين أيضا على بيع نسائهمجن

  المرحلة الثالثة:

السينما كوسيلة للدعاية ميكن أن منيزها يف السينما الكولونيالية هي تلك اليت استعملت فيها السلطات الفرنسية  

ل من سكيكدة، قاملة، وما شهدته من غليان شعيب يف ك 1945بشكل مدروس ومؤسس، فبعد أحداث ماي 

خراطة، كان هلا تأثري مباشر على قطاع السينما، حيث أصيبت السلطات االستعمارية بذعر شديد، خوفا من ثورة 

                                                   
1 Ibid, p 78.  

2 Ibid, p 77. 

-2012، إجتاهات السينما اجلزائرية يف األلفية الثالثة، حبث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه يف الفنون الدرامية، جامعة وهران: اجلزائر، )كرمية(منصور   3 

  .29، ص 2013
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و أصبح لزاما عليها التخلي عن انتاج   1. رد يف أوساط الشعبشعبية، و محّلت السينما مسؤولية هذا التم

عنصرية اجتاه األهايل لتفادي أي حالة من النقمة والنقد لدى السكان األعمال اليت تشمل على عدائية واضحة و 

مما يؤثر سلبا على سياسة الدعاية املتبناة. فقد قد شكل هذا التاريخ منعرجا حامسا يف تغري اإلسرتاتيجية 

دعوة إىل والدعائي و اعتماد أعمال تدعي يف ظاهرتا ال االستعمارية للمحتل الذي سعى إىل إخفاء البعد العنصري

املساواة و خدمة مصلحة األهايل هبدف هتدئة الوضع والتحكم يف زمام األمور. ودعما هلذا املسعى سعت 

قانون يشرتط احلصول املسبق على تصريح خاص لكل  إصدارإىل  1951نوفمرب  20احلكومة العامة باجلزائر يف 

بة الرسائل املقدمة، كما تقرر تغيري هلجة مؤسسة ترغب يف ممارسة النشاط السينيماتوغرايف، ذلك هبدف مراق

اخلطاب السينمائي و ذلك عن طريق اعتماد سياسة دعائية عكسية تقوم على الالعقالنية و التمرير غري مباشر 

   2للخطاب السياسي.

لثانية و جهاز لتوزيع األفالم السينمائية يف اجلزائر أثناء احلرب العاملية ا إنشاءكما بدأت السلطات الفرنسية يف 

خاصة يف املناطق الريفية اليت يسكنها اجلزائريون ألغراض دعائية، واستعملت السينما وسيلة لتمرير أفكار املستعمر 

 إحالل" ففي مرحلة اليت كانت تعيش فيها السينما تقنياهتا األولية، جلأ غليها للرتبية والتثقيف، يعين التحضر، 

  3لالستعمار بالنسبة لألهايل. –ال ميكن االستغناء عنها  اليت -السالم، تلميع املزايا النافعة

                                                   
 

1  Megherbi (Abdelghani),Les algériens au miroir du cinéma colonial ,op- cit, p 40-41 

2  Meherzi (Lotfi), le cinéma algerien , institution, imaginaire, idéologie, édition, sned, Alger, 

1980,p45 

2 Ibid, p 39 
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البدايات األوىل للفن السينمائي يف اجلزائر مل يكن يف مستوى تطلعات  أنوانطالقا من هذه املعطيات ميكن القول 

يشوه مقومات وثوابت  أن احلديثةالشعب اجلزائري، بدافع ارتباطها باملستعمر الذي حاول من خالل هذه التقنية 

 هذا الشعب، وكذا العمل على تسريب أيديولوجياته الرامية إىل تثبيت مكانته يف مستعمراته. 

 تأثير السينما االستعمارية على المنتج السينمائي الجزائري: 

أن جاءت مستعمرة واألخرى صمدت وواجهت االستعمار، فال ننكر  إحدامهابالرغم من التفاوت بني الثقافتني 

على األقلية من تؤثر ولو بعد فرتة طويلة من  إن أخرى أوهذا املستعمر قد وفر عوامل أساسية استطاعت بطريقة 

املثقفني وذلك بأهنا أسهمت يف إدخال هذا الفن اجلديد يف وسط الشعب اجلزائري،" و مهما كان الغرض 

من صانعي األفالم اجلزائريني املستقبليني الدعائي املقصود من تلك العروض إال أهنا خدمت يف احلقيقة عددا 

  1.بتعريفهم بفن السينما"

و باملقابل أدركت جبهة التحرير الوطين أمهية الصورة كسالح و قدرهتا على التأثري والتوجيه ومن مث خدمة أهداف  

القضية وكان لزاما عليها أن ترد على افرتاءات املستعمر بسالحه، فاستعملوها كطرف فاعل يف احلرب ابتداءا من 

وىل جليش جبهة التحرير الوطين وتكوين شباب عبان رمضان" " روين فوتيه" بالتقاط أ"حني كّلف  1965

جزائريني من خالل إنشاء أول مدرسة سينما يف اجلبال ضمت العديد من املخرجني استشهد أغلبهم خالل 

املعارك و من بقى منهم أصبح من أعمدة الفن السابع يف اجلزائر و على رأسهم "حممد خلضر محينا" و " أمحد 

  2.راشدي"

                                                   
 . 47روى ارمز، تر سهام عبد السالم، السينما العربية واإلفريقية، مرجغ سبق ذكره،ص  - )ليزبيث(  مالكموس 1

 . 34إجتاهات السينما اجلزائرية يف األلفية الثالثة، مرجع سبق ذكره ص  (،كرمية)منصور   2
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ونيالية أو االستعمارية اليت و إن جاءت لتساعد املستعمر يف إحكام قبضته على الشعوب، فقد إن السينما الكول

بصفة  –بالرغم من سلبياهتا وتغييب عنصر " األندجيان"  -سامهت يف خلق جو املثاقفة، وتركت هذه السينما

ا لدا فئة معينة للنهوض هبذا الفن سينما بلمسة و بصمة اجلزائر، خالقة حافزا قوي إنتاجبارزة ورغبة اجلزائريني يف 

فارضة ذاهتا بشكل قوي على الساحة العاملية، وهذا ما سوف نلحظه من خالل مسريهتا أثناء الثورة وبعد 

   1االستقالل.

 

 السينما الجزائرية أثناء الثورة: 

( دورا   1962 – 1954)إن لتزامن بداية اإلنتاج السينمائي اجلزائري مع ثورة شعبها على االحتالل الفرنسي   

كبريا  يف صياغة توجهه حنو تصدير حقائق الواقع املعاش وتسجيل األحداث التارخيية، خاصة املتصلة منها بالثورة 

اجلزائرية، حيث جند أن الثورة عملت منذ البداية على جتنيد كل ما أتيح هلا من الوسائل السمعية البصرية 

ري يف أفالم مادهتا األوىل من نسج الواقع اليومي للثورة مثلما سجلت نشأة والكفاءات لتوثيق كفاح الشعب اجلزائ

ذ، إال أن تساير ئمتميزة لـ )فن سينمائي( يرتبط ارتباطا  مباشرا  بالواقع النضايل، فلم يكن لألعمال املنجزة حين

 .تاريخ األمة بانتصاراته وتشكل جزء من ذاكرهتا اجلماعية

سة سينمائية جليش جبهة التحرير الوطين من خالل جلنة السينما اليت أنشأهتا احلكومة وتشكلت النواة األوىل ملدر 

مثل: )الالجئون(  1961 -1956اجلزائرية املؤقتة، ومت إنتاج العديد من األعمال الوثائقية خالل الفرتة بني 

  1958ساقية سيدي يوسف( )، 1957إخراج سييل كوجي، )هجومات منجم الونزة(  1956

                                                   
  34املرجع نفسه ص   1
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)جزائرنا( إخراج مجال سندريل وخلضر حامينا. كما يعترب فيلم )يامسينة( أول عمل للمخرج السينمائي كلمو"   "بيا

خلضر حامينا ومن إنتاج جلنة السينما التابعة للحكومة اجلزائرية املؤقتة. مث تتالت بعده مجلة من األفالم القصرية 

  1. (مثل )صوت الشعب( و )بنادق احلرية

سعت احلكومة اجلزائرية املؤقتة لتدعيم أجهزهتا مبصلحة خاصة بالسينما بعد إدراكها ألمهية الصورة والسينما كأداة 

فّعالة للتأثري و إقناع الرأي العام بشرعية القضية اجلزائرية، فعمدوا إىل توظيف الصورة كوسيلة لتجسيد معاناة 

بوسع السينما اجلزائرية أن تعترب وسيلة فنية تعبريية بقدر ما استعملت  الشعب اجلزائري أثناء الثورة التحريرية مل يكن

فقد صورت للدعاية اإلعالمية هبدف فضح جرائم املستعمر، وتكوين أرشيف للثورة وذاكرة حّية لألجيال القادمة، 

قهم تصوير أحداثا وقعت أثناء حرب التحرير، وكان اجملاهدون هم أنفسهم السينمائيون الذين خاضوا على عات

تلك األفالم الوثائقية القصرية مبساندة بعض الفرنسيني املناضلني يف جيش التحرير من أمثال رونيه فوتيه. ومن 

هذا املناضل الفرنسي " أربعة أشرطة  إشرافاألعمال الوثائقية اليت أنتجتها مدرسة التكوين السينمائي حتت 

اكية آنذاك، وهي: شريط حول املدرسة نفسها، وشريط عن للتلفزيون وّزعت على تلفزيونات البلدان االشرت 

ممرضات جيش التحرير، صور عن مهامجة مناجم الونزة، وقد عملت هذه املدرسة ملدة ال تتعدى أربعة أشهر"، 

فعلى الرغم من تصدي املستعمر هلذا النشاط حيث مل يكن يفّرق بني حامل السالح و حامل الكامريا عمل هذا 

  2.ائي جاهدا لنقل وقائع الثورة و جمازر االستعمارالفريق السينم

                                                   
، املوقع: 2016جوان  15تاريخ التصفح ، 2006، 1631، السينما يف اجلزائر/ البدايات، جمّلة احلوار املتمّدن، العدد (حممد) عبيدو  1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=71665  

 

2 Cinéma, production cinématographique, 1957-1973, ministére de l’information et de la 

culture/ service des arts audio- visuels/p 10 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=71665
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=71665
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وميكن القول أن السينما كانت إحدى املعطيات اليت أفرزهتا حرب التحرير، بل غن جمموعة من السينمائيني 

استشهد أفرادها يف هذه احلرب... كانت احلاجة ملحة إلجياد سينما تواكب مسرية حرب التحرير اليت بدأت عام 

1954. 1  

فعل ولدت السينما ومعها عوامل حيويتها كفن إنساين ملتزم بالقضايا اإلنسانية والوطنية، كما هربت النسخ بال

السلبية لألفالم املصورة إىل أماكن مأمونة خارج الوطن، وبالضبط إىل يوغوسالفيا، اليت مجعت وثائق مصلحة 

للحكومة اجلزائرية املؤقتة، كما أن هذه األفالم قد ومصلحة السينما التابعة السينما التابعة جليش التحرير الوطين 

  2.أجنزت يف ظروف صعبة جدا وبوسائل مادية حمدودة و على أيدي سينمائيني تنقصهم التجربة

وشهدت هذه املرحلة يف اخراج واجناز أول األفالم اجلزائرية، أجنزت فيه هذه األفالم يف الوقت الذي كان فيه 

بني الفرتة املمتدة  إنتاجاحه املسلح من أجل التحرير الوطين واالستقالل، حيث مت الشعب اجلزائري يواصل كف

فيلم " الالجئون" من اخراج " سيلسل دي كوجيس"، وقد كّلف هذا الفيلم خمرجته سنتني من  1956-1957

  3.السجن

 : 1962- 1954 اإلنتاج السينمائي الجزائري في الحقبة الثورية

 من بني األفالم اليت أنتجت يف هذه الفرتة هي: 

، وهو فيلم قصري باأللوان أخرجه رونيه فوتييه، و أنتجه 1958 -1957بني عام  أنتج الجزائر الملتهبة:

 بالتعاون مع شركة من مجهورية أملانيا الدميقراطية. 
                                                   

  1 217، السينما يف الوطن العريب، مرجع سبق ذكره، ص (جان) سانالك  

  2  218مرجع نفسه ص (، جان) الكسان 

  3 218مرجع نفسه ص  
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باإلدارة ) الرتكي( وكان وهو فيلم قصري أخرجه "بيار كليمون" وقام  1958عام  أنتج: ساقية سيدي يوسف

 اإلنتاج "لبيار كليمون" نفسه ) النسخ السلبية للفيلم توجد لدى املنتج(. 

 ، وهو فيلم قصري من إنتاج و إخراج بيار كليمون.1958أنتج عام  الالجئون:

، و صور فيلم 1947فيريين عام اجلزائر( الذي أخرجه ساشا فيلم طويل يعتمد على صور فيلم ) حرية جزائرنا:

: عمري ثماني سنوات 1.و صور التقطتها شندريل يف اجلبال 1955)أمة اجلزائر( الذي رونييه فوتييه يف عام 

، إنتاج جلنة "رونييه فوتييه"و  "واوالغا لوماسون"، و هو فيلم قصري أخرجه كل من 1961والذي أنتج عام 

الذي أنتج يف نفس السنة  ياسمينةإىل جانب فيلم   "فرانز فاننون ورونييه فوتييه "أودان، وهو من إعدادموريس 

 رية. ئوأخرجه حممد األخضر حامينا ملصلحة السينما التابعة للحكومة املؤقتة اجلزا

فزيون مجهورية ) النسخة السلبية توجد يف تل "رونييه فوتييه"من إخراج  1962انتج عام  خمسة رجال و شعب:

  2أملانيا الدميقراطية.

 السينما الجزائرية بعد الثورة: 

ولت اجلزائر املستقلة اهتماما  كبريا  للفن السينمائي وركزت ألجل ذلك على عملية تكوين الفنيني والتقنيني يف أ 

وانطالقا  من سنة قاعة حتت سيطرة الدولة. وحتديدا  البلديات.  400هذا اجملال، وكان عدد قاعات السينما 

أثار من نفس  18ويف  .(INC)واملعهد الوطين للسينما  (CNC) مت تأسيس املركز الوطين للسينما 1964

ويتم حل املؤسستني املذكورتني. فتعوضان باملركز اجلزائري  1967السنة أنشىء )السينماتيك( اجلزائري. لتأيت سنة 

                                                   
  .218ص املرجع نفسه، ، جان() الكسان 1

 . 219مرجع نفسه ص 2
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الذي احتكر استرياد وتوزيع  (ONCIC) زيع السينمائيوالديوان الوطين للتجارة والتو  (CAC)للسينما 

  1.األفالم وكان يشرف أيضا  على إنتاج األفالم املشرتكة مع الدول األجنبية والعربية

 :المرحلة انتقالية للسينما الجزائرية

متع واليت حتمل وجع اجملتمع وتناقضاته و آماله و أحالمه، وبعد أن انقشع ضباب االستعمار و أصبحت تت 

باحلرية و االستقالل وبعد سنني احلرمان والبؤس والتبعية، لتحط رحال املخرجني وكتاب السيناريوهات على 

املعاجلة االجتماعية للرتاكمات النفسية اليت يتخبط فيها األفراد. من جانب آخر واجهت السينما اجلزائرية بعد 

شأهنا حتقيق إسرتاتيجية ثقافية حتقق طموحات االستقالل مشكلة التأسيس والتجهيز لقاعدة سينمائية من 

بشكل عام و قطاع السينما  الشعب، ألن الوضع العام للجزائر ما بعد احلرب مل يكن ليسمح جبعل القطاع الثقايف

بشكل  خاص من أولويات الدولة الفتية، فاالستعمار الذي غادر خملفا اقتصاديا حمطما بطالة وفقر ونقصا يف 

يتيم، أدى بالدولة اجلزائرية إىل جعل قطاع السينما  300.000مليون ونصف مليون قتيل و  السكن، إىل جانب

من املشاريع املؤجلة، إذ استدعت الضرورة االهتمام بأمور أخرى أكثر أولوية. ولكن بالرغم من تلك العقبات 

  2أفالم متجد الثورة وتعاجل خملفات احلرب.  إنتاجاستمرت السينما اجلزائرية يف 

 ومن املؤسسات السينمائية اليت أنشأت يف هذه الفرتة نذكر منها: 

  1963إنشاء الديوان الوطين لألحداث اجلزائرية ومركز التوزيع الشعيب عام  

                                                   
 ، السينما يف اجلزائر/ بدايات، مرجع سبق ذكره.  )حممد( عبيدو 1

 

  42السينما اجلزائرية يف األلفية الثالثة، مرجع سبق ذكره ص اجتاهات، (كرمية  ) منصور  2
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  إنشاء املركز الوطين للسينما، ودار اآلثار السينمائية الوطنية اجلزائرية واملعهد الوطين للسينما وذلك عام

1964  

  1967إنشاء مصلحة السينما باحملافظة السياحية للجيش الوطين الشعيب، وبعدها يف عام  1965عام 

املركز اجلزائري للسينما  وإنتاجتكوين الديوان الوطين للتجارة والصناعة السينمائيني ) إنتاج وتوزيع(، 

 املنتقلة، نوادي السينما( تنظيم تفتيش رقابة برجمة، توزيع ثقايف، دار اآلثار السينمائية، السينما )

  والتوزيع لصاحل الديوان  اإلنتاجاحتكار  1969إنتاج مركز التوزيع السينمائي، ويف عام  1968ويف عام

 الوطين للتجارة والصناعة السينمائية. 

  احتاد ديوان األحداث اجلزائرية مع الديوان الوطين للتجارة والصناعة السينمائية حبيث مت  1974يف سنة

إنشاء مديرية السينما والوسائل السمعية  1975تكليفه بإنتاج وتوزيع جمّلة األحداث املصورة. ويف عام 

   1.والبصرية بوزارة اإلعالم والثقافة

  1962 اإلنتاج السينمائي الجزائري بعد الثورة:

فالم اليت سيطر عليها مع تواجد هذه اهلياكل السمعية البصرية أنتجت اجلزائر خالل هذه الفرتة العديد من األ

اخلطاب السياسي والثوري التحرري. وكان من أبرز خمرجيها خلضر حامينه، أمحد راشدي، مصطفى بديع، عمار 

على مادة أرشيفية بالغة الغىن ،  "أمحد راشدي"( مثال  ، يعتمد  1965العسكري. يف فيلم " فجر املعذبني " )

ائق التسجيلية ، إىل املاضي االستعماري ، وترنو إىل املستقبل الثوري وتأمالت لبعض املفكرين ، تتعرض ، مع الوث

للقارة األفريقية كما متيزت هذه املرحلة بإنتاج العديد من األفالم املشرتكة خاصة مع إيطاليا من خالل فيلم )معركة 

لبندقية ,عن نص الذي حصل على جائزة األسد الذهيب ملهرجان ا "جيليو بونتيكورفو"للمخرج  1966اجلزائر( 

                                                   
220، السينما يف الوطن العريب، مرجع سبق ذكره، ص جان( ) الكسان  1  
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, الذي عايش معركة اجلزائر ووقائع حماصرة السلطة العسكرية  "ياسيف سعدي"هو سرية ذاتية للمجاهد واملمثل 

حتاللية للفدائيني اجلزائريني يف قلب العاصمة اجلزائر طيلة أسابيع , ليأيت الفيلم مفعما باحلرارة الدرامية واملقاربة اإل

صياغة بصرية ودرامية عالية وأضفى عليه األسود واألبيض واقعية لصيقة بالراهن املعاش الواقعية لألحداث . ومتيز ب

يف تلك الفرتة . كما تضاعف اإلنتاج املشرتك مع فرنسا ومصر . فنشطت حركة اإلنتاج السينمائي حىت بلغ عدد 

/ بدايات، مرجع سبق ( فيلما . حممد عبيدو، السينما يف اجلزائر24) 1974 -1966األفالم اجلزائرية خالل 

  :ذكره. ومن أبرزها

  Une si jeune paix   1965سلم حديث العهد: 

مدير اإلنتاج: رشيد بوشوشي، سيناريو و إخراج: جاك شاريب. قصة الفيلم عن أطفال االستقالل، أو أبناء 

فكان البد من إيوائهم الشهداء، أبناء الشهداء، أطفال يتملكهم الرعب ملا عانوه وما شهدوه من ويالت احلرب، 

لينسوا الفظائع واألهوال، يف وطن السالم. يشكل بعض هؤالء األطفال جمموعتني وهم يلعبون،  وتربيتهم وتعليمهم

جمموعة بقيادة علي، ومتثل جبهة التحرير الوطين، و جمموعة أخرى بقيادة مصطفى ومتثل منظمة اجليش السري، 

إذن  1عبة تنتهي هناية مأساوية بسماع طلقة من مسدس حقيقي... وتنشب احلرب بني اجملموعتني، لكن الل

فتداعيات االستعمار ال زالت مستعمرة و هزاته االرتدادية مل ختمد بعد، إذ "بذل األساتذة و األوالد جهودا جّبارة 

أطفاال حقا؟ لتجنب هذا املصري لكن الفيلم ينتهي تاركا كل التساؤالت مفتوحة، هل املعلمون آباء؟ وهل األيتام 

  2".مىت تكون اللعبة ليست لعبة؟ و ملن ينتمي نظام احلرب على أية حال

                                                   
 1 Cinéma, production cinématographique, 1957-1973,op- cit,p 16. 
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  La nuit a peur du soleil: 6519الليل خياف من الشمس 

 من إخراج مصطفى بديع مدة الفيلم ثالث ساعات وربع يروي مسرية الثورة اجلزائرية من خالل ثالث لوحات: 

املستعمر للشعب اجلزائري، واللوحة الثانية آالم الشعب املشارك يف حرب األوىل حتكي عن قمع واضطهاد 

  شخصيتني مها "صليحة" و "فاطمة" تراجيدياوالرابعة فتحكي عن  التحرير، أما اللوحة الثالثة

  l’aube des damnés 1965فجر املعذبني: 

اج : أمحد راشدي، مّدته ساعة وأربعني دقيقة. ويصور الفيلم كفاح الشعوب اإلفريقية وشعوب العامل من إخر 

 الثالث ضد االستعمار، مستعينا بوثائق تدين االستعمار. 

   Le vent des Aures 1966ريح األوراس 

 و األم واالبن كانت تعيشمن إخراج: حممد األخضر محينا، ويروي الفيلم قصة عائلة جزائرية متكونة من األب 

 جليش املنتميبشكل طبيعي لكن احلرب دمرت حياهتم، إذ يقتل األب أثناء هجوم لقوات العدو، ويأخذ االبن 

التحرير مسؤولية عائلته، ففي النهار يؤدي واجبه اجتاه األسرة و يف الليل يعرب حممال باملؤونة للجنود، يعتقل االبن 

ميثل هذا الفيلم فصال من فصول النضال التحرري ضد االحتالل  1...قل آلخرفتذهب األم تبحث عنه من معت

الفرنسي إبان الثورة، إذ أن تلك األم "ختتلط مأساهتا الصغرية الفردية شديدة اخلصوصية باجلرح الكبري املتسع 

   2.اجلزائريةالنازف لكتلة الناس اآلخرين. هنا يلتحم الفرد اجلزائري بالشعب اجلزائري، مكونا األمة 

                                                   
 1 Cinéma, production cinématographique, 1957-1973 ,op- cit ,p 16 
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 La voire 1968الطريق: 

. يقوم ملخص 1968سيناريو واخراج: حممد سليم رياض، انتاج الديوان الوطين للصناعة والتجارة السينمائية عام 

السيناريو: منذ ثالث سنوات واحلرب املضطرمة يف اجلزائر، فمن ناحية جمهز بأحدث األسلحة ومن ناحية أخرى 

تغلغلني يف شعب جمند، وهناك عشرات )املخيمات مسيت خميمات اللجوء( ويسميها بضعة آالف من الرجال م

  1.التاريخ: املعتقالت

، ويعترب اقتباسا عن مسرحية للمثل "رويشد"أفالم املمثل  أولموعة األفالم منها فيلم "حسن طريو"، إضافة إىل جم

دور رجل ضئيل خنوع يف  "رويشد". " ويلعب 1968عام  "حممد األخضر محينا"والكاتب نفسه، أخرج الفيلم 

فرتة الثورة اجلزائرية، ال يرغب إال يف احلفاظ على نظافة يديه و عدم االحنياز إىل جانب، ناهيك عن ما يبدو 

اجلانب األخطر. لكن تيار األحداث جيرفه رغما عن كراهيته له، ويضطلع أخريا بدور الشخص الذي حسبوه هو 

  2".خلطأ، وهو جزائري إرهايب، حمارب يف سبيل احلريةعلى سبيل ا

من إخراج توفيق فارس فهو صورة أخرى للكفاح ضد املستعمر جتسّدها  1969فيلم خارجون عن القانون 

جمموعة من املناضلني الذين يعتربون خارجني عن القانون يف عرف احملتل  " وهكذا ظهر اخلارجون عن القانون 

اسم قطاع الطرق و هم جمرمون يف نظر القانون الفرنسي. ولكن ليس بإمكاهنم أن يشعروا والذين أطلق عليهم 

جتسيدا لرفض هذا القانون األجنيب أي رفض النظام  الكثريينبأهنم ليسوا ضحية الظامل، وهكذا كانوا يف أعني 

القضاء عليهم مهما كان  يف الوقت نفسه يف نظر السلطة االستعمارية عناصر فوضى البد من وكانوااالستعماري، 

                                                                                                                                                               
 

  1 220جان الكسان، السينما يف الوطن العريب، مرجع سبق ذكره، ص  
2  Cinéma, production cinématographique, 1957-1973,op cit,p 16 
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شأهنم يف ذلك شأن الشعوب اليت كانت تكافح ضد الظلم والعدوان، فبطل الفيلم " يبدو البطل  فىت   1.الثمن

شريرا، فهو جزائري يعمل قّناصا يف جيش االستعمار الفرنسي ويثري املتاعب جمانا. لكن بعد أن يضفر عائدا إىل 

أسرته، ويشهد موت أبيه، يقوده إحساسه املستجد باملسؤولية إىل عقد العزم على الثورة، مما يؤدي به إىل السجن، 

حيث يتعلم مع زمالئه السجناء التضامن مع غريه من مواطنيه اجلزائريني وعندما يطلق سراحه ميشط القرية حبثا عن 

احملّليني األغنياء، ويصري وسيطا للقضية اجلماعية و ك األراضي املساعدة ضد القاهرين الفرنسيني و أعواهنم من مالّ 

  2".داعية للفضيلة

 فترة السبعينيات: 

يف فرتة السبعينيات تطرق السينمائيون إىل مواضيع يف ظاهرهتا بعيدة عن موضوع احلرب لكنها حتوي ضمنيا بعض 

اجلودة بعيدا عن األسلوب السائد، لكن اخلطاب السياسي صور الثورة، كما شهدت هذه الفرتة أفالما عالية 

األيديولوجي بقي ميأل الواجهة يف ظل تبين الدولة اجلزائرية للفكر االشرتاكي، حيث متيزت سنوات السبعينيات، 

بالديناميكية االجتماعية ترافقت مع قرارات سياسية واقتصادية و اجتماعية عملت على إحداث حتوالت معتربة يف 

ية اجملتمع اجلزائري من بينها الثورة الزراعية والتسيري االشرتاكي للمؤسسات، تأميم احملروقات، إصالح التعليم بن

العايل، الطب اجملّاين، دميقراطية التعليم كل هذه التغريات خلقت لدى خمتلف القوى السياسية واالجتماعية يف 

صاحل كل فئة. و ضمن هذه التحوالت والتناقضات و البالد ردود فعل خمتلفة بني مؤيد ومعارض وذلك حسب م

تأثرت بتلك التحوالت و بالعوامل االجتماعية االديولوجية الصراعات املختلفة و املتنوعة مت اجناز أفالم جزائرية 

                                                   
  1 252جان الكسان، السينما يف الوطن العريب، مرجع سبق ذكره، ص  

  221السينما العربية واإلفريقية، مرجع سبق ذكره ص(، سهام) ، تر عبد السالم (روى) ارمز– ليزبيث() مالكموس  2
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والنفسية اجلديدة اليت جرت يف اجملتمع خالل هذه الفرتة، كما أن لسيطرة الدولة على قطاع السينما تأثريه على 

  1.مون األعمال املنتجةمض

 األشخاصلقد متيزت السينما اجلزائرية يف هذه الفرتة بعرض مواضيع هلا عالقة باحلياة االجتماعية، كمنازعات 

 شادإر واهتماماهتم و عالقاهتم االجتماعية، وبذلك بغرض التوعية وتوضيح املواقف كي ينتهي املتلقي بوعض و 

 حيثه على العمل من أجل التطور والرقي. 

دورية "، "حرب التحرير"، "عرق أسود"، "األسر الطيبة "،"الفحام "،"الغولة"ومن أفالم السبعينيات نذكر أيضا: 

 ... اخل."عطلة املفتش الطاهر"، "منطقة حمّرمة"، "حنو الشرق

املعامل املخزية لبعض املخضرمني ممن  ، إىل كشف1972يأخذنا فيلم الغولة الذي أخرجه مصطفى كاتب عام 

الثورية، وحتولوا إىل انتهازيني ومستغّلني، فعنوان الفيلم  أطروحاهتم اشهدوا الثورة و تنعموا باالستقالل لكنهم خانو 

مستوحى من الرتاث الشعيب إذ يقال " لعبة الغولة معناه اإلثراء على حساب اجملموعة، مثال ) نلعب الغولة( أي 

  2.نستويل غلى قيمة مالية ضخمة"

سينما " مصطفى الكاتب" و هو ذو حيمل العنوان نفسه، ليتبناها لل "لرويشد"الفيلم مقتبس من نص مسرحي   

صبغة اجتماعية ثقافية واقعية ملا آلت إليه األوضاع بعد االستقالل، " ونشاهد يف الفيلم مجيع الطاوالت اليت يقوم 

هبا جمموعة من االنتهازيني اليت تنال يوما من التسيري الذايت، و تبدأ من االستغالل الضاري للعمال و الزراعيني إىل 

                                                   
  51، إجتاهات السينما اجلزائرية يف األلفية الثالثة، مرجع سبق ذكره ص (كرمية)منصور   1

 

2 Cinéma, production cinématographique, 1957-1973,op cit,p42 
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يدركون أن  كاهتم، و يف الليل جند هؤالء االنتهازيني يف الكازينو يبعثرون املال على موائد القمار و هم السرقة ممتل

   1.هذا الثراء عمره قصري و ال مستقبل له

 

 فيلم الفحام: 

الديوان الوطين والتجارة والصناعة السينمائية سنة  إنتاجمن  "حممد بوعماري"فيلم الفحام من سيناريو و إخراج 

الفيلم باعتباره عتبة املرحلة الثانية من مراحل تطور السينما اجلزائرية، فو أول فيلم ميكن  أمهيةحبيث تنبع  1972

 األفالم اليت أوليؤكده هاشم النحاس بقوله أن " فيلم الفحام  ذلك ما  2.إدراجه حتىت مسمى السينما اجلديدة

أخذت اجتاها مغايرا الجتاه األفالم السابقة اليت استغرقها التغين بأجماد و بطوالت املاضي، أو ابراز املعاناة اليت 

  3.سببها االستعمار، ولعّله أدق هذه املوجة تعبريا عن اجتاهها اجلديد"

سرية الفن السينمائي يف اجلزائر، من هنا تربز هذه األمهية اليت حيظى هبا هذا الفيلم الذي يعترب عالمة مميزة يف م

  Wasilaتامزايل"  ملضامني املعاجلة حبيث جند و"سيلةوالذي مكّنها من تلك القفزة النوعية على مستوى ا

Tamzali  تقول " إن مصطلح "السينما اجلديدة" صحيح أنه وظف ألول مرّة حول " الفحام"، و لكن باملعىن

                                                   
  228، السينما يف الوطن العريب، مرجع سبق ذكره، ص  جان() الكسان  1

 

2 Hadj Moussa (Ratiba), le corps- l’histoire le territoire le rapport des guerres dans le cinéma 

algérien, les édition Balzac publisud, canada, 1979,p98  

 

 70، ص 1976، اهلوية القومية يف السينما العربية دراسة استطالعية مستقبلية، ، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، أكتوبر  هاشم() النحاس  3
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لسنا بصدد مدرسة جديدة يف السينما و لكننا أمام فيلم، والذي خبالف  السياسي وليس باملعىن اجلمايل، فهنا

أفالم البطوالت و أفالم الثورة، يّعد نتاج الثورات االقتصادية واالجتماعية، و مثرة جهود التقدمية الصاعدة يف 

  1".اجلزائر

قع املعاش من خالل قصة كما يّلخصه هاشم النحاس أنه يرتجم الواو إذا أردنا أن نقدم سينوبسيس الفيلم   

حطاب يقطع اخلشب و حيوله إىل فحم، و زوجته تعينه بصناعة األواين الفخارية لبيعها ولكن مع دخول الغاز 

زوجته للعمل يف املصنع حبيث استلم غلى الطبيعي للحياة االجتماعية تدفع الفحام للعمل يف مصنع الغاز ويدخل 

   2.دأقاويل الناس فيفرض عليه التطور اجلدي

 من النماذج تغطية منجزات الثورة التحريرية و ما تالهلا من اجيابيات وسلبيات" ريحاولت سينما السبعينيات يف كث

فالثورة الزراعية والتسيري االشرتاكي للمؤسسات و التأميمات، والطب اجملاين... كل هذه املكتسبات بكل 

ذه الفرتة و هدهتا تناقضاهتا يف هذا الظرف التحويل مل تفرض من فوق ولكنها كانت مثرة الصراعات النضالية" جس

  3.عربت عنها مبا أتيح لديها من إمكانيات

 : 1973عطلة المفتش الطاهر 

اليت اكتست إقباال مجاهرييا واسعا، قصة الفيلم أخذت طابعا  "موسى حداد" إخراجعطلة املفتش الطاهر من 

 بن مربوك" وتوجههما لتونس فكاهيا تروي مغامرات املفتش الطاهر " احلاج عبد الرمحن"، مبساعدة البرانيت "حيىي

                                                   
 1 Tamazli (Wassyla),en attendant Omar gatlato, presse de l’ENAP, Alger,1979,p48 

71-70مرجع سبق ذكره، ص ص  استطالعية مستقبلية،، اهلوية القومية يف السينما العربية دراسة  هاشم() النحاس 2  

  .97، ص 1986، اجتاهات الرواية العربية يف اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  )لعرج( واسيين 3
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يف عطلة بدعوى " ام تراكي". حيث توصلهما الصدفة إىل حتقيق بوليسي البد من القيام به حول سرقة السيارات 

شفان يف يك وغريها من القضايا... ويذهب هبما التحقق إىل تونس و هناك جيدون "أم تراكي" وعائلتها... و

 لية. هذه األخرية متورط يف عم ابناألخري 

 فيلم وقائع سنين الجمر: 

الديوان الوطين للتجارة والصناعة عن  1974عام " محينهمحد األخضر "للمخرج اجلزائري  جزائري فيلمهو 

  .1975عام  مبهرجان كان السعفة الذهبيةتدور أحداث هذا الفيلم الذي حاز على جائزة  توغرافيا السينما

النضايل، والذي غطته مساحات الدماء احلمراء، من أجل نيل االستقالل واحلرية،  تاريخ اجلزائرحول وقائع  

أينما كان.كما صور الفيلم احلياة القبلية يف جبال اجلزائر، واليت   حقوق اإلنسانوالنظم اليت متارس القمع وجتهض 

أن حتولت الصحراء إىل ساحة للقتال واجلهاد  والرعي، مث مل تلبث الصحراءكانت تعيش على حياة التنقل يف 

، حيث سادت فيه مناظر الرتاجيديااملستميت من أجل نيل احلرية املضرجة بالدماء ،ويغلب على الفيلم روح 

  1.البؤس واألمل واجملازر الدموية ملئات من املواطنني

 : 1976فيلم "عمر قاتالتو" 

عن واقع الشباب يف العاصمة بعد  "مرزاق علواش صورة"ينقل فيه  1976الذي أنتج سنة  "عمر قاتالتو"فيلم 

، حتكي قصة عمر "قتلته رجولته"، كوميديا لطيفة، يعود عنواهنا إىل العبارة الشعبية االستقاللسنة على  14مرور 

ومية، يعيش يف شقة تغّص ، شاب جزائري موّظف يف إحدى الدوائر احلك"بوعالم بناين"الذي أدى دوره املمثل 

، وقع يف حب فتاة مل يراها و إمنا مسع بضع كلمات صادرة منها عرب شريط تسجيل من بأفراد عائلته، أخواته

                                                   
  1  23، السينما يف الوطن العريب، مرجع سبق ذكره، ص جان( ) الكسان 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1_%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1974
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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املفرتض أنه جديدة مل يستخدم من قبل، يعود مساع الصوت كل ليلة ويقرر مقابلة صاحبة الصوت، لكنه يرتدد يف 

، ويقرر العدول عن رأيه " لكن عمر البطل ألنه كان خيربنا بتلك آخر حلظة، بعد أن تسمح له الفرصة بذلك

فهو غارق يف تفاصيل الرجولة اليت ميارسها يوميا، لكنه يضيع يف ،  1املتناقضات كما هي عليه بدرجة بطولية

 باإلضافة  النهاية على نفسه فرصة عمره، وقفت فيها رجولته وقفة املتمرد، فآثر االنسحاب أمامها بكربياء...

قصة شاب يدعى "مهدي" جيعل من أحد اإلقطاعيني شخصية أسطورية  "ملرزاق علواش" "مغامرات البطل"لفيلم 

أن الفقر والبؤس الذي يعانون منه إمنا هي جرّاء لعنة إهلية، خارقة من أجل خدمة مصاحله و إقناع أهل القرية 

وتبعية األهايل هلم وعدم مطالبتهم حبقوقهم. العمل مل  ة اإلقطاعيني على القريةر وذلك هبدف اإلبقاء على سيط

يلق نفس االحتفاء الذي لقيه العمل األول " مرزاق علواش" " عمر قاتالتو" بل هناك من اعترب املخرج حاد عن 

سّكته اليت كان ميشي فيها كقائد للسينما الواقعية اجلديدة، حيث أن العمل ال يعرب عن حاجات وتطلعات اجملتمع 

  2.غم تصنيفه ضمن أفالم الشباب، و إمنا هو جمرد العودة لألسلوب املعتدل واملؤيد ملا هو شائعر 

  1979فيلم " المفيد" : 

هو اآلخر الضوء على الوضع االجتماعي واالقتصادي  1979يلقي فيلم " املفيد" "لعمار العسكري" املنتج عام 

و "مدين" حمققان يتوجهان إىل إحدى القرى وذلك بغرض  جلزائر ما بعد االستقالل من خالل قصيدة " رشيدة"

تصوير فيلم وثائقي، يقوم " املنفي" أحد اجملاهدين القدامى مبصاحبتهما إىل أهم الشخصيات وال مؤسسات 

السياسية االجتماعية للبلدة، ليجدا نفسيهما أمام خمتلف املشاكل والصراعات اليت حتدثها التغريات االجتماعية 

                                                   
145، السينما العربية واإلفريقية، مرجع سبق ذكره ص  (سهام) السالم، تر عبد   (روى)ارمز –ليزبيث( ) مالكموس  1  

2 Megherbi(Abdelghani),Les algériens au miroir du cinéma colonial,op- cit, p 129  
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الزراعي والعمال و البورجوازية  اإلصالحدية، مث يلقيان مبتطوعي الثورة الزراعية. تناول هذا الفيلم إشكالية واالقتصا

  1.اإلقطاعية وكذا العادات والتقاليد

نالحظ مما سبق أن فرتة السبعينيات كانت غنية من حيث اإلنتاج السينمائي، إذ أنتجت أفالم مميزة وعلى درجة 

مضامني األفالم جندها متتاز يف هذه الفرتة  إىل اجلزائرية للعامل. و بالنظر يف تقدمي السينمامن اجلودة أسهمت 

بأفكار ذات جوانب غنية املعاين، تطرح ما يف جعبتها من حقيقة الفعل، موظفة اخلطاب االشرتاكي الذي كان 

 قلب الشعب بأسلوب أعمق. لقد و كانت تعين يف الكثري من األحيان بنقل الصورة االجتماعية إىلحاضرا بقوة، 

تعددت املواضيع االجتماعية لألفالم واختلفت مضامينها و أهدافها حبيث يستطيع اجملتمع اجلزائري أن يتلّمس 

  ذاته من خالل ما تطرحه من قضايا ختصه.

 فترة الثمانينيات: 

للرأي اآلخر يف ظل زوال نظام احلزب الواحد وقبول السينما اجلزائرية  وانفتاح عرفت فرتة الثمانينيات فرتة ازدهار

 وانتشار التعددية احلزبية يف اجلزائر وسوف نعرض جمموعة من أفالم حقبة الثمانينيات.

 فيلم ريح الرمل: 

جتري أحداث الفيلم وسط واحة يف قلب الصحراء حماطة بالرمال، هتب عليها باستمرار العواصف الرملية اليت 

 يف كل مرة هتب فيها العاصفة يتدافع األهايل يف صراع حمموم لدرء أخطار الرمال. تغطي البيوت واخليام، 

بل قسوة الناس والعادات يف جمتمع متخلف، غري أن املوضوع الرئيسي للفيلم ليس احلديث عن قسوة الطبيعة 

قار الزوج جسده املخرج من خالل عائلة يسودها التخلف واجلهل والتمسك بالعادات البالية إذ نالحظ احت

                                                   
  1 61، إجتاهات السينما اجلزائرية يف األلفية الثالثة، مرجع سبق ذكره ص (كرمية)منصور  
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تلك  لزوجته اليت ال تنجب إاّل البنات و إىل كراهية لزوجة شقيقه األصغر، نصف  املشلول اليت أجنبت ذكرا. و

األم القاسية اليت تشجع االبن األكرب على جلد زوجته فور انتهائها من إجناب البنت التاسعة، الفيلم هو بالدرجة 

 ده التخلف واجلهل. األوىل إبراز ملعاناة املرأة يف جمتمع يسو 

 : 1983فيلم الشيخ بوعمامة 

جسد فيه سرية أحد املقاومني البارزين إبّان االستعمار الفرنسي و هو "  1983من إخراج " بن عمر خبيت" سنة 

الشيخ بوعمامة" الذي انتفض يف وجه االحتالل مبعاونة أنصاره الذين شكلوا جيشا حتت قيادته،" و يركز الفيلم 

  1. "لقائد "بوعمامة" القيادية ويف الطريقة اليت يستجمع هبا أنصاره من خمتلف القبائلعلى حنكة ا

  1987فيلم القلعة: 

متحرر  إطارفيلم "القلعة" املتميز بالشجاعة يف طرح موضوعات الساعة يف الوطن العريب يف  "حممد شويخ"قدم 

تدور األحداث يف قرية جزائرية يتشكل الناس من جمتمعني ذات اهلدف التجاري...،  من قوالب صناعة السينما

جمتمع للنساء و آخر للرجال وهناك فاصل حاد بني النساء والرجال من باب بعيد عن باب النساء، يقضي  اثنني

الرجال أوقاهتم يف التسلية، وتنهمك النساء يف أعمال املنزل حمجبات ويرتدين املالبس الطويلة، وتظهر كل 

ت الباطنية من خالل عائلة "سيدي" اليت تشكل منوذجا حقيقيا هلذا اجملتمع وهي مرآة تعكس النمط التناقضا

الثقايف والديين والعادات والتقاليد البد الذي تعيش فيه حيث العادات القدمية والتخلف والقمع يف مواجهة الرباءة 

  2...ب الزوجة الرابعةوالتحرر، كبري العائلة "سيدي" متزوج من ثالث نساء، و يتأهب جلل

                                                   
  73، وزارة الثقافة: اجلزائر، ص6دليل مهرجان وهران للفيلم العريب، ط  1

 2006، 1589، سينما التأمل اجلريء بالواقع العريب، احلوار املتمدن، حمور األدب والفن، العدد (دمحم) ، شويخ(مد)حمعبيدو   2 
http://www. Ahewar.org/show.art.asp ?aid=68732 

http://www/
http://www/
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حاول حممد شويخ من خالل هذا العمل توجيه النقد إىل اجملتمع اجلزائري املليء بالتناقضات و املتسرت على  

حياول بكل الوسائل جذب انتباه "قويدر "الطابوهات اليت تكون ممارستها حكرا على أصحاب النفوذ " فالشاب 

رجل الدين، وحني يدرك الوالد احلقيقة يقرر زواج ابنه لكن ال  "الشيخ اجلياليل "زوجة اإلسكايف وعشيقة والده

اجلالس  يءفيقرر إجراء الزفاف باالتفاق مع اجلميع، ويدخل قويدر ملغازلة الشيعثر على الفتاة اليت تقوم بالدور 

فيلم لوس وردة الرمال  1.العروس جمرد دمية ، فيخرج هاربا دون وعي وقصد يف مشهد مثري أنجبانبه ليكتشف 

1988  

يتمحور موضوع الفيلم حول شاب معاق امسه موسى " هذا الشاب املعاق جسديا حياول أن يعيش حياة طبيعية 

 "موسى"يتابع دروسه بالواحة وتساعده أخته زينب املهتمة حبمايته والعناية به، يريد   2.يف إطار إمكاناته احملدودة"

  3.يزرع وردة يف الرمال... يصور هذا الفيلم التكافل االجتماعي بني األفراد وزرع األمل بني فئة املعاقني أن

تطورا على ما كانت عليه يف فرتة اخلمسينيات  شهدتمضامني أعمال الثمانينيات  أنمما سبق ميكن القول 

فرتة الثمانينات اليت جالت يف الوضع  اليت اعتمدت فقط على مسرية النضال اجلزائري على عكسوالستينيات، 

االجتماعي اجلزائري ومعاناته االقتصادية واالجتماعية، كالبريوقراطية أزمن السكن، الزواج التقليدي، ومعاناة املرأة 

 . وغريها من املشاكل اليت ارتأت السينما اجلزائرية أن ترتمجها وتنقلها عن طريق حمتوى األفالم

 فترة التسعينيات:

                                                   
، 2016أوت  25بلي  )بغداد أمحد( ، املخرج اجلزائري، حممد شويخ، و التزاوج بني الرمز والواقع، جمّلة أصوات الشمال، تاريخ التصفح،  1 

 http://www.aswat-elchamal.com. 

  2 295، السينما يف الوطن العريب، مرجع سبق ذكره، ص جان( ) الكسان 

السينما اجلزائرية يف األلفية الثالثة، مرجع سبق ذكره ص اجتاهات، (كرمية)منصور    3  
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عاشت اجلزائر يف هذه الفرتة أياما دموية عصيبة مسيت بالعشرية السوداء اليت مل يشهد مثلها الشعب اجلزائري حىت 

أثناء االستعمار ودخلت اجلزائر يف عهد اإلرهاب الذي أتى على األخضر واليابس، وأصبحت اجلزائر مثاال سيئا 

خارجيا و كان نتاجها فقدان العديد من املثقفني للفساد واالستبداد، حبيث عان الشعب اجلزائري داخليا و 

، الفنانني، وحىت الصحافيني، منهم من قتل ومنهم من فقدوا و منهم من اضطر للهجرة واملخرجني السينمائيني

لينجو بنفسه من التهديدات و االغتياالت  لكن مع ذلك فإن بعض من اللذين اختاروا البقاء رفعوا التحدي و 

يزة، و "هكذا مت إفرا  البالد من مثقفيها، و فتح اجملال أمام أولئك الذين صمدوا إما ألهنم أجنزوا أعماال مم

  1."يستفيدون من العنف، أو ألهنم أكثر شجاعة من اآلخرين

هذه التغريات السياسية هّددت اإلنتاج السينمائي اجلزائري، فدخل يف أغوار مظلمة من الركود واإلفالس التقين 

ا من التضييق و عدم وجود متويل لإلنتاج السينمائي، وختلي الدولة عن هذا القطاع الفين احلساس، والفين، معني

حيث حّلت املراكز السينمائية اليت كانت تشرف عليها الدولة مما أثر سلبا على اإلنتاج السينمائي، إذ شهدت 

و املؤسسة الوطنية  ANAF يةالفيلمفقط حل كل من "الوكالة الوطنية لألحداث  1999و 1998الفرتة بني 

ومل يثر غلق "  CAAICو "املركز اجلزائري للفن والصناعة السينماتوغرافية  ENPAلإلنتاج السمعي البصري 

موظفا ) من  350وتسريح أكثر من  1997يف ماي  ENPAاملؤسسة الوطنية لإلنتاج السمعي البصري 

مؤسسة وطنية أخرى  6000دل الهنا كانت من بني خمرجني، تقنني، مركبني، مهندسي صوت، إضاءة...( أي ج

  2.مّتت تسويتها مع هناية التسعينيات بطلب من صندوق النقد الدويل

                                                   
   . 8،ص 1998، 1، أيام الفزع يف اجلزائر، مركز احلضارة العربية، مصر،ط (خالد عمر) بن قفة 1

 

2 Lequeret(Elisabeth), 1988-2001 le cinéma avec l’état, Cahier du cinéma,paris, N spécial, Fev 

2003 p68. 
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عدد خمرجي السبعينيات والثمانينيات كذالك يف تقدمي أعماهلم يف أوائل التسعينيات منهم إبراهيم وقد استمر 

، "أضواء" 1993التاكسي الذي أخرج فيلم " أطفال النيون" وحممد زموري الذي أخرج فيلم "شرف القبيلة" 

 . ومن باقة أفالم التسعينيات نذكر مايلي: 1992

 طورة النائم: سفيلم يوسف أ

والــذي يــدل 1993اض املخــرج حممــد شــويخ غمــار الفانتازيــا يف فيلمــه املميــز "يوســف، أســطورة النــائم الســابع" خــ

عنوانه على توجهه األسلويب واعتماده على األساطري واخليال لينـاقش مـن خـالل ذلـك املـآل الـذي آلـت إليـه اجلزائـر 

  .بعـــــــــــــــــــد االســـــــــــــــــــتقالل واحنرافـــــــــــــــــــا ت رجـــــــــــــــــــاالت ثـــــــــــــــــــورة االســـــــــــــــــــتقالل عـــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــدافها

مـــن حيـــث الشـــكل والرتكيـــب الســـردي، فـــإن هـــذا الفـــيلم يســـتفيد مـــن مـــزج حكـــايتني، إحـــدامها هـــي حكايـــة أهـــل 

الكهــف، أو أحــدهم فقــط، وثانيهمــا روايــة الكاتــب اإلســباين ســريفانتس الشــهرية "دون كيشــوت". فيوســف، بطــل 

يشـوت الـذي يـرى الفسـاد الفيلم أحد أشخاص أهل الكهف الذي استيقظ بعد سنوات ليتحول إىل الفارس دون ك

  1.حوله ويعمل على إصالح األنام

يوسف، مناضل سابقا  من مناضلي حرب التحرير، أصيب يف رأسه أثناء إحدى املعارك، فتدهورت صحته ورمت 

به األيام يف مصح لألمراض النفسية والثورة يف أوجها، حيث توقف به الزمن، فنام يف هذا املصح ما يشبه نومة 

ليستيقظ بعد ما يزيد على األربعني عاما  ويهرب من املصح، فيتحول إىل دون كيشوت، فارس  أهل الكهف،

جيوب البالد وقد أصبحت اجلزائر دولة مستقلة حيكمها رفاقه السابقون يف حرب التحرير، وإذ يكتشف الفساد 

ية، فهو يشهر سيفه يف من حوله وخيانة رفاقه ملبادئ الثورة واستغالهلم ملناصبهم يف سبيل املكاسب الشخص

                                                   
 . ، سينما التأمل اجلريء بالواقع العريب(مدحم)شويخ، (مدحم) عبيدو 1
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 1 .حماولة الستنهاض اهلمم وإصالح ما فسد

اجلدد، نوعا  من الكشف عن االحنرافات اليت أصابت  املسئولنيوهكذا تصبح جولة يوسف ولقاءاته من رفاقه 

نرى يف الفيلم كيفي يصبح إصرار يوسف على تقومي األخطاء وإصالح  مسرية الثورة اجلزائرية بعد االستقالل. و

 2.رفاقه أمر مزعج ومقلق لراحة من تربعوا على سدة احلكم

ينتهي الفيلم باغتيال يوسف من قبل أقرب رفاقه القدامى إليه. ومشهد االغتيال، واحد من أمجل املشاهد وأقواها  

من هتدئة يوسف، يومهونه بأهنم يوافقونه على كل مطالبه، بل  املسئولونيف السينما العربية املعاصرة. فبعد أن يأس 

إهنم يريدونه زعيما  للبالد مصلحا  للعباد. ويهيئون احتفاال  رمسيا  ومجاهرييا  ضخما  وحاشدا  لتنصيبه زعيما  قائدا . 

، وقبل أن املسئولونويصل يوسف إىل مكان االحتفال مبهورا  ويسري يف طريق الشرف حنو املنصة اليت ينتظره عليها 

  3.يعتلي درجات املنصة يغتاله الرصاص أمام أعني احملتفلني فيخر صريعا  على أيدي رفاقه وسط هرج احملتفلني به

 : 1994 فيلم كرنفال يف دشرة

فيلم جزائري من اخراج حممد أوقاسي "بطل الفيلم عثمان عريوات" يف دور "خملوف البومباردي" وصاحل أوقرت يف 

" جنم السينما اجلزائرية  بال منازع تدور أحداث الفيلم حول الفساد اإلداري املتفشي يف اجلزائر إبراهيماحلاج دور " 

يف "دشرة" يستعني بطابع الكوميديا، حيث يقوم خملوف البومباردي برتشيح نفسه لكي يصبح رئيس دائرة 

والنفوس بعد فوزه بتنظيم مهرجان قرطاج. ومت  بشخصيات غريبة وينظم محلة انتخابية لنيل البلدية بشراء الضمائر

 تصوير الفيلم يف مدينة بسكرة اجلزائرية. 

                                                   
املرجع نفسه.   1  

.املرجع نفسه، (مدحم)شويخ، (مدحم) عبيدو   2  

.املرجع نفسه ، (مدحم)شويخ، (مدحم) عبيدو  3  
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وحيكي فيه معاناة الشعب اجلزائري  1994و يف نفس السنة أخرج مرزاق علواش فيلمه " باب الواب سييت" سنة 

 من ظاهرة اإلرهاب 

 أما األفالم الناطقة باألمازيغية نذكر منها 

 : 1997"جبل باية"  فيلم

 وتتلخص" عز الدين مدور رصد فيه املخرج سكان القبائل يف السنوات األوىل من االحتالل الفرنسي،  إخراجمن 

لنفسه أحداثه حول عادة الثأر اليت كانت متيز املنطقة، " فباية" قتل زوجها من طرف ابن القائد، ألنه كان يريدها 

ن والد القاتل، وحياول أبناء قريتها االستيالء على قيمة الدية لتحسني معيشتهم، " باية" دية زوجها املقتول متستلم

ترفض "باية" وتؤكد " باية" بأن تلك الدية ستكون نفسها دية قاتل زوجها بعد أن يثأر ابنها الوحيد ثأر والده ، 

واجه، لتكون نفس الدية اليت تلقتها يستطيع االبن بأمر من والدته أن يثار لدم أبيه، و أن يقتل ابن القايد يف ليلة ز 

  1." باية" يف زوجها عي دية املقتول لوالده

 في فترة التسعينيات:  األفالم الجزائرية

  1996سالم يا بن العم:

جزائري فرنسي، يصور حياة املغرتبني يف فرنسا من خالل الصعوبات  إنتاجللمخرج اجلزائري مرزاق علواش و هو 

يف العاصمة الفرنسية، حيث يصل "عليلو" من اجلزائر العاصمة إىل باريس  هاليت يتعرض هلا شاب جزائري وابن عم

يستقبله" موك"، ابن عمه الذي ولد وعاش يف باريس طوال عمره، ومن خالل قصتهما يستعرض الفيلم الضغوط 

                                                   
  79السينما اجلزائرية يف األلفية الثالثة، مرجع سبق ذكره ص  اجتاهات، (كرمية)منصور  1
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من خالل األعمال اليت يف اجملتمع اجلزائري من خالل االنبهار الدائم الذي يبديه " عليلو"، وقسوة احلياة الباريسية 

يضطر "موك" للقيام هبا، ويبقى "عليلو" اجلزائري يف باريس ألنه يلتقي بفتاة حيبها،، وال يعلم أن ابن عمه قد ابعد 

 يف عملية مشبوهة.  إىل اجلزائر لتورطه إعادتهعن فرنسا ومتت 

 : 1991فيلم "الشاب" 

"رشيد بوشارب" الذي يروي قصة شاب يف التاسعة عشر من عمره يدعى" مروان"، وهو ابن أحد  إخراجمن 

املهاجرين اجلزائريني يف فرنسا. ترعرع "مروان"يف فرنسا معرتا نفسه فرنسيا، ومل خيطر بباله يوما أن يتم ترحيله إىل 

جلدته باعتباره غريبا عن  أبناءرفض من اجلزائر حيث يتم جتنيده مباشرة يف صفوف اجليش. ويواجه العدائية وال

. فتحضر على لالكتئابأرض آبائه و أجداده، إذ ال تشفع له األصول اجلزائرية، وسرعان ما يقوده هذا الوضع 

  1.قانوين مع صديقهباله فكرة متّكنه من العودة إىل فرنسا بشكل غري 

ت وفقدان العديد من الفنانني واملخرجني وتراجع يف بعد األحداث الضارية اليت حدثت يف اجلزائر سنوات التسعينيا

ميزانية الدولة من أجل تطوير السينما جلأ حينها العديد من املخرجني للدعم األوريب واليت أنعشت السينما 

، و أفالم رشيد "سامل "إللياسمثل فيلم املسخرة  املهرجاناتاجلزائرية، كما اهنا لقيت رواجا جتاريا وتتوجيا يف 

رب" األندجيان"الفائز جبائزة التمثيل ألبطاله الثالث يف مهرجان "كان" وخارجون عن القانون الذي سجل بوشا

 . حضوره بدوره يف "كان" 

 القرن الحادي والعشرين في الجزائر:  الجزائرية في  سينماواقع 

                                                   
  77، إجتاهات السينما اجلزائرية يف األلفية الثالثة، مرجع سبق ذكره ص (كرمية)منصور  1
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مع إطاللة األلفية الثالثة عادت األوضاع لالستقرار شيئا فشيئا و اختذت الدولة اجلزائرية جمموعة من التدابري خاصة 

مع االنفراج املايل الذي حقق بفضل ارتفاع أسعار النفط بداية األلفية الثالثة جتسدت باخلصوص يف خمطط 

ة عانت خالهلا اجلزائر على مجيع األصعدة و االقتصادي حيث جاءت هذه السياسة بعد فرتة صعب اإلنعاش

واالجتماعي، ومن مث فقد كان اهلدف الرئيسي من هذه الربامج زيادة على  االقتصاديباخلصوص يف اجلانبني 

القرن احلادي  حتسني معدالت النمو االقتصادي احلد من معدالت البطالة، إصالح املنظومة الرتبوية...اخل.

 نذكر: ومن أفالم سينما  االنتاج السينمائي املشرتك  وا زد هر فيها والعشرين

  2001فيلم إن شاء اهلل دميانش: 

ميينة "فيلم روائي طويل وناجح للمخرجة الفرنسية اجلزائرية  (Inch'Allah Dimanche) األحدن شاء اهلل إ

 الفيلم ربح جائزة .فرنساحول حياة املهاجرين اجلزائريني إىل  (Yamina Benguigui " "بنجيجي 

FIPRESCI إنتاج" وهو إيدير" القبائلي يف مهرجان تورونتو لألفالم. وأغاين الفيلم كتبها املغين واملؤلف 

 1مشرتك جزائري فرنسي باللغتني الفرنسية واجلزائرية.

   2001فيلم العامل اآلخر :  

الذي عرضت فيه لقطات الفيلم صور جريئة، ال يستسيغها الذوق العام للمجتمع،  "مرزاق علواش"من إخراج 

نظرا لعدم توافقها ملبدأ احلياء. فمشهد عثور الشابة على خطيبها، تعرض لقطاته صور العناق والقبل، وهي 

اللقطات نصادفها لقطات تفادهتا السينما اجلزائرية يف سابق عهدها، خلصوصية الثقافة واهلوية اجلزائرية، ونفس 

أيضا يف املشهد الذي يبوح فيه البطل خلطيبته مبعاناته يف الفرتة األخرية، يلي ذلك مشهدا تعرض إحدى لقطاته 

                                                   
 1  Benguigui (yamina), Fime Incha’allah Dimanche,2001     

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1
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بائعات اهلوى يطاردها رجل، حيث جيري مشهد املطاردة فوق الكثبان الرملية املرتامية، ليتمكن منها يف النهاية 

  1وخيتفيا وراء هذه الكثبان.

  3200يدة:فيلم رش

مدة العرض  "ميينة بشري شويخ"مشرتك جزائري فرنسي سيناريو، حوار و إخراج  إنتاجفيلم رشيدة هو فيلم جزائري 

محيد ""هبية راشدي" يف دور "عائشة"، دقيقة ومن املمثلني فيه "ابتسام جوادي" يف دور " رشيدة"،  93فيه 

يف دور" حسن"، " زكي بولناقض" يف دور" خالد" "رشيدة ميساوي" يف دور "الزهرة" "عبد القادر بن  "رماس

  2 مقدم" يف دور "املختار"، عز الدين بوقرة" يف دور " الطاهر".

ة بقضايا اجملتمع يف املرحلة اليت تلت الفرتة اليت اصطلح على تسميتها بالعشريواصلت السينما اجلزائرية اهتمامها 

السوداء، فكانت هذه املأساة وطنية موضوعا للعديد من األفالم، حبيث جندها تعكس "معاناة املواطن من خمتلف 

أشكال العنف واهلمجية اإلرهابية، اليت كّلفت اجلزائر الكثري من اخلسائر البشرية واملادية واليت حتمل دالالت  

  وأفكار ختتلف من مقطع آلخر. 

  2004فيلم املنارة: 

حجاج" والفيلم يتناول أحداث فرتة عصيبة عاشتها اجلزائر، و تدور وقائع الفيلم قصة شاب   بالقاسممن إخراج "

كانت حياهتم قبل حدوث زلزال هّز كيان اجملتمع بأكمله وفكك وحدة النواة األوىل املمثلة يف األسرة، تؤهلهم 

                                                   
  1 .2001مشرتك جزائري فرنسي: اجلزائر،  إنتاج، فيلم العامل اآلخر، )مرزاق(  علواش 

2 Chouikhe a (Yamina), Film Rachida, production : Algérie Art France cinéma, ciné sud 

promotion, ciel production, canal+ 
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كل يف ختصصه ممثلون يف الشخصيات احملورية الثالث للفيلم " أمساء و رمضان و لإلجنازات اجليدة وخدمة بلدهم  

عشرة اجلرية و صداقة الطفولة و  جتمعهممن مدينة شرشال إىل العاصمة يف اجلامعة،  قدموافوزي" ثالث أصدقاء 

لشباب كانوا  أيضا زمالة اجلامعة يف العاصمة وتنسج أطراف هذا الفيلم حول عالقة حب و صداقة ونضال يومي

  1.يؤمنون باجلزائر، بداية الفيلم كانت تعّد بقصة مجيلة تزدهر فيها مشاعر الصداقة واحلب

و هبذا تتلخص قصة الفيلم اليت حاولت أن تعاجل إحدى القضايا احملورية املطروحة على األمة، وقد تعرض الفيلم 

أعراف اجملتمع، ومن خالهلما يكون على عالقة  ذات االرتباط بالعادات و السلوكياتيف إطار ذلك جملموعة من 

 ما مبوضوع قيم اجملتمع بشكل عام.

 : Beur blanc rouge 2006فيلم 

حممد زموري حيكي عن عائلة مقيمة يف فرنسا بطابع كوميدي بطولة بيونة  إنتاججزائري فرنسي من  مشرتك فيلم

حيكي الفيلم قصة إبراهيم العاطل عن العمل حيمل احلنني اجلزائري وشغفه  " و"فاطمة حليلو"شافية بوذراع"و

ووالدها هذا الزواج  "بيونة"حبيث تعارض أم  "وسيلة"يقع إبراهيم يف حب  للمنتخب الرياضي اجلزائري لكرة القدم

  2.باعتبار إبراهيم عاطل عن العمل

  2007فيلم العدو احلميم:

                                                   
  2004، املنارة، التلفزيون اجلزائري مع مشاهو لإلنتاج، اجلزائر، (بلقاسم)حجاج  1

 

2 Zemmouri (Mohamed), Laurence Attias (Marie), Film Beur Blanc Rouge, Distributeur Zelig 

Films Distribution,2006 ,1 :28    munit.  
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تنطلق أحداث الفيلم العدو احلميم، من حلظة استالم املالزم ترييان أمازيغي فرنسي فيلم العدو احلميم هو فيلم  .

، يأيت حممال بأفكار مثالية، فيصطدم بواقع 1959بالقبائل الصغرى يف جوان  ثايذةقيادة فصيلة رابضة بقرية 

 مغاير يسري وفق منطق احلرب القذرة اليت جترب اجلنود على ارتكاب جرائم على حساب املبادئ

، وال يؤمن إال مبنطق حرب فيتنامالعسكري احملرتف الذي شارك يف  دونياكرفقة الرقيب  تيريانويعمل املالزم 

احلرب من أجل احلرب، حىت وإن تطلب ذلك تقتيل األطفال والعجائز. وجنده على وفاق تام مع ضابط 

ال يدخر جهدا يف إبداء الكراهية جتاه اجملاهدين، إىل ان وهو أحد أنصار اجلزائر فرنسية( الذي ) بيرثواملخابرات 

يتمكن هؤالء من ذحبه رفقة جندي جريح، وتستغل هذه الصورة، إلبراز ما يقدمه الفيلم على أساس أنه قذارة 

 أو اجملاهدين جيش التحرير الوطينالفالقة وهي التسمية اليت وصفة فرنسا هبا جنود 

لتجاوزات على سري العمليات وسرعان ما تنهار مثالية ترييان، حينما يكتشف أن الرقيب دونياك فرض منطق ا

، ويف ما كان يدعو يف البداية إىل احرتام مبادئ احلرب، يتغري شيئا فشيئا، ويسري حنو قةالفالّ العسكرية ضد 

للحفاظ على النظام، بل من  اجلزائرالتخلص من مثاليته حتت ضغط سري األحداث، وقد اكتشف أنه مل يأت إىل 

فة، بل املالزم دونياك الذي أوصل منطق أجل القيام حبرب حقيقية، فيدرك يف النهاية أن الذي حياربه ليس الفالّ 

  1احلرب إىل اهلاوية، لذلك أخذ الفيلم تسمية العدو احلميم.

من طرف املخرج السينمائي إلياس سامل ويعترب نوع الفيلم من األفالم  "المسخرة"فيلم  إخراجويف نفس السنة مت 

 . مشرتك جزائري وفرنسي إنتاجالطويلة من 

  2013فيلم حراقة بلوز:

                                                   
دقيقة.  108، مّدة العرض 2007، فيلم العدو احلميم، شركة توزيع جديدة ليه أفالم دورف،(فلورنت) امييلو سريي  1  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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موسى حداد بطولة "كرمي محزاوي" يف دور "زين منادي" زكريا رمضان يف دور "ريان كياتاين" " موين  إخراجمن 

يتمثل يف أهبة احلراقة لقطع مسافة البحر اجتاه اسبانيا اجلزء األول  جزئينييتكون الفيلم من  بوعالم" يف دور "زوال"

إىل فرنسا فيحضرون أنفسهم للمغامرة حيث  فيكون زين ضمن اجلماعة بعد أن مت رفض طلبات تأشرية العبور

يركبون القارب وتكون آخر لقطة يف اجلزء األول، أما اجلزء الثاين تبني لنا لقطات الفيلم صورة احلراقة يف عرض 

البحر يصارعون املوت خاصة بعد توقف احملرك فجأة ليتم ختليصهم من طرف حراس السواحل ويلقى ببعض 

"زين" من السجن باعتبار أول مغامرة له ويواصل حياته بعدها مع املرأة اليت أحبها احلراقة يف السحن وينجو 

اإلنتاج السينمائي الجزائري المدعوم ) أزمة اإلنتاج  1."زوال" اليت فرحت كثريا بعودته لتكون هناية الفيلم بعدها

 المشترك(: 

واإلخراج االستعانة باخلربة األجنبية من مصورين تار دوائر اإلنتاج السينمائي يف اجلزائر أثناء مراحل العمل خت

وحمرتيف إضاءة إىل جانب مساعدين خمرجني، للوصول إىل مستوى األفالم الدولية والتقّيد مبعايري اجلودة وبآخر 

القطاع وجود مواهب حملية ستقضي على العجز  االتقنيات التكنولوجية احلديثة، هذا يف الوقت اليت يؤكد منتسبو 

مع ” اخلرب“ىل دعم وتكوين، ستساهم يف تقليص تكلفة الفيلم السينمائي، وهي اإلشكالية اليت ناقشتها حتتاج إ

  2.يف جمال الفن السابع بقسنطينة  بعض الفاعلني

 

                                                   
 .  2013فة، مشرتك مع الوكالة اجلزائرية لإلشعاع الثقايف مبساندة وزارة الثقا إنتاج،حراقة بلوز، (موسى) حداد  1

،مارس 21، اإلنتاج السينمائي مرهون باألجانب يف اجلزائر،جريدة اخلرب،(وردة) نوري  2 

2016 http://www.elkhabar.com/press/article/102814/#sthash.hEY6ywoU.dpuf 
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دعم الدولة، فقد ارتبط أساسا باملناسباتية، بداية من األلفية اليت خصصت هلا ميزانية اإلنتاج ستة أفالم، ومبا  أما

السينمائي كان فارغا جرّاء  اإلنتاجالذي من املفروض أنه هو من يتوىل دعم  FDATICأن صندوق الدعم 

ة إىل ملئه مبيزانية خاصة يف إطار املناسبة، ، اضطرت وزارة الثقافغلق قطاعات السينما اليت يتغذى مبراحلها

تكون جاهزة قبل  أنستة مشاريع سينمائية على وعقدت الوزارة اتفاقيات مع عدد من املخرجني تقضي بإنتاج 

 FDATCأورو حتت إسم 76000، وعليه استفادت هذه األعمال من دعم قيمته 2002ديسمرب  31

  1.مرت من شريط الفيلم 30000لفية و من طرف ميزانية األ 150000باإلضافة إىل 

املمول من طرف الدول األوربية وهناك بعض آراء املخرجني واملمثلني السينمائيني حول اإلنتاج السينمائي املشرتك 

ن الرغبة يف التخلص من العجز يف التقنيني حيتاج إىل عالقة اتصال حيث قال املخرج السينمائي " العريب لكحل"

القرار واملنفذين، فاإلداري ال ميكنه أن ميتلك القدرة على التغيري ووضع نظرة خاصة بالسينما من بني أصحاب 

دون املبدع، وهي النظرة اليت تفتقدها الدولة حاليا، موضحا أنه جيب االرتكاز على أصحاب اخلربة واملهنة من 

 .يقية للمجتمع وهي من األولويات احلاليةأجل إسرتاتيجية مستقبلية يف جمال اإلنتاج، وفق الصورة اخلاصة واحلق

وأضاف املخرج لكحل أن خملفات ورواسب ومشاكل السنوات املاضية وفقدان التقنيني يف الساحة السينمائية، 

حتتاج إىل طاولة حوار ملناقشتها مع املهنيني، ألهنم هم الوحيدون القادرون على فهم الوضع وواقع ما حيدث، وهم 

حات للدولة ويربزون ما جيب أن يكون عليه القطاع وتعزيزه بالفنيني، ألنه من املفروض، من يقدمون االقرتا

حمددة ومسايرة للتكنولوجيا اليت ال تنتظر أحدا وطرح العريب لكحل إشكالية الرغبة  رؤىيضيف، أن تكون لدينا 

قسنطينة عاصمة للثقافة "ة تظاهرة والقدرة على اإلنتاج حمليا أمام طريقة تسيريه، حيث أعطى على سبيل املثال جترب

أفالم وهو الرقم الذي اعتربه  10اليت مل يرق فيها اإلنتاج السينمائي إىل ما كان يرجى منه ومل حتقق سوى  "العربية
                                                   

1  B,Abdou, 40 ans du cinéma Algérien, editepar le commissariat général’ DjairAnné de 

L’Algérie en France, Mars,2003,p 8    
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سنة اجلزائر يف “ضعيفا جدا مقارنة مع حجم الفعالية ويوحي بوجود أزمة حقيقية، مسرتسال أنه ومنذ فعالية 

فيلم وثائقي مل يره اجلزائريون حلد الساعة حىت على  150ع مرور أهم الفعاليات أجنز وم 2003عام ” فرنسا

  1.مستوى التلفزيون

وأكد املتحدث يف األخري أن الساحة السينمائية يف اجلزائر ال متلك تقنيني سيئني وإمنا متلك كفاءات حتتاج إىل 

ميكنها مواكبة التقنيات احلديثة، مقرتحا   إلمكانيات اليتتكوينهم وإبراز مواهبهم باملمارسة وتعزيز اإلنتاج، وهي ا

  2خلق مدارس عليا وفتح ختصصات يف اجلامعات يف هذا اجملال، وهو األمر نفسه يف معاهد التكوين املهين.

قضية تكوين التقنيني يف اجلزائر ال مفر منها، وال جيب أن يبقى األمر مرهونا  "النور شلوش"اعترب املمثل عبد   

بإنشاء معهد عال للفنون أو مدرسة للمهن السينمائية، مشريا إىل أن هناك طرقا أخرى بديلة للتكوين، وهذا من 

، مديري خالل الرتخيص ملدارس خاصة تتوىل تكوين تقنيني مبختلف ختصصاهتم على غرار مهندسي الصوت

التصوير ومصوري فيديو، وجيب يف الوقت نفسه، يضيف، استقطاب الشباب اهلاوين هلذه املهن، وإمكانية 

  3.إدراجهم يف إنتاج أفالم كمساعدين مع خضوعهم للرتبص

املثرية للجدل، إذ وجد هؤالء الدعم األجنيب والفرنسي خاصة ضالتهم لريى  "مرزاق علواش"إضافة إىل أفالم 

م النور، وفعال كانت هناك نتائج جبارة للفنيات السينمائية احلديثة ذات مواضيع هادفة حتمل يف حناياها إبداعه

  4.األجنيبرسالة وتعاجل قضايا من عمق الواقع االجتماعي. لكنها حتمل أيضا ملسة املمول 

                                                   
.، اإلنتاج السينمائي مرهون باألجانب يف اجلزائر مرجع سبق ذكره وردة() نوري   1  
. نفسهرجع ، املوردة() نوري  2  
  3 .املرجع نفسه 
  4 .80، اجتاهات السينما يف األلفي الثالثة، مرجع سبق ذكره،ص (كرمية)منصوري  
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استجابة لعملية تدويل، فإن اإلنتاج  ميكن اعتبارههذا ال يعين العزوف متاما عن اإلنتاج املشرتك الن من خالله  و

حول املشروعات  1996املشرتك يتميز بفوائد وعيوب على حد سواء. وقد حدد استطالع، مت إجراؤه عام 

 ا، وتتمثل يفالدولية واحمللية، الفوائد واملزاي الكنديةاملشرتكة 

 القدرة على مجع املوارد املالية و االستفادة من احملفزات واإلعانات اليت تقدمها احلكومة الشريكة.

 الوصول إىل السوق التابع للشريك أو سوق آخر، الوصول إىل مشروع حمدد بدأه الشريك.

 الوصول إىل مواقع مرغوب فيها أو مسامهات أقل تكلفة.

 و فرصة التعلم من الشريك.  افية،الفوائد واملزايا الثق

 : ثالثخالصة المبحث ال

من كل ما سبق، ميكن القول أن السينما اجلزائرية على مدار مسارها التارخيي متكنت من انتزاع مكانة حملّية 

وعاملية لطرحها قضايا متعددة ومهنية طرقت أطر و اجتاهات خمتلفة و هو ما أطلق العنان لإلبداع السينمائي 

إىل أن هناك جدل ضاء التحرر دون قيود. الذي يقتضي إىل جانب اإلمكانيات املادية والفنية العمل يف ف

معاهد  بإنتاجواملطالبة  والسينمائينيقائم بني سياسة الدعم املشرتك األوريب فمنهم من يعارضه من املخرجني 

 تكوينية ومنهم من وجد ضالته من خالل اإلنتاج املدعوم من طرف املمول األجنيب.  

 الفصل األول:  الصةخ

أن بداية صناعة السينما هبدفني مها الفن والتسلية.... ولكن مع يف الفصل الثاين  ما تطرقنا إليه من خالل

رة للقارات فاستولت هوليود على مقدرهتا مرور الوقت، أصبحت هذه الصناعة مؤسسات ضخمة عاب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
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ملصلحتها، وحولت األهداف اإلنسانية املتمثلة يف املتعة الربيئة إىل معايشة جهود املبدعني...إىل ما يشبه 

األوصال ينطلق بقوة ليغرق العامل بكل السبل املتاحة يف لعبة اهليمنة والسيطرة واالحتكار، السالح املتعدد 

توصف بوضوح بأهنا موجهة و بدأت تنهار معها األهداف األساسية منذ ظهور هذا وذلك بفرض ثقافات 

الفن الذي مازال يسحر ماليني من حمبيه يف أحناء املعمورة، وملا اختص الفن السينمائي بالقدرة على إعادة 

ياستها شأهنا متثيل الواقع فقد نال حظه من اهتمام الطبقة السياسية اليت استغلته يف خدمة أغراضها ورسم س

شأن خمتلف وسائل اإلعالم اجلماهريية فالفيلم السينمائي ال ميكن عّده جمرد موضة تزول مبجرد جميء موضة 

و فرض الفيلم السينمائي  وهذا ما شاهدناه من خالل عرضنا ألفالم سينمائية عاملية و عربية وجزائرية. جديدة

ء من منظور العالقة بني الفيلم بني الفيلم والواقع والفيلم بوصفه طريقة جيدة يف صياغة التفكري السينمائي جا

  .واجلمهور

واملالحظ أيضا الظهور الكمي لألفالم السينمائية اجلزائرية حيمل تفسريات منها عودة األمن واالستقرار إىل 

اجلزائرية مبهرجانات الساحة الثقافية  وانتعاشالبالد، و اهتمام القائمني على امليدان الثقايف باجلانب السينمائي 

أمهها "تظاهرة سنة اجلزائر بفرنسا"، " اجلزائر عاصمة الثقافة العربية"، "مهرجان وهران للفيلم العريب" أيضا 

تزامنا مع مخسينية االستقالل مما أدى إىل االهتمام بإنتاج أفالم ختلد الثورة و شهدائها. لكن طغت األعمال 

 ائية اجلزائرية، و أصبح اإلنتاج اجلزائري اخلالص حمكوم باملناسباتية. املدعمة أجنبيا على الساحة السينم
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 مدخل:

 وحماولني إيطالياو إسبانيا، و فرنسا،  إىل  ال سيما اصوصاجلزائرية خ إن استيعاب موضوع اهلجرة عموما و

فرض نفسه عل  و الهي ، لث  ذه  الااذرة ممعط  واعع  تشخيص احلقائق واملعطيات املوضوعية املكرسة مل

بعيدا عن املغاالة واملزايدات اإلعالمية،  . ووبداية األلفية اللثاللثة لواجهة مع هناية األلفية اللثانيةاجملتمع واحت  ا

و إدراجها ضمن إطارذا الزماين و املكاين، مبعىن العودة لسياعها التارخي  يتطلب تقليب الااذرة مبختلف جوانبها 

القابعة  ذاعناصر الااذرة إىل  و تفسريا عملية حتلي ف.تطور اهلجرة يف اجلزائر حنو أوربامن خالل التطرق إىل مراح  

السري ) غري القانوين( عل  حساب شقها الشرع  ) القانوين( ومها إىل املقاربات األوربية  هاشقا يف  و استفحاهل

توسط ) اجلزائر، تونس، املغرب( الهين من البحر امليف التعاط  مع أسراب املهاجرين الوافدين من الضفة اجلنوبية 

 اأورباملتطرف بعودة اليمني  مع ذها تزامن ، و حبلثا عن حياة أفض  يفضلون املغامرة حبياهتم عل  منت عوارب املوت 

اليت زادت من حّدة مراذية وعنصرية الغرب للعرب عامة وللمسلمني  2011سبتمرب  11ال سيما عقب أحداث 

 للتعاط  مع الااذرة بك  موضوعية و صرامة علمية.و ذها ما دفعنا خاصة. 
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اإلطار المفاهيمي لظاهرة الهجرة و أسبابها المبحث األول:   

تطرح ظاذرة اهلجرة إىل اإلحتاد األوريب العديد من اإلشكاليات املتعلقة بالتنمية، و األمن  واالندماج، فلقد مانت 

يف حاجة إىل سواعد وعقول املهاجرين للمساعدة عل  بناء ما دمرته  العجوز بعد احلرب العاملية اللثانية القارة

سنوات احلرب الطويلة وذها ما جع  الدول األوربية للتشجيع عل  اهلجرة الوافدة إليها، واليت مانت يف أغلب 

احلدود إىل سياسة غلق الدول املغاربية جنوب املتوسط. إاّل أن سياسة تشجيع عل  اهلجرة ذه  سرعان ما حتولت 

يف وجه املهاجرين، وبالتايل القضاء عل  آمال الكلثريين يف احلصول عل  حياة أفض  ويف ذها السياق متبت 

يف تقرير حول اهلجرة أنه " خالل السنوات األخرية مان ذناك  1982الّلجنة الدميوغرافية التاسعة جمللس أوربا عام 

يتكون من طاّلب، مستخدم  املنازل، عمالة غري مؤذلة، و  تزايد مبري وغري متوعع لتدفق األجانب، ذها التدفق

مهاجرين مومسيني، عادمني من بلدان املتوسطية عديدة ويعيشون مهمشني يف وضع غري معروف، وأحيانا يف 

 1وضعية غري عانونية... وذم يتزايدون بصفة مستمرة.

نوجز يف ما يل  أذم املفاذيم عن اهلجرة الدولية و اهلجرة غري الشرعية ويف سبي  معرفة وحتلي  ذه  الااذرة أملثر 

 ومها بعض املصطلحات املصاحبة هلا. 

الهجرة الدولية، الهجرة الشرعية والهجرة غي الشرعية: -1  

تعددت مفاذيم اهلجرة بتعدد أنواعها، واختالف أذدافها و أغراضها فإن اعتمدنا عل  املعيار اجلغرايف فإن 

وسوعة احلرة تعرفها أهنا أن يرتك الشخص أو مجاعة من الناس مكان إعامتهم لينتقلوا للعيش يف مكان آخر امل

 وذلك بنية البقاء يف املكان اجلديد لفرتة طويلة ، أطول من موهنا زيارة أو سفر. 
                                                   

1Sauvy (Alfred), L’Europe submergée, sud- Nord dans 30 ans, paris, Édition Dumas, première 

édition, Septembre, 1987, pp 160-170.   
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ايف للفرد واجلماعة. أما املوسوعة السياسية، فلقد عرّفتها عل  أهنا ملمة تدل عل  االنتقال املكاين أو اجلغر   

"فإن اهلجرة مفهومان أحدمها عام يعين احلرمة والنق  اآلين يف االنتقال إىل  (M.Tribolat)وحسب األستاذ 

 1دولة غري دولة األص ، واآلخر خاص يعين دخول أشخاص يقيمون لفرتة معينة فوق إعليم دولة غري دولته". 

وتعد ذجرة البشر من منطقة إىل أخرى ظاذرة إنسانية عدمية عدم اإلنسان حيث مانت الاروف احلياتية و املناخية 

تفرض عل  الفرد االنتقال املستمر من مكان إىل آخر، فاجملاعات الفقر، الزالزل، احلروب  خاصة احلروب األذلية 

نسان اهلجرة من املوطن الرئيس  إىل دول و مناطق فرضت عل  اإلوالفيضانات وانتشار األمراض مّلها عوام  

 2أخرى.

" املهاجر عل  أنه م  من يغادر بلد  لإلعامة يف دولة أجنبية إعامة دائمة أو  (Garlis Luis)وعد عّرف األستاذ

 3ملدة طويلة لقضاء حاجات يراذا ضرورية.

فيعّرف املهاجر غري الشرع  بأنه " م  شخص يدخ  أو يقيم أو يعم   (BTT)أما املكتب الدويل للعم  

خارج وطنه دون حيازة الرتخيصات القانونية الالزمة لهلك يعترب مهاجرا غري شرع  أو سري أو بدون وثائق أو يف 

 4وضعية غري عانونية". 

                                                   
، 2008، مرمز دراسات الوحدة العربية،: بريوت، صيف 19اجملّلة العربية للعلوم السياسية، العدد  ، مفهوم األمن وصيغه وهتديداته،،(سليمان عبد اهلل) احلريب 1

  12ص

 15، ص 2008عوض الكرمي مبارك، اهلجرة غري املشروعة واجلرمية، جامعة نايف للعربية للعلوم االمنية، الرياض،  (ياسر)حسن حممد نور،  (علثمان)2

 22  -21ص ، ص1986وزو: اجلزائر، ، الوضع القانوين للمهاجرين اجلزائريني بفرنسا، رسالة ماجستري ملّية احلقوق، جامعة تيزي(حممد آمل )آمزو3

4Bureau International du travail, une Approche équitable pour les travailleurs migrants dans une 
économie modalisateur, conférence international du BIT 92 session rapport Numéro 06,  
Genève, 2004, p p 15-21.     
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اليت يكون مبوجبها املهاجرين خمالفني تعترب اهلجرة السرية أو غري الشرعية " ذ   (OIT)و املنامة الدولية للعم  

للشروط اليت حتددذا االتفاعيات الدولية والقوانني الوطنية ويقصد عل  ذها األساس املهاجرين غري الشرعيني ماّل 

 من :

 .األشخاص اللهين يعربون احلدود بطريقة غري عانونية وخلسة من الرعابة املفروضة 

  العقد وخيالفون ذها العقد سواء بالقيام بعم  غري مرخص األشخاص اللهين رخص هلم العم  مبوجب

 يعاعب عليه القانون احملل .له أو 

  األشخاص اللهين يدخلون إعليم دولة ما بصفة عانونية وبرتخيص إعامة مث يتخطون مّدة إعامتهم

 1ويصبحون يف وضعية غري عانونية.

 : التعريف اإلحصائي للهجرة -2

أن م  حرمة ن خالل احلدود الدولية ما عدا احلرمات السياحية تدخ  ضمن إحصائيات اهلجرة، فإذا   فيعترب

 2مانت ذه  احلرمة ملّدة سنة فأملثر حتسب اهلجرة دائمة، و إن مانت أع  من سنة تعترب ذجرة مؤعتة.

أو  االستقبالألص  إىل منطقة مما تعرف اهلجرة عل  أهنا انتقال الفرد أو اجلماعة من منطقة اإلرسال أو منطقة ا

 منطقة الوصول و تنقسم اهلجرة إىل نوعني: 

 

 

                                                   
1Ibid, p 11. 

 2 207،ص 2005، 4، علم اجتماع السكان، دار املعرفة اجلامعية: اإلسكندرية ط )عل  عبد الرزاق( حبل  
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 الهجرة الداخلية:2-1

وذ  اليت حتدث داخ  احلدود اجلغرافية والسياسية للدولة الواحدة وذها النوع من اهلجرة ال يتطلب تأشريات  

 للدولة الواحدة. سفر مسبقة لالنتقال من منطقة إىل أخرى داخ  احلدود اجلغرافية  أوجوازات

 الهجرة الدولية: 2-2

اهلجرة اخلارجية فه  يعرب فيها الفرد أو اجلماعة للحدود اجلغرافية والسياسية من دولة معينة إىل دولة أخرى  أو

 1هبدف اإلعامة الدائمة أو املؤعتة.

 الهجرة من المنظور القانوني:  -3

وحيم  جنسية أن املهاجر أي الشخص املقيم يف دولة غري دولته األصلية  نعينإن اهلجرة من املعيار القانوين فإننا 

 2غري جنسيته الدولة اليت يقيم هبا. ذها التعريف جيمع بني مفهوم املهاجر يف حني أهنما خمتلفان.

عانوين يعتمد عل  معيار اجلنس  أما مفهوم املهاجر أوسع، فألجنيب ذو الشخص  أساسذو ذو  األجنيبفمفهوم 

هي ال حيم  جنسية الدولة اليت يقيم، واعتمادا عل  معيار اجلنسية فإن املهاجر الهي له جنسية اإلعامة ال ال

يكون أجنبيا لكن يبق  مهاجرا، و هلها فإن ليس م  مهاجر أجنيب، إذا حتص  عل  جنسية دولة اإلعامة، مما 

 3أو املسافر يف مهمة العم . أنه ليس عل  م  أجنيب مهاجر، مما ذو احلال بالنسبة للسائح ملثال

                                                   
 .16مرجع سبق ذمر ،ص  ،(ياسر) ، عوض الكرمي مبارك(علثمان) حسن حممد نور1

  121، ص 2008، اهلجرة يف جمال األورو متوسط / العوام  والسياسات، امللتق  الدويل يف املتوسط، جامعة عسنطينة: اجلزائر، )مسري حممد( عياد 2

السياسية ، اهلجرة والتعاون املتوسط  منه منتصف التسعينيات، رسالة ماجسترييف العلوم السياسية والعالعات الدولية، مّلية العلوم (غالية) بن زيوش3

 16، ص 2005واإلعالم، جامعة اجلزائر، 
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 و باختالف دوافع اهلجرة ختتلف أنواعها، 

 .اهلجرة العّمالية: وذ  ذات دوافع اعتصادية وتسم  هبجرة العمالة 

 .اهلجرة السياسية: وذ  ذات دوافع سياسية واألمنية وتسم  باللجوء 

 .1اهلجرة السكانية: وذ  ذات دوافع دميوغرافية 

 المهاجرة: أنواع الفئات  -4

 ذناك أربع فئات مهاجرة وذ : مهاجر دائم، مهاجر مؤعت، مهاجر زائر، مهاجر عائد.

 المهاجر الدائم:  4-1

حيص  عل  تصريح اإلعامة بعد، ولكن ينوي اإلعامة يف البلد مدة تزيد عن سنة، أي ذو من حص   و ذو من مل

 عل  وضع عانوين خيول له البقاء أو اإلعامة يف الدولة. 

 مهاجر مؤقت:  4-2

ذو من حيص  عل  تصريح اإلعامة وينوي ممارسة مهنة داخلها وحيص  عل  دخ  مستمد من الدولة املقام فيها 

 وذلك ملّدة سنة أو اع . 

 مهاجر زائر:  4-3

ودخله مستمد ذو من مل حيص  عل  تصريح اإلعامة ولكن ينوي البقاء ملّدة سنة أو أع  دون ممارسة أي مهنة 

  1من داخ  الدولة .

                                                   
 .221، اهلجرة يف جمال األورو متوسط / العوام  والسياسات،مرجع سبق ذمر ، ص عياد )مسري حممد(، 1



 الهجرة غير الشرعية في الجزائر وواقعها
 

 
239 

 مقيم عائد:  4-4

 2وطنيا مان أو أجنبيا بعد بقائه يف اخلارج ملدة ال تزيد عن السنة.

 اإلحاطة ببعض المصطلحات ذات الصلة بالهجرة:  -2

 تهريب المهاجرين:  2-1

 باجتياز غري شرع  للبشر حنو الضفة الشمالية للبحر املتوسط  ذو خمالفة مجرمية عانونية تتعّلق

غري أن نق  البشر عرب احلدود خارج مقتضيات القانون ال تدخ  يف مجيع األحوال يف إطار فص  التهريب، ذلك 

  ذها الشأن ثالث مصطلحات أساسية ذ : التجارة بالرعيق، العبودية احلديلثة وذهاأن القانون الدويل يستعم  يف

يصطلح عليها القانون الدويل مصطلح االجتار بالبشر، وأخريا عملية نق  املهاجرين عرب احلدود واليت تسم   

 3بتهريب املهاجرين.

نشأت ظاذرة التهريب البشري بعد احلرب العاملية اللثانية مع تطور سيادة الدول عل  أراضيها ومعابرذا الربية 

ي يف الدول الفقرية ذات األعداد السكانية املتزايدة وذات معّدالت والبحرية وعد نشطت حرمة التهريب البشر 

الفقر املرتفعة. ويعين هتريب املهاجرين تدبري الدخول غري املشروع لشخص ما إىل دولة أخرى، ليست موطنا له، 

ية أو منفعة أو ال يعد من املقيمني الدائمني فيها، من أج  احلصول بطريقة مباشرة أو غري مباشرة عل  منفعة مال

  4أخرى.

                                                                                                                                                               
 .242-241، ص ص 1987، السكان والتنمية، دار املعرفة اجلامعية،)انور( عطية العدل 1
 .242-241، املرجع نفسه، ص عطية العدل )انور(2
 .32، ص2014، مكافحة هتريب املهاجرين السريني، أطروحة لني  درجة الدمتورا  علوم، جامعة مولود معمري: تيزي وزو، )عبد املالك( صايش3
 .19-18مرجع سبق ذمر ،ص ص  ،(ياسر) عوض الكرمي مبارك (علثمان)حسن حممد نور،4
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 األولخالصة المبحث 

إن موضوع اهلجرة بصفة عامة واهلجرة غري الشرعية بصفة عامة  ومبا تنطوي عليه من شبكة معقدة من احملددات 

و النتائج الدميوغرافية و االجتماعية و السياسية و االعتصادية انتقلت إىل صدارة االذتمامات القطرية و الدولية، 

موضوع اهلجرة يف األعوام القليلة املاضية من املسائ  الرئيسية اليت تدعو للقلق يف عدد متزايد من حيث أصبح 

البلدان نتيجة لتفاعم آثارذا و تسارع وتريهتا بشك  مبري ما يستدع  دراساهتا و حتليلها بشك  علم  حىت نتمكن 

 عاجلتها بطريقة علمية.  ن معرفة أساباذا حىت تسه  سب  مم
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 المبحث الثاني: الطرح النظري لظاهرة الهجرة و أهم النظريات المفسرة لها 

إىل التطرق يف املبحث اللثاين  ات املقدمة لااذرة اهلجرة، سنحاولبعد أن تطرعنا يف املبحث األول إىل أذم التعريف

ب املسلمات اليت تنطلق و م  نارية حس ،أذم األطروحات و الناريات املفسرة لااذرة اهلجرة، وطبعا م  طرح

العلماء إىل عوام  نفسية، الطرح  ص  فيها ذ  الطرح السيكولوج  اللهي يرجعهمنها ومن األطروحات اليت سنف

السوسيولوج  واملتملث  يف اختالل عواعد الضبط االجتماع ، الطرح االعتصادي ترمز عل  العم  االعتصادي 

رة مما أن الطرح اإلعالم  يرتكز عل  املسلمات و اآلليات والتغريات باعتبار  األساس و املؤثر املباشر عل  اهلج

 البنيوية اليت أفرزهتا العوملة خاصة من جانب تطور يف وسائ  اإلعالم واالتصال بني الشعوب و األمم .   

 الطرح النظري لظاهرة الهجرة:    -1

 الطرح السيكولوجي:  1-1

فيعتمد يف تفسري  لااذرة اهلجرة غري الشرعية عل  وجهة نار بعض علماء النفس اللهين يفسروهنا بأهنا راجعة 

لعوام  نفسية تكون وليدة البطالة والفراغ الهي يعين منه الشباب مما يسبب هلما حالة من الضيق واالمتئاب 

الشمالية للبحر املتوسط، وذه  الااذرة ما ذ   النفس ، وذها ما يدفعهم للهجرة، حبلثا عن حياة أفض  يف الضفة

إال جتّليات امليكانيزمات النفسية ماحلي  الدفاعية اليت يستخدمها الفرد للهروب من الواعع أو من مشكلة 
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وذلك لتحقيق احلاجات اإلنسانية اليت توجه سلومياهتم حنو العم  لتحقيق األذداف الشخصية اليت تبدو 1ما.

 يث نام "ماسلو" ذه  االحتياجات إىل: أملثر فائدة هلم حب

 احلاجات الفيزيولوجية واملتملثلة يف الطعام، الشراب، اللباس، السكن، الزواج...اخل 

 إن هتديد احلاجات األمنية لإلنسان ذو هتديد حلاجاته األساسية وملما ضمن اإلنسان  احلاجات األمنية

 ارتياحه النفس . زادحقه من خالل القوانني، مّلما 

  .احلجات التقديرية: وذ  جمموع احلوافز اليت تؤثر يف الفرد ملث  ملمات اللثناء، التكرمي، التشريف، ...اخل

 ذه  احلاجة ذ  اليت يتم إشباعها يف حميط العائلة واملدرسة و املؤسسات اليت يتام  معها الفرد

 2د حتقيق األذداف.احلجات الهاتية: الرضا بالنفس والشعور بقدر مبري من السعادة الهاتية بع 

وعليه يسقط "ماسلو" ذه  احلاجات عل  سلوك املهاجر يؤمد أنه مّلما حقق األولوية فإنه يتطلع إلشباع 

احتياجات أعل  فينتق  من مرحلة إىل أخرى عل  التوايل ضمن ذها اهلرم، و لكن إن مل يستطع حتقيق ذه  

و عوانني الدولة يف بلد  مما يدفعه للتفكري يف اهلجرة بأية  االحتياجات فإن ذها يدفعه للتمرد عل  معايري اجملتمع

 3وسيلة بغية حتقيق ذه  احلاجات.

 الطرح السوسيولوجي: 1-2

 يرى التحلي  السوسيولوج  لااذرة اهلجرة غري الشرعية بأن ذه  الااذرة ترتبط باألبعاد التالية: 

                                                   
 ، من موعع2016/ 25/04، تاريخ التصفح 2008، 2386املتمّدن، العدد ،اهلجرة غري الشرعية، احلوار )إبراذيم حممد(عياش1

http//www.org/debat/show.art. 
 إبراذيم حممد عياش، املرجع نفسه.2

 .املرجع نفسه3
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 اع ، والروابط االجتماعية، وينعكس ضغوط البيئة وما يصاحبها من تفكك يف عواعد الضبط االجتم

ذلك يف أن صورة املهاجرين غ  الشرعيني يعيشون يف بيئات منخفضة املستوى االجتماع  و 

 االعتصادي. 

  اختالل التوازن بني الوسائ  و األذداف املتاحة بالطرق املشروعة فاجملتمع يؤدي يف حاالت متعددة

إىل حدوث اضطرابات ما يؤدي بدور  إىل إضعاف التماسك والتساند االجتماعيني وبالتايل ظهور 

 اإلنزالعات.

 تصنيفات الهجرة غير الشرعية وفق "إميل دوركايم":  1-2-1

 وذ : أنواعيف غ  الشرعية وفق نارية" دورمامي" إىل ثالثة وعليه ميكن تصن

 :حيدث ذها السلوك بسبب النزعة الفردية املتطرفة وانفصال الفرد عن ثقافته  اهلجرة السرية انتحار أناين

اليت يعيش فيها وينشأ ذها النوع من السلوك نتيجة درجة ضعف التضامن االجتماع  داخ  اجملتمع، 

جر السري من يساند  عندما حت  به أي مشكلة و بهلك تصح اهلجرة السرية من حيث ال جيد املها

 1االسرتاتيجيات احليوية اليت حيددذا لنفسه.

 :وحتدث ذه  احلالة عندما يكون الفرد مرتبطا ارتباطا وثيقا  اهلجرة السرية وموهنا انتحار إثاري

 جبماعات أو أشخاص متشبعني بفكرة اهلجرة غري الشرعية.

 : حتدث اهلجرة السرية يف ذه  احلالة عندما تتدخ  النام  اهلجرة الشرعية و موهنا انتحار أنوم

االجتماعية واللثقافية واألخالعية يف اجملتمع، أو تضطرب احلياة السياسية واالعتصادية يف اجملتمع، أو 

                                                   
زمات والرذانات للمزيد أنار: مداخلة جنيب خبوش، سعاد سراي، املعاجلة اإلعالمية لااذرة اهلجرة السرية يف اجلزائر، املؤمتر الدويل حول اإلعالم واأل1

 والتحديات، مّلية االتصال، جامعة الشارعة: اإلمارات العربية املتحّدة. 
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ذو متوفر  حتص  ذوة ثقافية تفص  بني األذداف وبني الوسائ ، بني الطموح الشخص  وبني ما

 1فعال.

 الطرح االقتصادي: 1-3

إن الناريات االعتصادية املتعلقة باهلجرة عديدة و تتطرق إىل تفسري مسألة اهلجرة بالعوام  املرتبطة بالوظيفة 

 1885صاحب أول نارية يف تفسري اهلجرة  (ArnistRaffinstine)والعم  ويعد "أرنست رافينستني" 

و ذلك يف مقال عّدمه بعنوان " عوانني اهلجرة" حيث خلص من خالل حتليله من خالل وصفه لقوانني اهلجرة 

لبيانات تعداد السكان إىل أن اهلجرة حمكومة بعوام  الدفع واجلهب حيث تدفع الاروف االعتصادية السيئة 

 2والفقر األفراد إىل ترك أوطاهنم و االنتقال إىل أمامن أملثر جاذبية.

عل  هنج "رافينستني" مع بعض االختالفات اجلزئية حيث أعاد " إفريت يل" وعد سار العديد من املنارين 

(IvritLée) 1966 .3صياغة نارية " رافينستني" مع الرتميز بشك  أساس  عل  عناصر الدفع 

اهلجرة يرتبط أول عاملني بالوضع يف دول املنشأ و دول املقصد مع و أشار إىل وجود أربعة عوام  أساسية جتدد 

مهية مبرية لعوام  املسافة، العوائق السياسة، ومها العوام  الشخصية بتعليم املهاجرين، واملعرفة بالبالد إعطاء أ

 ، األمر الهي يسه  أو يعقد اهلجرة. املستقبلة للهجرة، والروابط العائلية يف دول املنشأ واملقصد

                                                   
 مداخلة جنيب خبوش، سعاد سراي، مرجع نفسه.1

.227-167، ص ص 1885، عوانني اهلجرة، صحيفة مجعية اإلحصاء: لندن، (ارنيست) تنيرافينس 2 

.57-47، ص ص 1966، نارية اهلجرة، الدميغرافيا، (يل) إفريت 3 
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عالعة العرض والطلب للسوق مع وضع ، فقد فسر اهلجرة يف إطار 1996أما الطرح النيو مالسيك  " تورادو" 

عالعة متبادلة بني تطور ذجرة العم  والتطور االعتصادي، حيث تدفع الفوارق يف األجور إىل انتقال املهاجرين 

 1من املناطق ذات األجور املتدنية حنو املناطق ذات األجور املرتفعة و ذلك هبدف زيادة الدخ .

حتول ذه  األخرية إىل دول اهلامش يف الناام االعتصادي الدويل يزيد فازدياد الفجوة بني الشمال واجلنوب و 

معّدالت اهلجرة من اجلنوب إىل الشمال حبلثا عن حياة أفض ، وميكن أن نشري يف ذها السياق إىل اآلثار 

اعية املختلفة اليت ترمتها شرمات املتعددة اجلنسيات العاملة يف دول اهلامش عل  اهليام  االعتصادية  واالجتم

لتلك الدول وتلك اآلثار اليت تؤدي يف النهاية إىل أن تصبح جمموعات متزايدة من األفراد بعيدة الصلة عن 

 2الواعع الهي تغري ومن مث تكون أملثر استعدادا للهجرة من مواطنها األصلية.

فه  تشري إىل أن وبناءا عل  ماسبق حيل  ذها الطرح اهلجرة مبناور شام  و يؤمد عل  األمهية االعتصادية. 

و الفّعالة والقوية املستوى سوف تؤدي حتما إىل رمود يف األنشطة األوىل  التبادالت بني األنشطة االعتصادية

إىل ختبط الدوائر االعتصادية فهه  العالعات غري املتكافئة تزيد من التشجيع عل  اهلجرة بشك  غري متكافئ،  

، وتصدير مواد اخلام موامبة بهلك التأخر الصناع ، ما يفسر جليا  مما أن اعتماد الدول النامية عل  الزراعة

 حترك تدفقات اهلجرة حنو مسار واحد من احمليط إىل املرمز. 

 

 

                                                   
148-138، ص ص 1969، ذجرة العم  والبطالة املدينة يف الدول األع  تقدما، املراجعة االعتصادية األمريكية،(ميش ) تورادو ، يب آي 1 

2 Douglass (S).Massey, In Marcelon Suarez orozco, The new Immigration and Interdiscipilinary 

Reader, New York, 2005,pp 25-26 
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 الطرح اإلعالمي لظاهرة الهجرة: 1-4

، ويف م  اختلف الباحلثون حول تأثري وسائ  اإلعالم عل  الفرد مبعزل عن اجملتمع) االجتا  السيكولوج (

 إن وسائ  اإلعالم ميكن أن تؤثر يف اجلماذري من خالل عّدة عمليات.احلاالت ف

باملائة وعن  75وفكر بعض العلماء أن اإلنسان حيص  عل  معلوماته بالنسب املؤوية التالية عن طريق البصر

 1باملائة. 03باملائة، عن طريق الشم  06باملائة، وعن طريق اللمس  13طريق السمع 

إمداد األفراد مبعلومات مستفيضة حول اهلجرة يف إطار التوجيه مبخاطر ظاذرة اهلجرة غري ميكن لوسائ  اإلعالم 

اناة الهي ذاجر بطريقة غري الشرعية عن طريق عوارب املوت وذلك من خالل تزويدذم باملعلومات عن املع

م ذناك، شرعية دون أن جيد عمال أو مأوى، يعرض جتارب لشباب ذاجرو إىل أوربا، ونق  ظروف معيشته

والنماذج واحلاالت اليت عانت من اهلجرة، ومتارس وسائ  اإلعالم ذه  املهمة من خالل نشر األنباء والبيانات 

و اآلراء والتعليقات عل  صفحات اجلرائد و موجالت اإلذاعة والتلفزيون من دون نسيان مواعع اإلنرتنيت و 

 مواعع التواص  االجتماع . 

 اإلعالم األمني: 1-4-1

اإلعالم بصورة عامة عامة ال خيف  عل  أحد مدى تأثيلر  عل  حياتنا املعاصرة وعيادته لكلثري من مااذرذا  إن

وتوجيهاهتا فاإلعالم ذو السلطة الرابعة، مما حيلوا للكلثريين تسميته، ولإلعالم تأثري مباشر عل  حياة الناس يف 

تصنف ضمن اإلعالم األمين للحفاظ عل  أمن لشرعية مافة جمالهتا و املعاجلة اإلعالمية لااذرة اهلجرة غري ا

 وسالمة املواطنني، و امن األوطان ومكتسباهتا. 

                                                   
 .18ص  ،1997شعبان خليفة،حممد عوض، املواد السمعية البصرية و املصغرات الفيلمية، مكتبة العلم، مكتبة احملبة:جّدة،  1
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 عالمية لظاهرة الهجرة غي الشرعيةالخلل في المعالجة اإل 1-4-2

إن اخللخلة اليت عد حيدثها اإلعالم ذو إبراز اجلوانب اإلجيابية و أحالم وردية للشباب اجتا  دول أخرى  أوربية 

  أخرى عن طريق األشرطة الوثائقية والبورتريهات اليت تبلثها وسائ  اإلعالم عرب القنوات.

 اإلعالم الجديد: 1-4-3

دة التوتري الفايسبوموناضريهتا من املواعع االجتماعية يف ترويج أسهمت الطفرة الكبرية يف وسائ  اإلعالم اجلدي

فكرة اهلجرة غري الشرعية بشك  مبري حبيث أظهرت التباين يف مافة املستويات االعتصادية واالجتماعية يف دول 

 العامل اللثالث، واألول ما شك  حلم لدى مواطين العامل اللثالث يستحق املغامرة.

امج التعليم والتلثقيف العامة ووسائ  اإلعالم يف املنطقة العربية مل تعد موامبة لتطّلعات يعتقد الكلثريين أن بر 

 الشباب تفقدذم اللثقة فيها وفيما تقدمه، وذها ما جيع  التفكري يف عطع امليا  اإلعليمية حنو الضفة األخرى.

 السينما والهجرة: 1-4-4

ور يف طرح معاناة ومهوم وعضايا اإلنسان، ب  ألن السينما ومن ذنا تأيت أمهية السينما يف اجملتمع مما هلا د

جعلت عل  عاتقها مهام الرتبية والتلثقيف و التوعية لتكون السينما حقا تاريخ مضيئ له، فه  بالتايل مرآة تؤرخ 

أّدق تفاصي  حياة اإلنسان، ولكن بقدر ما تكون السينما رسالة سامية، بقدر ما تكون ذّدامة حبيث أصبحت 

انا واسعا لتمرير األفكار واملعتقدات بطريقة فّعالة، و ان دخوهلا ميدان السياسة واإلمكانية اهلائلة لفربمة ميد

األحداث، فالصورة و الصوت أداتني للنشر واإلعالم ذات وعع أميد يتوجب استغالهلا لنق  معاناة ومأساة 

معاجلة الااذرة و إسقاطاهتا املأساوية تدفعهم أحالمهم الكاذبة من أج  إيقاظ الضمائر و مغامرين 
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واالجتماعية واالعتصادية حبلول ذمية ودائمة. فدور الفيلم السينمائ  ذنا طرح وتعميق النقاش حول اهلجرة غري 

 وسنفسر ذها بشك  مفص  يف اجلانب التطبيق . الشرعية

 النظريات المفسرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية: -2

رق إىل أذم الناريات املفسرة لااذرة اهلجرة غري الشرعية عن طريق تعريفها والوعوف يف ذها املطلب سوف نتط

 عند خصائصها وذ  ماآليت:

 نظرية االغتراب: 2-1

نتيجة الغموض وتشعب ذه  الااذرة، عمدت خمتلف العلوم عل  دراستها و بالتايل أخهت ذه  النارية عدة 

 ملعىن السيكولوج ، والديين. معاين منها املعىن القانوين، االجتماع ، وا

ذو حتوي  ملكية شخص إىل شخص، أما إىل شخص آخر، أما يف املعىن السيكولوج   فف  املعىن القانوين

يطلق عل  فقدان الوع  أو القوى العقلية، مما يطلق عل  احلالة التصدع الهذين، ويف املعىن االجتماع ، يدل 

بني األجيال أو اهنيار ماعة، والهي ينجم عل  تعميق الفجوة عل  حالة االنسالخ، سواء عن الهات أو اجل

 العالعة االجتماعية. 

أما عن عالعة االغرتاب باهلجرة ذو اتساع اهلوة بني الفرد وجمتمعه، حبيث يدخ  يف دائرة الالمعىن، أي جيد 

املهاجر، عندما يفقد الشخص أن احلياة غدت بال معىن، تسري وفق نسق غري مقبول، أو مقبول من وجهة نار 
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باذتة غري واضحة يف نار  فيصبح  عدرته عل  التنبؤ مبجريات األحداث، وتصبح مجلة اعتقاداته وتصوراته

 1الشخص غري مبايل مبا جيري حوله.

ملمة اغرتاب يف املوسوعة االجتماعية لتدل عل  ضياع املرء وغربته عن ذاته أو عن اجملتمع الهي ينتم    وجت ء

 2إليه، أو عن ذيمنة عل  العمليات االجتماعية.

 النظرية الجغرافية:  2-2

رتبط بتحديد يقوم التفسري اجلغرايف عل  مقولتني أوهلما ترتبط بتغيري سبب الطرد من املوطن األصل ، وثانيهما ي

 3جمتمع االستقبال.

فقد حاول اجلغرافيون الربط بني عدد السكان وخصائص منطقة تواجدذم وضرورة وجود توازن بينهما، و أن 

 املسموح به يؤدي إىل اإلخالل بالتوازن فيدفع بالعدد الزائد إىل اهلجرة. أي عدد يزيد عن العدد 

قبال فتفسري النارية إىل أن املهاجرين خيتارون منطقة االستقبال يف ظ  أما النقطة اللثانية واملتعّلقة مبجتمع االست

 4متاث  ظروفها اجلغرافية مع عوام  الطرد.

مما اذتم اجلغرافيون بعام  آخر وذو عام  املسافة حبيث يرون أن طول املسافة يؤثر عكسا عل  اهلجرة بني 

 1املوطن األصل  و موطن االستقبال.

                                                   
.674، ص 1980، دار املعارف: القاذرة، 2، وآخرون، املعجم الوسيط، ج )امحد(  الزيات، حسن 1 

. 674املرجع نفسه، ص  2 

/ دراسة ميدانية عل  عينة املهاجرين إىل مدينة بسكرة، أطروحة 2008-1988، اهلجرة الريفية يف ظ  التحوالت االجتماعية يف اجلزائر )رشيد(زوزو3

 .71،ص 2008دمتورا  دولة يف علم اجتماع التنمية، جامعة منتوري: عسنطينة، 

.71املرجع نفسه،ص  4 
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 نظرية المركز االجتماعي:  2-3

تبني ذه  النارية أن املستوى التعليم  والوضع املهين باختصار أن تلكم الدراسات أمّدت استحالة الفص  بني 

  2ظاذرة اهلجرة والدور االجتماع .

 النظرية الثقافية:  2-4

ملا يسم  بنارية االنتشار اللثقايف  لقد حتدث االنلثروبولوجيني عن دور العام  اللثقايف يف اهلجرة و عدموا صياغة

 3اليت تعين انتشار العناصر اللثقافية اخلاصة مبجتمع ما يف جمتمع آخر عن طريق عوام  خمتلفة ومنها اهلجرة.

ويرى أصحاب ذها االجتا  أن لللثقافة دور ذام يف تشجيع اهلجرة، و أن اللثقافة اخلاصة باجملتمع ذ  املسؤولة 

 حيث متتزج العوام  اللثقافية مع العوام  االعتصادية فتعط  اهلجرة بعدا ثقافيا واسعا. للهجرة عن املي  العام 

 4وذناك شعوب تعترب اهلجرة جزء ال يتجزأ من ثقافتها مما  ذو احلال لدى البدو و الرح .

 نظرية التغيير االجتماعي: 2-5

أو النام و العادات و أدوات  االجتماع  يشري التغيري االجتماع  إىل األوضاع اجلديدة اليت تطرأ عل  البناء

اجملتمع نتيجة لقاعدة جديدة مت تشريعها لضبط السلوك، او نتيجة لتغيري بناء فرع  أو جانب من جوانب 

 الوجود االجتماع  أو البيئة االجتماعية أو الطبيعة. 
                                                                                                                                                               

.19، ص 2002، 2نلثروبولوجية، املكتب اجلامع  احلديث االسكندرية، ط، املهاجرون/ دراسة ا)عبد اهلل عبد الغين( غامن 1 

23املرجع نفسه، ص  2 

 ، التغريات األسرية النامجة عن ذجرة رب األسرة إىل اخلارج/ دراسة ميدانية مبنطقة عني البنيان، أزفون، رسالة دمتورا  دولة، عسم علم)أمحد( براح3

 .37، ص 2005اجتماع: البليدة، 

 .73، اهلجرة الريفية يف ظ  التحوالت االجتماعية يف اجلزائر، مرجع سبق ذمر ،ص )رشيد(زوزو4
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 وسوف نعرض بعض املفاذيم املقاربة ملفهوم التغيري االجتماع . 

 الجتماعي:التطور ا 2-5-1

دي  يف العالعات االجتماعية يف اجتا  معني يقرتن باالطراد يف حتقق األعضاء أو تعأو فيعين التحول من 

الوحدات داخ  النسق االجتماع ، والتطور يكون عل  أساس العالعة بني عام  الزمن و نشأة األشياء و 

متأخرا عن األع  تطورا نتيجة للتغريات اليت تطرا تنوعها و اختالفها و ذها يعين األملثر تطورا ال بد ان ياهر 

 1عليه.

 التقدم االجتماعي:  2-5-2

يشري التقدم االجتماع  إىل عملية مستمرة ينتق  اجملتمع مبقتضاذا من حالة إىل حالة أفض  أو يسري يف اجتا  

ذنا يصري اجملال مفتوحا تقدم عل  مقاييس لقياسها موضوعيا، و مرغوب فيه أي أن اجملتمع ال يعتمد يف ذها ال

لالعتبارات الهاتية، أضف إىل ذلك أن ذها املفهوم يقوم عند أغلب املفكرين عل  إميان عميق بقدرة اإلنسان 

عل  التدخ  اإلرادي لتوجيه العمليات االجتماعية الوجهة اليت حتقق الرفاذية للمجتمع أو بقدرة اإلنسان إرادة 

 2صنع احلياة.

ذوهباوس" أن عملية التقدم االجتماع  ال حتدث بصورة ميكانيكية و إمنا أخضعها لدور وذنا عّد العامل " 

 3اإلدراك و العق  يف أجواء التجانس للتقدم االجتماع .

                                                   
.73 -72، ص ص 1975، ذوهباوس يف التنمية االجتماعية، مطبعة دار السالم، احلسني( عادل عبد) شكارة 1 

.73ص ، املرجع نفسه  2 

 .90ص ، املرجع نفسه3
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 البناء االجتماعي:  2-5-3

االجتماع  حيدث داخ  البناء االجتماع ، لها له صلة باإلنسان يف أي جمتمع، لها أردنا أن نوضح  الغيري

 مفهوم البناء االجتماع  الرتباطه الوثيق بالتغيري االجتماع . 

مجيع العالعات االجتماعية ما  يتضمن أنأن البناء االجتماع  جيب  (R. Bron)ويرى "راد مليف براون" 

ذ أن البناء االجتماع  للقبيلة يف أي جمتمع يتكون من تلك العالعات الديناميكية معالعة األب مع بني األفراد إ

 1األب و االبن.

" إيفانز ريتشارد" فريى أن البناء االجتماع  ذو جمموعة العالعات اليت تقوم بني اجلماعات اليت تتمتع بدرجة 

 مبة التغريات البيئية والبيولوجية...اخل ملدة طويلة. أما " فريت"عالية القدرة عل  البقاء واالستمرار يف الزمن وموا 

(Firth)  فريى أن أحد مكونات البناء االجتماع  ذو تلك اجلماعات اليت يشكلها الناس من أج  العم

املشرتك واليت تؤدي إىل نوع من التنسيق القائم عل  العالعات و ذها ما ميكن أن نسميه بناءا اجتماعيا حىت لو 

 2حصلت تغريات يف مكونات بنائه.

 نظرية القرار:2-6

وذه  النارية تقوم عل  أساس إن املهاجر يتخه عرارات اهلجرة نتيجة عوام  خمتلفة منها نفسية واجتماعية، 

واعتصادية، وتؤدي البيئة دورا أساسيا يف جع  اإلنسان أو اجلماعة تتخه عرار اهلجرة يتخه املهاجر نفسه إذا  

جاته غري متوفرة من موطنه األصل  فمن املمكن أن ياهر إىل مكان آخر وذها القرار يتأثر مانت احتيا

                                                   
13، ص1976واإلسالم، مطبعة النعمان: بغداد، ، التغيري االجتماع  )حمسن( عبد احلميد 1 

.14املرجع نفسه، ص  2 
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باآلخرين مأفراد العائلة و مجاعة األصدعاء وذ  فرصة لتحقيق أذدافه واحل  الناجع للمشكالت اليت يعين 

 1منها.

 نظرية الطرد والجذب:  2-7

لتفسري اهلجرة عل  أساس عملية الطرد واجلهب، إذ منوذج ناري (Donald Boudj)ج" د عّدم " دونالد بو 

يرى أن ذناك مراح  متالحقة يف عملية اهلجرة تبدأ باالنتقال واالستقرار يف مكان جديد، وتزيد يف املراح  

األوىل بالنسبة للرجال املهاجرين عل  النساء وتعتمد عل  متوسط  العمر من البالغني و غري املتزوجني، ويكون 

ب عويا يف منطقة الوصول وتفقد املناطق املهاجر منها أمهيتها لديهم وجتههبم مناطق النمو عام  اجله

 2االعتصادي والصناع  املهاجر إليها.

 نظرية التحديث: 2-8

ويرى أصحاب ذه  النارية أن املهاجرين من البلدان النامية إىل البلدان املتقدمة يتعرضون إىل أمناط جديدة من 

إىل خلق حالة من الصراع بني من يتقب  ذها النمط اجلديد من القيم وبني من يرفضه مما االستهالك يؤدي 

 3خيلق مهلك حالة من الصراع بني املهاجرين والسكان األصليني.

 

                                                   
، ذجرة السودانيني إىل اخلارج،/ األسباب واآلثار النفسية واالجتماعية، أطروحة دمتورا  يف علم النفس، اجلامعة املصتنصرية، )خالد(إبراذيم حسن1

 .36ص 1988العراق، 

 .25، ص 1999، دار األذايل: دمشق، 2العريب املعاصر، طو آخرون، دراسات يف اجملتمع  خضر)زمريا(،2

، 1986، وزارة اإلعالم : الكويت، 17، اجمللد 2، اهلجرة وانتقال األيدي العاملة من املنطقة العربية، جمّلة عامل الفكر،العدد (سليمان) باعر النّجار3

 .37ص 
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 خالصة المبحث الثاني: 

لسد زاد االذتمام االمادمي  بااذرة اهلجرة يف السنوات األخرية يف دول البحر األبيض املتوسط يف حماولة 

آليات  الفجوة و النقص الناري هله  الااذرة، حيث انه من الصعب احلديث عن نارية اهلجرة طاملا أن

 تنفيهذا معّقدة وفردية، إضافة إىل متايز األبعاد القائمة وفقا للاروف التارخيية و السياسية و االعتصادية. 

وجود نارية متكاملة أو منوذج شام  وحيد فمن خالل مراجعة األدبيات اخلاصة باهلجرة الدولية يتميز عدم 

عادر عل  تفسري أسباب و ديناميكيات اهلجرة فاإلسهامات املقدمة يف ذها اجملال متلث  ناريات ومناذج جزئية 

 تقرتب من ظاذرة اهلجرة من مناورات خمتلفة.
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 المجتمعالمبحث الثالث: واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر وقضايا 

متلث  ظاذرة اهلجرة غري الشرعية يف اجلزائر واحدة من أذم القضايا املعاصرة اليت حتت  صدارة االذتمامات الدولية 

والوطنبة ال سيما يف ظ  التوجه العامل  حنو العوملة االعتصادية وحترير عيود التجارة، وذلك يقض  بفتح احلدود 

ا نتج عن ذلك من آثار اعتصادية و اجتماعية عل  الدول وختفيف القيود عل  السلع وحرمة رؤوس األموال، وم

النامية الفقرية وذه  االنعكاسات السلبية سامهت بشك  مبري يف بروز مفهوم اهلجرة غري الشرعية يف اجلزائر و 

 زيادة وتريهتا حنو الدول املتقدمة، من أج  خلق ظروف معيشية أفض  لألفراد من جهة ثانية.

 : إلىأورباالجزائرية الكرونولوجي لظاهرة الهجرة غير الشرعيةالتطور  -1

لقد مانت أوربا وال زالت حمورا أساسيا و مهما للتحرمات السكانية خاصة و أن حضارهتا تضرب يف عمق 

ك التاريخ نارا ملوععها اجلغرايف الهي يتوسط العامل مما جيعلها ممرا دائما للمهاجرين مبختلف أنواعهم، مما أن ذنا

 مجلة من العوام  اخلاصة االعتصادية منها جعلتها من أذم مناطق اهلجرة الوافدة. 

وعد مرت اهلجرة حنو أوربا بلثالث مراح  أساسية مانت اللثانية نتاج لألوىل و اللثاللثة نتاج اللثانية وتتملث  ذه  

يزذا، مث نتيجة هله  الوضعية املراح  يف مرحلة تشجيع اهلجرة واليت مل تدم طويال نتيجة للتدفق الكبري الهي م

بروز ظاذرة اهلجرة غري  جاءت مرحلة وعف اهلجرة وتشجيع عودة املهاجرين إىل أوطاهنم، وأخريا مرحلة

 الشرعية. 

 إلى أروبا:  الهجرة مرحلة تشجيع 1-1

يف ذها  متيزت اهلجرة يف احلقبات التارخيية السابقة بسهولة دخول أي بلد عند اخلروج من املوطن األصل ، و

:" مان مينع خروج أي مواطن من بلد  الهي 1764السياق يقول" فولتري" يف املنجد الفلسف  الصادر سنة 
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و ذو خوف من أن يهجر اجلميع، و لهلك جيب تشجيع بقاء املواطنني و مهلك تشجيع دخول ولد فيه... 

مبلثابة ثورة الدول من  أن املواطن مانر املهاجرين." فاحلرمات السكانية يف ذه  الفرتة مل تكن مبرية عل  اعتبا

اجلانب العسكري واالعتصادي و ما مان موجودا من اهلجرة ظهر نتيجة الصراعات املهذبية أخهت شك  

 1اإلعصاء والتهجري ملثلما حدث لليهود و و الربوتستانت و الكاثوليك حنو العامل اجلديد حبلثا عن اللثروة.

" اجلزائر، تونس، املغرب" فإن ذجرهتا غل  و فيما يتص  مبنطقة مشال إفريقيا خاصة دول املغرب العريب اللثالث 

و مانت أمرب ذه  القارة األوربية تعود إىل فرتة االستعمار الفرنس  موجات مبرية للهجرة خاصة من اجلزائر 

ذناك حالة إحلاح أمرب لتشجيع املهاجرين  املوجات يف فرتة ما عب  احلرب العاملية األوىل، حيث أصبحت

فقد مانت احلرب العاملية  2أوال مث إعادة إعمار ما دّمر خالل احلرب بعد هنايتها،واستقدامهم خلدمة احلرب 

و  1914األوىل الفض  األمرب يف فتح باب اهلجرة اجلزائرية إىل فرنسا لصاحل اهلجرة منها عانون صدر سنة 

من طرف  1916ود و تشجيع اهلجرة التلقائية مث عملية اإلشراف عل  اهلجرة سنة الهي نص عل  رفع القي

السلطات الفرنسية نفسها حيث أسست " مصلحة عّمال املستعمرات" و تنايمها لصاحل املتطلبات الفرنسية. 

 ، و و يف صفوف اجليش الفرنسحيث مت استغالل عمالة دول الشمال اإلفريق  للعم  يف املصانع و املناجم 

يف ذها اإلطار تهمر بعض الدراسات التارخيية أن دول املغرب العريب اللثالث أّمنت للدولة الفرنسية حوايل 

ألف عام  يف احلرب العاملية األوىل مان معامهم من اجلزائريني الهين ازدادت  150ألف جندي و  175

 3ذجرهتم إىل فرنسا بشك  واضح و بأعداد ضخمة.

                                                   
1Emission de télévision, produite par France 3, Vue/www.France 3.fr 

2 Henry Jean (Robert), Maghrébines en France- de la mère- patrie aux marges de L’Europe Européen, Revue 

panoramiques N° 55 , 4em trimestre, paris,2001,p 27.      

. 65،ص 1978، وحدة املغرب العريب، مطابع اجلامعة: تونس، (حممد) عابد اجلابري 3 
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نقصا يف العمالة غري مسبوق ونتج ذها بسبب  1993 -1900خالل الفرتة بني  مانت فرنسا عد واجهت

اخنفاض معدل املواليد عل  نطاق واسع و ترافق مع اخلسائر البشرية الكبرية يف احلرب العاملية اللثانية. وبدون 

و القطاع استخدام العمالة األجنبية مان االعتصاد الفرنس  سيعاق منو  بشّدة ومانت استجابة احلكومة 

 الصناع  اخلاص ذ  تطوير أول ناام يف أوربا احلديلثة الستخدام العمالة األجنبية عل  نطاق أوسع. 

آالف عام  من دول الشمال  10يبق سوى حوايل  و مع هناية احلرب عاد معام العاملني إىل بالدذم و مل 

ألف عام  منتصف العشرينيات نارا لتزايد  120إىل حوايل اإلفريق  مقيمني بفرنسا، غري أن ذها العدد تزايد 

الطلب عل  العمالة يف الوعت الهي تدذورت فيه األحوال االعتصادية هله  الدول وخباصة اجلزائر نتيجة 

السياسات االستعمارية الفرنسية اليت مشلت مصادرة األراض  و اختاذ بعض اإلجراءات العقابية ضد املناطق اليت 

 1.لينشط فيها عادة االستقال

 1931يف ملها من أوربا ملها، ويف إحصاء عام مانت يف فرنسا أعل  نسبة من األجانب   1930فف  عام 

ينحدرون من مشال إفريقيا ومان عدد املهاجرين  102000من جمموع السكان منهم باملائة  7شكلوا 

عد ارتفع من ينحدرون من مشال إفريقيا ومان عدد املهاجرين  102000من جمموع السكان منهم اجلزائريني 

و  1950عام  250000و إىل  1930يف عام  130000عشية احلرب العاملية األوىل إىل  13000

 األغلبومانوا يعملون بأجور منخفضة ومبشقة يف األعمال العضلية و يف 2يف فرنسا. 1992عام  350.000

                                                   
1Collinson(Sarah), Shore to shor The politics of migration in Euro- Maghreb Relations, 

London, The Royale Institute of international affairs, 1996, p 07.   

.2001 أوت 11، 8292، اجلزائريون يف فرنسا... اهلجرة واهلوية الوطنية، جريدة الشرق األوسط ، العدد (ذاشم) نعمة 2 
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خلطرة ملث  املناجم و األعمال الكيماوية واملصف  و املوانئ وسبك املعادن و استمرت نفس احلالة إىل ما بعد ا

 هناية احلرب العاملية اللثانية. 

ومع تزايد احلاجة إىل العمالة االجنبية وتزايد األوضاع االعتصادية يف الدول املغاربية سواءا ومنها اجلزائر، شهدت 

الستينيات إىل أوائ  السبعينيات موجات مبرية للهجرة، فقد مانت ذه  الفرتة عالمة فارعة يف الفرتة من بداية 

اهلجرة إىل الدول األوربية اجملاورة حىت أن بعض الدراسات اعتربت استيعاب ذه  الدول للعمالة املغاربية يف ذه  

غرب العريب. و اعتربت دراسات أخرى الفرتة من أذم العوام  اليت ساعدت عل  حتقيق االستقرار يف منطقة امل

بداية الختفاء احلواجز أمام حرمة العمالة وحتّوهلا ألحد املكونات األساسية لالعتصادية الدويل اجلديد، فقد عدد 

 مليون مهاجر. 1.1املهاجرين من دول املغرب العريب يف فرنسا وحدذا منتصف السبعينات حبوايل 

حيث أصدرت دول املهجر األوربية  1973زمة ارتفاع أسعار النفط سنة إالّ ذها الوضع اختلف متاما مع أ

عرارات بعدم استقبال عمالة مهاجرة جديدة، وعد أثّر ذلك بشك  سليب عل  الدول املرسلة للعمالة و منها 

قد الدول املغاربية اليت مانت تعتمد عل  العمالة املهاجرة سواء للتخفيف من حّدة البطالة أو إلمدادذا بالن

 األجنيب الناتج عن التحويالت. 

مما متيزت ذه  الفرتة أيضا بتحول العديد من الدول األوربية من بلدان مصدرة للهجرة إىل بلدان مستقبلة هلا 

ملث  إيطاليا اليت مانت متول الواليات املتحدة األمريكية و األرجنتني باملهاجرين فتحولت إىل دولة مستقبلة 

اإلفريق . وحىت إسبانيا اليت مانت تعترب منطقة لألعداد القائمة من دول حديلثة االستقالل ومن دول الشمال 

إىل دولة مقصد للهجرة  عبور املهاجرين املغاربة والسينيغاليني الهين يدخلون بطريقة غري شرعية إىل فرنسا حتولت 
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ذها الوضع اجلديد و اخلطري معا أجرب الدول 1و أصبحت تعج بأعداد مبرية من املهاجرين غري الشرعيني.

 2غلق احلدود يف وجه املوجات اجلديدة من املهاجرين و حىت يف وجه الالجئني. األوربية عل 

 مرحلة وقف الهجرة:  1-2

بعد األزمة البرتولية اليت عرفها العامل منتصف السبعينيات من القرن املاض  أصبح ينار إىل اهلجرة عل  أهنا 

حنو غلق احلدود أمام م  انواع اهلجرة مشكلة ينبغ  البحث هلا عن حلول ناجعة، ز من ذالك ظهر االجتا  

و مل تقتصر ذه  عل  الدول املستقبلة ب  انعكست آثارذا حىت إىل  3الوافدة حىت الالجئني والتجمع األسري.

املصدرة للمهاجرين فقامت ذه  مبراجعة سياساهتا اخلاصة باهلجرة مرد فع  عل  بعض الدول األوربية 

 ل و تقصريذا يف محاية األجانب. االنتهامات املتكررة من بعض الدو 

نص القرار الصادر عن جملس اللثورة جاء فيه " نارا للحالة املزرية  1973و يف ذها اإلطار أصدرت اجلزائر سنة 

اليت آل غليها املهاجرون اجلزائريون يف فرنسا جرّاء العنصرية واالضطهاد فإن جملس اللثورة و جملس والوزراء بعد 

لة اجلديدة من الشهداء اللهين ال ذنب هلم إالّ مطالبتهم باملساواة الرامية إىل تعكري العالعات االحنناء أمام املرح

بني اجلزائر و فرنسا والعامل اللثالث بأسر  و يقرر الوعف الفوري للهجرة اجلزائرية يف انتاار ضمان األمن و 

 الكرامة للجزائريني من طرف السلطات الفرنسية" 

                                                   
1Guillant(Michelle), La Mosaique des migrations Africaines, Revue Esprit N° 160: Paris,  Aute 

-Septembre, 2005, p 165.  

2Mouhoubi(Salah), La Politique de coopération, Algérie- France, bilans et perspectives, 

Benaknoun : Alger, Edition OPU, p 235.  

3Ibid, p 237. 
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عاملني املهاجرين من اجلزائر إىل فرنسا يف السبعينيات و اللثمانينيات إالّ أن ذجرة األسر و رغم اخنفاض عدد ال

حالت دون االخنفاض احلاد يف أعداد املهاجرين يف تلك الفرتة، لها متيز دراسات اهلجرة بني منط اهلجرة الفردية 

ومنط ذجرة أسر املهاجرين الهي ساد لدوافع اعتصادية و الهي ميز اهلجرة املغاربية إىل أوربا يف الستينات، 

 منتصف السبعينات. 

و عموما فقد اتبعت الدول األوربية العديد من الوسائ  منها أن متنع متاما اهلجرة أو تعتمد وسيلة الرتاخيص 

بينما بات أذم مشك  يعين منه املهاجرون ذو السياحية احملددة املدى أو تعتمد سياسة اهلجرة االنتقائية 

ة والسياسات التمييزية و يرجع ذلك باألساس إىل عاملني أساسيني، األول ذو عام  ترمز املهاجرين يف العنصري

مناطق معينة و بأعداد مبرية، وذو رأي الرئيس الفرنس  " جورج بومبيدو" يف تفسري األحداث اليت وععت 

ة خاصة يف بعض املدن ممرسيليا  وليون بفرنسا ضد اجلزائريني و اليت يرجعها إىل ترمز املغاربة و اجلزائريني بصف

وباريس وسط جتمعات ضخمة تعيش فيها أجناس خمتلفة يستحي  التعايش فيما بينهما بسبب اختالفات 

 جوذرية مالدين و العادات. 

عاط   مليوت 5.82فبلغت أملثر من العام  اللثاين فهو مرتبط أساسا بالبطالة اليت ارتفعت بنسبة مقلقة  أما

عاط  عن  300فرنسيني و أملثر من  %22.8منهم  1978عن العم  يف السوق األوربية املشرتمة سنة 

 1العم  من األجانب.

ومن جانب آخر فإن األيدي العاملة املهاجرة إىل أوربا و إن مانت تؤّمن هلا طاعة عاملة شابة ورخيصة، إال أهنا 

سميه األوروبيون باخلطر اإلسالم  اجلنويب ذها الوضع ازداد من ناحية أخرى تشك  خطرا حمتمال نتيجة ما ي

                                                   
 21، ص 1987، سياسات و جتارب إعادة اخنراط مهجري بلدان املغرب العريب، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، )حممد مصطف ( حسن عل 1
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من ختوف امتداد األزمة األمنية من اجلزائر إىل بعض الدول األوربية وخباصة تلك اليت تستهدفها عواف  املهاجرين 

 من مشال إفريقيا.

أوربا و املتملثلة يف غلق ذه  السياسة أنتجتها الدول األوربية من أج  وعف تدفق املهاجرين القادمني إىل 

مما مانت تستهدفها ذه  السياسة ب  زادهتا حّدة و أدت إىل بروز وجه احلدود، مل تستطع معاجلة املشكلة

 جديد للهجرة وظاذرة أملثر خطورة ذ  اهلجرة غري الشرعية. 

 مرحلة الهجرة غير الشرعية:  1-3

يف أوربا، ذه  األخرية اليت تفطنت إىل ضرورة إدخال تزامنت مرحلة غلق احلدود مع بعث سياسة حماربة  اهلجرة 

عضية اهلجرة يف أولوياهتا السياسية و األمنية ما متخض عنه ما عرف باتفاعية "شنغن" واليت مبوجبها مت غلق 

احلدود وفض الرعابة الالزمة من أج  منع تدفق املهاجرين، و طبقت سياسة غلق احلدود ابتداءا من سنة 

 1993أو اهلجرة السرية، ويف سنة رت أشكال اهلجرة يف: التجمع األسري، اللجوء و بهلك حص 1974

من إمجايل  %3إىل  2عامت الدول األوربية بتعدي  عوانينها املتعلقة باللجوء رغم أهنا ال تستقب  سوى 

الالجئني ) مانت أملانيا أول من بادر إىل ذلك عل  اعتبار أهنا تستقب  ربع حصة أوربا من الالجئني مث تبعتها 

 Les)يف ذلك م  من فرنسا وبريطانيا( و ذو ما أدى إىل ظهور األشخاص من دون وثائق أو ما يعرف ب 

sans papiersيني و موازاة مع ذلك عامت بالرتميز عل  عملية ( و الهين يعتربون أيضا مهاجرين غري عانون

 شرعية حىت يطوى إدماج املهاجرين القدماء يف اجملتمع األوريب و تسوية وضعية األشخاص املوجودين بصفة غري

 1ملف اهلجرة هنائيا.

                                                   
1Chaleard (Blanc), Claude (Marie), Histoire De L’immigration, Edition la Découverte :Paris, 

2001, p 13.   
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ه غري أن ذه  السياسة الصارمة مان هلا أثر عكس  جتل  يف تشجيع اهلجرة السرّية يف ظ  الدور الهي لعب

املهاجرون القدام  املقيمون يف أوربا يف تدعيمها و تشجيع طريقة الدخول غري القانوين ما دامت الطرق 

الشرعية مستحيلة، أو بإجراءات جد معّقدة وحىت بالنسبة لطلبات اللجوء السياس ، و هبها الشك  انتقلت 

لوعفها و ردعها يف ظ  بروز ظاذرة  أوربا من سياسة تشجيع اهلجرة إىل منعها والبحث هلا عن وسائ  مالئمة

"اهلجرة غري عانونية" و اليت تعد أملثر تعقيدا و صعوبة وباتت تقلق اجملتمع الدويل بعد حتوهلا من مشكلة ختص 

 دول الوصول إىل مشكلة عاملية تقلق الضمري الدويل. 

ا سواء مان املهاجرون من بلدان و مما سبقت اإلشارة إليه من أمهية الشمال اإلفريق  بالنسبة للهجرة إىل أورب

الشمال اإلفريق  أو من غريذا متخهين منها معابر و حمطات رحي  للوصول للمهجر األوريب، وما زالت تيارات 

اهلجرة تتدفق عرب مشال إفريقيا إىل أوربا فيما مس  بتهديد املهاجرين غ  الشرعيني من مشال إفريقيا ويعد ذها 

ة تواجه دول االحتاد األوريب ما جعلها عل  رأس األولويات السياسية ملعام الدول أمرب مشكلالنمط من اهلجرة 

 األوربية حاليا.

و بالرغم مما يكتنف ذها النمط من اهلجرة من خماطر و صعوبات ما زالت القوارب غري اجملهزة و ال املؤذلة تعرب 

الهي يستخدم لنق  املهاجرين من مشال البحر األبيض املتوسط يوميا عن طريق ما يسم  "بالطريق األزرق" و 

 افريقيا إىل أوربا عرب اليونان و إيطاليا و إسبانبا. 

وعد تزايدت أعداد املهاجرين غري الشرعيني و تعددت مصادرذم ووجهاهتم و مساراهتم مما تشري إىل ذلك 

بة من أذم حمطات و يف ذها السياق أصبحت جزر الكناري اإلسبان 1أحدث بيانات منامة اهلجرة الدولية.

                                                   
1IOM, 2006, Losing Hope atSea, The tragedies of irrrgular migration, migration, switzerland, 
Decembre 2006.   
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 30اهلجرة غري الشرعية للمهاجرين اجلزائريني، فقد وص  عدد املهاجرين غ  الشرعيني يف جزر الكناري إىل 

 وحدذا فقط.  2006ألف مهاجر غ  شرع  يف عوارب خشبية صغرية سنة 

 أصبحت نقطة مما أن ذناك حمطة أخرى تشبه جزر الكناري االسبانية و ذ  جزيرة "المبدوسا" االطالية اليت

استقبال املهاجرين غري الشرعيني من سواح  الشمال اإلفريق ، حيث تنق  وماالت هتريب البشر املهاجرين 

ذمورا و إناثا و أطفاال أيضا من اجلزائر إىل سواح  ليبيا حيث مناطق جتميع املهاجرين  ومن مث يتم نقلهم 

من املهاجرين فقط  %60غل   50ة املوعف أن حوايل بالقوارب إىل جزيرة "المبدوسا"، وممّا يدل عل  خطور 

 بينما يغرق باع  املهاجرين يف البحر أو ميوتون بسبب التكدس و العواصف  واألمواج. من يصلون إىل وجهتهم 

و األرعام املهمورة تعين فش  أيلوب " الردع" يف وعف موجات اهلجرة، وتستدع  بهلك احلكومة للتفكري يف 

 حلول أخرى جيمع املراعبني عل  أهنا " تنموية" 

شهدت تناميا ملحوظا رغم أنه السنة  2009وتسج  إحصائيات أن ظاذرة اهلجرة السرية يف اجلزائر عام 

ديد اجملّرم لااذرة اهلجرة غري الشرعية وظهرت أصناف جديدة من املهاجرين بناء اجلديدة من تطبيق عانون ج

شواطئ اإلطالية و عل  إحصائيات رمسية. و أفيد يف ذها الشأن تسجي  أعل  مستوى األطفال وصلوا ال

 1اإلسبانية و عدد من النساء احلوام  والشيوخ.

ارب تقليدية و تضاعف عدد املهاجرين السريني. و و يرى مسؤولوا وحدات حراس السواح  األوربية عرب عو 

رغم ذلك تتمسك اجلزائر برفضها لالخنراط يف سياسة االحتاد األوريب الرامية إىل إشراك دول الضفة اجلنوبية يف 

جهود حماربة اهلجرة الّسرية باجتا  الشمال، مربرة رفضها بـ "سياسة االحتاد اإلفريق " اليت ال تريد إلفريقيا أن 

كون " حرسا متقدما". مما أن تطبيق القانون اجلديد الهي يقض  حببس املرشحني للهجرة و بعقوبات  ت
                                                   

1IOM, 2006, Losing Hope atSea, op cit. 
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أعص  عل  مدبري الرحالت فتح الباب أمام وجهات أخرى، وباتت الوجهة اجلديدة للمهاجرين الّسرين تتم 

أمام مقر السفارة ف  التطّلع عرب ترميا، حيث يسه  العبور عرب اليونان ويغيب عانون يتيح حبس املرشحني و يك

 1الرتمية يف اجلزائر للنار يف حجم طلبات التأشرية اليت أصبحت يوميا جزء مبري منها لشباب مهاجر.

 واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر: -2

كنوا ارتفع عدد املهاجرين السرّيني الهين مت يف اجلزائر، و لقد اتسعت ذه  الااذرة يف السنوات القليلة املاضية

من دخول الفضاء األوريب املشرتك يف رحالت حبرية ال ختلو من املخاطر حبلثا عن فرص عيش أفض ، وتزايدت 

أعداد اللهين ماتوا غرعا و أصبحت مسألة املهاجرين السريني تطرحها نفسها أملثر فأملثر عل  جدول املباحث 

 الضفة اجلنوبية للمتوسط  و بلدان اإلحتاد األوريب، دون أن تفلح م  اإلجراءات األمنيةو اللقاءات بني بلدان 

اخلشبية سواء من املغرب لعبور الرتاب يف احلد من الااذرة و تقليص عدد املوعوفني غرعا أو حجم الزوارق 

الباتريا" مما تدع  اإلسباين يف ساعات متأخرة من اللي ، حىت اصطلح عل  تسميتها " عوارب املوت" أو "

 باللغة اإلسبانية. 

 أسباب الهجرة غير الشرعية في الجزائر 2-1

لفهم ظاذرة اهلجرة غري الشرعية اليت أصبحت تقلق بال احلكومات املستقبلة البد من تقص  أسباهبا، واليت ميكن 
العوام  التالية:تلخيصها يف   

 

 

 
                                                   

1Vue www. Elkhabar.com /quotidien/ ? ida=1…nsert=2009080. 
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 :القتصادية العوامل2-1-1

  من اختالل و عدم التوازن يف ذيامله البنيوية ذها من جهة و ارتباطه و عدم يعاين االعتصاد اجلزائري

اعتماد  عل  إيرادات احملروعات عد يعرضه إىل صدمات و ذزات عنيفة حيث أن يؤثر فيه بصورة مبرية 

بفع  تقّلبات األسعار ألن اعتماد اعتصاد الدولة عل  تصدير مورد واحد يعرضها للوعوع يف دائرة من 

اذات الدولية و االعرتاض من البنوك و املصاريف العاملية ما ينعكس بالسلب عل  الربامج التنموية  املت

اجلاري تطبيقها داخ  الدولة ألن حصول أي طارئ يف الساحة الدولية جيعلها تتعرض إما للخسارة أو 

ديرات اختصاص  الربح املؤعت و خسارة هلا تبعاهتا تاهر عل  املدى البعيد من جانب آخر و يف تق

نسب صندوق النقد الدويل فإن جلوء اجلزائر إىل حترير التجارة اخلارجية يساذم بإجيابية يف العوام  اللثالث 

الصرف احلقيقية، تنويع الصادرات إضافة إىل وجود عّلة يف تنويع الصادرات و غلبة مورد النفط عل  

 1دم عابلية حتوي  الدينار.الصادرات اجلزائرية و مها غياب نسب الصرف احلقيقية وع

  ،يتجل  التباين يف املستوى االعتصادي بصورة واضحة بني الدول الطاردة التباين يف املستوى االعتصادي

  .والدول املستقبلة

عتصاداهتا عل  اذها التباين ذو نتيجة لتهبهب وترية التنمية يف ذه  البالد اليت الزالت تعتمد أساسا يف 

والتعدينومها عطاعان ال يضمنان استقرارا يف التنمية نارا الرتباط األول باألمطار واللثاين بأحوال الفالحة 

 2.السوق الدولية وذو ما له انعكاسات سلبية عل  مستوى سوق العم 

                                                   
 .52، ص2002، 1الوحدةالعربية: لبنان، ط ، مستقب  الدميقراطية يف اجلزائر، مرمز الدراسات(إمساعي ) عرية1
-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/40d65cc9-4cc5أسباب اهلجرة غري الشرعية إىل أوربا،  (،حممد) اخلشاين2

41a4-b718-6656b133f208  
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  إن العبئ االعتصادي الهي تتحمله الدولة اجلزائرية من جرّاء تدفق موجات اهلجرة غ  الشرعية لألجانب

عة زاد يف نسبة البطالة لتوفري اليد العاملة الرخيصة واليت تسع  لضمان القوت اليوم  و بالتايل أثر و األفار 

عام  النمو املتزايد يف السكان عل  الوضع االجتماع  يف خمتلف القطاعات ممّا أدى إىل توسيع أنواع 

ية بأمثان خبسة و بكميات مبرية مما اجلرائم االعتصادية، وبالتايل زيادة التهريب لللثروات إىل بلداهنم األصل

 يضر االعتصاد الوطين.

  إن العملية التوزيعية لللثروة الوطنية ارتبطت بالعديد من املشكالت خصوصا لدى فئة الشباب اجلامع  و

املتخصص فعجز مؤسسات اجملتمع عن استيعاب ذها العدد  الشباب احلاصلني عل  شهادات التكوين

طالب( وحتقيق احلد األدىن  230ج سنويا من اجلامعات اجلزائرية ما يقارب اهلائ  من الشباب ) يتخر 

من طموحاهتم ما يؤدي إىل الزيادة يف اإلحباط الفردي والسخط اجلماع  ومن مث يصبح الفرد أملثر 

 1استعدادا لالخنراط يف اللثقافة اهلامشية، واهلجرة السرّية تعترب ماهرا من مااذر ذه  اللثقافة.

 و يرجع الباحلثون االضطرابات اليت عرفها اجملتمع اجلزائري إىل: 

  .إعصاء الشعب اجلزائري من املشارمة السياسية التنموية عل  عكس مشارمته اجلماعية يف حترير البالد 

  غياب دور الفرد اجلزائري محافز يف العملية التنموية ما جع  االعتصاد اجلزائري جمرد جسد بدون

 روح. 

  يوع النفط مسح يف زيادة االستهالك الكمايل لشرائح اجتماعية حمددة، بينما ظلت القاعدة تدفق ر

للحياة، و ازدادت املعاناة من احلاجيات األساسية  إشباععريضة من اجملتمع اجلزائري تعين من عدم 

                                                   
االجتماع ، دراسة ميدانية، مّلية اآلداب و العلوم اإلنسانية: جامعة ، اهلجرة السرية يف اجملتمع اجلزائري/ أبعادذا و عالعتها باالغرتاب (حممد) رمضان1

 تلمسان.
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حة شروع الدولة يف تنفيه سياسة اإلصالحات االعتصادية و اهليكلة واليت مانت انعكاساهتا واض

 1عل  الفئات الدنيا من اجملتمع سواء تلك القاطنة يف األرياف أو يف املدن.

 االجتماعية: العوامل 2-1-2

و إذا مانت العوام  االعتصادية تشك  دافعا عويا وراء اهلجرة إالّ ذلك ال يعين بأهنا مافية ما يعين أن عرار 

ة و تعدد األسباب و تتنوع بتعدد املهاجرين، اهلجرة تدفع إليه عوام  أخرى تتجل  يف الاروف االجتماعي

ولكنها تتجمع مّلها لتدل عل  بيئتني: األوىل طاردة واللثانية جاذبة، ويدل التحلي  النفس  االجتماع  هله  

احلرمة عل  وجود بعض العوام  يف البيئة الطاردة اليت حتدث يف نفسية املهاجر شعورا داخليا ينفر من بيئته 

ه للبحث عن بيئة جديدة يتوعع أن تكون ظروف احلياة فيها أفض  من الاروف اليت تعيش يف األصلية، ويدفع

 : وتتملث  يف 2ظلها يف موطنه األصل .

 النجاح االجتماع  الهي ياهر  املهاجر عند عودته إىل بلد  لقضاء العطلة حيث يتفاىن يف  صورة

استلثمار يف العقار... و مّلها مااذر تغهيها وسائ  اإلعالم  -ذدايا -إبراز مااذر الغىن: سيارة

 املرئية. 

  ة من خالل أسباب نفسية و ذاتية: و ذ  ختص امليوالت الشخصية لألفراد حبيث تربز ذه  األخري

 املكبوتات و الرغبات الشخصية يف البحث عن حتقيق التفوق االجتماع . 

                                                   
ر: ، إشكالية العنف يف اجملتمع اجلزائري/ من أج  مقاربة سوسيولوجية،  خمترب الرتبية و االحنراف واجلرمية يف اجملتمع، جامعة باج  خمتا(عل ) مسوك1

 . 209-208، ص ص 2006اجلزائر، 

.210، مرجع سبق ذمر ، ص هلجرة السرية يف اجملتمع اجلزائري، ا(حممد) رمضان 2 
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   وسائ  اإلعالم: وخاصة منها املرئية حيث الصورة اإلعالمية تستقطب املشاذد مبغريات الغرب

 مأحالم يسعون لتحقيقها.

اس هبا عند بعض غهن يرى "مريتون" أن املشكالت االجتماعية تصاحب التقدم الصناع  ويزداد اإلحس

جمموعات السكان عندما يقارنون الاروف اليت يعيشها الناس ملثال بالاروف اليت ميكن أن تكون موجودة، 

 1وتؤدي إىل مسر حّدة ذه  املشكالت.

و الفش  يف ح  املشكالت االجتماعية املتملثلة يف الفقر و اجملاعة و البطالة واألمراض، و شعور األفراد 

ووعيهم حبّدة ووطأة ذه  املشكالت، و إن حاجاهتم غري مشبعة و باملقاب  ما يرونه يف الضفة األخرى من 

من جهة ومن جهة أخرى نارا إغراءات ورغبتهم يف حتسني وضعيتهم املعيشية و حتقيق حلمهم باهلجرة 

اهلجرة غري لإلجراءات األمنية الصارمة، و عدم السماح هلم بدخول دول االستقبال، فإهنم يعمدون إىل 

 الشرعية معرضني حياهتم جلميع املخاطر أعساذا املوت غرعا يف عرض البحر. 

من التناعضات االجتماعية، ب  و شرائحها االجتماعية واللثقافية مجلة تعيش اجملتمعات خاصة العربية مبختلف 

حىت الصراعات اليت جعلتها املنطقة أملثر حراما يف العامل وتتص  ذه  التناعضات باملشروع اجملتمع  للمنطقة 

مختلف جوانب احلياة لألفراد و اجلماعات  خصوصا مستويات التوفيق بني األصالة و احلداثة و ذلك ف

ملرأة، ومكانة املرأة يف اجملتمع و مها دور الدين والدميقراطية و احلريات مطبيعة األسرة و العالعة بني الرج  و ا

احلزبية، واملواطنة و الوالء و يف ظ  ذه  األوضاع تعيش الفئات االجتماعية ال سيما الشباب صراعا مع القيم 

                                                   
 .22ص ، 2008، دار الفكر: عمان، 1ط ، و آخرون، املشكالت االجتماعية املعاصرة،(عبري) ، عبد املنعم فيص (عصام)توفيق عمر 1
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ذجرة الشباب  اجلماعية و يدفع ذه  اهليئات إىل الشعور بالغربة و ذ  داخ  جمتمعاهتا، ليتضح مما سبق أن

 1الشرعية حتم  يف طّياهتا دالالت جمتمعية عميقة تعرب عن االحتجاج عن األوضاع الراذنة و رفضها.

 :بيئيةاألسباب ال 2-1-3

متلث  البيئة أحد العوام  الطاردة و اجلاذبة يف ذات الوعت، باعتبار أن البيئة و عل  مر التاريخ مما هلا دورا 

العديد من احلضارات واجملتمعات، تأسيسا عل  ذها فالعوام  املناخية السيئة أساسيا يف نشأة وزوال 

والتقلبات املناخية والكوارث اإليكولوجية، تدفع م  عام بأعداد بشرية ذائلة للحراك واهلجرة والسيما يف 

اإلضافة إىل اجملتمعات و الدول ذات البنيات و اهليام  االعتصادية املختلفة و اليت تعتمد عل  الزراعة، ب

 2انعدام العدالة يف التوظيف و توزيع اللثروات، ما يفرز ويفتح اجملال واسعا أمام بروز ثقافة مجعية طاردة.

 اإلعالم:  2-1-4

االتصال عملية معقدة هتدف إىل نق  األفكار و املعلومات و املشاعر ) الرسائ ( من املرس  إىل املستقب ، أو 

 3تصال معينة.مجهور املستقبلني عرب عناة ا

ذناك الكلثري من اآلراء و املواعف اليت رأت أن وسائ  اإلعالم عامت و بكفاءة عالية و إعادة تشكي  اهلويات 

ما وص  البالد العربية من حضارة الغرب مل تكن  أنو رغم  1الوطنية، و اهلويات املتخطية للحدود الوطنية،

                                                   
السياسات االجتماعية حول ذجرة الشباب يف البلدان  اللجنة االعتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ) اإلسكوا(، موجز السياسات االجتماعية، موجز1

 .08، ص 2009العربية، العدد اللثالث،

ة والسكان املؤمتر األول للمغرتبني العرب، جسر التواص ، دور الدراسات و مرامز األحباث يف تنايم اهلجرة العربية، مرمز السودان لدراسات التنمي2

 .06، ص 2010ديسمرب  6-4منوذجا، األمانة العامة، 

 .167، ص2005، دار الصفاء: عمان، 1، االتصال و العالعات العامة، ط)عدنان حممد(، الطويب)رحب  مصطف (عليان3
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ح الغرب ينار إىل البلدان العربية بوصفها سوعا ومنطقة للنفوذ معطياهتا اإلجيابية ب  استعمار  وذيمنته، إذ را 

 2ووجهة تابعة.

 األسباب السياسية و األمنية: 2-1-5

شهدت املنطقة العربية سلسلة من األحداث و الصراعات األحداث و احلروب اليت جعلتها من بني أملثر 

عاما املاضية من أملثر احلروب ضراوة يف العقود املناطق توترا يف العامل، فقد شهد العراق ملثال يف العشرين 

، ويف لبنان ما إن انتهت 2003األخرية مها حرب اخلليج األوىل واللثانية، وبعد الغزو األمريك  للبالد عام 

إثر العدوان  2006احلرب األذلية اليت دامت أملثر من عقدين من الزمن حىت وعع يف احلرب جمددا يف احلرب 

أثناء تسعينيات القرن املاض  عشرية سوداء أدت إىل العريب شهدت اجلزائر  ويف املغرباإلسرائيل  عليه. 

تدذور احلالة األمنية يف اجلزائر ما أدى هبم إىل الفرار حبلثا عن األمن والسالم. و تواجه شرائح جمتمعية متعددة 

غري الشرعية سعيا وراء ال سيما الشباب آفاق مسدودة لهلك يلجأ الشباب إىل اهلجرة سواء الشرعية أو 

 3األمن والسالمة.

فاهلجرة غري الشرعية ذ  يف الواعع تعبري عن سخط عل  الوضعية الشباب يف بلداهنم، فالدول املصدرة 

للمهاجرين تتسم يف معامها باحلرمان السياس  و النام الفردية و فقدان حرية التعبري عن الرأي و الدميقراطية 

واحرتام احلريات العامة، حبيث يشعر األفراد حبالة من عدم االستقرار ق اإلنسان الشعبية وغياب مبادئ حقو 

السياس  والنفس  واالجتماع  و الرغبة يف البحث عن ملجأ آمن حيقق له لكرامة اإلنسانية و حرية الرأي 

                                                                                                                                                               
 .173،ص 2002، دار النهضة العربية: لبنان، 1، اهلوايات الوطنية و اجملتمع العامل  و اإلعالم، ط(عل  أمحد)، الطراح(غسان منري محزة)سنو 1

 .131،ص 2002، حوار احلضارات، دار الفكر: دمشق،)سرمد(ترمجة الطائ ، )حممد(خامت 2

، اللجنة االعتصادية واالجتماعية لغريب آسيا) اإلسكوا(، موجز السياسات االجتماعية حول ذجرة الشباب يف البلدان العربية، العدد اللثالث3
 .E/Escwa/SDD/2009/Technical Papier 7 8،ص 2009
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العامل اللثالث والتعبري عن الهات والدميقراطية وتاهر ذه  الااذرة بالهات يف الدول األملثر تسلطية يف دول 

 1حيث يزداد عدد األشخاص املهاجرين بأي وسيلة غري شرعية للخالص من الواعع القائم.

 شبكات تهريب المهاجرين في الجزائر:  -3

إن اجلزائر ليست عريبة مبا فيه الكفاية ال من اسبانيا عل  الشمال الغريب، حيث أن أعرب نقطة من إسبانيا 

مي  حبري، و ال من فرنسا يف الشمال أو  105ملم حوايل   195تبعد حبوايل ع  مدينة "الغزوات" و اليت 

مي   132ملم )  245مبا أن والية عنابة تبعد عن سردينيا مسافة  2حىت من إيطاليا يف الشمال الشرع ،

 حبري(، و ذها من شأنه أن يكون له أثر عل  املنافه والطرق املستعملة للهجرة يف اجلزائر. 

خلاصية أدت إىل وجود نقص مبري يف جمال التأطري من طرف عصابات التهريب، اليت ال تسمح مما أن ذه  ا

هلا إمكانياهتا و ال خربهتا للولوج بسهولة إىل أوربا، وعليه فإهنا تفض  التنسيق مع العصابات اليت تعم  يف 

 3ذها اجملال و اليت تنتشر يف م  من تونس وليبيا و املغرب بشك  أع .

رب شواطئ والية "مستغامن" ذ  احملطة الرئيسية اليت ينطلق منها "احلراعة" اجلزائريني حنو اسبانيا، غري حبيث تعت

أصبحت ايطاليا وبالضبط سردينيا حم  اذتمام بالنسبة للمهاجرين عل  حد سواء،  2007أنه ابتداء من عام 

آلالف املهاجرين غري الشرعيني  و عل  ذها األساس حتولت شواطئ سيدي سامل يف عنابة إىل نقطة انطالق

الراغبني يف الوصول إىل إحدى الدول األوربية، عل  الرغم من أن املسافة اليت تفص  الساحلني ومن خالل 

                                                   
 . 13، ص 1992، إفريقيا دراسات يف حرمة اهلجرة السكانية، مرمز البحوث و الدراسات اإلفريقية: ليبيا، )ذاشم(فياض1

زوات ، أسباب ودوافع اإلعبال عل  ظاذرة احلرعة/ دراسة ميدانية عل  ظاذرة احلرعة، دراسة ميدانية للحرعة املطرودين من إسبانيا مبدينة الغ)حممد(معمر2

 .52،ص 2009ماجستري، ملية العلوم االجتماعية، جامعة اجلزائر،  والية تلمسان، مهمرة

 .8، ص4اهلجرة السرية باملغرب العريب، الشباب، الشبكات، وثقافة اهلروب، جمّلة املغرب املوحد، العدد( مهدي)مربوك 3
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ذلك تشكلت هبا عصابات التهريب بصفة تدرجيية، واستطاعت مبر الزمن أن تكتسب خربة وتعّد 

 اسرتاتيجياهتا اخلاصة يف طريقة العم  و التنايم. 

مما ينبغ  اإلشارة أن ملثافة املهاجرين املتواجدين ببعض املناطق اجلنوبية، وعل  اخلصوص بوالية متنراست 

أصبحت اليوم تعرف  1مانت هلا حدود مع املايل، إليزي، عل  الشرق عريبة من ليبيا،  حبكم للنيجر، أدرار اليت

ألخه فإهنا تتوافر عل  مجيع ظروف نشأة ديناميكية مبرية يف جمال هتريب السالح و االرذاب، و يف نفس ا

العصابات املتخصصة يف نق  املهاجرين إىل املناطق الشمالية متهيدا لدخوهلم إىل اإلعليم املغريب أو التونس ، 

و أخرى تقوم بإيوائهم و تشغيلهم يف البناء و األعمال املنزلية األخرى، و ذ  ليست عصابات هتريب يأمت 

 2تقوم بأنشطة مساعدة أو تدخ  ضمن اإلطار العام للتهريب. معىن الكلمة، و لكنها

و يالحظ أن العام  اجلغرايف أثر ملثريا يف طرق هتريب املهاجرين يف اجلزائر و حىت عل  ميفيات اإلعداد له، إذ 

 عائه.يف غالب األمر ال يكون ذناك عالعة بني املهرب و املهاجر إالّ بعد اعتناع ذها األخري بالفكرة تأثر بأصد

أن أغلبية حاالت التهريب يف اجلزائر تكون من طرف شبكات بسيطة، غري منامة و ال مهيكلة وفقا للبناء و  

التنايم الهي تعرفه عصابات اإلجرام املنام، و ذها ما جيعلهم حياولون تقلي  عالعتهم مع املهاجرين حىت يبقون 

 ال يستطيع التبليغ عن املهربني ألهنم ال يعرفوهنم. بعيدين عن الشكوك، و حىت من حال القبض عل  املهاجر ف

مما أهنم ال يرافقوهنم و ال يقدمون هلم خدمات ما بعد الوصول لدولة املقصد، و ال يضمنون حىت جناح الرحلة 

دد للرحلة أو عب  ذلك بصفة جزئية، غري عابلة للتعويض إال يف مما جيع  األموال اليت جيب دفعها يف اليوم احمل

 ت نادرة حيث يتم توفري وسائ  جديدة للرحلة. حاال
                                                   

 .125، مكافحة هتريب املهاجرين السريني، مرجع سبق ذمر  ص )عبد املالك(صايش1

 .125 املرجع نفسه، ص2
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و مع م  ذها ميكن احلديث عن وجود بعض القرائن اليت توح  بتغريات أو تطورات تعرفها ذه  الشبكات، 

جتعلها تكتسب صفة التنايم بصفة تدرجيية، خاصة من خالل عدرهتا عل  املناورة و تضلي  أجهزة األمن، و مها 

 الشرق و الغرب، ب  أصبحت تربط اتصاالت مع الشبكات الدولية املختصة باخلصوص تغيري مواعع نشاطها بني

 1يف تونس و ليبيا.

أما املالحاة األخرية اليت ميكن أن نبديها بشأن هتريب املهاجرين يف اجلزائر، فتتملث  يف االعتماد بصفة شبه ماملة 

حملاولة اهلجرة عن طريق  البحرية باستعمال القوارب الصغرية، مث ذناك أيضا بعض احلاالت املعزولة عل  الرحالت 

عد ترتبط فقط برشوة أعوان الرعابة، أما بالنسبة التسل  إىل السفن األجنبية، لكنها تبق  حماوالت معزولة 

لكنها شاسعة بالنسبة لألفارعة الهي  فه  حاالت ال تكاد تهمر بالنسبة للجزائر والستعمال الوثائق املزورة 

 2يقصدوهنا.

 تهريب المهاجرين في القانون الجزائري:  3-1

املتعلق بشروط دخول األجانب إىل  08/11تناول املشرع اجلزائري هتريب املهاجرين يف عانونني خمتلفني مها عانون 

املتضمن عانون  66/156، الهي يعدل ويتمم 01/ 09و عانون  ،3اإلعليم اجلزائري و إعامتهم به وتنقلهم فيه

 4العقوبات.

                                                   
 .08مرجع سبق ذمر ، ص  اهلجرة السرية باملغرب العريب، الشباب، الشبكات،(،مهدي)مربوك 1

 .127عبد املالك صايش، مكافحة هتريب املهاجرين السريني، مرجع سبق ذمر ، ص 2

و إعامتهم هبا وتنقلهم فيها، جريدة  جلزائرا، يتعلق بدخول وخروج األجانب إىل 2008يونيو  25مجادى اللثانية املوافق لـ  21املؤرخ يف  8/11عانون 3

 . 2008يوليو  02، الصادرة يف 36رمسية، العدد 

املتضمن عانون العقوبات، اجلريدة الرمسية،  66/156، يعدل ويتمم األمر رعم 2009فيفري  25، املوافق لـ 1430صفر  29املؤرخ يف  9/1عانون 4

 .2009مارس  8، الصادرة يف 15العدد 
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فف  القانون األول مل يورد املشرع اجلزائري تعريفا لتهريب املهاجرين رغم معاجلته لشق من ذه  الااذرة فيه، ب  و 

  بروتومول مل يستعمله حىت ممصطلح عل  الرغم من أنه تنبيه بعد مرور ثالث سنوات من تصديق اجلزائر عل

تتناول صراحة مسألة هتريب املهاجرين حيث تنص  46األمم املتحدة املتعلق بتهريب املهاجرين، وعد جاءت املادة

دج  " م   200000إىل  60000عل  أنه: " يعاعب باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات و بغرامة مالية من 

سهي  دخول أو تنق  أو إعامة أو خروج أجنيب من يقوم بصفة مباشرة أو غري مباشرة بتسهي  أو حماولة تشخص 

 1اإلعليم اجلزائري بصفة غري عانونية". 

 منافذ الهجرة غير الشرعية في الجزائر:  -4

تعد دول منطقة الشرق األوسط و مشال إفريقيا أحد املصادر الرئيسية للمد األوريب باأليدي العاملة، لقرهبا اجلغرايف 

من األيدي العاملة من ناحية أخرى، وذلك نتيجة الرتفاع معدالت البطالة و خاصة  من ناحية ومن توافر العرض

 2بني الشباب يف معام ذه  الدول، و توجد ذناك عّدة معابر يتسل  عربذا املهاجرين غري الشرعيني.

ولون عبور فقد شهدت مناطق جنوب الصحراء الكربى منه العقدين األخريين تزايدا يف أعداد املهاجرين الهين حيا

البحر األبيض املتوسط و احمليط األطلس  إىل دول االحتاد األوريب بوسائ  نق  غري مأمونة، ويتوجه معام ذاؤالء 

وعد وص  إىل جزر الكناري عرب عوارب املهاجرين إىل إسبانيا حبرا، مما عّرض الكلثري منهم لألخطار، وعد وص  

                                                   
، مرجع سبق ذمر .8/11 عانون 1 

ية ، اهلجرة الوافدة من مناور أمين، دراسة تطبيقية عل  مجهورية السودان، رسالة دمتورا  يف علوم الشرطة، مّلية الدراسات العليا، أمادمي)حممد(الرببري2

 . 05،ص 1991الشرطة، القاذرة، 
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 1600ألف إىل األراض  اإليطالية، بينما وص  أملثر من  14500عدمية غري مؤذلة للرحالت البحرية حوايل 

 1شخص إىل مالطا و لكن لألسف الشديد الكلثري من ذؤالء لقوا حتفهم موتا يف البحر.

سنة بلد مقصد و منطقة عبور للهجرة غري الشرعية، من ذؤالء  15يف ذها السياق، أصبحت اجلزائر منه حوايل 

ية، اخرتعوا احلدود اجلزائرية عرب مسالك ملتوية لتفادي نقاط املراعبة ال سيما الرعايا األجانب من جنسيات إفريق

 : و تتفرع ذه  الطرق إىل 2عل  مستوى الشريط احلدودي الربي.

 الطرق البرية: 4-1

إن أسلوب التسل  مع مونه ليس الطريقة الوحيدة املعتمد عليها لعبور احلدود و الدخول إىل أعاليم دولة أخرى، 

إال أنه يعد من أبرز األمناط املعتمدة و املعروفة يف جمال اهلجرة السرية و ذها عل  الرغم من أنه اليالع  الصدى 

 نافه الربية نهمر: ومن ذه  امل 3اإلعالم  الهي يعرفه األسلوب البحري.

ذ  متنراست، جانت، و أدرار هبدف تنطلق موجات املهاجرين غ  الشرعيني من ثالث مدن من اجلنوب اجلزائري 

االلتحاق بلثالث "مدن ملتق " ذ  عني اميناس و بشار وورعلة، حيث انطالعا من ذه  األخرية ميكن أن تتجه 

 ملغرب اجلزائري، خاصة مغنية ومنها حنو احلدود املغربية. حنو مدن الشمال و السواح  أو التوجه إىل مدن ا

                                                   
 .85، ص 2006، 66ة سياسية دولية، العدد ذبة فاطمة، االجّتار بالبشر/ الشك  املعاصر لتجارة الرعيق، جملّ 1

2Lbdellaoui( Hocine) , La gestion des frontière en Algérie, CARIM rapport de recherche, 2008, 

p 04.  

3Gao (Yun), V.(Poisson), Le trafic et l’exploitation des immigrants chinois en France, Travail, 
Genre et Sociétés,N° 16, Paris, pp 11-15. 
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أما الطرق املنطلقة من أميناس فتتجه حنو مناطق برج مسعودة أو حنو ورعلة لاللتحاق باحلدود الليبية أو التونسية، 

جلزائري يف حني تشك  مدينة بشار منطلق املهاجرين غري الشرعيني حنو احلدود املغربية أو حنو الشمال الغريب ا

 مرورا مبدن عني الصفراء، مشرية تلمسان للوصول غل  مدينة مغنية. 

وللخروج من الرتاب اجلزائري يكون إما االلتحاق بليبيا مرورا بربج مسعودة أو اخرتاق احلدود املغربية و يتم عادة 

دود اجلزائرية املغربية من مدينة مغنية، وميكن أن يتم ذها األمر من مدينة بشار و منطقة العقيد لطف  عل  احل

 1القريبة من مدينيت السعيدية و الناظور املغربيتني.

، إىل أن حاالت اهلجرة غري الشرعية صنفت من عب  السلطات اجلزائرية إىل فئتني: األوىل و جتدر اإلشارة ذنا

احملافاة السامية لالجئني، خاصة بالنازحني من دوليت النيجر واملايل الهين أدرجوا ضمن فئة الالجئني لتتكف  هبم 

أما اللثانية فتضم املنتميني إىل أملثر من دولة إفريقية و يعتربون متسللني و مقيمني بطريقة غري شرعية و ذها لعوام  

عديدة منها ذ  عدم استقرار األنامة السياسية لبلداهنم، ويف ملتا احلالتني حيفز ذؤالء الرعايا األجانب أسباب 

 2اجتماعية، أمنية ودميوغرافية. اعتصادية، سياسية،

 الطرق البحرية: 4-2

يط إن طول الساح  اجلزائري و توفر  عل  عدد مبري من املوانئ جعله عبلة للشباب "احلرّاق"حيث أن شساعة احمل

املينائ  وعّلة أفراد األمن و انعدام األجهزة املتطورة موسائ  لإلنهار و الكامريات... سّهلت للمهاجرين غ  

                                                   
1Labdelaoui(Hocine), op.cit, p 05. 

2Driouach(Hichem), La question de la migration clandestine en Méditerranée/ le cas du Maroc, 

Association Marocaine d’Etudes et de recherches sur l’immigrationM Casablanca 13,14 et 15 

juin 2003,p 07. 
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الشرعيني التسل  إىل امليناء خاصة منهم القاطنون يف السواح  ملعرفتهم اجليدة للموعع مبا يف ذلك منافه التسل  و 

 اإلفالت من الرعابة. 

و عرفت مرحلة التسعينيات ظاذرة اهلجرة غري الشرعية انتشارا واسعا خالل مرحلة التسعينيات، رغم خماطر املوت 

سل  حنو البواخر األجنبية، ومها العقوبات اليت يفضلها طاعم الباخرة ملعاعبة " احلرّاعة" اليت تنطوي عليها عملية الت

فور امتشافهم يف بعض الزوايا، أو يف عرض السفن و مهلك حتت مطاردة اجلوع و العطش واإلرذاق طول مّدة 

 الرحلة. 

ة عرب املساحة املائية اليت ينبغ  عطعها و وإضافة إىل ذه  الوسائ  يستعم  احلراعة وسيلة الدراجات املائية يف حال

 1ذ  طريقة شائعة يف املغرب.

 الطرق الجوية:  4-3

فتصبح يف بدايتها تتم عملية احلرعة جوا وذلك بطلب تأشرية فيزا سياحية للعبور وغالبا ما تكون صعبة لطالبها 

الدخول إىل موطنه األصل  والرجوع  ذجرة شرعية وتكون مّدة اإلعامة ثالثة أشهر هبدف السياحة يستطيع حاملها

املمنوحة. و إن مت تعّدي املهلة إىل الدولة األوربية املقصودة بدون طلب تأشرية أخرى شريطة أن ال يتعدى املدة 

الوصول إىل املنطقة املقصودة يتوجه املهاجرون  املمنوحة فتتحول اإلعامة من مؤعتة شرعية إىل غري شرعية. وعند

مسبقا للتكف  هبم، بعد االنتهاء من عملية حتديد استقرار عادة إىل احد أصدعائهم أو إىل أشخاص متفقني معهم 

 املكان حىت و إن مان مؤعتا، تبدأ عملية البحث عن القوت والعم .

                                                   
و التشريعات الوطنية، رسالة لني  دبلوم ، اهلجرة السرية لألطفال القاصرين املغاربة حنو أوربا، دراسة يف ظ  املواثيق الدولية )مرمي(مشكوري متق 1

 .27،ص2006اس، دراسات عليا املعمقة يف القانون اخلاص، مّلية العلوم القانونية و االعتصادية و االجتماعية، جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل: ف
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اجلوي رغم أنه إعالميا غري معروف. يف احلقيقة أن العديد  باألسلو ويدّل ارتفاع نسبة املهاجرين الهين استعملوا 

من األسباب مانت وراء اختيار ذها النمط ألنه يعترب أملثر أمانا و األملثر سرعة ومع ذلك فهو يف نفس الوعت 

 األع  ملفة.

م  ، املك1بعد مصادعة اجلزائر عل  الربوتومول اخلاص بتهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو
، مان 2000نوفمرب  15التفاعية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية والهي اعتمدته اجلمعية العامة يف 

لزاما عل  املشرع اجلزائري أن يتدخ  بالنص عل  جرمية هتريب املهاجرين خاصة يف ظ  تزايد شبكات هتريب 
املعدل لقانون  2009فرباير  25املؤرخ يف   09/01املهاجرين غري الشرعيني، وذو ما مت يف القانون رعم 

العقوبات، والهي تتناول أحكامه مسألة القيام بتدبري اخلروج غري املشروع من الرتاب الوطين. وعب  ذها مان 
املشرع اجلزائري عد تعرض إىل مسألة نق  املهاجرين من دولة أجنبية حنو اجلزائر؛ أي عملية إدخال املهاجرين إىل 

املتعلق بشروط دخول األجانب إىل اجلزائر وإعامتهم هبا وتنقلهم  08/11زائري، وذها يف القانون رعم اإلعليم اجل
 فيها.

 دوافع اهتمام االتحاد األوروبي بمكافحة الهجرة الغير شرعية.سياسة و  -5

من جزئها الشرع   أمجعت غالبية الدول يف االحتاد األورويب عل  رفض اهلجرة غري الشرعية سواء القادمة         

أو تلك اليت تأيت من الضفة اجلنوبية للمتوسط ، رغم استلثناء بعض احلاالت اليت تسمح فيها نفس ذه  الدول 

مبرور انتقائ  للكفاءات و األدمغة املتميزة ، و نارا لتفاعم اهلجرة غري الشرعية أصبحت بهلك ظاذرة تلثري علق 

 املشام  اليت ظهرت يف دول االستقبال و املتملثلة يف :دول االحتاد األورويب و ذلك راجع لعديد 

 

 
                                                   

 .69، اجلريدة الرمسية، العدد 2003نوفمرب  09املؤرخ يف  03/481انار: املرسوم الرئاس  رعم 1



 الهجرة غير الشرعية في الجزائر وواقعها
 

 
279 

 العوامل االجتماعية واالقتصادية. 5-1

يتعرض املهاجرين غري الشرعيني لإلعصاء من احلياة االجتماعية و سوء املعاملة و التهميش ِيؤدي باألفراد          

أيضا عام  التفريق املوجود داخ  دول اإلحتاد األورويب إىل املطالبة حبقوعهم نتيجة لألوضاع املرتدية اليت يعيشوهنا ، 

وراجع يف األساس إىل سياسة التمييز بني املهاجرين غري الشرعيني و السكان األوروبيني األصليني و مها التمييز 

س بني املهاجرين غري الشرعيني يف حد ذاهتم أي بني املهاجرين غري الشرعيني القادمني من أوروبا الشرعية و نف

 الفئة القادمة من الضفة اجلنوبية للمتوسط، خاصة من الدول العربية و اإلسالمية منها.

ذها ما أدى إىل بروز العنصرية اليت بدأت تتصاعد منه بداية السبعينات يف غرب أوروبا ، حيث أصبح         

م  باملخدرات ، اجلرمية املهاجرون غري الشرعيون بصفة عامة يالمون عل  م  ما حيدث من مشام  سواء التعا

 املنامة و تفش  ظاذرة التسول.

ونارا للاروف االجتماعية السيئة اليت يعاين منها املهاجرون غري الشرعيون ، فقد ارتبطت ظاذرة اهلجرة غري        

ستان الشرعية بالعديد من املشام  متجارة املخدرات القادمة من بعض دول الشرق األوسط ، مشال إفريقيا ، أفغان

، شرق أوروبا و أمريكا الالتينية املتجهة حنو أوروبا الغربية من خالل التنق  عرب : روسيا ، ترميا و جنوب البحر 

و  بالبشر  املتوسط، وانتشر يف اجملتمع األورويب و أصبحت بهلك هتدد استقرار  و أمنه خاصة شبكات التجارة

من دول شرق أوروبا ملث  : دول البلطيق ، روسيا ،  الدعارة و استخدامهم للعم  يف سوق الدعارة خاصة

و جرائم    أومرانيا، رومانيا، دول البلقان، مما ترتبط اهلجرة غري الشرعية جبرائم التزوير الرشوة ، االختالس ، 
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و االعتداء عل  األشخاص ، جرمية هتريب املهاجرين غري الشرعيني اليت تتشارك مع اجلرمية املنامة عرب الوطنية أ

 1التشكيالت اإلجرامية.

إضافة إىل تنام  األحياء العشوائية و تدين اخلدمات الضرورية و مها تدذور البيئة و أيضا مشكلة اهلوية       

اللثقافية و تراجع القيم و املبادئ األصلية للدول األوروبية و مها دخول عادات غريبة عل  اجملتمع األورويب ملث : 

 ل والزواج الصوري والزواج األبيض وغريذا.التسكع، البطالة و التسو 

وذه  املشام  االجتماعية أثرت سلبا عل  اجلانب االعتصادي وتسبب ملثرة تواجد املهاجرين غري الشرعيني        

 2زيادة النفقات خاصة بسبب مالحقة املهاجرين واحتجازذم ومها ترحيلهم .

ذم مصدر لليد العاملة الرخيصة ، إال أن ذها يف حد ذاته يعد رغم أن املهاجرين غري الشرعيني يعتربون أ        

مشكال أساسيا و خلال يف سوق العم  األوروبية ، باعتبار  منافسا عويا لأليدي العاملة احمللية ، و ذلك نتيجة 

تسللة اليت النتشار العمالة العشوائية غري الضرورية و ذات اإلنتاجية املنخفضة و ظهور سوق ظ  موازية للعمالة امل

تقب  بأجور أع  و مها شروط عاسية للعم ، إضافة إىل زيادة تفش  البطالة يف الدول األوروبية نتيجة لتفش  اليد 

  العاملة الرخيصة اليت تقب  القيام باألعمال الشاعة اليت يرفضها األوروبيني األصليني.

 

 

                                                   
، 2016جوان  20، سياسة االحتاد األوريب يف مواجهة اهلجرة غري الشرعية، جمّلة دراسات و أحباث، جامعة باتنة، تاريخ التصفح (آسية) وعزيزببن  1

 http://www.revue-dirassat.orgاملوعع، 

 عزيز،املرجع نفسه.نأسيا ب2
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 :العوامل األمنية 5-2

دورا مهما يف التأثري عل  اهلجرة غري الشرعية يف أوروبا ، وذها  2001سبتمرب  11شكلت أحداث            

ألخهذا بعدا دينيا ، إضافة للبعد االعتصادي الهي امتسبته عب  ذلك، وبهلك برز توجه يربط بني احلرمات 

الشرعية  اإلسالمية املتطرفة واإلرذاب الدويل ،انتشار أسلحة الدمار الشام  اليت تتضاعف مع موجات اهلجرة غري

 عل  الدول األوروبية وما ينتج عنها من تداعيات ،وبهلك فقد ربطت ذه  املواضيع ملها باألمن األورويب.

إن اتساع العضوية يف اإلحتاد األوروبية واتساع حدود  إىل ما يعرف بأوروبا الشرعية عد زادت من توافد           

قرار والعيش ما يزيد من تأثري  ع  األمن األورويب الداخل  الهي املهاجرين غري الشرعيني الهين يهدفون إىل االست

 1أصبح معرضا ألي هتديد أو خطر عد ميسه سواء مان ذلك من طرف املسلمني املتطرفني اإلرذابيني.

وبهلك فقد أصبح اإلحتاد األورويب ينار إىل ظاذرة تدفق املهاجرين غري الشرعيني من الضفة اجلنوبية إىل         

شمالية للبحر املتوسط عل  أهنا مصدر م  املخاطر وتشك  هتديدا عل  األمن األورويب وذها ما يؤدي إىل ال

انتشار وتفاعم ظواذر أخرى ملث : اجلرمية املنامة ، جتارة املخدرات ،التطرف الديين والعرع ،ما يؤدي إىل انتشار 

 2حاالت ألالستقرار واألمن والتوترات.

لدول االحتاد األورويب يف الفرتة األخرية بعد اللثورات العربية وتدذور األوضاع األمنية هله   وزاد اهلاجس األمين  

الدول نتيجة عرهبا من الدول األوروبية وزيادة الالجئني يف م  دول اجلوار وتزايد التخوف من اهلجرة غري الشرعية 

 ول العربية .للدول األوروبية ذربا من النزاعات والصراعات الدائرة يف تلك الد

                                                   
 املرجع نفسه. وعزيز،ببن  آسية1

 املرجع نفسه.2
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 آليات االتحاد األوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية -6

يالحظ أن اغلب دول االحتاد األورويب مازالت تتعام  مع عضية اهلجرة غري الشرعية ممسالة أمنية بالدرجة األوىل، 

يف حماولة جادة  و من خالل ذها املبحث سنحاول تسليط الضوء عل  أذم اآلليات اليت تبنتها الدول األوروبية

 ملكافحة ذه  الااذرة و ذلك من خالل:

 اآلليات األمنية 6-1

_ أصبحت عضايا اهلجرة يف اغلب دول اجملموعة األوروبية تصنف من أذم القضايا األمنية خاصة بالنار إىل 

مجاعات إرذابية بني العالعة احملتملة بني اإلرذاب و املهاجرين ،حيث أصبح من االحتماالت الواردة وجود أعضاء 

املهاجرين و حتوم الشبهات حول املسلمني من إفريقيا،و عد رمز االذتمام من عبلها بشك  أساس  عل  ضرورة 

 1.وعف توافد املهاجرين غري الشرعيني إىل الشواطئ األوروبية باليات اع  ما يقال عنها أمنية

 إنشاء وكالة فرونتكس(-الهيئات المختصة ) تشكيل قوات االورورفورس 6-2

 تشكيل قوات االورورفورس: 6-2-1

و ذ  عبارة عن عوة خاصة ميكنها التدخ  برا ،حبرا العتبارات أمنية و إنسانية ، تقررذا القيادة العامة هله  القوات 

بقرار من الدول األوروبية األربع املطلة عل  حوض البحر األبيض املتوسط :فرنسا  1996اليت تشكلت عام 

و عوات حبرية  euro_force،الربتغال ،اسبانيا، تتشك  من عوات برية   ،ايطاليا

                                                   
املرجع نفسه. وعزيز،ببن  آسية 1 



 الهجرة غير الشرعية في الجزائر وواقعها
 

 
283 

euro_mar_force شكلت  2002مهمتها محاية امن و استقرار احلدود اجلنوبية األوروبية ، و يف عام

 the rapid réaction forceأوروبا عوات التدخ  السريع 

صة مكلفة بتنسيق التعاون ألعمليايت بني الدول األعضاء يف و ذ  ذيئة مستقلة متخص  : إنشاء وكالة فرونتكس

 2004أنشأذا االحتاد األورويب يف أمتوبر  frontexتعرف باسم border securityميدان محاية احلدود 

 يف إطار تشديد احلراسة عل  احلدود األوروبية للحد من اهلجرة غري الشرعية ، من ضمن مهامها : 

 1يت بني الدول األعضاء يف جمال إدارة احلدود اخلارجية.تنسيق التعاون ألعمليا

 مساعدة الدول األعضاء عل  تدريب حرس احلدود.

 تطوير األحباث ذات الصلة بالسيطرة عل  احلدود اخلارجية و مراعبتها .

 مساعدة الدول األعضاء يف الاروف اليت تستدع  زيادة الدعم التقين و ألعمليايت عل  احلدود.

 تزويد الدول األعضاء بالدعم الالزم يف تنايم عمليات العودة املشرتمة.

إذ رمزت الومالة عل  تدفق املهاجرين بني مشال إفريقيا و ايطاليا و مالطا ، لكن مل تبعد أحدا إىل مشال       

البحر ، و يف عام  إفريقيا ، و ذلك نتيجة إىل اختالف الرأي حول املسؤولية عن املهاجرين الهين مت إنقاذذم من

تأخرت العملية اللثانية للومالة بسبب عدم اتفاق مالطا و ايطاليا حوا مسالة استقبال املهاجرين الهين مت  2009

 مت اعرتاض مهاجرين يف وسط البحر و أذادهتم إىل ليبيا . 2009جوان  18إنقاذذم من البحر ، إال انه يف 

                                                   
املرجع نفسه.  وعزيز،ببن  آسية 1 
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 : على حدود األوروبيةاإلجراءات األمنية بتشديد الحراسة  6-2-2

ختهت الدول األوروبية العديد من اإلجراءات األمنية لتشديد احلراسة عل  طول سواحلها، يهمر من بينها: 

املشروع اإلسباين املمول من طرف االحتاد األورويب، القاض  ببناء جدار حدودي، وذو جدار جمهز برادار 

ويف الوعت نفسه،  .أجهزة للرؤية يف الاالم وباألشعة حتت احلمراءللمسافات البعيدة وبكامريات الصور احلرارية، و 

عامت إسبانيا بإنشاء مرامز للمراعبة اإللكرتونية، جمهزة بوسائ  إشعار ليل  وجهاز مدمج حلراسة املضيق. إضافة 

 1.شبكة احلصان البحري»إىل مشروع إطالق عمر صناع  أطلق عليه اسم 

أما اإلشكالية اليت واجهت االحتاد األورويب ذ  تسارع وترية اهلجرة إىل أوروبا عل  حنو غري مسبوق يف أعقاب ما 

ُعرف بلثورات الربيع العريب املشؤوم، من دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا بشك  دفع معام عادة دول االحتاد 

جهة ذه  املوجة غري املسبوعة من اهلجرة إليها. فقد أّدت األورويب إىل التفكري يف حترك اسرتاتيج  يهدف إىل موا

يف املئة عن نسبة  823ثورات الربيع العريب إىل تزايد تدفق املهاجرين من دول مشال أفريقيا، بزيادة عدرذا 

 املهاجرين لديها يف السنوات السابقة، وعد دفع ذلك إيطاليا إىل التهديد بشك  علين بالسماح هلؤالء املهاجرين

باملرور إىل الدول األوروبية ألخرى إذا مل ترفع باع  الدول األوروبية من املساعدات املالية والتقنية الالزمة ملواجهة 

 2. ذه  األزمة

جتدر اإلشارة إىل أن حتّول اهلجرة إىل عضية أمنية يف أوروبا، أرغمت الدول األوروبية األعضاء إىل تأسيس ومالة 

احلدود اخلارجية لدول االحتاد األورويب اليت أصبحت تُعرف باسم أوروبية للتعاون وإدارة 

تشرين األول  26الومالة األوروبية ملراعبة احلدود . ومان عد مّت تأسيس ذه  الومالة يف Frontexفرونتكس
                                                   

، املوعع، 24/09/2016، 2185، اهلجرة إىل الشمال األوريب و مشكلة اللجوء و االتفاعات األمنية املشرتمة، يومية البناء، العدد )ممال(مساعد1

http://www.al-binaa.com/?article=70801 

 املرجع نفسه.،(ممال)مساعد2
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هبدف رئيس ذو دعم التعاون من الناحية العملية بني الدول األوروبية يف ما يتعلق باحلدود اخلارجية  2004

ألوروبية، وذلك يف ضوء تزايد معدالت تدفق املهاجرين غري الشرعيني وتوسع االحتاد األورويب والربط األورويب ا

، وبدأت ذه  الومالة العم  2001املباشر بني املهاجرين واإلرذاب يف أعقاب ذجمات احلادي عشر من أيلول 

ومتلثّلت مهمتها األساسية يف حراسة احلدود  ، وأسست مرمزذا الرئيس يف وارسو ،2005بالفع  يف تشرين األول 

ال سّيما ساح  البحر املتوسط، وتطوير ناام احلراسة عل  احلدود اخلارجية من خالل تنسيق عمليات مشرتمة 

 1.لدوهلا األعضاء

م جتدر اإلشارة إىل أن عدد املهاجرين الهين وصلوا حدود االحتاد األورويب خالل األشهر السبعة األوىل من العا

، 2014الجئ خالل الفرتة نفسها من عام  500ألف و 123ألف مهاجر، مقاب   340، ذو 2015احلايل 

وتتزايد  .التأشرية األوروبية املوحدة  «شنغن»املكلفة حبماية احلدود اخلارجية ملنطقة  «فرونتيكس»حبسب ومالة 

سواء أثناء عبورذم البحر املتوسط مما حيص   احلوادث اليت يُقت  فيها املهاجرون الراغبون يف الدخول إىل أوروبا،

مهاجر منه مطلع العام، يف البحر أو عل  أراض  االحتاد  4000مع املهاجرين السوريني، حيث عض  أملثر من 

األورويب. وعل  رغم ذلك، مل تستطع دول االحتاد األورويب االتفاق عل  سياسة مشرتمة حول اهلجرة خصوصاً يف 

رفض زعماء وبغضب مقرتحاً من رئيس املفوضية األوروبية، جان ملود يونكر، يقض  بقبول حزيران املاض  حني 

 2.حصص ملزمة لتوزيع طاليب اللجوء الهين يتدفقون عل  اليونان وإيطاليا خاصة

 -اليونان -فرنسا -فنلندا -إسكتلندا -الدمنارك -عربص -بلغاريا -البلدان التالية: بلجيكا« اتفاق دبلن»يشم  

                                                   
(ممال)مساعد ، املرجع نفسه.   1 

املرجع نفسه. ، 2 
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 -سلوفاميا -رومانيا -الربتغال -بولونيا -ذولندا -مالطا -لومسمبورغ -ليتوانيا -التفيا -إيطاليا -لنداإير 

 1.النرويج وأيسلندا -النمسا -ذنغاريا -أملانيا -التشيك -السويد -بريطانيا -إسبانيا -سلوفينيا

ومتتع املهاجرين بكافة احلقوق تطرح مشكالت خاصة هبا تتعلق أساسا باالندماج  ذا مانت اهلجرة بصفة عامةإ

  .والدولية، فإن الااذرة األملثر إثارة للقلق تتعلق باهلجرة غري الشرعية أو السرية وفقا للقوانني احمللية

أن ذناك جهودا تبهل للحد من ذه  الااذرة فإهنا تا  حمدودة النتائج طاملا أن ذه  الدول ليست هلا  ومع

 2. البحرية اليت يعرب منها اجلزء األمرب من املهاجرين سرا وشواطئها اإلمكانيات الالزمة ملراعبة حدودذا الربية

املبادرات املشرتمة  بعض لشرعية فإن األمر مل خي  منومع غياب إسرتاتيجية أوروبية أفريقية حملاربة اهلجرة غري ا 

 :ميكن أن نلخصها فيما يل 

وعد يتعلق األمر بتنايم دوريات  .إطالق مبادرات مشرتمة بني الدول اجملاورة ملراعبة احلدود البحرية

غالبا ال  فه  إىل جانب موهنا تتطلب تنسيقا لوجستيا فإهنا لكن ملث  ذه  املبادرات تبق  حمدودة، مشرتمة

 .ميكن هلا أن متتد إىل مافة النواح  البحرية، وبالتايل فإن فعاليتها تا  حمدودة

  تنسيق التعاون األمين عل  مستوى املعلومات واملعطيات لتفكيك الشبكات العاملة يف ذها اإلطار. ويف

عاون بني خمتلف إحداث مرمز املعلومات والتفكري والتبادل هبدف تنمية الت 1992مت عام  ذها السياق

 1.وتنايم االنتقال عرب احلدود الدول فيما يتعلق باهلجرة غري الشرعية

                                                   
 املرجع نفسه.1

، تاريخ 07:10، الساعة 2005مارس  11، املوافق لـ 1426حمرم  30، آليات مواجهة اهلجرة غري الشرعية، اجلزيرة نت، اجلمعة (احلسن)بوعنطار2

-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/cc1baa6b-522d-4d71-a172،، املوعع2016جوان  24التصفح 

c021521a3991 
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  إحداث جمموعة تريف (TREVI)  اليت تضم وزراء العدل والداخلية، وتستهدف اختاذ إجراءات بني

ك خمتلف الدول املتوسطية ملراعبة احلدود وحتديث الرتسانة القانونية لردع املهاجرين السريني ومهل

الشبكات املختلفة العاملة يف ذها اجملال والناعلني سواء منهم الربيني أو البحريني أو اجلويني الهين أصبحوا 

 .مدعوين إىل االلتزام باليقاة يف مراعبة األشخاص الهين يتم نقلهم بني الدول

 عية إىل السع  يف ظروف سياسية خاصة مع وصول حكومات يسارية أملثر اذتماما باملعاناة االجتما

تسوية أوضاع ذؤالء املهاجرين السريني انطالعا من بعض الشروط ويف ظ  ما يسم  بناام احلصص، 

وذلك إلدماجهم ضمن النسيج اجملتمع  والتخفيف من معاناهتم داخ  اجملتمع الهي يقيمون فيه بشك  

م  ثاباتريو الهي خلف غري عانوين. وذها ذو املسار الهي سارت فيه احلكومة اإلسبانية بقيادة االشرتا 

 2.رئيس الوزراء أزنار

لكن ذه  اخلطوات تبق  حمدودة وال ميكن أن تستوعب مافة املهاجرين املقيمني، ويف نفس الوعت ال ميكن أن 

حلد الساعة حمدودة التأثري،  ذه  اآلليات ذات الطبيعة القانونية األمنية وتبدو .توعف بشك  فعال من ذها املد

ومها العاملني يف اجملتمع  -وخاصة دول جنوب البحر األبيض املتوسط-ومن مث ذناك عناعة واضحة لدى الطرفني 

 :من خالل إالاملدين بأهنا ال ميكن أن تكون فعالة 

 األمر بتفعي  االتفاعيات املربمة بني الدول فيما يتعلق باهلجرة  إعادة تدبري ظاذرة اهلجرة برمتها، ويتعلق

 .واليت تنص عل  ختصيص حصة من املهاجرين بصورة عانونية تستقبلها الدول املتوسطية املتقدمة

                                                                                                                                                               
املرجع نفسه.، (احلسن)بوعنطار 1 

 املرجع نفسه.  2
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  ورغم حمدودية احلصة فإهنا عد تشك  صمام أمان بالنسبة لتنايم اهلجرة واحليلولة دون تنام  اهلجرة

 1.السرية

ذه  اإلجراءات اجلزئية، فقد تبلورت عناعة مشرتمة مضموهنا أن حماربة اهلجرة السرية تتطلب عل   عالوة عل 

واليت تغلب عليها شروط الفقر وازدياد الفوارق وانسداد األفق  املدى الطوي  مواجهة األسباب اليت تقود إليها

  .من خلق فرص العم  واحرتام الكرامة اإلنسانية بسبب تنام  البطالة. ومن مث ال مناص من سياسة تنموية متكن

ومن مث ال يبق  ذها اهلدف ظرفيا وإمنا يندرج ضمن إسرتاتيجية بعيدة املدى تتطلب إصالحات عميقة عل  

فإن حتقيق  مستوى دول املنبع ومسامهة مادية عل  مستوى الدول املتقدمة املستقبلة لليد العاملة. وبصيغة أخرى

ب تنمية مستدمية عائمة عل  مشاريع وإجنازات ملموسة تسمح بتلثبيت املواطنني يف أمامن ذها اهلدف يتطل

إعامتهم األصلية. ويف ذها السياق ميكن أن نشري إىل إعالن برشلونة الهي شك  مقاربة مشولية حتتاج إىل إرادة 

 2.واخنراط للدول األوروبية املتوسطية إلجناحها

 الشرعية في الجزائرآليات مكافحة الهجرة غي  -7

عرفت اجلزائر ظاذرة اهلجرة غري الشرعية حيث يتوافد عل  أراضيها عدد مبري من املهاجرين السريني الراغبني يف 

اهلجرة إىل أوروبا، وعد مسحت حدودذا املرتامية األطراف بأن جعلت منها بلد عبور، ما أدى باملشرع اجلزائري إىل 

طرية، وذلك باختاذ مجلة من اإلجراءات والتدابري القانونية املناسبة اليت ترم  إىل التدخ  ملواجهة ذه  الااذرة اخل

املواجهة  من خالل .احلد من اهلجرة غري الشرعية ومواجهتها من خالل جترميها، وإنزال أشد العقوبات مبرتكبيها

                                                   
 .ملرجع نفسه، (احلسن)بوعنطار ا 1

 .املرجع نفسه 2
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  ،جاء هبا املشرع اجلزائري ملكافحتهاالقانونية لااذرة اهلجرة غري الشرعية؛ من خالل إبراز اآلليات القانونية اليت 

متنايم الشروط املتعلقة بدخول األجانب إىل اجلزائر وإعامتهم هبا وتنقلهم فيها، وبيان حاالت وإجراءات إبعاد 

وطرد األجانب إىل احلدود، ومكافحة جرمية مغادرة اإلعليم الوطين بصفة غري شرعية؛ وجرمية هتريب املهاجرين، 

املتعلق بشروط دخول األجانب إىل اجلزائر  08/11 وذلك من خالل عانون .ال األجانبوتنايم تشغي  العم

 81/10املعدل لقانون العقوبات، فضال عن القانون رعم  09/01وإعامتهم هبا وتنقلهم فيها، والقانون رعم 

 .املتعلق بشروط تشغي  العمال األجانب

 باب اجلزائري، والتصدي لألعداد الكبرية من وبغية مكافحة ذه  الااذرة اليت تفشت بني أوساط الش

مكرر من عانون  175يف املادة 1.املهاجرين غري الشرعيني، جاءت اجملاهبة التشريعية هله  الااذرة

( أشهر وبغرامة من 6( إىل ستة )2اليت تنص: "يعاعب باحلبس من شهرين ) 09/01العقوبات القانون 

ني العقوبتني، م  جزائري أو أجنيب مقيم يغادر اإلعليم الوطين دج أو بإحدى ذات 60.000دج إىل  20.000

بصفة غري شرعية، أثناء اجتياز  أحد مرامز احلدود الربية أو البحرية أو اجلوية، وذلك بانتحاله ذوية أو باستعماله 

م باإلجراءات اليت وثائق مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقدمي الوثائق الرمسية الالزمة أو من القيا

                                                   
1- Labdelaoui(Hocine), Les dimensions sociopolitiques de la politique Algérienne de lutte 

contre l'immigration irrégulière, CARIM-AS 2008/67,Série sur la migration irrégulière,Robert 

Schuman, Centre for Advanced  Studies, San Domenico di Fiesole (FI): Institut universitaire 

européen, 2008,p. 8. 
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توجبها القوانني واألنامة السارية املفعول. وتطيق نفس العقوبة عل  م  شخص يغادر اإلعليم الوطين عرب منافه 

 1أو أمامن غري مرامز احلدود."

 إحصائيات أخيرة حول الهجرة غير الشرعية في الجزائر:

اجلزائر املرتبة العاشرة من بني الدول اليت حياول مواطنوذا اهلجرة بطريقة غري شرعية حنو أوربا، حسب  احتلت ا

آالف جزائري "حيرعون" التأشرية يف البلدان  10، مع إحصاء " 2015تقرير ومالة "حتلي  املخاطر سنويا لسنة 

سلطات اهلجرة عرب خمتلف الدول األوربية  األوروبية، وأمدت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان أن

جزائريا معنيا بقرار الرتحي   636عرار بالطرد يف حق املهاجرين اجلزائريني، يف حني مان  3217أصدرت حنو 

 2ا.ري من أوربالقس

ديسمرب من م  سنة، أمدت رابطة حقوق اإلنسان  18وخالل تقرير هلا مبناسبة اليوم العامل  للهجرة املصادف لـ 

جزائري عرب احلدود اجلوية بسبب وثائق السفر والفيزا  1259اجلزائرية أن الشرطة األوربية رفضت دخول حنو 

املزورة أو عدم توفرذم عل  اإلمكانات املادية للوجود يف تراب الدولة األوربية، ونددت الرابطة اجلزائرية بالاروف 

رعيني إىل بلداهنم األصلية عل  احلدود األوروبية مهمرة القاسية اليت يتم من خالهلا ترحي  املهاجرين غري الش

صانع  القرار األوربيون بان األمر يتعلق بأشخاص يعيشون ظروف صعبة عب  أن يعدو أمرا يتعلق باملشام  

                                                   
والــهي جــاء بعنــوان: اجلــرائم املرتكبــة ضــد القــوانني  09/01املشــرع اجلزائــري أحكــام ذــه  املــادة يف القســم اللثــامن الــهي أضــيف مبوجــب القــانون  تنــاول1

 واألنامة املتعلقة مبغادرة الرتاب الوطين.
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األمنية، ومن مبادئ الدميقراطية احرتام حقوق اإلنسان ومرامته، مما طالبت من منامات الدولية غري حكومية 

 تنتهاماا هباتكانسان تنديد مبا تقوم به ومالة االحتاد األورويب ملراعبة احلدود "فرونتامس" وغلقها، الرللحقوق اإل

، أن حوايل 12/2015/ 14، حيث أعلنت املفوضية األوروبية، يوم اإلثنني ل ولدا نللقانو و نساناإل قلحقو

منه بداية العام احلايل، وحىت هناية نوفمرب،  مليون مهاجر دخلوا بطريقة غري شرعية إىل االحتاد األورويب، 1.5

مليون مهاجر دويل يف  232مليونا وثالمثئة ألف من أص   150وعدد العمال املهاجرين يف العامل وص  إىل 

العامل. وتوضح الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان بان معام املشاريع املقرتحة حملاربة ظاذرة اهلجرة غري 

صب حول احللول األمنية اليت هتم  أسباب ارتفاع ذه  الااذرة فقد مت تسجي  عقد عدة اتفاعيات الشرعية تن

ثنائية ما بني ايطاليا، ليبيا، مصر، املغرب، االحتاد األورويب ومها اجلزائر اليت صرفت مبوجبها املاليني من اج  

ساس تساءل ذواري عدور األمني الوطين مشاريع تعزيز االمن عل  احلدود والدعم اللوجيستيك ، وعل  ذها األ

املكلف بامللفات املتخصصة للرابطة، عن شرعية االتفاعيات املربمة ما بني السياسيني الفرنسيني واجلزائر وذ  حترتم 

ما بني فرنسا  1968ديسمرب  27حاليا عل  غرار اتفاعيات ايفيان، واالتفاعيات املتعلقة باهلجرة املربمة يف 

 1.واجلزائر

د رفعت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان ذه  السنة شعار "معا من اج  وعف سياسة اهلجرة وع

الالنسانية "الن الفرق شاسع بني حقيقة الاروف املعاشة للمهاجرين وبني السياسات اليت تتغىن هبا بعض الدول 

  . فول لك  املواطننياجتاذهم خاصة مع ارتفاع وترية اهلجرة واليت اعتربهتا حق أساس  ومك

ألف  45وأمدت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان بان عدد املهاجرين األفارعة باجلزائر يرتاوح ما بني 

جنسيات افريقية اغلبها النيجر، وذو ما يشري إليه تواجد املهاجرين األفارعة بأعداد   10ألف شخصا من  50إىل 
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خصوصا بالشمال بعدما حتولت اجلزائر إىل بلد يهجر إليه من خمتلف دول اجلوار مبرية عرب م  واليات الوطن 

ومنطقة عبور إىل الضفة األخرى ذربا من الاروف املزرية اليت يعانون منها يف بلداهنم ملثلما يشري التقرير ذاته، مما 

شخاص يضطرون للمبيت يف العراء عال أن وضعية املهاجرين األفارعة يف اجلزائر تزداد سوءا يوما بعد يوم فمئات األ

يف الشارع فضال عن اجلوع والربد وإمهال لألطفال يف األمامن العمومية، ما جعلهم ميتهنون التسول بعدما عجزت 

احلكومة اجلزائرية يف التكف  هبه  الفئة يف اإلطار اإلنساين ملثلما تضيف الرابطة مشرية يف ذات الوعت إىل 

املهاجرين األفارعة ما اعتربهتا تعط  صورة مسيئة عن بلد حبجم اجلزائر وجيب إيقافها،  التوعيفات اليت يتعرض هلا

 1.باملقاب  اختاذ االحتياطيات الالزمة ملنع ظاذرة التهريب واملتاجرة بالبشر 

واعرتحت بعض التوصيات من اج  تكف  باملهاجرين، حيث طالبت من مافة منامات احلقوعية الدولية بدون 

الضغط عل  بلداهنم األوروبية للمصادعة عل  اتفاعية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرذم، استلثناء 

اليت مل توععها إىل غاية اليوم أية دولة من دول االحتاد األورويب، مع احرتام احلقوق اإلنسانية للمهاجرين اجلزائريني 

ة ودون متييز، وإلغاء م  القوانني التمييزية، ومناذضة املوجودين فوق أراضيها، وضمان حقهم يف العيش بكرام

اخلطابات واملمارسات العنصرية اليت يتعرضون هلا، مما دعت السلطات اجلزائرية االذتمام باملواطنني اجلزائريني 

 .2باخلارج نارا لسوء معاملتهم من طرف القنصليات والسفارات

اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان أن ذه  اإلحصائيات و  و عال األمني الوطين للملفات املتخصصة للرابطة

عل  ضخامتها ال تعكس العدد احلقيق  للحراعة اجلزائريني, و أضاف يف تعليقه عل  بيان حرس السواح  أن 

العدد احلقيق  ليس ذلك الهي يتم بعد القبض عل  ما يعرف باحلراعة و إمنا أعداد مبرية تتمكن من بلوغ الضفة 

                                                   
املرجع نفسه. ،(مرمية)اموسيان  1 
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و استنادا أيضاً إىل إحصائيات املنامة الدولية للهجرة ،فان عدد الهين بلغوا "و آخرون "يأملهم احلوتاألخرى

الضفة األخرى من املهاجرين غري الشرعيني انطالعاً من الشرق األوسط و إفريقيا إىل احلدود األوروبية إىل غاية 

ألف شخص عربوا  34من  ألف شخص ، فيما توجه أملثر 970بلغ عددذم حنو  2015ديسمرب  21

 األراض  الرتمية متوجهني إىل بلغاريا واليونان 

و انتشرت اهلجرة غري الشرعية يف اجلزائر عرب البحر املتوسط يف السنوات األخرية بشك  مبري ، رغم ما حتمله 

 1العملية من مغامرة يف احلياة.

و باتت ذه  الااذرة تؤرق احلكومة من خالل رفع عدد الزوارق نصف الصلبة اليت تستعم  يف مالحقة عوارب " 

للحراعة" يف عرض البحر، مهلك استعمال طائرات مروحية ملراعبة السواح  بشك  افض  حيث ختضع السواح  

 ملم ملراعبة حبرية و جوية   1200املمتدة عل  مسافة 

زائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان بأن اهلجرة السرية ظاذرة شبابية بامتياز، لهلك فعل  و أمدت الرابطة اجل

املسؤولني إعادة النار يف أحوال ذه  الفئة عب  اللجوء إىل حبث النتائج باعتبار الضغوط القانونية عل  الشباب ال 

عية. و عدمت بعض احللول منها : ميكنها ح  املشكلة اال عرب احللول اليت ميكن حت  مشكلة اهلجرة غري الشر 

القضاء عل  اإلعصاء والتهميش الهي يشعر به ذؤالء الشباب... االذتمام مبؤذالت الشباب من خالل توفري 

احلياتية و االمتيازات موسائ  املواصالت و املسكن و العم  و املرافق الرتفيهية. القضاء عل  احملسوبية و  الاروف

توفري فرص للشغ  مع ضمان العدالة يف األجور. باإلضافة إىل ضرورة .أ املساواة و العدلالربوعراطية، و إدماج مبد

سنوات ، تصب حصريا يف فائدة االحتاد  10إعادة النار يف الشرامة مع احتاد أورويب الن ذه  الشرامة بعد مرور 

 10لسنوية من ذها االتفاق بـ األورويب عل  حساب املؤسسات الوطنية و االعتصاد اجلزائري ، و تقدر اخلسارة ا

                                                   
، تاريخ التصفح 2016جانف   05، اللثالثاء Réflexion ،2015جزائري حاولوا اهلجرة غري الشرعية سنة  1500، (مولود)بلعريب1

 http://www.reflexiondz.net، املوعع، 25/07/2016
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ماليري دوالر سنويا، جراء اإلعفاءات اجلمرمية اليت تستفيد منها بعض املنتجات األوروبية، يف انتاار أن تعمم 

  2019.1عل  م  املنتجات بعد سنة 

 الثالث  مبحثخالصة ال

 أن ظاذرة اهلجرة السرية ليست مسألة ظرفية ب  باتت مكونا ذيكليا ما زالت اآلليات املستخدمة  القول خالصة

حلد الساعة غري عادرة عل  تدبري  بشك  حيد من آثار  وانعكاساته سواء عل  دول املنبع أو الدول يف اجلزائر 

 .املستقبلة

  لثالثاالفصل  الصةخ

ذه  الدراسة للهجرة غري الشرعية إىل اجلزائر، تدور حول تنام  ذه  الااذرة بشك  خطري وغري مسبوق. وهتدف 

إىل الكشف عن أسباهبا وتداعياهتا السلبية عل  أمن واستقرار اجلزائر يف عدة جماالت، مما هتدف إىل الكشف 

 . واجهة ذه  الااذرة واحلد من خطورهتاعن خمتلف السياسات واإلجراءات اليت سلكتها اجلزائر، من أج  م

وتاهر أمهية ذه  الدراسة، يف أهنا حتاول إظهار خطورة ظاذرة اهلجرة غري الشرعية عل  اجلزائر يف ملثري من 

ومن ذنا، ختلص ذه  الدراسة إىل  . اجلوانب، وأن اإلجراءات والسياسات اجلزائرية املتبعة حلد اآلن غري مافية

ال بد من تكاتف اجلهود اإلعليمية والدولية ملواجهة ظاذرة اهلجرة غري الشرعية، واحلد من نتيجة مؤداذا، أنه 

خطورهتا وامتدادذا، حيث ال تستطيع أي دولة مبفردذا القيام بهلك، ألن ذه  الااذرة أصبحت ذات صبغة عاملية 

 .يف توسعها وهتديداهتا

                                                   
املرجع نفسه. مولود بلعريب، 1 
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 بيوغرافيا المخرج 

 مرزاق  علواش 

يف اجلزائر، عايش حقبة حرب التحرير و االستقالل تابع دراسته السينمائية يف فرع  1944 أكتوبر 06ولد يف 

من معهد الدراسات العليا يف  1967يف املؤسسة الوطنية للسينما يف اجلزائر العاصمة ليتخرج سنة  اإلخراج

تدريبه املهين بعدما ما قام  إكمالالتلفزيون الفرنسي هبدف  استوديوهاتالسينما يف باريس، لينتقل بعدها إىل 

 . 1974 -1971بإخراج فيلمه القصري األول ) السائق( بني عام 

 أعماله من أهم 

 . 1976عمر قتالتو الرجلة سنة 

 . 1978مغامرات بطل سنة 

 . 1986حب يف باريس 

 . 1994باب الواد سييت 

 . 1996سالم يابن العم 

 . 2001العامل اآلخر 

 . 2005باب الواب 

 . 2009حرّاقة 
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 سينوبسيس الفيلم 

هنم عشرة شبان حرّاقة إباألفق البعيد،  فيلم حرّاقة هو فيلم جزائري حيكي معاناة الشباب اجلزائري الذي حيلم

. وكل ستغامنية لبلوغ جنوب اسبانيايستعّدون بالقيام مبغامرة يف البحر األبيض املتوسط انطالقا من الشواطئ امل

يدفع له اجلميع  و الذي ،ميثل حالة معينة من الشباب اجلزائري، يتقّدمهم حسن املكّلف بالسفر واحد منهم

وهناك "رشيد"  .ترتيب أمور بّدقة متناهية من القارب إىل احملرك وكافة مستلزمات السفروألجل ، رحلةال تكلفة

ومن احلراقة الناصر وخطيبته إميان أخت عمر املنتحر بسبب  ،الراوي الذي يسرد لنا أحداث القصة وخلفياهتا

 .جلنوب، ليلتحقوا باجلماعةفشله يف بلوغ الضفة األخرى يف عّدة حماوالت مث جند أربعة أشخاص يأتون من ا

 أن الشباب رفضوا الفكرة و إاّل  ،ريثما يصل الزورق ينتظريف يوم االنطالق كان حسان مع مجاعة احلراقة يف الغابة 

يفرض على اجلميع أخذه معهم بالقوة مشهرا ان، ويف نفس الوقت يظهر شخص آخر اعتلوا بالضرب على حس

بالتهديد مث بعد ذلك يعزل " حسان" لوحده ويقتله  أيبدد الشرطة. حبيثيف وجههم مسدسا وخيربهم أنه من أفرا

 فهم منه. و م اجلماعة مما ازداد ارتباكهم وخأما

شاب حكيم -له باملرصاد  كان "حكيم"   "الفرطاس"أين ب االستفزازات اليت قام هبا إىل جان اإلحباررحلة  بدأت

رحلتهم،  فواصلتلكن دون جدوى،  صديقهماجلماعة إنقاذ  تلحاو فيتصارعان ليقعا معا يف قاع البحر،  -امللتزم

وفجأة تعطل القارب بسبب عطل يف احملرك، وبعدها يواصل الناصر وصديقته "إميان" اإلحبار عوما وتبقى اجلماعة 

" رشيد" مل تكتمل هلم الفرحة حيث اعرتضهم  و " إميان" و األخرى يف الزورق طالبني النجدة، و لكن "الناصر"

حراس الشواطئ البحرية اإلسبانية ليلقوا هبم يف السجن ورجوع " إميان" إىل اجلزائر وهكذا ذهبت أحالم احلرّاقة 

 مهب الريح وكانت هناية الفيلم. 
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 البطاقة الفنية للفيلم

 Les bruleurHARRAGAحراقة  لفيلم:اعنوان 

 MerzekAllouacheعلواش مرزاق  المخرج:

 دميرتي ليندر  مساعدة:

، مبشاركة كانال بلوس، سيين 2باية فيلم اجلزائر باالشرتاك مع ليربس فيلم باريس، انتاج مشرتك فرانساإلنتاج:

 بدعم منطقة النكدوك روسيون باملشاركة مع املركز الوطين السينمائي، وزارة الثقافة اجلزائرية.  2سينما فرانس

 باأللوانالنوع:

 الفريق التقني: 

 Philippe Guilbertفيليب جيلبار الصورة:

 Philippe Bouchezفيليب بوشاز الصوت:

 Sylvie Gadmerسيلفي قادمار مونتاج:

 Julien Boudreau، جوليان بوردو Mourad Louanchiمراد لوانشي مونتاج الصوت:

 David Hadjadjدايفد حجاج موسيقي:

 Yacine Djadiياسني دجادي  véronique rofé présenteفريونيك رويف  إنتاج:

    François Groult: فرانسوا غرولتميكساج
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 Marc Fontanelمارك فانتانال مدير اإلنتاج:

 الممثلون: 

 يف دور )رشيد( )بطل الفيلم(  NabilAsliنبيل عسلي

 يف دور )ناصر( SeddikBenyagoubصديق بن يعقوب 

 1يف دور حكيم Samir Al Hakimمسري احلكيم 

 يف دور )إميان(  Lamia Boussekinneالمية بوسكني

 ( 2يف دور )حكيم  Mohamed Takrratحممد تاكرات

 يف دور ) حسان(  OkachaToutaعكاشة تويتا 

 Abdallah Besghirعبد اهلل بصغري 

 Abdelkader Mohamedحممد عبد القادر 

 Abdelatif Benahmedعبد اللطيف بن أمحد 

 MebarekFaradjiفرادجيمبارك 

 Rachid Zamoucheرشيد زموش

 Yacine Naceur ياسني الناصر

 BelkacemBentataبلقاسم بن تاتة
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 نموذج تقنية فك الرموز 

 ترقيم اللقطات 

 هذا الرمز يشري إىل ترقيم لقطات اجلينرييك 

 يشري إىل ترقيم لقطات الفيلم  3، 2، 1

 شريط الصوت

on .تعليق داخلي/ ضجيج داخلي 

Ooff .تعليق خارجي/ ضجيج خارجي 

 تعليق غري متزامن نسبيا مع الصورة. 

 صمت طويل على إثر حوار أو تعليق.

 l’échelle des Plansسلم الّلقطات 

 Plans Général (P.G)لقطة عامة 

 Plans du Grand Ensemble (P.G.E)لقطة اجلزء الكبري 

 Plans du Petit Ensemble(P.P.E) ou Plans du Demieاجلزء الصغري  لقطة

Ensemble (P.D.E) 
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 Plans Moyen (P.M)لقطة متوسطة 

 Plans Américain (P.A)لقطة أمريكية 

  Plans rapproché Taille (P.R.T)لقطة مقربة حىت اخلصر 

 Plans Rapproché Poitrine(P.R.P)لقطة مقربة حىت الصدر 

  Plans Rapproché (P.R)  مقربةلقطة 

  Gros- Plan (G.P)لقطة قريبة 

  Très- Gros- Plan (T.G.P) ou Insert لقطة قريبة جدا )أو لقطة مضافة(

  les angles de cameraزوايا التصوير 

 Angle normal de prise de vue…زاوية عادية 

   Angle contre- Plongée  .……  زاوية غطسية

  Angle Plongée .……..………       تصاعدية زاوية

 Champ et contre- champ……  اجملال و اجملال املقابل

 caméra Subjective (C.SBJ)الكامريا الذاتية 
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 Les mouvements de caméraحركات الكاميرا 

 Plans fixé (P.F)لقطة ثابتة 

 Plans D’accompagnement (P.A)لقطةمصاحبة 

 عمودية من حتت لفوق...............  بانوراما

 بانوراما عمودية من فوق إىل حتت............ 

 °180بانوراما أفقية من اليمني إىل اليسار ..........

 °180بانوراما أفقية من اليسار إىل اليمني...........

 بانوراما عمودية متبوعة ببانوراما أفقية........ 

 Panorama Circulaire(P.C)°360دائرية.................  بانوراما

 Travellingالتنقل

  Travelling Avant (T.AV)تنقل أمامي

  Travelling Arrière(T.AR)تنقل خلفي

 Zoom Avant(Z.AV)زوم أمامي

 Zoom Arriéré(Z.AR) زوم خلفي
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  Travelling Latéral(T.L)تنقل جانيب

  D’accompagnement Travelling(A.T) تنقل مصاحبا

 Panoramique(T.P) Travellingتنقل دائري
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 قبل عرض الجينيريك  المتتالية األولى:

 شريــط الصـــــوت شريــــــــــط الصــــــــــورة 
رقم 

 اللقطة
زمن 
 اللقطة

سلم  مضمون الصورة
 اللقطة

حركة 
 الكامير

زاوية 
 التصوير 

الموسيقى  التعليق
 الموظفة

الصوت 
 القياسي

1 
 

 

11
 ثا

كتابة: ميناء 
مستغامن اجلزائري 

يبعد مبسافة 
كلم من   200

الشواطئ 
 اإلسبانية  

    
-------- 

صوت  
أمواج 
  البحر

O 

 

2 

07 
 ثا

ارجل شخص 
هتتز بطاقة هوية 

ممزقة وورقة 
بيضاء مطوية 

على  مرمية
 األرض

 
G.P 

P.F 

 

 
 

-------- 

  
// 

 
 

3 

21
 ثا

صورة ألرجل 
رجل معّلق 

يرتدي سروال 
ومعطف أسود 

ويبدو من خالل 
الصورة الشخص 

 قد انتحر 

 
 

G.P 

 

 
 

الراوي: وامسين 
رشيد الال ماشي 

رجليا يل راكم 
 تشوفو فيهم

  
صوت 
أمواج 
البحر 
مصحو 
ب 

بصوت 
اهتزاز 
 احلبل.

 

4  

06
 ثا

صورة لعمر وهو 
 مشنوق

 
P.P.

E 

P.F 

 
 الراوي:

خري باه يفارقنا 

  
// 
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بال ما 
خيربناهذاك النهار 

 كان لينا كحل.
 أثناء عرض الجينيريك 

 شريــط الصـــــوت شريــــــــــط الصــــــــــورة 
رقم 

  اللقطة
زمن 
 اللقطة

سلم  مضمون الصورة
 اللقطة

حركة 
 الكامير

زاوية 
 التصوير 

الموسيقى   التعليق
 الموظفة

الصوت 
 القياسي

 

1 
 

 
 ثا06

سوق تعج باملارة 
وباصات متوقفة 
و حركة نشيطة 
للمواطنني تظهر 
كتابة اجلينرييك 

فريونيك رويف 
 تقدم

véronique 
rofé 

présente. 

 
 
 
 
 

P.E 

 
 
 
 
 

P.F 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

-------- 

موسيقى 
 هادئة

صوت 
ضجيج 

املارة 
والباعة 

مصحوب 
بصوت 
صفري 

 السيارات

2 

 
 

04 
 ثا

حركة للمارة و 
للمواطنني 

يسعون ويشرتون 
لتظهر كتابة 

اجلينرييك بدعم 
منطقة الكدوك 

 Avecدوسيون 
la soutien 

de la 
région 

Languedo
-c 

 
 
 
 
 
 

P.P.E 

 
 
 
 
 
 
 

P.F 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

-------- 

 
// 

 
//  
O 

3 

 
 

 ثا07

صورة لشاب 
وهو ميشي 

بسرعة داخل 
حي يوجد به 

 
 
 

P.R.P 

 
 

 ت.م

  
الراوي: هذا يل 
راه مقلق تاين 
مشي أنا هذا 

 
 
// 

 

 
 
// 
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مارة ويظهر على 
إسم الصورة 

الفيلم "حرّاقة" 
HARRA

GA Les 
bruleur  

مونتاج سلفي 
 قادمار. 

 
 

الناصر حبييب  
كيف كيف 

تربينا يف سييت 
وحدة الناصر 

هو البوقوس تاع 
هو وأنا  ألكاريت
عولنا  وعمار

، احنرقو، هنجرو 
من  امعناها هنربو 
هذا البالد 

 وننساو كلشي

 
 
 

 
 

4 

الناصر يصافح  ثا05
رجل أمام مدخل 

العمارة تظهر  
كتابة اجلينرييك 

ميكساج فرونسوا 
 كرولت

François 
Groult    

 
 
 
 

P.R.T 
 

 
 
 
 

P.F  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

-------- 

  

5 

و الرجل  رالناص ثا05
يدخالن العمارة 

بينهما  و يدور
حوار و يقدم 
ناصر جهاز 

GPS 

 
P.R.T 

 
 ت.م

 
 

 
 

-------- 
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6 

صورة جهاز  ثا09
GPS يف يد

الناصر و هو 
يتفحصه تظهر 
 كتابة اجلينرييك 

برود فيليب 
 postآكوكا 

productio
n Philippe 

Akoka  

 
 
 

T.G.P 

 
 
 

P.F 

 
 
 

 

 
 
 

-------- 

  

 

7 

الشخص  ثا09
والناصر واقفان 

مراد يقلب جهازا 
GPS  و

الشخص يتلفت 
ميينا و مشاال 
   داخل العمارة

 
 

P.R.T 

 
P.F 

 

 

 
 

 
 

-------- 

  

 

8 

ناصر يدخل يده  ثا03
يف جيبه ليعطي 
الشخص املال 
مقابل جهاز 

GPS 

 
 

G.P 

 
 

 

 
 

 

 
------- 

 
 

صوت الكيس 
  البالستيكي

 

 

9 

05 
 ثا

يستلم  الشخص
املبلغ و يقوم بعد 

املال املعطى له 
 من قبل الناصر

 
G.P 

 
P.F 
 

 

 
 

 

 
-------- 

  
//  

  
 

 

10 

03 
 ثا

 
 

الشخص 
يتحدث مع 

 الناصر 

 
 
 
 

G.P 

 
 
 
 
P.F 
 

 
 

 

 
الشخص: أي 

 اهلل يسهل 
الناصر: 
Salut  

الشخص: 
توصل خبري 

  
صوت ضجيج 

املارة 
  والسيارات

O 
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  انتهى جينيريك البداية

 إنشاء اهلل
 

 

11 

06 
 ثا

الناصر يستعمل 
هاتفه النقال 
تظهر كتابة 

اجلينرييك فيلم 
ملرزاق علواش 
Filme de 
Merzek 

Allouache 

 
 

G.P 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

-------- 

  
//  
O 

 

12 

يضع ناصر هاتفه  ثا03
النقال يف أذنه 
 لكي يهاتف.

 
G.P 

 

 

 

 
 

 
 

-------- 

  
//  
O 
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 المتتالية الثانية:

 شريــط الصـــــوت شريــــــــــط الصــــــــــورة 

 رقم
 اللقطة

زمن 
 اللقطة

سلم  مضمون الصورة
 اللقطة

حركة 
 الكاميرا

زاوية 
 التصوير 

الموسيقى  التعليق
 الموظفة

الصوت 
 القياسي

01 14
 ثا

بطاقة هوية ممزقة 
مرمية على 

األرض جبانبها 
 ورقة بيضاء  

    
--------- 

  

02 13
 ثا

صورة لعمر 
داخل شالية و 
 هو معّلق حببل

    
--------- 

  

03 16
 ثا

صورة إميان 
أخت عمر وهي 

تعيد إلصاق 
 بطاقة هوية عمر 

"عمر": إميان    
اخيت العزيزة 

voila enfin 
راين رايح ثالث 
خطرات و مها 

 كموين.حي

  

04 18 
 ثا

إميان وهي  صورة
تنظر لصورة 

أخيها عمر يف 
بطاقة اهلوية مث 

تضمها إىل 
 صدرها

  
 
 
 
 

"عمر": بالدي  
والت نقطة  
كحلة باقي 
تكرب حىت 

استعمرت كامل 
دماغي تشفاي 
واش قلتلك إذا 
رحت منوت و 
إذا ما رحتش 

 منوت.
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 المتتالية الثالثة:

 الصـــــوتشريــط  شريــــــــــط الصــــــــــورة 

 رقم
 اللقطة

زمن 
 اللقطة

سلم  مضمون الصورة
 اللقطة

حركة 
 الكاميرا

زاوية 
 التصوير 

الموسيقى  التعليق
 الموظفة

الصوت 
 القياسي

 
 
 
01 

 
 

05 

 ثا
صورة أليدي 
متشابكة أمام 

 قرب. 

 
G.P 

 
  P.F 
 

 

 

صوت  
 بكاء 

صوت 
أمواج 
 البحر

O 
 
 
02 

08 

 ثا
صورة جملموعة 

من النسوة 
ملتفني حول 

 القرب.

P.P.
E 

 
P.F 

 

 

  

  
//  

 O 

 
 
03 

08 

 ثا
صورة لعمر 

والناصر متكئني 
على جذع 

 الشجرة

 
P.A 

 
P.F 

  
 

الراوي: املوت 
تاع عمر زدمنا 

بزاف من هذاك 
النهار ولينا جنو 

بزاف للمقربة 
 ونفكرو يف احلرقة

  
//  
O 
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 الرابعة: المتتالية

 شريــط الصـــــوت الصــــــــــورةشريــــــــــط  

رقم 
 اللقطة

زمن 
 اللقطة

سلم  مضمون الصورة
 اللقطة

حركة 
 الكاميرا

زاوية 
 التصوير 

الموسيقى  التعليق
 الموظفة

الصوت 
 القياسي

 
 
 
01 

08 

 ثا
صورة ملكان به 

عمارة على 
 واجهة البحر 

 
 
 

P.E 

 

 
 
 
P.F 

 

  
 
 
 

---------------- 

صوت  
أمواج 
البحر 

 مصاحب
بصوت 
سقوط 
املطر، 
صوت 
هبوب 
 O الرياح.

 
 
 
02 

08 

 ثا
صورة لرشيد 

يرتدي معطف 
أسود ويداه يف 
جيبه واقف يف 
 أحد أزقة احلي.

 
 

P.A 

  
 

P.F 
 

الراوي: حسان  
عطانا يومني 
باش نكملوله 
الدراهم خلصو 

si non 
حيبس كلشي 

 واه.

  
 
//   

O 

 
 
 
03 

23 

 ثا
صورة لسيارة 

 ماشية يف الطريق 
 

P.E 
 

 
 

180° 

 
 
 
 

 
 

 

 الراوي:

كاين بزاف يل 
روحو يف 

بالصتنا
هذاك النهار  

كان الربد بزاف 
يف مستغامن 
حىت الثلج 

  
 

//  
O 
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وطاح هذا ما 
يبشرش باخلري. 
عمري ما ننسى 

املوت تاع 
عومار صاحيب 

 والثلج.
 

 الخامسة: المتتالية

 شريــط الصـــــوت الصــــــــــورةشريــــــــــط  

رقم 
 اللقطة

زمن 
 اللقطة

سلم  مضمون الصورة
 اللقطة

حركة 
 الكاميرا

زاوية 
 التصوير 

الموسيقى  التعليق
 الموظفة

الصوت 
 القياسي

 
 
01 

20 

 ثا
صورة حلسان 
يدخل ورشة 

لصناعة السفن 
ويتبادل احلديث 
 مع احد عّماهلا.

 
 

P.R.
P 

 
 
 

T.P  

 

 كرياك العامل:  
حسان: لباس 
 العامل: تفضل 
العامل: رشيد 

 عينك لباب

  

صوت 
إغالق 
 الباب

02 16 

 ثا
صاحب الورشة 

 يتحدث
  

 

العامل: درتلك 
وحد املوتار 

 30أخويا 
 شيفو

 صوت 
غطاء 

  بالستيكي

  
 
 
 
03 

18 

 ثا
صور حلسان 

والعامل يتبادالن 
 أطراف احلديث

 
 

P.R
.P 

 
 

P.F 
 

 

 حسان: وينتا
 جني نديها؟ 

العامل: ها منا 
 على سوق. 

حسان: بزاف 
 الناس مقلقني. 
العامل: حسان 

نتا غادي 
ختلصين نتا 

غادي ختلص 
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 امام ريب. 
حسان: باغي 
 تويل إمام ذورك

 

 السادسة: ليةالمتتا

 شريــط الصـــــوت شريــــــــــط الصــــــــــورة 

رقم 
 اللقطة

زمن 
 اللقطة

مضمون 
 الصورة

حركة  سلم اللقطة
 الكاميرا

زاوية 
 التصوير 

الموسيقى  التعليق
 الموظفة

الصوت 
 القياسي

 
 
01 

11 

 ثا
صورة حلي به 

عمارات و 
طفل متكئ 
على جدار 

 العمارة

 
P.E 

 
 
 

P.F 
 

   
--------------- 

صوت  
األذان و 

ال فاألط
  الصغار
+ 
O 

 
 
02 

06 

 ثا
صورة لعمارة 

كبرية هبا 
 مقعرات

هوائية، بيت 
من القرميد به 
 مقعرات هوائية

 
 
 

P.E 

 
 

P.F 
 

 
 
 

 

هذا  الراوي:  
 كارطينا

  
 
 
//  

 

O+ 

 
 
03 

05 

 ثا
صورة المرأة 
متكئة عل 
 شرفة العمار

 
 

P.E 

 

P.F 
 

 

 
 

 عالراوي: كارطي تا 
املنسيني من الدنيا 
d’égouttage  

  
//  

+ 
O 

 
 
 
04 

05 

 ثا
صورة ألطفال 
صغار متكئني 

على شرفة 
العمارة هبا 

قرميد 

 
P.E 

 
 

P.F 
 

 
 

 

الراوي: املزيرية 
الشوماج، 
 .الطرافيك

صوت  
األطفال 
  الصغار
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ومقعرات 
 هوائية 

 
 
05 

04 

 ثا
صورة لإلميان 
و هي متشي 

يف رواق 
العمارة مرتدية 

 للحجاب

 
P.R.P 

 
 

A.T 

 

 
 

كل  الراوي: 
يوم ناس تزيد وناس 

 تموت.

صوت  
األطفال 
الصغار 

مصحوب 
بمشي 

إيمان في 
  الدرج

O 

 
 
06 

08 

 ثا
صورة إلميان 

وهي تنزل من 
 درج العمارة

 
P.R.P 

 

 

180° 

 
 

 

 
 

 الراوي:
حتلم برك لوكان 

دير سونداج 
قاع %90تلقى 

 غادي حيرقو

صوت  
محرك 
السيارة 
  وسيرها

 

 

 
 
07 

05 

 ثا
صورة إلميان 

راكبة يف 
الكرسي 

اخللفي لسيارة 
 األجرة.

 
 

P.R.P 

 
 
P.F 

 

الراوي: إميان  
دامين نشوفها  
كيما أخيت 

 الكبرية 

  
//  
 

 

 
 
08 

13 

 ثا
يصورة إلميان 

هي ختلع و 
 احلجاب

 

P.R.P 
 
P.F 

 

الراوي: مازلين  
 علىنشفى 

 ضحكة تاعها.

  
//  
 

 

 
 
09 

02 

 ثا
لسائق  صورة

السيارة و هو 
يدقق النظر 
يف إميان من 
خالل املرآة 

 املعاكسة 

 
 

T.G.P 
 

 
 
 
P.F 

 

 

 

     
 

//  
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 المتتالية السابعة:

 شريــط الصـــــوت شريــــــــــط الصــــــــــورة 

رقم 
 اللقطة

زمن 
 اللقطة

سلم  مضمون الصورة
 اللقطة

حركة 
 الكاميرا

زاوية 
 التصوير 

الموسيقى  التعليق
 الموظفة

الصوت 
 القياسي

 
 

01 

12 
 ثا

صورة إلميان 
جتري باجتاه 

 صديقها الناصر.

 
 

P.E 

 
 

P.F 
 

  
 

---------------- 

 
/ 

صوت 
أمواج 
  البحر

O 
 
 

02 

06 
 ثا

صورة إلميان 
والناصر يصعدان 

 الشاليهدرج 
 معا.

 
 

P.R.P 

 

 

 

 
 

 
 

----------- 

 
 
/ 

 
 
//  
 

O 

 
 
 
 

03 

23 
 ثا

صورة إلميان 
والناصر واقفان 

ويتبادالن أطراف 
 احلديث.

 
 
 
 

G.P 

 
 
 
 

P.F 
 

 

إميان: راين 
حابة نروح 

 معاكم. 
 ناصر: منيتك؟ 

 Je veإميان: 
partir. 

الناصر: إميان 
تفامهناش  ما 

 . كيما هاك
الناصر: درك 

ماشي كيفكيف 

 
 
 
/ 

 
 
 
//  
 

O 

 
 
10 

05 

 ثا
صورة إلميان 
وقد متكنت 

من نزع 
 احلجاب

  

 ل.م 
روائية يف 

غري 
 موضعها

 
 
P.F 

 

 

 

  
 
//  
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مانقدرش يوم 
نقعدك بال بيك 

يف هذاي 
البالد، بالد 

 اهلم، بالد الشر

   

 
 
 

04 

09 
 ثا

صورة لبحر 
 هائج 

 
P.E 

 

 

180° 

 
 

 

  
 
 
/ 

صوت 
أمواج 
البحر 

مصحوب 
بصوت 

 حمرك

  القارب

O 

 
 

 
 

05 

16 
 ثا

صورة لقارب يف 
امواج البحر و 
 متالطمة

 
 

P.E 

 
 

P.F 
 

  
 

----------------- 

 
 
/ 

 
 
//  
 

O 

 
 
 

06 

07 
 ثا

صورة ملؤونة 
 أوايناحلراقة و 

 منزلية.

 
 
 
 
 

G.P 

 
 
 
 
 

P.F 
 

 
 
 
 

 

الراوي: خصنا 
نكونوا عشرة ال 

زيادة وال 
نقصان نتقامسوا 

 le كلشي 
danger le 

frai    اخلوف
حىت الفرحة كي 

 نوصلوا. 

 
 
/ 

صوت 
أمواج 
البحر 

مصحوب 
بصوت 
  .األواين

+ O 

 
 

 

 

 المتتالية الثامنة
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 شريــط الصـــــوت شريــــــــــط الصــــــــــورة 

 رقم
 اللقطة

زمن 
 اللقطة

سلم  مضمون الصورة
 اللقطة

حركة 
 الكاميرا

زاوية 
 التصوير 

الموسيقى  التعليق
 الموظفة

الصوت 
 القياسي

 
 
01 

07 

 ثا
إميان وهي  صورة

واقفة يف شرفة 
تتطلع  العمارة

 على اخلارج.

 
 

P.R.P 

 
 

P.F 
 

 

 
 

------------------ 

صوت  
الرياح 

O 
 

أبواق 
سيارة 
  الشرطة

 
O 

 
 
02 

13 

 ثا
صورة لناصر 
وهو يتمشى 
على شاطئ 

 البحر.

 
P.M 

 

 

180° 
 
 
 

  
 

------------ 

صوت  
أمواج 
البحر 
مصاح

ب 
بصوت 

طائر 
  البحر

O 
 
 
03 

13 

 ثا
لناصر صورة 

وهو واقف على 
شاطئ البحر 

يرتصد إىل األفق 
 البعيد. 

 
P.M 

 

P.F 
 

 

 
 

------------------ 

  
//  

O 

 

 المتتالية التاسعة
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 شريــط الصـــــوت شريــــــــــط الصــــــــــورة 

 رقم
 اللقطة

زمن 
 اللقطة

سلم  مضمون الصورة
 اللقطة

حركة 
 الكاميرا

زاوية 
 التصوير 

الموسيقى  التعليق
 الموظفة

الصوت 
 القياسي

 
 
01 

06 

 ثا
دخول حكيم 

مللهى ليلي 
يرتدي قميص 

 وقبعة وحلية

P.M P.F 
 

 

الراوي: هذا 
حكيم السمينة 

حىت هو راه 
باغي حيرق 

 معانا.

موسيقى 
 الراي

ضجيج 
احلضور 

مصاحب 
بصوت 

لعبة 
  الدومينو.

 
 
 
 
02 

03 

 ثا
صورة حلسان 
وحكيم مع 
جمموعة من 

احلضور داخل 
 ملهى ليلي

 
P.P.E 

 

P.F 
 

 

حكيم: واش 
 قلتلي حسان. 

حسان: 
 سرييغلي

 
 
// 

 

 
 
//  
 

 

 
 
03 

06 

 ثا
صورة حلسان 

 حواروحكيم يف 
 بينهم

 
 

P.R.P 

 
 

P.F 

 

حكيم: شواال 
هادي 

 سرييغلي؟ 
حسان: قلتلك 

ي سري يغل
 سرييغلي.

 
 
 

// 

 
 
 
//  
 

 

 
04 

03 

 ثا
حسان يلعب 

 الدومينو
P.T.R P.F 

  

-------  
// 

 
//  
 

 
 
 
 
05 

12 

 ثا
 واقف حكيم

ينظر إىل حسان 
 وينتظر إجابته. 

حسان مركز مع 
الدومينو غري 

 مبايل.

 
 
 
 
 

P.R.T 

 
 
 
 
 

P.F 
 

 

 

 
 

 حسان:

مع  
الصباح نعطيك 
الرمسي وجدك 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
// 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

// 
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 روحك.

 حكيم: 
 السالم عليكم.

 
06 

 

04 

 ثا
حسان مركز مع 

الدومينو غري 
 مبايل.

G.P  

 

 
----------------- 

 
// 

صوت 
قطع 

  الدومينو

 
 
 
07 

10 

 ثا
حسان يتكلم 

مع حكيم 
حكيم بعدها 

 يدير رأسه

 
P.R.P 

 

P.F 
 

 

حسان: بدل 
علينا الكسوة 
تاعك يرحم 

 والديك 
 حكيم: 

واش  
دخلك يف 

الكسوة تاعي 
هاذا الشي 

 شغلي.
 

 
 
 
 
 
 

// 

 
 
 
 
 
 

//  

 

 

 المتتالية العاشرة

 شريــط الصـــــوت شريــــــــــط الصــــــــــورة 

 رقم
 اللقطة

زمن 
 اللقطة

سلم  مضمون الصورة
 اللقطة

حركة 
 الكاميرا

زاوية 
 التصوير 

الموسيقى  التعليق
 الموظفة

الصوت 
 القياسي

 
 
01 

04 

 ثا
رشيد يلف 

حاجياته داخل 
 كيس بالستيكي

 
G.P 

 

P.F 
  

 
 
 

---------------- 

 
 
 
/ 

صوت 
املذياع 

مصحوب 
بصوت 
الكيس 
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 البالسيكي 

 
 
 
02 

05 

 ثا
رشيد يلصق 

الكيس جبسمه 
ويلف حوله 

 الشريط الالصق 

  
 

P.R.T 

 
 

P.F 
 

  
 

------------ 

 
 
 
/ 

 
 
//  

 

 
 
03 

05 

 ثا
صورة إلخوة 

رشيد جالسني 
ويتطّلعون فيه 

 بصمت.

 
 

P.M 

 
 

P.F 
 

 

الراوي: خاويت 
الصغار كانوا 

يشوفوا فيا 
 باطل 

 
 
/ 

 
 
//  

 

 
 
04 

08 

 ثا
صورة رشيد وهو 

يكمل لف 
الشريط الالصق 

حول اجلسم 
العلوي من 

 اجلسم.

 
 
 

P.R.T 

 
 
 

P.F 
 

الراوي: احلق  
غاضوين كي 

راين رايح 
وخمليهم بصح 

بروميتلهم انشاء 
اهلل غي نطلع 

نطّلعهم بلواحد 
و كل  و فاطيارة

واحد والبيي 
 تاعه.

 
 
 
/ 

 
 
 
// 

 

 المتتالية الحادي عشر

 شريــط الصـــــوت شريــــــــــط الصــــــــــورة 

 رقم
 اللقطة

زمن 
 اللقطة

سلم  مضمون الصورة
 اللقطة

حركة 
 الكاميرا

زاوية 
 التصوير 

الموسيقى  التعليق
 الموظفة

الصوت 
 القياسي

 
 
01 

صورة إلميان  
حتضر يف أكلة 

 تقليدية

 
G.P 

 

P.F 
  

 
 

----------------- 

 
 
/ 

صوت 
 العجني 

 
صوت 
  االواين
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02 

  
صورة إلميان 

 تتكلم مع امها 

 
 
 
 

P.R.T 

 
 
 
 

P.F 
 

 

: شاراكي األم
 ديري: 

 إميان: فالرفيس. 
: الرفيس األم

يندار باملناسبات 
 يا بنيت 

 
 
 
 
/ 

 
 
 
//  

 

 
 
 
03 

صورة إلميان  
فوق  تضع مخار

رأسها وهي 
 تتحدث

 
 
 
 
G.P 

 
 
 
 

P.F 
 

 

 
إميان: لوكان ما 

 نروحش هنبل.

 
 
/ 

     
 
//  

 

 
 
04 

صورة ألم إميان  
متحجبة وهي 

 تتحدث 

 
 
 
 
G.P 

 
 
 
 

P.F 
 

 

 
األم: قاع لسم 

شاو بنيت 
 دخلوهم للحبس

 
 
/ 

 
 
//  

 

 
 
05 

صورة إلميان  
وهي تتحدث 

 أمهامع 

 
 
 
 
G.P 

 
 
 
 

P.F 
 

 

إميان: احلبس 
راهي هنا البالد 

هادي هيا 
 احلبس.

  
 
//  

 

 

 المتتالية الثانية عشر

 شريــط الصـــــوت شريــــــــــط الصــــــــــورة 

 رقم
 اللقطة

زمن 
 اللقطة

سلم  مضمون الصورة
 اللقطة

حركة 
 الكاميرا

زاوية 
 التصوير 

الموسيقى  التعليق
 الموظفة

الصوت 
 القياسي

 
 
01 

صورة لناصر  
ووالده يتحدثان 

 داخل املطبخ

 
P.R.P 

 

P.F 
  

 Di que األب:

tu  
arrive tu 
m’appelle  

  
 
/ 

صوت 
  األذان

 O 
 



تطبيقياإلطار ال  
 

 
321 

 
 
02 

 ألبصورة  
الناصر وهو 

 يتحدث

 
P.R.P 

 

 

180° 
 
 

 

 Je األب:
inquiet pas 

je te fais 
confiance’ 

 
 
/ 

 
 
/ / 

O 

 
 
 
03 

صورة ألب  
 الناصر يتحدث
 ويشري بإصبعه

 
P.R.P 

 

 

180° 
 
 

 
 

 cette :األب
foi si je sais 

que tu es 
réussit rien 

ne perdra 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
 
 
04 

صورة ألب  
الناصر وهو 

 يتحدث

 
 
 
 

P.P.E 

 
 
 
 

P.F 
 

 
 

Quand  :األب 

j’tai jeun 
comme toi 
j’ai fais la 
même 
chose, je 
suis venu  

كي هاذاك 
 احلمار.

 
 
/ 

 
 
/ 

 

 

 المتتالية الثالثة عشر

 شريــط الصـــــوت شريــــــــــط الصــــــــــورة 

رقم 
 للقطةا

زمن 
 اللقطة

سلم  مضمون الصورة
 اللقطة

حركة 
 الكاميرا

زاوية 
 التصوير 

الموسيقى  التعليق
 الموظفة

الصوت 
 القياسي

 
 
 
 
01 

05 

 ثا
صورة حلكيم 

 حبقيبته أمام
عمارة مهدمة 

يف الطابق 
السفلي يرتدي 

لباس و قبعة 

 
 

P.P.E 

 
P.F 

  

الراوي: احنا كنا 
نسناو يف الباتيمو 

 يل راه مهدم 04

  
 

رياح 
  خفيفة

 

O 
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عصرية فوق 
 .رأسه

 
 
 
 
02 

04 

 ثا
رشيد، إميان، 
ناصر يقفان 

جبانب السور 
أمام العمارة 

 املهدمة 

 
 

P.R.T 

 
P.F 

 

 6الراوي: عنده  
سنني و هو كيما 
هاك تقول القرية 

 فاتت عليه

  
 
//  
 

O 

 
 
03 

04 

 ثا
إميان ورشيد 

واقفان جبانب 
 السور. 

 
 

P.R.P 

 
P.F 

  
 

الراوي: و إميان 
دارت واش يف 
راسها و راهي 

 جايا معانا

  
 
//  
 

O 

 
 
 
04 

06 

 ثا
صورة حلكيم 

وهو يلهو 
مبشيته بني البناء 

 احملطم

 
 

P.P.E 
 

180° 
 
 
 

 

الراوي: والسمينة 
مول الكاسكيتا 

كان هنا تاين 
بصح ما عالبالنا 

بيه ما عالبالو 
 بينا.

  
 
//  
 

O 

 
 
05 

03 

 ثا
صورة حلكيم 

وهو واقف أمام 
 العمارة املهدمة

 
 

P.R.P 

 
P.F 

  

الراوي: كل واحد 
فجيهته هادي 
هي العقلية يف  

 كارتينا.

  
//  
 

O 
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 عشر  المتتالية الرابع

 شريــط الصـــــوت شريــــــــــط الصــــــــــورة 

 رقم 
 اللقطة

زمن 
 اللقطة

سلم  مضمون الصورة
 اللقطة

حركة 
 الكاميرا

زاوية 
 التصوير 

الموسيقى  التعليق
 الموظفة

الصوت 
 القياسي

 
 

01 

07 
 ثا

صورة حلرّاق 
يتكّلم مع 

حسان و يشهر 
السكني يف 

 وجهه

 
 

P.R.P 

 
 
P.F 

 

حسبنا محري  
حسبنا محري 

جبتنا البوطي 
وراك رايح هاذي 
قاع ماشي حالة 

هاذي قاع ماشي 
 حالة

صوت  
شجار 
احلرّاقة 
مصحو 

ب 
بصوت 
امواج 
  البحر

O 
 

 
 

02 

09 
 ثا

صورة احلراقة 
وهم ينظرون يف 

 البحر

 
 

P.P.E 

 
 
P.F 

 

  
 

الراوي: الشيئ يل 
مهنا دوك هو 

 نروح حىت لوكان
الشيطان حيرق 

معانا ما 
 عالبالناش بيه

صوت  
حمرك 

القارب 
مصحو 

ب 
بصوت 
أمواج 
  البحر

O 
 

03 
صورة لزورق يف  ثا5

 البحر
P.P.E 

 

 

 
P.F 

  

موسيقى  --------
 هادئة

صوت 
أمواج 
  البحر

O 
 
 

04 

07 
 ثا

الشخص اجملهول 
على شاطئ 
البحر يشهر 

 
 
 

 
 
 

الشخص  
اجملهول: شكون 

يل ما حبش 

  
 
//  
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مسّدسه يف وجه 
حكيم وناصر 

 ورشيد

P.M P.F 
 

 O يروح

 
 

05 

02
 ثا

ناصر ورشيد 
يرتديان مالبس 
شتوية يقابالن 

 الشخص اجملهول

 
 

P.R
.P 

 
 

P.F 
  

ناصر: مازال 
 خيصنا نقارعوا

  
 
//  
O 

 
 

06 

 
02 

 ثا

الشخص اجملهول 
يقف على 

 شاطئ البحر

 
P.R

.P 
 
 
 

 
 

 
 
P.F 

 

 

الشخص 
واش اجملهول: 
 نقارعوا.

  
 
//  
O 

 
 

07 

05 
 ثا

 
صورة ناصر 

 ورشيد

 
 

P.R
.P 
 
 

 
 
 
 
P.F 

 

 

   رشيد: تليفون
 
//  
O 

 
 
 

صورة للشخص  ثا4
 اجملهول

 
 

P.R
.P 

 
 
P.F 

 
 

الشخص 
اجملهول: بصح 
en reste 

tranquille 

  
//  
O 

 
 

09 

09
 ثا

صورة لقارب 
على شاطئ 

البحر مع غروب 
 الشمس

 
 
 

P.E 

 
 
 
P.F 

 

   
-------- 

  
 
//  
O 
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10 

06
 ثا

صورة جملموعة 
من احلرّاقة و 

رشيد يتكلم يف 
 اهلاتف

 
 
 

P.M 

 
 
 
P.F 

 

 alloرشيد:  
oui    c’est 
bon  راك 
sure   أيا صح

 صح 
رشيد: أيا وجدوا 

 رواحكم.

صوت  
رنني 

 اهلاتف 
 

صوت 
أمواج 
  البحر

O 
 

11 
07 

 ثا
و  صورة احلرّاقة

هم يستعّدون 
 لركوب الزورق

 
 

P.M 

 
 

A.T  

 
-------- 

صوت  
أمواج 
  البحر

O 
 
 

12 

06 
 د

صورة للحرّاقة 
راكبني الزورق 
على شاطئ 

 البحر

 
 

P.P.
E 

 
 
 
P.F 

 

 

الراوي: بانتلي 
يف قليب كنت 

ندعي باه املوتار 
ما يقلع شهاك 
البنادم خطرات 

مايفهامش روحه 
بصح يدير شاراه 

 كاتبله ريب

  
 
//  
O 
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 المتتالية الخامسة عشر 

 شريــط الصـــــوت شريــــــــــط الصــــــــــورة 
 رقم

 اللقطة
زمن 
 اللقطة

مضمون 
 الصورة

سلم 
 اللقطة

حركة 
 الكاميرا

زاوية 
 التصوير 

الموسيقى  التعليق
 الموظفة

الصوت 
 القياسي

 
 

01 

06 
 ثا

صورة للحراقة 
 فوق الزورق

 
P.P.

E 

 
P.F 

  
 

 laرشيد: 
marine la 

marine  
ناصر: طفي 

  املوتار

صوت  
حمرك 

القارب 
مصحوب 

بصوت 
  مياه البحر

O 
 
 

02 

 
 د01 

صورة احلراقة 
يسكبون 
الوقود يف 

 احملرك

 
 

T.G.P 

 
 

Z.AR 

  
 

-------- 

صوت  
سكب 
  البنزين

O 

 
 
 

03 

صورة احلراقة  د 01
راكبني 

الزورق و هو 
راسي يف 

 عرض البحر 

 
 

P.M 

 

 

الشخص 
 اجملهول: 

Ah c’est 
normale 
من الصحراء 

للربد بغيتوا 
تروحوا 
تروحو

l’Europ   
شموا ريحة 

l’Europe
، هذا ماكان 

صوت مياه  
  البحر

O 
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الصح والو، 
الصح  مازال

القدام، 
توحشت 

 اجلمل"
 
 
 

04 

 
 
 

13
 ثا

صورة للزورق 
يف عرض 

البحر وقت 
غروب 
 الشمس

 
 
 

P.G 

 
 
 

P.F 

 
 

 

الراوي: كي 
تكون متودر 

فالبحر احلاجة 
الوىل لتتمناها 

si que  ما
تعاودش خترج 

 يف دزاير.
هادي اهلدرة 

قاع احلراقة 
 يقولوهالك.

 
 

موسيق
ى 

 هادئة 

 
 
//  
O 

 
 

05 

13
 ثا
 
 

صورة للناصر 
وهو يقود 

الزورق وفجأة 
يصيح بفرح 

 وسرور.

 
P.R.P 

 
P.F  

الناصر: هاهاها  
 سبانيا سبانبا 

 
 ها ها ها  رشيد

الشخص 
 اجملهول: 

Accéléré 
accéléré 

صوت  
حمرك 

القارب 
مصحوب 

بصوت 
  مياه البحر

O 

 
06 

04 
 ثا

ناصر ورشيد 
حياولون 
تشغيل 

القارب بعد 
توقفه فجأة 

P.R.P  
P.F 

   
------- 

صوت  
تشغيل 

حمرك 
  القارب

O 
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بسبب 
السرعة 
 الفائقة.

 
 

07 

09 
 ثا

صورة 
للمشاجرة 

بني الشخص 
اجملهول 
 وحكيم.

 
P.R.P 

 
A.T 

  
 

-------- 

صوت مياه  
 البحر. 
صراخ 

 احلراقة. 
صوت 
طلقة 

  املسدس
O 

 
 

08 

 
 

 د02

صورة حلكيم 
والشخص 

اجملهول 
يتشاجران 
يف عرض 

البحر حىت 
 املوت.

 
P.M 

 
P.F 

 

 

احلراقة: حكيم 
 حكيم حكيم.

صوت  
صراخ 
  احلراقة

O 
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 المتتالية السادسة عشر 

 شريــط الصـــــوت شريــــــــــط الصــــــــــورة 
 رقم

 اللقطة
زمن 
 اللقطة

مضمون 
 الصورة

سلم 
 اللقطة

حركة 
 الكاميرا

زاوية 
 التصوير 

الموسيقى  التعليق
 الموظفة

الصوت 
 القياسي

 
 
 

01 

05 
 ثا

صورة القارب 
وسط عرض 
البحر وقت 

طلوع 
 الشمس

 
 

P.E 

 
 

 
 

 

 الزم نقوللكم
حاجة كي حتل 
عينيك صباح و 

انت مقابل 
سبانيا مشس 
تاعها رحية 

 leالبايال 
bonheur  

 leيا خويا 
bonheur 

  
 

صوت 
مياه 
  البحر

O 

 
 
 

02 

د 01
 و

09
 ثا  

صورة لرشيد 
ينزع مالبسه 

ليستعّد 
للسباحة و 

يتحدث مع 
الناصر و 

 .إميان

 
 
 
 

P.R.P 

 
 
 
 

P.F 

رشيد: الناصر  
ناصر ياال 

c’est 
l’heur  

 moiناصر: 
je reste 

encor 
 tuرشيد: 

déicide 
mentent  

رشيد: 
Imene stp 
parle avec 

lui  
 c’estرشيد: 

  
 
 
 
 
//  

O 
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un 
bateaux  

ramasse   
 c’est leواهلل 

retour, 
tribunal, 

après la 
vie a la 

con dans 
un payée 

a la con.    
 

واذا صحونا 
 في بابور مغربي
جهنم تم ومن 

بعد يقيسونا 
ويخلونا نموت 
 كيما الكالب"

 
03 

03 
 ثا

ناصر صورة ل
وهو يرمي 
بنفسه يف 

 املاء.

 
P.P.E 

 
P.F  

 
-------- 

  
//  

O 
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 المتتالية السابعة عشر 

 شريــط الصـــــوت شريــــــــــط الصــــــــــورة 
 رقم

 اللقطة
زمن 
 اللقطة

سلم  مضمون الصورة
 اللقطة

حركة 
 الكاميرا

زاوية 
 التصوير 

الموسيقى  التعليق
 الموظفة

الصوت 
 القياسي

 
 

01 

 
02 
 د 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 
 ثا

 

صورة لرشيد و 
هو يرتدي بدلة  

كالسيكية 
يتحدث يف 

 اهلاتف
 
 
 
 
 

صورة جملموعة 
من احلراقة 

 ينتظرون النجدة
و انتفاضة أحد 

 احلراقة قلقا

 
 
 
 

P.M 
 
 
 
 
 
 
 

P.P.E 
 

 
 
 
 

P.F 
 
 
 
 
 
 
 

P.F 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
salut 

ADEL c’es 
Rachid 
bien sur 

j’ai réussit 
prépare la 

bière 
 
 

مانقعدش هنا 
نروح، نروح 

 مانقعدش
 

صوت  
مياه 
  البحر

O 
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 أمامصورة لرشيد 

شاطئ البحر  
جالس و هو 
حايف الرجلني 
 جبانبه حذاءه

موثوق اليدين 
يرتدي بدلة 

 رمادية 

 
G.P 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

-------- 

صوت  
أمواج 
 البحر 

O 

 
02 

03 
 ثا

صورة لرشيد و 
هو منكس 
 للرأس يبكي

 .حبرقة 

P.P.E  
P.F  

الراوي: ديراكت 
إميان بعثوها 

للبالد يومني من 
 ذاك.

  

 
03 

05 
 ثا

صورة لرشيد 
وحراس السواحل 

 االسبانية 

P.P.E   
P.F  

الراوي: ناصر 
تالقيتو فاحلبس 

 تاعهم.

صوت  
راديو 

حراس 
   السواحل

O 
 
 

04 

07 
 ثا

صورة لرشيد وهو 
 حبرقة يبكي

 
 

P.P.E 

 
P.F 

 

الراوي: كنا 
 300بالقليل 

واحد خملطني من 
السينيغال املايل، 
املروك، امليزيرية 
 يا خويا املزيرية.
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05 

04 
 ثا

صورة لرشيد وهو 
 حبرقة يبكي

 
 

P.P.E 

 
P.F 

 

الراوي: قاع  
كارهني كيفكيف 

ايل بنيناه قاع 
طار فالسما 

الروتور للبالد وال 
 هاذي املشاكل

  

 

 المتتالية الثامنة عشر:

 نهاية الفيلم

 شريــط الصـــــوت شريــــــــــط الصــــــــــورة 
رقم 

 اللقطة
زمن 
 اللقطة

مضمون 
 الصورة

سلم 
 اللقطة

حركة 
 الكاميرا

زاوية 
 التصوير 

الموسيقى  التعليق
 الموظفة

 الصوت
 القياسي

 
01 

03 
 ثا

صورة ألربعة 
من احلرّاقة 

 ينظرون

P.P.
E 

P.F 

 

الراوي: باالك 
  lesريغلوا 

papiers  و ال
 اكسبيلساوهم

موسيقى 
 هادئة

صوت 
مياه 
  البحر

O 
 
 

02 

08 
 ثا

صورة ألربعة 
من احلراقة 

 فوق القارب

 
P.E 

 
P.F  

هذه احلياة وقت 
صغري حياة مرّة 
حياة ما تتمناها 

 واحد  احلىت
على هذا الشيئ 
حكيتلكم هذي 

 احلكاية.

موسيقى 
 هادئة

//  
O 

 
 

03 

احصائيات   د  03
و أرقام على 
الشاشةمن 

 1988سنة 
على فيفري 

    
 
 

-------- 

  
 
 
//  

O 
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على  2009
األقل 

13400 
من املهاجرين 
لقوا حدفهم 

يف احلدود 
األوربية من 

بينهم 
فقدوا 5182

 يف البحر.
يف البحر 
األبيض 

املتوسط و 
يف احمليط 
األطلنطي 

من  9500
املهاجرين 

 فقدوا احلياة  
يف قناة 
سيلبسا 
3163 

توفوا ما بني 
ليبيا، تونس، 
مصر، مالتا، 
و إيطاليا و 

125 
شخص 

فقدوا احلياة 
خالل 
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عبورهم 
الطرق 

اجلديدة بني 
اجلزائر و 

جزيرة 
 سريدينيا.  
هناك أيضا 

4399 
توفوا يف 

عرض البحر 
جزر 

الكاناري و 
ق يف مضي

جبل طارق 
مابني املغرب 
و اجلزائر و 
إسبانيا من 

بينهم 
2232 

 اختفوا... 
 

 جينيريك النهاية: 

 شريــط الصـــــوت شريــــــــــط الصــــــــــورة 
مدة 

 اللقطة
زمن 
 اللقطة

سلم  مضمون الصورة
 اللقطة

حركة 
 الكاميرا

زاوية 
 التصوير 

الموسيقى  التعليق
 الموظفة

الصوت 
 القياسي

1 

11 
 ثا

صورة ألحد 
شوارع اجلزائر 

مبدينة مستغامن 
مملوءة باملارة 

P.P.E 
 

180° 
 
 

 

موسيقى  --------
 هادئة 

 



تطبيقياإلطار ال  
 

 
336 

صعود جينرييك 
 النهاية.
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 للمقاطع المختارة من الفيلم: و التضميني نيالتحليل التعي

 قراءة ليل أو مادة التحليل من أجل يرتكز التحليل التعييين للمقاطع املختارة من الفيلم على اختيار أطر التح

اقة الذي له عالقة والصورة لفيلم حر   ،وحنن بصدد حتليل النص ،متتاليات املقاطع املختارة اليت ختدم املوضوع

 مبوضوع اهلجرة الغري الشرعية.

 متتالية األولى: قبل عرض الجينيريكتحليل التعيني  للال

البداية، حبيث تظهر الصورة خبلفية سوداء   الفيلم ضمن جينرييك يفلقطات أدرجت  أربعيتكون هذا املقطع من 

كلم عن الشواطئ اإلسبانية صاحب الصورة مؤثر صويت 200كتب عليها ميناء مستغامن اجلزائري يبعد مسافة 

 وهو صوت أمواج البحر.

 

مريا حبيث تظهر لنا الصورة أرجل شخص هتتز بلقطة قريبة، وحركة كا األحداثهنا يف اللقطة املوالية بداية تسلسل 

 ثابتة، وبطاقة هوي ة ممزقة جبانبها ورقة بيضاء مطوية مرمية على األرض بزاوية تصوير عادية.
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ويف اللقطة الثالثة صورة الشخصية عمر معلق حببل يرتدي سروال ومعطف أسود ويبدوا من خالل الصورة انه قد 

اوية تصوير تصاعدية حيث صاحب اللقطة وز  إلىاألعلىانتحر، بلقطة قريبة وحركة كامريا بانورامية من األسفل 

 تعليق الراوي.

اللقطة الرابعة من املتتالية صورة عمر وهو مشنوق بلقطة مقربة حىت الصدر وحركة كامريا ثابتة، صاحب الصورة  أما

 تعليق الراوي. باإلضافةإىلالبحر  أمواجمؤثر صويت اهتزاز حبل املشنقة صاحبه صوت 

 التحليل التضميني للمتتالية األولى

 قسم ن و هو مبثابة بداية الفيلم، فالقسم األول ثمثل مرحلة ماقبالجلينرييك، أما اجلزء إىلاملتتالية األوىل  انقسمت

 الثاين ثمثل مرحلة عرض اجلينرييك.

 مرحلة ما قبل عرض اجلينرييك: 

الكربى للفيلم. غري أن دور  البينواملتتاليات هي ، وعة من اللقطات اليت تكون املشهدتشكل الفيلم من جمم

والذي  ،املرحلة على اجلينرييك االفتتاحياملتتاليات خيتلف حسب أمهيتها داخل بناء السيناريو، لذا نركز يف هذه 

عرض واخلتم.وحناول أيضا رصد حلظات ظهور الشخصيات ومن مث له دور حموري يف بسط عامل الفيلم ، 

 .الشاشةعلى   الرئيسية

 avantitreعليه اسم " ماقبل العنوان"  يطلقتبدأ هذه املرحلة بظهور أول كادر سينمائي هذا اجلزء من السرد 

 وهو الفاصل الزمين الذي حيدده الوقت، يقع ب ن بداية العرض لشريط الفيلم وظهور العناوين.
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يبعد عن السواحل  ، و الذيميناء مستغامنلقد جاء هذا اجلزء يف شكل كتابة بيضاء مكتوبة على خلفية سوداء 

ن توظيف مثل هذه اللقطة يف بداية الفيلم يسمح للمشاهد بفهم املوضوع املطروح على إكلم،   200 بـــ اإلسبانية

 متثلت يف السياق املكاين الذي جرى فيه أحداث الفيلم.إيضاحيةوظيفة  أدتمستوى السرد وبالتايل اللقطة هنا 

جبانبها ورقة بيضاء  األرضاألوىل من الفيلم صورة لبطاقة التعريف الوطنية ممزقة ومرمية على  طةاللقظهر لنا ت  و 

ركة بانورامية لتظهر لنا صورة عمر وهو مشنوق حباألعلى  إىلمطوية، وبعدها تتدرج الصورة عموديا من األسفل 

مت  من خالهلا توظيف عد ة أين هذه اللقطة مبثابة مقدمة للفيلم  تتعترب، و على شاطئ البحر هشاليحببل وسط

و ديكور، و الباس، للو ا، األشخاصو اهليئات و  دالالتاألشياءكما مت توظيف ، و  فضاءات زمانية ومكانية 

  أنيث حبينة، فكرة معينة فاللقطة األوىل لبطاقة التعريف الوطنية وهي ممزقة هلا داللة مع إىلتوحي وترمز اليت صواتاأل

أنظمة  إىلوهذا ما جعلنا نفتقد ألن هذه األخرية ارتبطت بالوجود، الل غة،  إىلكل ماهو دال يف هذا العامل يعود 

 األصلية. شياء يف حالتها األ

لثبوت  املدنية ففي نفس اللقطة فداللة الصورة ) بطاقة التعريف الوطنية ( رمز من الرموز وحق من حقوق الفرد

املوضحة يف الفيلم هي متزيق اهلوية الثقافية والتخلي عنها هذا من خالل  فالصورةرقعة جغرافية معينة  هوية داخل

 املعىن الطرادجيي للفيلم. إىلما من الناحية التقنية توحي أ اللقطةونمحتليل مض

 ةبانوراميحبركةالكامريا  تها لناقلنو اليت جبانبها ورقة بيضاء  ه وويف نفس املتتالية تظهر لنا صورة شخص هتتز أرجل

قضية انتحار حبيث زاد ا، هنا تطرح شنوقمالشخص  يظهر فيها الىتاللقطة  عندالصورة  األسفإللىاألعلىلتكتملمن 

من يكون الشخص املنتحر، وتب ن لنا من بداية  ةاألعلى نوع من التشويق ملعرف إىلالتدرج البانورامي من األسفل 

داللة احلركة البانورامية  أماما يسرده لنا الفيلم،  وفق أسباهباتماعية جيب البحث يف جا اياالصورة الفيلم يعاجل قض

، كما سامهت يف خلق عنصر التشويق ألن الكامريا قبل أن تربز مر ة واحدة جسد املمثل ائيةحكأدت وظيفة 
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القلق كما هو الشأن بكامل طوله تبدأ بكشف األرجل فالصدر حىت تنتهي بالوجه وهو التدرج الذي ينتج عنه 

 Remplissage de planتكلم عن مأل الفراغ أو ما يسمى مبأل القطة ) ماعند جيل دو لوز عند

 

 

 

 أثناء عرض جينيريك

بعض اجلزيئات  إظهاريتكون هذا اجلزء من ثالثة عشر لقطة تربز لنا العناصر األساسية واملهمة يف الفيلم يب ن لنا 

على وصف املكان وهو سوق يعج  باملارة، وباصات  اللقطةاألوىل، حبيث مشلت واألماكنمن األشياء، والفضاء 

يف اللقطة  األوىلمتوقفة مع حركة نشيطة للمواطن ن بلقطة اجلزء الكبري وزاوية تصوير غطسية، ظهور كتابة اجلنرييك

جينرييك" تدعم منطقة دوسيون" بلقطة "فريونيك رويف تقدم"، ويف اللقطة اليت تليها دائما يف نفس الصورة كتابة 

عادية، صاحب هذه اللقطة صوت قياسي واملتمثل يف ضجيج  اجلزء الصغري وحركة كامريا ثابتة، زاوية التصوير

 املارة، والسيارات مصاحب مبوسيقى هادئة.
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هر السمعية ويف نفس املتتالية صورة لشاب وهو ثمشي بسرعة داخل حي يوجد به سوق ومارة، مصحوب بالظوا

ه موسيقى هادئة بلقطة مقربة حىت الصدر وتنقل مصاحب للكامريا بزاوية عضجيج املارة، وصفري السيارات تتب

هذا لي راه مقلق تاني مشي انا هذا الناصر حبيبي كيف كيف، كي خويا تصوير عادية يظهر لنا تعليق الراوي " 

هو ، أنا و عمر عولنا نحرقونهجروا، معناها نهربوا  تربينا في سيتي وحدة، ناصر هو البوقوس تاع الكارتي،

"حـــــــراقة"مونتاج "سيلفي  و إثر هذا التعليق يظهر لنا عنوان الفيلم بالبنط العريض من هذي البالد وننساوكلش"

 غادمار"

 

ويف لقطة أخرى ناصر يصافح رجل داخل مدخل العمارة مث يدخالن يف الطابق السفلي مصحوبة بكتابة 

 اجلينرييكميكساج " فرونسواكروليت" بلقطة مقربة حىت اخلصر، وحركة كامريا ثابتة بزاوية تصوير عادية

يف  حبيث يدور حوار ب ن الرجل وناصر مث يقدم له جهاز "جي يب آس" بلقطة مقربة حىت اخلصر وتنقل مصاحب

جي يب آس يف يد الناصر وهو يتفحصه للكامريا بزاوية تصوير عادية، لتنتثل الكامريا بعد ذلك اىل صورة جهاز 

 مصاحبة بكتابة اجلينرييك " بوست برود فيليب آكوكا".
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ويف اللقطة الثامنة من املتتالية الشخص والناصر واقفان يقل ب اجلهاز، الشخص يتلق ت ثمينا ومشاال داخل العمارة 

 .ؤثر صويت وهو ضجيج املارةبلقطة مقر بة حىت اخلصر، وكامريا ثابتة بزاوية تصوير عادية مصحوب مب

 

 

 

مث  يدخل الناصر يده يف جيبه وهذا يف اللقطة التاسعة ليعطي الشخص مبلغ مايل مقابل اجلهاز بلقطة قريبة وحركة 

األسفل، وزاوية تصوير غطسية مصحوب بصوت قياسي ضجيج املارة وموسيقى صوتية  إىلبانورامية من األعلى 

 ثر صويت وهو صوت الكيس. مؤإلىهادئة باإلضافة 

 

 

 

" أيا اهلل يسهل توصل بخير ويف نفس املقطع الشخص يستلم املبلغ بزاوية تصوير اجملال واجملال املقابل الشخص 

 شاء اهلل" إن
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 وبعدها الناصر يستعمل هاتفه النقال يف حماولة اتصال مث تظهر لنا كتابة اجلينرييك "فيلم ملرزاق علواش"

 

 

 

 

تصال بلقطة قريبة وحركة كامريا بانورامية من لال فيأذنيهويف اللقطة األخرية من املتتالية الناصر يضع هاتفه النقال  

 وزاوية تصوير تصاعدية. األسفإللىاألعلى

 

 

 

 أثناء عرض الجينيريك:

باصات و الباملاراة، يف فضاء مكاين آخر ويف تعاقب خطي للصور خيلق لدى املشاهد نوع من الواقعية سوق يعج 

توقفة، وحركة نشيطة للمواطن ن بلقطة اجلزء الكبري اليت تبدأ هبا أحد فصول العمل ومشاهده. وداللتها تقدمة امل

للمواقع وجغرافية املكان وتدخلنا يف احلدث دون غموض رافق هذا املشهد شريط صويت دال وتعبريي هو اآلخر 

صوت السارد وكل ها عوامل سامهت يف خلق التشويق وحب متثل يف ضجيج السيارات واملارة وكذا 

 اإلستطالعواإلحاء بالواقعية لدى املشاهد هبذا الشكل يعلن املخرج عن بداية الفيلم.
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ب ن البنية  يربطالرقيق الذي  اخليطمستوى البنية العميقة للفيلم وحماولة كشف  إىلومن هنا يسمح لنا بالدخول 

حيث سنقوم بتفسريات وتأويالت ملعرفة آليات  االجتماعيةوالواقع املادي املتمثل يف البنية املعقد ة واملشكلة للفيلم 

 املعىن داخل هذه البنيات. إنتاج

مت  الرتكيز بعدها على شخصية ممثل وذلك يف لقطة مصاحبة وهو ثمشي يف أحد شوارع املدينة ويف هذا املشهد 

ركز عليه املخرج يف بداية الفيلم فهي تساعد املتلقي بوضوح داللة توحي صورة الشخص بأنه هو البطل الذي ي

على لقطة طويلة من بداية الفيلم، حبيث مت  تصويره يف وضعية جد   حضيالرؤية وما ينوي البطل تقمصه حبيث 

 وظيفة وصفية تصف لنا حالة املمثل البطل خالل فرتة. أدتقلقة بتنقل مصاحب للكامريا حبيث 

الذي أصبح بوثقة  السينمائينية األخرى من أروقة، وأزقة املدينة فهي تدرج فيما يسمى بالسرد أما الفضاءات املكا

 االقتصاديطبيعة النشاط  إىلفيها كل أشكال التعبري اإلنساين، فرتمز لنا حركة الفضاء اخلارجي  ومتتزجتنصهر 

اللة على عدم النظام والفوضى حيث ، وانتشار بعض مظاهر القمامة الدألبسةللسكان كما بينته الصورة منتجات 

هذا لي راه مقلق تاني ماشي انا هذا الناصر حبيبي كيف كيف كيما خويا امتزجت الصور بصوت الراوي " 

تربينا في سيتي وحدة ناصر هو البوقوس تاع الكارتي، انا و عمار عولنا نحرقو، نهجرو، معناها نهربو من 

" يف السياق اللغوي للفيلم تدل ا" " هنربو امن حيث املضمون السردي فكلمة " حنرقو  هذي البالد وننساوكلشي"

، ليظهر بعدها تعرتيهأصبح يشكل هاجسا أمام الشباب اجلزائري نظرا للمشاكل اليت  األصليعلى أن املوطن 

ة األوربية يقوم حبرق عنوان الفيلم " حراقة"فكلمة حر اقة هلجة جزائرية، وهي أن املهجر السري عند وصوله للقار 

فتضطر إلطالق  إقامتهأوراقه الثبوتية من جواز سفر وما شبه ذلك حىت ال تتمكن السلطات من طرده لبلد 

 سراحه.
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سر ية املهمة مكل ف هبا البطل، وذلك   على مكان منعزل ليلتقي هناك بشخص جمهول يدل إىلمث توجه ناصر، 

هول والذي يعد من الشخصيات الثانوية للفيلم، حبيث جهاز كما بينته اللقطة ناصر و حياور الشخص اجمل

(GPS)  الذي حيدد مسار الرحلة وهذا يدل على طبيعة املهم ة السرية غري واضحة املعامل هي األخرى حبيث رافق

هذه املتتالية شريط أيقوين دال هو اآلخر متثل يف صوت السارد مصحوب مبوسيقى هادئة تعترب مساعد يف التعبري 

 ن املوافق وسرد األحداث فمن خالهلا يستطيع املتفرج أن حييا حياة أبطاله يف الفيلم، وان يدرك مشاعرهم.ع

 متتالية الثـانية: تحليل التعيني للال

حتتوي املتتالية الثانية من أربع لقطات حبيث نشاهد فيه تسلسل لألحداث بصورة تظهر بطاقة التعريف الوطنية 

 . ممزقة مرمية على األرض جبانبها ورقة بيضاء مصحوبة بصوت رن ن اهلاتف بزاوية تصويرغطسية وكامريا ثابتة

 

 

 

 

شخص هتتز بعدها تظهر لنا كامل الشخصية بالطريقة البانورامية من  ألرجللتنتقل الكامريا تظهر لنا فيها صورة 

 صورة عمر وهو معلق حببل داخل شالية على شاطئ البحر. األسفإللىاألعلى
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صدرها مصحوبة  إىلبطاقة اهلوية يف حزن وبكاء وتضم ها  إلصاقوهي تعيد  "انثمإل"مث  يب ن لنا املقطع صورة 

العزيزة راني رايح ثالث خطرات وهوما يحكموني، بالدي والت نقطة كحلة في  " ايمان ختيبتعليق الراوي

 بالي، تكبر حتى استعمرت دماغي، تشفاي واش قلتلك، اذا رحت نموت، واذا مارحتش نموت."

 

 

 

 

 متتالية الثانيـــــة: تحليل التضميني للال

ي يعد  تسلسل األحداث يف الفيلم يشكل البناء الرئيسي للفيلم والذي متثل يف انتحار الشاب عمر والذ إن

تعمد املخرج على  أين ما قبل اجلينرييك للقطةهذه اللقطة ممكررة تعتربحبيث  ه، ذكر السلوك املرفوض كما سبق 

ما تنص  )حفظ النفس( و ية للتعاليم اإلسالميةهي مناف االنتحارفظاهرة  ،تكرارها ليب ن من خالهلا مأساة الفيلم

ب ن السلوك والقيم حبيث ثمثل الوازع الديين  وطيدةوالسنة النبوية الشريفة وجند هناك عالقة  القرآنيةعليه النصوص 
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لكل جمتمع بغض النظر عن بناء  إذيف الكثري من اجملتمعات األساس الرئيسي يف مقوماهتا املعنوية،  األخالقيو 

والعالقات اإلنسانية جيمعون على أمهية الدين واألخالق  واالجتماعبته، معتقد ديين مع ن، هلذا علماء النفس تركي

 يف حياة اإلنسان.

للحديث عن بطاقة اهلوية اليت تكررت هي األخرى يف املتتالية الثانية فهي املعادل الصرف ملا  أخرىوعودة مرة 

التمثيلية هي ما كانت عالقتها املشاهبة ب ن اهليئة  إذأناالستعارةعلوم البالغة ستعارة التمثيلية املركبة يف يسمى اال

الصورت ن البالغيت ن  إحدىتشبه  إذاملستعار فيها املدلول أو املشبه به، واهليئة املستعار هلا الدال أو املشبه به، 

.حبيث أن بطاقة اهلوية وهي ممزقة تعرب عن 1الصورة املشبهة هي من جنس الصورة املشبه هلا  أنباألخرى مث يد عي 

ماهيتك، وبتايل يوجد مظهران أساسيان هلوية شخص ما أو هلا امسه الذي ثميزه عن غريه من الناس وثانيها ذلك 

تعقيدا وعمقا الذي يشكل يف احلقيقة ماهية املرء والذي المنلك كلمة دقيقة تصفه،  امللموسواألكثرالغري  الشيء

على معناها اجلوهري أما األنا ) الذات والشعور(  االنتباهمن الناس مثقلة بدالالت دينية تصرف  فالروح للعديد

والذات الباطنية متصلة بعلم النفس الشعيب الذي ظهر أخريا كما أن  فوريديةفهي مثقلة على حنو مشابه بشحنة 

شارية إ اسم املرء الذي يؤدي وظيفة له عالقة حبالة مطابقة واهلوية الشخصية نفسها ب ن إضافيةللهوية معاين 

 .1 املرء الذي يؤدي وظيفة داللية حقا السمآخر قدحنسب أنه معىن  امسشيئيو 

أما الشريط األيقوين و املتمثل يف رن ن اهلاتف وأمواج البحر الذي له أثر كبري يف جتديد املعىن الذي يوحي بالواقعية 

الصوت  أماحتذيرا ما مثل الرسالة النصية  خباراأوأمكاملة حتمل فصوت رن ن اهلاتف يف الفيلم يعرب عن صدور 

القياسي صوت البحر ، فهو من األصوات الطبيعية، وهي من العالمات اليت وظفها املخرج يف كامل فيلمه واليت 

 رحلة اإلحبار إىل الضفة األخرى.  أوتدل على رمز جريان احلياة 
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بطاقة اهلوية يف بكاء صامت وحزن  إلصاقتالية صورة إلثمان وهي تعيد أما يف اللقطة املوالية فهي تكملة للمت

، بالدي حاير العزيزة راني  أختيإيمان "عميق حبيث تربز لنا هذه اللقطة لوعة الفراق مصحوبة بتعليق الراوي 

 والت نقطة كحال، كبرت حتى استعمرت كامل دماغي، تشفاي واش قلتلك اذا رحت نموت، وإذا مارحتش

هذه الرسالة كتبت يف الورقة البيضاء املرمية جبانب عمر استعملها املخرج لنزع اللبس الذي يعرتي  نموت. "

 األمالشباب اجلزائري يتصور أن وطنه  أنالصورة وفهم سبب انتحار عمر ، ومن خالل الرسالة املكتوبة نفهم 

" ياكولني الحوت وال شعارات عديدة منها طريق املوت على املكوث يف وطنهم حتت  يفضلوننقطة سوداء هلذا 

هي شعارات يرددها احلر اقةهربا من الواقع ولو بعد فشل  الدود." "الكرطون في روما وال القعاد في الحوما. "

 حماوالهتم العديدة يف احلرقة.

 متتـــــــالية الثالثة:تحليل التعيني للال

ملكان خارجي وهو املقربة لتظهر لنا صورة أليدي متشابكة تنتقل الكامريا يف املقطع الثالث لوصف فضاء عام 

 البحر وبكاء. أمواجأمام القرب بلقطة قريبة وحركة كامريا ثابتة بزاوية تصوبر عادية مصحوب بصوت 
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وبعدها صورة جملموعة من النسوة ملتف ن حول القرب يف حزن بلقطة اجلزء الصغري وحركة كامريا ثابتة، مث  تظهر لنا 

"الموت تاع عمر زدمتنابزاف من صورة لرشيد والناصر متكئان على جذع الشجرة مصحوبة بتعليق الراوي 

 هاداك النهار ولينا نروحوابزاف للمقبرة."

 

 

 

 متتالية الثالثـــــــــة: التضميني للتحليل ال

يصف لنا املقطع الثالث فضاء آخر وهو املقربة رمزا من رموز اآلخرة هناية العامل الدنيوي حبيث صورت لنا الكامريا 

عائلة الفقيد يف صمت رهيب ال أحد يتكلم احرتام حرمة املقابر يف اإلسالم أو يف عقيدة أخرى فالشفرة اليت أراد 

 يعلم مصريه. او الفقدان ال أحدهناية حنو اجملهول إما املوت  وهي إيصاليهااملخرج 

" الموت تاع عمار صورة لرشيد وأصدقائه متكئ ن على جذع الشجرة داللة على احلرية لتمتزج بتعليق الراوي 

نفس النهاية  أنتب ن لنا من خالل التعليق صدمنا من هاداك النهار ولينا نجو للمقبرة ونفكروا في الحرقة. "

 الضفة األخرى أو املوت. إىلاليت كانت مع صديقهم ستكون هنايتهم، إما الوصول 

 متتالية الرابــــــعة:تحليل التعيني للال

بلقطة اجلزء الصغري  األمطارصورة لفضاء خارجي به عمارة على واجهة البحر مع مساء ملب دة بالغيوم مع تساقط 

 .األمطارالبحر، رياح وهطول  أمواجوحركة كامريا ثابتة وزاوية تصوير عادية مصحوبة بصوت 
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حسان املدينة مصحوبة بتعليق الراوي"  أزقةويف اللقطة الثانية صورة لرشيد يرتدي معطف ويداه يف جيبه يف أحد 

 الدراهم وال يحبس كلش واه." عطانا يومين باش نكملولو

 

 

 

هذاك النهار كان البرد بزاف في وبعدها تظهر لنا صورة ماشية يف الطريق حبركة بانورامية ليكمل الراوي حديثه " 

 ي"مستغانم، حتى الثلج وطاح هذا الثلج ما يبشرش بلخير عمري ما ننسا الموت تاع عمر صاحب

 

 

 

 الرابعــــــــة:متتالية تحليل التضميني للال

يث السماء ملبدة حب ،مثل يف حي يقع على واجهة البحراملشاهد أمام فضاء مكاين خارجي يت ،يف هذا املقطع

مغامرة  ترتجماختار املخرج هذه الصورة للداللة على فصل الشتاء فلغة الطبيعة  ، لقدواألمطار الغزيرة ،بالغيوم
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عامل  داخلالغوص  استعارة تشبيهية يفالرحلة اليت سوف خيوض غمارها جمموعة من الشباب فداللة الغيوم واملطر 

نكتشفها عرب  نأالفيلم يف ختيل عوامل ممكن  ترمجةاحللم واحلياة متطلعا إىل عامل متأمل، وهنا عوضنا كثريا عن عدم 

بري التشكيلي البصري، ويعترب هذا النوع من الصورة نظام بديل عن حتويل معىن اللغة املنطوقة املغيبة إىل معىن التع

اللغة مصحوب مبؤثر صويت دال على واقعية القصية فداللة اللغة السينمائية يف هذا املشهد اكتشاف دالالت 

بعد ،  révélation soudainesأو الكشف املفاجئ لألشياء ،  franchisseخاصة مثل التعبري الصريح 

ويداه يف جيبه وهو متخفي يف مكان  معطفالكامريا يف نفس الفضاء أين تظهر صورة لرشيد يرتدي  تنتقلذالك

نا يومين باش نكملولو احسان عطاجلميع للداللة على سر ية املهمة مصحوبة بتعليق الراوي "  أنظارخايل عن 

 يهم حياة اآلخرين لتظهر بعد الذي يهم السماسرة هو مجع املال وال األمرمبعىن  الدراهم سينو يحبس كلشي. "

األمر الذي يدفعه لرتكيز نظره  ،ح ن سيارة حبركة بانورامية أفقية حبيث جتعل املتلقي حيس كأنه موجود يف الوسط

رد بزاف في مستغانم حتى هذاك النهار كان البعلى ما تقوم به الشخصية من أفعال ليكمل الراوي سرده " 

حبيث مت  ربط الطبيعة بالقدر وهي ثقافة مكتسبة يتم ربط الطبيعة  بالخير. " اح هذا الثلج ما يبشرشالثلج وط

التشابه ب ن الطبيعة والثقافة  إنبالواقع مثال يف الثقافة اجلزائرية رفيف الع ن يوحي بأنه أمر سيئ سوف حيدث، 

ه وأكمل الراوي حديثه يتمثل يف أن كل منهما قدرة يوظفها اإلنسان يف حماولة التكيف مع املواقف اليت تواجه

ة اليت سوف خيوضها احلراقة لمت ربط حادثة انتحار صديقهم بالرح عمري ما ننسا الموت تاع صاحبي عمار. ""

 .ولكن بطريقة خمتلفة ثمكن أن تكون هنايتهم نفس مصري صديقهم

 متتالية الخــامسة:تحليل التعيني للال

كيراك" القوارب، ليلتقي بعامل هناك وجيري بينهم حديث العامل " وإصالحدخول حسان لورشة صناعة السفن 

 الباب إغالقمصحوبة مبؤثر صوت " "لباسحسان 
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درتلك العامل: "  30وحد الموتار اخويا 

بزاف حسان:" ها منا على سوق": " :" وينتا نجي نديها" العامل" صوت الغطاء البالستيكي حسانشيفو

باغي حسان: "  " تخلصني عادي انت تخلصني أمام ربي."العامل:  عادي"والناس مقلقين أنا نخلصك 

 تولي إمام ذورك."

 

 

 

 متتالية الخامســـة: تحليل التضميني للال

لعبور املياه املتوسطية حنو الضفة املقابلة تزايد أعداد  يعاجل هذا املقطع قضية التهريب ذات التنظيم املقاواليت

 إجيادالسماسرة الشباب اليائس ن حىت من  إذيصطادمنهم  لالستفادةاملهاجرين غري الشرعي ن دفع هذه الشبكات 

فرص العمل يف أوطاهنم وتشددهم على اهلجرة الغري الشرعية مقابل مبالغ مالية ويعترب هذا النوع من اهلجرة من 

 . 1مثنا من باقي األشكال األخرى  األقللكونه  إقباالأكثر الطرق 

ورق وتظهر هذه احلقيقة جليا من خالل هذا املقطع حيث يتوجه حسان دليل الرحلة إىل أحد الورشات ألخذ ز 

الرحلة يف سرية تامة ومن خالل حتليل الشريط الصويت وباعتباره مادة من مواد التعبري اخلاصة بالغة السينمائية فإن 

احلوار الذي جرى ب ن حسان والعامل داخل الورشة، يدل على نشاط شبكات التهريب، اليت ال يهمها سوى 
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ان كان الزمن السردي يف هذا املقطع زمنا طبيعيا حييل على احلصول على املال رغم معاقبة القانون ملثل هذه الفئة و 

بعض التغريات الل ونية والتالعب باإلضاءة  ألحداث( فهو أسلوب  لألمطارحالة الطقس ) جو متقلب وتساقط 

حضوره الصويت كان خافتا يف  أنليجعل الصوت أكثر قتامة فيبعض األحيان وعمق الشعور بالوحدة والقلق رغم 

ورغم تقلبات الطقس اليت التسمح باهلجرة فإن هذا مل ثمنع حسان من اجملازفة واملغامرة يف  األحيانن الكثري م

عرض البحر ومدى تعل ق العصابات بأهدافها حىت وإن كان هذا على حساب اآلخرين وذلك كما بينه احلوار 

ناس مقلقين أنا نخلصك وينتا نجي نديها؟ " العامل: " ها منا على سوق " حسان: " بزاف الحسان: " 

مثل هذه العصابات  إنعادي " العامل: " انت تخلصني غدوا أمام ربي " حسان: " باغي تولينا إمام دوك."

انعدام الضمري  إضافةإىلينعدم فيها الضمري األخالقي وهو قدرة فطرية تدرك اخلري من الشر من غري خربة سابقة 

 ".  وك" باغي تولي امام ذر الديين يف قول حسان: 

 متتالية السـادسة: تحليل التعيني للال

من هذا املقطع عشر لقطات تصف لنا احلالة العامة السائدة يف املدينة بدأت بصورة حي به عمارات تندرج ض

مقعرات هوائية مغطى بقرميد وأطفال صغار متكئ ن على شرفة العمارة مث صورة إلثمان وهي متشي يف رواق العمارة 

الراوي "  فاتاالحنرامرتدية للحجاب مث يسرتسل الراوي يف وصف احلالة وخمتلف أشكال 

الميزيريةالشوماجالطرافيك كل يوم ناس تزيد وناس تموتتحلم برك لوكان دير سونداج تلقى تسعين بالمائة 

 .األذانهذه اللقطات بصوت  امتزجتحبيث  قاع غدي يروحو." 
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تظهر لنا الكامريا إثمان وهي يف سيارة األجرة تتجه حنو الشاطئ ويف الطريق تقوم خبلع احلجاب لتبقى يف  وبعدها

لباس وهيئة غري مألوفة وتعجب السائق من هذا املنظر من خالل املرآة العاكسة للسيارة، صاحب اللقطة مؤثر 

 صويت وهو صوت حمرك السيارة.

 

 

 

 

 

 

 

 متتالية  السادســـــة: تحليل التضمين للال

وصف احلالة العامة للحي، مت الرتكيز على البنايات كشكل من أشكال التجمع السكاين وبصفة دقيقة على 

الثقايف و السيطرة على فكر ما أو جمموعة  االستالباملقعرات اهلوائية وهي مثبتة على سطح اجلدران كإشارة على 

حتول هذا الفكر  إىلي لإلنسان بذاته أو جملتمع بعينه، وهذا يؤدي بالضرورة أفكار على البىن العقلية والنهج الفكر 
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املسيطر هلذا الكائن أو اجملتمع، إىل سلطة مطلقة ال ثمكن دحضها أو مواجهتها، فالقنوات الغربية هي عبارة عن 

عمل جاهدا تصال احلديثة فالغرب يغزو ثقايف قادم من بعيد بفضل ما حدث من تطورات يف نطاق شبكة اال

الدول الغربية ليواجهوا  إىلعلى ترويج منوذجها الذي يعرب عن احلرية والذي يعترب سببا رئيسيا يف هجرة الشباب 

 مصريا آخرا يف انتظارهم.

 للداللة على ضيق املساكن، عيشة بسيطة.  مكتظةحيث ركزت الكامريا على العمارات وهي 

 متتالية السابـعة:تحليل التعيني للال

يف املقطع السابع حدث تغيري يف قرار إثمان اهلجرة مع الناصر ورشيد حبيث تب ن لنا الكامريا صورة إلثمان وهي 

 :" راني حابة نروح معاكم"احلديث إثمان أطرافجتري باجتاه صديقها ناصر مث يصعدان درج الشالية ويتبادالن 

 

 

 

 " درك ماشي " إثمان  " إيمان ما تقاهمناش كيما هاك" إثمان تكرر نفس الكلمة الناصر: " منيتك ناصر: 

" يصحبها مؤثر صويت أمواج كيفكيف ما نقدرش نقعد دقيقة بال بيك في هاذي لبالد بالد الهم، بالد الشر.

 البحر.
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 .ويف نفس املتتالية تنتقل الكامريا لتصف لنا فضاء آخر، صورة لبحر هائج وقارب أمام الشاطئ

 

 

 

حلراق يسعل احلراقة وجمموعة من املؤونة وبلقطة مقربة حىت الصدر صورة اوبعدها بزاوية تصوير غطسية صورة  

: "هذا هو " حسانواه راه مريض" احلراق" واش بيه هذا راه مريضويتناول الطعام يصحبه تعليق حسان " 

 كتلتنا الميزيرية في هذا الغابة.": "2احلراق الريسك"

 

 متتالية الســـــــــابعة:ميني للتحليل التضال

تظهر لنا صورة إثمان متوجهة حنو الناصر مث يصعدان درج الشالية بلقطة متوسطة حبيث تضع هذه اللقطة املتفرج 

من حتت إىل فوق ) بانوراما عمودية( إلبراز تفاصيل الديكور مث  يف عالقة محيمية مع املمثل ن، وبلقطة بانورامية

راني حابة نروح معاكممانقدرش نقعد دقيقة في هاذي البالد بالد الهم، بالد جيري حوار ب ن الناصر وإثمان " 

 حيث يرتبط هذا احلوار من الناحية السوسيولوجيةبألبعاد التالية:الشر" 
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، والروابط االجتماعية وينعكس ذلك ميدانيا االجتماعيكك يف قواعد الضبط ضغوط البيئة وما يصاحبها من تف

 يف صورة أن املهاجرين غري الشرعي ن يعيشوا يف بيئات اجتماعية منخفضة املستوي ن االقتصادي واالجتماعي.

حدوث  إىلاملتاحة بالطرق املشروعة فاجملتمع يؤدي يف حاالت متعددة  األهدافاختالل التوازن الوسائل و 

 .اتاالنزالقالتماسك والتساند االجتماعي ن وبالتايل ظهور  إلىإضعافاضطرابات ما يؤدي بدوره 

 حضيمتضاربة بلقطة اجلزء الصغري، حبيث  وأمواجويف نفس املقطع تنتقل الكامريا لتصور لنا واجهة البحر هائج 

الدرامي للفيلم فالبحر بصخبه وهيجانه كان  هذا العنصر الطبيعي وبقوة يف الفيلم وجزءا هاما وجوهريا يف البناء

ملجأ لشخصيات الفيلم للهروب من الواقع وقسوته. مصحوب بصوت قياسي صوت القارب وموج البحر 

ت على شريط السينما وحتتاج الستعماهلا حسا عاليا من و حيثشكل هذا املؤثر الصويت عنصرا هاما من عناصر الص

 ختلق جوا يشعرك بالواقع وباحلياة متاما. ألهناانه داخل احلدث جيعل املشاهد حيس  أنقبل املخرج، 

وجه الشخصية  رتأط  تتواىل الصور يف هذه املتتالية حبيث تربز لنا الكامريا صورة ملؤونة احلراقة بلقطة قريبة وهي اليت 

املتفرج حب االطالع تفصيل ما يف الديكور ليتولد يف احل ن لدى  إىلحىت العنق من اجل أن يلفت انتباه املتفرج 

خصنا نكونوا عشرة الزيادة وال نقصان مع حركة كامريا ثابتة للرتكيز على الديكور مصحوبة بتعليق الراوي " 

لدحر الشخصية وتقزثمها من خالل  بزاوية تصوير غطسية نتقاسمواكلشي الخوف حتى الفرحة كي نوصلوا."

فاملصطلح ن  " نتقاسموا الفرحة والخوف"سرد الراوي والداللة الرمزية اليت تكمن يف تعليق السارد يف قوله 

شخصية ألفراد حبيث تربز هذه األخرية من خالل املكبوتات والفرحة مها مصطلح ن نفسي ن خيص اخلوف

منها املرئية يف استقطاب املشاهد مبغريات  اإلعالمجتماعي، ولوسائل والرغبات يف البحث عن حتقيق التفوق اال

 يسعون لتحقيقها يوما ما. امتزج هذا املقطع بصوت اصطناعي وطبيعي صوت مؤونة احلراقة. أحالمالغرب 



 اإلطار التطبيقي
 

 
357 

شاطئ البحر وللمكان داللة رمزية حتمل معاناة قاسية  أماماملقطع يف فضاء داخلي وهو شالية إحداثمت تصوير 

ن اجل السري يف طريق جمهول ويف أغلب عمليات هتريب املهاجرين يكون عدد من هؤالء أو مجيعهم قادمون من م

مناطق بعيدة عن املكان الذي تنطلق منه الرحالت، وهناك عمليات حتضري كثرية ينبغي القيام هبا قبل بدأ الرحلة، 

الرحلة  إجراءاتغاية استكمال مجيع  إىلزبائنهم  أماكن يبيتون فيها إىلوعليه يكون املهاجرين السري ن حباجة 

مكان يسكنوه  إىلحباجة  األكثريةفان  األقاربكان البعض منهم جيد مأوى لدى أحد   إذاوحت ن الفرصة لبدئها و 

 غاية االنطالق. إىل

 متتالية الثامنة:تحليل التعيني للال

يندرج ضمن هذا املقطع ثالث لقطات استهل ت بصورة إثمان وهي واقفة تتطل ع من النافذة مصحوبة مبؤثر صويت 

 إىلصوت الرياح وصفري سيارة الشرطة لتتبعها صورة لناصر وهو ثمشي على شاطئ البحر مث يقف ويرتصد 

 . األفقالبعيد صوت أمواج البحر و طيور البحر

 

 

 

 

 متالية الثــــــــــامنة:تحليل التضمينيللال

تتطلع بصمت من النافذة منغمسة يف التفكري  إثمانفضاء خارجي مستهلة بصورة  إىلتعود بنا الكامريا من جديد 

داللة على شرود الذهن لتعقبها مباشرة صورة لناصر وهو يتطلع لألفق البعيد يف ح ن غياب احلوار وحل ت الصورة 
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والناصر داللة على العالقة العاطفية بينهما عمد املخرج على  إلثماناألوىل والثانية حمل  ال لغة وتوايل اللقطت ن 

توظيفها حبركة كامريا بانورامية لوصف املنظر اخلارجي مصحوبة مبؤثر صويت طبيعي وهو موج البحر املؤثر الصويت 

حلالة صوت الطائر مؤثر صويت كالطيور يف هذه ا  إحياءاتاألصواتجانب استخدام  إىلالغالب طوال أحداث الفيلم 

اصطناعي نظرا حلد ة صوته داخل املقطع، وهناك صوت ثانوي يتمثل يف صفري سيارة الشرطة للداللة على 

 املشاكل الغري القانونية املنتشرة يف البالد.

 متتالية التـاسعة:تحليل التعيني للال

ملهى  إىلمجاعة املهاجرين حكيم وهو صديق قدمي لرشيد والناصر يدخل  إىليف هذا املقطع انضمام عنصر جديد 

هذا حكيم ليلي ملالقاة حسان دليل الرحلة وهو يرتدي قميصا معطفا وقبعة، ويضع حلية خفيفة عل ذقنه الراوي "

 سمينة حتى هو باغي يحرق معانا"

 

 

 

 

هاذي  شواال" حكيم: " سي ريغليحسان: "  واش قلتلي حسان"ودار حوار ب ن حكيم وحسان حكيم: " 

مع الصباح نعطيك الرسمي وجد يصمت حسان مث يرد "  " قلتلك سير يغلي، سير يغلي "" حسان سير يغلي

واش دخلك ." حكيم: " بّدل الكسوة تاعك يرحم والديكحسان " سالم عليكم" " حكيم " روحك

 "فالكسوة تاعي هذا شي شغلي.
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 أما املوسيقى املوظفة غناء املالهي الليلية. "الدومينو"صاحب املقطع مؤثر صويت املتمثل يف قطع 

 

 

 

 متتالية التـــــــاسعة: تحليل التضميني للال

ا تظهره الصورة بلقطة اجلزء الصغري الشاب املتميز حكيم ذو اللحية اخلفيفة يرتدي قميص مبيبدأ هذا املقطع 

احد املالهي ملالقاة حسان وتسوية أمور الرحلة مع كل من ناصر ورشيد، وحنن يف  إىلمعطف وقبعة وهو يدخل 

صورة من هيئة، لباس، ديكور معاين ملختلف التشكيالت البصرية املتمظهرة يف ال إعطاءحتليلنا التضميين سنحاول 

 تبيان رمزية الشخصية وعالقتها مبسار البناء الدرامي لفيلم كما سنقوم بتحليل الشريط الصويت األيقوين. إضافةإىل

اجلزائرية فضاء لتجمع خمتلف طبقات وفئات اجملتمع، ومكانا منبوذا يف  األفالمتعترب احلانة يف هذه اللقطة داال يف 

ما حللنا هذه اللقطة سيميولوجيا ناتج عن  إذالكونه بؤرة التلف القيمي، وفساد أخالق األمة و  العرف العام نظرا

 غياب األصل الشرعي، و الضعف القيمي واحلضاري يف شخصية الرجل حكيم الذي أوكلت له القوامة. 

غبون يف اهلجرة ظهور خيط أما بالنسبة لتجنيد املهاجرين فغالبا ما يتم ذلك يف املقاهي واحلانات حيث يرتصد الرا

الشبكة، معىن ذلك أن هذه األخرية ال تقوم يف الغالب مبهام جتنيدية حفاظا على اجملموعة من  إىليقودهم 

 الشكوك اليت قد حتوم حوهلم، خصوصا من جانب عناصر األمن. 
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 متتالية العــــــــاشرة: تحليل التعيني للال

استهل ت بدايتها بوصف فضاء داخلي وهو املنزل صورة لرشيد يلف حاجياته داخل كيس بالستيكي أسود  مث 

 . يلصق الكيس البالستيكي يف جسمه ويل ف حوله بالشريط الالصق

 

 

 

فيا باطل الحق  يشوفوا" خاوتي الصغار حبيث نشاهد صورة إلخوة رشيد جالس ن ويتطلعون فيه بصمت الراوي 

وفطيارة وكل واحد بالواحدكي راني رايح ومخليهم بصح بروميتلهم نشاء اهلل غي نطلع نطّلعهم   يغاضون

 تاعه."وألبي

 

 

 

 

 متتالية العاشرة:تحليل التضميني للال

داخل فضاء خارجي وهو  البلليف هذا يبدأ رشيد يف التحضري، ويلف حول صدره شريط الصق حلفظ أمتعته من 

رشيد وينامون يف غرفة واحدة، حيث بينت لنا هذه اللقطة  إخوةاملنزل حبيث ثمتاز البيت بالضيق حيث جيتمع 
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ضيق السكن أو أزمة السكن املسبب االجتماعي يف اهلجرة خاصة يف منطقة حضرية املدينة اليت تستقطب مالي ن 

كن مع هذا التقدم مثة مشكلة عجز اإلنسان عن حلها بشكل السكان بفضل التقدم وفرص العمل أحيانا ول

واضح وصريح، وهي مشكلة اإلسكان احلضري اليت تعد مشكلة أساسية تؤثر يف الفرد واجملتمع على حد سواء. 

 حبيث حيلم الشباب بالعيش الرغيد يف بيت مالئم يناسبه ويناسب حجم عائلته. 

 2009دليل على بساطة العيشة بالرغم ان الفيلم مت اخراجه سنة صاحب الصورة مؤثر صويت وهو صوت املذياع 

يف ظل رواج تكنولوجيا االنرتنيت وتعدد القنوات التلفزيونية وتعمد املخرج استخدام املذياع للداللة على البساطة 

قى فنلحظ وكمؤثر صويت للداللة على الواقعية ليمتزج بتعليق الراوي يف غياب حوار املمثل ن وغياب صوت املوسي

خاوتي الصغار هنا حلول الصورة مكان الصوت وغالبا ما تستعمل هذه الطريقة يف الدراما والطرادجييا الراوي: " 

النفسي دائما حيس هبا املهاجر سواء  اإلحساسبلهجة عامية جزائرية نوع من  يشوفو فيا باطل الحق غاضوني"

الراوي تعليقه "  واصليلالسري حنو اجملهول،  أوريببلد آخر  مإىلاألغري الشرعية وهو ترك البلد  أوبالطريقة الشرعية 

" التطلع إىل بصح بروميتلهم نشاء اهلل كي غادي نطلع نطلعهم بلواحد وفي الطيارة وكل واحد والبييتاعه.

املذياع ، العناصر الصوتية املوجودة يف املتتالية ) احلوار، واملؤثرات الصوتية صوت  أنعامل جمهول وعلى الرغم من 

املرجو يف املتلقي، بل ويف توليد  إحداثاألثروالكيس البالستيكي.( مها عنصران فاعالن وهلما تأثري قوين يف 

الدالالت من اللقطة فاللقطة تعمل يف الفيلم على مستوي ن من التفاعل، حيث أهنا حتمل داخلها الزمان واملكان 

 إنتاجواحلوار ( وكلها تعمل يف آنية واحدة وبشكل متزامن من  املوضوعات اإلضاءةفهي حتمل ) املمثل الديكور 

 مرحلة تتايل وتعاقب اللقطات اليت تنشأ معىن دالالت أخرى.  تأيتالداللة واملعىن، مث 

 متتالية الحادي عشر:تحليل التعيني للال

 . داخل فضاء داخلي دائما صورة إلثمان يف املطبخ وهي حتضر أكلة تقليدية
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 . "شاراكي الديري" األمحبيث جرى بينها وب ن أمها حوار  

قاع لي  " األم" " لو كان ما نروحشنهبل" إثمان: الرفيسيندار بالمناسبات يا بنتي: "األم" رفيسفإثمان: " 

" مصحوب بصوت قياسي صوت الحبس راه هنا هاذي البالد هي الحبس " إثمان: "مشاو دخلوهم للحبس

 األواين

 

 

 

 متتالية الحادية عشر: تحليل التضميني للال

يربز لنا هذا املقطع شخصية نسائية وهي صورة إلثمان وأمها يف مكان داخلي وهو املطبخ، إثمان حتضر أكلة 

تقليدية عريقة تسمى بـ"الرفيس" الذي يستعمل غالبا يف املناسبات بلقطة مقربة صدرية وهي لقطة حكائية يف 

اجلزء األساسي للديكور لتجعل بقية التفاصيل ثانوية، وبزاوية تصوير غطسية أدت إىل تقليص أبعاد  الفيلم تؤطر

 الشخصية وأفادت املعىن الرتاجيدي يف الفيلم.
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أما على مستوى الديكور نالحظ بساطة املنزل أي تكوين فكرة على الوضع االجتماعي للفئة )الفقر،  

املستعملة يف املطبخ ويغلب على املقطع طابع الصمت حبيث امتزج املقطع  القهر( ويلحظ هذا من خالل األواين

" إثمان حتدق بعينيها حبيث كانت رؤيتها مصوبة حبيث ال نستطيع ان نغفل شاراكي ديريحبوار إثمان مع أمها "

اطقة مثال لغة اجلسد املرئية، ودورها يف خدمة اهلدف الدرامي وثمكن توظيف كافة أعضاء اجلسم يف احلركة الن

مالمح الوجه إلثمان منها الع ن هلا عشرات احلركات واإلشارات وكل واحدة منها حتمل داللتها اخلاصة فنالحظ 

رة اليت تعرتيها ورمزا للتفكري وكيفية اهلروب سترمز للخوف والدهشة و داللة على املشاكل، احل إلثماناتساع احلدقة 

الرفيس يا بنتي يندار بالمناسبات" وبلقطة قريبة مع أمها، األم:" من الواقع املعاش حبيث أهنا ترفض الكالم

، داللة اللقطات قاع لي مشاو دخلوهم للحبس"، بنفس اللقطة األم:" إليمان:"يما لكوكان مانروحش نهبل"

وات يف يد القريبة يف هذه املتتالية غالبا ما تستعمل للتأكيد على الشيء املصور وتعترب اللقطة القريبة من أقوى األد

 املخرج، ولكن عليه أال يستعملها بصفة مستمرة، وبدون مربر ألن ذلك يضعف تأثريها على املتفرج، وتفقد قوهتا

أما على مستوى الشخصيات فداللة األم اليت رفضت فكرة احلرقة تتعدى اجلزء إىل الكل لتصبح رمز الوطن و 

ي بصورة أخرى الوطن، اجلزائر ككيان معنوي مجع األبناء على اهلوية األم يف هذه اللقطة هي املرأة هي االنتماء ه

 .قضية األرض ككيان مادي و االثنان يشكالن كينونة واحدة

 متتالية الثــــــانية عـــــــشر:تحليل التعيني للال

بزاوية تصوير عادية يف فضاء داخلي  يتحدث مع ابنه رشيد بلقطة مقربة حىت الصدر وحركة كامريا بانورامية األب

 وهو البيت األب يتحدث:
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"Je inquiet pasje te fais confiance’ cette foi si je sais que tu es réussit rien 

ne perdra, con j’tai jeun comme toi j’ai fais la même chose, je suis venu 

 ." كي هاداك البغل

 

 

 متتالية الثانية عشر:تحليل التضميني للال

مت تصوير أحداث هذا املقطع يف مكان داخلي وهو عبارة عن مطبخ يف منزل الرجل الذي حيب إثمان، مث  

حيث حيتوي هذا احلوار على جمموعة من  جرة متثلت يف نصائح مقدمة، األبحول اهل وابنهجيري حوار ب ن األب 

 الدالالت والرموز املوحية واملتمثلة يف:

دور األسرة يف التنشئة االجتماعية باعتبارها اخللية األساسية يف بناء اجملتمع، تب ن لنا من خالل هذه اللقطة -1

يعاقب عليه القانون، األب:"" حبيث  إجراميتشجيع الويل على هجرة االبن باعتبار أن اهلجرة غري الشرعية عمل 

النجاح جلرم قانوين، هنا األسرة هلا دور  انسابوار:""، وهنا الثقة ال تأخذ حملها يف هذه اللقطة، يواصل األب احل

يف تصدع اجملتمع والسبب الرئيسي يف اهلجرة وسببها أيضا عم التكيف النفسي الذي تعاين منه الشخصية مثل 

بالتكامل الداخلي يف  اإلحساسالثقة بالنفس، القلق املستمر، العنف االجتماعي، املخاوف املرضي، غياب 

 ة، عقدة النقص واالضطهاد.الشخصي
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ترتجم هذه املصطلحات يف مصطلح واحد وهو االغرتاب إما االنفصال أو  باألمن و اإلحساسغياب  -2

 املتكامل بالوجود. اإلحساسالتخلي، وبالتايل فقدان مقومات 

وصف البيت أما من ناحية الديكور توقفت الكامريا على وصف البيت كخلفية عمق اجملال حبيث مل يركز على 

النمذجة االيديولوجية اليت يفرض أن ثمتلكها كل  لوحده، فقط حتديد املكان وهو املطبخ ومن مث القيمة الفكرية و

 فضاء تصويري وهي دالة على احلالة االجتماعية والثقافية للشخصية.

الستعمار الفرنسي يف اجلزائر أما الشريط الصويت فكان احلوار باللغة الفرنسية وهذا راجع إىل الثقافة اليت خلفها ا

والتشبع بثقافة اآلخر، االنسالخ عن اهلوية الثقافية حبيث ال تكتمل اهلوية وال تربز خصوصياهتا احلضارية إال إذا 

جتسدت مرجعيتها يف كيان شخص تتطابق فيه ثالث عناصر الوطن األمة الدولة. حبيث التبعية الثقافية والفكرية 

 فته يضعف اللغة واليت هي وجه من وجوه اهلوية.واالنبهار باآلخر وثقا

أما املؤثرات الصوتية  وبصوت خافت متثل يف صوت األذان عنصر ثانوي يف اللقطة فهو صوت يأيت من خارج 

طار الصورة إوهنا صوت األذان ال يطابق  .ليست له أمهية لكن تعطي للمشهد إحساسا قويا بالصوت احمليطي

اللقطة أي كل صوت أو ضجة أو كلمة يف احلوار  إطار" خارج Décadrageب " آلة العرض ما يسمى إطارو 

 تسمعها  األذن أو أي فونيم آخر نسمعه والتدري الع ن مصدره يف الصورة املرئية، أثناء العرض على الشاشة. 

 متتالية الثالثة عشر: تحليل التعيني للال

اللقطات املقربة حىت الصدر، وذلك  إضافةإىليف هذا املقطع استعداد احلر اقة مع توظيف لقطات اجلزء الصغري 

 . ورشيد وناصر وهم يف رواق ضيق جبانب حائط مقابل ن بذلك مبىن حمطم لعمارة "إثمان"صورة كل من 
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صويت أيقوين  شريطما تزامن هذا املقطع مع كان حكيم الشاب اهلادئ وامللتزم يرتدي قبعة ينتظر هو اآلخر ك  أين

حنا كنا نستاوفلباتيمو اربعة لراه مهدم عنده ست سنين و هو كيما هاك تقول دال متثل يف صوت السارد " 

 .القيرة فاتت عليه"

 

 

 

 متالية الثالثة عشر: تحليل التضمينيللال

التارخيية ألحداث و الوقائع  الصريورةيف هذه املتتالية موضوع التحليل تضمن يف بنيته العميقة بعض أوجه 

، وحماولة تقدمي حتليل للظاهرة من وجهة نظر معينة عرب آليات معينة، ويف هذا املقطع متثيل هلذا االجتماعية

، االجتماعيةالتحليل السياسي التارخيي على اعتبار أنه الثمكن عزل املعىن يف الفيلم كبناء أو نظام مركب عن البنية 

من خالل لقطة كل من حكيم، ناصر، و اثمان وهم والسياسية، والسياسية للنظام االجتماعي املع ن، وجتسد هذا 

عندو ست "يتهيئون للهجرة أمام مبىن حمطم متاما كداللة رمزية عن العنف الذي شهدته اجلزائر يف قول السارد 

 سنين وهو مهدم تحسب القيرة فاتت عليه".

ملهدم أما ناصر ورشيد يف حكيم الشاب امللتحي وسط العمارة املهدمة حبيث مت ربط الشخصية بديكور العمارة ا

اجلهة املقابلة للبناء، وهذا متثيل حلالة الصراع السياسي الذي شهدته الساحة السياسية، حيث تدل الشخصيات 
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الثالث هيئتها، وانتماءاهتا على قطب ن املشكل و الفاعل يف النظام السياسي ب ن احلكم اإلسالمي الفيس الذي 

الرئيسية يف  األسباباحلرية، واليت كانت أحد  إىلكم الدثمقراطي الذي يرمز التشدد واحل إىليرمز حسب الفيلم 

واالستقرار، وما يربر هذا  األمنالعنف وخمتلف الظواهر االجتماعية منها اهلجرة موضوع دراستنا حبثا عن  إنتاج

م ناصر، ورشيد الطرح يف التحليل هو وظيفة الشخصيات يف البنية السردية للفيلم، فكانت وظيفة كل من حكي

نفسه بالنسبة للتشكيالت املهيمنة اليت تصارعت هي األخرى على السلطة، وقيادة  األمرهي قيادة الرحلة وكان 

، وإيمانأنا، والناصر هذا الشريط الصويت املتمثل يف صوت السارد حينما قال "  إىلالدولة يف الوقائع، وما يوحي 

بيه،كن في لي باتيموكانو مهدمين تقول القيرةفاتت  عال بالنابينا ما  وحتا بولحية وكان معانا بصح ما عالبالو

 حالة الصراع، ورفض اآلخر اليت طبعت املشهد السياسي أثناء األزمة يف الوقائع.  إىلوهذا حييل  عليهم"

 متتالية الرابعة عشـر: تحليل التعيني للال

احلر اق يشهر السك ن يف وجه  العقدة يف هذا املقطع بلقطة متوسطة حىت الصدر وزاوية تصويرية عادية تتأزم

 حسبنا حمير، هاذي قاع ماشي حالة قاع ماشي حالة""  حسان:

 

 

 

اجلزء الصغري، مث يركز املخرج على احلراقة  بلقطةحبيث ركزت الكامريا يف هذه املتتالية على صورة الزورق يف البحر  

 . البحر إىلو هم ينظرون 
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صورة اجملهول يشهر مسدسه يف وجه حكيم، الناصر، ورشيد  أخرىيف اللقطة اليت تليها، ليظهر لنا املخرج مرة 

مث تربز لنا اللقطة املوالية صورة لناصر ورشيد يرتديان مالبس شتوية  شكون لي ما حبش يروح "متوسطة "  بلقطة

" بزاوية تصوير اجملال واجملال املقابل، وبعدها الشخص تليفون" ناصر: " واش نقارعويقابالن الشخص اجملهول " 

 "  en reste tranquilleبصحاجملهول يقف على شاطئ البحر بلقطة مقربة حىت الصدر  يتكلم "

 

 

 

 احلراقة لركوب الزورق.  استعدادويف نفس املقطع هناك ثالثة لقطات تب ن لنا 

 

 

 

 عشر:  متتالية الرابعتحليل التضميني للال

 شيءلكل  بإعطاءتواصلت أحداث الفيلم يف املقطع الرابع عشر، ويف حتليلنا التضميين للمتتالية سوف نقوم    

داللته، ) فضاء مكاين، زماين، هيئة، ديكور ( يف سياق البيئة السردية للفيلم، ومتثيثيلها مبا يقابلها يف البيئة 

 االجتماعية.



 اإلطار التطبيقي
 

 
369 

بدأت رحلة احلرقة يف اليوم التايل، لتظهر لنا صورة حراق وهو يشهر سكينه يف وجه حسان فداللة السك ن هو   

 مشروع قانونيا ونستخلص من هذه اللقطة انعدام األمن والثبات يف عبارة عن سالح للدفاع عن النفس وهو غري

املوطن األصلي وانتشار الغدر اخليانة، حبيث مت تصوير أحداث اللقطة يف مكان خارجي وهو الغابة داللة على 

قة أثناء اهلدوء، والسكون خفية على أنضار اآلخرين وله داللة أخرى أن الشاطئ غري حمروس وغالبا ما ينطلق احلرا

رحلتهم من الشواطئ غري احملروسة بعيدا هن أنضار األمن حبث يشهر أحد احلراقة يف وجه حسان فداللة السك ن 

وهو وسيلة للدفاع  األمنعبارة عن سالح للدفاع عن النفس وهو غري مشرع قانونيا ولكن هذا داللة على انعدام 

وهو الشخص اجملهول الذي يريد السيطرة على زمام أخرى يف الفيلم  شخصيةيف حالة اخلطر، وبعدها تظهر 

األمور تبدأ العقدة يف الفيلم، الشخص اجملهول يشهر مسدسه يف وجه حكيم، ناصر، رشيد فاملسدس داللة على 

 اخلارج.  إىلالشخص اجملهول كان يعمل لدى األمن وارتكب جرائم يف حق الدولة أدى به األمر للهروب  أن

فيلم حراقة موضوع التحليل والذي يعاجل قضية اهلجرة غري الشرعية يف اجلزائر تضمن يف  أنو وما نريد قوله هنا ه

بنيته السردية العميقة بعض الشفرات الدالة على تأثر الظاهرة حبركة التحول الكربى اليت شهدهتا الساحة الدولية 

ة والصوتية يف البنية السردية العميقة وربطها ا دائما أمام متثيل خمتلف األنساق البصرية واأليقونينواحمللية وحنن ه

بالبنية االجتماعية والسياسية املشكلة لنظام مع ن، وهذا كما بينه املقطع الرابع عشر من الفيلم، فالشخص اجملهول 

جانب كل من رشيد، ناصر،  إىلاألصلع املتسلح الذي انضم جلماعة املهاجرين وفرض نفسه كقائد بالقوة، 

طة حتول ومنعطف حاسم يف مسار البناء الدرامي للفيلم. أما من ناحية الفونيم فهو حوار ب ن حكيم، شكل نق

 " ا" ناصر: " مازال يخص نقارعو  Aller en est vaالشخص اجملهول ناصر ورشيد الشخص اجملهول: "

وهذا حييل  قبل ما يطيح الليل" تيليفون كاين جماعة رايحينيعيطولنا" رشيد "  " واش نقارعوالشخص اجملهول 

والذي شكل هو اآلخر نقطة حتول يف بناء النظام  األصولطبيعة النظام الدويل اجملهول املعامل و  إىليف األصل 

السياسي واالجتماعي يف اجلزائر، وبالتايل أثر على دخول اجلزائر إىل معرتك العالقات الدولية املعاصرة، ويف عدم 
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على صياغة مكانة معينة حتدد له لعب دور فع ال يف تشكيلة العالقات الدولية املعاصرة وهذا  قدرة النظام السياسي

 حييل على عجز السلطات احملل ية يف الواقع على احتواء هذه الظاهرة و التحكم فيها. 

دوء تواصلت األحداث يف هذا املقطع لتظهر لنا صورة لقارب يف البحر مع غروب الشمس وانتشار نوع من اهل

وبلقطة اجلزء الكبري اليت قدمت جزء مهم من الديكور  اليت مسحت لنا مبشاهدة منظر واحد من املناظر وهلا أيضا 

داللة أخرى تعرب عن العزلة أو القلق أو احلزن وذلك عندما توضع شخصية أو بعض من الشخصيات يف فضاء 

 طبيعي رحب. 

أيا  surراك   allo oui c’est bonد يتكلم يف اهلاتف " أما يف اللقطة اليت تظهر لنا صور احلراقة ورشي

" وغالبا ماتعطي شبكات التهريب اإلشارة للمهاجرين السري ن بأن الطريق مؤمنة يستطعون االنطالق صحصح

بدأت رحلة احلراقة مع غروب الشمس، يقودها كل من ناصر، رشيد، يف صراع  " أيا وجدوا رواحكم "ناصر: 

جملهول والقادة، وهذا الصراع يف البنية السردية للفيلم يعادل مايسمى العقدة يف الرواية، وشجار ب ن الشخص ا

فتأزم األحداث لكي تصل إىل احلل، وهذا ماجسدته لقطات املقطع الرابع عشر يف فضاء زماين ومكاين مع ن له 

 داللة ووظيفة خاصة يف سياق البناء الدرامي للفيلم.

فإذا كان الزمن السردي يف هذه اللقطة هو الليل زمنا طبيعيا، الظالم يدل سيميائيا على الغدر،الدسيسة واخليانة، 

وعدم الثبات وزوال احلدود والضياع.دائما  واالضطرابأما الفضاء املكاين وهو البحر الذي يدل على التقلب 

 رق على شاطىء البحر بلقطة اجلزء الصغري )ل.ج.ص(نبقى يف اجلانب األيقوين " صورة حلراقة راكب ن يف الزو 

 : متتــالية الخامســــــــــــة عشرتحليل التعيني للال

 مرحلة أخرى لتصوير مغامرة احلراقة حلظة انطالقهم حنو الضفة األخرى، حبيث تصور لنا الكامريا صورة احلراقة يف

 . لنا صورة احلراقة يسكبون الوقود يف احملرك عرض البحر بلقطة اجلزء الصغري مث تنتقل الكامريا لتصور
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شموا ريحة    l’Europتروحوامن الصحراء للبرد   c’est normaleالبرد الرجل اجملهول: "  لينطق

l’ europ "بزاوية غطسية. ، هذا ماكان والو، الصح مازال الصح القدام، توحشت الجمل 

 

 

 

 من الناحية الصوتية صاحب هذا املقطع صوت قياسي، صوت احملرك وسكب البنزين مصحوب مياه البحر. أما

كي تكون متودرفي ويف نفس املتتالية تصور لنا الكامريا صورة الزورق يف عرض البحر مصحوب بتعليق الراوي " 

 " الحراقة يقولوهالكالبحر الحاجة األولى للتتمناهاماتعاودش تخرج في دزاير هادي الهدرة قاع 

 

 "اهااها ها سباني اسبانيامث تقرتب الكامريا لتصور لنا ناصر بلقطة مقربة حىت الصدر وهو يصيح " 



 اإلطار التطبيقي
 

 
372 

 

 

 

حتدث املفاجأة يف الفيلم تعطل القارب فجأة نظرا للسرعة الفائقة مث يعود املخرج باستعمال لقطة ثابتة  وبعدها 

يصور فيها مشهد ناصر ورشيد حياولون تشغيل القارب بعد توقفه لتحصل مناوشات ب ن الشخص اجملهول 

 وناصر، فيتدخل 

 

 

 

ة للشخص اجملهول وحكيم يف قاع البحر و حماولة أصدقائه حكيم إلنقاذ املوقف، يف هذه املر ة هي النهاية بالنسب

 ولكن دون جدوى يف فضاء زماين متثل يف الليل احلالك.  إنقاذه

 

 

 

يقوين لصوت احملرك صوت العراك طلقات املسدس أصوات احلراقة أكما تزامن هذا املقطع كذلك بشريط صويت 

 جانب الشخص اجملهول. إىل" الذي كانت هنايته الغرق يف عمق البحر حكيم، حكيموهم ينادون " 



 اإلطار التطبيقي
 

 
373 

 متتالية الخامسة عشر:لل التضمينيتحليل ال

تكونت هذه املتتالية من ستة لقطات دائما يف فضاء خارجي وهو عرض البحر، لتظهر لنا اللقطة األوىل صورة    

مقربة داللة على طول املسافة و مرور يوم واحد على احلراقة وهم يسكبون الوقود بلقطة مقربة يف احملرك بلقطة 

الرحلة أما اللقطة اليت تليها صورة للزورق يف البحر وقت غروب الشمس فداللة غروب الشمس يف هذه اللقطة 

الزماين الطبيعي استعملها املخرج  فالفضاءخيلق جو من حالة التوتر و اخلوف ودخوهلم يف الليلة الثانية من الرحلة 

كي هذه الصورة بتعليق الراوي "  متتزجيف الفصل ب ن اللقطات واملشاهد حبركة كامريا ثابتة وزاوية تصوير عادية 

تكون متدور فالبحر الحاجة األولى لتتمناها ما تعاودش تخرج في دزاير، هاذي الهدرة قاع الحراقة 

من طرف الراوي على أنه عايش هذه الفرتة يف زمن مضى وله جتربة يف جمال احلرقة،  التعليقهذا  يعتربيقولوهالك."

" يف هذه اللقطة  سبانيا، سبانيا هاهاهاهاوتظهر لنا صورة لناصر وهو يقود الزورق وفجأة يصيح بفرح وسرور " 

اعد الذروة  ولو تص إىلاألشياء واألحداث يف نفس الفنان، فعل يؤدي  تثريهااهتمت بتصوير املشاعر اليت 

نتحدث عن الزمن النفسي يف هذه اللقطة حيث أن املشاهد ال حيس بالزمن الذي استغرقته اللقطة على عكس 

 إىلمشاهد اخلوف وهذا ما أظهرته لنا اللقطة املوالية وهو توقف القارب فجأة بسبب السرعة الفائقة الوصول 

للقارب تقنع املتفرج بوجود خطر وشيك جيب استعراضه قبل الذروة بسبب تسلط الرجل اجملهول فالسرعة الفائقة 

ظهوره يظهر لنا هذا أيضا من خالل استخدام سالح الشخص اجملهول فتوقف القارب فجأة يعترب صدمة للحراقة 

 املفاجأة اليت كانت بصورة منطقية يف سياق األحداث يف الفيلم وخلق عنصر التشويق. إطاروهذا  يدخل يف 

يظهر لنا من خالل صورة مشهد شجار ب ن حكيم والشخص اجملهول فوق القارب ما يسمى بالصراع تأزم العقدة 

الذي يتمثل يف تعارض الشخصيات حيث كان الصراع ب ن الشخصيت ن أكثر تأزما من سابقه وخلق نوع من 

املشاهد فتوقع العنف التوتر لدى نفسية املتفرج حبيث يعترب العنف أكثر جناحا يف خلق التشويق و املفاجأة عند 

ألهنا جاءت خمالفة لتوقع املتفرج والتقنيات التالية متكن املخرج من خلق  املفاجأةخيلق التشويق واحلركة ذاهتا ختلق 
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العنف يف الصورة وجعلها أكثر عنفا مما عليه يف الطبيعة، حبيث نلحظ يف هذه الصورة القطع القافز ب ن اللقطت ن 

" ليحدث القطع يف مشادة حكيم انت ماتنجمش تبلع فمكخص اجملهول حكيم " بداية الكالم حكيم والش

لقطة صراع جسدي حاد مع تغري سرعة احلركة فتزيد اللقطة  إىلوالشخص اجملهول االنتقال من لقطة صراع كالمي 

حدة أو تقل حسب املطلوب حبيث نسمع طلقات الرصاص كمؤثر صويت تالزم وموضوع اللقطة فطلقة الرصاص 

للتأكيد على عنفوانية احلدث ليتواصل الشجار يف قاع البحر بزاوية تصوير غطسية أفادت املعىن  الضبطب

يف اللقطة على التصرف املش ن فتنتهي بغرق الشخص اجملهول وحكيم كما حتمل هذه اللقطة دالالت  الرتاجيدي

تعبري جون بودار يف أطروحته موت أخرى موحية متثلت يف هناية االديولوجيات و األقطاب املتعارضة على حد 

الواقع تقول هذه األطروحة " اننا نعيش حلظة انقالبية تنقلنا من عصر الواقع إىل عصر موت الواقع بسبب موت 

أو هناية وحتلل املبدأ املؤسس للواقع... لقد انتهى عصر الواقع عصر األقطاب واملواقع واإليديولوجيات اليت تشكل 

ممزوج بصراخ احلراقة " حكيم، حكيم " كداللة عن تأثر احلراقة باملوقف  1فرتة معينة." تداخال وتطاحنا خالل

واستعمال  وإثمانوشعورهم بالندم بسبب العالقة الضدية اليت كانت ب ن حكيم وكل من أصدقائه ناصر رشيد 

 دائمة. إثارةاملتفرج يف  إبقاءتقنية القطع يف هذه اللقطة طريقة صائبة يف 

ملشهد العنيف عودة الصورة إىل اإليقاع الطبيعي من خالل املزج الطويل وحركة كامريا بطيئة ومت تصوير بعد هذا ا

هذا املشهد يف الظالم ألنه أكثر قوة وبالغة من تصويره يف وضح النهار كما أن داللة الليل يف هذه اللقطة محلت  

 الغدر والدسيسة كما سبق الذكر. 

 متتــــــــالية السادسة عشــــــر:تحليل التعيني للال

هذا املقطع دائما يف نفس الفضاء وهو البحر مت التعرف عليه يف املقطع السادس عشر بلقطة اجلزء  أحداثجتري 

الكبري صورة القارب وسط عرض البحر وقت طلوع الشمس حبركة بانورامية من اليم ن اىل اليسار مصحوبة 
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الـ  la paillaتشم ريحة  أسبانيامقابل  وأنتتحل عينيك صباح  نقوللكم حاجة كيبصوت الراوي " 

bonheur   يا خويا الـbonheur " 

 

 

بزاوية تصوير  "إثمان"و"رشيد"إىللتنتقل الكامريا وتصور لنا صورة لرشيد ينزع املالبس ليستعد للسباحة ويتحدث  

 غطسية، وبعدها صورة رشيد يقذف نفسه يف املاء.اجملال واجملال املقابل، وبلقطة مقربة حىت الصدر وزاوية تصوير 

 .ومن خالل توظيف لقطات، وزوايا تصوير خمتلفة تظهر لنا صورة حراق يتكلم "

 

 

 

 واذا صحونا في بابور مغربيجهنم تم ومن بعد يقيسونا ويخلونا نموت كيما الكالب
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 متتالية السادسة عشر: تحليل التضميني للال

تكونت هذه املتتالية من مثانية لقطات يف هذه املتتالية جند ختفيف التصاعد يف البنية الدرامية للفيلم تظهر لنا 

صورة القارب يف عرض البحر وقت طلوع الشمس مع هدوء تام دخوهلم يف يوم آخر من املغامرة حبركة بانورامية 

حاجة كي تحل عينيك صباح وانت مقابل سبانيا شمس تاعها  الزم نقوللكمللكامريا لوصف املنظر الراوي " 

" يعترب التعليق عبارة عن خيال الراوي أو احللم الذي la Pailla le bonheur le bonheurريحة 

 األفضل حىت وان كان يف مأزق يصعب اخلروج منه.  إىليراود الراوي دائما حيلم 

عوما يف قطع املسافة املتبقية من املغامرة حبيث  إحبارهء ليواصل وبعدها تظهر لنا صورة لرشيد يرمي نفسه يف املا

املبتغى املهم رفض الوطن األصلي، يعكس هذا ما يرتدد على ألسنة احلراقة من  بلوغغامر بنفسه من أجل 

 مصطلحات مثل: " ياكولين احلوت وما يكلنيش الدود " هي العديد من العبارات يرددها احلراقة فيتمىن املوت يف

مكان جمهول على املوت بكرامة يف بلده األم حبركة كامريا ثابتة وبزاوية تصوير غطسية، أراد املخرج هنا أن يب ن لنا 

 اهلدف الذي يسعى إليه.  إىلاحلياة بالنسبة للحراق ال تقدر بثمن مقابل الوصول  أن

 إذا" قطة مقربة حىت الصدر احلراق بل إليهويف لقطة أخرى صورة احلراقة صورة حلراق وهو يتكلم وصد يقه ينظر 

يعكس لنا  طحنا في بابور مغرابي الضرب نورمال جهنم تما ومن بعد يقيسونا ويخلونا نموت كيما الكالب"

هذا الصراع والنزاع القائم ب ن الدولت ن اجلزائر واملغرب حيث أن النظرية الواقعية تؤكد أن النزاعات الدولية قائمة 

كلما زادت اخلالفات حول املصاحل كلما زادت حد ة النزاعات وهذا ما نراه من اخلالل النزاع   على الفرضية التالية

 القائم ب ن اجلزائر واملغرب حول قضية الصحراء الغربية. 

تؤكد النظرية الواقعية أن السياسة الدولية حيكمها البعد النزاعي أساسا، والتاريخ يثبت مدى جلوء الدول إىل 

احلروب والنزاعات العنيفة اليت ثبت أهنا املالمح واملظاهر الدائمة لطبيعة العالقات ب ن الدول، وتؤكد أيضا على 
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يف النزاعات املصلحية ب ن الدول املدفوعة لتحريك مجيع  الطابع السيادي وغياب سلطة شرعية قادرة على التحكم

 مواردها خدمة ألهدافها وضمانا ألمنها. 

ان الفرضية السابقة جتد هلا تعبريات قوية يف هذه القراءة املتشائمة لطبيعة العالقات الدولية اليت هي صراع من أجل 

، لتحقيق مصلحتها املعرب عنها بالقوة، وهذا ما يؤكده اآلخرينالقوة أين هتتم الدولة بأمنها الذايت بعيدا عن أمن 

ان املرجع الرئيسي للواقعية يف السياسة الدولية هو مفهوم املصلحة  بقوله H.Morgenthau هانس مورغانثو

لى العكس تفرتض عبل  احملددة بناءا على القوة فاملصلحة هي القوة وهي ال تفرتض التناسق أو السالم العاملي،

مستمرا أو هتديدا مستمرا بالدخول يف حرب، لذا فإن السالم الدائم يصعب بلوغه وال حيتمل الوصول إليه، صراعا 

يستطيع أي  فكل ما تريده الدولة أن تفعله حملاولة جتنب احلرب، هو حتقيق توازن القوة مع الدول األخرى لكي ال

امليكانيزم األكثر عملية لتحقيق االستقرار وتسوية  طرف أن حيقق السيطرة الكلية. وهلذا يعترب مفهوم توازن القوى

 اخلالفات. 

النزاعية، كما يؤكد دور احلدود  وسلوكياهتاويعترب النزاع اجليوبوليتيكي إىل وجود عالقة ب ن موقع الدولة ومساحتها 

ل اجلغرايف كمصدر ودور العام 4الفاعل ن سلوكياتالنزاعات حبيث يركز دور اخلصائص اجلغرافية يف توجيه  إثارةيف 

فكرة دور التالصق اجلغرايف كوسيط حمتمل للخالف ب ن دولت ن لوجود مصادر  إطارحمتمل للنزاعات يدخل يف 

ألحد احلراقة بلقطة  موضوعية للنزاع بينهما. هذا فيما خيص التحليل النصي للقطة، أما من اجلانب األيقوين، صورة

الشخصية حبيث تظهر لنا صورة احلراق بوجه شاحب ثمأله اليأس، للرتكيز على احلدث املهم وهو وجه  مقربة

وعدم وجود السبيل حلل املشكلة اليت تواجههم، وعدم القدرة على مواصلة قطع املسافة عوما وهذا داللة على 

 احلراقة أهنم من منطقة اجلنوب بعيدين عن الساحل خبالف الشاب ن املثقفان ناصر هؤالءالبيئة اليت يعيش فيها 

خمرج وهنا ب ن لنا التباين يف الشخصيات الذي يعمق دالالت السمات  عوما ،ورشيد اللذان قطعا املسافة

 واألحداث ويعطيها عالمات خاصة يف املظهر والسلوك وطريقة الكالم ويزيد من قوهتا. 
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يرميان نفسهما يف املاء بلقطة اجلزء الصغري وهي لقطة وصفية لوصف  وإثمانأما اللقطة اليت تليها صورة لناصر 

الزالت متمسكة بعشيقها داللة على الوفاء ولكن من جهة أخرى  إثمانالشخصيات وكذا املنظر من حوهلما. 

ضا عينة غري مشروع قانونيا وال دينيا ويعكس هذا أي أجنيبيتناىف والقيم اجملتمعية الدينية اختيار اهلجرة مع شخص 

وهذا االختيار  اتباملسر  عامل مملوء  إىلالنساء يف اجلزائر اللوايت اخرتن هذا الطريق حبثا عن التحرر واألمان والتطلع 

اجلزائر. وتنتقل الكامريا مرة أخرى لصورة رشيد  إىلأدى بإثمان القبض عليها من طرف حراس السواحل و رجوعها 

داللة على التعب واإلرهاق بلقطة مقربة حىت اخلصر وزاوية كامريا  وهو مستلقي على الشاطئ يلتقط أنفاسه

غطسية اليت أفادت العزلة للشخصية داللة على التيه يف أغوار جمهولة ويف فضاء شاسع اليرحم. لتتوىل الصور يف 

حبيث الكامريا  اللقطة حبيث تب ن لنا الكامريا رشيد يغري مالبسه مث صورة لرشيد وهو يتكلم مع ابن عم ه يف اهلاتف

  بدلههنا استخدمت اللقطة املقطوعة يف عملية املونتاج وهي كالتايل: صورة لرشيد مستلقي مث يغري مالبسه 

كالسيكية مث يتكلم مع ابن عمه وهي لقطة نقطع عليها ولكنها جزء من احلدث وهي تستخدم لإلجياز ألن 

وهلا دور أيضا اختزال ماال هتمنا رؤيته ، فتشري البدلة  ظةالباهاللقطات املقطوعة تستعمل جتنبا لتكاليف املونتاج 

الرقي على عكس ما كان يرتديه سابقا التغري يف منط اللباس وحىت العادات والتقاليد وهذا ما  إىلالكالسيكية 

 salut Adel bien sur j’ai réussi préparer laنلحظه من خالل نص التعليق رشيد " 

biere هؤوالء احلراقة أهاليهم أو أصدقائهم وهذا أيضا له داللة يف التأثري على األفراد من " غالبا ما يستقبل

خالل ماينقله املهاجرين املقيم ن يف املهجر أثناء زيارهتم للموطن األصلي على أن هجرة هي السبيل الوحيد 

ل بأنفسهم قاصدين ما يأملونه حبيث تبدأ عملية البحث عن العمل، وهنا سيبحثون عن العم وحتقيقللنجاح 

املزارع، ورشات البناء كل حسب مؤهالته. وبعد مرور فرتة معينة أي بعد التمكن من مجع مبلغ كايف فالبعض 

يواصلون مغامراهتم قاصدين الدول األوربية اجملاورة، وتعترب اجلزائر بالنسبة هلم منطقة عبور ال غري و مقصدهم 

خرى تعود إىل موطنها األصلي بعد أن يكون هؤالء املهاجرين قد مجعوا  األساسي هي القارة األوربية. والفئة األ
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كمية من املال إلعانة ذويهم أمال يف العودة مر ة ثانية، واآلخرين يفضلون االستقرار هادف ن من وراءه إىل استعمال 

ئل،  ليتفاجؤون الزواج من املواطنات األصليات حىت يستطيعون احلصول على أوراق الثبوتيةبشىت الطرق والوسا

بالواقع املرير هناك وهذا ماسوف نبينه يف اللقطات املوالية. أما التحليل النصي أثناء مكاملة رشيد البن عم ه داللة 

وله داللة أخرى وهي تعبري عن  اإلسالميةعلى االحنالل اخللقي والديين وحنن نعلم أن اخلمر حمرم يف الشريعة 

 ر  ح ن وصوله للمكان املقصود. النشوة والفرح اليت تغمر املهاج

درجة اهلسترييا فريمي  إىلأما يف اللقطة اليت تليها صورة حلراق "علي" ينتفض غضبا يف عرض البحر تصل به 

بنفسه يف قاع البحر هذا السلوك مشل النفس والبدن يف آن واحد نراه من خالل احلركة االنفعالية ح ن بدأ يضرب 

الضفة املقابلة ويعترب هذا تعبري غري ألسوين ومن  إىلوعن فشل مهمة العبور نفسه داللة نفسية عن الغضب 

أو الالتوازن ظهور عوامل تعرقل سلوك اهلادف أو عدم التكيف مع الواقع. صاحب هذه  االضطرابمسببات 

ة الواقع " داللة على االنفعال وعدم مواجه" ما نقعدش هنا نروح، نروح مانقعدش هنااملتتالية تعليق " علي" : 

احلراقة وسط  صراخحادمصحوبة مبؤثر صويت  " سلكوني سلكوني "وبعدها يرمي بنفسه يف املاء حىت املوت 

 هلؤالءاحلراقة مصريهم االنتحار واليت تعترب نتيجة مؤملة  أغلبيةعجز أصدقائه على انقاضه هذه اللقطة هلا داللة أن 

 وعدم وجود حل للمشكلة. اإلهناكاحلر اقة وبعدها يعقبها الندم على الفعلة وبعدها يعم اهلدوء داللة على 

يف هذه املتتالية نالحظ هنا يف هذه املتتالية استعمل املخرج تقنية القطع يف املونتاج ب ن اللقطات واملتمثلة يف صورة 

ورشيد يرميان نفسهما يف املاء وبعدها صورة  إثمانهر صورة رشيد وهو يغري مالبسه وبعدها مت قطع اللقطة لتظ

رشيد يتكلم يف اهلاتف وبعدها صورة احلراقة يف البحر مث العودة مرة أخرى صورة رشيد أمام حراس السواحل 

 االسبانية هذا القطع يريد به املخرج األحداث اليت جتري يف الفيلم يف مدة زمنية واحدة كما هلا داللة أخرى كسر

 إنليس هناك تسلسل يف القطع ب ن اللقطات ولكن هناك تغري يف املكان حبيث  إذحاجز امللل والنفور للمشاهد، 

املشاهد يدخل وخيرج يف منتصف اللقطة فليس من الضروري أن نرى اللقطة بكاملها حىت نفهم الغرض القصصي 
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اخلروج من اللقطة قبل أن تكتمل احلركة الزمن قد مر و  أنمنها فالدخول يف منتصف اللقطة يوحي داللة على 

التغري يف الزمان حيدث ومع ذلك تضل القصة يف  إذومشاهدة لقطة جديدة متاما يوحي أن هناك تغري يف املكان 

 منتهى الوضوح. واملعىن الكلي للقصة يأيت من هذه التغريات ويفهم ضمنا من جتاوز وتراكم اللقطات.   

 يقذفان نفسيهما يف عرض البحر ملواصلة الرحلة عوما. "ناصر"و  "إلثمان"مث صورة "

 

 

 

وهو مستلقي على شاطئ البحر يلتقط  "رشيد"مث تغري الكامريا املكان ولكن يف نفس الفضاء لتظهر لنا صورة 

 كالسيكية ويتكلم مع ابن عمه يف اهلاتف وهو يف قم ة السرور   بدلهأنفاسه ويف لقطة أخرى رشيد يرتدي 

"salutADEL c’esRachid bien sur j’ai réussit prépare la bière " 

 

 

 

 

الفضاء السابق احلراقة يف القارب ينتظرون النجدة لينتفض أحد احلراقة يف نفسية جد قلقة وأشد  إىلتعود الكامريا 

 مانقعدش هنا انفعاال احلراق يصيح: " 
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 اجلزء الصغري وحركة كامريا ثابتة.." ويلقي نفسه يف عرض البحر بلقطة نروح، نروح مانقعدش

 متتـــــالية السابعة عشـــــر:تحليل التعيني لللا

 تكتملالشاطئ مل  إىلالتخلي عن اجلماعة وقطعهم املسافة املتبقية  "إثمان"، و"الناصر"، "رشيد"بعد قرار كل من 

 , فرحتهم حبيث تظهر لنا الكامريا صورة حلراس السواحل اإلسبانية بزاوية تصوير تصاعدية

 

" قاع لنا صورة لرشيد جالس حايف الرجل ن وجبانبه حذاءه منكس الرأس يبكي  تظهرلتقرتب الكامريا بلقطة مقربة 

 ". لي بنيناه طار فسماءالروتور للبالد وال هاذ المشاكل
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 متتالية السابعة عشر: التضميني لل تحليلال

تكونت هذه املتتالية من مخسة لقطات يف فضاء مكاين وهو شاطئ البحر لتظهر لنا صورة حراس السواحل 

البحرية فوق اجلبل داللة على تردي العديد من املهاجرين غري الشرعي ن على املكان والدليل مت القبض على رشيد 

صديقه بزاوية تصاعدية داللة عن القوة والصرامة واهليبة اليت يتمتع هبا هؤالء  إىلقبل أن خيرج من البحر ويذهب 

وجنوب  إفريقيااحلراس وهذه تعترب آلية أمنية ملواجهة اهلجرة غري الشرعية الوافدين من دول املغرب العريب، دول 

التعليم والرعاية الصحية ب ن التفاوت الكبري يف مستوى املعيشي ونوعية خدمات  إىلالصحراء وهذا راجع أساسا 

مليون مهاجر غري شرعي نصف هذا العدد كان  8دول ضفيت املتوسط، فيحصي اليوم االحتاد األوريب حوايل 

فأصبح بوضعية غري شرعية، ويف مواجهة هذا اخلطر عمدت  اإلقامةمت جتاوز مد ة  إقامةمؤقتةحاصال على تأشرية 

مراكز اعتقال  إنشاءمواجهة هذا اخلطر، ولعل أهم التدابري األمنية كل من الدول األوربية إىل توحيد جهودها يف 

املرتشح ن لدخول دول االحتاد األوريب بدون وثائق كذلك اعتماد أساليب لرتحيلهم، وتشديد احلراسة على احلدود 

 ة.و التنسيق مع دول املصدر أو العبور ملكافحة اهلجرة غري الشرعي أمنيةاتفاقيات  يفوالدخول 

تظهر لنا صورة بزاوية جانبية لرشيد أعطت نوعا من التسطيح للقطة مما جعلنا نركز فقط على صورة حراس   

السواحل البحرية وعدم االجنذاب للشخصية الرئيسية يف الفيلم  وهلا أيضا داللة زمنية تتمثل يف رؤية الصورة ذو 

الرأس مكبل اليدين ورجليه حافيت ن وصورة حلراس وهو منكس  موضوع ن يف نفس الوقت واملتمثلة يف حالة رشيد

هؤالء احلراقة ودلت أيضا  إليهاالسواحل البحرية فداللة احلركة اجلسدية هنا تنكيس الرأس دل على احلالة اليت آل 
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على  احلسرة، األسف واملذل ة. وبعدها صورة ألرجل رشيد حافية لتقليل من قيمة هؤالء الفئة اليت حلمت أن 

ا مستقبل يف البالد األوربية أما تكبيل اليدين فداللة على أن الشخصية مصريه احلبس وكل هذه التعبريات يكون هل

بعثوها للبالد يومين من ذاك،  إيماناجلسدية مت طرمجتها يف تعليق الراوي الذي هو بنفسه الشخصية رشيد: " 

وف احلسرة والندم وتبخر كل مامت الرتتيب صورة لرشيد وهو يبكي داللة على اخل ناصر تالقيتو فالحبس تاعهم"

واحد مخلطين من السينيغال مالي من المروكميزيرياياخويا قاع   300كنا بالقليل له طوال فرتة احلرقة رشيد: " 

 كارهين قاع لي بنيناه طار فسماء."

 متتــالية الثامنة عشر: تحليل التعيني للال

 نهايــــــــة الفيلم: 

كانت هناية الفيلم متزامنة مع سرد الراوي وهو حيكي مرارة التجربة مع توظيف صورة ألربعة حر اقة ينظرون بلقطة 

 حكيت لكمهذي الحياة وقت قصير حياة ما تتمناها الحتى واحد على هذا شياجلزء الصغري الراوي:" 

 ". لحكاية

 

 

 

 وأرقام على الشاشة. إحصائياتون األبيض ويف اللقطة اليت تليها تظهر واجهة سوداء مكتوبة بالل  
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 جينيريك النهايــــــة: 

 .صورة ألحد أزقة والية مستغامن مملوءة باملارة والسيارات وبعدها صعود جينرييك النهاية 

 

 

 متتالية الثامنة عشر: تحليل التضميني للال

 : نهاية الفيــــــــــــلم

 ينبغيونقصد بنهاية الفيلم هنا املشهد األخري الذي يعترب مبثابة احلل للقصة والنهاية عند سد فيلد " هي أول شىيء

بع من ووفق هذا تظهر لنا صورة ألر  81السيناريو سيد فيلد ص1يبدأ الكتابة."  أنعلى الكاتب أن يعرفه قبل 

وق ثمكن التمييز بينهم لوصف احلراقة داخل السياق احلراقة بلقطة اجلزء الصغري واليت تشمل شخصيت ن فما ف

هنا نصل " expultionواالles papies باالك ريغلوحبيث امتزجت الصورة بتعليق الراوي: "  االجتماعي

يف أوربا وذلك بواسطة عدة طرق نذكر من  اإلقامةمصريهم  أماحل العقدة يف الفيلم داللتها هؤالء احلراقة  إىل

من أجل االندماج يف اجملتمع والذي يتم عن طريق الزواج rogrepment familialeالتجمع العائلي  أمهها
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يبقى بدون وثائق مما ينعكس سلبا على الدول  وأمااألوريب وتغري هنا مسار اهلجرة ومتنح له الوثائق يف مدة حمددة 

الصورة بل عبارة عن سرد ما سيحدث حبيث احلوار جاء  إطارالتعليق مل يكن يف  .أما يف ما خيصتحليلاملستقبلة

والذي يكون الرد غري متسلسل على مبدأ التماسك والرتابط  املعروف يف هنا متقطع أو مايسمى باحلوار القافز 

وله أيضا داللة  واحدة"ب ن اجلمل وليس يف حدود اجلملة الاحلذف  إجيازاحلوار العادي " ونعين بالقفز هنا 

الرجوع  املشهد اللقطات اليت سبقت إىلجيب الرجوع لفهم هذا و  .لنا ما قد يبدو غامضا ويضيء اإليضاح

اللقطات املوجودة ب ن املتتالية عشر والثامنة عشر واليت مل تكن عينة لدراستها وهنا نقول أنه ال ثمكننا حتليل 

 وان مل تكن من املقاطع املختارة. لقطات الفيلم مبنأى عن اللقطات األخرى حىت

أما اللقطة اليت تليها صورة ألربعة حراقة فوق القارب بلقطة اجلزء الكبري لقطة وصفية للمكان وتوحي أيضا يف 

هذه اللقطة على هناية الفيلم أما الناحية زمنية بداية غروب الشمس دل هنا على هدوء األوضاع يف الفيلم وتثري 

هذه الحياة وقت صغير حياة مرة ويظهر لنا هذا من خالل تعليق الراوي وهبدوء " ة املشاهد حىت اهلدوء يف نفسي

 اإليقاعهادئة  ممزوج مبوسيقىحياة ما تتمناها حتى الواحد، على هاذي الشي حكيتلكم هذي الحكاية."

مسة من مسات األفالم  وهذه ويف اللقطة األخرية من الفيلم استعمل املخرج أسلوب االقتباس للداللة عن الواقعية

بلغة مزدوجة الفرنسية،  املوت أو االعتقال أماتب ن لنا نتيجة احلرقة  أرقاموإحصائياتعبارة عن  التسجيلية واليت هي

 اء احلرقة.العربية، االجنليزية ليتسىن للكل أن يفهم النتائج اليت ترتتب جر  

الوثائقي وبطريقة وثائقية يف عرض األحداث، وهو أسلوب و املالحظ يف فيلم حراقة انه جاء على صيغة الفيلم 

اتبعه املخرج لبلوغ واقعية معينة توهم املشاهد بأن األحداث اليت يشاهدها أقرب إىل احلقيقة منها إىل التمثيل، 

 . خاصة وانه قدم إحصائيات عن عدد ضحايا اهلجرة غري الشرعية
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 جنيريك النهـــــــــــاية: 

والذي يعترب آخر لقطة يف الفيلم داللة على هنايته ويف صعود جينرييك النهاية لتظهر لنا صورة أحد أزقة املدينة 

وكلها لقطات وصفية تصف املكان  ورامية لوصف املظهر وبلقطة اجلزءوهي تشبه نوعا ما جينرييك البداية حبركة بان

حي البنية القصصية للنص الفيلمي على  واقعة أ وظاهرة حدثت و تو وداللة الصورة تب ن لنا حركة عادية للمواطن ن 

 .بالفعل حبيث حتيلنا هذه اللقطة كإطار مرجعي لواقعة النص الفيلمي

 المقاطع المختارة من الفيلم: نتائج تحليل

لفت فيلمه وراء يريد من  هواجلزائر إىل فرنسا ، ف من ح ن غادر حالة اهلجرة وايشعاممن  مرزاق علواش يعترب

البحر عرض انتباه الغرب و خباصة دول البحر األبيض املتوسط إىل حقيقة املئات من احلراقة الذين ثموتون يف 

حاالت  ،فيعتربوهنم الذين يتمكنون من الوصول إىل تلك البلدان.و بينما دون أن يبلغوا الضفة األخرى

حاالت شاذة ال تستدعي  ة الظاهرة بأهناو أن يكفوا عن إدان .إنسانية بكل ما حتمله الكلمة من إحياءات 

منها جائزة أحسن فيلم يف م ، و هذا ما حققه بالفعل املخرج إذ حتصل فيلمه على عدة جوائز هباالهتمام 

 . 2010بإسبانيا  ةفلنسيمهرجان 

تقامتها علواش صاحب التحفت ن الكبريت ن يف السينما العربية "عمر قتالتو" و"مغامرات بطل"، مد جتربته على اس

و"العامل اآلخر" وغريها، لكنه يعود اليوم بفيلمه "حراقة" )أي أولئك  "يف "سالم يابن اخلالة" و"حي باب الواد

الشباب الذين حيرقون أوراق هوياهتم قبل رحالت التسلل إىل أوروبا عن طريق الزوارق حىت يفشل حراس السواحل 

موضوعا ال يبتعد كثريا عن اهتماماته األثرية برصد مالمح فشل على اجلانب اآلخر يف حتديد هوياهتم( لكي يطرح 

 .املشروع الوطين البديل للتنمية
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والشك أن من ب ن آثار فشل األنظمة الوطنية يف العامل الثالث عموما، ويف اجلزائر خصوصا، ظاهرة اهلجرة غري 

انيا وفرنسا وايطايل خصوصا، ومنها إىل عموما، إىل اسب إفريقياالشرعية من بلدان جنوب املتوسط إىل مشاله، من 

 .بلدان أخرى يف القارة األوروبية

عي االنتباه يف هذا الفيلم أن أكثر ما كان يصلح له هو أسلوب الفيلم التسجيلي والوثائقي. غري دلعل أول ما يست

إليه من غرق الزورق أنه بسبب استحالة تصوير رحلة يقوم هبا عدد من املغامرين اليائس ن يف زروق وما قد تؤدي 

اعتقال املتسلل ن، ولذا فقد آثر علواش أن جيعل فيلمه روائيا، أي متثيليا، دون أن حيتوي على مادة درامية كافية، 

 .تثري املوضوع وجتعله يتجاوز املواد والتقارير اإلخبارية املصورة

 الشرعية بقدر ماهوتلخيص للوضع يعترب الفيلم إدانة جملموعة من الشباب املقبل على اهلجرة غريإن الفيلم 

رية تنحدر من جسد االجتماعي الذي يتخبط فيه من يهم ون بتلك املغامرة، فهو يصور حالة اجتماعية خط

التهميش و  و جند: الفقر البطالة، القهر االجتماعي و الكبت، إذ د الظاهرة إىل أصوهلا احلقيقيةير اجملتمع، وهو 

 السياسات اليت تزيد اهلوة ب ن األغنياء والفقراء، من العوامل املؤدية إىل انتشارها.

دقيقة يف ح ن أن مادته البصرية والدرامية ال تصنع أكثر من فيلم ال يتجاوز  103الفيلم الذي يبلغ زمن عرضه 

 .دقيقة 30

تقد املوضوع إىل حبكة درامية قوية، كما ينقصه حتليل وهلذا ثمتلئ الفيلم باالستطرادات واللقطات املكررة. ويف

اجتماعي قوي للشخصيات اليت جتتمع على منت الزورق، وتغلب عليه اخلطابة والتشنج واملشاجرات املتكررة اليت 

 .ال تصنع أي تطور يف الشخصيات، وال تسري هبا إىل األمام حىت تصل إىل ذروة حمسوبة جيدا

فيلم ثمكن للمتفرج التكهن به مسبقا بل وتوقع حدوثه، كما أن أبطاله ال يتميزون عن إن كل ما حيدث يف هذا ال

  .بعضهم البعض يف شيء، وكان من املمكن إنقاص عددهم أو زيادته دون أن يتأثر الفيلم أو خيتل بناؤه
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بكاتب السيناريو أن  رداألجمن لم جند له أي مربرات ، كان و التيألوىل من الفيلم قضية االنتحار تب ن لنا اللقطة ا

وراء اإلقدام على من يعطينا دوافع أقوى لالنتحار من خالل اخللفية االجتماعية للشاب مثال، فإن كان الدافع 

 كهذا الفشل يف الوصول إىل جن ة الغرب اليت حيلمون هبا.   شيء

خاطر، وقد رأيناها يف كالملعة رغم  هاب مع اجملمو هناك مثال، الفتاة "إثمان" اليت ال نعرف ملاذا تصر كثريا على الذ

مل يسمح هلا  إذابداية الفيلم وهي حمجبة، هتدد خطيبها بااللتحاق باجلماعات املتطرفة والقيام بعملية انتحارية 

وما هي التهديدات اليت تعرضت هلا  ؟الذي ال تقوى على ردعه و الباطين ما هو الدافع العنيففبالذهاب معه. 

 يف الوطن لكي يصبح العبور إىل اجلانب اآلخر نوعا من اإلنقاذ؟

 و كالعادة من خالل السيناريو الذي كتبه "علواش"كما ال يسعى و  ال يقدم الفيلم تفسريا دراميا هلذه اجلوانب، 

، إلثراء الشخصيات واكسباها أبعادا املضارع بنفسه ، العودة إىل املاضي يف مشاهد تتقاطع مع ما يدور يف الزمن

  .درامية مقنعة للمتفرج

من ذه تعد ه و،حلظة توديع األب ألبنه شاهدناهاألسرة هي السبب الوحيد يف التشجيع على اهلجرة وهذا ما 

 يف اجملتمع اجلزائري.  نصادفهااليت نادرة ال وشاذة الاالت احل

ا أدى إىل نوع من الغموض واإلهبام يف ممنوعا ما بقصة الفيلم  أخل   الذيأسلوب القطع  كثريا  املخرج لاستعم

و الذي كان من  ،الذي جنهل امسه يف الفيلم فرطاس"ال"فمثال مل نعرف سبب هجرة الرجل  ،لقطات الفيلم

هجرة إثمان وتوعدها لاللتحاق  أسباب اهلجرة غري الشرعية. كما أننا مل نفهم أسباب ضمنألمكن أن ندرجه ا

 .اإلرهابيةباجلماعات 

استخدام املخرج الراوي يف التعليق لتغطية الفراغ املوجود يف اللقطات و خاصة حينما خييم اهلدوء داخل اللقطة 

 . وهذا ما يوحي أيضا بواقعية الفيلم وهذا حيسب نقطة اجيابية يف الفيلم
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لفيلم يذكرنا بأسلوب "برخيت" يف اإلخراج املسرحي الذي يستخدم لشخصية الراوي يف ا "علواش"إن أسلوب 

جاء للهدف نفسه،  على لسان شخصية "رشيد" –هلذه التقنية  "علواش"السارد لكسر اإليهام، و لعل استخدام 

الدول حتفيزا للمتلقي للتفكري يف هذه الظاهرة االجتماعية اليت مل تعد ظاهرة شاذة و نادرة و إمنا تستدعي اهتمام 

 واحلكومات اإلجياد حل هلا. 

حينا إىل الرتكيز على مشاعر اخلوف والقلق اليت  "علواش"وللتغلب على "الفراغ" الذي يعاين منه فيلمه يلجأ 

للتوقف والرتكيز على مناظر  وهم يتطلعون إىل مياه ممتدة بال هناية، ويلجأ حينا آخر تعرتي الرجال يف القارب،

اليت تصاحبها املوسيقى يف حلظات تنفس نادرة يف الفيلم جتعل الطبيعة هي و الطبيعة املمتدة بعرض األفق، 

 .يديها  قد أصبح رهينة ب ن شاهدصر األقوى يف الصورة وكأن املالعن

ليت تعرتي اللقطة، ولكن غياب يستعمل مرزاق علواش املوسيقى ملأل الفراغات ا أنومن هنا كان من املوجب 

، و حياصر بدون حمس ناتو املشاهد على مواجهة الواقع كما هو  إجباراملوسيقى عن املشهد أو الل قطة هو 

أو  املوسيقىحىت يف احلياة أن منأله بسماع  ونضطرالتوتر والقلق هلذا فهو ال حيتمل،  اصور ينتج عنهاملوقف 

يتولد منها  نمائي يف حلظة إىل نوع من املواجهة، مواجهة الذات و اآلخر والثرثرة ، الصمت حيول العرض السي

 املعىن داخل الفيلم.

الشاب األصويل امللتحي الذي يظل صامتا معظم الوقت، هو  "علواش"وعلى خالف ما يتوقعه املشاهد جيعل 

 يقفز معه إىل املاء حيث أكثر اجلميع شجاعة، فهو الذي يواجه الشاب املسلح وحياول انتزاع املسدس منه، مث

 .في أفالمه السابقةمن األصوليين"علواش"كري" يتناقض متاما مع موقف يغرق االثنان. وهو موقف "ف

وبشكل عام يعاين الفيلم من الرتهل واالستطرادات والتكرار والثغرات الكبرية يف بناء الشخصيات، وعدم 

تباين يف اخللفيات والظروف االجتماعية، كما يهمل تصوير البيئة اخلاصة  نستفادة مما ثمكن أن يوجد بينها ماال
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اليت يأيت منها كل منهم يف بداية الفيلم أي قبل أن يرتكز احلدث على فعل واحد فقط هو الرحيل عن طريق 

ه، ما املهرب "حسن"، وهو احلدث الذي يستويل على اهتمام الفيلم إىل جانب الرحلة اليت يدرك املشاهد بوعي

  .ستنتهي إليه.. من ضياع اجلهد واملال والوقت.. بل واألمل يف إشارة على أن الدائرة مغلقة

 الواقعية في جينيريك النهاية

فيلمه بكتابة بعض املعلومات  "علواش"ومن أجل منح فيلمه قوة أكرب مما توحي به مناظره ولقطاته، ، ينهي 

ويتم ،عداد الذين يقبض عليهمألسنويا خالل تلك الرحالت اخلطرة، و الصادمة حول أرقام الضحايا الذين يغرقون 

فهو أسلوب واقعي اتبعه املخرج لبلوغ واقعية معينة توهم املشاهد بأن األحداث اليت .ترحيلهم جمددا إىل بالدهم

 رب إىل احلقيقة منها إىل التمثيل.يشاهدها أق

وظهر لنا جليا بأن الفيلم السينمائي هو مرآة عاكسة لعصره بكل تفاصيله املرضى واملسخوط عليها فهو يصور لنا 

ال يفرتض أن يكون ناقال خلرب أو ملقيا حملاضرة على سبيل  "مرزاق علواش""الظاهرة فنيا، كما أن السينمائي 

م الوظيفية و اجلمالية و بإضفاء طابعه اخلاص على املثال، لكن يصيغ رسالته يف الفيلم من خالل مزيج من القي

شخصيات درامية متثل الواقع، أي كانت موافقة للفكرة العمل، و استطاع من خالل أحداث الفيلم أن خيتار 

اليت انطلق منها املخرج من جتاربه اليت عاشها ب ن  و املوجودة يف أذهان املشاهدين بناءا على جتارهبم يف احلياة،

هنا يكمن السؤال ما والناصر، و أورويب و جزائري حبيث اختار الفئة املتعلمة املتمثلة يف رشيد، إثمان،  جمتمع ن

والفئة احملرومة اليت تعاين إثمان والناصر، من اجلزائر؟ واليت مل نلتمسها طوال لقطات الفيلم،  و سبب هجرة رشيد،

 التهميش. و الفقرو  ،من البطالة

على طريقة لصنع فيلم تسجيلي عن  "علواش"لسؤال قائما: هل كان من األفضل أن يعثر الفيلم ينتهي ويظل ا 

ألن الظاهرة االجتماعية مثل احلرقة حتتاج إىل أفالم تسجيلية وثائقية من موقع املغامرة أكثر مما هو هذه الظاهرة؟ 

 متثيلي.
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 مة للدراسةاالنتائج الع

املقاطع املختارة تب ن أن كل من سن املهاجرين السري ن ومستواهم من خالل قراءة وحتليل جداول التقطيع و 

التعليمي وترتيبهم ب ن اإلخوة داخل األسرة ووضعيتهم اجتاه اخلدمة الوطنية كلها عوامل تؤثر يف تصوراهتم لإلقبال 

وقراطية والعراقيل على ظاهرة اهلجرة، وذلك انطالقا من عوامل الدفع املتمثلة يف انعدام فرص التشغيل، وجود البري 

 .اإلدارية، وأخريا عدم حتقيق الطموح املادي

أما فيما خيص املستوى التعليمي للمهاجر فأكدت الدراسة أن ذوي املستوى التعليمي االبتدائي ورسوهبم املبكر 

جيعلهم يرون أن األسباب الدافعة للهجرة تعود إىل انعدام فرص التشغيل وصعوبة حصوهلم على مناصب شغل 

، وحىت ذوي املستوى التعليمي العايل أو كوادر الدولة يرون أن اهلجرة هي السبيل الوحيد وائم مستواهم التعليميت

 ، وهذه النتيجة نراها يف شخصية رشيد و الناصر.للحصول على الكرامة النفسية

اهلجرة حيث إن املهاجرين ويؤثر ترتيب املهاجر السري ب ن إخوته داخل األسرة على تصوراته لألسباب الدافعة إىل 

م مل يستطيعوا حتقيق   السري ن الكبار يف األسرة يرون أن األسباب الدافعة تعود إىل عدم حتقيق الطموح املادي، ألهن 

كل متطلبات أفراد أسرهم يف ح ن املهاجرين ذوي املراتب الوسطى والصغرية ب ن اإلخوة هم غري معني ن مبسؤولية 

وهذه النقطة وظفت ، سرة، وبالتايل يرون أن األسباب الدافعة تعود إىل انعدام فرص التشغيلاإلعانة االقتصادية لأل

  يف املتتالية العاشرة من الفيلم. 

توصلت الدراسة إىل أن كال من مكان إقامة املهاجر السري ن ومدى معرفتهم التقطيع وبعد حتليل وقراءة جداول 

 تصوراهتم الختيار مكان االنطالق املتمثلة يف قرب املكان إىل لألشخاص املقيم ن مبكان االنطالق تؤثر يف

وتوفر املكان على أشخاص لتقدمي  مثال )سواحل مستغامن كما هو موظف يف الفيلم( السواحل اإلسبانية

 .املساعدة، وهي كلها عوامل تؤدي إىل اإلقبال على الظاهرة

رق كلما كانت تصوراهتم يف اختيار مكان االنطالق حنو وكلما كانت مناطق إقامة املهاجرين باجتاه الوسط والش
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توفر املكان على أشخاص يقدمون هلم املساعدة، قد يكونوا أصدقاءهم أو أقارهبم يزودوهنم باملعلومات الالزم 

 .معرفتها لإلقبال على الظاهرة وهم غالبا ما يكونون أعضاء يف شبكات تنظيم اهلجرة السرية

مناطق إقامة املهاجرين يف الغرب كلما كانت تصوراهتم يف اختيار مكان االنطالق وحيدث العكس كلما كانت 

تستند إىل القرب اجلغرايف حيث يفضلون الشواطئ القريبة إىل السواحل اإلسبانية خاصة الشواطئ غري احملروسة 

  .نظرا ملعرفتهم واطالعهم الواسع على خصوصيات املنطقة

ملستعملة يف الفيلم لتمثيل واقع اهلجرة غري الشرعية قد تباينت ب ن العالمات ومن جهة أخرى إن مواد التعبري ا

اللسانية )شريط الصوت( و العالمات غري اللسانية )شريط الصورة(، ولكن ما يالحظ على هذا التمثيل هو 

ء الصورة طغيان شريط الصورة على شريط الصوت، وهذا راجع حسب القراءة إىل عنصر اإلحياء بالواقعية يف بنا

الفيلمية، و الذي يناسب أسلوب العرض الوثائقي، و االحياء بالواقعية يتحدد مبا يسمى "تكثيف الواقع"، وطبيعة 

حيث أن كل صورة عبارة عن مقطع مكثف منتقى من الواقع، وهذا املقطع أو اجلزء الذي نريد  ،تكثيف الواقع

حوهلا اخلطاب الفيلمي، وجيب أن جترى إليه مجيع الوسائل التعبريية، و  إبرازه يشكل البؤرة املهيمنة اليت يتمفصل

أما طبيعة التكثيف فهي ترتبط مبحتوى الصورة أو املقطع املنتقى حيث ثمكن تكثيف الواقع بوسيلت ن، وسيلة 

اعدا خارجية وهي تضييق املقطع أي أن ال حيتوي مقطع الصورة إال  على ذلك اجلزء جملرى األحداث و ترك م

ذلكخارج إطار الصورة، و أما الوسيلة الداخلية فتتحقق عن طريق األفكار اليت حتتويها الصورة و الرتكيز بصفة 

 خاصة على الفكرة املركزية و هي يف الفيلم فكرة الصراع.

الشرعية  وبناءا على النتائج املتحصل عليها مت وضع جمموعة من االقرتاحات اهلادفة للتقليل من ظاهرة اهلجرة غري

يف اجلزائر من خالل آليات متعددة منها وسائل اإلعالم والسينما و عن طريق توفري احلد األدىن من اخلدمات اليت 

وفتح اجملال أمام الشباب يف عملية التنمية من خالل خلق فرص حقيقية  ،حيتاجها املواطن للعيش بسالم يف وطنه
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ن وترية انتشار ظاهرة اهلجرة غري الشرعية يف اجلزائر و اليت وتطوير مستوى التعليم فكل ذلك سيحد م ،للعمل

 عرفت انتشارا متواصال عرب السن ن.

و  إلنسانية فيه كالدثمقراطية و املساواةعليا لمدخل أساسي لتنمية اجملتمع و إرساء دعائم املثل ال السينما كما 

  .العدل واحلرية، واإلعالم و هذا من خالل تعزيز ثقافة الصورة

ية م  تماعية اليت اقتصرت فقط على التحليالت الكاالج املواضيعخاصة  زيادة االهتمام بالدراسات السيميوسينمائية

 مثل موضوع اهلجرة.  

إن الصورة املسموعة اليت تبثها األفالم السينمائية تسهم  بشكل كبري يف توجيه السلوك اجلماهري وهذا ما مت  

 استنتاجه من خالل حتليلنا لفيلم حر اقة. 
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 الخاتمة

يرتجم  أنجاءت إشكالية هذه الدراسة كمحاولة ملعرفة هل ميكن أن يساهم الفيلم السينمائي بلغته السينمائية 

للحد من و هل استطاع أن ينقل لنا معاناة املهاجرين غري الشرعيني من خالل مقاطع الفيلم   الواقع اجلزائري

 ومن أجل معاجلة هذه اإلشكالية و إلحاطة بكل جوانبها حتليال سيميولوجياظاهرة اهلجرة غري الشرعية يف اجلزائر، 

و ال شك أن دراسات "روالنبارث" .الصورة الكامنة وراء من خالل دراسة اللغة السينمائية و خمتلف داللتها اخلفية

 و"كريستيان ماتز" أسهمت بشكل كبري يف إثراء جمال السيميولوجيا السينمائية. 

أمر معقد  تبني من خالل العمل املقدم بان دراسة علم الداللة و الرموز الذي يدخل ضمن موضوع السيميولوجيا

االتصال مثل االتصال اللساين، االتصال  أمناطألن الظاهرة االتصالية يف حد ذاهتا ميكن أن تتسع لتشمل 

اإلعالم و االتصال مثل الصحافة  أنظمةاالجتماعي، االتصال السياسي، االتصال النفسي، و العديد من 

، الشريط املرسوم، املسرح األوبرا، البايل، املعلوماتية، ، اإلشهارالفوتوغرافيااملكتوبة، اإلذاعة، التلفزة، الفيديو، 

 .....اخل.  االنرتنيت

وتفاديا للتشعب يف املوضوع على املستوى النظري و التطبيقي عمدنا إىل دراسة سيميولوجية للسينما اليت تعترب 

ماعي وحماولة منا وسيلة من وسائل االتصال و دراسة من جهة أخرى ظاهرة اهلجرة غري الشرعية كموضوع اجت

اليت حتويها الصورة السينمائية حول املهاجرين غري ربطه مبوضوع اتصايل من خالل دراسة خمتلف الدالئل و الرموز 

ين و التضميين يالشرعيني يف اجلزائر من اختيار لقطات الفيلم اليت ختدم املوضوع إىل التقطيع التقين مث التحليل التعي

 حاة من الفيلم.وصوال إىل النتائج املستو 
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395 

تعترب الصورة السينمائية أداة مهمة من أدوات التعبري الفين اإلبداعي، شديدة التأثري على اجلمهور املشاهد، فهي 

تعرب عن الواقع بأسلوب إبداعي خاص، يتم عن طريق تكتل أو جتّمع منسق خلصائص سينمائية معينة تتميز 

 جيعل منها نظاما سينمائيا.  مبجموعات من العالمات أو اإلشارات، وهذا ما

ىل لغة، مبعىن أهنا لغة ذات طابع و خصائص مجالية وفنية من نوع إو الفيلم مبدئيا صور األشياء اليت تتحول 

خاص وخمتلف طبعة ألنظمة اللسانية األخرى، ومن هنا تأيت الصورة السينمائية بالضبط من حيث إحيائها و إحلاح 

اليت حتوي يف ذاهتا إبداع ووقائع جمزئة وهي أيضا حمتواة داخل العمل اإلبداعي بفكرة وجود لغة من نوع جديد 

 الفين.

وبناءا على النتائج املتحصل عليها من خالل دراسة الداللة الرمزية لألفالم السينمائية اجلزائرية حول اهلجرة غري 

للواقع اجلزائري من خالل الدالئل اليت حيملها فيلم  متثيلهاالسينما اجلزائريةومدى الشرعية هي التقصي عن هوية

مت وضع جمموعة من القرتاحات والتوصيات اهلادفة للتقليل من اهلجرة غري الشرعية يف اجلزائر من خالل "حراقة"  

دماج الشباب يف عملية التنمية من خالل صحية و التعليمية، و فتح اجملال أمام توفري اخلدمات االجتماعية وال

ق فرص حقيقية للعمل، و تطوير مستوى التعليم فكل ذلك سوف حيد من وترية انتشار ظاهرة اهلجرة غري خل

 .  تشارا كبريا يف هذه اآلونة الشرعية يف اجلزائر و اليت عرفت منّوا وان

ثيل للواقع مت معاجلة خالّقة للواقع أي فالسينما يف النهاية هي مطلقة و ليستويف األخري تبقى هذه الدراسة نسبية 

 .وضوابطهوليس نقل كما هو معاش بكل قوانينه 
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