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  بعد الرضا رضيت ولك الحمد إذااللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد 

لك الحمد و الشكر كله نبغي لك وحدك ال شريك لك فأنت األول ألنك   

وة قد)ص(ساعدتني منذ كنت مذغة حتى بلغت هذا المستوى وصلي على محمد

  عظيمة في حياتي 

 إلىلي سندا في السراء و الضراء  االى أروع وأعز ما أملك في هذا الكون الى من كانو 

  من ساعدوني على المشي في سراط المنير الى المبتغى أبي وأمي حفظكما اهللا

  وأخواتي أطال اهللا في عمرهم إخوتي إلىالى من نبض لهم قلبي بالحب و االحترام 

من سمتني توأم روحي  إلىعزيزة على قلبي كثيرا الوالى  ارة و ياسمينص ينالى الكتكوت

  شريكة حياتي "جيجي"

سهرها في إتمام هذا أشكرها جزيل الشكر على " ياسمينة"زميلتي وأختي في اهللا وإلى 

  .العمل، وأتمنى لها التوفيق في مسارها المهني

هذا  إتماممن ساندني في  كل  إلىأروع من عرفتهم في مشواري الدراسي الجامعي  إلى 

  العمل المتواضع من قريب أو من بعيد 

  جهدي أهدي ثمرة

  

  

  

  

  

      



  
                                                                   
                                                      
                                          

من وهبتني حياتها فلم أجد لحياتي بعدها معنى إلى  أهدي ثمرة عملي المتواضع إلى

من غمرتني في كنف الحنان ليغمرني القدر في ذكريات حنانها إلى من أسعدتني 

" بقدور ميمونة"عادتي بعدها إلى أمي التي لم تنجبني ولكنها كانت أمي فظلت س

.شتاق إليك حتى أراكرحمك اهللا وتغمدك برحمته الواسعة سأبقى أ  

تاج رأسيإلى الشمعة التي أحرقت نفسها لتضيء طريقي أبي   

.أطال اهللا في عمرهاع الحنان الذي أرتوي منه كلما عطشت أمي إلى منب  

  وأخواتي إخوتي الذين تقاسموا معي حلوة الحياة لىإ

يل، سامرة، أسامة، أسماء، خالد، محمد، إسماع"كراهم الى المماتمن ستبقى ذ  إلى

"أسماء، فيفي، فتيحة، جميلة، إيناس، يونس  

روحي اتوأم إلى اموراق حملها قلبي ولم تستطع األممن يحمله إلى  

  .اموإلى والديه "و رشا سهيلة" 

وأتمنى له التألق في  تربيتهوقمة  هوالداه في حسن أخالقإلى أخي وزميلي الذي أحيي 

.مشواره المهني اإلعالمي  

. إلى كل من ساندنا" ورية، خيرة، خالدية رحمها اهللانخيرة، "إلى أمهاتي   

 هذا مداد قلمي و عمري وفكري
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 قدمةم

  :قدمةم

، فهي جوهرة عربية مسلمة، أسعفها املوقع "البلد القارة"أقل ما ميكن أن نصف به اجلزائر أا 

االسرتاتيجي، والرقعة اجلغرافية الواسعة لتكون جنة أرضية مطبوعة بفسيفساء مناخية وتضاريسية تغري 

للشهيد علي " اجلزائر أنغام"مدونة  ...وزادها اإلرث التارخيي واحلضاري تألقا وإارا ...بالسياحة فيها

تتحفكم يوميا بشيء من هذا وذاك، لتبقى وثيقة تارخيية وسياحية وثقافية خالدة عن بلد معاشي 

  ...قضية وعنوان ،أسطورة جعل منها قصةفالشهيد علي معاشي  املليون ونصف املليون شهيد

افتخارا و د بأم اجلزائر حبا و فاستجاب و ندولد ليكون شهيدا ناداه الوطن فهل كان يعلم أنه 

مل يغريه كسب املال و ال شاب من أبناء هدا الوطن األغر ، تأمال يف غد مشرق وتشييد صرح احلرية

  ية حني فضل الوطن عن الشباب فاختاره الوطن يف عز شبابه مالنجو 

غىن بعث الروح الوطنية، جعل معاشي من املسرح والفن فضاءا ومنربا للتحسيس والتجنيد و 

  .اجلزائرينياجلماهري للوطن و زرع حبه يف قلوب 

 و لغة الفني تلعبه أغانيه الوطنية ذال خالل الصدىمن نا باحلرية كان الشهيد مناضال مؤم

  . السالح عن لغةاليت ال تقل أمهية و تأثريا 



  :قائمة المراجع
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 .م2009، 1ساعد ساعد، فتيات التحرير، دار اخللدونية، ط -3

فن وكفاح ، ) م1958- م1927(ة، ترمجة اورمحان عبد الرمحن، علي معاشي عمار بلخوج -4

 .م1990اجلزائر، 

نصر الدين لعياضي، االقرتاحات النظرية بني األنواع الصحفية، ديوان املطبوعات اجلامعية،  -5
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 .1املعاصرة منوذج هابرماس، إفريقيا الشرق، ط -7

 .جريدة صوت الشعب -8

  )سا.22:3م، 2014- 05-31. (ويكيبديا املوسوعة احلرة  -9
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  خطة البحث

  مقدمة -

  :الجانب المنهجي •

 .حتديد اإلشكالية -

  .أمهية الدراسة -

 .أسباب اختيار املوضوع -

 .صعوبات البحث -

 .املنهج املتبع -

 .حتديد املفاهيم -

  :اإلطار النظري •

  :البورتري: المبحث األول

 .مفهومه ونشأة البورتري: املطلب األول -

 .استخدام البورتري وتطوره: املطلب الثاين -

 .تصوير البورتري وأمهيته: املطلب الثالث -

  : الفضاء العمومي: المبحث الثاني    

 .مفهومه وتطوره: املطلب األول -

 .حتوالته أهم: ب الثايناملطل -

  .مالحمه أثناء الثورة اجلزائرية كنموذج :املطلب الثالث -

  : علي معاشي: المبحث الثالث    

 .مولده ونشأته: املطلب األول -

 .أعماله الفنية: املطلب الثاين -



 .عالقته بالفضاء العمومي: املطلب الثالث -

 :اإلطار التطبيقي •

 .بطاقة فنية -

 .السينويسي -

 .ايةجنرييك البد -

 .جنرييك النهاية -

 .التقطيع التقين -
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 :بطاقة فنية

  .حىت ال ننسى الشهيد :العنوان -

 .بورتريه: نوع السمعي البصري -

 17:09   :املدة -

 .علي معاشي و بن يسعد يامسينة حممد :تعليق -

 .حممد زروقي: التصوير -

 حممد علي معاشي: اإلخراج -

 .    بن يسعد يامسينة                

 حممد علي معاشي :اجتاملون -

  SAMSUNG 14 ,5 MP FULL HD  :نوع الكامريا املستخدمة -

 PINNACLE V15 HD   :نوع الربنامج -
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  :سسيبالسينو 

يعد البورتري تصويرا حلياة شخصية بارزة يف اجلزائر عامة ووالية تيارت خاصة، شخصية عرفت      

ريرية بغية اسرتجاع بنضاهلا وكفاحها بالنغمة الرنانة والكلمة اهلادفة جتاه القضية الوطنية أثناء الثورة التح

السيادة وتشيد صرح احلرية هي شخصية علي معاشي اليت كانت صامدة يف وجه العدو حيث غىن 

للجزائر الوطن احلبيب يف وقت كان خياف فيه من يقول بالدي وقال الشهيد آنذاك بكل فخر 

الفن وسيلته الوحيدة يف وشهامة واعتزاز ونقول بالدي اجلزائر يف سنفونية أمساها أنغام اجلزائر ومل يكن 

الكفاح عرف أيضا بنضاله السري مع جبهة التحرير الوطنية، وكانت أناقته فنه وشخصيته الفنية 

على إبعاد كل الشكوك من طرف السلطات الفرنسية يف اخنراطه ونضاله  ساعدتإحدى العوامل اليت 

  .مع جبهة التحرير الوطين

نة للقضاء العمومي واليت ساعدت يف سقل شخصية الفنان العناصر املكو  أهمكما يتناول البورتري 

 البصريوالكشافة اإلسالمية السمعي  األندلسيةاتمع املدين واخنراطه يف اجلمعية  وأمههاوالشهيد 

آنذاك املسرح وتأسيسه لفرقة مسرحية وموسيقية يف نفس الوقت أمساها  RTAوعمله كتقين باإلذاعة 

  .سفري الطرب

عائلته وشاعر أحد أفراد ول البورتري أيضا شهادات لشخصيات بارزة متثلت يف رفقاء كما يتنا      

  .املوضوع عايش احلقبة الزمنية اليت تناوهلا

  .جوان اليوم التارخيي الستشهاد علي معاشي 08باإلضافة إىل اليوم الوطين للفنان املصادف لـ      

 Mise En) إعادة إنتاج الواقع(من خالل  ويف األخري تطرقنا إىل استشهاد الفنان الرمز    

Céne.  

  

  

  

  

  :جنيريك البداية
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  جامعة عبد احلميد بن باديس

  كلية العلوم االجتماعية

  قسم علو اإلعالم واالتصال

  تقدم

  بورتري مصور بعنوان علي معاشي

  لنيل شهادة املاسرت

  ختصص مسعي بصري والفضاء العمومي

  :من إعداد

  حممد علي معاشي

  امسينةعد ييسبن 

  حتت إشراف األستاذ 

  بوعمامة العريب

  السنة اجلامعية

2013-2014  

  

  

  

  

  

  

  :جنيريك النهاية
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  جامعة عبد احلميد ابن باديس

  قسم علوم اإلعالم واالتصال 

  :من إعداد وتعليق

  معاشي علي 

  بن يسعد يامسينة

  :بمساعدة

  زروقي حممد 

  هروال حممد 

  بودبزة عبد القادر 

  :األستاذ تحت إشراف

  العريب بوعمامة

  :إخراج

  معاشي علي و بن يسعد يامسينة

  

 

  

  

  

  

  

  :التقطيع التقني
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حركة   مضمون اللقطة  نوع اللقطة  رقم اللقطة

  الكاميرا

  الضجيج  الموسيقى  الحوار  زاوية التصوير

لقطة عامة   01

  بانورامية

منظر حول والية 

  تيارت

جانبية من   متحركة

اليسار إىل 

  اليمني

تاريخ .. تيهرت

  يكفي ال

×  /  

ال ميكن   أمامية  ثابتة  منظر عام للوالية  لقطة عامة  02

  حصرها

/  /  

تاريخ ال   أمامية  ثابتة  منظر عام للوالية  لقطة عامة  03

  ..ينسى

/  /  

لقطة بانورامية   04

  

منظر عام ألحد 

  طرقات الوالية

فمن قال والية   جانبية  متحركة

  تيارت

×  /  

  /  ×  /  أمامية  بتةثا  منظر عام للوالية  لقطة عامة  05

منظر ألحد معامل   عكس غطسية  06

  الوالية

من األسفل إىل   متحركة

  األعلى

/  ×  /  

معلم من معامل   لقطة بانورامية  07

  الوالية

من اليمني إىل   متحركة

  اليسار

/  ×  /  

فمن قال والية   أمامية  ثابتة  منظر طبيعي  لقطة عامة  08

  تيارت

/  /  

من اليسار إىل   متحركة  ةمنظر للمزرع  لقطة بانورامية  09

  اليمني

ولد علي 

  معاشي

/  /  

لقطة   10

  استعراضية

من اليسار إىل   متحركة  منظر طبيعي

  اليمني

  /  /  ببلدية بوشقيف

صاحب مزرعة   لقطة صدرية  11

  علي معاشي

علي معاشي   أمامية  ثابتة

  هنا زاد

×  ×  

رئيس مؤسسة   لقطة متوسطة  12

  علي معاشي

الرمز علي   أمامية  ثابتة

  عاشيم

×  /  

  /  ×  ترعرع الشهيد   أمامية  ثابتة  حي شعيب  لقطة عامة  13
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لقطة   14

  استعراضية

من اليسار إىل   متحركة  حي شعيب

  اليمني

  /  ×  احلي الشعيب

كان يسكن   أمامية  ثابتة  شاهد عيان  لقطة صدرية  15

  عندنا

/  ×  

رئيس مؤسسة    متوسطة لقطة  16

  علي معاشي

حي بناصر يل   أمامية  ثابتة

  هو

/  /  

هو حي   جانبية  ثابتة  أزقة احلي الشعيب  لقطة عامة  17

  الشهداء

×  /  

لقطة   18

  استعراضية

من اليمني إىل   متحركة  حي شعيب

  اليسار

  /  ×  مث علي معاشي

أحد أروقة احلي   لقطة عامة  19

  الشعيب

أحد أحياء   أمامية  ثابتة

  الشهداء

×  /  

  /  ×  /  فزوم إىل اخلل  متحركة  مدرسة الشهيد  لقطة سفرية  20

معامل تتوسط   لقطة عامة  21

  املدينة

تلقى دروسه   جانبية  ثابتة

  االبتدائية

/  /  

لقطة   22

  استعراضية

من اليمني إىل   متحركة  مدرسة الشهيد

  اليسار

مدرسة عني 

  الكرمة

/  /  

ملدخل  مصاعد  غطسية  23

  املدرسة

حيث كان أباه   أمامية  ثابتة

  فالحا

/  /  

مدرسة عني   لقطة عامة  24

  مةالكر 

زوم إىل 

  اخللف

  /  ×  /  أمامية

زوم إىل   تالميذ  لقطة جامعة  25

  اخللف

  /  ×  /  أمامية

ملا بلغ الثانية   جانبية  ثابتة  رجال البحرية  لقطة جامعة  26

  والعشرين

/  /  

  /  /  بعامل الفن  أمامية  ثابتة  بواخر للبحرية  لقطة عامة  27

باخرة خاصة   لقطة عامة  28

  بالبحرية

تنقالته  خالل  جانبية  ثابتة

  يف البحر

/  /  



  اإلطار التطبيقي

22 
 

العزف على آلة   لقطة قريبة  29

  العود

  /  ×  الفن العريب  أمامية  ثابتة

هذا ما أكسبه   جانبية  متحركة  البحر  لقطة سفرية  30

  معارف

×  /  

  /  ×  يف جمال الفن  جانبية  ثابتة  أمواج البحر  لقطة عامة  31

لقطة عكس    32

  غطسية

جوق موسيقي 

  للبحرية

زوم إىل 

  اخللف

  /  ×  وهنا نظم وحلن  جانبية

رئيس مؤسسة   لقطة متوسطة  33

  علي معاشي

  /  ×  التحق 47يف   أمامية  ثابتة

رئيس مؤسسة   لقطة متوسطة  34

  علي معاشي

يف البحر جاه   أمامية  ثابتة

  االهلام

×  /  

  /  ×  مثل يف املغرب  جانبية  ثابتة  جوق موسيقي  لقطة جامعة  35

  /  ×  قدور السرايف  أمامية  ثابتة  قدور السرايف  لقطة صدرية  36

  /  /  فنان كبري  جانبية  ثابتة  ملحن السرايف  لقطة قريبة  37

بعد عودته إىل   أمامية  ثابتة  منظر عام للوالية  لقطة سفرية  38

  أرض الوطن

×  /  

من اليسار إىل   متحركة  منظر عام للبحر  لقطة بانورامية  39

  اليمني

  /  ×  شاءت األقدار

عام للجزائر منظر   لقطة بانورامية  40

  العاصمة

من اليسار إىل   متحركة

  اليمني

بني والية 

تيارت 

  والعاصمة

×  /  

  /  ×  بزبدة فنانيها  أمامية  ثابتة  معلم للوالية  لقطة جامعة  41

كان خيدم يف   أمامية  ثابتة  شاهد عيان  لقطة صدرية  42

  دزايرال

×  /  

زوم إىل   فرقة سفري الطرب  لقطة جامعة  43

  اخللف

ائعة فسجل ر   أمامية

  الروائع

×  /  

  /  ×  1954عام   أمامية  ثابتة  جوق موسيقي  لقطة جامعة  44
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  /  ×  /  أمامية  ثابتة  رفقاء الشهيد   لقطة جامعة  45

لقطة عكس   46

  غطسية

مقر للكشافة 

  االسالمية

اختذ علي   أمامية  ثابتة

  معاشي

/  /  

شارع مقر   لقطة غطسية  47

  الكشافة

ومن خالل   أمامية  ثابتة

  عالقاته

/  /  

لقطة عكس   48

  غطسية

مقر للكشافة 

  االسالمية

متحركة من 

األعلى إىل 

  االسفل

  /  ×  مهارات عالية  أمامية

مدخل مقر   لقطة سفرية  49

  الكشافة

  /  ×  /  أمامية  متحركة

علي معاشي   لقطة عامة   50

  يعزف ويتدرب

  /  ×  /  خلفية  ثابتة

  /  ×  /  جانبية  متحركة  اليد تعزف  لقطة قريبة جدا  51

  /  ×  /  أمامية  ثابتة  مالمح الفم  ة قريبة جدالقط  52

صاحب مزرعة   لقطة صدرية  53

  علي معاشي

يل قال يف ذاك   أمامية  ثابتة

  الوقت

/  /  

  /  ×  /  أمامية  ثابتة  مسرحية لوحة فنية  لقطة جامعة  54

  /  ×  /  جانبية  ثابتة  فريد األطرش  لقطة قريبة  55

لقطة   56

  إستعراضية

ليسار إىل من ا  متحركة  والية قسنطينة

  اليمني

/  ×  /  

من األعلى إىل   متحركة  منظر عام   غطسية لقطة  57

  األسفل

/  ×  /  

  /  ×  /  زوم إىل األمام  متحركة  والية تيزي وزو  لقطة بانورامية  58

لقطة   59

  إستعراضية

من اليسار إىل   متحركة  منطقة الصحراء

  اليمني

/  ×  /  

  /  ×  /من األمام إىل   متحركةصورة للشهيد لقطة   60
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  اخللف  يوالعلم اجلزائر   إستعراضية

  /  ×  /  جانبية  ثابتة  العلم اجلزائري  جدا لقطة قريبة  61

صالة للعرض   لقطة عامة  62

  خطاب سياسي

 Le  جانبية  ثابتة

Président 

/  /  

  ×  / إال أن املستعمر  أمامية  ثابتة  ..روين كويت و  لقطة جامعة  63

لقطة نصف   64

  جامعة

بدأ يشكك يف   ةأمامي  ثابتة  روين كويت

  حقيقة

/  ×  

قالوا كان يف   أمامية  ثابتة  شقيقة الشهيد  لقطة متوسطة  65

  السيلون

/  /  

 Mise en  عامة لقطة  66

Cène تعذيب  

اقتيد به إىل   جانبية  ثابتة

  املركز

/  ×  

 Mise en  لقطة بانورامية  67

Cène قتل 

من اليسار إىل   متحركة

  اليمني

/  ×  /  

اجلنود  أرجوا  جدا لقطة كبرية  68

 الفرنسيني

 وااهدين 

  /  ×  /  جانبية  ثابتة

لقطة   69

  إستعراضية

اجلنود الفرنسيني 

  وااهدين

من اليسار إىل   متحركة

  اليمني

/  ×  /  

اجلنود الفرنسيني   لقطة جامعة  70

  وااهدين

من اخللف إىل   متحركة

  األمام

/  ×  /  

لقطة   71

  إستعراضية

من اليسار إىل   متحركة  ااهدين

  اليمني

/  ×  /  

لقطة نصف   72

  جامعة

ااهدين واجلنود 

  الفرنسيني 

  ×  ×  /  أمامية  ثابتة

جماهدين واجلنود   لقطة جامعة  73

  الفرنسيني

  ×  ×  /  أمامية  ثابتة

  ×  ×  /  جانبية  ثابتة  ضابط فرنسي  لقطة متوسطة  74

  ×  ×  /من األعلى إىل   متحركةجندي فرنسي عكس لقطة   75
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  األسفل  والشهيد  غطسية

تعليق الشهيد يف   لقطة غطسية  76

  الشجرة

  /  ×  /  جانبية  متحركة

شاهدة عليه   أمامية  ثابتة  شقيقة الشهيد  متوسطةلقطة   77

  وعلى صحابو

×  /  

رئيس مؤسسة   لقطة متوسطة  78

  علي معاشي

شي واحد   أمامية  ثابتة

  منقدرو

/  /  

جابوهم   أمامية  ثابتة  شاهد عيان  لقطة صدرية  79

  وقتلوهم هنا

×  /  

  /  ×  ار العملية  أمامية  ثابتة  شقيقة الشهيد  لقطة صدرية  80

صاحب مزرعة   لقطة صدرية  81

  الشهيد

يل قتلوهم   أمامية  ثابتة

  فرنسا

/  /  

  /  ×  /  أمامية  ثابتة  والية تيارت  لقطة عامة   82

لقطة عكس   83

  غطسية

من األسفل إىل   متحركة  صورة الشهيد

  األعلى

إنه بطل فضل 

  الوطن

×  /  

صورة للمسجد   لقطة سفرية  84

  العتيق

وال تزال تلك   زوم إىل اخللف  متحركة

  الشجرة

/  /  

لقطة   85

  إستعراضية

من اليمني إىل   متحركة  ما جياور الشجرة

  اليسار

  /  /  تستمد حياا

هللا يا شجرة   أمامية  ثابتة  الشاعر بن زعمة  لقطة صدرية  86

  فيدينا خببار

/  /  

  /  /  شفنا ما شفنا  أمامية  ثابتة  نصب التذكاري  لقطة قريبة  87

لقطة عكس   88

  غطسية

من األعلى إىل   متحركة  الشجرة

  األسفل

 قتل وتعذيب

  من صنع 

/  /  

رئيس مؤسسة   لقطة متوسطة  89

  الشهيد

نواصل الدرب   أمامية  ثابتة

  املسطر

/  /  

  /  ×  طينطلبنا يوم و من اليمني إىل   متحركة 08الفتة اليوم لقطة   90
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  اليسار  جوان  إستعراضية

لقطة   91

  إستعراضية

 08فعاليات 

  جوان 

من اليمني إىل   متحركة

  اليسار

  /  ×  السيد الوايل

رئيس مؤسسة   لقطة متوسطة  92

  الشهيد

نتمىن كل اخلري   أمامية  ثابتة

  للشباب

×  /  

صاحب مزرعة   لقطة صدرية  93

  الشهيد

  /  /  الشبيبة تاعنا  أمامية  ثابتة

سلت أهل   أمامية  ثابتة  الشاعر بن زعمة  لقطة صدرية  94

  التاريخ

/  /  
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  :البورتري: المبحث األول

 ):مفهومه ونشأته( البورتريه : المطلب األول

تعريف :يعود مفهوم البورتريه إىل عامل الرسم الزييت الروسي، حيث يعرفه ميشال فوارول على انه«      

والتعامل مع الناس  دات وطريقة العيشابالشخصيات املتميزة وإظهار كل ما مييزها من غريها من ع

  1.»وطريقة التفكري وأماهلا ومشاريعها، وغري ذلك

وهو نوع صحفي يقوم على تقدمي وقائع آنية من احلياة الشخصية لفرد معني، حيث يبني كيف       

تنمو هذه الشخصية وتتطور وتكتمل، وما هي سلوكياا يف بيئة معينة وشروط إنتاج خالل مرحلة 

  2.تطور معينة

فيلم مصور عن شخصية وهو الصورة احلية عن « :عرف يف الثقافة اإلعالمية العربية على أنهي    

شخص ما، ونوع تعبريي إبداعي قائم بذاته يركز على شخصية فاعلة يف اتمع يقوم على الوصف 

  3.»واحلكي، فهو صورة فيها قدرة للغري

 :نشأته -

صحف املطبوعة قبل اخرتاع آلة التصوير إذ يقوم رسوم الربوتوريه عادة قدمية انتشرت بني ال«     

فيما بعد،  ةالفوتوغرافيالرسام برسم صورة الشخص طاملا كانت مالحمه معروفة ورغم استخدام الصورة 

إلضفاء ، وذلك إلضفاء نوع من التميز  4»إال أن الصحف ظلت تفضل عرض الشخصيات املرسومة

      .من غريها من الصحف نوع من التميز يف الشخصية املميزة للصحيفة

  

  

  

 
                                                 

 .193: ، ص1م، ط2009ساعد ساعد، فتيات التحرير، در اخللدونية،  1
 .74: م، د ط، ص1999الصحفية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  األنواعنصر الدين لعياضي، االقرتاحات النظرية بني  2
 .ساعد ساعد، فتيات التحرير، املرجع نفسه 3
 .111: م، ص2004، 1حممد منري حجاب، املعجم اإلعالمي، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط 4
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 :استخدام البورتري وتطوره: المطلب الثاني

جاء البورتري ليكمل األشكال التعبريية الصحفية األخرى، وبشرى نظرها للوقائع ولريفع من       

  .مقدرة وسائل اإلعالم يف التعبري عنها

  :ستخدامه نذكر منهاوكانت هناك جمموعة من العوامل اليت أسهمت يف تشكيلة وطورت ا     

 .حاجة وسائل اإلعالم إىل تنويع مادا اإلعالمية حبثا عن اإلنفراد والتمايز -

الرغبة يف تسليط املزيد من األضواء على بعض الزوايا يف حياة الشخصيات اليت ال يفلح  -

 .األخرى يف إبرازها األنواع

اإلطناب والثرثرة، وعلى غرار ذلك هناك بعض الشخصيات تتحدث بدون انقطاع إىل حد  -

 أنمما يؤدي ا إىل التعميم وطمس بعض اجلوانب اجلوهرية واألساسية واألصلية، ومبا 

البورتري يتجنب التعميم والتشبيهات ويبحث عن كل ما هو أصيل وفردي وخاص برسم 

الصحفي املعلومات بنوع من الدقة والتحديد اللذين يكشفان بنوع من العاطفة والتأثر اجلوهر 

 .إلنساين يف هذه الشخصيةا

روبورتاج حيدث أن يلتقي ببعض  أوحتقيق صحفي عندما ينزل الصحفي إىل امليدان إلجناز  -

فيتفاعل معهم  واآلخرينلتميزهم بصفة ما عن بقية املواطنني  انتباههاألشخاص الذين يلفتون 

زه روبورتاج لكن يصعب عليه الكتابة فهم يف نص يندمج إىل النوع الصحفي الذي عزم إجنا

حتقيق صحفي ولو فعل ذلك لقضى على خصائص النوع الصحفي املرغوب فيه لكن  أو

  1.التحقيق أوالبورتري يهتم ذه املعلومات وينشرها يف شكل مستقل على الروبورتاج 

الصحفي ورسالته بشكل قوي ورائع من خالل جعل  أهدافالبورتري ميكنه إبالغ  -

2.تمعالشخصية مثالية وقدرة يف ا  

 

  :أنواع البورتري

                                                 
 .196-195: ساعد ساعد، فتيات التحرير، املرجع سبق ذكره، ص 1
 .190: املرجع سبق ذكره، صالصحفية،  األنواعنصر الدين لعياضي، االقرتاحات النظرية بني  2
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  .البورتري التعريفي -

 .البورتري اإلعالمي الصحفي -

 .البورتري اإلعالين التسويقي -

 .البورتري الفين ذو لطابع احليوي -

  .بورتري الشخصية -

 :وأهميته هتصوير البورتري:  المطلب الثالث

و إظهار مالمح هو تصوير شخص أو جمموعة من األشخاص وهو مثل فن البورتريه هدفه ه      

املؤثرة يف تصوير البورتري هي اإلضاءة حيث تعبري الوجه والشخصية  العناصرالوجوه وتعبرياا واهم 

  .اليت يعكسها قد يتغري الضوء الساقط عليه

فمثال فن التصوير اخلارجي يعترب أسوأ وقت لتصوير الوجه هو عندما تكون الشمس مرتفعة يف       

مما جيعل العينني يف عمق ظل أسود، ولكن عندما تكون  أعلىة بقوة من وسط السماء تكون مضاء

السماء ا غيوم فإن تصوير الوجه يكون مجيال كل ما كانت الصورة أمجل، مثال ميكن التصوير جبانب 

نافذة يأيت منها نور الشمس الطبيعي ويكون موضوع على هذه النافذة ستار شفاف لونه أبيض 

تكون العيون بالثلث األعلى من الصورة ويفضل املصورين استخدام  أناحلاد على  لتثبيت النور املركز

ليظهر العزل ) 03(لتصوير البورتريه بفتحة عدسة أقل من ثالثة ) 08(فتحة العدسة رقم مثانية 

  .للخلفية ويبدي مجال أكثر للصورة

معينة انطالقا من تارخيه البورتري يف كونه عمل إبداعي ذايت يرسم فيه شخصية  أمهيةوتكمن      

  1.بنوع من اإلعجاب

  

                                                 
  .ويكيبديا املوسوعة احلرة Forum.stop55.com/611938.html  )سا.22:3م، 2014- 31-05( 1
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  : الفضاء العمومي: المبحث الثاني

 :مفهومه وتطوره :المطلب األول

يعود مفهوم الفضاء العمومي إىل حقبة اإلغريقية، أي إىل النقاشات اليت كان خبوضها الفالسفة      

الد تالقح الثقافات، على سبيل املثل ميكن اإلشارة إىل النقاشات واحلوارات يف ساحات أثينا القدمية ب

اليت كان خيوضها سقراط املتجول يف الشوارع كتجسيد للفضاء العمومي، لكن الفرق واضح بني 

) 18(الفضاء العمومي الذي كان لدى اإلغريق والفضاء العمومي الذي نشأ يف القرن الثامن عشر 

وهو احلرية والدفاع عنه ضد ) )18ا الفضاء العمومي خالل القرن الثامن عشر وأهم ميزة يتميز 

واملقاهي تستضيف هذه الظاهرة  األدبيةهيمنة الدولة وأجهزا القمعية حيث، كانت الصالونات 

نظر اجلديدة املتمثلة باالستقاللية الذاتية ضد إمالء الدولة، وعليه ميكن اعتبار اتمع املدين حمايدا بال

اال  نشأةمسؤول عن  اآلدابهابرماس آنذاك أن  إىل السلطة واهليمنة على سبيل املثال يعترب

  .العمومي بفصل الصحف اليت نشأها اال العمومي املتأدب يف إشارة كذلك إىل الدور اجلوهري

السؤال جعل هابرماس من مصطلح الفضاء العمومي مدخال جوهريا إىل النظرية الدميقراطية ف     

ما هي الظروف االجتماعية اليت تسمح حبور عقالين : األساسي الذي يطرحه هابرماس هو كالتايل

الشأن العام، وهي قضايا يناقشها أشخاص ذاتيون يهدفون إىل اعتماد احلجج يف نقدي حول قضايا 

  .اختاذ القرارات بدل اعتماد مبادئ سلطوية

السلطة هي اليت تضع القوانني احلقيقة «:الذي يرى أن وهذا عكس طرح كانط بالنسبة للموضوع     

وال يتحقق الفضاء العمومي يف مجهورية املثقفني فقط بل يتحقق من خالل االستعمال (...) 

  .1»العمومي للعقل بالنسبة لكل األفراد الذين يقومون بذلك

ملعاصر جماال للمناقشة ميثل موقعا مركزيا يف الفكر السياسي ا« :اال العمومي حسب هابرماس    

وإطارا ملختلف القدرات الفكرية على الربهنة واإلقناع، واحلل الرمزي للصراعات بنوعيها الداخلية 

2.»جماال للعنف واهليمنة ونفي اآلخر وعدم االعرتاف به األحوالواخلارجية وليس بأي حال من 
 

                                                 
 .94: ، ص1املعاصرة منوذج هابرماس، إفريقيا الشرق، ط 1
م، 2007، الرباط، اآلدابمنشورات كلية العمومي بني كانط وهابرماس،  ءالفضاحممد نور الدين فايه، احلداثة والتواصل يف الفلسفة النقدية مفهوم  2

 .94: ص



  العموميالفضاء                      اإلطار النظري
 

10 
 

 :وكانط هابرماسالفضاء العمومي بين : المطلب الثاني

ضاء العمومي فكرة طرحها الفيلسوف األملاين بورغت هابرماس يف كتاب له صدر سنة الف     

م لكنها مازالت تلقى قبوال لدى الباحثني يف شأن اإلعالم والسياسة والرأي العام، ويف خضم  1962

كل هذا يبحث هابرماس عن الظروف االجتماعية اليت تسمح حبوار عقالين نقدي حول قضايا 

  .العام الشأن

يناقشها أشخاص ذاتيون يهدفون إىل االعتماد احلجج يف اختاذ ) هابرماس( نظرهوهي قضايا يف      

  .القرارات بدل اعتماد مبادئ سلطوية

هنا يدخل هابرماس من خالل طرحه يف جدلية مع كانط الذي يرى أن السلطة هي اليت تضع      

مجهورية املثقفني فقط، بل يتحقق من خالل القوانني ال احلقيقة وان الفضاء العمومي ال يتحقق يف 

  .االستعمال العمومي للعقل بالنسبة لكل األفراد الذين يقومون بذلك

اال العمومي حيتل موقعا مركزيا يف الفكر السياسي املعاصر باعتباره جماال  أنلريى هابرماس     

احلل الرمزي للصراعات بنوعيها للمناقشة وإطارا ملختلف القدرات الفكرية على الربهنة واإلقناع و 

جماال للعنف واهليمنة ونفي اآلخر وعدم االعرتاف  األحوالالداخلية واخلارجية، وليس بأي حال من 

1.به
 

 :أهم تحوالته: المطلب الثالث

ومنتديات  ومقاهعلى شكل نوادر وصالونات ) 18(بدأ الفضاء العمومي يف القرن الثامن عشر      

بة من الربجوازيني وأصحاب األفكار املستنرية ملناقشة القضايا العامة وإثارة املسائل خاصة يرتادها النخ

السياسية يف إطار خاص، وحتولت هذه الفضاءات العمومية إىل معادل لسلطة الدولة املطلقة، هكذا 

  .مسح الفضاء العمومي بوقوف النخبة يف وجه االستبداد املطلق

العام، كانت  الشأنطار مجهورية تسمح للناس بالتداول اخلاص يف حرية التجمع والتجمهر يف إ     

تلك بداية فكرة الفضاء العمومي اليت توسعت لتشمل التجمهر يف الساحات العمومية والتظاهر يف 

  .الشوارع والتنديد العلين بالسلطة املستبدة 

                                                 
 .94: م، ص2007، الرابط، اآلدابالعمومي بني كانط وهارماس، منشورات كلية  الفضاءمفهوم  1
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لعمومي امتدادا جديدا أعطى للفضاء ا) خاصة الصحافة(لكن جميء وسائل اإلعالم اجلماهريية      

مهما، فصارت وسائل اإلعالم متارس الوظيفة النقدية اليت بدأا النوادي النخبوية ومع بروز اإلذاعة 

والتلفزيون أضحى لوسائل اإلعالم نفوذا جديدا على وعي اجلمهور وأصبحت وسائل اإلعالم 

  .فعالية أكثراجلماهريية 

كان طرة املال والسلطة السياسية أقدها القوة النقدية اليت  وقوع وسائل اإلعالم حتت سي أنغري      

ميارسها الفضاء العمومي الذي مل يعد قادرا على أداء الوظيفة النقدية اليت نشأ من أجلها بل أصبح 

هذا الفضاء المتداد للسلطات املهيمنة واليت متارس من خالل وسائل إلعالم التملق والتزيف بل 

ه، اإلثارة وتعمل على تغييب الوعي وإفقاد للنقد من أي حمتوى عقلي باستعمال وسائل الرتفي

التحريض تنزيف الوعي وإغفال القضايا احلقيقية وبالتايل دفع الناس إىل االستكانة وقبول القوالب 

  .اجلاهزة يف الوعي والتفكري

تصالية، هكذا حتول صناع وطغت الوظيفة اال اإلعالمانتهت الوظيفة اإلعالمية التقليدية لوسائل      

عالقات هيمنة أي االنتقال من عصر الفكر الفردي إىل  منشئو املعرفة واملعلومات إىل ضياع صورة 

عصر العاطفة اجلماعية ومن زمن الكلمة الواعية إىل الصورة املؤثرة املعطلة للعقل، والنتيجة احلتمية 

كل ذلك من أجل ) النخبة(على النوعية ) األغلبية(تغيب الوعي واإلساءة للعقل وتغليب منطق الكم 

اجلماهري يف حلظة إغفال الوعي بقصد حتويلها إىل قطيع قابل للتوجيه والتحكم على وعي  ءاالستيال

عن بعد، تلك هي الوظيفة اجلديدة للفضاء العمومي الذي ال يرمي النقد وذلك هو جوهر االنتقال 

  .من عصر وسائل اإلعالم إىل عصر وسائل االتصال



 

 

  
  

��
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   :علي معاشي: المبحث الثالث

 :مولده ونشأته: المطلب األول

ببلدية  م مبزرعة فالحية تسمى عطفي اللويزة1927 أوت 12ولد الشهيد علي معاشي يوم      

بوشقيف والية تيارت من أم تدعى خيثر الزهرة واألب قدور معاشي اللذان أجنبا معاشي حممد 

كليبار ) حي بناصرة(الشعيب األصغر، ترعرع بني أزقة احلي  االبنومعاشي الصحراوي ومعاشي علي 

  .املدينة الشهيد محداين عدة مشال مدينة تيارت  أعالمسابقا املسمى اليوم باسم احد 

تلقى دروسه االبتدائية عني الكرمة، مث انتقل ملساعدة والده يف الفالحة حيث كان أباه فالحا،      

  .صاحب أرض فالحية ببلدية بوشقيف من مستوى معشي ال بأس به

زرت تونس، خالل هذه نالتحق باخلدمة العسكرية اإلجبارية يف البحرية الفرنسية ب 20ويف سنة      

  .املدة اكتسب عدة مهارات ومعارف فنية وسياسية نضالية امتلك من خالهلا عزمية وشخصية وطنية

يصبح بعد بعد عودته إىل أرض الوطن استقر بالعاصمة ليحالفه احلظ ان حيتك بفنانيها وتقنيها ل     

مت بعدها تقنيا باإلذاعة هناك  (Péri Tizéne)يف شارع بريي تيزان  (Pin)ذلك تقنيا مع السيد 

  .راجلزائ أنغامأين اكتشف يف ذاته فياض مكنونه الفين ليسجل رائع الروائع 

 Roniروين كويت (الوطنية وبعد كسره للصوت اإلذاعي تقنيا خلطاب   األغنيةبعد هذه     

Cotée (ليفصل اجلزائر واجلزائريني بدأت شكوك السلطات الفرنسية يف عمله النضايل السري،  ضد

م بعدما ترصدت له كل احلقائق واملعلومات وسرعان ما عرف أنه 1952من عمله باإلذاعة عام 

مراقب وان السلطات الفرنسية على علم بكل حتركاته عاد إىل والية تيارت وهو متشبع بأفكار نضالية 

  .اعتزم جتسيدها خالل عودته مشروعة

اليت سبقت سفري الطرب واملنبثقة عن احلركة  األندلسيةعاد إىل الفن واحتك بالفرقة املوسيقية     

، الكشافة اإلسالمية، وفرقة األندلسيةجوا صرحا جيمع بني قدماء  بضعوام 1928الوطنية سنة 

كان يف الطليعة من اجل تسايط احلياة الرباب البلدي، أينما ساهم يف خلق حميط رفيع وفضاء عام  

ملقهى وحىت من خالل اىل إ االسينمالفنية واملدنية من خالل فضاءات عمومية تعددت من املسرح إىل 

  .النشاط السمعي البصري باإلذاعة مكان عمل علي معاشي سابقا



  علي معاشي                              اإلطار النظري
 

13 
 

النضالية  كون فرقة مسيت سفري الطرب وهي فرقة مسرحية موسيقية جسد من خالهلا أفكاره       

الكشافة اإلسالمية ومسكنه الريفي بعطفي  أمههاوالتحسيسية بأمهية الثورة وكانت له عدة مقرات 

  .اللويزة مكان لقاءاته السرية مع ااهدين

م ألقيت السلطات الفرنسية عليه القبض وهو بصدد 1958شهر أفريل من عام  أواخرويف      

برفقة    Ford Amerccone Bleuلى منت سيارة العودة من سكنه العائلي بالريف وهو ع

 08بعض أفراد عائلته، حيث اقتيد به إىل مركز التصفية والعبور هناك أين سجن وعذب إىل غاية 

جوان من نفس السنة حيث أخذته القوات العسكرية مع اثنان من رفقائه إىل أعايل املدينة هناك أين 

حىت يشاهدهم املأل وهم قد علقوا على شجرة مبشذب  وكارنقتلوا وكبلت أرجلهم واخذوا إىل ساحة 

   .    اجلزائر وحىت يصبحوا عربة لكل من ينهك حرمات فرنسا

 :أعماله الفنية: المطلب الثاني

طابعه املميز املسمى  أعطاهاالفنية  األعمالجمموعة من ) علي معاشي(للفنان الرمز الشهيد      

نظرا لعمق موهبته من خالل ممارسته ومعرفته ألصول املوسيقى  الهأعميف العديد من ) الطابع الوهراين(

أغنية، غىن للبحر، للحب، للحياة، للشباب، للوطن  16العربية، وله العديد من األعمال ما يفوق 

ولكن  أعمالهيف ظروف حمدود يقارب العشر سنوات من املمارسة، ولوال حق االستعمار لزادت 

  1.وصاحل للدوام  أعظماخللود 

  :أغانيه أهمومن     

يا شات ( األغاين، أول أغنية له وهو مولوع بالبحر وتلتها جمموعة من )يا بابور... يا بابور(    

وصيت (، )ياذاك اليوم فالعشية(، )حتت مساء اجلزائر(، )مازال أعليك اخنمم(، و )النجمة واهلالل

طريق (كما كان له تلحني موسيقى بعنوان   اخل،...، )زيارة سيدي خالد(، )زاهيني والباس(، )القمري

2).وهران
 

 

  

                                                 
 .جريدة صوت الشعب 1
 .م1990فن وكفاح ، اجلزائر، ) م1958- م1927(رمحان عبد الرمحن، علي معاشي  أوعمار بلخوجة، ترمجة  2
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 :عالقته بالفضاء العمومي: المطلب الثالث

 :الجانب السمعي البصري -

ومع احتكاكه الدائم بأهم اإلعالميني وحىت  (RTA)يعترب الشهيد تقين سابق بإذاعة اجلزائر      

من خالل تسجيله باإلذاعة وكان الشخصيات البارزة خاصة الفنانني قرر إصدار أول مولود غنائي 

  1.الشخصيات أهماجلزائر ومن بني  أنغامم حتت عنوان 1956ذلك سنة 

 :المسرح -

يعترب علي معاشي ممثل ومريب مسرحي يف نفس الوقت فكل طفل أن ذاك كانت له عالقة باملسرح 

 واألمل، أمل الثورة أصبح اليوم شيخا أو رمبا قضى حنبه، ولكنهم مجيعا عاشوا وتقامسوا ذكريات األمل

واإلستعمار، أما األمل فكان يزرعه علي معاشي يف قلب كل طفل وممثل مسرحي، أمل ميلؤه حب 

اليت كانت جتمع بني الفن  الوطن حب النضال وهذا ما جسده يف الفرقة املسرحية واملوسيقية

ما شهدته ساحة ، كان الشهيد يغين للوطن ويزرع حبه يف قلب كل اجلزائريني هذا 2والكوميديا

أنتهكت حرمتهم من  من خالل أغاين وأناشيد وطنية كانت تردد من طرف أطفال أبرياء )كارنو(

أرضهم لتصبح مسرحا ألبشع صور  احتلتوتدعي احلضارة  اإلنسانطرف دولة تدعي حقوق 

 يوم الثامن جوان هومشاهد القتل والتعذيب هذا ما شهده الفنان املسرحي علي معاشي مع رفيقي

أمام املأل والتذكرة جمانا للمعمريني وإرغام على كل املارة وكل ) كارنو(، وكان العرض بساحة 1958

من أرجلهم كاحليوانات بل وتفتقد  رون ويعلقونجيأن ذاك ملشاهدة العرض املريب لثالثة أبطال  طفل

    3.جثثهم ورمبا تقدم للكالب كما يشهد التاريخ

 :المجتمع المدني -

باإلضافة إىل ) اجلزائرية اإلسالميةحركة الكشافة (شهيد مناضال وعضوا منخرط يف كان ال       

م ومن خالل ذلك متكن من 1928سنة ) احلركة الوطنية(اليت تكونت يف ظل ) األندلسيةاجلمعية (

  ).مكي(بعد  األندلسيةخلق حميط فين ليواصل محل مشعل الفرقة 

                                                 
 .وبعض أفراد عائلتهشهادات لرفقائه  1
 .1990، 1فن وكفاح اجلزائر ، ط) 1958-1927(عمار بلخوجة، ترمجة رمحان عبد الرمحن، علي معاشي  2
 .جريدة صوت الشعب 3
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م، ومن 1953وذلك سنة ) سفري الطرب(ق عليها اسم مث تأسيسه بعد ذلك لفرقة مسرحية أطل     

منربا جلمع الشمل وحتسيس الشعب اجلزائري خاصة وقد  األغنيةهنا اخذ على عاتقه مهمة جعل 

سالح بنوع آخر  األغنيةتزامن ذلك مع التحضريات النطالق الثورة ايدة الثورة التحريرية، فاعترب 

سقل مالمح اتمع املدين يف  أهمقالل البالد، هذه وكفاح هلدف واحد وهو وحدة الشعب واست

 .شخصيته الشهيد ويف حتديد هدفه حنو القضية الوطنية



 الجانب المنهجي

 :تحديد اإلشكالية -

تعترب والية تيارت ومنذ العصور القدمية منبع لكثري من األعالم والنوابغ يف شىت ااالت العلمية       

  .الفنية والتارخيية

شخصيات سامهت يف خلق إرث توارثته األجيال واعتربت من خالل بطوالا وانتصاراا       

ايد رجال أوفياء خملصني عاهدوا الوطن وما بدلوا به تبديال العظيمة جزأ ال يتجزأ من تاريخ اجلزائر 

  .ناداهم فكانوا عظماء ملبني ومرددين أرضنا اجلزائر.. 

ومل يكن سالحهم النار فقط بل كانت النغمة اجلميلة والكلمة اهلادفة من .. فزعوا العدو وأذلوه       

  .دةبني الوسائل األخرى اليت سامهت يف ثورة نوفمرب اي

به حني فضل الوطن عن الشباب فاختاره الوطن يف عز ضى حنقفهناك من ينظر وهناك من       

  .شبابه

هو شاب من خريت أبناء هذا الوطن األغر، مل تغربه النجومية وال كسب الشهرة وال املال يف مساره 

اء العارمة، وإميان الفين، بل استعمله وسيلة للتعبري على مدى إخالصه لوطنه، ولتبليغ رسالته الشم

  .الراسخ بالضرورة احلتمية اليت ناد من اجلها ملفه الصاحل أال وهي استقالل اجلزائر

الفارس املغوار البطل الشهيد الذي وصف بكل الصفات لشجاعته، أعزه اهللا ) علي معاشي(     

  .وحضاه بنعمة االستشهاد اليت صنع ملفا قصته قضية وعنوان

  :إلشكالية التاليةوعليه جاء طرح ا     

 ما هي مسات الشخصية؟ -

 كيف أثرت وتأثرت مبحيطها؟ -

 وخلقت منه فضاءات عامة للتدريب والنشاط الفين والنضال الثوري؟ -

 

 

  



 الجانب المنهجي

 :أهمية الدراسة -

هناك أشخاص تكتب أمساؤهم بأحرف من ذهب يف سجل تارخيينا العظيم، تاريخ اجلزائر الذي       

اقف بطولية لرجال قلما جيود الزمان م، لكنه جاد بالكثري منهم عاملية ومو  وأحداثحيفل بوقائع 

، ونعيش حنن بني أحضاا، كل صباح   حىت تستقل بالدنا احلسية، وحىت تطلع مشس احلرية فيها

بدماء مليون ونصف مليون شهيد شهداء ضحوا للوطن أوال وللوطن ثانيا  ارتوتاليت  وعلى أرضها

أيضا، كالنغمة اجلميلة  أخرىح بسالح النار فقط بل سامهت فيه وسائل وللوطن أبدا، ومل يكن الكفا 

رجل كان فنانا كان مناضال وكان ) علي معاشي(والكلمة اهلادفة، وقد كان ذلك دأب الرجل الرمز 

فاعال يف فضاء عمومي تظهر مالحمه يف العناصر املكونة له واليت سامهت يف سقل شخصية الرجل 

  .حمور دراستنا اليومالرمزي الذي هو حمل و 

  :حيث متثلت أهداف دراستنا على النحو التايل     

إثراء الرصيد املعريف حول الرجل الرمز علي معاشي من خالل بناء قاعدة معرفية حول حياته  -

ليست املدنية فقط وإمنا املتعلقة أيضا بالفضاء العمومي من مسرح اتمع املدين والنشاط 

 .السمعي البصري أيضا

  .ية البورتري عامة وبورتريه الشخصية خاصة يف إبراز معامل الشخصيات املهمةأمه -

 :أسباب اختيار الموضوع -

  .إنا اختيارنا هلذا املوضوع ينطلق أساسا من عدة أسباب موضوعية منها وأخرى ذاتية      

 :األسباب الموضوعية •

 .كان له دور يف تاريخ اجلزائرإبراز تاريخ شخصيات   -

 .يخ احملليإبراز التار  -

 .إبراز مالمح الفضاء العمومي يف اجلزائر أثناء الثورة -

 ).الثورة التحريرية(وإبراز أهم الشخصيات اليت احتكت ذا اال يف هذه الفرتة  -

 



 الجانب المنهجي

 :األسباب ذاتية •

ربط الدراسة بالتخصص اليت نتبعه يف مسارنا اجلامعي أال وهو مسعي بصري والفضاء  -

الشطر الثاين من التخصص فضاء عمومي  إطارمسعي بصري يف  العمومي وبالتايل نقدم عمل

 .التخصص الدراسي إطاروبالتايل االستفادة من جتربة البحث يف 

 .تعد الشخصية فرد من عائلة الطالب املنجز هلذا العمل حممد علي معاشي -

 .جوان 08طين وهو يوم الفنان افتخارنا ذه الشخصية البارزة اليت خيصص من اجلها يوم و  -

أجنزت أعمال مسعية بصرية حول هذه الشخصية سابقا ونرى حنن بإجنازنا هلذا العمل  -

أن لنا نظرة خمتلفة حول املوضوع وأمهيته خاصة عندما يتعلق مبجال الفضاء ) املوضوع(

 .العمومي

 :صعوبات البحث -

الصعوبات والعقاب اليت واجهتنا هي  هناك عدة صعوبات تواجه كل باحث أكادميي ومن بني      

  :كالتايل

فيلمي وأحيانا استحالة ذلك متاما من صعوبة احلصول على ترخيصات من اجل التصوير ال -

 .طرف اجلهات املعنية 

حتتاج إىل إمكانيات بشرية ومادية مل نتحصل  La Mise En Cèneإعادة إنتاج الواقع أو  -

 .توازن على األقلعليها بسهولة بل جبهد تام إلجناز عمل م

  

  

  

  

 

 :المنهج المتبع -



 الجانب المنهجي

نظرا ألن موضوع دراستنا يتناول شخصية تارخيية هلا عالقة بقضايا وجماالت تارخيية هذا من جهة      

  .ترتكز دراستنا على موضوع له عالقة بالتاريخ أيضا وهو الفضاء العمومي أخرىومن جهة 

القرتاحات املستخدمة واليت ختدم موضوع وتفيد ارتأينا أن تكون هناك جمموعة من املناهج وا     

  .موضوع حبثنا

  :وإن أهم املناهج اليت استخدمناها متثلت فيما يلي     

 :المنهج التاريخي •

حادثة وقعت يف املاضي وفق إجراء البحث  وتأويلطريقة لتناول «:يعرفه موريس أجنرس على أنه     

الكشف عن وثائق أخرى جديدة واحملافظة على والفحص اخلاص بالوثائق واألرشيف كما يسمح ب

   1.»القدمية منها، فهو يعترب إجراء إلثبات أصالة الوثائق وترميزها واحلفاظ عليها

  :منهج دراسة الحالة •

املنهج الذي يتجه إىل مجيع البيانات «:نهأيعرفه عمار بوحوش وحممد حممود الذنيبات على       

مؤسسته أو نظما اجتماعيا، وهو يقوم على أساس  أوواءا كانت فرد العلمية املتعلقة بأية وحدة، س

التعمق يف دراسة مجيع املراحل اليت مرت ا وذلك بقصد الوصول إىل تعميمات متعلقة بالوحدة 

  2.»املدروسة ويغريها عن الوحدات املتشاة
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 الجانب المنهجي

 :الشهيد علي معاشي •

مبزرعة فالحية عطفي اللويزة بلدية عني بوشقيف والية تيارت  م1927فنان جزائري ولد عام      

عرف بفنه الثوري والعريب األصيل خالل الفرتة االستعمارية للجزائر كما عرف بنشاطه وتفاعله مع 

عدة عناصر مشكلة للفضاء العمومي السمعي البصري املقهى، املسرح واتمع املدين، اهتم بتنمية 

جوان  08جانب الوطنية والطابع الوهراين الذي متيز به استشهد يوم احلس املدين من خالل أ

 .م1958

 :ضاء العموميفال •

هو فضاء للنقاش احلر والنقد العقالين يسمح بإثارة القضايا العامة من طرف األفراد ويسمح بأن     

  .يتحول الرأي اخلاص يف الشأن العام والنقد الشخصي إىل فكرة عامة فصل لعموم الناس

الثامن عشر على شكل نواد وصالونات ومقاهي ومنتديات ) 18(بدا الفضاء العمومي يف القرن      

خاصة يرتادها للنخبة الربجوازيني وأصحاب األفكار املستنرية ملناقشة القضايا العامة وإثارة املسائل 

 . ملطلقةالسياسية يف إطار خاص، وحتولت هذه الفضاءات العمومية إىل معادل لسلطة الدولة ا



  :قائمة المراجع
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  خطة البحث

  مقدمة -

  :الجانب المنهجي •

 .حتديد اإلشكالية -

  .أمهية الدراسة -

 .أسباب اختيار املوضوع -

 .صعوبات البحث -

 .املنهج املتبع -

 .حتديد املفاهيم -

  :اإلطار النظري •

  :البورتري: المبحث األول

 .مفهومه ونشأة البورتري: املطلب األول -

 .استخدام البورتري وتطوره: املطلب الثاين -

 .تصوير البورتري وأمهيته: املطلب الثالث -

  : الفضاء العمومي: المبحث الثاني    

 .مفهومه وتطوره: املطلب األول -

 .حتوالته أهم: ب الثايناملطل -

  .مالحمه أثناء الثورة اجلزائرية كنموذج :املطلب الثالث -

  : علي معاشي: المبحث الثالث    

 .مولده ونشأته: املطلب األول -

 .أعماله الفنية: املطلب الثاين -



 .عالقته بالفضاء العمومي: املطلب الثالث -

 :اإلطار التطبيقي •

 .بطاقة فنية -

 .السينويسي -

 .ايةجنرييك البد -

 .جنرييك النهاية -

 .التقطيع التقين -

 

 

 



 قدمةم

  :قدمةم

، فهي جوهرة عربية مسلمة، أسعفها املوقع "البلد القارة"أقل ما ميكن أن نصف به اجلزائر أا 

االسرتاتيجي، والرقعة اجلغرافية الواسعة لتكون جنة أرضية مطبوعة بفسيفساء مناخية وتضاريسية تغري 

للشهيد علي " اجلزائر أنغام"مدونة  ...وزادها اإلرث التارخيي واحلضاري تألقا وإارا ...بالسياحة فيها

تتحفكم يوميا بشيء من هذا وذاك، لتبقى وثيقة تارخيية وسياحية وثقافية خالدة عن بلد معاشي 

  ...قضية وعنوان ،أسطورة جعل منها قصةفالشهيد علي معاشي  املليون ونصف املليون شهيد

افتخارا و د بأم اجلزائر حبا و فاستجاب و ندولد ليكون شهيدا ناداه الوطن فهل كان يعلم أنه 

مل يغريه كسب املال و ال شاب من أبناء هدا الوطن األغر ، تأمال يف غد مشرق وتشييد صرح احلرية

  ية حني فضل الوطن عن الشباب فاختاره الوطن يف عز شبابه مالنجو 

غىن بعث الروح الوطنية، جعل معاشي من املسرح والفن فضاءا ومنربا للتحسيس والتجنيد و 

  .اجلزائرينياجلماهري للوطن و زرع حبه يف قلوب 

 و لغة الفني تلعبه أغانيه الوطنية ذال خالل الصدىمن نا باحلرية كان الشهيد مناضال مؤم

  . السالح عن لغةاليت ال تقل أمهية و تأثريا 
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 :بطاقة فنية

  .حىت ال ننسى الشهيد :العنوان -

 .بورتريه: نوع السمعي البصري -

 17:09   :املدة -

 .علي معاشي و بن يسعد يامسينة حممد :تعليق -

 .حممد زروقي: التصوير -

 حممد علي معاشي: اإلخراج -

 .    بن يسعد يامسينة                

 حممد علي معاشي :اجتاملون -

  SAMSUNG 14 ,5 MP FULL HD  :نوع الكامريا املستخدمة -

 PINNACLE V15 HD   :نوع الربنامج -
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  :سسيبالسينو 

يعد البورتري تصويرا حلياة شخصية بارزة يف اجلزائر عامة ووالية تيارت خاصة، شخصية عرفت      

ريرية بغية اسرتجاع بنضاهلا وكفاحها بالنغمة الرنانة والكلمة اهلادفة جتاه القضية الوطنية أثناء الثورة التح

السيادة وتشيد صرح احلرية هي شخصية علي معاشي اليت كانت صامدة يف وجه العدو حيث غىن 

للجزائر الوطن احلبيب يف وقت كان خياف فيه من يقول بالدي وقال الشهيد آنذاك بكل فخر 

الفن وسيلته الوحيدة يف وشهامة واعتزاز ونقول بالدي اجلزائر يف سنفونية أمساها أنغام اجلزائر ومل يكن 

الكفاح عرف أيضا بنضاله السري مع جبهة التحرير الوطنية، وكانت أناقته فنه وشخصيته الفنية 

على إبعاد كل الشكوك من طرف السلطات الفرنسية يف اخنراطه ونضاله  ساعدتإحدى العوامل اليت 

  .مع جبهة التحرير الوطين

نة للقضاء العمومي واليت ساعدت يف سقل شخصية الفنان العناصر املكو  أهمكما يتناول البورتري 

 البصريوالكشافة اإلسالمية السمعي  األندلسيةاتمع املدين واخنراطه يف اجلمعية  وأمههاوالشهيد 

آنذاك املسرح وتأسيسه لفرقة مسرحية وموسيقية يف نفس الوقت أمساها  RTAوعمله كتقين باإلذاعة 

  .سفري الطرب

عائلته وشاعر أحد أفراد ول البورتري أيضا شهادات لشخصيات بارزة متثلت يف رفقاء كما يتنا      

  .املوضوع عايش احلقبة الزمنية اليت تناوهلا

  .جوان اليوم التارخيي الستشهاد علي معاشي 08باإلضافة إىل اليوم الوطين للفنان املصادف لـ      

 Mise En) إعادة إنتاج الواقع(من خالل  ويف األخري تطرقنا إىل استشهاد الفنان الرمز    

Céne.  

  

  

  

  

  :جنيريك البداية
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  جامعة عبد احلميد بن باديس

  كلية العلوم االجتماعية

  قسم علو اإلعالم واالتصال

  تقدم

  بورتري مصور بعنوان علي معاشي

  لنيل شهادة املاسرت

  ختصص مسعي بصري والفضاء العمومي

  :من إعداد

  حممد علي معاشي

  امسينةعد ييسبن 

  حتت إشراف األستاذ 

  بوعمامة العريب

  السنة اجلامعية

2013-2014  

  

  

  

  

  

  

  :جنيريك النهاية
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  جامعة عبد احلميد ابن باديس

  قسم علوم اإلعالم واالتصال 

  :من إعداد وتعليق

  معاشي علي 

  بن يسعد يامسينة

  :بمساعدة

  زروقي حممد 

  هروال حممد 

  بودبزة عبد القادر 

  :األستاذ تحت إشراف

  العريب بوعمامة

  :إخراج

  معاشي علي و بن يسعد يامسينة

  

 

  

  

  

  

  

  :التقطيع التقني
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حركة   مضمون اللقطة  نوع اللقطة  رقم اللقطة

  الكاميرا

  الضجيج  الموسيقى  الحوار  زاوية التصوير

لقطة عامة   01

  بانورامية

منظر حول والية 

  تيارت

جانبية من   متحركة

اليسار إىل 

  اليمني

تاريخ .. تيهرت

  يكفي ال

×  /  

ال ميكن   أمامية  ثابتة  منظر عام للوالية  لقطة عامة  02

  حصرها

/  /  

تاريخ ال   أمامية  ثابتة  منظر عام للوالية  لقطة عامة  03

  ..ينسى

/  /  

لقطة بانورامية   04

  

منظر عام ألحد 

  طرقات الوالية

فمن قال والية   جانبية  متحركة

  تيارت

×  /  

  /  ×  /  أمامية  بتةثا  منظر عام للوالية  لقطة عامة  05

منظر ألحد معامل   عكس غطسية  06

  الوالية

من األسفل إىل   متحركة

  األعلى

/  ×  /  

معلم من معامل   لقطة بانورامية  07

  الوالية

من اليمني إىل   متحركة

  اليسار

/  ×  /  

فمن قال والية   أمامية  ثابتة  منظر طبيعي  لقطة عامة  08

  تيارت

/  /  

من اليسار إىل   متحركة  ةمنظر للمزرع  لقطة بانورامية  09

  اليمني

ولد علي 

  معاشي

/  /  

لقطة   10

  استعراضية

من اليسار إىل   متحركة  منظر طبيعي

  اليمني

  /  /  ببلدية بوشقيف

صاحب مزرعة   لقطة صدرية  11

  علي معاشي

علي معاشي   أمامية  ثابتة

  هنا زاد

×  ×  

رئيس مؤسسة   لقطة متوسطة  12

  علي معاشي

الرمز علي   أمامية  ثابتة

  عاشيم

×  /  

  /  ×  ترعرع الشهيد   أمامية  ثابتة  حي شعيب  لقطة عامة  13
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لقطة   14

  استعراضية

من اليسار إىل   متحركة  حي شعيب

  اليمني

  /  ×  احلي الشعيب

كان يسكن   أمامية  ثابتة  شاهد عيان  لقطة صدرية  15

  عندنا

/  ×  

رئيس مؤسسة    متوسطة لقطة  16

  علي معاشي

حي بناصر يل   أمامية  ثابتة

  هو

/  /  

هو حي   جانبية  ثابتة  أزقة احلي الشعيب  لقطة عامة  17

  الشهداء

×  /  

لقطة   18

  استعراضية

من اليمني إىل   متحركة  حي شعيب

  اليسار

  /  ×  مث علي معاشي

أحد أروقة احلي   لقطة عامة  19

  الشعيب

أحد أحياء   أمامية  ثابتة

  الشهداء

×  /  

  /  ×  /  فزوم إىل اخلل  متحركة  مدرسة الشهيد  لقطة سفرية  20

معامل تتوسط   لقطة عامة  21

  املدينة

تلقى دروسه   جانبية  ثابتة

  االبتدائية

/  /  

لقطة   22

  استعراضية

من اليمني إىل   متحركة  مدرسة الشهيد

  اليسار

مدرسة عني 

  الكرمة

/  /  

ملدخل  مصاعد  غطسية  23

  املدرسة

حيث كان أباه   أمامية  ثابتة

  فالحا

/  /  

مدرسة عني   لقطة عامة  24

  مةالكر 

زوم إىل 

  اخللف

  /  ×  /  أمامية

زوم إىل   تالميذ  لقطة جامعة  25

  اخللف

  /  ×  /  أمامية

ملا بلغ الثانية   جانبية  ثابتة  رجال البحرية  لقطة جامعة  26

  والعشرين

/  /  

  /  /  بعامل الفن  أمامية  ثابتة  بواخر للبحرية  لقطة عامة  27

باخرة خاصة   لقطة عامة  28

  بالبحرية

تنقالته  خالل  جانبية  ثابتة

  يف البحر

/  /  
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العزف على آلة   لقطة قريبة  29

  العود

  /  ×  الفن العريب  أمامية  ثابتة

هذا ما أكسبه   جانبية  متحركة  البحر  لقطة سفرية  30

  معارف

×  /  

  /  ×  يف جمال الفن  جانبية  ثابتة  أمواج البحر  لقطة عامة  31

لقطة عكس    32

  غطسية

جوق موسيقي 

  للبحرية

زوم إىل 

  اخللف

  /  ×  وهنا نظم وحلن  جانبية

رئيس مؤسسة   لقطة متوسطة  33

  علي معاشي

  /  ×  التحق 47يف   أمامية  ثابتة

رئيس مؤسسة   لقطة متوسطة  34

  علي معاشي

يف البحر جاه   أمامية  ثابتة

  االهلام

×  /  

  /  ×  مثل يف املغرب  جانبية  ثابتة  جوق موسيقي  لقطة جامعة  35

  /  ×  قدور السرايف  أمامية  ثابتة  قدور السرايف  لقطة صدرية  36

  /  /  فنان كبري  جانبية  ثابتة  ملحن السرايف  لقطة قريبة  37

بعد عودته إىل   أمامية  ثابتة  منظر عام للوالية  لقطة سفرية  38

  أرض الوطن

×  /  

من اليسار إىل   متحركة  منظر عام للبحر  لقطة بانورامية  39

  اليمني

  /  ×  شاءت األقدار

عام للجزائر منظر   لقطة بانورامية  40

  العاصمة

من اليسار إىل   متحركة

  اليمني

بني والية 

تيارت 

  والعاصمة

×  /  

  /  ×  بزبدة فنانيها  أمامية  ثابتة  معلم للوالية  لقطة جامعة  41

كان خيدم يف   أمامية  ثابتة  شاهد عيان  لقطة صدرية  42

  دزايرال

×  /  

زوم إىل   فرقة سفري الطرب  لقطة جامعة  43

  اخللف

ائعة فسجل ر   أمامية

  الروائع

×  /  

  /  ×  1954عام   أمامية  ثابتة  جوق موسيقي  لقطة جامعة  44
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  /  ×  /  أمامية  ثابتة  رفقاء الشهيد   لقطة جامعة  45

لقطة عكس   46

  غطسية

مقر للكشافة 

  االسالمية

اختذ علي   أمامية  ثابتة

  معاشي

/  /  

شارع مقر   لقطة غطسية  47

  الكشافة

ومن خالل   أمامية  ثابتة

  عالقاته

/  /  

لقطة عكس   48

  غطسية

مقر للكشافة 

  االسالمية

متحركة من 

األعلى إىل 

  االسفل

  /  ×  مهارات عالية  أمامية

مدخل مقر   لقطة سفرية  49

  الكشافة

  /  ×  /  أمامية  متحركة

علي معاشي   لقطة عامة   50

  يعزف ويتدرب

  /  ×  /  خلفية  ثابتة

  /  ×  /  جانبية  متحركة  اليد تعزف  لقطة قريبة جدا  51

  /  ×  /  أمامية  ثابتة  مالمح الفم  ة قريبة جدالقط  52

صاحب مزرعة   لقطة صدرية  53

  علي معاشي

يل قال يف ذاك   أمامية  ثابتة

  الوقت

/  /  

  /  ×  /  أمامية  ثابتة  مسرحية لوحة فنية  لقطة جامعة  54

  /  ×  /  جانبية  ثابتة  فريد األطرش  لقطة قريبة  55

لقطة   56

  إستعراضية

ليسار إىل من ا  متحركة  والية قسنطينة

  اليمني

/  ×  /  

من األعلى إىل   متحركة  منظر عام   غطسية لقطة  57

  األسفل

/  ×  /  

  /  ×  /  زوم إىل األمام  متحركة  والية تيزي وزو  لقطة بانورامية  58

لقطة   59

  إستعراضية

من اليسار إىل   متحركة  منطقة الصحراء

  اليمني

/  ×  /  

  /  ×  /من األمام إىل   متحركةصورة للشهيد لقطة   60
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  اخللف  يوالعلم اجلزائر   إستعراضية

  /  ×  /  جانبية  ثابتة  العلم اجلزائري  جدا لقطة قريبة  61

صالة للعرض   لقطة عامة  62

  خطاب سياسي

 Le  جانبية  ثابتة

Président 

/  /  

  ×  / إال أن املستعمر  أمامية  ثابتة  ..روين كويت و  لقطة جامعة  63

لقطة نصف   64

  جامعة

بدأ يشكك يف   ةأمامي  ثابتة  روين كويت

  حقيقة

/  ×  

قالوا كان يف   أمامية  ثابتة  شقيقة الشهيد  لقطة متوسطة  65

  السيلون

/  /  

 Mise en  عامة لقطة  66

Cène تعذيب  

اقتيد به إىل   جانبية  ثابتة

  املركز

/  ×  

 Mise en  لقطة بانورامية  67

Cène قتل 

من اليسار إىل   متحركة

  اليمني

/  ×  /  

اجلنود  أرجوا  جدا لقطة كبرية  68

 الفرنسيني

 وااهدين 

  /  ×  /  جانبية  ثابتة

لقطة   69

  إستعراضية

اجلنود الفرنسيني 

  وااهدين

من اليسار إىل   متحركة

  اليمني

/  ×  /  

اجلنود الفرنسيني   لقطة جامعة  70

  وااهدين

من اخللف إىل   متحركة

  األمام

/  ×  /  

لقطة   71

  إستعراضية

من اليسار إىل   متحركة  ااهدين

  اليمني

/  ×  /  

لقطة نصف   72

  جامعة

ااهدين واجلنود 

  الفرنسيني 

  ×  ×  /  أمامية  ثابتة

جماهدين واجلنود   لقطة جامعة  73

  الفرنسيني

  ×  ×  /  أمامية  ثابتة

  ×  ×  /  جانبية  ثابتة  ضابط فرنسي  لقطة متوسطة  74

  ×  ×  /من األعلى إىل   متحركةجندي فرنسي عكس لقطة   75
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  األسفل  والشهيد  غطسية

تعليق الشهيد يف   لقطة غطسية  76

  الشجرة

  /  ×  /  جانبية  متحركة

شاهدة عليه   أمامية  ثابتة  شقيقة الشهيد  متوسطةلقطة   77

  وعلى صحابو

×  /  

رئيس مؤسسة   لقطة متوسطة  78

  علي معاشي

شي واحد   أمامية  ثابتة

  منقدرو

/  /  

جابوهم   أمامية  ثابتة  شاهد عيان  لقطة صدرية  79

  وقتلوهم هنا

×  /  

  /  ×  ار العملية  أمامية  ثابتة  شقيقة الشهيد  لقطة صدرية  80

صاحب مزرعة   لقطة صدرية  81

  الشهيد

يل قتلوهم   أمامية  ثابتة

  فرنسا

/  /  

  /  ×  /  أمامية  ثابتة  والية تيارت  لقطة عامة   82

لقطة عكس   83

  غطسية

من األسفل إىل   متحركة  صورة الشهيد

  األعلى

إنه بطل فضل 

  الوطن

×  /  

صورة للمسجد   لقطة سفرية  84

  العتيق

وال تزال تلك   زوم إىل اخللف  متحركة

  الشجرة

/  /  

لقطة   85

  إستعراضية

من اليمني إىل   متحركة  ما جياور الشجرة

  اليسار

  /  /  تستمد حياا

هللا يا شجرة   أمامية  ثابتة  الشاعر بن زعمة  لقطة صدرية  86

  فيدينا خببار

/  /  

  /  /  شفنا ما شفنا  أمامية  ثابتة  نصب التذكاري  لقطة قريبة  87

لقطة عكس   88

  غطسية

من األعلى إىل   متحركة  الشجرة

  األسفل

 قتل وتعذيب

  من صنع 

/  /  

رئيس مؤسسة   لقطة متوسطة  89

  الشهيد

نواصل الدرب   أمامية  ثابتة

  املسطر

/  /  

  /  ×  طينطلبنا يوم و من اليمني إىل   متحركة 08الفتة اليوم لقطة   90
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  اليسار  جوان  إستعراضية

لقطة   91

  إستعراضية

 08فعاليات 

  جوان 

من اليمني إىل   متحركة

  اليسار

  /  ×  السيد الوايل

رئيس مؤسسة   لقطة متوسطة  92

  الشهيد

نتمىن كل اخلري   أمامية  ثابتة

  للشباب

×  /  

صاحب مزرعة   لقطة صدرية  93

  الشهيد

  /  /  الشبيبة تاعنا  أمامية  ثابتة

سلت أهل   أمامية  ثابتة  الشاعر بن زعمة  لقطة صدرية  94

  التاريخ

/  /  
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  :البورتري: المبحث األول

 ):مفهومه ونشأته( البورتريه : المطلب األول

تعريف :يعود مفهوم البورتريه إىل عامل الرسم الزييت الروسي، حيث يعرفه ميشال فوارول على انه«      

والتعامل مع الناس  دات وطريقة العيشابالشخصيات املتميزة وإظهار كل ما مييزها من غريها من ع

  1.»وطريقة التفكري وأماهلا ومشاريعها، وغري ذلك

وهو نوع صحفي يقوم على تقدمي وقائع آنية من احلياة الشخصية لفرد معني، حيث يبني كيف       

تنمو هذه الشخصية وتتطور وتكتمل، وما هي سلوكياا يف بيئة معينة وشروط إنتاج خالل مرحلة 

  2.تطور معينة

فيلم مصور عن شخصية وهو الصورة احلية عن « :عرف يف الثقافة اإلعالمية العربية على أنهي    

شخص ما، ونوع تعبريي إبداعي قائم بذاته يركز على شخصية فاعلة يف اتمع يقوم على الوصف 

  3.»واحلكي، فهو صورة فيها قدرة للغري

 :نشأته -

صحف املطبوعة قبل اخرتاع آلة التصوير إذ يقوم رسوم الربوتوريه عادة قدمية انتشرت بني ال«     

فيما بعد،  ةالفوتوغرافيالرسام برسم صورة الشخص طاملا كانت مالحمه معروفة ورغم استخدام الصورة 

إلضفاء ، وذلك إلضفاء نوع من التميز  4»إال أن الصحف ظلت تفضل عرض الشخصيات املرسومة

      .من غريها من الصحف نوع من التميز يف الشخصية املميزة للصحيفة

  

  

  

 
                                                 

 .193: ، ص1م، ط2009ساعد ساعد، فتيات التحرير، در اخللدونية،  1
 .74: م، د ط، ص1999الصحفية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  األنواعنصر الدين لعياضي، االقرتاحات النظرية بني  2
 .ساعد ساعد، فتيات التحرير، املرجع نفسه 3
 .111: م، ص2004، 1حممد منري حجاب، املعجم اإلعالمي، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط 4
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 :استخدام البورتري وتطوره: المطلب الثاني

جاء البورتري ليكمل األشكال التعبريية الصحفية األخرى، وبشرى نظرها للوقائع ولريفع من       

  .مقدرة وسائل اإلعالم يف التعبري عنها

  :ستخدامه نذكر منهاوكانت هناك جمموعة من العوامل اليت أسهمت يف تشكيلة وطورت ا     

 .حاجة وسائل اإلعالم إىل تنويع مادا اإلعالمية حبثا عن اإلنفراد والتمايز -

الرغبة يف تسليط املزيد من األضواء على بعض الزوايا يف حياة الشخصيات اليت ال يفلح  -

 .األخرى يف إبرازها األنواع

اإلطناب والثرثرة، وعلى غرار ذلك هناك بعض الشخصيات تتحدث بدون انقطاع إىل حد  -

 أنمما يؤدي ا إىل التعميم وطمس بعض اجلوانب اجلوهرية واألساسية واألصلية، ومبا 

البورتري يتجنب التعميم والتشبيهات ويبحث عن كل ما هو أصيل وفردي وخاص برسم 

الصحفي املعلومات بنوع من الدقة والتحديد اللذين يكشفان بنوع من العاطفة والتأثر اجلوهر 

 .إلنساين يف هذه الشخصيةا

روبورتاج حيدث أن يلتقي ببعض  أوحتقيق صحفي عندما ينزل الصحفي إىل امليدان إلجناز  -

فيتفاعل معهم  واآلخرينلتميزهم بصفة ما عن بقية املواطنني  انتباههاألشخاص الذين يلفتون 

زه روبورتاج لكن يصعب عليه الكتابة فهم يف نص يندمج إىل النوع الصحفي الذي عزم إجنا

حتقيق صحفي ولو فعل ذلك لقضى على خصائص النوع الصحفي املرغوب فيه لكن  أو

  1.التحقيق أوالبورتري يهتم ذه املعلومات وينشرها يف شكل مستقل على الروبورتاج 

الصحفي ورسالته بشكل قوي ورائع من خالل جعل  أهدافالبورتري ميكنه إبالغ  -

2.تمعالشخصية مثالية وقدرة يف ا  

 

  :أنواع البورتري

                                                 
 .196-195: ساعد ساعد، فتيات التحرير، املرجع سبق ذكره، ص 1
 .190: املرجع سبق ذكره، صالصحفية،  األنواعنصر الدين لعياضي، االقرتاحات النظرية بني  2
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  .البورتري التعريفي -

 .البورتري اإلعالمي الصحفي -

 .البورتري اإلعالين التسويقي -

 .البورتري الفين ذو لطابع احليوي -

  .بورتري الشخصية -

 :وأهميته هتصوير البورتري:  المطلب الثالث

و إظهار مالمح هو تصوير شخص أو جمموعة من األشخاص وهو مثل فن البورتريه هدفه ه      

املؤثرة يف تصوير البورتري هي اإلضاءة حيث تعبري الوجه والشخصية  العناصرالوجوه وتعبرياا واهم 

  .اليت يعكسها قد يتغري الضوء الساقط عليه

فمثال فن التصوير اخلارجي يعترب أسوأ وقت لتصوير الوجه هو عندما تكون الشمس مرتفعة يف       

مما جيعل العينني يف عمق ظل أسود، ولكن عندما تكون  أعلىة بقوة من وسط السماء تكون مضاء

السماء ا غيوم فإن تصوير الوجه يكون مجيال كل ما كانت الصورة أمجل، مثال ميكن التصوير جبانب 

نافذة يأيت منها نور الشمس الطبيعي ويكون موضوع على هذه النافذة ستار شفاف لونه أبيض 

تكون العيون بالثلث األعلى من الصورة ويفضل املصورين استخدام  أناحلاد على  لتثبيت النور املركز

ليظهر العزل ) 03(لتصوير البورتريه بفتحة عدسة أقل من ثالثة ) 08(فتحة العدسة رقم مثانية 

  .للخلفية ويبدي مجال أكثر للصورة

معينة انطالقا من تارخيه البورتري يف كونه عمل إبداعي ذايت يرسم فيه شخصية  أمهيةوتكمن      

  1.بنوع من اإلعجاب

  

                                                 
  .ويكيبديا املوسوعة احلرة Forum.stop55.com/611938.html  )سا.22:3م، 2014- 31-05( 1
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  : الفضاء العمومي: المبحث الثاني

 :مفهومه وتطوره :المطلب األول

يعود مفهوم الفضاء العمومي إىل حقبة اإلغريقية، أي إىل النقاشات اليت كان خبوضها الفالسفة      

الد تالقح الثقافات، على سبيل املثل ميكن اإلشارة إىل النقاشات واحلوارات يف ساحات أثينا القدمية ب

اليت كان خيوضها سقراط املتجول يف الشوارع كتجسيد للفضاء العمومي، لكن الفرق واضح بني 

) 18(الفضاء العمومي الذي كان لدى اإلغريق والفضاء العمومي الذي نشأ يف القرن الثامن عشر 

وهو احلرية والدفاع عنه ضد ) )18ا الفضاء العمومي خالل القرن الثامن عشر وأهم ميزة يتميز 

واملقاهي تستضيف هذه الظاهرة  األدبيةهيمنة الدولة وأجهزا القمعية حيث، كانت الصالونات 

نظر اجلديدة املتمثلة باالستقاللية الذاتية ضد إمالء الدولة، وعليه ميكن اعتبار اتمع املدين حمايدا بال

اال  نشأةمسؤول عن  اآلدابهابرماس آنذاك أن  إىل السلطة واهليمنة على سبيل املثال يعترب

  .العمومي بفصل الصحف اليت نشأها اال العمومي املتأدب يف إشارة كذلك إىل الدور اجلوهري

السؤال جعل هابرماس من مصطلح الفضاء العمومي مدخال جوهريا إىل النظرية الدميقراطية ف     

ما هي الظروف االجتماعية اليت تسمح حبور عقالين : األساسي الذي يطرحه هابرماس هو كالتايل

الشأن العام، وهي قضايا يناقشها أشخاص ذاتيون يهدفون إىل اعتماد احلجج يف نقدي حول قضايا 

  .اختاذ القرارات بدل اعتماد مبادئ سلطوية

السلطة هي اليت تضع القوانني احلقيقة «:الذي يرى أن وهذا عكس طرح كانط بالنسبة للموضوع     

وال يتحقق الفضاء العمومي يف مجهورية املثقفني فقط بل يتحقق من خالل االستعمال (...) 

  .1»العمومي للعقل بالنسبة لكل األفراد الذين يقومون بذلك

ملعاصر جماال للمناقشة ميثل موقعا مركزيا يف الفكر السياسي ا« :اال العمومي حسب هابرماس    

وإطارا ملختلف القدرات الفكرية على الربهنة واإلقناع، واحلل الرمزي للصراعات بنوعيها الداخلية 

2.»جماال للعنف واهليمنة ونفي اآلخر وعدم االعرتاف به األحوالواخلارجية وليس بأي حال من 
 

                                                 
 .94: ، ص1املعاصرة منوذج هابرماس، إفريقيا الشرق، ط 1
م، 2007، الرباط، اآلدابمنشورات كلية العمومي بني كانط وهابرماس،  ءالفضاحممد نور الدين فايه، احلداثة والتواصل يف الفلسفة النقدية مفهوم  2

 .94: ص
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 :وكانط هابرماسالفضاء العمومي بين : المطلب الثاني

ضاء العمومي فكرة طرحها الفيلسوف األملاين بورغت هابرماس يف كتاب له صدر سنة الف     

م لكنها مازالت تلقى قبوال لدى الباحثني يف شأن اإلعالم والسياسة والرأي العام، ويف خضم  1962

كل هذا يبحث هابرماس عن الظروف االجتماعية اليت تسمح حبوار عقالين نقدي حول قضايا 

  .العام الشأن

يناقشها أشخاص ذاتيون يهدفون إىل االعتماد احلجج يف اختاذ ) هابرماس( نظرهوهي قضايا يف      

  .القرارات بدل اعتماد مبادئ سلطوية

هنا يدخل هابرماس من خالل طرحه يف جدلية مع كانط الذي يرى أن السلطة هي اليت تضع      

مجهورية املثقفني فقط، بل يتحقق من خالل القوانني ال احلقيقة وان الفضاء العمومي ال يتحقق يف 

  .االستعمال العمومي للعقل بالنسبة لكل األفراد الذين يقومون بذلك

اال العمومي حيتل موقعا مركزيا يف الفكر السياسي املعاصر باعتباره جماال  أنلريى هابرماس     

احلل الرمزي للصراعات بنوعيها للمناقشة وإطارا ملختلف القدرات الفكرية على الربهنة واإلقناع و 

جماال للعنف واهليمنة ونفي اآلخر وعدم االعرتاف  األحوالالداخلية واخلارجية، وليس بأي حال من 

1.به
 

 :أهم تحوالته: المطلب الثالث

ومنتديات  ومقاهعلى شكل نوادر وصالونات ) 18(بدأ الفضاء العمومي يف القرن الثامن عشر      

بة من الربجوازيني وأصحاب األفكار املستنرية ملناقشة القضايا العامة وإثارة املسائل خاصة يرتادها النخ

السياسية يف إطار خاص، وحتولت هذه الفضاءات العمومية إىل معادل لسلطة الدولة املطلقة، هكذا 

  .مسح الفضاء العمومي بوقوف النخبة يف وجه االستبداد املطلق

العام، كانت  الشأنطار مجهورية تسمح للناس بالتداول اخلاص يف حرية التجمع والتجمهر يف إ     

تلك بداية فكرة الفضاء العمومي اليت توسعت لتشمل التجمهر يف الساحات العمومية والتظاهر يف 

  .الشوارع والتنديد العلين بالسلطة املستبدة 

                                                 
 .94: م، ص2007، الرابط، اآلدابالعمومي بني كانط وهارماس، منشورات كلية  الفضاءمفهوم  1
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لعمومي امتدادا جديدا أعطى للفضاء ا) خاصة الصحافة(لكن جميء وسائل اإلعالم اجلماهريية      

مهما، فصارت وسائل اإلعالم متارس الوظيفة النقدية اليت بدأا النوادي النخبوية ومع بروز اإلذاعة 

والتلفزيون أضحى لوسائل اإلعالم نفوذا جديدا على وعي اجلمهور وأصبحت وسائل اإلعالم 

  .فعالية أكثراجلماهريية 

كان طرة املال والسلطة السياسية أقدها القوة النقدية اليت  وقوع وسائل اإلعالم حتت سي أنغري      

ميارسها الفضاء العمومي الذي مل يعد قادرا على أداء الوظيفة النقدية اليت نشأ من أجلها بل أصبح 

هذا الفضاء المتداد للسلطات املهيمنة واليت متارس من خالل وسائل إلعالم التملق والتزيف بل 

ه، اإلثارة وتعمل على تغييب الوعي وإفقاد للنقد من أي حمتوى عقلي باستعمال وسائل الرتفي

التحريض تنزيف الوعي وإغفال القضايا احلقيقية وبالتايل دفع الناس إىل االستكانة وقبول القوالب 

  .اجلاهزة يف الوعي والتفكري

تصالية، هكذا حتول صناع وطغت الوظيفة اال اإلعالمانتهت الوظيفة اإلعالمية التقليدية لوسائل      

عالقات هيمنة أي االنتقال من عصر الفكر الفردي إىل  منشئو املعرفة واملعلومات إىل ضياع صورة 

عصر العاطفة اجلماعية ومن زمن الكلمة الواعية إىل الصورة املؤثرة املعطلة للعقل، والنتيجة احلتمية 

كل ذلك من أجل ) النخبة(على النوعية ) األغلبية(تغيب الوعي واإلساءة للعقل وتغليب منطق الكم 

اجلماهري يف حلظة إغفال الوعي بقصد حتويلها إىل قطيع قابل للتوجيه والتحكم على وعي  ءاالستيال

عن بعد، تلك هي الوظيفة اجلديدة للفضاء العمومي الذي ال يرمي النقد وذلك هو جوهر االنتقال 

  .من عصر وسائل اإلعالم إىل عصر وسائل االتصال
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   :علي معاشي: المبحث الثالث

 :مولده ونشأته: المطلب األول

ببلدية  م مبزرعة فالحية تسمى عطفي اللويزة1927 أوت 12ولد الشهيد علي معاشي يوم      

بوشقيف والية تيارت من أم تدعى خيثر الزهرة واألب قدور معاشي اللذان أجنبا معاشي حممد 

كليبار ) حي بناصرة(الشعيب األصغر، ترعرع بني أزقة احلي  االبنومعاشي الصحراوي ومعاشي علي 

  .املدينة الشهيد محداين عدة مشال مدينة تيارت  أعالمسابقا املسمى اليوم باسم احد 

تلقى دروسه االبتدائية عني الكرمة، مث انتقل ملساعدة والده يف الفالحة حيث كان أباه فالحا،      

  .صاحب أرض فالحية ببلدية بوشقيف من مستوى معشي ال بأس به

زرت تونس، خالل هذه نالتحق باخلدمة العسكرية اإلجبارية يف البحرية الفرنسية ب 20ويف سنة      

  .املدة اكتسب عدة مهارات ومعارف فنية وسياسية نضالية امتلك من خالهلا عزمية وشخصية وطنية

يصبح بعد بعد عودته إىل أرض الوطن استقر بالعاصمة ليحالفه احلظ ان حيتك بفنانيها وتقنيها ل     

مت بعدها تقنيا باإلذاعة هناك  (Péri Tizéne)يف شارع بريي تيزان  (Pin)ذلك تقنيا مع السيد 

  .راجلزائ أنغامأين اكتشف يف ذاته فياض مكنونه الفين ليسجل رائع الروائع 

 Roniروين كويت (الوطنية وبعد كسره للصوت اإلذاعي تقنيا خلطاب   األغنيةبعد هذه     

Cotée (ليفصل اجلزائر واجلزائريني بدأت شكوك السلطات الفرنسية يف عمله النضايل السري،  ضد

م بعدما ترصدت له كل احلقائق واملعلومات وسرعان ما عرف أنه 1952من عمله باإلذاعة عام 

مراقب وان السلطات الفرنسية على علم بكل حتركاته عاد إىل والية تيارت وهو متشبع بأفكار نضالية 

  .اعتزم جتسيدها خالل عودته مشروعة

اليت سبقت سفري الطرب واملنبثقة عن احلركة  األندلسيةعاد إىل الفن واحتك بالفرقة املوسيقية     

، الكشافة اإلسالمية، وفرقة األندلسيةجوا صرحا جيمع بني قدماء  بضعوام 1928الوطنية سنة 

كان يف الطليعة من اجل تسايط احلياة الرباب البلدي، أينما ساهم يف خلق حميط رفيع وفضاء عام  

ملقهى وحىت من خالل اىل إ االسينمالفنية واملدنية من خالل فضاءات عمومية تعددت من املسرح إىل 

  .النشاط السمعي البصري باإلذاعة مكان عمل علي معاشي سابقا
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النضالية  كون فرقة مسيت سفري الطرب وهي فرقة مسرحية موسيقية جسد من خالهلا أفكاره       

الكشافة اإلسالمية ومسكنه الريفي بعطفي  أمههاوالتحسيسية بأمهية الثورة وكانت له عدة مقرات 

  .اللويزة مكان لقاءاته السرية مع ااهدين

م ألقيت السلطات الفرنسية عليه القبض وهو بصدد 1958شهر أفريل من عام  أواخرويف      

برفقة    Ford Amerccone Bleuلى منت سيارة العودة من سكنه العائلي بالريف وهو ع

 08بعض أفراد عائلته، حيث اقتيد به إىل مركز التصفية والعبور هناك أين سجن وعذب إىل غاية 

جوان من نفس السنة حيث أخذته القوات العسكرية مع اثنان من رفقائه إىل أعايل املدينة هناك أين 

حىت يشاهدهم املأل وهم قد علقوا على شجرة مبشذب  وكارنقتلوا وكبلت أرجلهم واخذوا إىل ساحة 

   .    اجلزائر وحىت يصبحوا عربة لكل من ينهك حرمات فرنسا

 :أعماله الفنية: المطلب الثاني

طابعه املميز املسمى  أعطاهاالفنية  األعمالجمموعة من ) علي معاشي(للفنان الرمز الشهيد      

نظرا لعمق موهبته من خالل ممارسته ومعرفته ألصول املوسيقى  الهأعميف العديد من ) الطابع الوهراين(

أغنية، غىن للبحر، للحب، للحياة، للشباب، للوطن  16العربية، وله العديد من األعمال ما يفوق 

ولكن  أعمالهيف ظروف حمدود يقارب العشر سنوات من املمارسة، ولوال حق االستعمار لزادت 

  1.وصاحل للدوام  أعظماخللود 

  :أغانيه أهمومن     

يا شات ( األغاين، أول أغنية له وهو مولوع بالبحر وتلتها جمموعة من )يا بابور... يا بابور(    

وصيت (، )ياذاك اليوم فالعشية(، )حتت مساء اجلزائر(، )مازال أعليك اخنمم(، و )النجمة واهلالل

طريق (كما كان له تلحني موسيقى بعنوان   اخل،...، )زيارة سيدي خالد(، )زاهيني والباس(، )القمري

2).وهران
 

 

  

                                                 
 .جريدة صوت الشعب 1
 .م1990فن وكفاح ، اجلزائر، ) م1958- م1927(رمحان عبد الرمحن، علي معاشي  أوعمار بلخوجة، ترمجة  2
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 :عالقته بالفضاء العمومي: المطلب الثالث

 :الجانب السمعي البصري -

ومع احتكاكه الدائم بأهم اإلعالميني وحىت  (RTA)يعترب الشهيد تقين سابق بإذاعة اجلزائر      

من خالل تسجيله باإلذاعة وكان الشخصيات البارزة خاصة الفنانني قرر إصدار أول مولود غنائي 

  1.الشخصيات أهماجلزائر ومن بني  أنغامم حتت عنوان 1956ذلك سنة 

 :المسرح -

يعترب علي معاشي ممثل ومريب مسرحي يف نفس الوقت فكل طفل أن ذاك كانت له عالقة باملسرح 

 واألمل، أمل الثورة أصبح اليوم شيخا أو رمبا قضى حنبه، ولكنهم مجيعا عاشوا وتقامسوا ذكريات األمل

واإلستعمار، أما األمل فكان يزرعه علي معاشي يف قلب كل طفل وممثل مسرحي، أمل ميلؤه حب 

اليت كانت جتمع بني الفن  الوطن حب النضال وهذا ما جسده يف الفرقة املسرحية واملوسيقية

ما شهدته ساحة ، كان الشهيد يغين للوطن ويزرع حبه يف قلب كل اجلزائريني هذا 2والكوميديا

أنتهكت حرمتهم من  من خالل أغاين وأناشيد وطنية كانت تردد من طرف أطفال أبرياء )كارنو(

أرضهم لتصبح مسرحا ألبشع صور  احتلتوتدعي احلضارة  اإلنسانطرف دولة تدعي حقوق 

 يوم الثامن جوان هومشاهد القتل والتعذيب هذا ما شهده الفنان املسرحي علي معاشي مع رفيقي

أمام املأل والتذكرة جمانا للمعمريني وإرغام على كل املارة وكل ) كارنو(، وكان العرض بساحة 1958

من أرجلهم كاحليوانات بل وتفتقد  رون ويعلقونجيأن ذاك ملشاهدة العرض املريب لثالثة أبطال  طفل

    3.جثثهم ورمبا تقدم للكالب كما يشهد التاريخ

 :المجتمع المدني -

باإلضافة إىل ) اجلزائرية اإلسالميةحركة الكشافة (شهيد مناضال وعضوا منخرط يف كان ال       

م ومن خالل ذلك متكن من 1928سنة ) احلركة الوطنية(اليت تكونت يف ظل ) األندلسيةاجلمعية (

  ).مكي(بعد  األندلسيةخلق حميط فين ليواصل محل مشعل الفرقة 

                                                 
 .وبعض أفراد عائلتهشهادات لرفقائه  1
 .1990، 1فن وكفاح اجلزائر ، ط) 1958-1927(عمار بلخوجة، ترمجة رمحان عبد الرمحن، علي معاشي  2
 .جريدة صوت الشعب 3
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م، ومن 1953وذلك سنة ) سفري الطرب(ق عليها اسم مث تأسيسه بعد ذلك لفرقة مسرحية أطل     

منربا جلمع الشمل وحتسيس الشعب اجلزائري خاصة وقد  األغنيةهنا اخذ على عاتقه مهمة جعل 

سالح بنوع آخر  األغنيةتزامن ذلك مع التحضريات النطالق الثورة ايدة الثورة التحريرية، فاعترب 

سقل مالمح اتمع املدين يف  أهمقالل البالد، هذه وكفاح هلدف واحد وهو وحدة الشعب واست

 .شخصيته الشهيد ويف حتديد هدفه حنو القضية الوطنية



 الجانب المنهجي

 :تحديد اإلشكالية -

تعترب والية تيارت ومنذ العصور القدمية منبع لكثري من األعالم والنوابغ يف شىت ااالت العلمية       

  .الفنية والتارخيية

شخصيات سامهت يف خلق إرث توارثته األجيال واعتربت من خالل بطوالا وانتصاراا       

ايد رجال أوفياء خملصني عاهدوا الوطن وما بدلوا به تبديال العظيمة جزأ ال يتجزأ من تاريخ اجلزائر 

  .ناداهم فكانوا عظماء ملبني ومرددين أرضنا اجلزائر.. 

ومل يكن سالحهم النار فقط بل كانت النغمة اجلميلة والكلمة اهلادفة من .. فزعوا العدو وأذلوه       

  .دةبني الوسائل األخرى اليت سامهت يف ثورة نوفمرب اي

به حني فضل الوطن عن الشباب فاختاره الوطن يف عز ضى حنقفهناك من ينظر وهناك من       

  .شبابه

هو شاب من خريت أبناء هذا الوطن األغر، مل تغربه النجومية وال كسب الشهرة وال املال يف مساره 

اء العارمة، وإميان الفين، بل استعمله وسيلة للتعبري على مدى إخالصه لوطنه، ولتبليغ رسالته الشم

  .الراسخ بالضرورة احلتمية اليت ناد من اجلها ملفه الصاحل أال وهي استقالل اجلزائر

الفارس املغوار البطل الشهيد الذي وصف بكل الصفات لشجاعته، أعزه اهللا ) علي معاشي(     

  .وحضاه بنعمة االستشهاد اليت صنع ملفا قصته قضية وعنوان

  :إلشكالية التاليةوعليه جاء طرح ا     

 ما هي مسات الشخصية؟ -

 كيف أثرت وتأثرت مبحيطها؟ -

 وخلقت منه فضاءات عامة للتدريب والنشاط الفين والنضال الثوري؟ -

 

 

  



 الجانب المنهجي

 :أهمية الدراسة -

هناك أشخاص تكتب أمساؤهم بأحرف من ذهب يف سجل تارخيينا العظيم، تاريخ اجلزائر الذي       

اقف بطولية لرجال قلما جيود الزمان م، لكنه جاد بالكثري منهم عاملية ومو  وأحداثحيفل بوقائع 

، ونعيش حنن بني أحضاا، كل صباح   حىت تستقل بالدنا احلسية، وحىت تطلع مشس احلرية فيها

بدماء مليون ونصف مليون شهيد شهداء ضحوا للوطن أوال وللوطن ثانيا  ارتوتاليت  وعلى أرضها

أيضا، كالنغمة اجلميلة  أخرىح بسالح النار فقط بل سامهت فيه وسائل وللوطن أبدا، ومل يكن الكفا 

رجل كان فنانا كان مناضال وكان ) علي معاشي(والكلمة اهلادفة، وقد كان ذلك دأب الرجل الرمز 

فاعال يف فضاء عمومي تظهر مالحمه يف العناصر املكونة له واليت سامهت يف سقل شخصية الرجل 

  .حمور دراستنا اليومالرمزي الذي هو حمل و 

  :حيث متثلت أهداف دراستنا على النحو التايل     

إثراء الرصيد املعريف حول الرجل الرمز علي معاشي من خالل بناء قاعدة معرفية حول حياته  -

ليست املدنية فقط وإمنا املتعلقة أيضا بالفضاء العمومي من مسرح اتمع املدين والنشاط 

 .السمعي البصري أيضا

  .ية البورتري عامة وبورتريه الشخصية خاصة يف إبراز معامل الشخصيات املهمةأمه -

 :أسباب اختيار الموضوع -

  .إنا اختيارنا هلذا املوضوع ينطلق أساسا من عدة أسباب موضوعية منها وأخرى ذاتية      

 :األسباب الموضوعية •

 .كان له دور يف تاريخ اجلزائرإبراز تاريخ شخصيات   -

 .يخ احملليإبراز التار  -

 .إبراز مالمح الفضاء العمومي يف اجلزائر أثناء الثورة -

 ).الثورة التحريرية(وإبراز أهم الشخصيات اليت احتكت ذا اال يف هذه الفرتة  -

 



 الجانب المنهجي

 :األسباب ذاتية •

ربط الدراسة بالتخصص اليت نتبعه يف مسارنا اجلامعي أال وهو مسعي بصري والفضاء  -

الشطر الثاين من التخصص فضاء عمومي  إطارمسعي بصري يف  العمومي وبالتايل نقدم عمل

 .التخصص الدراسي إطاروبالتايل االستفادة من جتربة البحث يف 

 .تعد الشخصية فرد من عائلة الطالب املنجز هلذا العمل حممد علي معاشي -

 .جوان 08طين وهو يوم الفنان افتخارنا ذه الشخصية البارزة اليت خيصص من اجلها يوم و  -

أجنزت أعمال مسعية بصرية حول هذه الشخصية سابقا ونرى حنن بإجنازنا هلذا العمل  -

أن لنا نظرة خمتلفة حول املوضوع وأمهيته خاصة عندما يتعلق مبجال الفضاء ) املوضوع(

 .العمومي

 :صعوبات البحث -

الصعوبات والعقاب اليت واجهتنا هي  هناك عدة صعوبات تواجه كل باحث أكادميي ومن بني      

  :كالتايل

فيلمي وأحيانا استحالة ذلك متاما من صعوبة احلصول على ترخيصات من اجل التصوير ال -

 .طرف اجلهات املعنية 

حتتاج إىل إمكانيات بشرية ومادية مل نتحصل  La Mise En Cèneإعادة إنتاج الواقع أو  -

 .توازن على األقلعليها بسهولة بل جبهد تام إلجناز عمل م

  

  

  

  

 

 :المنهج المتبع -



 الجانب المنهجي

نظرا ألن موضوع دراستنا يتناول شخصية تارخيية هلا عالقة بقضايا وجماالت تارخيية هذا من جهة      

  .ترتكز دراستنا على موضوع له عالقة بالتاريخ أيضا وهو الفضاء العمومي أخرىومن جهة 

القرتاحات املستخدمة واليت ختدم موضوع وتفيد ارتأينا أن تكون هناك جمموعة من املناهج وا     

  .موضوع حبثنا

  :وإن أهم املناهج اليت استخدمناها متثلت فيما يلي     

 :المنهج التاريخي •

حادثة وقعت يف املاضي وفق إجراء البحث  وتأويلطريقة لتناول «:يعرفه موريس أجنرس على أنه     

الكشف عن وثائق أخرى جديدة واحملافظة على والفحص اخلاص بالوثائق واألرشيف كما يسمح ب

   1.»القدمية منها، فهو يعترب إجراء إلثبات أصالة الوثائق وترميزها واحلفاظ عليها

  :منهج دراسة الحالة •

املنهج الذي يتجه إىل مجيع البيانات «:نهأيعرفه عمار بوحوش وحممد حممود الذنيبات على       

مؤسسته أو نظما اجتماعيا، وهو يقوم على أساس  أوواءا كانت فرد العلمية املتعلقة بأية وحدة، س

التعمق يف دراسة مجيع املراحل اليت مرت ا وذلك بقصد الوصول إىل تعميمات متعلقة بالوحدة 

  2.»املدروسة ويغريها عن الوحدات املتشاة

  

  

 

  

 

 :تحديد المفاهيم -

                                                 
 .105: م، ص2006-م2004، 1موريس أجنرس، منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية، دار القصبة للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط 1
: م، ص2009، 05عمار بوحوش، حممد حممود الذنيبات، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط 2

130. 



 الجانب المنهجي

 :الشهيد علي معاشي •

مبزرعة فالحية عطفي اللويزة بلدية عني بوشقيف والية تيارت  م1927فنان جزائري ولد عام      

عرف بفنه الثوري والعريب األصيل خالل الفرتة االستعمارية للجزائر كما عرف بنشاطه وتفاعله مع 

عدة عناصر مشكلة للفضاء العمومي السمعي البصري املقهى، املسرح واتمع املدين، اهتم بتنمية 

جوان  08جانب الوطنية والطابع الوهراين الذي متيز به استشهد يوم احلس املدين من خالل أ

 .م1958

 :ضاء العموميفال •

هو فضاء للنقاش احلر والنقد العقالين يسمح بإثارة القضايا العامة من طرف األفراد ويسمح بأن     

  .يتحول الرأي اخلاص يف الشأن العام والنقد الشخصي إىل فكرة عامة فصل لعموم الناس

الثامن عشر على شكل نواد وصالونات ومقاهي ومنتديات ) 18(بدا الفضاء العمومي يف القرن      

خاصة يرتادها للنخبة الربجوازيني وأصحاب األفكار املستنرية ملناقشة القضايا العامة وإثارة املسائل 

 . ملطلقةالسياسية يف إطار خاص، وحتولت هذه الفضاءات العمومية إىل معادل لسلطة الدولة ا
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