
COLLOQUE
PROGRAMME



CÉRÉMONIE INAUGURALE 
Mme Nisaf BEN HAFSIA (Directrice des JTC) et 
M. Hamdi HEMAIDI (Directeur du colloque)
Axe du jour: Théâtre et risque : réalité et faits

DÉBAT

PAUSE CAFÉ

 IIÈME SÉANCE 
 Président de séance : Mohamed MEDIOUNI 

(Tunisie)
 Ousmane DIAKHATE (Sénégal) : Le théâtre: 

art de paradoxes
 Mohamed KCHAOU (Tunisie) : Théâtre et 

pandémie : de la crise à la résistance 
 Abdelhalim MESSAOUDI (Tunisie) : 

Le théâtre, Meta et la mise en marche du 
système immunitaire

DÉBAT

IÈRE SÉANCE 
 Président de séance: Mohamed DRISS 

(Tunisie)
 Sami Abdullatef AL GAMAAN (Le 

Royaume d’Arabie Saoudite): Le danger 
renouvelé de la pensée extrémiste: une 
lecture d’une expérience théâtrale 
saoudienne en souffrance
 Ennaouel  TAMEUR (Algérie) : Silence… 

on tue, une approche chronologique des 
événements et des faits du théâtre des 
années 90 en Algérie face au terrorisme 

09:15

09:00

10:30

10:45

11:00

12:45

MARDI 07-12-2021



09:00

10:15

10:30

Axe du jour : Les crises et les pandémies face 
aux miroirs du théâtre
IÈRE SÉANCE 
 Président de séance : Mohamed ABAZA 

(Tunisie) 
 Ruba TOTAH (Palestine) : Le théâtre en 

Palestine en temps de pandémie : une 
existence possible  
 Imed MAY (Tunisie) : Le théâtre art du 

paradoxe : entre le présent ontologique et 
le possible rêvé face à l’épidémie 

DÉBAT

PAUSE CAFÉ

10:45

12:25

IIÈME SÉANCE 
Président de séance : Mohamed MOUMEN 
(Tunisie)
 Machhour MUSTAPHA (Liban) : Le théâtre 

face à la pandémie : menace de l’existence 
ou trouble de l’image ?
 Muhamad SEF (Iraq) : Théâtre et pandémies 

: une histoire d’amour de tous les temps
 Sami NASRI (Tunisie) : Théâtre du désastre 

et de la disparition : Analogies entre Artaud, 
Régy et théâtres arabes éparpillés

DÉBAT

MERCREDI08-12-2021



09:00

10:40

10:55

Axe du jour : Approches de résistance et de 
dépassement aux temps des risques
IÈRE SÉANCE
Présidente de séance : Ruba TOTAH 
(Palest ine)
Yassine OUNI (Tunisie) : Théâtre et risques en 
Tunisie
Félix Alain TAILLY (Côte d’Ivoire) : Quel 
théâtre dans un monde en crise ? 
Firas Khaled Hamdan AlRAIMOUNI 
(Jordanie) : La mise en scène des dangers 
menaçant la société et la performance 
théâtrale : cas du théâtre jordanien

DÉBAT

PAUSE CAFÉ

11:10

12:25

12:40

SÉANCE FINALE
Présidente de séance : Ennaouel TAMEUR 
(Algérie)
Sihem AKIL CHAABANE (Tunisie) : L’acteur 
de théâtre en Tunisie : la peste, l’oubli et 
le destin d’une résistance scénique et 
esthétique
Hatem TLILI MAHMOUDI (Tunisie) : Pourquoi 
avez-vous laissé le théâtre à sa solitude ?
Seif Eddine FERCHICHI (Tunisie) : Le Déclin 
du théâtre

DÉBAT

CONCLUSIONS DU COLLOQUE

JEUDI 09-12-2021



الخميس

11:10

09:00

10:40

12:25

12:40

10:55

محور اليوم : مقاربات المقاومة والتجاوز زمن المخاطرمحور اليوم : مقاربات المقاومة والتجاوز زمن المخاطر

الجلسة األولىالجلسة األولى
رئيسة الجلسة: ربا طوطح رئيسة الجلسة: ربا طوطح ((فلسطينفلسطين))

ياسين عوني ياسين عوني ((تونستونس)) : المسرح والمخاطر في تونس  : المسرح والمخاطر في تونس 
فيلكــس آالن تايــي فيلكــس آالن تايــي ((كــوت دي فــواركــوت دي فــوار)) : أّي مســرح فــي عالــم يمــّر  : أّي مســرح فــي عالــم يمــّر 

بأزمــة ؟بأزمــة ؟
ــة  : المعالجــات اإلخراجيــة  ــي ((األردناألردن)) : المعالجــات اإلخراجي ــد حمــدان الريمون ــي فــراس خال ــد حمــدان الريمون فــراس خال
ــرح  ــرحية : المس ــة المس ــع والفرج ــدد المجتم ــي ته ــر الت ــرح للمخاط ــرحية : المس ــة المس ــع والفرج ــدد المجتم ــي ته ــر الت للمخاط

ــي نموذجــا ــي نموذجــااألردن األردن

نقاشنقاش

نقاشنقاش

تالوة التقرير النهائيتالوة التقرير النهائي

استراحةاستراحة

  الجلسة الختاميةالجلسة الختامية
رئيسة الجلسة: أنوال طامر رئيسة الجلسة: أنوال طامر ((الجزائرالجزائر))

ــي  ــرحي التونس ــل المس ــي  : الممث ــرحي التونس ــل المس ــس)) : الممث ــستون ــعبان ((تون ــل ش ــهام عقي ــعبان س ــل ش ــهام عقي س
ــة ــــ الجماليــة ــة ــــ الجماليــةبيــن الطاعــون والنســيان وأقــدار المقاومــة الركحي بيــن الطاعــون والنســيان وأقــدار المقاومــة الركحي

حاتم التليلي محمودي حاتم التليلي محمودي ((تونستونس)) : لماذا تركتم المسرح وحيدا ؟ : لماذا تركتم المسرح وحيدا ؟
 سيف الدين الفرشيشي  سيف الدين الفرشيشي ((تونستونس)) :  نهاية المسرح :  نهاية المسرح



10:45

09:00

10:15

12:25

10:30

محور اليوم : األزمات والجوائح في مرايا المسرحمحور اليوم : األزمات والجوائح في مرايا المسرح

الجلسة األولىالجلسة األولى
  رئيس الجلسة: محّمد عبازة رئيس الجلسة: محّمد عبازة ((تونستونس))  

  ربــا طوطــح ربــا طوطــح ((فلســطينفلســطين)) : عــن إمكانيــة المســرح فــي فلســطين  : عــن إمكانيــة المســرح فــي فلســطين 
تحــت الوبــاء أيضــاتحــت الوبــاء أيضــا

  عمــاد المــي  عمــاد المــي  ((تونــستونــس)) : المســرح فــن المفارقــة بيــن االنطولوجي  : المســرح فــن المفارقــة بيــن االنطولوجي 
الكائــن والمنشــود الممكــن أمــام الطاعونالكائــن والمنشــود الممكــن أمــام الطاعون

نقاشنقاش

نقاشنقاش

استراحةاستراحة

  الجلسة الثانيةالجلسة الثانية
 رئيس الجلسة:  محمد مومن  رئيس الجلسة:  محمد مومن ((تونستونس))

 مشــهور مصطفــى  مشــهور مصطفــى ((لبنــانلبنــان)) : المســرح فــي مواجهــة الجائحــة :  : المســرح فــي مواجهــة الجائحــة : 
تهديــد فــي الوجــود أم اهتــزاز للصــورة ؟تهديــد فــي الوجــود أم اهتــزاز للصــورة ؟

 محمــد ســيف  محمــد ســيف ((العــراقالعــراق)) : المســرح واألوبئــة قصــة حــب قديمــة  : المســرح واألوبئــة قصــة حــب قديمــة 
يثة  وحديثة وحد

 : واالختفــاء  الكارثــة  مســرح   :   : واالختفــاء  الكارثــة  مســرح   : ((تونــستونــس))  النصــري  ســامي  النصــري   ســامي   
منثــورة عربيــة  ريجــي ومســارح  و  أرطــو  بيــن  منثــورةتشــكاّلت  عربيــة  ريجــي ومســارح  و  أرطــو  بيــن  تشــكاّلت 

 عمــر فرتــات  عمــر فرتــات ((المغــرب المغــرب // فرنســا فرنســا)) : المخرجــون المعاصــرون فــي  : المخرجــون المعاصــرون فــي 
المســرح العربــي علــى محــك الحربالمســرح العربــي علــى محــك الحرب

االربعاء 08-12-2021

االفتتاحاالفتتاح
كلمة السيدة مديرة المهرجان نصاف بن حفصيةكلمة السيدة مديرة المهرجان نصاف بن حفصية

والسيد مدير الندوة حمدي الحمايديوالسيد مدير الندوة حمدي الحمايدي
محور اليوم : المسرح والمخاطر : واقع ووقائعمحور اليوم : المسرح والمخاطر : واقع ووقائع



10:45

09:00

10:15

12:25

10:30

2021-12-07الثالثاء

09:15

11:00

09:00

10:30

12:40

10:45

االفتتاحاالفتتاح
كلمة السيدة مديرة المهرجان نصاف بن حفصيةكلمة السيدة مديرة المهرجان نصاف بن حفصية

والسيد مدير الندوة حمدي الحمايديوالسيد مدير الندوة حمدي الحمايدي
محور اليوم : المسرح والمخاطر : واقع ووقائعمحور اليوم : المسرح والمخاطر : واقع ووقائع

نقاشنقاش

نقاشنقاش

استراحةاستراحة

الجلسة األولىالجلسة األولى
 ســامي عبــد اللطيــف الجمعــان  ســامي عبــد اللطيــف الجمعــان ((المملكــة العربيــة الســعوديةالمملكــة العربيــة الســعودية))::  
ــة  ــاة التجرب ــي معان ــَراَءٌة ف ــّدد : ِق ــرِ الُمَتَش ــّدد للْفك ــُر الُمَتجَ ــة الخََط ــاة التجرب ــي معان ــَراَءٌة ف ــّدد : ِق ــرِ الُمَتَش ــّدد للْفك ــُر الُمَتجَ الخََط

ــُعْوِديَة  ــَرِحَيِة الّس ــُعْوِديَة الَمْس ــَرِحَيِة الّس الَمْس
مقاربــة   : نقتــل  نحــن  صمتــا...   : مقاربــة    : نقتــل  نحــن  صمتــا...   : ((الجزائــرالجزائــر))  طامــر  أنــوال  طامــر   أنــوال   
كرونولوجيــة ألحــداث ووقائــع مســرح التســعينات  بالجزائــر فــي كرونولوجيــة ألحــداث ووقائــع مســرح التســعينات  بالجزائــر فــي 

مواجهــة اإلرهــابمواجهــة اإلرهــاب

  الجلسة الثانيةالجلسة الثانية
 رئيس الجلسة:  محمد المديوني  رئيس الجلسة:  محمد المديوني ((تونستونس))

 عصمان دياكاتي  عصمان دياكاتي ((السنغالالسنغال)) : المسرح : فن المفارقة : المسرح : فن المفارقة
 محّمــد الكشــو  محّمــد الكشــو ((تونــستونــس)) : المســرح والجائحــة : مــن األزمــة إلــى  : المســرح والجائحــة : مــن األزمــة إلــى 

المقاومــةالمقاومــة
 عبــد الحليــم المســعودي  عبــد الحليــم المســعودي ((تونــستونــس)) : المســرح والميتــا وتشــغيل  : المســرح والميتــا وتشــغيل 

جهــاز المناعــةجهــاز المناعــة



الــنـــدوة
بـــرنــــــامـــج


