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يقرتن تاريخ الفن بتاريخ البشرية، فمنذ أن وجد االنسان على األرض، وسكنها وعمرها، وجد 
 الفن كمكون رئيسي وأساسي للحياة، يضفي عليها اجلمال ويرفع تطورها ويهذبه.

قتصددا ، زال مرئيددا ا السياسددة واإال يددثددر فيهددا ، وكددان و أمنددا ي اايدداة و ثر الفددن يميددع أوقددد تدد        
فاعلددة ا التريبددال واال ددا ، ولقيدد  التقددد   كينونددةيفدده اايدداخ لي لدد   وظجتمدداعي، وودداو  توالنشدداا اإ

 للجنس البشري.

م مجاليددة ال تتطدور اتتمريددات وهدو قبددي كددي بدين التريبددال عدن قددي والفدن جددزن مدن اايدداة وبدوندده ال      
 تستقيم ااياة بدوهنا.

كما تتمتع الفنون بأمهية ثقافية و ضارية منذ القد ، فهي أساس لل ربات االنسدانية مندذ كاند        
( مندذ أربريدة عشدر الدة سدنة و دا يومنددا lascauxاألبدكال والرمدو  تو دع علدى جددران "السدكو"  

 هذا .

و لكددي نفهددم ال قافددة  ،و ال قافددة نفسددها تشددكي الفنددون ،كمددا أن الفنددون ةريقددة لتشددكيي ال قافددة     
البدددد أوال أن نددددره ميفهرهدددا ا الفندددون ، ولكدددي نفهدددم الفندددون تدددن  اجدددة لكدددي نددددره كيدددة تلمدددس 
وتشددكي ااددربات ال قافيددة مددن ادد ل متويانددا و مضددامينها . فلددوال الفنددون رددا كددان هندداه فددن عمددارة ، 

لددذلال ال نكددن أن نت يددي  ياتنددا   ،رسددم و تصددوير وتدد موسدديقى و رقددم و مسددرح وأفدد   مبدعددة ،
من غال "فنون" ، وتريدد الفندون التشدكيلية ترمجاندا للتجربدة الوجو يدة للفدر  و اجلماعدة و بلدال باعتبارهدا 

 الفر  .  / و كذا الوعي الشريوري للفنان ،ماعيةاجلأ اة مجالية للتريبال عن مرتكزات ارسارات ااضارية 

نيفدر و ال ،نداول ال دورة اجلزائريدة مدن اد ل الفدن التشدكيليتسياق تتأتى  راسدتنا هدذل لتو ا هذا ال     
و البريدد  ،يتم دي األول ا ااركدة التشدكيلية اجلزائريدة :لتكون مو وعا ا بريددين ،ا منجزها التشكيلي



 

 
 ب

يان فئدة مدن تحقي  ا وارب عد  من الفنانني عن ةري  استبالال اين يتم ي ا  راسة ميدانية ا إةار 
 اربدعني من ا ل وارهبم اإبداعية . 

ااددددين عدددن انطددد ق ظددداهرة الفندددون التشدددكيلية ا اجلزائدددر يتطلددد  التريدددر  علدددى ةبيريدددة ف لدددذا        
و اتتمددع اجلزائددري سددا يسددتدعي التسددالل عددن نيددذ التوا ددي بددني هددذل  ،الري قددة بددني الفنددون التشددكيلية

هدددي هدددي اي مدددا هدددي ةبيريدددة الري قدددة، مددددن انددددماجها ا اتتمدددع ، و  ،ارتدددابع  دددا و اجلمهدددور ،الفندددون
فندون الو أسدالي   مرياجلدة و تقدد   ،األمر الذي يفرتض ةرح ابكالية النقدد الفدي ا ذاب أ  نفور ؟ 

التشكيلية ا مرا لها اربتدئة . انط قا من هذل اإبكالية و هذل ارمارسات نكنندا ةدرح التسدالالت 
مدا هدو و هي األ ول التارخيية ارسدامهة ا ا تضدان ال قافدة التشدكيلية للمجتمدع اجلزائدري ؟  ما التالية :

هدذل ال قافدة علدى نيددذ  تأثدر  وكيدةواقدع ارراسد ت التشدكيلية ا اجلزائدر مندذ بددايتها اا يومنددا هدذا ؟ 
يت  دددا ب  هدددي الصدددريوبات الددد مددداو التوا ددي بدددني هدددذل الفندددون و اجلمهدددور  اادددي اتتمدددع اجلزائدددري ؟ 

لإلجابددددة علدددى هددددذل و ااركدددة التشدددكيلية اجلزائريددددة اا دددة فيمددددا يتريلددد  بريمليدددة التأ دددديي و التحددددين ؟ 
 التسالالت اعتمدنا الفر يات التالية :

 الفرضية األولى :

إن عملية ااتيارندا ألةرو دة البحدن ارتريلقدة بيفداهرة ااركدة التشدكيلية بداجلزائر الديت قطريد  أبدواةا 
البد من تقييمها و مسانلة أساسها النيفري و الوقدو  عندد أهدم اتطدات الديت  وغامرت ا وارب

 مرت هبا ا نشأنا و الصريوبات و االات فات اليت واجهتها .

 الفرضية الثانية :

لدددد  رقدددي  يتالددد ةاإنسددداني اتالفندددون التشدددكيلية مدددن رسدددم و نقددده و تددد  و عمدددارة هدددي النشددداة
 وقية و وظيفية . ب و نفسية ات اج و لق اتتمع،
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 وند  هذل الدراسة اروسومة بالفن التشكيلي ا اجلزائر إا لقي  مايلي : 

و ختليدددل مددن ادد ل التطددرق إا أهددم اتطددات  ،ارسددامهة ا الدد  باكددرة للفددن التشددكيلي اجلزائددري
و مدددن تددأثر الفددن التشددكيلي  ،و بريددد االسددتق ل ،التارخييددة الدديت مددر هبددا ا نشددأته إبددان االسددتريمار

     ،و أهدم الفندانني الدذين قداموا برتسديخ الفدن اجلزائدري ا الدذاكرة ،اجلزائري بالغرب  االستشراق(
 و تطوير ا وية اجلزائرية الريربية ارريا رة و ارستقبلية .  ،و إعطانل مكانة ا تاريخ الفن التشكيلي

تددأتى ا مسددار اجلهددو  الراميددة لسددد الددنقم الوا دد  ا إن األمهيددة األساسددية  ددذا البحددن ت        
و هددددذل  ،و تطورهددددا ،لتندددداول ظدددداهرة ااركددددة التشددددكيلية اجلزائريددددة ،الدراسددددات الريلميددددة و األكا نيددددة

الدراسددة سددتكون اطددوة للتريريددة بددأهم الفنددانني اجلزائددريني الددذين  ددافيفوا علددى الفددن اجلزائددري إبددان 
و مدا أرسدول  ،أبر  السمات و ار م  اليت متيز هبا هؤالن الدروا  و ا فرتة االستق ل و ،االستريمار

 و أسالي  تريبالية متنوعة .  ،من مناب  فنية و مجالية

 ،     اعتمدددددنا ارددددنه  الو ددددفي التددددارخيي التحليلددددي أسددددلوبا ا تندددداول ااركددددة التشددددكيلية ا اجلزائددددرو     
و اردنه  االسدتقرائي ،مدن اد ل ارصدا ر ار تلفدة للو دول اا النتدائ   و مجع ااقدائ  ارتريلقدة هبدا

 لتتبع اصائم أعمال الفنانني و است راج سيزات أساليبهم .

قمنددا بتقسدديم البحددن اا فصددلني لإلجابددة علددى التسددالالت ، ا الفصددي األول نتندداول فيدده ااركددة 
 زن اا مبح ني : التشكيلية اجلزائرية و ج  

 نشأة ومرا ي تطور الفن التشكيلي ا اجلزائر .و  :المبحث األ

 ارنيفور الغريب ومدن تأثالل على الفن التشكيلي اجلزائري.  المبحث الثاني :

 ، و قسمنال اا : جزائريني و أجان أما الفصي ال اين يتحدث عن وارب لفنانني

 . روا  الفن التشكيلي اجلزائري قبي و بريد اإستق ل المبحث األو  :
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 ممو   ربي.الفنان التشكيلي  المبحث الثاني :

 محل  نتائ  البحن.و ااتتمنا البحن خبامتة 

أبدددر  الصدددريوبات الددديت واجهتندددا ا مر لدددة البحدددن هدددي قلدددة ارصدددا ر و بلدددال بسدددب  قلدددة  و      
و دولنا إليهدا لريدد  توفرهدا  تريدذرإن وجددت  و البحن ا هذا اتال و ندرة ارؤلفات فيه ، و الديت

ا اركتبددات اجلامرييدددة ، و دددذا اكتفيددد  بدددالنزر القليدددي الددذي متكنددد  مدددن الو دددول إليددده بريدددد مشدددقة 
التنقددي و الرت ددال  ، و علددى الددرغم مددن بلددال سددريينا إا ا ددا  هددذا البحددن مددن أجددي سددد الددنقم 

 تشكيلية اجلزائرية . الوا   ا الدراسات الريلمية و األكا نية ا تطور ااركة الفنية ال

وليستفيد  ،جوا باإ افة اا بلال أن يكون هذا لبنة جديدة ا جمال الدراسة الفنية التشكيليةر و ن
 و يستند عليه الطلبة و البا  ون ا الفن اجلزائري . 

و ا االاددال ابددكر االسددتاب الفا ددي  بيدد  بددن مالددال علددى ابددرافه علددى هددذا الريمددي، و ارسدداعدة 
 ي علينا هبا .  اليت مل يب 

 بكرا .                                                           
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 الفصل األول : الحركة التشكيلية في الجزائر

  المبحث األول : نشأة و مراحل تطور الفن التشكيلي في الجزائر  

 نشأة الفن التشكيلي الجزائري:األول :   المطلب

عصور ما قبل التاريخ حيث تبدأ أصولو انطالقا من سبتد جذور الفنوف يف مشاؿ افريقيا اذل 

 ،مصدرين من الفن الطّاسلي، والرببري وما مرت بو اعبزائر قبل الفتح االسالمي من طبس أمم عظيمة

. 1وىم الرببر الّسكاف األصليٌن للمنطقة  والفينيقيوف، ٍّب الّروماف فالونداؿ والرـو ) البيزنطيوف ( 

وأثناء الفتح االسالمي مرورا بالوجود الّّتكي العثماشل، كّل ىذه األجناس و الثّقافات مّرت بشماؿ 

 افريقيا مهد اغبضارات القديبة الّّت أثّرت تأثًنا كبًنا يف الفنوف والصناعات التقليدية . 

الّّت جاءت بالفالحة  ،يةوكانت اؼبرحلة األكثر سبّيزا يف حياة مشاؿ افريقيا ىي اؼبرحلة النيوليت      

وتربية اؼبواشي، كما أدخلت الطرؽ الفّنية يف صناعة اػبزؼ اؼبزخرؼ. وىكذا انتشرت ىذه الّصناعة 

، مشكلة عنصرا من عناصر الثّقافة األساسية 2شيئا فشيئا إذل أف وصلت إذل منطقة اؽبّقار

 .3الزخرفة أكثر بروزا من األشكاؿللمجتمعات القروية يف اؼبغرب الكبًن، يف ذلك العصر كاف اخّتاع 

وفن بربري،  ،اغبضاري ما ىو إال خالصة ذوباف اغبضارات من فّن بدائي اإلرثكل ىذا 

 ألغراضأواله قيمة كبًنة اختلفت استخداماهتا، إّما  فقد عرؼ اإلنساف اعبزائري فّن الّتصوير و

                                                           
1
  .  01. الجزء الخامس ص متاحف الجزائر . سلسلة الفن و الثقافة 

2
 01نفس المرجع ص  

3
 03نفس المرجع ص  
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 ،ساف بواقعية فائقة اؼبشاىدتسجيلية يسّجل هبا اإلن ألغراضأو  ،سحرية لطرد العٌن الشريرة

و كاف ذلك على اؼبساحات اؼبستوية للّصخور، يف الكهوؼ  ،واألحداث اليومية، الّت كاف يعيشها

بدائية، كما أّف ىذه الّرسـو خًن شاىد على التحّوؿ الطارئ تطبيقات لونية و  دوات حجريةبواسطة أ

                اؼبختلفة، الّت كانت تعيش فوقها مثل ؽبذه اؼبنطقة من خصبة غنية بشجرىا وأهنارىا واغبيوانات 

)الفيلة، األبقار، الغزالف( إذل منطقة صحراوية جرداء، و يعود ذلك إذل أكثر من شبانية آالؼ سنة 

 قبل اؼبيالد، وتعترب منطقة الطّاسلي أعظم متحف مفتوح على اؽبواء الطّلق .

وعمقها، وأصالتها  تعكس سحر البيئةتزخر اعبزائر بإرث ثقايف تعاقبت عليو حضارات 

بالّّتاث متميز مازاؿ باقيا حىت اآلف، قبده يف الصناعات التقليدية والشعبية اؼبنتشرة يف أكباء كثًنة من 

الوطن، كالعناصر الزخرفية الرببرية اؼبتشّكلة من خطوط وأشكاؿ ىندسية، وهتشًنات وتنقيط الّّت 

 ايب، واغبلّي، واؼبصنوعات اعبلدية .قبدىا على األواشل الفخارية، والّزر 

وبعد وصوؿ "عقبة بن نافع" إذل اؼبغرب العريب، واعتناؽ سّكانو اإلسالـ نشأت حضارة 

اسالمية ؿبّلية باعبزائر، كانت عبارة عن مزيج من اغبضارات القادمة من مشرؽ البالد العربية واغبضارة 

ندلس، بعد سقوطها وسقوط اغبضارة العثمانية الّّت األندلسية، الّّت جاء هبا اؼبسلموف الفاروف من األ

تركت معادل تارىبية كثًنة باعبزائر العاصمة، خاصة بالقصبة الّّت ال تزاؿ على حالتها الطّبيعية الّّت تعّد 

 . 1من تراثنا و مصدرا للفّن اغبديث

                                                           
1
 04المرجع السابق ص  
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ط والزخرفة يف ساىم اعبزائريوف يف الفنوف اعبميلة قبل االحتالؿ، وقد أبرزوا مهارهتم يف اػب

اؼبنازؿ والّرسـو والّنقوش، وبالرغم فبّا جاء يف الّشريعة االسالمية من ربرصل الّتصوير فإّف اآلثار تدّؿ 

على عدـ اإللتزاـ باإلحكاـ دائما  ذبلّى ذلك مثال يف اؼبدارس القرآنية، حيث يرسم الطّالب على 

يرسم عندئذ ما يف ؿبيطو من أشجار وعصافًن  لوحتو رسوما ـبتلفة ويلوهنا دبا أمكنو من ألواف، وقد

 1.وىو يلجأ إذل التفّنن كّلما أكمل اػبتمة غبزب من القرآف 

وكاف من اؼبتوّقع أّف تزدىر الفنوف باعبزائر مع تقّدـ العلم والفن  االّتصاؿ مع اػبارج، ولكن 

ي تطور، أاّلذي حدث ىو العكس كما الحظت "ماري بوجيجا" فقد انقطع االنتاج و دل وبدث 

ة واّلذي ذىب ضحيتو فّن اػبّط الّذي تدىور بتدىور الثّقاف ،وىذا بعد دخوؿ االستعمار الفرنسي

وال تزيد عن  ،وىذا لقّلة استعماؿ الّلغة العربية وانتشار األمّية، وكانت كّل معرفتهم ؿبدودة ،العربية

 .حفظ القرآف الكرصل أو أجزاء منو 

 الفن التشكيلي في الجزائر إبان االستعمار: الثـاني :  المطلب

 ،شرقي وتيار ذو تأثًن غريبلقد عرؼ الفن التشكيلي يف اعبزائر تيارين رئيسيٌن: تيار ذو تأثًن 

والذي جاء نتيجة هتافت الفنانٌن على البالد العربية منذ بداية القرف التاسع عشر متجهٌن كبو 

وتطلعا منهم حملاكاة ألف ليلة وليلة اؼبناغم اؼبفعم ، موضوعهم سحر الشرؽ اؼبتمثل يف اؼبرأة شهرزاد

ثًن يفتح جذور الفضوؿ ويرسلو إذل مداره الروحي واألساطًن العربية والغموض اؼب ،باغبكايات الرائعة

                                                           
1
 الجزء الثامن   0843_ 0721تارٌخ الجزائر الثقافً  
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والتطور اؼبادي  ،واإلنساشل، وىذا ما افتقده الفناف األوريب يف بيئتو اؼبفعمة بالتحوالت اعبديدة

 . 1اؼبتسارع الوتًنة يف خضم من ذراعيات الثورة الصناعية

ا يف أعماؽبم مظاىر هبذا كانت الوجهة تتحوؿ إذل الشرؽ وأرض األحالـ واإلؽباـ حيث تناولو 

واإلنساف العريب  ،والصحراء ،ومناظر الطبيعة ،حياة الشرؽ من مشاىد القـو واستعراضات الفروسية

 ولباسو الشعيب األصيل.  ،بتقاليده االجتماعية

وىي فّتة االحتالؿ  0851إذل سنة  0721كانت اعبزائر طيلة الفّتة الطويلة اؼبمتدة من 

كما حاوؿ أيضا نشر حضارتو وفنونو وذلك بطرؽ    ،اغبضارة اعبزائريةاألجنيب  الذي حاوؿ طمس 

كثًنة ومتنوعة منها: تأسيس مراسم ومدارس للفنوف اعبميلة تعمل على تعليم أصوؿ التصوير على 

أسلوب اؼبدارس الغربية، وزبرج من ىذه اؼبدارس الكثًن من الفنانٌن الفرنسيٌن من أبناء اؼبعمرين 

وانتشرت على أيديهم الفنية الغربية، وعملت إدارة اؼبستعمر على  ،ائريٌن القالئلوبعض الرسامٌن اعبز 

وجباية  ،ووىراف ،وقسنطينة ،كاعبزائر العاصمة  ،بناء متاحف خاصة بالفنوف اعبميلة يف اؼبدف الكربى

يب، ذات األسلوب الفين الغر  اتفنيمن وتركت ىذه اؼبتاحف أثرا بالغا يف اغبياة الفنية دبا ربتويو 

ويالحظ أف أساليب الفنانٌن اعبزائريٌن األوائل يف الفّتة اؼبمتدة من هناية القرف التاسع عشر إذل 

وخاصة أسلوب اؼبدرسة  ،اػبمسينات من القرف العشرين تسود بينهم أساليب اؼبدارس التشخيصية

 . 2الواقعية

                                                           
 بوزار حبيبة: مكانة الفن التشكيلي يف اعبزائر. د. - 1
 ًنة الفن التشكيلي يف اعبزائر. سإبراىيم مردوخ: م - 2
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زائر العاصمة على : تشرؼ اؼبدرسة الوطنية للفنوف اعبميلة باعب* مدرسة الفنون الجميلة

حديقة اغبرية، وىذا اؼبوقع يزيدىا صباال ورونقا، وىي مبنية على طراز حديث، والداخل إذل أرجائها 

وبس باعبماؿ والذوؽ، فهناؾ قاعات عمل وساحات نظيفة مزدانة بالنحوت يف كل جانب، وىناؾ 

ينا اإلحساس باعبماؿ والذوؽ قاعات عمل واسعة سبتاز بالتهوية واإلضاءة الكافية، وكل ما فيها يعط

  . 1اؼبرىف اغبساس

وأنشئت أوؿ  ،يف حي البحرية بالقصبة السفلى 0771وقد تأسست ىذه اؼبدرسة يف سنة 

مرة يف مسجد قدصل حوؿ إذل مدرسة للفنوف، وكانت أقسامها وقتئذ متفرقة ىنا وىناؾ. ودل تنتقل إذل 

الوطنية للفنوف اعبميلة أثناء االحتالؿ الفرنسي  ودل تكن اؼبدرسة 0842اؼببىن اغبارل إال يف سنة 

تتمتع بشخصيتها واستقالؽبا، بل كانت تعترب مدرسة جهوية سبهيدية للمدرسة العليا للفنوف اعبميلة 

 بباريس. 

)الدبلـو الوطين للفنوف أ واستطاعت ذلك عندما أنش ،وبعد االستقالؿ حاولت أف تستقل

ٌن يف ىذه اؼبدرسة أثناء االحتالؿ كانت قليلة بل كانت شبو معدومة اعبميلة(، ونسبة الطلبة اعبزائري

ألف اؼبدرسة كانت مقتصرة يف أغلبيتها على أبناء اؼبعمرين األوربيٌن، وبعد االستقالؿ انقلبت الوضعية 

 وصارت نسبة األوربيٌن شبو معدومة. 

                                                           
 إبراىيم مردوخ: اغبركة التشكيلية احملاصرة باعبزائر.  - 1
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عة من الفنانٌن أوؿ ؾبمو  0811وسنة  0803وىكذا تظهر يف الفّتة الّت تّتاوح ما بٌن 

 . 1األوائل ويبكن أف نطلق عليهم اسم" الرواد األوائل"

 :* أىم رواد ىذه الفترة

، وقد تتلمذ على يد الفناف الفرنسي إدوارد 0805إزواو معمري: الذي ظهر ابتداء من سنة  -

الذي شجعو على   Léon Carreوتعرؼ على الفناف ليوف كاري  Edouard Herzigىرزيق

لرسم، وقد عاش فّتة يف اؼبغرب حيث كاف أخوه عامال ببالط السلطاف وقد عمل ىناؾ اؼبضي يف ا

أستاذا ٍب رجع إذل اعبزائر واستقر دبسقط رأسو بالقبائل الكربى، وقد زبصص يف رسم مناظر الريف 

الغريب والشوارع الضيقة لبعض اؼبدف الغربية العتيقة مثل مراكش، كما رسم مناظر من منطقة القبائل 

 .  2الرائعة بأسلوب واقعي

شهدت الساحة الفنية ظهور فناف آخر وىو عبد اغبليم نبش الذي زبرج من  0817ويف سنة  -

 ،مدرسة الفنوف اعبميلة باعبزائر، وقد كاف يبيل إذل رسم مناظر من اغبياة اعبزائرية بأسلوب رقيق

 وبألواف بعض الفنانٌن الفرنسيٌن مثل راووؿ دوشل وألبًن ماركي. 

بدأ الرساـ عبد الرضبن ساحورل أمد اهلل يف أنفاسو اؼبشاركة يف اؼبعارض  0811وابتداء من سنة  -

الفنية، ويعمل كرساـ مزخرؼ، زبرج من مدرسة الفنوف اعبميلة باعبزائر ومن اؼبراسم الفرنسية اؼبنتشرة 

وىو يرسم مناظر  ،باعبزائر يف ذلك الوقت، ويعد ساحورل من أعظم الرسامٌن الواقعيٌن باعبزائر

                                                           
 بوزار حبيبة: مكانة الفن التشكيلي يف اعبزائر.  - 1
 . 71إبراىيم مردوخ: اؼبرجع نفسو، ص  - 2
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الساحل اعبزائري بكفاءة عالية، ويستعمل األلواف استعماال غنائيا متقنا، وال يزاؿ وفيا ألسلوبو 

 .  الواقعي حىت اليـو

ظهرت إذل الوجود ؾبموعة من  11ويف الفّتة اؼبمتدة ما بٌن الثالثينات واألربعينات من ؽ  -

مًنرل، أضبد بن سليماف، عبد القادر فراح، ميلود بن  الرسامٌن اعبزائريٌن نذكر منهم كل من: ؿبمد ز 

 كرش، باية ؿبي الدين. 

وتكوف فنيا دبدرسة  0824لقد برز الرساـ ؿبمد زمًنرل يف عادل الفن التشكيلي ابتداء من سنة  -

 الفنوف اعبميلة باعبزائر، لقد كاف زمًنرل مغرما بتصوير اؼبناظر اعبزائرية اػبالبة. 

سليماف فقد تتلمذ على يد الرساـ البلجيكي فًنشا فيل، كما ظهر على الساحة أما أضبد بن  -

وقد عاش معظم حياتو يف اؼبهجر ما بٌن فرنسا وإقبلّتا،  ،0831الفنية الفناف عبد القادر فراح سنة 

وىو يعمل مصمما ؼبالبس وديكورات اؼبسرح، ويعترب من أكرب اؼبصممٌن العاؼبيٌن، وقد قاـ بعمل 

 من الديكورات للمسرحيات العاؼبية لشكسبًن يف أرقى اؼبسارح اللندنية. العديد 

ؼبع اسم الفنانة باية واظبها األصلي حداد فاطمة، وعرفت فيما بعد باسم باية  0836ويف سنة  -

ؿبي الدين نسبة إذل زوجها الفناف الشعيب اؼبعروؼ، وقد دخلت عادل الفن التشكيلي عن طريق 

تقـو بعمل رسـو زخرفية سبيل إذل الفطرية،  ،ي صبية ال تتجاوز الثالثة عشر سنةالصدفة فقد كانت وى

وقد أعجب بعملها القنصل الربيطاشل فرانك ماؾ أيونا وزوجتو وقاما بتقديبها إذل اعبمهور الفين، وقد 
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نة وجدت العناية من ؾبموعة من الفنانٌن الفرنسيٌن فبا حثها على مواصلة العمل الفين، وبرزت كفنا

 فريدة يف أسلوهبا الزخريف الفطري كما تعرفت على الفناف العاؼبي بابلو بيكاسو. 

وقد ظهر يف نفس الفّتة فناف آخر وىو حسن بن عبورة الذي يتميز بأسلوبو الفطري، وقد  -

زبصص يف رسم ـبتلف اؼبناظر واألحياء الشعبية بالعاصمة اعبزائرية، وقد أعجب منذ صغره بالفنانٌن 

وقد كاف يشاىدنبا ويتابعهما أثناء رظبهما يف حديقة  ،م نواري وأرتيغو وتأثر بأسلوهبماماكسي

 التجارب باغبامة باعبزائر العاصمة. 

* واؼبالحظة العامة الّت تظهر واضحة ىي أف الفنانٌن اعبزائريٌن يف ىذه الفّتة أي يف النصف 

األسلوب الواقعي، فقد كانوا يرظبوف ـبتلف األوؿ من القرف العشرين قد ساد بينهم بصفة عامة 

اؼبناظر الطبيعية باعبزائر واغبياة الشعبية اعبزائرية بأسلوب واقعي متأثرين يف ذلك بالفنانٌن اؼبستشرقٌن 

وباألسلوب السائد آنذاؾ بٌن الفنانٌن الفرنسيٌن واألوربيٌن اؼبوجودين باعبزائر، كما أف القليل من 

 . 1يرظبوف بأسلوب فطري مثل باية، حسن بن عبودةىؤالء الرسامٌن كانوا 

السنة الّت حصلت فيها اعبزائر على  0851إذل سنة  0841* ويف الفّتة اؼبمتدة من سنة 

استقالؽبا الوطين ظهرت ؾبموعة ال بأس هبا من الرسامٌن اعبزائريٌن الذين كانوا يعيشوف يف أغلبهم يف 

بن عنّت، عبد القادر قرماف، أؿبمد إسياخم، ؿبمد خدة، فرنسا، وىم كل من ؿبمد سباـ، عبد اهلل 

 ؿبمد بوزيد، بشًن يلس، علي خوجة، مصلي شكري، أضبد قارة، ؿبمد الواعيل.  

                                                           
 . 72ًنة الفن التشكيلي يف اعبزائر، ص سإبراىيم مردوخ: اؼبرجع السابق، م - 1
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أما ؿبمد سباـ فبالرغم من أنو ؿبسوب على تيار الفنوف التطبيقية اإلسالمية غًن أنو يف بداية حياتو  -

( وقد كاف متأثرا إذل   peinture de chenoletالفنية كاف يرسم على طريقة الفن اؼبسندي)

 ويبدو ذلك يف بعض أعمالو األوذل.  ،حد كبًن بأسلوب ألبًن ماركي

ومن فناشل ىذه الفّتة أيضا الفناف عبد اهلل بن عنّت الذي يبيل أسلوبو إذل التجريد، وينتمي الفناف  -

 بن عنّت. عبد القادر قرماف إذل نفس األسلوب ونفس الفّتة الزمنية مع 

أما الفناف أؿبمد إسياخم فقد درس الفن دبدرسة الفنوف اعبميلة باعبزائر على يد عمر راسم يف فن  -

وينتمي إذل نفس فّتة ؿبمد خدة الذي يبتاز  ،اؼبنمنمات، غًن أف أسلوبو يتميز بالشبو التجريد

 ومن األشكاؿ الرمزية بأسلوبو التجريدي اؼبتميز، وىو يستوحي رسومو التجريدية من اغبرؼ العريب

لألوشاـ، وىو فناف عصامي كوف نفسو بنفسو، وقد ىاجر إذل باريس يف فّتة االحتالؿ ٍب عاد بعد 

 االستقالؿ. 

أما بشًن يلس فقد درس دبدرسة الفنوف اعبميلة باعبزائر على يد اإلخوة راسم، بدأ نشاطو الفين   -

وقد ظهر يف بعض أعمالو متأثرا باألسلوب  كرساـ اؼبنمنمات ٍب اذبو كبو األساليب الغربية،

االنطباعي، ونالحظ تأثره بالفناف االنطباعي فاف جوخ يف إحدى لوحاتو اؼبعروضة باؼبتحف الوطين 

 للفنوف اعبميلة باعبزائر، ويظهر على أغلب أعمالو أسلوب قريب من التكعيبية. 

ايتو على خالو عمر راسم يف وقد مر الفناف علي خوجة بنفس ظروؼ يلس، فقد تتلمذ يف بد -

الزخرفة واػبط دبدرسة الفنوف اعبميلة باعبزائر ٍب واصل دراستو على يد خالو ؿبمد راسم والفنانة 
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، وقد بدأ إنتاجو الفين يف رسم اؼبنمنمات ٍب اذبو كبو الفن  André Dupacأندري روباؾ

ي إذل نفس ىذه الفّتة اػبمسينات واذبو كبو التجريد باػبصوص. وينتم ،اغبديث على الطريق الغربية

وخاصة منطقة القبائل  ،الرساـ ؿبمد بوزيد الذي اىتم يف أعمالو بإظهار اغبياة اليومية بالريف اعبزائري

 بأسلوب شبو ذبريدي صبيل. 

كما يعترب من مؤسسي حركة   ،أما شكري مصلي فقد درس الفن دبدرسة الفنوف اعبميلة باعبزائر -

فّتة اػبمسينات من القرف العشرين كل من: أضبد قارة، ؿبمد الواعيل ويعترباف  األوشاـ، ومن فناشل

 أيضا من الفنانٌن احملسوبٌن على األسلوب التجريدي. 

* لقد كاف ىؤالء الفنانٌن فناشل اػبمسينات متأثرين إذل حد بعيد باالذباىات الفنية اغبديثة 

  1.يقيموف اؼبعارض يف فرنسا ويف أوربايف الرسم وخاصة التجريد وشبو التجريد وقد كانوا 

ألف اعبيش الفرنسي صاحب يف  ،كما أنو ال يبكننا أف نغض البصر عن بعض الفنانٌن الفرنسيٌن  -

ضبلتو ؾبموعة من اعبنود والضباط العسكريٌن الرسامٌن الذين كانوا يعملوف كمراسلٌن حربيٌن ويرظبوف 

و يوميا من مناظر ـبتلفة، ويسجلوف البيئة اعبزائرية وما تزخر اؼبعارؾ الّت يعيشوهنا، وما كانوا يشاىدون

بو من عادات وتقاليد ومالبس ـبتلفة، فقد رظبوا ـبتلف مناظر العاصمة وما وبيط هبا من حدائق 

غناء، وكذلك منظر القصبة الّت تتبوأ مكانا مرموقا فوؽ العاصمة، كما رظبوا الساحل اعبزائري 

اء، وذلك حسب تعمق اعبيش الفرنسي إذل داخل اعبزائر العميقة، كما والداخل وصوال إذل الصحر 

رظبوا األسواؽ والتجمعات السكانية وما تزخر بو من سلع متنوعة وألبسة مزركشة، وقد كانت 
                                                           

 . 73اعبزائر، ص  سًنة الفن التشكيلي يفمإبراىيم مردوخ: - 1
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رسومهم التسجيلية يف أغلب األحياف منفذة باغبرب الصيين أو األلواف اؼبائية أو اؼبطبوعة عن طريق 

لينو أو ليتو، وكانت منفذة ألغراض عسكرية، وقد زبصص بعض ىؤالء  اغبفر دبختلف تقنيات

الرسامٌن يف رسم اؼبعارؾ اغبربية الّت كانت تصور اؽبجمة الفرنسية واؼبقاومة اعبزائرية، وـبتلف اؼبعارؾ 

، وكانت ىذه الرسـو حسب وجهة النظر الفرنسية 1مع اؼبقاومٌن الكبار واجملاىدين وـبتلف الثورات

جد اعبيش الفرنسي، وباؼبقابل وبعد االستقالؿ قامت اعبزائر بإنشاء متحف اعبيش الوطين الّت سب

الشعيب، وعهدت إذل ؾبموعة من الرسامٌن بتصوير لوحات سبجد فيها اؼبقاومة البطولية للشعب 

 اعبزائري. 

وبعد سنٌن من اؼبعارؾ الضارية بدأ االستيطاف األوريب يف األراضي  0721وبعد سنة 

ائرية، فقد بدأ اؼبستوطنوف األوربيوف يتوافدوف إذل اعبزائر ويف نفس الوقت بدأ الفنانوف يتوافدوف  اعبز 

كذلك للجزائر إما لغرض الرسم فقط أو االستقرار الدائم منبهرين جبماؿ طبيعة اعبزائر ومناظرىا 

عسكرية الّت كانت اػبالبة. وقد كاف وفودىم يف ىذه الفّتة ألغراض فنية حبتة بعيدة عن األغراض ال

 . 2اؼبقصد األساسي للرسامٌن اؼبصاحبٌن للحملة العسكرية الفرنسية

وال يفوتنا أثناء تعرضنا ؽبذه الفّتة الّت سبقت االستقالؿ الوطين أف نالحظ انعداـ اؼبهتمٌن 

خا وانسالخ الفنوف التشكيلية عن صناعة البناء انسال ،بالنحت بٌن الفنانٌن التشكيليٌن اعبزائريٌن

وعلى رأسها البناء، التصوير، النحت، النقش، وكاف ىذا ضمن  ،شبو كلي للصنائع احمللية اؼبوروثة

                                                           
 . 48اؼبرجع نفسو، ص  - 1
2 - La traduction du français en Arabe par Fatima Zohra Zaamom.  
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سياسة استدمارية اؽبدؼ الرئيسي منها ىو اجتثاث جذور الشعب اعبزائري من األعماؽ والقضاء 

 . 1على حضارتو وؿبو تارىبو

دة من بداية القرف العشرين إذل كما يبكن اإلشارة إذل وجود فنانٌن كانوا يف الفّتة اؼبمت

، حسن بن عبودة 0848والذين تويف بعضهم قبل االستقالؿ أمثاؿ عمر راسم  ،االستقالؿ الوطين

، ويبكن أف نطلق عليهم اسم رواد اغبركة التشكيلية اعبزائرية، وآخروف عاشوا يف فّتة 0850

ويبكن أف نطلق على ىؤالء الفنانٌن الذين عايشوا  ،االحتالؿ وفّتة االستقالؿ أمثاؿ ؿبمد راسم

 . 2الفّتتٌن بالفنانٌن اؼبخضرمٌن

وأخًنا وبشكل جوىري يبكننا القوؿ بأف تاريخ الفن التشكيلي اعبزائري يوحي تشاهبا مع 

 ،تاريخ بلداف أخرى عرفت أو عاشت وجود استعماري زببط خاللو الفن والفنانوف يف تناقضات

 عن ذاؾ الوجود ٍب عن اؼبًناث الثقايف.    وإشكاليات ناذبة

 الثالث: الفن التشكيلي الجزائري بعد االستقالل. المطلب

يعود ظهور الفن التشكيلي دبفهومو اؼبعاصر إذل عشرينيات القرف اؼباضي، وللحديث بشيء من    

: الفّتة األوذل: فّتة التسلسل الزمين عن اغبركة التشكيلية اعبزائرية بعد االستقالؿ إذل ثالثة متغًنات

فجر االستقالؿ ودخوؿ يف ربديات بناء دولة جزائرية مستقلة بعد قرف من االحتالؿ، وىي تشمل 

 فّتة الثمانينيات، والفّتة الثالثة وىي فّتة التسعينات.

                                                           
 فجاؿ نادية: وظيفة الفنوف التشكيلية يف العمارة اعبزائرية بٌن النظرية والتطبيق.  - 1
 إبراىيم مردوخ: مسًنة الفن التشكيلي.  - 2
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 الفترة األولى: فجر االستقالل وبناء الدولة الجزائرية.

رؼ البالد وقتها مدرسة فنية وهبدد فنانوا تلك اغبقبة غًن بزغت مشس اغبرية على اعبزائر، الّت دل تع   

ؿبررين من تقاليد وإديولوجيا األكاديبية الفرنسية يف ىذا اغبقل الثقايف العالقٌن فيو، فبا جعل ىذه 

 التجارب ال ذبد مكانا ؽبا إال على ىامش التيار اإلستشراقي الفرنسي.

وؿبمد  1978-1906ش نبوعبد اغبليم  1954-1886بعد االستقالؿ بدأ ازواو معمري    

، وفنانٌن آخرين متفرقٌن ىنا وىناؾ بدأوا 1979-1920وميلود بوكرش  1984-1909زميلي 

يأخذوف طريق العودة إذل الوطن ويدخلوف يف اؼبمارسة التشكيلية يف صلب الثقافة اعبزائرية، وأعطت 

الفنوف اعبميلة باعبزائر واؼبدارس اعبهوية  بصمتها عن طريق اؼبدرسة الوطنية للفنوف اعبميلة، وصبعية

الّت سانبت بشدة يف زبريج دفعات واكتشاؼ عديد اؼبواىب من الفنانٌن التشكيليٌن، وىذا بغض 

وتطورت عن طريق االحتكاؾ بالفنانٌن  ،النظر عن اعبماعات العصامية الّت كونت نفسها بنفسها

ات فيما بينهم وغًنىم فبن تأثروا بفن اػبمسينيات الكبار واقامت الصالونات واؼبعارض وتبادؿ اػبرب 

 .1الذي بدأ يسمى كبو استعادة اؼبوروث الفين الذي تدفعو وطنيتهم وتعبًنىم عن انتمائهم وىويتهم

عند قياـ الثورة اؼبسلحة والّت كاف قادهتا لببة من اؼبثقفٌن والسياسيٌن والعسكريٌن الذين كانوا على    

ومن بٌن ما اىتموا  ،وعي تاـ من اف قباح الثورة اعبزائرية متعلق دبجاهبة االحتالؿ على صبيع األصعدة

يؤديو الرصاص، ىذا ما دفع ويؤدي ما ال  ،بو ىو الفن التشكيلي الذي يقـو أحيانا مكاف السالح

                                                           
1

 ، محمد عبد الكرٌم أوزغلة، 018مقاسات النور، ص  -

 مسٌرة الفن التشكٌلً بالجزائر، إبراهٌم مردوخ.

Georges Bernard ‘ Cahiers de l’adeia n4 Paris 0876 . 
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اؼبسؤولٌن إذل إرساؿ بعثات إذل اػبارج لتتكوف وتّتبص يف اجملاؿ الفين لصقل موىبتهم، وكاف من 

بينهم فارس بوخاًب الذي كاف ضمن جيش التحرير حيث ارتبط ميلو بالرسم، وسبارينو التشكيلية 

 تونس ظبح يف وبتواجدهػباصة بالثورة األوذل بظروؼ وأحداث متميزة، كما رسم اؼبطبوعات واؼبناشًن ا

بفنانٌن كبار تونسيٌن وأجانب كرسوا فنهم من أجل الثورة، ما أؽبمو إذل  لو بالتعرؼ واالحتكاؾ

زبصيص انتاجو الفين لتصوير مشاىد من حياة جندي جيش التحرير، واؼبهاجرين والالجئٌن على 

يولو، حيث قررت مصًنه بالتشجيع اغبدود التونسية كلها عوامل ساعدت على تنبيهو وغذت م

والعناية فبا أتاحت لو فرصة استمرار الدراسة ببكٌن وبراغ، ومن الفنانٌن الذين عاصروا الثورة التحريرية 

عبد القادر ىوامل الذي اىتمت الدولة دبوىبتو وقامت بإرسالو إذل إيطاليا لصقل موىبتو، فدخل إذل 

و على إثبات وجوده وفرض نفسو بعد زبرجو حيث ذاع صيتو أكاديبية الفنوف اعبميلة بروما، ساعدت

وال يزاؿ يواصل انتاجو الفين مقيما بإيطاليا دوف أف ننسى الفناف عابد  ،وأصبح من الرسامٌن اؼبعروفٌن

 مصباحي فناف الثورة الذي شارؾ يف اؼبعارض يف فّتة الستينات والسبعينات.

أرض الوطن من اؼبهجر إظباعيل صمصـو معطوب اغبرب وزيادة على الفنانٌن الذين رجعوا إذل     

الذي سجنتو إصابتو الكرسي اؼبتحرؾ، لكنو عرؼ كيف وبوؿ اعبسد السجٌن إذل روح متمردة، روح 

 وسبيز أسلوبو بنوع خاص من التكعيسية. ،خالقة وذلك من خالؿ انصهاره كليا يف الفن واألدل



 21 

وسخره  ،يعيش يف اؼبغرب الشقيق حيث طور فنو ورد إذل اعبزائر فناف كاف 1962وبعد سنة    

 .1وىو الرساـ ؿبمد الصغًن ذو األسلوب اػبليط بٌن التأثًنية والفطرية ،للجزائر

ومن مدرسة الفنوف  ،مرة أخرى نعود إذل اعبزائر لنتعرض إذل األفواج الّت زبرجت من صبعية الفنوف

 الوطنية.

ـ، 1969وانضموا إذل االرباد ابتداءا من سنة  ،الفنوف فقد زبرجت ؾبموعة من الفنانٌن يف صبعية   

نذكر منهم كال من: قبار وبوردين وضبشاوي وداودي وىؤالء الرساموف كانوا واقعيوف يف انتاجاهتم 

 وأعماؽبم الفنية.

 أما اجملموعة اغبديثة من خرهبي مدرسة الفنوف فنذكر منهم شقراف سعيداشل وبن بغداد وحكار   

وكاف منهم  ،وىناؾ ؾبموعة من الرسامٌن الذين كانوا فبن اعتمد على نفسو يف تكوينو الفينوحنكور، 

 عبدوف وزرارٌب.

أما يف ؾباؿ النحت فإف أقل القليل من الفنانٌن اعبزائريٌن زبصصوا يف ىذا الفن ورغم ما قيل يف    

ػباصة نذكر منهم: عبداف، تعاليم اإلسالـ من ربرصل، وكاف أغلبهم من الذين تكونوا دبجهوداهتم ا

نوارة الطيب صوفاشل، ؿبمد دباغ ومصطفى عداف من ضبلوا على عاتقهم اجملاؿ اػبزيف والفخاري فهو 

 يعترب من احملّتفٌن حيث قاـ بتنفيذ جداريات كبًنة متنوعة يف بياف حكومية يف العاصمة اعبزائرية.

                                                           
1

 المرجع السابق، إبراهٌم مردوخ،  -

 الروح العائد. 1117جوان  12مقالة أحمٌدة عٌاشً 
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ربوش، مصطفى أجعوط، بن تونس، مقداشل، أما خرهبوا قسم الفنوف اإلسالمية فنذكر منهم علي ك   

 .1بوبكر صحراوي وغًنىم فبن تتطور بفعل احمليط الفين كحميد عبدوف وزرارشل ارزقي وغًنىم

لقد تزامن على الفن التشكيلي باعبزائر فّتات وذبارب ـبتلفة وسبيزت كل فّتة عن األخرى، ففي    

يف والفين اعبزائري بدءا بإنشاء اؼبدرسة العليا للفنوف الثمانينيات كانت ذا أثر إهبايب على اجملاؿ الثقا

اعبميلة يف نفس مقر اؼبدرسة الوطنية للفنوف اعبميلة باعبزائر، فبا ساعد على تبلور وتطور ملحوظ 

وىذا خبلق معاىد تكنولوجية  ،على الفنانٌن فنيا وثقافيا كما عرفت ىذه الفّتة توسعا يف التكوين الفين

ّتبية الفنية الذين يعطوف للناشئ اعبديد ثقافة فنية غابت عن ؾبتمعنا كما عرفت لتخريج أساتذة ال

ىذه الفّتة ظهور االرباد الوطين للفنوف الثقافية والذي ىو بدوره يتكوف من ؾبموعة من االربادات 

ويف ؾباؿ  الفنية، وىي االرباد الوطين للفنوف التشكيلية، واالرباد الوطين للفنوف الغنائية والسينمائيٌن،

اؼبنشئات الثقافية فقد عرفت ىذه الفّتة عدة ىياكل ثقافية تتمثل يف بناء منشئات رياض الفتح الّت 

ربفة من  8000تضم مقاـ الشهيد، ومتحف اعبيش الذي يضم ؾبموعات متنوعة للتحف قرابة 

كفاح لوحات، منحوتات، رسومات، خزؼ ونقش وفنوف تزيينية وربف مهمة ربكي نضاؿ ومسًنة ال

اؼبسلح اعبزائري، كما انشأت عدة قاعات للعرض بنفس اؼبكاف، كما قامت الدولة ببناء قصر ثقايف 

والذي يضم بدوره مقر وزارة اإلعالـ والثقافة، كما  ،الذي ظبي باسم الشاعر الثوري مفدي زكرياء

 واؼبسرحية.يضم قاعات للمعارض الفنية وغًنىا، ومكتبة وقاعة اجتماعات والعروض السينمائية 

                                                           
1

 حسٌن. الحركة التشكٌلٌة المعاصرة فً الوطن العربً، محمد -
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واؼبدرسة العليا للفنوف  ،وبرزت يف الوجود ؾبموعة من الفنانٌن اعبيدين من خرهبي اؼبدرسة الوطنية   

ولبص بالذكر كل من زبًن ىالؿ،  ،اعبميلة ومن خرهبي االكاديبية األوروبية ومن الفنانٌن العصاميٌن

 أضبد سيالح، صباؿ مرباح، حسٌن زياشل، ومنصف قيطا وغًنىم.

قاؿ أحد النقاد معربا عن فّتة التسعينيات بأف الفناف ضاعت أحالمو يف دواليب العشرية السوداء،    

حبيث دل يتغلب الفن عن اإلرىاب، الذي عاشت معو اعبزائر أحداثا مأساوية أثرت بشكل سليب 

األدمغة  وكبًن على ـبتلف نواحي البالد وتنميتها، وعن اغبياة الوطنية بصفة عامة، فبا دفعت هبجرة

والّت كانت للفنانٌن النصيب الكبًن منها حيث وجدوا أنفسهم أوؿ اؼبستهدفٌن يف تلك الفّتة، فما  

ا زاد الطٌن بلة مكاف منهم سوى اؽبجرة إذل األماف، فاستقروا بفرنسا وبلداف أوروبية وبلداف شقيقة، و 

ائر وابنو رابح داخل مقر اؼبدرسة،  مقتل السيد أضبد عسلة مدير اؼبدرسة الوطنية للفنوف اعبميلة باعبز 

كل ىاتو األسباب وأخرى جعلت اعبزائر تعيش فراغا وتراجع لإلنتاج والتعتيم على الكثًن من الفنانٌن 

يف كل اجملاالت، ومع ربسن اغبالة األمنية العامة بالبلد بدأت اغبركة التشكيلية يف االنتعاش وخاصة 

دة آخرين إذل أرض الوطن، وىكذا تضاعفت اؼبعرض الفنية بعد زبرج دفعات جديدة من الفنانٌن وعو 

ىنا وىناؾ يف العاصمة وحىت الواليات الداخلية، وكذلك من مظاىر انتعاش اغبركة التشكيلية إعادة 

 .1فتح قاعة ؿبمد راسم وفضاءات ومراكز ثقافية منتشرة عرب الوطن

فين سعيا منها لتدارؾ ما فاهتا من وقت لقد قامت الدولة دبجهودات ؼبواكبة العادل يف اجملاؿ ال   

وتوزيعو على اؼبهتمٌن  ،والرجوع خبطوات كانت قد خطتها، وعملت على إثراء الّتاث الوطين الفين
                                                           

1
 .81إبراهٌم مردوخ، ص  -

 .1101-16-13مقال جمال مفرج، واقع الفنون فً الجزائر بٌن حركٌة المهرجانات وتراجع اإلبداع، مقال لصحٌفة البالد ٌوم 
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بعد أف كاف حكرا على اؼبؤسسات العمومية وحدىا، ولعبت القاعات مثل قاعة " تنست " بالقبة، 

ارع ديدوش مراد، كل ىذه وغًنىا لعبت دور وقاعة " دار الكنز "بالشراقة، وقاعة " فنوف " بش

الوساطة بٌن الفنانٌن واؼبنتجٌن، وبٌن اعبمهور العريض اؼبتابع بكل شغف واؼبعين للفن التشكيلي، ىذا 

 أعطى دفعا وربفيزا للفنانٌن من مضاعفة انتاجهم وربسينو.

ة فبا ظبح بربوز العديد من وىكذا برزت بوادر سوؽ للفنوف التشكيلية بعد تشبع اجملتمع بثقافة فني   

وزوجتو الكودوغلي، والفناف  ،الفنانٌن اعبيدين على الساحة الفنية الوطنية نذكر منهم راجح رشيد

سالمي عبد اغبليم الذي كاف يباثل بوؿ غوغاف يف أسلوبو وتكويناتو وألوانو الساطعة، ومن فناشل ىذه 

 الفّتة نذكر كال من: فريد بوشامة وكماؿ نزار.

من أبرز ما شهدتو الساحة الفنية خالؿ التسعينات وفاة رساـ األوراس الفناف مرزوقي شريف الذي    

واغباج يعالوي مع كل ىذه النكسات إال  ،، وكذلك الفناف عكريش ابن قسنطينة1991تويف سنة 

الوطنية  ثبتوا وجودىم على الساحةأأف الفن التشكيلي اعبزائري أعاد إنطالقتو اؼبثمرة بربوز فنانٌن 

 واحملافل الدولية.

رغم االضطرابات وما عاشتو اعبزائر خالؿ التسعينات دل يكن حاجزا أو مانعا من ظهور فنانٌن    

وىواة بدأوا مشوارىم الفين وذبارهبم التشكيلية الذي كاف متأثرا بأساليب اؼبدارس الفنية الغربية كغًنه 

طويلة، ما جعل من تغلغل الثقافة الغربية أمر ال مهرب من الدوؿ العربية الّت عايشت االستعمار ؼبدة 

ثالث صبعيات تشكيلية  2000منو، إذ ظهرت يف الفّتة اؼبمتدة من فجر االستقالؿ إذل بداية سنة 
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وىي: االرباد الوطين للفنوف التشكيلية، واالرباد الوطين للفنوف الثقافية ٍب صبعية الفنوف التطبيقية، كما 

عيات صباعات فنية قد هبمع بينها أسلوب معٌن، أما االرباد الوطين للفنوف وجدت ضمن ىذه اعبم

،حىت 1حيث كاف األوؿ والوحيد يف فّتة الستينات 1963التشكيلية الذي تأسس بالعاصمة سنة 

هناية السبعينات والذي كوف من طرؼ أوائل الفنانٌن كمحمد راسم، اؿبمداسيازل، ؿبمد زميلي، ؿبمد 

إذل سنة  1963خًنة فليجاشل، وقد تعاقب على األمانة العامة لالرباد من سنة  بوزيد على خوجة،

، حيث أدمج يف نفس السنة ضمن 1971كل من بشًن يلس ٍب مصطفى عداف إذل سنة   1971

اؼبنظمات اعبماىًنية التابعة غبزب جبهة التحرير الوطين، وكاف من أىداؼ االرباد االىتماـ دبشاكل 

تنظيم اؼبعارض الشخصية واعبماعية للفنانٌن داخل وخارج الوطن واؼبشاركة يف الفناف اعبزائري، و 

التظاىرات الثقافية العربية والدولية، وينبع االرباد قاعة للمعارض الفنية يف شارع باستور يف العاصمة 

 ربمل اسم ؿبمد راسم اعّتافا بفضلو وقيمتو الفنية.

طرؼ الفنانٌن خاصة واالرباد عامة، بدأت تظهر الثمرة بعد اجملهودات والتقنيات الّت قدمت من    

ببزوغ فنانٌن ناشئٌن اؼبغمورين بإقامة معارض فردية ؽبم بقاعة راسم وتنظيم العديد من اؼبعارض 

األخرى منها ما كاف صباعي ومنها الفردي والّت عملت على تعريف اعبمهور الفين والفنانٌن اعبزائريٌن 

ية عن طريق معارض داخل وخارج الوطن  واؼبشاركة يف نشاطات االرباد العاـ باغبركة التشكيلية العاؼب

وقد شارؾ يف عدة  ،1971للفنانٌن التشكيليٌن العرب الذي انضم إليو عند تأسيسو بدمشق سنة 

، 1972اؼبؤسبر األوؿ ببغداد سنة  1971أنشطة ؽبذا االرباد منها: اؼبؤسبر التأسيسي لالرباد بدمشق 
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، كما قاـ 1{1975وكذلك بينارل االسكندرية، بينارل الكويت سنة  1973اد سنة بينارل بغد

وقاـ تأسيس مهرجاف سوؽ أىراس  1975االرباد بتنظيم اؼبؤسبر الثاشل للفنانٌن التشكيلٌن العرب سنة 

الدورل والذي داـ عدة سنوات، ومر االرباد دبرحلة انتقالية حيث ادمج ضمن االرباد العاـ الذي 

 ـ.1985موعة من األنشطة الثقافية وكاف ىذا سنة يضم ؾب

باعبزائر العاصمة عرفت الساحة الفنية ظهور صبعية جديدة ربت اسم  1979فرباير  16ويف    

اعبمعية الوطنية للفنوف التطبيقية ضمن الفنوف اإلسالمية من زخرفة ومنمنمات، من أعضائها: ؿبمد 

ونس سيد علي وغًنىم، وكاف اؽبدؼ من ىذه اعبمعية سباـ ، علي كربوش، مصطفى بن دباغ، بن ت

تعميم وتطوير الفنوف اإلسالمية والفنوف التطبيقية واؼبشاركة يف اؼبعارض اعبماعية الوطنية والدولية 

ويرأسها حاليا على كربوش، ىذا ما ىبص االربادات واعبمعيات، أما اعبماعات الفنية الّت تتكتل يف 

 ألسلوب معٌن ومن أبرزىم:إطار زمالة أو تقارب يف ا

 1967مارس  17ظهرة بعد االستقالؿ الذي أعطى ديناميكية جيدة وكاف يف جماعة األوشام: 

يـو عرض أعماؿ تسعة فنانٌن من بينهم دينيس مارتيناز، باية، دضباشل وكاف ىدفهم الدخوؿ إذل 

العاؼبية عن طريق الرموز التقليدية والعاؼبية فعن رجوع معظم الفنانٌن يف تاريخ اعبزائر وحبثوا عن أصوؿ 

هبا الوشم ××× طريقة عيشهم استخلصوا إذل الرمز الذي منو جاءت تسمية "أوشاـ" والذي شعبو و 

دبا وبملو من معاشل فنية وتقليدية الّت جاءت كرد فعل لبقايا االستعمار والفن اإلستشراقي الذي عم 
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على  الساحة الفنية ودل ىبل اؼبكاف لظهور تعبًنات وتطلعات فنية أخرى فجاءت ؾبموعة أوشاـ للرد

 اؼبوروث االستعماري بالرؼ والسخط منو.

، ودل تكن ىذه 1987سبتمرب  10": تشكل يف  Groupe présenceجماعة الحضور"

اعبماعة إال حركة فنية معينة بل تركت اجملاؿ مفتوح لكل اغبركات األخرى وعملت من أجل االىتماـ 

ا جعل أعماؽبا متذبذبة وبدوف استمرارية يف اؼبوجو إذل اإلبداع وتنوير القدرات الفنية بطريقة عفوية فب

 عرض االعماؿ الّت تلتها.

واالسم يعين كل  2001عاـ  تأسست": Groupe essebaghine جماعة الصباغين "

االستهالؾ وتذللت كل ىذه الفّتات والسنوات أفراد من و البعد عن اؼبرجعيات الّت تتعلق بالذوؽ 

وىذا كاف يف العشرية السوداء  ،اء االستمرارية للفن يف اعبزائرالفنانٌن الذين كاف ؽبم الدور يف اعط

وابتعدت فئة  ،وطمست فيها معادل اؽبوية اعبزائرية ،أدت إذل كسر السًنورة االجتماعية والثقافية

الشعب عن اؽبوية اغبقيقية لألمة، ورغم ذلك بقي العديد من الفنانٌن ينشطوف يف الساحة الفنية رغم 

 عبة.تلك الظروؼ الص

ٍب ظهر فئة من الفنانٌن الشباب الذين تلقوا إعدادا أكاديبيا يؤىلهم للتدريس واؼبمارسة الفنية، ومن    

 ىؤالء من ظبح لنا باالطالع من ما ىو جديد يف الفن التشكيلي اؼبعاصر ومن بينهم:
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دبستغازل وؿبمد  لوالية مستغازل وعلى رأسها اؽبامشي عامر مدير مدرسة الفنوف اعبميلةمسك الغنائم: 

، ربصل على شهادة التعليم اؼبارل 1بن خدة تتلمذ على يد مصطفى بن دباغ، دوشل مارتيناز وغًنىم

وشارؾ بعدة معارض فردية وصباعية يف  ،ٌن الشعبيةصباألكاديبية اؼبركزية للفنوف التطبيقية ببكٌن ال

 اعبزائر وخارجها.

والفناف جلوؿ ؿبمد ، أستاذ مدرسة الفنوف اعبميلة، عضو يف ارباد الفنوف الثقافية شارؾ يف عدة    

 1995وربصل على اعبائزة ألحسن جدارية دبقر اػبدمات اعبامعية  ،معارض صباعية باعبزائر

 دبستغازل.  

 على الفن التشكيلي الجزائري تأثيره مدى المبحث الثاني : المنظور الغربي و 

 المطلب األول : الثورة الجزائرية من منظور الفنان الغربي  

  :  «تاسليتزكي»بوريس           

 إذل أصل روسي عبأمن  وينأببباريس من  1911سبتمرب  30يف "«تاسليتزكي»بوريس "ولد       
    التحق باؼبدرسة الوطنية للفنوف اعبميلة يف باريس  ،يف روسيا 1905عقاب فشل ثورة أفرنسا يف 

 يف و  ،ٌن الثوريٌننّ االفناب و صبعية الكتّ  إذلّنضم إ،  1933واخر آوعمره سبعة عشر سنة ويف 
شكيليا ا تّ أنّ عمليا باعتباره فنّ  رط يف صفوؼ اغبزب الشيوعي الفرنسي راظبا لنفسو خطاّ ألبّ   1935

 اـ تاريخ " .ا رسّ أنّ و كما يقوؿ عن نفسو " أواقعيا دبضموف اجتماعي 
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يف هبو  "،ماتيس"و "ليجي"و "بيكاسو"ب نّ اج إذللوحاتو  "«تاسليتزكي»بوريس "عرض 
ؿ وّ بعد صدور العدد األ، و 1936جويلية  14 "فّ روأل أفّ روم"مسرح االمبوا دبناسبة خروج مسرحية 

    "راغوفألويس "اعر الفرنسي من قبل الشّ  أفّ ف الفنّ كلّ ،   1937مارس   02من اليومية الشيوعية يف 
كباٌب دار مٌن العاـ لتشكيلي و صار األ ،1938يف بوضع رسومات اعبريدة و "، جوف ريتشرد بلوش"و

 مسؤوال عن منشورة اعبمعية .الثقافة لباريس ٍب ّ 

 فّ اجو  18سر آنّية و ابداية اغبرب العاؼبية الث فوؼ اعبيش الفرنسي يف 18يد يف صفجنّ 
    جل ربرير فرنسا أؼ " اعببهة الوطنية للمقاومة من رط يف صفو إلبىو يف حالتو تلك و    1940

 ية .نّ اقاء القبض عليو مرة ثإلتاريخ  1941 نوفمرب  13"حىت استقالؽباو 

بسنتٌن  1941ديسمرب  11 دين يفأبفرنسا  "كليموف فًنوف"ة قضاىا يف سجن بعد مدّ و   
وت أ 5يف عاية الشيوعية. و موجهة للدّ قّباز رسومات إبتهمة  ،سجنا من قبل احملكمة العسكرية

 . "بوشنفالد"معتقل  إذلجناء الفرنسيٌن من السّ  622رفقة  «تاسليتزكي»اقتيد بوريس  ،1944

يو أم يف ر سالرّ  أفّ ىذا ..." كوف  رسم كلّ أ أفّ قل كأّف قراره اغباسم " ينبغي رل ويف ىذا اؼبعت  
ذي مر الّ ا يضيف األمك،زيةايتو من قبل النّ نّ اسإنمن  ،فاسنّ ذبريد اإل حد وسائل اؼبقاومة ضدّ أل يشكّ 
وىي  ،ات داخل اؼبعتقلنّ اواع اؼبعأنّ ة عن سومات اعتربت شهادات حيّ از العشرات من الرّ قبّ إنو من مكّ 
حد عشر ومائة رسم أّف " ايف البـو بعنو  1946يف  "لويس اراغوف"صدرىا أزىا و أقبّ ّت سومات الّ الرّ 

ز جدارية كبًنة ؼبعتقل أقبّ مسكونا بتجربة اؼبعتقل حيث  "،«تاسليتزكي»بوريس " من بوشنفالد " ظلّ 
ايقافها واقتيادىا  بعدما ًبّ ، نّوفا "انّياؿ كاز ا"موت درسم لوحتو اؼبشهورة  1950يف . و  "بوشنفالد"
   اريخ كموضوعالتّ داة و أسم كذي امتزج فيو الرّ ىو اؼبسار الّ و  .حيث فارقت اغبياة ،أشلّ ؼباؼبعتقل األ إذل
    .يكور بباريستوليو كرسي فنوف الدّ   بعدحىّت  ،«تاسليتزكي»االلتزاـ كنهج بشخص و 
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 لوحات تؤرخ لمأساة :

بتكليف من  1952يف عاـ  "مًناي ميي"امة للجزائر رفقت الرسّ  "«تاسليتزكي»"خالؿ رحلة     
ما  كل منو قاعدة الوطن اعبزائري، أوعمال يشبو جغرافيا بشرية ؼبا تتشّ  ،يوعي الفرنسياغبزب الشّ 

از حف قبّ اإل أفّ  حريرية، إالّ ورة التّ هور من خالؿ الثّ على وشك الظّ  أفّ يبكن وصفو جبغرافيا ؼبا ك
 "«تاسليتزكي»" أفّ ليخفى على أحد كوف عتيم دل يكن ، سبب التّ 1952بالتعتيم دبعرض اعبزائر 

ورة حف ، دوف إغفاؿ أي تفصيل : مشاىد للثّ يرسم كما يقوؿ على شاكلة ما يقـو بو ىواة جنع التّ 
 "،رساموف"ذلك غًن بعيد عما يقـو بو  ة مثال كلّ نّ اجتماعات داخل الزنز اة، ورة اؼبضادّ و أخرى للثّ 

قيقة من قبل اغبزب الشيوعي على ح «تاسليتزكي»قاـ بو  اوفبّ و غًنىم،  "ديفارل"سكنوا اعبزائر مثل 
ذي دل يستغل ستعمار. و ىو العمل الّ اال م ضدّ بعمل يشهد بقوة الرسّ  زالوضع يف أرض الواقع و أقّبا

لة يف لم اؼبشاىدة و اؼبسجّ ستعمار و أشكاؿ الظّ عبًنية يف إدارة االاغبزب الشيوعي الفرنسي قوتو التّ 
نت ؾبموعتو اؼبنطلقة من مأساة ومبلغ حيث تظمّ مشاؿ إفريقيا، 

على اػبصوص من عبًن و وف صروبا يف التّ فجار اللّ نّ إنّاة و ااؼبع
 (01)الشكل ؾبزرة سطيفخالؿ بعض األعماؿ مثل ناج من 

علل أحد ومظاىرة لنساء و ىرأنّيات ... و  و مينائيوف جزائريوف
العمل  أفّ : "  يف اعبزائر بقولو «تاسليتزكي»از قبّ إقاد على النّ 
ستثنائية عن اعبزائر قبل انجز صبيعو يف اؼبيدأّف ؽبو شهادة اؼب
مت الصّ ومرافعة التمييز و   حرير راع من أجل التّ دالع الصّ نّ إ

صار غًن مقبوؿ أكثر  واّلذي ،على تدجٌن شعب من قبل شعب آخر يف اؼبيّتوبوؿ ،الكذب اؼبستّتو 
حاملة أيضا للغموض و ، نّة اؼبناصرة اذه اإلدىذه الشهادة حاملة ؽب أفّ من أي وقت مضى ليضيف 

1ذباه ما هبري يف اعبزائر.ايوعي الفرنسي اؼبلتـز من قبل اغبزب الشّ 
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ما يزاؿ  ،عبمع مباذج وجوه و أشباح تتناسب مع قرار مبكر 1952إرساؿ احملققٌن يف  أفّ  
ية نّ اسنّ إذلك من أجل إدراج اعبزائريٌن ضمن  أفّ فهل كر دبا فيو الكفاية. اليـو غًن مفسّ  حدّ  إذل

كأّف من أجل إظهار مدى اختالفهم وهتيئة العقوؿ للقبوؿ تقدمية و قابلة للفرنسة بسهولة، أـ  
 ستقالؿ؟.لال

ّت " و الّ  1954لها يف لوحتو " زلزاؿ أورليو نوفيل ض لواقعية أعماؿ سجّ ت دوف التعرّ ال نفوّ و       
قاض البناءات اؼبتداعية يف شكل طبقات أنّ ربتشي فيها كتلة من األجساد اآلدمية مركومة على 

ا ستعلوا كلوا بدورىم طبقة ردبّ قوط ليشّ شك السّ ى و بعضها فوؽ بعض، يتماوج الواقفوف أعالىا عل
، اؼبتمثّ  ؼبضطجعٌن ا ًن يف أثر سابقيهمل يف السّ طبقة واقفٌن عليها ينظر مشكلوىا مصًنىم احملتـو

ة تطفح من اؼبشاىد صورة ىيئة بشري إذليف أقرب زاوية ربت أقدامهم اغبافية، ولتكتمل اؼبأساة و 
 .النصف العلوي ذلوؽ األنّقاض إال يبدو منها ف ،خلفها جثة آدميةشّل البؤس والشقاء و امالؿبها مع

دوف مغادرة صورة البؤس اؼبعتمة لوحة أخرى سبثل ؾبموعة رجاؿ تتبعها كالب يف أوج توترىا و       
  1952إلضراب مينائي مرسيليا يف  ا لوحة تؤرخأهنّ على رصيف يبتد على مرمى األفق الالمتناىي، 

 الذي تدخلت فيو الشرطة مستعملة الكالب يف مواجهة اؼبضربٌن.و 

الّت طاؼبا كافح عنها  االنسافبالسعي وراء إرجاع كرامة و عزة  «تاسليتزكي»ىنا نالحظ التزاـ 
بتأكيده على سبسكهم بفعل الرسم يف سرالة  فّ اعلى مر العصور و ىذا ما أدذل بو فيما ىبص ىذا الرى

ز رسومات ىناؾ، ٍب أقبّ ين سأنّ اعبحيم ف إذلقدري الذىاب  أفّ من داخل معتقل " بوسنفالد " ) إذا ك
 از رسومات (.قبّ إىناؾ و  إذلللخربة يف اجملاؿ، حيث سبق رل الذىاب  أفّ زد على ذلك 
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 :بابلو بيكاسو
وتلقى تكوينو  ،دبالقة )األندلس( 1881ولد "بابلو رويز بالسكو" اؼبلقب باسم بابلو بيكاسو عاـ 

الفين بًنشلونة، حيث كانت زبتلط التأثًنات الفوضوية بتأثًن الفن اغبديث، وباؼبدرسة ما قبل الرمزية 
وبالتعبًنية االسكندنافية الّت كاف يقودىا الفناف النروهبي "إدوارد مانش، وبفن الرسم الفرنسي الذي 

 .1903و  1900عامي  تأثر بو بيكاسو )خصوصا بباريس( ؼبدة ثالث سنوات أي بٌن
الدارسوف واحملللوف ؼبسًنة بيكاسو الفنية هبمعوف على كونو، قبل ولوجو عادل التكعيبية، مر من مراحل 

وىكذا قبد أف أعمالو األوذل، الّت سبثل مشاىد  ،متعددة وغنية من حيث اؼبواضيع والتقنيات التعبًنية
ا بيكاسو من صميم دروس ما قبل التعبًنية اجتماعية وواقعية )الراقصات، مدمين اػبمر..(، أخذى

 .قبل أف يتأثر بانطباعية بوؿ غوغاف وتولوز لوتريك
بعد ذلك، ازبذ بيكاسو من "رمزية االستلهاـ" مصدرا مرجعيا ميز مرحلتو الزرقاء الّت أقبز       

  ،خالؽبا ؾبموعة من اللوحات شبو أحادية اللوف
أف يرسم العديد من اللوحات العاطفية  1906نطالقا من ويف مرحلتو الوردية، استطاع بيكاسو ا

)اؼبهرج، الفارسات، البهلواف..( بعد ذلك، قرر بيكاسو االستقرار الرظبي بباريس، حيث شغل ؿبّتفا 
يف ) الباتوالفو( يف مومبارتر.. واستطاع بفضل اجتماعية الّت يتميز هبا أف يربط عالقات سريعة مع 

 . ـ ىنري ماتيسالشاعر أبو لينًن والرسا
أفكار الرساـ  أثنٌن :أما عن عالقة بيكاسو مع التعبًن التكعييب فإهنا تعود باألساس إذل تأثره بعاملٌن 

     بوؿ سيزاف )الذي اىتم كثًنا باغبجم الطبيعي( وخصوصيات النحت الزقبي
صديقو براؾ،  ، أرغم بيكاسو على السفر إذل "إيطاليا بسبب اغبرب الّت أبعدتو عن1917ويف عاـ 

 و.جاف كوكتو الرقص و البليو وعن رسامي )مومبارتر(.. وبروما التقى مع الشاعر والكاتب 
وقد أقبز خالؿ  ،بعد ذلك انطلق بيكاسو يف دراسة النحت القدصل وربليل كالسيكية النهضة    

  . تلك الفّتة: نقل بعض رسـو الفناف "انغر" وتشكيل ؾبموعة من اؼبنحوتات الفخمة
كما تأثر بيكاسو بنظريات فرويد يف علم النفس، حيث رسم خالؿ تسع سنوات. نتاج جد متنوع، 
ؾبموعة من اللوحات الّت تثبت صورا قاسية وفظة من الكوابيس والوساوس اجملونية )لوحة نساء 

 .واؼبوجودة يف متحف الفن اغبديث بالواليات اؼبتحدة 1927عاريات( اؼبرسومة عاـ 
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يف الفّتة اؼبمتدة من ديسمرب  "بابلو بيكاسو"دلعت الثورة اعبزائرية عاش نّ إلوقت الذي يف ا         
، حيث واجو ىذا العادل و بىن حوؿ النساء "دوالكروا"يف عادل اظبو نساء  1955فيفري  إذل 1954

سم أال و ىو نفس اال الفّف ربمتالوحة و خطط 15 إذلالثالث و معهن فضاء ًب ربويلو باعبملة 
و مرآة اجملتمع أو عرافو، األمر الذي أنّ  فّ او كما يشار أو ينعت للفنّ ( 02)الشكل نساء اعبزائر"، "

ا يقـو من أمبّ  العظيم " أشلّ اإلسب فّ اا كأمبّ قائلة فك "بيكاسو"معلقة على صنيع  "آسيا جبار"دفع 
با على الدواـ يف بيكاسو راغ أفّ خالؿ عملو ذاؾ باستباؽ ما سيحدث بالزمن "، ٍب أردفت " لقد ك

رظبهما يف بداية  فّ اتو بلوحّت دوالكروا اللّ نّ ات تعرب بصدؽ عن افتتنّ اربرير حسنوات اغبـر و الّت ك
 احتالؿ اعبزائر ".

                                            
ار، ؿباربات هباهبم نساء وبملن النّ  إذل "بيكاسو"الفرنسي لنساء يغمرىن النور، حولو  فّ اما رظبو الفن 

خالؿ نسخو ؽبما و  حاوؿ إزالة صبالية لوحّت ملهمو، "بيكاسو" أفّ رأى البعض  جاؿ وأفّ شجاعة الرّ 
واٌب ذاع صيتهم يف ثورة اعبزائر، و بشاعة تعذيبهم يعدد اعبزائريات اللّ  أفّ بأكثر من مرة قد يكوف يريد 

 دىن و شرفهن.فاع عن حرية بلمن قبل اؼبستعمر، و استبساؽبم يف الدّ 
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الوجود ما  إذل، و ظهر "دوالكروا"بتحرير نساء اعبزائر من خالؿ نظرة  "بيكاسو"و بالفعل قاـ       
تستقر  أفّ عرؼ يف وقائع تاريخ الثورة اعبزائرية " صف حامالت القنابل " يف معركة اعبزائر قبل 

 التسمية فيما بعد على " حامالت النار ".

يضعهن يف  هن وفقهور ىؤالء اللواٌب كن وبملن يف بظه "بيكاسو"و قد سبخض عن حدس         

، حيث رسم بورتريو 1962العاؼبية عاـ  إذل فّ اف الّت أخرجها الفنّ رز التحّ أباألحياء الفرنسية، و 
ربيعا من حامالت  17تكوف الفتاة ذات  أفّ و الّت شاء القدر ( 03)الشكل عبميلة بو باشا 

، و ًب اغتصاهبا من قبل اؼبضليٌن و تعذيبها، حيث 1959القنابل، و الّت ًب إلقاء القبض عليها يف 
أؽبمت الفيلسوؼ الشهًن جوف بوؿ سارتر يف مؤلفو " عارنا يف اعبزائر " و ضبلت صورة غالؼ صبيلة 

 ىذا  أفّ بشرة، و ك، فتاة صبيلة مقهورة بعيوف مبتسمة مستشلّ االتشكيلي اإلسب فّ ابو باشا بريشة الفن

ٌن العاؼبيٌن من أمثاؿ نّ اللقضية اعبزائرية العادلة و حذا حذوه الكثًن من الفن "بيكاسو"دعما آخر من 
  غًنىم، الذين ؾبدوا الثورة اعبزائرية يف أعماؽبم الفنية.و  "دري ماسوف و كيجوفأنّ "و "   كريبونيين"
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ورة اعبزائرية بريشتو يف تسجيل بعض أحداثها بل قاـ مع أسرتو بإيواء للثّ  "بيكاسو" ينحصر دعم دلو 
عن  فّ الؼبدة شهر و أربعة أياـ قبل اإلع ، و إخفاءىا يف اؼبنزؿ العائلي"لويزة إيغيل إحريزف"ؾباىدة 

1. 1962 مارس 19ار يف اعبزائر وقف إطالؽ النّ 
 

 : ناشور أأنطونيو ماطا  ناسبستي

ة باسكية زبصص اؽبندسة ية فرنسيانمن عائلة اسب 1911نوفمرب 11تياغو يف اناؼبولود بس
بالتحديد  1933ىذا يف  فّ او ك ،وروباأ إذلراسي متجها قطع مساره الدّ  أفّ لكنو ما لبث ، اؼبعمارية

  مشاؿ اسكندنافيا  إذليا ٍب نااسب إذلٍب سافر  ،يف باريس عمل ماطا يف مرسم "لوكور بيزيي " الشهًن
 " دوما مرغريت"و  "بينروز فّ الرو "اقد الفين و النّ  ،"ىينري مور" إذللندف تعرؼ  ذلإعند عودتو و 

 لو افكارا  فّ لف مرة من تلك الّت ينجزىا مًنو ألأأفضل تشكيلية  عماالا و ينجزأنّ قاؿ عنو "  واّلذي
                                        غزيرة ".

 ،يف معظم اؼبعارض السرياليةشارؾ ماطا  1938يف  ««بروتوف أنّدري»»عر الفرنسي بعد لقائو بالشا
غبياة الفنية دمج يف اأنّ حيث ، نّيةانيويورؾ ىاربا من اغبرب العاؼبية الث إذلتنقل  1939كتوبر أويف 

ذي كتب عنو الّ  "ليفي افجولي"ؿ معرض لو برواؽ أوّ قاـ أشهر حىت حلولو هبا  ددبنهاتن فلم سبض عا
قشاع الوىم . لقد  نّ إمن  مر يتعلق أّف األاقتحم ماطا الساحة النيويوركية كما لو كيف مذكراتو "لقد 

 شيءي أو غًن مؤمن بأ شيءنّا شديدا بكل امؤمنا ايب، بتفاؤؿ باكر و خيبة متسرعة يضيف أفّ ك
 أفّ يف  إيبافوال  وكلّ اف  يباإليؤمن  أفّ . لقد كأدلبنفسو بشدة و  وانإيبو يف ذلك أنّ . ش اإلطالؽعلى 

 نفسو "

و ىذا يعود  ،شّل من القرف العشريناشكيليٌن البارزين يف النصف الثالتّ الفّننٌن يعترب ماطا من 
معاعبة القضايا و  ،احملّتفة ديولوجيةيداء الرسالة اإلأّف الفن مطواعا ألموقفو السياسية يف وقت ك

                                                           
1
 نفس المرجع السابق   
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"جنسيّت فرنسا و كوبا و اعبزائر  :اذ قاؿ 1973عالما تصروبو اؼبثًن يف أشهرىا أو  ،العادلة نسانيةاإل
 ."رضية قامّت سائر الكرة األإف او عنو 

حيث  ،الكشف و االكتشاؼ يف كل اؼبستوياتطا ىي التعريف و اإذل مسبة م بالنّ حرفة الرسّ 
ذي ينبغي وري الّ الثّ  افنشر مقاؿ لو وبكي عن دور الفنّ و  ،رية يف بداية اػبمسينياتنزعتو الثوّ  تظهر 

     فكار جليا يف مشاريعوت ىذه األحيث ذبلّ ، ية جديدة بٌن البشرانعالقات وجدعليو اكتشاؼ 
يفة "اعبزائر اعبمهورية " لصح قراءتوبعد  04الشكل اؼبسالة صبيلة " رزىا لوحّت "أبو  ،قّبازاتو الفنيةاو 

 .اؼبناضلٌن  اؼبمارسة الشنيعة لتعذيب اعبزائريٌن من قبل اؼبصاحل االستعمارية ضدّ  حوؿ

 ائريٌن من خالؿ مواقفو اؼبشرفة واؼبنددة برببريةاعبز  عماؿ اؼبمارسة ضدّ ف ماطا كل األادأحيث  
عماؿ أتوالت  ٍبّ  ،اة الواقعيةألدإذل اجوء الذي وقف يف بلورة لغة تصويرية ناجزة دوف اللّ  ،التعذيب

ىداىا أنعم اعبزائر ...."الّت  ،ولوحة "نعم كوريا 1963خرى مثل لوحة " قوى الفوضى " يف أ
 ية الستقالؽبا .انللجزائر يف ذكرى الث
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غاية  إذلبالقرب من روما "سفيتا فيتشيا "ا من بلدة ذخإذل ايطاليا متّ قل ماطا تأنخًنة امو األيّ أيف 
. 2002نوفمرب   23وفاتو يف

1
  

 الجزائريربي على الفن التشكيلي لتأثير الشكلي للفن الغ : المطلب الثاني

 ات يف لوحة واحدة، أداتو الفرشاةفحشكيلي أدبا تكتب فيو مئات الصّ لو اعتربنا الفن التّ 

 لقلنا إفّ  ،نتمائو وأحالمودلوالتو من واقع الشعب وتارىبو واتو األلواف واألصباغ، تنبثق أبعاده ومومادّ 

مئات الصفحات اػبالدة الّت انتزعت شكيليٌن اعبزائريٌن برعوا يف ىذا األدب وسجلوا فيو انٌن التّ الفنّ 

 . 2الغربيٌن إعجاب خرباء الفنّ 

الشرؽ كانوا من بٌن  رساميّ  إفّ » وىو يصف الفن اعبزائري: ،اد الغربيٌنفقد قاؿ أحد النقّ 

ين( لوحة شخصية باسم: ناصر الدّ  إسالموذي عرؼ بعد إشهار ) الّ  ديين إتيافذين أفضل أولئك الّ 

يف اعبزائر خالؿ القرف التاسع عشر لببة من  ولقد أقامت «. لهم إذل عدسات!نوا من ربويل أنامسبكّ 

وترؾ العديد منهم  ،ذين انبهروا بثراء البيئة االجتماعية اإلسالميةامٌن الغربيٌن الّ كبار اؼبستشرقٌن والرسّ 

اث بالّتّ  ،وثرائهاإذل سحر ىذه البيئة وعمقها وأصالتها  اقبذاهبملوحات وأعماال ناطقة تعرب عن 

ذين ديين" وغًنىم من الّ  وإتيافز، وكاف من أبرز ىؤالء" دوالكروا" و" فرومنتٌن" و" سكاسريو اؼبتميّ 

 . 3أضافوا اؼبعروضات اؼبتحف الوطين للفنوف اعبميلة أعماال رائعة

                                                           
1
 نفس المرجع السابق   

 . 17/13/1102اؼبلتقى الوطين األوؿ حوؿ الفنوف التشكيلية يف  - 2
 مكانة الفن التشكيلي اعبزائري. بوزار حبيبة د.- 3
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ريقة الغربية لتدريس الطّ  ،ائمة يف اعبزائرك باإلقامة الدّ التمسّ  ر بعضهم هبذه البيئة إذل حدّ ولقد بلغ تأثّ 

اـ الفرنسي يف اؼبدرسة الوطنية للفنوف اعبميلة باعبزائر العاصمة، ولقد ذىب الرسّ  االنطباعيعبًن يف التّ 

ناصر "ى نفسو ـ وظبّ 0802إشهار إسالمو عاـ  اث إذل حدّ يف تأثره هبذا الّتّ  تياف ديينهًن إالشّ 

أقاـ  ة بوسعادة اعبزائرية بعد أفّ ودفن يف مدين ،ـ0812ومات عقب أدائو لفريضة اغبج  "،ينالدّ 

اث اإلسالمي وأبعاده اغبضارية أبرز من خالؽبا عمق الّتّ  ،ة يف اعبزائر وباريسة معارض فنيّ عدّ 

 . 1واإلنسانية

ّت تربز جليا يف معظم األعماؿ اؼبعروضة يف اغبديث الّ مة األساسية يف الفن اعبزائري ولعل السّ 

 بعمق عن منابع الفن اإلسالمي و عرّب تكمن يف أنّ ، -إف دل نقل فيها صبيعا -اؼبتاحف وبيوتات الفن

ة. وكانت ر على كبو مثًن لإلعجاب يف دوؿ اؼبغرب اإلسالمي كافّ ذي كتب لو أف يتطوّ األصيل الّ 

لعريب اؼبصبوبة يف أطر من الزخارؼ اؽبندسية اؼبتشابكة، إذل فنوف كتابة آيات القرآف الكرصل باػبط ا

انوف برباعة وثراء ة الرئيسية الّت يتناوؽبا الفنّ اؼبادّ ساجد واعبوامع واألحياء الشعبية، تصوير اؼبجانب 

العريب وأبعاد  انٌن اعبزائريٌن فضل اؼبسانبة البناءة يف تطوير شكل اغبرؼويبكن أف ينسب للفنّ 

ة دفعتهم فيها وطنيتهم إذل اإلبداع أثناء سعيهم بشكل مستمر خالؿ فّتة متميزّ زخرفية، اؽبندسة ال

  الدءوب للتعبًن عن اىتماماهتم وىويتهم. 

روا اغبركة الفنية أثّ  ،انٌن مشاىًن ذوي مدارس متميزةلة يف بروز فنّ وكانت ؿبصلة ىذه اعبهود متمثّ 

اؼبدارس  ر أفّ من اػبطأ التصوّ  اثية، ولعلّ لية الّتّ شكيحف التّ ة من التّ مهمّ دبجموعات اعبزائرية 

                                                           
 " نور األمل". 18/11/1101منتدى الّتبية الفنية والتشكيلية  - 1
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اؼبشاىد اؼبتمعن يف نتاجها  رقية العربية أو اإلسالمية، ألفّ ىي امتداد لنظًناهتا الشّ  ،شكيلية اعبزائريةالتّ 

كيز من الّّت غم ذي فرضتو ظروؼ اؼبنطقة وإوباءاهتا ومدلوالهتا. وعلى الرّ الّ سرعاف ما يقف على سبييزىا 

ر ين وصادقيتو عن التأثّ انٌن دل يكونوا منجرّ الفنّ  شكيلي اعبزائري فإفّ اعبانب اإلنتمائي يف الفن التّ على 

ولقد سعى العديد منهم إذل توظيف ىذا ، االنطباعية الغربية وأساليبها يف التعبًن باؼبدارس الفنيّ 

 ة اعبزائرية. ركة الفنيّ يف عروؽ اغب حبيويةذي كاف هبري ـ الّ التزاوج بٌن اؼبدرستٌن لتجديد الدّ 

إزواو "امٌن تأسيسيٌن منهم: عة بأظباء رسّ شكيل اعبزائري موقّ يات األوذل للتّ لقد كانت التجلّ 

انٌن واضحا باؼبفاىيم ر ىؤالء الفنّ ، وبدأ تأثّ "عبد اغبليم نبش"، "ضبن ساحورلعبد الرّ "، "معمري

ذين وفدوا يف القرف التاسع عشر امٌن األوربيٌن الّ أسوة بالرسّ  ،الغربية الكولونيالية وبالفن اإلستشراقي

 "وأوجٌن دوالكروا"،"رونواررىا ومظاىر اغبياة فيها من أمثاؿ"ورظبوا الكثًن من مناظإذل اعبزائر، 

إحدى روائع الفن اإلستشراقي، وبعد ذلك بسنوات وربديدا عاـ  ّت تعدّ صاحب لوحة نساء اعبزائر الّ 

 "ببكاسو"ّت التقت الّ  "،ينباية ؿبي الدّ "انة الفن يف باريس الفنّ ٌن باؼبهتمّ  أنظارلفت  0836

 "ؿبمد راسم"سنة، ويف الوقت ذاتو كاف رائد اؼبنمنمات  04ؿ معارضها وىي دل تتجاوز وأقامت أوّ 

 تو. دة ؼبآثر أمّ ف العادل دبنجزاتو التصغًنية اؼبخلّ يتحّ 

منهم  ،شكيل اعبزائريآخروف يف حركة التّ اموف رسّ  أوانوف فنّ  البرطـ 0841واعتبارا من عاـ 

، وكاف ؽبم فضل ن كاف ؽبم حضور قويّ وغًنىم فبّ  "،البشًن يلس"، "ةؿبمد خدّ "، "ؿبمد إسياخم"

عاشوا  ،كالتجويد وشبو التجويد" التسطعية" كوهنم  ،ة جديدةرفع ىذه اغبركة باذباىات وأساليب فنيّ 

 بعد نٌن اؼبخضرمٌن واصلوا عطاءىم الفيّن من ىؤالء الفناّ  والكثًنعوا بزطبها اغبداثي، يف باريس وتشبّ 
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انٌن، فظهور الفن اثية وتبنيهم عبيل جديد من الفنّ االستقالؿ من خالؿ حبثهم يف الدالئل الّتّ 

واألفكار اعبديدة ونوعية  ذي كاف أكثر صدقا وواقعية يف اؼبشاعر واألحاسيساإلستشراقي اعبديد الّ 

نوات سّ ظهر فيها مشوار أكثر الفنانٌن سبثيال لل انتقاليةخاص، كانت فّتة العالقة مع البلد واألش

تكوين صباليات تلخص وذبمع بٌن اإلرث العريب  مواقف جديدة من بينها، الثالثينيات، حيث ازبذوا

امٌن الفرنسي زار اعبزائر وفود من الرسّ  االحتالؿفمثال يف بداية التجريدي األوريب.  والفناإلسالمي 

 . 1نٌن األوربيٌن وانبهروا بسحرىا وصباؽبا وأقبزوا أعماال فنية خالدة إذل اليـوناّ والف

كاف منذ بداية القرف التاسع عشر   ،إف هتافت الفنانٌن على البالد العربية وخباصة اؼبغرب العريب

زياراهتم ق خبياؽبم، وكانت ا علّ فبّ  أووايات ا كانت تنقلو الرّ ارؽ فبّ باحثٌن فيها عن الغريب والطّ 

انٌن اؼبستشرقٌن قهم بعادل الشرؽ وتزايد عدد الفنّ هم على روعة اغبياة وصفاهتا سببا يف تعلّ تالعواطّ 

" جًنيكو" ،"بونتفتوت"انٌن اؼبشهورين أمثاؿ فنّ من اؼبستشرقٌن عدد من السنة بعد سنة. ولقد ظهر 

ذي يقف الّ  "دوالكروا"لى رأسهم وع "،دوزاه"، "ماراله"، "شامببارتاف"، "ديكامب"، "اوغستو"د السيّ 

 "الساردانباؿ" تومو  0713، "مذحبة سافن"منذ أف رسم لوحتو الشهًنة ة اؼبستشرقٌن على قمّ 

د استشراقو بعد عر الرومانسي وغًنه، تأكّ رامية ومن الشّ مستوحيا مواضيعو من األحداث الدّ  ،0717

 . 0721عاـ  2أف زار اعبزائر

                                                           
 بوزار حبيبة: مكانة الفن التشكيلي اعبزائري. د.  - 1
 إبراىيم مردوخ: اغبركة التشكيلية اؼبعاصرة باعبزائر.  - 2
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واعتنقو   ،ين اإلسالمير بالدّ واندمج فيها وتأثّ  ،ر باغبياة اعبزائريةذي تأثّ ديين الّ  "تياف"ألفونس إاف والفنّ 

مات طبيعية وتضاريس جغرافية ومظاىر ، فاعبزائر بكل ما سبلك من مقوّ كما أشرنا إليو سابقا

انٌن لت البنية اعبمالية للوحات ذات اؼبستوى اعبزائري يف كثًن من لوحات الفنّ اجتماعية شكّ 

 تشرقٌن اؼبعاصرين منهم والقدامى على حد سواء. اؼبس

وىي تشمل اعبانب  ،نظرا ؼبوقع اعبزائر اعبغرايفستشراؽ يف اعبزائر كاف ألىداؼ سياسية:  اإل إفّ 

ة واعبزائر بصفة خاصة ليتم ياسي واالقتصادي معا، فلم يكن احتكاؾ أوربا بالشرؽ بصفة عامّ السّ 

الدبلوماسية أو التجارب فحسب، بل كانت ىناؾ أيضا حروب عن طريق اؼببادالت الثقافية أو 

انٌن الفنّ  انٌن، أو أفّ خياالت الفنّ  إذلوكانت قصص تلك اغبروب تصل  ،اريخلها التّ عديدة سجّ 

أنفسهم كانوا يرافقوف اؼبتحاربٌن فيكوف ذلك ؽبم دبثابة زاد للوحات كبًنة تارىبية وفنية، ومن أمثلة 

وىي أىم ما يهدؼ إليو  ،يدة رظبت للموانئ البحرية والقالع اغبربيةلوحات عد ،وحاتىذه اللّ 

موقع اعبزائر اعبغرايف يسمح بأف يكوف جسرا ليصل  جارية فإفّ ا من الناحية التّ اؼبستعمر ألي حد. أمّ 

 . 1ع فيو حصيلة اإلنتاج من ىذين العاؼبٌنرؽ بالغرب، وأف يكوف مركزا تتجمّ الشّ 

نوف ا جعلهم يكوّ فبّ  ،والتصديرالبحرية واالستًناد  والتجارةلى الصيد كاف اعبزائر علذلك نشأ سّ 

انٌن الغربيٌن سلوكهم وأنبية بضائعهم، فهنا أيضا يأٌب دور الفنّ  الستقامةجار األوربيٌن عالقات مع التّ 

ذين كانوا يستفيدوف من وجود العرب اعبزائريٌن وبضاعتهم يف إنتاج لوحاهتم ويبكن رؤية ذلك يف الّ 

ّت رظبها اؼبستشرقوف عن اعبزائر يف فّتات وحات الّ اؼبزدوجة للتجمعات البشرية كما يف اللّ  أعماؽبم

                                                           
 . 0887، دار اؼبعرفة، الكويت، 046زينات بيطار: اإلستشراؽ يف افن الرومانسي الفرنسي، سلسلة اجمللس الوطين للثقافة والفنوف، العدد  - 1
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إذ   ،صباليا كاف دائما يشد الفناف اؼبستشرؽ لرسم تلك اللوحات الىناؾ عام زمنية عديدة، كما أفّ 

انٌن لذا  ن الفنّ ل نقطة جذب للعديد مسبثّ  ،ع تضاريسي ومناخيكانت اعبزائر بكل ما ربمل من تنوّ 

  . 1واغبياة االجتماعية يف ىذه اؼبنطقة من اؼبغرب العريباف اؼبستشرؽ سريعا بتلك اؼبناظر ر الفنّ كاف تأثّ 

ولقد أقامت اعبزائر خالؿ القرف التاسع عشر لببة من كبار اؼبستشرقٌن والرسامٌن الغربيٌن 

لعديد منهم لوحات وأعماال ناطقة تعرب عن وترؾ ا ،الذين انبهروا بثراء البيئة االجتماعية اإلسالمية

اقبذاهبم إذل سحر ىذه البيئة وعمقها وأصالتها وثرائها بالّتاث اؼبتميز، وكاف من أبرز ىؤالء 

ذين أضافوا اؼبعروضات للمتحف ، وغًنىم من الّ "إيتياف ديين"، "سكاسريو"، "فرومنتٌن"، "دوالكروا"

 "عبد اللطيف"وحات اؼبوجودة بفيال وحسب ؾبموعة اللّ الوطين للفنوف اعبميلة أعماال رائعة، 

 وحات اؼبوجودة بصاالت العرض باؼبتحف الوطين للفنوف اعبميلة، وكتالوج معارضواللّ  ،بالعاصمة

(Trajan)  و ،1117سنة بفرنسا(orientaliste  و  1112سنة(exposition )       

  (l’institut de monde arabe)  11122سنة . 

واؼبؤمل أف تكوف فعاليات ىذا اؼبعرض مصدر جذب لقطاعات » ورد يف كتالوج اؼبعرض:وما 

عريضة من اعبمهور واؽبواة واؼبتخصصٌن على حد سواء، وذلك من أجل إثارة اىتماـ أوسع بفنوف 

ّت كانت أو تلك الّ  ،تها يف تسجيل واقع اغبياة اؼبعاصرة على أرض اعبزائرعريف بأنبيّ سم عموما والتّ الرّ 

                                                           
 .0873مة، رابطة العادل اإلسالمي مكة اؼبكر  13عناف ؿبمد وزاف: اإلستشراؽ واؼبستشرقوف، وجهة نظر، سلسلة دعوة اغبق  - 1
 اؼبصدر السابق، مكانة الفن التشكيلي يف اعبزائر.  بوزار حبيبة: - 2
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والتاسع عشر اؼبيالديٌن جبميع  ،امن عشرسائدة يف كثًن من أكباء العادل العريب خالؿ القرنٌن الثّ 

 . 1«معاؼبها االجتماعية والّتاثية واؼبعمارية اؼبوجودة يف تلك اغبقبة

اـ ىذه اللوحات اؼبعروضة هبذا اؼبعرض تشكل حافزا يدفع اإلنساف اعبزائري ؼبزيد من االىتم كما أفّ 

ناهتا ل خالد عن حياة األدباء واألجداد هبدؼ اغبفاظ على مكوّ كسجّ   ،وحاتمثل ىذه اللّ  باقتناء

ّت تطرأ على اغبياة الّ  ،ربت وطأة اؼبتغًنات االقتصادية واالجتماعية واالندثار ،سيافاثية من النّ الّتّ 

وحات تويو ىذه اللّ  ال ينضب عن طريق توظيف ما رببل وإذل استلهامها كمعٌن فيّن بشكل مستمر، 

سم وتطوير حركة الفنوف الرّ  هوض بفعاليات فنّ من أجل النّ  ،من رموز تراثية وبيئية وتقاليد شعبية

 اعبميلة على مستوى اعبزائر بشكل عاـ. 

ة، ىذا اؼبعرض قسما آخر يعرب عن اعبزائر يف لوحات اؼبستشرقٌن بصفة خاصّ  كما ضمّ 

على عرض  ،كيز بوجو خاصالّّت  ويتمّ  ،ؼبعرض لوحات اؼبستشرقٌن استمراراؿ منو ويعترب اعبانب األوّ 

ّت توضح وحات الّ لوحات تارىبية للجزائر منها ما جرى رظبو يف بداية القرف التاسع عشر مثل اللّ 

اف ّت عرب عنها الفنّ الّ  Léon Raffine "2ليوف رافٌن"جوانب من ميناء اعبزائر كما يف لوحة 

 بأسلوب واقعي. 

                                                           

  De Delacroix a renoire. L’Algérie des peintures, exposition, poris. -1 
 . ملحق لوحات اؼبستشرقٌن -14ة رقم أنظر اللوح - 2
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ن تسجيال وىي تتضمّ  ،ّت أعدت يف فّتات الحقةوحات الّ ؾبموعة أخرى من اللّ  إضافة إذل

ا اعبانب ، أمّ  Primit Bonoػػل 1لبعض اؼبعادل اؼبندثرة مثل لوحة ؼبدينة منصورة التارىبية القديبة

 وحات اعبزائرية اغبديثة. الثاشل فيضم ؾبموعة ـبتارة من اللّ 

وحات منظومة متكاملة تتيح لألجياؿ اعبزائرية الناشئة ل مضامٌن ىذه اللّ ومن اؼبؤمل أف تشكّ 

من بيئة ؿبيطو ونشاطات اجتماعية معاصرة وما  ،فرصة اإلؼباـ بكل ما يكتنف حياة اإلنساف اعبزائري

 اث العثماشل اػبالد وأصالتو. فيها من مكونات أخرى زاخرة تشكل يف ؾبملها جوىر الّتّ 

وحات إذل ؾبموعات وترتيب روعي تصنيف ىذه اللّ ؼبا عرض يف ىذا اؼبعرض فقد  وتأكيدا

ر وليس عن ،تعرب عن مظاىر اغبياة االجتماعية يف اعبزائ ،عرضها حبسب ما ربتويو من مواضيع

وحات اؼبعروضة إف دل تكن صبيعها تنتمي إذل األسلوب معظم اللّ  أفّ حيث  ،طريق األساليب الفنية

 يلي: الواقعي الكالسيكي، وىذه اجملموعات ىي كما 

 وحات اعبزائرية دبالمح ميناء وبعرض اؼبعادل اؼبندثرة. ؾبموعة اللّ  -0

 وحات اعبزائرية اػباصة دبنشآت العمارة اعبزائرية القديبة مثل اغبصوف والقالع. ؾبموعة اللّ  -1

 اريخ البحري للجزائريٌن. جاري والتّ شاط التّ ة بالنّ وحات اػباصّ ؾبموعة اللّ  -2

                                                           
 ملحق لوحات اؼبستشرقٌن. -1و 0قم أنظر اللوحة ر  - 1
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اث بكل ما يزخر بو من الّتّ  ،ة باغبياة االجتماعية لإلنساف اعبزائرياػباصّ  وحاتؾبموعة اللّ  -3

          يل يف غرداية للفنافّت اشتهر هبا اعبزائريوف قديبا، مثل لوحة حفلة اللّ قاليد الّ والتّ 

(Sidorus Van  ) Mens . 

 Edouard  ) ف للفنافة اعبزائرية مثل شالالت تلمساة باغبياة الربيّ وحات اػباصّ ؾبموعة اللّ  -4

Herzig) ولوحة طبيعية للجزائر للفناف (Mscine noire )  . 

تكاد تكوف صورا  ،ائر ؼبتحف باريس واعبزائر ينبهر أماـ روعة فن اؼبستشرقٌنالزّ  كما أفّ 

فوتوغرافية، كيف صور ىؤالء الغربيوف نساء اعبزائر يف ؾبتمع ؿبافظ حد النخاع؟ لقد كانوا يقتحموف 

امات واغبدائق واألعراس، كانوا ينزعوف عنهن اغبائك عزلتهم فًنظبنهن يف غرفهن ويف اؼبسابح واغبمّ 

ن اغبريرية، كما أفلحوا يف تصوير مالمح من أثواهب ة متناىية على رسم ما يطلّ ووبرصوف بدقّ  ،والعجار

اد اغباليوف لتلك اإلبداعات  والوداعة واألنوثة اؼبتدفقة، فسواء ينظر النقّ  ّت تومئ بالعزّ وجوىن الّ 

كإساءة لتقاليد ؾبتمع عريب إسالمي، وشكال من أشكاؿ االستعمار الفرنسي، يبقى الكثًن من تلك 

وسًن  ،رف التاسع عشر ؼبظاىر اغبياة وثقافة الشعب اعبزائريوحات توثيقا غبياة اعبزائر يف القاللّ 

 ،اهتا براىٌن قطعية حضارية اعبزائربٌن طيّ  فرنسيٌن تدسّ اؼبستشرقٌن الحكامو وأعالمو. فلوحات 

ذي عملت فرنسا طيلة قرف وثالثٌن عاما من االستعمار الفرنسي للجزائر على هتدصل وربضر شعبها والّ 

 قيمها ومسخها. 
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ذبمع بٌن البحر واعبماؿ إضافة إذل ثراء العمراف من اؼبسجد  ،ةطبيعة اعبزائر سخيّ  وكانت

امٌن وحات لببة كبار اؼبستشرقٌن والرسّ والقصور وأصالة اغبياة اؼبختلفة، كل ذلك كاف موضوعا للّ 

الغربية يف ودرسوا الطريقة بل قد آثروا البقاء أبدا يف اعبزائر،  ،الغربيٌن آثروا اؼبتحف الوطين للفنوف

 التعبًن االنطباعي يف اؼبدرسة للفنوف اعبميلة باعبزائر العاصمة. 

اندىاش الغرب بأساليب اغبياة االجتماعية كاف حبثا عن الضوء  أفوأخًنا يبكن القوؿ إذف 

ت         عات البشرية الرائعة سواء يف األعياد، اؼبناسبابالتجمّ  اؼبملوءةوعن أساليب اغبياة  ،الساطع

ة خاصّ  ،رؽعلى زيارة الشّ  يتهافتوفّت جعلتهم ا ما هبدوهنا يف بالدىم والّ ّت نادر والّ  ،األسواؽ وغًنىا و

ّت نعيشها اآلف تغًن اقضات الّ و من أعظم التنّ اعبزائر مدفوعٌن وراء حياة جديدة وطبيعة جديدة. ألنّ 

زائري نتيجة تغًن نظرهتم  إذل شكيلي اعبإذل ىذه الفنوف صغًنة العمر مثل الفن التّ  ،نظرة األوربيٌن

 ارىبي. أو التّ مين طور الزّ ذي كاف قائما على فكرة إجبارية التّ الّ  ،يهم احمللّ فنّ 

قامت الصالونات واؼبعارض وتبادؿ اػبربات فيما بينهم أو  ،ريق االحتكاؾ بالفنانٌن الكبارعن ط

الذي بدأ يسمى كبو استعادة اؼبوروث الفين الذي تدفعو  ،وغًنىم فبن تأثروا بفن اػبمسينيات

 .1وطنيتهم وتعبًنىم عن انتمائهم وىويتهم

والّت كاف قادهتا لببة من اؼبثقفٌن والسياسيٌن والعسكريٌن الذين كانوا  ،عند قياـ الثورة اؼبسلحة   

ومن بٌن ما  ،يع األصعدةف قباح الثورة اعبزائرية متعلق دبجاهبة االحتالؿ على صبأعي تاـ من على و 

                                                           
1

 ٌم أوزلخة،، محمد عبد الكر018مقاسات النور، ص  -

 مسٌرة الفن التشكٌلً بالجزائر، إبراهٌم مردوخ. 

Georges Bernard ‘ Cahiers de l’adeia n4 Paris 0876 . 
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ويؤدي ما ال يؤديو الرصاص، ىذا ما  ،اىتموا بو ىو الفن التشكيلي الذي يقـو أحيانا مكاف السالح

وتّتبص يف اجملاؿ الفين لصقل موىبتهم، وكاف  ،دفع اؼبسؤولٌن إذل إرساؿ بعثات إذل اػبارج لتتكوف

    ،تبط ميلو بالرسم، وسبارينو التشكيليةمن بينهم فارس بوخاًب الذي كاف ضمن جيش التحرير حيث ار 

وزيادة على الفنانٌن الذين رجعوا إذل أرض الوطن من اؼبهجر إظباعيل صمصـو معطوب اغبرب الذي 

سجنتو إصابتو الكرسي اؼبتحرؾ، لكنو عرؼ كيف وبوؿ اعبسد السجٌن إذل روح متمردة، روح خالقة 

 سبيز بأسلوبو بنوع خاص من التكعيسية.و  ،وذلك من خالؿ انصهاره كليا يف الفن واألدل

ورد إذل اعبزائر فناف كاف يعيش يف اؼبغرب الشقيق حيث طور فنو وسخره  1962وبعد سنة      

 .1وىو الرساـ ؿبمد الصغًن ذو األسلوب اػبليط بٌن التأثًنية والفطرية ،للجزائر

، ومن مدرسة الفنوف صبعية الفنوفمرة أخرى نعود إذل اعبزائر لنتعرض إذل األفواج الّت زبرجت من 

الذين يعطوف للناشئ اعبديد ثقافة فنية غابت عن ؾبتمعنا كما  ،لتخريج أساتذة الّتبية الفنيةالوطنية 

والذي ىو بدوره يتكوف من ؾبموعة من  ،عرفت ىذه الفّتة ظهور االرباد الوطين للفنوف الثقافية

 ،التشكيلية، واالرباد الوطين للفنوف الغنائية االربادات الفنية، وىي االرباد الوطين للفنوف

فقد عرفت ىذه الفّتة عدة ىياكل ثقافية تتمثل يف بناء  ،والسينمائيٌن، ويف ؾباؿ اؼبنشئات الثقافية

منشئات رياض الفتح الّت تضم مقاـ الشهيد، ومتحف اعبيش الذي يضم ؾبموعات متنوعة للتحف 

سومات، خزؼ ونقش وفنوف تزيينية وربف مهمة ربكي ربفة من لوحات، منحوتات، ر  8000قرابة 

نضاؿ ومسًنة الكفاح اؼبسلح اعبزائري، كما انشأت عدة قاعات للعرض بنفس اؼبكاف، كما قامت 
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والذي يضم بدوره مقر وزارة  ،الدولة ببناء قصر ثقايف الذي ظبي باسم الشاعر الثوري مفدي زكرياء

رض الفنية وغًنىا، ومكتبة وقاعة اجتماعات والعروض اإلعالـ والثقافة، كما يضم قاعات للمعا

 السينمائية واؼبسرحية.

واؼبدرسة العليا للفنوف  ،وبرزت يف الوجود ؾبموعة من الفنانٌن اعبيدين من خرهبي اؼبدرسة الوطنية     

ؿ، ولبص بالذكر كل من زبًن ىال ،اعبميلة ومن خرهبي االكاديبية األوروبية ومن الفنانٌن العصاميٌن

 أضبد سيالح، صباؿ مرباح، حسٌن زياشل، ومنصف قيطا وغًنىم.

قاؿ أحد النقاد معربا عن فّتة التسعينيات بأف الفناف ضاعت أحالمو يف دواليب العشرية السوداء،    

حبيث دل يتغلب الفن عن اإلرىاب، الذي عاشت معو اعبزائر أحداثا مأساوية أثرت بشكل سليب 

 ،البالد وتنميتها، وعن اغبياة الوطنية بصفة عامة، فبا دفعت هبجرة األدمغةوكبًن على ـبتلف نواحي 

والّت كانت للفنانٌن النصيب الكبًن منها حيث وجدوا أنفسهم أوؿ اؼبستهدفٌن يف تلك الفّتة، فما  

  كاف منهم سوى اؽبجرة إذل األماف، فاستقروا بفرنسا وبلداف أوروبية وبلداف شقيقة، وفبا زاد الطٌن بلة

من أبرز ما شهدتو الساحة الفنية خالؿ التسعينات وفاة رساـ األوراس الفناف مرزوقي شريف الذي  

، وكذلك الفناف عكريش ابن قسنطينة واغباج يعالوي مع كل ىذه النكسات إال 1991تويف سنة 

حة الوطنية أف الفن التشكيلي اعبزائري أعاد إنطالقتو اؼبثمرة بربوز فنانٌن إثبتوا وجودىم على السا

 واحملافل الدولية.
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 دراسة ميدانية في إيـــطار تحقيق تجارب عدد من الفنانين . : : الفصل الثاني

 رواد الفن التشكيلي الجزائري قبل و بعد اإلستقالل   : المبحث األول

 المطلب األول : محمد راسم 

 بدايتو و تشكيلو مدرسة فنية جزائرية 

 24، ولد يف صل نسبو بصنهاجةيتّ  "سعيد بن ؿبمد البجائيؿبمد راسم بن علي بن "ىو 
، حيث كانت بدايتو  رظبهاغلب مواضيعو الّّت أطواؿ حياتو يف ؽبمتو أّت حبي القصبة الّ  1896جواف 

ف موىوبا بوضوح عن بقية زمالئو ذ كاإ ابة ،ذي كاف يقتين اؼبواىب الشّ من اكتشاؼ بروسبًن ريكل الّ 
ة أطفاؿ ا لستّ أبذي كاف الّ  "علي"بيو أّت كانت بورشة لواف الّ عادل الرموز واألذا كاف لّتعرعو يف ىو 
  حت ة بالنّ يضا يعمل يف ورشتو اػباصّ أه ، و كاف جدّ صغر سناّ عمر وؿبمد األ ،ولدينربع بنات و وأ

 . 1ثاثوزخرفة األ

مطالبا  و كاف صحايف مقاـو للنزعة االستعمارية 1884د ، ولد سنة كرب حملمّ األ األخعمر 
ؿ ؾبلة عربية يصدرىا وّ أ ّت تعدّ ة اعبزائر الّ ، و كانت جريدة اإلصالح و ؾبلّ 2حبقوؽ اؼبسلمٌن اعبزائريٌن

 ذل مطابع .إفتقار ي و االىذا نظرا للعجز اؼبادّ و  ،داف فقطظهر منها عدو  ،جزائري

، حيث كاف 1921  سنةحىّت  يوبق ،جنبعمر بالسّ  نية حىت زجّ ف اندلعت  اغبرب العاؼبية الثاّ أما 
حظة اللّ  فّ أكثر صعوبة يف حياٌب، عيش الفّتة األأف اآل شلّ أ« ا كتب لو :فبّ و  ،دؿبمّ أخوه مع  وصالباتّ 
ستطيع أىل ؟ ّت ال تطاؽ ل ىذه الوضعية الّ ستطيع ربمّ أدل ربن بعد، فهل  ،سستطيع فيها التنفّ أ

  الف عيّن ذي سيخفّ البكاء الّ  ؼبن اتوجو ؟ ؼبن اشكو ؟ حىتّ  العيش يف ىذه احملنة القاسية ؟
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ىو ف دنوىا إذ إاؼبنية ال تريدشل،  ذنأذف، ىيهات إف يكوف بعد أذلك هبب  فّ أل أستطيعو
 .1 »دائما  مة عليّ عادة ؿبرّ لكن السّ و    سعادٌبمطليب، و 

 ستعمار الفرنسي .والسيما اإل، "د راسمؿبمّ "اف ر يف الفنّ ثّ أكل ىذا 

، بعد مدة زمنية من عملو ىذا نقل 2ذي كاف يلزمو بإسباـ دراستو ه الّ ابأ بورشة "ؿبمد"عمل 
  لوافوبدا يف اكتشاؼ األ ،قليدي اعبزائريالتّ  اشتهر هبا الفنّ ،خرى أوزخارؼ  ،ج، الزليّ رايبمباذج الزّ 

 وعلى، اقة األلبسةنوأية  شياء اليومأر االسالمية القديبة واأل، مرورا بالثّ ونية القديبةاكيب اللّ ف الّتّ لّ أو 
يف ىذه اؼبرحة ليكتشف اؼبنمنمات االسالمية بإطالعو على اؼبخطوطات  "ؿبمد راسم" فّ أما يبدو 

 فصوؿ تأثيث أعاد دامتجدّ  جزائريا رمزا ظلّ  الفين، اثالّتّ  ذاكرة يف أبدا اغباضرالقديبة ، ليسطر 
 تاريخ من يتجزأ ال جزءا جعلها ٌنح اؼبعاصر، العاؼبي بعدىا ومنحها ،عبزائريةا اؼبنمنمات مدرسة
 .األبدية ذاكرتو إحياء جبدارة فاستحق ، العاؼبية التشكيلية اغبركة

 من حيث الشكل: أعمالو 

شكاؿ جادة يف ترتيب األواإل ،النتشار للعناصر داخل اؼبنمنمةحسن ا ويقصد بو :كوينالتّ 
   ن يف حياتو ترديدا إليقاعو د يتضمّ توزيع جيّ  كلّ   فّ أذ إمن حيث عناصر التكوين،  ،بطريقة متوافقة

وقيم  ،ونيةات اللّ الدرجّ و  ،شكاؿوالتغيًن يف األ ،كيب واغبذؼحليل والّّت التّ نظيم و عادة التّ إو  ،وتوافقو
 .3نات غًن ذلك من اؼبكوّ واؼبساحات و  الظلّ الضوء و 

      ، توازنا  "ؿبمد راسم"عماؿ أ ز يف جلّ نا مبيّ سم ، فإنّ كوين اؽبيكلي للرّ فعند مالحظة التّ 
 فّ ألوجدنا  ،نزنو دبيزاف البصرنقطع اؼبنمنمة يف نصفها و  ي لوأاعبهتٌن يف اؼبنمنمة،  تعادال يف كالّ و 

ما يؤدي راحة  ،يصنع توازنا ىادئاو ىذا ما  ،ى اليمٌن يعادؿ ثقلهم على اليسارخصيات علثقل الشّ 
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ف يعادؿ نصفو الت شكل االنساف لرأيت نصفو االيب، فلو تأمّ نسانيةإوازف ظاىرة صفة التّ ، للمشاىد
 .1زناؽبذا يظهر اعبسم متّ ، و يسراأل

و أ و تصدرأنات اؼبكوّ  ، حيث تشعّ اؼبركزية كوينات: التّ  "راسم"عماؿ أومن بٌن ما ميز     
   ف نفس الوجو، مع تغيًن يف اؼبالبس ر فيهم الفناّ شخصياتو يكرّ  جلّ و ،ق بنقطة مركزية للجاذبية تتعلّ 

و كل اغباجات يف كال طريف اؼبنمنمة ىذا ما يعطي ؽبا روحا تقارب روح الزخرفة االسالمية يف تكرار 
 .2الوحدات و تناظرىا

 دل جبرأة اؼبعاصر التشكيلي عاؼبها يف نمنمةاؼب يضع رساـ أوؿ منو جعل للرساـ والفين اؼبرىف اغبسّ  أف
 عصور مدى على اعبامدة يديةالتقل لقوانينها أسًنة ظلت الّت بدائيتها من وينتشلها ،أحد إليها يسبقو
 القداسي الطابع على واالنقالب ،القطيعة إحداث مع موعد راسم ؿبمد ؼبيالد فكاف ،طويلة

 ربديد يف ؾباال للصدفة يدع دل راسم ؿبمد اإلسالمية. اؼبنمنمات فن بو يتميز كاف  الذي التقليدي
 . عليها ملكا وتّوج ، أراد ما لو فكاف ، العصرنة وإدخالو تطويره عن يبحث وراح الفن ىذا معادل

 محمد راسم : موضوعات

كل كما رأينا ىو اؽبيكل العاـ الذي ضا ، فالشّ أي، و مضموف  ي عمل فين لو شكلأ فّ إ
ذل إكل يف طياتو وينقلو ّت وبملها ىذا الشّ الداللة الّ و ا اؼبضموف فهو اؼبعىن مّ أ ،وحةيقـو عليو بناء اللّ 

 .3ذين يشاىدوف ىذا العملخرين الّ اآل

ؿبمد  "دل ىبالف ائي. و ذل الرّ إف ونقل وجداف الفناّ حاسيس،  قوامو نقل اؼبشاعر و األالعمل الفيّن  فّ إ
. جداشل صادؽية ال زبلو من تعبًن و حاسيس فنّ أيف  و يصبّ عملو كلّ  فّ أىذه القاعدة. بل  "راسم

يف  الغريب ل رسومو رفضا لألسلوبذ سبثّ إ ،شكيلي اعبزائريالتّ  زا يف الفنّ ارا متميّ تيّ  "ؿبمد راسم"يبثل و 
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خارؼ نيقة احملاطة بالزّ سـو اؼبنمنمة األتلك الرّ  ،اعبزائري القدصلاجملتمع شكاؿ ألواف و أعكس تو ، الفنّ 
 شيقة .لكتابات الرّ اباتية و النّ 

      ،ولد ؿبمد راسم يف حي القصبة ، الذي اؽبمو اغلب اؼبواضيع الّت رظبها و تفاسل يف رظبها     
فكلما  ،و من اؼباضي وذبربتوبٌن فناف اخر ىو مقدار ما يستوعبقا ابن بيئتو الف الفارؽ بينو و وكاف ح

واؼبهم من ىذه النظرة اف ىبرج منها جبديد ، فالفناف  ،تعلق يف الّتاث ذؿ ذلك على عمق نضرتو
 ومعربة عما ىو جديد . ،بقدر ما يستوعب البد اف تكوف لو وجهة نظر مفسرة

    ،د الكثًن عن ثقافتهملقد اراد اؼبستعمر اف يفرض ثقافتو فرضا قسريا و بلغ جزئيا مراده اذ ابع      
وحضارهتم ، و يقوؿ راسم يف ىذا الصدد مصرحا لصديقو "لويس جليو "من االكادمية الفرنسية : 
"دل اكن يوما اظن نفسي إال فرنسيا ، اذل اف بلغت سن اػبامسة عشر ، بعدىا فقط علمت اشل دل 

واحذ الوطن   ،، باعثا االمل يف االستقالؿ ّتاريد االف فرض ىويّت و سبسكي بوطني و .1اكن كذلك
باعبهاد ، ؾبسدا ذلك يف احدى منمنماتو " نصر من اهلل و فتح قريب "و اعبنة ربت ظالؿ السيوؼ 

.... " 

 دراسة فنية تحليلية:

بب حاوؿ ؽبذا السّ  ،كن كذلك خوضها على اعببهة الفنيةاؼبقاومة يب أفّ  "ؿبمد راسم"اقتنع 
الفخر كما كانت عليو حاؿ اعبزائر قبل اغبقبة و  ،إقبازاتو عالمات اإلبداع العظمةجاىدا أف وبمل 

االستعمارية و كما كاف يريدىا بعد استعادة استقالؽبا. كاف يريد أف يقوض كرامة الشعب اعبزائري أف 
 اء شعبو لق إذلية ابعة من روح اغبرّ لعميقة النّ اقد قادتو بذلك قناعتو و  ،جدارتو و حنينو يثًن غربتو

 فو االستعمار.وطنو يف سبيل تصحيح تارىبهما الذي حرّ و 
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حيث هبعل لوف يطفو على  ،براز لوف على لوفإعلى  "د راسمؿبمّ "عمالو كاف وبرص أففي 
كباء اؼبنمنمة كما ىو اغباؿ أزرؽ بكثافة وجعلو يطغى على صبيع و استعمل مثال األنّ أاذ  ،خرآلوف 
 .(05الشكل )اة "حديقة داخلية "الغوص يف عاؼبها و اؼبسمّ ّت كبن بصدد حفة الّ بالتّ 

                                                             

فو يف ، حيث وظّ وحةجزاء اللّ أزرؽ جانبا مهما من وف األاللّ  "ؿبمد راسم"شكيلي اف التّ الفنّ  خصّ أ
عمل لتلوين العناصر التشكيلية استو  شجار ، وراؽ األأاء والسماء وبعض اؼبتلوين بالط اغبديقة و 

ة عن عها بطريقة ؿبكمة معربّ وزّ خضر، و وف األة اللّ الربتقارل البين وغًنىا خاصّ بيض و وف األخرى اللّ األ
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اف معطيا لو الفنّ كما زبيّ   ،، مستحضرا منظرا من مناظر تارىبنا اغبضاريلسكينةامن اؽبدوء و  جو
 ءاف ذاف يهدّ خضر اؼببالغ فيهما اللّ زرؽ واأل، من خالؿ األذىنياانتعاشا و  للمشاىد اسّتخاء

  .1عصاب األ

حاسي النّ  إذلل ىيب اؼبائف الذّ ، كما وظّ وحةاف اعتمد مبدأ االستحالة يف ىذه اللّ الفنّ  فّ أونالحظ 
   االستعمار إذلوىو يقصد يرمز  ،رفق معكّ أويف ىذا داللة على  ،اء بلوف مستحيلل بو السمّ ليشكّ 

      السالـو  مل اغبياة اؼبفعمة باآلمنأوىي ربمل  ،ًنافبالقرب منها ضبامات بيضاء يف وضعية الطّ و 
اعطاه موقعا بالقرب من الفتيات و  ،ها بالغزاؿفا فيموظّ  ،ّت كن يعيشها اجملتمع اعبزائريو الطمأنينة الّ 

 .فضلأصبو اليو من ظروؼ ا ما يمعربّ 

السالمية القديبة من سلوب اؼبنمنمات اأيف ىذه اللوحة عن  "ؿبمد راسم"سلوب أ وىبتلف
 .2اله راسم العناية الكبًنةأو ذي ، الّ حيث اؼبنظور

اف ، فنالحظ استعماؿ الفنّ وشلن يف اؼبنمنمة من اعبانب اللّ لتمعّ وء و لقائنا الضّ إمن خالؿ  ماّ أ
فها من خالؿ تألّ ر بتجاورىا و حة، فنشعاؼبتباينة يف نفس الوقت وعلى نفس اللوّ لألواف اؼبتوافقة و 

عطى ترتيبا على أالبين، ىذا ما  زرؽ ٍبّ األ ٍبّ  ،خضرصفر جبانب األألا لواف اؼبشّتكة مثال :اجتماع األ
 وحة.لة يف اللّ لواف اؼبشكّ مستوى األ

و نّ أوافق ولكن بنسبة قليلة، حيث لواف اؼبتباينة، وىي عكس التّ ألو استعمل انّ أكما نالحظ 
   خرى أزرؽ فاتح يف لوف لباس فتاة أسوة، وقابلو بلوف صفر يف تلوين لباس احد النّ وف األاستعمل اللّ 

 لواف اؼبتباينة يزيد من درجة اختالفها . ىذه األ مرأة ثالثة، وذباورامع البين يف لباس  ،زرؽ قاًبأو 

ًني دقيق اؼبوضوع بأسلوب تعب ف من رسموحة اؼبنمنمة تتكوّ ، فهذه اللّ كوينا من حيث التّ مّ أ
 . 3قيقة ورة بإطار بديع من الزخارؼ اعبميلة الدّ ر الصّ طّ ؤ وي
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 يف األصعب اإلقباز فيها رأى ،ة رسائلاف عدّ ا رائعا ضمنو الفنّ وحة تعترب عمال فنيّ ىذه اللّ  فّ إ
 مضمونو لكشف رىبيةالتاّ  حركيتو يف اثالّتّ  وضع حٌن الكربى، العاؼبية لفلسفيةا الفكرية اإلشكاليات

 من بينها :و  االجتماعي بعدىا عن تنفصل ال موضوعات يف الواقعي

      صيل نافدة على تاريخ اعبزائر األ يفتح فّ أ "ؿبمد راسم"شكيلي اف التّ راد الفنّ أ( تاريخية :  1)
ذي كاف يسود اجملتمع الّ ؽبناء و او ، اؼبظهر اعبمارل اؼبفعم بالسعادة ظهار ذلكإوالعريق من خالؿ 
 لتبقى ،ف يطأ االستعمار الفرنسيأغيدة قبل الرّ و  ،ر لنا تلك اغبياة اؽبنيئةف يصوّ أاعبزائري سالفا، فأراد 

 حقة.رضو و رسالة يّتكها لألجياؿ الالّ أ على حاقد استعمار واستبداد ،ظلم على شاىدة لوحاتو

       ،زالتميّ و  ؽفوّ صالة و التّ األ عن ّت تعرّب و مثل عهد من تاريخ اعبزائر اغبافل باؼبشاىد الّ نّ إ ( ٍبّ 2)
 .لظر ككّ ّت تطبع النّ الصور اغبضارية الّ ذلك من خالؿ اؽبندسة اؼبعمارية و يظهر و 

 إذلىيب اؼبائل وف الذّ ل يف اللّ ماء لونا مستحيال سبثّ يظهر ذلك من خالؿ اعطاء السّ و  ثورية :( 3)
      شيء م يف كلّ االستعمار الفرنسي يتحكّ ذي كاف فيو الّ نداؾ و أ ،ائدالسّ  مثل بو اعبوّ حاسي و النّ 
تريد و  تقاـوكأهنا الـ واغبرية و السّ من و ة عن األزرؽ معربّ مادي واألالرّ يض و بنة  األحابة اؼبلوّ جعل السّ و 
 تنتقل ،1كانت عبارة عن صور موحيةفكارا ثورية و أوحة نت ىذه اللّ ، فتضمّ ماءف ربجب لوف السّ أ

 عن دفاعا اعبزائرية األمة عاشتو الذي اؼبرير راعالصّ  ياتربدّ  رغم ،انقطاع دوف ريخالتاّ  مراحل عرب
 .الوطنية ىويتها إللغاء عبثا سعى ،ستعمراؼب أماـ وجودىا

        حسن مظهرىنّ و  ،لف تلك اغبسناوات من خالؿ طريقة لبسهنّ آل يف تتتمثّ و  حضارية : (4)
 وحالرّ  إذل اعبزائري الفنّ  قتألّ  حيث ،البنايات الفخمة للماء وسط حديقة داخلية بإحدى مداعبتهنّ و 

 يستنهض حضاري منهج وفق الوطين التحرير ثورة شرارة "يطلق وىو "راسم"، زسبيّ  كانت  ّتالّ  اؼبعاصرة
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 تصف ّتالّ  ،اعبنس" "نظرية زيف عرت ّتالّ  رىبيةالتاّ  ويتحرك يف اثالّتّ  ويضع اإلنسانية القدرات
 ."العقلية اإلبداعات عن اؼبطلق الطبيعي بالقصور ؿبكـو وبأنّ  اؼبسلم واإلنساف العريب اإلنساف

 إذلضافة إة كالغزاؿ صور معربّ لواف زاىية و ألة للوحة، من ل يف كل العناصر اؼبشكّ تتمثّ و   جمالية :(5)
 منظر انثوي صبيل جدا .

 أمحمد إسياخم :  المطلب الثاني

 الّسيرة الّذاتية:

قبل األواف، فكاف أف تعبت بو أمو الطيبة، تلك األـ الّت ماتت أماـ  "ؿبمد إسياخم"ولد 
عينيو الحقا، فيما كانت اغبروب واجملاعات واألمراض ربصد اآلالؼ من اعبزائريٌن، وكاف ذلك بقرية 

،و اهنا فّتة مهمة من تاريخ االستعمار الذي الذي كاف وبضر 1928"جناد" بالقبائل الكربى عاـ 
ية : ستكوف الثالثينات مناسبة للسلطات االستعمارية لتدشٌن سياسة جديدة للفنوف مع لذكراه اؼبئو 

الفنوف اعبميلة ) اعبزائر، وىراف، قسنطينة ( الّت ستصبح فيما بعد ، مع مدرسة الفنوف  ماحقبناء 
رحلة  اعبميلة باعبزائر و صبعية الفنوف اعبميلة ، اغبافز لثقافة خاصة باؼبستعمرة ، وستكوف ىذه اؼب

 1كذلك مرحلة بناء اؼبدينة االوروبية الّت اخذت موقعها يف بلد اعترب انو " سبت هتدئتو ".

              ربة ػػػساس بالغػػػػػػػػذتو العزلة واإلحػػػػػػػي غن، الذػػػػػػػادة وقلقو اؼبزمػػػػػػػعاالتو اغبػػػػػػو انفػػػػػػػػػػرت معػػػػػرب وكبػػػػػػػفك 
 على او حيث تعلم اولئك العائشوف يف شقاء شيئا فشيئا لغة و ثقافة اؼبستعمر ، و ادرك التهميش ،و 

  للتوصل اذل وضع افضل. النحو ذاتو ضرورة اكتساهبا
نشا اسياخم يف ىذا احمليط السياسي و االجتماعي اؼبتغًن دبدينة غليزاف حيث ارتاد اؼبدرسة االىلية 

 2الدراسات،و قبح يف نيل شهادة  1947حىت سنة 
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يف ىذه الفّتة ، وبينما كاف يعاجل قنبلة سرقها من معسكر أمريكي، انفجرت القنبلة، فقتلت  
شقيقتٌن لو وأحد أقربائو، وجرحت ثالثة آخرين بينما بقي ىو سنتٌن يف اؼبستشفى، خضع لثالث 

الفرصة ؼبيولو للرسم لتعرب  أيضاكانت   أهناو اؼبفارقة ، راحية أدت إذل بّت ذراعو اليسرى.عمليات ج
  .، وصبغة مائية ألواناو  أقلمالو راىبة  احضرهعن ما يف نفسو : يف اؼبستشفى حيث كاف يعاجل ، 

  1..." األنبية، لكن ذلك دل يكن لو الكثًن من عملوأ"كانت ربتفظ دبا كنت 
كفاءاتو ، ىذه اؼبوىبة يف الرسم استخدمها يف ذلك اغبٌن   إدراكايف ذلك الوقت ، دل يكن لديو حقا 

، كاف ذلك منو دبثابة ادراؾ مبكر غبقيقة الوضع   1945لرسم صورة قادة اغبركة الوطنية ابتداء من 
 األوؿشارؾ بصفة منشط ، يف التجمع  1947الكفاح من اجل اغبرية و يف  إذل االنتسابو 

ك يعترب مؤشرا ىاما على التزامو بالضاؿ الوطين عندما نعلم دور ذل إفو  يتلمساف اإلسالميةللكشافة 
ىذا التنظيم يف تكوين الوعي السياسي الوطين .بالصدفة كما يقوؿ الفناف: "...متجوال يف شوارع 

عبد القادر حاليا(  . رأيت مكتوبا " صبعية الفنوف  األمًنساحة بيجو )ساحة  إذلاعبزائر وصلت 
ا يف الواجهة الزجاجية دخلت قلت يف نفسي عسى اف يستقبلين احد من امانة اعبميلة " ورأيت رسوم

اؼبؤسسة فاشرح لو انين ارغب يف تعلم الرسم فيسجلين .. و التتمة معلومة ..." : الفنوف اعبميلة ، 
 2اؼبدرسة الوطنية ، باريس ...

بة لألدب الكربى السياخم لقائو مع الكاتب ياسٌن الذي مثل بالنس األحداثومن بٌن 
اعبزائري ما كاف يبثلو اسياخم بالنسبة لفن الرسم : ولده الصعب اؼبراس . لقد كانت بداية صداقة 

وستكوف ؽبما كنقطة مشّتكة النضمامهما اذل قضية  ،متينة و مضطربة دامت ازيد من ثالثٌن سنة
    3. أوروباالثورة الّت سيدافعاف  عنها عرب كامل 
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ير الوطنية فيو مباشرة حيث كانت مواضيعو مستقاة من ؿبيطو وقد اثر اندلع حرب التحر 
عرض ، 1955بيبة والطالب بوارسو عاـ القريب ، فلما شارؾ لتمثيل اعبزائر يف اؼبهرجاف العاؼبي للش

 " لطفل صغًن، الّت عند قلبها سبثل شابا جزائريا وبمل رشاشا . اغباديةلوحة "ماسح 

 حوؿ التعذيب  تصويرهو نشرة  1958ة صبيلة بوحًند يف و بدا يف رسم اؼبرأة يف وقت ؿباكم
ولقد ًب نسخها لصاحل سبثيلو جبهة  ،و الفنوف" األدباؼبنجزة باغبرب الصيين  يف ؾبلة "ؿبادثات عن و 

 ،التحرير الوطين بأؼبانيا ،فاعتبارا من تلك اللحظة :"..فكرة رسم اؼبرأة جاءتين عند تذكر صبيلة بوحًند
 كاف ىذا اؼبوضوع  1ومنذ ذلك اغبٌن دل اتطرؽ سوى اذل اؼبرأة و اذل التعذيب ، اذل يومنا ىذا . "

 األمهاتالذي شغل اؼبساحة االكرب يف انتاجو الفين الذي يربطو بتاريخ بالده : كل تلك النساء و 
 عنيدا يف وجو البلية. اللواٌب يتأؼبن ، ذوات النظرات اغبزينة و اؼبنتصبات و اغباضرات حضورا صروبا و

ترسخ التصميم و اغبـز و الصرامة يف فنو : كفاحو ضد االضطهاد و االستعمار ، و اغبقارة ،       
 و مبادئو الّت ترىب عليها الّت جهر هبا بقوة و صخب  أفكاره أصبحتمقابل سبجيد شجاعة الرجاؿ ، 

خصية ، فهذا ما يفسر حدة ش تدفع وربدد خصاؿ عملو و الّت ىي يف الوقت ذاتو ىي خصاؿ
                     لديو .   األحكاـالتشكيلية و  بًناالتعالقصد ، اندفاع الريشة ، و لذع و  اػبط 

    وندد علنا بالذؿ ،صرامة معنوية  بتكلف وعنجهية أبدىكاف متصلبا ال يقر بالتسويات ، كما 
 كسب   إذلض ادت ايضا بشكل متناقض واالساءة . ىذه اؼبواقف الّت اثارت ضده العداء والرف

احّتاـ و الذين خالطوه :ىذا الكربياء الشديد جعلو يرفض "جائزة الصليب البحري عجاب  و وإ
اؼبمنوحة من طرؼ وزارة الصحة الفرنسية لعملو يف ؾباؿ العالج العلمي يف عيادة البورد لإلمراض 

    2.  1959العقلية يف عاـ 
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 االستقالل:سياخم بعد إعمال أ

 الجزائر العاصمة، الصحافة :

التقػػػػػػػػى كاتػػػػػػػػب ياسػػػػػػػػٌن بػػػػػػػػاعبزائر العاصػػػػػػػػمة حيػػػػػػػػث عمػػػػػػػػل كليهمػػػػػػػػا يف يوميػػػػػػػػة  1962يف    
، "دل اقػػػػػم كمػػػػػا ذكػػػػػر 1964"اعبزائػػػػػر اعبمهوريػػػػػة" . حيػػػػػث وظػػػػػف فيهػػػػػا كرسػػػػػاـ ىػػػػػزرل حػػػػػىت سػػػػػنة 

برسػػػػػـو صػػػػػحفية ألكػػػػػوف رسػػػػػاما ىزليػػػػػا . بػػػػػل كنػػػػػت يف حبػػػػػث باسػػػػػتمرار عػػػػػن شخصػػػػػيات و مواقػػػػػف 
   ،  1تػػػػػػيح لػػػػػػو اؼبسػػػػػػانبة يف قػػػػػػراءة اعبريػػػػػػدة "يولكػػػػػػي  ،ألضػػػػػػع اعبريػػػػػػدة ربػػػػػػت تصػػػػػػرؼ صبهػػػػػػور القػػػػػػراء

وجػػػػػدير بػػػػػالتعبًن عػػػػػن  ،تصػػػػػوير ذو مبػػػػػط صبػػػػػارل سػػػػػهل اؼبنػػػػػاؿ مػػػػػن طػػػػػرؼ اعبميػػػػػع و كػػػػػاف يسػػػػػتند اذل
 كما كاف يقوؿ مرارا .   2اللهجة الشعبية :"اريد اف ابقى ، اف ابدع دبستوى الشعب "

و مػػػػػػػع االسػػػػػػػتقالؿ كػػػػػػػاف التصػػػػػػػنيع والتمػػػػػػػدرس مقصػػػػػػػدين يسػػػػػػػهماف يف بلػػػػػػػوغ مػػػػػػػراـ ربسػػػػػػػٌن 
االوضػػػػػاع االجتماعيػػػػػة ، و سػػػػػػيكوف مػػػػػن نتػػػػػػائج التػػػػػدابًن اؼبتخػػػػػػذة ألجػػػػػل ذلػػػػػػك توصػػػػػل اعبميػػػػػػع اذل 
ميػػػػػادين التعلػػػػػيم و الثقافػػػػػة و الفػػػػػن . لكػػػػػن االسػػػػػتقالؿ وضػػػػػع الفنػػػػػاف امػػػػػاـ ظػػػػػاىرة عايشػػػػػتها البلػػػػػداف 

يف الوقػػػػػػػت ذاتػػػػػػػو انبيػػػػػػػػة  الصػػػػػػػورة و صػػػػػػػعوبة تفػػػػػػػادي االمبػػػػػػػاط واؼبراجػػػػػػػػع  الناميػػػػػػػة ، الػػػػػػػّت اكتشػػػػػػػفت
 الثقافية اؼبوروثة عن اؼبستعمر. 

هبػػػػػذه الػػػػػوتًنة تطػػػػػورت ثقافػػػػػة جديػػػػػدة ، قائمػػػػػة علػػػػػى مفهػػػػػـو الػػػػػّتاث الػػػػػذي سػػػػػيعتمد كرمػػػػػػز 
للهويػػػػػػػػة اؼبسػػػػػػػػّتدة او اؼبفروضػػػػػػػػة دبقارباتػػػػػػػػو التبسػػػػػػػػيطية احيانػػػػػػػػا ، مسػػػػػػػػتبعدة الفػػػػػػػػن الناشػػػػػػػػئ ذا البعػػػػػػػػد 

 .  3ي ، على االقل يف البدء لتطوير النشاط الفين اعبزائري العاؼب

ورغػػػػػػػػم كػػػػػػػػل نويػػػػػػػػا اسػػػػػػػػياخم اغبسػػػػػػػػنة و عزمػػػػػػػػو و ضباسػػػػػػػػتو ، إال اف ظػػػػػػػػروؼ التوصػػػػػػػػل للفػػػػػػػػن   
فػػػػن الرسػػػػم  ياغبػػػػديث دل تكػػػػن ؾبتمعػػػػة يف اعبزائػػػػر اؼبتحػػػػررة منػػػػذ زمػػػػن قصػػػػًن مػػػػن االسػػػػتعمار ، وبقػػػػ

ىػػػػػذه االشػػػػػكالية االجتماعيػػػػػة اؼبخيبػػػػػة ؼبػػػػػا   فنػػػػػا لببػػػػػوي قبالػػػػػة صبهػػػػػور غػػػػػًن مكػػػػػّتث . فحػػػػػاوؿ ذبنػػػػػب
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كػػػػػاف يرجػػػػػوه الفػػػػػاف بنشػػػػػاطو يف الصػػػػػحافة ،ابتػػػػػداء مػػػػػن السػػػػػنوات االوذل مػػػػػن االسػػػػػتقالؿ ، و تعتػػػػػرب 
صػػػػػور سػػػػػامية للفضػػػػػاء السياسػػػػػي : كانػػػػػت ثوريػػػػػة للمجتمػػػػػع اؼبكػػػػػافح مػػػػػع تلػػػػػك اؼبواكػػػػػب للنسػػػػػاء و 

بنػػػػػػادؽ بأيػػػػػػديهم بوجػػػػػػوه حازمػػػػػػة و الرجػػػػػػاؿ يف مسػػػػػػًنة يف اذبػػػػػػاه اؼبسػػػػػػتقبل ، رافعػػػػػػٌن قبضػػػػػػاهتم ، و ال
الػػػػّت دل هبػػػػدىا  االىجيػػػػة االجتماعيػػػػة الفرصػػػػةمصػػػػممة ، ىاتػػػػو الرسػػػػـو وفػػػػرت  لػػػػو  طريػػػػق الدعايػػػػة و 

 يف فن الرسم ، لتلبية الوظيفة االجتماعية للفن .

بػػػػػل كػػػػػاف يقػػػػػـو بػػػػػدور مراسػػػػػل اؼبعلومػػػػػات  ،دل يكػػػػػن ىػػػػػم اسػػػػػياخم التعبػػػػػًن عػػػػػن شػػػػػعوره و شخصػػػػػيتو
متعلقػػػػػػػة باديلوجيػػػػػػػػة عػػػػػػػن مواضػػػػػػػػيع دل ىبتارىػػػػػػػا يف الغالػػػػػػػػب بنفسػػػػػػػو قػػػػػػػػائال يف ىػػػػػػػذا الصػػػػػػػػدد :"اف دل 
يعػػػػػػػػش و يكشػػػػػػػػف الفنػػػػػػػػاف عػػػػػػػػن ماسػػػػػػػػي ؾبتمعػػػػػػػػو ، فانػػػػػػػػو لػػػػػػػػيس بفنػػػػػػػػاف . لنػػػػػػػػتكلم عػػػػػػػػن الواقعيػػػػػػػػة 

اجػػػػػػل تفسػػػػػػًن االشػػػػػػّتاكية الػػػػػػّت ىػػػػػػي نتيجػػػػػػة ذبربػػػػػػة طويلػػػػػػة . ؼبػػػػػػاذا اسػػػػػػتخدموا الرسػػػػػػاـ ؟ ذلػػػػػػك مػػػػػػن 
  1الثورة االشّتاكية للشعب ..."

انػػػػػو مػػػػػن الواضػػػػػح ىنػػػػػا اف االنتسػػػػػاب اذل ىػػػػػذه االديلوجيػػػػػة يػػػػػنم بالنسػػػػػبة للكثػػػػػًن مػػػػػن مثقفػػػػػي 
و فنػػػػػاشل تلػػػػػك اغبقبػػػػػة ، عػػػػػن االيبػػػػػاف و الرغبػػػػػة اغبقيقيػػػػػٌن برؤيػػػػػة قيػػػػػاـ عدالػػػػػة اجتماعيػػػػػة حػػػػػـر منهػػػػػا 

لسػػػػوفييّت ، سػػػػتكوف كػػػػل اؼبصػػػػورة الرظبيػػػػة الشػػػػعب ؼبػػػػدة طويلػػػػة . و كػػػػوف اؼبثػػػػاؿ اؼبتبػػػػين ىػػػػو االربػػػػاد ا
قريبػػػػػػػػة جػػػػػػػػدا مػػػػػػػػن تلػػػػػػػػك االعمػػػػػػػػاؿ ذات النػػػػػػػػوع اؼبلحمػػػػػػػػي ، اؼبعاعبػػػػػػػػة غالبػػػػػػػػا بأسػػػػػػػػلوب قريػػػػػػػػب مػػػػػػػػن 

ىػػػػذا مػػػػا اراد اعتمػػػػاده اسػػػػياخم  2اؼبػػػػذىب الطبيعػػػػي الػػػػذي كػػػػاف معمػػػػوال بػػػػو وقتئػػػػذ يف ذلػػػػك البلػػػػد ،
ر الػػػػػػذي ابصػػػػػػر النػػػػػػور مػػػػػػع بػػػػػػاعبزائر اذ انػػػػػػو العػػػػػػادل بأسػػػػػػره تقريبػػػػػػا الػػػػػػذي ورث ىػػػػػػذا النػػػػػػوع مػػػػػػن الصػػػػػػو 

الثػػػػورة الروسػػػػػية ، الػػػػّت افضػػػػػت اذل مػػػػيالد دولػػػػػة جديػػػػدة ، وسبػػػػػىن ايسػػػػياخم اف يػػػػػأٌب اكلػػػػو كػػػػػذلك يف 
 اعبزائر.

اؼبعػػػػػػػّتؼ بػػػػػػػو اليػػػػػػػـو اف ىػػػػػػػذه اغبقبػػػػػػػة التارىبيػػػػػػػة اشػػػػػػػرت لفػػػػػػػّتة ىامػػػػػػػة مػػػػػػػن تطػػػػػػػور الصػػػػػػػورة ، 
تػػػػػذكر دبقػػػػػاطع  فبسػػػػػبب حاجػػػػػة الدعايػػػػػة الثوريػػػػػة تطػػػػػور مبػػػػػوذج جديػػػػػد مػػػػػن اؼبلصػػػػػقات مرفػػػػػق بتعػػػػػاليق
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  رسػػػػػػـو الكرتػػػػػػوف ذو اسػػػػػػلوب سػػػػػػاذج ، و قػػػػػػد اسػػػػػػتلهم االبػػػػػػداع اؼبشػػػػػػّتؾ للفنػػػػػػانٌن و الشػػػػػػعراء منػػػػػػو،
و يف عمػػػػػػػل اسػػػػػػػياخم ، كانػػػػػػػت االضػػػػػػػافات الشػػػػػػػعرية مألوفػػػػػػػة حيػػػػػػػث مزجهػػػػػػػا مػػػػػػػع قصػػػػػػػائد كاملػػػػػػػة 
مكتوبػػػػػة مباشػػػػػػرة علػػػػػػى اللوحػػػػػػة بيػػػػػد كاتػػػػػػب ياسػػػػػػٌن .فاإلعجػػػػػػاب بالنظػػػػػاـ السػػػػػػوفييّت كػػػػػػاف جليػػػػػػا يف 

مػػػػػػن الصػػػػػور الػػػػػػّت سػػػػػيبدعها اسػػػػػياخم للدعايػػػػػػة الثوريػػػػػة للجمهوريػػػػػػة اعبزائريػػػػػة الفتيػػػػػػة ، و  قسػػػػػم كبػػػػػًن 
 . 1978اذل  1977كاف ىذا التأثر ناصبا عن اقامة اسياخم يف موسكو من  سنة 

 الطوابع البريدية :

يف البدايػػػػػػػة ، ولكػػػػػػػوف اعبزائػػػػػػػر اعتػػػػػػػربت  ارض فرنسػػػػػػػية ، فػػػػػػػاف الطػػػػػػػابع الفرنسػػػػػػػي ىػػػػػػػو الػػػػػػػذي كػػػػػػػاف 
ذي يعكػػػػػػس اػبيػػػػػارات االساسػػػػػػية للسياسػػػػػة اؼبتبعػػػػػػة و كوسػػػػػيلة دعايػػػػػػة للنظػػػػػاـ اغبػػػػػػاكم متػػػػػداوال و الػػػػػ

لوجيػػػػػػػة واالقتصػػػػػػػادية والثقافيػػػػػػػة للػػػػػػػبالد ، فكػػػػػػػاف اوؿ و دييواالىػػػػػػػداؼ اال ، و اؼبعػػػػػػػرب عػػػػػػػن التطلعػػػػػػػات
 1926طػػػػابع اصػػػػدر يبثػػػػل ، مثلمػػػػا كػػػػاف اغبػػػػاؿ بالنسػػػػبة للعملػػػػة ."اغبريػػػػة يف الػػػػوفرة " ، حػػػػىت عػػػػاـ 

لطوابػػػػػػػػػع باسػػػػػػػػػم اعبزائػػػػػػػػػر ، مػػػػػػػػػع اغبػػػػػػػػػروؼ االوذل "ج.ؼ." الػػػػػػػػػّت تػػػػػػػػػذكر اصػػػػػػػػػدرت سلسػػػػػػػػػلة مػػػػػػػػػن ا
نػػػػػوفمرب  1بالسػػػػػلطة الفرنسػػػػػية علػػػػػى االرض اعبزائريػػػػػة ، وكػػػػػاف اوؿ اصػػػػػدار وطػػػػػين رظبيػػػػػا ابتػػػػػداء مػػػػػن 

 حيث عرضت سلسلة طوابع للبيع .

معظػػػػػػػم الوقػػػػػػػت كانػػػػػػػت تػػػػػػػػتم االسػػػػػػػتعانة بفنػػػػػػػانٌن رسػػػػػػػػامٌن ومنمنمػػػػػػػٌن يقػػػػػػػدموف اقّتاحػػػػػػػػات 
االسػػػػلوب التشػػػػكيلي وىػػػػذا يكػػػػوف تبعػػػػا لػػػػذكريات تارىبيػػػػة ومػػػػا شػػػػابو ذلػػػػك ،  تػػػػّتجم اؼبوضػػػػوع وفػػػػق

و كػػػػاف االختيػػػػار يصػػػػب اكثػػػػر االحيػػػػاف علػػػػى فنػػػػانٌن معػػػػروفٌن لػػػػذى اعبمهػػػػور بأنبيػػػػة اعمػػػػاؽبم عػػػػن 
 . 1الّتاث الفين الوطين 

مثػػػػػػل بػػػػػػاقي الفنػػػػػػانٌن ، صػػػػػػور اسػػػػػػياخم بنػػػػػػاء علػػػػػػى طلبػػػػػػات االحتفػػػػػػاء بػػػػػػذكرى االحػػػػػػداث      
ًب اقبػػػػػػاز  1983و  1969التارىبيػػػػػػة او السياسػػػػػػية سػػػػػػواء كانػػػػػػت وطنيػػػػػػة او دوليػػػػػػة ، فبػػػػػػٌن عػػػػػػامي 
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سػػػػتة طوابػػػػع مػػػػن طػػػػرؼ اسػػػػياخم و ثالثػػػػة منهػػػػا نسػػػػخت لوحاتػػػػو ، و كانػػػػت زبػػػػص صبيعػػػػا حػػػػدثا او 
 تارىبا ؿبددا .

 الشككككككككل) ؿ ، الػػػػػػػذي وبتفػػػػػػػل بػػػػػػػإطالؽ اؼبهرجػػػػػػػاف االفريقػػػػػػػي االوؿ بػػػػػػػاعبزائرالطػػػػػػػابع االو    

، حيػػػػػػث كػػػػػػاف مػػػػػػن افضػػػػػػل و اصبػػػػػػل الطوابػػػػػػع الػػػػػػّت اقبزىػػػػػػا  1969جويليػػػػػػة  19، اصػػػػػػدر يف  (15
الرسػػػػػػػػاـ ، فػػػػػػػػاحتوى علػػػػػػػػى حػػػػػػػػدود افريقيػػػػػػػػا مدرجػػػػػػػػة يف الربطمػػػػػػػػة الشرسػػػػػػػػة الػػػػػػػػذي يشػػػػػػػػمل جانبيػػػػػػػػو 

  لعالمات العرقية .والغنية بالعناصر التشكيلية و ا ،السوداء بدورىا

كرسػػػػػت ثالثػػػػػة طوابػػػػػع لتػػػػػواريخ ىامػػػػػة ، االوؿ للػػػػػذكرى السػػػػػنوية العاشػػػػػرة للمنظمػػػػػة العربيػػػػػة للعمػػػػػل ، 
و الثالػػػػػػػػػػث  ( 07)الشػػػػػػػػػػكل 1974و الثػػػػػػػػػػاشل للػػػػػػػػػػذكرى السػػػػػػػػػػنوية العشػػػػػػػػػػرين النػػػػػػػػػػدالع الثػػػػػػػػػػورة يف 

 1. 1982دبناسبة الذكرى السنوية العشرين لالستقالؿ يف 
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، اصػػػػػػػػػػػػدرت وزارة الربيػػػػػػػػػػػػد و اؼبواصػػػػػػػػػػػػالت يف  1987تػػػػػػػػػػػػو ، يف عػػػػػػػػػػػػاـ او سػػػػػػػػػػػػنتٌن بعػػػػػػػػػػػػد وف  
سلسػػػػػػلة " التحػػػػػػف الفنيػػػػػػة للمتػػػػػػاحف الوطنيػػػػػػة " طػػػػػػابعٌن نسػػػػػػخا كليهمػػػػػػا لوحػػػػػػة شػػػػػػهًنة للرسػػػػػػاـ : 
لوحػػػػػػة " العميػػػػػػاف " و لوحػػػػػػة " اللػػػػػػوف " االضبػػػػػػر " حيػػػػػػث طبعػػػػػػا بتقنيػػػػػػة اغبفػػػػػػر الضػػػػػػوئي ، و عرضػػػػػػا 

 الربيد .  يف صبيع مكاتب 1987ديسمرب  31للبيع ابتداء من 

، نشػػػػػػػرت اليونيسػػػػػػػيف فهػػػػػػػرس الطوابػػػػػػػع الربيديػػػػػػػة العػػػػػػػاؼبي حيػػػػػػػث  1989و اخػػػػػػػًنا يف عػػػػػػػاـ 
ادرجػػػػت نسػػػػخة مػػػػن كػػػػل بلػػػػد : اسػػػػياخم مػػػػدرج فيػػػػو مػػػػع نسػػػػخة رائعػػػػة للوحػػػػة  " النسػػػػاء الشػػػػاويات 

 .  1" الّت رظبت خالؿ مقامو يف موسكو 

 االوراق النقدية ، رموز الوطن :   

     تشػػػػػػػػّتؾ الػػػػػػػػدوؿ معػػػػػػػػا يف اللجػػػػػػػػوء اذل تعػػػػػػػػابًن فبيػػػػػػػػزة إليصػػػػػػػػاؿ صػػػػػػػػورة السػػػػػػػػلطة العموميػػػػػػػػة ، 
و تعتػػػػػرب الطوابػػػػػع و العملػػػػػة مػػػػػن بػػػػػٌن االكثػػػػػر وسػػػػػائل ذبليػػػػػا ، يف اسػػػػػتخداماهتا عبميػػػػػع البلػػػػػداف لنقػػػػػل 
صػػػػػػورة وطنيػػػػػػة و رسػػػػػػالة ذات نفػػػػػػع صبػػػػػػاعي ، بالنسػػػػػػبة ألغلػػػػػػب الػػػػػػدوؿ الػػػػػػّت تظهػػػػػػر علػػػػػػى السػػػػػػاحة 

، اف الشخصػػػػػيات و اؼبشػػػػػاىد التارىبيػػػػػة و اؼبنػػػػػاظر الطبيعيػػػػػة الػػػػػّت تربزىػػػػػا تػػػػػنم عػػػػػن  السياسػػػػػة الدوليػػػػػة
 الطابع اؼبميز ألنظمتها اؼبؤسسية ، و تصورىا عن اؼبستقبل و نضرهتا للماضي . 

و قػػػػد ظهػػػػػرت بعػػػػػد الثػػػػػورة ، يف اؼبخيلػػػػػة اعبماعيػػػػػة ، سبثػػػػيالت ؾبازيػػػػػة حلػػػػػت ؿبػػػػػل تلػػػػػك الػػػػػّت 
 بالذات . ورثها االستعمار الفرنسي عن ثورتو
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يتعلػػػػػق بتمثيػػػػػل سػػػػػلطة دولػػػػػػة ، تطلعنػػػػػا يف تصػػػػػميمها علػػػػػػى  األمػػػػػػرفبالنسػػػػػبة السػػػػػياخم كػػػػػاف 
اؼبشػػػػػروع االجتمػػػػػاعي و السياسػػػػػي للجمهوريػػػػػة اعبزائريػػػػػة ، تتخللهػػػػػا العالمػػػػػات للثػػػػػورة الزراعيػػػػػة فبثلػػػػػة 

دث و يف اؼبػػػػػػزارع و الفػػػػػػالح ، واؼبنشػػػػػػات العمرانيػػػػػػة و اؼبنػػػػػػاظر الطبيعيػػػػػػة للجزائػػػػػػر ، مسػػػػػػتقيا مػػػػػػن اغبػػػػػػ
الػػػػّتاث ، كػػػػاف تػػػػاريخ اعبزائػػػػر يبثػػػػل ذخػػػػره مػػػػن الصػػػػور :وظػػػػف التػػػػاريخ اغبػػػػريب و اعبغرافيػػػػا و التػػػػاريخ 

 الطبيعي باؼبهارة و الدقة التامة للمنمنمة الّت كاف يربع فيها . 

 5وبكػػػػػي عمػػػػػور عبػػػػػد الرضبػػػػػاف ، مػػػػػدير دار السػػػػػكة ، بأنػػػػػو دبناسػػػػػبة اصػػػػػدار الورقػػػػػة مػػػػػن فئػػػػػة 
"الفنػػػػػػػك" بسػػػػػػػبب رسػػػػػػػم راس اغبيػػػػػػػواف علػػػػػػػى وجػػػػػػػو الورقػػػػػػػة ، الػػػػػػػتمس معظػػػػػػػم دج ، اؼبسػػػػػػػماة عػػػػػػػادة 

الفنػػػػػانٌن اؼبعػػػػػروفٌن لكػػػػػن ال احػػػػػد قػػػػػاـ بػػػػػالرد علػػػػػى عرضػػػػػو . يف غضػػػػػوف ايػػػػػاـ ، احضػػػػػر لػػػػػو اسػػػػػياخم 
مبوذجػػػػػػػػا سبهيػػػػػػػػديا ، مشػػػػػػػػًنا اذل انػػػػػػػػو ال يسػػػػػػػػعو السػػػػػػػػماح لنفسػػػػػػػػو بعػػػػػػػػدـ االجابػػػػػػػػة اللتمػػػػػػػػاس "يبػػػػػػػػس 

سلسػػػػػػلة االوراؽ النقديػػػػػػة اؼبصػػػػػػدرة كانػػػػػػت بوطنيػػػػػػة" كػػػػػػل واحػػػػػػد . كمػػػػػػا كشػػػػػػف عمػػػػػػور بػػػػػػاف كامػػػػػػل 
و  1970تتخػػػػػػػذ كمواضػػػػػػػيع عامػػػػػػػة منػػػػػػػاطق الػػػػػػػبالد وفبيزاهتػػػػػػػا التارىبيػػػػػػػة ، حيػػػػػػػث اقبػػػػػػػز بػػػػػػػٌن عػػػػػػػامي 

د  50د، و  20د،  10، ( 09)الشػػػػػػػػػكل د 5، اقبػػػػػػػػػز اسػػػػػػػػػياخم شبانيػػػػػػػػػة اوراؽ مػػػػػػػػػن فئػػػػػػػػػة  1983
 .    (10)الشكل 

صػػػػػممت الورقػػػػػة مػػػػػن و كػػػػػاف اسػػػػػياخم ىبصػػػػػص لكػػػػػل ورقػػػػػة مكرسػػػػػة ؼبنطقػػػػػة لونػػػػػا سػػػػػائدا ، 
دج( بلػػػػوف متػػػػػورد اصػػػػطبغ بػػػػػاألظبر  10دج )الػػػػػّت دل تعػػػػد متداولػػػػػة اليػػػػـو مثلهػػػػػا مثػػػػل ورقػػػػػة  20فئػػػػة 

الفػػػػػتح ، الػػػػػّت يالمػػػػػس احيانػػػػػا االضبػػػػػر مػػػػػع االخضػػػػػر اػبفيػػػػػف ، كانػػػػػت ورقػػػػػة صبيلػػػػػة خصػػػػػت الغػػػػػرب 
 اعبزائػػػػػر : كػػػػػػبش اؼبرنػػػػػوس ؿبػػػػػػاط بعناقيػػػػػد العنػػػػػػب و تظهػػػػػر يف اػبلػػػػػػف شػػػػػالالت الػػػػػػوريط )تلمسػػػػػػاف(
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 دبحػػػػػاذاة قبػػػػػة ورل ينشػػػػػر قبالتهػػػػػا طػػػػػاووس رائػػػػػع ريشػػػػػو ، علػػػػػى ظهػػػػػر الورقػػػػػة ، ربتػػػػػل معامػػػػػل التكريػػػػػر 
 واشجار الزيتوف و السالؿ اغبيز حيث تتدذل عناقيد العنب . 

دج  ، فهػػػػػػي صػػػػػػورة جداريػػػػػػة  حقيقيػػػػػػة لتػػػػػػاريخ اعبزائػػػػػػر : علػػػػػػى  500امػػػػػػا الورقػػػػػػة مػػػػػػن فئػػػػػػة 
بأكملػػػػػػو ، مبػػػػػػنم حصػػػػػػن البينيػػػػػػوف الػػػػػػذي يلفػػػػػػت  وجػػػػػػو الورقػػػػػػة تتجلػػػػػػى اعبزائػػػػػػر العاصػػػػػػمة و تارىبهػػػػػػا

النظػػػػػر اذل القسػػػػػم العثمػػػػػاشل للمدينػػػػػة مػػػػػن طػػػػػرؼ اسػػػػػياخم ، يف حػػػػػٌن انػػػػػو علػػػػػى ظهػػػػػر الورقػػػػػة يقلػػػػػد 
الرسػػػػػػػػم اػبطػػػػػػػػي الػػػػػػػػذي وبػػػػػػػػيط باؼبدينػػػػػػػػة الفسيفسػػػػػػػػاء الرومانيػػػػػػػػة مصػػػػػػػػورا كػػػػػػػػربى اؼبراحػػػػػػػػل التارىبيػػػػػػػػة : 

 االصوؿ اؼبعتادة لوظيفتها.  النوميدية ، الرومانية ...، تبدو ىذه الورقة غًن خاضعة اذل

ذات الطبعتػػػػػػاف االوذل  (11) الشػػػػػػكل دج 100و كانػػػػػػت اخػػػػػػر ورقػػػػػػة صػػػػػػممها اسػػػػػػياخم مػػػػػػن فئػػػػػػة 
و ىػػػػػػي ال تػػػػػػزاؿ متداولػػػػػػة حػػػػػػىت االف و يكمػػػػػػن اخػػػػػػتالؼ الورقتػػػػػػاف مػػػػػػن  1981ٍب يف  1970عػػػػػػاـ 

 حيث ابعادنبا و الواهنما ، و تعترب تكريبا ؼبنطقّت االطلس الصحراوي و القبائل

  1.(11الشكل) 
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  المبحث الثاني: محمود صبري 

 المطلب األول : محمود صبري و الثورة الجزائرية 

 المقاربة األولى: الوصف األولي. 

اسم اؼبرسل أو صاحب اللوحة ىو الفناف التشكيلي العراقي ؿبمود صربي وىو فناف الجانب التقني: 

ودرس يف لندف وناؿ دبلـو  1927ببغداد سنة  تقدمي لو أفكار خاصة يف قضايا الفن واغبياة، ولد

العلـو االجتماعية، وىو منحدر من عائلة متوسطة اغباؿ عاشت يف قلب بغداد القديبة، ؿبلة اؼبهدية 

الّت تنقل بٌن مدارسها ومدارس الفضل خالؿ طفولتو وصباه، كانت تلك األماكن خزين فنو ومراحل 

ثًن من لوحاتو، ٍب غادر بغداد يف أوائل الستينات من القرف اعتقاده فقارب شخصياهتا الشعبية يف الك

 .2012من أفريل لسنة  13اؼباضي وأقاـ يف براغ ٍب انتقل إذل لندف حيث تويف يف 

عاش حياة زاىدة إذل آخر عمره، غًن أف صلتو بالنماذج الّت رظبها، بقيت وجدانية فعاؼبو  أنو ومع    

انٌن العراقيٌن من جيلو، حيث شكلت الثقافة الغربية أسلوب ال ىبتلف كثًنا عن عادل معظم الفن

حياهتم اليومية، فكانت اؼبوسيقى الكالسيكية والقراءة باإلقبليزية ومتابعة موجات اغبداثة سلوكا ومبط 

 1حياة وتصورات، من بٌن أىم ما تركوه من أثر يف ماضي العراؽ اػبمسيين.

كاف ؿبمود صربي معجبا بريفيًنا الذي جسد النزعة األسطورية للفكر الشعيب عرب جداريات سبجد      

العمل والثورة، تلك الضخامة يف تكويناتو وشخصياتو، تكمن خلفها انفالتات الواقع وسبوضعو يف 
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صربي، شديد ـبيلة حسية مفعمة بفكرة االمتالء والعنف والعرامة، ويف رسوماتو االوذل، كاف ؿبمود 

االلتزاـ بأمرين: كيف تقدـ مواضيعو واقع الناس ونضاؽبم ضد الفقر واالستبداد، وما يبكن أف يضفيو 

عليها من أساليب حديثة ومبتكرة، اتبع تعبًنية سبزج بٌن ىندسة اػبطوط اغبادة اؼبتقاطعة وغىن السرد 

رات بيد انو نبذ ىذا اعبانب يف يف مشهدية وبضر فيها الزماف واؼبكاف مفعمٌن بالتلميحات واإلشا

عملو، واستبدلو بنظرية أظباىا " واقعية الكم " وأطلقها يف كتاب أصدره يف السبعينات عنوانو " الفن 

واإلنساف " يف بيانو عن " واقعية الكم " يربط ؿبمود صربي بٌن الفن والفيزياء يف اكتشافاهتا اعبديدة 

 .1لوظائف الذرة وطبيعتها
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 لب الثاني : دراسة فنية تحليلية المط

 

 

 .1958ىذه اللوحة رظبت سنة تاريخ اإلنتاج: 

 اؼبستعملة: لوحة أصلية، وألواف زيتية على اػبشب. نوع الحامل وتقنية:

 190اللوحة جاءت يف إطار مستطيل أما األبعاد فقد جاءت  شكل إطار اللوحة وحجمها العام:
 سم. 250 ×
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 الجانب التشكيلي: 

استعمل الفناف يف لوحتو ىذه عدد كبًن من األلواف، الباردة والساخنة عدد األلوان ودرجة انتشارىا: 

على حد سواء وبتدرجات ـبتلفة، فقد استخدـ اللوف االضبر بكميات كبًنة، وكذا اللوف األزرؽ 

 بدرجة ثانية، ٍب ركز يف خلفية الصورة على توضيح اللونٌن األسود واألبيض.

لقد استخدـ الفناف اػبطوط العمودية واؼبستقيمة  التمثيالت األيقونية التي جاءت في اللوحة:

والدائرية، واللوحة جاءت يف إطار مستطيل، أما يف قلب اللوحة فقد تعددت وتنوعت األشكاؿ 

والتمثيالت األيقونية ، إذ نرى تكثيف الشخوص على مساحة العمل، وأعطى لكل واحد منو دوره 

ؤثر يف اؼبنجز استقراءا واقعيا متحررا ينحو حياؿ التعبًنية يف اػبط واللوف وبعض العناصر األخرى  اؼب

 كاؼبلمس اغباد بفعل اػبطوط وصالبتها وعدـ مرونتها.

 الموضوع: 

، وىو عنواف معرب عن ما ثورة الجزائر "العنواف الذي اختاره الفناف ىو " عالقة اللوحة/العنوان: "

 1وحة، فهي تكشف عن عمق انفعاؿ الفناف وتأثًنه بثورة اؼبليوف ونصف اؼبليوف شهيد."تبديو لنا الل

جاءت الصورة عامرة باألشكاؿ واأللواف والتفاصيل، إهنا لوحة ال  الوصف األولي لعناصر اللوحة:

 نعثر فيها على مكاف شاغر، كما يظهر من العنواف، الصورة سبثيل ثورة اعبزائر.

 

                                                           
1
معة اٌمان عفّان، داللة الّصورة الفّنٌة، دراسة تحلٌلٌة سٌمٌولوجٌة لمنمنمات محّمد راسم، رسالة ماجستٌر فً علوم االعالم واالّتصال، جا - - 

 .10، ص 1113/1114الجزائر، 
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 الثانية: دراسة بيئة اللوحة: المقاربة

عمل تشكيلي جداري نفذه الفناف بتعالق وتناص مع ) اعبورنيكا للفناف بيكاسو ( الذي نفذىا    

( ، نفذ العمل بالزيت على خشب معاكس 1937إثر ؾبزرة حدثت يف قرية اعبورنيكا سنة )

 وتضمن شخوصا متعددة )فكرات( توحي بالعدـ والبؤس واعبريبة.

الفناف يف البناء اعبمارل إذل اإلنشاء اؼبفتوح اػبارل من اغبدود اؼبؤطرة للفكرة فبا وضع  "عبأ   

شخوصو اؼبؤثرة يف مركز العمل، كما ألغى اؼبنظور وعاجل التشريح وتصرؼ بو حبرية، دبعىن أنو دل 

 .1يوف"يفقد شخوصو أسس التشريح لكنو بالغ فيو ما بٌن االستطالة لأليدي واألرجل والرقاب والع

تصرؼ الفناف بالسطح التصويري كفضاء تغوص فيو األشكاؿ ىائمة تفكر باػبالص من    

اؼبأساة، كما ضبل العمل بٌن جنباتو تقنية استعارىا الفناف من اؼبوروث اغبضاري القدصل كتصرفو 

ا إزاء إذ وضعها بصورة جانبية بالنسبة ؼبوقعه ،بالتشريح وإنباؿ اؼبنظور، فضال عن تصرفو بالرؤوس

 اؼبشاىد.

 

 

 

                                                           
1
، يونيو 511ؿباولة لكسر اغبجز بٌن متلّقي وفّن اعبماؿ، كيف نتذّوؽ الّلوحة؟، ؾبّلة العريب، الكويت،العددفّواز يونس،  - 

 .155-146، ص2001
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 الوعاء التقني والتشكيلي الذي وردت فيو اللوحة: 

أف يكوف رساما تشبيهيا فهو دل يكن أسلوبو تطبيقات لنظرية ؿبددة  إف ؿبمود صربي اختار    

التعبًنية، اؼبتأثرة بالفكر االشّتاكي، اؼباركسي، لبلورة النزعة: -خالصة، بل استجاب لنزعتو الواقعية

 الواقعية االنتقادية، وليس ؿباكاة الطبيعة أو األساليب التقليدية.

دة، والفقر، انفرد فيها وحده، بتعبًنية استقى أصوؽبا من وعيو فموضوعات: الشهيد والعوائل اؼبشر    

-اؼببكر بالظلم االجتماعي، الذي يرجعنا إذل أصوؿ سومرية سحيقة، إذل جانب وعيو االجتماعي

السياسي، اؼببكر للتحرر الوطين، فلم ىبف نزعتو اليسارية، يف رصد معادل حياة ىيمنت عليها قروف 

 .1ًنية ىنا، ليست نزعة ذاتية ، إال يف حدودىا اعبمعيةطويلة من الركود، فالتعب

"إهنا واقعية منحها ال وعيها كأسلوب دل يغب عنو التشخيص: نسوتو اؼبدثرات بالسواد، وعاؼبو    

وغيابو، ما  –ووجوىو الكاغبة الّت دل تفقد لغز حضور اإلنساف  –اعبنائزي الشبيهة دبشاىد دفن 

ىي إال تفصيالت لريادة تزعمها ؿبمود صربي، جبوار دراساتو النقدية، لعادل انقسم ما بٌن ماردين: 

األمريكي والسوفياٌب، وىو يرى أف الفن ليس مرآة أو زينة، بل منظومة عالمات ومشفرات ، ال 

 .2التعبًنية"-يبكن عزؽبا عن واقعيتو

                                                           
1

 .1102ماي  -
2
ٌّنة من اعالنات مجلّة الّثورة  -  االفرٌقٌة،( فاٌزة ٌخلف، دور الّصورة فً الّتوظٌف الّداللً للّرسالة االعالنٌة )دراسة تحلٌلٌة سٌمٌولوجٌة لع

 .06، ص 0887رسالة ماجستٌر فً علوم االعالم واالّتصال، جامعة الجزائر، 
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مكمال لألظباء الرائدة فحسب ، بل منهجا قد قبده ينبثق، ؿبمود صربي، كرساـ وكمنظر، ليس    

عرب التشخيص أو التجريد، كي تستعيد الواقعية ذبددىا، وليس بصفتها ؿباكاة أو انعكاسا، بل 

 جزءا من عادل يولد فوؽ أنقاض حتميات اؽبدـ.

وحساسية بالعدالة  "وإف كاف ؿبمود صربي، دبا سبتع بو من ثقافة فلسفية ووعيا نقديا، ورىافة فنية   

والظلم...إخل، يقف على الطرؼ اؼبغاير غبداثات )باذخة( صباليا أو على صعيد االكبياز ألبعاد 

فنية، فإنو وجد حياتو يف عمق االحتداـ، وبيسر أعلن عن انتماء كلفو الكثًن من األذى، ولكن 

التكوين والبناء/ عالماتو  منحو قدرة على بلورة استجابات إبداعية نادرة، فمحركات الفن ) قوانٌن

 .1ورموزه/ وتقنياتو عامة( دل تغادر فلسفة اإلنساف يف مواجهة العادل اػبارجي وصراعاتو العميقة"

القومي، غبقبة ما بعد االستدمار، حيث  –األمر الذي جعلو يكرس فنو ؽبا، مع النضاؿ الوطين    

لعالمات( ضمن اؼبنجز اعبديد، وعندما  منح األسلوب حرية أكرب يف ربقيق عمل )التشفًنات( و )ا

كاف أثر بيكاسو يف الرسم، كأثر ىنري مور، يف النحت دل يسلم منو فناف ما يف أوربا أو خارجها، 

فإف ؿبمود صربي، غامر )ربديا( يف إعادة صياغة اعبورنيكا، ولكن دبا دل تكن استنساخا، بل تناصا 

 يتو اغبضارية.موازيا غبادثة دل تغب عنها ذات الفناف أو ىو 

إف الثورة اعبزائرية تعترب من أىم الثورات الشعبية العاؼبية، ذلك اهنا اندلعت من عالقة اللوحة/الفنان: 

وربقيق آمالو، وعندما كانت اعبزائر، بعد أكثر من قرف من الكفاح،  ،أوساط الشعب ػبدمة أىدافو

                                                           
، يونيو 511فّواز يونس، ؿباولة لكسر اغبجز بٌن متلّقي وفّن اعبماؿ، كيف نتذّوؽ الّلوحة؟، ؾبّلة العريب، الكويت،العدد -1

 .155-146، ص2001
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المة لفن ىباطب غًن النخبة: الضمًن موضوعا عاؼبيا وعربيا، فإف ؿبمود صربي دل هبد فيها، إال ع

كاف أثر بيكاسو ؿبفزا لصربي باختيار رموز: الشمس/اؼبشعل/ىدـ  اعبمعي،

السجوف/اؼبشنقة/والشخوص وقد كفت أف تنتمي إذل بيكاسو، وإمبا إذل )رليف( عراقي أقبزه الفناف 

ة تعبًنية تغدو فيها خبطوط حادة، جدارية النزعة، وبألواف ـبتزلة، كي تغدو لوحة مبوذجية لرؤي

)الذات( ذاتا صبعية، وخارج كل انغالؽ، حيث االنتفاضة، تبلغ حد الصراخ، لتؤكد حيوية الفعل 

 الدرامي للحدث فنيا، ودبا سبثلو من خصائص جدلية بٌن العاؼبية واحمللية.

ترجعنا إذل  على خالؼ نصوص أخرى استلهم فيها: الشهيد، واؼبواكب اعبنائزية )الّتثورة اعبزائر،    

أزمنة سحيقة( تستكمل رؤية الفناف بٌن تصوير )القنوط( و)التمرد(، على انو يف اغبالتٌن، يبنح 

التأصيل مفهـو اإلنبات دبعناه اعبدرل: استكماؿ عناصر البذور الداخلة يف نص، ذباوز الّتكيب، كبو 

  أف يطويها الزواؿ أو احملو.الوحدة العضوية، دبعىن: إف جديدا ال يولد إال باالكبياز لقضايا تأىب

 المقاربة الثالثة: المقاربة السيميولوجية.

إننا يف ىذه اللوحة الفنية قبد سبك الفناف يف تسلسل األحداث بتناغم مع اؼبوضوع الذي "   

أحدث ىزة إنسانية يف اجملتمع، وألف الفناف أكثر تواصال مع اجملتمع جسد ىذه اجملزرة دبأساوية 

اغببكة تنتظم على وفق أحداث متسلسلة ربوي سببا ونتيجة فقد أنبل السبب بوصفو  صبالية، والف

، كما دل يركز الفناف على شخصية ؿبورية 1حدثا وقع واستعرض النتيجة الّت تفرزىا مأساوية اؼبشهد"

                                                           
1
، 1113)مغامرة سٌمٌائٌة فً أشهر االرسالٌات البصرٌة فً العالم(، الجزائر، دار الغرب للنشر والّتوزٌع، قّدور عبد ّللّا، سٌمٌائٌة الّصورة،  - 

 .083ص 
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بوصفها ىدفا ثابتا للحبكة، إمبا أعطى لكل شخصية حضورىا الفاعل الشّتاكهما يف اؼبوقف، اما 

 الثالث واؼبتضمن انتظاـ اؼبادة حوؿ الفكرة األساسية، فسعى إذل ترابط شخوصو مع بعضها. اؽبدؼ

لقد جهد ؿبمود صربي على أف ىبتزؿ مفرداتو إذل مرحلة توحي حبوارية اؼبنجز مع اؼبتلقي بلغة    

ية وما مشّتكة بسيطة. مثلت الفكرة اإلطار العاـ للمنجز بوصفها النسغ الواصل بٌن اغبداثة الواقع

 وبملو الفناف من تداعيات واستنهاضات ذاتية حياؿ اؼبشهد.

أما الصورة الدرامية الظاىرة فقد كبى الفناف يف بناء أحداث العمل بناءا ملحميا انبثقت منو تسمية    

العمل، فتولدت من فكرتو ذروة العمل وحبكتو ضمن سياؽ منتظم دل يتضح فيو اعبانب اؼبضاد للقيم 

ؾبرمو اجملزرة( فعمد إذل إخراج رمزية االحتالؿ خارج العمل وال وجود للمحتل ضمن اإلنسانية )

 ىيكلية اؼبنجز.

جاءت دالالت األلواف اؼبوجودة يف اللوحة على مايلي: "إف بساطة األسلوب دالالت األلوان: 

اللونٌن الذي استخدمو الفناف صربي وتأكيده على أنبية اػبطوط القوية اؼبتينة واغبادة وتضادات 

األضبر واألزرؽ دبا فيهما من طاقة تعبًنية تراجيدية ىائلة فبا منحها لوحة متكاملة، إضافة إذل خلفية 

اؼبشهد الناجحة الّت عمقت اغبس اؼبأساوي من خالؿ مباشرهتا غًن الفجة، كل ىذا جعل من عمل 

 .1لوقت ذاتو"الفناف صربي آية و)بيانا( متجددا ضد االستعمار والقمع الالإنساشل يف ا

 

 

                                                           
1
معة اٌمان عفّان، داللة الّصورة الفّنٌة، دراسة تحلٌلٌة سٌمٌولوجٌة لمنمنمات محّمد راسم، رسالة ماجستٌر فً علوم االعالم واالّتصال، جا - 

 .10، ص 1113/1114الجزائر، 
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 يبكن أف قبمل ما استخلصناه من ربليلنا للوحة ؿبل الدراسة " ثورة اعبزائر" يف النقاط التالية:    

  سعى الفناف يف أعمالو إذل مزاوجة الصورة التشكيلية مع الصورة اؼبتحركة فبثت الصورة الدرامية

 بوضوح.

 لذا جسد حالة اغبرماف اؼبتسلط دل يفصل الفناف موضوعو السياسي عن اؽباجس االجتماعي ،

 على اجملتمع بفعل الضغوط السياسية.

  تبىن الفناف يف مضموف لوحتو القيمة اؼبعنوية لإلنساف بوصفو ؿبور الكوف الذي بنت كل تلك

اإلشكاليات أسسها عليو، ودل يكن الفناف ىو الوحيد يف التصدي إذل موضوعة اإلنساف، بيد أنو 

نب خاصة سياسية واجتماعية، لذا جسد الفناف الصورة الدرامية يف سلط عليو الضوء من جوا

منجزه التشكيلي لدرايتو وفهمو العميق للقيم الروحية اإلنسانية فضال عن إوبائو للمتلقي يف 

 التعامل العاطفي التلقائي مع اؼبنجز للحدث.

 استثارة الفعل الدرامي  اعتمد الفناف أسلوب اإلنارة اؼبسرحية يف لوحتو لغاية وظيفية ينبغي منها

 بوصفو الطريق األصوب واأليسر يف تفعيل اجملتمع.

  كما سعى إذل مشاكسة اؼبتلقي من خالؿ االنفعاؿ الذي يولده العمل على إف الصورة التشكيلية

 سبس اؼبتلقي يف دقائق حياتو التفصيلية لًنى اؼبتلقي ذاتو يف كل عمل.
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 ا الدرامي والّتاجيدي لتلتقي بالّتاجيديا ألف اؼبضامٌن دل هبسد الفناف القيمة الدرامية بشقيه

 استشارة اؼبأساوية الّت يعرضها الواقع السياسي اؼبتأـز تنحو حياؿ الّتاجيديا، لذا عمد إذل

     العواطف لغاية تعبوية.
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اهنا تبقى متثل جزءا من ثقافة االنسان و حضارتو و ممارستو  إالان الفنون رغم تنوعها و تعددىا     
فهي تشكل عنصر ىاما يف حياتو حيث اعترب اجملتمع ان الفن ىو ثقافة عليا ختص احملرتفني  اليومية ،

 و انو احد عاصر اللهو و الرتفيو .

من فنون اجملتمع اجلزائري و االعرتاف جبهود اجليل  الشيءو من خالل حبثنا ىذا حناول ان خنلد بعض 
 تأصيلعلى  عملوايادة اجلزائرية خاصة ، حيث الرائد من فناين اجليل االول و الثاين يف حركة الر 

بصمة واضحة املعامل على خارطة الفن التشكيلي  يرتكواان  استطاعوااملدرسة العربية التشكيلية و 
     ل العربية من خالل ما اجنزوه ابان الثورةاجياجلمالية لأل الذائقةالعريب و العاملي ، و حماولة تطوير 

، حيث عرفت اجلزائر االستشراق يف كال من الغرب يفيدون اىل اجلزائر  و بعد االستقالل مما جعل
 الفرتات التالية )االحتالل ، و االستقالل ، العصر احلديث ( .

 و اخريا ميكننا القول بان اجلزائر جعلت مكانة لنفسها يف التاريخ الفين التشكيلي العريب و العاملي .
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