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 "كلـــمة شكـــــــــر"

 

 

نشكرهللا عز و جل الذي أمدنا بالقوة و االرادة على ادراك منتھى أھدافنا ،و الذي بث في 
 .روحنا القدرة على اقتحام كل الصعاب و تدلیلھا بغیة مواصلة مشوار حیاتنا

المؤطر أتقدم بجزیل الشكر مع عبارات مفعمة باالحترام و التقدیر و المعزة الى األستاذ 
 ".العربي بوعمامة "

أشكر الذي بفضل ربي ثم بفضلھ تمكنت بعد جھد كبیر أن أبعث للحیاة ھذا العمل المتواضع 
لمجد " " بوخاري حفیظة" "بلغیثیة سمیرة:"أستاذتي و مثالي األعلى و منبع توجیھاتي 

 ."حیرش آمال" " عباسة تواتي " "بادیس لونیس" " شھرزاد 

 .ذین درسوني في األطوار الدراسیة الى كل األساتذة ال

كما ال یفوتني أن أوجھ جزیل شكري الى كل من ساعدني وأثراني بما یملك من قدرات في 
 .المواصلة و المواكبة لھذا الكنز العظیم

 .الى كل أسرة جامعة مستغانم الذین رافقوني طیلة خمس سنوات 

 .و السالم و الختام 



 الفصل األول                                                                           ضبط مفھوم القیم 
 

 : خالصة

و في خالصة الفصل نستطع القول أنھ ال یمكن ایجاد تعریف موحد للقیمة ،و ذلك أنھا 

تستخدم في مجاالت مختلفة وھذا األمر یصعب علینا ضبط مفھومھا ، وكخالصة لكل 

حیث نستخلص أن القیمة ھي أحد  التعاریف التي تطرقنا الیھا یمكن ایجاد تعریف شامل ،

عناصر الثقافة في المجتمع و تشكل جزءا مھما فیھ ، و تعبر عن المرغوب و عن غیر 

المرغوب ، و تمثل كذلك المبادئ و األحكام و االختیارات التي تحمل معاني اجتماعیة ،و 

و تتمیز  ھي بمثابة موجھات لنشاط األفراد بین ما یرغب بھ المجتمع و ما ال یرغب بھ ،

ھذه القیم بعدة خصائص ،التي تخول لھا القیم بأدوار في المجتمع ،على المستوى الفردي 

 .،وعلى المستوى االجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول                                                                           ضبط مفھوم القیم 
 

 :تمھید 

دراسة القیم من كثیر من الصعوبات ، و ذلك ألن القیمة ترتبط بمجاالت مختلفة ، و  تعاني

اتجھاه ، لذلك نجد صعوبة في ضبط ھذا  كل مجال و كل اتجاه یعرف القیمة عل ما یخدم

 .المصطلح الذي عرف و استعمل في مجاالت عدیدة 

و تكاد جمیع التعریفات على أن القیمة ال تقتصر على مجال معین و ھي موجودة في جمیع 

مجاالت الحیاة و ھذا ما یصعب علینا ضبط مفھومھا ،الذي تتفق األغلبیة على انھا معیار 

 .ساني و یحدد أھداف الفردیضبط السلوك االن

و لھذه القیم عدة وضائف تقوم بھا على المستوى الفردي و االجتماعي ، فھي تحدد سلوك 

الفرد و اتجاھھ أما اجتماعیا فھي تضبط عالقة الفرد بمجتمعھ ، والذي یعتبر ھذا األخیر 

مدرسة و حتى مصدر من مصادر استنباط القیم بكل مؤسساتھ التنشئة االجتماعیة كاألسرة ،ال

وسائل االعالم التي أصبحت مصدرا مھما للقیم ،كما تتصف ھذه القیم  بخصائص تمیزھا 

 عن المفاھیم المشابھة لھا
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: طبیعة الفن السینمائي   

ن النخبة تھا  بیفقد كانت نشأ الدراما و األدب، نشأة خاصة، ،نشأت فنون الرقص، الغناء

نبعت من أما السینما فقد  ،االرستقراطیون فلم یمارسھا و لم یتمتع بھا اال ،الممتازة من الناس

ت و اللھو و لعل نشأتھا المتواضعة جعل ،ة  فكانت نوعا من أنواع التسلیةصاالت التسلیة البدائی

ذ أن اقبال ا ،ما استحال استمرار ھذا التجاھل و لكن سرعان ،الخاصة تتجاھلھا في أول أمرھا

رف حتى فأخذت السینما تكتسح ما یقف أمامھا في قوة الطوفان الجا ،المتفرجین أخذ یرتفع

 .صارت من أھم وسائل االتصال السمعیة البصریة في القرن العشرین 

      ،في مذكراتھ التي لم تنشر بعد )Lionardo Divenshi( ع جذوره فقد وصفو للموضو

أصل  ،( Jiovani Pasted)لٍمؤلفھ" الطبیعي السحر "و التي جاء ذكرھا بالتفصیل في كتاب 

و لم یكن  ،ي حجرة داسة الظالم في یوم مشمساذا أنت جلست ف: "الصورة السینمائیة بقولھ 

أن ترى على الحائط المقابل استطعت  ،قدرا راس الدبوس في أحد جوانبھابالحجرة سوى ثقب بم

أو  ،أو رجال ،شجرة : و خیاالت للعالم الخارجي ظالال أ،أو على سطح أخر في الغرفة ،للثقب

 1. "عربة عابرة 

    ل ب و كما ھي، ،وا للمفرجین المسرحیات برمتھافي أول األمر حاول السینمائیون أن یصور

امة كما یفعلون و كان الممثلون یواجھون المتفرجین مواجھة ت و الكامیرا ثابتة على بعد محدد،

كانو یریدون  بخروجھم،بدخول الممثلین و تنتھي بل أن المشاھد كانت تبدأ  على خشبة المسرح،

فقد كان عرض العالقات االنسانیة  من قوة ناتجة عن وجود الممثلین، لظفر بما في المسرحوا

و یغیریھ بالتعرف على نفسھ في المسرحیات المصورة یثیر في نفس المتفرج الشعور بالتوتر 

بل أنھا یة ،أن تفعل أكثر من تصویر المسرحبعد عدة سنوات تبینت السینما أنھا تستطیع و،

 .ول ضعفھا الى قوة تستطیع أن تح

                                                           
1
 .9،ص2009  ،الجنادریة للنشروالتوزیع،،رائد محمد عبد ربھ،عكاشةمحمدصالح،المدخل الى السینماوالتلفزیون، عمان 
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و أصبحت بذلك صناعة حقیقیة،حیث  ،السینما عن طریق عرض صور متحركة وھكذا بدأت

سمحت السینما آلالف المشاھدین باكتشاف مناطق بعیدة،باالطالع بالصورة على مایحدث في 

1.العالم 
 

          رافقتھا منذ البدایة و حتى اآلن األخر من جملة من االغراءات التي سینماأتي امتیاز الی 

و سوقتھا كفن غیر متكلف كالمسرح األمر الذي ساعدھا على النفاذ بسھولة في كافة المستویات 

 2. االجتماعیة و الثقافیةللجمھور

یطرة فنون التشكیل و تطور منجز السینما بتحریرھا للحقل البصري في االبداع االنساني من س

التي یضمر فیھا كال من الزمن و الحركة كنشاط التي كرست ثبات الصورة أو الصورة الثابتة 

و ھو األمر الذي  ،و الزمن كمتن تتحرك الصورة في اطار عالقاتھ كقیمة اضافیة بجوار األولى

 .لتلقي الثقافي و الجمالي للصورةأحدث ثورة في طبیعة ا

 (Riciottoلالناقد الفرنسي االیطالي األص الفن السابع ،من طرفو بھذا أطلق علیھا 

(Camudo  و ھما أعظم الفنون ،مع مكملتھامن فنون  ألن العمارة و الموسیقى،:" اذ یقول

للحلم الجمالي  قد كونواحتى اآلن الكورال سداسي االیقاع، الرسم و النحت و الشعرو الرقص،

و انھا الفن  و یرى أن السینما تجمل و تضمو تجمع تلك الفنون الستة، على مر العصور،

و من طبیعة الفنون االیقاعیة ،في نفس  ،، فیھا من طبیعة الفنون التشكیلیةفي حركة التشكیلي

 3".الوقت و لذلك ھي الفن السابع

الفنیة التي و استطاعت السینما عبر تطورھا أن تركم خبرات ھائلة في مجال التقنیة و األدوات 

مما ادى الى ظھور عدد من الفنون األخرى التي نشأت  ،شتغل على الصورة و اعادة تحریرھات

 .الخ........ فن الموسیقة و فن االضاءة  ،ا و من أجلھا مثل فن السیناریوفي ظلھ

اال أنھ  ،بط جمیعا في وحدة جدلیة متماسكةوذلك لتكوین بنیة الفیلم السینمائي التي رغما أنھا ترت

 :ینبغي علینا ان نحددھا و نعزلھا الواحدة عن األخرى و یمكن تلخیصھا فیمایلي 

                                                           
 .95،ص2012دارالخلدونیة ،،تاریخ وسائل االتصال و تكنولوجیاتھ الحدیثة، ،الجزائر،فؤادشعبان،عبیدة صبطي1
  .2004أوت921،10،الحوار المتمدن،العدد)فن السینما،النشاط البشري كصناعة ثقافیة(ماجد المذحجي، )2

  t/show.art.asp?aid=21814www.ahewar.org./deba 2714 24:على الساعة  2013مارس. 
3
 .164،ص2013سؤال في االعالم و التصال ، ،الجزائر ،دار الخلدونیة ،100،اسعیداني سالمي 



.السینما في العالم   الفصل الثاني  
 

 

55 

ناصر المكونة للبیئة و ترتیب الع ،ممثلین و توجیھھم یادةر الى قوامن توزیع أد: البنیة التمثیلیة 

 . و أداء كل ممثل و حركتھ و نبرة صوتھ و لھجتھ ،و العالقات

تشكیل الصورة و توزیع االضاءة و توجیھ و ادارة الكامیرا و بناء و تشمل : البنیة البصریة 

 . و یمتد الى المالبس  ،و تحدید ھیئتھ و محتواهالدیكور 

 . و مؤثرات في الفیلم  ،و موسیقى ،توظیف عناصر الصوت من كالم: البنیة السمعیة 

و تشمل تفاعل جمیع العناصر المكونة للفیلم السینمائي و توحیدھا في بناء : البنیة المونتاجیة

معماري فرید من نوعھ وفق قواعد و أصول سینمائیة یجب أن یأخذ بھا في كل مراحل العمل 

 1.السینمائي 

الوسائط  شكال من أشكال التعبیر التي تماثل ا القول أن الفن السینمائي یعتبرو من خالل ھذا یمكن

فالفیلم السینمائي یوظف العناصر التكوینیة للفنون المرئیة و یستغل التفاعل  ،لفنیة األخرىا

و ما  "الدقیق و ھو یتكلم بلغة الحواس فمن الطبیعي أن یتسم بالجمالیة و القوة الدرامیة للصورة 

 2."حقائق مع الفن الذي یعنى بالخیالھو اال تزاوج العلم الذي یعنى بال

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
فیصل الیاسري،جمالیات التصویرواالضاءة في السینما و التلفزیون، القاھرة،مركزالحضارة العربیة، :بیترسرزستي،تر 

 .9،ص 1،2003ط
،ص 94،العدد)الثابت و المتحول في االبداع السینمائي(عالء الدین عبد المجید جاسم،مجلة كلیة األداب،2

 ،2012أفریل529،28
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 :  السینماتطورو نشأة

حة عالم فھي فات ،تعتبر السینما من المخترعات األولى التي تولدت عن الثورة االلكترونیة

        نوعا من أنواع التسلیة  التي نبعت من صاالت التسلیة  فكانت ،الوسائل السمعیة البصریة

أن  حیت یرى البعض  ،المؤرخین السینمائیین و النقاد بین لت جدالشكو بدایتھا   ،و اللھو

كان والدھما من رجال  الذي  (les fréres Lumuére) كانت على ید األخوین األولى  بدیاتھا

اال أن البعض األخر یرى بأن سینیماتوغراف  ،الفوتوغراف الصناعة و أخصائي في

Lumiére)  ( واألخوان ،بحاث كثیرةأاختراعات و ماكانت اال  محصلة) (Lumiére  لم

حیث  ،لسینمائیة و عرضھا على الجمھوو لكنھما كانا أول من صنع األفالم ا ،السینمایخترعا 

 في باریس سنة( Thomas Edison) شاھدا األخوین لومییر كینتوسكوب العالم األمریكي

رھا الى آلھ فقاما األخوان لومییر بتطوی، تلك اآللھ تسجل الصور دون عرضھا و كانت  1894

حیث عرض أول فیلم لھما  1995رو سجال اختراعھما في فبرای ،تسجیل الصور و عرضھا

و كان عبارة عن   ،دقائق3كان عبارة عن شریط سینمائي مدتھ " الخروج من مصنع لومییر"

    1. لمشاھد متحركة تعرض على المشاھدین ،للوقائع بطریقة بدائیة و مبسطة  تسجیل

مع  لذلك كانت ال تزید عن دقیقة حركة،بالكانت كل األفالم البدائیة التي ظھرت،تھتم أكثر "

، ثم دخال الصور و الكالم على األفالمو لكن شیئا فشيء تم ا استخدام كامیرا ثابتة ال تتحرك،

 2".الكتاةب التي كان یستعان بھا من أجل تفسیر و شرح القصة 

اریة تسجل أحداث و كانت كلھا أفالم اخب ،فالم أخرى استغرقت دقیقتینان األعدھا و عرضت ب

في و قد ظھرت فیھ الفتیات العامالت  و كانت من بین تلك األفالم ساعة غذاء ،واقعیة و عادیة 

ل القطار الى ھو یسجل لحظة وصوو كذلك فیلم وصول القطار و ،مصنع لومییر بثیابھن األنیقة

م فتركو و قد حدث أن فزع المشاھدون و ھم یرون القطار یقترب منھ ،احدى محطات باریس

یویورك حینما عرض فیلم أماكنھم و ھربو وھو نفس رد الفعل في العرض الذي حدث في ن

 .األمواج 

                                                           
1
 .105ص،2006،،مطبعة سیرت ،الجزائر1فضیل دلیو،تاریخ وسائل االعالم،ط 

2
 . 110،ص1999ماجي الحلواني،محمد مھني،مقدمة في الفنون السمعیة البصریة ،القاھرة ، 
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الھائل للنصوص األدبیة لقد بدأ القیلم السینمائي باستخدام رصید الفنون المسرحیة و الخزان 

بدأ لتنصیب  حیث،مر متأثرة بتقنیات المسرح في بدایة األأما تقنیات تصویرة فكانت  ،العالمیة

و استمرت السینما على ھذه  ،حركون و كأنھم فوق خشبة المسرحكامیرا ثابتة أمام ممثلین یت

بتصویر أول فیلم  Edwin Porter) (حیث قام المخرج األمریكي  1903الوضعیة حتى عام 

تاله  ثم ،رلھ تأثیر بالغ على الجمھو بكامیرا متحركة و ذلك القتناعھ أن حجم اللقطة السینمائیة

عندما صور فیلمھ األول  1915عام  ( Ghrift )لذي أحدثھ الفنان األمریكيالتطویر النوعي ا

و من  ،یریة المختلفةوعة كما استخدم أحجام اللقطة التصمستعمال الكامیرا حرا و في حركة متتاب

زوایا متعددة في ایصال بعض اللقطات ببعض لتغییر المدلول فاتحا بذلك عھد المونتاج 

 .السینمائي الذي مازال مستعمال حتى اآلن 

أما فرنسا  ،حبتھا الحقا تطورات تقنیة جدیدةظھرت األفالم االخباریة ثم األفالم الروائیة صا

 و كانت تتبع  1909و ذلك منذ  ،دة السینمائیةعرف بالجریی فكانت من السباقین الى انتاج ماكان

حیث كان یشرف على كل شریط رئیس تحریر یختار حوالي ،في ھیكلتھا الصحافة التقلیدیة 

و استمر العمل بھا في أرویا و أمریكا و في روسیا أصبحت  ،عشرة دقائق مواضیع للعرض

 لذلك استعملت ملحقا و ،الشیوعير مذھبھا نش السینما أھم الفنون التي تستعین بھا الدولة في

 1.السوفیتیة " البرافدا " لصحیفة

بدأت المنافسة بین السینما في  ،بین العالمیة األولى و الثانیةو في ھذه الفترة بالذات أي بین الحر

م ذه األخیرة سیطرتھا منذ ذلك الحین حتى أصبحت توجھ و تتحكأروبا و في أمریكا لتفرض ھ

 .أصبح لھا األثر البالغ في تكوین الرأي العام و نشر الثقافة المسیطرة و ،في أذواق الناس

 حیث استخدمت السینما للتأثیر في الرأي العام ،حیث یتمیزالعرض الحي بالواقعیة والوضوح

األمر الذي یساعدعلى جلب االنتباه واالاثارة،وبھذا استطاعت تزوید الجمھوربمعلومات جدیدة 

 2.و تشكیل الرأي العام

                                                           
1
 .107فضیل دلیو،تاریخ وسائل االعالم،مرجع سبق ذكره،ص 
 .265،ص2000 ،،محمد منیر حجاب،االعالم و التنمیة الشاملة، القاھرة، ،دارالفجرللنشروالتوزیع2
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و بھذا استطاعت السینما أن تفرض نفسھا بقوة في المجال السمعي البصري و ذلك للتغیرات 

لك تغیرا في و أحدثت بذالتي طرأت علیھا و التحسینات التي أضیفت لتقنیات الفیلم السینمائي 

كما غیرت جمیع  ،ر رئیسي في تطور صناعة السینماو كان لآللة دو ،التجارب السینمائیة

أجھزة الصوت الى  ات األضاءة الىدألخرى التي تدخل في صنع الفیلم من معالعناصر ا

دیدة في لغة الفیلم یتعلم رواد السینما مفردات ج ،و مع كل تغیر كل مفرد جدید ،تحمیض األفالم

بذلك وتصل الى ماھي فالسینما في ابتكارھا و تطورھا ساھمت فیھا العدید من الفنون لتتشكل 

 .علیھ الیوم 
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:السینما من الصورة الى الصوت  

: السینما الصامتة   

             الذي نمت تمثل الدول الغربیة في مقدمتھا فرنسا و الوالیات المتحدة األمریكیة المھد 

و یعود لھا الفضل في اكتشاف ھذا الفن ولقد كانت البدایة بتصویر  ،و ترعرعت فیھ السینما

كان ،األفالم السینمائیة بأسلوب مسرحي صامت  و ظلت كذلك حوالي ثالثین عاما من اختراعھا

الممثل أنذاك یبالغ في استخدام االیماءات حیث كانت اللغة السائدة  التي من خاللھا یعبر الممثل 

ي یستطیع بھا االتصال بالجمھور كانت الطریقة الوحیدة الت،انفعاالتھ عن مشاعره و أفكاره و

  1.كان ھذا األداء  سائدا في السنوات األولى لنشوء السینما و الذي كان مستمدا من المسرحیة ،

رغم ذلك ال یمكننا نعت الفیلم الصامت بأنھ شكل بدائي غیر ملقن من أشكال الفیلم السینمائي 

ریة ملة من األسباب یكمن في بدایتھا أن للفلم الصامت خصوصیتھ الصوالمعاصر و ذلك لج

لیظھر جراء ھذه الخصوصیة جملة من االشتراطات الفنیة التي  ،التي تختلف مع الفیلم الناطق

رواد السینما  تخص ھویة و سمات الفیلم و ال بد من االعتراف أن الخطوات التي قام بھا

و نقل  ،الصامتة تمثل األصعب و األعقد من جمیع الخطوات الالحقة ذلك ألن الثقافة الصوریة

غریبة عن  المعلومة من خالل تركیب صورتین أو عرض سیاق صوري مكتمل ھي ثقافة

       فشكلت ھذه الخطوات المورثات الصوریة األساسیة لعملیة التلقي  ،االنسان في ذلك الوقت

و البذرات األولى لتحدید مفھوم قراءة الصورة ةو فض جملة االشارات المكونة لھا لذا فاننا 

 .یضیف معلومة اضافیة الى المتلقينرى أن كل فیلم صامت كان 

" و ال سیما أن تاریخ السینما أرشدنا الى ماھیة التلقي في ذلك الوقت حین تم عرض فیلم 

رؤیة االنسان و رؤیة اآللة و أصبحت الصورة للمرة وصول القطار الى المحطة حیث اتحدت 

 2." األولى عنصرا درامیا یعطي صورة واقعیة عن الحیاة 

                                                           
1
 .294،ص2002 غریب سیدأحمد،علم اجتماع االتصال و االعالم، االسكندریة،،دار المعرفة الجامعیة، 

2
 .38،ص1968 ابراھیم الكیالني،فایزكم نقش، بیروت،،منشورات عویدات،:،تاریخ السینما في العالم،ترجورج سادول 
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ھذه الحقیقة و غیرھا تكشف لنا مقدار الجھد الكبیر الذي قامت بھ السینما الصامتة من أجل 

ل في مبذوالسینمائي و من أجل الكشف عن الخطوات المتسارعة و الجھد الترسیخ دعائم الفن 

 1.بناء سمات سینیمائیة خالصة

     

: السینما الناطقة   

اذ جعل  ،فعال مدھشا على المستوى التقني قد یكون ادخال الصوت الى معترك الفیلم السینمائي

و ھو یكشف أفاقا  ،الصورة الصوتو المشاھد البسیط في دوامة التزاوج المحكم بین  المتلقي

اذ كانت ) " الصورة (جدیدة طغت في بدایة األمر على حقیقة الوسیلة التعبیریة األولى في الفیلم 

 . 2" جامدة كئیبة و تأتي بعد الصوت من حیث األھمیة و ال تتضمن أي ابتكار 

   مریدین فكان ھاجش فنانو السینما في بدایات نطقھا استثمار عامل الدھشة و كسب الكثیر من ال

 . و تحقیق أعلى نسبة من األرباح 

أول ) (Warnerوان حیث قدمت شركة االخ  1927و كانت البدایة الفعلیة لألفالم الناطقة سنة 

     ف للسینما عنصرا مھما الذي أضا" مغني الجاز" وھو فیلم ،فیلم صامت یضم حوار ناطق 

 .و ھو الصوت

أن كل فن " و مصفق و ماقم على أساس  ،الجدید بین مؤید و معارض تباینت ردود األفعال بین

 (Boudevkin)حیث أصدرالرواد الروس ،"الخاص  حدود أسلوبھیجب أن ال یتخطى 

Aizenchtain) (Alexandroff  )  ( أنذاك بیانا ضد السینما الناطقة و یؤكد على أھمیة      

أن كل اضافة كالم الى مشھد مصور " أذ  ،مكوننا للفیلمھ عنصرا تعبیریا و أولویة المونتاج كون

سینمائیا على شاكلة المسرح تقتل االخراج و تتنافى مع المجموع الذي یتأتى على األخص من 

الذي بقي عدة  )Charlei Chaplen(لى المخرج العالمي اضافة ارقة تالصق المشاھد المتف

                                                           
1
 .13رائد محمد عبد ربھ،عكاشة محمد صالح،المدخل الى السینما و التلفزیون،مرجع سبق ذكره،ص 

2
 .202،ص1978 محمد على الفرجاني،الخیالة التسجیلیة في نصف قرن، لیبیا،،الدار العربیة للكتاب، 
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أضواء "و بدلیل أنھ أخرج أثنین من أھم أفالمھ  ،د فكرة ادخال الصوت على األفالمسنوات ض

 1."األزمنة الحدیثة" و كذلك " المدینة 

و رغم ھذا احدث ادخال الصوت الى السینما ثورة جدیدة حیث مكن الصوت االبتعاد عن  

و بذلك  ،مرحلة الصورة الى مرحلة الصوت و أحدث انتقال السینما من، االیماءات المفرطة

الممثلین في االفالم السینمائیة و تم االستغناء عن ممثلي و ممثالت السینما  ضعفت مكاتة

بھذا تضاعفت أھمیة و ،ھم و قدراتھم في االلقاء الصوتيالصامتة بسبب ضعف امكانیت

 . االستدیوھات كمواقع لالنتاج و التوزیع 

      دخول الصوت بعد أن ھضم الفنانون مسألة  ،أن سمات السینما الناطقة تحددتو ھكذا نرى 

و توظیفھ بوصفھ حزءا أساسیا و متمما من تعبیریة الصورة أي ال یمكن عد  الصوت شكال 

ابتعد رواد السینما من االھتمام و ،ھ بعیدا عن فضاء الصورة المرئیةتعبیریا قائما بذات

الجزء الذي أصبح یمثل بالنصوص المسرحیة الى االھتمام یالروایة بعد تحویلھا الى سیناریو 

 .للفیلم السینمائيالمھم في البنیة التكوینیة 
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 . األفالم السینمائیة 

من  فانھ ،بعد تقدم العلم و المعرفة ،م ضرورة ھامة في كل مجتمع حدیثلالعال قد أصبح

و ھنا جائت    ،فیھ مت أحداث د المجتمع مایجريالفھام أفر ،مقتضیات الحیاة الدیمقراطیة

عالم و ھنا نجد السینما تقوم مع غیرھا من وسائل اال ،فة االعالم في المجتمع بوجھ عاموظی

أن السنما لیست صورة :")Robert Presson(فالسینما كما یقول  ،بتحقیق الوظیفة االجتماعیة

 ."ا أو ھي تعطینا أفكارا ال صورا بل انھا الشيء بذاتھ ،لشيء

    التي انتبھ الكثیرون الیھا منذ أول عھد لظھور السینما  ،السینمائیةأھمیة األفالم زو من ھنا تبر

        ل قیمھم االجتماعیة و تعدی ،ن أن تلعبھ في توجیھ سلوك الناسو خطورة الدور الذي یمك

كانت تستخدم في مجاالت التعلیم و تغییر أسلوب الحیاة الذي اعتادو علیھ حتى  ،و األخالقیة

   ي و ھناك من اعتبرھا أبعد الفنون أثرا و فاعلیة في تشكیل العقل البشر ،قیفتثو ال،االرشا د،

  : و یمكن تلخیص ھذه األھمیة في العناصر التالیة  ،و الثقافة االنسانیة بوجھ عام 

 عداخل المجتمتعتبر السینما واحدة من القوى التربویة العامة : التأثیر التربوي للفیلم السینمائي 

فالحدیث عن السینما و دروھا  ،و سائر مؤسسات المجتمع ،ن وسائل االعالم األخرىشأنھا شأ ،

البنیة التركیبیة و ذلك لقدرة ھذه المحتویات عن محتویات األفالم السینمائیة والتربوي ھو حدیث 

فالفیلم الترفیھي مثال رغم ثبات ھدفھ و وھو تسلیة  ،البیئة عن طریق تقدیم األفطار على تشكیل

و اخباریة و بذلك یضیف الى المتلقي   ،تربویة یسعى الى اقتراح مضامینلقي اال انھ المت

وین و بناء مالمح الھویة حیث یساھم الفیلم في تك ،و وجھات نظر واعیة و غیر واعیة معارف

 أو غیرھا ،رطریقة تنظیم الحیاة أو التفكیأو اللباس أو  ،و ذلك في بعض أوجھ السلوك ،الخاصة

خاصة أن السینما لغة شاملة أستطاعت أن تحتل مكانا ھاما الى  ،الحیاة الشخصیة من مناحي

  1.الحد الذي أصبح فیھ الحدیث عن قرن اللغة الشاملة 

ان مانعنیھ بالوظیفة التربویة العامة للسینما ھو مجموع األھداف التربویة التي یسعى االبداع 

 : للفیلم السینمائي الى مایلي و یمكن تقسیم الزمن التربوي السینمائي الیھا 

                                                           
1
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     و ھي المرحلة التعلیمیة التي تغطي الفترات األولى من عمر الفرد : مرحلة بناء الشخصیة -

و السلوكي الذي  ،صیة انطالقا من التراكم المعرفيو التي تتمیز أساسا ببناء مالمح الشخ

             یحصل لدى الفرد الى حدود مرحلة البلوغ و النضج عن طریق المؤسسات التربویة 

 .و المجتمعیة 

الخاصة  و ھي مرحلة نقدیة یتم فیھا تأصیل مالمح الھویة:مرحلة تثبیت المالمح الشخصیة -

الفكریة  ،واقعیةمجموعة من المرجعیات ال عن طریق تفعیل صدمات الوعي اعتمادا على

السینما خاصة على كل زمان تربوي  ،فان تأثیر العمل الفني ،السلوكیة و الفنیة ،االبداعیة،

مسألة مؤكدة ألن المنتوج السینمائي كما سقول أحد النقاد االیطالیین أنھ ال یقدم لنا األفكار كما 

 .خاص كانت من قبل الروایة و لكنھ یقترح علینا سلوكات مباشرة و بأسلوب 

في  ،ور بالغ الخطورة على نطاق واسعتلعب السینما د:األھمیة االجتماعیة  لألفالم السینمائیة 

في تشكیل  و بأدوات أكثر نفاذا و فاعلیة ،الحیاة بلغة قوامھا فھم مشترك نقل معطیات الفكر و

لذلك أصبحت السینما أداة مؤثرة في احداق التغیر االجتماعي و في  ،رفكر و وجدان الجماھی

 .قافیةالتنمیة الث

من كل و بالرغم  مرآة الحقیقة للحیاة من بین كل أنواع الفنون فان السینما تستطیع أن تدعي

  فان السینما قدمتو مازالت تقدم للحیاة البشریة الكثیرمن المعطیات  ،أنواع الدراما تعكس الحیاة

1.كما تزید من الشعور باالنتماء القومي و الحلوللمشاكل، 
 

،عن طریق مایشاھده نحو الخیال و القدرة على التحرك،من مكان آلخر فالسینما فتحت طریق

الحاضر قوة تأثیریةال و قد أصبحت في الوقت  الجمھور،اذ یعتبر أول عامل فتح الطریق لذلك،

 2.فقد صاحبت التقدم الفني في المجتمعات  ،یستھان بھا

اتي تھدف الى و وسیلة من الوسائل التعلیمیة الفعالة  ،أداة من أوات الثقافة و المعرفىو السینما 

عالوة على ،قیم المجتمع و عاداتھ و فنونھ  كما تلعب دورا بارزا في تشكیل ،االرتقاد بالمجتمع

                                                           
1
 .106سبق ذكره،صفؤاد شعبان،عبیدة صبطي،تاریخ وسائل االتصال وتكنولوجیاتھ الحدیثة،مرجع  

2
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غبة في تحسین المستوى و اثارة الر ،التنویر الثقافيجیھ و االرشاد و استخدامھا كوسیلة للتو

 .و تحفیز القدرات الكامنة لدى المواطن ،و و التقدم المادي لدى المشاھد و النم ،االجتماعي

ا یشاھده و مقارنتھ من مكان الى آخر عن طریق م ،تحركفالسینما تعطي المشاھد القدرة على ال

المشاھد  حیث یقرب الفیلم من ،ثیر فیھ الرغبة في تحسین مستواهاألمر الذي ی ،بما ھو علیھ

     ،لحاضر قوة تأثیریة ال یستان بھافقد أصبحت السینما في الوقت ا ،طرق حیاة أخرى مختلفة

 .و قد صاحبت التقدم التقني في المجتمعات االنسانیة 

العام و الدعایة ھذا الى  و توجیھ الرأي ،ن أھم وسائل االعالم و االعالنو تعتبر السینما م

و أھدافھا التي ال یمكن حصرھا  ،و التربویة و الثقافیة ،ھا الھام في النواحي الترفیھیةجانب دور

 . و السیاسیة و غیرھا  االجتماعیة في المجاالت 

 ،یة من الوظائف الرئیسیة لالتصالیعتبر الترفیھ و التسل :الفیلم وسیلة لالتصال الترفیھي 

الترفیھ  حیث تھتم بعنثر ،مثل السینما و التلفزیون ،وسائل االتصال الشفھیة المصورة خاصة

اشة و تبدو كأنھا حقیقة و أن الجماھیر تتأثر بالصورة التي تتحرك على الشبصفة أساسیة 

اقبالھم على االتصال  على الرغم منو،جماھیر الى التفاعل القوي معھامما یدفع ال،ملموسة 

و ھذا بدوره قد  ،سئا فشئیا الى عالم جدید نعیشھأكثر من غیره فان رغبتھم قد تسقط ش ،الترفیھي

و من ھنا یجي اعتبار وسائل الترفیھ ھذه  ،استخدامات جدیدة لوسائل االتصالیجذب آخرین الى 

 1.أداة للتعلیم و التطویر 

،  العلم و المعرفة عارف الى طالبان السینما تعتبر من أیسر الطرق لتوصیل المعلومات و الم

فالصورة المتحركة  ،المسموعة أو المكتوبةو ھي أبلغ تأثیرا على العقول و النفوس من الكلمة 

المثل الصیني القدیم  یعبرو  ،نشأتھ وان مھما كانت ثقافتھ أو حضارتھ ألھا تأثیر كبیر على االنس

 . عن ذلك بأن الصورة تعادل عشرة أالف كلمة 

دور یبسم الفیلم بعدة سمات و خصائص لھا انعكساتھا على ال: الفیلم كأداة للتعلیم النظامي 

، عن التسجیلیة التي خصصت لھذا الغرض و تبرز ھذه األھمیة من خالل األفالم ،التعلیمي

                                                           
1
 www.yabeyrouth.com/pages/index3384.com (14-03-2013 ;18.54h). 
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ایجاز  و یمكن1طریق ازالة غموض بعض المفاھیم العلمیةوذلك باستعمال لغة الصور،

 : التالیة رخصائصھا في العناص

م و قت ما تشاء و بالتالي امكانیة عرض أكثر من مرة سواء على نفس لامكانیة عرض الفی-

 . المجموعة من المشاھدین أو على غیرھم 

و بالفترة الزمنیة التي نریدھا األمر الذي یتیح الفرصة  ،مكانیة ایقاف الفیلم أثناء عرضھا-

 .ربما استعصى فھمھا أو استیعابھا على المشاھد ،ي فكرة أو قضیة یتضمنھا الفیلم لمناقشة أ

وجود الصورة على الشاشة أثناء عرض الفیلم یعطي الفرصة للشرح و االیضاح بصورة -

 .أفضل 

لھا بتكبیر األجسام و الصور  تعتبر مساحة الشاشة السینمائیة كبیرة لدرجة التي تسمح-

تفصح عن دقائق بصعب ادراكھا على  األمر الذي یجعل الصورة السینمائیة،ة علیھاالمعروض

 .الشاشة التلفزیونیة 

بل في بعض  ،في زیادة تأثیر دروھا التعلیمي اللون في السینما عنصر أساسي و فعال-

 . الموضوعات التعلیمیة التي یتناولھا الفیلم یكون ضرورة ال غنى عنھا 

لصوت المجسم الذي یمكن تمتاز السینما بقدرتھا على تجسیم الصور المتحركة و استخدام ا-

 .استخدامھ للتعلیم 

وأن تثیر نوعا من االرشاد الخاص في  ،كتشافات العلمیةول مالئما لالیمكن للسینما أن تخلق ج-

ي مجاالت الصحة العامة و الزراعة كنوع من التعلیم و یستخدم ھذا الشكل من التعلیم خاصة ف

ففي ھذه الحالة ،المرشدین الزراعیین و الصحیین  حیث ال یوجد العدد الكافي من،البلدان النامیة

 . یصبح الفیلم ضروریا لنشر المعارف العلمیة 

و ذلك بعرض أفالم تستطیع أن تضفي  ،ع من نوعیة التعلیم في المدارستستطیع السینما أن ترف-

 .الكثیر من المعلومات الجدیدة على الطالب 

                                                           
 .107،تاریخ وسائل االتصال و تكنولوجیاتھ الحدیثة،مرجع سبق ذكره،صفؤاد شعبان ،عبیدة صبطي 1
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و طرق تعلیمیة جدیدة  ،ادخال مواد جدیدة،أن تتیح ھم في تأھیل المعلمین ویمكن للسینما أن تس-

 .تساعد في تدعیم قدرتھم التعلیمیة تجاه الطالب 

یمكن للسینما أن تلعب دورا في تعلیم الطالب تقنیات و مھارات جدیدة بل و تعید توجیھ -

 .سلوكھم االجتماعي

و أن تثیر الرغبة في االكتشافات ،والسلوكیات ،توجد أسالیب جدیدة في التفكیر یمكن للسینما أن-

 . و التعلم لدى الجماھیر 

،  و أن تثیر الرغبة في المعرفة ،لقجوا مالئما لالكتشافات العلمیةن خالل أفالمھا یمكن أن تخفم

 1.و أن تنشر نوعا من االرشاد الخاص في مجاالت الصحة العامة و الزراعة كنوع من التعلیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 134،ص1977موسى بدوي، ،جنیف ،شركة ترادیكسیم ،:روبیرالفون جرامون،السینما المعاصرة،تر 
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 : أنواع األفالم السینمائیة

موضوع أو مشكلة أو  عن،ة عن سلسلة من الصور المتتالیةیعرف الفیلم السینمائي بأنھ عبار

صال التي یمكن استخدامھا و تعبتر األفالم السینمائیة من أھم وسائل االت ،ظاھرة معینة

و مع فئات أعمار  ،عالقات المتغیرة في مجاالت كثیرة، و الو تفسیر التفاعالت ،لتوضیح

ستخدم في ، و ألغراض متعددة حیث تفالم السینمائیة في مجاالت عدیدةتستخدم األ ،مختلفة

          ، و تتراوح أغراضھا بین االعالم المجاالت التعلیمیة، االرشادیة، الزراعیة و الصناعیة

 .، و التثقیف و غیر ذلك من األغراض األخرى كالترفیھ مثالو الترشید

 Rechard(الناقد السینمائي ھناك عدة تصنیفات ألنواع األفالم السینمائیة منھا نجد تصنیف 

Miriam Burssam  (  االنتاج السینمائي بشكل عام الى قطاعین أساسیین ھما  الذي یقسم : 

و ھو الفیلم الذي یعتم  ،أو الخیالي و یتسم بالطابع الخیالي و یشمل الفلیم الروائي:  القطاع األول

بالممثلین  و یستعین ،یجري وضعھ من قبل مؤلفھ ،رد السینمائي على بناء روائي مبتكعلى السر

، حیث قفھ، و یصور عادة داخل األستودیوالمحترفین لتجسید شخصیاتھ و تمثیل أحداثھ و موا

، و قد یلجأ فیھ العناصرأساسیا من عناصر البناء الفیلمي، بجانب بقیة  الدیكور عنصرایكون 

الى التصویر في المواقع الحقیقیة و األماكن العامة المعتمدة في جزئیة الصورة على عنصر 

 .الحوار أساسا

 ،، األفالم الروائیة الطویلة و القصیرةمة األفالم الروائیة أو الخیالیةو تندرج تحت ھذه القائ

 .فزیون المسلسالت المصورة سینمائیا لتعرض على شاشة التل

و مراحل توزیع ذات  ،و یمر الفیلم الروائي بمراحل انتاج طویلة معقدة تأخد من الوقت الكثیر

، فاألفالم الروائیة أو یان تحقیق الربح المادي لمنتجیھاو الھدف منھا في أغلب األح ،نظام دقیق

 . بمعنى آخر السینما الروائیة صناعة قائمة على الربح و الخسارة 

الى الربح ، و ال یھدف األول من حیث أنھ یرتبط بالواقع وھو نقیض القطاع: انيالقطاع الث

و غیر ، أو غیر الخیالي اسم الفیلم الواقعي)Burssam(ق علیھ ، و یطلالمادي السریع المباشر

، و ال  یستخدم الدیكورات ده على بناءروائي من اعداد صانعھو ھو ال یعتمد في سر ،الروائي
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ي تصوریھ في مواقع ، بل یجرالستدیوھات و الممثلین الحقیقیینو ال یلجأ الى ا ،المصنعة

 1. ، و بعناصرھا الحقیقیة الطبیعیة من أشخاص و أماكن األحداث نفسھا

ق بشكل درامي و ھناك عوامل على انھ فیلم یتعامل مع الحقائ:" )Pierre loranetz(و یعرفھ 

، ما لیست وقفا على الفیلم الروائيیمكن استغاللھا درامیا في الواقع حیث أن الدرا ،كثیرة

          فالطبیعة و الحیاة تحویان صراعات ال تقل في حدتھا عن الصراع الدرامي في المسرح 

، لكن المھم ھو رؤیة القائم باالتصال للواقع المحیط بھ و اختیاره للعناصر و الروایة و القصة

. للجمھور المستھدف األھمیةذات 
2

 

          یرى بأن الفیلم التسجیلي خاصیة ممیزة و ھي امكانیة التجریب : ) Philip Dean(أما 

،فیمكن اللجوء الى ممثلین و بامكان ھذا النوع التعامل مع الواقع و الخیال و االبتكار في مجالھ

العلمي للفیلم التسجیلي في رأیھ على ، و قد یحتوي البناء ،شأنھ في ذلك شأن الفیلم الروائي

و تشترك األفالم كلھا في أنھا تنبع من حاجة محددة أو واقع محدد لدى صانعھ و یكون  ،حبكة

    ، وضد كل مایرید أن ینتقده، كري ضد مایرید أو یوجھ الیھ نقدهھدفھ أن یستخدمھا كسالح ف

 3. و بذلك ان الفیلم التسجیلي یعتبر سالحا من أسلحة الدعایة 

 : أما من حیث المضمون فنجد ان ھناك من یصنف األفالم السینمائیة الى األنواع التالیة -

ھو  ، الھدف منھاتعرض حقائق واقعیة و ھي التي تعنى بقضایا المجتمع و: أفالم اجتماعیة

 . ، فھي تقیم وضعھ االجتماعيلجمھوربطریقة فنیة تجلب أنظار امعالجتھا 

،و تصویر الحیاة البدائیة سرد جزء من تاریخ الشعوب القدیمةو ھي التي تھتم ب: أفالم تاریخیة

، كما أنھا تصور محتلف الثورات و الحروب التي عرض مختلف المراحل التي مرت بھا و

م حلقة وصل بین حیث یعتبر ھذا النوع من االفال ،قائمة و تمجد البطوالت النضالیة كانت

 . ، و ھي في نفس الوقت تثقیفیة و تعلیمیةالماضي و الحاضر

                                                           
1
 .283،ص2008دار الفجر للنشروالتوزیع، ،1محمد منیرحجاب،وسائل االتصال نشأتھا و تطورھا،ط 

2
 .19،ص1990، ،القاھرة،،دار الفكر العربي)تعریفھ،اتجاھاتھ،اسسھ وقواعده(الحدیدي،الفیلم التسجیليمنى سعد  

3
 . 29نفس المرجع السابق،ص 
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،أغلب األفالم الھزلیة بالدرجة األولى، و التي تعرض مواقف مضحكة و ھي: أفالم كومیدیة

ي ، ، بحیث تعمل على عرض الواقع و لكن في قالب ھزلمواضیعھا مرتبطة بالحایة الیومیة

 . ھدفھ الترویح عن النفس البشریة

تعالج موضوعات عن العصور و  ،غامرات األسطوریةو ھي التي تتعامل مع الم:  أفالم خیالیة

 أوفیھا اما أفالم قریبة من الواقع،  ، و أفالم الخیال تعرض أحداثا غیر واقعیة ،و نجدالقدیمة

و ال یستطیع  ،ة تحدث في الفضاء الخارجيت خیالیالتي تعتمد على مغامرا ،أفالم الخیال العلمي

 . العقل البشري تصورھا

و التي  ،ا  البولیسیة و المتعلقة بالشرطةیھتم ھذا النوع بمعالجة و تحلیل القضای:  أفالم بولیسیة

، و نجد ھذه األفالم بكثرة في السینما یكون ممثلیھا في أغلب األحیان من رجال الشرطة

 .األمریكیة
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 : الم السینمائیةخصائص األف

الفیلم السینمائي كشكل للتعبیر یماثل الوسائط الفنیة األخرى، ألن الخواص األساسیة لھذه 

التكوینیة للفنون البصریة فالفیلم یوظف العناصر . الوسائط منسوجة في صمیم قماشتھ الوثیرة

الزیتي، والتصویر وعلى غرار الرسم . والشكل، والكتلة، والحجم، والتركیب كالخط،

الفوتوغرافي، یستغل الفیلم التفاعل الدقیق بین الظل والنور، وعلى غرار النحت یتناول الفیلم 

، یركز على الصور المتحركة، وھذه ثة، ولكنھ شأن التمثیل اإلیمائيببراعة المكان بأبعاده الثال

یلم تلك الكائنة في الصور المتحركة لھا إیقاع موزون، وتشبھ اإلیقاعات المركبة في الف

كما أن الفیلم شأن الشعر على وجھ الخصوص، یعبّر من خالل التصور . الموسیقى والشعر

الذھني، واالستعارة المجازیة، والرمز، وعلى غرار الدراما، فالفیلم یعبر بصریًا ولفظیاً، 

لقصة، یبسط وأخیراً، على غرار ا. بصریاً من خالل الفعل واإلشارة، ولفظیاً من خالل الحوار

الفیلم أو یضغط الزمان والمكان، باالرتحال إلى األمام وإلى الوراء بحریة في نطاق حدودھما 

 .الرحیبة

و یمكن أن نستخلص أن السینما على غرار وسائل االتصال الجماھیریة األخرى تتمیز 

 :بمجموعة من الخصائص،وقد انفردت السینما ببعض منھا و التي تتلخص فیما یلي

مایؤثر على الجماھیر حیث  ،لصوت و اللون و المؤثرات الصوتیةو ا توظف السینما الحركة-

 .تخاطب السینما كل الحواس

     في السینما یحاول المخرج أن ینقل الى المتفرج االحساس،كما یمكن أن یقنع بفیلمھ المئات -

 .و األلوف المحتشدة من الناس في موطنھ أو في بلدان أجنبیة 
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لى بحیث یمكن اختصارالزمن من ساعات أو أیام أو سنوات ا صر السینما زمن الحدث،تخت-

 مثل فیلم الرسالة للمخرج مصطفى العقاد،كما یمكن العكس، ،ثوان قلیلة أثناء عملیة العرض

 1.حیث تطیل زمن الحدث اذا كان قصیر جدا مثل ھجمات الحادي عشر سبتمبر

بالفیلم و تقبل  ، و بالتالي یھيءذھنھ لالستمتاعن قناعةالفرد الى السینما یكون عان ذھاب -

فضال عن أن المشاھدة الجماعیة وسط عدد كبیر من الناس، یمكن أن یزید من فعالیة  مضمونھ،

 .السینما

، و ذلك بابراز عناصر رئیسیة من واقع یة لھا القدرة على اظھار الحقائقاألفالم السینمائ -

قل أھمیة و تقدم ھذه الحقائق بطابع ترفیھي حیث یغلب على السینما األواستبعاد العناصر الحیاة،

 2.الطابع الترفیھي

 apil(بمثل ما اعتبرھا والفنون الموسیقیة االیقاعیة، ،ھي مزج ما بین الفنون التشكیلیة السینما-

gans " (3".موسیقى الضوء من حیث الجوھر 

السینما تكبیر بعض المشاھد الدقیقة التي تعجز العین المجردة عن رؤیتھا، و مثال ذلك  بامكان-

 .مكونات خلیة االنسان

فھناك عدة عوامل تجعل المشاھد ال یملك سوى أن  قدرتھا على استحواذ انتباه المشاھد،-

      أو المؤثرات الصوتیة،منھا ماھو مرتبط بالتمثیل  یركزانتباھھ باستمرارطالما یشاھد الفیلم،

           المستخدمة مرتبط باالنفعاالت و بالنواحي الوجدانیة وأخرمرتبط باأللوان و منھا ما ھو

 4.و الموسیقى و غیرھا

تقوم السینما على تسجیل مواقف و خبرات غیر متكررة،فھناك من األمور ما یصعب تكرار -

 .براكینحدوثھا مثل الظواھر الطبیعیة الزالزل وال
                                                           

1
،عین للدراسات و البحوث ھرة،حسنة عبد السمیع،سیمیوطیقا اللغة و تحلیل خطاب االعالن التلفزیوني، ،القا 

 .26،ص2001االنسانیةواالجتماعیة 
2
 .223،ص1999محمد دعیبس،االتصال و السلوك االنساني، القاھرة ،البیطاش سنتر للننشرو التوزیع، ، دعیس 

3
عقیل مھدي یوسف،جاذبیة الصورة السینمائیة دراسة في جمالیات السینما، ،بیروت ،دار الكتاب الجدید المتحدة  
 .55،ص2001،

4
ائلھ بین النظریة والتطبیق، االسكندریة ،المكتب الجامعي محمد سالمة الغباري،السیدعبد الحمید عطیة،االتصال ووس 

 .95،ص1991الحدیث، ،
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اذ تنزع الصورة الفیلمیة نحو  الصورة الفیلمیة ال تساوي مجموع صور فوتوغرافیة متحركة، -

ھذا التوتر الذي  خلق عالمات أكثر تجریدیة قادرة على تولید التوتر الممتعفي ھذا الفن،

 1.نما و الواقع الذي تعرضھ السی واقع الحیاة الیومیة ،:یستشعروه الجمھور ازاء ازدواج الواقع
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 .13حسنة عبد السمیع،سیمیوطیقا اللغة و تحلیل خطاب االعالن،مرجع سبق ذكره،ص 
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                                                                                                                :الجزائر السینمافي تبدایا1-

حیث  ،19للسینما الجزائریة كانت في القرن یتفق جمسع المؤرخین أن البدایة الحقیقیةدیكا

، لتجد الجزائر ، بل كأداة من أدواتھركوسیلة للتعبی  استعملت من طرف االستعمال الفرنسي

د السینمائي الفرنسي كانت البدایة على ی, فأنتجت أفالما كثیرة  فضاءا خصبا النتاج األفالم ،

)Felix Mesguisch( و صور مشاھد حیّة من حیاة مغاربھاجاب مشارق األرض و  الدي ،

الناس ، و لم ینس بالطبع األرض التي ولد فیھا ، الجزائر أذا عرض العدید من األفالم 

 .تلمسان و بسكرة  ،ائیة القصیرة عن الجزائر العاصمةالسینم

، و العدید من األفالم "باب عزون"و "السوق العربي"، " دعوة المؤذن"و نجد من بین أفالمھ 

" :التي تشّكل بالنسبة الیھ مالذا نفسیا كما ذكر في مذكراتھتي صورھا فلیكس في الجزائر ال

، ،سلسلة الشوارع الضیقة و الصاعدة، المسجد القصبةالجزائر تتألق تحت شمس الضھیرة

 1."أني ارصد دیكور شبابي .............. المنازل العربیة الصغیرة

خریة من الشخصیة الجزائریة المسلمة، و تشوه سأن كل أفالمھ كانت تبعث الى ال و رغم ھذا اال

  ،، انتجتھا الذھنیة األروبیةالل تصویر أحداث و شخصیات و ھمیةبذلك الثقافة الجزائریة من خ

    مضحكة فقد كان الجزائري في نظر السینمائیین الفرنسیین ال یصلح اال ألداء أدوار بھلوانیة 

 . و مسلیة

اّن ھذه األفالم تجعل من :"قائال" رشید بوجدرة"أشار الى ذلك الكاتب الجزائري ھذا ما  

 2."الجزائري ذو ذھنیة بھلوانیة و ذلك الضحاك الفرنسیین

متأثر بنظرة فرنسیة استعماریة التي تعظم الشخصیات الفرنسیة  )George Méliés(لقد كان 

، و ھذا منبعھ الواقعة تحت السیطرة الكولونالیةو تحط من شأن كل الشخصیات المستعبدة 

، كما أن األدب كان لھ دور في توجیھ الخطابات السیاسیة السائدة أنذاكالكتابات الصحفیة و 

 .الرأي العالم الفرنسي

                                                           
1
 Abdelghani Megherbi,Les Algeriens Aau Miroire Du Cinéma Colonial,Alger,SNED,P57. 

2
Rachid Boudjedra,Naissance du Cinéma algerien,paris,Maspero,1971,P10. 
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الذي " أكل الزیت"باخراج أفالم منھا )Mesguisch(قام)Georoge Méliés(و ردا على

یأخذ قنینة زیت المستعملة للرسم، و یشربھا مما یسبب بي یصور رساما شرقیا و مساعده العر

واقف كومیدیة مضحكة ،یعتبر لھ ھلوسة ، و ھو بذلك فیلم ھز الرسام الذي صور مساعد في م

)Mesguisch( بحكم أن من الواقع الجزائري  ن القالئل الذین حاولوا االقترابمن السینمائیی

كان یحاول نقل وقائع و یومیات الشعب الجزائري ، الذي كانت  الجزائري كانت مسقط رأسھ،

 . تخفیھ السینما الفرنسیة في أغلب أفالمھا 

 Marcel(و  ) Germaine Dulac(مائیة جدیدة على ید ظھرت موجة سین 1921و في سنة 

L’heri  (  و)Jean Epstien(ثم انظم الیھا ،، أطلق علیھا اسم التیار الطلیعي) Jean 

Gremillon( )Demitri Kirsanonoff( و، "Jean Renoir"،  و ھم الذین كونوا المدرسة

مواضیع تتعلق بالجزائر السینیماتوغرافیة الفرنسیة و ھذه المدرسة كان أغلب انتاجھا یتناول 

        ، سواء في السینما الصامتة أو الناطقة ا أطلق علیھ السینما الكولونالیة، و ھذا مالمستعمرة

 Kamil Morlon)(Henry Poctal ( ،)  Lion Poraille( ) Rimon(منھم و

Bernard(، و) Jhone Grémilon ( لذي بعثتھ شركة ا)Patti ( لتصویر بعض  الى الجزائر

و أخیرا " في مھمة "ثم "أوالد نایل"و "انتقام قبائلي"یرة من بینھا فیلم األفالم الصامتة القص

 1".الرھینة"

فیلما صامتا صور في الجزائر أو عن الجزائر من طرف 40و یمكن احصاء أكثر من 

 Jacques( دثم فیلم األتلنتی )Gerard Borjoie(یل ابن الل"سینمائیین فرنسیین نذكر منھم 

Feyder(  20و ھو أشھر فیلم فرنسي في القرن . 

 وذلك بالعاصمة وھران،1908و لم تنشأ القاعات المتخصصة في العروض السینمائیة اال في 

، سیدي بلعباس و البلیدة و قد بلغ و بنیت قاعات بقسنطینة و سكیكدة، مستغانم ثم اتسعت الرقعة

 .قاعات متخصصة في العروض السینمائیة 7عدد القاعات بالعاصمة الجزائریة 

تكن  حضور یذكر في تلك القاعات كما تؤكده الدراسات و الوثائق، حیث لملم یكن للجزائریین 

 .لھم ثقافة سینمائیة تسمح لھم بارتیاد قاعات السینما بصفة منتظمة

                                                           
1
 منشورات لیجوند،الجزائر،، ،)نظرة بانورامیة على تاریخ السینمافي الجزائر(بغدادأحمد بلیة،فضاءات السینما الجزائریة 

 .24،ص2011



لفصل الثالث                                                                         السینما الجزائریة  ا  

 

 

79 

، و ھم عادة من لجزائریون بارتیاد قاعات السینماحیث بدأ ا1933اال أن البدایة الفعلیة كانت 

و بدأت تنشر في أوساط الجزائریون بعض  ،باحث عن الترفیھ في المدن الكبرىالشباب و ال

وبذلك تجعیھم كبیر 1940ماشجع الجزائریین على األفالم المصریة بدایة  العروض السینمائیة

 .للفن العربي الذي تتصدره مصر 

و حینھا ادرك الفرنسیون أھمیة الصورة في نفوس الجزائریین لذلك سعو الى انشاء مصالح 

خاصة النتاج و عرض أفالم وثائقیة دون األفالم الخیالیة و السعي لعرضھا على السكان 

 .صلیین في المدن الداخلیة األ

ظھرت المصلحة الجزائریة ، و في نفس السنة انشئت مصلحة البث السینماتوغرافي1946و في 

أما في المدن 1948شریظ وثائقي الى غایة 786مایربو عن اذ عرضت مصلحتان  ،للسینما

م الكبرى فقد نشأت مصلحة السینما التربویة بالجزائر و التي تخصصت في عرض األفال

سینما نابعة جغرافیا من ، و ھنا یتجلى عجز األوروبین عن تأسیس الخیالیة بالمؤسسات التعلیمیة

 1.، و ذلك لجدة الفن و تمركز آلیاتھ في العواصم األروروبیة الجزائري

      أما من ناحیة التمثیل فقد أثبت الكثیر من الممثلین الجزائریین قدرتھم على التمثیل السینمائي 

، فمع بدایة العشرینات بدأنا بعض األوساط الثقافیة الجزائریة خاصة بعد ظھور المسرح فيو 

عبد القادر بن "نشاھد بعض الوجوه العربیة و الجزائریة في قائمة الممثلین السینمائیین منھم 

في " الحاج بن یاسمینة"و "برایدي عیسى"،  كذلك في فیلم األتلنتید" حمد بن نوري م"و " على

صلیب "و طاھر حناشي في   ) Kayessa Roba(أو،1929)Jhone Renoir (ل" البلد"لم فی

في فیلم   )  Kayessa roba (و یتكرر اسم  1931 )  Andrie et jhone(ل "الجنوب

 Andrie (نة و الفیلم من اخراج ، بمعیة حبیب بن قبلیة و آیة یاسمی" المرآة و العندلیب"

jhone (  شاركت فیھ"رمال الخاسفةال"كذلك ،و ھناك فیلم آخر لنفس المخرجkayessa( 

roba( 

 

 

                                                           
1
 .29،مرجع سبق ذكره،ص)على تاریخ السینما في الجزائر نظرة بانورامیة(بغداد احمد بلیة،فضاءات السینما الجزائریة 
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  :السینما أثناء الثورة الجزائریة2-

، و یمكن القول أنھا كانت في بدایتھا عبارة الجزائریة أبان الثورة التحریریةلقد ولدت السینما 

اء صفة الشرعیة للثورة الضف، و تقدس صورة المجاھد عن أعمال تمجد البطوالت النظالیة

   1، ألجل كسب ثقتھم للتمسك بمبادئ الثورة و جذب أكبر عدد ممكن من الحمھور ،التحریریة

، و ذلك بتقدیم صور حیة ة من القیام بدور فعال في الثورةو فعال تمكنت السینما التحریری

بمصیر شعب تؤكد ما یجري في الجزائر حیث یتعلق األكر  وواقعیة عن أرض المعركة،

، الذي ظھار الوجھ الحقیقي للمستعمریخوض حربا من أجل استقاللھ و كرامتھ، كما تمكنت من ا

 .كان على عكس االدعاءات یشن حربا استشراقیة حقیقیة ضد الجزائریین 

، و على ھذا األساس یكون ة التي أنتجھا و أخرجھا جزائریونھنا نتطرق الى السینما الجزائری

 .سینمائي ینتج عمال سینمائیا جزائریا  طاھر حناش أول

، حاولت السلطات الفرنسیة السیطرة یریة و تسارع األحداث نحو التأزمبعد اندالع الثورة التحر

، و بخاصة داخل الجزائر، ففي كة فعل الصورة في توجیھ الجماھیرعلى األوضاع مدر

م و توجھ الرأى العام تتحكم في االعال العاصمة الفرنسیة تمتلك فرنسا من االمكانیات مایجعلھا

، أن تخترق االعالم الفرنسي، و عرفت ذا لم تستطع جبھة التحریر الوطنيو لھ ،حسب ماترید

بدایة بث التلفزیون في العاصمة و كان طاھر حناش، أول جزائري یستعان بھ  1954 نھایة

 . لتصویر مجموعة من األفلم التلفزیونیة للبث للمشاھد العربي

و في ظرف عدو شھور تمكن فنانون جزائریون من تصویر العدید من األفالم القصیرة و منھا 

لمحي الدین " مریض الوھم"لعلي عبون، و " الدجالون"لمصطفى غربي و فیلم "الحموات"

 .1955باشطرزي و كان ذلك في سنة 

وثائقیة،ثم تم  ائریون نوعین من العروض الفیلمیة، كانت في البدایة أفالمو ھنا عرف الجز

سعوا الى أن تبقى ، و لكن  السلطات الفرنسیة خاصة المعمرین تصویر  مجموعة من القصص

السینما في أیدیھم حتى یتمكنوا من السیطرة على أفكار االعالم و توجیھھ حسب مخططاتھم 

 .العسكریة السیاسیة و 

                                                           
1
 Rachid Boujdedra,Naissance du cinéma algerien,op,p76.  
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، فبعدما سیطر رشید حركة ثقافیة ال مثیل لھا ،لقد عرفت الجزائرمابعد الحرب العالمیة الثانیة

قسنطیني على خشبة المسرح الجزائري حتى عد أنذاك رائد الكومیدیا الجزائریة اذ أطلق علیھ 

على الھواة الجدد الذین تكونوا ، عرف المسرح أنذاك دفعا جدیدا و أصبح 1"شابلین العرب"اسم 

ثیل لساحة الجزائریة ساخرة بطاقات في التمو كانت أنذاك ا ،خشبات المسرح ممثلین محترفین

ة بمخابر ، غیر أنھا تعتمد على بعض المھن الصعبة المرتبطتشكل خزانا للسینماالجزائریة

، و ربما كان ذلك عائقا في أمام طاھر حناش لكي یصور فیلمھ تحمیض الصور و التقاطھا

الحوار حتى یكتمل فالتقاط الصوت بطریقة دقیقة منعھ من توظیف " الصحراء يغطاس"

فتغاضى عن الحوار بالسارد أي المعلق الذي یقوم بمھنة التصریح عما تریده االخراج 

و اذا أضفنا الى ھذا عدم امتالك المعمرین  ،ھذا تحول الفیلم الى فیلم وثائقيالشخصیات ، و ب

  ،عیتھم المطلقة للمخابر الباریسیة، و بالتالي تبكات متخصصة في االنتاج السینمائيأنفسھم شر

ة فكرة انشاء قبول مجموعة من المجاھدین في الجبال الجزائریو بھذا یمكننا أن نفھم بیسر سبب 

وات سن3و ذلك بعد مرور 1957سنة التي دعت لھا جبھة التحریر الوطني ، مدرسة للسینما

منعت الكثیر من الجزائریین تحقیق حلمھم  ، و لكن الظروف أنذاكعلى اندالع الثورة التحریریة

في مداعبة الكامیرا الة أن قررمجموعة مجاھدین و قیل خمسة انشاء مدرسة للسینما بدون 

، و تذكر الوثائق التاریخیة تحقیق ذلك ماعاد االیمان بقضیتھم، و الثقة في جدیتھموسائل جادة ل

 :ل الجزائریةمنھم ایحدث في الجباوجود تسعة جنود كلفوا بمھمة تصویر م

 2.و خروبي ,، صالح الدین السنوسي عمر زیتوني، مولود فاضل،مراد بن رایس

اال أن الراغبین في  )René Vautier (ندت للمخرج الفرنسي ادارة المدرسة أس أن  و مع

و جیش  ،كثر و ھذا ماشجع الحكومة المؤقتةتأسیس سینما تخدم القضیة الجزائریة كانوا أ

         ، ة السینما تابعة للحكومة المؤقتةفیھا لجن: التحریر الوطني على انشاء مصلحتین للسینما 

انشاء سینما جزائریة  و لقد كان السبب في، ینما تابعة لجیش التحریر الوطنيو مصلحة الس

یة الجزائریة في المحافل ھو ادراك المسؤولین أھمیة السینما في التعریف بالقض ،سیاسي خالص

        ،، و منھا دول عربیة كمصرة للثورة التحریریة، و بخاصة الدول الصدیقة المساندالدولیة

                                                           
 .14،ص1972 ،المؤسسة الوطنیة للكتاب،، الجزائر بوعالم رمضاني،المسرح الجزائري بین الماضي و الحاضر1

2
 .69،مرجع سبقذكره،ص)نظرةبانورامیة على تاریخ السینما في الجزائر(بغداد أحمد بلیة،فضاءات السینما الجزائریة 
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، فظھرت مجموعة ان برمي الیھ المخططون في الثورة،و بالفعل حدث ما كتونس، المغرب

             " شعبيالجیش الوطني الممرضات "و"مدرسة التكوین السینمائي"منھا أفالم وثائقیة 

،أما جزائرینا فقد أسند اخراجھ الى ،أما جزائرینا 1957سنة " الھجوم على مناجم الونزة " و 

ي جمال شندلي و محمد لخضر ، الدكتور شولمن رواد السینما الجزائریة3فقد أسند اخراجھ الى 

مع اضافة الكثیر من الصور 1954سنة  )René Vautier (، اعتمادا على فیلم أخرجھ حامینا

 .أحد مساعدي المخرج طاھر حناش" جمال شندرلي"الحدیثة من الجبال الجزائریة التقطھا 

  ،نعني بالسینمائیةى وجود تلك األعمال السینمائیة وكانت ظروف حرب التحریر ھي الباعث عل

الي المشاھدة و بالت أن طریقة التصویر كانت بأشرطة فیلمیة تتطلب المونتاج و التحمیض،

 1.بآالت عرض ، و ھذا مایجعل كل األفالم المصورة سینمائیة 

رف الحربیة تفرض ، و ذلك أن الظروریة أنذاك على األفالم الوثائقیةفقد اعتمدت السینما الجزائ

رسالتھا تكون واضحة و مباشرة "التي تتسم كذلك بأن  و ،على الخیالأسبقیة  الحقیقة

، االعالم من الطرف المضاد ايحرب التحریر الجزائریة و بخاصة  لقساوة و ذلك  ،2"صریحة

شأن داخلي و ال وجود أن القضیة الجزائریة  ،یث كان یوھم الرأي العام العالميالفرنسي ح

 .، تم القضاء علیھم ن عن القانون، و انما یوجد مجموع من الخارجیلالنتفاضة ضد االستعمار

اربة المتسعمر بنفس وسائلة االعالمیة ، القناع الرأي كان من الضروري محالسبب و لھذا  

، و ھذا ما حدث بالفعل ،ببدأ األفالم الوثائقیة یقة ما یجري في الجبال الجزائریةالعام العالمي بحق

      ، سنوات عدیدة بعد استقالل البالد ، اال بعد مرورریة لم یشاھدھا المشاھد الجزائريالجزائ

ما ینالتاریخیة تطبع السینما الجزائریة في النشأة و في طبیعتھا كس و ھذا مایجعل الخصوصیة

ظ في مشاھدة ،بل أن أبطال الثورة التي خذلتھم الكامیرا لم یحالفھم الحتعرض أمام المشاھد

، و بھذا یمكن القول أن السینما الجزائریة التي أنتجتھا الثورة كانت صورھم  أثناء الثورة

، و ھذا ال یعني ف الحرب السیاسیة، مما یجعلھا تقبل االستثناءاسیة فرضتھا ظروضرورة سی

 .جاد سینما خیالیةأنھا كانت عاجزة عن ای

                                                           
 .415،ص2001 أنجلوالمصریة،القاھرة، ، ،خلیل صابات،جمال عبد العظیم،وسائل االتصال نشأتھاوتطورھا،مكتبة1

2
 .105فؤاد شعبان،عبیدة صبطي،تاریخ وسائل االعالم و تكنولوجیاتھ الحدیثة،مرجع سبق ذكره،ص 
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  ،فرقة مسرحیة كانت تعرف بالقضیة الجزائریة في الخارج1957سنةأنشأت في فجبھة التحریر 

و لكنھا كانت تمتلك من الطاقات التمثیلیة  ،من خالل النصوص المسرحیة الخیالیة أو شبھ خیالیة

ما یجعلھا تنتج أكثر من فیلم خیالي ، و ھذا ما یؤكد على طبیعى الزاھرة السینمائیة التي تحتاج 

تقنیین و فنیین متخصصین في مجاالت المھن السینمائیة ووسائل تقنیة من مخابر ظلت الى 

و من ھنا نفھم لماذا لم تعرف الجزائر   ،الجزائري تفتقدھا عشرات السنوات بعد االستقالل

مع أنھا مانت تمتلك خزانا كبیرا من الممثلین الممتازین بل و أن 1954صناعة سینمائیة قبل 

 1.المعمرین الفرنسیین في الجزائر لم یستطیعوا أن یؤسسو سینما كولونالیة 

بیع الحقائق، و عرضھا  لتي نشأت أثناء الثورة التحریریة، كان توججھاالمدرسة السینمائیة ا

، و قد اعتمد فیھ االفریقیة بكاملھا، لنقل حقیقة االشتعمار و مآسیھ في القارة على المشاھد

، و وھو زة المؤسسات السینمائیة الفرنسیةالمخرج على الوثائق المصورة التي كانت بحو

رحمن بو ، عبد الاعدیھ الجزائریین منھم لمین صخريمجھود كبیر قام بھ المخرج مع مس

   2.قرموح،محمد بوعماري 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .71،مرجع سبق ذكره،ص)نظرةبانورامیة على تاریخ السینما في الجزائر(أحمد بلیة،فضاءات السینما الجزائریة،بغداد  

2
 2006أوت1631،3،الحوارالمتمدن،العدد)السینمافي الجزائر،البدایات(محمد عبیدو، 
،www.ahewar.org/debat/show.art.asp ?aid=71665 ،04-05-2013 a12 :06) ( 



لفصل الثالث                                                                         السینما الجزائریة  ا  

 

 

84 

  : بعد االستقاللالسینما الجزائریة 3-

كیر في مستقبل السینما ، قامت السلطات الجزائریة بالنف1962یلیة في جومباشرة بعد االستقالل 

  لالنتاج " افالم القصبة"و ھكذا أنشأ المركز السمعي البصري و الشركة الخاصة  ،في الجزائر

الذي سیتحول بعدھا 1963، و في السنة الموالیة أنشأ الدیوان الجزائري لألخبار سنة التوزیعو 

ما و مھمتھ ، المعھد الوطني للسینللسینما بدعم من مؤسستین ھامتین الى الى المركز الوطني

 ، الوطنیة الجزائریة التي ستقوم بدور اعالمي للمنتوجتكوین اطارات السینما، و السینماتیك

 .السینمائي الجزائري و الذولي و بخاصة سینما العالم الثالث

جدیدة ، و تنشأ مؤسسة للسینما و المعھد الوطني للسینمایحل المركز الوطني 1967و في سنة 

    ، داخل قاعات و متاحف السینما، نتوج السینمائي الوطني و األجنبيتكلف بانتاج و توزیع الم

 1.قاعة 350السینمائي التي بلغ عددھا أنذاك  و بخاصة مع ثراء قاعات العرض

، و بخاصة أن آثراھا لم حرب التحریر التي دامت سبع سنواتلم یكن من السھل نسیان أحداث 

، كما أن الشعب الجزائري مرحلة الستینات من القرن العشرینتزل ماثلة أمام كل جزائري في 

، ة ، فاالعتزاز بالثورة كان كبیراارادیو بكل أطیافھ شارك في الحرب بطریقة ارادیة أو غیر 

ھ الخیال ، اعادة بناء أحداث الثورة حسب مایملیائیین الجزائریینلذا كان الھاجس الوحید للسینم

، و بھذا یمكن أن تفسر توجھ السینمائیین الى األفالم الحربیة لمدة عقد لیتوافق مع حقائق الحرب

 .الصلة المباشرة بالواقع الیوميمن الزمن دون االلتفات الى المواضیع ذات 

و لم یكن من المفاجئ حین أقبل أحد المخرجین الجزائریین على اخراج فیلم سینمائي روائي 

خیالي عن ثورة التحریر الوطنیة ، فالمخرج مصطفى بدیع كان من الذین شكلوا الخلیة األولى 

م األفالو كان جھده منصب على  ،1955في التلفزیون الجزائري زمن االحتالل الفرنسي سنة 

ت نتیجتھا و لھذا ، وھذه التجربة في انتاج األفالم الخیالیة كانالتلفزیوینة القصیرة و الطویلة

اللیل یخاف " بفیلم متمیز " مصطفى بدیع"سینمائیة جزائریة خیالیة قام بھا كانت أول تجربة، 

مركز الجزائري للسینما الذي نشأ من انتاج مشترك بین التلفزیون الجزائري و ال1965"الشمس

                                                           
 .72،مرجع سبق ذكره،ص)نظرة بانورامیة على تاریخ السینما في الجزائر(بلیة،فضاءات السینما الجزائریة،بغداد أحمد 1
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سنة  ) Jack Charpie( تج فیلما مع المخرج الفرنسي،الذي سبق لھ أن أن و ،1964سنة 

1964. 

حیث بلغ عددھا  ،بانتاج مجموعة كبیرة من األفالم انطلقت السینما الجزائریة بعد االستقالل

كن من السھل اختصار عقد لم یمنھا، معركة الجزائر الذي  1فیلما 25،حوالي1974حتى عام 

بدیع أن ، لذا حاول مصطفى و نصف من االستعمار في فیلم واحدو معاناة قرن  ،من الزمن

و نصف من و معاناة قرن  ،یقول كل شيء في عرض واحد، و ھذا ما یفسر طول الفیلم

، و ھذا ما بدیع أن یقول كل شيء في عرض واحد، لذا حاول مصطفى االستعمار في فیلم واحد

 .ساعات و نصف و یعتبر أول فیلم بعد االستقالل3یفسر طول الفیلم 

خالفا تماما للمدرسة أما المدرسة السینمائیة التي نشأت أثناء ثورة التحریر فكان توجھا م

 René(، و كان تأثیر لشاغل، في تتبع الحقائق و عرضھا على المشاھد كان شغلھا االتلفزیونیة

Vautier( ولھذا یواجھنا ى األفلم الوثائقیة دون الخیالیةعلیھا واضح من حیث االعتماد عل ،

من انتاج  ،1965سنة " فجر المنبوذین"المخرج أحمد راشدي بأول فیلم لھ بعد االستقالل 

في كتابھ التعلیق بمساعدة الروائي الجزائري  للسینما بمساعدة قیمة للمخرجالمركز الوطني 

 2".مولود معمري"

كان الفیل وثیقة تاریخیة لحقیقة االستعمار ة مآساة في القراة االفریقیة بكاملھا، و قد اعتمد فیھ 

كان  حیث ،زة المؤسسات السینمائیة الفرنسیةالمخرج على الوثائق المصورة التي كانت بحو

 الفیلم یحكي عن معارك جبھة التحریر الوطني ضد االستعمارو التعذیب الذي مارستھ القوات

و ھو مجھود كبیر قام بھ المخرج و مساعدیھ الجزائریین منھم  3الفرنسیة بحق الجزائریین

  ،و غیرھم" نصر الدین فنیني"و "محمد بوعماري" " عبد الرحمن بوقرموح""لمین صخري"

م یخرج بل أن موضوع الثورة ل ،مالمح السینما الجزائریة الیافعةبھذا الفیلم الثاني اكتملت و

 . تجاھین اثنین ألفالم معتمدة على حقائق ثوریة و أخرى تعتمد على الخیالبعدئد من ا

                                                           
1
 .219،ص1982، عالم المعرفة،الكویت ،جان الكسان،السینما في الوطن العربي، 

2
 .74،مرجع سبق ذكره،ص)الجزائر نظرة بانورامیة على تاریخ السینمافي(بغداد أحمد بلیة،فضاءات السینما الجزائریة، 

3
األفیونو العصا،معكرة الجزائر،حسان طیرو،في جزلو حول (آسیاسالبي، 

 .16،ص2012اكتوبر3803،12،الشروق،العدد)العالم
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للمخرج " رمعركة الجزائ"عالمیة مع فیلم لت السینما الجزائریة قفزة نوعیة وبعدھا سج

زائریة و ھو فیلم یعرض حقیقة من الثورة الج1966سنة  ) Gillo pontacorvo(االیطالي 

، یذكر فیھ الكاتب دقائق ما جرى 1963لیاسف سعدي طبع سنة ،فالسیناریو مأخوذ عن كتاب 

، و ساعده اسف سعي شارك في كتابة السیناریوان یفیما اطلق علیھ معركة الجزائر، بل 

)Franko salinas( اذ كان أحد أبرز الوجوه في معركة  ،و قام یاسف سعدي بتمثیل شخصیة

و لم یتعدى عن الحقائق الجزائر،و بھذا لم یتعدى الفیلم السینمائي الطویل عن الثورة الجزائریة 

، وتحصل على جائزة االسد الذھبي نجاحا كبیرا في الجزائر و خارجھا، غیر انھ لقى التاریخیة

 .1966في مھرجان البندقیة الدولي سنة 

دوریة نحو "الحربي الثاني بتصویر فیلھ " عمار عسكري"یقوم المخرج 1980و في سنة 

، اذ عرض فیھ أیضا على حقائق تاریخیة1987أبواب الصمت سنة "، اعتمد فیلھ الثاني "الشرق

 .لفرنسیة الثكنات اجزائریین في خدمة الثورة من دخل موضوعا جدیدا و ھو مساھمة ال

االتجاه الثاني من األفالم الحربیة الجزائریة اتجھ الى التعبیر عن أحداث الثورة التحریریة 

 ثیر من الحریة في معالجة األحداثباالعتماد على الخیال ، و ھذا ماأعطى للمخرجین الك

      ، و ساعدھم كذلك على التطورفي بناء األحاث حسب ماتقتضیھ قوانین السیناریو التاریخیة

، حیث 1966" ریح األوراس"مع فیلمھ" لخضر حامینا"، و كانت البدایة مع لم السینمائيلفیو ا

، و خصص لخضر حامینا موضوع ئزة أول عمل سینمائي بمھرجان كانتحصل الفیلم على جا

الثاني عبارة عن  ، ففیلمھیة الجھد األكبر من حیاتھ الفنیة،و دائما برؤیة مختلفةالثورة الجزائر

فس لكن حامینا حولھا الى فیلم سینمائي بن" رویشد"، كتبھا الممثل المسرحي كاھيكومیدیا ف

،فحسان تیرو جانب الخفي من األحداث التاریخیةلیظھر لنا ال ،1968سنة "حسان تیرو"،العنوان

 ،ارھابي في نظر الجشي الفرنسي لمنھ في الحقیقة أرغم على القیام باألعمال التي تبدو بطولیة

و بھذا یحاول المخرج أن یعوص في أعماق الشعب الجزائري لیبین مدى معاناتھم في الحرب 

 1.الت لم ترحم أحدا منھم 

                                                           
1
 .224جام الكسان،السینما في الوطن العربي،مرجع سبق ذكره،ص 
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الذي نقل الى الشاشة " وقائع سنین الجمر"یصور لخضر حامینا فیلمھ الثالث 1974و في سنة 

 :وقسم فیلمھ الى مراحل 1954و1939معاناة الشعب الجزائري مابین 

 .رمادسنوات ال-

 .سنوات الجمر-

 .سنوات النار-

 .سنوات الغربة -

 .سنوات الھجمة-

 .1954نوفمبر 11-

و ال تزال تمثل  ،1975سنة "السعفة الذھبیة"توج الفیلم بأكبر جائزة في مھرجان كان السینمائي 

مون فال یخرج عن أما من الناحیة المض ،الجزائري من حیث الشكل السینمائيقمة العطاء الفني 

، بحیث تعتبر األحداث المعروضة عبارة عن رؤیا ذاتیة للمخرج عن تصاعد التصنیف الخیالي

 .الوعي الوطني في الجزائرقبل الثورة الجزائریة

لسادس و السابع من القرن مع أن األفالم الحربیة سیطرت على الساحة السینمائیة خالل العقد ا

، لسینمائیین الجزائریینأن موضوع الثورة لم یأخذ حظھ الوفیر من اھتمام ا ، االالعشرین

من األفالم  ، بل ان العدیدھمیة المرحلة التي شھدتھا الجزائرفاألفالم المنجزة قلیلة جدا نظرا أل

ض التاریخ أكثر من ، و كان الغرض من انجاز تلك األفالم عرطرحت الموضوع بسطحیة

 .ى األقل فھم الحاضر من خالل التاریخ ، أو علاالستفادة منھ
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 : اھتمامات السینما الجزائریة 4-

 : المواضیع الثوریة1-4

، سترى أن ، خمسون سنة من االنتاجات الفنیةاذا أمعنا النظر في السینما الجزائریة و تاریخھا

أو على األقل لھا عالقة  ،یث عن الحرب التحریریة الجزائریةأغلبیة األعمال أنجزت للحد

اض زاخر بالبطوالت في سبیل بالثورة و النظال و الكفاح حیث تناولت السینما الجزائریة م

            ، ك الثوریة التي خاضھا الجزائریون، و كان ذلك من خالل تصویر أھم المعارالوطن

الشعب الجزائري أثناء  ، و معاناةات المسلحة ضد االستعمار الفرنسيو كیفیات التحضیر للعملی

 .الثورة التحریریة 

األساسیة التي تجعل السینما الجزائریة تتمیز ولطالما اعتبرت المواضیع الثوریة المیزة التي 

فیلم ، مثل تت أنظار العدید من بلدان العالمو قد لف،اج السینمائي في األقطار العربیةعن باقي االنت

 1977.1ثورة التحریر سنة"وفیلم 1966سنة " معركة الجزائر"

، و توثیق تاریخ األساسي النتاج مثل ھذه األفالم، ھو التعریف بالقضیة الجزائریة و لعل الدافع

               ، و بأبطالھم الذین انتزعوا الحریةیة، وتعریف الجزائریین بماضیھمالثورة الجزائر

لوب الجزائریین و استخالص الدروس ، و ھذا مایعزز الروح الوطنیة في قاالستقالل بأیدیھم و

 .من ھذه البطوالت 

 :المرأة في السینما الجزائریة2-4

، قبل الثورة التلمیح لوضعیة المرأة الجزائریةلجزائریة منذ اكتمالھا من السینما الم تخل 

أن المرأة دائما :"في ھذا الصدد یقول لطفي محرز، وو بعد االستقاللالتحریریة و أثنائھا 

لمجاالت بخلوه من كل داللة و لكن ھذا الحضور یتمیز في كل ا حاضرة في السینما الجزائریة،

فالشخصیات السویة المقدمة ممحو عنھا الدور الحركي الذي تتطلبھ الشخصیة  ،رمزیة

2".الفعلیة
 

                                                           
1
 www.euromedcafe.org/newsdetail.asp?lang=ar&docmentID=541. ( 11.05.2013 a 19 :45). 

2
 Lotfi Mahrez,le cinéma algerien,Institution,Imaginaire et Idiologie,Alger,SNED,1977,P290. 
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و في الستینات تطرق المخرج أحمد عالم الى موضوع المرأة الجزائریة حیث أعطى الكلمة 

لمجموعة فتیات یدرسن بالثناویات الجزائریة عن أوضاعھن و رأیھن في التطورات الحاصلة 

للمرأة ،كما قام محمد شویخ باعطاء صورة خاصة 1966سنة " ھن"في البالد فأخرج فیلمھ 

ینمائیة من بینھا لتنج عدة أفالم س ،عات السیاسیة في مرحلة التسعیناتراأثناء الصالجزائریة 

، بعنوان خ من اخراج أول فیلم سینمائي لھاتمكنت یمینة شوی 2002، و في1"دوار النساء"،

حیث زاوجت  ،تعالج موضوع االرھاب في الجزائر الذي یعتبر من األفالم التي" رشیدة"

   ،سیة الجزائریةالمخرجة بین موضوعین مثیرین وضعیة المرأة الجزائریة أثناء األزمة السیا

 .و معاناتھا من تلك األزمة 

، من خالل عدة أفالم ا الحظ األوفر من اھتمام السینماومن ھنا نرى أن المرأة الجزائریة كان لھ

أفالم  حازت المرأة على أدوار رئیسیة في عدة ، كماضایا المرأة في المجتمع الجزائريتناولت ق

حیث تظھر صورة األم في فیلم  ،نماذج المرأة الجزائریةجزائریة و تطرقت ھذه األفالم الى كل 

كذلك نجد  األم الیائسة التي تبحث عن ابنھا الذي سجنتھ القوات االستعماریة،"ریح األوراس'"

و عدة نماذج أخرى تطرقت "ریح الجنوب"فیلم  في" رحمة"نموذج المرأة العاملة الذي تجسده 

 2.الیھا السینما الجزائریة و جسدتھا و التي من خاللھا تبین أھمیة و مكانة المرأة الجزائریة 

 : المواضیع االجتماعیة 3-4

 تغیر اھتمام 1970، حیث من بدایة الجزائریة بالمواضیع االجتماعیة لقد اھتمت كذلك السینما

ھا التي سیطرت بصفة كلیة على االنتاج السینمائي و تغیر اھتمام السینمائیین من األفالم الحربیة

الى جوانب حساسة من حیاة تعرضت فیھا السینما الجزائریة  ،الى معالجة قضایا المجتمع حیث

حیث صور محمد  ،رحلة جدیدة في السینما الجزائریةمیالد م 1971، و كانت سنة األفراد

ورة و الحرب ، فبھذا انتقل اھتمام السینما الجزائریة من مواضیع الث3"تحیا دیدو"زینات فیلم 

، حیث تطرقت ھذه األفالم الى الواقع االجتماعي و صورت حیاة الى مواضیع اجتماعیة

المجتمع الریفي و الحضري على حد سواء ،كما تطرقت ھذه األفالم الى واقع حیاة الشعب 

                                                           
1
 .100،مرجع سبق ذكره،ص)نظرة بانورامیة على تاریخ السینمافي الجزائر(بغداد أحمد بلیة،فضاءات السینما الجزائریة، 

2
،رسالة ")نوبة نساء جبل شنوة"،"القلعة"صورة المرأة في السینما الجزائریة،تحلیل سیمیولوجي لفلمي،(عواطف الرازي، 

 .65،ص2001-2002السیاسیة و االعالم،جامعة الجزائر،الجزائر،ماجستیر،قسم االعالم و االتصال،كلیة العلوم 
3
 .87،مرجع سبق ذكره،ص)نظرة بانورامیة على تاریخ السینما في الجزائر(بغداد أحمد بلیة،فضاءات السینما الجزئریة 
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، كما كان االھتمام لحاصلة في المجتمع بعد االستقاللاالجتماعیة االجزائري و التطورات 

، و كیف أثرت ھذه المشاكل على زائریة و مایحدث داخلھا من مشاكلبمواضیع األسرة الج

 .انتشار األفات االجتماعیة داخل المجتمع الجزائري

 :جزائریة و قضایا األمة العربیة السینما ال4-4

، و لم یكن من السھل توفیق األعمال الفنیة مع التطورات د السینما الجزائریة لیس كبیراصیران 

، رغم ذلك تمكن بعض المخرجین الجزائریین ماعیة الحاصلة في البالد العربیةالسیاسیة و االجت

ت ، و من بین أھم القضایا العربیة التي تطرقالعربي الى الشاشةبرؤیتھم الخاصةمن نقل الواقع 

، في فیلم سنعود للمخرج سلیم ریاض و كان ذلك سنة نما الجزائریة القضیة الفلسطینیةالیھا السی

 .الذي یصور فیھ المقاومة الفلسطینیة ضد االسرائلیین 1972

كان الفیلم یحكي واقع الحرب األھلیة في  ،للمخرج فاروق بلوفة1980،"نھلة"كذلك نجد فیلم 

حیث تطرق المخرج  ،ان متواجد في لبنان أثناء األزمةلبنان من خالل عیون صحفي جزائري ك

الى طرح اشكالیة غائبة تقریبا في السینما العربیة، و ھي عالقة المرأة بالحرب و كیفیة تعاملھا 

 1.مع األزمات السیاسیة 

المعالجة للقضایا العربیة قلیلة اال أن بعض األفالم سجلت نجاحات كفیلم مع أن األفالم السیاسیة 

 .نھلة الذي تمیز بجرأتھ في الطرح و جمالیة التصویر و التركیب 

 

 

 

 

                                                           

1
 Moviesarab.blogspot.com/2012/02/blog-post-03.html. (20.04.2013 a21:33) 
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 :مشاكل السینما الجزائریة 5-4

 ینطلق من التمویل الذي یعرف عزوف ،في االنتاج و التوزیع السینمائي ان األزمة الحقیقیة

، نظرا لغیاب قاعات العرض من جھة و ضعف شبكة رجال األعمال الجزئریین  لتمویلھ

ألنھ  ،اھد الجزائري بالسینما الجزائریةضف الى ذلك عدم اھتمام المش التوزیع من جھة أخرى،

وجد أنماط سینمائیة جدیدة  عوضتھ عن السینما الجزئریة التي تفتقد للتقنیات العالیة و السیناریو 

فرغم  ، كما أن غیاب قاعات العرض یشكل ھاجسا للمنتج و المخرج على حد سواء،الجید

ات التطور الكبیر الذي تشھده في مجال البناء و تحسین العمران اال انھ لم یفكروا في بناء قاع

و یؤكد بعض  ،أدى الى تأخر السینما الجزائریة ، ھو األمر الذيسینما لتعویض القاعات المغلقة

سوق قرروا أن یوقفوا دعم خبایا القطاع أن أصحاب النفوذ المؤیدین القتصاد الالعارفین ب

الجزائري للفنون و صناعة بحل المركز  1999و1998، حیث تم اتخاذ قرارمابین سنتي السینما

، و المؤسسة الوطنیة لالنتاج السمعي البصري رغم أنھا كانت مربحة و كذا الوكالة السینما

 1.صورة الوطنیة لألحداث الم

لذلك الزالت السینما الجزائریة تعانب عدة صعوبات و لم تتمكن من الوصول الى المستوى 

 : المطلوب ، و یمكننا تلخیص ھذه األسباب في العناصر التالیة

 تمثل أغلبیة جمھور السینما الجزائریة الشباب و الذي اتجھ  ذوقھ :السینما غیاب جمھور6-4

الى السینما العالمیة لما یلبي رغباتھ و حاجاتھ بدال من األفالم المحلیة الوطنیة التي الزالت دون 

و مع غزو السینما  المستوى مقارنة مع السینما العالمیة و ما تستخدمھ من تقنیات و وسائل،

اجتماعیة فقد ، خیالیة أو واء كانت بولیسیة، درامیةاألمریكیة بكل انواع األفالم التي تقدمھا س

 مھور السینما عن االنتاج المحلي حققت ما لم تحققھ السینما الجزئریة و ھذا ما أدى الى نزوح ج

 

 

                                                           
1
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 :المجال المالي 7-4

غیاب االستثمارات في ھذا  السینما في الجزائر مشكل المیزانیة وأكثر ما یعترض صناعة 

خرجین و المنتجین لتوزیع رغم أن وزارة الثقافة تخصص اعانات مالیة لمساعدة الم ،المجال

، ارتفاع أسعار نسخة الفیلم الواحد، اال أنھ یبقة توزیعھا یعرف مشاكل كثیرة من بینھا األفالم

، و ال حتى التوزیع نجد أن السینمائیة من أیة حمالت اشھاریةھذا التقصیر المادي حرم األفالم 

السبھ الكامل عن تنظیم دور أفالم لم توزع حتى و تبقى لحد اآلن مجھولة مع التخلي  ھناك

 . العرض

  :مشكل الرقابة على السینما 8-4

جھ االبداع السینمائي ، و من أكبر المشاكل التي توابة ھي المستدیمة القاتلة لالبداعمشكلة الرقا

خاصة في الوقت الراھن حیث فرضت الحكومة شروطا خاصة ألي عمل سینمائي  ،في الجزائر

، و یتم تقییا لحریتھم في صناعة السینما و التي تعتبر ضعطا قویا على السینمائیین الجزئریین و

، و ھناك العدید من األفالم المنتجة اجعتھ قبل عرضھ في قاعات السینماعرض الفیلم كشرط لمر

و كذلك یظھر تأثیر  ج مواضیع تھم المجتمع الجزائري،رض رغم أنھا تعالالتي منعت من الع

الوضع األمني  الذي یعتبر سببا في شل قطاع السینما و ذلك ألنھا تنقل الواقع االجتماعي كما 

كما أن الكفاءات الفردیة تعاني التھمیش بسبب الرقابة المفروضة من طرف السلطات  ھو

 1.العمومیة 
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 :تمھید 

حیث ظھرت ،في تحتل السینما كأداة اتصال، و تثقیف مكانة ھامة ،في المجتمع ، منذ بدایتھا 

شكل صور صامتة ثم بعد ذلك الى صور ناطقة، و انتشرت عبر أنحاء العالم ،و بدأت تظھر 

 أھمیتھا كوسیلة لالتصال الجماھیري،في بدایة القرن العشرین كانت صناعة حقیقیة في أروبا

و الوالیات المتحدة ، حیث سمحت آلالف المشاھدین باكتشاف مناطق بعیدة ،باالطالع   

بالصورة على مایحدث في العالم ،و بھذا بذأ الكالم عن الفن السابع حیث أصبحت السینما 

 .أكثر وسائل التربیة الشعبیة أنذاك

 ،و غیرھا من الفنونبعدھا ارتبطت السینما بفنون أخرى صاحبتھا كفن الدیكور،فن التصویر

و ھذا ما أدى الى تطورھا بشكل سریع لتصبح اھتمامات الجماھیر،و لیبرز بشكل أكثر    

دورھا و وظائفھا في المجتمع حیث استعملت كوسیلى للتربیة و التعلیم،وسیلة للترفیھ،        

 .و غیرھا من الوطائف التي میزتھا عن غیرھا من الوسائل
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 : خالصة 

و في خالصة عن الفصل ، یمكن القول بأن السینما التي نراھا الیوم لم تولد من العدم، بل 

وصلت الى ماھي علیھ اآلن عن طریق تراكمات فكریة و تقنیة و فنیة ، و ال یمكن انكار 

 .دور و مساھمة الصورة الفوتوغرافیة الى حد كبیر في ظھور السینما و اختراع فن جدید

ذي یعرفھ مجال االعالم و االتصال و تكمولوجیاتھ ، اال أن تبقى السینما و رغم التطور ال

 .تتمیز بخصائھا و لھا جمھورھا الخاص و ال زالت تمارس وظائفھا في المجتمع 
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 :مقدمة 

ان موضوع االتصال الجماھیري ،موضوع لھ أھمیتھ العلمیة و السیاسیة ،لما یترتب علیھ من 
آثار عظیمة في التقنیات و الوسائل المستعملة ،قدیما و حدیثا،و في التدافع الحضاري المزمن 

 .الشعوب منذ آالف السنینبین األمم و 

, بمثل ھذه الوسائل االتصالیة ’و نحن بحاجة أكثر من غیرنا الى االحاطة المعرفیة
التكنولوجیات الحدیثة ،و ذلك بغیة تعمیق و تعمیم ادراكنا ووعینا باھمیتھا في سیر المجتمعات، 

               العالم و بھذا أصبحنا بحاجة في السنوات األخیرة الى مزید من البحوث في علوم ا
 و رغمو االتصال،ذلك أن العالم یتجھ في وضعھ الحالي الى مرحلة جدیدة من مراحل التقدم ،

لكل وسیلة مكانتھا و جمھورھا الخاص ،و من بینھا وسائل االتصال ھذه التطورات تبقى 
یزا معتبرا في الجماھیري التقلیدیة التي تأتي في مقدمتھا السینما ،التي شغلت ھذه األخیرة ح

الدراسات و البحوث االعالمیة ، ذلك أن طبیعة و نوعیة ھذه الوسائل من جھة،و تطور االنسان 
و حاجتھ من جھة أخرى،ھما اللذان ححدا وتیرة استخدام ھذه الوسائل و استمراریتھا، اذ تعتبر 

لم السمعي السینما من المخترعات التي تولدت عن الثورة االلكترونیة، و تعتبر فاتحة عا
البصري الساحر، و احتلت بذلك مكانة في الحیاة الثقافیة و االجتماعیة،و ذلك حسب 
استعمالھا،الذي یجعل منھا وسیلة للتثقیف وأداة للتوعیة ،باالضافة الى جانب التسلیة،فانھا ال 

 لجانب التقني و بین محتوى الفیلمتفصل بین الشكل و المحتوى،أي بین ا

صناعة و تجارة و ابداع فني ،و كل عنصر من ھذه العناصر ھامبحیث لو و ھي بذلك تعتبر 
 .احدھما أثر سلبا على االنتاج السینمائيانعدم 

و السینما في الجزائر تعتبر من العادات التي خلفھا االستعمار الفرنسي،فقد أدركت أھمیة ھذه 
رة على الجمھور الجزائري الوسیلة في تكریس الفكر االستعماري،و التدعیم االتجاھات و السیط

ایدیولوجیا و رغم ھذا نجد المكتبة الجزائریة تفتقر تماما الى الدراسات المتعلقة بمواضیع 
البعد "السینما الجزائریة ، و قد تكون ھذه من أھم األسباب الكامنة وراء اختیار الموضوع 

اسة القیم التي تشھد نقصا ھي اضافة الى االھتمام بدر" القیمي في األفالم السینمائیة الجزائریة 
 .األخیرة في بحوث االعالم و االتصال 

تم تقسیم المذكره الى ثالث فصول ، االطار المنھجي الذي ادرج فیھ اشكالیة الدراسة المتمثلة 
لالجابة على ھذه االشكالیة تم استخدام و" ما طبیعة القیم التي تبثھا السینما الجزائري؟" في 

قیق أھداف البحث ،و تضمن الجانب المنھجي كذلك تحدیدا للمصطلحات المنھج األنسب لتح
أما االطار النظري فقد تطرقنا الى مواضیع لھا .المتعلقة بالبحث ،اضافة الى الدراسات السابقة

عالقة بالدراسة ،و قسم االطار النظري الى ثالثة فصول ، فیما یخص الفصل األول من القسم 
ط مفھوم القیم و سلطنا الضوء ،على اتجاھات القیم ،و مصادر النظري،فقد تطرقنا الى ظب

 .استنبطھا،ووضائفھا في المجتمع 
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أما الفصل الثاني من االطار النظري،فقد تطرقنا فیھ الى السینما العالمیة ،و بدایاتھا ،و أھمیة 
 .األفالم السینمائیة و أنواعھا

بدایتھا ،اھتماماتھا ، و كذلك المشاكل التي  أما الفصل الثالث فخصص للسینما الجزائریة،
 .تعترض السینما الجزائریة

أما االطار التطبیقي الذي یمثل الجھد األكبر للدراسة،اذ احتوى ھذا االطار على تحلیل األفالم 
السینمائیة عینة البحث،وفقا للفئات و الوحدات المدرجة في االطار التطبیقي،و تضمن تحلیل 

فیلم خارجون عن القانون ،لمخرج الجزائري رشید :ائریة المتمثلة في لثالثة أفالم جز
بوشارب،فیلم حراقة للمخرج الجزائري مرزاق علواش،و أخیرا فیلم رشیدة للمخرجة 
الجزائریة یمینة شویخ،و أخیرا انتھت الدراسة بالنتائج العامة المتحصل علیھا من خالل التحلیل 

 .و االجابة على تساؤالت البحث
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       :خاتمة 

ھر المجتمع المختلفة في قالب تجاریا غایتھ ابراز ظو السینما الیوم عمال فنیا،و نشاطالم تعد 

 .بل أنھا اصبحت صناعة و أداة لترویج أفكار و مناھج تخدم مرجعیات فكریة معینة  ،فني

 البعض لبعض یراھا صناعة و تقنیة،وفقد اختلف الكثیرون على ضبط طبیعة ھذه الوسیلة فا

       ینظر الیھا على أنھا فن و لغة جمالیة للتعبیر عن األفكار و القضایا االجتماعیة ،و القیم 

أو الجماعیة ،من جھة أخرى یراھا البعض وسیلة من وسائل  و األحاسیس الجمالیة الفردیة

ا االتصال الجماھیري،وقناة لنشر الوعي االجتماعي و الثقافي،و البعض یصر على أنھا م

 . ھي اال وسیلة للتسلیة و المتعة فقط

ان المتتبع لحركة السینما الجزائریة منذ بدایتھا األولى و عبر تراكمھا االبداعي الفني ، یرى 

بأنھا تناولت مجموعة من القیم االتي اختلفت حسب التغیر االجتماعي الذي شھده المجتمع 

 .الجزائري

لبعد القیمي في األفالم السینمائیة الجزائریة ،و مثل من منظور ھذه االشكالیة حاولنا معالجة ا

ھذه المواضیع الشائكة كان في حاجة الى سیقنة،فقمنا بتفكیك ھذه االشكال الى تساؤالت 

 .فرعیة مستلھمة من السیاقات المختلفة لالشكالیة قید الدراسة 

انة بالدراسات كما حاولنا أن نؤطر نظریا كل مفھوم ورد في االشكالیة، من خالل االستع

 .السابقة المتعلقة بالموضوع 

أول ھذه المحاوالت تتمثل في اثارة اشكالیة طبیعة القیم المتضمنة في السینما الجزائریة ، ثم 

تطرقنا الى نوعیة المواضیع المتناولة في األفالم اضافة الى استخدام اللغة كقیمة في ھذه 

 .األفالم

دت لنا ھي األقرب و األنسب من الناحیة األكادیمیة سرنا في ھذه الدراسة وفقا لنظریة ب

،التي تركز على فكرة رئیسیة و ھي "الحتمیة القیمیة"لمعاجة ھذه الموضوع ،و ھي نظریة 

 .الرسالة ھي القیمیة 



تطرقنا الى أھم أدبیات ھذا المنظورالقیمي،كما حاولنا عرض النظریةو ربطھا بنتائج البحث 

 .المعاني المتعلقة بموضوع البحث و استسقاء بعض الدالالت و

أن السینما الجزائریة تسعى لمعالجة المواضیع  ،و قد خلصنا من خالل ھذه الدراسة

، و تبث عن طریق ھذه زائریةالوطنیة،حیث شكلت ھذه المواضیع اھتمامات السینما الج

مفادھا غیرھا من القیم و ،،كحب الوطن،الدفاع في سبیل الوطنالمواضیع القیم الوطنیة 

سبة كبیرة في االفالم عینة الروح الوطنیة ،اضافة كذلك الى استخدام اللھجة الجزائریة بن

 .، و ذلك باعتبار اللغة قیمة تعبر عن ھویة المجتمع الجزائریة و ثقافتھالبحث

كذلك أن السینما الجزائریة ،كانت في تناولھا للمواضیع و تضمنھا لمجموعة من القیم تتماشى 

 .وفق التحوالت السایسیة و االجتماعیة و الثقافیة للمجتمع الجزائريتدریجیا 

الى ترسیخ قیم  ،مواضیعو كخالصة عامة نستنتج أن السینما الجزائریة تسعى  في تناولھا لل

و الدفاع عن  ،فھ تثبیت مالمح الھویة الجزائریةالمجتمع الجزائري، و تقدم اعالم قیمي ھد

 .مقومات الشخصیة الجزائریة 

تكون بدایة لصیاغة تساؤالت  لقد توصلنا من خالل الدراسة الى عدة استنتاجات نأمل أن

اني من نقص من أجل القیام بدراسات في سبیل التأسیس لھذا المجال الذي مازال یع ،أخرى

 .التنظیر و التقنیات المنھجیة  ،شدید من حیث المفاھیم

 

                                           

 


