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مــــن الرحيـم اهللا الرحمـبس  

ليؤمنوا إذا دعان فليستجيبوا لي و جيب دعوة الداع أقريب  ينإلك عبادي عني فأس وٕاذا* 

).البقرة 186 اآلية. (*يرشدونبي لعلهم   

 

الشهادة عالم الغيب و  ىلإرسوله والمؤمنون وستردون و وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم *

).التوبة 105 اآلية.(*فينبئكم بما كنتم تعملون  
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الذي أدين لهما بما هو  مي،وأبي أاهللا طاعتهما الوالدين الكريمين 

.صبرهما معي أطال اهللا في عمرهما

.أخي ياسيناخوتي اسيا ويسرا و 

.كل عائلته

.ربيعة عالية،سليمة،

.صديقتي أمينة

.

 فاطمة الزهرة

 

 

 ا�ھ�اء

اهللا طاعتهما الوالدين الكريمين والحنان من اوجب  

صبرهما معي أطال اهللا في عمرهمايعهما المستمر لي و أكثر من العرفان بالجميل على تشج

اخوتي اسيا ويسرا و الى أروع ما أنجبت لي أمي في دار الدنيا 

كل عائلتهالى زوجي العزيز كريمو و   

عالية،سليمة،: الى صديقاتي الوفيات دائما  

صديقتي أمينة: الى من قاسمني هذا العمل  

.الى جميع أفراد عائلة بن ذهيبة  

.الى جميع أساتذتي الكرام  

.ميالت والزمالءالى جميع الز   

.اليكم جميعا أهدي هذا العمل  

 

 الدفءالى رمز 

 أكثر من العرفان بالجميل على تشج

 الى أروع ما أنجبت لي أمي في دار الدنيا 



الذي وفقنا وأعاننا، فليس في الكون من مخلوق يستحق الشكر والعرفان أكثر منه سبحانه الذي جعل من 

له الضيق مخرج فكان منا الجهل وكان منه النور وكان منا التقصير وكان منه العطاء الحمد والشكر 

.كثيرا والصالة والسالم على الحبيب المصطفى وسلم تسليما

وأيضا كما أخص بالشكر ألستاذتي المشرفة السيدة أوكبدان أكفئ عبارة ال أجد أصدق منها 

كما ال يسعنا ان ننسى كل من ساعدنا في هذا العمل من مدير المتوسطة الذي سمح لنا بالتصوير الى 

والطبيبة النفسية وكل من ساهم ولو قليال بنجاح هذا العمل واتمامه في الوقت المحدد، شكرا لكل 

.من ساهم من قريب او بعيد وقدموا لنا التسهيالت والمعلومات الضرورية
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كما أخص بالشكر ألستاذتي المشرفة السيدة أوكبدان أكفئ عبارة ال أجد أصدق منها 

.المناقشيناألساتذة  
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.ماهية الكتابة الجدارية وتطورها: الفصل األول  

.تمهيد  *     

.جذور الكتابة الجدارية: األولاالمبحث *  

.ظهور الكتابة الجدارية في الجزائر: الثانيالمبحث ا*  

.أسباب تنامي ظاهرة الكتابة الجدارية في األحياء الجزائرية: الثالثالمبحث ا*  

خالصة*   

 

 

 

 
 

 

 

  

  

  

  

 



 

 
 

.الكتابة الجدارية في المجتمع :الثانيالفصل   

.تمهيد*  

.نماذج الكتابة الجدارية ووسائلها:المبحث األول *  

.بين الرفض والقبول كفن الكتابة الجدارية: المبحث الثاني*   

.الكتابات الجدارية لظاهرة الجزائري نظرة القانون: المبحث الثالث*   

  .خالصة* 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  .ورـــــــمصالورتاج ـربال انجاز مراحل:  الفصل الثالث 

  .تمهيد* 

.سينوبسيسال *  

.تصويرمراحل ال*  

نص التعليق     *   

.جنيريك البداية*  

.جينيريك النهاية*  

.  التقطيع الفني*   

.خاتمة عامة*    
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:مقدمة عامة  

التاريخية األثرية والحفريات التي قامت بها  البحوث ظاهرة الكتابة على الجدران إلىدراسات تعود      

التي وجدت البعثات العلمية في أنحاء كثيرة من العالم حيث بدأ علماء اآلثار يحللون كتابات وحفريات 

، فوجدوا أنها تعكس جانبا من السير الذاتية الخاصة باألفراد الذين يدونونها، وسيرة في أماكن شتى

م ، وكان اإلنسان البدائي يعبر عن أفكاره أو غضبه من خالل النقوش المجتمع الذي يشملهم ويحتويه

األوائل الذين استخدموا  هم تالمجتمعات القديمةوالرسم على جدران الكهوف والمغارات ، كما اعتبر 

هزلية مثيرة للضحك وٕاحساسهم النفسي في صور وكتابات الكتابات عبر الجدران للتعبير عن ذواتهم 

، غوار الظاهرة في البلدان العربيةعن أ ةرحلأول تارة ومعبرة عن المكبوتات تارة أخرى ، حيث بدأت 

باتت  إذ،أن وصلت هذه الظاهرة إلى الجزائروكانت البدايات عن طريق الرحالة والسياح والتجار إلى 

، أو عية، النفسية، سواء االجتمافي كل المجاالتعن انشغاالت الشباب الجزائري هذه األخيرة تعبر 

العاطفية إذ اختار هؤالء الحائط من أجل تحويله إلى لوحة فنية تنال إعجاب المتجولين أو إلى مجرد 

السخرية وبين هذا وذاك تبقى العبارات المدونة رأي يريد صاحبه إيصاله والتعبير عنه بالرسم أو 

عليها  هذا الشخص االطالع بكلمات صريحة ذات معنى أو وجود مكتوبات وأراء سلبية يريد منا

.ومعرفتها عن طريق الكتابة  

وقد قمنا بدارسة واستطالع أحياء مدينتي مستغانم وغليزان وعلى هذا األساس قمنا بتقسيم الدراسة    

.جوانب بدأنا بمقدمة عامة وأنهينا عملنا بخاتمة استنتاجيه )03(ثالثة إلى  

ودواعي اختيار الموضوع وأهميته وأهدافه و الفرضيات  اإلشكاليةفالجانب المنهجي للدراسة تضمن    

ثم تحديد المفاهيم إلى أهم الصعوبات التي واجهتنا في الموضوع وأنهينا هذا الجانب بالمنهجية المتبعة 

.في دراستنا للموضوع  
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حيث تكلمنا في  ،فالفصل األول جاء بثالثة مباحث فصلين،أما الجانب النظري الذي احتوى على  

.وماهي أسباب تنامي هذه الظاهرة في الجزائرظهورها الكتابة الجدارية و جذور الفصل على هذا   

فن كالكتابة تكلمنا على نماذج الكتابة الجدارية ووسائلهاو  ،أيضا مباحثأما الفصل الثاني فهو بثالثة   

.القانون لهذه الظاهرةكذا نظرة و والرفض بين القبول   

تصوير باإلضافة إلى نص التعليق وذكرنا مراحل ال الربورتاجوالجانب الميداني قمنا فيه بتلخيص كل   

.الفنيوالتقطيع  ةالبداية والنهايجنيريك و   
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:        دراسات السابقةـال  -1  

شهادة  التحصل على بعض الدراسات السابقة من مذكرات التخرج منها مذكرة لنيل استطعنا     

 "واشتغاالتها  اانشغاالته.... الكتابات الجدارية " ب  موسومةالماستر ال

مكرابش محمد رضا وشهدة جهيدة وشويك نسرين صابرينة، والتي أشرفت عليها : من إعداد الطلبة

 .2010/2011االستاذة مناد سليمة بجامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم للسنة الجامعية 

الشباب حول هذه الظاهرة حيث ركزت على دراسة مدينة  تفي كل ما يخص انشغاال المذكرة تتلخص

 .مستغانم وفقط وكانت منهجية الموضوع تحقيق منصور

:" موسومة بأما المذكرة الثانية فهي لنيل شهادة الماجيستير في علم اجتماع االتصال ال      

، من إعداد الطالب كريم محمد، أشرف عليها "الكتابات الجدارية، دراسة سوسيولوجية بمدينة مستغانم 

 .2012/2013الدكتور سيكوك قويدر واألستاذة سيدي موسى ليلى للسنة الجامعية 

احتوت المذكرة على معلومات مفصلة حول واقع الكتابات الجدارية في مدينة مستغانم، حيث وقفت 

 .على اهم االسباب التي تدفع الشباب للقيام بمثل هذا التصرف

 

 

 

 

 

 

 

:اإلشكالية - 2    
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يصعب الحديث عن أي عملية اجتماعية تنتج بين األفراد والجماعات دون قناة ووسيلة اتصال، 

هو موضوع مهم جدا في حياة كل فرد خاصة في إيصال فكرة ما، أو في تبادل فاالتصال 

الذي أصبح ظاهرة وملجأ آخر للتعبير عن  ناالمعلومات وعلى هذا األساس تم اختيار موضوع

ومن  .الفردو األفكار والتي أصبحت حديث العام والخاص في كل حدث أو قضية تخص المجتمع 

  :نطرح اإلشكال التالي ذا المنطلقه

ر عن الواقع المعاش عند الشباب هل تعتبر الكتابات الجدارية وسيلة للتعبي 

  ؟يالجزائر 

  :التساؤالت -

  الغرض المراد إيصاله من الكتابة على الجدران؟السبب و و ـ ما ه 1

  . ـ ماهي أهم المناسبات واألحداث التي تكثر فيها هذه الكتابات2

 :أسباب اختيار الموضوع -4 

 :ـ األسباب الذاتية 

 .ـ حب االطالع ومعرفة مدى وعي األفراد لما يحدث في المجتمع 1

) تحيا الحرقة: (في أوساطنا الجزائرية بقوة مثل الكتابات ـ مالحظة واكتشاف هذه الظاهرة المنتشرة 2

ليس العيب أن أولد في الجزائر لكن العيب أن ابقي (، )ياكلني الحوت وما يكلنيش الدود(أو كتابة 

 .وغيرها، والسبب اآلخر الختيار الموضوع هو أنه جزء ال يتجزأ من محيط بالدنا) فيها

الكتابة على الجدار كموضوع للدراسة منذ أن رأينا كتابات الشتائم  ـ بدا اهتمامنا يميل إلى اختيار 3

على جدار جامعة عبد الحميد بن باديس الذي لم نتمكن من تصويره بوجود تجاوزات األمر الذي دفعنا 

.إلى اختيار هذا الموضوع  

.ـ كوننا عشنا التجربة في مرحلة المراهقة ونحن طالبتين في المتوسط والثانوي 4  
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.التدريب على تقنيات الترتيب والتعليق واكتساب الخبرةـ  5  

:ـ األسباب الموضوعية  

ـ تسليط الضوء على مرحلة المراهقة وخاصة ما تحمله من مشاكل تستدعي الوقوف عندها،  1

.وموضوعنا هذا من أهم الوسائل في الوصول إلى هذه المشاكل  

.المكتبة الجامعية بمثل هذه البحوث من أجل معرفة الطالب للواقع المعاش في الجزائر ـ إثراء 2  

.     ـ انتشار هذه الظاهرة ووجوب اإلشارة إليها 3  

: أهمية الموضوع-5   

:تكمن أهمية البحث فيما يلي  

تعتبر الدراسة متميزة خاصة أنها اعتمدت على نوع صحفي يربط المشاهد بالمادة اإلعالمية دون    

الشعور بالملل أال وهو الربورتاج، إلى جانب أنها قد تكون مرجع وأساسا له لدراسات الحقة في 

.لبحث العلميمجاال  

  

:أهداف الموضوع-6  

.هق والشابـ معرفة المطالب واالحتياجات النفسية للمرا 1  

.ـ محاولة معرفة كيف يتعامل المجتمع مع هذه الظاهرة 2  

.ـ تسليط الضوء على ما يحدث في الثانويات والجامعات من خالل موضوع الكتابات على الجدار 3  

.ـ تفسير وترجمة كل الحقائق الذي يحتويها الجدار من خالل الكتابات كونها وسيلة اتصالية 4  

ه الظاهرة عن طريق تجربة ربورتاج مصور الذي يسمح لنا بتقصي كل ما ـ مسح الغبار على هذ 5

.يتعلق بالكتابة على الجدار إلى جانب الوقوف على اهتمام الشباب والمراهقين  
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:الصعوبات -7   

من الصعوبات ومن جملة الصعوبات التي  وكل بحث ميداني في اإلعالم واالتصال ال يخل

:واجهتنا  

ـ صعوبة إجراء المقابالت مع المبحوثين وكان أغلبهم يعتذر عن تخصيص وقت إلجراء المقابلة  1

.والبعض اآلخر يتهرب من التصوير  

.ـ نقص اإلمكانيات التقنية مثل الكاميرا ومراكز المونتاج 2  

.ـ التعرض إلساءات لفظية 3  

.والتصوير معهممركز الشرطة : ـ صعوبة الوصول إلى المؤسسات الحكومية مثل 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

: الدراسة يةمنهج -8   

  .1المنهج عبارة عن مجموعة منظمة العمليات التي تسعى إلى بلوغ الهدف المسطر من طرف الباحث

في دراستنا اعتمدنا على الربورتاج المصور الذي يقوم على الوصف الدقيق والموضوعي أي    

تكون بشكل متسلسل ومنظم بغية الوصول إلى أهداف الدراسة ويعتمد حتى استخدام المنهج الوصفي 

  .2على االستدالل للتحقق من الواقع 

                                                           

10، ص  2لجزائر ، دار القصبة ، طموريس أنجلس ، منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية ، ا 1 

102نفس المرجع السابق ، ص  2 
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  :تحديد النوع الصحفي المستعمل -9 
 

:مفهوم الربورتاج 1- 9      

.ويقصد به النقل، على نحو نقل السلع من الميناء  RE. POR.AGE : لغة  

التصوير بالكلمات حيث تتحول الكلمة والجملة إلى كاميرا  وهذا  :الذبيان بأنه يعرفه سامي: اصطالحا 

ما يشترط من كتابته أن يكون ذو قدرة بالغة الوصف والسرد واستخدام الجمل والعبارات التي تضيفه 

نوعا من الحيوية على النوع الصحفي من خالل تزويده بالصور التي تقوي المعنى وتؤكد ارتكازه على 

ي وهذا يعين إدراجه ضمن أنواع الكتابة األدبية وٕانما هو المزج بين األسلوبين خصائص النص األدب

، فالربورتاج بناء يرتكز على ب خاصا ومتميزا في تصوير الحقائقاإلعالمي واألدبي ، ما يولد لنا أسلو 

 رتاجاألسلوب والمعلومة وال يمكن ترجيح كفة إحداهما على اآلخر إال أن هذا سيدخل تماما بحكم الربو 

ويطلق عليه أيضا أنه أحد الفنون الصحفية الذي هو على أساس تناول أو عرض قضية أو فكرة بنوع 

  .1من الشرح والتفسير والسرد البيانات والمعنويات واآلراء ووجهات النظر المختلفة

فن هدفه أن يجعلك ترى وتسمع وتحس بينما يكون الخبرة الطابع : " على أنه يعرفه ميشال فواريل

للقراء  االستعراضي هي متعدد الجوانب فالصحفي المعد للربورتاج يعيد حواسه لغيره فهو ممثل

 2"الغائبين والمستمعين والمشاهدين 

:أنواع وخصائص الربورتاج 2- 9    

صنيفا واحدا ألنواع الربورتاج بل هناك العديد من التصنيفات ال يمكن أن نقدم ت :ـ أنواع الربورتاج 1

.وهناك قاسم واحد يجمع بينهما وهو أن الربورتاج نوع اخباري يقوم على النقل والوصف  

 :3مباشر وغير مباشر: ـ التصنيف األول 1ـ  أ

                                                           

  142ص. 1985. 1ط .دار ا��روق  .��روت .���م ا���ط���ت ا����� .�ر�م ����
1
  

.71ص . 1991.د�وان ا��ط�و��ت ا�������. ا��زا#ر. د��ل ا��!��� ا��� �� ا����. �ور ا�د�ن ��� 2 

87،  86محمد لعقاب ، مرجع سبق ذكره ، ص 3 



اإلطار المنهجي   

 

14 

:الربورتاج المباشر 1ـ  1أ ـ   

التلفزيون حيث يقوم بالتجول إلى الميدان، هو الذي يقوم به الصحفي من الجريدة أو اإلذاعة أو 

.ويجري الربورتاج، وتقوم تلك الوسيلة اإلعالمية بنشوة أي أن الربورتاج من إنتاج الوسيلة اإلعالمية  

:الربورتاج غير المباشر 2ـ  1أ ـ   

األنباء مثال، حيث يقوم صحفي من وكالة أنباء  كوكاالتهو الذي تنتجه مؤسسة إعالمية أخرى 

.معينة بالنزول إلى الميدان وٕاجراء الربورتاج ثم تقوم وسيلة إعالمية كالتلفزيون مثال بشرائه  

:ربورتاج يرتبط بالحدث وربورتاج يرتبط بالموضوع :التصنيف الثاني 2أ ـ   

:ربورتاج يرتبط بالحدث 1ـ  2أ ـ   

قوم الصحفي به حول مؤتمر أو ندوة أو مسيرة سياسية أو مظاهرات عالمية، هو ذلك الربورتاج الذي ي

أو زيارة رئيس أو وزير على أن تكون موضوعية يركز على الوصف أي يصف األجواء والظروف 

المحيطة بالحدث فالصورة إلى جانب الصوت تعتبر ناقال فوريا للعواطف والمشاعر وال يبق أمام 

.التعليقالصحفي سوى االبتعاد عن   

:ربورتاج يرتبط بالموضوع 2ـ  2أ ـ   

التي تتعلق بالموضوع وهي عادة غير آنية أي ال ترتبط بالحدث مثال ربورتاج  الربورتاجاتإن أشهر 

حول الطفولة، حوادث المرور، المناطق السياحية وعادة ما يكون أطول من حيث المساحة والمدة 

.الزمنية على غرار المرتبط بالحدث  

:ـ خصائص الربورتاج 2  

الربورتاج مجرد قصة تجري أحداثها في الواقع وتعاد روايتها بالكلمة، الصوت والصورة، ومادامت 

الحياة فضاء من األحداث واألفراح واألحزان والخير والشر أبطالها أناس عاديون فان حياتهم هي نقطة 

:ياالرتكاز في الربورتاج ويمكن تحديد أهم خصائص الربورتاج ف  
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.ـ يجعل القارئ أو المستمع أو المشاهد يعيش األحداث كما رآها الصحفي  

.ـ محور الربورتاج الناجح هو الذي يمتع حواسه الخمس للمتلقي ليعيش معه الحدث  

.ـ يعتمد الوصف الذي يجعل المتلقي يرى ويسمع ويحس ويتذوق الحدث  

دالالت حيث يتحول الصحفي إلى حواس ـ يرمي بالمتلقي إلى أعماق الحدث ومعاينة ما يحمله من 

.1المستقبل  

 

هذه السمات المشتركة للربورتاج المكتوب أو السمعي البصري واالختالف يكمن في اللغة  الوسيلة   

ونوعها فالصحافة المكتوبة تعتمد على سرد الوقائع ووصف المكان ومن فيه ونقل أحاسيسهم 

الفعلي لألطراف المشاركة في الحدث بالحركة والصوت وتصوراتهم ، أما في اإلذاعة فيكون الحضور 

  .2والضجيج 

:التعريف بالمصطلحات -10   

 هي أسلوب قديم ومتجدد في الكتابة وٕايصال األفكار على األسطح أو الجدران: الكتابات الجدارية -

.وقد توصف بثرثرة الجدران  

أصبحت لشريحة الشباب والمراهقين عبارة عن تعبير حر على الواقع المعاش وهي محررة بخط اليد  

إضفاء  نوبلغة الشارع حيث يفهمها العام والخاص ألهداف غير ربحية وغير تجارية، وتتراوح ما بي

الجمالية الفنية أو اإلساءة القيمية ألدبيات المدينة، يعدها بعض الباحثين شكال من أشكال العنف 

الرمزي، الناتج عن تحوالت العنف المادي، وهو تحول مصاحب للتغيرات االجتماعية والسياسية 

.3واالقتصادية والثقافية للمجتمع الجزائري  

                                                           

87محمد لعقاب ، مرجع سبق ذكره ، ص 1 

.102، ص  2008،  1التقارير اإلعالمية ، الجزائر ، دار الصباح الجديدة ، طعبد العالي رزاقي ،  2 

-2012 محمد، الكتابة الجدارية دراسة سوسيولوجية بمدينة مستغانم، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في علم اجتماع ،�ر�م2

.80،مستعانم، جامعة مستعانم، ص 2013  
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و النفسي والتغيرات التي تحدث أثناء فترة االنتقال إلى من الطفولة تشير المراهقة إلى النم :المراهقة-

علماء النفس على أن المراهقة تبدأ بتغيرات جسمية يصاحبها البلوغ وتنتهي بإتمام  الرشد ويتفقإلى 

  .والبدنيحالة الرشد الكامل التي تقاس بالنضج االقتصادي واالجتماعي 

بين البلوغ الجنسي وبين الرشد وفيها يعتري الفرد فتى كان أو فتاة وهي الفترة التي تلي الطفولة وتقع 

  .1شديدة في مجتمع جوانب النمو الجسمي والعقلي واالجتماعي واالنفعالي تتغيرات أساسية واضطرابا

سنة باعتبارها الفترة التي يكتمل فيها النمو  28إلى  18هو فترة زمنية تبدأ من سن  :الشباب -

على نحو يجعل المرء قادرا على أداء وظائفه المختلفة، وهي مرحلة تبرز فيها مظاهر الجسمي والعقلي 

  .2جديدة من الميوالت، وأهمها الميوالت الجنسية وغيرها من مظاهر الحياة

الفئة االجتماعية التي تجسد آمالها وتطلعاتها من خالل نشر أفكارها بواسطة :شباب الغرافيتي -  

المحلي،  عبالوسط الحضري والتي تظهر بوضوح البعد االنتمائي لكتابها في المتجمالكتابات الجدارية 

.زيادة على البعد السيكولوجي لهم اتجاه البيئة المحيطة بهم  

وتعددت توصيفاتهم في هذه الدراسة ما بين شباب مددوني الغرافيتي، سباب محرري الغرافيتي، كتاب 

مارسي النشاط الكتابي الجداري بالوسط الحضري لمدينتين لغوية في إشارة لم تكمترادفاالجدران، 

3مستغانم وغليزان
. 

 

 

                                                           

.15، ص1981، دار المعارف اإلسكندرية، 1ط خصائصها ومشكالتها،براهيم وجبة محمود، المراهقة إ
1
 

.25، ص1985، دار النهضة العربية، محمد علي، الشباب العربي والتغير االجتماعي، بيروت
2
 

.42المرجع السابق، ص. كريم محمد، الكتابة الجدارية دراسة سوسيولوجية بمدينة مستغانم 3 
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:مهيدـت  

السيناريو  ر إلى الفكرة الرئيسية و العامة للموضوع الذي يسمى السينوبسيس أوتطرقنا في هذا اإلطا

.الربورتاجعليها في هذا  اعتمدنار مختلف مراحل التصوير التي كبي باإلضافة الى ذداأل  

:  السينوبسيس -1   

.الموجودة في مدينتي غليزان و مستغانم الجداريةالكتابات حول  الربورتاجرة كتدور ف  

تطورت هذه الكتابة عبر العصور، ووجهتنا االولى كانت مدينة غليزان  يفكرنا في بداية الربورتاج كذ
تحديدا من بلدية زمورة التي تحكي جدرانها قصص تلك الكتابات الموجودة، التي كانت شكال من 

أشكال التعبير، ثم سلطنا الضوء على عينة موجودة في الثانوية و كيف كانت تعيش و تكتب كل 
.دفها من الكتابةو ما هو هحدث في حياتها   

و قمنا بدراسة الظاهرة و تحليلها في مدينة مستغانم و بضبط في جامعة مستغانم عبد الحميد بن 

و عالجنا كيف انتشرت هذه الظاهرة بكثرة عند الطلبة من خالل الغش في  –خروبة  - باديس
. االمتحانات  

:الربورتاجمراحل انجاز  - 2    

:مرحلة ما قبل التصوير 2-1  

في هذه المرحلة بتحديد الموضوع وكيفية معالجته إعالميا، لذا كان اختيارنا لمعالجة هذه الظاهرة قمنا 

.نوع صحفي يتمثل في الربورتاج  

:مرحلة المعاينة 1- 1- 2  

لتي يمكن أن تفيد عن الموضوع حيث قمنا بتحديد الجهات الرسمية اهي دراسة وجمع معلومات و 

".عبد الحميد بن باديس"وجامعة  "بن أحمد بن خدة"موضوعنا ثانوية   

:وضع خطة اإلنجاز 2- 1- 2  

حيث قمنا فيها برسم وتحديد الخطوات التي يجب أن نتبعها في بحثنا من أجل التقدم في انجاز 

.البحث  
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:األحياءو تحديد أماكن التصوير  3- 1- 2  

.منطقة صالمندر بوالية مستغانم*   

-خروبة –جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم *   

.(LITA المركزية(جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم *   

.بلدية عين تادلس بوالية مستغانم*  

.بلدية زمورة بوالية غليزان*  

:تحديد الشخصيات الرسمية-د  

. تماع، محامي، طبيبة في علم النفسأستاذ في علم االج  

:مرحلة التصوير 2-2  

الجامعة كانت وجهتنا األولى للتصوير بشوارع مدينتي بعد حصولنا على تسهيل من طرف إدارة 

.مستغانم وغليزان  

.الوجهة الثانية فكانت اجراء المقابالت مع الشخصيات المذكورة أما  

:مرحلة ما بعد التصوير 2-3  

:مرحلة المعاينة األولى 1- 3- 2  

نوعية الصورة وتقتصر هذه المرحلة على إعادة مشاهدة ما هو مصور بصفة عامة مع التركيز على 

.ونقاوة الصوت والتأكد من أن المعلومات كافية لالنطالق في عملية التركيب  

: مرحلة التركيب األولى 2- 3- 2  

في هذه المرحلة قمنا بغربلة المادة الخام، بحيث أخذنا المعلومات والصور التي تفيد الموضوع من 

ما عملنا على أخذ الصور األكثر لى عمليات التصوير الميداني، كإتصريحات لمختلف الشخصيات 

:داللة وبدأنا بالعملية وفق ورقة التخطيط التي أعددناها والتي تشمل الخطوات التالية  

.التعريف بمدينتي مستغانم وغليزان*   
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.تقديم معلومات عن شوارع المدينتين*   

:مرحلة المعاينة الثانية 3- 3- 2  

وفحصه مع الوقوف على أبرز النقاط التي يجب  ،بتركيبهوفي هذه المرحلة أعدنا مشاهدة ما قمنا 

.لنقوم بتعديله الى شكل أفضلكان الوقت المخصص لكل تعليق كاف  إذاوما  حذفها،زيادتها أو   

:مرحلة التركيب النهائي 4- 3- 2  

قمنا بحذف اللقطات غير المناسبة واضافة  التحسين،بعد الوقوف على كل اللقطات التي تستدعي 

المزج بين التعليق والمقابالت وٕادخال والنهائي، و كما قمنا بإدخال التعليق المعدل  االخر،البعض 

.الموسيقى على اللقطات المناسبة  
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:جينيريك البداية  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة عبد الحميد بن باديس

 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

.د.م.واالتصال لقسم علوم االعالم   

 تخصص اتصال صورة ومجتمع مباشر

:يقدم  

 ربورتاج مصور حول الكتابة الجدارية 

 كنموذج واليتي غيليزان ومستغانم 

:اعداد الطالبتين  

فاطمة الزهرة  ذهيبةبن   

منة أبلجياللي  

وكبدان غنيةأ:اشراف األستاذة  

:تعليق  

 بن ذهيبة فاطمة الزهرة 

:تصوير  

 بلجياللي امنة

:موسيقى   

United kids  

:داودي عثمان   مونتاج
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:   جينيريك النهاية

 ربورتاج مصور حول الكتابة الجدارية 

ومستغانم  غليزانكنموذج واليتي   

:اعداد الطالبتين  

 بن ذهيبة فاطمة الزهرة 

 بلجياللي امنة 

وكبدان غنيةأ:اشراف األستاذة  

:تعليق  

 بن ذهيبة فاطمة الزهرة 

:تصوير  

امنةبلجياللي   

:موسيقى   

United kids  

:داودي عثمان   مونتاج

 مؤسسة االنتاج

.2016ماي  ديجيتالد,ديزاين  
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  :نص التعليق

تساير الظواهر االجتماعية الكثير من التغيرات التي تطرأ على المجتمع سواء كانت هذه التغيرات ثقافية  

أو اجتماعية أو سياسية أو غيرها و تبقى بعض هذه الظواهر ممتدة و لها جذور تاريخية تعود للعصور 

تأصلة  في عمق التاريخ حيث األولى للحياة البشرية و أحسن مثال على ذلك ظاهرة الكتابة الجدارية الم

اعتمد عليها اإلنسان البدائي في ممارساته اليومية لتوصيل رسائله لبني جنسه و التخاطب معهم من 

خالل رموز لغوية  وضعها بنفسه، و مع تطور البشرية و ابتعادها عن اللغة التصويرية و الرمزية 

ه الظاهرة مازالت مستفحلة في مجتمعنا الحالي البسيطة و اعتمادها على لغة التخاطب الشفهية إال أن هذ

سواء كانت متقدمة أو سائرة نحو التقدم و لكن نمط و إطار مختلف عّما كانت عليه فالكتابات الجدارية 

أو ما يعرف بالغرافيتي بات اليوم جدل بين الكثير من الباحثين والمختصين حول عوامله ومن هم 

  . ممارسيه و كيفية التعامل معهم

غليزان أحد كبرى واليات الجزائر تقع هذه المدينة غرب العاصمة تحدها من الشرق الشلف         

وتيسمسيلت و من الجنوب تيارت و معسكر و من الغرب مستغانم و هي منطقة جذب سياحي لما تسخر 

واقعها به من مرافق و أماكن تعبر عن ذلك هي مدينة ساحرة متميزة بغنى و تنوع مورثوها الثقافي وم

األثرية المشهورة بتراثها الغير مادي، اهتمت هذه المدينة بحل مشاكل الشباب و حرية تعبير المراهقين، 

لكن هذا لم يمنع قاطنيها من الكتابة على الجدران حيث تحولت أحياء هذه المدينة و شوارعها و محطاتها 

  .الحرمانو عبير عن الغضب و مؤسساتها إلى رسائل يكتبها الشباب للترفيه و التسلية و للت

  

  

  ****************سبر اآلراء مع بعض الشباب ***********
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هذه الظاهرة في المدينة خالل السنوات األخيرة بفعل البطالة و المشاكل االجتماعية الموجودة، فقد  تطورت

  .تحولت إلى لغة يستعملها الشباب للتعبير عن أفكارهم و للتعبير عن الواقع االجتماعي المعاش

  *************حديث مع أستاذ في علم االجتماع ***************

ت حسب المراهقين هي عبارة عن حالة إفراز شعور يختلج كاتبها سواء كان فرح أو حزن فهذه الكتابا     

أو غضب، فيرى البعض أن هذا التصرف سببه الرئيسي يرجع إلى تهاون المؤسسات التعليمية وفعاليات 

كتابة المجتمع المدني في نشر الثقافة و االحترام و الوعي، ومن جهة أخرى يرى بعض المتابعين لظاهرة ال

اإلعجاب بالشخصيات و أنه بإضافة الكتابات التي تعبر عن أشياء شخصية كاألمنيات و الهوايات 

  .الرياضية و الفنية و ما شبه ذلك 

  **************حديث مع األخصائية النفسية *******

مان، ويبقى فلقد تعددت األسباب و الدوافع للجوء إلى الكتابة على الجدران من الفقر و البطالة و الحر 

  .السبب األساسي لهذه الظاهرة هو الفراغ النفسي

و لم تقتصر هذه الظاهرة في األحياء الشعبية فقط بل انتقلت إلى المدارس و الجامعات،حيث أضحت 

  .جدران المؤسسات التعليمية المؤنس الوحيد للتالميذ و الطلبة

  

  

  

  ******************حديث مع تلميذ في الثانوية ***************
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و يتضح أن الكتابات الجدارية ال تقتصر على فئة دون أخرى في ممارساتها فالبعض يعتقد أنها تنتشر  

فقط بين فئة المراهقين، البطالين أو الراسبين دراسيا، إال أن الواقع يثبت أنها تنتشر حتى في الشرائح 

  .المتعلمة كالطلبة الجامعيين

  *****************من حديث مع مسؤول األ**************

حين نمارس فعل الكتابة نادرا ما نفكر باألداة التي نستعملها في هذا النشاط أو بالركيزة الحاضنة له علما 

  .و لوازمها استخدموها على مر الزمن تبقى األداة غير مهمة مهما بلغت تكلفتها الكتابة أن أدوات

  *****************حديث مع بائع الخردوات**************** 

تأتي الرموز الجدارية كأسلوب للتخفي في نشاط الممنوع قانونيا من طرف الدولة و التي مست الممتلكات 

العامة و الخاصة و معظم األشخاص المهمين في البلد خصوصا في فترة االنتخابات أين يتم وصفهم 

  .بأوصاف مشينة و توجيه االتهامات لهم بالتقصير و سوء التسيير

  ******************حديث مع محامي******************* 

و تبقى قضية الكتابة على الجدران قضية بين المد و الجزر و هناك من يعتبرها ظاهرة تنعكس على 

  .المجتمع و هناك من يعتبرها وسيلة للتعبير و الترفيه و هذا راجع حسب استعماالتها

  ***************الشباب سبر اآلراء مع بعض ****************

في الختام يتبين أن ظاهرة الكتابة الجدارية لها أبعاد جديدة و مختلفة عما كانت علية حيث أصبحت 

  .وسيلة و بديل سياسة يحرك الرأي العام و يؤثر فيه

  



��ا�ـــ� ا���ز ا��و��ر��ج ا�	ــ�ر:                                               ا�
	� ا����ــ�  

 

 
48 
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  ماهية الكتابة الجدارية وتطورها: الفصل األول

  .تمهيد* 

  .جذور الكتابة الجدارية: المبحث األول *

  .الجدارية في الجزائرظهور الكتابة : المبحث الثاني* 

  .أسباب تنامي ظاهرة الكتابة الجدارية في األحياء الجزائرية: المبحث الثالث* 

 خالصة* 
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 :تمهيد

في هذا القسم حاولنا تقديم لمحة تاريخية عن الكتابات الجدارية وعن جذورها قديما وحديثا وكيف     

ظهورها في الجزائر منذ الوجود االستعماري وفي األخير درسنا ركزنا على  ظهرت عبر التاريخ و

 .أسباب تنامي ظاهرة الكتابة الجدارية في االحياء الجزائرية
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  .الكتابات الجدارية جذور :المبحث األول

يعود تاريخ التدوين الجداري الى العصور ما قبل التاريخ حيث كان االنسان البدائي يعبر عن  :قديما

و على أانفعاالته وأفكاره وممتلكاته الطبيعية من خالل النقوش والرسوم على جدران الكهوف والمغارات 

 .االلواح والحجر، وقد اكدت االكتشافات االثرية ذلك

عام  16500في فرنسا تعود الى ما يقارب " السكو"ى جدران كهوف فالنجوم الثالثة المرسومة عل

بينما كان يجتاز الحدود " برينان"كذلك االمر بالنسبة لكهوف طاسيلي بالجزائر والتي اكتشفها الرحالة 

 ىلإم وقد وجدت في هذه األخيرة نقوش ورسوم عجيبة يعود تاريخها 1938الجزائرية الليبية في عام 

ول مرة في بالد الرافدين أن فن الجداريات ظهر ألميالد واكدت الكشوفات االثرية عام قبل ا 2000

 .عام قبل الميالد ان ننتقل الى أوروبا خالل العهدين اليوناني والروماني 3000ومصر بحوالي 

حدى اللهجات العربية السابقة إن المصدر الوحيد الذي يعرفنا عن الصفائية وهي أومن الجدير بالذكر 

و باألحرى نقرأها ونكتبها اليوم هي نقوش صخرية اكتشفت في الصحراء أربية التي نتكلمها للع

لى إم وسميت بالنقوش الصفائية نسبة .ق 1لى القرن إالسورية، األردنية والسعودية ويعتقد أنها تعود 

  .م1857نقوش الصفاء جنوب الشرقي سوريا حيث اكتشفت أول مرة عام 

هتم العلماء والسلطات المحلية بالكتابات التي إبظاهرة الكتابة على الجدران حيث  يعود االهتمام :حديثا

بدأت تظهر على جدران المراحيض العامة في بداية القرن الماضي وكان أول من أرخ وحلل هذه 

الذي درس ) ريد(م الباحث اللغوي األمريكي 1928الظاهرة في جانبيها اللغوي االجتماعي سنة 

 .1من الكتابات على جدران المراحيض في منطقة غرب الواليات المتحدة وكندا مجموعة كبيرة
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  .الكتابة الجدارية في الجزائرظهور  :المبحث الثاني

حركة الكتابة الجدارية كممارسة سوسيو اتصالية وثقافية في الجزائر لم تأتي من العدم بل كانت 

التي عاشها المجتمع الجزائري وفي مقدمة هذه خالصة تجربة أملتها األحداث والظروف التاريخية 

األحداث الظروف المرتبطة بالوجود االستعماري حيث أخذت الكتابة الجدارية أوال شكل التشجيع 

الرياضي للفرق العربية التي كانت انتصاراتها ساحقة ومدوية وضربات قاضية أمام الفرق وأندية 

حيث برزت شعارات المساندة لعميد الفرق . القدم والمالكمةاألوربية الفرنسية المنافسة في رياضتي كرة 

الرياضيين الجزائريين ليلة المولد النبوي  والذي تأسس على يد الجزائر واألندية الجزائرية فريق مولوديه

 .كمسمى رياضي يعكس التميز واالنتماء الديني والعرقي للفريق 1921الشريف 

لى إيدة تحولت جدران المدن الجزائرية مجي حارة نوفمبر الومع انطالق شرارة الثورة التحريرية ف

 .مساحات إعالمية دونت عليها شعارات مساندة للجبهة وجيش التحرير الوطنيين

التحرير الرياضي  ةهلى مدونات نصرة القضية الوطنية، وفريق جبإتحولت الجدران في األحياء العربية 

براهيمي، مخلوفي وكرمالي فحملت : والجبهة مثالوألمع الشباب لتمثيل الشعب  الذي جمع خيرة

كرد على  ،الجدران عبارات عديدة مدونة باللغة الفرنسية كاسم جبهة التحرير الوطني والجزائر جزائرية

 .عبارة الجزائر فرنسية التي حملتها سياسة ديغول

لون الطالء على لمجرد اشتباه بهم او لوجود ال من المالحقات والتعنيف الجسدي ولم يسلم األطف

  .1ناملهم الصغيرة وخاصة الطالء األخضرأ

 

                                                           
1
cellier Hervé. Rouage. Djenidi  Abela. <<Algerie France.jeunesse. Villes 

marginalité>>op.cit p178. 
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مع رصد  نية خاصة لمالحقة كتاب الجدران ومرتكبيها،وسخرت اإلدارة االستعمارية مجموعات أم

  التي سنت بات التي أثارت تذمر االستعمار و يشير لهوية أصحاب الكتا أوجوائز عينية لمن يبلغ 

    على الجدران جنحة يعاقب عليها بالسجن ألنها تساعد على التحريضتعتبر الكتابة , قانونا لموجبها

و عامل اعالمي مشجع لقاطعي الطرق كما كان يحلو لها أن تسمي , و على االخالل بالنظام العام

الثوار الجزائريين و على الرغم من حظر التجوال المفروض ليال من قبل اإلدارة االستعمارية لحصر 

مما حتم توسيع ،نها كانت تجد كتابات في صباح اليوم المواليإالأتاب الجدران تحركات الثوار و ك

م و كان رجال البوليس يفرغون جنطاق الحصر ليصبح حضرا تاما لتجوال العرب في الحياء األوربية 

و كان األطفال باعة الجزائر المتجولين ، مامهم بعد رؤية أي كتابة يصادفونهاأحقدهم على من يلقونه 

 .مشكوك فيهمالأكثر 

لى إن الكتابة الجدارية لم تكن تستعمل من قبل الجزائريين وحدهم بل انتقلت أليه إومما تجدر اإلشارة 

وفي مقدمتهم المنظمات االجرامية الفرنسية وفي مقدماتها منظمة . معارضين لسياسة ديغول بالجزائر

شبه باللوغو يحمل رسم موضع قدم سوداء على الجدران وقد أالتي كانت تستعمل كتابة  االقدام السوداء

 .سعت قصارى جهدها لترهيب الشعب الجزائري باستهداف مثقفيه وابداء تذمرها

 .و ال أيام قليلة قبل استفتاء تقرير المصيرأثم برزت كتابات باللغة الفرنسية تحمل كلمتي نعم 

ائطية في الجزائر في تلك الحقبة التاريخية وسيلة اتصالية، ثورية، سياسية، لقد كانت الكتابات الح

هدفها األساسي حشد التأييد السياسي . موجهة لخدمة الشعب واعالم الرأي العام الوطني والدولي

  .1للقضية الوطنية
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غالبية الكتابات الجدارية خاصة في فترة الرئيس الراحل هواري بومدين، ولم  اختفتغداة االستقالل، 

 1988ال بعد أحداث أكتوبر األسود أو الحزين منسنة إلى العلن في الجزائر إتظهر الكتابات الجدارية 

لى مدونات إفي فترة الحكم الرئيس السابق العقيد شادلي بن جديد، حيث تحولت الجدران الجزائرية 

  .   ور النظام السياسي في ظل الحزب الواحد، واالقتصاد الموجهصزت فساد وقابر 

بروز معالم الطبقية االجتماعية، بظهور طبقة غنية تستأثر و  والتضييق على الحريات اإلعالمية، 

اللغوية قاش اجتماعي عن إشكاالت الهوية ومرجعيات الفكرية و بدأ نو  أخرى فقيرة كادحة،بالثروة و 

 ).المفرنسونالمعربون و (قرار السياسي لصانعي ال

تغيير الدستور وفتح الباب  هاوكانت أحداث الرابع أكتوبر أول بوادر التغيير في الجزائر فقد تم على أثر 

وتوجهت على أثر األحداث أو : على مصراعيه للتعددية السياسية واإلعالمية لتشكيل األحزاب

رافقت حملتها العديد من الكتابات الجدارية الهادفة  1990 جويلية 12االنتخابات التعددية في الجزائر 

لحشد التأييد الجماهيري للمرشحين وفي مقدمتهم مرشحي الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ ومرشحي جبهة 

فكانت الكتابات في جدران البنية السكنية وأعمدة . التحرير الوطني أكبر تشكيلين سياسيين في الجزائر

 :عبية والمهمشة وكانت تحملالنور في األحياء الش

 .عبارات أخرى قليلة مناصرة لمرشحي جبهة التحريرو  "7"المية في اللوائح االنتخابية رقم الجبهة اإلس

أسعار  ذبذبفي فترة من تاريخ الميالد عرفت بتدني مستوى الدينار الجزائري أمام العمالت األجنبية وت

 .1البترول واللجوء الى صندوق النقد الدولي حيث الح شبح المديونية وعجز في ميزان الدفوعات

الفترة كانت هنالك كتابات جدارية حملتها  من هذهفي مقابل الساحة السياسية ومخلفاتها على الجدران و 

عليه ثقافة الهيب هوب  ثقافة الرأي منذ النصف الثاني للثمانينيات وهي ثقافة غير ثائرة كالتي هي

وأنها حملت من الدالالت وااليحاءات العاطفية ما جعل من أغانيها المفضلة من قبل الشباب، . والراب
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غلب ما يدون من قبل الشباب أمام االنسداد الذي لف جميع مناحي الحياة في أ" المدة"وكانت شعارات 

 1990ائر بأول كأس افريقية في تاريخها سنة باستثناء الميدان الكروي الذي عرف بتتويج الجز الجزائر 

 .والتي قاسمت كتاباتها الجدارية التشجيعية للمنتخب

تحولت الكتابات الجدارية لخدمة أغراض التهديد والوعيد، وزرع الرعب  1994بحلول سنة و 

و يتعاون مع األجهزة النظامية، وسط انزالق أمنى خطير مصاحب أعروالهلع ضد كل من يتعامل لذوا

إلى فضت أوالتي  1995لظهور موجة إرهاب بالجزائر، الذي زاد وتيرته بعد انتخابات الرئاسة سنة 

. الحكم، وانتهاجه النموذج االستئصالي للقضاء على اإلرهاب في البدايةاعتالء الجنيرال اليمين زروال 

جول لمحاصرة جماعات الموت التي كانت تصف الرئيس بالطاغوت في كتاباتها مع تطبيق حضر الت

حيث أصبحت مساحات الجدران العامة إعالمية وظفتها الجماعات المسلحة لكتاباتها الجدارية 

 .ومناشيرها التحريضية

الى كتابة وقد برزت الكتابات الجدارية في هذه الفترة باستعماالت مختلفة لوسائط الكتابة، من طالء 

 .1باستعمال الدم مثلت نقلة نوعية وغير مسبوقة في تاريخ الكتابة الجدارية الجزائرية
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  .ة الجدارية في األحياء الجزائريةأسباب تنامي ظاهرة الكتاب :المبحث الثالث

 :أسباب سوسيو اقتصادية- 1

 .والمدرسةتراجع األدوار التقليدية التي كانت حكرا على األسرة  -   

 .غياب الرقابة والتوجيه يحدد سلوك المراهق واختياراته -   

تقلص األبناء للتعبير عن آرائهم في اسرهم قبل المدرسة والمجتمع يجعل الجدران المالذ للتعبير  -   

بل  فحسب،المضطربة التنشئة االجتماعية الغير سوية و فالكتابة الجدارية ليست احدى مخلفات . الحر

 .ظروف االجتماعية دورا هاما في تحديد هذا السلوك االجتماعيتلعب ال

،  الهجرة، العمل،الصحةزيادة على انعدام تكافئ الفرص في  الدولة،امتيازات غياب برامج ودعم و  -    

 .والسفر

 :األسباب السياسية - 2 

ي أقادة ر و ترويجية لبرامج ومخططات أألهداف دعائية بعض الشباب مهمته الكتابة على الجدران 

الم الرسمي عن التقرب للجماهير السبب في ذلك عجز االعالحضري، و السياسيين في محيطهم 

  .1العراقو الحال بالنسبة لمثالي فلسطين و كما ه ،الخطاب السياسيعن بعيدا  ثقتها،كسب و 
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 :األسباب الثقافية - 3  

نمت وتبنتها جماعات  ألنهاالرسمي للثقافة  نها خارج إطارألكتابة الجدارية على ال طالما اعتبرت ا

رجة عن محورها، وحركة مضادة لحركة التنظيم االخر اهي في العرف الثقافة الرسمية الخ: هامشية

س يعك "موروث ثقافي حضريمتوج و "على الرغم من انها . ضادةنها ثقافة فلكلورية هامشية مأفتنعت 

  .نخبوية شعبية غيرثقافة 

  :األسباب النفسية - 4  

  .تجسيد الصراع األنا واالنا االخر -  

  .1محاولة الفرد للبحث عن تحقيق الذات في المجتمع -  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           

.225نفس المرجع ص 1 



�� ا
�ــــ�ار�� و ���رھـــ��ـــ�ھ�� ا
�ـــ�:                                ا
	�ـــــ� ا�ول  

 

 
28 

  :خالصة

في ختام هذا الفصل حاولنا تسليط الضوء على جذور الكتابات الجدارية نظرا ألهميتها في أي دراسة 

لى الظروف الصعبة التي عاشتها إنقوم بها وكذلك ذكرنا ظهورها في الجزائر ومنذ حقبة االستعمار 

لى وقتنا الحالي الذي بات يطرح العديد من القضايا التي وجدت الجدار إالجزائر في العشرية السوداء 

هذه بعض الجوانب الهامة التي قررنا أن نبرزها في  الجزائرية،المكان المناسب لطرحها في األحياء 

 .هذا الفصل نظرا ألهمية الدراسة

 

 

 



 

ولم يشأ القدر أن تقاسمني . أسطر كلماتي بكثير من الحزن والتأثر ألهدي ثمرة مجهودي الى من فارقتني

.خطوات نجاحي في الحياة وتشاركني فرحة التخرج الى روح والدتي رحمها اهللا

ي التي تربي وتشفي وتتعب هي مؤنستي وحبيبتي جدتي 

.وعائلته" قادة"الى نصفي االخر وتوأم روحي ورفيق دربي وشريك حياتي زوجي 

.الى كل خاالتي الالتي دعموني في أصعب أيام حياتي مع احترامي لهن

بدرة، صغيرتي شيماء الى عصافير قلبي جنياتي الصغيرات حورية، أميمة، 

".مناد سليمة

."

."بن ذهيبة فاطمة الزهرة

 أمينة

 

 االهداء
أسطر كلماتي بكثير من الحزن والتأثر ألهدي ثمرة مجهودي الى من فارقتني

خطوات نجاحي في الحياة وتشاركني فرحة التخرج الى روح والدتي رحمها اهللا

ي التي تربي وتشفي وتتعب هي مؤنستي وحبيبتي جدتي أن االم ليست التي تلد فقط بل ه

".حليمة"عزيزتي الحاجة   

الى نصفي االخر وتوأم روحي ورفيق دربي وشريك حياتي زوجي 

الى كل خاالتي الالتي دعموني في أصعب أيام حياتي مع احترامي لهن

بدرة، صغيرتي شيماء الى عصافير قلبي جنياتي الصغيرات حورية، أميمة،  خديجة،

.مروة، رحيل  

مناد سليمة"الى ملهمتي وقدوتي األستاذة   

".سمية فاطمة،"كل صديقاتي المقربات   

بن ذهيبة فاطمة الزهرة"ا العمل الى زميلتي في هذ  

 

 

أسطر كلماتي بكثير من الحزن والتأثر ألهدي ثمرة مجهودي الى من فارقتني

 خطوات نجاحي في الحياة وتشاركني فرحة التخرج الى روح والدتي رحمها اهللا

أن االم ليست التي تلد فقط بل ه الى من علمتني

 الى نصفي االخر وتوأم روحي ورفيق دربي وشريك حياتي زوجي 

 الى كل خاالتي الالتي دعموني في أصعب أيام حياتي مع احترامي لهن

خديجة،: الى كل شقيقاتي



 
53 

:عامةخاتمة   

بة المتعلقة بظاهرة الكتا العمل،العامة لهذا  لإلشكاليةاألهمية العلمية للطرح النظري  حتتض

  .لى وظائف جديدةإنبض من خالل التطرق الس ج التي تمثلالجدارية في المجتمع المحلي و 

نما جزءا من الحقيقة مثلت اقترابا إ و  الجدارية،هذا العمل ليس الحقيقة العلمية كلها حول ظاهرة الكتابة  نإ

المرجعيات الفكرية التي كامنة في اتساع دائرتها وحجمها و واألسباب ال الظاهرة،نظريا اجتماعيا لماهية 

  .الوظائف واألدوار التي تقوم بها في مجتمع يغرق في دالالت رمزية عديدة لالتصال وراءها،تقف 

فمنهم من  الغموضها الكثير من ليحيث تبقى الكتابات الجدارية واحدة من أهم الظواهر التي مازال يعت

 إليصاليرى أن هذه الظاهرة تمثل كبت و حرمان نفسي و البعض اآلخر يرى أنها الطريقة األسرع 

ممارسوها  رع،فأصبحواالشكل خاصة في وقتنا الحالي مع تعدد مواضيعها وانتشارها تقريبا في  ،أفكاره

هم وسائل أمن  بعضاعتبرها الو . سهلة يعتمدون عليها في الكثير من المناسبات لتبليغ رسائلهم بطريقة

  .للمجتمعالضوابط القيمية الرقابة و ، فهي بمثابة الجماهريةاالتصال 
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        .الكتابة الجدارية في المجتمع :الفصل الثاني

.تمهيد*  

.نماذج الكتابة الجدارية ووسائلها :المبحث األول *  

.الكتابة الجدارية بين الفن والرفض: المبحث الثاني*   

.لهذه الظاهرةنظرة القانون : المبحث الثالث*   

   .خالصة* 
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:تمهيد  

ذا وجدت ل االتصال،من  يتجزأبالتالي هي جزء ال ئل االتصال و تعتبر الكتابة الجدارية وسيلة من وسا    

نها تبقى أال إالرفض وهذا بحسن استخدامها وكيفية امتزاجها بالطابع التشكيلي و  قبولنفسها تتأرجح بين ال

لتبقى منتشرة في الشوارع وهواية للفرد العادي  دراسي،البعض كونها ليس لها طابع  مرفوضة من طرف

عقوبات حسب نوعية  لهاكل مادة اد رادعة لها و صنفت عدة مو  إذ القانون،لهذا وجدت نفسها أمام 

.الكتابات  
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      .نماذج الكتابة الجدارية :األول المبحث  

:1للكتابة الجدارية وسنذكر منها هناك العديد من النماذج         

(Tag)   1 -  نموذج تاغ:  

ن يكون تسجيال بأحرف كبيرة، غالبا أو اسما مستعارا، يمكن أهو امضاء سريع يرافق العراف ويحمل اسما 

".ثرثرة الشوارع"ما تكون باألسود، يطلق عليها الفرنسيون عبارة   

(Le graffiti dessin) :بالرسمنموذج الغرافيتي  -2    

ات وبخاخات لونية يمكن أن تصل فيها الكتابة والرسم شكل قطعة فنية باستخدام ذاذنموذج يستعمل ر 

. مفرط لأللوان ويتطلب إنجازها الكثير من االحترافية  

 (La maquette ou spaetcho) :نموذج الهزلي -3     

يرسم غالبا بقلم الرصاص بصورة هزلية كاريكاتورية مضحكة لشخصية ما وفيها الكثير من روح  نموذج

.بةالدعا  

(3D)   :النموذج الثالثي االبعاد  -4  

و مربعات باستعمال لونين فقط وتضامن بين مكونات أهو عبارة عن كتابات ألحرف بأشكال مثلثات 

.القطعة مما يعطي انطباعا بالثقل  

 block.وهو الطبع االسهل والميسور للقرارة ال يحتاج تصميمه الى خلفية، هذا النوع موجود بطريقة أكثر 

stylo نجليزية بحداثية تعرف باللغة اإل  

:(TTB   5 - نموذج   

يستلزم تصميمه القليل من و  ،ويدون على جميع أنواع األسطح والمساحاتلى األسفل إمن األعلى يكتب 

  .المؤثراتو األلوان 
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(Wild style or free) وذج ا�	را��ت ا��ر� :  

وهو نوع يستعمل فيه الحروف وتظهر بصورة ديناميكية متحركة يمكن ان ، متوحشيوصف بانه نموذج 

تحليلها مع حرية تامة في وبالتالي ، ورموزهاتتحول الحروف الى نقاط او أسهم يصعب فك شفراتها 

 نابية يستعمل فيشبه مقروءة، يحمل عبارات بذيئة و التعبير، الكتابة في هذا النموذج تكون بصفة 

وهو مزج بين  ما يتواجد في فرنسا، متواجد على نطاف أوسع محليا، لالواليات المتحدة االمريكية، وق

.    الشخصيات بطريقة لونية منتظمةالكتابات و   

 (Bubble style or throwup) نموذج الفقاعات او البخاخات:  

يعرف على انه كتابات بأحرف مكورة او مستديرة شبيهة بالفقاعة يقترب من نموذج التاغ، يمكن ان 

علمنا انه ال  إذاصعبة  إنجازهيستعمل الحرف لمرة واحدة بصورة دائرية، مع بعض مؤثرات التقنيات 

.1من لونين أكثريستعمل فيه   
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.قبولوال الرفض بينفن ككتابات الجدارية ال: المبحث الثاني  

اوالت لتخريب مبدأ أنها محرة الكتابات الجدارية من منطلق و ينطلق البعض بمكافحة ظاه           

بالتالي ينادون لين يحاولون ترك بصمتهم عليها، و من طرف أفراد مجهو  ،العامةالممتلكات الخاصة و 

فنية بما سموه فن ها هوايات وممارسات نأبينما يرى البعض االخر  ريم مرتكبيها ومعاقبتهم،برفضها وتج

بين الفريقين نتساءل و  لى تنظيم معارض خاصة بها،إروا بادعنها، بل و فدافعو . و فن الشارعأالغرافيتي 

ن نفسه من خاللها؟ بر عنها فن يعأم أهل ظاهرة الكتابة الجدارية هي جريمة نحمل مرتكبيها المسؤولية،   

شكال التلوث البيئي، و االيذاء المعبر عن تدني الفهم و أيعتبر الكثير ظاهرة الكتابات الجدارية شكل من 

ثير من األذى عن الطريق، فالك ماطةإلى إاالدراك و الثقافة المدنية، فضال عن الثقافة الذاتية التي تدعو 

غلب أن أمالء كما الاللغة العربية، و خاصة قواعد ا ل صاحبها بقواعدالكتابات الجدارية تعكس جه

ن ظاهرة الكتابات أالعبارات المكتوبة تثير نوعا من االشمئزاز و السخرية و من ناحية أخرى يرى البعض 

و هو أستاذ فن العمارة في جامعة كارنيجي " دوغالس كوبر"الجدارية نوع من الفن حيث يبين الفنان 

هدف الجدارية أصال هو تحويل "ن ظاهرة الغرافيتي هي فن العامة، في قوله أانيا في والية بنسلف ""ميلون

لونية تحمل أحالم سكان المدينة، و يعكس قضاياهم من هذا افق العامة الى مساحات تشكيلية و المر 

اه سدا لرؤ المنطلق نستطيع القول ان هذا اللون من التعبير الفني يكون لصيقا بهموم االنسان العادي و مج

ق عليه مقولة الفن للفن و المجتمع و بالتالي يجب ان يكون هذا الفن بسيطا و و تطلعاته، و بهذا تنطب

.1و تأويلأمباشرا، بحيث يفهمه رجل الشارع العادي دون حاجة الى تفسير   

 

 

 

ما عن العالقة بين الغرافيتي واألوضاع االجتماعية يقول اإلعالمي سلطان سعود القاسمي أو   
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شكال أفهي شكل من  شجع الفن العربي والكتابة على الجدراننحن ن"في وسائل االعالم البديلة تص مخ

التي  بل عن قطعة من الفن الحقيقي. تحدث عن اللغة البذيئة التي تكتب على الجدارنال  نحن... الفن 

قابلتها . وعليه يمكن قول ان ظاهرة الكتابات الجدارية هي ظاهرة عالمية ،..."تعزز شعور المجتمع بالفن

تخصيص ب انفتحوا لها من خالل دراستها و ن الغر أال إاغلب الدول بالصد والرفض خاصة في بدايتها، 

وبالتالي . الغرافيتي براز الجانب الجمالي لفنإاتهم في فضاءات واسعة لهواتها، وتأطيرهم الستغالل طاق

مواهبهم والتعبير عنها وفق ظروف اجتماعية معينة لكن تبقى الظاهرة في مهدها في  بإطالقماح لهم الس

اكثر جدية وعلمية كما هي عليها في الدول  بطريقة وهذا لعدم دراستها ،الدول العربية ومنها الجزائر

تعبير الفني مقارنة بما هو ولظروف معينة تبقى الكتابات الجدارية العربية أقل رقيا من مستوى ال ،الغربية

, وهذا ما يجعلها موقع جدل بين قيمتها الفنية أو عدمها, موجود في نيويورك و بنسلفانيا والبلدان األوربية

من خالل دور الغرافيتي في دفع الثورات , خاصة حاليا مع الظروف الجديدة التي يشهدها العالم العربي

.1العربية لألمام  

 

 

 

 

 

 

 

 

.كتابات الجداريةال نظرة القانون الجزائري لظاهرة: الثالثالمبحث   
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الكتابات الجدارية ومهما كان الهدف منها سواء كانت المطالبة بالحقوق المهضومة أم بأسلوب تعبير      

:1ومن المواد التي يعاقب عليها القانون، إطارفرضت الدولة عقوبات عليهم في  المعاش،أو رفض للواقع   

��� ا����ص �د ا��ظ�م ا��و�ا������ت و��:ا���� ا��� �ر  

لى إساء أدج، كل من 500.000دج الى 100.000يعاقب بغرامة من ) معدلة: (مكرر144المادة 

و أو الرسم أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو سبا أرئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة 

.و إعالمية أخرىأو معلوماتية ألكترونية إو بأية وسيلة أو الصورة ألية لبث الصوت آو بأية أالتصريح   

سنوات وبغرامة من ) 5(سنوات الى خمس ) 3(يعاقب بالحبس من ثالث ) جديدة:(2مكرر144المادة 

صلى اهللا (لى الرسول إساء أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدج 100.000دج الى 50.000

و بأية شعيرة من شعائر اإلسالم أبالمعلوم من الدين بالضرورة  ءاستهز او أاء و بقية األنبيأ) سلمعليه و 

.ية وسيلة أخرىأو أالتصريح  أوو الرسم أسواء عن طريق الكتابة   

ن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أدج ويجوز 500لى إ 100يعاقب بغرامة من ) معدلة:(450المادة 

: أيام على األكثر  

ذن من السلطات اإلدارية إبغير و رسوم بأية طريقة كانت و أالمات و وضع عأكل من قام بكتابات -1

على األموال منقولة أو عقارية مملوكة للدولة أو المجموعات المحلية أو على مال واقع في أمالك أي 

.منهما أو بغرض تسيير خدمة عمومية ألنها موضوعة تحت تصرف الجمهور  

 

 

 

كل من قام بكتابات أو وضع عالمات أو رسوم على عقار بأية وسيلة كانت دون أن يكون مالكا أو -2

.ذن من أي من هؤالء األشخاصإمستأجرا له أو منتفعا به وبغير   

                                                           

1 .64ص 2013 ���%ر �ر�� .ا�&-� �� ا����ر�� -وء �� ا��&و��ت ���ون. أ��ن .�&��� أ�و
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.كل من أتلف خنادق أو أسوارا أو قطع فروعا من سياج أخضر أو نزع أخشاب جافة منه-3  

تلكات منقولة للغير و ذلك في غير الحاالت المنصوص عليها كل من تسبب عمدا في االضرار بمم-4

.417المادة  ىحت 395في المواد من   

كل من سرق محصوالت أو غيرها من المنتجات الصالحة من الحقل و كانت غير منفصلة عن -5

.361األرض قبل سرقتها وذلك بشرط عدم قيام أي ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة   

دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة 12000دج الى 6000يعاقب بغرامة من : ع .ق 450المادة

.أيام على األكثر 10  

كل من قام بكتابات بأية طريقة كانت وبغير اذن من السلطات اإلدارية على أموال منقولة أو عقارية / 1ق

ك أي منهما أو بغرض تسيير خدمة مملوكة للدولة أو المجموعات المحلية أو على مال واقع في أمال

.عمومية أو ألنها موضوعة تحت تصرف الجمهور  

كل من قام بكتابات أو وضع عالمات أو رسوم على عقار بأية وسيلة كانت دون أن يكون مالكا أو / 2ق

.1مستأجرا له أو منتفعا به وبغير اذن من أي من هؤالء األشخاص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:خالصة  

                                                           

1  .65نفس المرجع ص
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وأن ا هين القانون له كلمته في الحكم علإالظاهرة فهذه مهما اختلفت اآلراء ووجهات النظر حول       

راء الشباب والمراهقين تعبر عما في نفسيتهم من خالل ما يدونونه وما يكتبونه فتعددت هذه اآلراء أأفكار و 

عاته ويحاول أن يثبت لنفسه والوسيلة المستعملة واحدة، فمن خاللها يحاول الفرد أن يعكس طموحاته وتطل

.وللمجتمع أنه موجود  
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 :نص التعليق

تساير الظواهر االجتماعية الكثير من التغيرات        

التي تطرأ على المجتمع سواء كانت هذه التغيرات ثقافية 

أو اجتماعية أو سياسية أو غيرها و تبقى بعض هذه الظواهر 

تدة و لها جذور تاريخية تعود للعصور األولى للحياة مم

البشرية و أحسن مثال على ذلك ظاهرة الكتابة الجدارية 

المتأصلة  في عمق التاريخ حيث اعتمد عليها اإلنسان 

البدائي في ممارساته اليومية لتوصيل رسائله لبني جنسه و 

التخاطب معهم من خالل رموز لغوية  وضعها بنفسه، و مع 

عن اللغة التصويرية و الرمزية ور البشرية و ابتعادها تط

البسيطة و اعتمادها على لغة التخاطب الشفهية إال أن هذه 

الظاهرة مازالت مستفحلة في مجتمعنا الحالي سواء كانت 

ا  متقدمة أو سائرة نحو التقدم و لكن نمط و إطار مختلف عمّ

افيتي كانت عليه فالكتابات الجدارية أو ما يعرف بالغر

بات اليوم جدل بين الكثير من الباحثين و المختصين حول 

  .عوامله ومن هم ممارسيه و كيفية التعامل معهم

غليزان أحد كبرى واليات الجزائر تقع هذه المدينة         

غرب العاصمة تحدها من الشرق الشلف و تيسمسيلت و من 

ة كر و من الغرب مستغانم و هي منطقو معس تيارتالجنوب 

تعبر عن ذلك هي  أماكنجذب سياحي لما تسخر به من مرافق و 

الثقافي و  مورثوهامدينة ساحرة متميزة بغنى و تنوع 

المشهورة بتراثها الغير مادي، اهتمت هذه  األثريةمواقعها 

و حرية تعبير المراهقين، لكن  المدينة بحل مشاكل الشباب

هذا لم يمنع قاطنيها من الكتابة على الجدران حيث تحولت 

أحياء هذه المدينة و شوارعها و محطاتها و مؤسساتها إلى 

رسائل يكتبها الشباب للترفيه و التسلية و للتعبير عن 

 .الغضب و الحرمان

 ****************سبر اآلراء مع بعض الشباب ***********
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تطورت هذه الظاهرة في المدينة خالل السنوات األخيرة بفعل  

البطالة و المشاكل االجتماعية الموجودة، فقد تحولت إلى 

بير عن تعلغة يستعملها الشباب للتعبير عن أفكارهم و لل

 .الواقع االجتماعي المعاش

حديث مع أستاذ في علم االجتماع ***************

************* 

لكتابات حسب المراهقين هي عبارة عن حالة فهذه ا     

إفراز شعور يختلج كاتبها سواء كان فرح أو حزن أو غضب، 

فيرى البعض أن هذا التصرف سببه الرئيسي يرجع إلى تهاون 

المؤسسات التعليمية و فعاليات المجتمع المدني في نشر 

الثقافة و االحترام و الوعي، ومن جهة أخرى يرى بعض 

الكتابات التي  اهرة الكتابة أنه بإضافةالمتابعين لظ

و          كاألمنيات و الهوايات تعبر عن أشياء شخصية 

 .اإلعجاب بالشخصيات الرياضية و الفنية و ما شبه ذلك 

 **************حديث مع األخصائية النفسية *******

للجوء إلى الكتابة على  فلقد تعددت األسباب و الدوافع

الجدران من الفقر و البطالة و الحرمان، ويبقى السبب 

 .و الفراغ النفسياألساسي لهذه الظاهرة ه

و لم تقتصر هذه الظاهرة في األحياء الشعبية فقط بل 

انتقلت إلى المدارس و الجامعات،حيث أضحت جدران المؤسسات 

 .المؤنس الوحيد للتالميذ و الطلبة التعليمية

حديث مع تلميذ في الثانوية ***************

****************** 

و يتضح أن الكتابات الجدارية ال تقتصر على فئة دون أخرى  

في ممارساتها فالبعض يعتقد أنها تنتشر فقط بين فئة 

المراهقين، البطالين أو الراسبين دراسيا، إال أن الواقع 
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المتعلمة كالطلبة يثبت أنها تنتشر حتى في الشرائح 

 .الجامعيين

 *****************حديث مع مسؤول األمن **************

حين نمارس فعل الكتابة نادرا ما نفكر باألداة التي   

 أنبالركيزة الحاضنة له علما  أونستعملها في هذا النشاط 

موها على مر و لوازمها استخد          الكتابة  أدوات

 .ر مهمة مهما بلغت تكلفتهاغي األداةالزمن تبقى 

حديث مع بائع ************** **

 *****************الخردوات

للتخفي في نشاط الممنوع  كأسلوبالرموز الجدارية  تأتي

قانونيا من طرف الدولة و التي مست الممتلكات العامة و 

المهمين في البلد خصوصا في فترة  األشخاصالخاصة و معظم 

مشينة و توجيه االتهامات  بأوصافيتم وصفهم  أيناالنتخابات 

 .لهم بالتقصير و سوء التسيير

 ******************يحديث مع محام******************* 

و تبقى قضية الكتابة على الجدران قضية بين المد و الجزر 

و هناك من يعتبرها ظاهرة تنعكس على المجتمع و هناك من 

فيه و هذا راجع حسب يعتبرها وسيلة للتعبير و التر

 .استعماالتها

بعض الشباب سبر اآلراء مع ****************

*************** 

في الختام يتبين أن ظاهرة الكتابة الجدارية لها أبعاد 

أصبحت وسيلة و بديل جديدة و مختلفة عما كانت علية حيث 

 .سياسة يحرك الرأي العام و يؤثر فيه
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