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 بسم اهللا الرمحن الرحيم



 

 رـــديــقـــر و تـــكــش

 

لتنظم عقد شكري إلى كل تتسابق الكلمات و تتزاحم العبارات 

  .......من وفقني ألداء هذا العمل المتواضع

أوال أحمد اهللا تبارك و تعالى، على إعانته لي في أداء هذا الكم 

المتواضع مني و أّصلى على نبّي الهدى محّمد صل اهللا عليه و سّلم، 

" معروف نور الدين"كما أتقدم بجزيل الشكر إلى األستاذ المؤطر 

  ...........ي من نصائح و توجيهات قيمةلما قدمه ل

أتقدم بالشكر و التقدير ألساتذة قسم الفنون البصرية إلى أعمدة 

العلم  و المعرفة الذين قدموا لي يد العون و لم يبخلوا علي، ، 

  .أستاذة ّهني فاطمة، أستاذة قجال نادية، و األستاذ زورقي الصديق

على المناقشة و النصائح  و كما أتوجه بجزيل الشكر للجنة المناقشة 

  .المالحظات

 .....إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد



 

 

ما بعد
ٔ
 الحمد � الذي وفقنا لهذا و لم نصل إليه لو ال فضل هللا علينا ا

هدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى نفس الثمين الحبيبة 
ٔ
 الجزائر..........ا

نار قبره
ٔ
بي الغالي رحمه هللا وا

ٔ
 .ا

رادتني 
ٔ
إلى من تزال تسهر على سالمتي و مستقبلي، إلى من تتبعت كل خطوات دراستي، إلى من ا

طال هللا ................
ٔ
مي الحبيبة ا

ٔ
ا

خي الغالي زيتوني
ٔ
حفظه هللا لي ووفقه لما - ا

دامهم تاجا على رؤوسنا
ٔ
 .جدي وجدتي حفظهم هللا وا

عائلتي الذين عيل صبرهم من انتظار لحظة تخرجي و تحملهم لي طيلة فترة دراستي، 
والده و خاصة شمعة المنزل 

ٔ
نسى فضله  وزوجته و ا

ٔ
خاصة خالي العزيز دمحم الذي ال ا

تمنى 
ٔ
والده، خالي بوزيان الذي ا

ٔ
والده، خالي عبد الغاني و زوجته و ا

ٔ
لؤي، خالي ميمون و زوجته و ا

والدها، زهرة و زوجها و 
ٔ
والدها، نورة و زوجها و ا

ٔ
والدها، فتيحة وزوجها ا

ٔ
فاطمة و ا

 .سراج  حفظه هللا لنا

نسى فضلها
ٔ
من  إلى - لبنى-وعائلتها إلى صديقتي التي ال ا
مال سامية

ٔ
عز صديق ا

ٔ
 يوسف –، إلى ا

 

 

 

 اإلهداء
ما بعد

ٔ
الحمد � الذي وفقنا لهذا و لم نصل إليه لو ال فضل هللا علينا ا

هدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى نفس الثمين الحبيبة 
ٔ
ا

تشرف بحمل لقبه
ٔ
سي، إلى روح الوالد الطاهرة الذي ا

ٔ
نار قبره.... إلى تاج را

ٔ
بي الغالي رحمه هللا وا

ٔ
ا

رادتني 
ٔ
إلى من تزال تسهر على سالمتي و مستقبلي، إلى من تتبعت كل خطوات دراستي، إلى من ا

وصلتني دعواتها إلى مبتغا
ٔ
ن، إلى من ا

ٓ
نا عليه اال

ٔ
كون لما ا

ٔ
ن ا

ٔ
................يا

 .عمرها

خي الغالي زيتوني......إلى سندي في الدنيا، وقرة عيني و بسمة شفتاي 
ٔ
ا

 .يحبه و يرضاه

دامهم تاجا على رؤوسنا.... إلى الذين لم يبخلوا علينا بشيء من فضلهم
ٔ
جدي وجدتي حفظهم هللا وا

عائلتي الذين عيل صبرهم من انتظار لحظة تخرجي و تحملهم لي طيلة فترة دراستي، 
والده و خاصة شمعة المنزل 

ٔ
نسى فضله  وزوجته و ا

ٔ
خاصة خالي العزيز دمحم الذي ال ا

تمنى 
ٔ
والده، خالي بوزيان الذي ا

ٔ
والده، خالي عبد الغاني و زوجته و ا

ٔ
لؤي، خالي ميمون و زوجته و ا

 .له النجاح و توفيق

والدها، زهرة و زوجها و 
ٔ
والدها، نورة و زوجها و ا

ٔ
والدها، فتيحة وزوجها ا

ٔ
فاطمة و ا

والدها، زينب و زوجها و 
ٔ
والدها خاصةا

ٔ
سراج  حفظه هللا لنا ا

م روحي 
ٔ
نسى فضلها-سدود نجاة–إلى رفيقة دربي و توا

ٔ
وعائلتها إلى صديقتي التي ال ا

جمل سنوات حياتي إلى  صديقاتي
ٔ
مال ساميةفتيحة، : قضيت معهم ا

ٔ
ا

و بعيد
ٔ
 إلى كل من ساعدني من قريب ا

ما بعد
ٔ
الحمد � الذي وفقنا لهذا و لم نصل إليه لو ال فضل هللا علينا ا

هدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى نفس الثمين الحبيبة 
ٔ
ا

تشرف بحمل لقبه
ٔ
سي، إلى روح الوالد الطاهرة الذي ا

ٔ
إلى تاج را

رادتني 
ٔ
إلى من تزال تسهر على سالمتي و مستقبلي، إلى من تتبعت كل خطوات دراستي، إلى من ا

وصلتني دعواتها إلى مبتغا
ٔ
ن، إلى من ا

ٓ
نا عليه اال

ٔ
كون لما ا

ٔ
ن ا

ٔ
ا

إلى سندي في الدنيا، وقرة عيني و بسمة شفتاي 

إلى الذين لم يبخلوا علينا بشيء من فضلهم

فراد 
ٔ
عائلتي الذين عيل صبرهم من انتظار لحظة تخرجي و تحملهم لي طيلة فترة دراستي، إلى كل ا

خوالي 
ٔ
والده و خاصة شمعة المنزل :إلى كل ا

ٔ
نسى فضله  وزوجته و ا

ٔ
خاصة خالي العزيز دمحم الذي ال ا

تمنى 
ٔ
والده، خالي بوزيان الذي ا

ٔ
والده، خالي عبد الغاني و زوجته و ا

ٔ
لؤي، خالي ميمون و زوجته و ا

والدها، زهرة و زوجها و : إلى كل خاالتي
ٔ
والدها، نورة و زوجها و ا

ٔ
والدها، فتيحة وزوجها ا

ٔ
فاطمة و ا

والدها، زينب و زوجها و 
ٔ
ا

م روحي 
ٔ
إلى رفيقة دربي و توا

جمل سنوات حياتي إلى  صديقاتي
ٔ
قضيت معهم ا
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  أ

  مقدمة

فيه مئات الصفحات يف لوحة واحدة، أداته الفرشاة، و مادته األلوان و  لو اعتربنا الفن التشكيلي أدبا تكتب

لقلنا أن الفنانني التشكيلني  لشعب و تارخيه وانتماءه و أحالمه،لوالته من واقع اتنبثق أبعاده و مداألصباغ، 

نتزعت إعجاب خرباء الفن اجلزائريني برعوا يف هذا األدب و سجلوا فيه مئات الصفحات اخلالدة اليت ا

  .الغربيني

ا امي الشرق كانوا من بني أفضل أولئك الذين متكنو إن رسّ :"الفن اجلزائري وهو يصفقال أحد النقاد الغربيني 

خنبة من كبار املستشرقني و 19لقد قامت يف اجلزائر خالل القرن  و". عدساتمن حتويل أناملهم إىل 

  .  أصالتها و ثرائها بالرتاث املتميزلبيئة و عمقها و لرسامني الغربيني الذين انبهروا باا

و غريهم من الذين أضافوا " ديين آيتان"و "سكا سريو"و"فروميني"و"دوال كروا"و كان من أبرز هؤالء 

  .ملتحف الوطين للفنون اجلميلة أعماال رائعةملعروضات ا

مة األساسية يف الفن اجلزائري احلديث اليت تربز جليا يف معظم األعمال املعروضة يف املتاحف و ولعل السّ 

ن منابع الفن اإلسالمي األصيل الذي كتب أن يتطور على حنو مثري بعمق ع ّرب تكمن يف أنه ع،الفن بيوت 

بوبة يف يات القرآن الكرمي باخلط العريب املصة، وكانت فنون كتابة آاإلسالمي كافّ لإلعجاب يف دول املغرب 

 ،املتشابكة زخارف اهلندسية أطر من الّ 
ّ
ادة الرئيسية اليت إىل جانب تصوير املساجد و األحياء الشعبية،متثل امل

 سامهة البناءة يف تطوير شكلانني اجلزائريني فضل املأن ينسب للفنّ  ميكنو .انون برباعة و ثراءالفنّ يتناوهلا 

إىل اإلبداع  دفعتهم فيها وطنيتهم  متمّيزة مر خالل فرتةبشكل مست،زخرفية الاحلرف العريب و أبعاد اهلندسة 

  .عيهم الدءوب للتعبري عن انتماءهم و هويتهمأثناء س

و لذا فاحلديث عن .باجلزائرركة التشكيلية املعاصرة احلهذه لتناول الفن أو   دراستناو يف هذا السياق تأيت

و عة العالقة الكامنة بني الفنون التشكيليةانطالق ظاهرة الفنون التشكيلية يف اجلزائر تتطلب التعرف على طبي

ا�تمع اجلزائري، مما يستدعي التساؤل عن منط التواصل بني الفنون و اجلمهور املتابع هلا،و مدى اندماجها يف 

ما :هنا ميكننا طرح التساؤالت التالية و من.ه اإلشكالية و هذه املمارساتطرح هذ ا�تمع، األمر الذي يفرتض

هو واقع احلركة التشكيلية يف اجلزائر من بدايتها إىل يومنا هذا؟ و ما هي الصعوبات اليت صاحبت احلركة 

لى منط التواصل بني وما تأثري هذه الثقافة ععملية التأصيل و التحديث؟ة باجلزائر خاصة فيما يتعلق بالتشكيلي



 المقدمة
 

 
  ب

و ما مدى مسامهة .الفنون التشكيلية و اجلمهور داخل ا�تمع اجلزائري يف إطار احلركة التشكيلية املعاصرة؟

يف تطوير احلركة التشكيلية باجلزائر؟و هل استطاعت لوحاته أن تعكس منط ا�تمع " حممد خدة"أعمال الفنان 

  .من جممل لوحاته؟ اجلزائري؟و ما هي الرسالة اليت نستخلصها

  :       التساؤالت اعتمدنا على الفرضيات التالية هذه لإلجابة على و  

  :أهداف البحث

:                                                 اجلزائر إىل حتقيق ما يليور احلركة التشكيلية املعاصرة بهذه الدراسة املوسومة بتط�دف  

التارخيية اليت مر املسامهة يف خلق ذاكرة الفن التشكيلي اجلزائري، و ختليده من خالل التطرق إىل أهم احملطات 

، )االستشراق(لفن التشكيلي اجلزائري بالغرب بعد االستقالل،و مدى تأثر او  إبان االستعمار، �ا يف نشأته 

لذاكرة، و إعطاءه مكانة يف تاريخ الفن التشكيلي، و برتسيخ الفن اجلزائري يف ا و أهم الفنانني الذين قاموا

  .تطوير اهلوية العربية املعاصرة و املستقبلية

لسد النقص الواضح يف الدراسات العلمية و ث تأيت يف مسار اجلهود الراميةاألساسية هلذا البحو األمهية  

 خطوة وهذه الدراسة ستكون  باجلزائر، و تطور مراحلها، املعاصرة  لتناول تطور احلركة التشكيلية, األكادميية

الفن اجلزائري و جسدوه بأناملهم، و إبراز أهم  لتعريف بأحد أهم الفنانني اجلزائريني الذين حافظوا على

 . السمات اليت متيز �ا هؤالء الرواد، و ما أرسوه من منابت فنية و مجالية، و أساليب تعبريية متنوعة

 

  

  :بحثمنهجية ال

وضوعنا ومجع احلقائق املتعلقة التارخيي التحليلي أسلوبا يف تناول مالوصفي يف حبثنا هذا على املنهج اعتمدنا  

املصادر املختلفة للوصول إىل نتائج و تتبع أحداث تطور احلركة التشكيلية باجلزائر،و املنهج من خالل  به

مميزات أساليبهم، كما استعنا باملنهج النقدي للوقوف نانني،و استخراج رائي لتتبع خصائص أعمال الفاالستق

 .على ما خلفه عدم التخصص يف هذا ا�ال و التعمق فيه من قبل الباحثني اجلزائريني 



 المقدمة
 

 
  ت

  :عوارض البحث

ومن أبرز الصعوبات اليت واجهتنا يف مرحلة البحث هي قلة املصادر و املراجع و هلذا اكتفيت بالنزر القليل 

  .الوصول إليه الذي متكنت من 

و خطوة على طريق انتهاج الدراسات النقدية  جديدة البحث لبنةو نرجو باإلضافة إىل ذلك أن يكون هذا

و للتعريف جبهود الطليعة التشكيلية و وضع إجنازا�م أمام القراء و طلبة الفن بغية الوقوف على أبرز السمات 

، و ليستفيد و منابت فنية و مجالية و أساليب تعبريية متنوعةاملالمح اليت متيز �ا فن و الرواد و ما أرساه من 

  .يستند عليه الطلبة و الباحثون يف ا�ال

بعد تطرقنا يف هذه املقدمة، إىل شرح و تصور طبيعة املوضوع و رسم معامله، بقي لنا أن نقدم كيفية تناولنا 

  :هذه الدراسة

  .فصلني فضال عن مقدمة و خامتةلإلجابة عن التساؤالت  قمنا بتقسيم البحث إىل 

.                                                   و جزء هذا الفصل إىل مبحثني بصفة عامة  احلركة التشكيلية يف اجلزائرتناولنا الفصل األولفي ف

  .     1962إىل  20نشأة احلركة التشكيلية باجلزائر من بداية القرن :المبحث األول-

  .             احلركة التشكيلية باجلزائر قبل االستقالل:األولالمطلب - 

  .احلركة التشكيلية باجلزائر بعد االستقالل:  المطلب الثاني

  .املنظور الغريب و مدى تأثريه على احلركة التشكيلية باجلزائر:المبحث الثاني

  .الثورة اجلزائرية من منظور الفنان الغريب: المطلب األول

  .التأثري الشكلي للفن الغريب على احلركة التشكيلية باجلزائر: نيالمطلب الثا

  .       الل و فنان منوذجرواد احلركة التشكيلية باجلزائر قبل و بعد االستق:الفصل الثاني 

  . رواد احلركة التشكيلية باجلزائر قبل و بعد االستقالل:األولالمبحث 

  رواد احلركة التشكيلية باجلزائر قبل االستقالل      :  المطلب األول
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 .          رواد احلركة التشكيلية باجلزائر بعد االستقالل :المطلب الثاني

  .                                         الفنان حممد خد ة:المبحث الثاني

          .                             أسلوب حممد خد ة:المطلب األول

 .دراسة فنية حتليلية ألعمال الفنان حممد خد ة:المطلب الثاني

وتوصيات عبارة عن  رؤى و أفكار و مقرتحات من أجل . و اختتمنا البحث خبامتة محلت نتائج البحث

  .   التطلعات املستقبلية للحركة التشكيلية اجلزائرية
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  .الحركة التشكيلية بالجزائر:الفصل األول

  .1962إىل  20زائر من بداية القرن نشأة احلركة التشكيلية باجل:المبحث األول-

  .          االستقاللاحلركة التشكيلية باجلزائر قبل :المطلب األول- 

  .لتشكيلية باجلزائر بعد االستقاللاحلركة ا:  المطلب الثاني-

  .املنظور الغريب و مدى تأثريه على احلركة التشكيلية باجلزائر:المبحث الثاني-

  .الثورة اجلزائرية من منظور الفنان الغريب: المطلب األول

  .التأثري الشكلي للفن الغريب على احلركة التشكيلية باجلزائر: المطلب الثاني

  .نموذجو فنان  حركة التشكيلية بالجزائر قبل و بعد االستقاللرواد ال:الفصل الثاني 

  .رواد احلركة التشكيلية باجلزائر قبل و بعد االستقالل:المبحث األول

  .االستقاللركة التشكيلية باجلزائر قبل رواد احل:المطلب األول

  .رواد احلركة التشكيلية باجلزائر بعد االستقالل:لمطلب الثانيا

  .ةالفنان حممد خد:المبحث الثاني

  .ةحمد خدأسلوب الفنامن:المطلب األول

  .خد ة لفنان حممدحتليلية ألعماالدراسة فنية:المطلب الثاني

.خاتمة



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول



 .الفصل األول                                                              نشأة الحركة التشكيلية بالجزائر
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.نشأة الحركة التشكيلية بالجزائر:الفصل األول-  

  .1962نشأة الحركة التشكيلية بالجزائر من بداية القرن العشرين إلى:المبحث األول -

  :الحركة التشكيلية بالجزائر قبل االستقالل:المطلب األول-

متتد إىل عصور ما قبل التاريخ،حيث تبدأ أصوله انطالقا من مصادر الفن التشكيلي يف مشال إفريقيا  إن جذور

اسيلي،و الرببري و ما مرت به اجلزائر قبل الفتح اإلسالمي من مخس أمم عظيمة، و هم مصدرين من الفن الطّ 

  1).نالبيزنطيو (و الروم فالو ندالومان الرّ  ليني للمنطقة و الفينيقيون، مثّ الرببر السكان األص

ت بشمال إفريقيا مهد هذه األجناس و الثقافات مرّ  كي العثماين،كلّ مرورا بالوجود الرتّ و أثناء الفتح اإلسالمي 

  .ت تأثريا كبريا يف الفنون و الصناعات التقليدية أّثر احلضارات القدمية الّيت 

 جاءت بالفالحة و تربية املواشي كما املرحلة النيوليتية، الّيت يزا يف حياة مشال إفريقيا هي وكانت املرحلة األكثر متّ 

إىل أن وصلت إىل منطقة  ناعة شيئا فشيئاوهكذا انتشرت الصّ ية يف صناعة اخلزف املزخرف،أدخلت الطرق الفنّ 

  جتمعات القروية يف املغرب الكبري، ويف ذلك العصرقافة األساسية للممشكلة عنصرا من عناصر الثّ  ،2قاراهلّ 

  3.كان اخرتاع الزخرفة أكثر بروزا من األشكال

بربري، فقد عرف اإلنسان و فن ،بدائي  و إال خالصة ذوبان احلضارات من فنّ كل هذا اإلرث احلضاري ما ه

أو . ألغراض سحرية لطرد العني الشريرةا صوير و أواله قيمة كبرية اختلفت استخداما�ا إمّ التّ  اجلزائري فنّ 

ذلك  وكان اليت كان يعيشها فائقة املشاهد و األحداث اليومية، جل �ا اإلنسان بواقعية ألغراض تسجيلية يسّ 

خور،و يف الكهوف بواسطة األدوات احلجرية و تطبيقا�ا اللونية بدائية، كما أن على املساحات املستوية للصّ 

أ�ارها و احليوانات  ه املنطقة من خصبة غنية بشجرها ووم خري شاهد على التحول الطارئ هلذهذه الرسّ 

حراوية جرداء،و يعود ذلك إىل املنطقة ص) ......الفيلة،األبقار،الغزالن:( املختلفة اليت كانت تعيش فوقها  مثل

ق اسيلي أعظم متحف مفتوح على اهلواء الطلّ و تعترب منطقة الطّ .آالف سنة قبل امليالد) 8(أكثر من مثانية  إىل

.  

                                                           

  مدريدال  2ج–الماضي ، سلسلة الفن و الثقافة 10ص  1971متاحف الجزائري -1
  10نفس المرجع  ص 2
                                             14نفس المرجع ص-3
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املتعطشني حلب االستطالع و البحث و هذه الرسوم اكتشفت يف البداية القرن 

لتربهن لألجيال املتعاقبة، و مل يتمكن العلماء حلد اآلن من 

  :كلية إىل ما يليترتيبها الزمين،و إمنا فقط صنفوها حسب مظاهرها الشّ 

  

-2-  
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املتعطشني حلب االستطالع و البحث و هذه الرسوم اكتشفت يف البداية القرن  السياحفهي جتذب الكثري من 

لتربهن لألجيال املتعاقبة، و مل يتمكن العلماء حلد اآلن من  العشرين ، ورغم مرور الزمن التزال تصارع الدهر 

ترتيبها الزمين،و إمنا فقط صنفوها حسب مظاهرها الشّ تصنيف الرسوم حسب 

  

  األشخاص

  ناألشخاص املقنعو 

  .رسوم املرحلة األخرية

  

-الشكل                                                     
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فهي جتذب الكثري من 

العشرين ، ورغم مرور الزمن التزال تصارع الدهر 

تصنيف الرسوم حسب 

  الرسوم البدائية- 1

  الرسوم الطبيعية- 2

  رسوم األقنعة- 3

األشخاص رسوم األبقار و- 4

األشخاص املقنعو - 5

  رسوم الرعاة  –6

رسوم املرحلة األخرية- 7

                                                    - 1- الشكل 
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  -04- الشكل 

  

  -6-الشكل 
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الشكل                                       - 3- الشكل 

الشكل                        - 5- الشكل                                  

  - 7- الشكل 
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تميز مازال املرتاث حضارات تعكس سحر البيئة و عمقها، و أصالتها بالّ  تزخر اجلزائر بإرث ثقايف تعاقبت عليه

باقيا حىت اآلن، جنده يف الصناعات التقليدية و الشعبية املنتشرة يف أحناء كثرية من الوطن، كالعناصر الزخرفية 

رايب الرببرية املتشكلة من خطوط و أشكال هندسية، و �شريات و تنقيط  اليت جندها على األواين الفخارية والزّ 

  .و املصنوعات اجللدية، و احلليّ 

لية نشأت حضارة إسالمية حمّ  انه لإلسالمعتناق سكّ إىل املغرب العريب، و ا" عقبة بن نافع"و بعد وصول 

باجلزائر، كانت عبارة عن مزيج من احلضارات القادمة من مشرق البالد العربية و احلضارة األندلسية، اليت جاء 

 تركت معامل تارخيية كثرية العثمانية الّيت ندلس، بعد سقوطها و سقوط احلضارة �ا املسلمون الفارون من األ

 من تراثنا و مصدر للفنّ   تعدّ بيعية الّيت  ال تزال على حالتها الطّ باجلزائر العاصمة، خاصة بالقصبة الّيت 

  1.احلديث

وم ساهم اجلزائريون يف الفنون اجلميلة قبل االحتالل، وقد أبرزوا مهار�م يف اخلط و الزخرفة يف املنازل و الرسّ 

على عدم االلتزام  اآلثار تدلُّ  صوير فإنّ ريعة اإلسالمية من حترمي التّ الشّ يف ا جاء والنقوش، و بالرغم ممّ 

يلو�ا مبا  الب على لوحته رسوما خمتلفة و، حيث يرسم الطّ ذلك مثال يف املدارس القرآنية باألحكام دائما جتلىّ 

ن كلما أكمل أشجار و عصافري وهو يلجأ إىل التفنّ د يرسم عندئذ ما يف حميطه من أمكنه من األلوان، وق

  2.حلزب من القرآن ختمه

مع اخلارج، و لكن الذي حدث هو صال و فن االتّ  دم العلمتزدهر الفنون باجلزائر مع تقّ  ع أنّ وكان من املتوقّ 

عمار فقد انقطع اإلنتاج، ومل حيدث أي تطور، و هذا بعد دخول االست" ماري بوجيجا"العكس كما الحظت 

اللغة العربية استعمال قافة العربية، وهذا لقلة الذي تدهور بتدهور الثّ  ن اخلطّ لذي ذهب ضحيته فّ الفرنسي، واّ 

  .ة، وكانت كل معرفتهم حمدودة، و التزيد عن حفظ القرآن الكرمي أو أجزاء منهو انتشار األميّ 

تيار ذو تأثري شرقي و تيار ذو تأثري غريب، و الذي جاء : لقد عرف الفن التشكيلي يف اجلزائر تيارين رئيسني

نتيجة �افت الفنانني على البالد العربية منذ بداية القرن التاسع عشر متجهني حنو موضوعهم سحر الشرق  

ساطري املفعم باحلكايات الرائعة، و األاملتناغميلة املتمثل يف املرأة شهرزاد، و تطلعا منهم حملاكاة ألف ليلة و ل

و يرسله إىل مداره الروحي و اإلنساين، و هذا ما افتقده الفنان العربية و الغموض املثري يفتح جذور الفضول 
                                                           

  151المرجع السابق ص -
  16-15ص .الجزء الثامن 1954-1830تاريخ الجزائر الثقافي -2
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خضم من ذراعيات الثورة  األوريب يف بيئته املفعمة بالتحوالت اجلديدة، و التطور املادي متسارع الوترية يف

  1.يةالصناع

�ذا كانت الوجهة تتحول إىل الشرق و أرض األحالم و اإلهلام حيث تناولوا يف أعماهلم مظاهر حياة الشرق 

من مشاهد القوم و استعراضات الفروسية، و مناظر الطبيعية، و الصحراء، و اإلنسان العريب بتقاليده 

  .االجتماعية، و لباسه الشعيب األصيل

و هي فرتة االحتالل األجنيب الذي حاول  1962إىل سنة  1830كانت اجلزائر طيلة الفرتة املمتدة من 

تأسيس : منهاو متنوعة  طمس احلضارة اجلزائرية، كما حاول أيضا نشر حضارته و فنونه و ذلك بطرق كثرية 

دارس الغربية، و خترج من مراسم و مدارس للفنون اجلميلة تعمل على تعليم أصول التصوير على أسلوب امل

اء املعمرين و بعض الرسامني اجلزائريني القالئل، و انتشرت ثري من الفنانني الفرنسيني من أبناملدارس الكهذه 

املدن ناء متاحف خاصة بالفنون اجلميلة يف تعمر على بدارة املسإ على أيديهم الفنية الغربية، و عملت

بالغا يف احلياة الفنية مبا حتتويه  جباية و تركت هذه املتاحف أثراً  ،ووهرانقسنطينة،و . كاجلزائر العاصمة.ربىالك

فين غريب و يالحظ أن أساليب الفنانني اجلزائريني األوائل يف الفرتة املمتدة من �اية من فنيات ذات أسلوب 

و خاصة ية، بينهم أساليب املدرسة التشخيص القرن التاسع عشر إىل اخلمسينيات من القرن العشرين تسود

  2.يةأسلوب املدرسة الواقع

حلرية، و هذا تشرف املدرسة الوطنية للفنون اجلميلة باجلزائر العاصمة على حديقة ا: مدرسة الفنون الجميلة_

اخل إىل أرجائها حيس باجلمال و الذوق، ، و هي مبنية على طراز حديث، و الدّ و رونقاً  املوقع يزيدها مجاالً 

وهناك قاعات عمل واسعة متتاز . كل جانب  ساحات نظيفة مزدانة بالنحوت يف فهناك قاعات عمل و

  1.سابالتهوية و اإلضاءة الكافية، و كل ما فيها يعطينا اإلحساس باجلمال و الذوق املرهف احلسّ 

                                                           
  .1ط  8ص  1988.، المؤسسة الوطنية للكتاب إبراهيم مردوخ مسيرة الفن التشكيلي بالجزائر1
  .12ص 80و70عسترية . الجزائرالفن التشكيلي . وزارة الثقافة  2
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يف حي البحرية بالقصبة السفلى، و أنشئت أول مرة يف مسجد 

تنتقل إىل املبىن احلايل إال يف  و مل .مي حول إىل مدرسة الفنون، و كانت أقسامها وقتئذ متفرقة هنا و هناك

و مل تكن املدرسة الوطنية للفنون اجلميلة أثناء االحتالل الفرنسي تتمتع بشخصيتها و استقالهلا، 

  .اجلميلة بباريس

الدبلوم الوطين للفنون (وبعد االستقالل حاولت هذه املدرسة أن تستقل، و استطاعت ذلك عندما أنشأ

بل كانت شبه معدومة ألن ، و نسبة الطلبة اجلزائريني يف هذه املدرسة أثناء االحتالل كانت قليلة 

ين األوربيني، و بعد االستقالل انقلبت الوضعية و صارت 

موعة من الفنانني األوائل و ميكن أن 

علم االثار اإلنسانية و . جامعة أبو بك بلقايد قسم التاريخ
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يف حي البحرية بالقصبة السفلى، و أنشئت أول مرة يف مسجد  1880وقد تأسست هذه املدرسة يف سنة 

مي حول إىل مدرسة الفنون، و كانت أقسامها وقتئذ متفرقة هنا و هناك

و مل تكن املدرسة الوطنية للفنون اجلميلة أثناء االحتالل الفرنسي تتمتع بشخصيتها و استقالهلا، 

اجلميلة بباريس بل كانت تعترب مدرسة جهوية متهيدية للمدرسة العليا للفنون

وبعد االستقالل حاولت هذه املدرسة أن تستقل، و استطاعت ذلك عندما أنشأ

، و نسبة الطلبة اجلزائريني يف هذه املدرسة أثناء االحتالل كانت قليلة 

ين األوربيني، و بعد االستقالل انقلبت الوضعية و صارت املدرسة كانت مقتصرة يف أغلبيتها على أبناء املعمر 

  .نسبة األوربيني شبه معدومة

موعة من الفنانني األوائل و ميكن أن أول جم 1920وسنة  1914اوح ما بني و هكذا تظهر يف الفرتة اليت ترت 

  1".الرواد األوائل

                                         

جامعة أبو بك بلقايد قسم التاريخ. أطروحة الدكتوراة ) مخطوط(.مكانة الفن التشكيلي في الجزائر

  .130ص.2014-2013العلوم االجتماعية تلمسان 
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وقد تأسست هذه املدرسة يف سنة 

مي حول إىل مدرسة الفنون، و كانت أقسامها وقتئذ متفرقة هنا و هناكقد

و مل تكن املدرسة الوطنية للفنون اجلميلة أثناء االحتالل الفرنسي تتمتع بشخصيتها و استقالهلا،  1953سنة 

بل كانت تعترب مدرسة جهوية متهيدية للمدرسة العليا للفنون

وبعد االستقالل حاولت هذه املدرسة أن تستقل، و استطاعت ذلك عندما أنشأ  

، و نسبة الطلبة اجلزائريني يف هذه املدرسة أثناء االحتالل كانت قليلة )اجلميلة

املدرسة كانت مقتصرة يف أغلبيتها على أبناء املعمر 

نسبة األوربيني شبه معدومة

و هكذا تظهر يف الفرتة اليت ترت 

الرواد األوائل"نطلق عليهم اسم 

  

  

  

                                                          
مكانة الفن التشكيلي في الجزائر:بوزار حبيبة-1

العلوم االجتماعية تلمسان 
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 :أهم رواد هذه الفترة 

، وقد تتلمذ على يد إدوارد هرزيق و تعرف على "إزواو معمري"الفنان   1916وظهر يف هذه الفرتة أي فرتة 

املغرب حيث كان أخوه عامال ببالط الفنان ليون كاري  الذي شجعه على املضي يف الرسم، وقد عاش فرتة يف 

سه بالقبائل الكربى، و قد ختصص يف السلطان و قد عمل هناك أستاذا مث رجع إىل اجلزائر و استقر مبسقط رأ

  1.رسم مناظر من منطقة القبائل الرائعة بأسلوب واقعي

شهدت الساحة الفنية ظهور فنان آخر و هو عبد احلليم مهش الذي خترج من مدرسة  1928و يف سنة _

و بألوان بعض الفنون اجلميلة باجلزائر، و قد كان مييل إىل رسم مناظر من احلياة اجلزائرية بأسلوب رقيق، 

  .الفنانني الفرنسيني مثل راوول دوين و ألبري ماركي

املشاركة يف املعارض الفنية، و  أنفاسهيف ام عبد الرمحان ساحويل أمد اهللا بدأ الرسّ  1920و ابتداء من سنة _

يعمل كرسام مزخرف،  خترج من مدرسة الفنون اجلميلة باجلزائر و من املراسم الفرنسية املنتشرة باجلزائر يف ذلك 

الوقت، و يعد ساحويل من أعظم الرسامني الواقعيني باجلزائر و هو يرسم مناظر الساحل اجلزائري بكفاءة 

  .تعماال غنائيا متقنا، و ال يزال وفيا ألسلوبه الواقعي حىت اليومعالية، و يستعمل األلوان اس

و يف الفرتة املمتدة ما بني الثالثينيات و األربعينيات من القرن العشرين ظهرت إىل الوجود جمموعة من - 

باية بن كرش، مان، عبد القادر فراح، ميلود يحممد زميلي، أمحد بن سل: الرسامني اجلزائريني نذكر منهم كل من

  .حمي الدين

و تكون فنيا مبدرسة الفنون  1953لقد برز الرسام حممد زميلي يف عامل الفن التشكيلي ابتداء من سنة _

  .كان زميلي مغرما بتصوير املناظر اخلالبة  ، لقداجلميلة باجلزائر

الفنية الفنان  أما أمحد بن سليمان فقد تتلمذ على يد الرسام البلجيكي فريشا فيل، كما ظهر على   الساحة- 

، وقد عاش معظم حياته يف املهجر بني فرنسا و إجنلرتا، وهو يعمل مصمما 1940عبد القادر فراح سنة 

  .مالبس و الديكورات للمسرحيات العاملية لشكسبري يف أرقى املسارح اللندنيةلل
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د باسم باية حمي فيما بعملع اسم الفنانة باية و امسها األصلي حداد فاطمة، و عرفت  1947و يف سنة _

الدين نسبة إىل زوجها الفنان الشعيب املعروف، وقد دخلت عامل الفن التشكيلي عن طريق الصدفة فقد كانت 

و هي ال تزال صبية ال تتجاوز الثالثة عشر سنة، تقوم بعمل رسوم زخرفية متيل إىل الفطرية، و قد أعجب 

قاما بتقدميها إىل اجلمهور الفين، و قد وجدت العناية من  بعملها القنصل الربيطاين فرانك ماك أيونا و زوجته و

جمموعة من الفنانني الفرنسيني مما حثها على مواصلة العمل الفين، و برزت كفنانة فريدة يف أسلو�ا الزخريف 

  .الفطري كما تعرفت على الفنان العاملي بابلو بيكاسو

وقد ظهر يف نفس الفرتة فنان آخر و هو حسن بن عبورة الذي يتميز بأسلوبه الفطري، و قد ختصص يف _

" و"ماكسيم نواري"خمتلف املناظر و األحياء الشعبية بالعاصمة اجلزائرية، وقد أعجب منذ صغره بالفناننيرسم 

ا يف حديقة التجارب باحلامة باجلزائر و تأثر بأسلو�ما، و قد كان يشاهدمها و يتابعهما أثناء رمسهم"أرتيغيه

  .العاصمة

و املالحظة العامة اليت تظهر واضحة هي أن الفنانني اجلزائريني يف هذه الفرتة أي يف النصف األول من القرن   

العشرين قد ساد بينهم بصفة عامة األسلوب الواقعي، فقد كانوا يرمسون خمتلف املناظر الطبيعية باجلزائر و 

السائد آنذاك بني  شعبية اجلزائرية بأسلوب واقعي متأثرين يف ذلك بالفنانني  املستشرقني و باألسلوباحلياة ال

الفنانني الفرنسيني و األوربيني املوجودين باجلزائر، كما أن القليل من هؤالء الرسامني كانوا يرمسون بأسلوب 

  1.دة، حسن بن عبو بآية: فطري مثل

السنة اليت حصلت فيها اجلزائر على استقالهلا الوطين  1962إىل سنة  1950و يف الفرتة املمتدة من سنة 

ظهرت جمموعة ال بأس �ا من الرسامني اجلزائريني الذين كانوا يعيشون أغلبهم يف فرنسا و هم كل من حممد 

خوجة، ري يلس، علي إسياخم، حممد خد ة، حممد بوزيد،بشمتام، عبد اهللا بن عنرت، عبد القادر قرمان، حممد 

  ....مصلي شكري، أمحد قارة، حممد الواعيل

أما حممد متام  فبالرغم من أنه حمسوب على تيار الفنون التطبيقية اإلسالمية غري أنه يف بداية حياته الفنية  _

كان يرسم على طريقة الفن املسندي وقد كان متأثرا إىل حد كبري بأسلوب ألبري ماركي، و يبدو ذلك يف بعض 

  .ىلأعماله األو 
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الفنان عبد اهللا بن عنرت الذي مييل أسلوبه إىل التجريد، و ينتمي الفنان عبد ومن فناين هذه الفرتة أيضا _

  .القادر قرمان إىل نفس األسلوب و نفس الفرتة الزمنية مع بن عنرت

 فنون اجلميلة باجلزائر على يد عمر راسم يف فنأما الفنان أحممد إسياخم فقد درس الفن مبدرسة ال_

املنمنمات، غري أن أسلوبه يتميز بشبه التجريد، و ينتمي إىل نفس فرتة  حممد خدة الذي ميتاز بأسلوبه 

التجريدي املتميز، و هو يستوحي رسومه التجريدية من احلرف العريب و من األشكال الرمزية لألوشام، و هو 

  .  مث عاد بعد االستقالل فنان عصامي كون نفسه بنفسه، و قد هاجر إىل باريس يف فرتة االحتالل

بدأ نشاطه الفين كرسام يلة باجلزائر على يد اإلخوة راسم، أما بشري يلس فقد درس مبدرسة الفنون اجلم_

املنمنمات مث اجته حنو األساليب الغربية، وقد ظهر يف بعض أعماله متأثرا باألسلوب االنطباعي، و نالحظ 

لوحاته املعروضة باملتحف الوطين للفنون اجلميلة باجلزائر، و يظهر  تأثره بالفنان االنطباعي فان جوخ يف إحدى

  .على أغلب أعماله أسلوب القريب من التكعيبية

يف الزخرفة و وقد مر الفنان علي خوجة بنفس ظروف يلس، فقد تتلمذ يف بدايته على خاله عمر راسم، _

و قد روباك،خاله حممد راسم و الفنانة أندري اخلط مبدرسة الفنون اجلميلة باجلزائر مث واصل دراسته على يد 

بدأ إنتاجه الفين يف رسم املنمنمات مث اجته حنو الفن احلديث على الطريق الغربية، و اجته حنو التجريد 

و ينتمي إىل نفس هذه الفرتة اخلمسينيات الرسام حممد بوزيد الذي اهتم يف أعماله بإظهار احلياة . باخلصوص

  .زائري، و خاصة منطقة القبائل بأسلوب شبه جتريدي مجيلاليومية بالريف اجل

، أما شكري مصلي فقد درس الفن مبدرسة الفنون اجلميلة باجلزائر، كما يعترب من مؤسسي حركة األوشام- 

أمحد قارة، حممد الواعيل و يعتربان أيضا من الفنانني : ومن فناين فرتة اخلمسينيات من القرن العشرين كل من

  .على األسلوب التجريدي احملسوبني

الفنية احلديثة يف الرسم و خاصة لقد كان هؤالء الفنانني فناين اخلمسينيات متأثرين إىل حد بعيد باالجتاهات - 

  .التجريد و شبه التجريد و قد كانوا يقيمون املعارض يف فرنسا و يف أوربا

كما أنه ال ميكننا أن نغض البصر عن بعض الفنانني الفرنسيني، ألن اجليش الفرنسي صاحب يف محلته _

جمموعة من اجلنود و الضباط العسكريني الرسامني الذين كانوا يعملون كمراسلني حربيني و يرمسون املعارك اليت 

البيئة اجلزائرية، و ما تزخر به من عادات يعيشو�ا، و ما كانوا يشاهدونه يوميا من مناظر خمتلفة ، و يسجلون 
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فقد رمسوا خمتلف مناظر العاصمة و ما حييط �ا من حدائق غناء، و كذلك منظر و تقاليد و مالبس خمتلفة، 

القصبة اليت تتبوأ مكانا مرموقا فوق العاصمة، كما رمسوا الساحل اجلزائري و الداخل و صوال إىل الصحراء، و 

الفرنسي إىل داخل اجلزائر العميقة، كما رمسوا األسواق و التجمعات السكانية و ما ذلك حسب تعمق اجليش 

األحيان منفذة باحلرب تزخر به من سلع متنوعة و ألبسة مزركشة، وقد كانت  رسومهم التسجيلية يف أغلب 

ت منفذة ألغراض الصيين أو األلوان املائية أو املطبوعة عن طريق احلفر مبختلف تقنيات لينو أو ليتو، و كان

عسكرية، وقد ختصص بعض هؤالء الرسامني فريسم املعارك احلربية  اليت كانت تصور اهلجمة الفرنسية و 

  .املقاومة اجلزائرية، و خمتلف املعارك مع املقاومني الكبار و ا�اهدين و خمتلف الثورات

، و باملقابل و بعد االستقالل سياجليش الفرنو كانت هذه الرسوم حسب وجهة النظر الفرنسية اليت متجد  

متحف اجليش الوطين الشعيب، و عهدت إىل جمموعة من الرسامني بتصوير لوحات متجد   قامت اجلزائر بإنشاء

  .فيها املقاومة البطولية للشعب اجلزائري

بدأ  وبعد سنتني من املعارك الضارية بدأ االستيطان األوريب يف األراضي اجلزائرية، فقد 1830وبعد سنة 

املستوطنون األوربيون يتوافدون إىل اجلزائر و يف نفس الوقت بدأ الفنانون يتوافدون كذلك للجزائر إما لغرض 

أو ألغراض فنية حبتة بعيدة  .أو االستقرار الدائم منبهرين جبمال طبيعة اجلزائر و مناظرها اخلالبة الرسم فقط

  1.فرنسيةاملصاحبني للحملة العسكرية ال رسامنيللعن األغراض العسكرية اليت كانت املقصد األساسي 

وال يفوتنا أثناء تعرضنا هلذه الفرتة اليت سبقت االستقالل الوطين أن نالحظ انعدام املهتمني بالنحت بني 

الفنانني التشكيليني اجلزائريني، و انسالخ الفنون التشكيلية عن صناعة البناء انسالخا شبه كلي للصنائع احمللية 

اهلدف الرئيسي ، و كان هذا ضمن سياسة استعمارية املوروثة، و على رأسها البناء، التصوير، النحت، النقش

  3.منها هو اجتثاث جذور الشعب اجلزائري من األعماق و القضاء على حضارته و حمو تارخيه

                                                           

-2La traduction du français en Arabe Zohra Zaamom paris 1955- p 166.. 
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شرين إىل االستقالل الوطين، و كما ال ميكن اإلشارة إىل وجود فنانني كانوا يف الفرتة املمتدة من بداية القرن الع

، و ميكن أن تطلق على هؤالء الفنانني 1961حسني بن عبودة،1959الذين تويف بعضهم أمثال عمر راسم 

  1.الذين عايشوا الفرتتني بالفنانني املخضرمني

و أخريا و بشكل جوهري ميكننا القول بأن تاريخ الفن التشكيلي اجلزائري يوحي تشا�ا مع تاريخ بلدان   

يف تناقضات، و إشكاليات ناجتة عن  و الفنانونالفن  أخرى عرفت أو عاشت وجود استعماري ختبط  خالله 

  .ذلك الوجود مث عن املرياث الثقايف
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  .الحركة التشكيلية بالجزائر بعد االستقاللنشأة :المبحث الثاني

  .الحركة التشكيلية بالجزائر بعد االستقالل:المطلب الثاني

يعود ظهور الفن التشكيلي مبفهومه املعاصر إىل العشرينيات القرن املاضي، و للحديث بشيء من التسلسل     

فرتة فجر االستقالل و : الفرتة األوىل: تغرياتالزمين عن احلركة التشكيلية اجلزائرية بعد االستقالل إىل ثالثة م

من االحتالل، و هي تشمل فرتة الثمانينيات، و الفرتة  ناء دولة جزائرية مستقلة بعد  قرندخول يف حتديات ب

  .الثالثة و هي فرتة التسعينات

  .الجزائريةفجر االستقالل و بناء الدولة :الفترة األولى

تلك احلقبة غري حمررين  فنانوبزغت مشس احلرية على اجلزائر، اليت مل تعرف البالد وقتها مدرسة فنية و جيدد  

من تقاليد و إيديولوجيا األكادميية الفرنسية قي هذا احلقل الثقايف العالقني فيه، مما جعل هذه التجارب ال جتد 

  .مكانا هلا إال على هامش التيار اإلستشراقي الفرنسي

و حممد زميلي  1978- 1906و عبد احلليم مهش  1954-1886بدأ ازواو معمري بعد االستقالل  

يأخذون طريق  بدءوا، و فنانني آخرين متفرقني هنا و هناك 1979-1920و ميلود بوكرش 1984- 1909

عن طريق العودة إىل الوطن و يدخلون يف املمارسة التشكيلية يف صلب الثقافة اجلزائرية، و أعطت بصمتها 

املدرسة الوطنية للفنون اجلميلة، و مجعية الفنون اجلميلة باجلزائر و املدارس اجلهوية اليت سامهت بشدة يف ختريج 

من الفنانني التشكيليني، و هذا بغض النظر عن اجلماعات العصامية اليت  دفعات و اكتشاف عديد املواهب 

ت و املعارض و الصالونا أقامتاك بالفنانني الكبار و كونت نفسها بنفسها، و تطورت عن طريق االحتك

هم ممن تأثروا بفن اخلمسينيات الذي بدأ يسمى حنو استعادة املوروث الفين فيما بينهم و غري  تبادل اخلربات 

  1.همالذي تدفعه وطنيتهم و تعبريهم عن انتمائهم و هويت

 و العسكريني الذين كانوا على وعي قفني و السياسينيو اليت كان قاد�ا خنبة من املثعند قيام الثورة املسلحة 

جناح الثورة اجلزائرية متعلق مبجا�ة االحتالل على مجيع األصعدة، و من بني ما اهتموا به هو الفن تام من أن 

التشكيلي الذي يقوم أحيانا مكان السالح، ويؤدي ماال يؤديه الرصاص، هذا مما دفع املسؤولني إىل إرسال 

                                                           
  .1ط. الجزائر  .، محمد عبد الكريم  أوزغلة 109مقاسات النور،ص_1
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 اخلارج لتتكون و ترتبص يف ا�ال الفين لصقل موهبتهم، و كان من بينهم فارس بوخامت الذي كان بعثات إىل

ضمن جيش التحرير حيث ارتبط ميله بالرسم، و متارينه التشكيلية األوىل بظروف و أحداث متميزة، كما رسم 

االحتكاك بفنانني كبار تونسيني و  املطبوعات و املناشري اخلاصة بالثورة و بتواجده يف تونس مسح له بالتعرف و

إىل ختصيص إنتاجه الفين لتصوير مشاهد من حياة جندي جيش أجانب كرسوا فنهم من أجل الثورة، ما أهلمه 

التحرير، و املهاجرين و الالجئني على احلدود التونسية كلها عوامل ساعدت على تنبيه و غذت ميوله، حيث 

أتاحت له فرصة استمرار الدراسة ببكني و براغ، ومن الفنانني الذين  قررت مصريه بالتشجيع و العناية مما

عاصروا الثورة التحريرية عبد القادر هوامل الذي اهتمت الدولة مبوهبته و قامت بإرساله إىل إيطاليا لصقل 

اع الفنون اجلميلة بروما، ساعدته على إثبات وجوده و فرض نفسه بعد خترجه ذ أكادمييةل إىل موهبته، فدخ

و أصبح من الرسامني املعروفني، و ال يزال يواصل إنتاجه الفين مقيما بإيطاليا دون أن ننسى الفنان عابد صيته 

  .مصباحي فنان الثورة الذي شارك يف املعارض يف فرتة الستينات و السبعينات

رب الذي سجنته و زيادة على الفنانني الذين رجعوا إىل أرض الوطن من املهجر إمساعيل صمصوم معطوب احل

ك من روح متمردة، روح خالقة و ذلعرف كيف حيول اجلسد السجني إىل إصابته الكرسي املتحرك، لكنه 

  .، و متيز أسلوبه بنوع خاص من التكعيبيةملخالل انصهاره كليا قي الفن و األ

للجزائر، وهو  ورد إىل اجلزائر فنان كان يعيش يف املغرب الشقيق حيث طور فنه، و سخره 1962و بعد سنة 

  1.ةالرسام حممد الصغري ذو األسلوب اخلليط بني التأثريية و الفطري

  .مرة أخرى نعود إىل اجلزائر لنتعرض إىل األفواج اليت خترجت من مجعية الفنون، ومن مدرسة الفنون الوطنية

م نذكر منهم  1969من سنة  ابتداءفقد خترجت جمموعة من الفنانني يف مجعية الفنون، و انضموا إىل االحتاد 

  .هم و أعماهلم الفنيةانتاجيون يف إجنار و بوردين و محشاوي و داودي و هؤالء الرسامون كانوا واقع: كال من 

أما ا�موعة احلديثة من خرجيي مدرسة الفنون فنذكر منهم شقران سعيداين و بن بغداد و حكار و حنكور ، 

  .وا ممن اعتمد على نفسه يف تكوينه الفين، و كان منهم عبدون وزرايتو هناك جمموعة من الرسامني الذين كان
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أما يف جمال النحت فإن أقل القليل من الفنانني اجلزائريني ختصصوا يف هذا الفن و رغم ما قيل يف تعاليم   

ب الطي نوارهعبدان، : اإلسالم من حترمي، وكان أغلبهم من الذين تكونوا مبجهودا�م اخلاصة نذكر منهم

صوفاين، حممد دباغ و مصطفى عدان من محلوا على عاتقهم ا�ال اخلزيف و الفخاري فهو يعترب من احملرتفني 

  .حيث قام بتنفيذ جداريات كبرية يف بيان حكومية يف العاصمة اجلزائرية

أما خرجيوا قسم الفنون اإلسالمية فنذكر منهم علي كربوش، مصطفى أجعوط، بن تونس، مقداين، بوبكر 

  1.مصحراوي، و غريهم ممن تتطور بفعل احمليط الفين كحميد عبدون و زرارين ارزقي و غريه

لقد تزامن على الفن التشكيلي باجلزائر فرتات و جتارب خمتلفة و متيزت كل فرتة عن األخرى، ففي الثمانينات  

العليا للفنون اجلميلة يف نفس مقر كانت ذا أثر إجيايب على ا�ال الثقايف و الفين اجلزائري بداء بإنشاء املدرسة 

  .املدرسة الوطنية الفنون اجلميلة باجلزائر

و ثقافيا كما عرفت هذه الفرتة توسعا يف التكوين الفين  مما ساعد على تبلور و تطور ملحوظ على الفنانني فنيا

ديد ثقافة فنية غابت ، و هذا خبلق معاهد تكنولوجية لتخريج أساتذة الرتبية الفنية الذين يعطون للناشئ اجل

عن جمتمعنا كما عرفت هذه الفرتة ظهور االحتاد الوطين للفنون الثقافية و الذي هو بدوره يتكون من جمموعة 

من االحتادات الفنية، وهي االحتاد الوطين للفنون التشكيلية، و االحتاد الوطين للفنون الغنائية و السينيمائيينن،  

فقد عرفت هذه الفرتة عدة هياكل ثقافية تتمثل يف بناء منشئات رياض الفتح اليت و يف جمال املنشئات الثقافية 

حتفة من لوحات،  8000رابة تضم مقام الشهيد، و متحف اجليش الذي يضم جمموعات متنوعة للتحف ق

الكفاح املسلح  سريةنية و حتف مهمة حتكي نضال و مت، رسومات، خزف و نقش و فنون تزييمنحوتا

سم اء قصر ثقايف الذي مسي بااجلزائري، كما أنشأت عدة قاعات للعرض بنفس املكان، كما قامت الدولة ببن

و الذي يضم بدوره مقر وزارة اإلعالم و الثقافة، كما يضم قاعات للمعارض  الشاعر الثوري مفدي زكرياء،

  .سينيمائية و املسرحيةالفنية و غريها، و مكتبة و قاعة اجتماعات و العروض ال

و برزت يف الوجود جمموعة  من الفنانني اجليدين من خرجيي املدرسة الوطنية، و املدرسة العليا للفنون اجلميلة، 

من خرجيي األكادميية األوربية ومن الفنانني العصاميني، و خنص بذكر كل من زبري هالل، أمحد سياح، مجال و 

  .و غريهممرباح، حسني زياين، و منصف قيطا 
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قال أحد النقاد معربا عن فرتة التسعينيات بأن الفنان ضاعت أحالمه يف دواليب العشرية السوداء، حبيث     

مل يتغلب الفن على اإلرهاب، الذي عاشت معه اجلزائر أحداثا مأساوية أثرت بشكل سليب و كبري على 

ة، مما دفعت �جرة األدمغة و اليت كانت خمتلف نواحي البالد و تنميتها، و عن احلياة الوطنية بصفة عام

فماكان منهم سوى اهلجرة إىل للفنانني نصيب كبري منها حيث وجدوا أنفسهم أول املستهدفني يف تلك الفرتة، 

األمان، فاستقروا بفرنسا و بلدان أوربية و بلدان شقيقة، و مازاد الطني بلة مقتل السيد أمحد عسلة مدير 

اجلميلة باجلزائر و ابنه رابح داخل مقر املدرسة، كل هته األسباب و أخرى جعلت  املدرسة الوطنية للفنون

اجلزائر تعيش فراغا و تراجع اإلنتاج و التعتيم على الكثري من الفنانني يف كل ا�االت، ومع حتسن احلالة 

دة من الفنانني و األمنية العامة بالبلد بدأت احلركة التشكيلية يف االنتعاش و خاصة بعد خترج دفعات جدي

يات عودة آخرين إىل أرض الوطن، و هكذا تضاعفت املعارض الفنية هنا و هناك يف العاصمة و حىت الوال

و مراكز  ضاءاتفاحلركة التشكيلية إعادة فتح قاعة حممد راسم و  انتعاش الداخلية، و كذلك من مظاهر 

  1.ثقافية منتشرة عرب الوطن

ملواكبة العامل يف ا�ال الفين سعيا منها لتدارك ما فا�ا من وقت و الرجوع لقد قامت الدولة مبجهودات 

خبطوات كانت قد خطتها، و عملت على إثراء الرتاث الوطين الفين، و توزيعه على املهتمني بعد أن كان حكرا 

، و بالشراقة "دار الكنز"قبة، و قاعة بال" تنست"على املؤسسات العمومية وحدها، و لعبت القاعات مثل قاعة

بني ساطة بني  الفنانني و املنتجني، و لعبت دور الو بشارع ديدوش مراد، كل هذه و غريها " فنون"قاعة 

اجلمهور العريض املتابع بكل شغف و املعين للفن التشكيلي، هذا أعطى دفعا و حتفيزا للفنانني من مضاعفة 

  2.إنتاجهم و حتسينه

و هكذا برزت بوادر سوق للفنون التشكيلية بعد تشبع ا�تمع بثقافة فنية مما مسح بربوز العديد من الفنانني   

اجليدين على الساحة الفنية الوطنية  نذكر منهم راجح رشيد، و زوجته الكودوغلي، و الفنان سالمي عبد 

نه الساطعة، و من فناين هذه الفرتة نذكر كل احلليم الذي كان مياثل بول غوغان يف أسلوبه و تكويناته و ألوا

  .فريد بوشامة، و كمال نزار: من
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و من أبرز ما شهدته الساحة الفنية خالل التسعينات وفاة رسام األوراس الفنان مرزوقي شريف الذي تويف  

 ، و كذلك الفنان عكريش ابن قسنطينة ، و احلاج يعالوي مع كل هذه النكسات إال أن الفن1991سنة 

  .التشكيلي اجلزائري أعاد انطالقته  املثمرة بربوز فنانني أثبتوا وجودهم على الساحة الوطنية و احملافل الدولية

التسعينات مل يكن حاجزا أو مانعا  من ظهور فنانني و هواة رغم االضطرابات و ما عاشته اجلزائر خالل  

الدول ملدارس الفنية الغربية كغريهم منأثرين بأساليب ابدأوا مشوارهم الفين و جتار�م التشكيلية الذين كانوا مت

العربية اليت عايشت االستعمار ملدة طويلة، ما جعل من تغلغل الثقافة الغربية أمر ال مهرب منه، إذ ظهرت يف 

االحتاد الوطين للفنون : ثالث مجعيات تشكيلية و هي 2000من فجر االستقالل إىل بداية سنة  الفرتة املمتدة

كيلية، و االحتاد الوطين للفنون الثقافية مث مجعية الفنون التطبيقية، كما وجدت ضمن هذه اجلمعيات التش

نة اإلحتاد الوطين للفنون التشكيلية الذي تأسس بالعاصمة سمجاعات فنية قد جيمع بينهما أسلوب معني، أما 

والذي كون من طرف أوائل ات،حىت �اية السبعينات  فرتة الستينحيث كان األول و الوحيد يف 1963

و قد تعاقب  ين،، خرية فليجاجةخو على بوزيد، حممد زميلي، حممد م، أحممد اسياخ الفنانني كمحمد راسم،

كل من بشري يلس مث مصطفى عدان إىل سنة   1971ة إىل سن 1963لعامة لالحتاد من سنة على األمانة ا

، حيث أدمج يف نفس السنة ضمن املنظمات اجلماهريية التابعة حلزب جبهة التحرير الوطين، و كان 1971

من أهداف االحتاد االهتمام مبشاكل الفنان اجلزائري، و تنظيم املعارض الشخصية و اجلماعية للفنانني داخل 

بشارع  كة يف التظاهرات الثقافية العربية و الدولية، و ينبع االحتاد قاعة للمعارض الفنية و خارج الوطن و املشار 

  .باستور يف العاصمة حتمل اسم حممد راسم اعرتافا بفضله و قيمته الفنية

و االحتاد عامة، بدأت تظهر الثمرة ببزوغ بعد ا�هودات و التقنيات اليت قدمت من طرف الفنانني خاصة  

املغمورين بإقامة معارض فردية هلم بقاعة راسم و تنظيم العديد من املعارض األخرى منها ما كان ناشئني 

مجاعي و منها ما كان فردي و اليت عملت على تعريف اجلمهور الفين و الفنانني اجلزائريني باحلركة التشكيلية 

حتاد العام للفنانني التشكيلني و املشاركة يف نشاطات اال{العاملية عن طريق معارض داخل و خارج الوطن 

: ، و قد شارك يف عدة أنشطة له هلذا االحتاد منها1971سنة  بدمشق   العرب الذي انضم إليه عند تأسيسه

و   1973،بينايل بغداد سنة 1972املؤمتر األول ببغداد سنة  1971ملؤمتر التأسيسي لالحتاد بدمشق (ا
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، بينايل بغداد سنة 1972ر األول ببغداد سنة املؤمت 1971 ةبينايل الكويت سن، اإلسكندريةكذلك بينايل 

1973.(1  

و قام تأسيس مهرجان سوق 1975كما قام االحتاد بتنظيم املؤمتر الثاين للفنانني التشكيلني العرب سنة 

أهراس الدويل و الذي دام عدة سنوات، و مر االحتاد مبرحلة انتقالية حيث ادمج ضمن االحتاد العام الذي 

  .م1985جمموعة من األنشطة الثقافية و كان هذا سنة  يضم

باجلزائر العاصمة عرفت الساحة الفنية ظهور مجعية جديدة   حتت اسم اجلمعية الوطنية  1979فرباير16و يف 

حممد متام، علي كربوش، : للفنون التطبيقية ضمن الفنون اإلسالمية من زخرفة و منمنمات، و من أعضائها

تعميم و تطوير الفنون كان اهلدف من هذه اجلمعية   ن تونس سيد علي و غريهم، ومصطفى بن دباغ، ب

اإلسالمية و املشاركة يف املعارض اجلماعية الوطنية و الدولية و يرأسها حاليا على كربوش، هذا ما خيص 

عني و من االحتادات و اجلمعيات، أما اجلمعيات الفنية اليت تتكتل يف إطار زمالة أو تقارب يف األسلوب م

  :أبرزهم

  :جماعة األوشام

ة يوم عرض أعمال تسع 1967مارس 17بعد االستقالل الذي أعطى ديناميكية جيدة و كان يف  ظهرت

زرقي "،"،عبدون محيد"،مصطفى عدان"بغدادبن "،"دمحاين"، "باية "،"دينيس مارتناز" فنانني من بينهم

ة ، فلقد الدخول إىل العاملية عن طريق الرموز التقليدية و العامليو كان هدفهم ،قد كانوا فنانني عصاميني "زراريت

رجع معظم الفنانني العارضني يف تاريخ اجلزائر و حبثوا يف أصول هذا الشعب و طرق عيشهم و فنو�م و 

مله من معاين فنية و ، الوشم مبا حيه الوشمو الذي يقصد ب"أوشام"جازت تسميت  إىل الرمز الذياستخلصوا 

املكان  الذي عم الساحة الفنية و مل خيل كرد فعل لبقايا االستعمار و الفن االستشراقي  دية الذي جاءتقلي

و  ي بالرفضلظهور تعبريات و تطلعات فنية أخرى فجاءت جمموعة أوشام للرد على املوروث االستعمار 

  .السخط منه

ويف  الساحة الفنية من افتتاح املعرض،و لكن هذا الوضع مل حيط من عزمية ا�موعة وواصلت يف إنتاج 

حنن جمموعة أوشام أو " (الفن اإلفريقي"األعمال يف مناطق خمتلفة من الوطن و كما قال شكري يف جملة 
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لى اجلزائر و املغرب العريب شاميست هي إثبات للدولة اجلزائرية، و نعرف ككل جزائري يف حميطنا اخلاص، ع

  ).و التاريخ الفناالعرتاف بثقافة و ماضي العريقني، و من البديهي القول أن اجلزائر هي أرض 

مبقاطعة النماذج الكولونالية االستعمارية مقاطعة عن " دينيس مرتناز"برئاسة منشطها"األوشام" وقامت جمموعة

  .وعي دون التباس

  ، و مل تكن  1987سبتمرب 10تشكل يف : eGroupe présencجماعة الحضور

معينة بل تركت ا�ال مفتوح لكل احلركات األخرى و عملت من أجل االهتمام هذه اجلماعة إال حركة فنية 

املوجه إىل اإلبداع و تنوير القدرات الفنني بطريقة عفوية مما جعل أعماهلا متذبذبة و بدون استمرارية يف عرض 

  .تلتهااألعمال اليت 

  و االسم يعين كل 2001تأسست عام :" Groupeessebaghineجماعة الصباغين 

لت كل هذه الفرتات و السنوات أفراد من الك و ختلاملرجعيات اليت تتعلق بالذوق و االسته كل  البعد عن

تسببت فيها لكن مرت اجلزائر بفرتة قاحلة االستمرارية للفن يف اجلزائر، إعطاءالفنانني الذين كان هلم الدور يف 

األوضاع األمنية و ذلك منذ بداية سنوات التسعينات،حيث استهدف اإلرهاب املفكرين و املثقفني و الفنانني 

و كل الشعب بصفة عامة،و كانت العديد من االغتياالت يف صفوف الفنانني يف كل ا�االت السبب الذي 

فنية،تراكمت فيه جمموعة من اخللفيات أدى إىل هجرة الكثري منهم تسبب يف فراغ رهيب يف الساحة ال

اهلوية احلقيقية و الثقافية و طمست فيه معامل االجتماعية  ريورةياسية، و اجتماعية أدت إىل كسرالس،دينية،س

  .لألمة، و رغم ذلك بقي العديد من الفنانني ينشطون يف الساحة الفنية رغم تلك الظروف الصعبة

من هؤالء  لذين تلقوا إعداد أكادمييا يؤهلهم للتدريس و املمارسة الفنية، ومث ظهر فئة من الفنانني الشباب ا  

  :ما هو جديد يف الفن التشكيلي املعاصر و من بينهم من مسح لنا باالطالع على 

  :مسك الغنائم

و رئيس مجعية حممد بن خدة عامر مدير مدرسة الفنون اجلميلة مبستغامن لوالية مستغامن و على رأسها اهلامشي 

للفنون اجلميلة و عضو يف احتاد  الفنون الثقافية ، متحصل على شهادة الوطنية لدراسة الفنون اجلميلة مبدرسة 
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منمنمات تتلمذ على يد مصطفى بن دباغ،حممد - الفنون اجلميلة باجلزائر العاصمة اختصاص فنون اإلسالمية

  1،.....غريهم من، دوين مارتيناز، بوبكر صحراوي وغا

حتصل على شهادة التعليم العايل باألكادميية املركزية للفنون التطبيقية ببكني الصني الشعبية ، شارك بعدة  

معارض فردية و مجاعية يف اجلزائر و خارجها حتصل على جائزة األوىل ملتحف الفنون اجلميلة باجلزائر سنة 

و من أعمال  1977جائزة املهرجان التشكيلي مبسيلة سنة  و جائزة متحف زبانة للفنانني احملرتفني و 1933

جداريات باجلزائر و مدينة مستغامن و بسفارة اجلزائرية ببكني الصني و عدة أعمال موجودة باملتاحف 

  2.الوطنية

–و الفنان شندر سعيد أستاذ مبدرسة الفنون اجلميلة  .و خارج اجلزائر داخلو شارك يف عدة معارض 

  1985 - 1984حتصل على الشهادة الوطنية لدراسات الفنون اجلميلة باجلزائر سنة  -مبستغامن

على شهادة الفنون 1985و الفنان جفال عدالن، أستاذ مدرسة مستغامن اجلهوية للفنون اجلميلة حتصل على

، ختصص رسم زييت، عضو 1990عليا للفنون اجلميلة باجلزائر العاصمة سنة اجلميلة بوهران و شهادة ملدرسة ال

  .يف جمموعة الصباغني شارك بعدة معارض فردية و مجاعية، حتصل على العديد من اجلوائز

و الفنان جلول حممد، أستاذ مدرسة الفنون اجلميلة، عضو يف احتاد الفنون الثقافية شارك يف عدة معارض 

  .ستغامنمب 1995سنة مبقر اخلدمات اجلامعية  سن جداريةو حتصل على اجلائزة ألح مجاعية باجلزائر،

  .اهرات الثقافية اجلزائرية الكربى إىل يومنا هذاوال تزال حاضرة يف كل التظ
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  .رواد الحركة التشكيلية في الجزائر قبل و بعد االستقالل:المبحث الثاني

  .الجزائر قبل االستقاللرواد الحركة التشكيلية في :المطلب األول

إن فن املنمنمات أو الرسم التصغريي من الفنون التشكيلية املزدهرة يف بالدنا، و يرجع الفضل يف إحياء     

هذا الرتاث الفين العريب اإلسالمي  يف اجلزائر املعاصرة إىل الفنان الكبري حممد راسم الذي يعترب حبق رائد 

لتصوير  و يرجع الفضل إليه يف فرض هذا الفن و إدخاله كمادة أساسية يف املدرسة اجلزائرية املعاصرة يف ا

مدرسة الفنون اجلميلة باجلزائر العاصمة، و نستطيع القول، بأن اجلزائر متتاز بإنفرادها بني الدول العربية 

راسم و ال شك أن الفضل يف ذلك يعود للفنان  حممد , باالهتمام و تطوير هذا النوع من الفن اإلسالمي

  1.بالدرجة األوىل

 :الفنان محمد راسم

  

ه،يف بيت من البيوت 1314|م1896جوان 24و لد الفنان حممد راسم يف أسرة فنية باجلزائر العاصمة يف 

البيضاء يف حي القصبة العتيق و من هذا احلي العتيق استلهم الفنان معظم مواضيع لوحاته، و قد ورث عن 

شتهر والده علي راسم يف صناعة  الزخرفة على اخلشب و التصوير على اجللد والده و عمه حبه للرسم، فقد ا

  .م، و كان أخوه راسم كذلك فنانا و رساما19و الزجاج و كان ذلك يف أواخر القرن 

قد قدم لنا أعماال رائعة و فريدة من نوعها، غنية باأللوان،مثل تلك السفينة الرببرية املندفعة بقوة أشرعتها يف 

ه اجلزائر  مستحضرا بذلك  العهد ا�يد للقرصان اجلزائريني أو ذلك  الفارس العريب العظيم ذو عرض ميا

إضافة للعديد . الطلعة البهية و اجلموح و الذي يذكر باملواكب اجلاحمة و الصاخبة لفرسان األمري عبد القادر

  .لعريقةمن التحف الرائعة اليت تكلفت بوصف عادات و تقاليد احلياة اجلزائرية ا

                                                           
  18ص17ص" نفس المرجع السابق.الحركة التشكيلية  المعاصرة بالجزائر. ابراهيم مردوخ -1
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متكن حممد راسم بواسطة عبقريته و حترياته العلمية من إثراء هذا الرتاث الفين من دون املساس بأصالته، و    

و قد اتسمت األعمال اليت قام �ا حممد . ذلك مع احلفاظ  على التقنيات اجلمالية اخلاصة بفن املنمنمات

و احلس اجلمايل يف التعبري إضافة إىل حسن اختيار  راسم، بالدقة  و اّلّصرب و ثبات  اليد يف التنفيذ، بالشاعرية

  .األلوان

عرضت , م إضافة إىل وسام املستشرقني 1933بعد حتصله عن جدارة على اجلائزة الفنية الكربى للجزائر عام  

  .أعماله يف كافة أحناء املعمورة  حيث مت اقتناء العديد منها من طرف عدة متاحف ذات شهرة عاملية مؤكدة

  .ع حممد راسم أن املقاومة ميكن كذلك خوضها على اجلبهة الفنيةاقتن 

هلذا السبب حاول جاهدا أن ّحيمل اجنازاته عالمات اإلبداع، العظمة و الفخر كما كانت عليه حال اجلزائر 

, كان يريد أن يوقظ كرامة الشعب اجلزائري. قبل احلقبة االستعمارية و كما كان يريدها بعد استعادة استقالهلا

إىل لقاء شعبه ووطنه . و قد قادته بذلك قناعته العميقة، النابعة من روح احلرية. أن يثري غريته، جدارته و حنينه

  .يف سبيل تصحيح تارخيهما الذي حرّفه االستعمار 

عمل حممد راسم لفرتة طويلة كمدرس يف معهد الفنون اجلميلة، و قد مجعت منمنماته يف عدة مؤلفات،   

  ".حممد راسم اجلزائري"و " ياة اإلسالمية يف املاضياحل: " منها

بعيدا عن الطرق التقليدية و القدمية ملنمنمات و زخارف املدارس الفارسية و الرتكية، اليت ويل عهدها، منذ  

القرن الثامن عشر، وضع حممد راسم  أسس مدرسة املنمنمات اجلزائرية، و قد كان له الفضل أيضا يف تكوين 

أجيال التالميذ احلاملني لفنه و الذين متكنوا مبوهبتهم من الرقي إىل سلم الشهرة و احملافظة على فنه  العديد من

  .و إثرائه

متيز حممد راسم بنشاط عظيم و أصبحت أعماله الفنية تعرض يف باريس، القاهرة، و روما، و بوخارست، 

وسام :  العديد من اجلوائز و األومسة منها و غريهم من عواصم املدن عرب العامل، و قد حصل على.....أوصلوا

عني أستاذ مبدرسة الفنون اجلميلة  1933،و يف سنة 1934املستشرقني  الذي حصل عليه يف باريس سنة 

يف اجلزائر و أصبح ألول مرة  يدرس فن املنمنمات  بأسلوبه للطلبة اجلزائريني و يف نفس السنة حصل على 

انتخب عضوا فخريا يف الشركة امللكية لفناين التصوير  1950و يف سنة جائزة الفنية الكربى للجزائر، 

  .ألتصغريي و الرسم بإجنلرتا و ذلك اعرتافا بالنجاح الذي أحرزه يف العواصم الثالثة للبلدان االسكندينافية
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" زائريحممد راسم اجل"م حتت عنوان 1971و اعرتافا بفضله قامت وزارة اإلعالم و الثقافة بنشر كتاب له سنة 

و قد قدم هذا الكتاب السيد طالب اإلبراهيمي وزير اإلعالم و الثقافة آنذاك و قام أمحد باغلي بالتنسيق و 

  .التعليق عن الصور و كتب النصوص اخلطاط حممد شريفي

. ، يف ظروف أليمة و غامضة لو يتم توضيحها  حلد الساعة1975تويف حممد راسم و زوجته باألبيار، عام   

  . ال يعترب أكرب فناين املنمنمات يف القرن العشرينو ماز 

  :تسلسل األحداث

والدة حممد راسم وسط فنانني و حناتني على اخلشب حيي القصبة، كان والده وجده يعمالن : 1896- 

  .مبشغلهما الذي كان يتمتع بشهرة واسعة

تعليم املهين حيث يدرس فن عند سن الرابعة، بعد حصوله على شهادة الدراسة،  يلتحق مبكتب الرسم لل  

  .الرسم و يهتم باملنمنمات

  ".حياة حممد"لقاءه بالرسام املستشرق نصر الدين دينات، الذي كلفه تزين كتابه : 1914- 

  ". حياة الشاعر"أول منمنمة حتت عنوان : 1917- 

لقصور، احلدائق، املساجد، ا(اليت مسحت له بزيارة اسبانيا، األندلس " كازا فالسكاز"احلصول على منحة   

املخطوطات و املنمنمات العربية اإلسالمية  لبز (إضافة إىل اجنلرتا،لندن) اخلزفيات، املوسيقى و املخطوطات

  ).هاد و متحف البحرية حيث درس اهلندسة البحرية

  ).اسبانيا األندلسية و اجلزائر القدمية(ينظم أول معرض له باجلزائر : 1919- 

ألف "منها تزيني اثين عشر جملد لكتاب " بيازا"يث يقوم بأعمال للناشر الفين يستقر  بباريس، ح: 1922- 

  ".ليلة و ليلة

  .مينح الوسام الذهيب من طرف مؤسسة الرسامني  املستشرقني الفرنسيني:1924- 

مايو، يتزوج حممد راسم باآلنسة  كارين بوندسون ذات اجلنسية السويدية، مث يعود إىل 24يف : 1932- 

  .اجلزائر
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  .يتحصل على اجلائزة الفنية للجزائر:1933- 

  .يعني حممد راسم أستاذا مبدرسة الفنون اجلميلة باجلزائر العاصمة حيث يدرس فن املنمنمات اجلزائرية: 1934

  .تعرض أعماله باجلناح اجلزائري باملعرض الدويل: 1937- 

  .فناين املنمنمات إلجنلرتاينتخب حممد راسم عضوا شرفيا يف املؤسسة امللكية لرسامي و : 1950- 

  ".احلياة اإلسالمية يف املاضي"ينشر كتاب : 1960- 

  ".حممد راسم اجلزائري"ينشر كتاب : 1972- 

 .وفاة حممد راسم و زوجته باألبيار يف ظروف غامضة  و أليمة: 1975- 

 :الفنان علي خوجة علي

درس اخلط  و الزخرفة اإلسالمية، على خاله حممد راسم مث  1923جانفي  31ولد باجلزائر العاصمة  سنة  

، و لقد ختصص يف بداية حياته الفنية 1933واصل دراسته يف مدرسة الفنون اجلميلة  باجلزائر سنة 

أستاذا  1953لتجريدي عني سنة باملنمنمات و الزخرفة اإلسالمية ،مث اجته إىل التصوير الزييت مث  إىل الفن ا

 1947باملدرسة الوطنية للفنون اجلميلة باجلزائر،مث عضوا للفنانني اجلزائريني و املستشرقني قبل االستقالل سنة 

عضوا مؤسسا لالحتاد  الوطين للفنون  1946و يف سنة  1942حتصل على منحة بلدية اجلزائر سنة 

  .التشكيلية باجلزائر

شارك :عارض الشخصية باجلزائر قبل االستقالل و شارك يف العديد من املعارض اجلماعيةأقام العديد من امل 

، صالون الفنانني اجلزائريني و املستشرقني 1941للطلبة للقدامى ،و مدرسة الفنون اجلميلة سنة 14فالصالون 

يف معرض فناين  شارك مبعرض املنمنمات للفنانني اجلزائريني الشباب ، كما شارك 1954، و يف سنة 1942

  .1947املنمنمات  اجلزائريني  بستوكهومل بالسويد 

ع الربيدية لوزارة الربيد و املواصالت باجلزائر، كما صمم جمموعة من امللصقات  نفذ العديد من الطواب  

.  اإلشهارية لوزارة السياحة باجلزائر



 

و بعد االستقالل نظم العديد من املعارض و شارك يف العديد منها باجلزائر و يف باريس  استلكهوم،  

صل على العديد من اجلوائز، منحة البلدية اجلزائر كوبنهاغن، أوسلو، غرناطة، تركيا، الرباط، تونس، بكني حت

امللصقة االشهارية، مبناسبة : اجلائزة األوىل ملسابقة اجلوائز 1946، 1942يف فن املنمنمات يف السنوات 

  .1972الذكرى العاشرة لالستقالل 

  :الفنان محمد بن سمان

م درس باملدرسة 1993ديسمرب  30حبي بول وغني بالعاصمة و تويف يف  1900جانفي 18ولد الفنان  يف 

، تناوب على 1922الوطنية للفنون اجلميلة  بباريس  حتصل على دبلوم األستاذية يف للرتبية الفنية سنة 

إىل 1923صائغ ،خباز،عطار، خياط مث عمل أستاذا  جبمعية الفنون اجلميلة باجلزائر من :جمموعة من املهن 

  .باي تونس حممد احلبيب باشا حتصل على شهادة تقديرية مهداة من 1929

لقد برز يف عامل الفن  1984و تويف سنة  1909فرباير 18ولد مبدينة تيزي وزو يوم  الفنان محمد زميلي

م و تكون فنيا مبدرسة الفنون اجلميلة باجلزائر ،و لقد كان زميلي مغرما 1935التشكيلي ابتداء من سنة 

ب واقعي كان عضوا يف مجعية الفنانني اجلزائريني و املستشرقني ،و بتصوير  املناظر اجلزائرية اخلالبة، بأسلو 

م و يف عدة 1935عضوا يف االحتاد الوطين للفنون التشكيلية، شارك يف عدة معارض مجاعية منذ عام 

الرسامون و رسام املنمنمات للجزائريني (، الذي أقيم حتت عنوان 1945صالونات  خاصة معرض اجلزائر 

  ).1937،1944،1951،1965،1967،1947(لعديد من املعارض باجلزائر ،كما شارك يف ا

 :الفنانة حداد عائشة

درست الفن التشكيلي مبرسم مجعية الفنون اجلميلة  1937أفريل 17من مواليد مدينة برج بوعر يرج  يف  

غاية إحالتها مث  مفتشة للرتبية الفنية إىل  1983—1966باجلزائر، عملت أستاذة للرسم بثانويات العاصمة 

و عضو باالحتاد العام للفنانني التشكيليني  1973على التقاعد ،و عضو باالحتاد الوطين للفنون التشكيلية 

  .1975العرب 

أقامت العديد من املعارض باجلزائر و يف اخلارج ،و حازت على العديد من اجلوائز توجد العديد من أعماهلا 

للفنون اجلميلة باجلزائر، و متحف الباردو باجلزائر و مقرات األمم الفنية مقتناة من قبل املتحف الوطين 
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املتحدة، الفاو، اليونسكو، اليونيسيف، و كذلك من قبل جمموعات و شخصية باجلزائر،باريس، طوكيو، 

  .ابوظيب، عمان ،الشارقة، برلني، جاكرتا،روما

  :الفنان محمد خدة

يف اجلزائر  1991مارس  04، و تويف يف 1930مارس 14ريخ مبستغامن بتا" حممد خدة"ولد الفنان اجلزائري 

يقول رشيد بوجدرة أن ما يسيطر على    1947العاصمة، رسام جتريدي تعلم الرسم عن طريق املراسلة سنة 

فاأللوان هي نرباسنا الكتشاف اخليط السحري لتطور إبداعه و هي لغته " اللون و العالمة"أعماله عامالن مها

لنفسه حماكاة الطبيعية و عرب مزجيها يصوغ هاجسه و يرتجم معانيه الداخلية و �ا ينتقل يف عن العامل، و 

حركة ارتدادية اهتزاز الوجود من حوله إىل داخل فضائه النفسي حيث جتري اكرب عملية خمربيه،على مستوى 

  ..........لوجود اجلواين الباطينالوجود احلقيقي للفنان و هو ا

  

  خدةالفنان محمد 

يف اخرتاع سرمدي ،و هي مزق و تقطيع ناجتان عن االنغراس احلروف ....."أما العالمة كما بقول بوجدرة

  .و االنتشار خارج احلدود اجلغرافية و الذات) العربية و الرواسب اإلفريقية  و االوشام الرببرية

ة و نظرا لكونه عاش مرحليت هذا التمازج بني هذين العنصرين يتوج اللوحة و يؤسس فضاء الفنان حممد خد

االحتالل و االستقالل، جتري القضية الوطنية يف عروقه جمرى الدم من الشرايني مبعىن يعيش شعبه داخل 

أصباغه وألوانه و ضالله،و رغم انه ملتزم معرفيا و ابديولوجيا إال أن فنه يبقى خارج دائرة اإلمالئية و اإللزامية 
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حاته بصرية نافذة ترفض الفراغ و االنقطاع، و تتشبث دائما باالستمرارية و اإليديولوجية، فالكشف يف لو 

  1. بالوجود، و تنشد الكمال يف اإلنسان و بني عناصر الطبيعة و بني احلضارات و القارات

فعيشه يف عامل الظلم و القهر حتت محم نارية هو وشعبه مع  عدو يكره العلم لغريه و مينع نعمة اجلمال عنه 

اليت قتل فيها الفرنسيون مخسا و أربعني ألف مواطن أعزل، قام كاملارد جيرجر  1945كانت مذحبة   حىت إذا

األلوان و بدأ الطفح برسم املساجد و اجلبال و جاءت الصدفة فخرقت عامله ألطف ويل ليجد نفسه سنة 

  ، بباريس مفقرا معدما ،يرسم مستقبل احلرية 1947

رس بالليل فن الرسم يف املدارس املسائية، و قد كانت باريس كما هي فكان يعمل من اجل أن يقتات و يد

دائما حمجة الفنون فمعظم الفنانني الكبار مروا من هناك ،إما لوحات و إبداع يسكن هاجس التاريخ أو 

  ........  ريشات تصنع ذبذبات تاريخ مل يبدأ بعد

  :الفنان معمري ازواو علي

ادوارد "، و قد تتلمذ على يد الفنان الفرنسي 1916ابتداء من سنة  إن ظهوره على الساحة الفنية كان

الذي شجعه بدوره على الرسم و املضي قدما يف هذا ا�ال، و قد " ليون كاري"وتعرف على الفنان "  هرزيق

عاش فرتة يف املغرب حيث كان أخوه عامال ببالط السلطان، و قد عمل هناك أستاذا مث رجع إىل اجلزائر و 

قر مبسقط رأسه بالقبائل الكربى ، و قد ختصص يف رسم مناظر الريف املغريب و الشوارع الضيقة العتيقة است

  2.مثل فأس و الرباط و مراكش، كما رسم مناظر الريف من منطقة القبائل الرائعة بأسلوب واقعي ال يضاهى

  :الفنان ناصر الدين دينيه

  28امسه قبل اعتناق اإلسالم الفونس إتيان دينيه ولد بباريس  الفنان ناصر الدين دينيه فنان فرنسي مسلم، و

وهو أحسن مثل للفنان الفرنسي الذي تأثر باحلياة اجلزائرية،اليت أحبها و اندمج �ا، و أحب  1861مارس 

 شعبها  و قامسه أفراحه و أتراحه ، استطاع أن يتغلغل داخل الروح اجلزائرية و حيس مبعاناة شعبها، و يعرب عن

تلك املعاناة بكل صدق ،وبفضل اتصاالته املعمقة بشعب هذا البلد املسلم تعرف على بساطته  و صدقه 

الذي طبعته �ا الطبيعة اإلسالم، فأحب هذا الدين الذي هو مصدر طبيعة هذا الشعب املتميز بسماحته و 

                                                           
  .22ص-2002) ط.د(.36هار الجزائر صشالجمال ،المؤسسة الوطنية لالتصال و النشر و اإلالصادق بخوش،التدليس على -1
  .82مسيرة الفن التشكيلي الجزائري، المرجع السابق ص.ابراهيم مردوخ -2
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يف بقعة من األرض اجلزائرية بساطته، فدخل يف دين اإلسالمي  عن طواعية و اقتناع حىت انه أوصى أن يدفن 

  .مع شعبها املسلم الذي أحبه من أعماقه

 

  

فمن يقتفي آثار هذا الفنان الكبري، و يفتش يف دفرت حيلته اخلاصة و العامة يهتدي إىل ذوق فذ و حدس 

لشرقية يف استبطاين أصيل مكناه من أن خيتزل املسافة ، بني ثقافة غربية يف مرحلة توثبها و اعتدائها، و ثقافة ا

مرحلة مخوهلا و خضوعها، و أن يتجاوز التناقض إىل املصلحة يف ذاته، بني أالين  الباريسي املدلل يف عائلته 

الربجوازية ،و املتصوف اجلوال  على هامات الكثبان الرملية و مخائل النخيل جبنوب اجلزائر بكل من ورقلة و 

أول مرة يشعر املتأمل يف لوحاته أن الرجل الذي " األغواطسطوع "االغواط و غريمها حيث رسم لوحته الرائعة 

إىل اجلزائر يف رحلته إىل املغرب العريب، يشعر  1883أو  1882قادته الصدف ذات يوم من أيام سنة 

يصدق احلس اجلمايل للطبيعة و سحر الوجود األمر الذي أّسره طوال حياته الباقية، وظل واقعا يف هذا األسر 

 حركة حتررية عرب الريشة  و األلوان و القلم، حىت غدا نصر الدين متيما جبمال اجلزائر و رمزا الذي انقلب إىل

من رموز اإلبداع التشكيلي فيها،و فارس قلم يذود عن محى أرض و شعب و عقيدة، حنيفة فصار بذلك 

و اخلري و اجلمال صاحب قضية هي قضية الشعب اجلزائري املقهور و هكذا غلب الفن يف قلبه قيم احلقيقية 

على قيم املصلحة و رغم شيوع امسه بني املبدعني الكبار يف مطلع حياته ،إال انه بعد ذلك  من قبل إعالم 
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إدارة االحتالل مبواجهة غطت على إبداعاته و غطت حقه التارخيي و غبنته يف شهرته و جمده ال لشيء سوى 

  1.داعات و مل يعتنق منهج الزور و الزيف االستعماريأنه اختار منهج الفضيلة، فيما طرحه من أفكار و إب

  :الفنان عبد الرحمان ساحولي 

عاش طفولته صديقا للفنان  حممد متام و كانا يغشيان الدروس  1915فرباير 09ولد باجلزائر العاصمة يف    

حيي األغا باجلزائر و املسائية مبدرسة الفنون اجلميلة حيي البحرية، وذلك بقسم السرياميك و الرسم و الزخرفة 

  .يف مجعية الفنون اجلميلة حيث كان يدرس الرسم و التصوير الزييت و التشريح الفين

يعد ساحويل من أعظم الرسامني الواقعيني باجلزائر،و هو يرسم الساحل اجلزائري بكفاءة عالية و يستعمل 

  ....األلوان استعماال غنائيا متقنا 

سام عبد الرمحان ساحويل املشاركة يف املعارض الفنية عمل كرسام مزخرف و م بدأ الر  1929ابتداء من سنة 

قد خترج من مدرسة الفنون اجلميلة باجلزائر و شارك يف العديد من املعارض اجلماعية يف السنوات 

كوبا، ليبيا، فرنسا، و : ،و يف اخلارج)1967،1974،1979،1980،1982،1986،1987،1989(

: وائز له لوحات باملتحف الوطين للفنون اجلميلة باجلزائر و يف عدة متاحف باخلارجحتصل على العديد من اجل

و خمتص يف , و عمل أستاذا و مدير سابق ملدرسة الفنون اجلميلة باجلزائر. طرابلس، باريس،صوفيا، و هافانا

  2. الرسم اإلعالين و له مرسم و مطبعة سرييغراف هلذا الغرض

  :الفنان محمد اسياخم 

قبل األوان،  فكان أن تعبت به أمه الطيبة ، اليت ماتت أمام عينيه الحقا ، بينما كانت " حممد إسياخم"ولد 

قرب أزفون شرق " جّناد"احلروب وا�اعات و األمراض حتصد اآلالف من اجلزائريني ، و كان ذلك بقرية 

مبدينة غليزان بالغرب اجلزائري ،و  ، و هاجر مع أبيه الذي كان يدير محاما 1928جوان عام  17العاصمةيف 

إ�ا فرتة مهمة من تاريخ االستعمار الذي كان حيضر لذكراه املئوية للسلطات االستعمارية لتدشني سياسة 

اليت ستصبح فيما بعد مع مدرسة ) قسنطينة .وهران.اجلزائر( جديدة للفنون مع بناء مالحق للفنون اجلميلة 

                                                           
  .31صادق بخوش، المرجع السابق ص -1
  .218المرجع السابق ص-1
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ية الفنون اجلميلة ، احلافز لثقافة باملستعمرة ، و ستكون هذه املرحلة كذلك مرحلة الفنون اجلميلة باجلزائر و مجع

  "متت �دئته " بناء املدينة األوروبية اليت أخذت موقعها يف بلد اعترب أنه 

  

  الفنان محمد اسياخم

فكرب و كربت معه انفعاالته احلادة و قلقه املزمن ، الذي غذته العزلة و اإلحساس بالغربة و التهميش ، حيث  

تعلم أولئك العاشقون يف شقاء شيئا فشيئا لغة و ثقافة املستعمر ، و أدركوا على النحو ذاته ضرورة اكتسا�ا 

  .للتوصل إىل وضع أفضل 

  سي و االجتماعي املتغري مبدينة نشأ إسياخم يف هذا احمليط السيا  

  .و جنح يف نيل شهادة الدراسات  1947غليزان ، حيث ارتاد املدرسة األهلية حىت سنة 

و يف هذه الفرتة و بينما كان يعاجل قنبلة سرقها من املعسكر األمريكي، انفجرت القنبلة و قتلت شقيقتيه و   

ت ذراعه األيسر، أدخل املستشفى و مت عالجه، لكن أصيب هو بإصابات بليغة، كانت أشدها تلك اليت برت 

  .الدمار الذي اختطف من حتت رموشه أختيه و قريبه

و ذهب بإحدى يديه ظل يسكنه سحابة احلياة ، فعاش �اجس املوت الذي حرمه من وجود أختيه و هاجس 

التصرف رحل إىل القصور الذي ذهب بأحد أطرافه، بعد خروجه من املستشفى طردته أمه و من جراء هذا 

مث أتيح له أن " حممد راسم" اجلزائر العاصمة حيث تبنته مجعية الفنون اجلميلة حيث تتلمذ على يد الفنان

لينظم بعدها إىل طلبة املدرسة العليا للفنون " أندريه موريس"م بقاعة 1951يعرض لوحاته يف باريس عام 
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، بعد االستقالل عاد إلىل أرض " كاتب ياسني"م ، حيث التقى رفيق الدرب 1963اجلميلة بباريس عام 

  "الوطن و اشتغل كرسام جبريدة 

 " Alger républicain م،1963، و كان عضوا مؤسسا لالحتاد الوطين للفنون التشكيلية سنة "

أصبح أستاذا باملدرسة الوطنية للفنون اجلميلة بوهران ، كانت أعمال أحممد  1966إىل 1964و ما بني 

الفنية انعكاس لتلك الظروف اليت عان منها يف طفولته،فكانت جل أعماله تنصب يف قالب من احلزن اسياخم 

و املعاناة متجلية يف املشاهد األليمة اليت نراها يف معظم لوحاته، و كانت للمرأة مكانة كبرية و رقعة واسعة يف 

، فحياته كانت صورة مصغرة ملعاناة الشعب تعبريه الفين،و رمبا هي صورة األخت أو األم اليت حرم منها الفنان

 .يف تلك الفرتة، هلذا كانت أعماله الفنية ذات قوة كبرية يف درجة التعبري،فوصل يها إىل درجة العبقرية

 

  

  :الفنان مصطفى بن دباغ 

ج حبي القصبة اجلزائر الذي خر  1906سبتمرب  5فنان و رائد من رواد الفن التشكيلي اجلزائري ، من مواليد 

منه العديد من الشخصيات الوطنية و الفنية، برع منذ صغره بفنون الزخرفة ، و بعد بلوغه ستة عشر سنة من 

الذي توطدت عالقته به ، و كان "  عبد الرمحان  دالشي"عمره توقف عن التعليم باملدرسة و تتلمذ على يد

ة ، و تعلم مصطفى بن دباغ على يد هذا الفنان ميتلك مشغال يعلم فيه الصبيان أصول الصناعات التقليدي

 .1أستاذه حرفة النجارة و الزخرفة على اخلشب و الزجاج و الفخار و زخرفة و واجهات احملالت التجارية

نرى أن هناك تآلفا بني املفردة اجلزائرية اليت تستند على قاعدة األصول اإلسالمية ، و املفردة األوروبية اليت 

م ، اليت خضعت رغما عنهم خلصائص البيئة اجلزائرية ، و املالمح اإلثنية إلنسان نقلها املستشرقون يف أعماهل

هذه األرض ، و جعل بن دباغ من الزخرفة اإلسالمية داللته اإلبداعية املؤثرة يف مقاومة املستعمر الفرنسي 

بتأييد كبار "فية مجعية مشال إفريقيا للفنون الزخر " الساعي لطمس اهلوية اجلزائرية ، إىل درجة أنه أسس 

و عني .الشخصيات الوطنية اجلزائرية  مقرا للنضال الوطين بأدوات فنية ال يقوى املستعمر على مقاومتها 

                                                           
جامعة أبو يكر بلقا يد قسم الثقافة الشعبية تلمسان أطروحة دكتوراة . دبالجي سعيد،دراسة فنية في المنمنمات ،محمد راسم نموذجا-1

  55،ص2006-2005
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أستاذا يف مدرسة الفنون اجلميلة من طرف السلطات الفرنسية اليت فضلت من االستفادة من خرباته، ليصبح 

  .أول جزائري يرتقي هلذه املرتبة

  :الدين الفنانة باية محي 

، فنانة عصامية فطرية  1931ديسمرب  12فاطمة حداد زوجة حمي الدين ولدت بربج الكيفان باجلزائر يوم    

االجتاه ، ذات أصول قبائلية ، تعترب من املتميزين يف الفن التشكيلي اجلزائري ، تربت يتيمة الوالدين ، تكفلت 

انتبهت  1946ى معمرين فرنسيني ، و يف سنة �ا جد�ا و تربت يف أحضا�ا ، كانت جد�ا تعمل لد

، يف منزهلا إىل أشكال احليوانات اليت برعت باية يف صناعتها من الطني "مارجريتكأمينا"الفنانة الفرنسية

، عرضت  1947فشجعتها على الرسم و تطوير موهبتها و عرفتها على األلوان و مواد الرسم و يف سنة 

ر يف باريس حيث نالت جناحا باهرا ، و أعجب اجلمهور و النقاد هلذا الفن أعماهلا و ألول مرة على اجلمهو 

البدائي العفوي ، كانت طفلة مل تتجاوز الثالث عشر من عمرها حيث احتكت مبجموعة كبرية من الفنانني 

تزوجت باية من املوسيقار و امللحن  1948، عملت معه لعدة سنوات يف " بيكاسو و ماتيس" الكبار أمثال

  . 1953ي الدين حمفوظ سنة  حم

كان نشاطها الفين تضامنا مع الثورة اجلزائرية ، مل تقتصر أعماهلا الفنية على الرسم بل مشلت اخلزف و    

النحت بأشكال استمد�ا من خميلة طفولتها و قصصها ، مثل رسم األزهار و احليوانات ، فقد اعتربت اجلزائر 

ع الربيدية ، و أقيمت هلا عدة معارض يف أن باية من الفنانني املرموقني ، حيث اعتمدت لوحتها على الطواب

مجيع أحناء العامل ، كما اقتىن متحف اجلزائر عددا من أعماهلا الذي شجعها على عرض رسوما�ا الفنية بعد 

و أصرت بآية وقتها على انتمائها للجزائر ، يف الوقت الذي كانت فيه فرنسا  1963االنقطاع الطويل سنة 

فنية جزائرية كجزء من سياسة اهليمنة الثقافية اليت انتهجتها ، قامت بالعديد  حتاول نسب و استقطاب أعالم

من املعارض الشخصية باجلزائر العاصمة بقاعة راسم ، املركز الثقايف الفرنسي باجلزائر ، املتحف الوطين للفنون 

يا قاعة مارغت بباريس ، و اجلميلة باجلزائر ، دار الثقافة تيزي وزو ، زبانة بوهران و يف متحف كاتيين مبرسيل

  1.بباريس1998نوفمرب  09فتها املنية يف 

  :الفنان محمد تمام

                                                           
  .78.79مرجع سابق ص . في الوطن العربيلحركة تشكيلية المعاصرة محمد حسين جودي، ا-1
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فنان فذ متعدد املواهب، احرتف الفن التشكيلي  مبختلف ضروبه، فربع يف التصوير بالزيت و بالزخرفة 

تابة عن رواده ،و  اإلسالمية و فن املنمنمات، و تأثر أيضا بالفن املوسيقي األندلسي، و اهتم بتارخيه و الك

م، يف حي القصبة العتيق بالعاصمة، و ظهر ميله لإلبداع يف الفن 

التشكيلي منذ صغره بسبب نشوءه يف وسط فين، فكان صديقا مالزما للفنانني و احلرفيني البارعني الذين دأبوا 

دالشي عبد "و الفنان الرتكي البارع 

  

و " ايتيان ديين" "فرمانتان "

ا استقى الكثري من اخلربة يف فن الرسم و تدبيج األلوان خالل 

اليت أسسها عمر راسم و كانت حتمل مشعل 

  .إحياء الرتاث اجلزائري اإلسالمي و التصدي لألهداف االستعمارية الكامنة يف حركة االستشراق

ام جيمع يف شخصيته بني اجتاهني متناقضني ظاهريا، حيث كان شديد التمسك بالرتاث العريب 

  .اإلسالمي و يف نفس الوقت كان دائم التوثب لإلطالع و االنفتاح على إبداعات احلضارة الغربية

و  1931ام تعلم متام القواعد األوىل لفن للزخرفة و النمنمة على يدي معلمه األول عمر راسم يف بداية ع

بعدها اتصل بالعديد من الفنانني اجلزائريني امللتزمني فشجعوه على االنتساب إىل مدرسة الفنون اجلميلة فتفوق 
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فنان فذ متعدد املواهب، احرتف الفن التشكيلي  مبختلف ضروبه، فربع يف التصوير بالزيت و بالزخرفة 

اإلسالمية و فن املنمنمات، و تأثر أيضا بالفن املوسيقي األندلسي، و اهتم بتارخيه و الك

  .كان جييد العزف  على العود و القيتار

م، يف حي القصبة العتيق بالعاصمة، و ظهر ميله لإلبداع يف الفن  1915فيفري  23

التشكيلي منذ صغره بسبب نشوءه يف وسط فين، فكان صديقا مالزما للفنانني و احلرفيني البارعني الذين دأبوا 

و الفنان الرتكي البارع " عمر وحممد راسم"لرتاث اإلسالمي من أمثال األخوين 

  ".مصطفى بن دباغ

"' دوال كروا"و اتصل برواد احلركة الفنية االستشراقية األوائل و على رأسهم 

ا استقى الكثري من اخلربة يف فن الرسم و تدبيج األلوان خالل ، كم"النغلوا"و" سوبريو"و" 

اليت أسسها عمر راسم و كانت حتمل مشعل ' مدرسة الفنون الزخرفية و املنمنمات اإلسالمية

إحياء الرتاث اجلزائري اإلسالمي و التصدي لألهداف االستعمارية الكامنة يف حركة االستشراق

ام جيمع يف شخصيته بني اجتاهني متناقضني ظاهريا، حيث كان شديد التمسك بالرتاث العريب 

اإلسالمي و يف نفس الوقت كان دائم التوثب لإلطالع و االنفتاح على إبداعات احلضارة الغربية

تعلم متام القواعد األوىل لفن للزخرفة و النمنمة على يدي معلمه األول عمر راسم يف بداية ع

بعدها اتصل بالعديد من الفنانني اجلزائريني امللتزمني فشجعوه على االنتساب إىل مدرسة الفنون اجلميلة فتفوق 

الفصل األول                   

فنان فذ متعدد املواهب، احرتف الفن التشكيلي  مبختلف ضروبه، فربع يف التصوير بالزيت و بالزخرفة 

اإلسالمية و فن املنمنمات، و تأثر أيضا بالفن املوسيقي األندلسي، و اهتم بتارخيه و الك

كان جييد العزف  على العود و القيتار

23ولد حممد متام يف 

التشكيلي منذ صغره بسبب نشوءه يف وسط فين، فكان صديقا مالزما للفنانني و احلرفيني البارعني الذين دأبوا 

لرتاث اإلسالمي من أمثال األخوين على ختليد ا

مصطفى بن دباغ"و " الرمحن

  

و اتصل برواد احلركة الفنية االستشراقية األوائل و على رأسهم 

" جورج مارسيه"املؤرخ

مدرسة الفنون الزخرفية و املنمنمات اإلسالمية"فرتة انتسابه إىل 

إحياء الرتاث اجلزائري اإلسالمي و التصدي لألهداف االستعمارية الكامنة يف حركة االستشراق

ام جيمع يف شخصيته بني اجتاهني متناقضني ظاهريا، حيث كان شديد التمسك بالرتاث العريب كان حممد مت

اإلسالمي و يف نفس الوقت كان دائم التوثب لإلطالع و االنفتاح على إبداعات احلضارة الغربية

تعلم متام القواعد األوىل لفن للزخرفة و النمنمة على يدي معلمه األول عمر راسم يف بداية ع

بعدها اتصل بالعديد من الفنانني اجلزائريني امللتزمني فشجعوه على االنتساب إىل مدرسة الفنون اجلميلة فتفوق 
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فيها حىت خصه احلاكم العام الفرنسي ملدينة اجلزائر مبنحة االنتساب إىل املدرسة العليا للفنون الزخرفية  يف 

  .1936باريس عام 

املنمنمات يف املدرسة الوطنية للفنون اجلميلة، و ساهم يف تأسيس االحتاد الوطين عمل أستاذا يف الزخرفة و 

، و شارك يف العديد من املعارض الفنية الشخصية و اجلماعية يف العديد من 1967لفنون التشكيلية عام 

  .دول العامل

  :دونيس مارتيناز

يف مرسى احلجاج يف نواحي وهران، و كان مولعا بالرسم منذ  1941ديسمرب  30ولد دونيس مارتيناز يف 

عاش يف  1962إىل غاية  1957طفولته حيث رسم املناظر الطبيعية و املشاهد الريفية الوهرانية، و من عام 

م عني كأستاذ  1963بباريس و منذ مدينة بليدة، و الذي تابع دراسته يف مدرسة الفنون اجلميلة باجلزائر، مث 

يف مدرسة الفنون اجلميلة باجلزائر و كان له جانب من التأثري على العديد من أجيال الفنانني اليت تلته، و لقد 

شارك يف أول معرض يف اجلزائر و باريس يعد االستقالل، و بعدها يف معظم املعارض اجلماعية اليت أقيمت 

 " جون سيناك"ل معرض فردي له الذي كان يف اجلزائر حتت إشرافكان أو   1964باجلزائر، و يف 

 .« Gean Sénac »  

و كان مرتيناز حسب ما ذكرناه سابقا من مؤسسي مجاعة األوشام، اليت عرضت أعماهلا سنوات 

، و اليت مجعت بني فنانني و شعراء، و كانت كل أعماهلم ذات اهتمام ثقايف 1971،1968،1967

أوشام قد نشأ منذ مئات السنني على جدران  مغارات الطاسيلي، و "اء يف تصرحيا�م تارخيي، وحسب ما ج

لقد تابعت وجودها حىت أيامنا  هذه، أحيانا سريا و أحيانا علنيا، حسب ظروف الصعود و النزول 

  و حنن نريد أن نبني أن الرمز كان دائما ساحر، و أنه أقوى من القنابل ..... التارخيي

على اجلائزة الكربى للرسم الزييت ملدينة اجلزائر و لقد شارك يف العديد من  1975ز يف عام حتصل مارتينا

  األعمال سنذكر البعض منها،

رحل من اجلزائر ليستقر بفرنسا، حيث أصبح فيما بعد أستاذ يف مدرسة الفنون اجلميلة  1994ويف سنة 

  "باجلزائر باكس اونربوفنس 
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  "Aix-en-Provenceلذين كانت هلم  الصدارة يف تقدمي فنون ،و يعترب دونيس من األوائل ا"

املعاصرة، و لقد كانت ّجل أعماله تعرب عن موروث الثقايف و التارخيي و اإلفريقي عامة و اجلزائري خاصة، 

فمنذ عودته إىل اجلزائر بعد االستقالل، كل عمله مناهض  للطرق الفنية األكادميية اليت عان منها خالل 

  .بفرنسا ، فنمسك بأصول فن ابتدعه من ثقافة شعبه عريقةمتدرسه  
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  .الفن التشكيلي بعد االستقالل دروا :الثانيالمطلب 

  : من فناين العصر احلديث نتعرف على

  :موسى بوردين   

إىل 1966، درس جبمعية الفنون اجلميلة يف 1946أكتوبر 17فنان جزائري ولد باجلزائر العاصمة يف 

م، بقيادة كاميل لريوي بعد دروس الرياضيات أو القواعد يف مدرسة ديار ا�هول االبتدائية، كان  1969

يرغب يف إعادة إنتاج صور غاري كوبر و جون وأين،اللذين كانا يزهران باألبيض و األسود من جملة سينسمود 

 العديد من املعارض الفردية و اجلماعية السينمائية الشعبية،و قد شارك الفنان التشكيلي يف القبعة السوداء يف

، حتت إشراف حممد إسياخم، قام بإدارة سلسلة من صور الشهداء 1984و خاصة يف اجلزائر يف عام 

  .عرض موسى بوردين لوحاته  بانتظام يف صاالت العرض. للمتحف املركزي للجيش

  

طابع املعاش حلياة املرأة و حميطها يف احلياة و متيزتلوحات الفنان موسى بالكثري من احلساسية و اليت تصور ال

  .اليومية من أعراس و زيارات و أحاديث جانبية يف اجللسات اإلنسانية الراصد للحياة االجتماعية بشكل جيد

  :نور الدين شقران   

هكذا وصف الفنان التشكيلي ......" ما زلت أتعلم و أرسم و أعرض لوحايت و أفكر يف لوحات جديدة"

لدين شقران  عالقته بالفن التشكيلي بعد أربعني سنة من الرسم، يف أعايل ديدوش مراد،و بالضبط يف نور ا

  "آرفوريو"صالون 
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كان عمره آن   1965الذي افتتح قبل أشهر قليلة،ولد نور الدين شقران يف مدينة الرباط و دخل اجلزائر سنة 

امة الداخلية للتالميذ، كان يرسم و يعزف على 

  

شاهدنا جمموعة من أعماله بالرياض ضمن املعرض الفين الذي أقيم مبناسبة األسبوع الثقايف اجلزائري بالرياض و 

و اليت حتمل العديد من الرموز بداية 

  .من الكف إىل العني و رمبا رموز إسالمية أو حىت وثنية حتكي أسطورة اخلري و الشر بني بين البشر 

خبنشلة، و قد خترج بعيد االستقالل من مدرسة الفنون اجلميلة 

من 300، و كان معرض كبري مجع حوايل 

مبتحف الفنون احلديثة و املعاصرة باجلزائر العاصمة مبناسبة مخسينية 

ة االستقالل ،لقد قدم حكار أعماال حديثة مستلهمة من الثقافة بعالمات و رموز و حبضور املرأة حارس

الذاكرة و هي العنصر األهم يف أعماله و يعترب هذا الفنان أن هذه األعمال بإمكا�ا أن متثل أفضل ما جاءت 

و لقد تويف الفنان يوم .به قرحيته بالتايل متيز مرحلة حامسة دام عدة سنوات فرتة سامهت يف بروز مواهب خالقة 
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الذي افتتح قبل أشهر قليلة،ولد نور الدين شقران يف مدينة الرباط و دخل اجلزائر سنة 

امة الداخلية للتالميذ، كان يرسم و يعزف على سنة، عمل ببومرداس ملدة عام كمشرف تربوي يف اإلق

  .اهلارمونيكا و على آالت موسيقية أخرى

شاهدنا جمموعة من أعماله بالرياض ضمن املعرض الفين الذي أقيم مبناسبة األسبوع الثقايف اجلزائري بالرياض و 

و اليت حتمل العديد من الرموز بداية تتميز ريشته بأ�ا باحثة دءوبة عن الرتاث و الزخرفة اليت تزين �ا الزرايب 

من الكف إىل العني و رمبا رموز إسالمية أو حىت وثنية حتكي أسطورة اخلري و الشر بني بين البشر 

خبنشلة، و قد خترج بعيد االستقالل من مدرسة الفنون اجلميلة  1945ديسمرب  13ولد الفنان لزهر حكار يف 

، و كان معرض كبري مجع حوايل 1972عرض أعماله باجلزائر و خارجها منذ 

مبتحف الفنون احلديثة و املعاصرة باجلزائر العاصمة مبناسبة مخسينية  2012أعماله قد أقيم يف نوفمرب 

االستقالل ،لقد قدم حكار أعماال حديثة مستلهمة من الثقافة بعالمات و رموز و حبضور املرأة حارس

الذاكرة و هي العنصر األهم يف أعماله و يعترب هذا الفنان أن هذه األعمال بإمكا�ا أن متثل أفضل ما جاءت 

به قرحيته بالتايل متيز مرحلة حامسة دام عدة سنوات فرتة سامهت يف بروز مواهب خالقة 

  .عاصمةسنة و دفن مبقربة سيدي حيي بال 68اخلميس عن عمر يناهز

الفصل األول                   

الذي افتتح قبل أشهر قليلة،ولد نور الدين شقران يف مدينة الرباط و دخل اجلزائر سنة 

سنة، عمل ببومرداس ملدة عام كمشرف تربوي يف اإلق24ذاك 

اهلارمونيكا و على آالت موسيقية أخرى

شاهدنا جمموعة من أعماله بالرياض ضمن املعرض الفين الذي أقيم مبناسبة األسبوع الثقايف اجلزائري بالرياض و 

تتميز ريشته بأ�ا باحثة دءوبة عن الرتاث و الزخرفة اليت تزين �ا الزرايب 

من الكف إىل العني و رمبا رموز إسالمية أو حىت وثنية حتكي أسطورة اخلري و الشر بني بين البشر 

  :لزهار حكار 

ولد الفنان لزهر حكار يف 

عرض أعماله باجلزائر و خارجها منذ باجلزائر العاصمة و 

أعماله قد أقيم يف نوفمرب 

االستقالل ،لقد قدم حكار أعماال حديثة مستلهمة من الثقافة بعالمات و رموز و حبضور املرأة حارس

الذاكرة و هي العنصر األهم يف أعماله و يعترب هذا الفنان أن هذه األعمال بإمكا�ا أن متثل أفضل ما جاءت 

به قرحيته بالتايل متيز مرحلة حامسة دام عدة سنوات فرتة سامهت يف بروز مواهب خالقة 

اخلميس عن عمر يناهز
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  1946:زهرة سالل

قدمت الفنانة التشكيلية زهرة سالل اليت أبدعت باستعماهلا خامات متعددة منها أدوات حادة إلجناز   

و توضح الفنانة أن التقنية تشبه الرسم على اللوح .أشكال على الورق األبيض تقوم بتقييمه قبال باأللوان

إعادة رمسها،و من بني عديد اللوحات املنجزة �ذه التقنية املنقوش، لكن مع اختالف رسومها ألنه الميكن 

،كما توجد هناك لوحات حتمل "احليوانات ذات القرون"اجلديدة و اليت متثل عديد أشكال احلمالن، هناك 

و تابعت تقول الفنانة أن التقنيتني يصعب حتقيقهما يف اجلزائر "...التاج األزرق"و "القبلة"و " احلزن"أمساء

من جانبها تقدم جمموعتها الرائعة اليت ميزت مسري�ا الفنية . دم توفر املواد و األدوات و املثبتاتبسبب  ع

جمموعة من اللوحات ذات مواضيع خمتلفة السيما القصص كل على حدة و شبا�ا و طفولتها و مدن اجلنوب 

  . مع ختليدها لذكرى الفنان إسياخم و عائشة و قصائد الشاعر احملند 

  :الق رشيد ع

يهتم الفنان رشيد عالق خالل أعماله بإبراز ثراء الرتاث و التقاليد و العادات خاصة مراسم تناول الشاي و   

التفاصيل من خالل تلك األدوات و كان �ا يعلن عن توجه بانتهاء تلك العادات يف يوم ما و االندماج يف 

  .دائرة العوملة 

  1947:رشيد جمعي 

يعمل الفنان رشيد مجعي على الرتكيب الرمزي حملاكاة الطبيعة يف بناء اختزايل للشفافية و االنعكاس الضوئي   

من خالل الزجاج املضيء و املنشور و هو ميزج بني فين التصوير الواقعي و التجريد ملناظر واقعية و يؤطر 

قد حياول هنا حتديد جمال رؤية املتابع لوحاته بإحاطتها بلون خارجي قد يكون من صميم العمل عموما و 
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للعمل و ال يرهق املشاهد بكثرة التفاصيل كما أن الفنان رشيد مجعي جيسد الثقافة الشعبية باختزاالت لبعض 

  . الرموز الشهية كالعني و احلية 

  1936:محمد صالح هيون 

ته الفنية الرائعة حيث الزخارف يلتقي الفنان هيون مع الفنان  شقران يف تبين املفردة الشعبية يف تشكيال

اإلسالمية و اإلقليمية اليت تغطي األبواب و اجلدران و مالبس النساء و كذلك األسطورة الشعبية داخل 

  .احلكاية اجلزائرية 

  1955:العربي ارزقي

العريب ارزقي التجريد ضمن مشروعه يطوف حول احلداثة يف الفن و البحث عن بيئة تعي اخلطاب البصري  

  .ون احلاجة إىل املوضوعات املباشرة و إما إعطاء املتلقي مساحة من البحث حول ماهية اللغة البصريةد

  1955:محمد ديميس 

تتكون شخوصه من جمموعات تتوحد يف الشكل و احلركة و يغلب عليها يف كثري من األحيان االنتظار و 

ا احلالة السائدة يف مناطق متعددة من الشارع الوقوف يف جمموعات تنتظر قرارا ما أو طوابري اخلروج و كأ�

العريب و كأنه يريد التعبري على أن ا�تمع يف ذات القارب أوهم كذلك اهلم و الفرح فالكل داخل ا�موع و 

حىت يف لوحاته اليت تفردت فيها الشخصية جتد اخلياالت و الضالل داخل اللوحة تعمل على تأكيد فكرة 

  .ي داخل النص البصري ا�موع فهو مشروع مجع

  1949:صفية زوايد

البناء املعماري للوحة  عند الفنانة زوايد تغوص يف التفاصيل و تعمل على مشروعها يف توثيق بعض املوروثات 

حيث تنقل لنا داخل اللوحة التفاصيل الدقيقة يف الثياب كما نراه يف األسواق الشعبية و التجمع النسائي و 

  .زائرية ّزي احلايك للمرأة اجل
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  :زليخة رديزة

زليخة رديزة يف أعماهلا تفاصيل زخرفيه متعددة يف فن السرياميك وهي  موهوبة هلذا الفن ،و يف تشكيال�ا 

اإلنسانية ال تغفل عن املوروث الشعيب ملناطق البادية و قد شاهدنا هنا بالرياض بعض أعمال الفنانة اليت 

نته كما أن هلا كثري من األعمال اخلطية اليت تعتمد التصميم و هي تعتمد يف تشكيليها  خامة الطني و أتق

  .أيضا متيل للبحث وراء الرتاث اجلزائري

  :بلوطيا يايا

بلوطيا يايا فنان األلوان املائية برقة إحساسه العايل و يالحظ على أعمال الفنان يايا استخدامه للون األول و 

أن اللوحة يف أعماله نقية براقة ذات خصوصية يف اخلربة اللونية كما  بالفرشاة إىل درجة أنه يعتين بنظافتها إي

  .تنوع املوضوعات

  :شلبي توفيق

شليب توفيق فنان حرويف يلتقي يف تفاصيل  أعماله باللون و الشكل و التصميم مع الكثري من فناين احلر وفية 

سلوبة الطرف و كذلك حرف العني الذي املغربية و هي خطوط املمتدة ذات األطراف احلنجرية السحرية  و امل

يعود أصله للحرف الكويف و لكن بتصرف حمسوب هلم يف تطوير احلرف و له خصوصية يف مناطق املغرب 

العريب و كما هي عنايته باخلط كذلك تتضح أعماله بالزخارف و كأنك تشاهد نسيج تراثية من سجاد و 

  .محر و مشتقاتهبسط مع خصوصية اللون الذي يغلب عليه اللون األ

  :سعدون ياسمينه

يف أعمال الفنانة سعدون يامسينة فلسفة الواقع بواقعية املشاهد الدامية اليت نشر�ا عقول مغلقة تلعب تارة على 

  .دور املرأة و حضورها با�تمع واحملصور يف اإلجناب و األعمال املنزلية وكذلك الوجوه اليت اختلفت معاملها
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  الفصل الثاني



 الخاتمة
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  : خاتمة

جزء من ثقافة ا�تمع، املعاصرة نستخلص أن احلركة التشكيلية الل هذا البحث و الدراسة الشاملةمن خ     

د اعترب ا�تمع و ق أل�ا تشكل عنصر هام و فعال كما أ�ا تشكل جزء من البيئة اليت يعيش فيها اإلنسان ،

أن الفن هو الثقافة العليا و هو موهبة هلا إعجازا�ا و اختلف الناس يف نظر�م اليوم للفن  املعاصر مع 

  . تداخالت الثقافات يف العامل

و تفاعلية بني ا�تمعات، فالفن التشكيلي اجلزائري و من خالل حبثنا هذا حناول أن خنلد الفن كرسالة تواصلية 

ع األساليب و التقنيات مما جعله يندرج حتت العاملية إال أن الفنانني اجلزائريني رغم تنوع تلك املدارس ميتاز بتنو 

و تعددها يبقى شغلهم الشاغل بقضايا الوطنية و املشاكل  االجتماعية و روح املسؤولية عندهم و االلتزام، و 

  .اهتمامحمل  الوعي بقيمة الرسالة النبيلة جيعل من أعماهلم لفت االنتباه و

بصمة يف احلركة التشكيلية  مبكرة، هذه األخرية اليت أصبحت فالفن التشكيلي اجلزائري �ضة متأخرة و حداثة 

العديد من اجلوائز و امليداليات  االعربية و العاملية، فقد شارك جمموعة من الفنانني يف معارض دولية واحرزو 

ائري لعب دورا هاما من التقديرية و الشهادات الشرفية ،و هذا رغم التضييق االستعماري هلم لكن الفنان اجلز 

اهلوية  إبرازجديدة للتفوق و النجاح �ا من خالل  أساليباملبتكرة و املتميزة ،و حبثه على  خالل األعمال

  .اجلزائرية

الفن التشكيلي اجلزائري و توثيق تاريخ احلركة الفنية اجلزائرية و معرفة رواد هذه الفرتة اليت كانت فإبراز جتليات 

مثال الفنان حممد خدة يف الفن التجريدي . منعرجا يف جتديد احلركة الفنية و ترك بصمة عاملية يف هذا الفن

من  و جمتمعه  فن التشكيلي اجلزائريني الو نقطة توصيل  ب نكون قد أثبتنا أن هذا األخري هو املرآة العاكسة

و أن هذا الفنان ليس جمرد فنان يسهل جتاوزه، بل .حيث الفكر و املوروث الثقايف و األعمال اليت تدعم ذلك 

جيب مراعاة كل عمل قدمه من أجل تطوير و النهوض بالفن التشكيلي اجلزائري إىل ما هو عليه اآلن و ال 

عنه ،و هذا بالوقوف عن تفاصيل حياته و أسلوبه و إجنازاته و مراتب تقلده ناهيك ميكن جتاوزه و التغاضي 

  .عن أعماله الكثرية
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استغل هذه املساحة التعبريية خلدمة قضية عظيمة هي قضية الدفاع عن " حممد خدة"و لقد رأينا كيف أن 

اته شكال و مضمونا تنصب يف املقومات احلضارية و التارخيية ألمة بأكملها، فكانت كافة لوحاته و منمنم

  .إطار مالمح الثقافة اجلزائرية

 و يف األخري جيدر ريب التحدث عن عملي املتواضع الذي مللمت فيه  قدر اإلمكان عن احلركة التشكيلية

باجلزائر و مهما أجدنا فيه لكن يبقى ا�ال واسعا و متفرعا، فما هو إال إطاللة عن ما حتتويه اجلزائر  املعاصرة

ن موروث  شعيب فين و ثقايف و الذي تركه الفنانون يف اجلزائر و جسدوه بأناملهم و الذي يعترب شخصية م

واحدا منهم كما أمتىن من املتلقي أن ال يكف باالستعانة �ذا البحث فقط بل جيعله "حممد خدة " الفنان 

  .ريةمثال بسيط من جممل البحوث العلمية اليت تدرس احلركة التشكيلية اجلزائ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 املالحق
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لوحات الفنان محمد خدة
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق األمساء
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  :قائمة أسماء الفنانين و الفنانات الجزائريين

للزيادة املستمرة ألعداد الفنانني التشكيليني يف اجلزائر و عدم التمكن من إدراجهم مجيعا ضمن هذه  نظرا  

فعدم إدراجهم ال يعين عدم تواجدهم أو التقليل من إمكانا�م و إمنا يعود السبب الرئيسي إىل األطروحة، 

  .إليهم يف الوقت الضيق احملدد لتسليم هذه األطروحة صعوبة الوصول 

لذلك جند أن إرفاق بأمساء الفنانني يعد نوعا ما من التوثيق للمسامهني يف تطور حركة الفن التشكيلي يف 

اجلزائر و ذلك حسب القوائم اليت مت احلصول عليها من اجلمعية اجلزائرية للفنون التشكيلية و من معارض دار 

  :و هم مرتبون وفقا للحروف األجبدية  و من هؤالء الفنانني الثقافة، 

  )مستغامن(شندر سعيد_

  )تلمسان(بلقا مسي عبد الكرمي_

  )وهران(أمحد زرهوين_

  )اجلزائر العاصمة(آيت صاحل مهدي_

  )تلمسان(خبيت كمال_

  )مستغامن(بن بوطة سيد علي_

  )وهران(بلمكي مراد_

  )مستغامن(أمحد اسطنبويل_

  )تلمسان(بيل بالعباسي ن_

  )تلمسان(حمصر حممد_

  )جباية(بن شيخ بشري_

  )اجلزائر(مجيلة بنت حممد_

  )نعامة(حاج حممد_
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  )تندوف(حسيين بوبكر_

  )الطارف(بوخامت فارس_

  )  قاملة(بومكرة عبد الغاين_

  )سوق أهراس(حسن بوساحة_

  )اجلزائر العاصمة(محيدة شالي_

  )تيزي وزو(حنتور سامية_

  )قسنطينة(مجاعيرشيد _

  )عنابة(زويين أمحد_

  )بسكرة(سليمان بشتة_

  )بليدة(سهيلة بلجبار_

  )بشار(عبد احلي مسعود_

  )وهران(علي سيالم_

  )تيارت(عجال رشيدة_

  )الوادي(صاحل الدين جاب_

  )سطيف(عبد املالك حمجويب_

  )سطيف(ناجم سرياد_

  )تلمسان(بريجنار ز _

  )سيدي بلعباس(مقدس حفيظة_

  يةمصباح هوار _
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  )وهران(باهلامشينور الدين _

  )تيزي وزو(هارون حسني_

 )سوف أهراس(حممد خطيب _

  )اجلزائر العاصمة(منصف قيطة  _

  )بسكرة(مصمودي حممد صاحل _

  )عنابة(ناجم سرياد _

  )شلف(مدرارة ميلود _

  )شلف(زورقي صديق _

  )شلف(حممد الصغري _

  )اجلزائر العاصمة(عيسى محشاوي _

  )جيجل(غنية بوديزة _

  )األخضرية(حممد بوزيد _

  )الوادي(كمال خزان _

  )معسكر(ليلى فرحات _

  )عنابة(مساهل عبد احلق _

  مورسليزكرياء_

  حاج علي مراد_

  حتو نادية_

      )جباية(بن شيخ بشري _



 
 

  

 

ملحق لوحات 

اجلزائرينيالفنانني   
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  )01(الصورة رقم 

لوحة داخل   - محمد راسم

-مسجد  
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  )02(الصورة رقم 

نساء جزائریات-  ااوجین دوال كرو  
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  )03(الصورة رقم

میناء الجزائر میناء -ألبرت ماركیھ

 الجزائر

  



 
 

  

لوحات الفنانون 

  املستشرقون
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  )05(قمالصورة ر 

  

Etienne DINET (1861-1929) 

46. Conversation dans une rue de Bou-Saada.1888. 

Huile sur toile. Signée en bas à gouche.datée et située Bou 

Saada.65×81.5Cm Estimation sur demande Ce grand peintre 

orientaliste doit au hasard la découvert de ce qui va devenir la périmer 

d’une longue série de voyages.  

  

  )06(الصورة رقم

  

Maxime Noiré (1861-1927) 
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157. Paysage des hauts plateaux. Huile sur toile. Signée en bas à 

gauche et dédicacée<<A mon bonamia Gaston Mery>> (28-87cm). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  قائمة املصادر 

  :عـتراجــمــو ال
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  :قائمة المراجع

  :المراجع باللغة العربية

  .دروس احلركة التشكيلية يف اجلزائر- إبراهيم عبد الصدوق

  .مسرية الفن التشكيلي يف اجلزائر.املرجع السابق:إبراهيم مردوخ

  .2000الطبعة األوىل . دار الشروق-التشكيلي على مشارف القرن الواحد و العشرينأمهز حممود، الفن 

، العربية الدولية 1994- 1954- الندالع الكفاح املسلح 40الذكرى. بان وراما فن الرسم اجلزائري

  .1995ديوان رياض الفتح.للطباعة

  .اجلزء الثامن 1954-1830تاريخ اجلزائر الثقايف

  .�اد صليحة.د.عاصرةالتيارات املسرحية امل

  .2011عامل الكتب بالقاهرة .حسن عطية،التجربة النقدية يف الفنون التشكيلية

،دار املعرفة 157سلسلة ا�لس الوطين للثقافة و الفنون، العدد.زينات بيطار،االستشراق يف الفن الرومانسي

  .1998.الكويت,

  .5.2000-.هضة العربيةالتكوين يف الفنون التشكيلية،دار الن.عبد الفتاح رياض

  .اجلزء اخلامس.متاحف اجلزائر،سلسلة الفن والثقافة

  .حممد حسني جودي،احلركة التشكيلية املعاصرة يف الوطن العريب

  .منشورات األوراس.مالمح اجلزائرية يف التشكيل العاملي-مقامات النور- حممد عبد الكرمي أوزغلة

  :الدراسات السابقة

  .2014\2013.جامعة تلمسان,ن التشكيلي يف ا�تمع اجلزائريد،بوزار حبيبة،مكانة الف

  .حممد خدة منوذجا-الفن التشكيلي اجلزائري.زورقي صديق
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 :قائمة المصادر األجنبية

1-Guide de l’art due XXe  siécle.Silvia ferrari.2000. 

2-KhaddaMohamed.mohmedraçim.miniaturiste algérien Alger.1990. 

3-La tradition du français en Arabe par Fatima Zahra Zaamom. 

4-M.Bouabellh<<la peinture par les mots>> musée nationale des 

beaux  arts. Alger.1994. 

5-M.PARRAMON. José (libid.pages10). 

6-P.pichault.le costume traditionnel maghrébin. Le Bar nous .La 

djellaba. (Alger .Edité par Marcel Philibert...1975). 

7-Paris midi du 27 mars 1937. 

8-voyage .p La peinture allewaude. L expressionism 1905-

1929 .New york1989. 

  :مواقع إلكترونية

www.altshkeely.comحتت موقع.  

أخلطييب، مقدمات مع الفن العريب جملة التشكيلي، فنون عربية و عاملية، باحث و مفكر عبد الكبري 

  .طالئع الفن العريب  ....املعاصر

صاحبه عبد اهللا املتقي، بتاريخ .، مقال مع الفنان حممد بوكرش20جملة دارين،جملة الثقافة إلكرتونية عدد

02\06\2009.  

 .موسوعة تاريخ أوربا، اجلزء الثاين
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  :الجرائد

1( <<le XXe siècle dans l’art algérien>> .aica presse. Paris. 

Mars.2003.  

  

  :مجالت علمية

  .1982، لندن سنة 3جملة فنون عربية، العدد - 1

  .1983جملة احلياة التشكيلية، العدد الثامن سوريا - 2
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  :ملخص األطروحة

كانت دراستنا شاملة للحركة التشكيلية باجلزائر و ما حتتويه من موروث شعيب و فين ثقايف،فكان للفنانني 

املدرسة أحد رواد " حممد  خدة"الفضل الكبري يف تطوير الفن التشكيلي اجلزائري، و من بينهم الفنان 

التجريدية و أحد الشخصيات البارزة و الفّعالة يف تكوينه للعمل الفين التجريدي، فقد قمنا بتحليل بعض 

  .أعماله الفنية

  .احلركة التشكيلية، حممد خدة، الفن التجريدي:الكلمات املفتاحية

Résumé:  

Notre étude était complète au mouvement artistique en ahgérié et ce 

qu'elle contient de patrimoin populaire artistique et culturel. Les 

artistes avaient un grand metrite dans le développement de l'art 

artistique algérien parmis eux l'artiste Mohamed khedda. L'un des 

pionniers de l'école abtraite. Une figure éminente et efficace dans sa 

composition d'œuvres artistique et abstraites . don nous avons analysé 

certains de ses travause artistique. 

Les mots clés: mouvement artistique-Mohamed khedda- l'art abstrait. 

  

  

  

  

  

 




