
 

 

 كلمة دّرة بوشوشة

 

 
 بكثير من السعادة نحتفل اليوم بالدورة الخامسِة والعشرين أليام قرطاج السينمائية.

 تأخذ هذه الدورة ِصبغة خاصة، سينمائية كما هو معلوم ولكن تاريخيّة وسياسيّة أيضا.

بلدنا أن يُغيّر ما بنفسه، وحّث المنطقة بأسرها على أن تتحمل مسؤوليتها، وهي اليوم )أي تونس( مخبر اختار 

 للحريّات.

اليوم يبلغ المهرجان عامه الخمسين، خمسون عاما من االنفتاح، مثّل أثناءها نافذة على العالم، نقطة التقاء 

 من خاللها الشباب عّما يريدون. للتبادل الفكري، ويتطلع ألن يكون قاعدة متميزة يعبّر

هذا الشباب الذي يأتي على رأس أولوياتنا، يجد في هذا المهرجان فرصة إلبراز موهبته واهتمامه بالثقافة 

عبر األفالم المعروضة، اللقاءات، النقاشات، ويجد نفسه من حيث األفالم الُمختارة التي كانت في أغلبها أّول 

 أو ثاني أعمال ُمخِرجيها.

عالمة مميزة للمهرجان، ومثال يحتذى في  2991ي هذا العام كذلك، تتحول ورشة المشاريع التي مثلت منذ ف

العالم، تتحول في هذه الدورة إلى "تكميل"، التي تمثّل َدفعةً لألفالم العربية واإلفريقية التي بلغت المراحل 

عمالهم التي بلغت مرحلة ما بعد اإلنتاج األخيرة في إنجازها عبر إسناد جوائز مالية تمكنهم من تمويل أ

(post production.) 

فكرة التجديد وجدت حظها أيضا من خالل مرور المهرجان إلى مرحلة هامة في حياته، أن يكون مهرجانا 

سنويا، هذا القرار سيُتيح أمام الجمهور التونسي فرصة متابعة اإلنتاج السينمائي المحلي والدولي تماما مثل 

 نات الكبرى.المهرجا

 مرحبا بالمشاركين، مرحبا بضيوفنا، مرحبا بجمهورنا الوفّي.

  



 

 ةكلمة إقبال زليل

 

 االنقطاع واالستمرارية

 
منذ زمن قريب، لم يكن باإلمكان كتابة هذه االفتتاحية، فصورة الرئيس األبدي كانت كفيلة لوحدها بوأد كل 

 رغبة في التعبير الحر بعيدا عن أّي لجام.

الرئيس إلى الوزير، حينما يأتي دورك ستجد نفسك تغيّر مفرداتك دون أن تشعر، وستراجع كلماتك قبل من 

أن تتلفظ بها، لتكون من المفردات الجوفاء والخشبية الفقيرة من المعاني، وحدها األفالم شّكلت فضاء للحرية 

 مباشرة. ولتهريب األفكار بشرط أن ال تكون مسرفة، لتمّر األفكار دون أن تقال

عاما من الوجود،  24أليام قرطاج السينمائية،  12تغيّر الحال اليوم، فتونس الهادئة تستعد الستقبال الدورة 

 يمثل بالضرورة وزنا ال يستهان به في حياة المهرجان الذي مّر بماض َمهيب، صعوبات وأخطاء، وحنين.

ثابت هو وفاء الجمهور التونسي لهذه التظاهرة شاخ المهرجان، قارب اإلفالس أحيانا، لكن الشيء الوحيد ال

 بغض النظر عن الظروف.

 مبادئ: 3في الدورة الحالية، اعتمدنا في برمجتنا على 

اهتمام خاص بالمخرجين الشبان عن طريق اختيار عديد أفالم هي األولى ألصحابها وفي المسابقات  -

 م أُخرجت بتمّش يمزج بين السعادة والحرية.الثالثة، ولكن أيضا بقسم خاص "طرشيقات"، المخصصة ألفال

افتتحت أيام قرطاج السينمائية مرحلة قطعت فيها مع سيطرة أقليّة على قطاع السينما العربية واإلفريقية التي 

 استندت على مشكوك فيها أحيانا.

والتي خدمت  دون السقوط في ما يمكن تسميته بالشبابية، فإن اهتمامنا ينصب على جودة األفالم المختارة

 السينما وبعيدا عن على الحسابات الجيوسياسية أو الديبلوماسية.

الترويج لسينما شبابية ومبدعة ليس تناسيا للتاريخ أو إهماال له، فـ"سمبان"، "جبريل ديوب مامبيتي"، 

 "سليمان سيسي"، محمد ملص وبرهان علوي وغيرهم، كانت انطالقتهم من هذا المهرجان.

ز على األفالم الوثائقية عن طريق تكريم مجموعة من فقيدي السينما على غرار "سمبا فليكس سيتم التركي -

ندياي" و"عمر أميراالي"، هذين المخرجين الكبيرين الذين واجها الواقع بكل تعقيداته وحثّا العالم على 

 التفكير عن طريق الكاميرا.

و في ذات الوقت أخالق وجمال، وهو ذات السياق تكريمهما هو اعتراف بأن الوثائقي فن سياسي بامتياز وه

 الذي ينخرط فيه الجيل الجديد من مخرجي األفالم الوثائقية في المنطقة.

الحركية التي تعرفها السينما الوثائقية في المنطقة العربية واإلفريقية تدل على رغبة لديهم في مصارعة 

 الواقع وأن يكونوا شهداء على عصرهم.

 وجيهي معروف عن أيام قرطاج السينمائية.الوفاء لخط ت -

االنفتاح على سينما العالم عبر بانوراما ثرية من األفالم البارزة طيلة العقدين األخيرين، تكريم السينما 

 الرومانية والشيليّة، واستذكار "موريس بياال".

ور في ما بينها وأن زمن رغبتنا في عدم حصر أيام قرطاج السينمائية تنطلق من قناعتنا بأن األفالم تتحا

 السينما المحصورة والحبيسة داخل محرابها قد انتهى.

 ليس هناك أي اتهام بالتورط في جريمة في كل ما قيل؟ أنت ال تعرف أبدا أشباح الماضي.

  



 

 لجان التحكيم
 

 

 

 

  لجنة التحكيم الكبرى
 داني غلوفر الواليات المتحدة األمريكية

 ريما خشاش لبنان

 موسى توري السنيغال

  سلمى بكار  تونس 

 ِمنى شلبي مصر

ناشقنذير م  الجزائر   

سويسرا   ريناتو بيرتا  

 

  لجنة تحكيم األشرطة الوثائقية
 رضا بن جلّون  المغرب

 رجاء العماري تونس

السنيغال   ويليام مباي  

اليمن   خديجة سالمي 

  بيار أبي صعب لبنان

 

تحكيم المسابقة الوطنية لجنة   
 عبد الكريم بهلول الجزائر

  

 أليس كاروبي  فرنسا

 

-تكميل –لجنة التحكيم    
 جاك فيشي  فرنسا

 نيوتن أدواكا  نيجيريا

لبنان   ريما مسمار  

تونس   غالية الكروا  

فلسطين    رائد عندوني  

 

 

  



 

 قائمة األفالم 

Les films par section JCC 2014 
 

 

Film d’ouverture 
Timbuktu le chagrin des 
oiseaux 

Abderrahman Sissako Mauritanie  

Compétition Longs métrage  
film Réalisateur  Pays  

Cold Harbour  Carey Mckenzy  Afrique du Sud  
L’oranais  Lyes Salem Algérie  
Loubia Hamra  Narimane Mari Algérie  
Soleils  Dany Kouyate et Olivier 

Delahaye 
Burkina Faso 

Décor  Ahmed Abdalla  Egypte  
Before Snowfall  Hisham Zaman Irak  
Theeb  Naji Abu Nawar  Jordanie  
Veve  Simone Mukali  Kenya  
La Vallée  Ghassan Salhab  Liban  
C’est eux les chiens  Hicham Lasri Maroc  
Half of a yellow sun  Biyi Bandela Nigeria  
Omar  Hany Abu Assad  Palestine  
Des étoiles  Dany Gaye Sénégal  
Arwad  Samer Najari et 

Dominique Chila 
Syrie  

Bidoun 2  Jilani Saadi Tunisie  

Compétition Courts métrages  
Les jours d’avant  Karim Moussaoui  Algérie  
Passage à niveau  Anis Djaad Algérie  
Welcome Home  Joseph Ndayisenga  Burundi  
La radio  Fidele Koffi Kouakou et 

Armand Brice Tchikamen 
Côte-D’ivoire – Cameroun   

Six  Bahaa El Gamal Egypte  
Hayat  Islam Kamal Egypte  
Adamt  Zelalem Woldemariam  Ethiopie  
Shake  Deema Dabis Jordanie  
Troubled Waters Toufik Khreich  Liban  
Madama Esther  Luck Razanajaona  Madagascar  
La troisième main  Hicham Elladdaqi  Maroc  
With premeditation  Tarzan et Arab Nasser  Palestine  
Izriqaq  Rama Mari  Palestine  
Sœur Oyo  Monique Mbeka Phoba République Démocratique 

du Congo 
Peau de colle  Kaouther Ben Henia  Tunisien  
Chouf  Imen Dellil Tunisien  

  



 

Compétition Documentaires 
Mandela, the myth and me  Khalo Matabane  Afrique Du Sud  
The devil’s  lair Riaan Hendricks  Afrique du Sud  
Chantier A  Karim Loualich, Tarek 

Sami et Lucie Deche 
Algérie  

La rivière  Abdennour Zahzah  Algérie  
Une feuille dans le vent Jean Marie Teno Cameroun  
Mother of the absent  Nadine Salib  Egypte  
Waves  Ahmed Nour  Egypte  
My love awaits me by the 
sea  

Mais Darwazah Jordanie  

Guardians of time lost  Diala Kachmar  Liban  
The Malagasy way Nantenaina Lova  Madagascar  
Des murs et des hommes  Dalila Enadre  Maroc  
Infiltrators  Khaled Jarrar  Palestine  
The wanted 18  Amer Shomali  Palestine  
Examen d’Etat  Dieudo Hamadi République Démocratique 

du Congo 
Beats of the antonov  Hajooj Kuka  Soudan  
Our terrible country  Ali Atassi  Syrie  
Beyt el tout  Sara Ishaq  Yemen  
El gort  Hamza Ouni  Tunisien  
Un retour  Abdallah Yahya  Tunisien  

Compétition Nationale  
Pousses de printemps  Intissar Belaid   
Let go  Kaiss Manachou  
Boubarnous Badii Chouka  
Abderrahman  Elias Sfaxi  
A capella  Nidhal Guiga  
Denya ahla Chiraz Bouzid  
Miel amer  Emna Najjar  
Journal d’un citoyen 
ordinaire 

 Walid TAYAA  

1+1=1 Khalil Baraket  
Action figuration  Bilel Bali  
Hoffili Lotfi Mahfoudh  
4466 Fahd Chebbi   

  



 

Cinéma du monde  
Les Terrasses  Merzak Allouache Algérie  
Baraket Djamila Sahraoui Algérie  
Le grand Kilapy Zézé Gamboa  Angola  
La voie de l’ennemi  Rachid Bouchareb  Algérie  
El 5 de talleres  Adrian Binez  Argentine  
N, La folie de la raison  Peter Kruger  Belgique  
Deux jours, une nuit  Luc et Jean Pierre 

Dardenne 
Belgique  

L’image manquante  Rithy Pahn Cambodge  
Mommy  Xavier Dolan Canada  
La règne de la beauté  Denis Arcand  Canada  
A touch of sin  Jia Zhangke Chine  
Party girl  Marie Amachoukeli  France  
La chambre bleue  Mathieu Amalric France  
Brèves de comptoir  Jean Michel Ribes France  
Hippocrate  Thomas Litti France  
Brides  Tinatin Kajrishvili  Géorgie  
Jimmy’s hall Ken Loach Grande Bretagne  
Looking for Eric  Ken Loach Grande Bretagne  
Un week-end à Paris  Roger Mitchell Grande Bretagne 
Donoma  Djinn Carrenard  Haïti  
Lunch box  Ritesh Batra  Inde  
My sweet pepperland  Hineer Saleem  Irak 
Futatsume no mado (still 
the water) 

Naomi Kawase  Japon  

The unbearable presence 
of Asmahane 

Azza Al Hassan Jordanie 

Talaa nazel  Mahmud Hajej Liban  
Fièvres  Hicham Ayouch  Maroc  
Noor  Cagla Zencirci et 

Guillaume Giovanetti  
Pakistan  

The accused  Paula Van Der Oest  Pays Bas 
Leviathan Andry Zviaguintsev  Russie  
Force majeure (Turist)  Ruben Ostlund  Suède  
Capitaine Thomas 
Sankara 

Christophe Cupelin  Suisse  

Winter sleep  Nuri Bilge Ceylan  Turquie  
Mélodies de l’exil  Mahmoud Ben Mahmoud Tunisie  
Mars at Sunrise  Jessica Habie  Palestine / USA 
The act of killing  Joshua Oppenheimer  USA 
Flapping in the middle of 
nowhere  

N’guyen Houang Diep Vietnam  

  



 

Séances spectacles en présence des réalisateurs, 

producteurs ou acteurs  
Joe Bullet  Louis De Witt Afrique du Sud  
The president  Mohsen Makhmalbaf  Iran 
Adieu au langage  Jean Luc Goddard Suisse 
Love Me Maryna Er Gorbach et 

Mehmet Bahadir Er 
Turquie  

Factory girl  Mohamed Khan Egypte  
La chanson de ma mère  Erol Mintas Turquie 
Philomena  Stephen Frears Grande Bretagne  
Still life  Uberto Pasolini  Italie  
Tahar Cheriaa à l’ombre 
du baobab 

Mohamed Chellouf  Tunisie 

Iraqi odissey Samir  Iraq  
Killing her is ticket to 
paradise  

Khadija Sellami Yemen  

Quatuor Galilée  Karim Dridi Tunisie  
Musée du Bardo, la 
mémoire retrouvée 

Frédéric Tonolli France 

Séances spéciales ARTE  
Dambe  Bourlem Guerdjou  Algérie  
Le p’tit Quin Quin Bruno Dumont  France  
Printemps Tunisien  Raja Amari Tunisie 

Hommage à Maurice Pialat 
L’amour existe (1961)    
Loulou (1980)   
A nos amours (1983)   
Police (1985)   
Van Gogh (1991)   

Hommage à Samba Felix N’Diaye  
Trésors des poubelles 
(1989) 

Série de courts 

métrages 

 

Dakar – Bamako (1992)   
Cinés d’Afrique (1993)    
Ngor, l’esprit des lieux 
(1994) 

  

Un fleuve dans la tête 
(1998) 

  

Lettre à Senghor (1998)    
Rwanda pour mémoire 
(2003)  

  

Questions à la terre natale 
(2007)  

  

  



 

Hommage à Omar Amiralay 
La vie quotidienne dans un 
village syrien (1974) 

  

Les poules (1977)   
Un parfum de paradis 
(1982)  

  

Le sarcophage de l’amour 
(1983) 

  

L’ennemi intime (1985)   
Il y a tant de choses 
encore à raconter (1997) 

  

L’homme aux semelles 
d’or (2000) 

  

Déluge au pays du Baas 
(2004) 

  

Cycle Stephen Frears  
Tamara Drew   
Dangerous liaisons    
The Queen   
Philomena    

Aspects du cinéma roumain contemporain  
12h08 à l’est de Bucarest  Corneliu Porumbiu   
La mort de Monsieur 
Lazarescu 

Cristi Puiu  

Aurora  Cristi Puiu  
4 mois, 3 semaines, 2 
jours 

Cristian Mungiu  

Au-delà des collines Cristian Mungiu  
Boogie  Radu Muntean   
Mère et fils (child’s pose)  Calin Peter Netzer   
Contes de l’âge d’or  (tales 
from the golden age)  

Hanno Hofer, Razvan 
Marculescu, Cristian 
Mungiu, Constantin 
Popescu et Ioana Uricaru 

 

Morgen  Marian Crisan  
Philantropique  Nae Caranfil   

Aspects du cinéma Chilien  
Dias del campo Raoul Ruiz  
El verano de los pesces 
voladores  

Marcela Said  

Secretos  Valeria Sarmiento  
La nana  Sebastian Silva (2009)  
Huacho  Alejandro Fernandes 

Almendras  
 

Sabado  Matias Bize  
Mon ami Machuca  Andres Wood   
Ilusiones opticas Cristian Jimenez (2009)  
Nostalgia de la luz Patricio Guzman (2010)  
Calle Santa Fe  Carmen Castillo (2007)  
Tony Manero Pablo Larrain  
No  Pablo Larrain  

  



 

Hommage à Naceur Khemir  
Par où commencer    
Les baliseurs du désert    
Le collier perdu de la 
colombe  

  

Bab Aziz, le prince qui 
contemplait son âme  

  

Looking for Muhyiddin   
Film surprise (2h)    

Tarchikat  
Chroniques équivoques Lamine Amar Khodja Algérie  
C’est dans la boite  Dijmil Beloucif  Algérie  
Tarzan, Don Quichotte et 
nous 

Hassen Farhan Algérie  

New Territories  Fabianny Deschamps  France  
E muet  Corine Chawi Liban  
Mille soleils  Mati Diop Sénégal  

Festival des enfants  
Excuse my French  Amr Salama Egypte  
Ghadi  Amine Dora Liban  
Pokou Princesse Ashanti  Abel Kouame Côte d’Ivoire  
Samar   Mohamed Rahaleh Jordanie  
The scarecrow   Khalil El Mezyan  Palestine  
Noor  Anis Janahi  Bahrein  

Panorama du cinema Tunisien  
El ziara  Nawfel Saheb Ettabaa  
Bastardo  Néjib Belkadhi   
Nessma  Homeida El Behi  
Suçon  Nasreddine Sehili   
Hecho en casa  Belhassen Handous  
N’importe quoi Ismahane Lahmar  
Bobby  Mehdi Barsaoui   
Zakaria  Leyla Bouzid   
Précipice  Nadia Touijer   
Le vent souffle où il veut  Elyess Besrour  
Feu  Nejma Zeghidi  
Couple exigé  Charlie Nawel Kouka  
Laisse-moi finir  Doria Achour   
Délivrances  Soumaya Bouallegui   
Face à la mer  Sabri Bouzid   

 

  



 

 تكميل
 

 التحرير
 

ظهور "ورشة المشاريع ألّيام قرطاج الّسينمائّية" ألول مرة. هو قسم جديد مستوحى من "سينمارت" لمهرجان  2991شهد العام 

المواهب االفريقّية والعربّية.روتردام. بفضل المنح الّتي كانت مسّخرة لها، تمكنت الورشة من احتواء العديد من 

على مّر الّدورات، والى جانب المساهمين األوفياء، وهم "هيوبرت بالز" و المنّظمة الّدولّية للفرنكوفونّية وال"سي.ان.سي"، انضمت 

 صناديق عديدة ساندت الورشة.

 نتقدم لجميع الصناديق بجزيل الشكر واإلمتنان.

 

عرب واألفارقة في إتمام مشاريعهم كل عام، يعود ذلك الى توفر أكبر للتقنيات السينمائية وإمكانية ينجح عدد أكبر من السينمائيين ال

    الوصول اليها في عصرنا، كما وأسهمت الثورات العربية وما نتج عنها من حرية تعبير في ازدياد اإلنتاج السينمائي. 

ال أنه كثيراً ما يتوقّف الفيلم في مرحلة ما بعد اإلنتاج بسبب انعدام اإلمكانّيات. بالرغم من كون الّتصوير والمونتاج في المتناول نسبّيا، ا

 لذلك ارتأينا أّنه من األجدر دعم مشاريع في طور اإلنتهاء بدال من سيناريوهات قيد الّتطوير.

قبل محترفين في المجال الّسينمائي.  ترمي ورشمة "تكميل" إلى تمكين مشاريع افريقّية وعربّية في طور ما بعد اإلنتاج من تقييمها من

لتفيد أصحابها بمالحظاتها. كما وأنها ستسند منحا للمشاريع  ديسمبر  حتى  ستشاهد لجنة تحكيم دولّية المشاريع المنتقاة من 

 الواعدة.

ة، والمعاهد الّثقافّية الوطنّية لالّتحاد لدى الورشة خمس منح يوفّرها كل من: ال"سي. آن .سي" الفرنسي، والمنّظمة الّدولّية للفرنكوفونيّ 

األوروپي، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والصندوق العربي للفنون والّثقافة. إلى جانب ذلك، يمنح مختبر "كومين ايماج" 

  خدمات في تصحيح األلوان والميكساج. 

 

 فريق تكميل

  



 

 4102أيام قرطاج السينمائية  –برنامج ورشة تكميل 
 

 :المشرفون على الورشة

 آّني جّمالالسيدة 

 السيدة عزة شعبوني

 السيدة أسماء شيبوب

 بتونس 1122ديسمبر  5-2-3: تاريخ الورشة

 : نزل الباالس تونسالمكان

 لجنة التحكيم:

 رئيس: السيد جاك فياشي )فرنسا( كاتب سيناريو

 تركيب –أعضاء: السيدة غالية الكروا )تونس( كاتبة سيناريو 

 السيدة ريما مسمار )لبنان( ناقدة، مسؤولة في الصندوق العربي للثقافة والفنون

 السيد نيوتن أدواكا )نيجيريا( مخرج

 ي )فلسطين( مخرجالسيد رائد عندون

 أفالم 9عدد األفالم المختارة: 

 المنح: 

 ألف يورو 11سي ان سي )فرنسا(: 

 آالف يورو 21أو إي اف: 

 آالف يورو 9اونيك: 

 آالف دوالر 21الكسو: 

 آالف دوالر 5: قأفا

 قيس وتعيير(آالف يورو )خدمات  21"كومين ايماج": 

 ديسمبر 5الجمعة تسليم الجوائز: 

 

  



 

4102أيام قرطاج السينمائية  –قائمة األفالم المختارة "تكميل"   
 

 فاسو بوركينا SékouTraoré de cyclone du L’oeil روائي

 مصر Said El Tamer de city the of days last the In روائي

 مصر Little eagles de Mohamed Rashad وثائقي

 لبنان  Mourad Selim de Counterbalance  وثائقي

 The Revolution Won't Be Televised de Rama  وثائقي

Thiaw 

 السينغال

 سوريا Jellyfish de Khaled Abdulwahed  وثائقي

 تونس Sarra de vote can’t dead The Abidi  وثائقي

 تونس La fille du 8 janvier de Marouane Meddeb  وثائقي

 تونس Hamza de Medestansi El Ouni  وثائقي

 
 مشاريع: 9
 روائي 2
 وثائقي 7
 

 

  



 

 تكميل إحصائيات
 

 

 

 تكميل:
 األفالم المسجلة

20 

 فلم روائي 03

 فلم وثائقي 42

 

 00 ، يعنيلما تونسيا منها واحد غير مؤهلف 04

 .أفالم 3ب اللجنة  احتفظت يوثائق 9وفلم روائي  4

 

 فلما عربيا وإفريقيا مسجلة 42

 

من  3من األردن،  0من العراق،  0، من مصر 4من بوركينا فاسو،  4من جنوب إفريقيا،  0) روائيفلم  01

 المغرب(.

 

من  1من مدغشقر،  0من لبنان،  3من مصر،  2من بوركينا فاسو،  2من الجزائر،  2فلما وثائقيا ) 02

 من سوريا(. 0من السينغال، و 0فلسطين، 

 

 أفالم: 2وافقت لجنة االختيار على 

 

 من المغرب( 0ن مصر وم 0من بوركينا فاسو،  0) روائيأفالم  4

 من سوريا( 0من السينغال و 0من لبنان،  0من مصر،  0) أفالم وثائقي 2

 

 

  



 

 

 سينيماتاك
 

 

بين األفالم البسيطة التي تعود إلى فترة االستعمار وبين الوثائقيات التي أنجزها حديثا جيل جديد من 

 به خطر داهم.المواطنين، يوجد تاريخ تونس المحدق  -المخرجين

يجب أن يتم الحفاظ على كل الصور التي أخذت منذ الثورة إلى اآلن، ألنه ومع الوقت، ستصبح وثائق ال 

 تقدر بثمن.

علينا طرق الحديد وهو ساخن، علينا أن نقنع التونسيين باالنخراط في هذا العمل للحفاظ على الذاكرة 

 المواطنية.

بالدنا للدخول في الديمقراطية، تطرح مسألة األرشيف بشكل جّدي ويجب اليوم وفي الوضع الذي تستعد فيه 

 أن يتم تنظيمها في إطار عملية إصالح عميقة للسينما في تونس.

السياسيون بعد أهمية هذه المسألة، فهم مشغولون بتسيير األمور السياسية اليومية، وهناك عمل شاق  لم يع

جب القيام به، ومن المهم ضمان حسن التصرف في التراث السمعي البصري المحلي إلثراء المعارف 

هور بشكل عام من السينمائية على المستوى العالمي، وليتمكن الباحثون وكتاب السيناريو والطلبة والجم

 االستفادة من هذا اإلرث الذي يرمز إلى سيادة هذا البلد الشاب.

 هشام بن عمار
  

 

 تقديم الجهات:
تخرج أيام قرطاج السينمائية من العاصمة لتطل على بعض الجهات التونسية، واستجابة لرغبة الجمهور 

في عدد من الجهات الداخلية: جندوبة،  15والفاعلين الثقافيين المحليين، سيعرض جزء من برمجة الدورة 

 منزل بورقيبة، القيروان، تالة، قفصة، مدنين.

ولع الجمهور في هذه المناطق المحرومة من النشاط الثقافي بالسينما، واستجابة لرغبة الفاعلين الثقافيين هناك 

التقنية والتنظيمية  )لجان ثقافية جهوية، نوادي السينما، جمعيات(، والتي تملك الفضاءات واإلمكانيات

 الالزمة، هو الذي شّجع على برمجة جانب من المهرجان هناك.

 هذه البادرة تحدث ألول مرة، على أمل تجديدها وتعميمها كلى كافة جهات البالد.

 المناطق: القيروان، مدنين، جندوبة، تالة، قفصة، منزل بورقيبة.
 شركاؤنا في الجهات:

 المناطق اللجان الثقافية الجهوية بهذه

 المركبات الثقافية بالقيروان، جندوبة، قفصة، مدنين

 مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين

 قاعة سينما الميتروبول بمنزل بورقيبة

 دار الثقافة تالة

 نادي السينما منزل بورقيبة

 الجمعية الثقافية إفريقيا المتوسط

 جمعية تالة المتضامنة

 " القيروانiPhoto جمعية "

 معية التونسية للحركة من أجل السينماالج

 الجامعة التونسية لنوادي السينما

 الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة

  

  



 

 4102طاولة مستديرة أليام قرطاج السينمائية 
 

 أصبح الحيّز المخصص للسينما العربية واإلفريقية في القاعات األوروبية ضئيال مقارنة بما كان عليه سابقا.

الغياب للصورة العربية واإلفريقية الذي تضاف إليه أزمة هيكلية في التوزيع داخل بلدان المنطقة، تجعل هذا 

 من أغلب األفالم حبيسة داخل حدود بلدان المنشأ، مع حضور باهت في المهرجانات الكبرى.

يعود إلى أسباب  هذا اإلشكال الذي يعتبر أحد أبرز التحديات أمام صمود قطاع السينما في هذه المنطقة،

اقتصادية تحجب سوء فهم بين المبدعين من دول الجنوب وبين الممولين والموزعين في دول الشمال حول 

نوعية األفالم التي تُعرض في قاعات السينما األوروبية، وتأتي مسألة الفلم العربي أو اإلفريقي الجدير بأن 

 ك.يعرض في القاعات األوروبية، في قلب سوء التفاهم ذا

تقدير فلم ما، ال يخلو من أفكار مسبقة، أما الطابع التمثيلي لعمل ما والسعي لالستجابة النتظارات المتفرج 

الغربي، فإن الخطر يكمن في استعادة نفس النوع من السينما "الدخيلة" التي تتصدر الساحة وفقا لمعايير 

 الجمهور األوروبي.

الواقع، لكنها محكومة بالنسيان لضعفها وضعف المدافعين عنها في مواجهة هذا، ُوجدت دعوات لتغيير هذا 

 وضعف تمثيليّتها.

وعبر هذا اللقاء، تطمح أيام قرطاج السينمائية إلى خلق حوار بين المبدعين، المنتجين والموزعين من الشمال 

 والجنوب لتبديد سوء الفهم وإيجاد بدائل منصفة لتوزيع األفالم الصادرة عن الجنوب.

 

 

  



 

 قائمة فضاءات العرض
 

 القاعات في مدينة تونس

 المسرح البلدي ، شارع الحبيب بورقيبة

 قاعة الكوليزي، شارع الحبيب بورقيبة

 قاعة الباالس، شارع الحبيب بورقيبة

 قاعة البرناس، شارع الحبيب بورقيبة

 قاعة المونديال، نهج ابن خلدون

 قاعة أ ِب ِس، نهج ابن خلدون

 يوغسالفياقاعة الّريو، نهج 

 ابن رشيق، شارع باريس

 قاعة الحمراء، نهج الجزيرة

 النادي الثقافي الطاهر الحداد، المدينة

 

 الضواحي: القاعات في

 قاعة أميلكار، المنار

 قاعة مدار، قرطاج

 قاعة الزفير، المرسى

 قاعة األغورا، المرسى

 دار الصورة، ميتوال فيل

 

 دور الثقافة بالجهات:

 القيروان

 مدنين

 فصةق

 تالة

 منزل بورقيبة

 جندوبة

 النزل:

 نزل إفريقيا، شارع الحبيب بورقيبة

 نزل الباالس، شارع الحبيب بورقيبة

 نزل الهناء، شارع الحبيب بورقيبة

 نزل الماجستيك، شارع باريس

 األروقة:

 قاعة األخبار، معرض ناصر خمير بشارع الحبيب بورقيبة

 مكتب اإلعالم:

 اإلعالمي لقاعة المونديال بنهج ابن خلدونالطابق الثاني، المكتب 

 ماستر كالس ونقاشات:

 جانفي 24قاعة السينما أفريكا، نهج 

 مائدة مستديرة:

 أفريكا

 تكميل:

 نزل الباالس

  



 

 دروس السينما
 

بريطانيا العظمى – ستيفان فريرسبيوغرافيا   
 
 

 

يتميز بأسلوب عمله المتنوع واختياره ، يعتبر ستيفان فريرس أحد أفضل المخرجين في بريطانيا العظمى

 لمواضيع مختلفة.

، 4891" سنة The Hitبدأ عمله بإخراج عدد من األفالم للتلفزة ليتوجه بعد ذلك للسينما، حيث أخرج فلم "

 Dangerous Liaisonset The " ليبدأ العمل في هوليوود بفلم " my beautiful laundrette يليه فلم "

Grifters   شح لنيل أوسكار، وهو الحال مع فلمه "" الذي ر THE QUEEN   6002" الذي أخرجه عام . 

( BAFTA) األكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيون" الذي نال جائزة Philomenaآخر أفالمه هو "

 أوسكارات. 1( وتم ترشيحه لينال غولدن غلوبجوائز الكرة الذهبية ) 3و

 
 
 
 
 

  



 

 إحصائيات
 المشاركة في أيام قرطاج السنيمائيةالدول 

 
  الدول   أفالم/لجنة تحكيم

 جنوب إفريقيا  فلم

تحكيم لجنة/ فلم  الجزائر 

 أنغوال فلم

 األرجنتين فلم

 البحرين فلم

 بلجيكا فلم

 بوركينا فاسو فلم

 بورندي فلم

 كامبوديا فلم

 الكاميرون فلم

 كندا فلم

 الصين فلم

 ساحل العاج فلم

تحكيم لجنة/ فلم  مصر 

 إثيوبيا فلم

تحكيم لجنة/ فلم  فرنسا 

 جورجيا فلم

 بريطانيا العظمى فلم

 هايتي فلم

 الهند فلم

 العراق فلم

 إيطاليا فلم

 اليابان فلم

 األردن فلم

 كينيا فلم

تحكيم لجنة/ فلم  لبنان 

 مدغشقر فلم

تحكيم لجنة/ فلم  المغرب 

 موريتانيا فلم

تحكيم لجنة/ فلم  نيجيريا 

 باكستان فلم

تحكيم لجنة/ فلم  فلسطين 

 هوالندا فلم

 جمهورية الكونغو الديمقراطية فلم

 روسيا فلم

تحكيم لجنة/ فلم  السينغال 

 السودان فلم

 السويد فلم

 سويسرا فلم

 سوريا فلم



 

 
 

 

 
 

تحكيم لجنة/ فلم  تونس 

 تركيا تركيا

تحكيم لجنة/ فلم المتحدة األمريكية الواليات   

 فيتنام فلم

تحكيم لجنة/ فلم  اليمن 


