
 
 
 
 

 وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلمـي 

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
 دب العربي و الفنون كلية األ

 فنون البصريةقسم :  ال
 

 في الفنون التشكيلية نيل شهادة الماسترتخرج لمذكرة 
 تخصص: إدارة األعمال الفنية و الثقافية

 بعنوان: 
 

 

 
 

 من إعداد الطالبة :                                          تحت إشراف األستاذ :
 اإلله محمد كمال عبد -                                          ساخر سعيدة ✓
 ماجي عائشة ✓

 :المناقشةأعضاء لجنة 
 ..........رئيسا.األستاذة....................

 مشرفا مقررا.........األستاذ ................
 األستاذة...............................مناقشا 

 

 2020/2021السنة الجامعية: 

........................ نوقشت يوم:

رض الفن التشكيلي مديرية الثقافة في تنظيم معار  دو 
 نموذجامعرض "البحري" أ

 
 



 
 
 
   

 

 

 



 
 
 
   

 

ــ االه  داء ـــ

" والمؤمنون فسيرى هللا عملكم ورسوله ااعملو َوقُلبسم هللا الرحمان الرحيم: "

وفقني إلتمام ن د لك بعد الرضا أوالحم ماذا رضيت والحمد لك إ الحمد هلل حتى يرضى،

ال إال بطاعتك... وال تطيب اللحظات مل المتواضع... فال يطيب النهار إهاذا الع

 .ال برؤيةفوك... وال تطيب الجنة إ بعالوال تطيب اآلخرة إ بذكرك...

لى نبي الرحمة ونور العالمين ، إدى االمانة ونصح االمةإلى من بلغ الرسالة وأ

 .محمد صلى هللا عليه وسلمسيدنا 

ئها لى من كان دعايني، إلى بسمة الحياة وسر الوجود، إلى البلسم الشافي وقرة عإ

 .عظم حب نبض له قلبي الى رمز العطف والحنانذخيرة مسيرتي وسر نجاحي إلى أ

أقدام  الجنة تحت" "،مكأثم  أمكثم  أمكادق األمين: "لى التي قال في حقها الصإ

الى العطاء الذي ينصب رفيق الالحنون والقلب مالكي الحياة الى الصدر الى  "،األمهات

لى لتي تشقى لتسعدني وتتعب لتريحني إلى االحب إلى الشمعة التي تنير دربي، إلمعنى 

لى اليد التي أمسكتني ، إ" أطال هللا في عمرهاأميالتي ال تعرف الملل والضجر "

 .وكبر وجعلني امرأة الذي سهر،وعلمني خطوات الحياة و 

لنجاح الذي لى الذي ناضل وتحدى كل الصعاب ألجلي ألرتاح وهيأ لي أسباب اإ

كلله هللا بالهيبة والوقار، إلى من  الذي إلى نفسي الثقة فيوزرع  جاهد لتربيتي وتعليمي،

 " أطال هللا في عمره أبياحمل اسمه بكل افتخار "  من لىعلمني العطاء دون انتظار، إ

  .لبسهما ثوب الصحة والعافيةفظ لي والديا كما ربياني صغيرا وأربي اح

 "أخواتيلى النجوم التي أهتدي بها وأسعد برؤيتهم "إ



 
 
 
   

 

ن انسى رفيقة دربي وعشرة عمري والتي سارت معي في هذا العمل على دون أ

في هذا العمل صديقتي وتوأم روحي قدمته  معي في كل مانهج واحد والتي انسجمت 

 "فارس وساموأختي "

م تلدها أمي الى من تحلو باإلخاء وتميزت بالوفاء والعطاء، إلى إلى األخت التي ل

ينبوع الصدق الصافي، إلى من سعدت برفقتها في دروب الحياة الحلوة والحزينة 

 " وسف عشيرة كريمةيصديقتي "

األساتذة الذين سهروا من أجل منحنا العلم والمعرفة وباألخص األستاذ إلى كل 

" واألستاذ الذي ساهم بالكثير إلنجاح هذا المشروع، األستاذ عبد االله كمالالمشرف "

  " بن يشو، وعميد كلية األدب العربي والفنون "مقدم علي""

" عامل في العجال نورالدين"و "العربي منادخص "باألديرية الثقافة عمال مإلى 

 المكتبة المركزية ولكل من ساعدني حتى وإن بكلمة طيبة.

                                                              ..تحية إلى قارئ األسطرم يسعه قلمي .. إلى كل من مأل قلبي ول

 

 

 

 

 

 

 دةساخر سعي

  



 
 
 
   

 

 تقدير  شكر و

من  ال يشفع ودعاء لنفس ال تشبع ومن دعاء ال يسمع واللهم إنا نعوذ بك من قلب 

 علم ال ينفع.

لحمد هلل حمدا كثيرا طيبا ا ".إذا تأذن ربك لئن شكرتم ألزيدنكمعمال بقوله تعالى: "

 هذا العمل.والشكر هلل علينا بنعمه التي ال تقدر وال تحصى ومنها توفيقه تعالى على إتمام 

نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان وخالص العرفان والتقدير إلى األستاذ المؤطر الذي 

  خيرا.شرفني بقبوله اإلشراف على هذه المذكرة وعلى دعمه وتوجيهاته القيمة فجزاه هللا 

اتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل كما 

المتواضع، دون أن أنسى عمال مديرية الثقافة لوالية مستغانم وعمال المكتبة المركزية 

 ... 

  ...إليك عزيزي القارئتحياتي وشكري و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 ساخر سعيدة
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لقد عمدت الجزائر منذ القديم الحفاظ على الهوية الثقافية والفنية للجزائريين وللقيام بهذه المهمة 
 الصعبة ثم انشاء مؤسسات ثقافية المتمثلة في مدي

رايات الثقافة بمختلف مؤسستها الفرعية لتقوم بها والتي كان لها دور هام وأثر واضح كبير 
وفعال في الحفاظ على تراث البالد عبر العصور واألجيال والعمل على تذكير افراد المجتمع 

فة ومعارض فنية ثقافية قيمة متنوعة وفعالة تفي بهويته الثقافية والفنية بتنظيم مهرجانات هاد
 بهذا الغرض

ومن هنا نطرح اإلشكالية التالية: ما هو الدور الذي تؤديه مديرية الثقافة في تنظيم معارض 
الفن التشكيلي خاصة؟ وفيما تتجلى أهميتها للحفاظ على التراث الثقافي؟ وهل المعارض الفنية 

 والثقافية لها دور في ذلك؟
اقتضت طبيعة بحثي هذا أن تستقر خطته على النحو التالي: مقدمة وثالثة فصول  وقد

 وخاتمة.
ففي الفصل األول، تناولت مديرية الثقافة والذي تضمن على ثالثة مباحث بحيث تحدثت أوال 
عن مديرية الثقافة كجهاز إداري )النصوص القانونية واإلدارية( إضافة إلى مهامها ومؤسساتها 

 الثقافية بأنواعها غير منشئة والمنشئة وقد تم التفصيل في هذه األخيرة.
أما المبحث الثاني، قد تناولت فيه مصالح مديرية الثقافة األربعة، مصلحة التراب الثقافي، 
مصلحة الفنون واألدب، مصلحة اإلدارة والتكوين، ومصلحة النشاط الثقافي بحيث ركزت في 

الثقافي واإلجراءات القانونية للحفاظ عليه وذكرنا بعض المعالم هذه األخيرة على التراث 
 المصنفة وطنيا بوالية مستغانم.

المعرض بصفة عامة، و الفن التشكيلي والثقافة مفهوم لأما المبحث الثالث، فقد تطرقنا فيه 
ألهمية ، بعدها والمعارض المدرسية والمعرض التعليمي والمعرض التربوي الفني بصفة خاصة

   .مع أنواعه سس إقامة المعرض الفني،وأ
في الفن التشكيلي والثقافة والمعرض والذي قسمناه معمقة دراسة  أما الفصل الثاني، فتناولت فيه

كذلك إلى ثالثة مباحث كاآلتي: المبحث األول روابط العالقة بين الفن التشكيلي والثقافة فذكرنا 
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قافية بعدها الفن ث فيه هل الفن جزء من الثقافة؟ ودور الفن التشكيلي في تجسيد الممارسة ال
مع أهمية المؤسسات الثقافية ولممارسة التشكيلية في التشكيلي في الجزائر ودوره الثقافي 

 المجتمع الجزائري.
أما المبحث الثاني، فتحدثنا فيه عن إدارة المعارض الفنية والثقافية والهدف منها فذكرنا في 
دارة األعمال  محتواها الخبرة المباشرة والخبرة الغير المباشرة، مهام مصلحة النشاط الثقافي وا 

 قامة المعارض الفنية ضرورة تربوية وثقافية والقيم األساسية للمعارض الفنية.الثقافية مع إ
 أما المبحث الثالث فتمثل في كيفية ادارة معارض الفنون التشكيلية والهدف منها.

أما الفصل الثالث فتمثل في دراسة ميدانية لمعرض "البحري" الذي أقيمة في المكتبة الرئيسية 
حيث ذكرنا فيه كيفية تنظيم المعرض واألشراف عليه خطوة  -غانممست –للمطالعة العمومية 

بخطوة، من أن كان المعرض مجرد فكرة في ذهن صاحبه وصوال لختامه، اي من البداية إلى 
النهاية مع وجود صور للمعرض وللفنان وصور الملصق اإلشهاري االفتتاحي والختامي 

 للمعرض.
لنقاط التي توصلت إليها في هذه الدراسة الشيقة  وأخيرا الخاتمة والتي كانت عرض ألهم ا

والممتعة وكانت عبارة عن اإلجابة الملخصة إلشكالية بحثنا. أما فيما يخص مكتبة البحث فقد 
تنوعت ما بين المصادر والمراجع، وكأي بحث فني يتطلب منهجا يتماشى مع طبيعة الموضوع 

تحليلي" والذي حدده طبيعة الموضوع وخصوصياته، فقد اعتمدت فيه على المنهج "الوصي ال
ومن بين المصادر والمراجع التي ساعدونا كثيرا في بحثي هو ثالثة كتب، كتاب مسك الغنائم، 
المدرسة الجهوية للفنون الجميلة بمستغانم، وزارة الثقافة، معرض منظم في إطار الجزائر 

لتشكيلية المعاصرة . وكتاب مردوخ ابراهيم، الحركة ا2007عاصمة الثقافة العربية،
. وكتاب خليل محمد الكوفحي، مهارات في الفنون 1988بالجزائر،)د.ط( مـ. و. ك الجزائر 

. وغيرها من المصادر األخرى، باإلضافة إلى 2009التشكيلية، جامعة اليرموك، الطبعة األولى 
تمثلت في  -نممستغا–معلومات قيمة من مديرية الثقافة والمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 
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لقاءات بين الطالبة ساخر سعيدة مع مدير مديرية الثقافة خاصة ورئيسة مصلحة النشاط الثقافي 
 بالمكتبة.

وما دعانا النتقاء هذا الموضوع هو رغبتنا في االطالع على الجوانب الخفية والمميزة لهذا  
ة، وفضولنا حول معرفة الموضوع، وخاصة عندما يتعلق األمر بالفن التشكيلي والمعارض الفني 

الدور الذي تلعبه مديرية الثقافة في الساحة الفنية والثقافية كونها الركيزة األساسية القائمة 
 والفاعلة في المجال الثقافي والفني في بالدنا.

وتكمن األهمية األساسية لهذا البحث تأتي في مسار الجهود الرامية لسد النقص الواضح في 
األكاديمية ومحاولة تسليط الضوء على مجهودات مديرية الثقافة في سبيل الدراسات العلمية و 

دعم الساحة الفنية والشارع الفني الجزائري خاصة، بإطارات ونشاطات فنية قادرة على تغيير 
 وطرح بدائل جديدة في الفن بصفة عامة، والفن التشكيلي خاصة. 

قلة المصادر المتوفرة بشكل رهيب، إن أبرز الصعوبات التي واجهتنا في مرحلة البحث هي 
ن وجدت تعذر وصولنا إليها لعدم  ويبب ذلك قلة البحث في هذا المجال وندرة المؤلفات فيه وا 
توفرها في المكتبات الجامعية حسب اطالعنا، ولهذا اكتفيت بالقليل الذي تمكنت من الوصول 

من خالل االمكانيات المتاحة في إليها بعد مشقة التنقل والترحال، وعلى الرغم من ذلك  سعينا 
انجاز هذا البحث، أمال أن يكون هذا الجهد خطوة في مجال البحث والتقصي العلمي في 
 مديرية الثقافة ودورها في تنظيم مختلف النشاطات الثقافية كمعرض الفنون التشكيلية خاصة.  



 

 

 

 الفصل األول

 ...مفاهيم أولية

 

تعريف مديرية الثقافة كجهاز إداري )النصوص  المبحث األول:

 القانونية واالدارية( 

 مصالح مديرية الثقافة  المبحث الثاني:

 مفهوم المعارض الثقافية والفنية     المبحث الثالث:
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 اخر سعيدة س :من إعداد الطالبة

 تمهيد

استراتيجية واضحة المعالم في الزمان والمكان إن العمل الثقافي البد أن يرتكز على 

والعمل على تفعيل عوامل نجاحها واستمرارها وذلك بغية ترقية الفعل الثقافي ضمن إيقاع 

ملموس، من خالل اشراك كل الفاعلين في الحقل الثقافي من مؤسسات وجمعيات ثقافية ورجال 

 الفكر والثقافة.

تدعيم وحفظ وتنشيط المحيط على مستوى تراب الوالية فهذا القطاع له دور كبير وفعال في 

في األدب والفنون بشتى أنواعها وتثمين التراث المادي والالمادي من خالل الملتقيات 

والمهرجانات والمعارض الفنية عبر كل مؤسسات القطاع، حيث أن كل مؤسسة همها الحفاظ 

 على التراث عبر العصور واألجيال.
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  :لمديرية الثقافةلعام االهيكل التنظيمي 

 الهيكل التنظيمي العام لمديرية الثقافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدير

 األمانة
 مصلحة الفنون واآلداب 

مكتب تراثية  

 التراث 

مكتب المعالم  

والمواقع  

 التاريخية 

مكتب دعم 

اإلبداع 

والفنون 

 الثقافية

مكتب ترقية 

المسرح 

والفنون 

 اإلبداعية 

مكتب  

المطالعة  

العمومية  

 والكتاب 

مصلحة 

 التراث

مصلحة النشاطات  

 الثقافية 

مصلحة اإلدارة والتخطيط و  

 التكوين 

 

مكتب  

  النشاطات 

و  

التظاهرات  

   الثقافية 

مكتب  

ترقية  

اإلنتاج  

السمعي  

 البصري 

مكتب  

الجمعيات  

والمؤسسات  

مكتب   الثقافية 

التخطيط  

 والتكوين 

مكتب  

اإلدارة 

 والوسائل 

مكتب  

المتحف  

والفنون  

 التشكيلية 
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  تعريف مديرية الثقافة كجهاز اداري )النصوص القانونية واالدارية( المبحث األول:

ادارية تسهر على تسير الشأن الثقافي للوالية وتثمين التراب المادي   هي هيئة تنفيذية 

يعتبر هوية كل والية ويتم إظهار الفنون ونشر الثقافة في مجال والالمادي الخاص بها كونه 

 المرافق والفضاءات الثقافية تضم الجزائر على: 

 2009و  2007دار ثقافة تم إنجاز عشر منها بين  42

مسرحا في إطار برنامج  12مسارح جهوية يجري حاليا إنجاز  07مسرح وطني واحد و -

 بمسرحها.وطني يهدف إلى تزويد كل والية )محافظة( 

 منها إلى شبكة قاعات متحف السينما الجزائرية.11قاعة عرض سينمائي، تنتمي  26 -

 2009تي وحدة ينتظر تسليما خالل سن  11و متاحف جهوية  03متحف وطني،  12 -

 2010.1و 

 متعاقد  11مرسم _  32منصب_  43: عدد المناصب المالية: اإلنشاء

ه. الموافق 1415جمادي الثانية عام 19مؤرخ في  414-94_ بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

 م يتضمن احداث مديريات للثقافة في الواليات وتنظيمها.1994نوفمبر سنة   23لي 

 .مهامهاات ويحدد تنظيمها و المرسوم مديريات للثقافة في الوالي : يحدث هذا 1المادة_

تشجيع العمل المحلي في ميدان اإلبداع والترقية  -: تكلف مديرية الثقافة بما يأتي: 2المادة_

تنشيط أعمال الجمعيات ذات الطابع الثقافي وتنسيقها وتمسك بطاقية  -وتنشيط الثقافي والفني، 

تقترح وتساعد،  -في طلبات اإلعانة التي تقدمها الجمعيات المذكورة،  تبدي رأيها -خاصة بها، 

باالتصال مع السلطات والهيئات المحلية المعنية بأي مشروح إلنشاء هياكل جديدة ذات طابع 

وإقامتها، تتابع وتدعم األنشطة والمؤسسات المحلية والجهوية في التكوين  ثقافي وتاريخي

تعد وتقترح، بالتشاور مع المؤسسات والجمعيات الثقافية  -والبحث المتصلين بالثقافة، 

تعمل على لترقية  -والشخصيات التي تمثل عالم الثقافة، برامج العمل الثقافي متعددة السنوات،

تسهر على حماية التراث والمعالم واآلثار  -المطالعة العمومية وتطور شبكة المكتبات، 

 

www.panafalger2009.dz   ، المهرجان الثقافي الثاني الجزائر، 2009إفريقيا الجزائر  كتاب 1
 contact@panafalger2009.dz  11الصفحة 

http://www.panafalger2009.dz/
mailto:contact@panafalger2009.dz
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تشارك  -استرجاع التراث الثقافي والتاريخي وترميمه،  تتابع عمليات -التاريخية والطبيعية، 

تسهر على حسن  -في عمليات ترقية الصناعة التقليدية المحلية وتسهر على المحافظة عليها، 

سير المؤسسات والهيئات الثقافية الموجودة في الوالية وتقترح أي إجراء يرمي لتحسين 

فية المنتشرة في الوالية وتعد البرامج والحصائل تقييم دوريا األنشطة الثقا -تسييرها وعملها، 

 .1تتخذ أي اجراء يتصل باألنشطة الثقافية -المرتبطة بها، 

: يسير مديرية الثقافة مدير، يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف 4المادة_

 بالثقافة وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.

( مصالح ويمكن أن تضم كل مصلحة منها 4للثقافة على اربع )تشمل كل مديرية : 5المادة_

 ( مكاتب على األكثر تبعا لجسامة المهام التي تضطلع بها.3ثالثة )

أعاله بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف  5: تبين بدقة كيفيات تطبيق المادة 6المادة_

المحلية والمكلفة بالوظيفة  بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجمعات

 العمومية.

حسب اإلجراءات المحددة في : ينقل إلى الهياكل المحدثة بموجب هذا المرسوم، 7المادة_

التنظيم الجاري به العمل، المستخدمون واألمالك والوسائل المختلفة األنواع والمرتبطة بأنشطة 

 281-92رقم  من المرسوم التنفيذي 7الثقافة المنصوص عليها في المادة

 والمذكور أعاله  1992يوليوسنة 6المؤرخ في

 1992يوليو سنة 6المؤرخ في 281-92:  تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 8المادة_

 والمذكور أعاله.

 2ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.: 9المادة_

 هام المديرية:م -1

 الثقافة المحلية والوطنية.براز إ ▪

 حماية وتثمين التراث الثقافي. ▪

 

طوال شهر مارس و    تمثلت في لقاءات الطالبة  ساخر سعيدة مع مدير المديرية  –مقابلة مع مدير مديرية الثقافة مستغانم  1

 م .    2021ريل اف

 مقابلة مع مدير مديرية الثقافة مستغانم المرجع السابق  2
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 تحضير االحتفاالت واألعياد الوطنية والدينية. ▪

 ترقية النشاط الثقافي واإلبداع الفني. ▪

 تعميم النشاط الثقافي والفني عبر دوائر وبلديات الوالية. ▪

 المتنوعة  ثقافة المحليةالمشاركة في التظاهرات الثقافية الوطنية والدولية للتعريف بال ▪

 1تنشيط أعمال الجمعيات ذات الطابع الثقافي وتنسيقها وتمسك بطاقية خاصة بها  ▪

وار بين الحضارات والثقافات  ا تطوير وعي الشباب وفتح جسور الح فمن أهم مهامه

الشباب من المتباعدة، وتستقطب مثل هذه المراكز والمؤسسات الثقافية في جميع أنحاء العالم 

والفنون ى سيقالجنسين حيث يجدوا فيها ما يرضي تطلعاتهم الفكرية في ميادين االدب والمو 

لم اللغات واتقان العلوم الحديثة، وكذا تطوير وترقية شبكة المطالعة العمومية التشكيلية وتع

اية والكتاب عن طريق بناء مؤسسات جديدة خاصة بهذا المجال )مكتبات وقاعات مطالعة(. حم

 وتثمين التراث الثقافي 

ويتحقق كل هذا بالتشجيع للعمل المحلي في ميدان اإلبداع والترقية والتنشيط الثقافي 

 2والفني.

 مؤسسات مديرية الثقافة: -2

تختلف المؤسسات باختالف المديريات عبر التراب الوطني فكل مديرية تحضن   

تحظى بالعديد من  –مستغانم  -مؤسسات خاصة بها في كل والية من واليات البلد الواحد 

 .المؤسسات منها مؤسسات منشئة وغير منشئة

  المؤسسات الثقافية المنشئة: ❖

 ة والغير المنشئة.المكتبة الرئيسية للمطالعة وملحقاتها المنشئ -

 ".محمد خدةالمدرسة الجهوية للفنون الجميلة "-

 "ولد عبد الرحمان كاكي".دار الثقافة -

 "الجياللي بن عبد الحليم".المسرح الجهوي -

  
 

 مقابلة مع مدير مديرية الثقافة مستغانم المرجع السابق . 1

2 culture.gov.dz/index.php/ar -https://www.m  22:10على الساعة   15/03/2021يوم   

 

https://www.m-culture.gov.dz/index.php/ar%20يوم%2015/03/2021%20على%20الساعة%2022:10
https://www.m-culture.gov.dz/index.php/ar%20يوم%2015/03/2021%20على%20الساعة%2022:10
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 المؤسسات الثقافية الغير المنشئة: ❖

 "عبد القادر بن عيسى".المعهد الموسيقي  ✓

 "بن مقدم".مسرح الهواء الطلق  ✓

 "الشيخ حمادة".قاعة السينما  ✓

 المدرسة القديمة للفنون الجميلة. ✓

 "دار القايد".متحف الفنون الشعبية  ✓

 1"برج الترك".متحف  ✓

اص بها تسهر على  حسن سير المؤسسات كل مؤسسة من هذه المؤسسات لها نظام خ 

والهيئات الثقافية الموجودة وتقترح أي إجراء يرمي لتحسين تسييرها وعملها إضافة إلى حماية 

 التراث والمعالم األثرية التاريخية أو الطبيعية وعلى صيانتها والحفاظ عليها وترميمها.  

 مايلي:ومن المؤسسات المنشئة 

 :عة العموميةالمكتبة الرئيسية للمطال ➢

 أنشأت هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي.

 .2011أوت  18بتاريخ  293-11رقم  بمقتضى المرسوم التنفيذي

 موظف. 40   المناصب المالية: ➢

 كتاب.  62048  لرصيد الوثائقي: ا ➢

 كتاب. 7683   عدد العناوين المخصصة لألطفال: ➢

 منخرط. 8251 :    عدد المنخرطين ➢

 مكتبة. 31   عدد مكتبات البلدية: ➢

 2مكتبات قطاعية. 05لمحلية، و اإطار الصندوق المشترك للجماعات  مكتبة في 26 منها

  

 

 مقابلة مع مدير مديرية الثقافة مستغانم المرجع السابق .  1

 الثقافة مستغانم المرجع السابق .مقابلة مع مدير مديرية   2
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 ملحقات المكتبة الرئيسية: •

 مكتبة المطالعة العمومية " الشهيد مراد سهلي" )صالمندر(.

 1(.1962جويلية 05مكتبة الشهيد "نميرة عابد" )حي 

 مسكن(. 800ة عبد هللا" )حي نميرمكتبة الشهيد "

 )بلدية عين تادلس(.  "عباسة عبد القادر"مكتبة الشهيد 

 2(.ن عمارة عبد هللا" )بلدية بوقيراتمكتبة الشهيد "ب 

 فضاءات المكتبة الرئيسية: •

 مقعد. 120قاعة المحاضرات:  ▪

 مقعد. 70قاعة الطفل:  ▪

 مقعد. 56واإلعارة الخارجية: القاعة  ▪

 مقعد. 18قاعة ذوي االحتياجات الخاصة:  ▪

 مقعد. 70قاعة الشباب:  ▪

 مقعد. 54قاعة المطالعة اإلعارة الداخلية:  ▪

 مقعد. 185قاعدة األساتذة والباحثين:  ▪

 مقعد. 48قاعدة الخدمة المرجعية واإليبوكس:  ▪

                                         3جهاز كومبيوتر  36قاعة النت:  ▪

التي تساهم في عملية تطوير الفرد تعتبر المكتبات العمومية بصفة عامة من أبرز اآلليات 

والمجتمع وتحديثهما معا باعتبارها من أهم مظاهر التغيير االجتماعي واالقتصادي، وأحد 

  ا بالمكتبات العمومية ودورهاأقطاب تأسيس مجتمع المعرفة، ولقد أولت الجزائر  اهتماما خاص

في تثقيف المجتمع حيث ألقيت على عاتقها مسؤولية توفير المعلومات والمعرفة لكل فئات 

  4المجتمع

 

1  culture.gov.dz/index.php/ar-https://www.m   

2  culture.gov.dz/index.php/ar-https://www.m 

 مرجع سابق  -مستغانم–مديرية الثقافة  مقابلة مع مدير   3
4  culture.gov.dz/index.php/ar-https://www.m   

https://www.m-culture.gov.dz/index.php/ar
https://www.m-culture.gov.dz/index.php/ar
https://www.m-culture.gov.dz/index.php/ar
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لمية، والعمل على تحسين والع لتساهم في تنمية قدراتهم وكفاءاتهم ومهاراتهم الفنية،

 اإلفادة واإلتاحة المعلوماتية مستويات 

ظمة وأدوات لإلعالم، والفعال للمكتبات العمومية، كـونها أن  وياعترافا بالدور الحي 

والتكوين والتثقيف، من اجل تشكيل أنماط السلوك الفردي للشخصية الواعية المتعلمة والمثقفة 

في نقل التراث الثقافي إلى المجتمع الذي توجد فيه. فمع  وباعتبارها أنظمة اجتماعية تساهم

عرفة أصبح من الصعب على اإلنسان أن ينقل ثقافته من جيل إلى جيل فكان ازدياد وسائل الم

 البد من إنشاء مؤسسة تؤدي هذه الهمة 

ما تحوله من رصيد كما لها الفضل في نشر الوعي الثقافي بين األفراد وذلك عن طريق 

وثائقي تعين على كسب المجتمع العلم والمعرفة والخبرة وتكمن الباحثين والطالب من 

 الوصول إلى مصادر الفكر والثقافة 

ثقافية جانب النشاطات ال زيادة على متعة القراءة يوجد جانب آخر للترفيه أال وهو 

والفنية، حيث يتم ترقية اإلبداع الفني ووضع الفنانين من خالل الصندوق الوطني لتطوير الفن 

واآلداب، حيث يعمل على تقديم الدعم في كل مجاالت الفنون: سينما، مسرح، فنون تشكيلية 

دية والموسيقى وهذا بغية تطوير الفنون الحية وفنون العرض وتثمين التعابير الثقافية التقلي 

وين ونشر الرموز والشعبية بإحصاء جميع أشكال التعابير الثقافية التقليدية وتشجيع تد

واألعمال الفنية التقليدية، التي تتجلى في اللباس التقليدي، الزرابي، الحرف التقليدية الشعبية، 

ل العمل على ترقية وتنظيم المعارض التي تهدف إلى تشجيع إعادة إنتاج األعما  الحلي،...

 1الفنية وفق األنماط األصلية للتراث الثقافي.

تعويد فئات المجتمع المختلفة وخاصة األطفال منهم على التمتع هاذا الجانب يعمل على 

 بأوقات فراغاهم.

تعبر المكتبة بصفة عامة، مؤسسة ثقافية واجتماعية ال غنى عنها، لذلك تسمى جامعات 

 ماتها إلى جميع فئاته دون تمييز.....الشعوب، فهي مكتبة المجتمع كله، تمد خد

 

 مقابلة مع رئيسة مصلحة النشاط الثقافي بالمكتبة الرئيسة مستغانم 1  
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رغم كل االيجابيات في المكتبة إال أنها تعاني من هجران رهيب. قليال من الزوار تقريبا 

الفئة المثقفة فقط او الطالب شهادة المتوسط أو البكالوريا وهذا راجع لنقص أو انعدام الوعي 

 1المكتبي

 :خدة"جهوية للفنون الجميلة "محمد المدرسة ال ➢

هي مؤسسة ثقافية وتربوية ذات وظيفة ثقافية وتربوية هامة، تقوم بتأهيل الطالب ودعمه 

-98بمقتضى المرسوم  انشأتوتكييفه مع متطلبات المجتمع الفنية لتكوين المواطن الصالح، 

 .1998أوت  01بتاريخ  243

 تخصصات.  04يتم في التكوين:  •

 الرسم الزيتي.    

 المنمنمات.        

 االتصال البصري.

 الخزف والنحت.  

 سنوات. 04 مدة التكوين: 

 ........طرين :عدد االساتذة المؤ 

 .2008/2019السنة الدراسية: 

 2طالب 67 عدد الطلبة المتمدرسين: 

 سنة  25إلى  17السنة الرابعة فما فوق ويتراوح السن بين لتحاق بالمدرسة: شروط اال

ويرجع فضل إنشائها  يوجد العديد المدارس الجهوية للفنون الجميلة عبر التراب الوطني 

إلى حركة فنية تشكيلية نشيطة بين  أبناء األوروبيين المقيمين في الجزائر، ويرجع الفضل في 

تكوين الفني الذي تمثل في إنشاء المدارس الفنية منها المدرسة الوطنية للفنون الذلك إلى 

 3" إبيوليت دوبرا" وكان أول مدير لها ، م1880الجميلة بالجزائر العاصمة والتي افتتحت سنة 

 

1 : www.m-clture. 
 مرجع سابق  -مستغانم–مديرية الثقافة   مقابلة مع مدير  2
 مرجع سابق  -مستغانم–مديرية الثقافة   مقابلة مع مدير  3
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ت التي تقوم مقام المدرسة في تعليم الفن، منها جمعية للفنون الجميلة التي امعاوكذلك تكوين الج 

... وال ننسى مؤسسة فيال عبد اللطيف، ودورها في تكوين العديد من م1851أنشأت سنة 

، وخصص لها بناية فيال تركية قديمة رممت خصيصا م1907والتي تأسست سنة الفنانين 

الستقبال الفنانين الفرنسيين األوائل من خريجي المدارس الفرنسية من باريس أو غيرها من 

المدن الفرنسية، وقد وفرت لهم وسائل االستقرار من وسائل العيش والمراسم التي وضعت 

ج الفني، وكان  من أوائل الفنانين تحت تصرفهم ولهم الحق في القضاء سنتين خصيصا لإلنتا

   1.ليون كالرالذين استفادوا من هذه المؤسسة كل من 

وتعتبر مدرسة الفنون الجميلة بالعاصمة المدرسة األم بالنسبة لكل المدارس الجهوية 

 ،الالحقة من بعدها والتي جلها كانت تتبع لها إداريا وماليا

والتي كانت ملحقة تابعة إداريا وماليا للمدرسة  ،م1979أما مدرسة مستغانم فقد تأسست سنة 

م وتساهم هذه المدارس  1999العليا للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة، وانفصلت عنها سنة 

 في تكوين الفنانين ومنشطي دور الثقافة
بها. وتدوم لين للدراسة سنة بإجراء مسابقة النتقاء المؤه تقوم هذه المدرسة في بداية كل

 سنوات منها سنتين جذع مشترك  4لتكوين فترة ا

جد بها قاعة العروض "رواق الفن" يستعمل خصيصا لعرض األعمال الفنية للفنانين يو

سة سنويا كما تظم المدر جوائز تمنح للطلبة المتفوقينتكريمات و  لطلبة المدرسة مع الوافدين و 

عدة نشاطات فنان.....  وفاةالوطنية وعيد الطالب أو ذكرى عياد بات كاألفي عدة مناس

  ةرض خاصاومسابقات ومع

فتاح على عالم الشهرة  ن اسي، االالمدرسة تفتح أفاق أخرى بعد إكمال المشوار الدر

لد أو خارجه إال ويشارك فيها المعارض التي تقام داخل الب وفرص للعمل، ويكفي أن غالبية 

تنمية القدرة عند الطالب على فنانين تخرجوا من المدرسة، صقل المواهب وفرص للتميز و 

 2اإلبداع واالختراع وسهولة االندماج في المجتمع، اعتبار لكونها "مؤسسة ثقافية وتربوية ذات

 

 75الصفحة  1الوطني لترقية األدب والفنون الطبعة"مسيرة الفن التشكيلي بالجزائر" الصندوق ، إبراهيم مردوخ  1
   52مذكرة تخرج، دور المدارس الجهوية للفنون الجميلة في ترقية الفن التشكيلي، مرجع سابق، ص    2
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وظيفة ثقافية وتربوية هامة، تقوم بتأهيل الطالب ودعمه وتكييفه مع متطلبات المجتمع الفنية، 

 لتكوين المواطن الصالح" 

فإن دل لملتقيات وغيرها من النشاطات الثقافية والفنية ولإلشارة فإن تنظيم المعارض وا

 هذا على شيء إنما يدل على مدى اهتمام المدرسة وسعيها الدائم للدفع بعجلة الفن إلى األمام 

على ربط شراكة مع باقي كذلك تعمل المدرسة الجهوية للفنون الجميلة بمستغانم 

المدرسة  كالجامعات والمدارس الجهوية األخرى، كما تعملالمؤسسات الفاعلة في الوسط الفني 

سنويا على تنظيم مهرجانات وأيام دراسية إلحياء وتكريم الشخصيات الفنية الراحلة والتذكير 

 واإلشادة بما قدمته للفن التشكيلي على وجه الخصوص

 خاصة وأن القائمين عليها من كبار الفنانين والجادين، 

بن علي السعيد، بن بوطة سيد علي، دبالجي سعيد حمادي، آمنة،  ،عدالن نالجف :أمثال

 قطاوي سيد أحمد، بلهاشمي نور الدين، شندر السعيد.  

وهي تعد تحفة فنية ومعمارية من الطراز العربي اإلسالمي األندلسي. ويعود تاريخها 

ئق إلى القرن الماضي، وتنهض على مساحة تفوق الخمسة أالف متر مربع، محاطة بحدا

وكأنها لوحة فنية تشكيلية تمكن الرسام أو الفنان بصفة عامة من وأشجار النخيل الباسقة. 

ينطلق من رؤية  تجاوز ذاته والوصول إلى كشف العالم من حوله. فاإلبداع الفني عموما،

جمالية واضحة المعالم، ومن تجارب جديدة، تبتعد أحيانا عن المألوف، وأحيانا أخرى نراها 

 1فضاءات بعيدة مدركة خلفيات العمل الفني. سابحة في

 :دار الثقافة  ولد عبد الرحمن كاكي ➢

المؤرخ  145رقم بموجب القرار الوزاري أنشأت ذات طابع اداري  هي مؤسسة عمومية

 " 2000فيفري  22في 

كونها المشهورة أو بذات وبصفة خاصة )تم التفصيل في هذا الجزء أو في هذه المؤسسة "

 2("في ربوع الوطن بالنسبة للمواطن وأفراد المجتمع المعروفة من بين المؤسسات األخرى

 

 

 23أحمد شعالل، أحمد كريدة، الهاشمي عامر )"مسك الغنائم"( الصفحة  1
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  38المتعاقدين:  35المرسمين:  73المناصب المالية:  •

 الفضاءات: / •

 مقعد 880قاعة العروض )ريمة(:  •

 مقعد  140قاعة متعددة النشاطات )الحمراء(:  •

متخصصة بإقامة المعارض الفنية كونها واسعة ومخصصة  2م800: بهو المعارض •

الشيء من كل النواحي في حالة ما أراد الفنان أن يعرض أعماله يجد مكان لهذا 

مخصص لتعليق أعماله ومساحة كبيرة واسعة أمام األعمال تتسع للوافدين، قصد التمتع 

 بها.

 نسخة  13590الرصيد الوثائقي:  المكتبة: •

 منخرط 138 عدد المنخرطين: •

من بين الورشات يوجد ورشة الفنون التشكيلية والفنون ورشة  08 عدد الورشات: •

وورشة الموسيقى وورشة السمعي البصري تهتم هذه األخيرة بفن التصوير  الدرامية

 افي والتصوير بالكاميرا والتركيب.الفوتوغر

  .ذكور 238إناث و  210منخرط:  448 عدد المنخرطين: •

تتولى دور الثقافة بصفة عامة مهمة الثقافة الوطنية والشعبية من خالل برامج النشاط 

 وبهذه الصفة تكلف بما يأتي: الثقافي تشجيعا للتربية والتعبير الفني لدى المواطنين. 

 بعث اإلبداع ونشر األعمال الفنية واألدبية وتشجيعها.

 المساعدة على كشف التراث الثقافي التاريخي الوطني والتعريف به.

 تلقين مختلف ألوان الفنون والثقافة.

 تشجيع المطالعة العمومية وتطويرها، كونها تحتوي على مكتبة خاصة بها.

 تثمين التقاليد والفنون الشعبية.

 تنظيم معارض وملتقيات وزيارات ثقافية.

 شجيع على نشرها.نشر الوثائق والمجالت والت 

 تنظيم المبادالت الثقافية والفنية مع مؤسسات المماثلة.
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 الثقافية الموجودة في الوالية.  تقديم مساعدة تقنية للمراكز والنوادي الثقافية والجمعيات 

أنه يسير كل دار للثقافة مديرها، لنجاح وتحقيق هذه المهام وجب التنظيم والعمل بحيث 

ولجنة تنسيق تقنية. فيقوم المدير بتحديد التنظيم الداخلي لدور الثقافة ويديرها مجلس توجيهي 

بقرار مشترك بين كل من الوزير المكلف بالثقافة والوزير مكلف بالمالية والسلطة المكلفة  

 . 1بالوظيف العمومي

 المدير: دارة دار الثقافة:ا ➢

 وتنتهي مهامه حسب األشكال نفسها.يدير المدير بقرار من الوزير المكلف بالثقافة  /1

 يعمل المدير في نطاق احترام إرشادات السلطة الوصية وتوجيهاتها. /2

 وبهذه الصفة يقوم بما يأتي: 

 مسؤوال عن السير العام لدار الثقافة مع احترام صالحيات المجلس التوجيهي.يعتبر  -

 يمثل دار الثقافة في جميع أعمال الحياة المدنية. -

لطة السلمية على جميع المستخدمين ويعين الوظائف التي لم تتقرر طريقة يمارس الس -

 أخرى للتعين فيها.

 يعد التقارير التي تعرض على مداوالت المجلس التوجيهي. -

يسهر على تطبيق نتائج مداوالت المجلس التوجيهي بعد مصادقة السلطة الوصية  -

 عليها.

 يتولى مهام كتابة المجلس التوجيهي. -

 انية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها.يعد الميز -

يبرم كل الصفقات واالتفاقات واالتفاقيات المتصلة باألنشطة الثقافية، باستثناء تلك  -

التي تستدعي الموافقة المسبقة للسلطة الوصية وبعد المصادقة المجلس التوجيهي 

 عليها.

 يعد برنامج النشاط السنوي. -
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 .1لوصيةيعد تقرير النشاط ويرسله إلى السلطة ا -

  يتكون المجلس التوجيهي من: المجلس التوجيهي لدار الثقافية: ➢

 مدير الثقافة بالوالية رئيسا.  .1

 ممثل عن الوالي. .2

 مدير التربية الوطنية بالواليةز .3

 مدير السياحة والصناعة التقليدية بالوالية. .4

 مدير الشباب والرياضة بالوالية. .5

 مدير المجاهدين بالوالية. .6

 الشؤون الدينية.ناظر  .7

 مدير التشغيل والتكوين المهني بالوالية. .8

 ( ينتخبهما مستخدمون دار الثقافة. 2ممثلين ) .9

( شخصيات من عالم الثقافة والفنون يعينهم الوزير المكلف بالثقافة بناء 4أربع )  .10

 على اقتراح من مدير الثقافة بالوالية.

المجلس حضورا استشاريا ويمكن يحضر مدير دار الثقافة والعون المحاسب اجتماعات 

 فاءاته.ص كفيل بمساعدته في أشغاله بحكم كالمجلس أن يستعين بأي شخ 

 يتداول المجلس التوجيهي فيما يأتي:

 النظام الداخلي لدار الثقافة. .1

 تعيين المستخدمين المؤطرين لدور الثقافة. .2

 السنة المنصرمة.برامج األنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط  .3

 االتفاقات والعقود واالتفاقيات. .4

 قبول الهبات والوصايا. .5

 الكشوف التقديرية لإليرادات والنفقات. .6

 الحسابات السنوية. .7
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 إعداد الميزانية. .8

ستدعاء السنة على األقل بناء على ا يجتمع المجلس التوجيهي في دورة عادية مرتين في

غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي ، ويمكن أن يجتمع في دورة من رئيسه

 أعضائه.

( يوما على األقل من 15توجه االستدعاءات مرفقة بجدول األعمال قبل خمسة عشرة )

تاريخ االجتماع، ويمكن ان تقلص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية، دون أن تقلص هذه 

 ( أيام.8تقل عن ثمانية ) بالنسبة للدورات غير العادية، دون أن المدة

ال تصلح مداوالت المجلس إال بحضور نصف عدد أعضائه على األقل وفي حالة عدم 

( أيام، وفي هذه الحالة، تصح 8اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد خالل أجل ثمانية )

 مداوالت المجلس مهما يكن عدد األعضاء الحاضرين.

ة البسيطة، وفي حالة تساوي عدد أصوات يكون تتخذ قرارات المجلس التوجيهي باألغلبي 

صوت الرئيس مرجحا وتحرر مداوالت المجلس التوجيهي في محاضرة وتدون في سجل 

السلطة الوصية يؤشر عليه ويوقعه رئيس الجلسة وكاتبها ثم ترسل محاضر االجتماعات إلى 

 .1( أيام موالية8للمصادقة عليها خالل ثمانية )

تزود كل دار ثقافة بلجنة تنسيق تقنية يرأسها الثقافة: لجنة التنسيق التقنية لدار  ➢

  تتكون من :مدير دار الثقافة المعنية، 

 ممثل عن كل هيكل ثقافي موجود في الوالية. .1

 ممثل عن كل نشاط يمارس في دار الثقافة. .2

 ( ينتخبان من بين المنخرطين في دار الثقافة. 2ممثل ) .3

 عية الثقافية التي تتوفر على أكبر عدد من المنخرطين.ممثل عن الجم .4

تبدي لجنة التنسيق التقنية رأيها في التنظيم والعمل التربوي لدار الثقافة، وعلى 

 فيما يلي:الخصوص 

 برامج األنشطة ومضامينها ومناهجها وتقنيات تنظيمها. .1
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 المهام الخاصة بكل هيكل ثقافي على المستوى المحلي. .2

 .1النظام الداخلي لدار الثقافة قواعد عمل لجنة التنسيق التقنيةيحدد 

 ما يلي:تشتمل ميزانية دار الثقافة على  ميزانية دار الثقافة: (1

 في باب اإليرادات:  ▪

 إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية. .1

 الهيئات والوصايا. .2

 اإلرادات الخاصة المرتبطة بنشاطها. .3

 في باب النفقات:  ▪

 نفقات التسيير.  .1

 نفقات التجهيز. .2

 جميع النفقات المرتبطة بموضوعها. .3

تقدم ميزانية دار الثقافة في أبواب ومواد وتعرض على السلطة الوصية ووزير المالية 

 ليصادقا عليها. 

 تخضع دور الثقافة للمراقبة المالية للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.*

تعرض الحسابات المالية التي يعدها كل من اآلمر بالصرف والعون المحاسب على 

األول الذي يلي انتهاء السنة المالية التي المجلس التوجيهي ليصادق عليها عند نهاية الثالثي 

 تتصل بها الحسابات.

تعرض الحسابات المالية على المجلس التوجيهي ليصادق عليها وترسل إلى الوزير 

والوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة طبقا للشروط المنصوص عليها في الوصي 

 التنظيم المعمول به.

 تمسك محاسبة دور الثقافة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.

 يسند مسك الحسابات وتداول األموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. 

 2يلعب دور هام في جذب الهواة والمحبين للفن والثقافة :الموقع الجغرافي لدار الثقافة

 

 ، مرجع سابقmculture-ourgia.comدار الثقافة مفدي زكريا،  1
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 المسرح الجهوي "جياللي بن عبد الحليم" ➢

المؤرخ في  145رقم بموجب القرار الوزاري  هو مؤسسة ثقافية ذات طابع إداري أنشأ

 .2000فيفري  22

 2م 400: المساحة (2

 : /الفضاءات (3

 مخصص للوافدين للمسرح قصد التمتع بالمسرحيات مقعد 510 :قاعة العرض (4

 مثال حسب نوع المنتوج المعروض.

الديكور الخاص بكل مسرحية بحيث أن كل مسرحية لها  : ورشة صناعة الديكور (5

 ديكور خاص بها يتعلق في األصل بموضوع المسرحية 

: مخصصة للفنون الدرامية منها مسرح الطفل والعرائس ومسرح بهو المعارض (6

 كبار ال

: يتم فيها التدريب للعرض الذي سيعرض للجمهور قصد تهيئة قاعة التدريبات (7

 .1الفنانين أو الممثلين للمسرحية لتجنب األخطاء في قاعة العرض أثناء العرض

المسرح بصفة عامة شكل من أشكال الفن يتم فيه تحويل نص المسرحية األدبي المكتوب إلى 

 الممثلون على خشبة المسرح أمام حشد من الجمهور.مشاهد تمثيلية، يؤديها 

فالمسرح له عناصر تتمثل في اإلخراج والتمثيل واألزياء، واإلضاءة، وغن الديكور، 

والموسيقى، والغناء، والرقص في بعض األحيان. وقد وصف المسرح بأنه أبو الفنون، 

 الستيعابه هذه العناصر الفنية مجتمعة. 

ال التعبيرية عن المشاعر واالحاسيس البشرية واألفكار المختلفة فالمسرح شكال من االشك

والحركة، بمساعدة بعض المؤثرات األخرى، كمعرض في مدخل  باستخدام  فني الكالم

المسرح يحتوي على ألبسة تقليدية مثال أو لوحات تشكيلية على حسب المسرحية أو العمل 

الفني ليزداد اإلثار والتشويق للجمهور وحتى للمارة يولد في نفسه الفضول. أحيانا تكون 

لغ مالي محدد قصد الترفيه فهو يعد وسيلة المسرحية مجانا للجمهور وأحيانا أخرى بدفع مب 
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كونه يعبر عن االنتاج المسرحي لمؤلف معين هو وسيلة للتعبير  للترفيه والمتعة أيضا بقدر ما

او عدة مؤلفين معينين في عصر معين، كما أن فن المسرح يقتصر على العروض الحية 

 . 1الموجهة بكل دقة وبتخطيط محكم لخلق إحساس عميق بالدراما

   :أهمية فن المسرح (8

: بينت الدراسات أن مشاركة الطالب في فنون المسرح تحسين األداء األكاديمي  .01

تؤثر بشكل إيجابي في مستواه األكاديمي، فالطالب الذي يشارك في المسرح يكون أداؤه 

األكاديمي أفضل من أقرانه، حيث يرتفع مجموع عالماته، ويتطور أداؤه الدراسي في مهارات 

 ءة والتعبير، ومهارات االتصال اللفظي وغير اللفظي.القرا

للتفاعل مع أفراد المجتمع سواء من يعد المسرح وسيلة : التأثير في المجتمع  .02

العاملين في المسرح أو من الجماهير الحاضرة لمشاهدة العمل المسرحي، وبالتالي فإن 

تعزيز الخطاب المسرح يعد وسيلة للتأثير وإحداث التغيير في المجتمع، وذلك من خالل 

 والحوار االجتماعي وغيرها.

ون الجميلة، وشكال من متخصصا : يعد المسرح فرعا من الفن التسلية والسعادة .03

من أشكال الفنون الجميلة التي تعنى بأداء الحكايات المختلفة ألحداث حقيقية أو خيالية، حيث 

تلعب األدوار المختلفة بشكل مباشر أمام الجمهور، ويتفاعل الجمهور مع األداء الدرامي 

لبهجة، ويقلل من بالفكاهة والضحك في بعض األحيان، فيؤدي ذلك لشعور المشاهدين با

 التوتر، مما يؤدي إلى تحفيز المشاهد للعمل واإلنجاز.

ة مشاعر الخجل والتردد عند : يتملك األفراد عاداكتشاف الذات والتعبير عنها .04

بداية المشاركة في األعمال المسرحية، لكن مع الوقت تزداد ثقتهم بأنفسهم وأفكارهم وقدراتهم، 

عامل مع المواقف الجديدة أو غير المألوفة على صعيد حيث ينعكس ذلك على قدرة على الت 

 المدرسة أو الوظيفة أو الحياة عموما، 

ويعد المسرح وسيلة لمعرفة االنسان وجوانبه المختلفة ويكشف عن خفايا في الشخصية 

اإلنسانية، فبعض األعمال الكالسيكية تساعد المشاهد في فهم األشخاص وتوقع ردة فعلهم على 

 فـ، فيصبح الفرد أكثر إدراكا للطبيعة اإلنسانية، وأقدر على فهمها وفهم نفسه.بعض المواق
 

1  https://mawdoo3.com/ 
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التي يكتسبها األفراد خالل  تتعدد المهاراتاكتساب المهارات المختلفة:   .05

 ما يأتي:اشتراكهم بالفنون المسرحية، ومن أبرز هذه المهارات 

يكسب الفن المسرحي ممارسة مهارات التواصل اللفظية، حيث يعمل  التواصل مع اآلخرين:_ 

على تحسين اإلسقاط الصوتي، ونبرة الكالم، والنطق بشكل سليم، والمساهمة في تطوير 

والمراقبة، كما يساعد العمل المسرحي في تنمية مهارات التواصل مع  مهارات االستماع

اآلخرين، وذلك ألن األداء المسرحي يتطلب الجمع بين األفكار والقدرات اإلبداعية لجميع 

المشاركين، حيث يتحدد نجاح العرض بنجاح أداء جميع األفراد، وبالتالي يصبح الشخص 

 ارين الجماعية.متعاونا ومشاركا في المناقشات والتم

يؤثر العمل المسرحي في منظور الممثل والمشاهد على حد سواء   الرؤية بمنظور مختلف:_

فالممثل يستخدم جسده وصوته والجمادات بطريقة فنية ليوصل فكرة ما أو إلظهار جوانب 

إنسانية ودوافع مختلفة، أو لتمثيل الصراعات وحلولها، فيكون المسرح وسيلة إليصال أفكار 

ديدة ومتنوعة، ومن الممكن أن يوضع الممثل في بعض المشاهد في مواقف فكرية وعاطفية ج 

 لن يتعرض لها في حياته.

وخلفيات وثقافات مختلفة،  تضع الشخصيات المسرحية األفراد أمام مواقف_ التعاطف: 

 فتمكنهم من وضع أنفسهم مكان اآلخرين، فيفهمون مشاعرهم ويكونون أكثر تعاطفا وتسامحا 

 معهم.

يتطلب العمل المسرحي جهدا جماعيا للتدرب على المشاهد المختلفة وإتقان  _تحديد األهداف:

الصعب منها، وكل ذلك في إطار زمني محدود، وهذا الجهد المبذول لاللتزام بالمواعيد النهائية 

ية يعلم األشخاص تحديد األهداف والسعي لتحقيقها بأفضل الطرق، سواء أكانت األهداف جماع

 أو فردية.

تتمحور الفنون المسرحية كغيرها حول االبداع، إذ إن المجتمع الذي يخلو من  _اإلبداع:

االبداع قد يصبح ميتا تماما، فالمجتمع الذي يعطي الفرصة لألشخاص للتعبير عن أنفسهم 

 . 1بشكل إبداعي فإنه أكثر قدرة على تحقيق التنمية البشرية والتقدم بين المجتمعات

 
 

1 https://mawdoo3.com/ 
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 ية الثقافة:مصالح مدير المبحث الثاني:

 ، 1995/11/12ري المشترك المؤرخ في التنظيم الداخلي لمديرية الثقافة... أنشئ القرار الوزا

 المحدد للتنظيم الداخلي لمديرية الثقافة على النحو اآلتي: 

 :1مصلحة التراث الثقافي .1

 تضم مصلحة التراث الثقافي ثالثة مكاتب 

 مكتب المعالم والمواقع التاريخية 

 مكتب المتاحف والفنون التقليدية 

 الثقافي مكتب ترقية التراث 

 :بعض مهام المصلحة ➢

 القانونية للممتلكات الثقافية واقتراحها وتقويمها.المبادرة باألعمال المتعلقة بالحماية  ✓

 الثقافي. السهر على احترام تطبيق التشريع وتنظيم المتعلقين بحماية التراث ✓

 إعداد مخططات تثمين التراث الثقافي وبرامجه والسهر على إنجازها.   ✓

 ضمان احترام تنفيذ التشريع وتنظيم المتعلقين بحماية الممتلكات الثقافية. ✓

 ضمان المراقبة االدارية على تنفيذ عمليات الحفريات والبحوث األثرية. ✓

 وقوائم الممتلكات الثقافية ونشر نتائج ذلك.إجراءات إعداد الجرد مراقبة مدى مطابقة  ✓

 تحديد مقاييس تأمين الممتلكات الثقافية وإعداد مخططات بذلك ومتابعة إنجازها.  ✓

 تحيين بطاقية قوائم رجال الفن واستغالل تقارير البحث حول الممتلكات الثقافية. ✓

 السهر على تطبيق المقاييس المطبقة على تجارة الممتلكات الثقافية. ✓

 حث على تنظيم اللقاءات العلمية المتصلة بالثقافة، والمشاركة فيها.ال ✓

 السهر على حسن سير العمليات المتصلة بالجرد وبنك معطيات الممتلكات الثقافية. ✓

 دراسة ملفات تسجيل واقتناء الممتلكات الثقافية. ✓

 إعداد مخططات وبرامج حفظ التراث الثقافي وترميمه والسهر على إنجازها. ✓

 إعداد العمليات المتصلة بالجرد ومتابعتها وتقويمها. ✓
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 السهر على إعداد أرصدة وثائقية للتراث الثقافي غير المادي والحفاظ عليه. ✓

 إعداد قوائم الممتلكات الثقافية وضمان تحيينها. ✓

 اقتراح برامج حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها. ✓

 حف.إعداد المقاييس المتحفية وعليم المتا ✓

 السهر على احترام تدابير حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة. ✓

اقتراح مشاريع برامج ومخططات حماية وتثمين المواقع والمحميات األثرية،  ✓

والمخططات العامة لتهيئة الحظائر الثقافية ومخططات حفظ القطاعات المحفوظة، 

 ومراقبة كيفيات تنفيذها.

 قافية العقارية والفصل فيه.دراسة كل تدخل على الممتلكات الث  ✓

 :1مصلحة الفنون واألدب .2

 تضم مصلحة الفنون واألدب ثالثة مكاتب 

 مكتب الفنون واألدب.

 مكتب اإلبداع والفنون الثقافية.

 مكتب المطالعة العمومية والكتاب.

 :بعض مهام المصلحة ➢

 دعم اإلبداع الفني بواسطة آليات الدعم القانونية. ✓

 يهدف إلى صقل المواهب الفنية الشابة.ترقية كل عمل  ✓

 إعداد بنك المعطيات المتعلقة بالمبدعين واإلبداع الفني. ✓

 إعداد أي عمل يهدف إلى ترقية ودعم اإلنتاج الفني في مختلف أشكاله. ✓

 إحصاء الرصيد الموسيقي والغنائي والرقص الشعبي وتسجيله وإعادة إحيائه. ✓

والتراث الثقافي التقليدي والحفاظ عليها  فويةجمع المؤلفات الفكرية المكتوبة والش ✓

 وتثمينها.

 تشجيع نشر الرموز واألعمال التابعة للفنون التقليدية بواسطة مختلف الوسائط. ✓
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 ترقية تنظيم المعارض والمسابقات التي تهدف إلى تشجيع إعداد إنتاج األعمال الفنية. ✓

 األدبي والمبادرة بذلك.إعداد كل عمل يهدف  إلى ترقية ودعم اإلبداع  ✓

 اقتراح التدابير التشجيعية إلنتاج األعمال األدبية ونشرها. ✓

 برمجة اللقاءات والندوات والملتقيات التي لها صلة باإلبداع األدبي وتنظيمها وتنشيطها. ✓

 ترقية اإلبداع والبحث والطبع والنشر والتوزيع في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للكتاب. ✓

 ة الوطنية للمكتبات وقاعات المطالعة العمومية.تنظيم الشبك ✓

 إعداد كل برنامج لتطوير وترقية المطالعة العمومية. ✓

 تنشيط عمل المكتبيين ومتابعة نشاطاتهم. ✓

 التراب الوالية. ترقية شبكات المكتبات عبر ✓

 :1مصلحة اإلدارة والتكوين .3

 تضم مصلحة اإلدارة والتكوين على مكتبين

 والوسائل.مكتب اإلدارة 

 مكتب التخطيط والتكوين.

 :بعض مهام المصلحة ➢

 تسيير الحياة المهنية للموظفين. ✓

 اعداد الميزانية للمديرية. ✓

 دفع الرواتب وكل المستحقات المالية. ✓

 شراء معدات وسائل العمل. ✓

 تسيير مشاريع القطاع. ✓

 الصفقات العمومية.  ✓

 التكوين والتخطيط. ✓
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 :1الثقافيةمصلحة النشاطات  .4

 تضم مصلحة النشاطات الثقافية ثالثة مكاتب

 . مكتب الجمعيات والمؤسسات الثقافية

 .مكتب ترقية اإلنتاج السمعي البصري

 الثقافية.مكتب النشاطات والتظاهرات 

 :بعض مهام المصلحة ➢

 التكلف بملف الجمعيات والمؤسسات الثقافية. ✓

 ترقية اإلنتاج السمعي البصري. ✓

 بتنظيم النشاطات والتظاهرات الثقافية.القيام  ✓

 انشاء النوادي الثقافية والعلمية. ✓

 القيام بمسابقات ثقافية على مستوى الوالية أو حتى الوطن. ✓

 تنظيم ندوات ومحاضرات وأيام دراسة في مواضيع مختلفة. ✓

 تنظيم معارض مختلفة تشمل جوانب متنوعة. ✓

 تنظيم أمسيات شعرية. ✓

 الموهوب )المسرح، الرسم، الشعر، القصة، الخط.......(. تشجيع إبداعيات المواطن ✓

 التنظيم الفني للملتقيات والندوات. ✓

 تحظير البرامج واألنشطة الثقافية والفنية. ✓

 إحياء األعياد واأليام والمناسبات الوطنية منها أو الدينية مع مصالح الوالية. ✓

 دعم الجمعيات ماديا ومعنويا. ✓

 الثقافية والفنية.تنظيم المعارض  ✓

 االهتمام بالمعارض الفردية والجماعية. ✓

الثقافي المحلي حيث تساهم في نشر  تنشيطالالهام في تعتبر الجمعيات الرابط الرئيسي        

داخل البلد بصفة عامة أو خارجه من خالل الزيارات  والية أو خارجها،لالثقافة داخل ا
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حلية والدولية مما تساهم في جذب الزوار والتخالط بين االستكشافية أو النشاطات الثقافية الم

 األجناس، يساهم في انتشار الوعي الثقافي.  

جمعية ثقافية  139فبوالية مستغانم وبمقتضى القانون المتعلق بالجمعيات تم رصد       

 مسجلة على مستوى مديرية التنظيم والشؤون العامة للوالية منها:

بلغ عدد الجمعيات الثقافية المسجلة عبر تراب  :1الثقافية الفاعلةالجمعيات  ❖

يناير  12المؤرخ في  06/12لوالية والتي تتوافق بقانون الجمعيات رقم: ا

 جمعية وهي كما يلي:  87ب:  2012

 جمعية. 11عدد الجمعيات الموسيقية: *

 جمعية. 25عدد الجمعيات المسرحية: *

 جمعية. 21الفلكلورية: عدد الجمعيات *

 جمعيات. 04عدد الجمعيات الثقافية والتاريخية: *

 جمعية. 06عدد الجمعيات العلمية: *

 جمعية. 20عدد الجمعيات متعددة النشاط: *

 جمعية ثقافية. 87المجموع الكلي للجمعيات:                

كاتبها تعمل على ترقية العمل كل مصالح مديرية الثقافة التي تم اإلشارة إليها في األعلى مع م

 الثقافي في الوالية.

أهم ما يطبع العمل الثقافي بالوالية هو العمل الجواري مع الجمعيات الثقافية بالتنسيق مع 

لبلدي بين والواليات لنشر الثقافة المحلية للفنون الشعبية وغيرها بتنظيم المجلس الشعبي ا

 منها األدبية، والفكرية، الموسيقية والمسرحية. اعها:المهرجانات الوطنية والدولية بمختلف أنو 

كما يجب علينا اإلشارة إلى مجال التخطيط الذي أصبح واجهة القطاع الثقافي والمتمثل 

في تنمية المشاريع الثقافية من ترميم واعداد التهيئة وتسهر كل المصالح من أجل الحفاظ على 

 مادي.مادي أو غير  تراب البالد سواء كان
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 :1التراث الثقافي المادي ❖

يشتمل التراث الثقافي المادي على األثار والمباني واألماكن الدينية والتاريخية والتحف الفنية، 

دينية كالمعابد والمقابر والمساجد ومباني حربية ومدنية مثل الحصون والقصور منشآت 

عليها بشكل أمثل ألجيال المستقبل  والقالع والسدود..... التي تعتبر جديرة بحمايتها والحفاظ

 ويكون علم األثار والهندسة المعمارية والعلوم أو التكنولوجيا هو المعيار الواضح لهذا التراث. 

ويتم الحفاظ عليها لدراسة تاريخ البشرية حيث تمثل الركيزة األساسية لألفكار التي يمكن 

 2استنساخها أو استبدالها.التحقق من صحتها وصالحيتها بدال من 

 الممتلكات الثقافية المادية: •

 تعرف بأنها أي إنشاء هندسي معماري.المعالم التاريخية:  * 

 األماكن التي تحتفظ على شواهد حضارية.المواقع األثرية:  * 

 :التراث الثقافي الالمادي ❖

هو مجموعة من المعارف والتصورات االجتماعية التي توارثها األجيال والتقاليد في 

مختلف ميادين التراث الثقافي، كما تسعى مصالحنا إلى تسجيل وتصوير بعض العادات 

والتقاليد التي ماتزال قائمة إلى حد اليوم وجعلها أرشيف يعود إليه الباحث أثناء الدراسة  

، الطعم أو الكسابةوتعميمها من جديد، ومن بين هذه العادات نذكر: ومحاولة إعادة بعثها 

 .، الناير )السنة األمازيغية(، المظلة والمولد النبوي الشريفعدةالو

مجموعة من المعارف وتصورات االجتماعية  الممتلكات الثقافية غير المادية: •

 أو المهارات وكفاءات أو تقنيات قائمة على التقاليد.

 على:نعتمد للحفاظ عليه وتثمينه التراث الثقافي:  ❖

. الخاص بحماية التراث الثقافي  م1998مؤرخ في يونيو سنة  04-98*قانون رقم 

 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية الوالئية للممتلكات الثقافية. 104-01مرسوم رقم 

 

 

1  https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

2  https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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بإعداد وتسيير الخاص م 2003المؤرخ في سبتمبر  311-03مرسوم تنفيذي رقم *

 .1الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية

 المتضمن كيفية اعداد واستصالح القطاعات المحفوظة.  324-03*مرسوم التنفيذي رقم 

 م الخاص إنشاء اللجنة الوالئية.12/01/2008مؤرخ في  61قرار رقم 

الشرقية  : تتوزع أغلبها في الجهةلمواقع األثرية التي تتوفر عليها الواليةا ❖

 للوالية.

 65_المجموع اإلجمالي: 

 09_فترة ماقبل التاريخ:

 10)الفندقية والرومانية(  _الفترة القديمة:

 ( 09م)14م /القرن 11القرن  _الفترة اإلسالمية:

 م 15القرن _الفترة العثمانية: 

  22_الفترة االستعمارية: 

 الثقافي:نونية للحفاظ على التراث اإلجراءات القا ❖

هو بداية أولية لحماية وتثمين الممتلك الثقافي، / التسجيل في قائمة الجرد اإلضافي: 1*

 ئية للممتلكات الثقافية بقرار من السيد الولي. يتم عن طريق لجنة الوال

إجراء نهائي لحماية الممتلك العقاري وإدراجه ضمن الممتلكات  / التصنيف الوطني :2*

 المحمية الوطنية: 

  القطاع المحفوظ "المدينة العتيقة"

م في اجتماع اللجنة الوطنية 2013أكتوبر  22صنفت المدينة كقطاع محفوظة بتاريخ 

 . م2015جولية  27للممتلكات الثقافية والصادر في الجريدة الرسمية يوم 
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 بين المعالم المصنفة وطنيا بوالية مستغانم:من  ❖

، ببلدية حي طبانة، العصر الفترة المرينية، تاريخ تصنيفها جامع المريني العتيق ❖

 .1982/11/30في  48، الجريدة الرسمية رقم 19/10/1982

في  60، رقم 1996برج الترك، ببلدية حي العرصة، الفترة العثمانية، تاريخ التصنيف  ❖

07/11/26 . 

 21ار القائد، ببلدية حي طبانة، الفترة العثمانية، الطبيعة القانونية ملك للدولة، مسجل في د ❖

 .2009فيفري 

، الفترة العثمانية، ملك بلدية حي المطمر  ضريح الباي بوشالغم وزوجته الال عيشوش، ❖

 .2009فيفري  21الدولة، مسجل في 

الفترة العثمانية، ملك للدولة، مسجل في ضريح الباي مصطفى لحمر، ببلدية حي العرصة،  ❖

 .2009فيفري  21

 2009فيفري  21دار الشعراء )دار القاضي(، ببلدية حي طبانة، ملك للدولة، مسجل في  ❖

ضريح سيدي عبد هللا بوقبرين، ببلدية حي المطمر، الفترة العثمانية، ملك للدولة، مسجل  ❖

 .2009فيفري  21في 

 .2012أبريل  01مسجل في  ار، الفترة القديمة، ملك للدولة،موقع كيزا، ببلدية سيدي بلعط ❖

 .2012أبريل  01جدار السور، ببلدية السور، الفترة الموحدية، ملك الدولة، مسجل في  ❖

أبريل  12دار حميد العبد، ببلدية حي طبانة، الفترة العثمانية، ملك خاص، مسجل في  ❖

2012. 

بالعطار، الفترة العثمانية، ملك الدولة، مسجل في قصر الباي محمد الكبير، بلدية سيدي  ❖

 .2013أبريل  01

جامع البدر )كنيسة سابقا(، مركز المدينة، الفترة االستعمارية، وقف من أوقاف الشؤون  ❖

 .12013أبريل  01الدينية، مسجل في 
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 المعرض: وشكيلي والثقافة التمفهوم الفن  المبحث الثالث:

  :التشكيليمفهوم الفن  .1

كثيرا ما يختلط لنا مفهوم الفن التشكيلي في ذهن شخص ما، فيتعذر عليه اتخاذ موقف 

 ورأي خاص به مبني على القناعة والفهم.

فالفن التشكيلي بشكل عام يطلق على كل إبداع تحققه وتشكله يد اإلنسان، فيكون في 

جوهره )موهبة( وإرادة اإلنسان ومقدرته على التشكيل والصياغة ونهاية العمل الفني، وينتهي 

 1تشكيليا ذو بعدين على سطح اللوحة.إلى مدلول جمالي طالما قد حقق ابداعا 

المختلفة، بما في ذلك العمارة مقوم أساسي من مقومات  و"الفن التشكيلي" في صوره

الثقافة، وقد اتخذ هذا الفن صورة مشرقة في إطار النشاط الثقافي العربي، وأصبحت له مكانة 

مرموقة بين الفنون العربية المعاصرة، وبرز رسامون ومثالون مبدعون ينتجون في قدرة 

قد ظهرت اتجاهات لتأصيل هذا الفن، في سياق وموهبة في مختلف المدارس الفنية العالمية، و 

  2التراث الفني العربي وبخاصة في استغالل بعض العناصر الثقافية أو الزخرفية منه. .

وإن أغلب ما نشاهده من نتائج معاصر في مجال الفنون التشكيلية في العالم العربي 

فيه الحياة وتمنحه القدرة على تنقصه الروح والحيوية االنسانية والطاقة الداخلية التي تبعث 

  3التطور والنمو

واضافة كون "الفن التشكيلي" رسم ونحت وتصميم وعمارة يعد أيضا جزء من ثقافة 

الناس وممارساتهم اليومية، ويشكل عنصر اتصال هام، ويشكل كذلك جزء من البيئة التي 

يعيش فيها االنسان، واعتبر المجتمع أن الفن هو ثقافة عليا تخص المترفين، كما أنه أحد 

ك نظر إليه عامة الناس على أنه موهبة لها إعجازاتها واختلف عناصر اللهو والبذخ، وبذل

الناس في نظرتهم اليوم للفن المعاصر مع تداخل الثقافات في العالم. انعكس ذلك على الطلبة 

في الجامعات المختلفة لحثهم وتأهيلهم لممارسة هذه المهارات الضرورية لدراستهم وأعمالهم 

 

،  1خليل محمد الكوفحي، مهارات في الفنون التشكيلية، عالم الكتب الحديث، و جدار للكتاب العالمي للنشر و التوزيع، ط   1

 .    28  – 26، ص 2009

،  1992،  1كتاب الفن التشكيلي العراقي المعاصر، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، طشاكر حسن ال سعيد،   2

 5ص

داع لدى المكتبة الوطنية مملكة االردنية الهاشمية، رقم اإليأصبع و االخرون، ثقافة المقاومة في االدب والفنون، الصالح أبو  3

 344(، مطبعة الخط العربي، ص 2006/ 761/4)
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نهجية خاصة تؤدي بالضرورة للتثقيف والممارسة واستعمال وحياتهم في المستقبل، من خالل م

   1أدوات التكنولوجية الحديثة ومفاهيم الفن الحديث.

 مفهوم الثقافة:   .2

لقد تطور مفهوم الكلمة إلى أن أصبح مفهوما له دالالت معرفية خاصة، وأبعادا 

 سوسيولوجية متعددة. 

اآلن هو تعريف األنتروبولوجي الشك في أن أقدم التعريفات وأكثرها ذيوعا حتى 

 الثقافة البدائية( والذي قدمه في كتابه E.B. Tylor( )1832-1917اإلنجليزي إدوارد تايلور )

"الثقافة أو الحضارة بالمعنى اإلثنوغرافي م والذي يذهب فيه إلى التعريف التالي: 1871عام 

الواسع: هي كل مركب يشتمل على المعارف والمعتقدات والفن والقانون واألخالق والتقاليد 

إن هذا وكل القابليات والعادات األخرى التي يكتسبها اإلنسان كعضو في مجتمع معي". 

وقائع االجتماعية التي يمكن التعريف الذي هو أقرب إلى الوصف، نقل الثقافة إلى مستوى ال

 .2مالحظتها مباشرة في فترة زمنية محددة، كما يمكننا تتبع تطورها وهذا ما فعله تايلور نفسه

ولعل أبسط التعريفات وأحدثها تعريف روبرت بيرستد الذي ظهر في أوائل الستينات 

ه، أو نقوم بعمله أو "الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي يتألف من كل ما نفكر فيوالذي يعتبر 

إال أن تعريف غي روشيه أكثر شموال وعمقا، واستفاد قبل  نتملكه كأعضاء في مجتمع"

"الثقافة هي مجموعة من وضعه من كل التعريفات األخرى ويقدمه على الشكل التالي: 

العناصر لها عالقة بطرق التفكير والشعور والفعل، وهي طرق صيغت تقريبا في قواعد 

تستخدم بصورة موضعية  –تي اكتسبها وتعلمها وشارك فيها جمع من األشخاص واضحة وال

  3ورمزية في آن معا، من أجل تكوين هؤالء األشخاص في جماعة خاصة ومميزة"

تتكون  أن الثقافةويتميز تعريف كروبير وكلو كهون الشمولي بأبعاد جديدة فهو يعتبر 

المنتقل بواسطة الرموز، والتي تكّون من نماذج ظاهرة وكامنة من السلوك المكتسب و

 

داع إليردنية الهاشمية، رقم اعزمي عبد هللا يعقوب، أساسيات في الفن التشكيلي، دار الراية للنشر و التوزيع، المملكة اال 1

 9، ص 2014، 1(، ط 2375/07/2013لدى المكتبة الوطنية )

الجابري محمد عابد، المثقفون في الحضارة العربية االسالمية: حفريات استكشافية، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان،    2

 40، ص 31/12/1995

 198، ص 1980مد شريقيني، دار المعارف، مقدمة إلى علم االجتماع، ترجمة محمد بدوي و عباس أحأرمان كوفيلبيه،   3
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االنجاز المميز للجماعات االنسانية، والذي يظهر في شكل مصنوعات ومنتجات. أما قلب 

الثقافة فيتكون من األفكار التقليدية )المتكونة والمنتقاة تاريخيا( وبخاصة ما كان متصال منها 

ناحية، كما يمكن النظر بوصفها بالقيم. ويمكن أن نعد األنساق الثقافية نتاجا للفعل من 

 1.عوامل شرطية محددة لفعل مقبل

مجموعة من الصفات الخلقية والقيم االجتماعية كما عرفها مالك بن نبي على أنها " 

التي تؤثر في الفرد منذ والدته، وتصبح ال شعوريا العالقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة 

 في الوسط الذي ولد فيه ..." 

من هذا الكالم، أن مالك بن نبي يرى أن الثقافة فلسفة وقيم خلقية فردية نستكشف 

واجتماعية تؤثر في تكوين وتنشئة الفرد منذ الطفولة، بحيث تصبح نمطا لصيقا بحياته، ووشما 

"... مميزا لسلوكه، يصنع بها كل دقائق حياته، وفق النمط الذي تتشكل فيه وبذلك فهي: 

ل جزئية من جزئياتنا.. وهي تتمثل بوظيفة الدم في جسم اإلنسان، المحيط الذي تتشكل فيه ك

 –البالزما  –فهو يتركب من الكريات الحمراء والبيضاء، وكالهما يسبح في سائل واحد هو 

ليغذي الجسد، والثقافة في ذلك الدم، الذي في جسم المجتمع، يغذي حضارته ويحمل أفكار 

صة. وكل هذه األفكار منسجم في سائل واحد من الصفوة، كما يحمل أفكار العامة والخا

 االستعدادات المتشابهة واالتجاهات الموحدة واألذواق المناسبة..." 

المحيط الفكري والنفسي واالجتماعي واألخالقي والروحي..، الذي فالثقافة إذن هي: "

القية يحتضن الوجود اإلنساني في المجتمع، ويدعمه بالخبرة المعرفية والسلوكية واألخ

وفي هذا المحيط تتشكل طباع، وشخصية، وذوق الفرد الثقافي، محكومة بالسنن والجمالية..،" 

نظرية في العرفة، ومنهج في السلوك وطريقة في العمل  النفسية واألفقية. فالثقافة إذن:

 2والبناء".

 

 

 
 

عبد الغاني  عماد، سوسيولوجيا الثقافة: المفاهيم واإلشكاليات... من الحداثة إلى العولمة، مركز دراسات الوحدة العربية،    1

 65ص  ،3ط

 255، ص1ه، ط 1413م/  1993مالك بن نبي، فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،   2 
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 مفهوم المعرض: .3

والمهارات أو األنشطة الفنية اإلبداعية المعرض عبارة عن عرض لبعض القدرات         

 التي تهدف إلى ترفيه الجمهور.

أو شخصا ذا  عادة ما يكون الشخص الذي يقوم بهذا النوع من العمل فنانا أو رياضيا 

 قدرة خاصة ويريد أن يجعل قدراته االستثنائية معروفة لمجموعة من المتفرجين.

مات. في هذه الفرصة، نحن مهتمون بمعناه يستخدم المصطلح في العديد من االستخدا     

ولذلك، يعد ذه المساحة باسم المعارض الفنية. كموقع للمعرض وبيع األعمال الفنية. تعرف ه

المعرض الفني مكانا حيث توجد لوحات ومنحوتات وأعمال أخرى معروضة و/أو البيع. في 

 .1الكثير من الحاالت، يشبه معرض فني متحف

تقام المعارض ضمن إطار  كما هو عرض منظم لمجموعة من القطع. عادة ما       

علمي أو ثقافي مثل المتاحف ومعارض الفنون والمنتزهات والمكتبات والمهرجانات العالمية. 

وتشمل المعارض العديد من المجاالت مثل الفنون والعلوم، سواء أكان ذلك في المتاحف 

 تاحف األثرية. الكبيرة أو الصغيرة أو الم

وتستخدم كلمة "معرض" في الثقافة البريطانية لإلشارة إلى مجموعة األشياء التي يتم 

 عرضها أمام الناس. كما تعتبر "المعارض" مؤقتة، أي أنها تفتح وتغلق في أيام محددة.

م( " أن مفهوم المعارض يعتمد على مفهوم وفكرة محددة 1980) كما يشير النفيس       

فهوم وفلسفة كل معرض حيث تعددت وتنوعت في العصر الحديث فكرة المعارض توضح م

ت والسلع ووسائل فنجد المعرض الصناعي والزراعي والمعارض المتخصصة لبعض المنتجا

 ..الخ الميكنة الحديثة 

، اف يرجى تحقيقها من إقامة المعرضأهد على هأي أن كل معرض يقام يعتمد في إقامت 

 .2تجارية بكافة أنواعها يهدف إلى تسويق السلع والمنتجات االستهالكيةفإقامة المعارض ال

 

1 Ar.facts-news.org 

2 Art4edu.com date 15/06/2021 à 10h 41 
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وإقامة المعارض الفنية تهدف إلى إظهار التجارب الفنية سواء الشخصية او الجماعية    

وكذلك إلى نشر الثقافة الفنية من خالل تنمية الذوق الفني لدى الزوار واالرتقاء به أو من خالل 

 فة مجتمع ما. نشر أو التعريف بثقا

والمعارض التراثية تهدف إلى التعريف بتراث أمة ما والتعريف بعاداتها وتقاليدها   

 وأساليب معيشتها في الماضي والحاضر.

فلكل معرض هدف يكون سببا في إقامته فالعرض وسيلة هادفة في تحقيق األهداف 

 1بصورة سريعة ومؤثرة.

 :المعارض المدرسية ➢

م( إلى أن المعارض المدرسية "هي المكان الذي يضم مجموعة من 1998) يشير محمود

 األنشطة التي يقوم بها الطالب بإشراف معلميهم ويحققون بها أهداف محددة".

م( "بأن المعارض المدرسية تستهدف تنمية الذوق الفني عند التالميذ 1996ويرى الزهراني )

الحسية لية االبتكارية وتنمية قدرات التالميذ والزوار واالرتقاء به كما تستهدف تحسين العم

والفكرية والمدرسية وبث روح التعاون وتوحيد المشاعر بين الطالب والمدرس وإدارة 

 .المدرسة"

مجموع النشاط الذي يقوم به التالميذ في فترة معينة لتحقيق فكرة أو  هولمعرض التعليمي: ا

 وجهة نظر يقدمونها للمجتمع. 

المعارض اسم شامل لكل ما يعرض من إنتاج فني أو عينات أو نماذج أو صور أو      

 رسوم أو... لغرض تعليمي أو ثقافي أو مادي أو دعائي.

لفني الذي يقدم فيه التالميذ أعمالهم مؤكدين من مجال النشاط ا هوالمعرض التربوي الفني: 

م لتزداد خبرتهم خالله ذاتهم، مشاعرهم، أحاسيسهم، أفكارهم. ويعترفون على أعمال زمالئه

عادة تكون المعارض  في الغالب المعرض يشمل نوعا واحدا من المعروضات.وثقافتهم الفنية، 

 2مؤقتة بتوقيت زمني )لها بداية ولها نهاية(

 

1 Ar.tax-defibnition.org.com date 15/06/2021 à 10h 34 
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تقسم المعارض التشكيلية من حيث المشتركين إلى معارض فردية ومعارض جماعية )ثنائي، 

تقام المعارض التشكيلية على أسس معينة كأن تكون موسمية أو   ثالثي، رباعين، خماسي،..( 

 سنوية أو تجارية أو ذات مناسبة معينة أو لدعم قضية معينة أو لتحقيق هدف ما.

المعارض التي تقام في أماكن مختلفة، ويشار إليها باسم )المعارض  ورغم أن هناك العديد من

المعارض التي تقام  ، وهناك أيضا بعضوهناك معارض ثابتة طوال فترة العرضالمتنقلة(

 أو في مختلف مواقع التواصل االجتماعي.إلكترونيا، اي على شبكة اإلنترنت 

 .1فنيةومن الممكن العثور على أنواع مختلفة من المعارض ال

طوال السنة، يتم تقديم نفس المجموعات بحث يمكن للحاضرين  بعض المعارض الدائمة:

 تقدير األعمال المختلفة. 

 ويقيم آخرون....   

 تتجدد بشكل دوري. معارض مؤقتة:

عندما يركز المعرض الفني على تسويق األعمال )وليس على المعرض، مثل المتاحف(، 

فإنها تعمل كصلة وصل بين الفنان والمشتري. على سبيل المثال، يمكن للرسام أن يعرض 

 أعماله في معرض فني وبالتالي الوصول إلى األشخاص المهتمين بالحصول على لوحاته. 

ألخيرة ان إقامة المعارض الفنية أصبح السبيل األوحد فكما نالحظ في اآلونة ا     

للشهرة بالنسبة إلى الفنانين الناشئين. ومن هنا حرص هؤالء الفنانين على تقديم إنتاجهم 

للجمهور في معارض فنية يستهدفون منها التعريف بهذا اإلنتاج وبيعه من قادري األعمال 

 الفنية وهواتها. 
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 :المعارض الفنيةأهمية إقامة  ❖
المعــارض الفنيــة تعمــل علــى توحيــد مشــاعر وأفكــار الطلبــة المشــاركين، وبتوحيــد مشــاعر وأفكــار 

 .الطلبة المشاركين تزيد األلفة والترابط بينهم
المعـــارض الفنيـــة مــــن الوســـائل التـــي تعمــــل علـــى االرتقــــاء بالـــذوق الفنـــي بــــين الطلبـــة والزائــــرين 

رسة األعمال الفنية والتعلق بها السيما األعمال الراقية منهــا للمعارض كما تحث الطلبة على مما
 .والبارزة

تعمل المعارض الفنية على تأكيد ذوات الطلبة فتزيد من ثقتهم فــي أنفســهم ممــا يجعلهــم يمارســون 
 .نشاطاتهم الفنية بمزيد من الرغبة ويشعون غيرهم من الكلبة على ممارستها بشكل مستمر

لــى النهــوض باألنشــطة الفنيــة بمــا تعرضــه مــن اتجاهــات ســليمة وأفكــار تعمــل المعــارض الفنيــة ع
تعمــل إقامــة -.حديثــة واكتشــافات مبتكــرة فــي مختلــف فــروع األنشــطة وتقنياتهــا وخاماتهــا المختلفــة

بــداعاتهم ممــا يــدفع  اكتشــافالمعارض على  إلــى العنايــة بهــم،   المســؤولينذوي المواهــب الفنيــة وا 
 .الراحة وتوفير كافة الخامات والمواد لهموتشجيعهم وتوفير كل سبل 

تعمل إقامة المعارض الفنية على بث روح التعاون بين الطلبة وتدريبهم علــى التحمــل المســؤولية، 
ــة  ــال الجماعيــ ــي األعمــ ــؤولية فــ ــل المســ ــعرهم بتحمــ ــا يشــ ــال جماعيــ ــارض تتطلــــب عمــ ــة المعــ فإقامــ

 .1المختلفة
 :نواع المعارض الفنيةأ ❖

 .وداخل المراسم الفنية وبشكل دائم  خالل الفصل الدراسيمعارض تقام *
معــارض فرديــة تقــام خــالل الفصــل الدراســي الواحــد للطلبــة المبــدعين والمتميــزين فــي النشــاطات *

 .التشكيلية
 .معارض تقام في نهاية الفصل الدراسي لجميع المشاركين في األنشطة*
ــع * ــة للمجتمـ ــح الفرصـ ــك لتتسـ ــد وذلـ ــدود البلـ ــمن حـ ــة وضـ ــة التعليميـ ــار  المؤسسـ ــام خـ ــارض تقـ معـ

 .على إبداعات الطلبة المختلفة لالطالعالمحلي 
 .مؤسسات تعليمية وعلى مستوى الوطن لعدةمعارض فنية مشتركة تقام *
 .2معارض تقام على مستوى عالمي*

 

  26مهارات في الفنون التشكيلية، مرجع سابق، ص  1

 27مهارات في الفنون التشكيلية، مرجع سابق، ص   2
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 :أسس إقامة المعارض الفنية ❖
 .للمعرض هدف من إقامتهيجب أن يكون *
 .سجب أن تعرض كافة األعمال الفنية للمشاركين بغض النظر عن مستواهم الفني*
الفنية وتــرك الطلبــة يعبــرون بحريــة  واالتجاهاتيجب أن يكون المعرض شامال لجميع المدارس *

 .أثراء عرض أعمالهم الفنية
ــه * ــاص للمعـــرض يكتـــب عليـ ــة بروشـــور خـ ــميجـــب طباعـ ــوع  اسـ ــم الموضـ ــارك واسـ الطالـــب المشـ

 .وتقنيات العمل الفني وطباعة كشف كامل لألعمال المعروضة
ه تجهيــــز وطباعــــة اإلعالنــــات الخاصــــة بــــالمعرض واإلعــــالن عــــن المعــــرض قبــــل موعــــد إقامتــــ *

 .بأسبوع
قامة المعرض*  .يجب أن يشترك كافة الطلبة في ترتيب وا 
 .يجب أن يؤكد المعرض على مراحل تنفيذ األعمال الفنية*

يجب أن يتم ترتيب اللوحات الفنية وتوزيعها وتنسيقها ضمن الناحية الجمالية وتوزيع *

 1اإلضاءة بشمولية على كل اللوحات

 

 

  28 – 27مهارات في الفنون التشكيلية، مرجع سابق، ص   1



 

 

 

 

 الفصل الثاني

 عالقة الفن التشكيلي بالثقافة و التنشيط الثقافي

 

 المبحثالثقافة والفن التشكيلي بين  عالقة روابط الالمبحث األول: 

 ادارة المعارض الفنية والثقافية والهدف منها الثاني:المبحث 

 كيفية ادارة معارض الفنون التشكيلية والهدف منها  المبحث الثالث:
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 من إعداد الطالبة:  ماجي عائشة
 تمهيد : 

الفنون، فهي النافذة الواسعة من أجل التعرف على الجديد وعلى ال ريب في أهمية معارض 
المختلف الممتع، الذي يمكن أن ُيْحتذى، إضافة إلى تحفيز القدرات، وفتح اآلفاق لمن يرى في 

 .نفسه الكفاءة إلنجاز األفضل واألجمل
نعاش اإلنجاز اإلبداعي، بل يدفع به  عالوة على ذلك، فدورها ال يقتصر على تحريك وا 
نْحو النُّضج واالغتناء عبر الَمْتح واالستفادة من المعروضات الحاملة لرؤى أصحابها 
واكتشافاتهم في المجال، إذ يحدث التفاعل بين المبدعين مع بعضهم ومع الجماهير الزائرة، 
فالنقاد والمبدعون تفتح المعارض أمامهم فرصة االلتقاء وتبادل الرأي حول التجارب الجديدة 

فهي مناسبة ثمينة الكتشاف األفكار الجديدة واألساليب  .يب المبتكرة من قبل هذا أو ذاكواألسال
المؤثرة واألشكال الساحرة أللباب الجماهير. وهي بذلك تخدم بشكل ما تنمية التفكير الحر، 

وية في المعروضات ن وتَحفُِّز على التأمل العميق، ما يؤثر في ذوق الجماهير للقيم الجمالية الثا
من إنجازات المبدعين، وال يخفى ما لألعمال الفنية من أهمية الكتساب كثير من القيم والميول 

والمؤسف أن كثيرا من اآلباء مازالوا ينظرون  واإلمتاعما يفتق فيهم نوازع اإلبداع  واالتجاهات
 .إلى كون التربية الفنية في التدريس نافلة يمكن االستغناء عنها
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 الثقافة و الفن التشكيلي بين عالقة المبحث األول: روابط ال
 هل الفن جزء من الثقافة؟ : -1

يعتقد البعض أن الفن هو نوع من الرفاهية وأن دوره ينحصر على وقت عرضه، لكن الحقيقة   
أن الفنون بكل أشكالها وألوانها هي المحرك الرئيسي لوجدان الشعوب؛ فبها يخلق الوعي ويبعث 
الفكر في حياة الشعوب، فمدلول كلمة الفن يشمل الفنون التشكيلية والمرئية كما يدخل في 

 .نطاقها فنون األدب والموسيقى
ويفترض في الفنون أنها تحدث استجابة لدى المتلقي حيال عرض الفن، فحواسه تتناسق مع   

ي والعرض. وغياب كتلة العرض محدثًا نوًعا من المز  في المشاعر واألحاسيس بين المتلق
 .تناسق الفن يجعله يفتقد إلى الرضا ويفتقر إلى التواصل مع العمل

وعلى الرغم من المظهر الترفيهي للفنون لكن جوهرها هام جًدا، فالفن هو كل إنتا  إبداعي   
ينتجه اإلنسان، فهو عمل خاص باإلنسان يسعى فيه الفرد إلى رسم صورة مرضية للواقع أو هو 

لحياة، فقد يكون الفن محاولة لتزييف الواقع أو إلظهار صورة مختلفة عن المعاناة رسم مكمل ل
 .1التي يعيشها الناس عن طريق تخفيف آالمهم بالفن أًيا كان شكل هذا الفن

إًذا ففساد مجتمع مثاًل ال يعني بالضرورة فساد الفن، بل على العكس فقد كان الفن هو أداة   
والتقويم في الفترة التي تعرضت فيها مصر لالحتالل اإلنجليزي، حيث شهدت مصر التصحيح 

ازدهاًرا في شتى أنواع الفنون، فتنوعت الحياة األدبية وظهرت المدارس الشعرية الحديثة 
 والمذاهب األدبية والفكرية المختلفة، وتطورت الموسيقى بدًءا من سيد درويش مروًرا بعبد

بليغ حمدي.. أجيال متعاقبة في تاريخ الموسيقى واللحن. كذلك المسرح الوهاب ومحمد فوزي و 
الفن  والسينما والتطور الذي شهده المسرح على يد يعقوب صنوع. ففساد البيئة ال يعني فساد 

فمن المعاناة يولد  ،بل على العكس يكون الفن هو األداة الهامة في مواجهة فساد الواقع
 .2اإلبداع

ن هي تهذيب النفس ورصد الصراع بين الخير والشر في ثياب الحكمة إن مهمة الفنو   
والمشاركة، فالفن عليه الرصد والتحليل، لكن هو أيًضا خاضع للمجتمع، فإذا اختلت العالقة 

 
 354طبعة دار الطليعة، بيروت، ص  الموسوعة الفلسفية، وضع لجنة من العلماء السوفياتيين، ترجمة سمير كرم،  1

2 http://newway.maktoobblog.com/255640/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81 

http://newway.maktoobblog.com/255640/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81
http://newway.maktoobblog.com/255640/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81
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بين الفن والمجتمع تعرض الفن للخلل أيًضا، وهذا الخلل يكون ناتج من خالل القائمين على 
ففي مثالنا السابق قلنا أن المعاناة تولد اإلبداع، لكن بوجود الفن قبل أن يكون من المجتمع. 

المعاناة مع غياب البصيرة والرؤية يصبح الفن سالح هادم ال يبني وال يصلح، فقد يكون 
المجتمع بيئة غير حاضنة للقيم وتغيب عنها كل المبادئ الصالحة، لكن مع هذا يوجد أصحاب 

 .1بح الفن هنا بناء للمجتمعالفنون ممن لهم بصيرة ورؤية جيدة فيص
بالمعادلة فنقول أن صالح الفن مع وجود النفوذ المحقق  ثقافةنستطيع أن نشبه عالقة الفن بال  

، فهي عالقة تأثير وتأثر ترتبط بشكل أكبر و النشاط الثقافي لتواجده يعني صالح المجتمع
موجود في مجتمع فاسد له اليد العليا بمدى نفوذ أٍي منهما على اآلخر، فلو افترضنا أن الفن 

ذا كان الفن له اليد العليا في مجتمع فاسد ومتأخر صلح الفن  فالغلبة إًذا للفساد والمجتمع، وا 
وبه صلح المجتمع، أما في حالة المساواة بينهم في السلطة مع فساد المجتمع فإن الكلمة العليا 

 . للبيئة الفاسدة وعليه يفسد المجتمع
تمية البناء الصالح للفن ترتبط أواًل بصالح صناعه، فهو كالسكين سالح ذو حدين إذا فح  اإذ  

ذا ناله جاهل أو فاسد نشر الهالك بين الناس  استحوذ عليه صالح قدم أفضل أشكال الطهي وا 
 .وروع أمنهم وأهلك زرعهم وحرثهم ونسلهم

ابة نعم، الفن هو نوع من هل الفن نوع من الرفاهية؟ اإلج  ،نعود إلى قضية رفاهية الفن  
الرفاهية لكن ما يحدثه في النفوس وفي الطبائع ال يقتصر كونه نوع الترفيه بل يتجاوز ويتخطى 
هذا بمراحل، فكما سبق وأن أشرنا أن الفن هو البناء للمجتمع فبه تنخفض الحوادث والجرائم وبه 

لتخلق واقًعا يكمل لها ما  ترتفع أيًضا، وبه تسمو النفس وتسبح في بحور التسامح والخيال
 .2ينقصها الكتمال صورتها في الواقع

 :  الثقافية تجسيد الممارسة في التشكيلي الفن دور  - 2
القة الثقافة بالفن من المواضيع التي اثيرت حولها الكثير من الحبر  يعتبر  الحديث عن ع
على سبيل المثال لو نظرنا إلى  تؤكد أهمية عالقة الثقافة بالفن، فهناك العديد من األمثلة

 
للتربية  ديورانت، ول، قصة الحضارة، الجزء األول، ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، بيروت، المنظمة العربّية 1

 .150، ص1988والثقافة والعلوم، تونس، 
2 https://web.archive.org/web/20190923054230/https://www.bls.gov/ooh/arts-and-design/craft-and-fine-
artists.htm 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrE1917v9lgbW8AhLxXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzYEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1624911867/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.balagh.com%2farticle%2f%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D9%2586-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25AB%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25B9/RK=2/RS=bH5QXrnxQmLWfuz0JLXeNzPughA-
https://web.archive.org/web/20190923054230/https:/www.bls.gov/ooh/arts-and-design/craft-and-fine-artists.htm
https://web.archive.org/web/20190923054230/https:/www.bls.gov/ooh/arts-and-design/craft-and-fine-artists.htm


 

 عالقة الفن التشكيلي بالثقافة و التنشيط الثقافي                                  :الفصل الثاني

44 
 

األعمال الفنية للفنان التشكيلي عبداهلل األمين أو الفنانة التشكيلية الهام العرشي لوجدنا هذه 
الفنية واأللوان الزاهية في اللوحات قد تحولت إلى لغة جميلة ذات معاني رائعة األعمال 

ومشاعر انسانية يقرؤها المتلقي، الن هؤالء الفنانين يدركون العمق الروحي لأللوان والزخرفة في 
األعمال الفنية في مجال الفن التشكيلي هذا ومن ناحية اخرى نجد عالقة الفن بالموسيقى 

، حيث نستمع إلى المعزوفات الموسيقية 1 ضيمكننا فصلهم عن بع ية بحيث القو  بالثقافة
ونترجم مقطوعاتها إلى كلمات يطرب لها القلب والعقل معًا وتشرح صدرنا نغماتها الرائعة، 
لنغني مع صوت الكمان والبيانو والعود والطبل وتتحول االنغام إلى كلمات عذبة نغنيها ونكتبها 

وكلنا يتذوق موسيقى الفنان اليمني الراحل أحمد قاسم الذي شكل ثنائيًا  قصائد ونتر وقصص،
مع الشاعر الراحل لطفي جعفر أمان في القصيدة الغنائية " المزهر الحزين" وغناءها الفنان 
الراحل أحمد قاسم، حيث تحولت هذه القصيدة الغنائية إلى نغمات موسيقية يغنيها الصغير قبل 

 23 .نستطيع فصل الثقافة عن الفن اطالقاً  ، أننا الاا يؤكد لن الكبير، مم
قد يستطيع الفنان التشكيلي تحقيق نزعته لالتحاد مع الطبيعة متخذًا موقفًا ذاتيًا من الوجود 

عن طرح الحقيقة المرئية باالندما  مع الحقيقة وبذلك يتحول سطح اللوحة لديه إلى  ومستعطيا
والمكانية ، غير أن تطور الحرف وتشكيالته واللون سرعان ما يتخذا زمانية عاده عالم فني له أب

نسان على افي والفني من الواقع المعيشي لإلجانبًا انسانيًا آخر لتجربة تستمد موضوعها الثق
سبيل المثال اللوحة الفنية للفنان التشكيلي فؤاد مقبل ولوحته الفنية "نزهة" عالجت الواقع  

والفترة الزمنية التي تعيشها بصدق وأمانة ومن يشاهد اللوحة والوانها  المعيشي للمرأة اليمنية
وخطوطها ، يجد نفسه كأنه يقرأ التاريخ اليمني ودور المرأة اليمنية فيه، وقد امتزجت االلوان 

 
المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن،   دار 1ركة التشكيلية المعاصرة في الوطن العربي. ط ،جودي )محمد حسين،( الح 1

 38، ص 1997عمان، .
ألردن، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع   محمد حسين، الحركة التشكيلية المعاصرة في الوطن العربي، الطبعة األولى، 2

 51، ص2002والطباعة، 
 91، ص 1988الجزائر مردوخ ابراهيم، الحركة التشكيلية المعاصرة بالجزائر. )د. ط،( م.و.ك. 3
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يمكننا  والتي ال والكلمات معًا في ذهن المشاهد وهذا من جديد يؤكد لنا عالقة الفن بالثقافة
نت الحجج للبعض بفصل الثقافة عن الفن ، ألن المشاعر االنسانية موحدة فصلهما مهما كا

وربما تكون قد ظهر الفن بالرسم قبل الكلمات وهذا ما أكدته لنا رسمات االنسان في العصر 
الحجري ثم ظهرت اللغة وكتبها االنسان الحجري على جدران الكهوف ومهما كانت الظروف 

 1 .بالفنبالثقافة لها ارتباطها الوثيق 
بعد أن كان الغاليري يفخر بأن الفنان عرض عنده، بات الفنان يفاخر بأنه عرض لدى 

بات من المعروف في الفن التشكيلي، أن يأتي الفنان بالمنتج ويعرضه على صاحب   الغاليري
ن وافق األمر ادارة تلك الصالة يصار إلقامة معرض للفنان، وتتم التغطية اإلعالمية  الصالة، وا 
لمنتجه ويدعى الجمهور من المهتمين، ويستفيد كل من الفنان والعارض بنسب متفق عليها 
مسبقا، وهذا ليس بجديد في دنيا التجارة، من الطبيعي أن كل صاحب مشروع عمل يجد ضالته 
لدى المهتم، حيث يعرض مشروعه وتتم االستفادة من قبل الطرفين، لكن مهال هل نتكلم هنا 

ي أم عن تجارة بحتة خاضعة للسوق؟ أليس الفن رافدا من الروافد المهمة عن الفن التشكيل
للثقافة؟ أليس عنوانا للتسامي والتحليق في فضاءات رحبة من اإلبداع؟ أم أضحى كغيره من 

يبدو من خالل التجربة أن  وفق متطلبات العرض والطلب؟ ةالمسلعالشؤون التجارية البحتة 
عنوانا تجاريا مربحا لكثير من األطراف، ويدل على ذلك أسعار الفن التشكيلي قد أضحى 

األعمال الفنية المباعة في المزادات العالمية ككريستيز وسوثبي وغيرهما، والتي تتجاوز في 
كثير من األحيان مئات آالف الدوالرات وأحيانا الماليين، وليس أدل على ذلك من فورة إنشاء 

لفن التشكيلي في العالم العربي والعالم، األمر الذي يوحي بأنه وانتشار الغاليريات المختصة با
 .2يعكس تجارة مربحة، ويغطي في بعض االحيان نشاطات تسويقية عدة
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من هنا تطرح األسئلة، أين الثقافة من واقع الفن التشكيلي في هذه الحال؟ وما هي طبيعة 
العصر الحالي االستقالل عن الغاليري مكان الفنان في إقة الفنان بالغاليري؟ وهل بات ب عال

وتسويق أعماله بنفسه؟ ثم هل يتعامل الغاليري مع الفنان وفق إطار يحترم فنه ويحفظ كرامته أم 
 أن األمر غير ذلك؟

عصر الحديث من في البداية، وبعكس عدة نشاطات أخرى، تمكن الفن التشكيلي في ال
ة بالتجارة، فمع االزدياد المطرد في أسعار الرفيع الذي يربط الثقاف طالمحافظة على الخي 

االعمال الفنية على مستوى العالم ما زالت الصبغة الثقافية غالبة عليه، فالجرائد تكتب عن 
المعارض، والمقاالت تدبج، وتجد فيما تجد معارضا تعالج مواضيعا ثقافية واجتماعية وغير 

 1ذلك.
ولكن مع هذا فقد يشعر المرء أن البعد الثقافي ليس بالضرورة من أولويات فئة معينة من  

أصحاب الغاليريات، وأنقل هنا حادثة جرت مع أحد أصحاب الغاليريات العرب، "فقد قيل له ان 
عالقتك مع المثقفين ليست على ود، لم ال تسعى إلصالح ذات البين بينك وبينهم؟ فأجاب: 

ل له: لترويج أعمالك... فقال: ان اصحاب الوسائل االعالمية يلهثون وراء أصحاب ولماذا؟ قي 
لديهم، والمقاالت الفنية التي تكتب عن المعارض ال يقرأها سوى بعض  لإلعالنرؤوس االموال 

المثقفين... أما المقتنون الفعليون فالغاليري يتكفل بالترويج لديهم... ثم أردف متهكما: هل رأيت 
واحدا ممن يعملون او يهتمون في الجرائد قادرا على شراء لوحة واحدة من عندي؟" بالطبع مثقفا 

هذه الحادثة تبقى في إطارها الفردي، لكنها قد تنقل بشكل أو بآخر حالة معينة لطبيعة عالقة 
قد تكون أضحت شبه مأزومة بين أصحاب الغاليريات والوسائل االعالمية التي تشكل منبرا 

لكن على ما أسلفنا، لم تقع القطيعة بين الفن التشكيلي بحلته المعاصرة والمرتبط للثقافة. 
بالغاليريات والثقافة ولن تقع، فالثقافة قد تشكل جسر عبور ال بد منه بالنسبة لعدد من 
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مسحة انسانية على منتجهم، ولعدم خيانة أو الوقوع بالتناقض مع منتج  إلضفاءالغاليريات، 
 1.بالنهاية منتج ثقافي الفنان، الذي هو 

أما عن طبيعة عالقة الفنان بالغاليري، فهي غالبا ما تكون غير مريحة على أقل تقدير 
بالنسبة لألول، وذلك بسبب كثرة عدد الفنانين التشكيليين واالنفتاح على تجارب عديدة عبر 

تعود عليه  االنترنت والوسائط االجتماعية، فالفنان يسعى لعرض أعماله في أماكن معينة
بالنجاح والشهرة دون إغفال الجانب المادي، وهذا ال يتوفر في الغالب اال عن طريق 
الغاليريات، فالمراكز الثقافية على أهميتها، إال انها قد ال توفر الزبون المناسب بالنسبة للفنان، 

غاليري وكأنه او ربما في بعض االحيان التغطية االعالمية المطلوبة، ما يجعل االستقالل عن ال
سباحة عكس التيار، او صراخ في برية، من هنا وبعد أن كان الغاليري يفخر بأن الفنان 
الفالني قد عرض عنده في حقبة الستينات والسبعينات، بات الفنان يفاخر بأنه عرض لدى 

  .2الغاليري المعين
ن مع غاليري محدد، أما عن عالقة الغاليري بالفنان فينقسم الى قسمين: الفنان الذي يتعاو 

والفنان الذي يسعى للتعاون مع غاليري، أما الفنان الذي يتعاون مع غاليري محدد ففي الغالب 
% ينالها 80او حتى  %50% او 25تتفق ادارة الغاليري على نسبة من المبيع تتراوح ما بين 

الغاليري عند بيع أعمال الفنان، طبعا تختلف النسبة باختالف الغاليري، وقد يعمد بعض 
الغاليريات لشراء أعمال الفنان وبيعها بعد ذلك بأضعاف سعر الشراء. وبذلك فإن مكسب الفنان 

ل عليه مع شيء محدد من البعد المادي، غالبا ما يقتصر على البعد المعنوي حيث ال يبخ
الغاليري بالشهرة والترويج، وهذا ايضا يعود على الغاليري بمكاسب عدة بما ال يخفى على أحد. 
أما الفنان الذي يسعى للتعاون مع غاليري، ففي الغالب يخضع لمتطلبات السوق التي يراها 
 الغاليري مع حد معين من التمكن من الفن التشكيلي لدى الفنان إضافة إلى جودة الموضوع 
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 .واألسلوب
في النهاية، قد تكون تلك الفورة التي تعصف بالفن التشكيلي، وتأخذه إلى أماكن إشكالية، سببها 
الصدمة الناتجة عن الثورة التكنولوجية، أما عن استمرار الحال على ما هو عليه أو ترديه او 

 1.ربما تحسنه فيبقى سؤاال معلقا برسم المستقبل
 ائر ودوره الثقافي:الفن التشكيلي في الجز  -3

رث ثقافي تعاقبت عليه حضارات تعكس سحر البيئة وعمقها وأصالتها بالتراث إتزخر الجزائر ب 
، نجده في الصناعات التقليدية والشعبية المنتشرة في أنحاء كثيرة األنمتميز مازال باقيا حتى 

من خطوط وأشكال هندسية، و  التي نجدهّا البربرية المتشكلةمن الوطن كالعناصر الزخرفية 
 .الفخارية، والحلي، والمصنوعات الجلدية  األوانيعلى   تهشيرات وتنقيط

في الخط والزخرفة في  ، وقد أبرزوا مهارتهماالحتاللساهم الجزائريون في الفنون الجميلة قبل 
، ففي الثمانينيات كانت ذا أثر إيجابي على المجال األخرىو تميزت كل فترة عن ، المنازل 

المدرسة العليا للفنون الجميلة في نفس مقر المدرسة  بإنشاءالثقافي والفني الجزائري بدءا 
عد على تبلور و تطور ملحوظ على الفنانين فنيا و الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر ،مما سا

ثقافيا كما عرفت هذه الفترة توسعا في التكوين الفني، و هذا بخلق معاهد تكنولوجية لخريجي 
أساتذة التربية الفنية الذين يعطون للناشئ الجديد ثقافة فنية غابت عن مجتمعنا كما عرفت هذه 

 تحاداتاالقافية و الذي هو بدوره يتكون من مجموعة من الوطني للفنون الث  اإلتحادالفترة ظهور 
الوطني للفنون الغنائية والسينمائيين،  اإلتحادالوطني للفنون التشكيلية و  اإلتحادالفنية، و هي 

فقد عرفت هذه الفترة عدة هياكل ثقافية تتمثل في بناء منشئات رياض الفتح التي تضم مقام 
تحفة من لوحات  8000للتحف قرابة  ةمجموعات متنوعف الجيش الذي يضم الشهيد، و متح

وتحف مهمة تحكي نضال و مسيرة الكفاح  تزينيه،منحوتات، رسومات، خزف ونقش و فنون 
المسلح الجزائري كما أنشأت عدة قاعات للعرض بنفس المكان، و قامت الدولة ببناء قصر 
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التعليم يضم بدوره مقر وزارة  "، و الذيءزكرياثقافي الذي سمي باسم الشاعر الثوري "مفدي 
مكتبة و قاعة اجتماعات والعروض  1والثقافة، كما يضم قاعات للمعارض الفنية و غيرها، 

 .السينمائية و المسرحية 
وهكذا برزت بوادر سوق للفنون التشكيلية بعد تشبع المجتمع بثقافة فنية مما سمح ببروز العديد 

الساحة الفنية الوطنية نذكر منهم "راجح رشيد"، والفنان "سالمي عبد من الفنانين الجيدين على 
الحليم" الذي كان يماثل "بول غوغان" في أسلوبه وتكويناته وألوانه الساطعة، ومن فناني هذه 

ل الن أبرز ما شهدته الساحة الفنية خ م ."الفترة نذكر كال من: "فريد بوشامة "و"كمال نزار
،وكذلك الفنان  1991الفنان "مرزوقي شريف" الذي توفي سنة  وراساألالتسعينات وفاة رسام 

أن الفن التشكيلي الجزائري  القسنطينة، و"الحا  يعالوي" مع كل هذه النكسات إ "عكريش" ابن
 1 .الوطنية والمحافل الدولية  المثمرة ببروز فنانين أثبتوا وجودهم على الساحة  انطالقتهأعاد 

التسعينات لم يكن حاجزا أو مانعا من ظهور  خاللوما عاشته الجزائر  االضطراباترغم   
فنانين وهواة بدأوا مشوارهم الفني و تجاربهم التشكيلية الذي كان متأثرا بأساليب المدارس الفنية 

لمدة طويلة، هذا ما جعل من تغلغل  االستعمارالغربية كغيره من الدول العربية التي عايشت 
إلى بداية  االستقاللإذ ظهرت في الفترة الممتدة من فجر 2ة الغربية أمر ال مهرب منه،الثقاف
الوطني  اإلتحادالوطني للفنون التشكيلية و  اإلتحادثالث جمعيات تشكيلية وهي:  2000  سنة 

للفنون الثقافية ثم جمعية الفنون التطبيقية، كما وجدت ضمن هذه الجمعيات جماعات فنية قد 
الوطني للفنون التشكيلية الذي تأسس بالعاصمة سنة  اإلتحادينها أسلوب معين، أما يجمع ب
و الوحيد في فترة الستينات ، حتى نهاية السبعينات و الذي كون من  األولحيث كان  1963

طرف أوائل الفنانين مثل "محمد راسم" ، "محمد اسياخم"، "محمد زميلي"، "محمد بوزيد" و "على 
كل  1971إلى سنة  1963من سنة  لإلتحاد األمانةفليجاني"، وقد تعاقب على خوجة"، "خيرة 

،حيث أدمج في نفس السنة ضمن 1971من "بشير يلس" ثم "مصطفى عدان" إلى سنة 
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 هتماماال اإلتحادالمنظمات الجماهيرية التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني، و كان من أهداف 
الفنان الجزائري، وتنظيم المعارض الشخصية و الجماعية للفنانين داخل وخار  الوطن  بمشاكل

قاعة للمعارض الفنية في  اإلتحادو المشاركة في التظاهرات الثقافية العربية و الدولية ،و ينبع 
 . بفضله وقيمته الفنية اعترافامحمد راسم" "شارع باستور في العاصمة تحمل اسم 

عامة، بدأت  واالتحادت و التقنيات التي قدمت من طرف الفنانين خاصة بعد المجهودا   
معارض فردية لهم بقاعة "راسم" و تنظيم  بإقامةتظهر الثمرة ببزوغ فنانين ناشئين المغمورين 

منها ما كان جماعي و منها الفردي و التي عملت على تعريف  األخرىالعديد من المعارض 
جزائريين بالحركة التشكيلية العالمية عن طريق معارض داخل و الجمهور الفني و الفنانين ال

إليه  انضمالعام للفنانين التشكيليين العرب الذي  االتحادالمشاركة في نشاطات و خار  الوطن 
منها :المؤتمر  االتحاد،و قد شارك في عدة أنشطة لهذا 1971عند تأسيسه بدمشق سنة 

و  1973،بينالي بغداد سنة 1972ببغداد سنة  األولالمؤتمر  1971بدمشق  إلتحادالتأسيسي 
بتنظيم المؤتمر الثاني  اإلتحاد،كما قام  1975بينالي الكويت سنة  سكندريةاإلكذلك بينالي 

و قام تأسيس مهرجان سوق أهراس الدولي والذي دام عدة  1975التشكيلين العرب سنة  للفنانين
 1. انتقاليةبمرحلة  االتحادسنوات ،ومر 

الوطنية و العالمية و الصراعات و الحروب ، لعل الفن  تالنفعاباالفي ظل جو مشحون   
،  ستقاللهاو بعد ا الستعماراالتشكيلي الذي أشد ساعديه بفعل حركة تشكيلية الجزائرية في فترة 

أمثال : " عمر راسم " و " محمد راسم " و  بأعالمهافي كنف ضوء هذه الحركة الواسعة النطاق 
" محمد تمام " و " بن سليمان محمد " و "محمد زميلي " و " محمد خدة " و "معمري أزواو 

على إعطاء الحركة  ونافظيزال مح الذين ال  ن الفنانين التشكيلين الجزائريينعلي " و غيرهم م
 . التشكيلية الجزائرية المزيد من العطاء
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 أهمية المؤسسات الثقافية والممارسة التشكيلية في المجتمع الجزائري: -4

في عالم اليوم، نعلم أن الفن يمكن أن يكون قوة اقتصادية رئيسية، ومع ذلك فإننا نستمر في 
في الماضي على أنه متاح فقط لفئة النخبة، أما اليوم، التشكيك في قيمته. وقد كان ُينظر إليه 

فقد أصبح متاًحا للجميع حيث يستوقفنا في مسار حياتنا السريع لتقدير الجمال الذي يحيط بنا، 
ويغّير في بعض األحيان الطريقة التي نفكر ونتصرف بها. إنه يضفي بعض الحيوية على 

يها ليجعل البيئة المحيطة بنا أكثر جمااًل. وهذه حياتنا، ويرتقي بمستوى المساحة التي نعيش ف
 1 الحاجة للفن في الحياة اليومية جعلت منه عماًل ناجًحا.

لقد وّلت األيام التي لم يكن فيها الفن يعتبر وسيًطا لألعمال، وكان يحظى فقط بقيمة فكرّية. 
ا مربًحا ومفيًدا من عدة وفيما يلي، أهم الطرق التي ُتثبت أن الفن قد أصبح حًقا عماًل تجاريً 

 نواحي هذه األيام.
 شراء وبيع األعمال الفنية •

إن شراء وبيع اللوحات الفنية والمنحوتات يعد من الطرق التقليدية واألكثر راحة لالستثمار في 
القطع الفنية، حيث يذهب أحدهم إلى أحد المعارض الفنية ويشتري عمال فنيا من مجموعة 

 ل لتستمر دورة البيع والشراء.األعمال المعروضة بالفع
 األعمال الفنية المخصصة •

ينطوي هذا النوع من األعمال الفنية على تحديات أكثر ألنه يكون معًدا وفًقا لطلب العميل، 
حيث يجب أن تكون القطعة الفنية المصممة حسب الطلب ذات بعد شخصي وجذابة أكثر من 

بدال من شراء قطعة  ءشيالفنان قطعة فنية من ال الناحية الجمالية. وفي هذه الحالة، ُينشئ لك 
 . 2أخرى جاهزة. وهذا يعتمد على المساحة واألسلوب والميزانية والعديد من المتغيرات األخرى
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وُيذكر أن الطلب على الفن المخصص كبير هذه األيام بسبب الميل المتزايد نحو األعمال 
 1والسكنية.الفنية ذات األغراض التجارية 

 ترميم األعمال الفنية •
على مر السنين، بدأت الرسومات التي تعود لعصور غابرة في التالشي بسبب الرطوبة والتلوث 
البيئي. وقد تم تعيين خبراء فنيين لدراسة أسلوب الفنان وترميم القطع الفنية التي باتت ألوانها 

 التخصص.باهتة. وهناك دورات بدوام كامل لمن يريد دراسة هذا 
 تقييم األعمال الفنية •

أصبحت القطع الفنية التي تعود لكبار الفنانين وأشهرهم تقدر تماًما مثل المجوهرات الثمينة. 
وعند شراء عمل فني يعود لفنان شاب وناشئ بسعر معين، فإن قيمة هذه القطعة يمكن أن 

لتقييم العمل الفني من الناحية سنة. غالبا ما يتم تعيين خبير  20تتضاعف ثالث مرات بعد 
المالية. وعادة ما يكون لهواة جمع التحف والقطع الفنية مجموعة كاملة من األعمال. وهذا ما 

 يسمى بإدارة االستثمار، وهو مصطلح معروف ألي شخص يتاجر في سوق األسهم.
 تأمين العمل الفني •

عنصر من   فيسة أو معرض بشحنعندما يقوم مستثمر فني أو أحد هواة جمع القطع الفنية الن 
مجموعة من األعمال الفنية، يجب آنذاك شراء بوليصة تأمين مقابل القطعة الفنية. ويعتمد 
المبلغ المدفوع للتأمين بشكل أساسي على تقييم العمل الفني. يوجد بنوك ومؤسسات متخصصة 

لفني تماما مثل في هذا المجال المحدود والمتخصص في األعمال الفنية. ويكون التأمين ا
 التأمين على الحياة أو السفر الذي يعتمد على الحزمة التي تختارها.

  تقديم العمل الفني كهدية •
تشكل اللوحة أو المنحوتة أو الصورة هدية رائعة لحفالت الزفاف وحفالت االنتقال إلى منزل 

في عليها جديد أو االحتفال باإلنجازات. فالحصول على قطعة فنية مصممة خصيصا لك يض
طابعا شخصيا. من الممكن شراء عمل فني من أحد المعارض الفنية أو عبر اإلنترنت. وهناك 

 العديد من المشاريع التجارية اإللكترونية المتخصصة في هذا المجال.
 

 

1 https://www.nooncret.com/content/40061 
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 : معسكرات وورش عمل فنية •
وجود العديد من يمتلك األطفال والكبار اليوم كل الموارد للتعلم وتنمية مهاراتهم بسهولة في ظل 

المعسكرات الفنية وورش العمل التي تقام على مدار السنة. ويعتبر هذا التمرين أساسيا لنمو 
الطفل وتطوره، وأحد أفضل المنافذ التي تخفف التوتر لدى البالغين. ويوجد العديد من الشركات 

 1والمنظمات التي تنظم هذه المعسكرات الفنية الحصرية.
مشتري األعمال الفنية إلى جانب إقبالهم على شراء القطع النفيسة، فقد أدى في ظل تناي أعداد 

 ذلك إلى نشوء منافسة بين مقدمي هذه الخدمات في محاولة القتحام السوق.
على امتداد القرن الماضي، كان رأس المال المالي والمؤسسي بمثابة نقاط القوة األساسية 

رأس المال البشري واالجتماعي واإلبداعي سيكون له لمواجهة تحديات المجتمع. أؤمن بشدة أن 
 تأثير أكبر في المستقبل، حيث ستصبح الثقافة والفنون ضرورية.

ال شيء يغذي المعرفة ويمكن أن يطلق العنان للخيال واإلبداع واالبتكار أكثر من الفنون 
منا المشتركة أكثر من والثقافة. وال نهج يكسر الحواجز ويربط بين االختالفات الثقافية ويجمع قي

الفنون والثقافة. وال يوجد استثمار يربطنا ببعضنا البعض، ويحفزنا على العمل، ويعزز قدرتنا 
 على اتخاذ خيارات جماعية أكثر من الفنون والثقافة.

 :من بينها ومن أجل إطالق العنان لحوافز التغيير، يجب القيام بعدة أشياء
 الجزائري. لتي تعزز التعاون الحقيقي في المجال الفنيالتركيز على االستراتيجيات: ا-1
يجب  -تحديد أصحاب المصلحة: الذين يجب أن ينضموا ويدعموا ويدافعوا عن الحلول  -2

أن نركز على الفعل بدال االكتفاء بالقول لكي نفهم بعمق قيم واحتياجات ودوافع الشركاء 
 .لتجارية، والقادة المحليين، والقادة المدنييناآلخرين، بما في ذلك منظمات التنمية، واألعمال ا

تحديد الحلول: )البرامج، والهياكل، والسياسات، والممارسات، والنماذ  المالية( التي قد  -3
 .تكون دون جدوى

اإلقرار بصعوبة التغيير وتطلبه التزاًما طويل األمد: ليس ذلك بالمهمة البسيطة أو واضحة  -4
التحديات السياسية والقيود االقتصادية والمصالح المتضاربة والفجوات في األولويات المعالم. إن 

 .والتعقيدات جميعها تعد تحديات حقيقية وكبيرة

 

1 https://moderndiplomacy.eu/2021/03/08/the-arts-culture-economy-cultural-diplomacy/ 
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إال أنها  -مكن تفسير وفهم األحداث التي تتمتع بهذا القدر من األهمية من خالل مقدمة موجزة 
الهائلة للبلدان التي تتبناها للبروز على حول ماهية الدبلوماسية الثقافية وفوائدها  -مهمة 

 الساحة الدولية:
"لعل أفضل وصف للدبلوماسية الثقافية هو كونها سلسلة من اإلجراءات التي تقوم على أسس 
تبادل األفكار والقيم والتقاليد والجوانب األخرى للثقافة أو الهوية؛ وتسخير تلك األسس سواء 

ن االجتماعي الثقافي أو تعزيز المصالح الوطنية. ويمكن لتقوية العالقات أو تعزيز التعاو 
 1ممارسة الدبلوماسية الثقافية من قبل القطاعات العامة أو الخاصة أو المجتمعات المدنية".

لم ُيصغ مصطلح "الدبلوماسية الثقافية" إال مؤخًرا بيد أنه يوجد أدلة تاريخية تشير إلى ممارساته 
شفون والمسافرون والتجار والمعلمون والفنانون جميًعا أمثلة حية منذ قرون عدة. يعتبر المستك

على "السفراء غير الرسميين" للثقافة أو "الدبلوماسيين الثقافيين األوائل" )فعلى سبيل المثال، 
يتيح إنشاء طرق تجارية منتظمة المجال للتبادل المتكرر للمعلومات والهدايا الثقافية بين التجار 

(. ويمكن اعتبار تلك الجهود المدروسة للتبادل الثقافي من األمثلة المبكرة على وممثلي الحكومة
  الدبلوماسية الثقافية.

كل من يتفاعل مع ثقافات مختلفة )سواء حالًيا أو في الماضي( ُيسهل نوًعا من التبادل الثقافي، 
لعلوم واألعمال الذي يمكن أن يحدث في مجاالت عدة مثل الفن والرياضة واألدب والموسيقى وا

واالقتصاد وغيرها. لطالما أدى تفاعل الشعوب فيما بينها وتبادل اللغات واألديان واألفكار 
 2والفنون والهياكل المجتمعية إلى تحسين العالقات بين المجموعات المتباينة.

 :الدبلوماسية الثقافية العملية
ُتعّرف الدبلوماسية الثقافية العملية )أو الدبلوماسية الثقافية التطبيقية( بأنها عملية تطبيق وتنفيذ 
لنظرية الدبلوماسية الثقافية، بما يشمل جميع النماذ  التي تم ممارستها عبر التاريخ من قبل 

ل وتعزيز أواصر الجهات الفاعلة الفردية أو المجتمعية أو الحكومية أو المؤسساتية، بهدف تسهي 
العالقات والتعاون بين الثقافات المتباينة. فعلى سبيل المثال، تشمل هذه النماذ  برامج التبادل 
الثقافي المتنوعة والوفود الدولية )مثل سفراء موسيقى الجاز األمريكية( أو المسابقات الرياضية. 

 

1 https://moderndiplomacy.eu/2021/03/08/the-arts-culture-economy-cultural-diplomacy/ 
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قافات واألديان وتعزيز الوفاق تمتلك هذه األمثلة قدرة فريدة على التأثير في التفاهم بين الث 
  بينها.

 :في الجزائر أهمية الدبلوماسية الثقافية
في عالم يشهد تزايدا في العولمة والترابط، وحيث يضمن انتشار تكنولوجيا التواصل الجماهيري 
إمكانية تواصلنا مع بعضنا البعض أكثر من أي وقت مضى، تعد الدبلوماسية الثقافية أمًرا بالغ 
األهمية لتعزيز السالم واالستقرار في جميع أنحاء العالم. إن الدبلوماسية الثقافية، عند تعلمها 

وتطبيقها على جميع األصعدة، تتمتع بقدرة فريدة على التأثير على "الرأي العام العالمي" 
لتعجيل وأيديولوجية األفراد أو المجتمعات أو الثقافات أو األمم، األمر الذي يؤدي بدوره إلى ا

 1 في تحقيق األسس الخمسة أدناه.
يساعد تحقيق األساس األول في تحقيق األساس الذي يليه، مما يمّكن من تحقيق األساس 

الثالث، وهكذا دواليك حتى يتحقق األساس النهائي الخامس للسالم واالستقرار العالميين. وتلك 
 2األسس الخمس هي:
 واحترامهاالعتراف بالتنوع الثقافي والتراثي  ❖
 الحوار العالمي بين الثقافات ❖
 العدل والمساواة والترابط ❖
 حماية حقوق اإلنسان الدولية ❖
 السالم واالستقرار العالميين ❖

  

 

1 https://moderndiplomacy.eu/2021/03/08/the-arts-culture-economy-cultural-diplomacy/ 
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 ادارة المعارض الفنية والثقافية والهدف منها المبحث الثاني :
تحويه من أفكار تلعب المعارض الفنية دورًا فعااًل في تنشيط اإلنتا  ودفع عجلة التقدم بما 

مستحدثة ومالمح متعددة ومسيرات خارقة يقف عندها المعلم والمتعلم بخبراتهما يمعنان النظر 
فيها والتفكير في المضي بها إلى ما هو أقوم وأرفع ، ويتذوقون ما فيها من قيم فنية مختلفة ، 

فيذ ومعالجة الخامات ويتعرفون على وسائل التعبير، والجديد من األساليب والمبتكرات وطرق التن
 .1وتطويعها للعمل المنتج

الشك أن تدريس التربية الفنية بمدارس الدولة قد خطا خطوات واسعة ، وشق طريقه 
الصاعد في نمو مطرد وتقدم ملموس نتيجة األساليب التربوية وتطبيقاتها العملية ، فضاًل عن 

براز شخصيته التي اعتمادها على إنتا  األعمال الفنية المنوعة  المستمدة من ذاتية المتعلم وا 
 .2تستند في وجوهها على الخلق الفني النابع من النشاط الحر

لقد انتقل مدرس التربية الفنية من مجرد ملقن لقواعد معينة إلى مرشد وراع ومشجع ، كما 
 .وبوجودهاانتقل التلميذ من منفذ ومكتسب لمهارة يدوية محدودة إلى شخصية معترف بها 

وأصبحت المعارض المدرسية وما يعرض فيها من جوانب الفنون المختلفة أساسًا لنمو 
خبرات التالميذ المتعددة في الحياة ، والتي عن طريقهما يمكن للفرد أن تتكامل شخصيته 
وينتظم سلوكه ، وبذلك نكون قد سعينا إلى خلق المجتمع السليم ، إن إقامة المعارض الفنية 

تالفها ضرورة تربوية وثقافية من شأنها أن تشبع ميول التالميذ وتنمي قدراتهم وتشحذ على اخ 
 .3استعداداتهم وتحقق لهم مسلكًا إيجابيًا واتزانًا عاطفياً 

  

 

 53مرجع سابق،  صمحمد حسين،  1

 91صمرجع سابق ،  مردوخ ابراهيم،  2

 48صمرجع سابق ،  جودي )محمد حسين،(  3
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  :المباشرة رغيوالالخبرة المباشرة والخبرة   (1
الخبرة المباشرة ، الخبرة غير المباشرة قد تكون أحيانًا أشد أثرًا في نفوس الطالب من 

فالتلميذ الصغير غالبًا ما يتعلم مما حوله في المدرسة أكثر مما يتعلمه في حجرات الدراسة ، 
 .لهذا يقال إن القدوة الحسنة أشد أثرًا في النفس من النصيحة

المقصود من هذا القول أن خير وسيلة لتعلم الطالب أن يكون المدرس نفسه قدوة لما يريد 
ه عليه، فإذا كان يريد لطالبه النطق السليم مثاًل ، فخير له أن ينطق هو ألفاظًا أن ينشئ طالب 

ذا كان يريد لهم الصدق في القول ، فخير له أن يكون هو صادقًا في أعماله وأقواله ، سليمة ، وا 
فعن طريق الخبرة غير المباشرة يتشرب الطالب كثيرًا مما يريد المعلم لهم ، ويكون هذا أشد أثرًا 

  .1في نفوسهم مما لو كان هناك نوع من القصد في تعليمهم
ذا كان هذا المبدأ ينطبق على الطريقة التي يجب أن تتبع في تعليم الطالب بوجه عام ،  وا 

أو بعبارة أخرى كيف يحقق مدرس التربية الفنية أهدافه  ف ينطبق في مادة كالتربية الفنية،فكي 
 عن طريق غير مباشر؟

لف كثيرًا من حيث إمكانياتها، فلدينا منها الحديث والقديم البناء، ومنها إن مدارسنا تخت 
المتسع الردهات والضيق، ومنها ما تحيط به الحدائق وما يخلو منها، ولكن هذا االختالف من 
حيث اإلمكانيات ال يؤثر كثيرًا في مهمة مدرس التربية الفنية، إذ أنه المسئول األول عن خلق 

المدرسة، فعلى جدران المدرسة وردهاتها متسع لعرض أعمال التالميذ ونماذ  بيئة جمالية من 
 .2من أعمال الفنانين المعاصرين والقدامى

وفي متاحف المدرسة فرصة ثالثة الختيار النماذ  المناسبة  وفي حجرات الدراسة نفسها،
بية الفنية أن تسهم في كل هذه وغيرها متسع للتر .وعرضها بصورة تتوافر فيها الناحية الجمالية

في خلق بيئة جمالية من المدرسة، مما يساعد الطالب على أن يتشربوا كثيرًا من أهدافها عن 

 

 26مرجع سابق ، صمسك الغنائم،  1
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طريق غير مباشر، فنجد المدارس على اختالف أنواعها في أنحاء الدولة تنشط في إقامة 
ت التربية معارض تبين ما قام به الطالبات والطلبة أثناء العام الدراسي من نشاطات في مجاال

فهي وسائل  على الرغم مما يحف بها من أضرار، الفنية المختلفة ، والمعارض لها ضرورتها
لنقل وتبادل اآلراء واألفكار ، ويمكن أن يتجمع في أفنيتها مئات اآلباء والمعلمين يتبادلون الرأي 

ارة المعارض بين زي ، كما أنها وسائل تمثل مستوى الذوق العام ، وتبادل فيما تثيره من مشكالت
والتعلم عن طريق  ،يؤدي إلى تبادل الخبرات واألفكارأو بين منطقة وغيرها مدرسة وأخرى ,

 .1الخبرة غير المباشرة
 ن:فالمعارض لها وظيفتان رئيسيتا

 .اجتماعية وظيفة -1
 .ثقافيةوظيفة  -2
 مهام مصلحة النشاط الثقافي وادارة االعمال الثقافية :  -2
 .متابعة األنشطة الثقافية و الرياضية -
 .إحياء األعياد الدينية و الوطنية و العالمية -
 .الموافقة على إنشاء و تجديد الجمعيات الثقافية و الرياضية بالمؤسسات التربوية -
أكانت محلية أو وطنية، منح رخص الستعمال المشاركة في مختلف المسابقات سواء  -

 ...المحالت التربوية لتنظيم بعض األنشطة كمحو األمية
 .الرياضية في مختلف المؤسسات التربوية تفعيل النشاطات الثقافية  -
 .تنشيط األندية العلمية و الثقافية من خالل تنظيم مسابقات مختلفة -
 .2افية الوطنية المختلفةالمشاركة في التظاهرات المدرسية الثق -
 

 

 42محي الدين طالوا ،مرجع سابق، ص 1

 42صمرجع سابق ،  جودي )محمد حسين،(  2
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  :إقامة المعارض الفنية ضرورة تربوية وثقافية-3
أصبحت المعارض المدرسية وما يعرض فيها من جوانب الفنون المختلفة أساسًا لنمو الخبرات 

في الحياة ، والتي عن طريقها يمكن للفرد أن تتكامل شخصيته وينتظم سلوكه  المتعددة للطالب
 .سعينا إلى خلق المجتمع السليم، وبذلك نكون قد 

إن إقامة المعارض الفنية على اختالفها ضرورة تربوية وثقافية من شأنها أن تشبع ميول 
 .1الطالب وتنمي قدراتهم وتشحذ استعدادهم وتحقق لهم مسلكًا إيجابيًا واتزانًا عاطفياً 

  : ويتضح ذلك مما يلي
والكشف عنها وفهم طبيعتها وأسرارها ، تتيح زيادة الخبرة في معالجة الخامات المحلية  -1

الفرص الواسعة للطالب لمداومة التدريب والتمرس بإنتا  األعمال الفنية من خالل نشاطهم 
 .الفني

تسهم المعارض في الكشف عن الطالب الموهوبين فيمكن تنميتهم ورعايتهم واألخذ بيدهم  -2
 .نحو النمو والتفوق

مجهود زمالئهم ونشاطهم فيستفيد الضعيف من المتوسط، والمتوسط من يقف الطالب على  -3
المتفوق، كما تمكن أكبر عدد منهم من مزاولة بعض فروع الفن الجديدة حسب ميولهم 

 .واستعدادهم وشغفهم
تبصير التالميذ خالل نشاطهم الفني بإمكان الربط بينه وبين سائر النشاطات في المواد  -4

 .العمل وتكاملها فكريًا وفنيًا وتطبيقياً  األخرى بتأصيل وحدة
تزيد من وعي التالميذ باألسس التي تقوم عليها فنون البيئة وثمرات التراث الحافل بتقاليدنا  -5

 .2وقوميتنا وعادتنا العربية األصيلة
في إقامة المعارض الفنية تحقيق لهدف حيوي من أهداف مناهج التربية الفنية بالعمل على  -6
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ها من سيطرة الوسائل التقليدية واألنماط اآللية واالقتصار على إظهار نمط التلميذ وحريته تصفيت 
 .الذاتية وسليقته الفطرية

 .تهيئ الفرص المرتجاة للتنافس المشروع والتسابق المجدي -7
 .المعارض وسيلة عملية لحل المشاكل الفنية أو الشروع في حلها -8
أن يظل حيًا يظهره التجريب الخالق والتوسع المتالحق والتقدم تتيح للعمل الفني أن يعيش و  -9

 .المتتابع
لمامًا بكثير من القيم  -10 شغف التالميذ بزيارة المعارض يزيدهم معرفة بالتطورات الفنية وا 

 . الجمالية والسلوكية التي يمارسها المتعلم نفسه
جيعه على البحث والتقصي وتكوين تؤدي دورًا هامًا في ثقافة الطالب ونموه المهني ، وتش -11

 .1اتجاهات حية نامية
  :القيم األساسية للمعارض الفنية-4
المعرض من الوسائل التي تعمل على االرتقاء بالذوق الفني بين طالب المدرسة وغيرهم  -1

من أفراد المجتمع ، ومتى توحدت المشاعر وتقاربت األذواق والتحمت األفكار سهلت معاني 
 .د الترابط في رحاب العملاللفة وزا

أن تكون المعارض أداة حقيقية فعالة لحل المشاكل الفنية أو توضيح خطط إنشائية أو  -2
 .التصدي لتجارب جديدة أو شرح طرق مستحدثة ، أو معالجة تطويرية لخامة بعينها

المعارض العامة النهوض بمستويات األداء في مجاالت التربية الفنية وفروعها بما يقدم في  -3
 لم يسبق تداولها، وكشوف مستحدثة والخاصة من عروض واتجاهات تربوية سليمة وأفكار
 تطوير ، على أن يتمثل فيها مجهودألقصى ما وصلت إليه مادة التربية الفنية من تقدم و 

 .2الطالب الحقيقي بصراحة وأمانة ، وأن يحل الجديد الصالح محل القديم البالي
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عارض الصلة بين المنزل والمدرسة والبيئة الخارجية وتؤلف بين ما يجنيه الفرد تؤكد الم -4
 .المستمتع باألعمال الفنية ومن يمارس حلقاتها وتجاربها

المعارض مدارس أخرى ال تقل في أهميتها وفي آثارها عن معاهد التعليم في أداء وظيفتها  -5
 .تكاملفي التثقيف العام والتنشئة الشاملة والتكوين الم

تعريف البيئة المحيطة بالمدرسة بنشاط أبنائها وجهود أفرادها من المعلمين والمتعلمين ،  -6
ظهار شخصية  وتحقيق التفاعل المتبادل باألخذ والعطاء اإليجابيين وبإضافة التنمية وتحسين وا 

 .1المدرسة ككل وطابع الطالب كأفراد وجماعات
  :معارض تفسد التربية -5

بعض المعارض اتجاهات تسئ إلى التربية . إن أي معرض على العموم يشاهد في 
يمثل عقلية من يقوم بتنظيمه واختيار النماذ  له ، سواء أكان معلمًا أم موجهًا أم مسئواًل في 

 .الوزارة
والعقلية على هذه المستويات الثالثة تعكس الثقافة الفنية والعقيدة التربوية ، ومستوى إدراك القيم 

الية في كل حالة . فهل هناك عيب في أن يعرض كل معلم أو موجه أو مسئول نشاطه الجم
 وما قام به من جهود؟

العيب أن تحول فكرة العرض والحماس له إلى إرهاق الطالب ودفعهم نحو تحقيق أهداف 
خارجة عنهم ، ثم تسخيرهم في عرض شخصيات غيرهم ال شخصياتهم ، بذلك ينسى المعلمون 

املونهم كأنهم صبية في ورش ، عليهم أن يصقلوا إنتاجهم بما يتفق مع وجهة الطالب ويع
معلميهم الذين يبغون الكسب المادي ، على اعتبار أن غايتهم التماشي مع عقلية أصحاب 

الورش ، فالطالب في هذه الحالة يعتبر مسخرًا كاآللة ، ينفذ دون أن يعي أهدافًا وغايات خارجة 
 .الفيما يقوم به من أعم

إن إقامة معارض على أساس التعبير عن المستويات الفنية التي وصل إليها الطالب ، يعني 
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أن ينزل المسئولين من مستويات الكبار إلى مستويات هؤالء الطالب ويكونوا على استعداد 
لقراءة لغتهم. وتفهم تعبيراتهم، واإلحساس بانفعاالتهم ومهاراتهم، ولذلك فإن مثل هذا القياس 

علهم يرون غضاضة في أساليبهم الساذجة بالنمو في مرحلة معينة، وهذه المواصفات تنعكس يج
 مثلما تنعكس في القراءة والكتابةفي أشكال الخشب، والطين والورق، وفي الرسم باأللوان، 

 .1ما إلى ذلك ،والجري
على  إن موجة حب الظهور التي تجتاح المعارض كثيرًا ما تجعل مستويات الكبار تطغي

مستويات الصغار فالمعلم غير الفاهم لمستويات الطالب يلجأ في أحيان كثيرة إلى معاونة 
الطالب في إنتاجهم سواء بيديه أو بيد صانع ماهر، وبذلك تتضمن هذه المعارض رسومًا 

منقولة، وأعمااًل تردد سابق معارف المعلم المحفوظة في دراسته الفنية السابقة ، فرسوم الطالب 
عروضة كلها تحاكي الطبيعة والكاريكاتير وما إلى ذلك ، وأشغال النجارة تعرض نوعًا من الم

بعض اآلخر في غير توفيق أو اإلتقان المفتعل الغشيم ، وتجميع الخامات بعضها مع ال
 .2مانسجا

أما التعبير المجسم بالصلصال فيطليه المعلم بالبرونز ، ويجعل طالبه يحاكون فيه األعمال 
ال تحوي قيمًا فنية، وتمتلئ المدارس بمعروضات من هذا القبيل ال تنتمي إلى الفن أو  التي

مستويات إنتا  الطالب ، ولذلك فإن ضرر مثل هذه المعارض أكثر من نفعها ألنها أصبحت 
 3.تمثل مستوى زائفًا للنمو
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 كيفية ادارة معارض الفنون التشكيلية والهدف منهاالمبحث الثالث : 
ريب في أهمية معارض الفنون، فهي النافذة الواسعة من أجل التعرف على الجديد وعلى ال 

المختلف الممتع، الذي يمكن أن ُيْحتذى، إضافة إلى تحفيز القدرات، وفتح اآلفاق لمن يرى في 
 .1نفسه الكفاءة إلنجاز األفضل واألجمل

نعاش اإلنجاز اإلبداعي، بل يدفع به نْحو  عالوة على ذلك، فدورها ال يقتصر على تحريك وا 
النُّضج واالغتناء عبر الَمْتح واالستفادة من المعروضات الحاملة لرؤى أصحابها واكتشافاتهم في 
المجال، إذ يحدث التفاعل بين المبدعين مع بعضهم ومع الجماهير الزائرة، فالنقاد والمبدعون 

تجارب الجديدة واألساليب المبتكرة تفتح المعارض أمامهم فرصة االلتقاء وتبادل الرأي حول ال
فهي مناسبة ثمينة الكتشاف األفكار الجديدة واألساليب المؤثرة واألشكال  .من قبل هذا أو ذاك

الساحرة أللباب الجماهير. وهي بذلك تخدم بشكل ما تنمية التفكير الحر، وتَحفُِّز على التأمل 
وية في المعروضات من إنجازات ن لثاالعميق، ما يؤثر في ذوق الجماهير للقيم الجمالية ا

ما  والتجاهاتالمبدعين، وال يخفى ما لألعمال الفنية من أهمية الكتساب كثير من القيم والميول 
، والمؤسف أن كثيرا من اآلباء مازالوا ينظرون إلى كون التربية واإلمتاعيفتق فيهم نوازع اإلبداع 

 2.االستغناء عنهاالفنية في التدريس نافلة يمكن 
لقد صارت الدول العربية على غرار الغربية تعنى بإقامة معارض للمنجزات الفنية لما في 
ذلك من إشعاع إبداعي يساهم بنجاعة في توجيه الجماهير إلى هذه اللغة الكونية التي ال تعرف 

 .الحدود
ذا كانت المعارض في هذه األهمية القصوى، فإن الكثيرين من الذين  يقومون بها يجهلون وا 

الطريقة الفنية التي تجعل المعروض رائقا يحقق الفائدة واإلمتاع. فتجد عشرات اللوحات 
المتجاورة ال يفصل بينها سوى مسافات مختلفة وقصيرة جدا مما يجعلها تتعب العين وال تمنحها 
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ضها على فرصة التأمل والتركيز على مفردات كل لوحة على حدة، بل تجد بعضها معلقا وبع
األرض، ما يبلبل نظر وتجول المرتادين للمعرض، وقد تجد العشوائية سارية على المعروضات 

 .1من حيث االتجاهات واألحجام والموضوعات
إن تنظيم معرض معين يقتضي االلتزام بمجموعة من الخطوات الضرورية إلنجاح 

 :واإلمتاع، ومن أبرزها اإلفادةالمعروض في 
: فليس أي مكان يصلح لذلك، إذ يجب أن تكون قاعة المالئم للعرضاختيار المكان -1

العرض فسيحة تسع استيعاب اللوحات واستيعاب أعداد الزوار للمعرض. ويمكن اختيار ساحة 
عمومية بدل القاعة للعرض، بحيث يكون المعرض مفتوحا على كل الجماهير حتى على غير 

 2.جذوة التذوق فيصيرون من هواتهاالمتذوقين للفنون، وقد ُيشعل فيهم ذلك 
: من حيث مدخله ومؤثثاته، ومن حيث تنظيم قاعة العرض،  تحديد ملمح إبداعي للمعرض-2

وذلك بتحديد أماكن اللوحات، وينبغي أن ُيّتبع في تحديدها قياسات ومسافات محددة ومناسبة، 
رهم الفنية، إلى جانب طاولة مع تزويد القاعة بأدوات منها بطائق تحمل التعريف بالمبدعين وسي 
 .تحمل دفترا لتسجيل انطباعات ومالحظات الجمهور الزائر للمعرض

فقد يكون الهدف تربويا حين يتعلق بتعليم الطلبة مبادئ  : تحديد هدف واضح للمعرض-3
الفنون التشكيلية وتبصيرهم بعناصر األعمال المعروضة وسمات القوة فيها، وقد يكون الهدف 

ن أجل السعي نحو اكتشاف الجديد ومفارقة النمطي المبتذل، وقد يكون الهدف تعرف التحفيز م
 .3النقاد على الطاقات اإلبداعية الجديدة للكتابة عنها وتوجيهها

بداعية تجعلها تفي   والحال أن كثيرا من المعارض ال تضبطها شروط موضوعية وا 
العرض، وقد يكون السبب استهداف بالمطلوب. وقد يعود السبب إلى عدم الدراية بأدبيات 

االستفادة من دعم وزارة الثقافة ال أقل وال أكثر. وفي ذلك إساءة إلى سمعة المنظمين 
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، بل إن  والعارضين. وتنظيم المعارض مهمة جسيمة ينبغي عدم إسنادها إلى كل من هبَّ ودبَّ
بداع ورؤية مستندة إلى أسس فنية وتصميمية.   1هذا التنظيم ذاته فن وا 

بل إن التنظيم يجب أن يبنى في مدة زمنية كافية بعيدا عن العشوائية واالرتجال. فالوقت الكافي 

كفيل بالتفكير وتبادل الرأي من أجل إخراجية إبداعية رائقة للمعرض. فال تسهيل في تنظيم 

لفن المعارض وال عشوائية في االختيارات التنظيمية، إن أردنا فعال أن نساهم في التعريف با

 2.والفنان، مساهمين في تطوير الحركة التشكيلية بمعية الجماهير والنقاد والمبدعين
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 دراسة ميدانية لمعرض

 "البحري" 
الذي أقيم في المكتبة الرئيسية للمطالعة 

  –مستغانم  –العمومية 
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 من إعداد الطالبة: ساخر سعيدة
 تمهيد

في إطار النشاطات الدورية الفنية والثقافيــة التــي تقــوم بهــا عــدة مؤسســات ثقافيــة، مــن بينهــا 
 –مســتغانم  -المهرجانات والمعارض وغيرها. حيث نظمــت المكتبــة الرئيســية للمطالعــة العموميــة 
يــوم مــن  15معرض للوحات الفنية التشكيلية وأعطيت كلمة " البحري" عنوانا له وتــم تنظيمــه فــي 

لوحـــة فنيـــة قيمـــة بتقنيـــة األلـــوان المائيـــة  30م حيـــث ضـــم المعـــرض 2021مـــارس  30إلـــى  15
الخاصـــة بالفنـــان ســـيد أحمـــد بطـــاهر، وكانـــت اللوحـــات كلهـــا تصـــب فـــي موضـــوع واحـــد اال وهـــو 
شـــاطئ مســـتغانم الـــذي ولـــد فـــي نفســـه االلهـــام لمســـك الفرشـــات واحـــداث ضـــربات بـــألوان مختلفـــة 

ة جميلــة تعكــس لنــا جمــال شــاطئ مســتغانم ، كيــف ال وهــي تلقــب ليتشكل لنا في األخير لوحة فنيــ 
 بلؤلؤة البحر األبيض المتوسط  
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 الذي أقيم في إحدى مؤسستها معرض "البحري" : الجغرافي والفلكي لمدينة مستغانمالموقع 
كلــم. وتبعــد عــن الجزائــر العاصــمة 150تقع مدينة مستغانم على الساحل المتوســطي علــى امتــداد 

ــوالي 320( بحـــوالي )مـــن الغـــرب ــم، وترتفـــع عـــن مســـتوى ســـطح البحـــر بحـ م. يحـــدها مـــن 104كـ
الشــمال البحــر المتوســط، ومــن الغـــرب واليتــي وهــران ومعســكر، ومـــن الشــرق واليــة شــلف، ومـــن 

 الجنوب والية غليزان.
ْ، غـــرب خـــط غـــرينيتش، وخـــط عـــرض 1,55أمـــا وقعهـــا الفلكـــي فهـــي تقـــع علـــى خـــط طـــول 

 .1ْ، شمال خط االستواء36,5
منطقــة التــل الغربــي، وترتفــع علــى ســهل  تنتمــي مدينــة مســتغانم إلــىالوصــف الطبــويرافي: 

م، وهـــو محـــدود بشســـاعة وعمـــق وادي 105كلـــم مربـــع، وال يفـــوق ارتفاعـــه  1400تمتـــد مســـاحته 
شــلف شــماال، وبمــنخفض وادي المقطــع مــن الجنــوب، ووادي مينــا مــن الشــرق، وأخيــرا البحــر مــن 

 الغرب.
ــي  ــة فهـ ــا المدينـ ــع ب أمـ ــبة ترتفـ ــى هضـ ــة علـ ــد 85مبنيـ ــر، وتبعـ ــطح البحـ ــتوى سـ ــن مسـ م، عـ

كلــم، ويقطعهــا  15كلم عنه، وتبعد عن مصب وادي الشلف ومن الغرب بحوالي 1بمسافة تقارب 
 من الداخل وادي عين الصفراء.

تتميــز المدينــة بوجــود سلســلة جبليــة متوســطة االرتفــاع تحــيط بهــا مــن الشــرق إلــى الغــرب، 
 وقمتي مصب وادي شلف النقاط األكثر ارتفاعا على ساحلها حيث يعد جبل الديس

مســتغانم علــى ســاحل البحــر المتوســط يجعلهــا تتــأثر إلــى حــد بعيــد  إن موقــع مدينــةالمنــا : 
بمناخهــا الــذي يعتبــر منــاخ معتــدل الحــرارة، رطــب صــيفا، متوســط المعــدل الســنوي لدرجــة الحــرارة 

الـــداخل، دافـــئ ممطـــر شـــتاء نســـبة تســـاقط درجـــة فـــي  24درجـــة بـــالقرب مـــن الســـاحل، و  18هـــو 
 ملم سنويا. 400ملم و 250األمطار غير منتظمة والتي تصل ما بين 

 

ينه جامعة تلمسان، مجلة منبر التراث األثري، مجلة علمية محكمة تهتم بالبحوث والدراسات في مجال التراث األثري وتثم  1
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كلــم، معــرض للريــاح 30غير أن القــوس البحــري الــذي ترســمه الواجهــة الغربيــة علــى حــوالي 
 اآلتية بشدة من الغرب، والتي غالبا مــا تكــون عنيفــة وخاليــة مــن األمطــار، وهــذا الموقــع أثــر ســلبا
على ميناء المدينة   حيث تتجه الســفن الراســية إلــى مينــاء أرزيــو المــؤمن مــن الجهــة الغربيــة عنــد 

 .1هبوب هذه الرياح
وعشــقها ممــا أثــارة فــي التــي اســتلهم الفنــان منهــا  كــان هــذا عبــارة عــن لمحــة لمدينــة مســتغانم

ا اكتفينـــا فـــي أمـــا إذا فتحنـــا المجـــال لهـــا لمـــ  ورســـم تضاريســـها،نفســـه الشـــغف فـــي مســـك الفرشـــات 
ــنعها.  ــة تفـــنن الخـــالق فـــي صـ ــا فهـــي فـــي األســـاس لوحـــة فنيـ وصـــفها لمـــدى قـــوة تاريخيهـــا وجمالهـ

لوحــة  30فجمالها الخالب كان سببا في تحريك فرشات الفنان سيد أحمد بطــاهر لرســم أكثــر مــن 
 منها في معرضه الذي أعطاه عنوان يليق به "البحري" ففخامة االسم تكفي. 30وقد تم عرض 

بواليــة غليــزان الحمادنــة بوركبــة( إال أن  13/07/1999لى الرغم من صغر سنه )مواليد فع
إنجازاتــــه فــــي مجــــال الرســــم والفــــن عظيمــــة حيــــث التحــــق بمدرســــة الفنــــون الجميلــــة مســــتغانم فــــي 

م تخصــص رســم زيتــي، لــه العديــد مــن المشــاركات الوطنيــة والدوليــة منهــا الملتقــى الــدولي 2017
م، اللقــاء الــوطني 2020ركيــا "اســطنبول"، معــرض لــون الــورد ببورصــة تركيــا رواد الفــن العراقــي بت 

م، الصــالون الــوطني الطبعــة األولــى 2019للفنــون التشــكيلية مديريــة الشــباب والرياضــة معســكر 
م، الصالون الوطني التاسع للفنــون التشــكيلية مســابقة القنطــاس بالجلفــة، المســابقة 2019األغواط 

ــمة الجزا ــة بالعاصــ ــون 2020ئــــر الوطنيــ ــوطني للفنــ ــان الطالبــــي الــ ــة مــــن المهرجــ ــة الثالثــ ، المرتبــ
م، مشاركته إلحياء ذكرى الفنان المرحوم محمد خدة مســتغانم، مشــاركة 2018التشكيلية بتلمسان 

بمعـــرض إلحيـــاء ذكـــرى وفـــاة الفنـــان محمـــد اســـياخم، منجـــز أعمـــال فنيـــة أللعـــاب البحـــر األبـــيض 
ــوهران  ــط بـ ــيلم 2021المتوسـ ــر  الفـ ــانية ، مخـ ــلة رمضـ ــر  سلسـ ــوغ، مخـ ــان غـ ــات فـ ــير محاكـ القصـ
 خواطر الواقع. 
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فجــل أعمــال ســيد أحمــد بطــاهر كــان لهــا وقــع موســيقي خــاص فــي معانقــة االلــوان للوحــات، 
 .     1تندمج فيه بكل أريحية. تتناغم مع أهداف واضحة، نبيلة، وأسمى في خطواته الفنية األولى

 للفنان سيد أحمد بطاهر:كيفية تنظيم معرض "البحري" 
تجربة اإلعداد لمعرض "البحري" تجربة مشوقة وفريدة و ثرية، وكان العمل عبارة عن تحدي بــين 
الفنــان وذاتـــه، بجمـــع مكونـــات فنيــة متشـــابهة ذات موضـــوع واحـــد بطريقــة مترابطـــة تضـــفي معنـــى 

 وهدف واضح له.  
كــان منبعهــا االصــلي مــن الفنــان  في بــادئ األمــر كــان معــرض "البحــري" عبــارة عــن فكــرة        

ــر  ــورة البحـ ــا صـ ــل لنـ ــة، وينقـ ــه المعروضـ ــين أعمالـ ــربط بـ ــارز، يـ ــزي بـ ــوع مركـ ــد موضـ ــك بتحديـ وذلـ
لشاطئ مســتغانم، فكــان هدفــه توصــيل رســالة ترتقــي بــالفن قبــل أن يرتقــي بهــا. فعمــل الفنــان علــى 

يــة، ويجــذب اختيــار اســما ملفــت للنظــر يشــير إلــى موضــوع الحــدث ويجعــل المعــرض واضــحا للغا
الزائــــرين تحــــت مظلــــة العنــــوان، وكانــــت المكتبــــة الرئيســــية للمطالعــــة العموميــــة المكــــان المناســــب 

 واألفضل لتجسيد الفكرة فقام بوضع طلب قصد الموافقة في تنظيم المعرض.
مثــــل هــــذه بســــرعة نتيجـــة الجفــــاف الحاصـــل فــــي هـــادا مجــــال وقلـــة لموافقــــة عليـــه تمـــت         

 ،، توافقــا فــي تحديــده كــال الطــرفينتــاريخ معــين تحديــد فبعــد الموافقــة تــم لثقافيــةالفنيــة و المشــاطات ا
; كــان تــاريخ المعــرضو  ،اإلعالميــة وكــاف لالشــهار والدعايــة ضعــر مللجهيــز كــافي للت كــان  حيــث
 .2021مارس  30إلى  15من 

من قام بتجهيزات الفنية له فكان فيها العديد مــن لمســات االبــداع وكان الحظ كون الفنان         
المعــرض فكــان واالشــهار كونــه وجــه ي بيــه تــتم عمليــه الدعايــة تــ ال المعــرضق صــ فأظهرهــا فــي مل

 .قينصاعداد ملللبحر، ومن الحظ تم يحمل نسبة كبيرة من رسائل الحب ق صالمل
 .لختامهواألخر ح المعرض تاق الفت صمل
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 األول: صقالمل

 ملسق اإلفتتاح للمعرض                                

  لثاني:ق اصأما المل

 ق اإلختتام للمعرضملص
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للمعــــرض فــــي وســــائل اإلعــــالم تمــــت عمليــــة الدعايــــة واإلشــــهار قين صــــ بعــــد تجهيــــز المل

فــيس بــوك والنشــر فــي مواقــع التواصــل اإلجتمــاعي مــن خــالل الملصــقات والجــداريات واإلتصــال 

، بحيـــث أنـــه تـــم الحضـــور إمـــا ألصـــدقاء أو فنـــانين مشـــاهيرإلـــى دعـــوات خاصـــة وغيـــره، إضـــافة 

ليس نحن من نقول ذلك بل إنجــازاتهم فــي مجــال الفــن العديد من الفنانين العمالقة في مجال الفن 

، وتـــم ارســـال دعـــوات الحضـــور للســـلطات ممـــا زاد المعـــرض قـــوة وجمـــال وحضـــور وهيبـــةعظـــيم 

قصــد تــوفير األمــن أثنــاء فتــرة العــرض التــي ، من باب االعالم من جهة، ومن جهة أخرى األمنية

 يوما. 15كانت مدتها في 

  الماديــة للمعــرض لقاعــةوســائل للتحضــير الالتجهيــز و مــت عمليــة فبعــد الدعايــة مــن جهــة ت 

     العرض

  



 

 دراسة ميدانية لمعرض "البحري"                                             :الفصل الثالث

73 
 

 

 

 قاعة المعارض بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية مجهزة بلوحات وديكور معرض البحري
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 2الصورة رقم                                                                                 1م الصورة رق

 3الصورة رقم 
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حيــث أن كــل التصــميم عبارة عن صور معبرة عــن ديكــور المعــرض   3 – 2 – 1كانت الصور 

مــن اســتخدامه للحبــال وشــباك الصــيد ممــا زاده جمــاال كــان يخــدم موضــوع العــرض أال هــو البحــر 

 وهواة الفن. وجذبا للزائرين

الضــيوف مــنهم ضــيوف عــاديين ومــنهم ضــيوف قبال ســت بعــد نهايــة مــن كــل هــذه التجهيــزات تــم ا

الفنــانين الفنــان رشــيد طــالبي الشرف التي كانو عبارة عن النور الذي سطع داخل المعرض أمثال 

الفنــان  ،الفنــان الهاشــمي عــامر، الفنــان عبــد الهــادي طــالبي واليــة عــين تموشــنت ،من والية وهــران

 ،الفنــان حســام لعلــى مــن واليــة بســكرى، الفنــان عــدالن جفــال، الفنــان بــن علــي ســعيد، سعيد شندر

الفنــان ابــراهيم بــروس  ،الــدكتورة الحاجــة عبــد الهــادي ،امينــة مجبــر، كمــال عيــاد، يحي معطــى اهلل

، الخطــاط شــارف صــادق، الخطــاط بــن عــزوز محمــد، الفنان يسعد علي، من والية سيدي بلعباس

ــتغانم ــة مسـ ــة الفنـــون الجميلـ ــاقم االداري وكـــل ، مـــدير مدرسـ ــةوالطـ ــاتذة والطلبـ ــة ، االسـ ــدير مديريـ مـ

، وبالتأكيــد ال ننســـى اســـتقبال الضـــيوف طلبــة مدرســـة الفنـــون الجميلـــة، مـــديرة دار الثقافـــةالثقافــة، 

 الفنانين يوجد:من بين  .العائالت الجزائرية المحبة للفنالجامعة أو الذين كانو من 
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 والفنان سيد احمد بطاهرالفنان عبد الهادي طالبي أخ رشيد طالبي 
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 بمستغانم شندرالفنان وأستاذ في مدرسة الفنون الجميلة الشيخ وعلى اليسار  الفنان بالحسن  على اليمين
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 على اليمين. سحنون الثقافة السابق ومدير المديرية على اليسار ومديرة دار الثقافة في الوسط نان رشيد طالبيالف

   

  



 

 دراسة ميدانية لمعرض "البحري"                                             :الفصل الثالث

79 
 

الهاشمي بحضور حشد من رفقة الفنان القدير في جو حماسي  بعدها تم افتتاح المعرض   

بعدها  ،للمطالعة العموميةكلمة لمدير المكتبة المركزية فكانت الالحضور مع عائلته الكريمة 

الفنان القدير الهاشمي عامر، وكلمة لمدير مدرسة الفنون الجميلة الحديث لوالية وهران  كلمة

في الكواليس وعلى الخشبة رشيد طالبي الذي كان معه في كل خطوات المعرض القدير  للفنان 

واسمه الساطع في المتمثلة في أعماله الفنية التي تقدر بمبالغ قيمة فرغم انجازاته العظيمة 

في مجال الفن التشكيلي الجزائري، وعلى الرغم من الفنانين كونه من األوائل السماء بين نجوم 

ن دل على شيء فإنه يدل على ذلك  شدة إال أنه شارك في اعداد المعرض بقلب رحب وا 

 .تواضعه ودعمه للشباب الناشئ الصاعد في مجال الفن

وافتخاره بلؤلؤة عينه اره بشمعته المنيرة في مجال الفن ، ومدى افتخ كلمة ألب الفنان يليه

ن لم يقلها في كلماته لكن ان اختفت بين شفتيه فلم تخفيها تعابير وجهه  الصاعدة حتى وا 

عند مدخل قاعة العرض قام أب الفنان  .إلبنه الفنان صاحب المعرضكلمة بعدها  البشوش.

 وتم دخول الحضور قصد رؤيةواسعة لالفتتاح مع حضور تغطية اعالمية  الشريطبقص 

  اللوحات المعروضة،
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 لحظة قص أب الفنان سيد أحمد بطاهر لشريط االفتتاح 
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      2 الصورة                                                      1 الصورة         

 3الصورة 
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منهم الكبار والصغار والهواة وطالبي العلم تعبر عن بعض الزائرين   3 – 2 – 1الصورة 

 .من طالب جامعة والمدرسة الجهوية ومختلف األطوار التعليمية

وحتى ديكور العرض كان خاص  بتقنية األلوان المائية لوحة فنية  30بحيث تم عرض  

 : ومن بين اللوحات المعروضة بالبحر

 1الصورة 
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 2الصورة 

 

 3الصورة 
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 4الصورة 

 

 

 5الصورة 
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 6الصورة 

 

معبرة عن الحياة البحرية من خالل   6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1كانت الصور 

القوارب والمناظر الخالبة، بحيث كانت اللوحات الستة لوحات متشابهة لهما نفس 

األسلوب والموضوع كونها تخدم موضوع المعرض وتعود تصنيفها، للوحات 

بامتياز، حيث تم تجسيد الشكل مع االهتمام باالنطباع الكلي عن األشياء  انطباعية

للمشاهد كونه يرى األجزاء رغم أنها غير مرسومة مما يزيدها سحرا  بطريقة توحي

وجماال   كون الفنان أعطى اإلحساس بعمق اللوحة وتجسيد المنظور من خالل 

التحكم في درجات قتامة اللوحة وشفافية اللون وحجم األشياء واختالفها بين القريب 

تطفو داخله تدل على حياة والبعيد. فالقوارب الراسية على شاطئ البحر مع التي 

األعصاب وتريح القلوب وتشفي األبدان  تهدئالصياد والحياة البحرية المشوقة التي 

 من خيارته وسحر جماله الخالب.
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 7 الصورة

8الصورة   
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9الصورة   

 10الصورة 
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فكانت معبرة عن البحر وسحر جماله من خالل الضربات    10 – 9 – 8 – 7كانت اللوحات 

المتقاربة وامتزاج األلوان فكل من يرى لوحات المعرض من بعيد يدرك وجود منظر طبيعي 

منه. وال ننسى دائما اإلحساس المجسد في تلك  االقتراببحري، لكنه خالي من التفاصيل عند 

 الضربات وقوة تعبيرها وموضوعها وجمالها وسحر تفاصيلها.

و كان الفنان سيد أحمد بطاهر صاحب المعرض متاحا من أجل  تم افتتاح المعرض ابمجرد م

بة له، عن أعماله الفنية المعروضة، وذلك هو الجزء األكثر تشويقا بالنس واالستفساراتاألسئلة 

مع الجمهور المهتمين بمتابعة وتقييم  ونقد أعماله ومناقشته في  االلتقاءبحيث يتيح له فرصة 

 أسلوبه الفني وأعماله اإلبداعية

فطالما أعماله الفنية معروضة وجب عليه أن يتواجد بالقرب منها ليتعرف عليه 

 أنها أعماله. ويدركواالحضور 

ت لتسلية ضيوف المعرض إما الضيوف العاديين وقد تم تقديم المشروبات والتحليا 

 أو ضيوف الشرف 

 

 1الصورة 
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 2الصورة 

 3 الصورة
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أثناء فترة الراحة الخاصة بفترة تعبر عن األجواء الحماسية  3 – 2 – 1الصور 

  .األكل والمشروبات

الهدف من إقامة المعرض هو البيع ال و بل كان هدف الفنان هو الخبرة وحب لم يكن 

مما زاد المعرض كون كل لوحات ذات موضوع واسلوب وخامة واحدة ، التجربة

من العديد من كونه وجد الدعم الالزم لذلك خاصة الدعم المعنوي القوي جماال، كذلك 

 وهاوين  شاءت األقدار ان يكون من بين الزائرين يوجد محبينعمالقة الفن، لكن 

جاءته عروض ببيع بعض اللوحات فقام فأثناء العرض للفن وجامعي اللوحات الفنية 

 في الصور التالية: المتمثلة لوحات 8ببيع 

 

 1 الصورة
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 2 الصورة

 

 3 الصورة
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 4صورةال

 5 صورةال
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 6 صورةال 

 

 7 صورةال
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 8 الصورة

في  صور اللوحات التي   تمثلت  8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1الصور 

 الثمن من لوحة ألخرى.بيعت في المعرض واختلف 
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وفي األخير تم اختتام المعرض وكان بحضور قوي للفنان المتواضع رشيد طالبي الذي كان 

بطاهر برسم معه طوال فترة المعرض، حيث كانت ورشة الرسم قام فيها الفنان سيد احمد 

 لوحة فنية تشكيلية أمام حشد واسع من الجمهور تمثلت في الصورة التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعرض البحري اختتاموحة الفنية التي رسمت في حفل لال
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 1 الصورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 الصورة

حفله الختامي في أجواء الرسم أثناء رسم الفنان للوحته الفنية في  ١،٢تمثلت الصورة 

 لمعرضه "البحري".
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 الفنان رشيد طالبي رفقة الفنان سيد احمد بطاهر في حفل االختتام
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  معرض "البحري" تامتاخ الفنان سيد أحمد بطاهر بالمناسبةكلمة 

له على منشور ي سبة الشيقة والممتعة فبالمناسيد أحمد بطاهر الفنان في األخير نشر 

 قائال: بوك على الفيس صفحته الرسمية 

و أعبارات الشكر واالمتنان لكل من ساهم من قريب  بخالصباسمي المتواضع أتقدم "

( وحافظ على طفوه على صفحة النجاح لغاية 2021مارس 15) بعيد في اثراء معرض البحري

الفتتاحه المعرض  Hachemi Amerآخر دقيقة وأخص بالذكر الفنان القدير هاشمي عامر

بوجه طلق بشوش اضفى على هذا األخير جوا من الدفء العائلي أسعد به الحضور الكرام 

وحضورها المتميز اضافة الى مدير المكتبة الرئيسية  Ben Yahia ة وكذا الفنانة المتألقة فايز 

للمطالعة العمومية دكتور موالي بالحميسي الذي احتضن المعرض بصدر رحب وسواعد 

دودة.. وطبعا دون ان ننسى سبب هذا التجمع الفني أال وهم الحضور الذين توافدوا من كل مم

حدب وصوب لمعاينة أعمالي المتواضعة.. فشكرا من القلب للجميع على روحهم الفنية الراقية 

 "و ذوقهم الرفيع....

 . ورة اختتام المعرضصب  مرفقا 

أحمد بطاهر عبر بحيث تم إرسال الصور حيث أن مصدر كل الصور من عند الفنان سيد 

  .بواسطة الفيس بوك
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كونهــا علــى تنظــيم الملتقيــات والتظــاهرات إن الــدور الــذي تقــوم بــه مديريــة الثقافــة ال يقتصــر علــى 
والمعارض الثقافية والفنية، بل تتعداها ليشمل منــذ التأســيس إلــى اليــوم مــدى قوتهــا وحضــورها فــي 
الحفظ على تراث البالد والتذكير به من خالل العديد مــن المناســبات والمحافــل الوطنيــة والدوليــة، 

شــــأن الثقــــافي للواليــــة وتثمــــين التــــراب المــــادي كونهــــا هيئــــة تنفيذيــــة إداريــــة تســــهر علــــى تســــيير ال
 والالمادي الخاص بها كونها يعتبر هوية كل والية.

ويختلف التنظيم من مديرية ألخرى عبــر تــراب الــوطن فمديريــة الثقافــة مــثال لواليــة مســتغانم تعمــل 
العامــة علــى االزدهــار بتــراث الواليــة كونهــا تقــوم بإظهــار الفنــون ونشــر الثقافــة فــي مجــال المرافــق 

 المعبرة. والفضاءات المختلفة من خالل الجداريات
كمــا تعمــل علــى إقامــة المعــارض المختلفــة والمتنوعــة حســب المناســبات واألحــداث إمــا لوحــدها أو 
ــة  ــة أو مدرسـ ــا فـــي فضـــاء دار الثقافـ ــان العـــرض إمـ ــات الثقافيـــة فيكـــون مكـ ــع المؤسسـ بالتنســـيق مـ

مطالعة أو حتى في المســرح الجهــوي وقــد يكــون بمشــاركة الفنون الجميلة أوراق المكتبة الرئيسية لل
فنان تشــكيلي واحــد أو مجموعــة فنــانين، كمــا يمكــن أن يكــون فــي الهــواء الطلــق فــي إحــدى شــوارع 

 الوالية، وتقام المعارض حسب المناسبات واألحداث لتحسين مسار الثقافة والفن في الوالية.
بالتنســـــيق مـــــع المكتبـــــة الرئيســـــية  -ســـــتغانمم-ومـــــن المعـــــارض التـــــي احتضـــــنتها مديريـــــة الثقافـــــة

للمطالعة. معــرض لوحــات فنيــة تشــكيلية بعنــوان "البحــري" والــذي دام لمــدة خمســة عشــر يومــا مــن 
ــارس  30إلــــى  15 ــم المعــــرض 2021مــ ــاهر وظــ ــد بطــ ــيد أحمــ ــكيلي ســ ــان التشــ ــدة  30، للفنــ وحــ

 -مســتغانم–توســط تشــكيلية ذات موضــوع واحــد أال و هــو البحــر لشــاطئ لؤلــؤة البحــر األبــيض الم
وغيرها من المعارض كمعرض "جــائزة محمــد خــدة" العديــد مــن الفنــانين جــاء هــذا األخيــر بمناســبة 
ذكــــرى وفــــاة الفنــــان الراحــــل محمــــد خــــدة، جــــاء بالتنســــيق مــــع دار الثقافــــة العديــــد مــــن الملتقيــــات 

ثــــل هــــذه البيداغوجيــــة بالتنســــيق مــــع المدرســــة الجهويــــة للفنــــون الجميلــــة، ولإلشــــارة فــــإن تنظــــيم م
الملتقيات يظهر لنا مدى اهتمام مديريــة الثقافــة والمؤسســات الثقافيــة وســعيهم الــدائم بالــدفع بعجلــة 

 الفن لألمام ونحو االزدهار والتطور.
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علــى ربـــط شــراكة مــع بـــاقي المــديريات خــار  الواليـــة  -بمســتغانم–وكــذلك تعمــل مديريــة الثقافـــة  
ات وغيرهــا، كمــا تعمــل المديريــة ســنويا علــى تنظــيم والمؤسسات الفاعلة في الوسط الفني كالجامعــ 

مهرجانات ومعارض إلحياء وتكريم الشخصيات الفنيــة الراحلــة، للتــذكير واإلشــادة بمــا قدمتــه للفــن 
 التشكيلي على وجه الخصوص، وإلحياء المناسبات الوطنية أو الدينية المتنوعة.
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 ملخص

للفنان سيد  معرض "البحري"بحثي والمتمثل في دور مديرية الثقافة في تنظيم معارض الفن التشكيلي، أقدم 
خطته ثالثة فصول، حيث تناولت في الفصل  وقد إقتضت طبيعة بحثي أن تستقر  أنموذجا. أحمد بطاهر 

مع أهمية وأسس  ة والمعرض والفن التشكيلي والثقاف مع مهامها ومؤسساتها  مفاهيم أولية لمديرية الثقافةاألول 
 المعارض الفنية وأنواعها. إقامت 

إدارة معارض الفنون التشكيلية  على عالقة الفن التشكيلي بالثقافة وكيفية فسلطت الضوء أما الفصل الثاني  
ألخير والذي كان عبارة عن دراسة ميدانية لمعرض "البحري" للفنان سيد وا أما الفصل الثالث  والهدف منها.
 بالصور المعبرة من قلب الحدث.فتناولت فيه مراحل إقامته واألجواء التي مر فيها مرفوق أحمد بطاهر،

Résumé 
Je présente ma recherche, qui est représentée dans le rôle de la Direction de la 

Culture dans l'organisation d'expositions d'art plastique, l'exposition « Bahri » de 

l'artiste Sayed Ahmed Taher comme modèle. La nature de mes recherches 

nécessitait que son plan soit établi en trois chapitres. Dans le premier chapitre, j'ai 

traité des concepts initiaux de la Direction de la Culture avec ses tâches et ses 

institutions, les beaux-arts, la culture et l'exposition, avec l'importance et les 

fondements de tenir des expositions d'art et leurs types. 

 Quant au deuxième chapitre, il éclaire le rapport des arts plastiques à la culture et 

comment gérer les expositions d'arts plastiques et leur finalité. Quant au troisième 

et dernier chapitre, qui était une étude de terrain de l'exposition "Al-Bahri" de 

l'artiste Sayed Ahmed Bataher, il traitait des étapes de sa résidence et de 

l'atmosphère dans laquelle il passait, accompagné d'images expressives du cœur de 

l'événement . 

Summary 

I present my research, which is represented in the role of the Directorate of Culture 

in organizing plastic art exhibitions, the “Bahri” exhibition by artist Sayed Ahmed 

Taher as a model. The nature of my research necessitated that its plan should be 

settled in three chapters. In the first chapter, I dealt with the initial concepts of the 

Directorate of Culture with its tasks and institutions, fine art, culture and 

exhibition, with the importance and foundations of holding art exhibitions and their 

types. 

 As for the second chapter, it sheds light on the relationship of plastic art to culture 

and how to manage plastic arts exhibitions and their purpose. As for the third and 

final chapter, which was a field study of the "Al-Bahri" exhibition by artist Sayed 

Ahmed Bataher, it dealt with the stages of his residence and the atmosphere in 

which he passed, accompanied by expressive pictures from the heart of the event. 


