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 إهداء

  بسم هللا وباهلل اهدي سالمي وبه أبدا كالمي    
 أهدي  ثمر  ثمي  

« ...  و باإماإددم ااساااًا   ... »إإل مم  قاا  فيثا اإثمإل  عّز و  ج  

مم سسع  وما إعرر اإلناا و  د ع مسي  ي   إإل... و اضنتني أاشاءها  بج ددديا..إإل اإتي رآاي  قمبيا  بج  فنفيا

 اإلاإفة  "   يأم " منبع اإلناا ا ع إاسااة   ’سيمر  مي اإمفاإي  .ام فاايا وانااليا  

وابماسي اإلي دنفم  ربي  ..إإل  دواي ااوإل  إإل مم إم دببج  مي دمما مسمثي و سندي ااوا  ي مشماري اإدراسي  
ااألالال   ثج وا تيد إتمبفتي واسمفثي إإي اامي ما    مو ممارم  أإبسني مم  إإيإإل مم ر سع رأسي  اإفاًا ا تباراًا به  ..

    امر  ربي  "بيأ"إددا   

 " ااشة"أألتي  

 : إإل كج اإساامة مم

 إإي أ ما  اإساامة  لفما و كبفما  

 إإل اااباو و اا د قاء  

 إإي كج زمالاي و زمفالاي  ي اإدراسة و كج مم ألطل مسي هلا اإثشمار

 إإي كج مم سقط اسثه سيما مني                               

                                                                                        اإطاإبة

                                                                     أوطار ألفمر
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شمم و  م قاا  

  اإدكتمر شقموا اماي  اإثشمفاستاذي  بارار اإشمم و اامتناا  بأسثل أاقدم

 

 

 

 

                                                                                                اإطاإبة

                                                                    أوطار ألفمر
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مقدمة  

جذابة ال تحدىا  الجزائر بمد حباه الخالق بثروات عظيمة قمما نجدىا في غيرىا من األوطان ، مناظر
أمنة مطمئنة داخل أراضي ىذا البمد  (ترقد)حدود، مياه عذبة تجرؼ من خالليا أنيار، معادن نفيسة 

. المحظوظ

أما مجال الحياة الروحية فتعتبر الجزائر من اعرق  الدول التي تزخر بيذه األماكن المقدسة 
واألضرحة ، من بين ىذا السرب العظيم من المناطق اخترنا ضريح سيدؼ المجدوب بمدينة مستغانم 

. ولي هللا الصالح سيدؼ المجدوب ىنا لنسدل الستار ونسمط األضواء عمى الذؼ ساقو هللا 

 أخذت الناس توفد إليو من كل حدب وصوب عمي مر السنين إذ من الصعب جدا التفرقة بين 
ماىو واقع و ماىو روحي تجد الموسيقى والبخور من حولك في كل شئ ينبض بالحياة ورغم بساطة 

فيي أغنى العروض االحتفالية بالخصائص الفريدة فتراىم يتراقصون جماعات و فرادػ و " الوعدة"
.  يشعمون الشموع و يحيون ذاك الزمن التصورؼ المقدس

حيث تمقى ... العالج، الزواج،: الفرد المستغانمي استغل ىذا الحدث الطقوسي في طمب األمنيات
مايعرف بالزيارة في مستغانم رواجا شعبيا متقطع النظير تبعا لما تنطوؼ عميو ىذه األمكنة 

. المتميزة من قيمة سياحية وثراء ثقافي وبعد ديني مقدس  (األضرحة)

الخطة  

   مقدمة  

 فكرة الموضوع  -1
 أسباب اختيار الموضوع  -2
 أىداف الموضوع  -3
 التقنية المختارة -4
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 مراحل إنجاز الروبورتاج  

II-1 –  مرحمة ماقبل التصوير

 التحضير -1
 يسسالسينوب -2
 البطاقة الفنية -3

II-2–            مرحمة التصوير 

المعاينة  -4
 التصوير -5

II-3–مرحمة ما بعد التصوير  

  المشاىدة -6
 التركيب -7
 التعميق -8
 الموسيقى -9

 المزج -10
 شارة البداية -11
 شارة النياية -12

         التقطيع التقني  

         خاتمة  
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I- 1 -فكرة الموضوع 

تدور فكرة الموضوع حول ضريح سيدؼ المجدوب بمستغانم ومما يتوفر عميو من رواج بين وسط 
أىل مستغانم و أنا أعمم  أن الروبورتاج يقوم بتصوير مدػ عراقة ىذا المكان وتمبية ما يحتاجو 

 الزائر، وأين 

. يتواجد في الوالية و كيف يقومون بيذا الحفل الطقسي

 

I-2 أسباب اختيار الموضوع                                                                                                                              : 

  يقول”سترتون  تشيد “ ليس ىناك موضوع قميل األىمية ولكن ىناك أشخاص
تنحصر بين الذاتية و   الموضوع الختيار دفعتنا التي األسباب أبرز ومن 1 االىتمام قميمي

 :الموضوعية وتتمثل فيما يمي

 

 

 

 

 

 

 

                              
1- Flaurance le bras: les régles d'or pour rediger un rapport un mémoire, une thése marabout,  

1993/p27.  
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األسباب  الموضوعية 

القيمة العميا التي تتمتع بيا األضرحة و األولياء الصالحين في تفعيل البعد العقائدؼ في  -
 مستغانم

 
إعطاء الجميور المستيدف أكبر قدر ممكن من المعمومات عن ىذه األماكن المقدسة و  -

 .التعريف بيا
 

 .نقص التغطية اإلعالمية حول الدور الفعال الذؼ تمعبو ىذه ااالماكن في جمب السواح -

األسباب الذاتية 

 .االىتمام الشخصي بالبحث االنثربولوجي -
 

 .االىتمام الشخصي باألولياء الصالحين -
 .اكتساب تجربة ميدانية في مجال الروبورتاج باعتبارنا صحفي المستقبل -

 
 .الفضول الكبير و الرغبة في الغوص في األماكن المقدسة في مستغانم والتعرف عمييا -
 .ارتباط الموضوع بمكان الدراسة ، مع ما يمكن توفيره من سيولة الحصول عمى المعمومات -
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I 3 أهداف الموضوع  : 

الشك ان الروبورتاج حول أؼ موضوع يكون ألىداف في نفس الصحفي وألؼ صحفي قد سطرت 
: جممة من األىداف قبل الشروع في انجاز الروبورتاج 

 المساىمة في إثراء مكتبة قسم عموم اإلعالم و االتصال بمعمومات ومعطيات مدعمة -

 بالصور، حول دور الصحافة العممية في تدعيم و دراسة التراث اإلنساني المادؼ  وكذلك لتكون 
. مرجعا لمطمبة الالحقين وغيرىم ممن ييميم األمر 

تقديم عمال إعالمي يرتقي إلى مستوػ طالب متخرج من قسم عموم اإلعالم و االتصال   -

. تخصص صحافة عممية
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I 4إن معالجة إؼ موضوع في مجال اإلعالم يتطمب اختيار نوع صحفي يتالءم: التقنية المختارة 

 معو ، ونقمو إلى الجميور المتمقي عبر وسائل اإلعالم المختمفة ، وىو األمر الذؼ دفعنا إلى 
 اختيار

 الروبورتاج المصور كتقنية لتجسيد وعرض موضوعنا ىذا ، باعتبارىا األنسب لنقل ووصف 
 مختمف

 ونحن نعمم أن الروبورتاج يقوم بتصوير واقع ونقمو إلى الجميور وىو كما يقول .  حيثيات الموضوع 

 .1تصوير بالكممات تتحول معو الكممة أو الجممة إلى كاميرا" الدكتور سامي ذبيان 

. تعريف الروبورتاج - أ-4

". روبورت" كممة مستقمة من الفعل اإلنجميزؼ Reportageإن كممة الروبورتاج  : "لغة

 إؼ المخبر الصحفي و التي تعني نقل شئ من مكان إلى أخر  Reporterوالتي اشتق منيا اسم 
. 2أو إرجاع الشئ إلى مكانو  وأصمو

تصوير الواقع الحقيقي و األحداث الممموسة ، بيدف :"كما يمكن تعريف الروبورتاج عمى انو 

تقديم صورة حية ، ممونة وشفافة لواقعة أو حدث حتى يتمكن القارغ أو المشاىد أو المستمع ، أن 

 ".3يتقرب أكثر من ذلك الواقع أو الحدث ويصبح كأنو شاىد الواقعة أو عايش الحدث نفسو

فالروبرتاج ىو النوع الصحفي األحسن واألنسب لتجسيد المواضيع التي تقوم عمى الوصف الحيوؼ 

                              
 .70،ص 2004دمحم لعقاب ، الصحفي الناجح ، دار ىوما ، الجزائر، 1
 .4،ص1999ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،"اقترابات نظرية من األنواع الصحفية "نصر الدين عياضي  2
 .46نصر الدين العياضي ، نفس المرجع ، ص  3
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والروبورتاج من ىدفو أن يجعمك تسمع وترػ بما سمعو ورآه وأحس بو . المباشر لموقائع والحقائق

 . 1فالصحفي المعد لمروبورتاج يعير حواسو لغيره، فيو يمثل القراء والمستمعين.. الصحفي نفسو

أما الروبورتاج التمفزيوني فيو نوع فيممي ييتم بنقل األحداث والوقائع بسرعة ديناميكية وبأقصى 

يقدم فيو الصحفي معمومات مباشرة ، فيقوم بدور المشاىد المشارك في الحدث . قدر من الواقعية

لذلك فيو يمثل عين وأذن الجميور، الروبورتاج التمفزيوني يقدم السياق الواقعي لمحياة خارج 

. 2األستوديو

يعتبر األسموب من بين األمور الميمة في الروبورتاج ، فيو يقدر أىمية الكممة ، لذلك ينبغي عمى 
. الصحفي أن يعتني باألسموب بصفة خاصة ، ألنو الخاصية األساسية لمروبورتاج

 

 

 

 

 

 

 

                              
1    - Michel Voiri, Guide de la redaction, CEPI, Paris 1998, p47. 

 
  .20: ص القاىرة، العربي، الفكر دار الثالثة، الطبعة  ، التحرير فن في المدخل حمزة، المطيف عبد - 2
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كيفية إعداد الروبورتاج - ب-4

يجب عمى الصحفي أن يتجنب إصدار أحكام نيائية أثناء تحريره لمموضوع محل الدراسة ، بحيث 
 أنو

.  غير مكمف بالتحقيق الذؼ يعتبر نوعا صحفيا أخر 

فالصحفي ىنا مكمف بسرد وقائع حدث محدد ، ويجب أيضا أن يبقى يقضا لممراقبة المتواصمة 
 لألشياء

.  التي تحدد مسار األحداث الرئيسية 

: وحسب إتحاد الصحفيين العرب تمر عممية إعداد الروبورتاج بالمراحل التالية

 .جمع المعمومات الخاصة بموضوع الروبورتاج -1
 .توظيف األحداث -2
 .خطة النص -3
 .التفكير في كيفية التقديم حتى تكون ىامة وجذابة  -4
الكتابة النيائية لمروبورتاج انسجاما مع الخط  السياسي لممؤسسات الصحافية التي يشغل  -5

 بيا 
الصحافي ، وأن المشاىدة ىي الميمة األولى لمعد الروبورتاج لما يجرؼ حولو من أحداث 
، وما يقال من كالم ثم يسجل انطباعاتو حول ىذه األشياء ،فيجب عميو أن ينظر ، يسمع 
، يفيم، يسجل ثم يقرر، ويجب عمى الصحافي أن يكون أداة إدراك وحسن لكي يترك القراء 
و المستمعين و المشاىدين يعيشون الحدث كما وقع  والعمل األول لمصحفي البحث عن 

الواقع و التواريخ و التفاصيل في عين المكان التي ال يجب إىماليا، فعمى الصحفي التحمي 
باألمانة عند نقل الوقائع ، واألحداث بما فييا أخالقيات العمل و احترام قواعد شرف 
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المينة، كما يجب عميو إعالم القارغ باألحداث و أبطاليا األساسين و تسجيل ردود فعل 
. الخ....الجميور و االىتمام  باألحداث اليامة كالمناخ، الزمن ، الجميور 

: 1أنواع الروبورتاج الصحفي- جـ-4

ينقسم الروبورتاج المصور إلى ثالثة أقسام متباينة من حيث استعماليا و أشكاليا و الروبورتاج من 
 حيث

.  الموضوع ، وىي 

 الروبورتاج القصير 
 الروبورتاج المتوسط 
 الروبورتاج التحميمي 

. وسنتناول كل منيم بالتفصيل الوجيز

 و يعرف باألحداث الخام التي تشكيل المادة األولية الممونة و (السريع )الروبورتاج القصير -1
 المسيرة لألخبار المصورة الرئيسية أو الموجزة ، وييتم ىذا الشكل باألحداث الحالية التي 

 . تجرؼ في اليوم و المرتبطة بمحدودية الوقت و سرعة حدوث الحدث
و " كيف"من؟ ماذا؟ متى؟ وأين ؟ إما :  وفي ىذا الشكل تتم اإلجابة عن األسئمة التالية

 .فال يمكن اإلجابة عمييا بسبب الوقت" لماذا"
ومما يميز ىذا النوع ، ىو مدة التي تزيد عن دقيقة ونصف و استعمال أجيزة الفيديو 

ووسائل التصوير المتنقمة ، السرعة في التصوير المتنقمة ، السرعة في التصوير و الخفة في 
 .(التركيب )المونتاج

 .وينقسم إلى قسمين: الروبورتاج المتوسط-2

                              
 .55،ص 1991نور الدين بمبيل، دار الكتابة الصحفية ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1
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يقوم الصحفي في ىذا النوع بمعالجة ، الحدث ، وعرض الواقع و تفسيره بعمق : الروبورتاج المعمق 
، وال تزيد مدتو عن أربعة دقائق وىو يشكل المادة اإلعالمية لممجالت اإلخبارية األسبوعية المصورة 

. وكذلك الحصص األسبوعية

ينطمق  ىذا النوع من واقعو معينة أو ظاىرة تحت المالحظة المباشرة  ويحاول : الروبورتاج التحميمي
 دقيقة، ويتسم ىذا 20-15تحميل أسباب الظاىرة واستخالص النتائج ، وتتراوح مدتو الزمنية بين 

النوع بإمضاء الشخص ، أؼ يأخذ التوجو الذؼ يريده الصحفي ، ويعطي التفسيرات الخاصة و 
. وىذه التفسيرات مستمدة من الواقع الحي" لماذا"المتباينة عن اآلخرين أثناء اإلجابة عمى السؤال 

عالم الحيوانات ، عالم  )وىو يعالج مواضيع مختمفة عن العوامل مختمفة في: الروبورتاج الكبير
.  دقيقة إلى ما فوق 45ويستغرق وقتا كبيرا النجازه ، وتتراوح مدتو الزمنية بين  (البحر، و السياسة

: أما أنواع الروبورتاج من حيث الموضوع فهي

وىو الروبورتاج الذؼ ييتم بمعالجة القضايا االجتماعية مثل  : الروبورتاج االجتماعي - أ
 .الخ....االنتحار ، المخدرات ، الطفولة ، المرأة

 
وىو الذؼ يدور حول القضايا السياسية و الوقائع و األحداث  : الروبورتاج السياسي - ب

التي ليا  عالقة بالسياسة مثل قضايا اإلرىاب و االنتخابات نوع النظام داخل إؼ بمد           
 .الخ... األمن 

وىو الذؼ ييتم بالتعارف باألماكن و المناطق السياحية لبمد : الروبورتاج السياحي - ت
معين ، وييتم كذلك بالمساحات السياحية التقميدية لبمد معين ، ىادف وراء ذلك لجمب أكبر 

 .1عدد ممكن من السياح
 

                              
 .55دمحم لعقاب، نفس المرجع، ص  1
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ارتبط ىذا النوع من الروبورتاج المحاكم و القضايا المختمفة :  الروبورتاج القضائي - ث
لمعدل، والتي تتناول كذلك القانون التشريعي داخل المجتمع ، وينبغي عمى الصحفي الذؼ 
 .يقوم بانجاز ىذا النوع من الروبورتاجات أن يتجمع بالثقافة القانونية المعمقة في ىذا المجال

يدور ىذا النوع حول المواضيع الثقافية مثل ثقافة المطالعة في منطقة : الروبورتاج الثقافي - ج
 .معينة أو بمد معين ، اإلنتاج األدبي و الفني ، الممتقيات الفكرية

 
يتعمق باألحداث الرياضية ، وكل األمور التي تدخل في المجال : الروبورتاج الرياضي - ح

 .الرياضي
 

وىو نوع ىام من أنواع الروبورتاجات ألنو يدور في المناطق الساخنة : الروبورتاج الحربي - خ
كمناطق الحروب و التوترات و النزاعات المسمحة و غيرىا ألنو يجمب أنضار الكثير من 
المشاىدين ، ويشترط عمى معد ىذا النوع ، أن يمتاز بتدريب خاص من الناحية البدنية ، 

 .وكيفية حماية نفسية وكيفية التعامل

اخترت ىذا الروبورتاج المتوسط أو الروبورتاج السياحي ، والذؼ يتناسب مع دراستنا : النوع المختار
 ، 

إذ أننا ال نريد اإللمام بكل جوانب الموضوع ومعرفة كل التفاصيل والموجود بضريح سيدؼ المجدوب 
 .و الوعدة إنما  نريد أن نبين أىمية ىذه الممارسات و المعتقدات المغموطة عند الناس

 

 

 

 



15 

 II .  مراحل إعداد الروبورتاج

II-1 - مرحمة ما قبل التصوير

التحضير –1    

. فيي تعتبر بمثابة نقطة البداية أو النقطة األساسية ,تعد مرحمة التحضير من أىم مراحل العمل 

ىذه المرحمة كانت في اغمبيا اعتمادا عمى الموسوعات السياحية باإلضافة إلي وثائق أعطيت لي 
 من

 طرف مديرية السياحة بوالية مستغانم كما اعتمدنا بالدرجة األولى عمى معمومات من طرف 
مختصين في  التراث و التاريخ حيث كان اتصمت بيم  من اجل االتفاق عمى المقابالت العممية 

وكان ىناك من رفض المقابمة و منيم من قبل بيا ثم أخذنا أرقام ىاتفيم من اجل المقابمة ,المصورة 
 .
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 السينوبسيس–2   

إن الفكرة الرئيسية التي تدور حول ىذا الموضوع المصور ىو التعريف بيذه العادة التي يقوم بيا 
. السكان في كل شير مارس، وما ىي الطقوس التي يقومون بيا  

حاولنا من خالل روبرتاجنا الوصفي رصد دور ىذه الطقوس في تنمية وعي الناس العقائدؼ و 
.  الدوافع التي تدفع بالمواطنين لإلقبال عمى ىذه األضرحة 

وبصفة عامة الروبورتاج الذؼ  نحن بصدد إنجازه ينقل لنا صورة واقعية عن ضريح سيدؼ 
. المجدوب في مستغانم  ومالو من دور في جمب الناس لالحتفال و طمب الحع و األمنيات
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 البطاقة الفنية –3

ضريح سيدؼ المجدوب : العنوان 

. روبورتاج مصور: التقنية المستعممة 

. روبورتاج سياحي: النوع 

 ثانية 55 ودقيقة 6: المدة 

أوطار خيرة : أعداد و تقديم 

الدكتور غوتي شقرون : إشراف األستاذ 

بعض المعالم التاريخية و الدينية . شواطئ مستغانم : أماكن التصوير 

  ضريح سيدؼ المجدوب 
 مدينة مستغانم 

 panasonic m 900: الكاميرا نوع 

  minidv:نوع الشريط

عيسو جازية : الصوت 

موسيقى عيساوة مستغانم :  الموسيقى المستعممة

خيرة : الكتابة االلكترونية

 21/03/2019: تاريخ  االنجاز

عام :الجميور المستيدف 
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. 2018/2019: السنة الجامعية

II2 - مرحمة التصوير

 :المعاينة – 4   

 في ىذه المرحمة يقوم الباحث بتقديم دراسة مفصمة لمنص و السيناريو المكتوب الذؼ سيطوره فيما 
 بعد 

إلى مشاىد ، ولقطات قابمة لمتطوير فنيا . و يحولو إلى سيناريو مفصل حيث يقسم الباحث العمل 
 وتقنيا ،

 كما يقوم من جية أخرػ بتحديد أماكن التصوير ، و المدة الزمنية الالزمة لذلك و الشخصيات 
 التي يراىا

.  مناسبة و التي ستساعد في انجاز الروبورتاج و إعداده

وفي البداية قمنا بوضع الخطوط لموضوعنا ، والتي تتمثل في تحديد الشخصيات و الجيات التي 
. تفيدنا

وأول خطوة قمنا بيا ىي االتصال بمديرية السياحة بالوالية و المسؤولين  و قدمت لنا معمومات 
. ميمة حول الموضوع

: أما األماكن التي حددناىا لمتصوير فيي كالتالي 

 المناطق السياحية  بنظرة عامة . 
 ضريح سيدؼ المجدوب 
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 :التصوير –5

مرحمة التصوير ىي مرحمة ميمة تضمن نجاح الروبورتاج، وتبدأ المرحمة بعد التحضير لمموضوع 
 .واختيار أماكن التصوير وأطراف المقابالت وتحديد مواعيد التصوير

تعد ىذه المرحمة امتداد لمرحمة ما قبل التصوير ، فبعد االنتياء من المعاينة وجمع المعمومات 
. باشرنا في عممية التصوير 

 ومن خالليا قمنا بتصوير مقابمة مع الناس أؼ الزوار  21/03/2019وكان ذلك في يوم 

ثم انتقمنا إلى التصوير في المدينة حيث تنقمنا بين أرجاءىا من الحدائق و الغابات و التصوير في 
 األماكن

.   المائية و المناطق السياحية بعدىا انتقمنا لمضريح 

 

 II-3 -مرحمة ما بعد التصوير 

 :المشـاهـدة–6   
نقوم  بمراجعة المادة الخام المتحصل عمييا ، بعد االنتياء من التصوير تتم عممية المشاىدة 

 وتسجيل

.  النتقاء أحسن المقطات التي تثرؼ الموضوع. محتوؼ المقطات ، وتمخيص مضمون المقابالت

ومن خالل ىذه المرحمة، قمنا بمشاىدة المادة المصورة لعدة مرات حتى يتسنى لنا تحديد ما نحتاجو 
 من

 مشاىد بين ما نستطيع االستغناء عنو، ثم قمنا بترتيب المقطات في خمية التركيب بشكل يخدم 
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 ،جالروبورتا

 جلمروبورتا المخصصة الزمنية في المدة  وىذا وفق سيناريو مسطر من أجل تسييل عممية التحكم

 
: لتركيبا–7

 1المونتاج ىو العممية الفنية لتركيب المقطات وترتيبيا

 من أعقد وأىم المراحل،وعميو يتوقف نجاح أو فشل أؼ منتج سمعي بصرؼ،فعممية التركيب تعد 

  والتركيب عممية تقنية يقوم بيا المركب، وىي تعني تجميع المقطات وربطيا باستبعاد المقطات الغير

ضافة لقطات ما أو تبديل وترتيب المقطات بطريقة   صالحة من حيث المضمون أو النوعية، وا 
 المخالفة 

 إذ عمييا يتوقف نجاح أو فشل أؼ منتوج سمعي بصرؼ  فالمونتاج يعني تجميع .لترتيب تصويرىا

 . المقطات  وربطيا ببعضيا البعض وفق خطة محكمة ، ومراعاة تسمسل الموضوع

 وىذا باعتبار أن التركيب عمل معقد يتطمب (Monteur)وقد يتم المونتاج بوجود الشخص المركب

 وقد كان التركيب رقميا بواسطة . االختيار ، إلغاء، اإلضافة و التقصير قبل الجمع و اإللصاق
 جياز

 . الكمبيوتر

فبالنسبة لي فان عممية التركيب جاءت بعد جمع المعمومات و المادة الخام الضرورية المتحصل 
 عمييا

                              
 .195،ص 1988سعيد دمحم السيد، إنتاج اإلخبار في الراديو و التمفزيون ، عالم الكتب ، القاىرة ، الطبعة األولى، 1
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 أيام في اليوم األول قمت بالمالحظة األشرطة 7 والتي تمت بوسائل تقنية رقمية دامت أكثر من 
 وقمت

قمنا بترتيب المقطات أما في اليوم الخامس فقمنا بتركيب   بكتابة التعميق حسب المعمومات المتوفرة
 التعميق

ضافة الموسيقي.  عمى الصور  1وا 

  و أخيرا قمنا بوضع األسماء و إضافة شارة البداية و النياية عمى الروبورتاج

  .  وبعد مشاىدة األستاذ المشرف لمعمل المنجز، واقتراحو بعض التعديالت واإلضافات. المصور

  .04.06.2019 كان الخروج بالعمل كامال يوم 

 

 :التعميق-8    
إن التعميق في العمل المصور يساعد عمى توضيح اليدف المرجو من خالل األلفاظ و العبارات 

 الموحية 

يتضح المعنى، فالتعميق في الروبورتاج مع وجود الصورة يساعدنا عمى إيصال الرسالة اإلعالمية 
 بشكل

:   جيد فتم كتابة التعميق بمراعاة كل من

 . السينوبسيس
. أىداف الروبورتاج

                              
 .215، ص1984 دمحم عزت، قاموس المصطمحات اإلعالمية، دار الشروق، جدة، -  1
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 .التي حصمنا عمييا المادة الخام 

 :نص التعميق

مدينة ساحمية وشواطئ عذراء تزخر بيا المدينة المعروفة بمستغانم الكثير يجيل بالمناطق السياحية 
و الخالبة التي تزخر بيا ىذه المنطقة إضافة إلى المعالم الدينية كأضرحة األولياء الصالحين التي 

انطمقت مغامرتنا تجدىا في كل مكان حولك كضريح سيدؼ المجدوب الذؼ يقع  في منطقة خروب 
عمى .مدينة مسحورة لم تفك طالسم أوليائيا الصالحين بعد. عالم الروحانيات. نحو العالم اآلخر 

. نسمات جمال شواطئيا الساحرة

كانت انطالقتنا االستكشافية لمبحث عن أسرار الحع أو الزىر كما . ومن ضريح سيدؼ المجدوب
نقطة امتزج .بحثا عن المال الزوج وحتى المكان.في اتجاه اناس وفدو من كل حدب وصوب .يقولون 

فييا الماضي بالحاضر  

يشعمون الشموع ويضعون لو الزيارة َتَيُمًنا بسيدؼ المجدوب الذؼ سيتوسط ليم لكي ينالو الحع و 
 الرزق 

 فتجمس النسوة داخل المقام مناجية سيدىم المجدوب 

 في حين تعزف الفرقة الموسيقية في الخارج  فرحا بموعد الطقس

أما الكسابة فيي زىرة مباركو تنمو عمى حواف ىذا المقام  يقولون أنيا ال تنبت في مكان آخر 
 فيقطفونيا ويحتفظون بيا حتى عام آخر ليقطفون غيرىا أمال منيم بتحقيق أمنياتيم

أىازيج تقوم بيا ىذه الجماعات التي سكنتيا المعتقدات من جيل إلى جيل فآمنت بيا ما جعميا وفية 
لمموعد كل سنة ىذه الممارسة الشعبية أصبحت عندىم مقدس يتييؤون لو و يتنقمون من مكان مكان 

 .حتى يحضروا وعدة المجدوب 

. حاولنا ان نرصد لكم ولو القميل الن ما خفي كثير عن سر عن الضريح 
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ىنا تحققت األمنيات ىنا إعتمى سيدؼ المجدوب حصانو  

 ىنا حمقات الطقس ال تنقطع

 

:                                                                               الـمـوسيقـى–9       
بعد عممية تركيب المقطات ووضع التعميق المناسب، قمنا باختيار الموسيقى، والتي يجب أن تكون 

 متماثمة 

. حسب طبيعة الموضوع

  استعممنا موسيقى إيقاعية المتوافقة مع المقطات الرقمية وبعض المقاطع

.  مضمون التعميق  التي تناسب مضمون التعميق و المشاىد الموسيقية من عيساوة 

 

:   الـمــزج–10  

، أو ىو جمع األصوات 1ىو عممية فنية تعني مزج الصوت والصورة بشكل متناسق وكامل

 المختمفة 

.  2المسجمة في عدة أشرطة و مزجيا عمى فيمم أو شريط واحد

                              
 .217دمحم عزت، مرجع سابق ص- 1

 
 630 ص- 1994 -  2ط بيروت ، الجيل دار اإلعالمية، المصطمحات معجم : الشبمي كرم-  2
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وتتم ىذه العممية بعد تركيبنا لمصور و ضبط نص التعميق و الموسيقى و األصوات المختمفة 

. حيث قمنا بإدراج الصوت والتعميق والموسيقى والمؤثرات الصوتية. بالتوافق مع شريط الصور

لنصل إلى وضع الممسات األخيرة بكتابة جنيريك البداية و النياية و أسماء األشخاص الذين 

استجوبناىم أثناء الريبورتاج في حالة النيائية 
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 شارة البداية – 11

كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية  

قسم العموم اإلنسانية  

شعبة عموم اإلعالم و االتصال  

                 تخصص صحافة عممية 

 يقدم روبورتاج مصور حول ضريح سيدؼ المجدوب 

إعداد الطالبة أوطار خيرة 

إشراف األستاذ د شقرون غوتي 

شارة النهاية  –12

 ...

ضريح سيدؼ المجدوب 

اوطار خيرة : إعداد وتقديم 

د شقرون غوثي : إشراف األستاذ 

موسيقى فرقة عيساوة مستغانم  

كتابة التعميق أوطار خيرة  

تعميق عيسو جازية 

: نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من
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مدينة مستغانم 

جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 

. و كل من ساىم بيذا العمل 
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خـــــــاتـــمة  

اكتشفت أن األضرحة الدينية  في مستغانم بصفة خاصة كنز :           من خالل ىذا الروبورتاج 
 .كبير

 شانواليوم أصبح أكثر حداثة مع استثمار كل ما من  مما ال شك فيو أن عالم السياحة الدينية  و

أصبح ال يعترف إال .  متطورةأجيزةترقية ىذا القطاع الحيوؼ من توفير مرافق و فنادق راقية و 

 لمجرد الرقص أو فمن يريد العالج او االسترخاء تشكيالت مكانية مختمفةمن خالل بالتميز و التفرد 

 اآلن عمي  ىذا المكانمارسوالذؼ ؼسحر الإن  جماليتوب يسحرنا   عالم من النقاء الروحي إلى

. جعمو قبمة  لغالبية الناساإلنسان 

 أقصى من الواقع تنقل نأ واألنثروبولوجيا اإلعالم استطاع الروبورتاج ليذا انجازنا خالل من   
 إلى القديم اإلنسان ثقافة لتقدم الغرب أقصى إلى الشرق  أقصى ومن الجنوب أقصى إلى الشمال
 مجال إلى الروبورتاجات من النوع ىذا وليضيف المعموم، إلى بالمجيول لتأتى الحديث اإلنسان
 .العممية بالصحافة يعرف ما العممية البحوث

بتوثيق اإلطار ومن خالل الروبورتاج حول ضريح سيدؼ المجدوب استدركنا كيف قام الروبورتاج 
الفرجوؼ اإلحتفالي لوعدة المجدوب، ومظيرىا الثقافي، وكيف خمق مجاالت جديدة في التحميل 
وأعطاىا أبعادا داللّية من خالل قراءة العادات و الطقوس والحركات المصاحبة لمموسيقى، فيذه 

كما الدراسة ُتعنى بدراسة الطقوس والممارسات المتعمقة بيا من كل الجوانب اإلجتماعية والثقافية 
نتعرض تدرس المشاىد المتمقي وتعاطيو مع إستكشاف ىذه الممارسات وأنماطيا الثقافية، كما 

لممراحل الياّمة اّلتي تقطعيا ىذه الممارسة ونطرح أىّم القضايا واإلشكاليات األساسّية التي تساىم 
 .في إنقاذىا من اإلندثار واإلنطماس ثم إعادة توثيقيا من جديد
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 التقطيع التقني

 شريط الصوت شريط الصورة   المشاىد
نوع   /

 المقطة
محتوػ 
 المقطة 

حركة 
 الكاميرا

زاوية 
 التصوير

 الموسيقى الحديث التعميق المدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01مشيد

د 1 جنيريك البداية 01
 ثا20و

 عيساوة  

لقطة  02
 عامة

مدينة  ثا08 عموية ثابتة مياه
ساحمية 
وشواطئ 

 ...عذراء 

 / 

لقطة  03
 مقربة

صور 
 قديمة

زوم 
 امامي

 /   ثا20 

لقطة  04
 مقربة

 /   ثا07  ثابتة خريطو

لقطة  05
 عامة

لقطات 
اماكن 
 عريقو

 /  /  ثا05  ثابتة

لقطة  06
 عامة

 /  / ثا12  ترافمينغ بنايات

لقطة  07
 مقربة

زوم  شاطئ
 امامي

انطمقت  ثا09 
 مغامرتنا 

 / 

لقطة  08
 عامة

اثار 
 رومانية

 /   ثا 11  ثابتة

قبو  كبيرة 09
 مسجد 

عالم  ثا44 عادؼ ثابتة
 الروحانيات

       / 

لقطة  10
 عامة

مدينو  ثا10  ثابتة مسجد
 مسحورة

 / 

باحة  قريبة 11 
 الضريح

بانوراما 
من 

 /  / ثا13 
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اليسار 
الى 
 اليمين

 
 
 
 
 
 02مشيد

داخل  قريبة 12
 الضريح
نساء 
 جالسات

بانوراما 
من 
اليمين 
الى 
 اليسار

ومن  ثا10 
ضريح 
سيدؼ 

 المجدوب

  

صندوق  كبيرة 13
 الزيارة

   / ثا14  ثابتة

قريبة  14
 جدا 

نساء 
يشعمن 
 شموع

زوم 
 امامي

يشعمون  ثا37 
الشموع 
ويضعون 
لو الزيارة 

... 

  

مقابمة مع  ثا21  ثابتة امراه متوسطو 15 03مشيد
 زائرة

  

 
 
 04مشيد

كبيرة  16
 جدا

يد تحمل 
 نقود

فتجمس  ثا08  ثابتة
النسوة 
داخل 
المقام 
مناجية 
سيدىم 
 المجدوب 

... 

  

   / ثا08 غطسية / شموع متوسطو 17
بانورامية  ناس صدرية 18

يمين 
 يسار

أما  ثا19 
الكسابة 
فيي زىرة 
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مباركو 
 ...تنمو 

مقام  عامو 20
 الولي

بانوراما 
من فوق 
 لتحت

    ثا17 

    ثا20   نساء متوسطة 21
لقطة  22 

 مقربة
مجموعو 
من 
 النساء

    ثا14 عادية 

حديث   ثا30 جانبية / مراه صدرية 23
 الزائرة

 

كبيرة  24
 جدا

ازىار 
 الكسابة

    ثا09  

حديث   ثا16   مراة صدرية 25
 الزائرة

 ضجيج

يد تحمل  كبيرة 26
 ازىار

 موسيقى   ثا15  

زوم    27
 خمفي

 /   ثا10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حديث   ثا18  ثابتة مراة صدرية 28
 زائرة

 

 لقطة  29
 متوسطو

حديث   ثا15  ثابتة اطفال
 االطفال

 

30 
 
 

أىازيج  ثا08 امامية / طفل كبيرة
تقوم بيا 
ىذه 

الجماعات 
... 

 موسيقى 

    ثا13  طفل  كبيرة 31
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 05مشيد

 اخر
فرقو  قريبة 32

 موسيقية
نقطة  ثا31  

امتزج فييا 
الماضي 
 بالحاضر

 / 

حاولنا ان  ثا40 عادية بانوراما  الناس صدرية 33
نرصد لكم 
 ولو القميل

 / 

 
34 

 
لقطة 
 عامة

ىنا تحققت  ثا30   الوعدة
 االمنيات

 / 

لقطو  35
 عامة

جينريك 
يصعد 
فوق 
 المقطة

اعتمى  ثا44  
سيدؼ 

المجدوب 
 حصانو

 / 

 /    جنريك النياية 36 05
    د6ثا01 المجموع 36
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 الـمـراجـــــــــع

: باللغة العربية

 .2004دمحم نعقاب ، صحفً انُاجح، دار هىيا نهُشر، انجزائر .1

 .1991ٌم ، دنٍم انكتاتح انصحفٍح، دٌىاٌ انًطثىعاخ انجايعٍح، انجزائربَىر اندٌٍ تم .2

 .1999َصر اندٌٍ انعٍاضً، اقتراتاخ َظرٌح يٍ األَىاع انصحفٍح ، دٌىاٌ انًطثىعاخ انجايعٍح، انجزائر .3

 .1988سعٍد دمحم انسٍد، إَتاج اإلخثار فً انرادٌى و انتهفزٌىٌ ، عانى انكتة ، انقاهرج ، انطثعح األونى، .4

  .يعجى انًصطهحاخ ، دار انشرق ، انقاهرج ، تٍروخ  .5

. 1984دمحم عزخ، قايىس انًصطهحاخ اإلعاليٍح، دار انشروق، جدج،  .6

 ..1994 يعجى انًصطهحاخ اإلعاليٍح، انطثعح انثاٍَح، دار انجٍم ، تٍروخ،  ،كرو انشثهً  .7

 .عثد انهطٍف حًزج، انًدخم فً فٍ انتحرٌر، انطثعح انثانثح، دار انفكر انعرتً، انقاهرج .8
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 :باللغة الفرنسية
9.   -Michel Voiri, Guide de la redaction, CEPI, Paris 1998. 

.10  Flaurance le bras: les régles d'or pour rediger un rapport un mémoire, une thése 

marabout, 1993 

  

 

 :مـــجـــالت

-15-1- روضح انجُدي، يجهح ثقافٍح تىجٍهٍح شهرٌح تصدرها يدٌرٌح االتصال و اإلعالو و انتىجٍه .10

 .1998دٌسًثر 


