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للشراكة  ةالرموز الثقافيمثل إحدى أبرز ت أسابيع الفيلم األوربي ت، صار1991سنة  امنذ نشأته

فوضية اللجنة األوربية و السفارات و فهي ثمرة و نتاج مجهود مشترك بين م .متوسطية-األورو
للدول األعضاء في االتحاد األوربي، بشراكة مع وزارة االتصال ووزارة الثقافة و المعاهد الثقافية 

  .المركز السينمائي المغربي
  

 من حيثرائدة األوروبية المعاصرة الفالم أجود األمنذ نشأته، لم تتوانى أسابيع الفيلم األوربي عن تقديم 
بكونها تجمع بين أروع إبداعات لهذه السنة  و تتميز األفالم المختارة. تها و تنوع مواضيعهاجود

المخرجين المرموقين المعروفين على الصعيد العالمي و بين أبرز إبداعات مخرجين واعدين سيكتشفهم 
ل الخط و بفض. للمملكة المغربيةالجمهور المغربي ألول مرة و كسابقة على الشاشات السينمائية 

التحريري الدقيق و الوفي للمهرجان، أصبحت أسابيع الفيلم األوروبي بمثابة الميعاد السنوي لعشاق 
  .السينما في المغرب بالمشهد السينمائي األوروبي

     
بامتياز، شاهدا على تتبعها هذه السنة ب سيتشرف الجمهور المغربيتعتبر هذه األفالم الجديدة التي 

ما حضيت به من جوائز قيمة ذي بلغته السينما األوروبية، و خير دليل على ذلك، المستوى الرفيع ال
، لقد كانت هذه السنة سنة السينما األوروبية في مختلف المحافل الدولية السينمائية ذات الصيت الرفيع

و الذي  للمخرج لوران كانطيط، الفيلم الظاهرة لهذه السنة" بين الجدران"فابتداء من فيلم . بدون منازع
 1987فاز بجائزة السعفة الذهبية خالل مهرجان كان، و هي الجائزة التي لم تنلها فرنسا منذ سنة 

الفيلم مقتبس من الرواية . للمخرج موريس بياال" تحت شمس الشيطان" عندما تم منحها آنذاك للفيلم 
، و لقد برع )نجاحا كبيرا  حققت الرواية( التي تحمل نفس العنوان للكاتب و الروائي فرانسوا بيغودو 

المخرج لوران كانطيط بدقة قل نظيرها في نسج خيوط قصة تحكي مظاهر الحياة اليومية في مدرسة 
خالل عرضه في فرنسا ساهم في بلورة " بين الجدران"فيلم . حساسة حيث الصعوبات متشددةبمنطقة 

صمت "و من جهته، يمتاز فيلم . البلد نقاش واسع حول ماهية التعليم و التدريس و التربية الوطنية في
من إخراج األخوين البلجيكيين األصل، لوك و بيير داردان، بمشاهده المفعمة باألحاسيس " لورنا

و بفضل الدور المتقن للممثلة األلبانية األصل أرطا دوروشي، و  و جرأته،بحذقه . المنقطعة النظير
التي اكتشف الجمهور السينمائي بانبهار كفاءاتها التمثيلية، تمكن الفيلم من شد انتباه المشاهدين، إنه حقا 

للمخرج ماتيو غاروني، المقتبس من إحدى أروج " غومورا"و على نفس المنوال، حقق فيلم . فيلم رائع
يروي بكل صراحة يات، اعترافا رسميا بجودته العالية خالل فعاليات مهرجان كان، و هو الروا

إنه فيلم سياسي رائع و . األحداث المؤلمة التي يعيشها سكان إيطاليا بسبب غطرسة عصابة المافيا
  . دراما مفعمة باألحاسيس تسلط الضوء على همجية مافيا و لصوص نابولي

  
-Happy-Go »فيلمه  عبرالمخرج البريطاني األصل مايك لي  رريمو بمشاهد أقل ضراوة، 

Lucky »   أو منطق السعادة المحظوظة، مبدأ التشبث بالتفاؤل في الحياة رغم صعوبة الظروف و
إنه فيلم كوميدي رائع أتقنت لعب إحدى أدواره الممثلة البارعة سالي هوكنز التي فازت . قساوة العيش

خالل مهرجان كما نسجل  .الل فعاليات مهرجان برلين الدولي السينمائيبجائزة أحسن دور نسائي خ
أمثال عميد السينما كبار المخرجين السينمائيين األوروبيين إبداعات حضور أسابيع الفيلم األوروبي 

" ، و ذلك بعرض شريطه المعنون البرتغالية، المخرج مانويل دي أوليفيرا، في أرقى مستوياته اإلبداعية
مساهمة منه في التفكير جليا حول اللغز المحير بخصوص أصل البحارة " فر كولومبوس، اللغزكريستو



أنا الذي خدمت " و من جهته، استطاع المخرج التشيكي األصل، جيري مينزل، بفضل فيلمه . الشهير
  . أن يرسم للجمهور لوحة جدارية إنسانية" ملك انجلترا

  
غونثالو لوبيث غاييغو (بفضل أفالمهم الملتزمة و الناجحة  الواعدونو في األخير، يحتل المخرجون 

السماء "، و أندريا دريسين بفيلمه  « Szutczki »، و أندريج جاكيموفسكي بفيلمه "ملك الجبل"بفيلمه 
  .مكانة متميزة ضمن األفالم المنتقاة" ) التاسعة

    
سينما المغربية، هذه األخيرة التي أجود إبداعات الهذه السنة  تستضيف أسابيع الفيلم األوروبي كما

  . تعيش إحدى أزهر مراحلها، و ذلك بعرض ست أفالم قصيرة ستتقدم باقي العروض خالل كل أمسية
بعد جمهور مدينة تطوان ألسابيع الفيلم األوروبي من جديد  18و من جهة أخرى، تستضيف الدورة 

   .غياب دام بضعة سنوات
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