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 ُشكر 

 كانت، وهاجس الصواب.القلوب اليت حتمل معها املعرفة اينما  

 دوما ان تنضج االشياء كيفما جيب  العقول اليت تريد

 السقا.اىل دكتوري اابهر 

 اىل الدكتورة سهى هندية والدكتور زهري الصباع على متابعتهم ونقاشهم الثري. 

 فقوين خالل هذه الرحلة املعرفيةواىل كل اولئك الذين را

 جديت وخوفها الدائم، ورغبتها امللحة لتكون هذه الرسالة طريقا للخالص 

 وصربهم املتواصل على كافة التفاصيل اليت رافقت هذا الفعل.  امي، أخويت واخوايت، 

الكبرية اليت ( رفيقات ورفقاء الرحلة، القلوب ، كرميةجواان، راب، حممد زايدايمسني، اسالم، االء، ، )عبد هللاوأصدقائي  صديقايت 
 احتضنت كل اخلوف والتعب.

 مزيدا من التفاصيل.ومشاعرهم، وجتربتهم اليت انضجت هذه الرسالة، واخذهتا اىل  واملبحوثني الذين اعطوين من وقتهم

 .اىل كل االصدقاء يف مؤسسة اتمر، اىل املكتب والساعات الطويلة املتأخرة اليت قضيتها هناك يف حماوالت للتفكري والكتابة

 مسر.اىل 

 اليك اينما كنت. و 
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 -ابلعربية:  امللخص

من قبل املؤسسات  يت تتشكلال يف الفضاء املديين الفلسطيين البصريةالبنية الداللية للمادة  وتفكيك تسعى هذه الدراسة اىل فهم
-ء الصورية لألفراد الشهدامن خالل تتبع البصرايت  التحررية يف السياق االستعماري، طاابتتبين اخلوغري الرمسية، ودورها يف  الرمسية

سلطة قد يعربوا عن  قد ميثلون املؤسسة الرمسية، أو االفراد الذينالبيولوجي وحضورهم كحالة ذهنية، كذلك  غياهبم أن على اعتبار
 طرحها يف هذهات يآلو استخداماهتا االجتماعية تتبع . كما تسعى الدراسة اىل ياسية يف الفضاء العام الفلسطييناالحزاب الس

او  خلق حالة من املقاومة الفردية واجلماعية اىلقدرهتا  ستقساءال يف حماولة الفضاءات، وحمتواها النصي والفين وداللتها السوسيولوجية،
هذا اخلطاب البصري   وكذلك دراسةالعكس؛ وقدرهتا على تشكيل خطاب ذاكرايت مجعي يستدعي معناه من خالل حضوره املادي، 

 للخطاب البصري االستعماري.ا مضاد كونه خطااب

االمثلة  كأحدواشكاهلا املتمثلة: ابلتماثيل للشخصيات، درويش   -كوهنا جزء من التعبريات البصرية   -مت تتبع وقراءة املعامل العامة ولذا 
ت ومؤسسات اجملتمع القدمي، واشكال الكتابة الرمسية او غري الرمسية من قبل البلداي التاريخ "الرموز الفلسطينية"، واستحضار على

رة هذه التعبريات على تكوين خطاب اىل صور الشهداء، وفحص قد ابإلضافةاملدين، واالستخدامات املتحفية للفلكلور الفلسطيين 
 إلعادة "واعية"او غري  "واعية"اعادة تشكيل فضاء الفرد الفلسطيين وضبط حيزه البصري يف حماولة يعمل على دواليت" بديال " رمزي
اجلمعية الفلسطينية من خالل يف الذاكرة  ةرد فلسطيين لديه القدرة لتخليق ميكانيزمات مقاومة، واحلفاظ على عملية توليد بطوليخلق ف
 تعبريية يف اجملتمع الفلسطيين. الفضاء العام كبنية استخدام
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Abstract 

This study aims at deconstructing, to understand, the indicative structure of the 
visual aspect contained within the Palestinian urban space. It assumes that the visual 
aspect is constructed through formal and non-formal institutions, while focusing on 
the liberating discourses adopted by those institutions in a colonial context. This 
study will investigate the visual materials, mainly photos and pictures of martyrs as 
individuals, considering their biological absence and their presence, as a state of 
mind.  It will therefore investigate authorities held by individuals representing the 
institution, and the authority held by the political parties in the Palestinian public 
space.  

This study tries to understand the use of these visual materials within the society, and 
how introduced within the public space, considering their constituents; textual 
compositions; artistic compositions and the sociological indications pertaining to 
them, all to investigate their agency to form a state of resistance; whether individual 
or collective. It also tends to investigate their agency to form a discourse of collective 
memory, inducing its meaning from its material representation. In addition, it studies 
the extent to which this discourse stands against a colonial visual discourse.  

Public monuments, and their representations as in statues, Darwish as an example, 
were tracked as the visual expressive forms of this study. In addition, history 
representations, exhibited in writing through Municipalities and civil society 
organizations, as well as rigid representations of folklore, photos and pictures of 
martyrs, were all analyzed to measure their capability to form an alternative discourse 
of representation, what I call “State Discourse”. Such discourse aims to reconstruct 
the Palestinian individual space, and practice certain hegemony over it, whether 
intentional or not, that reconstruct the Palestinian individual with a new agency 
towards establishing resistance mechanisms which reproduce a heroic version of the 
Palestinian collective memory. This heroic version relies mainly on the public space 
as an expressive construct in the Palestinian society.  
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  -االول: الفصل 

  -متهيد: 

البصرية اليت تتشكل ضمن الفضاء العام املديين؛ وهو حيز فعال يستدخل فيه العديد من يقدم الواقع الفلسطيين العديد من التأثريات 
التشكيل "من التاريخ الرمسي، واهلوية املتخيلة، واليت يعمل  يتجزأتضحى فما بعد جزءا ال واليت  صور يف الذاكرة اجلمعية الوطنيةال

خطاب رمسي كنهج لكافة العمليات التفاعلية بني الفرد واجلماعة  / املواطنعلى بنائها، ليتشكل هنا أمام املتلقي "الدواليت الفلسطيين
الرؤى يف اطار اخضاع من جهة، وعالقة الطرفني ابملؤسسة الرمسية اليت تدير هذه التغريات من جهة أخرى، وذلك وفقا للعديد من 

فيها الفضاء العام وفقا لتصورها ورؤيتها املؤسسية؛ فيشغل اخلطاب الرمزي " الدواليت" املشهد  دمقبصراي للهوية املتخيلة اليت ت الفرد
 "واعية"على اعادة تشكيل فضاء الفرد الفلسطيين وضبط حيزه البصري يف حماولة  قادر شكل خطاب بديليري رمسي لبشقيه الرمسي والغ

 لتخليق ميكانيزمات مقاومة تناسب السياق الفلسطيين املستعمر.  "عدمها"او  "القدرةلديه "فرد فلسطيين خلق  إلعادة" واعية"او غري 

 مقدمة:

، ليس هبدف حصرها حبسب وامنا للعمل على تبيان أتويالهتا يف السياق الفلسطيين، البصرية التعبريات تسعى هذه الرسالة اىل تقصي
التعبريات  املدينة عرب دراسة الفضاء املديين الفلسطيين، حيث سندرس ا داخلومتثالهتوارتباطها خبطاابت الناس وآليات اعادة انتاجها 

التفاعالت اليومية  واقصاء أخرى، كما تسعى الدراسة لفحص ضعة هذه التعبرياتوالسياسات اليت يتم اتباعها يف مو  ليت متثلهاالبصرية ا
يف حلظة زمانية حمددة ومساحة مكانية تتحول بطريقة ما اىل جسد له حكايته املرتبطة  لإلفرادداخل هذا الفضاء املتشابك واجلامع 

 وتعبرياهتم االجتماعية. ابجلماعة اليت تقطنه، تعرب عن توقعاهتم وتنبش يف امتدادهم التارخيي

تنوعت هذه الفضاء املديين، ف م موضعتها داخلتتبع التعبريات البصرية اليت يتور االساسي الذي اعتمدته الرسالة على احمليقوم 
تفاعل معها وتكوين خطاابت عنها، االفراد، وطريقتهم ابل قصي حضورها االجتماعي/ الذهين عندالتعبريات من صور الشهداء وت

كز هذا اجلزء على كيفية حضور الشهيد كذات مل تنقطع عن الفعل داخل الفضاء البصري، وتشكل خطاهبا اخلاص على الرغم حبيث ير 
متداد النضال من اجل الوصول عدم حضور الفاعل، فاملوت الذي تعرب عنه الصورة يشكل تعبريا عن حياة اجلماعة، او الدعوة ال من

فرمزية املوت  رغم غيابه اىل احلرية يف السياق االستعماري الفلسطيين، فالشهيد ميثل بقدسيته البطل الذي تبقى صور بطولته حاضرة
 تعيد تشكيل معاين احلياة لدى اجلماعة . 

الرسالة اليت حيملها امليدان عرب  وية املكان حبيث ينطبع املكانهلخلقها  تعىن الدراسة اذن ابلتعبريات البصرية يف امليادين العامة وآليات
 هذه امليادين احد االدوات اليت تستخدمهاف الذي مت انتاجه من اجلها، حيث تعترب يعيد متركز الذكرى وفقا للهد" فبتكوينه احلجري"

متركزت هذه التعبريات على اعادة متثيل بعض الشخصيات حيث داخل البنية االجتماعية،  املؤسسات الرمسية واالهلية لتوصيل خطاهبا
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هلذه  ةرمزي ، وعرضها بطرقالفلسطينينييف حياة  لنكبةصلية مثل اتوثيق جمموعة من االحداث املفتية داخل الفضاء املديين، و الكارزمي
 ء فصل امليادين متنوع وشامل، يستعرضطاب بصري يعيد تشكيل البنية وحياف  على اتساق اجلماعة، فجاخلاالحداث وتوجيهها 

 د الضحية، وكوهنا آليات إلنتاجليوضع الذكرى، وختبشكل جديل املفاهيم االساسية اليت تتضمنها امليادين العامة كوهنا اماكن لتم
 تشكيل تصوراهتم عنه.وكيفية  الفلسطينينيني اخلطاب وادوات استقباله عرب استقصاء املتلقني خطاب مقاوم من خالل الرتبيط ب

وتقدمي تصوراهتم عنه، حبيث  ليات تكوين هذه املعاين من قبل املتلقنيعاين اليت تتجاوز خطاب السلطة وآاىل امل وتطرقت الرسالة
الناس وفهمهم لبنية املكان دالالت مرتبطة بلغة  ، وكيف تتم عملية انتاجأتويلهحاولت الباحثة  فهم اخلطاب البصري وكيف يتم اعادة 

هم للمكان يد امتالكته، حبيث يرتبط املعىن يف هذه احلالة ابلشكل اخلطايب الذي ختلقه اجلماعة، وابمليكانزميات الداللية اليت تعووظيف
اىل املوقع، او للذكرى، او للتجربة الذاتية،  لإلشارةتنوع هذه الوظائف للميادين كوهنا امكنة ابملعىن الداليل، كما تفحصت الرسالة 

وهذه الوظائف الثالث يتم عرضها خالل الفصول للتدليل على قدرة الناس على تشكيل خطاب موازي حياكي تصوراهتم الذاتية عن 
 ملكان . ا

الدراسة اىل تقدمي رؤى الناس ومتثالهتم عن هذه التعبريات، فخصصت الباحثة له فصل خاص يتعلق بقراءة سوسيولوجية  واخريا سعت
 كان البد ان يكون هناك تربيط نظري يعيد بوصلة التحليل من حيث عرضه وبشكل مفصل لسوسيولوجياعن استقبال الناس، لذلك  
جتاهه، حبيث يرتبط االنتاج احلاضر بذهنية الناس  أتويالتوكيف يتحكم هذا االنتاج يف خلق  فلسطيين،الاالستقبال يف اجملتمع 

 ابلتصاقه بطبيعة احلياة االجتماعية وتكويناهتا املتنوعة. 
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 لبحث:إشكالية ا 1.1

 من قبل املؤسسات الرمسية تشكلت يتال يف الفضاء املديين الفلسطيين البصريةالداللية للمادة بنية ال وتفكيك تسعى هذه الدراسة اىل فهم
ألفراد الشهداء، من خالل تتبع البصرايت الصورية ل تبين االيديولوجيات التحررية يف السياق االستعماري،يف  ، ودورهاوغري الرمسية
استخداماهتا  وتتبع  السياسية يف الفضاء العام الفلسطيين،قد ميثلون املؤسسة الرمسية، أو يعكسوا سلطة االحزاب  واالفراد الذين
ية طرحها يف هذه الفضاءات، وحمتواها النصي والفين وداللتها السوسيولوجية، واستقصاء قدرهتا على خلق حالة من آلو االجتماعية 

او استقصاء عدم قدرهتا على االستدخال البصري يف ذهنية االفراد وابلتايل عدم فاعليتها، وعدم او العكس،  املقاومة الفردية واجلماعية
و كذلك دراسة هذا اخلطاب ربطها من قبلهم ابلذاكرة او السياق التارخيي للقضية الفلسطينية، او حىت مبجموع الرموز اليت تعرب عنها، 

 .اريللخطاب البصري االستعما مضاد نه خطاابالبصري كو 

 ةاجتماعيت كوهنا فضاءايف املدن الفلسطينية  ات البصرية لتعبري االجتماعية لت ستخدامااال اىل تقصي دراسةهذه الحيث تسعي 
مناذج رمزية  على اعتبارها، ومن انحية أخرى عمليات تفاعل بني مجهور املتلقني املستخدمني هلذا الفضاء هذا من انحية ايتخلله

من خالل السيطرة  االستخدال البصري لتتم عملية ،ملقاومة سياسية الضبط واالنكشاف اليت حياول املستعمر فرضها لشرعنة وجوده
ماهية هذه التعبريات  عن لتشكل هذه االطروحة تساؤالالكولونيالية،  اهليمنةاشكال  كأحدعلى الشوارع  ومراكز املدن وبواابت القرى  

وقدرهتا على خلق احلالة اليت تدعيها الباحثة يف كوهنا "خطاب بصري ميكن ان يشكل خطاب مقاوم يف  وكيف يتم استخدامها،
املعامل العامة واشكاهلا  قراءة ومتحيصمن خالل والسوسيولوجية  وما هي الرسائل اليت حتويها بنيتها الداللية السياق الفلسطيين"،

 واشكال الكتابة الرمسية او غري ،القدمي التاريخ واستحضار "الرموز الفلسطينية"، درويش كونه احد، ابلتماثيل للشخصيات :املتمثلة
اىل صور  ابإلضافةالرمسية من قبل البلدايت ومؤسسات اجملتمع املدين، واالستخدامات املتحفية للفلكلور الفلسطيين يف هذا السياق، 

 ابعتبارهمالشهداء يف الفضاء العام هلذه املدن وانعكاساهتا من قبل االحزاب السياسية اليت تقوم مبوضعتها كذكرى، توثيق، اتريخ هلم 
ين افراد اصبحوا غائبني بيولوجيا عن البنية االجتماعية، واستقصاء أتثريهم يف خلق حالة من املقاومة البصرية يف ذهنية االفراد احلاضر 

يف السياق االستعماري الفلسطيين هذا من جهة، ومن جهة اخرى على اعتبار هذه الصور جزء من استمرارهم البطويل يف الذاكرة 
 الفلسطينية. 

 

 

 

 



12 
 

 أسئلة البحث: 1.2

 ما هي التحوالت اليت حدثت على الفضاء العام املديين بصرايً يف الواقع االستعماري الفلسطيين؟ .2

 الفلسطيين؟ قبل من مقاومة ميكانيزمات ختليق عدم او ختليق على العامة الفضاءات يف البصرية املواد تساهم كيف .3
 العامة؟ امليادين يف البصري الفضاء تشكل اليت الرمزية الدالالت هي ما .4

 على املتلقني؟  وأثرهااملواد البصرية داخل الفضاء الفلسطيين العام  يف ديدةما هي الدالالت اهلوايتية اجل .5

 العامة؟ امليادينما هي السياسات اليت يتبعها الفاعلني االساسيني يف اعادة هندسة الفضاء االجتماعي يف   .6

 عالقتها الفلسطيين يفالبصرية يف الفضاء املديين  هوية املادةعلى اعادة تشكيل السياسيات الليربالية والنيوليربالية  أثرما هو  .7
 "؟ادوات " املقاومة  أحدمع املشروع التحرري يف فلسطني كوهنا 

 

 فرضيات البحث:  1. 3

 العامة. امليادين يف البصري الفضاء تعمل على اعادة تشكيل رمزية البصرية دالالتحتمل املواد  .1

 الفلسطيين. قبل من مقاومة ميكانيزمات ختليق على العامة الفضاءات يف البصرية املواد تساهم .2

 تؤثر على املتلقي الفلسطيين.دة داخل الفضاء الفلسطيين العام قد جديايتية هو دالالت حتمل املواد البصرية  .3

 العامة. امليادينيعمل الفاعلني يف احلقل الرمسي وغري الرمسي على اعادة هندسة الفضاء االجتماعي يف  .4

مع  عالقتها الفلسطيين يفالبصرية يف الفضاء املديين  هوية املادةعلى اعادة تشكيل السياسيات الليربالية والنيوليربالية  تؤثر .5
 ."ادوات " املقاومة  أحداملشروع التحرري يف فلسطني كوهنا 
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   -الدراسة: مصطلحات يف  1.4

يشري مفهوم املقاومة البصرية بشقه الفيزايئي اىل جممل الصور والتعبريات اليت ميكن  جمتمع مستعمر يف-البصرية: املقاومة  .1
مشاهدهتا من خالل العني اجملردة ضمن الفضاء العام يف املدينة الفلسطينية واليت تدلل على الواقع السوسيولوجي جملتمع 

تشكل خطااب رافضاً لوجوده ومشروعيته ولكل من  بعدا اوسع ابن أتخذمستعمر ليس من الناحية التوثيقية املتحفية وامنا 
 . يدعم وجوده شعبياً ورمسي

 ملنطقه يعمل املوضوعية االجتماعية العالقات من تنافسي نسق هو: الفضاء ابعتباره حقل حسب مفهوم بورديو/اجملال .2
 واألزمات للصراع ميدان دائما هو أي "،الرهان نفس على يتنافسون وأفراد مؤسسات من ويتألف اخلاص، الداخلي
 القضااي من جمموعة يتقامسون ولكنهم خمتلفة وحظوظ خمتلفة رؤى هلم معني حقل داخل يصارعون الذين واألفراد والنزاعات
 .األولية

سلطة اخلطاب: املفهوم مندرج حتت كتاابت ميشيل فوكو، وميثل ما يشكله اخلطاب يف حقيقته املادية كشيء منطوق أو  .3
 1.اخلطاب اليومية الرمادية، اليت تظهر جمموعة من العبودايت بني هذه الكلماتمكتوب، وحركة هذا 

 الباحثة يف املوضوع":  ةذاتي“املوضوع سبب اختيار  1.5 

يف تتطور شغفي للكتابة عن املواد البصرية يف احليز العام الفلسطيين من خالل احملاضرات املتعددة اليت تلقيتها يف برانمج علم االجتماع 
املرحلة اجلامعية االوىل وذلك عرب مساق سوسيولوجيا الفن، فقد كان موضوع حبثي يدور حول " الكتابة على جدار الفصل العنصري 

مهارات البحث لدي وايضا مهارات املشاهدة ورؤية هذه املواد البصرية والنصية وحىت السمعية  تطورتلوجية "، وهنا قراءات سوسيو 
من خالل داللتها الواضحة من جهة ورمزيتها العالية من جهة اخرى، كما تتابع دخويل ملرحلة الدراسات العليا ايضا مساق اخر يدور 

لها االوسع، واملواضيع اليت يتناوهلا على اختالفها، فتعزز اجلانب النظري لدي ومعرفيت يف هذا حول سوسيولوجيا الفن بنظرايته بشك
 احلقل. وغريها من املساقات اليت كان للتطور املعريف وتعزيز املهارات البحثية من خالهلا سببا لِتشُكل الكثري من االسئلة لدي، الكثري

  حدوثها.ا وتفسرياهتا واليات من االسئلة اليت حتتاج اىل البحث عن اسباهب

اخلليل واليت حتمل اجلمل االتية " بدان نعمل سالم يف الشارع"، " يف الشارع لغة  -لذا كان لالفتات املكتوبة على طريق بيت حلم
مشرتكة توحدان "، احد االسباب اليت عززت شغفي مبا هو مرئي بشكله النصي والصوري، واصبح تتبع الطرق يف داخل احليز املديين 

يف املخيم والقرية، على جدران املدارس  اجلدرانمساء احملالت، امللصقات املوجودة على الشوارع، الكتاابت على الفلسطيين او خارجه، ا
الوطنية  توالكنائس واملساجد، االعالانت اليت تعمل البلدايت على تسويقها داخل هذا احليز، اعالانت االفالم، واالحتفاء ابملناسبا

                                                           
 .4صالتنوير،  نظام الخطاب، ،تر محمد سبيال ،فوكو ميشيل 1
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وغريها احد العادات اليومية اليت تضخم االسئلة لدي بشكل يومي وتدفعين للبحث يف هذه  "، اجلمل املكتوبة خلف السيارات،
 االسئلة . 

 هدف البحث: 1.6

استقصاء االستخدامات االجتماعية للمادة البصرية اليت يتم تقدميها و  الفلسطيينالفضاء البصري املديين يهدف البحث اىل حتليل 
ويتناول للمتلقي الفلسطيين، ودور الفاعلني الفلسطينيني من املؤسسات الرمسية وغري الرمسية يف تشكيل وضبط احليز البصري للمتلقني، 

 :املتمثلة يف تهذا البحث البصراي

 الكتاابت على اجلدران والتماثيل.  .1
 قدمي يف الفضاء العام.استحضار التاريخ ال .2
 م درويش.استقدا  .3
 ور الفلسطيين يف امليادين العامة.االستخدام املتحفي للفلكل  .4

طيين مقاوم يف السياق االستعماري من جهة، كما حياول البحث تقصي قدرة هذه البصرايت على تشكيل خطاب فلس  
للمتلقي الفلسطيين من جهة أخرى، وربط هذه التحوالت يف امليادين العامة والدالالت االجتماعية اليت تشكلها هذه البصرايت 

 .لعرض والطلبعمليات الابلسياسات االقتصادية االستهالكية اليت تعترب الفضاء العام جماال حيواي 

 البحث:منهجية  1.7

الفاعلني  عمقة معاملقابالت امل وهي درج ضمنه،اليت تن أدواهتاي وذلك ابستخدام ثالثة من ستعتمد الدراسة على تقنيات البحث الكيف
، املعماريون، وجلان تسمية ؛ املهندسني“، البرية، جنني، انبلس، اخلليل رؤساء البلدايت " رام هللا ؛االساسيني يف احلقل الثقايف

 وحماولة البحث عن السياسات املتبعة لدى هذه البلدايت يف متظهر املواد البصرية يف احليز املديين.الشوارع، 

، اللوحات تماثيل، الرانالكتاابت على اجلد حتليل اخلطاب من خالل تصوير هذه املواد البصرية، " الصور، ات البحث كانتقني اثين
وادوات استبطاهنا بني  اخل "، والبحث يف دالالهتا السوسيولوجية واملعاين اليت تقوم خبلقها للمتلقي يف احليز الذي وجدت فيه، الفنية.
وربطها ابلسؤال املركزي الذي تدور حوله الدراسة والذي يتعلق مبدى داللة هذه املواد على احلالة االستعمارية الفلسطينية  الناس،

كون ادوات مقاومة من خالل تذكري الفلسطيين بشكل يومي على عدم مشروعية الوجود االستعماري االسرائيلي يف وقدرهتا على ان ت
 .وتكوين خطاب مضاد من انحية اخرى فلسطني من انحية
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السياق لنصوص يف ا حليللت املفردة تني االوىل: حتليل وحدةوحدعلى  ركزتضمون واليت حتليل املتقنية  لدراسةا استخدمت كذلك  
وربطها مع  والتماثيلالصور كيز على ابلرت  "الصورةوحدة "الثانية: ، و البصري من خالل تتبع مفردات املقاومة البصرية يف الفضاء املديين

 أو اقصاء بعضها. إبضافةالبحث من خالل قدرهتا على التأثري يف املتلقي الفلسطيين وضبط فضاءه البصري 

البحث يف قدرهتا العامة، و  ياديناليت يتم تداوهلا يف امل للرموزداللية / قراءة سيميائية قدميتالدراسة اىل حماولة  ما سبق سعتأضافة اىل  
التغيريات التارخيية ودورها  ، ومن اجل فهم هذه التغيريات فقد مت فحصةويليتشكل طابع مقاوم من خالل دالالهتا املباشرة والتأعلى 

 الدراسة مرحلة زمنية متتدالتارخيية املفصلية يف فلسطني، لذا تتناول  لألحداثيف اعادة تشكيل الفضاء البصري برمزايته املتنوعة وفقا 
، وهذا ليس 7196فة الغربية احملددة بعد عام املدن الفلسطينية يف الض يف بعض  . وذلك2016وحىت  1994منذ قيام السلطة عام 
الدراسة على  ، وقطاع غزة، وقامت48ىل مناطق الوصول اوامنا لعدم قدرة الباحثة على ال "فلسطني املختزلة"من ابب الدفاع عن 

من اجل حصر  كرم، بيت حلم "، وقد اختريت هذه املدن االربع اربعة مناطق او مدن يف الضفة الغربية وهن " رام هللا، اخلليل، طول
 ألسبابمكانة اساسية يف التحليل  رام هللا اختيار اربعة من املدن، وقد أحتلت اكرب لكل البصرايت املوجودة يف هذه املدن فلذا مت

بشكل يومي، حبيث قامت الباحثة بعملية املالحظة املنتظمة ملدة ثالثة اشهر للمدنية، وذلك قدرة الباحثة على مراقبة التغريات ومنها 
 ضمن الفرتة الزمنية من بداية آذار وحىت هناية أاير. 

 عينة البحث  1.8

مقابلة، تركزت مع صناع القرار يف البلدايت وفقا لدورهم يف عملية تشكيل الفضاء واخذ القرار حول  50بعمل  قامت الباحثة
يف انتاج جمموعة من هذه عها يف الفضاء املديين، كما تضمنت هذه العينة جمموعة من الفنانني الذين شاركوا التعبريات اليت وض

التعبريات، وجمموعة من املتلقني الذين يسكنون يف احملافظات االربعة اليت يتناوهلا البحث، بتنوع يف خلفياهتم االجتماعية ومستواهم 
وامنا كان االساس تيب مسبقا هلذه املقابالت لتنوع يف معظم االحيان مل يكن مقصودا، حبيث مل يتم الرت التعليمي وادوارهم املهنية، وهذا ا

يف عملية اجراء املقابالت هو استعدادهم لعملها، وكانت جترى هذه املقابالت بتواجد الباحثة يف امليدان وحديثها مع االفراد وسؤاهلم 
 حول هذه التعبريات .

 صعوابت البحث  1.9

كانت هناك جمموعة من الصعوابت املرتبطة بطبيعة البحث كونه يستهدف اربع من املدن املتباعدة نظراي من حيث املسافة، وهذا كان 
يتطلب الكثري من التنسيق من اجل العمل على ترتيب مقابالت مع االشخاص الذين تستهدفهم الباحثة يف عملية التقصي امليداين، 

اىل عدم رغبة بعضهم بعمل املقابالت لتشككهم  ابإلضافةدهم امليداين يف حمافظتهم يف بعض االحيان، هذا نظرا النشغاالهتم وتواج



16 
 

ولذا اضطرت الباحثة للكثري من الرتتيبات املسبقة، واحياان ارسال االسئلة من قدرهتم على امتالك اجوبة حول ما يتم السؤال عنه، 
 اور اليت تود االستقصاء عنها قبل مقابالهتم بشكل شخصي. بشكل مسبق، وفتح حوارات حول جمموعة من احمل

اىل تنوع وتعدد  ابإلضافةكما ان التصوير يف املدن االربعة اخذت وقتا كبريا لعدم امتالك الباحثة املعرفة اجلغرافية هبذه االماكن، 
 لتتبعها.التعبريات البصرية داخل هذه املدن، وابلتايل كان يتطلب ذلك جهد مضاعف 

اما القضية االساسية اليت كانت تشغل الباحثة وشكلت نقطة حتدي هلا، هي التفاعل العاطفي الذي كان يتخلل املقابلة، حبيث بعض 
املبحوثني بكى عند سؤاله عن معىن صور الشهداء ابلنسبة له، حبيث أغلب املبحوثني تربطهم صلة من الصداقة او القرابة مع الشهداء 

على جتاوز هذا االنفعال لصاحل سري حوثني املقابلة وعلى قدرة الباحثة واملباملقابلة، وهذا االنفعال أثر على سري  الذين تذكروهم اثناء
 املقابلة، وشكل حالة من االستنزاف العاطفي للطرفني على حد سواء. 

 

  -للدراسة: النظري  اإلطار 1.10

التنوع املعريف الذي تسعى الباحثة من أجل استقصاءه  هذا التنوع استدعاهذه الدراسة، تنوعت األطر النظرية اليت تناولتها الباحثة يف ه
يتناسب مع حقل البحث الذي تتناوله، حبيث يتم تناول التعبريات البصرية املتمثلة " بصور ,اء املديين للمدينة الفلسطينية، يف الفض

 االجتماعية، والرمزايت اليت تعرب عنها وتعيد انتاجها عرب هذا وجمموعة احملددات والبىنالشهداء، وامليادين، والكتاابت على اجلدران " 
اليت حتاول الباحثة التقصي حول سؤاهلا  ابإلشكاليةجمموع املتلقني املوجودين داخله، وفق حتليل سوسيولوجي مرتبط  الفضاء، وعرب

كيك واحلفر خالل تتبع املعرفة اليت تناولتها ابلتحليل والتفابلفهم" هلذه الظاهرة من "  املقولة الفيربية املتعلقة املركزي، وحماولة لتحقيق
 مبكوانهتا املختلفة.

الفاعلني يف استمرار ذكرى معينة واقصاء ودور  الهشكُ لذا كانت العودة اىل النظرايت اليت حاولت تفكيك عنصر " الذاكرة" وآليات ت  
مع املاضي، والرساميل املرتبطة لة يف خطاهبا الذاكرايت وعالقتها أخرى، وفقا جملموعة من التصورات واحملددات اليت تتبناها الدو 

 ابلفاعلني االجتماعيني حبيث يستطيعون عربها االنتقال ابلذاكرة وفقا للفعل املرتبط هبم، مبعىن دورهم االجتماعي يف فضاء املكان الذي
ار نظري فراد يف مكان وزمان حمددين، ولربط امليدان ابطيشغلوه، هذا الدور النابع من سلطة رمسية او غري رمسية حيتلها هؤالء اال

تفكيكي، تستطيع الباحثة من خالله التحليل، لذا عند هذا اجلزء من الرسالة مت الرجوع اىل كتاابت بول ريكور، ااين مسن، وليس من 
دينة الفلسطينية، حبيث حتمل التعبريات ابب احلصر ايضا ولكن هذا ما راته الباحثة ابنه سيخدم الطرح النظري وربطه مع امليدان للم

 ا حاضرا يف الذاكرة الفلسطينية.جمموعة من الرموز الوطنية اليت بقي فعله ةالفلسطينيالبصرية يف املدينة 
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وايضا سلطتها الغري  ، وتفكيك حمتواها النصي والبصري،كما مت تناول جمموعة من النظرايت اليت انشغلت بتحليل الرموز، وامهيتها
نظرا للرمزايت املتنوعة للتعبريات البصرية يف الفضاء الفلسطيين، فربط هذه  اعتباطية داخل الفضاء العام، وخطاهبا اخلفي واملعلن،

م السياق صورة أكرب ولتكون احد االدوات التحليلية اليت تساعد الباحثة يف فهيدان الفلسطيين جاء من اجل تبلور النظرايت ابمل
خييته، والن األطار النظري يوفر موضوعية لدى الباحث والتقليل من االدعاءات اليت ميكن ان يقع هبا التحليل، االوسع للرمز، اتر 

وميشيل فوكو، واطر فلسفية مثل روالن  بورديو،ومنها بيري  سوسيولوجية حتليلية ومفاهيمية كأدواتوتنوعت االطر اليت مت استخدامها  
 ابرت وابشالر. 

من قبل الفاعلني  وأتويالهتاهلذه التعبريات،  السوسيولوجية النظري فقد تناول ابلتفكيك الدالالت اإلطاراما اجلزء االخري من 
وعة من الكتاابت السيميائية ل " جاك االجتماعيني، وتناول عناصر معينة من اجل هذه الدالالت مثل " املدينة" وهنا مت الرجوع جملم

 يف سياقات واطر حتليلية متنوعة. بري، روالن ابرت، حمسن بوعزيزي" وغريهم من املنظرينفونتاين، رجييس دو 

االستفادة من املعرفة للعناصر املختلفة اليت تتناوهلا الدراسة، وايضا  جديدة حتاول الباحثة عرب االطار النظري تكوين قراءة أتويلية
ومبا يساعد على تبين طرح نظري خيدم التحليل، ويساعد الباحثة الرتاكمية يف املواضيع املطروحة للخروج مبا هو جديد ومهم للبحث، 

ضحا يف يف الوصول اىل جمموعة من املعارف املتعلقة ابلدالالت السوسيولوجية للتعبريات الفلسطينية داخل الفضاء املديين، وسيكون وا
فصول الدراسة كيف تتم عملية الربط بني االطر النظرية وامليدان، واحملاوالت املختلفة لضمان صريورة علمية ابستخدام جمموعة من 

 االدوات املنهجية السوسيولوجية.
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 الفصل الثاين:

 امليدان والتحليل.

 الثانية"."و الفلسطينية يف االنتفاضة "االوىل" الفضاءات البصرية للرموز والدالالت يف مقارنة سوسيولوجية 

الفضاء العام كمفهوم، ودوره  اليت فككت تتبع النظرايت السوسيولوجية للبحث، حبيث متيتناول هذا الفصل جممل االطار النظري 
مت تتبع النظرايت اليت واليات استبطانه من قبل االفراد، وايضا دوره يف اعادة تشكيل الذاكرة، كما وسلطته وخطابه االجتماعي، 

املعاين وخلق خطاب مجعي للجماعة االجتماعية، ودورها يف تشكيل البىن االجتماعية  الرمز والذاكرة ودورها يف أتويلفككت مفهوم 
داخل  والتارخيية من خالل جمموعة من التعبريات البصرية اليت يتم اظهارها يف الفضاء العام، ومن خالل تتبع اترخيي هلذه التعبريات

 لتحليل قدرهتا على خلق خطاب مقاوم . الفضاء الفلسطيين 

 الفلسطيين. االجتماعياالجتماعية للتعبريات البصرية يف الفضاء  االستخدامات 2.1

سيتم تناول جمموعة من العناصر االساسية اليت ترتكز عليها الدراسة، حبيث يتم تقدمي نظري حول جمموع هذه العناصر واملتمثلة " أذن 
ابلفضاء، البصري، وعملية خلق املعىن" مع العمل على ربط هذه العناصر مع امليدان  املتمثل يف " املدن الفلسطينية" اليت ذكرهتا 

ة، حبيث يتم تتبع التعبريات البصرية اليت تتناوهلا الدراسة يف اربعة مدن فلسطينية، ويعتمد هذا الفصل على الطرح الباحثة يف املنهجي
اىل تتبع اترخيي للتعبريات البصرية املادية يف املدينة  ابإلضافةالنظري من اجل تفكيك جمموع هذه العناصر واملعاين املتنوعة اليت حتملها، 

تغريات فيها وفقا جملموعة من االحداث السياسية واالجتماعية، والسياسات احليوية اليت يقوم هبا صانعو القرار يف ورصد الالفلسطينية 
قرار هذه املدن، وفق لرؤية " اترخيية وثقافية" تلتصق ابلرؤية الدوالتية، حبيث يتم تتبع هذه التعبريات، العمليات املختلفة اليت رافقت ال

ضاء، والفاعلني املختلفني وادوارهم يف هذا السياق، ولذا وقبال سيتم االعتماد على جمموعة من النظرايت للحفر بظهورها داخل هذا الف
ات استدعائه داخل هذه الفضاءات، والبحث يف النظرايت اليت تتعلق ابلذاكرة اجلماعية لألفراد وقدرهتا وآلييف عملية تكوين املعىن 

 على استدخال وخلق واستمرار احداث معينة يف التاريخ اجلمعي هلم. 

حيمل  قد على اعتبارههذا الفضاء  مت توصيفجمموعة من التعبريات البصرية اليت يتناوهلا البحث، حبيث  2شغل الفضاء الفلسطييني  ف
الشكل اهلواييت اجلديد للفلسطيين املعاصر، وحيزا للفاعلني الرمسيني وغري الرمسيني يف اعادة صناعة احليز املعياري اجلديد واشكال 

الغياب، ليضحى فعل  االرادة الذاتية يف تقاسم تفرتض الغياب كحالة شرطية للفعل االول، يتخلل الفعل عملية الفهماملقاومة له، ف
اساسا له، ويلعب الزمن يف هذه املعادلة دورا اساسيا يف االختفاء من مساحة الذاكرة اليت يسعى القائم ابلفعل حتدديها، وال  التغييب

                                                           
تقصد الباحثة في الفضاء الفلسطيني: النسق االجتماعي ومجموع العمليات الحيوية، العالقات االنسانية داخل مساحة مكانية محددة وهي  2

المدينة الفلسطينية وهي الوحدة التي تتناولها الباحثة من أجل التحليل، بالتركيز بشكل اساسي على كل المواد البصرية التي يتم عرضها 
 في هذه المساحات المكانية.للجمهور 
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 لإلدخاصيغ أخرى تغطي هذه املساحة، وحتييد سلطة الفراغ الذي يعمل على فتح جمال  إبحالليكتفي الفاعل ابلتحديد فقط وامنا 
 ادوار خمتلفة لالعبني تسعى السلطة اىل اقصائهم يف حماوالهتا لفرض اهليمنة على الفضاءات العامة. 

الرموز من اجل اضفاء املعىن على مساحة الغياب، لذا أتخذ الرموز  سعى الذاكرة املختلقة اىل استحضارويف فعل االقصاء ذلك ت
وجود احياان، واحياان اخرى تسد الرموز فراغات املعىن يف الفضاء العام، ليبقى اداة طابعا احتفاليا الن حضورها يرتبط ابلذكرى ال ابل

يتحول بعد قد حيوية يف اتريخ الشعب، وسلطة بصرية تسحبهم عرب الزمن الذي تغيب تفاصيل عتباته من الوجود احلايل للجماعات، و 
العامة، تعرب عن فعل احلنني للماضي، والواجب الذي يقتضي عدم ذلك احلق، والشرعية والتاريخ اىل جمموعة من الرموز يف الفضاءات 

 مناوئفرض خطاب ومة لتجييش الذاكرة حنو املواجهة. وكذلك تفقد الرموز هبذا املعىن قدرهتا على خلق حالة من املقاقد النسيان، و 
" اقساما كبرية من االاثر العاطفية تصاغ اعتبارا من هذا التحليل اجلوهري. فاالنتظار ان  كماالعام  للخطاب االنسحايب يف الفضاء 

حضور مغيب". بتعبري اخر انه يعرف " كغياب مستحضر"، اي حضور اصبح حمسوسا يف حقل من الغياب" على سبيل املثال هو " 
ىل يومنا هذا كانت واقعيا مكونة من األموات أكثر من " لنتذكر أن جمتمعاتنا، ا، الغياب الذي يشكل ابختفائه هتديد للظاهر، 3

فقد كان  ،األحياء. فخالل االف السنني ظل املاضي والغور يف الزمن طافحاً ومهدداً احلقل البصري، وظل املختفي مينح للظاهر قيمته
صلح لتمثيله؛ ذلك أن الالمرئي أو ما بعد القريب واملرئي يف نظر أسالفنا أرخبيالً من حبر الالمرئي الذي له كاشفوه وتكهناته اليت ت

لخارق )فهو املكان الذي أتيت منه األشياء واليه تعود(. لذا كان من مصلحة االنسان التصاحل مع الالمرئي جبعله  لالطبيعة كان جماال
واملقايضة يف هذا التعامل الدائم بني تشكل هنا ال الرهان، وامنا عماد التبادل  فإهنامرئياً. والتفاوض معه ومتثيله وتشخيصه، اما الصورة 

 4".الرائي والالمرئي

حبيث يلعب الرائي هنا دورا اساسيا يف عمليات التأويل للمعاين، ويشكل احللقة اليت تربط بني ما هو حقيقي وما يتم استدعائه لتكوين 
ؤسساهتا املختلفة، وم لدولةاباحلالة، ويتمثل هنا  املعاين، فتشكل احلالة هنا عملية للتبادل يتم ضبط قواعدها من قبل القائم على خلق

رح مسالة الفضاء العام كونه وسطا للعمليات املختلفة اليت تتعلق ابلذاكرة وهي الرهان للفلسطيين على مشروعية وجوده فاذا كنا نط
، وهي املساحة 5"ابعينه الذاكرة سوى املاضي اىل االحالة خيص فيما اخر موردا منلك " فالواسبقيته يف صراعه مع املستعمر االسرائيلي 

، فال بد من تتبع للرموز اليت يتم العمل على متثيلها يف الفضاءات العامة، لإلفرادرسم االدوار والتاريخ يف املخيال اجلماعي  إلعادة
 اولئك بتواطؤ اال متارس ان ميكن وال مرئية ال سلطة هي الرمزية السلطة ان ذلك" وسياسات الدول يف عملية االستحضار تلك، 

فال وجود للمعىن خارج السياق االجتماعي الذي يشكله، والفاعلني  ،6"وميارسوهنا بل هلا خيضعون ابهنم االعرتاف أيبون الذين

                                                           
 .30، ص2003، تر. على اسعد، سيمياء المرئي، دار الحوار، سوريا، جاك فونتاني 3
 .25، ص 2013، حياة الصورة وموتها، تر فريد الزاهي، افريقيا الشرق، الدار البيضاء،ريجيس دوبري 4
 .55، ص2009الكتاب الجديدة المتحدة، الصنائع، ، تر.جورج زيناتي، الذاكرة التاريخ النسيان،داربول ريكور. 5
  .48، ص2007، تر. عبد السالم بنعالي، الرمز والسلطة، دار توبقال، الدار البيضاء، ورديو بييرب 6
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معىن زة ادوات الوصول اىل االجتماعية والثقافية وقدرهتم على حيا خللفياهتموفقا  التأويلياالجتماعيني الذي يقومون بتكوين نصه 
 . املعىن

حبيث جاء يف اطار تناول الفضاء العام كونه أحد االدوات املفاهيمية اليت ت  ت بعها الدراسة، فال ميكن اقصاء التناول النظري لبيري بورديو 
ال وجود للفضاء/ احليز العام بشكل اعتباطي، الطرح النظري ابن للفضاء جمموعة من الوظائف املتمثلة ابلرمزايت اليت تتموضع فيه؛ ف

 للمنظومات"  ميكن ال" وال يتم ترتيب مكوانته بصورة عبثية، وامنا هي بنية من الرموز اليت تعيد تشكيل الواقع، ورسم معناه املتخيل، 
 الرمزية السلطة ان. كبنيات  كذلك  هي تتحدد لكوهنا اال البنيات وتفرض سلطة متارس ان والتواصل، للمعرفة ادوات ابعتبارها" الرمزية
هذا النظام املعريف يلعب به عدد من االفراد، حبيث أتخذ الدولة مهمة  ،7معريف" نظام إلقامة تسعى وهي الواقع بناء سلطة هي

حيتفظوا هبا  التخطيط لشكل هذا الفضاء، والرموز اليت تود اظهارها، لتدليل على القضااي اليت ترى انه على املتلقني من الشعب ان
بذاكرهتم، واملؤسسات املختلفة اليت تعد اليد اليمني للدولة يف عملية االقصاء واالظهار تلك، كما ان هناك اختالفا بني انتاج هذه 

  اذا ما وابلتايل بكاملها، اجلماعة انتاج من كانت  اذا السلسلة من الرموز، وهذا ما خيلق التباين بني هذه اجملموعات الرمزية، "حسبما
 انتاج جمال انتاج من ادق، بكيفية او ملتخصصني،ن م ثلة انتاج من ذلك، من العكس على كانت،  اذا ما او تتملكها، اجلماعة كانت
 املنتجني من ثلة تكون اتريخ عن يفصل ان ميكن ال( )ايديولوجية دين اىل االسطورة حتول اتريخ فمثال،. نسيب ابستقالل يتمتع وتوزيع

 تقسيم منو ابعاد من بعدا بدوره يشكل الذي الديين، العمل تقسيم منو اتريخ عن وأعين الدينية، والشعائر اخلطب شؤون يف املختصني
 ادوات دين رجال ليسوا الذين اولئك يسلب ان اىل اليه، يؤدي ما بني يؤدي الذي الطبقي، التقسيم وابلتايل، االجتماعي، العمل
السلب هناك عملية شرعنة جملموعات اخرى يف خلق ادوات االنتاج الرمزي من جهة، والرموز بكافة ، ومقابل عملية 8"الرمزي االنتاج

 متثالهتا من جهة اخرى.

، هذا التأويل أتويلهاان البحث يف اجملال العام والدالالت املخفية اليت متثلها الرمزايت هو مبثابة البحث عن النصوص الصامتة واعادة 
لقراءة اجملتمع حبيثياته املختلفة وخطاابت مؤسساته الرمسية واخلاصة، خطاب الدولة، هويتها، وصراعتها على كافة الذي يشكل مفتاحا 

املستوايت، فمن خالل دراسة الفضاءات املدينية يف الواقع الفلسطيين بكافة رمزايته اليت ميكن مشاهدهتا بصراي من اعمال فنية وصور 
ة هذه الرمزايت على خلق حبيث تنطلق من قدر  يشغل هذا احليز هو السؤال الذي تدور حوله الدراسة، فوتوغرافية وكتاابت وغريها مما

متصل ابلتاريخ ويتم تعزيزه عرب الذاكرة يف ذهنية االفراد، ولذا تقوم املؤسسات املخولة للتدخل هبذا الفضاء بصناعة خطاب مجعي 
للتاريخ، والقضااي االجتماعية املختلفة داخل هذا الفضاء، وتلجأ للرمزايت يف ختليد جمموعة من الرؤى الغري منفصلة عن الرؤية اجلمعية 

املعىن من خالهلا  الرؤية اجلمالية واستحضارحصر هذه الرمزايت سواء من اجلدارايت، امليادين، التماثيل، فان هذه الذكرايت، وبعد 
لتجميلية يف املؤسسات الرمسية، حبيث يتم التفكري بشكلها ومكوانهتا بناءا هو احلاضر لدى املهندسني املعماريني، والدوائر الثقافية وا

                                                           
 .49،المصدر السابق، صبورديو بيير 7
 .54،المصدر السابق، صورديو بييرب 8
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قدرته على نقل صورة عن اجملتمع وما يدور من خالله عن  له بتوسعاته املختلفة على رؤية مجالية تعكس القضية املطلوبة، الن الفن
وانت حتمل معان وتولد اخرى، ويف هذا السياق طرح بوردييو ان طريق حتويل هذه القضااي عرب الفنانني والعاملني يف هذا اجملال اىل ايق

، واحد الطرق يف 9" الفن  ميثل احد احلقول املعرفية اليت يتم فيها بناء نسق من العالقات املتشابكة بني كل من الفنان ومجهوره وعمله
ولئن كانت االستعارة،  ية وقدرة بالغية ايضا "الرؤية اليت ختتلف عن اللغة واالدب كما و يشكل حقال خاصا به حيمل استعارة عال

نتداوله من خطاب يومي  تنسحب االن على خمتلف امناط احلياة االجتماعية . ففي ما فإهناعادة، حكرا على الشعر واالدب عامة، 
 هذه" تكثيف لالستعارات اليت حتيل وال تقول، ما دام هذا اخلطاب قامعا ومقموعا. فتكون االستعارة حيلة ينسجها املخيال اجلماعي

ع احليلة تعمل على جتاوزه وفرض خطااب معاكسا وفقا لرغبات ومصاحل اخرى، كما ان الفضاءات االجتماعية متثل املكان الذي يستطي
عول به من خالله كافة الناس التعبري عن قضاايهم اجلماعية وهذا ما خيربان به امليدان يف الثورة املصرية مثال، وال يتخذ هذا احليز فعل املف

وامنا يف حاالت خمتلفة ميكن ان يكون فاعال يوجه الكثري من القضااي وفقا للخطاب الذي حيمله، وهذا حتديدا جزءا مهما يف هذه 
 ة. سالدرا

ان التحليل السوسيولوجي جملموع العناصر البصرية يف الفضاء العام ال ينفصل عن السياق الذي تنشأ فيه جمموع هذه التعبريات، 
فشكل املدينة ومساحاهتا الفارغة، شعبويتها وجمموع االجراءات البريوقراطية هلا دور فعال يف هذه العملية، ويف تتبع ميداين هلذه 

على عاتقها صناعة الفكرة، تصميمها، او حىت متويلها، فان  أتخذبالت مع صانعو القرار يف البلدايت، واملراكز اليت التعبريات ومقا
بعض هذه العناصر ال يتم وضعها اال بعد جمموعة من االجراءات واملشاورات الرمسية، مثل االضرحة وامليادين العامة، او اجلدارايت 

وال ال ميكن هلذه املؤسسات ان تسيطر او تتحكم بفعل اظهارها ابلفضاء العام، ور الشهداء عض االخر مثل صحديثا، ولكن الب
ميكنها ان تتحكم ايضا بعملية اخفاءها من هذا الفضاء، جملموعة من احملددات اليت سيتم تناوهلا يف الفصل املتعلق بصور الشهداء 

 بعض الدراسات اليت تناولت موضوع الصور كجزء من هذه التعبريات وتفكيك متوضعها يف تلك امليادين. وميكننا هنا الرجوع اىل
وربطها مع سؤال البحث الذي حياول تتبع قدرهتا على خلق خطاب ذاكريت اترخيي  وعالقتها مع الفضاء الذي تنشأ فيه وتتفاعل معه

الذي يلعب دورا يف حتديد الفضاء ذا ، هالفلسطيينمن جهة وقدرهتا على تشكيل خطاب مقاوم من جهة اخرى داخل الفضاء املديين 
هذه الصورة ومن يقوم بعرضها بصراي للمتلقي والدور الذي تلعبه هذه املادة البصرية يف حيزها فتتحول هذه املادة من  إبنتاجمن يقوم 

" ما  ص وسؤاله االساسيفيزايئيتها لتقوم بدور حف  الذاكرة اجلمعية او كما يطرحها ااين امسن ضمن الذاكرة وثقافة التذكر بشكل خا
ساه ويضل ينان  ى الفلسطيينما هو الشيء الذي ال ينبغي عللنعيد السؤال  ،10هو الشيء الذي ال ينبغي لنا ان ننساه كمجموعة؟ "

كان احلديث عن الواقع االستعماري وانعكاسه يف الفضاء العام ويف احلياة اليومية الفلسطينية فرمبا تكون   وإذا؟ هحاضرا بذاكرت
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ابلنسبة  اد البصرية اليت تشكل خطاباملو  أحدوالكتابة ابللغة العربية  اآلرماتاملستوطنة، احلاجز، السيارة ذات اللوحة الصفراء، 
ولكن ما حتاول الدراسة تقصيه هو اخلطاب املضاد او املقابل من اجلانب الفلسطيين سواء من مؤسساته الرمسية وغري الرمسية  لإلسرائيلي
  .تكوين هذه املادة وعرضهامن خالل 

الفضاءات املدينية بشكل عام،  ا علىنظرا ملشروعية سيطرهت واملؤسسات الرمسية اليت متثلها هذه املادة اليت يتم تنظيمها من قبل الدولة
اءها او ختلق جمموعة من التساؤالت حول الدالالت اليت ميكن ان تكشف احلقيقة " اذا كانت هناك حقيقة " حتاول السلطة اخف

الكارمزيتية وموضعتها  والشخصياتاظهارها، وما شكل الذاكرة اليت حتاول ان تؤسس هلا، وكيف ميكنها تربير عملية االنتقاء للرموز 
داخل الفضاء، وما هي االحداث اليت تفكر بضرورة بقائها يف ذهنية االفراد، على اعتبار ان االفراد وكما مت ذكره من قبل هذه 

ال ميكننا تناول هذه التعبريات بسياق  اجلمهور املستهدف لرتسيخ هذه التعبريات وسياقها االجتماعي والتارخيي، وابلتايل ؤسسات همامل
هذه الدالالت اليت يؤدي الكشف عنها اىل قهر منفصل عن االفراد املتلقني هلا، ومدى وعيهم للدالالت الضمنية والعلنية اليت حتملها؛ 

" . حبيث 11هر السلطة اال بكشف االعيب العالمة، هي ختفي بعدها االكراهي وسحريتها الداعية اىل الطاعة  السلطة ف" ال جمال لق
 التكاملي.خارج سياقها النصي  ةجمزأان " الشارع مبختلف عناصره ومكوانته ميكن ان يقرأ قراءة نصية، يتقبله املار يف شكل مقتطفات 

اوين احملالت التجارية، تسميات االهنج والشوارع، الصور الدعائية او االشهارية، احلراك وال يرى ما يربط بني مفاصل الشارع " عن
اخل " من روابط وقوانني ويعسر بلوغ القوانني املتحكمة يف هذا النص مامل يدرك ابعتباره كال متكامال  املعمارية.البشري، اهلندسة 

 12 .بينها " فيمااجزاؤه 

حول عناصرها  التأويلعملية الفهم للدالت البصرية ختضع لعملية التأويل الضمين هلا، وعزهلا عن فكرة املقدس الذي يتحكم يف ف
املختلفة، وال ميكن للتحليل السوسيولوجي ان ينفصل عن السياق الذي نشأت فيه هذه التعبريات، وعزهلا عن التقديس، هذا من 

وهنا تتنوع االحيالت بشكل منطقي او  ويل املتلقي،لدالالت للصورة ابلتحديد ختضع لتأكن تبقى اانحية التحليل السوسيولوجي ول
يطرح دوبري " يوجد املقدس يف نظران، حيثما تنتج الصورة غري منطقي، ولكنه يبقى خاضعا للخلفيات االجتماعية لكل من املتلقني، ف

" هذا الذي نزع يالبصر “عصر ، بل وحىت للواقع، فقد ظهرت بقوة يف لألخركاراً ابجتاه شيء اخر غري نفسها. اما الصورة ابعتبارها ان
. وتكوين املشتتويضيف " الصورة ذات فضائل ألهنا رمزية، أي أهنا تعيد حلم  13عن الصورة طابعها املقدس متظاهرًا ابنه يكرسها"

االلية املنطقية لالكتمال، وان حيتسب يف العتبة حضور شريك خفي. فمن من  لكن لكي جيسد الرمز أو يعيد التجسيد عليه ابلرغم
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يوحد يكون قد أحسن فعالً. لكن وحدها االحالة على البعيد أي على طرف اثلث ترميز متكن صورة ما من اقامة عالقة معينة مع 
 .14أنفسهم" الرائينيرائيها وبطريقة غري مباشرة بني 

مثل ابلسياق حيث ان هذه االشياء ال توجد للصدفة وامنا تتمبعىن االشياء اليت ال صوت هلا "اىل ان الدالالت تبحث "  ليضيف ابرت
وابلتايل ترتبط مع اجملتمعات  15" فالعالمة ليست معزولة، بل نتاج فعل اترخيي وسياق جغرايف ومعطى اجتماعي "التارخيي واالجتماعي

وكل قضاايها اليت تواجهها وتؤثر فيها، وهي كما ذكرت تعرب عن سياسات الدولة اليت متثلها املؤسسات الرمسية والغري  اورؤاهبتطورها 
الرمسية على التوازي، ومرتبطة من جهة اخرى ابحلداثة وتؤيالهتا حبيث ربط هابرماس احلداثية ابالبتكار واجلمالية وحماولة اخلروج عن 

ان مينح تعبريا اصيال لتلك اخلربات، اليت يكتسبها يف التعامل مع ذاتية غري مركزة، معتقة من  علىهو " القادر  املألوف فالفنان املوهوب
، ليتجاوز بوداير ذلك ويعيد صياغة مفهوم الرمز بقوله " الرمز اقصى الواقع وحل حمله، انه الواقع الذي ال 16ضغوط املعرفة والعمل "

به، بعد ان دمرت املسافة اليت تربط الواقع ابلرمز، وهذا معىن الشبح الذي يلغي الواقع، وال يبقى الواقع واقع له ميكن تعيينه واالمساك 
 .17" اال الرمز كلي القدرة

 املؤسسات اليت تقومخالل  عنيفا عرب مشروعية استخدامه الدوالتية، فمن خيربان امليدان بتمفصالته املختلفة أبن الرمز أيخذ طابعا
هيكلة الذاكرة والتاريخ، وابراز اهم العناصر اليت يتم استقدامها للتشديد على فكرة  إلعادةتخطيط واعادة هندسة الفضاء العام ب

الشرعية والوجود، واستمراريتها، حبيث يصبح املاضي بكافة ملحمياته يف السياق الفلسطيين االستعماري حاضرا من خالل جمموعة من 
ون ثة وجودها تصادم وتقاطع مع املاضي، وبعد مدة من الزمن أتخذ طابع املألوف، وتنشأ عالقة من التكييف دتشكل حدا اليتالرموز 

  اثر للصدمة الذي يشكله االنقطاع الزماين واملكاين مع احلدث.

فكرة خلق املعىن الوجودي هلذه  ال تنفصل عن املعاصرة اجملتمعات يف البشرية للمجموعات اجلماعية الذاكرة خلقة عمليان  
يتضمن ملعىن فان هذا االستدعاء ، ويف اطار حديثنا عن استدعاء امن، والعابر للرمزاجلماعات، فالذاكرة حتتف  ابملعىن العابر للز 

ي عملية ا اللحمة الزمانية لضمان عدم االنفصال عن احلدث االهم يف التاريخ الفلسطيين وإلعادةاستدعاء للحميمية الذاكرة، 
ل ك  احلدث ولد ، حبيث1948االنفصال االوىل عن الوطن بشكله املادي، والتهجري القسري للسكان من مدهنم االصلية يف عام 

على  سواء افراد او مؤسسات رمسية ابآلخرينمرتبط ابلرمز" املتمثل " بقى تشكل هذا اجلسر التارخيي تلك العالئقيات الرمزية، و 
من حيملون وحيمون الرواية التارخيية، وارتباطهم ابجليل الالحق الذي عليه احلفاظ عليه دون عالقة القرب بشكلها املادي، وامنا  اعتبارهم

ذات واحدة على الرغم من تواجدهم يف أماكن جغرافية  اعتبارهمأي  ،الالجئنيعالقة القرب اليت تفرضها الشرعية، والتاريخ، وخيم 
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 ال وابلتايل هلا املشكلني االخرين جمموع مع الذات بعالقة او ابألخر مرتبط واالجتماعي الفلسفي مبفهومها الذات فشكل متعددة،
 واملوروث ابحلاضر اجلماعية الذاكرة ارتبطتف لياته،آ على خالف هناك كان  وان التشكيل مستوى على املفهومني بني داليل انفصال

 يتجاوز تشُكل له، امتدادا احلاضر وتشكل املاضي نسيان عدم تضمن اترخيية صريورة ضمن بينهما انفصال بدون للماضي االجتماعي
 اليت املادية اجلماعة بطقوس االحتفاظ خالل من واجلماعة الذات هوية تعزز اليت املادية داللته ايضا ليشمل املاضوي الزماين املفهوم
 اهلوية، هذه معامل لرسم او للجماعات الوطنية اهلوية عن الدفاع يف القدم عنصر الستحضار الزمن، ذلك يف االجتماعية حياهتم شكلت
 للحكاية راوي عنصر صوره بكافة املادي املاضي يصبح حبيث الفلسطيين، االستعماري السياق يف املقاومة طابع أتخذ اليت اهلوية هذه

 من واستيالبه دحضه املنوي التارخيي واحلق اجملموعة هذه بني العالقة اثبات عناصر من وايضا اترخييا االرض مع عالقتها يف اجلمعية
  .املستعمر قبل

 ابلذاكرة فهو مرتبط احلنني تلك فعلوامنا تتضمن عملية االستدعاء ح، ال تقوم املعاين على تثبيت املادي حبضوره كرمز مثل املفتا 
مبكوانته  للماضي املعاصرة رواايتال من خالل التذكر فعل على الرتكيز خالل من تستعديها ان حتاول اليت االمل وفكرة لإلفراد اجلمعية
 ال فالذاكرة. األمام اخللف واىل اىل: ابجتاهني تعمل اجلماعية ةفالذاكر “ ابلتحليلما طرحه ااين أمسن يف تناوله ملفهوم الذاكرة  وهذه
الذكرى  مبدأ" نقابل أن الصواب من ليس وهذا واملستقبل؛ احلاضر خربة أيضاً  تنظم بل فحسب، وتركيبه بناءه وتعيد املاضي تستعيد

 دون أحدمها وجود تصور ميكن وال االخر، وجود يستوجب فكالمها: واملستقبل احلاضر ميثل الذي" األمل مببدأ" املاضي ميثل يالذ“
االجراءات العملية، والثاين ثل ما تسعى اجلماعة لتحقيقه وفق جمموعة من مل الذي حيمل شقني اساسني االول ميُ األ، 18"االخر وجود

الذي يعرب عن احلنني ملا كان والذي ميكن ان ال يعود أبدا، ولكن صفته اجلمالية، والذاكرة احلميمية اليت يستدعيها تريب هذا االمل 
لجماعة االجتماعية، هو مبتغى، وعلى هذا تقوم السلطة ببناء خطاهبا حبيث يتفق مع التاريخ اجلماعي ل ابلعودة او الرجوع او التقدم ملا

 بوابة خميم االمعري مُيثلوحتاول ان ختلق رؤية شاملة له من خالل التعبريات اليت يتم انتقائها لتمثلهم، فمثال ميدان " راجعني " على 
لعودته  كإشارة  الالجئجمموعة من االطفال يتسلقون من اجل الوصول اىل املفتاح، الذي اصبح جزء من الرموز اليت حيتف  هبا 
الذين تركو  الفلسطينينيوانتصاره، وان هذا املفتاح سيتم توارثه جيال بعد جيال ليبقى هذا احلق راسخا حىت مع موت اجليل االول من 

أي ما ميثل  الفرد، مستوى فوق اجتماعي التزام على ابحلفاظ تتعلق" التذكر  ثقافةف" لبقاء ثقافة التذكر لديهم حية، بيوهتم واراضيهم،
 ترتبط" التذكر" فثقافة ،"ذاكراتية جتمعات أو جمتمعات" مصطلح نطلق أن احلالة هذه يف لنا جيوز لتاريخ االجتماعي للجماعة وابلتايلا

 .19" للجماعة تؤسس اليت ابلذاكرة

كرى يف استمرار الذ التية اليت تساعد وابلعودة اىل ثقافة التذكر، ويف سبيل خلق جمتمعات ذاكراتية هناك جمموعة من االدوات الدو  
وارتباطها ابلسياق االجتماعي للجماعات، حبيث تستقدم من املاضي جمموعة من االحداث التارخيية وحتوهلا اىل رموز، والن البحث 
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هذه  فمن خاللتوجه اىل جمموعة كبرية من االفراد وفقا ملنظومة ذاكرتية منتقاة،  بصرية يف الفضاءات املدينية، حبيثيتتبع التعبريات ال
املعىن، وال ميكن للرمز ان يضيف معىن يف فضاء ومهي، وامنا حيتاج لفضاء مادي يتم على اساسه تصنيفه كرمز قادر على  الرموز يتولد

ساسه تتم عملية قراءة التحرك داخل الذاكرة التارخيية للمكان، حبيث تعمل هذه احلركة على ربط ما هو حاضر ابملاضي الذي على ا
ابلنسبة للجماعات، فاملاضي يف السياق الفلسطيين يتجاوز فكرة فالعودة للماضي يشكل نقطة االطمئنان مث صناعته، املستقبل ومن 

الزمان ليبسط الذاكرة على املكان املشتهى على حد تعبري درويش، فهو االمكنة اليت يراها الفلسطيين من فلسطني وال يستطيع الوصول 
اجلريان اجلدد، والشوارع اليت تغريت معاملها، واللغة الدخيلة اليت يعج هبا الفضاء البصري لفلسطيين اليها، وهو االمتداد العمراين، و 

او اصبح ميلئها سكان غريبني عن هذه املدن وايضا عن ، البحر يف ايفا وحيفا اليت ملئها سكان غريبو عن املدينة شواطئ"، هو 48"
الفلسطينية، افراغ هلذه املدن من سكاهنا، واالحتفاظ أبدواهتم املادية املتمثلة  لألراضيالثقافة املوجودة، فرتافقت عملية استعمار اسرائيل 
ه يف تثبيت حق " املواطن االسرائيلي" يف هذه االرض وكل ما يتعلق هبم، واستخدامابلبيوت واحملال التجارية، وايضا مقتنياهتم وصورهم 

نت او هذا املكان، وتبيات االمتداد التارخيي بينه وبني هذه املادايت لبناء ذاكرة واتريخ ومهي حول املكان، واحلياة االجتماعية اليت كا
ويل الفضاء البصري ليمثل هذه النقطة حتديدا، او رمبا ستكون، عرب استخدام كل التعبريات اليت تربهن على يهودية املكان، واعادة حت

هذا التحول البصري الذي اعتمد على االحالل من خالل  ويعيد بناء االيديولوجيا او يقوم خبلقها للتناسب مع الفعل االستعماري،
 اويعيدو  ليحلو مكاهنم تفريغ املدن من سكاهنا وحياهتم واترخيهم االجتماعي، واستبداهلم مبجموعات بشرية من كافة الدول ابلعامل

" االم"، ليضحى الزمن بعد ذلك هو تثبيت الرؤية عن تطويع املكان وفضاءه البصري مبا يتناسب مع فكرهتم املتخيلة عن الوطن 
طن" ماثل بشواهده املادية بصراي امام" املوا ليصبح التاريخاملكان، واستدخاله يف ذهنية " االسرائيلي" لتبلور صورة الوطن " االم" 

اجلديد، ويف املقابل يشكل هذا السياق حيزا حيواي للمقاومة الفلسطينية، ففي انشغال االسرائيلي بتأطري صورة االم بصراي فانه يتم 
دفاعا عن صورة الوطن االم املنتزع من قبل املستعمر، وكلتا احملاولتني  مواجهته من قبل الفلسطيين خبطابه املضاد والذي يف عمقه يعد

 تفرضان استخدامات اجتماعية خمتلفة داخل الفضاء ذاته. 

رفيق الفلسطيين يف  كاانحبيث  الزمن واملكان الغائب تنطلق من االرتكاز على  للفلسطيينعملية املواجهة اليت خيلقها املكان اجلديد 
حبيث ال ميلك الفلسطيين املشتت يف بقاع العامل واختلط استحضار جمموعة من الرموز الدالة عليها " فلسطني"،  جلوئه ايضا، عرب

احلفاظ على منط ثقايف يف عالقته اليومية، ومنط حياته وزيه، ومنط ومذاق طعامه، واحتفاالته، واتراحه، ومنط "  بكافة الثقافات سوى
زيهم، ما زال الفلسطيين  يضع  ألمناط الفلسطينينيتغيري غالبية  هلويته. رغمالعوامل املشكلة  لك مناغانيه واهازجيه، حبيث كان ذ
اليت ترتدي الزي الغريب يوميا ترتدي الثوب الفلسطيين يف املناسبات لتعرب عن هويتها، وما زال  املرأةحطته على كتفه، وما زالت 

، لتمثل االغنية الوطن، تقف كل الذكرايت على 20 الفلسطيين، وبغض النظر عن مكان سكنه، يفضل اكالته الشعبية ويتفاخر هبا"
 ساحة بيته حيث يتجمع ابناءه وجريانه الذي مل يلتق هبم منذ تلك اللحظة ابهنا يرددها يف الالجئبواابت كلماهتا، ويشعر الفلسطيين 

                                                           
 . 20، ص 2007، في الثقافة والهوية والرؤيا، تحرير اياد البرغوثي، شريف كناعنة 20
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الوطن املختزل هنا هو كل ما تبقى، هو احلالة اليت تعيد ترتيب العالقة مع الزمان واملكان، وتعيد ترتيب اليت فرقهم هبا صوت املوت، 
ستعماري للحيلولة بينه وبني الوطن االم، فيمشي بشوارع ايفا، احللول ليستطيع الفلسطيين تفكيك احلالة الالطبيعية اليت خلقها اال
حيفا، ويطل على لبنان وسوراي ويقطع االردن كما لو انه يف  شواطئويراتح حتت مظلة جامع اجلزار يف عكا، ويقضي صيفا ممتعا على 

سرتد الذكرى اليت تركها الوطن املسلوب ويعيد زايرة خاطفة اىل احد جرياهنم ويعود مساءا، فاستطاع الرمز يف املخيال الفلسطيين ان ي
الذي  نواإلسرائيليو رجاحة القضية اىل صاحله، ليعود بعد حلظات ليستطدم بواقعية البصري، واملستوطنات اليت بنيت جبانب قريته، 

الطريق الزالت طويلة، وان كان اسم اليت ختربه ابن هذا الوطن يسكن خياله، وان  خميمات لبنانيستخدمون سريره االن، وبعتبة بيته يف 
قصيدته " ال تكتب  احلقيقة عن خرافة الزمن السعيد كما يصفها درويش يف ارهم ومداخله، فتكشففلسطني يزين جدار بيت ج

 .ه واتئها يف العبور، فالزمان ليس هو الالعب الوحيد، وال يقتصر الفعل عليه وامنا الفلسطيين خارجه وداخل21التاريخ شعرا"

 

 البصري كوسيلة تعبري. 2.2

على جتييش الذاكرة الفلسطينية جتاه خلق خطاب مجعي  املتنوعةميثل هذا اجلزء من الفصل الثاين مقاربة نظرية لقدرة البصري برمزايته 
واعي للقضية الفلسطينية، حبيث ينطلق هذا اجلزء من تناول الكتاابت االدبية والسوسيولوجية جتاه فعل التهجري، وايضا مراجعة لبعض 

 قبل عملية التهجري يف عام واليت تعود اىل سنوات خمتلفة حىت 22الصور وامللصقات اليت مت حفظها يف " أرشيف ملصق فلسطني" 
، وهذه العودة اىل امللصق من خالل هذا الفصل ال هتدف اىل تكوين قراءة سوسيولوجية جملموع الصور وامللصقات يف هذا 1948

ن االرشيف، وامنا اىل حصر الرمزايت املتعددة اليت انطلقت منها هذه امللصقات والصور على اعتبارها ادوات للتعبري البصري، لضما
الوقوف التارخيي على اجلزء االكرب منها، وللمساعدة يف التحليل السوسيولوجي جملموع التعبريات البصرية يف الفضاءات املدينية 

 . الفلسطينية املعاصرة 

ؤامرات ، وكل املاملطلب الفلسطيين الشرعي والوحيد بعد ان اصبحت فكرة "العودة "االنشغال بقضية التهجري الفلسطينية  حبيث بدأ
ة ابلنسبة للفلسطيين الذي حتولت خيمته اىل جدران من الصفيح وشيئا فشيئا حتولت اىل حجر يف حماولة تبددت لتبدو احلقيقة واضح

بتناول قضية العودة بشكل للتكيف مع هذا الوضع الراهن " املؤقت" اىل تنتهي كل احلقب الزمانية، وبدا احلراك الشعيب واملؤسسايت 
لسياق من موطنهم اىل بقاع خمتلفة مل ينتموا اليها يوما، ويف هذا ا الفلسطيينة ازالة التعمية عن املؤامرة اليت أخرجت جدي، وحماول
 اه القضية الفلسطينية.التعبريات البصرية اليت مت استخدامها لدفع احلراك الشعيب والثقايف واملؤسسايت والدويل جت يتناول البحث

                                                           
تمت زيارة  .http://www.darwishfoundation.org/printnews.php?id=643، ال تكتب التاريخ شعرا، درويش محمود 21

 . 2016الموقع في كانون ثاني للعام 
قات والصور لتكوين عملية فهم اوسع تجاه الرمزيات المتعددة التي تحملها، يمكن الرجوع الى ارشيف الملصق الفلسطيني وتتبع الملص 22

سواء كانت عن طريق الكتابات او عن طريق االلوان، او حتى الرمزيات التي يتم استخدامها . 
http://palestineposterproject.org/  2015تمت زيارة الموقع في تاريخ تشرين الثاني من العام . 

http://www.darwishfoundation.org/printnews.php?id=643
http://palestineposterproject.org/
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اساسيا ورافدا ملا  جزء تعن احلالة الفلسطينية املقاومة، بل كان لتعبريات البصرية من االدعاء بعدم انفصاهلاينطلق التتبع التارخيي ل 
عن التصعيد او االضراب، او اي قواعد  لإلعالنون حيدث على االرض، وكانت اجلدران والصور احد االدوات اليت يستخدمها املناضل

جئني لذا تعنونت الكثري الال الفلسطينينيمن هذه التعبريات يدافع عن قضية  فكان جزءا ،جديدة تفرضها الفصائل ملقاومة املستعمر
لعودة"، وكانت الكلمة واضحة وأتخذ طابع فعل االمر مبطالبتها تلك، كما توجه اب" اليت مت نشرها ابلفضاء العام  من املواد البصرية

فقط، او العرب، كون القضية هي قضية مجاعية هتم العامل او احملاور املتعددة اليت كانت سببا يف  الفلسطينينياخلطاب اىل العامل ال اىل 
من ارضهم، وكوهنا ايضا متثل عدالة القضية وتعرب عن اخرتاق واضح حلقوق  نيالفلسطينييف ارض فلسطني واخراج  اإلسرائيلينيوجود 

عليه طابع التذكر، حبيث أخذت املشاهد املكانية  حتول اخلطاب البصري ليبدومث  كان يشكل قضية العامل اىل اليوم، مناالنسان الذي  
للداللة على حدث النكبة يف  مت استحضار دير ايسني وهي احدى القرى املهجرة  ئني والعودة، فمثالحيزا يف اعادة تناول قضية الالج

قة الفلسطيين املنفصل مكانيا أبرضه من جهة وأتكيد ملكيته له ، فجاء استخدام املكان للتأكيد على استمرار عالالتاريخ الفلسطيين
وحدث  مكانيا املرتبطة غلب على املواد البصرية املنحى املقارن بني احلياة اهلادئة اليت كانت واملرجتى ان تعود ، حبيثمن جهة أخرى

ت املالمح العربية املتعلقة ا مع وجود سكاهنا، واختذالنظر للحياة اليت كانت سابق إلعادةيف حماولة النكبة وما رافقه من قتل وهتجري 
لتثبيت احلق الفلسطيين  ابلعمارة وطبيعتها، والتفاصيل املكانية كما كانت عليه قبل التدمري، وبعض املالمح االسالمية مثل املسجد

املستعمر حتويل هذه  تاوالمع حمونفي الطابع اليهودي حىت  فلسطينيةالعربية الالتأكيد على مالحمها  وإلعادةاالسالمي العريب فيها، 
بع املعامل، اي مت استخدام الشكل املعماري يف املواد البصرية كأحد الرموز اليت تدلل على طبيعية احلياة االجتماعية اليت تنسجم مع الطا

 الفلسطيين املعماري. 
تبدو اكثر وضوحا، حبيث اصبح ال  املواد البصريةلرمز يف بدأت االحالة اىل ا يف حتوالت اخلطاابت البصرية يف سياق املقاومة الفلسطيين

 ويستخدممعامل واضحة للفلسطيين، ويبدو املشتت هو الداللة على احلالة حبيث هتيم الوجوه يف كافة االجتاهات من عامل الصورة، 
، االحالة اىل املقاومة ابستخدام كلمات املتعددة واحنناءهتا أبشكاهلااخلطوط السوداء الرمزي يف التدليل على الواقعي مثل استخدام 

نصية صرحية مثل " ان الوجود مقاومة"، او استخدامات تظهر فيها بعض الرموز الدوالتية مثل الكوفية او العلم، مع احلرص على " 
يمة، وصورة التهجري، والرتحال، والوجوه متعددة لقضية الالجئني، واحلرص على وجود اخل إبحاالتالثوابت الفلسطينية" واليت متثلت 

لتضمهم كلمة واحدة لتثبيت املعىن يف الصورة وهي " عائدون" حىت مع التشتت واالبتعاد وتبدل املالمح اىل انه الزال  املتعبة،
مكان يعود الفلسطيين بكل بقعة يف العامل يعرف نفسه من املكان الذي جاء منه، وحىت الفلسطيين داخل فلسطني عند ذكره لل

  وان بدى بعيدا، او شبه مستحيال.للتشديد على مكانه الذي سكنه اجداده، ويثبت لديه االمل العودة حىت
فال زالت االحالة اىل املكان تعرب عن سياق مقاوم يرفض فيه الفلسطيين االعرتاف ابن تلك االرض اليت غادرها يوما ال تنتمي اليه او  

ذا النضال هو جزءا من ثقافته واحد احملددات اليت يعرف هبا عن نفسه ويربر تواجده يف مكان اخر غري االرض ه ال ينتمي اليها، وان
" تتعرف الثقافة الفلسطينية بتاريخ كفاحي مرتاكم، قوامه استعادة الوطن الذي كان، والربهنة على يقول فيصل دراج: اليت ولد عليها، 

ن التعريف مير على " االرض اليت أورق فيها احلجر" كما قال حممود درويش، فانه يبدا من " ان " ما كان" قابل لالسرتداد. ومع ا
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ويتخذ الدفاع هنا الكثري من  ،"القضية" قبل ان يشري اىل املكان املشتهى، ذلك ان معىن الوطن من معىن االنسان الذي يدافع عنه
  الفلسطيين. لإلنسانالواقع اليومي الدالالت واالحياءات اليت يقتضيها 

سية هذه التعبريات البصرية مت استمداد رمزايهتا من خالل الواقع االجتماعي، السياسي، والتارخيي يف تلك الفرتة، وايضا املكوانت االسا
اليت يعرف من خالهلا  الرمزايت أحدكوهنا والصور   يف اغلب امللصقات فيةوهذا ما يفسر ظهور الثوب والكو للثقافة واهلوية الفلسطينية، 

هبم،  فنجد هذه الرمزايت حاضرة يف الشوارع، يف تصميم صور الشهداء، ويف عملية االحتفاء، طيين ذاته يف سياق استعماريالفلس
وتناولت االدبيات الفلسطينية العديد من االسئلة حول اهلوية الفلسطينية ومكوانهتا، وما العوامل اليت تشكلها؟ وضمن هذا السياق 

من هو الفلسطيين، نظرا للتشتت بكل بقاع العامل، بعد كل هذه السنوات على يف مقال له حول اهلوية والذاكرة دراج تساؤله يطرح 
مرور النكبة اصبح هناك اجياال خمتلفة ال حتمل ذاكرة مادية فعلية عن املكان الذي كان، واعادت تشكيل بىن ضخمة من الذكرايت يف 

اشت فيها، سواء كانت يف املخيم داخل وخارج فلسطني، او يف اي مكان ابلعامل، فما هو تعريف الفلسطيين االماكن اليت ولدت وع
هبذه احلالة؟، وهل يستطيع التاريخ تثبيت مرجعية حقيقية للفلسطيين الذي يعيش حياة رغدة يف اي دولة من العامل، وهل العودة 

 سنوا من ظروفهم املعيشية.ون ان حيارتبطت ابملأساة املستمرة ملن ال يستطيع
" لفكرة ان االرتباط جاء  التأكيد إلعادةوان بدى هذا خمتزال جدا ولكنه حماولة لفهم تصور بعيدا عن االرتباط الفعلي للمكان  

لكنه،  من هو الفلسطيين؟ أهو الذي ينتمي إىل عائلة فلسطينية األصول؟ التعريف، ظاهرايً، صحيح" فلسطني" اليت سلبها االستعمار 
فال األصول  .ض ختصيص تعريف اإلنسان الفلسطيينيف جوهره، غري صحيح على اإلطالق. ذلك أن خصوصية الوضع الفلسطيين تفر 

دمية وال اجلغرافيا وال التاريخ، الذي هو ظل اجلغرافيا، ميثل شيئاً ذا ابل يف تعريف اإلنسان الفلسطيين، طاملا أن فلسطني الفلسطينية الق
ال قد ُدمرت مالحمها، وأن فلسطني الفلسطينية القادمة مشروع مستقبلي. يفرض هذا التصّور أتكيد أمرين: إن الفلسطيين هو الذي 

ينتمي إىل فلسطني، ابملعىن اجلغرايف، بل إىل القضية الفلسطينية، من حيث هي قضية ثقافية   سياسية. ففلسطني ابملعىن اجملازي، هي 
حىت اليوم، وفلسطني، ابملعىن الفعلي، هي جتربة الفلسطينيني املوزعة على الشتات واملنفى والصرب  1948ما عاشه أهلها منذ عام 

يف مجيع الفصول، الذي يعين أن الظلم الذي حلق ابلفلسطينيني لن « جتربة االنتظار»كربايء، والتضحية وعلى إتقان واجملالدة وال
 .23"يدوم
تشابك  ان عملية التحليل جملموع الرمزايت من خالل الصور وامللصقات اليت متت ارشفتها يف " ارشيف امللصق الفلسطيين تظهركما 

ستمرت لقرن اليت ا للتحرر واستعادة االمل، ونستطيع ان أنخذ النموذج املتعلق ابلتجربة الفيتنامية الوقوف ةالتجارب االستعمارية وحماول
سطيين والفيتنامي من خالل الصورة ابحلديث عن جتربتهم بصراي. وما حاولت قوله هذه الصورة املتعددة تشابك الفلحبيث  قليال، وأكثر

انتهاء جتربة االول، واستمرار جتربة االخر، ولكن النهاية هلذا الطريق  تعتمد على السالح وحده يفالقوة ال اليت مت الرجوع اليها ان 

                                                           
تمت زيارة  .http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2078، 2011، الهوية والذاكرة، فيصل دراج  23

 . 2015هذا الموقع في أيلول 
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، على االقل هذا ما نستطيع حتليله من خالل الصور اليت مت ة يف كال املكانينيواحدة وان كان للتاريخ واجلغرافيا تداعياهتا اخلاص
 ارشفتها واليت مجعت بني التجربتني.

على هيئة املرأة االم، الوطن اجلامع، واملتتابع الوالدة، حبيث ال ينتهي الوطن عند تعبريات البصرية استحضرت الوطن الذه كما ان ه  
ل، احلدود املختلفة وامنا يبقى ممتدا عابرا للجغرافيا والزمن يف أن واحد، مع االلتزام برمزايت الوطن املتمثلة بشجرة الزيتون، والرتحا

 الرمز عن الشعب وعي ينفصل ال"عي فيصل دراج عدم انفصال بني الرموز والوعي يف عملية تشكيل اهلوية حبيث يقول ويد واملفتاح، 
 إالّ  آخر إىل وعي من الشعب ينتقل وال عرفاً، صرّيته اترخيية صدفة به أتت أو وإرادة تصميم عن ذلك جاء ذاته، فيه يرى الذي

 واهلولندي كله،  العامل أرجاء إىل صغرية جزيرة من ينقله الذي( البحر) يف رمزه يرى فاإلجنليزي. جديد رمز واستقدام الرمز عن ابنفصال
 الذي والتجدد واالستمرار ابلقوة تتمتع اليت ،(الكثيفة الغابة) رمز إىل يراتح واألملاين ،(السد) رمز إىل يطمئن املنخفضة األرض ساكن
 سطوة للموروث أن ذلك مساءلة، دون البشر به يقبل وعُرْف موحية ملهمة وقوة اترخيية كثافة  كله  هذا يف والرمز. فيه عشوائية ال

 فما متوقعة، غري صدفة عليها تسقط ومل الدهر هبا يعبث مل مستقرة، ألمة مرآة الرمز استقرار كان  إذا: هنا والسؤال. غريه على تطغى
 24" كثرية؟  أو قليلة بطراوة الدهر يعامله ومل أرضه من اقتلع شعب لدى الرمز مآل

هذه  من الظروف وامنا يف هذا الظرف االستثنائي الطويل االصطناعي تعتربال عنه حتت أي هذه النسخ املصغرة عن االصل ال تعد بدي
ترميم نظام " مفهوم بورداير حول والتحايل على الزمن، وتستخدم الباحثة هنا استحضار االرض  ااحد االدوات اليت يتم من خالهل

" حباجة اىل ماضي مرئي" مبعىن ان كل حماوالت االستحضار هلذه الرموز هي شكل من اشكال ختزين املاضي يف وضح النهار، فنحن 
ابحلديث عن  مستطرد، 25مل نفتقد هلا ابدا"  ألننا، ما يطمئننا حول هناايتنا، وذلك لألصلمرئي واستمرارية مرئية واسطورة مرئية 

شخصية عظيمة  ألنه"رغمسيس مل يكن  ءملومياارخيية اليت رافقت استقبال املومياء يف مطار "اوريل" ويؤكد ابن االستقبال املسرحية الت
اىل استتباعها، حتلم بنظام ما كان له اي عالقة  هذه العظمة امليتة اليت تسعى  يف عامل االستبداد واحلروب الطويلة وامنا " انطالقا من

 26قضت عليه نبشته من قربها كماضيها ابلذات"  هناألهبا، وهي حتلم به 
حيمل الرمز ابعادا سلطوية عنيفة يف السياق البصري، حبيث ال يتم اختياره من قبل اجملموع ليمثلهم وان كان مستمد من اترخيهم كما 

"السلطة الرمزية هي سلطة اتبعة، شكل من اشكال السلطات االخرى، ختضع للتحويل، واعين التجاهل والقلب والتربير، وال املشرتك 
يكون يف مقدوران ان نتفادى االختيار الضيق الذي جيعلنا نتبىن اما منوذج الطاقة، فنصف العالمات االجتماعية كما لو كانت عالقات 

ربنطيقي الذي جيعل منها عالقات تواصل، اال شريطة وصف اخلصوص، يف عملية االخفاء والقلب اليت قوة وتغلب، او النموذج السي

                                                           
، 2014، تعددية الرموز الثقافية الفلسطينية، فيصل دراج 24
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حتقق حتوال جوهراي لعالقات القوة والتغلب، عاملة على جتاهل ما تنطوي عليه من عنف، وعلى االعرتاف به يف نفس الوقت، حمولة 
 27"ل للطاقةلي دون بذالفع التأثرياايها اىل سلطة رمزية قادرة على 

كما ان هذه الرموز حتتاج لوعاء تنضج به من حيث التأويل واالحاالت، فالناظر او املتلقي ال يتم اقصاءه عن السياق الذي تقوم 
بريجر لابلنسبة  النظر يقومحبيث  ، ألن الفرد " املتلقي" هو من يقوم بصناعة هذا املعىن، وضمان استمرارية فعاليتهإبنتاجهاملؤسسة 
 الذهن؛ يف الصورة تنشأ العالقة هذه رحم من للنظر، موضوعاً  الناظر من جتعل عالقة إليه، واملنظور الناظر بني تبادلية عالقة علىجون 
 إعادة حلظة يف. معىن/ رسالة حتمل ذهنية صورة هي مبا الوعي يف املادية األشياء تتمثل خالهلا ومن داخلها عالقة جمرد هنا الصورة
 املعىن، توليدها يف احلواس معتمدةً  األشياء، وحول عن املادية الصورة تتشكل-مادة-كائن  أو لشيء مشابه متثيل أو أصل، طبق إنتاج

  زمانياً، املكان توقف هي. النظر يف طريقة جتسد ،ابمتياز بصرية بنية الصورة فإنّ  بذا؛ ".وقوانينها قواعدها هلا رمزية لغة ومتجسدًة يف
 شهادة أرشيف، الصورة. والتاريخ والسلطة واجلمال والثقافة اإلدراك من متواشج نسيج هي مبا اللغة عنه قصّرت ما بالغة أهنا كما
  28 ".والذوات لألشياء الفرد رؤية كيفية  على

 اآلخرين رؤى تتلقى كما  متاما الرؤية يف طريقة تعكس إمجاعي منتج الصور إذ ،"اإلنسان صنع من هي الصور كل"كما ويضيف ابن 
 االجتماعية أمهيتها اللوحات مينح ما ابلضبط وهذا" الرؤى، بتلك وتتحكم حتكم أخالقية وقيم اجتماعية عالقات يف املنشبكني
فاذا   ،29وفهمه" املاضي حنو( ين)احلاضر عبور قنطرة هي أو املاضي عن شيئا خترب فهي اترخيي، بُعد على الصور تنطوي." والنفسية

فانه بكثافة املشاهد اليت يستعرضها يبقى قوال ملا كان، وتصويرا لزمان  عكس الواقع كانت مهمة امللصق بشكله الصوري او النصي
لتفسخ األجسام شكالن: ابلرطوبة واجلفاف، وابلتمييع أو االحراق. بيد أن أفظع  "ومكان حمددين، وتبدو فيه االحداث اقل وطئة 

شيء ميكن أن يراه االنسان هو القذارة واالشياء اهلالمية، أي تلك الكتلة املتعفنة املشوهة. اهنا الدنس الذي ال ميكن اصالحه. 
املتعفن  إبخفاءالصاعق للتعفن، يقوم احلجر  ومن املشهد فالصورة املادية، ابعتبارها النظري املضعف، حتميين من تلك الفظاعة

 . 30النصب فانه يهذب الشر حبضوره املشهدي، انه تطهري بصري " االزجاجي. أمابلصالبة، ويتسامى عن احلقارة ابلرخام واحلجر 
البصري ال يتم حتليله من منطلق الفراغ، وامللصقات والصور والكتاابت والتماثيل حتتاج جملال عمومي حيتويها ويعرض كافة الفضاء 

تناقضاهتا، هذا اجملال الذي يتم صناعته من قبل املؤسسات الدوالتية املتعددة، يف حماولة لرتتيب املرئي، واضفاء املعىن على ما يتم 
وحبكم ان النظام السياسي الذي انتجته الدولة احلديثة يف حاجة، " من اجل ضمان والءهم ط كافة جوانبه استعراضه يف مشهد تضب

املشروعية على مؤسساته. وهذه املشروعية يتم تداول  إلضفاءدوما، اىل والء اجلماهري فهو يبحث ابلضرورة عن اساليب متعددة 
من تعبريات متصارعة، ولكن أهم شيء ابلنسبة هلابرماس، هو االعرتاف  عناصرها داخل قنوات اجملال العمومي بكل ما يتضمنه

ابجلميع داخل جمال عمومي ذي طبيعة سجالية. فهذا اجملال حل حمل اجملتمع املدين يف اجملتمع الصناعي املتقدم، وأصبح اجلمهور بتعدد  
                                                           

 .54، مصدر سابق، صبيير بورديو27
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يف اليات اجملال العمومي فان الراي العام يف وجوده الواقعي  كل التناقضات اليت تعرب عن اجملتمع احلديث، وابلرغم من حتكم البورجوازية
 ."ماعية يف اختاذ القراراتيشكل بعدا رئيسيا للمشاركة اجل أصبحواملتخيل، 

وامنا يف حماولة لتثبيت ما كان يف خميلة االفراد، ولضمان نبض يف السياق الفلسطيين املاضي فقط  ابستدعاء ال تقوم التعبريات البصرية 
على االدوار املختلفة اليت خاضتها االطراف املتعددة، وضمن هذه  وللتأكيدالتارخيية اليت مرت به،  ابألحداثالذاكرة الفلسطينية 

خلق الذاكرة " رمسي فان هذا املوضوع ابلتحديد انلتأطري التاريخ وفق تصور اجلماعات صانعة القرار على املستوى الاحملاولة الواعية 
للمجموعات البشرية يف اجملتمعات املعاصرة اصبحت من القضااي اجلدلية يف الدراسات احلديثة، حبيث ان تشكل الذات  "اجلماعية

ال انفصال داليل بني  او بعالقة الذات مع جمموع االخرين املشكلني هلا وابلتايل ابألخرمبفهومها الفلسفي واالجتماعي مرتبط 
املفهومني على مستوى التشكيل وان كان هناك خالف على الياته، وارتبطت الذاكرة اجلماعية ابحلاضر واملوروث االجتماعي للماضي 
بدون انفصال بينهما ضمن صريورة اترخيية تضمن عدم نسيان املاضي وتشكل احلاضر امتدادا له، تشُكل يتجاوز املفهوم الزماين 

ضوي ليشمل ايضا داللته املادية اليت تعزز هوية الذات واجلماعة من خالل االحتفاظ بطقوس اجلماعة املادية اليت شكلت حياهتم املا
االجتماعية يف ذلك الزمن الستحضار عنصر القدم يف الدفاع عن اهلوية الوطنية للجماعات او لرسم معامل هذه اهلوية، هذه اهلوية اليت 

ة يف السياق االستعماري الفلسطيين، حبيث يصبح املادي املاضي بكافة صوره عنصر راوي حلكاية اجلماعة يف أتخذ طابع املقاوم
دحضه واستيالبه من قبل املستعمر  عالقتها مع االرض اترخييا وايضا من عناصر اثبات العالقة بني هذه اجملموعة واحلق التارخيي املنوي

 وقلب الرواية لصاحله.
 اط خمتلفة تندرج كل جمموعة منهاالرمزايت اليت مت تتبعها يف الصور وامللصق الفلسطيين ابن هناك ثالثة امن فتخربان كل تلك

ه مثل الكوفية، سرموز اليت يعرف هبا الفلسطيين نفالرمزايت له عالقة مبجموع الرمزايت اليت تعرب عن اهلوية او ال من-االول: فالنمط  
 والثوب الفلسطيين.

 االحياء املقدسية، القدس، املخيم.ابلرمزايت املتعلقة ابلتهجري، مثل املفتاح، اخليمة،  يتمثل-ثاين: الاما النمط 
ورمزايت التحرر هذا من انحية، ومن انحية أخرى يف عملية استدعاء  الفلسطينيةبدمج بني الرمزايت  فيتمثل-الثالث: اما النمط  

 .هناية االستعماررر والتأكيد على التجارب العاملية يف التح
التعبريات البصرية )التماثيل، اللوحات، اجملسمات، واالستخدامات التجارية( واالستخدامات االجتماعية هلا  حبيث يتناول هذا البحث

م يف السياق الفلسطيين ولذا كان من الضرورة عمل هذه القراءة السريعة لبعض التعبريات البصرية اخلاصة ابلنكبة وتتبع تطورها لفه
 ات على الفضاء البصري الفلسطيين املعاصر. التغري 
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 الثالث:الفصل 
  .، اجلدارايتصور الشهداء، التماثيل واملياادين العامة هندسة املدينة من خالل إلعاادةاالشكال اجلديدة 

 . 2015 / كانون اولداء واخنراطها مع الفضاء العامالصورة يف منطقة رام هللا، صور الشه .1

 
 

لتعبريات البصرية يف الفضاء املديين الفلسطيين، من خالل تتبع صور الشهداء، التماثيل وامليادين اضاءة مرتكزة حول ا هذا الفصلمُيثل 
يف حماولة لتشكيل فهم حول هذه التعبريات واالجراءات العامة، واجلدارايت وربطها مع النظرايت اليت تناولت هذه العناصر ابلتحليل، 

ددة يف صناعة هذا احليز املعياري اجلديد، وسياسات االنضباط للفضاء املكاين/ البصري واالليات اليت يتم من خالهلا والسياسات املتع
  الفضاءات.اعادة انتاج الرمزايت وتشكيلها داخل هذه 

 

 املدينة كفضاء يعيد انتاج تعبريات التمثيل البصري.   3.1

تشكل املدينة احد هذه الفضاءات اليت متكن البصري  حبيث البصري يف الفضاء الفاعل، ىتجليعرب التسلسل الذي تتخذه االطروحة  
من تكوين هوية خاصة هلا لوهنا وشكلها وبنيتها االجتماعية يف تعريفها كوسيط يستطيع خلق حالة من الفرادة على املستوى الفيزايئي 

جتتمع فيها كافة العمليات احليوية حيث والن املدينة جامعة ابملعىن االجتماعي ونقلها اىل احلالة الواعية من جهة أخرى،  ،من جهة
حالة االنفكاك ليال متزامنا  ، فهذا الفضاء املكاين املتشابك هنارا ويعاين منواالنشطة على الصعيد االقتصادي والسياسي واالجتماعي

فهومها القانوين الفضاء الذي جيمع بني السلطة مب ،ات اليت جتمع بينهممة والعالقاالتسارع والتضخم على مستوى البنية واملنظو مع حالة 
والشعيب على الرغم من تراتبية نصيته وقدرته على ضبط هذه العالئقية مبا خيدمه وحيقق الرغبات اخلفية للسلطة اليت تقوم خبلق هذا 

يغتها املكثفة القادرة على تشكيل وعي مجعي خيرتق االفراد الفضاء واعادة تشكيله عرب الرمزايت اليت تتخيلها، ومتررها عرب املكان بص
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مع ما متثله هذه الرمزايت، او ارتباطها مبعاين أتويلية تشري اىل املعىن  طاع الداليلوحياول تشكيل خطاب يشبهها ضمن حالة من االنق
تشكل حالة واعية من االنعكاس التارخيي للفعل او احلدث الذي كان جلعله فعال احلقيقي وال تستدعيه، او تستدعيه دون ضمان 
 حاضرا ابملعىن االنعكاسي الذايت لدى املتلقي . 

املدينة كموضوع مفرغ تعرب عن مساحة مكانية حتدث من خالهلا جمموعة من التفاعالت احلية وعمليات التبادل الثقايف بني الذوات 
وينتقي من هذا التاريخ املمتد قبل تشكلها او اثناءه او بعد مضي فرتة  ويستحضرهاجامع، مير على الذاكرة البشرية، فضاء هواييت 

يعيد ما ترغب به السلطة وتصمت عما ال ترى به السلطة حالة مجاعية قادرة على طويلة على وجودها تبقى املدينة جسرا ذاكرايت 
قاء عليها حية عرب جمموعة من الرموز اليت توجدها، فيعج الفضاء العام لربلني مبجموعة من التماهي مع احلالة الذاكرتية اليت حتاول االب

اليت كانت واليت املتاحف اليت حتاول توثيق صورة املدينة عرب جمموعة من احلقب الزمنية لتبقى هذه الصور راسخة بذهنية االجيال 
 ستكون فيما بعد. 

تتحدث املدينة اىل سكاهنا، وحنن نتحدث اىل مدينتنا، املدينة، حيث توجد، جملرد اننا ية " خطاب، وهذا اخلطاب لغة حقيقاملدينة 
من املستوى اجملازي اخلالص عبارة مثل " لغة املدينة" انه ملن السهولة مبكان ان  تنشئنسكنها، نعربها، ننظر اليها، لكن املعضلة ان 

نتحدث جمازاي، عن املدينة، كما تتحدث عن لغة السينما او لغة االزهار، اما الطفرة العلمية احلقيقية  فلم تتحقق اال حني يكون 
فها كفاعل ويصن 32وعزيزي قراءة املدينية التونسية من املنظور الباريت، حبيث حياول ب31 احلديث عن لغة املدينة من غري جماز " إبمكاننا

 حقيقي له خطابه وصوره ومتثالته اهلوايتية والسيميائية اليت ختلق حالة من التفاعل مع الذوات البشرية وفقا ملنظوراهتم اخلاصة، فيسهب
ة، قراءة هذا اخلطاب عرب املخزون الذاكرايت الذي يستطيع حتييد اخلاص أتويالتهحبسب  قراءهتاكتابة وعلى املتنقل فيها بوصف املدينة ك

االفراد الرمز احياان او التعاطي معه يف احيان اخرى، وفقا للتجربة الزمانية اليت يتم بنائها مع املكان، والتجليات اليومية اليت حيتف  هبا 
ماديتها وادخلها بسياق الفاعل املتحدث عن التجربة التارخيية  حاضر يف التفاعالت اليومية، فنزع عن املدينةملدينة كنص مكاين ع ام

واالنية هلذا الفضاء، ضمن مساحة معينة تستغرق بكل تفاصيلها احلديث عن التجربة االنسانية القائمة على هذا الفضاء املادي، فهي 
فتبقى حية انقلة هلذه التجربة، تتغري التفاصيل الذات اليت ال متوت ابدا وان تغريت من شكل اىل اخر او حىت تضخمت زمانيا ومكانيا 

عن تساؤالت املتلقي العابر هلا مبنظومته وذاكرته الغري  لإلجابةمع االحتفاظ بقدر من االصالة اليت تعرف طابع املدينة وتشكل خطاهبا 
 .منفصلة عن املعىن العام 

 ارتبطت املدنية اترخييا ابلتحوالت اهلائلة يف اجملتمعات، هذا التحول الذي شكلته البنية االقتصادية من تضخم للصناعة اليت كرسته بني
مساحاهتا والذي كان نتيجة ثورات تنويرية حصدت املدينة خمرجاهتا واحتفظت به، وحولته الحقا اىل جمموعة من الرموز والدالت 

حتفاظ مبجموعة من الصور او النصوص اليت تدل على اتريخ القيمة احلضارية اليت تشهدها املدينة، ونظرا هلذه الصورة املادية عرب اال
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الذين يتنقلون هبا، فتحول التضامن العضوي  لألفراداجلديدة اليت ارتبطت ابملدينة كان البد من تغري طبيعة شكل العالقة االنسانية 
ة اىل تضامن آيل حسب املفاهيم الدوركامية، هذا الشكل من التعاقد االنساين حددته الطبيعة املكانية الصغري  جمتمعاهتميف  لألفراد

للذوات االنسانية ذاهتا، فهم مبساحة ما ينتمون اىل نفس الدم والعادات والتقاليد وينتمون اىل منظومة انتاجية واحدة، ويف مساحة 
" اآلخرين" الذين مجعتهم البنية املكانية وفقا جملموعة من القوانني اليت حددهتا من  مكانية اخرى ضخمة يدخل هبا جمموعة من الناس

اجل احلفاظ على شكل من العالقة الرمسية فيما بينهم، هذه العالقة اليت حتددها املنظومة االقتصادية بكافة تعقيداهتا وارتباط هؤالء 
كوهنم جزءا منها او خارجها، وهذه احلاالت ابلتحديد تسطيع بشكل ما ان االفراد ابملنظومة من حيث امتالكها كوحدة انتاجية او  
 تنظم العالقة مع املكان الضخم الذي يدعى " املدينة " .

ارتبطت احلاالت التغيريية عادة داخل املساحات االكثر تضخما من حيث عدد السكان والبنية االقتصادية والثقافية املرتبطة ابملدينة، 
ولكافة خمرجاهتا، فالنشاط السياسي مرتبط ابلنشاط االقتصادي والثقايف الذي العمليات احليوية املرتبطة ابلسلطة  فهي جتمع لكافة

ترتئيه الدولة يف عالقتها االشتباكية مع مجهورها، فحالة التعاقد القانوين الذي يغيب عن القرية احياان نظرا لبعد املسافات وطبيعة 
ة املرتبطة هبا رمبا ال يبدو واضحا يف احلالة الفلسطينية، فتكاد ان تتشابه املدينة يف بعض احلاالت مع احلالة االمناط االنتاجية والثقافي

النقيض من حيث تدخل السلطة واعادة تشكيلها للفضاءات، ونظرا الن املدينة الفلسطينية بسيطة ومتماهية مع احلالة العامة للدولة، 
قصى، فال وجود ملصانع ضخمة، وبناايت عمالقة، وحركة بشرية مليونية يف الوقت ذاته لعدة اسباب وكوهنا مدينة استهالكية ابحلد اال

يتخذ حجم املدينة وحمدودية سلطتها الذاتية جزءا منها، كما ان املدينة جامعة للفضاء الشعيب والرمسي، وال يشكل غري املألوف 
االفراد، هذا من جانب، ورمبا نستطيع تناول جمموعة من املعايري اليت حتددها  االنساين فيها شكال واضحا يف العالقات االنسانية بني

والوالدة  ابملنشأ ةالتقسيمات الطبقية واالجتماعية القائمة على بناء العالقة االصيلة مع املكان، او على شرعية هذه االصالة املتعلق
 واالرتباط التارخيي مع املكان.

التارخيي ورسالتها السوسيوسياسية، ووجودها ال ميثل عفوية غري مرتبط بسياق املدينة طقة هلا بعدها يشكل البصري داللة اجتماعية ان
، ارمزايهتالتارخيي، فهي جزءا من الفضاء االوسع لديها صوهتا وقدرهتا على الفاعلية يف تشكيل خطاب اجتماعي دواليت من خالل 

سكان املدينة " تتحرك وفقا لبنية اجتماعية تعتمد على مدى حضورها واهباراها والقضية اليت تشري اليها جمازا، فال  أخطرفالعالمة " 
 هبذه السياق،  ارمزايهتمادة بصرية بدون احلدث الذي متثله والتأويل الذي حتمله معىن للعالمة ك

ته، ال تكف عن استعماهلا واستهالكها، ولكننا ال نفهمها فيرباي، وال " املدينة رموز اجتماعية مستخلصة من سريورة التاريخ وسري ففي 
بديهيات حياتنا اليومية، ويقينيات املعيش االجتماعي، فال نعريها، لذلك،  ألهنانبين انساقا سيميولوجيا وال نصفها فينومينولوجيا، 

ضخامة ، هذه االشارة من بوعزيزي حول 33 حجرا وعمارة"اهتماما علميا، اال ما ارتبطت ابلكم ، على معىن احصاء مكوانهتا، بشرا و 
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الفضاء البصري ليستطيع ممارسة السحر على املتلقي خبطابه اجلامع حيتاج اىل حالة من الوعي الفردي واجلمعي حول القضااي اليت 
يفرضها هذا الفضاء، وايضا الضخامة االعالمية اليت تتشكل حوله، لذا ميكننا هنا ان نستطيع التميز بني نوعني من التعبريات البصرية 

ة جتارية او غري ذلك، فتحتل االوىل الصدى الذي ختطط له الشركات القائمة عليها وتبقى الثانية رهينة للحدث تكون اعالني فأما
والفعل الذي اوجدته، ورهينة الزمن املار عليها، فبعضها يكون ساحرا لفرتة ومن مث يلعب الزمن دور االخفاء واالعتام على هذه 

العابرة للزمن النص الذي شكلته حول ذاهتا، والذي شكلته الذوات يف عالقتهم معها العالمات، لتصبح اقل حضورا ورؤية وميوت 
 والتاريخ والقضية.

حتها، حبيث هناك ضخامة يف املدينة ويغطي كافة مسا ميلئويف تتبع للفضاء البصري للمدينة الفلسطينية، فان البصري االستهالكي  
، وخيتلف إبنتاجهام الشركات االعالمية يف حماولة للتسويق لكافة االفكار اليت تقو الفلسطيين وفقا جملموعة من املنظومات  االعالن

فتغرق واجهات البناايت، امساء احملالت التجارية ، احجم وضخامة هذه االعالانت مع ضخامة الشركة/ املؤسسة اليت تقوم بصناعته
مها خلطاب شعبوي يف اغلب االوقات كمحاولة من خالل استخدا هبذه البنية االعالنية، وتعيد ممارسة االنضباط على الفضاء املديين

ألستخدال نفعيتها لدى االفراد من خالل اظهار اخلطاب اليومي، كخطاب اعالين وتقدميه جلمهور املتلقني داخل هذه الفضاءات 
 خمتلفة .  وصيغأبشكال 

السياسات االعالنية االشهارية/ ااير  يفصورة من أحد اعالانت االتصاالت الفلسطينية، استخدام اخلطاب الشعيب  .2
2015. 

 

شيئا " ذو فضاء فارغ ومساحات واسعة جيعلها تتحمل االمتالء واالستعمال، وهذا االمتالء واستخدامات  اهعتبار املدينة ابكما أن   
الضبط اليت حتكمها، من العناصر اليت تتبعها االطروحة، من حيث خلق هذه املساحة من االستعمال واليات غ هو عنصٌر الفرا 

املعىن، حبيث ال يوجد معىن للشيء " املدينة " دون  انية اليت تشكل هذا احليز وأعطاءهسواالليات املراقبة اليت تفرتضها على الذات االن
 توجد هذه التعبريات وايضا الاخضاعها للتأويل من قبل االفراد املتحركني فيها، املتلقني لكافة التعبريات اليومية احلياتية اليت تتضمنها، 
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يف سياق اجتماعي يومي عرب جمموعة من التفاعالت بني املتحركني يف املكان او من قبل احدهم وامنا من خالل " السلطة " اليت 
يكتسبها بعضهم يف سياقات اجتماعية خمتلفة وتسمح له ابستخدام هذه الفضاءات لضمان رؤية ورسالة معينة للجمعي يف الثقافة اليت 

خذها هذا احليز، مبعىن ان استخدام جزءا صغريا من املدينة مساحة من شارع مثال خيضع للعديد من الشروط اليت تضعها السلطة أي
االماكن ختضع جملموعة من الشروط اليومية اليت  أبحداملسؤولة عن هذا احليز من املدينة، فالعربة الصغرية اليت يقوم صاحبها بوضعها 

ء كان ذلك بضرورة التقيد ابملساحة املعطاة وفقا ملخطط متخيل من املؤسسة، وااللتزام بدفع مبلغ مايل يومي تنظمها املؤسسة، سوا
اىل التزامه ابلقرارات اليت من  ابإلضافةيضمن للمستخدم شرعية ما للتصرف هبذا الفضاء ضمن ساعات حمددة من النهار او الليل، 

حة الصغرية، فرمبا بعد مدة قصرية تتحول اىل مبىن جتاري، او مكاان لوضع جمموعة من املمكن ان تتخذها املؤسسة جتاه هذه املسا
الالفتات او شارع ما، وابلتايل املستخدم هلذا الفضاء ليس شريكا ابملعىن املفهومي بصناعة هذا الفضاء وامنا ميارس عمال معينا ضمن 

عيد تصوران عن املدينة كوهنا الفضاء الذي يشرتك فيه جمموعة من الناس وهذا حبد ذاته يهذه املساحة اليت تقوم بصناعتها املؤسسة، 
الناس هدف مشرتك حبيث  هلؤالءاملختلفني من حيث اخللفية االجتماعية واملهنية وايضا احلالة الثقافية، وموقعهم من السلطة السياسية، 

ي الذي يشمل الناس الذين يعيشون من اجل هدف " لتنظيم الشعب انطالقا من تشاور عمومي، ومن فضائه احلقيقتعترب اداة 
" يسمح للجميع ابن يصبحوا انسانيني، فهي الفضاء الذي وهي " املكان الذي  ،34"يقيمونمشرتك، ويف مساحة جغرافية حيث 

لتبىن مفهوم الفضاء املديين الحقا، فالطرح  أساسيتنيوهنا ميكننا الفصل بني قضيتني  35 فيه االنسان من طبيعته احليوانية"يتخلص 
الذي يتناول عمومية الفضاء املديين مبعىن امكانية حيازته لكافة الفاعلني االجتماعيني من خالل تواجدهم الفعلي يف هذا الفضاء او 

ء العمومي للمدينة، واحملددات امكانية استخدامه، والطرح االخر الذي يفرق بني الفعل االجتماعي الذي يقوم به االفراد داخل الفضا
الدوالتية واالخالقية اليت حتكم طبيعة هذا االستخدام، واليت  االجتماعية اليت تفرضها هذه العمومية، حبيث يوجد جمموعة من القواعد

ه ف متاما عما ميكنختتلف وفقا للمنظومة اليت حتكم هذا الفضاء وطبيعته وحريته، فما يتمكن منه الفاعل االجتماعي بفضاء برلني خيتل
يف الفضاء املديين الفلسطيين، حبيث يعكس الفضاء املديين طبيعة حياة االفراد ويعيد تنظيمها انطالقا من املعايري اليت حتكم  الفاعل

 احلياة االجتماعية هلم.

اجلماهريي الذي مل يعرف كيف بني العام واخلاص مل توجد، بل اهنا تالشت بسبب ان املديين هو االنسان شكل العالقة املتبادلة " 
مبعىن ان ال ميكن تتم ممارسة الذايت ، 36 من املستحيل اعتبار احلياة يف املدن الكبرية، حياة عمومية" ألنهحياف  على فضائه اخلاص، 

ملرتبطة بطبيعة يف الفضاء الكبري، فال وجود للعالقات احلميمية يف هذا الفضاء، واشكال التعبري عنها حيكمها جمموعة من القواعد ا
ل هذه الفاعلني وخلفياهتم االجتماعية والدينية والثقافية، ابحلدود اليت يفرضها النظام السياسي وطبيعته وجماله الدميقراطي املتنوع، وتناو 
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حمكومة ايضا هبذه احملددات واملعايري االجتماعية املتعلقة مبا ميكن والغري ممكن "  واجلدارايتالقضااي برمزيتها او مبجموعة من الصور 
 املمنوع واخلطيئة" وهذان مفهومان جدليان يف اجملتمع.

ا، الفضاء االجتماعي بكليته هو ميدان للصراع " لالان " الذاتية " واالان " الدوالتية وحيتكم الصراع ملعايري الفضاء االجتماعي وحيازهت
حتليلية يف هذه الدراسة وسحبه على مفهوم الفضاء املديين ينحصر "ابالان  كأداةوابستقدامنا مفهوم الفضاء البورديوي واستخدامه  

والعامل، اي الصورة اليت تتخيلها عن املاضي  ضمن الفضاءات املدينية ملواطنيهاالدوالتية " مبعىن الشكل الذي تقدم به الدولة ذاهتا 
ذلك عرب جمموعة من الرموز اليت ختلقها اجلماعات الفاعلة ولديها الشرعية  ويتأتىكل املستقبل وتقوم خبلقها للجماهري، واحلاضر وش

حليازة الفضاء والتحكم فيه، فتعيد تشكيل الصورة وفقا لرؤيتها الذاتية وطموحها، هذه الرموز اليت حتاول ترسيخ بعض احلقائق عن 
ها، جتانسها، قوهتا اي اطفاء بعدا مرئيا عليها، وبعض احلقائق اليت يتم فرضها من قبل " االان" الذاتية او اجلماعة ذاهتا، عددها، اترخي

اخلاصة حبيث حتاول اظهار صورهتا ومكاانهتا وامكانيات حيازاهتا هلذا الفضاء ابلشكل والطريقة اليت تريد، وهبذا يكمن الصراع داخل 
له اجلماعة عن ذاهتا وبني ما تتخيله االان عن ذاهتا، وهذه احملاوالت الفردية اليت يتم قمعها غالبا من الفضاء العام للمدينة بني ما تتخي

قبل السلطة السياسية هي جمال الصراع يف البىن االجتماعية، حبيث أيخذ الصراع طابع عنفي احياان وطابع رمزي احياان اخرى من 
املعىن للواقع االجتماعي وتعرب عنه، وتبقى هي ذاهتا رهان  ةوالتقييميعرفية واالدراكية خالل حماوالت االخرتاق، حبيث تشكل البىن امل
والدولة فيتخذ الرمز من خالهلا  لألفراد، اذا كانت املدينة بفضائها املساحة التعبريية 37للصراع الشرعي على الرؤية والتقسيم والدالالت 

عالقات  إبخفاءشرعية وذلك  كأهناة تتوصل اىل فرض دالالت، واىل فرضها  دور الوسيط؛ اي يفرتض اقامة سلطة رمزية وهي سلط
 القوة اليت هي اساس قوهتا . 

انتاج البنية التارخيية للبصري تقوم اساسا على فعلني، االول يتخذ الشكل العفوي من خالل الطابع الفردي حبيث املدينة كفضاء يعيد 
يقوم االفراد من مناطق خمتلفة وانتماءات خمتلفة بصناعة شكل وطبيعة ورائحة للمكان بتواجدهم فيه، والشكل القصدي من خالل 

من خالل اجلانب العملي التنظيمي حلركة السيارات املنظم الذي حتاول السلطة اظهاره السلطة على حيازة هذا الفضاء، هذا الشكل 
 والناس وتسمية الشوارع، وتغيري االجتاهات ومنح االفراد احليازة املؤقتة جلزئية ما يف الفضاء، وتنظيم التجمهر واشغال هذا الفضاء من

ديين، حبيث يتم تنظيم اي فعل مجاهريي من قبل البلدايت او املؤسسات تعمل ضمن هذا الفضاء امل اليتقبل اجلماعات او املؤسسات 
املخولة حليازة الفضاء العام، واي اخرتاق هلذه السلطة يعرض هذه اجلماعات للتصدي والقمع، وينسحب ذلك على عملية استخدام 

وقراطي يعطيها الشرعية يف التحكم بشكل هذا الفضاء يف رسم بعض اجلدارايت او وضع الفتات، حبيث تعتمد املؤسسة على نظام بري 
 وطبيعة الفضاء، وبشكل وطبيعة التدخل للحفاظ على شكل مديين/ دواليت متخيل .

                                                           
37 Pierre, Borudieu, choses dites ed minuit paris, 1987,p 159. زي. نقال عن محسن بوعزي 
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معىن ، آخر عداه أي اإلنسان الذي يشغلهعلى شيء  غريه،فالفضاء يف املفهوم السيميائي الطوبولوجي ال يدّل على نفسه بل على "
ذلك أّن الفضاء كشكل هو لغة يصبح حتيل الباحث إىل ما هو غري فضائي مثل اللّغات الطبيعيّة. من هنا يصبح التحليل هو عمليّة 

وتعتمد هذه اخلطوة . حظةوتقتضي كلّ دراسة طوبولوجيّة انتقاء قبل أيّ شيء نقطة املال، وأتويل هلذه اللّغات الفضائيّةوصف وإنتاج 
جمال التعبري وجمال املعرّب عنه أي بعبارة أوضح بني داّل ومدلول. وتتمثّل املرحلة املوالية  بعدين:ييز أو تفريق ضروريّة بني على عمليّة مت

أو التحليل السيميائي  رأهتاأّن اللّغة الفضائيّة تعين لدى قعلى  .ج أو كيفيات توافق هذين البعدينيف التحديد الدقيق لنماذ 
 ".يدّل هبا اجملتمع عن نفسه لنفسهلغة  الفضاء،أي  الطوبولوجي،

تعكس جمموعة من البىن التارخيية للجماعة يف حماولة خللق هوية اصيلة تعكس املاضي وتضمن استمراره عرب  ابألساسهذه اللغة 
ة بني هذا احلدث وبني االستدعاء جملموعة من االفعال املاضية والشخوص واشغال الفضاء املديين فيها، حبيث يتشكل عرب الزمن ألف

املتلقي حبيث تضمن املؤسسة شكل ارتباط الفرد مع التاريخ وطريقة تعاطيه مع الفعل احلاضر له، هذه العالقة اليت تضمن تردد بعض 
دم االمساء وتداوهلا وابلتايل استمرارها مجاهرياي، وتضمن اقصاء جمموعة من االحداث التارخيية عرب تضخيم احداث وافعال اخرى خت

نعرّب عنه ابلتغرّي العفوي أو املوازي ال يطرح نفسه ضمن املدينة كتحوّل أو تبّدل بل تواصل مع " ماوسياقها االجتماعي، فرؤيتها 
يضع التقليدي يف قلب احلديث واحلديث يف مواجهة أشكال أو أمناط حياة تقع يف جوهر  اجلماعية، يومي للذاكرة املاضي واستدعاء

  38مع املاضي" القطيعة

فتمثل املدينة وعلى سياقها املدينة الفلسطينية حالة من التشابك بني املاضي واملعاصر ضمن جمموعة من احملددات اليت حتاول خلق 
واملنظومة الدعائية املفرطة، مع حماولة احلفاظ صورة عن املدينة وتنوعها وهويتها الثقافية، فال تستطيع االنفصال عن االنغماس املعلوم 

  العام.على نسق بصري/ ثقايف يربط حداثة املدينة مع ماضيها، ويعيد تشكيل رمزايهتا داخل فضاءها 

 . 2015االعالانت داخل الفضاء املديين/ أاير  صورة ألحد االسواق يف مدينة رام هللا ومتظهر .3
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 الشهداء. هندسة املدينة من خالل صور  إلعاادةاالشكال اجلديدة  3.2.1

من خالل جمموعة من التعبريات البصرية اليت اعادة هندسة املدينة الفلسطينية،  آللياتتنافذ نظري وحتليلي  ميثل هذا اجلزء من الفصل
االجتماعية والثقافية  جمموعة من املدلوالتاعادة انتاج هذه التعبريات على  سيتم فحص قدرة يتم تقدميها يف الفضاء العام حبيث

هذا الفضاء نظراي اداة  الفلسطيين االسرائيلي على اعتبار استمرارية الشرعية املرتبطة ابلصراعوربطها مع  املرتبطة ابلتاريخ، والقضية،
عة من اقصائها جملمو السلطة يف استدخال املفاهيم االجتماعية والثقافية واملدلوالت اليت تتعلق ابلعالقة ابملستعمر من حيث تركيزها او 

املمارسات جتاه املستعمر، وهذا الفصل يركز على ثالثة تعبريات اساسية، االوىل تتعلق بصور الشهداء وجمموعة املمارسات من قبل 
ماثيل اليت املتنوعة، واالحزاب السياسية وتبنيها لفكرة النضال، وايضا جمموع املتلقني يف الفضاء العام، والت املؤسساتية أبجهزهتاالسلطة 
الذاكرة الفلسطينية جتاه الرموز النضالية وتكوين وعي اترخيي واستمرارية للفعل الثوري " نظراي " من خالل الشخوص يف  شحذتعيد 

 .الفضاء العام، واخريا الكتابة على اجلدران كونه فعل يقوم به الشعب من اجل التعبري عن القضااي املختلفة يف الفضاء الفلسطيين

الذي يتقصاه البحث،  السوسيولوجي" صور الشهداء " كوهنا احد املرتكزات املهمة يف التحليل  سأتناولاية هذا الفصل ويف بد
وارتباطه ببىن اجتماعية متعددة، وقضااي جدلية جتعل من وجودها اخرتاقا للفضاء العام ضمن السلطة اليت حتملها الصورة والتجليات 

، حبيث تستخدم الباحثة جمموعة من الصور اليت مت التقاطها يف مدينة ل يف السياق االستعماري الفلسطييناملتعلقة برمزية الشهيد والنضا
، واجلزء االخر اثناء عملية املالحظة 2015رام هللا، يف فرتات زمنية خمتلفة فبعضها مت تصويره يف بداية " اهلبة الشعبية" يف اكتوبر 

، وسريتكز التحليل على احملددات اليت تتعلق بطريق 2016بداية أذار وحىت هناية أاير من العام الذاتية للمدينة واليت امتدت ما بني 
، اظهار هذه الصور داخل الفضاء العام، السياسات اليت تتبعها املؤسسات الرمسية جتاه االجراءات البريوقراطية اليت ترافق عملية اظهارها

 فلسطني كتمهيد للحديث عن صور الشهداء داخل الفضاء العام، وللربط الداليل بني اىل تتبع حول اتريخ ظهور الصورة يف ابإلضافة
 ظهور تقنية التصوير واستخدامها من قبل االفراد، املؤسسات الرمسية والغري رمسية يف داخل الفضاء العام . 

على اعتبار ان التصوير "  ومن مث تعميمه هاره او خلقهية اشستمد الفعل شرعيته من خالل اقرتانه ابملؤسسة اليت تقوم بعملي حبيث
الذي يغايل يف دور املؤسسة الرمسية يف عملية تكوين املعىن للمتلقي "   -هذا " االدعاء" اخلاضع للفحص من قبل الباحثة -، فعل

املواطن"، الذي يشكل فيما بعد شراكة بتواطؤ يف عملية التكوين تلك، وعملية تكوين املعاين تتخذ جمموعة من احلاالت من قبل 
 هذه املساحة من الفعل، ويصبح فيما بعد " املعىن" عية اثر وجوده يفالطرفني، ويتخذ املعىن جمموعة من احلاالت او السياقات االجتما

 اصيل ومجعي وجزء من الذاكرة احلية، واهلوية االجتماعية، واملوروث الثقايف لدى اجلماعات البشرية يف هذا احليز الذي ظهر فيه.

 فأماتكوين الفة بينه وبني املتلقي، يتخذ " املعىن " حالة من الرفض االجتماعي او عدم   مقابل هذه احلالة الكالسيكية يف الطرحيف 
او من خالل عملية جتاهله الواعية، ويف هذا مع فكرته عن الفعل،  يتماشىان يقوم برفضه من خالل عملية تدمريه وخلق معىن اخر 

ة اليت يتم تعامل موضوع " صور الشهداء" واملعاين املختلفة اليت تقوم بصناعتها يف الفضاء العام، والطريق سأتناولاجلزء من الفصل 
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حالة الغياب اليت ميثلها ل، فلشهداء"، مع تعدد واختالف الفاعاملؤسسة الرمسية مع هذه الصور كفعل توثيقي، او تكرميي جتاه " ا
 الشهيد يتم التحايل عليها خبلق سياق حّي يغيب فيها اجلسد وتبقى احلالة املعنوية حاضرة لوجوده. 

تتخذ جمموعة من ضور رمزية الفعل املتعلق " ابلنضال" من جهة و" ابملوت " من جهة أخرى، فعل الغياب املتعلق ابلشهيد وح
من النضال واملقاومة والصريورة الفلسطينية، وفكرة املقدس املتعلق رتبطة ابلشهيد الدالالت يف احلالة االستعمارية الفلسطينية، فالقصة امل
يف االدبيات الفلسطينية، فحالة الفناء واليت تعىن عدم الوجود اجلسدي للذات ابلوطن والفناء من اجله ايضا تتخذ جانبا مهما 

التجليات املتعلقة هبا تتخذ طابعا مهما يف التعامل مع ذات الشهيد يف احلالة الفلسطينية، وجزء من هذا التعاطي مع  االنسانية وامنا
املتعلق ابلفقدان الناتج عن النضال، او فكرة املوت يف سبيل الوطن الشهيد ختليد ذكراه عرب جمموعة من املمارسات اليت تتبع الفعل 

ومن قبل املستعمر، حبيث جاءت فكرة الصورة ضمن سياق اجتماعي وحداثي عززت هذه املمارسات من قبل االحزاب السياسية يف 
اري سأقوم مبقدمة بسيطة حول فعل طريقتها يف " ختليد" املنتسبني هلا، وقبل احلديث عن صور الشهداء يف هذا السياق االستعم

 التصوير " الفوتوغرايف"  يف فلسطني، والتمثالت االجتماعية اليت حيملها.

  -فلسطني: ر يف يصو تال اتريخ 3.2.1.1

بدأ فعل التصوير الفوتوغرايف من هناايت القرن الثامن عشر لرتى فلسطني ومناطق "الشرق" جُمتاحًة من األوروبيني يسقطون سلطتهم 
مجدت الصورة الفوتوغرافية الفضاء الزماين واملكاين جبسم ، دخلت الصورة التاريخ ودخل التاريخ فيها؛ احلداثية عليها تصويريةعرفتهم المب

مسطح دون أبعاد احتفظت بذلك حلظاٍت مضت، لُتعامل من بعدها على أهنا ارث حمقق متنقل، وجبعلها جزًء من هوية اجتماعية 
ة؛ ال تشري إىل من التقط استخدام هذه الصور يف إعادة بناء ومتثيل الذاكرة والتاريخ الفلسطيين، وتتبع عملية تنزيه وقداسثقافية ما. يتم 

سأستبدل ذلك أبن الصورة وحدها  "ان املتكلم قد مات، وان الكلمة وحدها تتكلم"،واأليدلوجية والسلطة اجملرتة، قال فوكو الصورة 
، ألن فيه الفعلكحفر النص جزءًا من تكوين التأريخ الواعي لتجليات الصورة يف الزمن الذي حدث   تتكلم، ليصبح حفر الصورة

للصورة تلك اخلاصية اليت ميكنها أن تؤدي إىل رؤية أشياء واىل االعتقاد فيما تراه، هذه القدرة على االستدعاء هلا أتثريات ونتائج 
 .تعبوية

كثرت الدراسات واألحباث املعرفية اليت حاولت أن تفهم التصوير الفوتوغرايف لفلسطني واليات تبلوره من خالل الفاعلني الذين 
استقدموا التصوير احلداثي اىل فلسطني، وتتبع خلفياهتم التارخيية والتداعيات السياسية اليت أصبحت الصورة جزًء منها، وحىت رسم 

يف مقالته  نصار ويشريالثقافية لفلسطني من خالل الصورة. من أبرز الدراسات عن هذا املوضوع؛ كتاابت عصام املالمح االجتماعية و 
"فلسطني والتصوير الفوتوغرايف املبكر" اىل تتبع اترخيي الكتشاف التصوير  واخرتاقه للثقافات املختلفة، ودخوله اىل فلسطني خاصًة، 

الفوتوغرايّف يف فلسطني خاصة من نواحي االهتمام التورايت واالجنيلي من أجل احلصول على  يف ضوء العناصر اليت أنتجت االهتمام
" الرومانسية اليت كان األورويب يتخيلها وحياول التقرب من وعيه قالشر “صورة اثبااتت واقعية للرواايت الدينية، وكذلك من انحية 
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ابرزة ضمن اهتمام املصورين الفوتوغرافيني األوروبيني. وقد حتولت فلسطني، إىل حوهلا، فإنه من غري املستغرب أن حتتل فلسطني مكانة 
مكان حُيتفى بصوره الفوتوغرافية يف أورواب ومستعمراهتا يف القارة األمريكية. كانت التصاوير اليت تظهر أجزاء من فلسطني، وحتديداً 

ملعارض الفوتوغرافية، من تلك اليت تظهر يف أي بلد آخر يف آسيا أو مدينة القدس، أكثر حضوراً يف معارض اللوحات الفنية، كما يف ا
. أما يف كتاب "دراسات يف التاريخ االجتماعي لبالد الشام" فيقدم نصار مداخلته "الصور العائلية سري ذاتية تروي احلداثة 39إفريقيا

أداة تزيني للنص، أو حىت لتدعيمه، وامنا يرى أبن الصورة املقدسية"، برفض التعامل مع الصورة الفوتوغرافية على أهنا مصدر اثنوي، او 
، فالتصوير الفوتوغرايف الذي وصل اىل فلسطني بعد 40الفوتوغرافية مل تكن قط خارج خطاب التاريخ، وامنا هي جزء من عملية صنعه

 مة متاحة للجمهور األورويب.عا الفلسطينية سلعةصور القدس وسواها من املدن  ل، جع1939شهرين فقط من اعالن اخرتاعه لعام 

صوير أما ابربرا بري يف مقالتها املنشورة يف حوليات القدس، واليت بعنوان" دائرة التصوير يف الكولونية األمريكية: االستهالك الغريب والت
ن أحد عوامل ظهورها، التجاري الداخلي"، يف تطرح فيها عند بداايت وجود استوديوهات التصوير الفوتوغرايف يف القدس، واليت كان م

وجود املستعمرة األمريكية يف القدس،  وتؤيد طرح نصار يف ما يتعلق ابلرؤية األوروبية للشرق، سواء من خالل أدب الرحالة األوروبيني، 
نقلها أو القصص الشعبية، واألدب القصصي، أو قراءات الكتاب املقدس ، اليت كانت من هوامل انتشار ظاهرة الصور الفوتوغرافية و 

والزوار الغريبني داخل األستوديو، مرتدين الزي الشعيب الفلسطيين، يف  األوروبيني"، وكذلك مبحاولة متوضع يالسحر “املكان هلذا 
 .41مع ثقافة اجملتمع الفلسطيين وخاصة الفضاء املقدسي ماهاةحماوالهتم للم

التارخيية، ينعكس بوضوح يف الصور الفوتوغرافية اليت اندراً ما كانوا غياب الفلسطينيني كجماعة وطنية ذات حقوق اترخيية من الرواايت 
، فنالح  أن الرتكيز كان بشكل أكرب على العمار، أو الفضاء الريفي واملديين، والطبيعة، وجتاهل وجود الفاعل 42يظهرون هبا

يويتها، وامنا كانت عملية اختيارهم تقوم على االجتماعي الفلسطيين، وكما يطرح نصار يف أن هذه الصور أخفقت يف التقاط املدينة حب
.  متت عملية الفصل بني 43كانت صورة احتفال ديين  إذاتصوير مواقع ومواضع ذكرت يف الكتاب املقدس، وال يظهرون الناس اال 
قصاء اليت حدثت؛ وبذا الصورة وتوجهها يف عملية اال مجوديهالزمان/املكان، وبني اجلماعة املكونة للمجتمع الذي مت تصويره، وظهرت 

ولكن ببيئتهم االجتماعية  بداية، إبنسانيتهمفاملكان يتحدد بناسه، يتحدد  صادقا،ال يعود السؤال الذي جييب عنه املكان مبن حنن 
 عميميالفعل التفبهذا  خصوصياهتم،ايضا، وجذورهم التارخيية وتطلعاهتم ونظام القيم اخلاص هبم، وبكل ما مييزهم ويدل عليهم ويصنع 

. وعرب تلك األوصاف والشهادات الغربية "للشرق"؛ مت توليف املكان مع نصوص املخطوطات 44املديين ضاع الناس واملكان الفلسطيين

                                                           
 .2012\201112،ع، مجلة ابن رشد ،رطين والتصوير الفوتوغرافي المبك،فلس  عصام نصار 39 
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 القدمية، ومل يلتقط الفلسطينيون اال يف وضعيات وامياءات تعزز املنظور الغريب ابلشكل والنزعة، لتأيت متطابقة مع اخلطوط املوصوفة يف
 وجتعلهم متثيالً خليال األورويب الرومانسي. الفلسطينيني، لتستأصل الصورة فردانية 45ملقدسالكتاب ا

اخلالدي جاءت لتمثل قراءة يف هذه  الدراسة من قبل ابحثني مثل وليد جزء من هذه احملاوالت التصويرية واليت مت تناوهلا من خالل 
يناقش الفصل الثاين من كتاب وليد اخلالدي، من رؤية فلسطينية، فمثال ربط الصورة ابلسياق الفلسطيين ض إلعادةالصور وحماولة 
(، تسلسل زمين تفصيلي لألحداث 1935-1918االحتالل الربيطاين اىل الثورة الفلسطينية الكربى) نم“ابلتحديد والذي عنون 

حسب ما وصفها، ولكن ما مت عرضه من صور كان  الواثئقيةالتارخيية اليت حدثت يف هذه احلقبة التارخيية، يليها جمموعة من الصور 
فقط يشمل جمموعات من األفراد الفلسطينيني املتموضعني للتصوير تبعًا حلضورهم ملؤمترات فلسطينية منعقدة، أو للتدليل على أفراد 

وزماين متفاعل مع مجاعة  فلسطينيني نشيطني يف احلقل الدبلوماسي واحلركة الوطنية الفلسطينية. أما فلسطني كفضاء جمتمعي مكاين
؛ 1920فلسطينية اختفت، فال تستطيع أن جتد أي صورة عن فلسطني يف هذه الفرتة، ومل يورد اخلالدي سوى ثالث صور حتت عام 

األوىل هلربرت صموئيل عندما وصل فلسطني، والثانية والثالثة لرجل دين وأحد الرجاالت املسلمني يتم تفتيشهما من قبل القوات 
ية التابعة لالستعمار الربيطاين. أما جمموعة جون وايتنغ فحملت مسات الوضع ذاته عند اخلالدي، فلم أجد صورة تدلل عن اهلند

 فلسطني يف هذه احلقبة التارخيية الزمنية، بل كانت معظم صوره فيها خارج فلسطني، مثل األردن وسوراي.

صورة هريبرت صاموئيل"املندوب الربيطاين فكرة التصوير الفوتوغرايف هناك ايضا ويف اطار املكوث يف حماوالت وليد اخلالدي التوثيقية ل
أرجع الياس صنرب برجمة التغيب البصري املستطرد يف احلقبة لفلسطني، اخلالدي، قبل الشتات حبيث  السامي األول" عند وصوله

، وابلتايل توافق تغييب 46الفلسطينيني صورة الغياب التارخيية املذكورة، أبهنا كانت مرحلة حمورية للحبكة اليت سامهت يف إلباس
بال أرض، ألرض بال شعب"، األمر الذي غدا ميثاقًا لتأسيس دولة إسرائيل، لرتى  بشع“القائل الفلسطيين مع اخلطاب الصهيوين 

خلتها إىل فلسطني، لتنتهي الصورة متآمرة وليست موضوعية منزهة، بل قامت بفعل اإلقصاء تبعًا لسلطة اخلطاب االستعمارية اليت أد
 إبخراج الفلسطينيني منهم، دون املبالغة يف الطرح ابرتباط الصورة مع املشروع االستعماري، إال أن عملية الوعي هبذا الدور الذي لعبته

نية أخرجوا منها الصورة مل أيت إال متأخراً، ومل أيت إال بعد أن أصبح التاريخ الفلسطيين يستخدم الصورة اآلن لتذكر مناطق فلسطي
والفولكلورية، واليت حصلت على رواج استهالكي كبري، إال أن  األنثروبولوجيمن انشداد املصورين األوائل  إىل النواحي  فبالرغمقصراً، 

خالل هجومه على األتراك ودخوله ملدينة القدس  النيب"صندوق اكتشاف فلسطني"، بصور اخلرائط والطرق ساهم يف مساعدة 
 .47هذه اخلرائط ابستخدام
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 الشتات" لقب“اخلالدي على كتاب وليد  اثر جدل لألرضوالن التصوير اخذ الطابع التوثيقي املرتبط ابلذاكرة وفكرة احليازة الشرعية 
 الصهيوين" كلنا مسعنا ابلشعار منها وللتوضيح اكثر سأقوم بعرض جزءا منها فمثال  ةاإلسرائيلييف جمموعة من الصحف االجنبية وحىت 

ابريس"، والثاين"  ،كديبلوماتياحلجة الداحضة هلا القول: لوموند بال شعب، لشعب بال أرض"، ان هذا الكتاب الرائع هو  ضأر “
اجلواب الدامغ على كذب الصهيونية، أبنه مل يقطن فلسطني شعب عريب أصيل:بول هاربر: جملة ميدل ايست انرتانشيوانل"؛ يتشابه 

ثالث يف نقطة التقاء وحيدة، تقوم على مقول" أرض بال شعب، لشعب بال أرض"، املقولة اليت كانت أساساً احملور الثاين مع احملور ال
لتغييب الفلسطينيني عن فلسطينهم، هي نفس املقولة اليت وقع يف فخها الفلسطينيني ليحاولوا دحضها من خالل استخدام الصور 

اإلشكالية يف فلمه "موسيقاان"، يف املشهد الذي يصفف فيه فوتوغرافيتني جنبًا إىل  الفوتوغرافية التارخيية، تناول جان لوك غوادرد هذه
، يعقب 48جنب؛ األوىل صورة اإلسرائيلي الذي حيط قدمه على أرض فلسطني، والثانية بصورة الفلسطينيني الفارين منها حبرًا لعام 

، هذا االندفاع 48ئيليون متخيلهم، وسقط الفلسطينيون يف الواثئقية"وجد اإلسرا 1948اميلهاينز على املشهد املبكي بقوله " يف العام 
حنو الواثئقية كان يقوم على اسرتجاع حق منتزع من خالل مرآة للتاريخ، تثبت الوجود، ولكن اخللل الذي حدث والذي ال يتم اإلشارة 

عملية األرشفة اليت حتدث ال تقدم تعريفاً  الشتات"؛ إن لقب“اخلالدي إليه يف كتب التاريخ الصوري، وأخص ابلذكر كتاب وليد 
واضحاً ملنهجية الصور امللتقطة يف فلسطني يف حقب اترخيية معينة، ال يتم اإلشارة إىل سياسات األرشيف املؤسسايت السياسي األصلي 

بال شعب،  ضأر “دحض الذي أخذت منه الصورة، لتصبح إعادة متلك الصورة من قبل ارث استعماري مربرة بوظيفة الصورة يف 
، ويف سياق احلديث عن االرشيف الفلسطيين فال زال اىل اليوم يتسم ابلبساطة وعدم جدية التعامل معه، فمن لشعب بال أرض"

خالل املقابالت اليت مت اجراءها مع كافة البلدايت يف الفضاء املكاين الذي يتناوله البحث مل يكن هناك اي وضوح جتاه آليات التعامل 
او حىت اجلدارايت واالعالانت اليت تقوم هبا هذه املؤسسات، فعند السؤال عن االرشيف كانت االجابة ابنه يتم اعادة  مع الصور

 .  -هذا يف حال توفره –العمل عليه حديثا، وابلتايل املعرفة اليت ميكن تقصيها من خالله بسيطة وغري شاملة 

على ذلك ابن القسم األكرب ممن مصادر التوثيق املتاحة للمؤرخني، يتجاهل  النقدي تعقيبه فيؤكد نصار على امهية االرشيف من خالل
وجود السكان األصليني، وحيصر األرشيفات الصورية ب"األرشيف العثماين يف اسطنبول، األرشيف الربيطاين يف لندن، واألرشيف 

مجيع األرشيفات أهداف وممارسات مؤسساتية ال تشمل القومي األمريكي يف مكتبة الكونغرس واشنطن، واألرشيف الصهيوين"، حتمل 
ويقرتح نصار أن يتم اللجوء لأللبومات العائلية اخلاصة ابلعائالت الفلسطينية لتوثيق احلياة  ،49احلفاظ على التاريخ والرتاث الفلسطيين

لشام"؛ برأيي أن نصار هنا يسقط يف فخ االجتماعية والثقافية يف فلسطني كما قدم يف كتاب" دراسات يف التاريخ االجتماعي لبالد ا
آخر وان مل يكن بنفس حدة األول إال أننا ال ميكن أن نتجنبه؛ ويكمن ذلك يف اقتصار التوجه حنو استوديوهات  التصوير الفوتوغرايف، 

لتايل إذا قمنا بدراسة تكمن يف صاحل امتيازات اجتماعية لنخبة اجتماعية عائلية معينة، استطاعت أن تتحمل كلفة الصورة كسلعة، واب
التاريخ االجتماعي الثقايف الفلسطيين، من خالل هذه األلبومات، سنرجع للمعضلة األوىل يف كتابة التاريخ والتوثيق، وهي ابستثناء 
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افية، االجتماعية والثق الرساميل ن هذا اإلطار االجتماعي والثقايف، حبيث ارتبطت فكرة الصورة مبجموعة منالفقراء واملهشمني م
وظهورها جاء مع املستشرق الغريب املتجول واملكتشف للعامل، حبيث ارتبطت الصورة مبجموعة من التقنيات احلداثية اليت كانت غائبة 

 املستشرقني، ورمبا ال يتعلق االمر حبيازة الة التصوير هؤالءقليال عن البيئة الفلسطينية كما تظهره جمموعة الصور اليت مت توثيقها من قبل 
 كانت تطمح لعملية اكتشاف االرض وتنظيم عملية استعمارها . وامنا مبا مت توثيقه ضمن هذه اخلطة االستعمارية اليت  

حبيث كانت الصورة كما عرب عنها بيريبورديو  " جتل " او " ترف " يف الثقافة احلضارية، واليت ارتبطت مبمارسات اهلواة هلذا الفعل، 
حكرا على جمموعة معينة اليت يقصى منها الفالحني والفقراء وغريهم من االشخاص الذين ال ميلكون  وكان هذا الفعل " التصوير"

الرساميل االجتماعية اليت ختوهلم لالشرتاك هبذا الفعل املعريف احلديث، ويف بداايهتا ارتبط هبذه اجلماعة دون سواها، وبعد فرتة من 
اصبح فعل التصوير ايضا هو جزء من املمارسات بني فمتناول اغلب الفئات االجتماعية  الوقت اصبحت القيمة املادية اللة التصوير يف

" اذا كانت ممارسة التصوير قد انتشرت بكثرة فان السؤال املطروح يكمن يف حتديد املعىن الذي يعطيه هلا االفراد من اجملتمع، وابلتايل 
االجتماعية، وامكانية تفسري بقاء جمموعة من الصور وارشفتها  ابلرساميلاملعرفة للفعل املتعلق  وهنا اعاد بورديو50املمارسون اهلواة " 

 الرهان عليها كجزء من الذاكرة االجتماعية للمكان واقصاء اخرى. و 

ساميل االجتماعية لر تضمن استمراريته، وايضا على ا اليتالسلطة  ي مرتبط مبدى حيازة هذا الفعل من قبلفبقاء الفعل املادي او املعنو 
والرمزية اليت ميتلكها صاحب هذا الفعل، وابلتايل يقصى بعضها من جمموعة من الفضاءات ويتم تثبيت واالحتفاظ مبجموعة من 

خلقها من قبل املؤسسة او اجلماعة هذه املقدمة حول تطور التصوير يف فلسطني، والسياسات  االفعال ضمن املعايري واحملددات اليت يتم
واستخدامه من قبل األحزاب ختلفة اليت رافقت ظهوره، وتطور وعي جتاه دوره يف التوثيق، والكشف يف السياق االستعماري، امل

قا ملا مت ذكره، وابلتحديد واالفراد سيتم االشارة اليه يف اجلزء التايل من هذا الفصل، حبيث سيتم تناول جمموعة من الصور وحتليلها وف
هداء وتتبع متثالهتا داخل الفضاء العام يف السياق الفلسطيين اليوم، وعملية تلقيها من قبل االفراد، وايضا تتبع سأقوم بتناول صور الش

 داخل الفضاء املديين الفلسطيين.  االجراءات السياساتية اليت يتم اتباعها يف موضعة هذه الصور
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  -احلداثة: صور الشهداء يف الفضاء املديين، املقدس الذي يروض  3.2.2

 

 

 

 

 

 

 .2015/ كانون اولة رام هللا، على حائط بنك فلسطني  جمموعة من صور الشهداء يف مدين .4

) وهنا تقصد الباحثة املؤسسات الرمسية واالهلية،  - يف عمليات اعادة هندسة الفضاء البصري يف املدينة الفلسطينية تتخذ املؤسسة
حبيث متثل البلدايت احد املؤسسات املهمة اليت رجعت هلا الباحثة يف عملية تقصيها للسياسات اليت يتم من خالهلا اعادة هندسة 

 تاملسؤوليايث تتلقى بعض من التعبريات البصرية داخل الفضاء املديين الفلسطيين، وكون البلدايت هي جزء من املؤسسات الرمسية حب
من سلطة الدولة، ولكنها من جانب آخر تبحث عن سبل دعمها لذاهتا من خالل املؤسسات العاملية ويسمح هلا ذلك كوهنا مؤسسة 

جمموعة من االدوار اليت حتدد وتضبط شكل هذا الفضاء ومعايريه ضمن  -اهلية ترتبط ابلدولة من خالل اشراف احلكم احمللي( 
، ة من االجراءات البريوقراطية اليت على الفاعل االجتماعي يف هذا الفضاء اتباعها حليازة جزءا منه او اجراء اي تدخالت ضمنهجمموع

وهذا ما تتعاىل عليه صور الشهداء جملموعة من االسباب املتعلقة بفكرة الشهيد ورمزيته يف الفضاء الفلسطيين، وقدسية التعاطي مع 
الفعل وما يتم ، هذه احلالة اليت يكون " الشهيد" فيها غائب عن ضد املستعمرابه، وصريورة النضال الفلسطيين احلالة املرتبطة بغي

يتم من خالل االحزاب او املؤسسة الرمسية اليت تتبىن الشهيد وفعله، حبيث تستطيع املؤسسة ان تقوم بضبط كافة التعبريات  تنظيمه
بذلك تقوم بتقويض شرعية  ألهناسلطة اليت متتلكها ولكنها ال تستطيع ان تتبىن خطااب مضادا لفكرة الشهيد، ضمن مساحة ال

املختلفة السياسية واملسلحة كوهنا  أبشكاهلا، وفكرة املقاومة الفلسطيين يف النضال وتوافق بشكل ضمين مع املستعمر على حيازة االرض
ادوات النضال الفلسطيين للوصول اىل احلرية حبيث  كأحدوضرب فكرة املقاومة الشعبية   النعتاقاخليار الوحيد للفلسطيين يف سبيله ل
واملشروع االستعماري ككل،  ةاجلماهريية الفعالة ملواجهة السياسات االستعماريابعتبارها املمارسة يقتضي مفهوم املقاومة الشعبية "

ورة ممنهجة لتفكيك املشروع االستعماري، تتحول اىل ممارسة نضالية يومية ضمن رؤية وطنية مشولية واضحة االهداف، من خالل صري 
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حبيث يرتبط جمموعة من االفراد هبذه ، 51" متعددة التكتيكات ) من دون الدخول يف ثنائية العمل املسلح والعمل اجلماهريي (
حياهتم للفناء، وهذا ال ينفي امكانية  يعرضواجهة فطابع سلمي ولكنها تبقى يف صف امل أتخذاملمارسات النضالية اليت ميكن ان 

 فناء حياهتم.  إلمكانيةتعرض كافة الناس يف السياق االستعماري 

 تتخذ صورة الشهيد املقدس الذي يقصي اي فعل جتاهه من قبل املؤسسة يف عملية التدخل يف الفضاء العام ويف مقابلة مع بلدية

 العام،هندس املسؤول عن كافة العمليات اليت تقوم هبا البلدية يف الفضاء صباح وهو امل عبد هللاولكرم اوضح االستاذ ط

" ابنه من غري املسموح ابدا ابستخدام االماكن اخلالية يف املدينة بتصرف فردي، وكله خيضع جملموعة من املعايري وااللتزامات املادية  
ت التجارية ختضع هلذه القوانني واي خمالفات تقوم البلدية بتتبعها اليت يقوم هبا االفراد لضمان شرعية استخدامها، حىت واجهات احملال

 وفرض غرامات مالية على االشخاص القائمني ابلفعل"

ويف سؤاله عن صور الشهداء اليت يتم الصاقها من قبل التنظيمات السياسية يف املدينة او من قبل االفراد ما هي االجراءات اليت  
 حاسم:بشكل  قالتتخذها البلدية جتاهها فقد 

ابن صور الشهداء ال يستطيعون املساس هبا خوفا من الوقوع يف املشاكل مع التنظيمات السياسة املوجودة يف املنطقة، وايضا تكرميا  "
 "هلم، ويتم ترك املوضوع اىل الزمن الن الصورة ال تبقى كثريا على اجلدران ويتم تلفها بسهولة

ذا وهذا ما يكشف لنا االلية اليت تتعاطى هبا املؤسسة الرمسية مع الصورة كوهنا رمزية النضال الفلسطيين وبتم التفاعل معها ايضا وفقا هل 
 الفلسطيين.املنظور 

ات السياسة  كما ختتلف هذه الرمزية الختالف تعاطي اجملتمع مع الشهيد، وحبسب احلالة واالنتماء السياسي له، حبيث تتبىن التنظيم
كافة االفراد الشهداء وتقوم بتثبيت هذا التبين من خالل اقامة جمموعة من الشعائر املتعلقة بتمجيد فعل املقاومة الذي قام به، او 

االجتماعية اليت ميتلكها  الرساميللقدسية فكرة " الشهادة " يف املخيال اجلمعي الفلسطيين، وختتلف صور هذا التعاطي ابختالف 
ارتبطت ابستشهاده وابلتايل دميومة الفعل املتعلق قبل استشهاده مبعىن موقعه من التنظيم السياسي املنتمي له، احلالة اليت  الشهيد
مينع اي ممارسات جتاه التجليات من طبيعة الفعل الذي قام به الشهيد، وهذا الفعل الذي يدخله اىل املقدس هو الذي  أتيتابلتذكر 

قيمته يف املخيال اجلمعي الفلسطيين،  أبنزالبذلك تعرف ابهنا تقوم  ألهناسطيع املؤسسة انزال صورته عن اجلدران اليت يرتكها، لذا ال ت
وقيمة العمل النضايل الذي حتمله، وهذا خيرتق املعايري او الضوابط لرؤية املؤسسة للفضاء العام، حبيث ال يتعلق االمر الحقا ابلصورة 

، وحىت مع حماوالت املؤسسة تصور شكل معاصر للمدينة كما يف رام هللا مثال، حبيث حتاول االبقاء على رمزية وامنا ابلرمزية اليت حتملها

                                                           
وعالء العزة، المقاومة الشعبية الفلسطينية تحت االحتالل قراءة نقدية تحليلية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت،  ليندا طبر 51

 .7، ص2014
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الشهيد من خالل جمموعة من املمارسات اليت جتنبها اشكالية التعاطي بشكل عنيف جتاهها وحتاف  على اجلانب احلداثي الذي تطمح 
ال ينفي وجود الصور يف كافة االمكنة، ومينع املؤسسة من اي اجراءات  األضرحةله من خالل هذه املمارسات، ولكن وجود هذه 

 جتاهها حىت مع وجودها يف كافة االماكن وبكل السياقات . 

 

 . 2015"/ كانون اول تالتحتاة رام هللا، " رام هللا صورة صرح شهداء مدين .5

بلوحة حتمل جمموعة من االبعاد الرمزية حتت مسمى " صرح شهداء حماوالت بلدية رام هللا يف االستعاضة عن فكرة صورة الشهداء يف 
الذاكرة الفلسطينية، حبيث يتسامى الشهيد على فكرة املوت اجلسدي وامنا اخللود يف رام هللا" للتعاطي مع الشهيد بفكرة تتعاىل عن 

دسية تتسامى عليه، فيصبح " االستشهاد" احلالة النضالية والرومنسية اليت ختتفي خلفها جمموعة االحزان واالمل املوت القدري ويتخذ ق
على الرغم من فكرة ابحلاالت اليت يتم استقبال الشهيد فيها ابلفرح واالمل والتهاليل،  ةالفلسطينياملتعلقة ابلفقدان، لذا تعج الثقافة 

للجسد اال الوجود الروحي حتتل قدسية عالية ومتنع احلزن من الظهور اىل العلن لعدم الوقوع يف شرك عدم  التوقف عن الوجود الفيزايئي
، زغاريدُهن   ُتص دِّقْ  ال: حُي ذُِّرين لشهيد"ا فشعراي مثال يعرب درويش بذلك قائال: الوطنية، وعدم الرضى ابحلالة النضالية املرتبطة ابلفعل

وجتاوز احلالة املرتبطة ابلفناء  52! أّوالً  وأان أّواًل، أان، أ مامي وِسْرت   ُبيّن، اي أدواران بد ْلت   كيف،  ابكياً  وريتص يف رحني ينظ أ يب وصّدق
، فنجد 53 يعرب عنه صرح الشهداء برمزيته هذا احلزن الذي يتم القفز عنه وهي املرض او العمر كما يعرب عنها درويش يف هذه االبيات،

انبعة من القرية الفلسطينية املعكوسة يف صورة النساء ولباسهن وجمموعة الرمزايت املتعلقة ابلقرية مثل " االغنام، ان فكرة املقاومة 
والطائر والورد وجمموعة االطفال  البيوت احلجرية، احلصان" كما ان العناصر املختلفة تشري اىل فكرة املوت وال جتسدها، فصورة احلصان

السيدة يف احد اال من خالل الصورة اليت حتملها  إحاالتوابلتايل فكرة املوت يف سبيل الوطن، وال توجد  ميثلون الطريق اىل النضال

                                                           
 .2016الموقع في شباط . تمت زيارة  http://www.mahmouddarwish.com/ui/englishدرويش محمود، حالة حصار،  52
 هذا التحليل التأويلي للباحثة من خالل صورة " صرح شهداء رام هللا" بحيث تناولت الباحثة اللوحة الفنية ورمزياتها لربطه مع البحث  53

http://www.mahmouddarwish.com/ui/english
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زوااي الصرح، وعلى الرغم من كالسيكية الطرح اال ان للرمزية حبسب املؤسسة جمموعة من التفسريات حبيث يذكر رئيس بلدية رام هللا 
 .السيد موسى حديد

" ابن البلدية ترى ابن الناس يستحقون الفرح وابلتايل هذا جزء من دوران جتاه الناس بتوفري هلم مساحات بعيدة عن االجواء املشحونة  
 “.وتذكريهم ابملوت املستمر ووجود املظاهر او الصور وذكرايت املوت يف كل مكان 

 االنتفاضة االوىل " يفنجد انه ف سطينية اليت مت توثيقها لالنتفاضة االوىليف االدبيات الفل شكال تعبريات املقاومةوهذا ما يؤكده تتبع أ
برموز تعرب عن الوطنية الفلسطينية   الل، اي استبدال الرموز االحتاليلة االحتاستندت اجلماهري بشكل كبري اىل املقاومة الرمزية لشرعي
تعزيز هذه الوطنية وتشكيلها، كما جعل االعرتاف املتبادل يف اتفاق اوسلو كالعلم والشعار الثقايف واالغنية والفن، وتعمل على 

مرئيني وغري مرئيني ويف ان واحد، ففي الوقت الذي مت االعرتاف مبنظمة التحرير والتفاوض معها، واالعرتاف مبجموعة  الفلسطينيني
حمتواها الذي يتحدى دولة االحتالل، وتكمن امهية الرموز الرموز الدالة على الوطنية الفلسطينية، جرت عملية افراغ هذه الرموز من 

الوطنية يف عملييت توكيد الذات اجلماعية للشعب املستعمر وقلب السلطة االستعمارية، من خالل اسقاطها رمزاي ومعنواي واستبداهلا 
 ت النضالية اجلديدة . يف اطار خلق فلسطيين جديد ال ينسى املاضي ويكتفي مبجموعة من املمارساابلدولة اجلديدة" 

كحالة من القداسة وفقا جملموعة من املعايري واحملددات االجتماعية املرتبطة هبا، واليت ع الصورة يف حالة االستشهاد مثال  تم التعامل مف
االنتاج الثقايف ة، ومل ينفصل يغيب فيها الفعل االنساين للشهيد كذات فاعلة لالنتقال اىل حالة الشهيد كحالة ابقية ومستمرة وذاكر 

الفلسطيين عن فكرة الشهيد، بل هذا االنتاج الذي يفضي اىل عرض احلزن الذي يتخلل احلالة وسياقاهتا، ويستخدمها يف حتليل الوضع 
 يف يتناتج والشهيد عّدة عقود منذ فيصل دراج ابنه "ناشف اثناء تناوله ملا طرحه االستعماري وآليات اخلالص، ونقال عن امساعيل ال

 وال األّول يستدعي الثاين إذ اليومّي، الفلسطيينّ  الوجود يف يومّية عالقة الشهيد أصبح حىّت  فيه، طليًقا ويتناسل الفلسطييّن، املسار
 حتّولت فقد يتيًما، الفضاء يف حيّوم ظلّ  الشهيد نداء وألنّ . واملطر اخلصب بني القائم ذاك يشابه تالزًما بينهما كأنّ   دونه، من يقف
 الحًقا، الصورة، من يتخّفف جدار، يلتقطها صورة منه وتعود الشهيد ويذهب الشهداء؟ يذهب أين إىل: حزين سؤال إىل املفقود هالة
 الثقافة عن كتابه  درّاج يبدأ أن الغريب من ليسفيواجه امساعيل الناشف بشكل نقدي بقوله "  كان.  كما  ذاكرة، بال جدارًا ويعود

 طرفها من ليخرج احليّ  اجلسد هبا نضع طاحونة هي حيث من الصراع لبّ  تكّون اإلشكالّية فهذه. الشهيد عن ابحلديث الفلسطينّية
 54" ذاكرة وهشاشة سخرية من األمر يف ما بكلّ  جدار على ملصًقا اآلخر

ن هناك رابطة الشهيد وكأمع اجملتمع الفلسطيين غالبا  الناس يفيتضامن وهذا يقودان اىل البحث يف صور تلقي الناس ملفهوم الشهيد ف 
، ويتحول اجملتمع اىل عائلة كبرية حول فيه عالقة االفراد يف سياق استعماري اىل عالقات عائليةيف جمتمع صغري تتدم جتمع بينهم، 

دان حبالة الفق ةتبقى هذه املساحة للحزن املرتبطيتضامن فيها االفراد يف حاالت الفقدان، القتل، التعذيب من قبل مستعمرهم. و 
                                                           

  ، المصدر السابق.اسماعيل الناشف 54
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الوجود املادي اىل الرمزي هناك في مرحلة االنتقال من ف، هي اجلامع بينهم مارياجلماعي هلم، فقدان الفاعلني بشروط وفعل استع
املتمثلة يف حالة االعتياد وابلتايل عدم الرؤية، وبقاء الصورة ضمن احليز املكاين الذي تشغله جمموعة من املمارسات من قبل املتلقني 

دون االنتقال اىل الوعي حلالة الفعل املقاوم، يف سياق يتم فيه استباحة حياة الناس ضمن صريورة حياهتم اليومية ودون اي فعل هجومي 
قاوم، لذا خيتلف التعاطي مع " شخص " الشهيد وفقا هلذه املنظومة، فالكثري من او يف اثناء قيامهم بفعل معدائي ضد املستعمر، 

به يف  اقامو احلزبية اليت كانوا ينتمون اليها هذا من جهة، ومن جهة أخرى نتيجة للفعل الذي  للرساميلامساء الشهداء يتم تداوهلا وفقا 
طائر" كان ينتمى اىل حزب سياسي خلد وجوده عرب استذكاره مواجهة العدو، فيحىي عياش والذي ارتبط امسه " بسقف الباص ال

الدائم ووضعه كأيقونة يف تعلم آليات مقاومة العدو، وايضا ايسر عرفات وامحد ايسني فلم تعد صورهم فقط على جدران الفضاء العام 
ماءات السياسية لألفراد داخل الفضاءات وامنا ايضا داخل الفضاء اخلاص املتمثل يف البيوت بغض النظر يف كثري من االحيان عن االنت

 .اخلاصة، وامنا االحنياز يف هذه احلالة للفعل املقاوم، طبيعته وشكله 

 منوذج متفرد حبيث تنفصل عن البيئة احلضرية جملتمع القرية واملخيم مع حفاظها على اخليط هبذه الصيغة " نظراي " اىلتتحول املدينة 
د الفكري ضمن منظومة الدولة الواحدة واهلوية والتاريخ املشرتك، ولكنها تتخذ الصيغة االكثر الرمزي الذي حياف  على االمتدا

تضخما، واكثر تبادال للتفاعالت اليومية واالقتصادية، وجتتمع على صيغة ثقافية وحضارية واسعة، وتستحوذ على الصورة االوسع يف 
هنا الوسيط يف عملية االستدخال لألحداث التارخيية وفق كو   لألفراداكرة اجلمعية ذسياق تعريف املكان املرتبط هبا، كما تشكل املدينة ال

سلطة ذاكرة الدولة االنتقائية، فتعيد ترتيب البصري حبيث يتناسب مع هذه االنتقائية، فالذاكرة اجلمعية تقوم بتأسيس " هوية " 
النتقائية ا هلذه والغين لتشكيل الذاكرة واعادة ترميزها وفقا، وهنا يشكل احلقل البصري اجملال اخلصب 55للمجتمع وتضمن صريورهتا

فتعيد وايضا لتشكيل خطاب علين يعرب عن اجلماعة، خطاب قوي وجامع ميثل كافة العناصر املشرتكة داخل منظومة الدولة، عالية، ال
ة، فيشري جيمس سكوت أبن " الوظيفة هذه الرمزايت انتاج االنصياع لسلطة اخلطاب الدواليت كونه فريد وجامع ويعرب عن األصال

لدى اجلماعات احلاكمة، واالنطباع بوجود الرضى والقبول لدى  ابإلمجاعالرابعة من وظائف اخلطاب العلين تكمن يف خلق االنطباع 
 ابألصح، كما يشري سكوت اىل نوعني من التواطؤ بني احملكومني واصحاب السلطة حبيث هناك مصلحة 56اجلماعات احملكومة " 

. اما احملكومون فان لديهم عادة اسبااب وجيهة تدفعهم اىل ميارسونهالسلطة ان " يبقوا ظواهر االمور متالزمة مع شكل السيطرة الذي 
  ".كلها" املساعدة يف ابقاء الظواهر كما هي او على االقل، على عدم االعرتاض عليها بشكل علين

ه اخلطاب املسترت حبسب سكوت، لريتبط االول مبجموعة االفراد الذين ميلكون السلطة ميثل اخلطاب العلين الشق االخر ملا يطلق علي
 وعالقة مع جمموع اخلاضعني وعلى كافة العمليات احليوية املرتبطة هبذه العالقة، اما اخلطاب املسترت فانه ميثل خطاب العامة وتطلعاهتم

نتجه السلطة، وغالبا ما يشكل هذا اخلطاب اداة اجلمهور يف نقد ومدى اخنراطهم واسبابه ضمن منظومة اخلطاب العلين الذي ت
                                                           

  .http://www.ahewar.org/debat/show.art، مفهوم الذاكرة الجمعية عند هالبواكس، زهير سوكاح 55
، تر: ابراهيم العريس ومخايل خوري، المقاومة بالحيلة، كيف يهمس المحكوم من وراء ظهر الحاكم، دار الساقي، جيمس سكوت 56

 .79ص
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نوي عليه على الرغم من حماوالت السلطة احلاكمة من تكوين صورة هلا او الصورة اليت ترغب ان ترى السلطة القائمة واحباط خطاهبا امل
املضطهدين املفرتضة " مبعىن ان احلكام الذين يتطلعون اىل اهليمنة ابملعىن الغرامشي  ؤالءهبا، وابلتايل تضطر اىل التنازل ملا فيه مصلحة ه

للكلمة، يتوجب عليهم ان يصيغوا بعدا ايديولوجيا جيعل حكمهم يبدو اىل حد ما، وكانه يتماشى مع مصلحة حمكوميهم. يف املقابل، 
 أنفسهم".ه صدى بني اخلاضعني دائما ما يكون مثل هذا الزعم مغرضا، لكنه اندرا ما ال يكون ل

كما يعكس اخلطاب العلين ايضا خطااب اقتصاداي، او خطاب تكون فيه مصلحة اصحاب السلطة اوال، وعرب منظومة اقتصادية ذكية 
الرمز وفق  يف عملية اخضاعهم البصري للمنتج واحلكاية اليت يعرب عنهاوجتربة املشرتك بينهم  لألفرادتقوم ابستخدام " احلكاية" اجلمعية 

ذات السياق، ففي الصورة ادانه ابلفضاء العام ملدينة اخلليل يتم اجلمع بني االعالن التجاري والبعد االنساين من خالل استحضار 
ذكرى الشهيد والطلب من اجلمهور العام ان يقوم بعملية التذكر تلك عرب " قراءة الفاحتة"، هذا البعد العاطفي املستمد من حكاية 

 اجلماهريي العاطفي، وابلتايل استمرار بقاء الفكرة من جهة،  االلتفافوعملية الفقدان اليت حتقق بشكل او أبخر حالة من  اجملتمع

 

 . 2016صورة من مدينة اخلليل/ أذار  .6

واحلفاظ على منظومة اقتصادية ذات نفعية فردية، ففي احلبل الذي حيمل جمموعة من العبارات هناك تناقض حاد بني اجلملة االوىل 
على الشريط ذو اللون االمحر، واجلملة على الشريط ذو اللون االسود، فتمثل اجلملة االوىل ذكر واضح الحد امساء احملالت التجارية 

طلب يف استذكار الشهداء بطريقة ما، وهذا احلد الفاصل بني ما تتطلبه هبا من اجل اظهارها للعامة، والثانية متثل  واخلدمات اليت يقوم
املنظومة وبني ما تستدعيه املصلحة ميثل بشكل ما الرسالة اليت حياول سكوت ان يشري اليها يف توضيحه بني اخلطاب العلين الذي يقوم 

سيطرة، واخلطاب املسترت الذي يشكل شقا منازعا وقواي للخطاب االول يف حديثه بشكل واسع حول ، التمويه، والاالستهامبفعل 
 .االليات اليت يشكلها اخلطاب يف عملية املقاومة، وطرق حتايله على الذاكرة واجلماهري، والقضااي االيديولوجية 
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على ترسيخ احلكاية يف املناسبات العامة ية وامنا ايضا يتم العمل وال ميثل استخدام " الرمزايت" التابعة للحكاية يف املنظومة االقتصاد
 ألفرادواالحتفاالت السنوية، وايضا الرتكيز عليها يف كافة الفضاءات املدينية لتصبح حمال للرؤية واالنكشاف، وحمال لقول رسالة ليس 

مدينة بيت حلم يتم تشكيل الفضاء وفق جمموعة من  الدولة نفسها وامنا لكل العابرين عرب املساحة املكانية ملناطق العرض، ففي
ث االفرتاضات املتعلقة بطبيعة املكان، واالفرتاضات املتعلقة ابملارين به، وهذا ما أكدته موظفة العالقات العامة يف مدينة بيت حلم حبي

مادي داخل حدود املدينة بشكل  ركزت على الرسالة االساسية اليت ختدمها هذه االضرحة والصروح والتماثيل واي عمليات تدخل
كل عام، وعلى مدار العام، عام، وداخل كنيسة املهد بشكل خاص، ونظرا جلموع احلجاج والزوار املسيحني الذي تنشغل به املدينة  

فان هناك حرص على حضور " احلكاية" الفلسطينية، وتوظيف الفضاء العام من أجل خدمتها، حبيث تعكس جزءا من الواجب 
ايت يف اظهار هذه الصورة، وابحلديث عن صور الشهداء هنا حتديدا بعيدا عن الرمزايت املادية املتعلق ابملدينة واملسيح ورموز املؤسس

حرا من اجل االستخدام لعرض هذه الصور، من اجل التضامن الرمزي مع ساحة املهد وما حوهلا يشكل فضاء دولة فلسطني، فان 
الوقت من العام ابلرتكيز على  هذاينة بشكل خاص، وأهايل الشهداء لذا تزخر ساحة املهد يف  يف املدفكرة الفناء، ومع جمموع االهايل
على الصراع الفلسطيين مع  اإلضاءة، وتوثيق عمليات االنتهاك كرسالة للوفود االجنبية يف حماولة ابألرضفكرة احلق الشرعي املرتبط 

العفوي يف املثول داخل الفضاء املديين وامنا عرب سلسة من االجراءات البريوقراطية اليت املستعمر، وهنا ال أتخذ صور الشهداء الطابع 
" الشهيد"، وكونه ميثل جمموعة من الناس الذين تعرضوا  ابإلنسانتقوم به املؤسسة الرمسية يف اختيار احلدث، والصورة، واحلكاية املرتبطة 

وهذا ما تشري اليه الصورة ادانه، حبيث متثل جمموعة الصور اهلم الفعل ابي حلظة، للقتل بنفس الطريقة، واالخرين الذين ميكن ان يط
ر املعلقة عند احد زوااي ساحة املهد، فتربز فكرة الصراع، واالضطهاد، وعمليات اهلدم، وايضا جمموعة من الرموز املتعلقة ابلبقاء والتجذ

 للحياة واالحياء على حد سواء .وليد املستمر مثل صورة شجرة الزيتون، واالخضرار الدائم الذي ميثل الت
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 . 2016اذار ساحة املهد/ صورة من مدينة بيت حلم،  .7

د اما يف الصورة الثانية واليت حتتل اعلى العمارة لتجمع املواصالت العامة فهي عبارة عن ايفطة من النقابة العامة لعمال النقل تنعى اح
اليافطة بني صورة الشهيد، وصورة ايسر عرفات كونه احد الرموز النضالية الفلسطينية من جهة االشخاص العاملني يف النقابة، جتمع 

ى ايسر عرفات ابخللود؛ اي الشهيد الباقي كرمزية وطنية فلسطينية وشهادة على وكونه شهيد من جهة اخرى، حبيث ترتبط ذكر 
، هذا الرمز الذي حيتل سلطة معنية مستمدة من الدور الذي  سطينينيالفلالعمليات اليت يقوم هبا االستعمار االسرائيلي ضد املواطنني 

كان لياسر عرفات قبل رحيله، حبيث اختفى اجلسد وبقي اهلالة حول رمزية الدور والفكرة املرتبطة به كرئيس لفلسطني فيلعب الرمز 
ها وكأهنا شرعية وذلك أبخفاء عالقات دور " الوسيط اي يفرتض اقامة سلطة رمزية وهي سلطة تتوصل اىل فرض دالالت واىل فرض

، كما توضح الصورة طبيعة املشرتك يف التجربة الفرادية للشهادة، حبيث تربط اليافعة بني الشهيد معتز 57القوة اليت هي أساس قوهتا" 
االجتماعية املقرتنة بكل واحد  والرساميلوالشهيد ايسر عرفات بوحدة احلالة بغض النظر عن ادوارهم املختلفة، ورمزية كل منهم، 

منهم، وامنا جتمع بينهم ضمن فكرة العمل البطويل الذي قاموا به، وفعل االستعمار يف مواجهة هذا الفعل واستباحة حياهتم، وهنا 
وخاصة فيما يتعلق برتديد مفهوم " البطل" ضمن صور الشهداء واالضرحة والنصب التذكارية سيكون لدي فصل احتدث فيه عن 

 االستخدام العام هلذا املفهوم ضمن التعبريات البصرية يف الفضاء املديين الفلسطيين.

  

 .2016قف السيارات/ اذار صورة من مدينة بيت حلم، مو  .8

                                                           
 .110بورديو بيير، مصدر سابق، ص 57
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مؤخرا مل يتم تناول موضوع صورة الشهيد كفعل يعرب عن احلدث فقط، وواجبا تقوم به االحزاب السياسية لألفراد املنتمني اليها، وامنا 
فصورة يضا هناك مؤسسات غري رمسية ومجاعات تقوم ابلعمل على توثيق أفعال االستعمار يف اماكن خمتلفة ومن ضمنها اخلليل، ا

اليت تظهر فيها مليئة ابحلياة وحتمل شهادة خترج وابقة ورد جاءت لتتخذ فعال توثيقيا للحدث يف املكان . 58نهديل اهلشلمو  الشابة
وثيق الذي يذكر كل العابرين للمكان بقصة الفتاة اليت قتلت وابلتايل يذكرهم خبطورة العبور من املنطقة، الذي استشهدت فيه، هذا الت

هبا شوارع  متتلئوايضا للتذكري ابلصراع الدائم مع االستعمار الصهيوين عند كافة احلدود ومناطق املواجهة املباشرة مثل احلواجز اليت 
رة بني صورة الشهيدة يف احد مناسبات التخرج وصورة اللحظة اليت مت فيها اطالق الرصاص اخلليل بكافة االجتاهات، مجعت الصو 

هذه اجملموعة اليت تطلق على نفسها " شباب يف مواجهة االستيطان" واليت تعمل وفق لرؤية عليها، وكتب هذا التوثيق ابللغة االجنليزية، 
 اإلسرائيلينيمنطقة صراع يتم التشابك بني  ألنهخمتلفة داخل اخلليل نظرا  إبعمالتسعى اىل التخلص من العنف بشكل هنائي، وتقوم 

جانبا آخر يتعلق مبحاولة هذه اجملموعة  أتخذبشكل يومي/ حلظي، نظرا للقرب املكاين بينهم، وابلتايل هذه الصور  نيوالفلسطيني
 الورد واالبتسام من قبل الشهيدة.  صورة ما للسالم، للبيئة اخلالية من " العنف" والرتميز هلا بباقة الختالق

 

 . 2016مون، مدينة اخلليل، منطقة احلرام/ اذار صورة هديل اهلشل .9

                                                           
هديل الهشلمون استشهدت على احد الحواجز العسكرية في مدينة الخليل نتيجة لرفضها خلع نقابها وتم اتهامها بانها كانت تحاول طعن  58

  .2015-9-22احد الجنود، استشهدت في تاريخ 
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يف صورة الشهيدين غسان وعدي اجلمل واليت يتم االحتفاء هبم من قبل اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، وهي احلزب السياسي الذي 
بذكراهم بعد عام على استشهادمها، هذا االحتفاء االنتقائي من قبل احلزب  لالحتفاءحبيث مثلت الصور دعوة ينتمي اليه الشهيدين، 

ختتلف التصنيفات داخل احلزب بني االشخاص الذين يقيمون  حبيثالجتماعية " للفعل" الذي قام به الشهيدين، ل اساميلر مرتبط اب
الذين ينتمون اىل االحزاب ويقوم االستعمار بقتلهم دون بتنفيذ عمليات استشهادية ومواجهة املستعمر من خالهلا وبني الشهداء 

ا لتومههم حول طبيعة هذا الفعل، او امكانية حدوثه، نظرا الن عدم املوت ميثل " خطرا" قيامهم بفعل ميثل " خطرا " جتاههم وامن
 مضاعفا عليهم.

 

 .2015و مجل، مدينة رام هللا، شارع ركب/ كانون اول صورتني االخوين اب .10

دم عليه الشهيد مهند احلليب، وربط هذا الفعل بعمل طليعي اثناء بفكرة " الفعل" الذي اق لالحتفاءعوة وايضا هذه صورة اخرى متثل د
، للرتكيز عليه وتشجيع استمراريته، هلذا ارتبط صورته بصورة الشقاقي، وجمموعة من الشهداء املنتمني 2015اهلبة الشعبية يف عام 
" مفجر" اهلبة يف فلسطني، ومحلت الصورة كل من جتمع بينهم قوة الفعل وأتثريه، حبيث اعتربه احلزب  منية خمتلفة،للحزب يف فرتات ز 

ا يرى االعالن مسؤولية احلضور نظرا الرتباطه ابملوافقة على شرعية املقاومة، واستمرارها، وعدم احلياد جتاه فكرة الدم والشهيد، وان هذ
يف ختليه عن حياته من اجل بقاء اجملموعة، الدعم املتمثل حبضور التأبني هو املسامهة للكل يف " االعالء" من الدور الذي يقدم الشهيد 

 والفناء يف سبيل الفكرة وانتصارها. 
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حبيث متت عملية التصوير أبحد شوارع رام هللا، وعلى الرغم من البلدية تقوم بعملية تنظيف يومية لكافة الشوارع خالل النهار وفرتة 
االشياء املهمة اليت حتاف   أحدلو كان اتلفة او غري واضحة فانه املساء، فان احلرص على بقاء صور الشهداء وعدم املساس هبا حىت 

للشهيد وفعله النضايل، ولذا تبقى صورة الشهيد حىت عليه البلدية لعدم اضطرارها خلوض معارك مع االحزاب املختلفة، وايضا تقديسا 
 االخري.البلل املطري 

 

 . 2015صورة من مدينة رام هللا/ كانون اول   .11

مثاال على استدعاء الرمزايت من اجل ايصال بعض الرسائل السياسية  2001أبو علي مصطفى" الذي استشهد منذ  ويف صورة "
ا من قبل الشهيد، وتتخذ الصور يف الفضاء العام ذلك عرب استدعاء بعض املقوالت اليت يتم تصرحيه ويتأتىبتحييد الزمن واملكان، 

على املشهد البصري داخل الفضاء املديين، فمثال جند ابن ثالثة صورة مت وضعها حضور مكثف للرتكيز على الفكرة ولالستحواذ 
بنفس الطريقة وعلى مستوى مكاين واحد لتأكيد الدور الذي تقوم به جتاه الفضاء العام، وجتاه الرسالة اليت حتملها، واليت من املمكن 

يبقون كفكرة، هذه  م، فاذا كان الشهداء يرحلون كجسد فاهنان تعود للمشهد يف ذكرى سنوية، او مع كل شهيد ينتمي هلذا احلزب
 .ت املختلفةواملقدس احلاف  واملؤرخ للعمليا كرة اليت تربطها الذاكرة ابخللودالف
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 . 2016صورة من منطقة بيت حلم/ كانون الثاين   .12

هبا الفضاء العام اثناء الفرتة اليت يتم التقاط الصور فيها، حبيث مجعت بني  امتلئاما الصورة التالية فهي متثل شهداء خميم قلنداي واليت 
وهو احد الشهداء االخوة يف صورة واحدة، وصورة لشهيد اخر، حبيث ارتبطت هذه الصورة حتت مسمى " قلعة الشهيد بشري انفع، 

اتريخ  الرمزية اليت حيملها يف" القلعة" اي املخيم بكافة  افراد الساكنني يف خميم قلنداي، وايضا كان يعمل يف االجهزة االمنية، وميثل
القضية الفلسطينية، وأتكيدا على فكرة تنحى املؤسسة الرمسية يف عملية اعادة ضبط الفضاء العام فيما يتعلق بصور الشهداء 

ؤسسة الرمسية اطفائه على املدينة، من مكاهنا حىت لو كان ذلك يتناىف مع املشهد الذي حتاول املابلتحديد، وعدم امكانية انتزاعها 
اجلو والفرتة اليت استغرقتها على احد  أبحوالفتختفي كل البقااي وتبقى صورة الشهيد وحدها، اىل ان تفىن ايضا بفعل ارادي يتعلق 

رة لتقص احلكاية تم الصاق الصور فوق الصور االوىل، فتبقى الصو خل الفضاء العام، او ان يكون هناك شهداء جدد حبيث ياجلدران دا
 على الرغم من فناء اجلسد املادي للشخص . 
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 . 2015منطقة رام هللا/ كانون اول  جملموعة من الشهداء اخذت يفصورة  .13

الذاكرة اجلمعية  جييشتكاد تكون الطريقة اليت يتم التعامل من خالهلا مع صور الشهداء ان تكون متشاهبة، فوجودها ابلفضاء العام 
فريحل الشهداء عن االرض ويرتكون لألفراد وتبقي على ضرورة الفعل املقاوم حىت وان قابلته املنظومة االستعمارية ابلقتل وافناء اجلسد، 

مبقاومة  ينيللفلسطينالسياسية على امتدادها وتنوعها لتحمل صورهتم وامسهم على االقل لضمان استمرار احلق التارخيي  ألحزاهبمالبقااي 
 االستعمار والثأر للشهداء واستكمال طريقهم يف عملية التحرر. 

تم تتبع معىن صور الشهداء يف الفضاء املديين الفلسطيين، وكيف يتم أتويلها من قبل املتلقي يويف االجزاء التالية من هذا الفصل س
املاضي ابحلاضر، ويعمل على تشكيل خطاب اكريت يوصل الفلسطيين، والبحث يف دورها يف السياق االستعماري وتشكيلها خلطاب ذ

 مقاوم. 
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   -نفسها: صور الشهداء، املوت الذي يعيد انتاج تصورات اجلماعة عن  3.2.3

حول احلضور البصري لصور الشهداء يف ذهنية االفراد املتلقني هلا، حبيث يقدم حتليال حول يتمحور هذا اجلزء من الفصل الثالث 
اآلليات اليت يتم من خالهلا صناعة املشهد البصري يف الفضاء املديين الفلسطيين، وآليات استبطانه واستدخاله يف ذهنية االفراد، 

ملبحوثني جمموعة من االسئلة الستقصاء حضور هذه الصور وخطاهبا واخلطاب الذي يتم تلقيه عرب هذه الصور، وذلك عرب سؤال ا
واملتمثل بتحليل اخلطاب الذي يشكله البصري يف الفضاء املديين الفلسطيين،  األطروحةلديهم، وربطها ابلسؤال املركزي الذي تتبعه 

 وقدرته على تشكيل خطاب مقاوم داخل السياق االستعماري الفلسطيين. 

ومت عنونة هذا الفصل بصور الشهداء، املوت الذي يعيد انتاج اجلماعة وفقا ملا مت االستنتاج له من اجاابت املبحوثني اليت سأقدمها 
مبحوث تنوعت خلفياهتم الثقافية واالجتماعية واملهنية ومرحلتهم العمرية حول هذه الصور وما  50خالل هذا الفصل، فتم سؤال  

بة هلم، واذا كانت تعمل على تشكيل خطاب مقاوم من خالل حثهم على النضال من اجل عملية التحرر من تشكله من معىن ابلنس
هذا من جانب، اما من جانب آخر ميثل العنوان احد  وفقا ملعاين حيددها كل منهم ابألفراداالستعمار، اي حتليل قدرهتا على التأثري 

ليل هذه التعبريات البصرية كوهنا احد اشكال اعادة انتاج اجلماعة من خالل احلفاظ ادوات التحليل اليت تتبعها الباحثة يف عملية حت
، وهلم ادوار سواء بوعي او الفلسطينينيعلى الذاكرة الفلسطينية واترخيها التحرري، فهؤالء الشهداء ميثلون اجلسر التحرري املبتغى لدى 

 تلك. بغري وعي، حبضورهم او من خالل غياهبم يف عملية التحرر 

فتمثل هذه الصور جمموعة من االفراد اليت تربطهم حالة من الغياب نتيجة فعل املوت " االستشهاد" او " االغتيال" او " القتل"، وهذا  
الفصل بني املفاهيم الثالثة انتج من سياق احلالة الفلسطينية االستعمارية املتعلقة ابلغياب، حبيث يعرف املوت يف هذا السياق اما من 

الل االستشهاد نتيجة للممارسات االستعمارية اليت تستهدف الفلسطيين من اجل قتله دون قيامه ابي اعمال نضالية، اثناء تواجده خ
ابلبيت او على احلاجز او الشارع، واحلالة الثانية املتمثلة بفعل املوت نتيجة للقيام بعمليات ضد العدو من خالل " رمي احلجارة، 

امللتوف وغريها "، والثالثة نتيجة القيام بعمليات " استشهادية خمطط هلا من قبل االفراد الذين يقومون هبذا عمليات الطعن، ضرب 
الفعل واثناء هذه العملية اما ان يفقد الشخص حياته او يستطيع اهلرب ومن مث يتعرض لالغتيال او السجن، حبيث يقدم امساعيل 

موت تعريفية وحبسب ما ذكر فانه " تقييم يف كل فلسطيين ثالثة  كأطوارالشكال  الناشف يف كتابه صور موت الفلسطيين هذه ا
اشكال/ اطوار موت تعريفية متداخلة : الضحية والشهيد، االستشهادي. وكل شكل من هذه االشكال هو هيئة حضور اجتماعية 

ا آليات عمل منتجة ماداي ودالليا، تقوم بضبط اترخيية فاعلة، حيث ان لكل هيئة طريقة حمددة من الفعل. وأييت فعل اهليئة من اهن
، حبيث ما يهمنا هنا ليس تفكيك 59عالقات اجلماعة الفلسطينية مع ذاهتا وحميطها املباشر على مستوايته املختلفة والعامل عموما " 

املوت الذي  60وت املولد " اشكال املوت ابلسياق الفلسطيين وامنا البحث يف معاين هذا " املوت " وعملية تشكيله للجماعة، " امل
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اليت تؤكد فعل عدم الفناء  القرآنية اآلايتيعيد انتاج الذات الفلسطينية، وحيدد شكلها، فكثري من صور الشهداء حتمل جمموعة من 
امنا ايضا واهنم " احياء عند رهبم"، هذا اخللود االبدي لصورة املقاتل او الشهيد الذي يدافع عن االرض ال تتمثل ابخلطاب الديين و 

يكرسها اخلطاب االجتماعي كونه امتداد للخطاب الديين واتبعا له، وال بد االشارة هنا ابن اخللود الذي يتم تداوله من خالل الكتابة 
على صور الشهداء خيتلف من حزب سياسي اىل اخر، فوفقا جملموعة الصور اليت مت تناوهلا هبذا البحث جند ان هناك اختالف يف 

ليت يتم كتابتها فوق هذه الصور، فمثال الشهداء الذين يتم تبنيهم من قبل كل من فتح ومحاس فانه ابلغالب حتمل بوسرتاهتم العبارات ا
" وايضا استمرار اخللود يف الدنيا من حيث استمرار الفعل املتعلق ابلشهادة، بينما " األخرىمن القرآن تدلل على فكرة اخللود "  آايت

ليت تتبعتها الباحثة " فان احلركات اليسارية ال تستخدم هذا العبارات املستمدة من اخلطاب الديين وامنا تبقى على وفقا جملموع الصور ا
 امهية اخلطاب الوطين املتمثل بتمجيد الفعل بعيدا عن السياق الديين. 

61 

 . 2016الت التجارية يف مدينة بيت حلم/ كانون اثين احمل أحدصورة على ابب   .14

فالصورة اليت يتم العمل عليها من قبل احلزب السياسي ختضع خلطاب احلزب ورؤيته، ولذا ترتبط كافة الكتابة هبذا اخلطاب وتعيد 
انتاجه مع كل شهيد من احلزب ذاته، وهذا اخلطاب يتم ترسيخه للمتلقني من خالل التشديد عليه من خالل التعبريات البصرية 

  الشهداء؟هل تلفتك الكتابة املوجوادة على صور سؤال املبحوثني  للشهداء واعادة تكراره، وعند

 تنوعت االجاابت ومنها 
                                                           

 صورة الشهيد معتز زواهرة، تم التقاط الصورة في مدينة بيت لحم . 61 
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 62اثين ما هبمين "  ءشيكنت بعرفه او ال، بس كل   إذا أتكدأل على االسم أركزة ال، احياان قواريق " الصراح عبد هللا

 63راحت حياته عشان انس ما بتستاهل"  ن عليه النهبتفرج على وجه الشهيد وحبز  بسالكتابة، ة " ال ما بنتبه على أبو عريض

ايل بثري  شيْ صارت نفس الشي، حىت الفوتشوب للسالح واحلركات نفس الشي، ال كل الكتاابت  فروخ " بصراحة ال ما بنتبه النه
 64بريء وما كان بدو ميوت "  ذا البين ادم اكذبكم اطلعوا ه براسي ماانتباهي هو وجهه، حبس انه بريء وبقول 

 65كنت بعرفو او ال "   إذا أأتكدعشان  هابلكتابة ما بلفتين اال امس شادي العيسة " انه

 66فيه، بس الكتابة مش كثري بتهمين "  ءشيكل   بتأملدايال حاليقة " اان 

 67، وبصري اختيل لو انه كان هون شو كان ممكن يعمل " غري وجهه ءشيايان اعمر " ما هبمين د

 68حبب اعمل هيك "  ألينوبعد الكلمات املكتوبة،  حممد " بطلع عليها كثري

وهنا نرى من خالل اجاابت املبحوثني ابن هناك اعتياد بصري على فكرة " صورة الشهيد" وشكل هذه الصورة، فالبعض يستطيع 
معرفة االنتماء السياسي من خالل االلوان وشكل البوسرت والكتاابت املوجودة عليه حىت لو مل تشري اىل اسم الفصيل، فوجود السالح 

كانت موجودة، كل هذه الرمزايت اليت يتم التعامل معها من قبل الفصيل السياسي احلاضن   إذاى اجلبني او عدمه، لون " العصبة " عل
 احلزيب واعادة انتاجه من خالل هذهللشهيد تقوم بعملية القول واالفصاح عن اهلوية اليت يتم اصباغها للشهيد، وايضا تكريس اخلطاب 

 الفصائلية وغياب التوحد الفلسطيين " " كما تشري هذه الصور اىل التصنيفات  الصور.

  الطريقة؟بدال منهم واملوت بنفس  ايكونو معىن صورة الشهيد لديهم، وهل حيبون ان اما عند سؤال املبحوثني حول 

هنا حدث جدل كبري ميثل نقطة حتول يف التحليل حول سوسيولوجيا التعبريات البصرية املتمثلة بصور الشهداء وقدرهتا على تشكيل 
يف غالبيتها على عدم  التأكيدطاب مقاوم وجتييش الفاعل الفلسطيين يف عملية صراعه ضد املستعمر، حبيث انقسمت االجاابت مع خ

 الرغبة ابملوت هبذه الطريقة. 

 69سدى، وطبعا ما حبب اموت مثلهم "  اراحو  ألنه" اان ما بتعنيلي كثري اشياء فقط حبزن عليهم  رمزي بوشة

                                                           
 عام، رسام، ويعمل كمصمم. 32عبدهللا قواريق،  62 
 عام، سكان مدينة الخليل، يعمل كمتخصص تقني . 28ابو عريضة،  63 
 عام، سكان مدينة رام هللا، يدرس مسرح . 19محمد فروخ،  64 
 عام، من بيت لحم ويعيش برام هللا، يعمل بمجال المحاسبة . 33شادي العيسة،  65 
 عام، سكان مدينة الخليل، تعمل في المجال المجتمعي . 30دياال حاليقة،  66 
 لوجيا المعلومات . عام، سكان مدينة طولكرم، تعمل في مجال تكنو 28ديانا اعمر،  67 
 سنة، طالب في الكلية. سكان مدينة رام هللا  18محمد، 68 
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 "  أكثرشادي العيسة " حبزن على ايل راح، وحبسها جتارة ابلدم مش 

 70، ال ما بتشجعين اقاوم وال اموت بنفس الطريقة " أكثربتضل موجودة كتقدير للشهيد مش  عبد السالم " يعين ما بعرف بس انه

ا، وما بلفت مش هاد الشكل ايل حبب انو اموت فيه على االقل حالي ابلتأكيدبكون مبحله بيوم، بس  إذاامحد حنيطي " ما بعرف 
 71وكيف كل حزب حباول يصور افراده "  انتباهي غري شكل وجهه

مهمة، ممكن بتخليين انقم على اليهود والفصائل بس  يد ومتجيد لفعله مع اهنا مل تعدتعين ختلان رفيدي " صورة الشهيد ابلنسبة يل جوا
 72وت بنفس الطريقة " ام أحبما بتخليين 

بصور الشهداء وبقلهم كثري اشياء، وخاصة ملا امر ابلبلدة القدمية عن صور شهداء كانوا اصحايب ما تتخيلي  بتأملزايد سراحنة " كثري 
بس  ابلدنيا،شو صار  اراحو ، هيهم اشوفهم، بس اكيد ما بدي اموت مثلهمبيجي براسي بس  ءشيمقدار الوجع واللوم واحلكي وكل 

 73اخسرانهم " 

  مقاوم؟هل تشكل هذه الصور خطا   الفضاء؟هل تالحظ كل الصور يف اما عن السؤال الذي يتعلق 

ميثل هذا السؤال النقطة االساسية اليت حياول البحث استقصاءها، وربطها ابلسؤال املركزي حول امكانية هذه التعبريات على تشكيل 
خطاب مقاوم، وامكانية استدعاءها هلذا اخلطاب من خالل هذه التعبريات، وعند سؤال املبحوثني حول هذا اجلزء من البحث كانت 

 اجاابهتم.

لصور وحباول اجتاهلها، بتعريف طلعت من طولكرم عشان ما اشوفها، كل ما اطلع بصورة بتذكر  ال أحب النظر لعبد عودة " اان
م وكل بفضل ما اطلع وال ارجع بذاكريت لكل هديك االاي ا، لذلكاصدقائي والناس ايل كانوا معي الصبح وابملسا امسعت اهنم استشهدو 

، زي صورة صديقي حممد ابو طاحون، امين اجلالد، اثبت اثبت، هي بتضل أبقل  ءشيعمل ا أقدرما رح  ألنههاي الذكرايت الصعبة، 
بتعطي للبلد طابع مقاوم، بضل اثبت للناس وللعامل ابنه يف مقاومة هباي البلد حىت لو ما   ابلتأكيدكلمة ممكن توصفها " ذكرى" واه 

 74كان اجلميع جزء منها" 

                                                                                                                                                                                           
  عام، سكان مدينة رام هللا، يعمل في مجال المحاسبة . 24رمزي بوشة،  69 

 عام، مخيم الجلزون .  49عبد السالم خداش،  70 
 عام، سكان مدينة رام هللا واالصل من جنين، باحث ويعمل في مجال العمل المجتمعي .  33احمد حنيطي،  71 
 عام، سكان مدينة رام هللا .  47جوانا رفيدي،  72 
 عام، سكان مدينة رام هللا واالصل من الخليل .  33زياد السراحنة،  73 
 عقب، تخصص هندسة ويدير مقهى.  سنة، من مدينة طولكرم ويعيش في كفر 29عبد عودة،  74 
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على الناس ايل بعرفهم وبتحسر عليهم وعلى اهلهم، ما بعتقد اهنا بتخلي الواحد يتمىن املوت بطريقتهم،  فاطمة عطا " بشوفهم بنتبه
 75ابلنضال "  ايفكرو جبوز ايل بس للشباب اه بتخليهم 

التالمحة هبة سعيدة " اان بس اشوفهم وعادة بنتبه عليهم بصري قليب يوجعين وخاصة ملا اشوف صور مهند احلليب، ليث اخلالدي، ضياء 
 76وميكن ما يصري "  ءشيعندهم حىت عمرهم وما صار  ءشيبكل  ابصري ابكي، ووجع كبري النو ضحو 

علقوها وبعدين اروح اان وصحايب نشيلهم، لي تيناسالصور، هذه  أمزق تذكر واان صغري كنت كثري أحبفروخ " بصراحة بتغري االشي ب
سياسة وشعارات  مبتحكي فقط ألنهو الواحد ما بيحب يطلع عليها مش حل ءياليوم بعرف اهنا رح تنشال حلاهلا، صارت الصور ش

 وسالح مركب، بتخليين اقاوم بس مش ابملوت يف كثري اشكال الواحد يقاوم من خالهلا "  بوفوتوشو 

 إلهود، صار يف يعين حىت لو يف حد مات بدون ما يكون مناضل او مت قتله من قبل اليه فقدت الفكرة امهيتها انه حممد " حبس انو
معني، وهلدف  ءشيقدم روحه ل ألنهبشوف الشهيد بطل بس للشهداء. بس لساتين  ءشيبوسرت ملا يكون شخصية مهمة، فبطلت 

 معني، وميكن بيوم حبب اكون مثله، ما اموت على الفاضي " 

ممكن نقدمه عشاهنم اننا  ءشيبعرف انه اقل ، ما بتطلع عليها، اان هبرب من بوسرتات الشهداء بصراحة قولك لكااسالم بدران " 
ممكن يلفت شيء الذي ال، ما اله عالقة ابملوت ءشي، وال ةاجلراء يما عندل ، او ممكن لكن اان خبج، حنف  امساءهم او نتذكر وجوهم

شيء شخصي ، لكن برفض تكون صوريت على  الشهادةابلنسبة ايل موضوع ، البوسرت لىيطغى ع الذيزيب االنتباه هو النفاق احل
عمود او على جدار او فوق اعالن جتاري، مع انه الشهيد اهم منهم كلهم لكن بشعر انه يف اساءه اله حىت لو كان هاد الشي بيمثل 

الصورة هون  صقبلاملشهد ،  لىالشهادة ، اقصد يعين الشهيد منا وفينا وموجود وصورته )مش بس الفوتوغراف بل فعله( الزم تطغى ع
 بتذكراذا يف حدا ى ة املقاومة اندرة جدا شويف بتحدبعد فرتة بيجي حدا بيشيلها او بيمزعها من هون ، احنا ابلذات برام هللا ثقاف

لبيوت فيها شهداء واسرى وجرحى امش كشهداء ضمن مشروع حترري ، معظم  أشخاصك  بتذكرهم بتذكرهمقربيهم وملا الشهداء غري م
 77" لكن الكل بيهرب بس شاطرين نقول بنحررها ابلدماء ابلثأر يؤخذالزم كل الشعب مقاوم او ع االقل بده  ساهاال س لىع

شذى " بنتبه على الصور وبتأملها، حبب اطلع على عيون الشهداء حبسها صادقة وبتحكي كثري اشياء، بس اكيد ما حبب اكون مثلهم 
 78اان خباف، خباف كثري من فكرة املوت هيك "  إلنو
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ويف هذا السياق ميكننا تتبع جمموعة من العناصر اليت يتم تناوهلا من خالل البحث، هذه العناصر املتعلقة ابخلطاب الذي متثله هذه 
املشهد داخل الفضاء املديين التعبريات، واالشكال املختلفة اليت يتم من خالهلا استقباهلا من قبل اجلمهور، وقدرهتا على صناعة 

الفلسطيين، حبيث يتبني لنا من خالل العمل امليداين ابن هذه الصور ابجململ غري قادرة على انتاج خطاب مقاوم يستطيع جتييش الناس 
اليت يؤمن هبا  من املسلمات االساسية ألهناوحشد طاقتهم من اجل مقاومة املستعمر، مع عدم الغاء الفكرة او انكارها من قبلهم، نظرا 

الفلسطيين كطريق للتحرر، ولكن بسياقات خمتلفة، حبيث ميثل هذا " االحباط" يف البنية االجتماعية من امكانية التحرر وفقا لشروط 
زمانية ال تقدر قيمة الفعل املتعلق " ابملوت" وايضا نتيجة للوضع السياسي واالجتماعي الفلسطيين الذي حياول اخلطاب الدواليت 

يسه، وثقافة السالم والعيش املشرتك الذي حيبط كافة العمليات اليت يقوم هبا االفراد يف سبيل التحرر، وهذا ما تتعرض له ليزا تراكي تكر 
يف مقاهلا حول " املتخيل االجتماعي اجلديد يف فلسطني بعد اوسلو"، والذي حتاول فيه تفكيك الوضع االجتماعي واالقتصادي 

صر جتاه املقاومة وفقا ملنطق اوسلو، " فيمكن القول ابن انشاء السلطة الفلسطينية مهد ملرحلة ما ميكن واعادة تشكيل وعي معا
" الذي تضمن شرعنة املنزلة االجتماعية، والرتاتبية، واالمتيازات، ورافق هذا social normalizationتسميته " التطبيع اجملتمعي" 

اتبية رفض لثقافة املقاومة اليت مت صوغها يف السبعينات والثمانينات يف اطار احلركة الوطنية ومن الوعي املتزايد ابملكانة االجتماعية والرت 
، وتشري تراكي ابن عملية العزوف  عن املقاومة 79اساسا يف جامعات وكليات حملية "  اتعلمو قبل جيل من الشباب والشاابت الذين 

نظام اجتماعي وخطاب دواليت حياول تكريس سياسته يف خدمة الدولة وخطاهبا وما اطلقت عليه عملية التطبيع اجملتمعي هي نتيجة ل
السياسي، وان احملاوالت الفردية او احلزبية يف خلق حالة من املقاومة داخل السياق الفلسطيين ميكنها ان تفكك نتيجة هذا اخلطاب 

 الذي يعيد انتاج نفسه من خالل االفراد الذين ميثلون املؤسسة الرمسية. 

، فال يوجد عداء صريح وواضح هلا يف اخلطاب اجملتمعي، ولكن هناك خوف الفلسطينينيهذه احلالة املعقدة يف تعريف املقاومة لدى 
جتاه اخلطوة من قبل االفراد، وحالة من القدسية اليت تتشكل جتاه االفراد الذي يقومون ابلفعل بغض النظر عن الظروف الذي حدث 

ى الرغم من بعض التصرحيات الرمسية اليت تقف ابحلياد جتاه الفعل املقاوم املسلح الفلسطيين وتبين آليات مقاومة فيه الفعل املقاوم، وعل
شفافة رمزية حتاف  على هنج اجلماعة الفلسطينية وثوابتها املتمثلة ابلتحرر، هذا اخلطاب العلين للمؤسسة الرمسية، وبعض االحزاب 

ا املادي يف السياق الفلسطيين، ال ينفي ابدا املقاومة ولكنه ال يعمل على الدعوة هلا بشكل علين السياسية يتمثل يف الصورة وحضوره
 وواضح. 

وعلى الرغم من املوقف املرتدد الذي ابداه بعض املبحوثني يف حتديد صورة املوت الذي ميكنهم ختيلها عند سؤاهلم هل " يفضلون املوت 
اجابوا ابلنفي، مع التشديد الحقا على امهية املقاومة حىت لو مل  فاألغلبهو " االستشهاد"  بنفس الطريقة" واملقصود هنا ابلطريقة

هلم يوجد اشكال خمتلفة للفعل املقاوم خارج نطاق املوت، فاحلياة ميكنها ان تقدم الكثري من االفعال اليت تساهم  فبالنسبةتكن مسلحة 
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والناس تذهب هباًء دون اي نتيجة واضحة، بل على العكس برايهم ان الوضع  ابلتحرر اكثر من املوت يف سياق فلسطيين " مرتهل"
 يزداد سوءا واملتغري هو فقدان كل هؤالء االشخاص. 

 

 .2016لشهيد مهند احلليب يف حفل أتبينه/ أذار صورة ل .15

فتبقى الصورة حتمل ذكرى او توثيق للفاعل املقاوم ولكنها غري قادرة " مباديتها" على تشكيل حالة من املقاومة تعيد صوغ اجلماعة 
الفلسطينية، وخاصة بعد االعتياد البصري عليها، حبيث يتم التفاعل مع الصورة اثناء احلدث ولكن عنصر القدم يقلل من فعاليتها ومن 

اخل الفضاء العام، فيبقى فعل احلضور هو فعل شخصي مرتبط بقرب الشهيد من مجاعة ما، من عائلته واصدقاءه حضورها الفعلي د
الذين ال تشكل هلم الصورة حالة مادية فقط وامنا تعيد صوغ العالقة وتعظيم االحساس ابلفقدان، وحالة االستذكار املبنية على جمموعة 

 كمقاوم فقط. االفعال املرتبط ابلغائب كانسان وليس  

ويطرح امساعيل الناشف فكرة املقاومة على اهنا شكل اترخيي حمدد من اشكال العودة املتعددة، واهنا تعمل على اعاد تشكيل والدات 
انتاج اجلماعة الفلسطينية من خالل عملية التحرر من  إلعادةفلسطينية ذات مالمح مميزة، وهبذا ميكن فهمها على اهنا شكل وممارسة 

ة املنظومة االستعمارية على حاالت املوت واالنفكاك منها، هذه االنفكاك املتولد من خالل سيطرة الفلسطيين على ذاته وعلى سيطر 
، حبيث بدأ يتحول هذا الغياب املرتبط 80حىت االن  1948جسده وطريقة موته، هذه االليات اليت بدأت تتشكل لديه منذ عام 

الستشهاد، وهذا ما شكل حالة من القداسة حول الغياب وفكرته ورمزيته من حيث قدرته على  رمزي يتملكه فعل ا برأمسالابملوت 

                                                           
 . 17، مصدر سابق، ص أسماعيل الناشف80 



65 
 

سيطرته على ادارة شؤون  ت شهيدا يعين انك تنتزع من النظام، ليس هذا فحسب وامنا " ان متو 81اعادة متثيل اجلماعة الفلسطينية
ا. فالشهيد ينتزع سيطرته على موته هو كفرد ليمثل امكانية االنتزاع املوت اجلماعي الفلسطيين، وان كان هذا االنتزاع رمزاي او جزئي

، فالشهيد شكل من املوت حيدد شكل حياة 82اجلماعي من دون ان يتحقق االخري ابلضرورة سببا يف اثر الشهادة الفعلية " 
على الرغم جدلية الطرح الذي يقدم واعادة صياغة الصراع ملا حيقق مصلحة الفلسطيين والذي حيققه هذا االنتزاع، و  الفلسطينيني

امساعيل الناشف حبيث هناك منظومة اوسع من فكرة التحكم بفعل الغياب والياته وقدرته على صياغة اجلماعة واستمرارها وحتررها، 
اىل  ابإلضافةوامنا هناك اخلطاب الديين الذي يشكل مركزية اساسية يف عملية الغياب املتعلق ابملوت، االستشهاد، يف هذه احلالة، 

 اخلطاب االجتماعي الذي يتعلق بفكرة الشهادة والذي يقوم بدوره بتأجيج الفعل املقاوم. 

هذا االنشباك الذي يتولد من فكرة املوت ومتثيلها ورمزيتها، وما يتم تداوله يف الفضاء العام رمزاي، حبيث حيضر الشهيد كفاعل ال  
كصورة داخل هذا الفضاء، فاعال حيمل خطااب يتعلق بسياق املوت الذي ولده، خطاب حزيب ينعكس من خالل جمموعة من 

هبا، وهو ما يضمن استمرار اعادة االنتاج الذي حتدث عنه امساعيل  يعرضوالكتابة والطريقة اليت  لوانابألالشعارات والتمثالت املتعلقة 
تثبيتها داخل املشهد، وابلتايل بقاء صورة املوت هبذه  إبعادةالناشف، حبيث ال ينفصل سياق الغياب عن الصورة، بل تقوم الصورة 

خمتلفة  أبشكالزمن خيفف من وهج حضورها اال اهنا تبقى ماثلة يف الذاكرة الفلسطينية الطريقة حاضرة ذهنيا لدى االفراد، واذا كان ال
 على املستوى املاكروي واملايكروي. 

ويف اخلتام ميكننا تفكيك بنية صور الشهداء وفقا لثالثة من املعايري االساسية اليت تضمن تشكيلها خلطاب مقاوم رمزي، وتُبقي على 
لعام، اول هذه املعايري يتعلق بزمن احلدث الذي تظهر خالله الصورة من حيث سلميته او أتججه، اما املعيار فعاليتها داخل الفضاء ا

اي ما قام به الفاعل قبل  االخر فيتمثل ابحلدث/ الفعل الذي رافق عملية الغياب/ االستشهاد وعملية تداوله داخل هذا الفضاء
الرمزي الذي يكتسبه الفاعل من اجلماعة/ احلزب الذي ينتمي اليه وكيفية تعاطي  لرأمسايلابالغياب/ االستشهاد، واملعيار االخري يتمثل 

هذا احلزب مع الفعل وشكله. هذه املعايري الثالثة تقوم ببناء تفاعل بصري مع الذات الفاعلة وتساهم يف تشكيل خطاب ميثلها، وميثل 
صوغ خطاب للمتلقي الفلسطيين الذي يستقبلها كما تبني مع املبحوثني الذين اجلماعة اليت تتبىن هذا الفعل، وتساهم يف التأثري على 

 مت سؤاهلم واالعتماد على اجابتهم يف التحليل. 

وتتبع شكل حضورها االجتماعي داخل وهذا ما يقودان اىل االنتقال اىل شكل آخر من التعبريات البصرية واملتعلق ابمليادين العامة 
 .الفلسطيينالفضاء املديين 
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 الفصل االول:

 الفلسطيين.املياادين العامة واعاادة تشكيل الفضاء املديين  2.1 

 لوطنية وحماولة اعاادة صياغة مفهوم البطل.العامة: استحضار الرموز ا املياادين 2.1.1

جمموعة من التعبريات البصرية يف الفضاء املديين الفلسطيين وحتليل قدرهتا على تشكيل  تتناول الباحثة يف الفصل الرابع من االطروحة
خطاب ذاكريت يعمل على تكوين حالة من االنشباك الزمكاين داخل الفضاء االجتماعي، وفقا جملموعة من السياسات النيوليربالية 

التأويلية عن شكل هذه اجلامعة واعادة بناء اترخيها االجتماعي، وصوغ واالجتماعية اليت تعيد انتاج اجلماعة وفقا ملنظورها او رؤيتها 
عالقات جديدة تربطها مع الفضاء املكاين اليت متكث فيه وتؤثر وتتأثر بطبيعة هذا الفضاء، حبيث ال يتم الفصل بني اتريخ اجلماعة 

 معي يف عملية ت شُكل هذا الفضاء. وشكل الفضاء الذي يتم انتاجه يف حماولة خللق حالة من التماهي واالمتداد اجل

مد فيتناول هذا اجلزء من الدراسة امليادين العامة يف اربعة من احملافظات الفلسطينية وهي " بيت حلم، رام هللا، اخلليل، وطولكرم"، وتعت
ريخ االجتماعي هلذه اجلماعات، الباحثة على جمموع هذه امليادين يف حتليل اخلطاب البصري الذي يتم انتاجه من خالهلا وارتباطه ابلتا

وتفكيك عملية أتثريه يف تشكيل خطاب هذه اجلماعات، فتم حصر هذه امليادين واجراء مقابالت مع املؤسسات الرمسية اليت متتلك 
زي دون القرار يف متثيل هذه امليادين ووضعها داخل هذه الفضاء، والسياسات املختلفة اليت تساهم يف وجود ميدان ابسم وامتداد رم

غريه، والصريورة اليت يتم من خالهلا صوغ شكل ومكان هذا امليدان من قبل املؤسسة الرمسية هذا من انحية، ومن انحية اخرى تتتبع 
ة الباحثة رؤية املتلقني هلذا امليدان ودالالته االجتماعية ابلنسبة هلم، ويتجلى املكوث النظري يف هذا الفصل حول نظرايت الرمز والسلط

 ببريبورديو ومسامهته يف تفكيك الواقع االجتماعي وآليات اعادة انتاجه من خالل هذه الرموز.  عند

ويتم تعريف امليادين العامة مبجموعة من احملددات االساسية يف السياق الفلسطيين، فيمثل امليدان " املكان الذي يتم موضعته يف 
الفضاء العام ضمن رؤية وظيفية من قبل املؤسسة الرمسية كوهنا الطرف املخول للعمل على اظهاره، وحتديد شكله ووظيفته، حبيث تقوم 

يادين العامة للعديد من االسباب، ومنها تنظيم املدينة، تسهيل احلركة املرورية والتخفيف من احلوادث، أضفاء بعد البلدايت بعمل امل
مجايل للمدينة من خالل العمل على تصميم مجيل حياكي طبيعة املكان، وايضا ختليد لبعض الشخصيات الكارزميتية اليت كان هلا دور 

 83ق جملموعة من االحداث اليت عاصرهتا فلسطني بشكل عام، او املدينة بشكل خاص " اجتماعي وسياسي وثقايف، او التوثي

من حيث قدرهتا  ابألساسيتبني لنا من هذا التعريف ابن امليادين بشكلها املادي ختضع جملموعة من احملددات املستقاة من وظيفيتها  
املباشر او الرمزي، وهلذه االشكال من احلضور طريقة يف تشكيل على احلضور البصري داخل الفضاء االجتماعي سواء بطابعها املادي 

                                                           
تم تشكيل هذا المعنى للميادين من خالل سؤال البلديات والشخصيات الممثلة لها حول معنى الميدان ووظيفيته ولماذا تقوم عادة  83 

بحيث يهدف الميدان باالساس الى المساهمة في تشكيل المدن من خالل عمليات التخطيط    البلديات بعمل الميادين داخل الفضاء المديني،
 م بها البلديات .  المديني التي تقو
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خطاب اجتماعي/ ثقايف/ سياسي يهدف ايل تشكيل بنية معرفية لدى املتلقي، فيطرح بيريبورديو ابن الرموز " ادوات التضامن 
بني اجلماعة وتشكيل خطاب ، اي دورها يف اعادة صوغ العالقات  84االجتماعي بال منازع: من حيث هي ادوات معرفة وتواصل " 

مجعي يشكل رؤية هذه اجملموعة عن ذاهتا وعن اترخيها االجتماعي، فال يوجد الرمز مبعزل عن اجلماعة وامنا هو امتداد هلا يف عملية 
ورا مهما يف الرمز شرعية وجوده وتناقله، هذه الشرعية اليت يتم اكتساهبا عرب الزمن الذي يلعب د إلعطاءتشكلها وتطورها، يف حماولة 

يف ذهنية االفراد عرب تلقي االعتياد عليه، ولكن وابلرغم من هذه اجلدلية ال ميكن للزمن وحده نزع الشرعية عليه وامنا  استدخالعملية 
عملية االرتباط العاطفي معه من حيث امتداه التارخيي واالجتماعي تساهم يف استمرار حضوره وأتثريه وهيمنته عليهم، فيتم تصنيف 

النتاجات الرمزية حبسب بوردييو اىل ثالثة اقسام من حيث وظيفيتها، اوال كوهنا ادوات تعطي العامل بنيته، ادوات معرفة العامل ا
املوضوعي وبناءه وتركيبه، وهي اثنيا  كرموز ختضع للتحليل البنيوي ووسيلة تواصل " لغة او ثقافة، خطاب او سلوك" ، كما اهنا اثلثا 

، اي اهنا تدين كمنظومات رمزية بقوهتا الذاتية لكون عالقة 85ة للسلطة من حيث تقسيم العمل االيديولوجيتشكل ادوات سياد
، اي من حيث قدرهتا على تكوين املعطى 86القوى اليت تعرب عن نفسها ال تتجلى فيها اال يف شكل عالقات بني معان " التحويل " 

واالقناع واقرار رؤية عن العامل او حتويل هذه الرؤية ومن مث حتويل التأثري على العامل عن طريق العبارات اللفظية وقدرهتا على االابنة 
، اي اهنا حتمل ابعاد سلطوية تربط بني من ميارس السلطة ومن خيضع 87هبدف حتويله وفقا ملنطقها الداخلي الذي حتاول تثبته عربها 
االجتماعية كوهنا املكان احلاضن هلذه السلطة والناقل هلا عند تناوهلا يف سياق هلا، هذا الفعل الذي تقوم به الرموز ال ينفصل عن البنية 

الفضاء العام، فالفضاء يشكل الوعاء الذي يتم من خالله تبادل هذه السلطة واعادة انتاجها من قبل اخلاضعني هلا، وهذا الفضاء 
 ات الرمزية اليت تعمل السلطة على ترسيخها عربه. مبكوانته املختلفة يلعب دور الوسيط يف هذه الثنائية من حيث االنتاج

وميكننا استخدام هذا التحليل يف تتبع الرمزايت اليت متثلها امليادين العامة يف الفضاء املديين الفلسطيين، حبيث ميكننا تقسيم هذه 
مبعىن دور هذه امليادين يف التخفيف من امليادين من حيث الوظيفة اليت تقوم هبا اىل ثالثة اقسام، االول يتعلق بوظيفة " لوجستية" 

احلوادث واعادة هندسة الشوارع، اما الوظيفة الثانية فتتعلق بكوهنا حتمل خطاب ثقايف يتعلق ابلشخصيات الكارزمياتية اليت متثلها 
حبف  الذكرى من حيث  الرمزية تتعلق بكوهنا تقوم لإلنتاجاتوالدور الذي كان منوط هبا ضمن احلقل االجتماعي، والوظيفة االخرية 

 عرضها جملموعة من االحداث اليت مرت هبا فلسطني، او الرمزايت اليت تعرب عن هذا الفعل. 

                                                           
 . 49، ص 2007، ترجمة: عبدالسالم بنعبد العالي، الرمز والسلطة، دار توبقال، الدار البيضاء، بيير بورديو84 
 . 53، المصدر السابق، ص بيير بورديو85 
 . 55، المصدر السابق، ص بيير بورديو86 
 . 56، المصدر السابق، ص بيير بورديو 87 
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اهلوية اليت تعرف املدينة من خالهلا، فهذه امليادين رغم اهنا قليلة اال انه البلدية  إبظهارعبيدو " ان بلدية اخلليل هتتم  أجمدفيقول السيد 
من الشكل اجلمايل، كون هذه امليادين معروضة لكل الناس ومتثل جمموعة من الشخصيات املؤثرة مثل  أكثرايف هتتم يف اجلانب الثق

 88ايسر عرفات، او ميدان الشهيد ميسرة ابو محدية " 

ان اثبت سوى ميد ألشخاصال يوجد الكثري من امليادين يف مدينة طولكرم حتمل امساء  ابألساساما السيد عبد هللا صباح فيذكر" ان 
 89اثبت، اما ابقي امليادين واليت متثل ابحلقيقة دوار وليس ميدان هتدف لتنظيم املرور والتخفيف من احلوادث " 

اما السيد سامي عويضة فيؤكد على " ان االنطالق يف تصميم امليادين العامة ابلنسبة ملكتب اهلندسة املعمارية يف بلدية رام هللا يكون 
ا واليت تسعى اىل جمتمع متعدد الثقافات ومدينة مفتوحة للجميع هذا من انحية، من انحية اثنية تسعى اىل املسامهة من رؤية البلدية ذاهت

 90عن جتميل املدينة "  امسؤوليتهيف تعزيز وتطوير املنحواتت واالعمال الفنية الثقافية االنسانية، وهذا دور هذه الدائرة من خالل 

ابن منحى بلدية بيت حلم يتجاوز ما هو لوجسيت او ضروري للشارع وذلك نتيجة طبيعة البيئة يف وتضيف على ذلك السيد كارمن " 
بيت حلم، وثقافتها املتنوعة والعاملية، فلدينا زوار دائمني من كل مكان ابلعامل وابلتايل اي شيء داخل هذا املكان سوف يعكس صورة 

 91عكس رسالة " وثقافة املدينة، ولذا جيب ان يكون كل عمل مرتب وبي

الرمزية داخل الفضاء املديين، وان هذه التُمثالت ال توجد بشكل  لإلنتاجاتومما سبق نستطيع ان نرى ابن هناك متثالت متعددة 
اعتباطي داخل الفضاء العام وامنا ضمن جمموعة من االجراءات البريوقراطية اليت حتكم صريورة هذه العملية، حبيث ختضع اىل سياسات 

الرمسية واملتمثلة ابلبلدايت ورؤيتها الشمولية لشكل وطابع املدينة الثقايف واالجتماعي، واختيار هذه الرمزايت خيضع هلذه  املؤسسة
الرؤية احياان او كما ذكر السيد اجمد عبيدو لضغط االحزاب السياسية وخاصة فيما يتعلق ابمليادين اليت " تكرم الشهداء" من خالل 

به من عمل نضايل، فريتبط الفضاء املكاين ابملمارسات النضالية اليت يقوم هبا االفراد،  اقاومو ليها " ختليداً" ملا وضع امساءهم ع
 والرساميل االجتماعية اليت ميتلكها الفاعل االجتماعي، ومدى قوة احلدث الذي يتم التعبري عنه داخل هذا الفضاء.

يتها  واهدافها االسرتاتيجية ختلق جمموعة من االختالفات بني كل منطقة،  فتم مالحظة هذه السياسات اليت خُتضع الفضاء املديين لرؤ 
هذا االختالف بني كل من حمافظة اخلليل وطولكرم وحمافظيت بيت حلم ورام هللا من حيث التوجه العام والسياسات اليت تعيد تشكيل 

ة تتكون من فرع اساسي وهو دائرة االبنية والتخطيط احلضاري، ويندرج هنا الفضاء العام، فمثال دائرة اهلندسة يف بلدية رام هللا والبري 

                                                           
 المسؤل عن عملية التخطيط في بلدية الخليل . امجد عبيدو، المهندس  88 
، وهو المسؤل عن تنظيم المدينة بحيث اي شخص 2016عبدهللا صباح أحد المبحوثين، تم تنظيم المقابلة معه في بداية آذار من عام 89 

وتم تنظيم مقابلة معه لفحص او مؤسسة تود ان تعلن داخل الفضاء العام للمدينة يجب ان تعود اليه للموافقة على شكل ومكان العرض. 
 كافة التعبيرات البصرية التي يتم عرضها في فضاء مدينة طولكرم، واالجراءات المتبعة في هذه العملية.

المهندس سامي عويضة، المسؤل في البلدية عن القسم الجمالي لمدينة رام هللا، بحيث يقوم باالشراف على التصاميم، وايضا تصميم  90 
 دين .مجموعة من الميا

  كارمن غطاس، مسؤولة العالقات العامة في بلدية بيت لحم . 91 
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ثالثة اقسام، قسم االبنية واملوروث الثقايف، قسم التخطيط احلضري، وقسم جتميل املدينة، وهذا التقسيم الوظيفي ال يوجد بكافة 
رؤية يف عملية التخطيط للمدينة، بينما يف بلدية رام املناطق وال يوجد سياسات واضحة من قبل البلدايت ابالعتماد على مثل هذه ال

هللا هناك دائرة كاملة تعمل على شكل املدينة وفضاءها، حبيث يهتم هذا القسم حتديدا، احملافظة على املوروث الثقايف الذي حيدد طابع 
جموع املنتوجات املادية اليت يتم استدخاهلا داخل مدينة رام هللا، واخنراطها بشكل املدينة املعاصرة من حيث مرفقاهتا ودورها الثقايف، ومب

هذا الفضاء سواء كان اعمال فنية مثل اجلدراايت والتماثيل وامليادين العامة، او من انحية بنية حتتية توفر االماكن مثل املقاهي 
وكذلك االمر يف بيت حلم، وعلى الرغم  وصاالت السينما والعرض، واليت يتحدد شكلها وطبيعتها ابحلالة الثقافية اليت تلعبها املدينة،

من عدم وجود ذات املسمى يف البلدية اال اهنا حتمل توجه مشرتك مع بلدية البرية مع تركيز بلدية بيت حلم على احلفاظ على مسيحية 
الرمزايت الفلسطينية اليت تعيد  املدينة وطابعها الديين الذي جيلب االف من " احلجاج"  ابلعامل لزايرهتا وابلتايل تركز املدينة على اظهار

تعريف اهلوية وتنقل صور الوضع االجتماعي والسياسي يف الواقع االستعماري، اما يف طولكرم واخلليل فتغدو الرؤية اكثر بساطة من 
ل ميدان " اثبت حيث استخدام الرموز يف اعاد انتاج املدينة، فعدد امليادين حمدودة، مبسميات غالبا مرتبطة ابلشخصيات النضالية مث

اثبت" يف مدينة طولكرم، او ميادين الشهداء يف منطقة اخلليل، فالبعد الرمزي هبذه املدن مرتبط بفاعليتها الثقافية ضمن السياق 
اىل القيمة الرمزية اليت يتم صبغها على املدن من حيث وظيفيتها  ابإلضافةالفلسطيين والتنوع السكاين وكثافته داخل هذه املساحة، 

 عملية تصويرها وحضور املؤسسات الثقافية واالجتماعية فيها .و 

92 

 . 2016صورة جلدارية يف مدينة بيت حلم/ كانون اثين  .16

 

                                                           
 أخذت هذه الصورة في منطقة بيت لحم .  92 
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93 

 . 2016تضامن يف ساحة املهد يف بيت حلم/ كانون الثاين صورة لشجرة ال  .17

 املياادين العامة كفضاءات اجتماعية تُعيد انتاج تصورات مجعية. 2.1.2

أن عملية تتُبع الفضاء البصري للمدن الفلسطينية يساعدان يف خلق حالة صنافية هلذه التعبريات وفقا حلجمها من حيث العدد، ومن 
 حيث مكوانهتا ومدلوالهتا االجتماعية والثقافية، واخلطاب املستبطن الذي حُتيل أليه وال تقوله، حبيث تتناول الباحثة امليادين العامة

لها والتصورات اجملتمعية اليت تعكسها داخل هذا الفضاء، أي تتبع املادي  وقدرته على خلق خطاب اجتماعي يعيد وعمليات تشكُ 
تشكيل مفهوم اجلماعة عن ذاهتا كوحدة واحدة، وتعيد تشكيل املشرتك من خالل هذا الفضاء، فصوغ احلكاية التارخيية برمزايهتا 

من االدوات اليت تضمن استمرار تناقلها، واستمرار أتثريها داخل الفضاء العام، هذا التأثري  ومكوانهتا السوسيولوجية حيتاج اىل جمموعة
الذي يتم استقدامه من بعده اهلواييت الذي يعمل على صوغ اجلماعة وانصهارها، وأتطري اترخيها االجتماعي والثقايف الذي يعمل على 

 بناء ختيلها عن ذاهتا  كجماعة موجودة منذ األزل. 

  سؤال املبحوثني عن امليدان ابلنسبة هلم، وعن املدلوالت الرمزية اليت ميثلها هلم، ابالغلب كانت االجاابت ابن هناك اعتياد على هذهيف
امليادين من خالل املرور اليومي عليها، فأصبحت جزءا من املشهد البصري يف املدن اليت يعيشون فيها، كما ان اكثريتهم ال يكرتث 

متثله داخل الفضاء العام، وان وجود بعضها يعرب عن اتريخ املدينة وجزء منها، اي جزء من املعىن الذي يشكل املدينة ال  للمعىن الذي
 من حيث الذاكرة والتاريخ وامنا من حيث الداللة. 

للمدينة، فهي تلعب ادوار  " ابنه يرى هذه امليادين كجزء من البنية اهلندسية والسيميائية فيقول مالك الرمياوي وهو احد املبحوثني
اقتصادية واجتماعية حبيث تقوم بتحديد املركز واهلامش، وحتدد حركة الناس جتاه املركز، فمثال اسعار االراضي يف اجلزء القريب من 

                                                           
 الصورة من ساحة المهد في بيت لحم، شجرة التضامن .  93 
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ن يقول شخص لالخر " امليادين العامة يف رام هللا مرتفع جدا جدا، نظرا حليوية املكان ومركزيته، واهنا متثل االجتاه للناس، مبعىن ميكن ا
اود مقابلتك عند دوار الساعة، او انتظرك هناك"، وميكن ان يستبدل دوار الساعة مبكان اخر متعارف عليه من قبلهم مثل " مقهى 

 94عبدهللا، الهنم ببساطة يريدون نصيبهم من االرث الداليل، فيصبح ابلنسبة هلم دوار الساعة يتمثل يف مقهى عبدهللا " 

" ابنه اعتاد على هذه امليادين، وتذكره بقصة املدينة، مثال يف رام هللا دوار املنارة ميثل جمموع  أيضا وشة وهو احد املبحوثنييعلق رمزي ب
للعائالت االصغر، ويضيف ابنه اغلب  3اسود كبار ميثلون العائالت الكبرية و 4العائالت اليت كانت تعيش داخل املدينة، فيوجد 

 95هذه االسود ولكن ابناء رام هللا االصليني يعتربوها جزء من قصتهم " الناس ال تعرف حكاية 

بينما خيتلف معه فادي بقوله " ان هذه امليادين ال متثل محيمية وأتلف مع املكان ابلنسبة له، فهو يكره احلجارة وال يعتربها سوى 
دان اخضر فيه شجر وابلوقت ذاته ال ينكر عالقتها مع حجارة خالية من احلياة، وابلنسبة له ما يلفت انتباهه وحيب ان يراه هو مي

 96الذاكرة حبيث يشري ابن املدينة معروفة بدوار الساعة ودوار املنارة، فرام هللا تعرف من خالهلما " 

 اما ابلنسبة لفادي عاصلة " فهي تعكس التاريخ االجتماعي للناس، من خالهلا نستطيع ان نرى ارتباط الناس ابملكان" 

يف مدينة رام هللا والبرية مثال يوجد العديد من امليادين العامة كما ذكرت سابقا، بعضها قدمي جدا ظهر وفق رغبة مجاعية من قبل 
  االفراد، مثل دوار املنارة الذي جاء من خالل تربع من قبل ابناء رام هللا ابملهجر وتثبيتا لوجودهم وحكايتهم مع املكان، وان التصميم

مهندس من خارج املدينة، وجاء رمز االسد تعبريا عن قوة هذه العائالت وسيادهتا يف املكان، ومن مث اصبح معلما  كان من قبل
اساسيا يشكل املدينة ويعيد انتاج تصورات سكان مدينة رام هللا عن انفسهم نتيجة للرساميل االجتماعية والثقافية اليت ابتت املدينة 

 سياق اتويلي متثل هذه االسود سيادة رام هللا كمدينة اقتصادية، ثقافية، سياسية عن ابقي املدن يف تعرف ذاهتا من خالهلا، ورمبا يف
فلسطني، لذا مير الناس هبا ويلتقطون جمموعة من الصور جبانب هذه امليادين للتدليل على تواجدهم هبا هذا من انحية، ومن انحية 

 االجتماعي كما ذكر املبحوثني.  اخرى متثل هذه امليادين هوية املدينة واترخيها

ويشيري بورديو يف هذا اجلانب ابن املنتوجات الرمزية حتمل طابع اجتماعي يساهم يف بناء نظام اجتماعي قابل للخلق املستمر من 
 ، وليس فقط نظام اجتماعي بريء وامنا حيمل جانب سلطوي، يعمل على اخضاع املتلقي لسلطة الرمز، من خالل دوره97خالهلا 

، هذا التربير يساهم يف 98الرمزي يف اعادة حف  النظام، فالسلطة الرمزية هي سلطة متحولة، اتبعة ختضع للتجاهل والقلب والتربير 
بقاء الرمز ومدلوالته االجتماعية من خالل الرساميل اليت يكتسبها بعالقته مع املكان ومن خالل القوة اليت يستمدها من عالقته مع 

                                                           
 مالك الريماوي، احد المبحوثين، سكان مدينة رام هللا .  94 
 هللا .رمزي بوشة، احد المبحوثين، سكان مدينة رام  95 
 فادي الكاشف، سكان مدينة البيرة .  96 
 . 67، المصدر السابق، ص بورديو بيير97 
  .56، المصدر السابق، ص بورديو بيير 98 
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م ابنتاجه داخل الفضاء العام، وميكننا اخذ املثال املتعلق مبيدان " دوار الساعة " الذي ارتبط لفرتة طويلة بذاكرة الناس السلطة اليت تقو 
بوجود ساعة قدمية، هذه الساعة أصبحت متثل بذاكرة الناس محيمة تعود الرتباطهم ابلطابع اجلمايل الذي كانت تعكسه، والعتيادهم 

 مزي كما ذكر احد املبحوثني على حضورها املكاين والر 

" ابن دوار الساعة كان اكثر مجاال وكان من امليادين املفضلة لديه، ال يعرف ملاذا ولكن بعد تغريه وهو احد املبحوثني  يذكر شادي 
 99 .اصبح الشارع خمتلف، مع حفاظه على نفس االسم، وانه اذا ذكر الي شخص فانه مازال يسميه دوار الساعة "

هذا التبدل الذي قامت به السلطة يف حماولة العادة صوغ املكان هبوية جديدة، فالتبديل من دوار الساعة اىل دوار " الشهيد ايسر 
عرفات" ال ميثل تغري يف االسم فقط وامنا يف هوية وطابع املكان، حبيث ميثل املكان صرحا عاليا يتسلقه احد االطفال ويرفع العلم 

هيد ايسر عرفات " حىت يرفع شبال من اشبالنا، وزهرة من زهراتنا، علم فلسطني، على اسوار القدس ومأذن القدس جتسيدا ملقولة الش
وكنائس القدس" واصبح حاليا ميثل رمزية الفكرة اليت دعى اليها " ايسر عرفات " ومرتبط ابملعىن املقاوم، حبيث يتخلل هذا الرمز دعوة 

لذي على الفلسطيين اتباعه، وان هذه البنية التحررية متثل خطااب فلسطينيا ال يستثين االفراد على حتيل وتقول اىل الطريق التحرري ا
اساس مرحلتهم العمرية، فهذا خطاب مشويل موجه اىل كافة الفئات يف اجملتمع الفلسطيين، وحيملهم بطريقة او أبخرى زمام النضال يف 

 املرحلة القادمة. 

100 

 . 2016كان يطلق عليه دوار الساعة قدميا/ اذار ، وما  ميدان الشهيد ايسر عرفات .18

                                                           
 شادي العيسة، احد المبحوثين . 99 

  دوار الشهيد ياسر عرفات، مدينة رام هللا . 100 
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حبيث ال ميكننا الفصل بني هذه التعبريات واملقولة االجتماعية والثقافية اليت حتيل اليها، فدوار الشهيد ايسر عرفات له مدلوالته 
، وميدان راجعني، وميدان اثبت اثبت االجتماعية يف السياق االستعماري، وايضا دوار املنارة حيمل خطاب اجتماعي، ميدان فلسطني

يف طولكرم ، وجورج حبش يف بيت حلم، او ميدان صرح الشهداء يف مدينة اخلليل، كل هذه امليادين مل يتم التخطيط هلا بشكل عبثي 
لية اظهارها وامنا يتخذ وجودها جمموعة من االجراءات البريوقراطية اليت تعكس خطاب املؤسسة الرمسية يف عم 101من قبل البلدايت 

 داخل الفضاء، وخلق دور منوط هبا ميثل هذا اخلطاب ويعيد انتاجه. 

تشكل حالة من الصراع على اكتساب الشرعية من قبل االفراد، اجلماعات، اليت تستهدفهم، وتفرتض  -امليادين العامة –كما اهنا   
مشولية ملا تبغيه املؤسسة الرمسية اليت تعمل على ختطيط  بطريقة او أبخرى ابن هذا الشكل املنظم داخل الفضاء املديين يعكس رؤية

ن حيث وهندسة املدينة، هذا الصراع الذي خيلقه البصري يتمثل يف التاثري يف البنية الثقافية والرمزية اليت خيلقها الفاعلني االجتماعيني، م
حلياة االجتماعية اليت مرت هبا اجلماعة، ويتم عكس هذه الرواية عملية االنتقاء التارخيي جملموع من الرموز اليت تعيد رواية القصة لطبيعة ا

من خالل جمموعة من الرمزايت حبسب املفهوم الربدوي وخلق حالة من التوافق على اجلماعي حوهلا من خالل استخداهلا يف ذهنية 
ضاء البصري ال يتم من خالل توافق مجعي االفراد، ورمبا هنا ال نستطيع ان نطلق عليه مفهوم التوافق حبيث وجود هذا الشكل من الف

على الفكرة والرؤية وهذا مربر ابلتاكيد، حبيث ان التدخل ابلفضاء املديين هو شان دواليت عن طريق البلدايت اليت تؤدي هذا الدور 
وخمططاهتا خيلق حالة من  مبمارسة السلطة على الفراغ، ومن مث نقله اىل االفراد داخل هذا الفضاء، عملية التطويع هذه لشكل املدينة

الصراع بني اصحاب السلطة واملتلقني هلا، فمثال عند سؤال املبحوثني عن ميدان نيسلون مانديال الذي قامت بلدية رام هللا بعمل 
 بعدم الرضا واالمتعاض كما عرب عنه.ابلفرتة االخرية، فقد كانت االجوبة تشري اىل جزئني االول ييتعلق 

ية، ال انكر املكانة اليت حيتلها نيسلون مانديال باملبحوثني " اان ال اعلم ملاذا يقومون بعمل متثال ضخم لشخصية اجنهو أحد حسان و 
ولكن هناك الكثري من االشخاص " العرب" يستحقو متثال هبذه الضخامة، ابالضافة ان الرجل كان ميثل الفقراء واملظلومني مبعىن انه  

 102اكثر االماكن ترف وهي الطرية، هذه البلدية ال تعرف عمل اي شيء  "  كان انسان شعيب ومت وضعه يف

                                                           
البلديات وهي المؤسسات التي تدير شؤون البلدية من حيث تقديم الخدمات العامة والعمل على الهندسة والتخطيط للمدينة، جباية  101 

 الضرائب، وخلق بنية ثقافية للمدن. وهي مؤسسات تابعة للدولة . 
 حسان، مدينة رام هللا، سائق تكسي . 102 
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 . 2016 الكائن يف رام هللا/ حي الطرية/ أاير صورة مليدان نيلسون مانديال .19

خالل  رمزية " نيسلون مانديال" مستقدما من االرث التارخيي الذي استطاع ان حيققه نيسلون مانديال منرمبا االرتباط الشعيب املتمثل ب
اخنراطه ابلعمل الثوري املوجه ضد قضااي الفصل العنصري، واالستبداد ابالخرين املختلفني من حيث اللون وابلتايل اقصائهم عن احلياة 
السياسية واالجتماعية، وهذا االقصاء هو احد السمات املتصقة ابألفراد االقل حظوظا ابحلياة من حيث عدم امتالكهم للرساميل 

الثقافية اليت ختوهلم الدخول بشبكة من احلقول املعرفية، وميكننا هنا تفسري الرفض الذي ابداه السائق وغريه من املبحوثني االجتماعية و 
 للمكان الذي وضع به " امليدان" .

تضانه من حيث ولكن البلدية بررت هذا اجلزء بعدم توفر املساحة داخل املدينة، فالتمثال ذو مساحة كبرية وحيتاج اىل بيئة تساعد ابح
املساحة واالنفتاح، لذا مت اختيار املوقع يف الطرية لتوفر هذه الشروط، فمثال ميكن وضعه قريبا من السوق الشعيب يف البلد، وال يوجد 
مساحات اخرى ميكن االستمثار فيها كما عرب املهندس سامي عويضة وهو املهندس الذي الذي قام بتصميم امليدان، حبيث ذكر يف 

 بلة معه املقا

" ان التمثال وتصميمه مهدى للبلدية من قبل جنوب افريقيا، وهو االول الذي تقوم جنوب افريقيا ابهدائه خارج البالد، وان بعد 
سنتني من املشاورات وحماولة اجياد املكان املناسب استقرت البلدية على املكان، وقامت بتصميم احمليط، وبرأيه ان املكان اسرتاتيجي، 
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الة خمتلفة، فالناس اتيت وتتصور مع التمثال، وحتاف  على املساحة احمليطة، فرمبا لو وجد يف مكان اخر لكان التمثال حبالة وخلق ح
 103سيئة " 

ويضيف السيد موسى حديد رئيس بلدية رام هللا، ابن هذا االحتفاء بنيلسون مانديال يتناسب مع ما قام به من نضال، وان االلتقاء 
" رام هللا"  كان هبدف تطرّي السالم الذي بدأ نيسلون مانديال ابلتضحية من أجله، ومن مث اصبح االسم احلركي الذي على ارض اجلبل 

تعرف بالده من خالله، فهو بطل عصره، وعرض هذا النموذج للعامة هو هدف ومسؤولية البلدية، وكما انه ربط بني نيلسون مانديال 
ينهم، حبيث كان ابو عمار من اول املهنئني له عندما حترر من السجن، كما اهنم شركاء يف النضال وايسر عرفات والعالقة اليت قائمة ب

 104 .ضد سياسات الفصل العنصري والتهميش "

 
من خالل بعة بطريقة ما اىل السلطة مبساعدة من البلدايت كوهنا أحد املؤسسات التا خلقه  الربط الذي حتاول املؤسسات الرمسيةهذا 

هذه الرمزايت يبدو واضحا عرب خطاهبا العلين للجمهور، فتتموضع  جمموعة من التصورات واملمارسات االجتماعية املشرتكة استحضار 
لدى املتلقني من خالل هذه الرمزايت، ومن خالل اعادة ضبط الفضاء البصري لدى الفلسطيين، وهذه االستعارة الفوكوية ملفهوم 

ب من خالل عمليات املنع والسلطة اليت يكرسها تعمل على تثبيت خطاب السلطة دون وعي اليت حيملها اخلطا 105سياسات الضبط 
 اتم من قبل املتلقني، هذه السلطة الشفافة اليت يقوم هبا اخلطاب ميكن متثيله من خالل الربط التارخيي/ الذاكرايت اليت حتاول املؤسسة

ها مبعزل عن اجنازها واترخيا االجتماعي، ويتم عرضها وفقا للخطاب املؤسسايت استظهاره يف الفضاء العام، فهذه الرمزايت ال يتم تقدمي
على اهنا جزء من اتريخ املدينة، والحقا هلذا اخلطاب متثل هذه الشخصيات صورة من صور البطل يف املخيال اجملتمعي، فماذا ميكن 

؟ وكيف تقوم السلطة بتداول الرساميل االجتماعية والثقافية تعريف البطل ابملفهوم االجتماعي؟ وما هي جمموعة الرمزايت املرتبطة به
جملموعة من االفراد واستخدامها يف خلق خطاب بطويل هلم، وكيف يساعد الفضاء البصري يف حتقيق هذا اخلطاب الدواليت؟ هذه 

بريات البصرية اليت يتم عرضها يف االسئلة اليت مت توجيهها للمبحوثني يف حماولة خللق تصور عن مفهوم البطل املرتبط مبجموع التع
 الفضاء املديين الفلسطيين املعاصر. 

يف السياق الفلسطيين تقوم فكرة البطل على بعد مفاهيمي تفكيكي، وفق لتصورات خمتلفة تتمظهر من خالل السياق االستعماري 
د بغض النظر عن الفعل الذي قام به هو " الذي يفرض جمموعة من احملددات واملعايري والتصورات حول فكرة البطولة هذه، فالشهي

بطل " النه قاوم االستعمار، مع الرتكيز وكما ذكرت سابقا ابن اثنان من اصل املبحوثني الذين مت سؤاهلم اجابوا وبرتدد عن امكانية 
االقدام على العمل الغري قيامهم بنفس الفعل او رغبتهم بنفس الطريقة من املوت، فالعمل البطويل يف هذا السياق انبع من امكانية 

                                                           
 جميلي في بلدية رام هللا.سامي عويضة، المهندس المسؤل عن القسم الت 103 

 موسى حديد، رئيس بلدية رام هللا.  104
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مألوف، والذي حيتمل من خالل القيام به خسارة كبرية كاحلياة مثال، وكما انه ال توجد صورة لشهيد بغض النظر عن االنتماء احلزيب 
املوت من  او العمل الذي قام به الشهيد او حىت طريقة املوت اليت تعرض هلا ال حتمل عبارة الشهيد " البطل "، كما ان فعل القتل او

ه االستاذ يوسف اثناء مقابلة معه حبيث يشكل خالل " العدو" حيظى بتقدير جمتمعي اعلى او حىت على املستوى الذايت وهذا ما ذكر 
هذا االعرتاف من قبله احد االدوات من اجل فهم أوسع ملفهوم البطولة الذي احتدث عنه هنا، فبالنسبة هلذا االستاذ ان يضرب من 

فعل " بطويل" حىت لو مل يكن قادرا على الرد، اما التعرض للضرب من قبل فلسطيين حىت لو كان بنفس اآللية فأن هذا  قبل العدو هو
 .مدعاة للعار والثأر من الذي ضربه بنفس الوقت

خالل " كنت اتنقل بني اخلليل وبيت حلم لفرتة طويلة وهذا نتيجة لتسجيلي يف جامعة بيت حلم ولدي معظم االوقات دوام، و 
االنتفاضة الثانية تعرضت لعملية تعذيب وضرب شديدة من قبل قوات االحتالل رمبا تلمع ااثرها يف بطين اىل اليوم، ابحلقيقة بعد هذه 
احلادثة سحبت تسجيلي من اجلامعة، واكملت دراسيت يف اخلليل، ولكن ليس من منطق الضعف فلو كنت تعرضت للضرب من قبل 

ملهانة واالذالل، اما الضرب من العدو فهو شرف ال اخفيه وال اخجل من احلديث عنه، الهنم كالب انس عاديني لكنت شعرت اب
 .106اثئرون على الطريق وطاملا حنن وهم موجودين سوف تبقى االمور بيننا كذلك " 

وجيهه من قبل الدولة هذا ما يلخصه صناعة فكرة البطل فيما يتعلق بفكرة مقاومة االستعمار، وهذا اخلطاب الواضح الذي يتم ت
واالحزاب الساسية جتاه املوت/ االختفاء/ الغياب يف السياق النضايل الفلسطيين جتاه املستعمر، فاخلطاب البصري/ السمعي/ املكتوب 
عة والرمزي يتمظهر من خالل الفضاء العام، فهو فراغ حيوي العادة التمثيل ملفهوم البطل املقاوم، ويف خلق تصورات حول شكل وطبي

هذه املقاومة، وميكن سحب ذلك على امليادين العامة مع اختالف حول تصور املبحوثني حول مفهوم البطل داخل هذا االطار 
 البصري، مبعىن اختالفه عن تصور البطل يف شخص الشهيد. 

يين" مشريا ان جذر بطل يف يقوم عبد الرحيم الشيخ بتفكيك املفهوم يف دراستة حول " حتوالت البطولة يف اخلطاب الثقايف الفلسط
املعجم " يفيد العبور ونفي العرف او اخلروج عن العادة، وقلة الفائدة والالجدوى، فالبطل هو ذهاب الشيء وقلة مكثه ولبثه، والبطل 

يلة املكوث يذهب حبياته وال ميكث اال قليال، وولعل قلة املكوث هي حلمة البطولة وسداها، الن البطولة خروج عابر على السياق، قل
فيه، لكن اثرها ينطبع يف سياقات الزمان واملكان تبعا ملقدار خروج البطولة وخارجية البطل ... وقد مسي البطل بطال النه يبطل 
العظائم بسيفه فيبهرجها، او لعله مسي بطال الن االشداء يبطلون عنده، او تبطل دماء االقران على يديه فال يدرك عنده أثر من قوم " 

ذا املفهوم املعجمي للبطل يتناقض مع ما يطرحه عبد الرحيم يف دراسته لتحوالت صورة البطل يف اخلطاب الثقايف الفلسطيين، ، ه107
حبيث يشدد يف دراسته على خروج البطل من السياق املبهر اىل السياق العادي، اي ان البطل اصبح " انسان طبيعي" ولكن بشروط 
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، فتنتج لذلك صورة جديدة للبطل الفلسطيين 108ح حتت االستعمار وال يستطيع االنفكاك منه، او اهناءهحياة غري طبيعية نظرا النه يرز 
وحتول البطل هبذا السياق اىل " بطل ذايت " ال وجود له خارج  109اي " بطل خارج لتوه من الصورة بعد ان مل دوره بصفته ال بطل" 

اليت تتخذ من أوسلو سقفا ثقافيا، ويضييف ان هذه السياسات كانت السبب يف خميلة من ينظر له، وخارج اجندة السياسات الثقافية 
 عدم حتقيق شعبية هلذا البطل الذايت بني اجلمهور الفلسطيين اال ملن يتصورنه كذلك. 

عد خروجها اي ان مفهوم البطل ارتبط بشكل مباشر اىل احتكام الناس وتسمياهتم املختلفة، لذا تشري كل االحاديث املخفية واليت ي
 للعلن احد التابوهات اليت على الفلسطيين عدم جتاوزها نظرا للمحدات االجتماعية احمليطة به.

فيعرب عيسى وهو احد املبحوثني " الشخص الذي يذهب اىل احلاجز وحيمل معه سكني وجيرح شخص ومن مث يستشهد، فال حيدث 
ر اال حياته، ومل يكن بطل، البطل احلقيقي هو من يؤثر، من يوجع اي شيء للشخص املطعون، ويتم معاجلته بالصق طيب هذا مل خيس

 110من خالل العمليات االستشهادية ". يؤذيهم من الداخل مثل ما كان حيدث

وتضيف حنني وهي احد املبحواثت " ابن البطولة حتدد ابلفعل، هم مجيعهم ابطال بطريقة ما، ولكن مثال حيىي عياش وايسر عرفات 
عن الشاب الذي يطعن جندي، او ميوت على احلاجز عند رمية ابحلجارة، او وهو ميشي بشكل سلمي، ابلنهاية هم مل  خيتلفو متاما
 111دين وذهبوا ضحية هلذا االحتالل ".يعودوا موجو 

ميكن كما وذكرت دايان وهي احد املبحواثت " اهنا ترى كل الشهداء ابطال، الهنم ابلنهاية خسرو حياهتم وان اختلفت الطرق، و 
 112 .اعتبارهم ايضا ضحااي فلوال وجود اسرائيل ملا كانت احتمال قتلهم موجودة، وابلتايل احتمال حياهتم ستكون اكرب"

هذا اجلدل يتوافق مع ما طرحه عبد الرحيم الشيخ حول مفهوم " البطل الذايت" كاحد التحوالت اجلديد ملفهوم البطل يف اخلطاب 
ربطنا بني هذا املفهوم " اي البطل " مبا يتم انتاجه داخل الفضاءات العامة ضمن تعبريات بصرية تتمثل  الثقايف واالجتماعي ايضا، واذا

يف شكل امليادين العامة ميكننا احلديث عن جمموعة من امليادين اليت جاءت نتيجة للرؤية املؤسساتية حول الدور البطويل الذي قام به 
العام، فميدان الشهيد ايسر عرفات يتم عرضه من اجل هدفني رئيسني االول يتعلق االشخاص اصحاب هذه الرمزايت يف الفضاء 

فلسطني " وصاحب الشرارة االوىل، واول احلجر " هذه الكارزميتية ة ابلشخصية الكارزميتة اليت ميثلها ايسر عرفات كرئيس لدول
هو استمرار للدعوة اليت اعلنها ابمهية استمرار حىت تصبح  املستمدة من العمل الثوري املنوط به، وابلتايل بقاء وجوده هبذه الطريقة

فلسطني حرة، اما اهلدف الثاين فيمثل دوره كبطل يف خميلة االفراد من خالل الرسالة والدور الذي قام به، فهذا امليدان حاضر حبضور 
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مله تقديرا جلهود واعمال كرمي خلق يف الرمز الذي يعرب عنه، وخيتلف هذا احلضور اجملتمعي عن ميدان " كرمي خلف " الذي مت ع
النضال السياسي واالجتماعي يف فلسطني، فيحمل كرمي خلف العلم للتدليل على االتقاد واالشتعال يف خدمة الوطن الدائمة، حىت 

ال السياسي بعد نفيه وفرض االقامة اجلربية عليه، فجاء هذا امليدان ليعيد االعتبار لعمله، مع فارق ابن عمله الوطين يف اجمل
واالجتماعي والثقايف غري معروف للكل، واغلبية املبحوثني مل يتعرفو على شخصية كرمي خلف وال مكان امليدان، مع انه يقع قرب قصر 
رام هللا والذي من املفرتض ان ميثل مكاان يزوره الناس أبكثر االحيان، ولكن وعلى الرغم من ذلك ال يوجد حضور بصري واجتماعي 

 يدان، اي وحبسب حتليل عبد الرحيم الشيخ ال يوجد بطل بدون اعرتاف او توافق مجعي حوله. هلذا امل

ام وابلتايل تلعب الرساميل االجتماعية اليت حيظى هبا "الفرد" دورا يف انبناء ملفهوم البطولة حوله، الهنا وحدها حتيل اىل الدور الذي ق
ل ذاته او الدور الذي حتدثت عنه سابقا، اي ان هناك عالقة جدلية بني الدور به، وميكن ان تكون هذه الرساميل انبعة من العم

والرساميل من حيث اسبيقة احدمها يف تعريف االخرى للوصول اىل تفكيك مفهوم البطولة، وعادة رسم صورة البطل يف املخيال 
 االجتماعي الفلسطيين. 

113 
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 املياادين العامة كفضاء مقاوم.  2.1.3 

كما تبني يف الفصول السابقة ال ميكننا الفصل بني الفضاء البصري وبنيته االيديولوجية اليت يتم خلقها من خالل جمموعة من الرمزايت 
ري اىل املكان ، وهذا املكان اىل االستخدامات االجتماعية املتعلقة بكون امليدان يش فباإلضافةاليت متثله او تعكس حضوره االجتماعي، 

يتحول فيما بعد اىل هوية تعكس وجوده وحضوره يف السياق االجتماعي، وعلى الرغم من االشارات الداللية اليت خيلقها االفراد جتاهه 
لرسائل ترتبط ابلسياق الذي تتمظهر فيه هذه التعبريات، وا أيديولوجيةاىل ان اخلطاب املستبطن الذي حيمله ايضا له دالالت 

 االجتماعية اليت تقوم بنقلها عرب الفضاء العام. 

تتبع امليادين من حيث قدرهتا على خلق خطاب مقاوم من خالل دورها الذاكرايت املتمثل يف عملية توثيق  وسيتم يف هذا اجلزء
الوظيفي الذي يقوم به امليدان فلسطني بشكل عام، فاستكماال للدور رت هبا املدينة بشكل خاص، ومرت بالنضالية اليت م لألحداث

وعكسه لبعض الشخصيات الرمزية اليت يتم التعاطي معها كبطل رمزي ال ميوت، فان امليدان يعيد تشكيل مفهوم املقاومة يف السياق 
ونية الفعل نيالفلسطيين، املقاومة الرمزية من خالل وجوده، واملقاومة اليت يدعو هلا اخلطاب الذي ميثله، حبيث ال يتم االفصاح عن ك

األفراد، والسياسات الرمسية اليت تظهره ابقل وطئة، ففي مقابلة مع بلدية البرية وسؤال املهندسة  لتأويلومغزاه ويبقى اخلطاب مرهون 
 ؟ اهلدف االساسي من اقامة املياادين العامة ابلنسبة للبلديةامنة عن 

خالل افكار هندسية مميزة، ولكل ميدان قصة معينة، منها لتخليد ذكرى  نعمل على جتميل املدينة ولكن من ابألساسامنة أبو شرار " 
شخص معني او خللق لعالقات مع دول اخرى، او نتيجة لتكليف من قبل الرائسة، مثال ميدان الشهيد ابو خضري كان بطلب من 

التوثيق ووضعه امام الناس بيعمل على الرتكيز الرائسة ابن نقوم بعمل للتوثيق للشهيد، امليدان ممكن ما بيدعو بصراحة للمقاومة، ولكن 
على القضااي، فاخرتان املكان للشهيد ابو خضري ليكون مرئي لكل الناس، لطالب جامعة بريزيت، الن الشارع حيوي ومير منه االف 

ذلك تعمدان يف الغدر وكان ضحية من ضحااي االحتالل، ل نتيجةالناس بشكل يومي، وللتذكري الناس دوما ابن هذا الطفل ذهب 
التصميم ان يكون لونه بين قامت للداللة على احلرق، وكما انه حماط بسياج داللة على حالة احلصار اليت متر هبا القدس، وايضا مت 
استخدام شجرة الزيتون للتدليل على الثبات والصمود داخل االرض، وهذا امليدان مؤكد هو مسؤولية وطنية على البلدية ألبقاء هذا 

 114كي يضل املوقف الرافض لالحتالل ".ل يف ذاكرة الناس، ولالطف

املتلقني وهو حممد ويقول " انه ميدان بشع، وبصراحة ال ارى اي قيمة معنوية هلذا امليدان، اغلب االشخاص الذين  أحدخيالفها الرأي 
بدل   إبمكاهنمولكن هذا التمثال ال يعكسه،  ميرون ال يرونه، وعلى الرغم من التعاطف الكبري الذي ابداه الناس جتاه حممد ابو خضري

عن ابو خضري هكذا فقط ميكن ان يبقى يف الذاكرة وال تنساه االجيال، هو  ايكتبو اىل املناهج املدرسية وان  ايتوجهو كل ذلك ان 
 “.والكثري من االبطال يف فلسطني 
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دية البرية حاولت املهندسة يف بلهذه االمثلة توضح لنا ابن الرؤية ختتلف بني موقع من يصدرها " كفاعل" وبني املتماهي، فمثال  
يف احلديث عن  االشارة اىل مجلة " مقاوم "  يف وصفها للخطاب املرجو من امليدان، كما اهنا أكدت مرارا عدم حيادهم " كبلدية"

الفعل " البشع" الذي قام به االستعمار جتاه " الطفل" حممد ابو خضري، وابلتايل هذا احلجم من البشاعة من املهم ان يرسخ يف الفضاء 
الذات الفلسطينية جتاه الفعل املقاوم بكافة جتلياته  شجيي، ليشكل هلم خطاب مقاوم، خطاب أبذهاهنمليبقى راسخا  لألفرادالبصري 

ضح مقولة درويش مع تبدل وتغري تاملسلحة او السلمية، مع احلفاظ على التصاق ذاكرايت ينقل هذه االحداث من جيل آلخر للت
 االجيال " كي ال ننسى". 

 ابألساسء البصري املديين ال تعتمد حف  التاريخ الذاكرايت عرب الفضا ولكن هذا التدخالت املادية اليت تقوم هبا املؤسسة من اجل
، فالكثري من هذه املبادرات ألشغال الفضاء البصري يتم مقابلتها ابلفرض من قبل االستعمار لى الرغبة ابلفعل او حىت امكانيتهع

، مثال اىل االن مل تستطيع بلدية البرية تسمية احد ل االستعماراليت مت رفضها من قب او حىت أمساء الشوارع فهناك الكثري من امليادين
" وامنا هناك GISحيىي عياش" وذلك لرفض من قبل االستعمار، فال يكفي ان يتم اخذ موافقة جلان البلدايت قسم " شوارعها ابسم "

واالستعمار ال تقوم فقط على حيازة االرض  الفلسطينينياعرتاض وموافقة من قبل جهات حمددة من االستعمار، مبعىن ان املعركة بني 
التمفصالت اليت تضبط فضاءه البصري والفكري والثقايف، والسيطرة على الفضاء البصري  بشكل مباشر وامنا على التدخل يف كافة

تبدو واضحة من خالل جمموعة من املمارسات االزلية اليت يقوم هبا االستعمار من خالل احلواجز، املستوطنات، نقاط التفتيش اليت 
ت االقتحام والقتل املمنهجة اليت هتدف اىل خلق حضور مكثف املتواصلة، وعمليا تاالعتقاالميكن وضعها ابي مكان وابي حلظة، 
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داخل املشهد الفلسطيين، فاالستعمار وحبسب مالك بين نيب يبتدع دوما اشكاال خمتلفة حملي معركة االفكار هبدف التسليط على فكرة 
يف خدمة الصاحل االستعماري، ومبعىن  واحدة تعنيه وختدم مصاحله وامساها ركن معني من املسرح على اعتبار ان ما حيدث هو متثيل

الرتكيز على النقطة اليت يريد هلا ان تظهر من اجل امتصاص القوى الواعية يف البالد املستعمرة حىت ال تتعلق بفكرة جمردة عن طريق 
ى حربه ضد الفكرة تعبئتها حلساب فكرة جمسدة، ليستطيع النيل منها سواء ابلقوة او من خالل االغراء، وهو بنفس الوقت يعمل عل

اجملردة عرب متخصصني استعماريني على دراية اتمة خلارطة البالد النفسية، وحبسب رأيه فان حول هذه االفكار اجملردة وطرق االستعمار 
، وحتديد ادوار الالعبني من خالهلا وامكانيتهم يف العمل على اختاذ قرار يعمل لصاحل 116ها وحرهبا تدور كل فصول املسرحيةيف مواجهت

الفكرة، يبدو هذا مبالغا فيه لوهلة من الوقت ولكن عملية تتبع بسيطة لكافة التعبريات اليت يتم موضعتها يف املدن الفلسطينية وخاصة 
كان تكون اعالن   اقتصاديستوى السياسايت حىت لو كانت تطرح خطاب يف مناطق " التماس" تتطلب الكثري من االجراءات على امل

 تعبريات خطاب ثقايف اجتماعي حيمل رمزية حتررية . مثال، وهذا يزداد تعقيدا حينما تعرض هذه ال

تعمارية من اخرى هدفها التحايل على املنظومة االس ألفكارمولدة م مواجهتها من قبل االستعمار هذه االفكار اليت يتولكن تبقى  
خالل احملافظة على خطاب مقاوم بطريقة مستبطنة، وللتدليل ميكننا اخذ ميدان " راجعني" اداة للتحليل،  فال حيمل االطفال الذين 
يتسلقون دوار راجعني السالح، وامنا الفكرة اليت حياول امليدان عرضها تتمثل بشكل مباشر حول "العودة"، وقرب امليدان من خميم 

يلعب دورا كبريا يف اختيار الشكل والتصميم للمسامهة يف جتسيد الفكرة اليت " يقوهلا" امليدان حبيث يشري اىل دور االجيال االمعري 
وهو املفتاح، فال ميكن التحرر من هذه املنظومة  ةالالحقة يف عملية التحرر، وان هذا الدور النضايل املنوط هبا يتخذ بوصلة واحد

م خلق توجه واضح جتاه فكرة العودة، ودون العمل بشكل جدي ومجعي وفقا لرؤية وطنية مشولية، وابلتايل فان االستعمارية دون ان يت
 مع القبض على رمز املفتاح لألحالة اىل الفكرة اليت يعرضها امليدان والتشديد عليها.  لألعلىتركيز الرؤية كان 
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ضرورة النهاية احلتمية وهي " العودة"،" الرجوع"، ورمبا حييل  يلغيالذين يعرب عنهم امليدان ال  لألشخاصكما ان انعكاس االجتاه   
الباحثة اىل اختالف االحزاب السياسية وهذا الصراع الفلسطيين الفلسطيين على جمموعة من الرؤى واالدوات الفكرية  أتويلحبسب 

ليتمحور حول فكرة املفتاح  ابألعلىهذه االختالفات حبيث يكثف املشهد  جتميعمة االحتالل، وحياول امليدان واملفاهيمية يف مقاو 
 والتأكيد على فكرة الرجوع. 

هذا اخلطاب املنظم الذي حيمله امليدان والذي مت استدعاءه من املعىن املكاين الذي ميثله املخيم، واحتوائه مجاعات بشرية جاءت من 
تلفة مجعتهم الظروف اليت مرت هبا فلسطني من احداث النكبة والنكسة، وعملت على تشكيل حيز مكاين مثل خميم االمعري اماكن خم

، مع احلفاظ على عدم اقصاء او استثناء أتهلهأيخذ طابع اجتماعي وهواييت يعكس هذا التنوع اجلغرايف للجماعات اليت اصبحت 
يت شكلت هذه اجلماعات، هذا اخلطاب بدا واضحا يف الالوعي الفلسطيين وايضا حاضر بقوة يف االبعاد الرمزية للهوية االجتماعية ال

على الفكرة اليت ميثلها، فمثال اغلب املبحوثني ال  118حىت اصبح غري مرئي، فحضوره القوي شكل " غباشة" لألفرادالفضاء البصري 
يدان " كرمي خلف" فلقد وجدت الباحثة من خالل العينة ابن هناك يشكلون معرفة حول امساء امليادين، فكما ال يعرف الناس اسم م

جمموعات تسكن بعيدة عن امليادين بضع امتار ومنذ فرتة طويلة من الوقت وليس لديها ادىن فكرة عن االسم الذي حيمله امليدان وهو 
حدث عنها انجتة من الفجوة بني املؤسسة الرمسية " راجعني" على الرغم ابن الفكرة اليت يعرضها بدت واضحة هلم، فعدم املعرفة اليت نت
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اليت تتصورها حول الفضاء العام، ولكن ذاكرة الناس اليت يشكلها املكان تبقى اقوى من التسمية، او  لألهدافاليت تقوم ابلتسمية وفقا 
باطهم مع الفضاء املكاين الذي اخلطاب الذي ترغب السلطة يف اعالنه وابلتايل حيافظون على تسميتهم اخلاصة وفقا لتصورهم وارت

 يعيشون فيه . 

وهذا ما يفسر استخدامه من قبل الناس القاطنني يف املخيم وخارجه كأداة للتعريف املكاين، حبيث يشكل نقطة اشارة اىل املكان للناس 
تتعلق بتحسني  ألهدافبل البلدية والسائقني الذين يتنقلون من رام هللا اىل مناطق " اجلنوب" هذه من الناحية، ومت العمل عليه من ق

بنية الشوارع والتخفيف من احلوادث يف تلك املناطق والفصل بني مناطق الذهاب واالايب يف هذه املنطقة وخاصة بعد احلركة الكبرية 
ًر ثقافياً يتعلق بطبيعة ل الطرق اليت يقوم هبا االستعمار، وختللت هذه العملية الوظيفية أطااليت تشهدها املنطقة بعد حاجز قلنداي وحتوي

املخيم وصريورة تكوينه داخل الفضاء الفلسطيين، حبيث تلعب البلدايت دورا مهما يف عملية تكوين خطاب ثقايف يعمل على أعادة 
  أنتاج الوعي اجلمعي جتاه فكرة " املخيم" 

ها من خالل جمموعة من الرمزايت اليت يتم متثلها لنخلص ابن هذه امليادين تعمل على خلق ذاكرة لدى املتلقني، ذاكرة موجهه يتم بناء
من خالل املنتوجات املادية اليت تعرب عنها، ويتم توظيفها يف خلق خطاب بصري يعمل على بناء التاريخ من خالل احلفاظ على 

واليت جاءت  1948كبة وارتباطها مبرحلة الفقدان االول كما يعرب عنها امساعيل الناشف املتمثلة يف ن لألفرادالذاكرة اجلمعية 
املستوى املفاهيمي يف السياق الفلسطيين، فال ميكن االعتماد على  علىاملخيمات داخل فلسطني وخارجها نتيجة هلذا احلدث املولد 

الرواية الشفاهية وحكاية املخيم ذاته، اي اخلطاب الشعيب يف عملية بناء الذاكرة وامنا ايضا من خالل اخلطاب الرمسي الذي يقدم 
ني ولكن التاريخ حبسب بول ريكور ال خيضع فقط للبناء مفهوما خمتلفا للذاكرة  والتاريخ ومتثالهتما، فالذاكرة تبقى حية يف كال اخلطاب

متثل نقطة مرتكزة  ةالتفكيكي، وهذه املقولة 119البناء ويضيف ابن الذكرى اجلديدة هي اليت اصبحت تنتج التاريخ احلاضر إلعادةوامنا 
خ اجتماعي يتناسب مع هذه الذكرى املتولدة، حول مفهوم الذكرايت اجلديدة اليت انتجتها احلياة داخل املخيم وابلتايل امكانية بناء اتري

وهذا حبد ذاته ال ميكن جتاهله او نفيه، ولكن يف حماولة خللق مقاربة حول امكانية التعايش مع املكان نظرا لكل الذكرى اليت تشكلت 
لكل االماكن اليت تركها ومتوضعت داخله، هذا التعايش الذي يقصي فكرة العودة، مبفهومها املادي والذاكرايت، العودة الفعلية 

الفلسطينيون يوما، فالبد من بناء خطاب موازي لفكرة الرجوع يتعلق ابآللية اليت ميكن ان تتخذها هذه الصيغة، والطريق الذي ميكن 
 . لألرضللفلسطيين ان يتبعه يف عملية االسرتجاع املكاين والتارخيي 
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هذا الطرح الذي يعيد حتليل متثالت " املقاومة " يف السياق الفلسطيين، ويعمل على خلق حالة من األنشباك املفاهيمي واملمارسيت، 
املفاهيمي الذي يتجلى من خالله، فاالنشغال العايل من قبل الفلسطينيني يف  لألفقفمفهوم املقاومة حيتمل الكثري من الصيغ وفقا 

، شكال من هذه اجلدرانلالستعمار يتجلى ابلكثري من التعبريات فيتخذ امليدان، اجلدارايت، الكتابة على تعبريهم عن رفضهم 
التمفصل املتعلق ابخلطاب الرمسي والشعيب، فما ينتج عن املؤسسة الرمسية للجمهور املتلقي حيمل  االعتباراالشكال، مع األخذ بعني 

القرار حول طبيعة العالقة وشكلها مع اجلانب االستعماري، فينطبع االنتاج البصري خطاب مؤسسايت يتعلق بتصور السلطة واصحاب 
بشكل هذا التوجه ويكون امتداد له، فخطاب املؤسسة كما تعلنه هو " خطاب احلياة" اي جمموعة من املمارسات اليت تقوم على حق 

السقا عن هذه احلالة اجملتمعية املعاصرة للفلسطينيني واليت  الفلسطيين بعيش حالة طبيعية حىت مع رزحه حتت االستعمار، فيقدم اابهر
يسميها حالة من " التشوه االستعماري" فهم يف دولة حتت االحتالل، كما وتغيب مشاريع " التحرر" وقيم العمل التوعوي ومقاومة 

من قبل  الدعوية الغياب املمارسيت او ، هذا ما ميكننا ان نطلق عليه من خالل االعتماد على حتليل التعبريات البصري121االستعمار
 السلطة الرمسية يف تبين خطاب مقاوم فيتم التحايل عليه من قبلها من خالل االشكال الرمزية يف عملية متثيل املقاومة يف الفضاء العام،

لة التشوه االستعماري اليت ويف احلالة الفلسطينية يتم تربير ذلك حبسب ما قدمه اابهر السقا من خالل حق الناس ابلعيش نتيجة حلا
                                                           

 ميدان فلسطين، رام هللا، البيرة.  120

 . 3، ص 2015، مدى الكرمل، 23، عنف الالعنف في الخطاب الفلسطيني الجديد، جدل، عدد اباهر السقا 121 



86 
 

، 122ُتشكل احلالة الفلسطينية، وذلك لغياب سياسات اجتماعية واقتصادية تقوم على حتسني القوى من أجل مناهضة االستعمار 
ويضيف ابن جمموعة املمارسات اليت ميكن مشاهدهتا من خالل املقاومة " السلمية " ضمن مناطق االحتكاك مثل فعاليات مقاومة 

متثل أحد اشكال املقاومة الرمزية اليت تنتهجها السلطة بشكل مُمأسس وحتاول اعالء اخلطاب  123يف بلعني ونعلني واملعصرةاجلدار 
 الداعي هلا بصفتها احد االشكال املتاحة للفلسطيين من اجل التعبري عن غضبه وتصدره على انه خطاب " مقاومة".

البحث يف سوسيولوجيا املكان الذي حيتويه ويتصدره وجمموعة املمارسات اليت تنتج كما وال ميكننا تناول جمموع هذه اخلطاابت دون 
عن عملية االستخدام املكاين من قبل السلطة، فيلعب املكان دورا يف جتييش هذا اخلطاب واظهاره جملموع الناس، وان عملية التتبع 

االخرية فغالبا ما يتم حتديدها من قبل  124اهلبة الشعبية"اليت حتدث فيها املواجهات مثل " اجلدار" او حىت احداث "  لألمكنة
املستعمر، لتحديد وحصر األمكنة اليت ميكن لألفراد مقاومة املستعِمر فيها، وغالبا ما تكون هذه االماكن هي مناطق " متاس" اي متثل 

مر، وهذا التماس خيلق فيما بعد هوية بصرية مناطق مفصلية بني االراضي الفلسطينية واالراضي اليت مت السيطرة عليها من قبل املستع
للمكان تتشكل نتيجة جملموع االفعال اليت تفرضها التجربة مع املكان، ويفرض الفعل سطوته على السلطة ليكون احد التمثالت 

خرية يف منطقة رام الرمزية اليت تتعاطى معها، وكمثال على ذلك ميكننا أخذ " ميدان فلسطني " حبيث تركزت احداث اهلبة الشعبية اال
هللا يف حميط هذا املكان نظرا لكونه منطقة " متاس" وقربه من أحد املستوطنات واليت تدعى " بيت ايل"، هذا اخلط القصري الفاصل 

البرية لتبيان  بني املستوطنة واملناطق الفلسطينية ال يكاد يتجاوز االمتار، ولذا وقبل بداايت اهلبة الشعبية مت التفكري ابلية من قبل بلدية
هذه احلدود، ومقابلة املستوطنة برمز فلسطيين يؤكد على فلسطينيته، فجاء فكرة عمل ميدان يعكس " طابع هواييت وجودي فلسطيين 

ليطل علم فلسطني على املستوطنة  وعالٍ  إمسنيت" على حد تعبري املهندسة امنة ابو شرار، ومل يتم الرتكيز على التصميم حبيث جاء بلون 
تتعلق ابلشارع وامهية وجوده كأداة لتنظيمه وامنا هلذه املقاربة  ألهدافبشكل دائم، والفكرة اليت ارادهتا البلدية مل تكن  مبواجهتهايكون و 

اهلوايتية اليت تعمل على حتديد اخلط الفاصل وان كان ومهيا الن بعده يوجد بيوت فلسطينية وحوله ايضا، ولكن ارتفاع العلم الفلسطيين 
منطقة يسيطر عليها املستعمر ويعيد ترتيب اجلغرافيا اليت تربط بني مناطق الوسط ومناطق انبلس وجنني وطولكرم، حبيث يضطر  يف

الفلسطيين اىل قطع مسافة كبرية من اجل الوصول اىل االماكن اليت ذكرهتا، وبعد ذلك اصبح ميداان حيواي يف عملية الصراع واملواجهة، 
ليومي مع اجليش االسرائيلي، على الرغم من قربه الشديد من جمموعة من الوزارات الفلسطينية، حبيث كانت متتد فكان مسرح للتصادم ا

املواجهات اىل حدود هذه الوزارات واحياان حتدث يف ابحاهتا، ويضطر املوظفني لقضاء ساعات طويلة دون القدرة على املغادرة 
اجهات ال ميثل سياقا غريبا حبيث يستبح اجليش كل املوجودات بغض النظر اجلهة اليت للمكان، هذا االخرتاق اليت كانت تفرضه املو 

 متثلها، ويؤكد على رمزية اخلطوط الفاصلة بني املناطق الفلسطينية واملناطق اليت مت االستيالء عليها من قبل املستعمر. 
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اىل " حدث" او فكرة ترغب السلطة يف جتسيدها كطابع هواييت،  هنا قليال اىل موضوع التسمية، حبيث يشري االسم برمزيته وسأتطرق
يعمل على متثيل املكان او املساحة الصغرية املقام عليها على اهنا "كل" فلسطني، وان هذه الندية املتوالدة بني  كاسمفميدان فلسطني  

الصراع، وهنا حتديدا ويف هذا املكان كانت الرسالة  املستوطنة والقرية او املدينة او املخيم الفلسطيين ستبقى قائمة حىت انتهاء هذا
يقوم بتحديد  إمسنتيةواضحة من قبل البلدية، والفكرة اليت تسعى اليها هي ابلضبط خلق هذه الندية، وترى أبن امليدان وعلى الرغم من 

هم "، واستعري هنا  حتليل اندرسن واعادة تفكيك هذه العالقة وحف  شكلها وطبيعته، وان فلسطني " كلها" ملك للفلسطينيني " كل
 بندكنت حول اجلماعات املتخيلة واالنتماء اىل قومية حمددة، حبيث يطرح ابن االنتماء اىل قومية معينة هو نوع من انواع االنتماءات اىل

حيمل معه جمموعة من  " أهل" او اهلية " وهو يشكل بنفس الوقت تعريفا للذات انطالقا من هذا االنتماء، وهذا التعريف واالنتماء
االلتزامات املتعلقة ابلوفاء والتضحية من أجل اجلماعة اليت ينتمي اليها الفرد وتشكل هويته او يصبح يعرف ذاته من خالله، وتتم 

ل ، هذا االنتماء ذاته هو ما تعرب عنه املوجودات املادية واليت يتخذ امليدان كأحد اشكا125التضحية من منطلق احلب وليس املصلحة
هذه التعبريات املادية املعروضة يف الفضاء العام، وتصبح فيها بعد رموز ثقافية تدل على هوية املكان وتعكسه من خالل التصميم الذي 
حتمله او من خالل االسم الذي تعرب عنه، والدفاع عن هذا الرمز هو مبثابة الدفاع عن الكل الذي ميثله، ولذا ليس من املستغرب ان 

المساء من قبل املستعِمر لتدل على خطاب بصري يقوم ابنتهاجه من أجل خلق حالة من االنفكاك بني الفلسطيين واملكان يتم حتويل ا
انتاجه واستدخاله  شى مع سلطة خطاب املستعِمر ويعيدالذي يصبغ هويته، وخيرتق اعتياده البصري ليمثل خطاب منطوق جديد يتما

ستعمرين. ذهنيةيف 
ُ
 امل

حبكة التعاطي مع االسم ومتثالته اهلوايتية، اال ان ارتباطات اجلماعات مع املكان واملسميات اليت يتم اطالقه عليه من  وعلى الرغم من
قبلهم حيف  هلم ارثهم الداليل ويبقيهم على صلة مع املكان ابلطريقة اليت خيتلقوها، الطريقة اليت يتجاوزون من خالله خطاب السلطة 

 املبحوثني. أحداو بدونه وهنا يتحدث  وخطاب املستعِمر عن وعي

عرفات الديك " ارى ابن كل هذه االنتاجات من متاثيل وجدارايت وجرافييت هي حماوالت للقول من قبل السلطة ابن هنالك لغة 
ومؤسسة مشرتكة بيينا وبني االخرين، حبيث رمست السلطة لنفسها صورة تتعلق مبجموعة من الرمزايت، مثل الكرسي والعلم واعالم 

تشكل موروث ثوري اذا اردت تسميته وبعد ذلك يتحول هذا املوروث كتاريخ،  اليتعسكرية، وهذه هي جزء من االفرازات السياسية 
ولكن للناس انتاجاهتا وتسمياهتا اخلاصة اليت تتجاوز هذا اخلطاب، مثلما حدث يف مهرجان قلنداي الدويل حبيث مت التعبري عن فكرة 

ميثل مقولة ينتمون اليها  ابلتأكيدذاته الذي يعرب عنه حاليا ميدان راجعني برزمة من احلديد، وميكن انه ال ميثل فن ولكنه العودة ابملكان 
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ويدافعون عنها وحيفظون امسها، وعدم معرفة االسم او االنتباه له انتج من عدم االنتماء له وفرضه من قبل السلطة عليهم، من أجل كّي 
 126 ترغب هبا السلطة، وختدم اهدافها " وعيهم ابلطريقة اليت

ابن الناس تنتمي ملا يعرب عنها وميثل توجهاهتا ويعكس طبيعة العالقة مع املكان، او احلدث الذي يتم  من خالل ذلك وميكننا االمجال
ختلق حالة من االلتفاف التعبري عنه، ومع ذلك تنجح السلطة يف استخدام جمموعة من االحداث اليت متس الناس ومترر خطاهبا عربه، و 

واالنتماء وجمموعة من املقوالت اليت تتناقلها االجيال فيما بعد، وهذا النجاح مرهون على عمق احلدث وقدرة السلطة على تدشينه، 
ليت وقدرهتا على خلق جمموعة من النماذج اليت تعزز وجوده وتدعم مقولته على كافة املستوايت، وميثل الشكل البصري احد االدوات ا

 تستخدم يف تدعيم جمموعة من هذه املقوالت اليت يتم اعادة انتاجها يف الفضاء العام من خالل البصري . 

ويبقى السؤال حول امكانية هذه املعطيات على تشكيل خطاب مقاوم جمااب ابلنفي من قبل املبحوثني، على الرغم من احالتهم اىل 
 رمزية الفكرة " اي املقاومة" ولكنها ال تعرب عنها بشكل صريح وال تستطيع ان متثل دعوة حقيقية هلا. 

ين متنوعة وتشكل حقول خمتلفة يف التحليل، وينبع هذا التنوع من تنوع األفكار كما ان املعاين اليت يتم توليدها من خالل املياد
والرمزايت واملفاهيم االجتماعية والسياسية اليت تعيد متثيلها امليادين داخل الفضاء املديين، ويف اجلزء الالحق سوف يتم تتبع مفهوم 

امليادين، وحماولة تتبع اشكال بقاء بعضها واستبطانه، وزوال خطاابت أخرى اهلوية يف التعبريات البصرية لتكثيف الرؤية اليت حتملها هذه 
 واسباب هذا االنقطاع االتصايل بني املتلقني والرسائل البصرية اليت يعرضها امليدان.
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 امليدان كفضاء بصري حياول تشكيل هوية املكان.  2.1.4

127 

 .2016/ نيسان جيرب خالله املاء، مدينة رام هللاصورة مليدان حممود درويش، وهو على هيئة كتاب  .24

عملية تكثيف احلضور البصري يف الفضاء املديين الفلسطيين يف حماولة لعكس حالة تعرب عن املكان واترخييته وارتباطه ابجلماعة  
، وال ميكننا الرهان على احلاضرة والغائبة على حد سواء، فتمثالت اجلماعة تشكل هوية وطابع مكاين حياف  على االتساق اجلمعي

املكان وحده يف تشكيل طابع هواييت، وامنا يتورط احلدث معه يف تشكيل هذه البنية، فاحلكاية املرتبطة ابملكان تتمظهر من خالل 
هلا يف ذهنيتهم بنيتها الزمانية، واالحداث اليت تقوم بتمثيلها داخل هذه البنية، ووعي الناس هلا حيدد استمرارها والبناء عليها، واستدخا

على اهنا جزء من النمو التارخيي للوجود االنساين الذي تبنيه اجلماعة يف عالقتها مع املكان، هذا النمو التارخيي بشكله املتخيل او 
اجملموعة احلقيقي يستدخله االفراد كجزء من هويتهم الثقافية والرمزية اليت يعربون من خالهلا عن هذا االمتداد االنساين الذي حتظى به 

 مع اترخيية املكان . 

وظيفية تتعلق ابملساحة وجمموع  أببعادواستعري من هنا تعريف ابشالر للمكان من خالل صفة االلفة اليت حيملها، فاملكان ال يتحدد 
لذات عن العامل، االدوات املادية اليت حيويها وامنا ميثل طريقة وحكاية الذات، فهو مكان احالم اليقظة، ويتشكل من خالله خياالت ا

 دراسة فكرة فسياق ابشالر يف دراسته للمكان من منظور األدب ال ينفصل عن ،128وهو حيمل الفكرة وليس البنية الوظيفية فقط 
من  ةارتباط مبجموع ابألساساملكان ببعده الالمادي يف تشكيل صور الشاعر عن املعىن الذي ميكن ان ميثله هذا املكان، فاملكان 
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فيه، فهو فكرة فنية قبل ان حيمل طابع هندسي  نشأتالذكرايت اليت تعود اليها الذات يف انتاجها الوصفي وخياالهتا عن املكان الذي 
حبت، وميثل املكان هبذا السياق االنتماء الذي يشكله الفرد يف عالقته مع املاضي وبداايته االوىل، وال حيتمل عامل االعتياد هذا 

 التجربة الشخصية مع املكان هي اليت ختلق االرتباط مع املكان بفكرته االوسع .التعميم وامنا 

املبحوثني " بغض النظر عن املوقع الذي يعرب عن فكرة معينة موجودة ويشاهدها كل الناس، املهم ان تكون موجودة  أحدولذا يذكر 
عرفات وين ما كان املوقع الذي ميثله واملكان ففكرة وجود هذا  الرموز املهمة للشعب والنضال، مثال دوار ايسر أحد ألهناهذه الفكرة، 

حمفل ابلعامل واىل االن ميثل ايسر عرفات رمز من رموزان، حىت لو كان  فأيامليدان او الصرح حبد ذاته كايف لريبطنا ابلقضية وبفلسطني، 
 129ين " صرح ايسر عرفات يف ابريس فان حضوره يبقى كما هو على االقل ابلنسبة للفلسطي

 وإبشغالهمن هنا ميكن الربط بني املكان بغض النظر عن مدلوالته لألفراد وطبيعة حضوره يف البىن االجتماعية، والفكرة املتعلقة ابلرمز 
للمكان ومن مث خلق هوية للمكان من خالل الرمز الذي ملئه، فدوار الساعة ولفرتة كبرية كان له هوية خاصة تتعلق بفكرة الساعة 

دة يف منتصفه، وشكلها القدمي الذي كان ابلنسبة للمبحوثني ميثل جانب مجايل ألقدميته، اما بعد حتوله اىل ميدان الشهيد ايسر املوجو 
عرفات وحتول هوية املكان بناء على املعطى الرمزي الذي بدأ يشغله أصبح ميثل خطااب مغايرا ابلنسبة لألفراد، وهذا التحول اخلطايب 

ضور الرمزي لشخصية " ايسر عرفات" يف املخيال الفلسطيين، و ابلتايل ابلنسبة للفلسطيين يتم حتييد املكان يف البصري انتج عن احل
من قبل املؤسسة الرمسية  اختالقهاحالة التعاطي مع كارزمية " عرفات" ويصبح الرمز هو ما يطبع املكان هبوية وذاكرة جديدة يتم 

 كرس سلطتها يف الفضاء العام . للحفاظ على امتداد خطاب يعرب عنها وي

على تكثيف الذاكرة مبكان حمدد وتعميمه، على  ابألساس، واليت تعتمد  130اي احملاولة لبناء اماكن للذاكرة حبسب مفهوم بيري نورا 
لق من خالل ادوات بعد اترخيي معني يف حماولة ملمارسة الضبط املعريف الذي ميكن ان ينقله هذا املكان ابرتباطه مع ذاكرة اجلماعة، وخت

للتضامن االجتماعي من خالل جمموعة من البىن الرمزية اليت متهد من اجل حتقيق هذا املشهد التضامين، وفقا ببرينورا كمحاوالت من 
 اجل تنظيم استقبال املاضي ابلطريقة اليت ختدم السلطة وتعيد ميزان القوى وتكثفه لصاحل خطاهبا الذاكرايت الذي تود اظهاره، اي
اللعب على عنصر الزمن يف تشكيل حماوالت لعدم النسيان، وابقاء الذاكرة حاضرة وتعكس سياق اترخيي يشكل هوية االفراد 
وتصورهم عن ماضيهم وذاهتم والقضااي االجتماعية اليت تشغلهم كجماعة تتشارك مبكان وجمموعة من القضااي االجتماعية والظروف 

 واتريخ مشرتك . الثقافية واالقتصادية املتشابه، 

يف حماولة لتحديد اماكن للذاكرة جند املؤسسة الرمسية الفلسطينية تقوم على انتقائية يف اختيار موضوعات وشخصيات تكثف حضورها 
البصري يف الفضاء العام، مثل عمل ميدان خاص ابلشاعر الفلسطيين الراحل حممود درويش، هذا امليدان احملاط مبجموعة من 
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الرمسية مع الدولة، فمحمود درويش ميثل شخصية ثقافية  مالتزاماهتوزارات الدوالتية، واليت يزورها الناس من اجل قضاء املؤسسات وال
فلسطينية تستخدمه السلطة يف تعريفها للبنية الثقافية يف اجملتمع الفلسطيين، ودور هذه البنية يف تشكيل الوعي االجتماعي لألفراد، 

 طابع مقاوم لدى االفراد.  وامهية الثقافة يف ترسيخ

، ونرى انه من كفلسطينينيفيعرب السيد سامي عويضة " ابن ميدان حممود درويش جاء تكرميا لفعله الثقايف، وهو شاعر نفتخر به  
حياته، فكان عبارة الضرورة تكرميه من خالل ميدان حياكي اجنازه، والتفكري بعمل امليدان مل أييت بعد وفاة حممود درويش وامنا جاء اثناء 

عن مسابقة معمارية قدم هلا العديد من مكاتب التصميم وقام درويش ابختيار كافة اللوحات اليت تعرب عن القصيدة اليت سوف ميثلها 
 .امليدان، وشكلها وفقا لتصوره الذايت هلا "

يث تنوع التصميم ليجمع بني ميدان على فجاء ميدان حممود درويش ليعرب عن قصيدة حتمل عنوان " سقط احلصان عن القصيدة " حب
شكل كتاب ذو صفحات مفتوحة لالستدالل من خالله على البعد الثقايف الفلسطيين الذي ميثله درويش، وعلى امهية الكتاب يف 

وايضا صناعة هذا البعد، وكدعوة من قبل املؤسسة الرمسية من أجل محل خطاب ثقايف من قبل الناس يف عملية تعريفهم عن ذاهتم، 
امتداد لفكرة درويش الشاعر الفلسطيين املثقف، وجتري املياه بني صفحات هذا الكتاب حبيث كانت الفكرة وكما عربت عنها البلدية 

 ابلتدفق الصايف الغري منتهي. 

 اما من الناحية املقابلة فجمعت ثالث لوحات اساسية مستمدة من القصيدة نفسها كأحد انتاجات درويش 

131 

 .2016ية حممود درويش، رام هللا/ نيسان جلليليات يف جدار النساء ا .25
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ومتثل اللوحة نساء من اجلليل، نساء فلسطينيات يرتدين الثوب الفلسطيين الذي يظهر يف التصميم من خالل اخلطوط الغامقة، وتبدو 
 اجلليليات.السمات االساسية لوجوه النساء  أحدالقرية الفلسطينية حاضرة خلفهن، كما ان التعب هو 

132 

  . 2016متت كتابتها بني اللوحتني/ نيسان  فجاءت الصورة الثانية تعرب عن احلصان والقصيدة .26

133 

 . 2016ن، جدارية حممود درويش، رام هللا/ نيسان صورة لقصيدة سقط احلصا .27
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 القصيدة عن احلصان سقط

 ُمب  ل التٍ  ُكن    واجلليلّياتُ 

 وابلندى، ابلف راشِ 

 األقحوانْ  فوق ي  ْرُقْصن  

 وأنتِ  أان: الغائبان

  الغائبانْ  وأنتِ  أ ان

 أ بيضانْ  ميام زوجا

  السنداينْ  ُغصون على ي  ت سامران

، ال  قصائد   ُأحب   لكين ُحب 

 حترسُ  القدمية ، احلبّ 

  الدخانْ  من املريض   الق م ر  

 الرابعّياتِ  يف كالك م ْنج ةِ   وفرٌّ، كر  

 أ دنو حني زماين عن أ أْن ى

 ...املكانْ  تضاريس من

 هامشٌ  احلديِثة اللغة يف ي  ْبق   مل

 حنب   مبا لالحتفاء

 كانْ ...  سيكونُ  ما فُكل  

 ُمض ر جاً  احلصان سقط

 بقصيديت
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 .احلصان بدم ُمض ر جاً  سقطتُ  وأان

ان التتبع النظري الذي تتخذه االطروحة منذ البداية واليت حتاول الباحثة من خالله العمل على حتليل نظري يعمل على تفكيك البنية 
يتم فيه معظم العمليات احليوية، وهو فضاء موجه جملموع كبري من اجلمهور الذي البصرية يف الفضاء املديين الفلسطيين، كونه فضاًء 

ينة عادة، حبيث تعترب املدن الفلسطينية مكاان حيواي يقضي الناس من خالل التواجد فيه اعماهلم املختلفة ومتطلباهتم يتواجد يف املد
سيطرة مباشرة عليه من قبل مؤسسة الدولة وتتحكم ابملشهد البصري وكثافته او االجتماعية واالقتصادية، وكما وانه املركز الذي يتم ال

الستمرار خطاهبا االجتماعي مع جمموع املتلقني، ولذا يتأثر  إبنتاجهالصوري والدالالت املتعددة اليت تقوم عدمها، وحمتواها النصي وا
هذا الفضاء مبجموع االحداث االجتماعية والثقافية يف الدولة، وكون فلسطني احد الدول الرازحة حتت االستعمار وهذه العالقة 

ل يعترب هذا الفضاء البنية املكانية اليت تضمن أتجيج او اخفات جمموع االحداث الصراعية اليومية تنعكس داخل هذا الفضاء، ب
حبسب تفاعل الشارع مع هذه االحداث وقوهتا وأتثريها يف الشارع الفلسطيين، فمعظم االحداث وان مل يكن جلها يتم عكسه من 

، كما وانه من جهة اثنية يعكس اإلسرائيليسطيين خالل هذه الفضاءات، فيشكل مساحة انطقة تؤرخ ملا حيدث يف سياق الصراع الفل
، وأحد الطرق توجه دواليت جتاه هذا الصراع يف حال مت تنظيمه من الدولة، ويربز تصورات االحزاب السياسية يف فلسطني عن ذاهتا

 االعالنية اليت ختضع السياسات االجتماعية للنقد. 

ه وما يتم تناوله يف هذا الفصل هو جمموع االنتاجات البصرية املتمثلة يف امليادين وتتبع قدرهتا على تشكيل هوية للمكان الذي يتم انتاج
اداة لتعريفهم عن ذواهتم وعالقتهم مع املكان، وليكون مؤشرا دالليا ملعرفتهم  ليصبحخالهلا، وطرق استخداله يف ذهنية االفراد 

ملختلفة، وارتباطه مبجموع من الرمزايت اليت تستخدم من قبل السلطة واالحزاب السياسية لتعريفها بذاهتا وبفعلها السياسي بتمفصالته ا
هوية خاصة ابملكان حتددها وظيفية هذا  إلعطاءان بعض امليادين يتم موضعتها داخل الفضاء يف خوضها للمعركة مع املستعِمر، 
البعد عن املستعمر مثلما ميثل ميدان فلسطني، والبعض االخر يتم حتديد هوية سياسية له من خالل  املكان وموقعه من حيث القرب او

شخصيات كارزميتية كونت طابع هواييت يف عالقتها وموقعها مثل دوار الشهيد ايسر عرفات، والبعض االخر من  إلظهاراعادة انتاجه 
صورة اليت تود املؤسسة الرمسية اظهارها، مثل ميدان حممود درويش، وكرمي خلف امليادين تتحدد وظيفيته من خالل تعبريه الثقايف وال

وغريها، فطابع اهلوية وان حتدد بوصلته تبقى هناك جمموعة من االشكال اليت يعرب عنها، واهلوية هنا يتم حتديدها من خالل الفضاء 
د تداوهلا من خالل تكثيف حضورها عرب التصاميم البصري كونه فضاء خطايب يعكس رؤى وتوجهات، وبصفته يثبت الذكرى ويعي

املتنوعة واالشكال املتعددة اليت يتخذها من اجل ذلك، وهذه االنتاجات وان كان يتم تلقيها بشكل غري واعي فان جمرد وجودها 
ال يتم تشكيل هذا املعىن واالعتياد على رؤيتها يساهم يف تكثيف حضورها الرمزي وعملية تشكيل املعىن فيما بعد لدى هذا اجلمهور، و 

ذاهتا ييتم عرض معىن واحد مبتغى هتدف السلطة  التصاميمبشكل حر، وامنا ومن خالل جمموعة العبارات واالحياءات وحىت من خالل 
 . واعادة استخدامه داخل هذا الفضاءاىل أظهاره 
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 اأجابو  جوانبها؟ أحدويف سؤال املبحوثني حول هل متثل هذه امليادين هوية الفلسطيين؟ او هل تعكس 

" ال اعلم معىن السؤال، او ماذا تقصدين ابلتحديد، ولكن تذكران امليادين مثل املنارة بقصة اهل رام هللا، ميدان الشهيد ايسر امحد  
عرفات ابلفرتة اليت كان فيها ايسر عرفات ودفاعه ونضاله عن القضية، مثلما يذكران نصب صدام حسني يف بريزيت بصدام حسني، 

يف املدينة بدون ان يكون هدف لعرضه، ودون ان يرتبط بعادات وتقاليد البلد ومنط حياهتا، فال ميكن ان فمثال ال ميكن ان يتم عرض 
تقومي برؤية فتاة عارية على جدارية، او متثال يوضح اجلسم، لذا بغض النظر عن شكل االشياء لكنها تبقى ضمن طابع الناس 

 ".ومتثلهم

 ألهنمدين وهلم أتثري حقيقي يف فلسطني، تعرب عن هويتهم بداية وهم جزء من هويتنا مساح " امليادين تعرب عن اشخاص كانوا موجو 
 .134سامهوا يف نقلها ونشرها للعامل ويف التعبري عنا "

متثل جمموعة من االشخاص والقضااي الفلسطينية فهي ابلتايل تبقيهم بذاكرتنا ومتثلنا  ألهناا كيد تعرب عن اهلوية، جزء من هويتنا كرمية " 
 135.تعكس للزوار طبيعة املكان وقضاايه"و 

عرفات " هي خطاب سياسي وال ميكن ان تكون هويتنا حمصورة مبجموعة من االشخاص، برايي مثال دوار املنارة الذي يصنفه الكثري 
دائما ابنين ال انتمي من الناس على انه يعرب عن عائالت رام هللا وطابعها وهويتها غري مجيل وال حيقق اهلدف، وابلنسبة يل يذكرين 

،  وهذا يتعارض مع الفكرة اليت 136 .للمكان مبا انين لست ابن رام هللا، ويناقض الفكرة اليت تدعيها البلدية ابن رام هللا مدينة اجلميع "
اجملتمع الفلسطيين، حتاول البلدية العمل عليها، وهذا خيلق هوة بني فهم الناس وفهم البلدية نظرا للصريورة االستعمارية اليت مير هبا 

فيلحق هذا اخللط بني دور البلدية جتاه املدينة وحماولة طبعها ابلصيغة الكونية للمدن يف كل دول العامل، من خالل عمل جلان لتسمية 
الشوارع وتنظيمها، العمل على تفاصيل من خالل االهتمام بعملية التخطيط احلضري وبذل جهود مالية وبشرية من أجل ان يكون 

مدينة " مجعي" وعاملي، حياكي الفكرة من املدينة وحياف  على االرث الثقايف واالجتماعي من جهة، وحياول ان يلحق ابلركب لل
 احلداثي للمدن الكربى.

وية اما االء فتقول " اهنا تشعر ابالنفصام حينما ترى هذه امليادين، وهي ال ترى ابهنا تعرب عن شيء ابملطلق، وال ميكنها ان ختتزل اهل
 137ذا الشكل ومبجموعة هذه االشكال ".هب

 138 .من ذلك، رمبا متثل جزء بسيط منها " أكربران " ال اعلم، رمبا متثل هوية ولكن مكوانت اهلوية 

                                                           
 سماح، احد المبحوثين، معلمة لغة عربية .  134
 كريمة، احد المبحوثين، خريجة كلية الطب. 135
 عرفات الديك، احد المبحوثين، مديرا لمقهى، وشاعر.  136
 االء قرمان، احد المبحوثات، تعمل في المجال الثقافي.  137
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وابلتايل مؤثرين  اكانو ولكنهم   اماتو او  ااستشهدو اما  ارحلو " غالبا هذه امليادين تعرف الناس على جمموعة من االشخاص الذين  على
 139على ربط ذاكرتنا هبم، هي ذكرى وليست هوية " تعمل

140 

 . 2016جورج حبش، رام هللا/ حي الطرية/ نيسان  ميدان  .28

البلدية عن دوره  استعاضتيف الدفاع عن القضية الفلسطينية، حبيث  إلسهاماتهقامت البلدية بعمل ميدان " جورج حبش" تكرميا 
املراحل املختلفة لنضاله، وايضا املياه، ونبااتت الصرب، حبيث تعرب هذه املكوانت عن الفكرة مبيدان مكون من جمموعة من االدراج متثل 

 . حبش اليت ارتبطت جبورج

ولكن خمتلف من حيث التصميم والفكرة، فاعتمدت بلدية رام هللا التعبري عن شخصية وايضا يف بيت حلم يوجد ميدان خاص به 
 اة من دوره وشخصيته، بينما يف بيت حلم كان حلضوره وصورته وارتباطه بفكرة النضال جورج حبش مبجموعة من الرمزايت املستق

                                                                                                                                                                                           
  رنا، تعمل في مجال المحاسبة . 138
  علي، طالب جامعي في كلية الحقوق واالدارة العامة . 139
 ميدان جورج حبش، رام هللا، الطيرة. 140
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141 

 . 2016ميدان جورج حبش يف مدينة بيت حلم/ اذار  .29

ل ومبجموعة من الناس الذين شاركوه هذه الفكرة، نساء ورجال للوصو  ابألرضاملسلح واضحة، وايضا جاء امليدان ليعرب عن ارتباطه 
 . واسرتجاع حق العودةاىل احلربة 

وهناك ايضا جمموعة من االحتفاءات بذكرى استشهاده يف املناطق املختلفة واليت مت عمل صروح متثله، ففي منطقة طولكرم مت تدشني 
 ميدان وهو عبارة عن آرمة موضوع عليها صورته وأطلق عليها ميدان جورج حبش.

يعة املكان واالنتماء احلزيب فيه، رمبا هذا التصنيف يبدو غري منطقي ولكن يتم من طب أييتوهذا االختالف يف احلضور املكثف وعدمه 
القادة يف اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني  أحدالتعبري من قبل احلزب السياسي من خالل جمموعة من الرمزايت، وكون جورج حبش هو 

ربطه مع جورج حبش يتم عرب جمموعة من التعبريات البصرية معه احلزب يف تعبريه عن امتداد الفكرة اليت ت يتعاطىفان الشكل الذي 
 . داخل الفضاء البصري وبقاءهاكرى اليت توضح هذا االمتداد وتؤكد عليه، وابلتايل يبادر احلزب من اجل تدشني هذه الذ 

فانه يتم التعامل مع جمموع  وارتباطا مبا ذكره عبد الرحيم الشيخ حول صورة البطل الذي يتم اعادة انتاجها داخل الفضاء الفلسطيين
املبتغى يف الصراع مع املستعمر ولكنهم البداية اليت يتم من خالهلا الوصول اىل هذا املبتغى، وهم  احيققو القادة على اهنم ابطال رمبا مل 

لى اساسها تنحكم النهج الذي ال ميكن جتاوزه لدى الفصائل ولو كان شكليا، الن هذه الشخصيات متثل هوية احلزب ومبادئه اليت ع
 .ر، ويتم انتاج خطاب سياسي ميثلهاالعالقة مع املستعم

                                                           
 مديان جورج حبش، بيت لحم. 141
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، حبيث اهنا حتيل اىل املاضي من خالل رمزيومن جمموع هذه التعبريات نستطيع ان خنلص ابن امليادين العامة حتمل طابع هواييت 
ويف عملية مقاومتها للمستعمر، اجتماعيا  استذكار جمموعة من الشخصيات واالحداث اليت سامهت يف تشكيل اهلوية الفلسطينية

التعريف عن اهلوية الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق ابلشخصيات القيادية اليت  إبثناءوثقافيا، وان هذه الشخصيات ال ميكن اقصاءها 
على كونه " بداية الشرارة اوكل اليها بداية تشكيل املالمح االساسية الستعادة السلطة على االراضي الفلسطينية، ومنها ايسر عرفات 

وبداية احلجر" وهذا اجلانب اهلواييت الذي يتم تناقله بني االجيال يتم من خالل اخلطاب البصري، فال يعكس امليدان اتريخ الشخصية 
هذه املرحلة وتعيد  اليت يعرضها او يرمز هلا، وامنا يعود اىل مرحلة متكاملة ارتبط وجود هذا الشخص هبا، واعادة بناء بنية ذاكراتية جتسد

تكثيفها بتجاوز عنصر الزمن وحضور عنصر االستدعاء او املقاربة، فتبقى الذكرى املرتبطة ابلتاريخ حاضرة وراسخة يف املكان وتشكل 
 خطاب يضمن استمرارها. هويته، وتنقل 

142

 

 . 2016/ نيسان 2م 78خلة العدس وهم عبارة عن جزيرة دائرية مبساحة  10يقع ميدان امحد ايسني يف حوض  .30

                                                           
 . ميدان احمد ياسين، رام هللا 142
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 حضور خجول للخطا  العرويب يف الفضاء البصري.  2.1.5

تقوم االنتاجات الرمزية مبجموعة من الوظائف اليت تغلف وجودها، ففي اجلدلية اليت تتعلق ابلفعل وأتويالته االجتماعية ال ميكن 
يف الفصل بني ما يتم انتاجه من السلطة ومتريره كخطاب هواييت يعيد تعريف اجلماعة من جهة، واالنتاجات اليت تقوم هبا اجملموعة 

خطاب السلطة ويقصي أرغمايته، فيتحول اىل خطاب خاص هبا، مع االبقاء  يناوئيشبهها ويعود أليها، خطاب حماولة لبناء خطاب 
، ولتخدم رؤية السلطة يف 144على انتاجات السلطة وخطاهبا، ليمثل االنتاج الرمزي هبذه احلالة أداة من أدوات السيادة لكال الطرفني 

ة اليت البصرية مثل امليادين العامة والوظيفي ابإلنتاجاتوهنا أود االشارة اىل اجلزء املتعلق تشكيل الفضاء البصري،  إلعادةعملية سعيها 
 تتعلق بتشكيل خطاب عرويب، يعرب عن الوحدة وااللتصاق االجتماعي والشعوري بني الدول ذات التاريخ واللغة املشرتكة. 

145 

 . 2016ميدان معاذ الكساسبة، البرية/ نيسان  .32

يعيد تصور اجلماعة العربية على اختالف االمكنة والسياسات واحلدود اجلغرافية  السياسية على تشكيل خطاب عرويبلطة فتحرص الس
والسياسية، هذا التصور الذي من شأنه ان حياف  على اتساق " عريب" اذا كان من املمكن تسميته كذلك، ويبقى على صفة الوصل 

اظم ادوات اهليمنة، والوسائل احلديثة اليت حتول كل العامل اىل جمموعة من االخبار املتبادلة بني هذه اجلماعات على املستوى الرمزي، فتع
وفق عملية معقدة من استدعاء التعاطف من املنظور االنساين بني هذه اجلماعات، استدعاء منظم خيفي االبعاد املتخلية حملاولة تشكيل 

، وكان اهلدف االساسي من 146ميدان " ملعاذ الكساسبة"  أبنشاءتقوم بلدية البرية هذا اخلطاب اجلامع، فمثال ويف السياق الفلسطيين 
هو حماولة خللق عالقة اقوى مع " االردنيني" وجزء من هذا امليدان كما عربت عنه املهندسة أمنة ابو شرار املهندسة يف بلدية البرية 

                                                           
 . 53، مصدر سابق، ص بيير بورديو144
 ميدان معاذ الكساسبة، رام هللا/ البيرة . 145
  معاذ الكساسبة طيار اردني تم قتله من قبل " داعش" بعد سقوط طيارته الحربية في شمال سوريا . 146
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له الفلسطيين يف صراعه مع املستعمر االسرائيلي، وما يعانيه العامل من التضامن الفلسطيين االردين، يف سياق مقاربة للظلم الذي يتعرض 
 الظلم الناتج عن تنظيم " داعش ". 

خطاب الرمسي الذي مت االعالن يف حفل االفتتاح للميدان، اكدت ليلى غنام وهي ممثلة عن السلطة الرمسية ابن ايضا يف حتليل بسيط لل
طيين  بوصفهم " االكثر " وعيا هلذا الظلم و " االكثر " عرضة له منذ اكثر من ستني عاما، هذا امليدان هو حماولة للتضامن الفلس

وابلتايل جاء هذا امليدان تعبريا عن التضامن، كما اهنا قاربت بني حرق الطفل " حممد ابو خضري " وحرق " معاذ الكساسبة" وعملت 
هذه احملاوالت " للتعاطف" وأتكيده تتم عرب جمموعة من التمثالت، تتخذ  يف نفس اللحظة، ونبذمهاعلى أتكيد املساواة بني الفعلني 

التمثالت البصرية أحدها، ولذا جاء امليدان يف مكان شعيب يتسم حبركة يومية نشطة، كما ان الفرتة اليت مت اجنازه فيها كانت فرتة 
ا محلت الفكرة كل ما تتطلع اليه البلدية كتسويغات من على صدى احلدث وذروته، ومل يتسم التصميم بطابع معقد وامن لإلبقاءقصرية، 

 147أجل وضعه يف الفضاء العام . 

" الذي حياول بناء هذه العالقة اليت جتمع بني فلسطني واالردن على اعتبار اللغة الواحدة والتاريخ املشرتك وعلى هذه اخلطاب " العرويب
ان اعتبارها جزء من املنظومة القومية املتكاملة اليت يتم التعبري عنها واالنتماء اليها ابلعديد من الطرق، واستلهاما من ساطع احلصري ف

، اي االشرتاك مبجموعة من القضااي اليت تعيد 148شاركة يف املشاعر واملنازع ويف اآلالم واآلمالالتاريخ وامنا املاللغة و القومية تتجاوز 
حلمة اجلماعة وانتاج تصورات مشرتكة حول ذاهتا، وهذا ما يناقضه بندكت يف كتابه اجلماعات املتخيلة، حبيث يطرح ابن ما يربط 

يف حماوالت خللق امة ذات خصائص وصفات مشرتكة، وحماولة بناء طابع من االلتفاف  من قضااي فهي متخيلة ابألساساجلماعة 
حول جمموعة من هذه الصفات واخلصائص املختلقة اساسا، فال يوجد مجاعة مبعىن مجاعة اال يف القرى الصغرية اليت يتواصل الناس هبا 

هذا الرابط اجلماعي بينهم، فما تتخيله اجلماعة عن ان يكون هناك  إبمكانيةبشكل مباشر وليس من خالل التمثالت، وحىت يشكك 
اىل مجاعات مل تراها ومل حيدث بينها وبينهم اي تواصل مباشر فهو زيف وخلق، وابلتايل ال يتسم ابحلقيقية واملوضوعية وهذا ما  انتمائها

رب عنها ختضع ملنطق املؤامرة والزيف واالختالق من اجل جيعل مفهوم القومية قابل للنقد والنقض لدى بندكت، وكل التمثالت اليت يع
 .149اعادة انتاج الوهم حول مفهوم اجلماعة عن ذاهتا وانتماءاهتا

اعتباريني او ميثلون سلطة يف دولة أخرى نتاج لسياسات  ألشخاصويف سياق آخر أتيت جمموع هذه املمارسات املتعلقة بعمل ميادين 
، سواء كانت جهود معنوية متعلقة الفلسطينينيلجهود اليت تقوم هبا هذه الدولة، او هذه اجلماعات جتاه التمويل وكمكافئة او تقديرا ل

، او جهود مالية جاءت خلدمة نطاق معني، لذا نرى ابن هناك متثال لصدام حسني يف بريزيت، او  الفلسطينينيمبواقف سياسة لصاحل 
، ولكن ميكننا ان نذهب ابملفهوم اىل حماولة بلدية  يشكل طرحا حياكي العروبة وان ملكما عرضت سابقا حول ميدان نيلسون مانديال

                                                           
147 https://www.youtube.com/watch?v=SiEAFvEuMuc  معاذ الكساسبة . ميدان  مقابلة ليلى غنام في حفل افتتاح 
، ما هي القومية أبحاث و دراسات على ضوء األحداث و النظريات، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ساطع الحصري 148

1985 . 
  .55-50، مصدر سابق، ص بندكت سناندر 149

https://www.youtube.com/watch?v=SiEAFvEuMuc
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  رام هللا خلق متثل انساين عاملي من خالل وضع متثاله يف احد احياء مدينة فلسطينية، وطرح رام هللا على اهنا مدينة تشبه ابقي املدن يف
حبيث تسويغ هذا االنفتاح ، 150شحادة مديرة دائرة العالقات العامةعلى حد تعبري السيدة مها  والرمزية الثقافية ابألبعادكل العامل 

 وهذه التدخالت يف الفضاء البصري على اهنا حماكاة لشكل املدن وطبيعتها يف العامل. 

151 

 . 2016، رام هللا/ نيسان عبد هللاميدان امللك  .33

الرموز وهو " صقر  أحدوأييت ميدان امللك عبد هللا ليعيد جتسيد هذا اخلطاب املشرتك، الذي يؤكد على قومية عربية، فيحمل امليدان 
الساليل اىل عائلة الرسول " حممد" وابلتايل تبقى  اوامتدادهقريش" الذي " تنتسب" له العائلة االردنية وتتخذه رمزا يف تعبريها عن ذاهتا 

رث االسالمي من خالل هذا الرمز الذي أصبح أحد االدوات يف صياغة هويتها وخطاهبا الثقايف واالجتماعي التارخيي، على اال
وامليدان حيمل ايضا جمموعة من اللوحات الفنية املصنوعة من السرياميك، وهذا امليدان تعزيزا للعالقات االردنية الفلسطينية كما عربت 

 عنها البلدية

  ".امللك ابلكثري من الدعم املادي واملعنوي للشعب الفلسطيين اماتإلسه" نظرا  

                                                           
 مها شحادة، مديرة دائرة العالقات العامة في بلدية رام هللا . 150
 ميدان الملك عبدهللا، شارع طوكيو، قرب قصر رام هللا الثقافي، رام هللا .  151
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 وهكذا متثل امليادين العامة أحد التعبريات اليت ميكن من خالهلا انتاج، او احلفاظ على شكل العالقات السياسية احملورية داخل الدولة،
القة بني الدول، وتعمل على التنوع يف خلق صيغ انتاج منظومات خطابية حتاف  على شكل وطبيعة الع إلعادةوتكثيف استعاري 

 االنسانية.ورموز تيق  احلس القومي بني اجلماعات 
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 مياادين الشهداء كفضاءات تعيد انتاج "ذاكرة الفقدان"، ادراسة حالة مياادين الشهداء يف اخلليل كنموذج. 2.1.6

152 

 . 2016صورة من مدينة اخلليل/ شباط  .34

، واخلطاابت واإلحاالتي شغل الفضاء املديين الفلسطيين ومتثالته السوسيولوجية من حيث املدلوالت، يف أطار التتبع البصري الذي 
اخلطايب كبنية منفصلة عن اجملتمع، فهو جزء من التعبريات  االمتالءحضورها داخل هذا الفضاء؛ ال ميكن تناول هذه  بتكثيفاليت يقوم 

دوره ُيشِكل خطااب اجتماعية يعمل على ضبط البنية اليت تساهم البنية االجتماعية يف تكوينها من حيث املفاهيم والرسائل املبطنة، وب
  واملكاين.الزماين  اإلطاراف اجلمعي جتاه القضااي االجتماعية داخل واعادة انتاجها وضمان حالة االلتف

مدينة اخلليل كنموذج جملموعة من التربيرات اليت تتعلق ابختالف شكل التعبريات وداللتها واالليات اليت يتم من خالهلا انتاج  اختيارومت 
تلفة ضمن هذه التعبريات، فجميع امليادين العامة وبدون استثناء تقوم على فكرة " تكرمي " الشهداء من خالل وضع امسائهم بطرق خم

الفضاء املديين البصري، ومعظم هذه امليادين مل يتم انتاجها من قبل السلطة الرمسية " واملمثلة ابلبلدية" وامنا من خالل االحزاب 
عدم توفر امكانية لالعرتاض خوفا من االهتام ابالحنياز  من أتيتمع موافقة البلدية، اليت السياسية اليت ينتمي اليها هؤالء الشهداء 
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امليدان   أييتافعال مقاومة جتاه املستعِمر، وتقديرا هلذا الفعل  إبنتاجوالعمالة، وحتمل هذه امليادين امساء جملموعة من الشهداء الذين قاموا 
اىل االحتفاء احلزيب هبذا الفعل الذي  ابإلضافةداخل الفضاء املديين،  الطاغيعلى "دهشة " الفعل وحضوره  ولإلبقاءكتكرمي هلم، 

ول فيما بعد اىل شكل من اشكال الرساميل الرمزية اليت متثل احلزب الذي ينتمي اليه هذا الشهيد، فتقوم االحزاب ببناء جمموعة يتح
لفلسطيين أبجياله املختلفة، هذه احملاوالت لتكوين املعىن من امليادين لألفراد الذين ينتمون اليها من اجل ترسيخ هذه الصورة للمتلقي ا

من خالل االدوات املادية اليت تعمل على واستمرار الفعل املقاوم  ه داخل الفضاء املديين، حملاوالت ضمان عدم النسيانواعادة متثيل
من خالل االحتفاء الرمزي املكثف، الرمزي الذي يشكل املعىن الوجودي االستمراري للماضي، وخللق بنية تثبيت الذاكرة الفلسطينية 
 خطابية، ذاكراتية حاضرة . 

 مادية-ال" ان ما حيدد منطق عمل املعىن هو طبيعة ماديته االوىل، أي تلك املادة الذهنية من حيث هي فيطرح امساعيل الناشف 
كبوتقة تصهر وتعيد انتاج توليد ما يصلها   /كحلبة/ابملستوى امليتافيزيقي املباشر. فالذهن مبا هو تشكيل اجتماعي اترخيي يعمل كوعاء

لكن بصهره هذا ال يفتأ الذهن العيين ذاته يتشكل من جديد. هذا التشكيل الذهين بدوره يشري اىل ما هو من الواقع احلسي، و 
هذا التصور الذي يعيد للمادي  ".اليت تقف هي أساس منطق عمل املعىن مبا هو الية ذهنية حمددة ذهنيةهذه يبين  وإبشارتهخارجه، 

عة ووجودها واستمرار قضاايها وتشكيل وعي حوهلا، لذا ال يتم التفاعل مع االنتاج املادي وظيفيته املنطقة يف احملافظة على اتريخ اجلما
من خالل احتالله حليز مكاين فقط، وامنا يعيد انتاج صفة وهوية للمكان من خالل  امليدان الذي حيمل اسم الشهيد، والفعل الذي 

 قام به، وابلتايل يبقي على ذاكرة حية للناس .

لسراحنة " ابن كل اولئك الشهداء يعرفهم بشكل شخصي، وكان موجود بدفن معظهم، وبعضهم تربطه به عالقة صداقة، فيقول زايد ا
لذا ال زال يشعر ابخلوف كلما مر من املكان، الزال ال يستطيع اخفاء دموعه ونسيان كل الذكرايت اليت ارتبطت هبؤالء االمساء، 

ة، واليت ابتت حتمل امسائهم حاليا، بينما ال يشكل ذلك اي معىن البن اخيه الذي يبلغ اليت شهدت حلظة سقوطهم االخري  وابألماكن
وامساء لعائالهتم اليت يعرف افرادا منهم، هم بدورهم  إلفرادحتمل امساء   ميادينعاما، فال تربطه اي عالقة هبم سوى اهنا  16من العمر 

 153ال يعرفون كثريا عن الشهداء من عائالهتم " 

رتبط اوالً األفكار والتصورات والوعي امل نتاجإبمن خالل هذه التعبريات، ومعرفة تقوم  اأيديولوجياي واستعارة من ماركس يتم بناء  
ادية، انه لغة احلياة الواقعية، اليومية رمبا، والذي يتشابه مع اآللية اليت من بصورة مباشرة وصميمية بنشاط البشر املادي وبصالهتم امل

ان االخالق والدين  ى يف لغة السياسة والقوانني واألخالق والدين وامليتافيزيقيا، فيؤكد على "النتاج الفكري كما يتبديتم بناء اخالل 
وامليتافيزيقيا وسائر أشكال العقيدة، وكذلك أشكال الوعي اليت تتجاوب معها، بل املسألة ابملعكوس، فالبشر بتطويرهم انتاجهم املادي 

 األفرادملادية، هم الذين حيولون هذا الواقع الذي هو خاص هبم وحيولون فكرهم ومنتجات فكرهم.. ان نقطة االنطالق هي وعالقاهتم ا

                                                           
  زياد السراحنة، احد المبحوثين . 153
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اي يتم انتاج الوعي حبسب ماركس من خالل االنتاجات املادية اليت تقوم ببناء عالقة الفرد مع ، 154" الواقعيون واالحياء أنفسهم
نية االحالة او القيام ابلفعل لألفراد االحياء، اي مبجموع االنتاجات املادية اليت يقوم هبا االفراد وفقا واقعه، فهذا التحليل  حيصر امكا

انتاجها، ويف سحب هذه النظرية يف التعامل مع فكرة " املقاومة " اليت يعيد متثيلها من  إبعادةلأليدولوجيا اليت حيملوها ولديهم الرغبة 
يعين غياب الفعل او استدعاءه، فاخلطاب احلي هو الذي ينتج التمثالت يف الشارع، احلي، واملدينة،  خالل الشهيد فان غياب الفاعل

املختلفة، وهذا ما يتأرجح حوله البحث، فكل املبحوثني يقدرون العمل مهما كان حجمه الذي قام  التأويالتويتم اخرتاقه من خالل 
" االستعمار، ولكن مع ذلك فان معظمهم صرحوا اأوجعو د وخاصة الشهداء الذين " " فخر" مبا قدمه هؤالء االفرابه الشهيد، ولديهم 

ابن الصور وامليادين تربطهم مبجموعة من الذكرايت، وتعيد اليهم جزء من احلزن، ولكنها بنفس الوقت ال تدعوهم اىل االقدام للفعل 
، الن فعلهم مل يفضي اىل التحرر، او حىت التغيري يف شكل العالقة بني املستعمر واملستعمر، وامنا يتوسع الذي يفقدهم حياهتم

 اجلدوىاالستعمار داخل االراضي الفلسطينية بنفس الوترية، واملمارسات القمعية تشتد وال تقل، وابلتايل تسيطر على ذهنية االفراد " 
 تمراره" ضمن منظومة مربكة من التصرحيات والتوجهات جتاه الفعل وقبوله ومقدار من الفعل" مع التشديد على امهية " اس

155 

 . 2016صورة من مدينة اخلليل/ شباط  .35

 احلزن املرتبط به، وشكله من حيث قوته يف التأثري يف الكيان االستعماري. 
                                                           

 .21-19، ص1965، فريدريك انجلز، األيدلوجيا األلمانية، تر جورج طرابيشي، دار دمشق للطباعة والنشر، دمشق، كارل ماركس154
، تظهر مجموعة من اسماء الشهداء بخط واضح وكبير نظرا للرساميل االجتماعية لهم، 2006ميدان شهداء الخليل، تم عمله في غام  155

 واخرى بخط صغير وغير واضح . 



107 
 

156 

 . 2016صورة من مدينة اخلليل/ شباط  .36

157 

 . 2016ليل/ شباط صورة من مدينة اخل .37

احلزن الذي يعيد خلق تصورات األفراد عن معىن الفقدان املرتبط بفعل املقاومة، حبيث يعيدان هذا النقاش اىل فكرة الفرح وختطي البكاء 
وسببها، والسؤال هنا يف استقبال " الشهداء" نتيجة للفعل الذي قاموا به، وما ألت اليه هذه التضحية بغض النظر عن كيفيتها ووقتها 

                                                           
 . 2006جموعة من شهداء الخليل، ميدان لم 156
  ميدان الشهيد نادر ادريس، الخليل. 157
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لفقدان يف السياق الفلسطيين؟ واآلليات اليت من خالهلا يتم تثبيت الزمن من اجل ضمان عدم االنفكاك من هذه املنظومة عن معىن ا
  الفلسطيين؟اليت ينظر اليها كتأريخ للمعىن 

يف منطقة اخلليل، فيمر عن امسائهم عائالهتم  ااستشهدو ابلنسبة للمبحوثني فتشري صمود " ابن هذه امليادين حتف  ذكرى الناس الذين 
 158ابن لنا أثر عندهم " ألنفسناورمبا ابنائهم وابلتايل يبقى هذا احلقد على اجليش، ونبقى نقول 

ى ماذا يقدرها، فاذا نظريت اليها جتديها حماطة ابلقمامة وعدم االهتمام، تر  أحدينتبه اىل هذه امليادين وال  أحداما أكرم " فيقول ابنه ال 
ال متثل قدسية ابلنسبة للناس، فهي حجارة يوضع عليها جمموعة من  ألهنايدفع القائمني بوضع شائك من احلديد حوهلا حلمايتها، 

 159االمساء، بعضهم نعرفهم وبعضهم ال نعرفهم " 

م هم من يتأثرون عند رؤية هذه وتضيف ميسون " الوجع ال يؤمل اال صاحبه، مبعىن ان اهل هؤالء الشهداء وجرياهنم وابناءهم وزوجاهت
 160امليادين اما الغرابء فال تعنيهم شيء" 

161 

 . 2016صورة من مدينة اخلليل/ شباط  .38

ال يستدعي الفعل البنية االجتماعية وامنا يكون نتاجا هلا، وجملموع االفعال اليت خلقت هذه التصورات يف بنية من االنتاجات الرمزية 
يف الفضاء العام وتوجيها لألفراد بطريقة قصرية، هذه البىن البصرية اليت تطرح جمموعة من االحداث يف املاضي، واليت ال  متثيلهااليت يتم 

                                                           
 سنة، سكان الخليل .  23صمود مطير، احد المبحوثين،  158
 عام، سكان دورا الخليل .  30اكرم ، احد المبحوثين،  159
 عام، سكان الخليل. 43ميسون، احد المبحوثين،  160
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ينكرها املتلقي، ولكنه يكون جمموعة من التصورات الذاتية ذات القرب/ البعد عن املنظومة القصدية اليت جاءت لتمثل هذا الفعل، او 
كل جمتمع حيتاج إىل أن يشعر اء العام، ويبقى " املاضي حقيقية اجتماعية كما يطرحها دوركايهم، وان  لتعيد تثبيته داخل الفض

ابستمرارية املاضي، وأبن هذا املاضي هو الذي مينح األفراد واجلماعات هويتهم، هذه الفكرة تسمح لنا برؤية الذاكرة اجلماعية كإحدى 
، بغض النظر عن الطريقة اليت يتم من خالهلا بناء هذه الذاكرة واعادة متثيلها وعرضها جملموع 162شكال املهمة للحياة االجتماعية"اإل

االنتاجية تسعى اىل خلق جسر يربط هذه اجلماعة مباضيها، ويعمل على خلق حالة من االمتداد املتلقني، فهذه البنية الذاكراتية 
موعة من الرمزايت واالفعال االجتماعية تذكر الناس ابرتباطهم هبذا املاضي اجلمعي له، حىت وان اصبح غري حمسوسا او مرئيا فتبقى جم

 وبقوة أتثريه عليهم من حني اىل آخر . 

الذاكرة مثل العقل فردية وليست مجاعية. لكنها، أيضاً، كاللغة اجتماعية ال فردانية. للذاكرة مضمون اجتماعي، ويطرح عزمي بشارة " 
سياسي_ االجتماعي تتفرد الذاكرة الفردية. ولكي يتجاوز مفهوم "الذاكرة اجلماعية" جمرد التدليل على ويف السياق االجتماعي أو ال

وجود سياق وجود سياق اجتماعي جيب أن تتوفر "اجلماعة". عندها تكون الذاكرة االجتماعية ذاكرة اجلماعة، وليس جمرد تدليل على 
ل كل ما يتم طرحه ابلفضاء العام هو نتاج اجتماعي يشكل فيما ذاكرة اجتماعية، وابلتايل وحبسب هذا التحلي ".اجتماعي ألي ذاكرة

 ويتم التعبري عنها مبجموعة من الطرق والتمثالت البصرية احدها . 

من جمموعات اجتماعية خمتلفة متتلك كل واحدة منها على  يتألف اجملتمع البشري أبننقال عن هالبواكس كما يضيف سوكاح زهري 
يد عنه أفرادها للذاكرة وللمعرفة. يعترب هالبواكس الذاكرة املشرتكة جلماعة بشرية معينة، شرطا ال حم ومشرتك بنيداخلي  حدة رصيد

حيث أن هذه اجلماعة البشرية أتسس هويتها عرب فعل التذكر، هذه اهلوية اجلماعية هي إذن نتيجة لوجود هذه اجلماعة نفسها، 
فوق فردية عند االستدعاء املشرتك ملاضي تلك اجملموعة  هبذه اجلماعة، بعبارة أخرى تتشكل اهلوية املاللتفسري املشرتك للماضي اخلاص 

اجلمعية هي ذاكرة الذاكرات اجلماعية أو جمموع هذه الذاكرات يف جمتمع بشري  إن الذاكرةاالجتماعية. على هذا األساس ميكن القول 
وال 163جلمعية، كما يراها هالبواكس، أال وهي أتسيس "هوية" اجملتمع وضمان سريورهتا".ما. وهنا أيضا تتجلى بوضوح وظيفة الذاكرة ا

التفافها حول جمموعة من القضااي اليت تشكل اجملتمع، وتعمل على خلق حالة مجاعية لألفراد، يتم هذا التجلي الوظيفي اال من خالل 
ص القضااي املشرتكة، وسياقات الفقدان اليت أسست لشكل ذاكرايت ويف احلالة الفلسطينية نظرا " لالنسجام " بني اجلماعة فيما خي

مجعي حياكي عملية الفقدان تلك، وابختالف بني سوكاح زهري وعزمي بشرية يف تفكيك مفهوم الذاكرة وارتباطها ابلقضااي املشرتكة 
فضاءات العامة، حبيث ال ميكن ان حيدث هذا بني اجلماعة فان الفعل او احلدث يبقى املشكل اجلامع الذي يعيد توليد املعىن ضمن ال

                                                           
، صورة فلسطين في روايات الالجئين الفلسطينيين"دراسة مقارنة بين مخيم قلنديا في فلسطين ومخيم اليرموك في سوريا، لورا عدوان 162

 .36، ص 2009رسالة ماجستير،  جامعة بيرزيت، رام هللا، 
، 2006، 1755، الحوار المتمدن، عدد ، مفهوم الذاكرة الجمعية عند موريس هالبواكسسوكاح زهير 163
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التفكيك والتأويل خمتلفة يف عمليات اعادة  أبشكالالتوالد بال " الفعل" الذي يعمل على ارغام اجلماعة للرزوح حوله، واملكوث 
 ليصبح الحقا وبفعل الزمن خارجا عن االرادة الفردية وقوته تنبع من قوة اجلماعة. 

 

 . 2016من مدينة اخلليل/ شباط  . صورة39

ان انتاج املعىن الذاكريت ال يتم ابنفصال عن املؤسسة الرمسية، فلضمان هذه االستمرارية تقوم مبأسسة الذاكرة، واخضاعها النتقائية 
حد اشكاهلا تقوم عالية تكثف حضور جمموعة من االستعارات الداللية وتقصي بعضها، فاملؤسسة ومتثالهتا اليت ميكن ان يكون احلزب ا

ذاكرة ومتثالهتا على بناء خطاهبا الذاكرايت، البصري فيما خيدم مصاحلا وحيقق املعىن، مع احلرص على حتقيق حالة االنشباك بني ال
وارتباطها ابلسياق االجتماعي والسياسي والثقايف للجماعة، وهذا االنشغال من قبل املؤسسات الفلسطينية ليس هبدف احلفاظ على 

واملستعمر االسرائيلي، الن هناك استيالء واعادة  الفلسطينينيكرة فقط وامنا خللق خطاب مقاوم، نظرا لالستمرارية الصراعية بني الذا 
توظيف هذا التاريخ من قبل املستعمر يف خدمة مشروعه الكولونيايل، فالكثري من احلجارة واالاثر والكتاابت متت مصادرهتا وتثبيتها يف 

" يف حماولة لكتابة اتريخ يؤكد ارتباط املستعِمر مع االرض، وحملاولة تثبيت وجودها بشكل دائم ضمن الفضاء ةإسرائيلي اماكن وبيوت "
 البصري " للمواطنني" من اجل ضمان استدخال هذا اخلطاب . 

اظ على رهبته الثقيلة داخل بني خطاب الذاكرة واآلليات اليت يتم اتباعها يف عملية تسويق هذا اخلطاب واحلف ميكن الفصلكما ال 
عن املقولة " لكي ال ننسى" وان كانت ال تشكل حالة من  أبخرىامليادين يف مدينة اخلليل لتعرب بطريقة او  وأتيتالفضاء العام، 
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والتأجيج اال ان استمرار حضورها االجتماعي داخل الفضاء العام حيقق هذه الغاية، أي بقاء امتدادها الذاكرايت والرتكيز على التفاعل 
  اخرى. أحاينيخلق حالة من عدم النسيان يتجاوز السلطة وخطاهبا احياان، ويكون امتداد هلذا اخلطاب 

ه واليت تتعلق بتحليل قدرة البصري على تشكيل خطاب مقاوم، ال ميكن ان يتم ويف عملية احلفر تلك اليت يتبعها البحث منذ بدايت
التغاضي عن فكرة " املواجهة مع املستعمر" ليس من خالل جتييش االفراد واحلفاظ على استدخال اخلطاب الندي بني املستعمر 

ت املواجهة تستهدف املستعِمر بشكل مباشر دون من ادوا كأداةواملستعمر، ولكن وبصورة أخرى يتم توجيه التعبريات البصرية ايضا  
العمل على استهداف وسيط " الفرد الفلسطيين " ملواجهة املستعِمر، ومن االمثلة على ذلك ميدان فلسطني الذي مت وضعه مباشرة 

النقطة حتديدا، ففي البلدة مقابل مستوطنة " بيت أيل"، وكما متثل ميادين الشهداء يف منطقة أحد االدوات املهمة يف االشارة اىل هذه 
الشهداء على الرغم من تواجد املستعِمر بشكل دائم يف شوارعها،  أبمساءالقدمية يف مدينة اخلليل يتم العمل على تشكيل ميادين 

في عصر السياسات املشهدية يصبح نضال ف" وكجزء من اقحامهم ومواجهتهم يتم احلفاظ على الذكرى من خالل هذه املواجهة، 
سطينيني هو العثور على النطاق الضيق الفاصل بني االنكشاف يف وجه مكائد الصهيونية وبني ممارسة نضاهلم أمام مجهور الفل

 164ومتعاطف ومستعد لريى ومييز"

من  يستطيعونمبعىن اخر يتم التعامل مع الفضاء البصري ليس مبنطق االنكشاف وامنا من اجل خلق حالة من املقاومة لدى االفراد 
يف عملية مقاومتهم للمستعمر، وال متثل هذه التعبريات ردات فعل مطلقة، وامنا حالة من املكوث التارخيي  أداتيهتبين توجهات  خالل

وعمليات احلفر يف الذاكرة الفلسطينية يف حماولة لتحصني " الكل " الفلسطيين من عمليات النهب والسلب والسيطرة اليت ميارسها 
نسان والذاكرة، هذه الثالثية املعرضة ابي وقت لالغتيال واهلدم والتشويش من قبل املستعمر، لذا حتتاج املستعمر على االرض واال

 لنظام يستطيع ان يقيها من هذه احملاوالت ويقدمها للعامة على اهنا شكل من اشكال املقاومة. 

انتباههم بكل االوقات، اال اهنا مؤكد تغيض اجلنود الذين فيقول عبد الرمحن " ان امليادين وان كانت ال تثري انتباه الناس او ال تثري 
ميرون جبانبها بشكل يومي، فامليتون واالحياء هم حمط استهداف ولذا ال يسمحوا لألهل ابستالم جثث ابنائهم، فهم خيفون من 

ت االقتحام والتفتيش، فعلى الرغم ايسني او حيىي عياش يف عمليا ألمحدالطرفني من االحياء واالموات، فمثال ميكنهم متزيق اي صورة 
، ، ويتذكرون جيدا بكل مرة ماذا فعلوا هبم، لذا حالة الكره سوف تبقى لألبدأتثريهمموجودين اال اهنم خيافون من  ايعودو من اهنم مل 

 165وستستمر وتتصاعد وتريهتا " 

ان عملية مأسسة التعبريات البصرية وبريوقراطية التحكم داخل هذا الفضاء يعمل على حتديد شكله، وايضا شكل رهبته وقوهتا، فال 
جهة او مجاعة او فرد ان يقوم ابخرتاق هذا الفضاء بدون التوجه اىل املؤسسة الرمسية اليت تديره، وختتلف قمعية البريوقراطية  أليميكن 

                                                           
، 2010 بيروت، الفلسطينية، الدراسات مؤسسة لبنان، في الفلسطينيين لالجئين المعاش الواقع الهوية، تجليات ،محررامحمد الخالدي  164
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اخرى، فمثال يف رام هللا اي اخرتاق يقوم على بناء عناصر مادية مثل امليدان، او حىت جدارايت وكتاابت يتم العمل  من حمافظة اىل
خترج من البلدية فقط وبعد على ازالتها من البلدية بشكل سريع، وان التصاميم واألفكار اليت يتم ختيلها حول طبيعة الفضاء العام 

طولكرم فان عملية التدخل يف الفضاء العام يغلب عليها الطابع التجاري، فحسب ما مت التعبري عنه فان  املوافقة عليها، اما يف حمافظة
التدخالت اليت تتعلق ابجلانب الثقايف قليلة وتكاد معدومة وهذا ما تعزوه البلدية لبعدها عن اماكن االحتكاك املباشر واجلدار، وايضا 

تشكيل طابع املدينة الثقايف من خالل العمل على تشكيل الفضاء  إبعادةالثقافية اليت تقوم  ندرة مؤسسات اجملتمع املدين واملؤسسات
بيت حلم مع رام هللا يف احلضور املكثف للبصري داخل الفضاء  وتتشاركالبصري فيها، وايضا ال تنفصل اخلليل عن هذا التحليل، 

 مع هذه املدن اعلى اساسها .  املديين نظرا للطبيعة او الصبغة الثقافية اليت يتم التعامل

ضمن اترخيهم النضايل املشرتك، فتجربة االستعمار والصراع اليومي املستمر  الفلسطينينيمع ان الفقدان هو حالة مجعية يتشارك فيه 
فة اليت تعرب يولد جمموعة من االليات للمقاومة، اليات تعمل على تثبيت ذاكرة الفقدان واعادة مأسستها، من خالل الرمزايت املختل

  النسيان.عن هذه احلالة من الفقدان يف احملاوالت املتعددة لعدم 

166 

  . 2016صورة من مدينة اخلليل/ شباط .40
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 -الثاين: الفصل 

 التعبريات البصرية وتتبع متثالهتا اداخل الفضاء املديين الفلسطيين.  كأحداجلدارايت   2.2.1

 اجلدارايت: حماوال الستحضار اجلمالية يف التعبري عن الواقع االجتماعي. 2.2.2 
167

 

 . 2016جدارية األسرى يف رام هللا/ نيسان .41

تكمن املقاربة اليت يتخذها هذا اجلزء من البحث حول استخدام عنصر اجلمالية يف التعبريات البصرية اليت يعج هبا الفضاء العام، فمن 
املتعددة اليت ترغب يف تصديرها  واإلحاالتخالل تتبع امليادين العامة يف كل من املدن االربعة اليت يتناوهلا البحث، وايضا اجلدارايت 

العام والعمل على خلق خطاب يعيد تصور اجلماعة عن ذاهتا، وذاكرهتا، وقضاايها اليومية، حبيث تلعب هذه التعبريات كما للفضاء 
مبجموع التمثالت اليت تعيد انتاجها حول اجلماعة؛ مبعىن قدرهتا على نقل اساسيتني االوىل تتعلق  وظيفتنيجاء يف الفصول املاضية 
عة الواحد داخل الفضاء املشرتك، أي الوظيفة اليت تتعلق بصفتها توثيقا سياسا، اجتماعيا، ثقافية ملا تقوم القضااي املشرتكة بني اجلما

بطرحه داخل الفضاء او متثيله داخل هذا الفضاء من احداث سياسية، وشخصيات كارزمياتية ذات انتاج سياسي، نضايل، ثقايف، 
 رمزي يف اجملتمع الفلسطيين . 

نية كوهنا اداة الدولة احلداثية لعرض خطاهبا االجتماعي للشعب وخلق اليات استمراره واستبطانه عرب جمموع الرمزايت اما الوظيفة الثا
اليت تعرب عنها هذه التعبريات البصرية، ابستخدام هذه االدوات بطرق متعددة، من هذه الطرق ما يقوم على الرمزية املطلقة، ومنها ما 

                                                           
 جدارية االسرى، رام هللا .  167



114 
 

العاديني فهم داللتها ومتثالهتا"، وختتلف هذه  لألشخاصشعيب " مبعىن عدم املبالغة ابلرمزية اليت ال ميكن جيمع بني اخلطاب الرمزي ال
االستخدامات برمزيتها وخطاهبا من مدينة اىل اخرى، على الرغم من االتفاق حول القضااي الفلسطينية اجلامعة اليت جند جمموعة من 

ية، مثل ميادين متثل ايسر عرفات، او شهداء اتبعني ألحزاب سياسية مثل جورج حبش او الرمزايت تعرب عنها يف كل مدينة فلسطين
امحد ايسني وغريهم، ويعتمد وجود هذه التعبريات البصرية املتعلق ابلشخصيات على الرساميل االجتماعية والثقافية اليت ميثلها كل منهم 

 تماعية الفلسطينية .ابلنسبة للحزب الذي ينتمي اليه، او دوره يف احلياة االج

هذا من انحية الوظيفية، ولكن وما يدعيه التحليل هنا هو عدم عبثية هذه التعبريات بصورة مطلقة، حبيث تويل املؤسسة الرمسية املخولة 
ضاء للموافقة على عرضها داخل الفضاء العام االمهية اىل شكل هذه التعبريات والصفات اجلمالية اليت ميكن ان تعكسها داخل الف

 العام، وهذا ما ميثله قول رئيس بلدية رام هللا حبيث ذكر 

، " ابنه من املهم ان تكون مدينة رام هللا مدينة مجيلة وفيها الكثري من التعبريات اليت تدل على احلياة، مبعىن ان تكون خضراء، وعصرية
تشبه اي مدينة ابلعامل من حيث الرمزايت اليت تكون موجودة يف املدينة، وهلذا تتوجه البلدية للتعبري عن جمموع القضااي من خالل 

 168"  املرأةابلفنون مثل صرح الشهداء، او حىت جدارية االسرى او الدفاع عن االهتمام 

 وتضيف السيدة مها شحادة " ابن تعاون البلدية مع البلدايت يف العامل يهدف لتكون البلدية املركز يف صناعة املدينة، وللتعلم من جتربة
ة، فرام هللا مدينة عصرية جامعة لكل الناس من كافة العامل ولذا هنتم البلدايت االخرى يف رسم مدهنم وطرق تعبريهم عن القضااي املختلف

 169ابن يتم التعبري عن هذه املدينة وقضاايها بصورة مجيلة وفنية " 

 يدوبينما يف بلدية اخلليل االمر خمتلف قليال حبيث ال ميثل الشكل اجلمايل اولوية لدى دائرة اهلندسة يف البلدية وكما قال السيد اجمد عب
" ابن استحداث القسم التجميلي املسؤول عن املدينة هو يف رام هللا وممكن يف بيت حلم، ولكن يف اخلليل اغلب التدخالت داخل 

ال نستطيع مبرحلة من املراحل االعرتاض، اما ابلنسبة للجدارايت  ألنهاملدينة تكون من قبل االحزاب السياسية وحنن ال نعرتض عليها 
ها فهي جاءت نتيجة ملركز اسعاد الطفولة وهو املركز الثقايف الذي ميثل البلدية، وجاءت املبادرة من الفنان " مثل عيون سارة وغري 
 170يعمل يف البلدية" وابلتايل العملية كلها كانت حتت اشرافه ووفقا لرؤيته، والبلدية دعمته "  ألنهيوسف كتلو" نظرا 

رام هللا حبيث هتتم البلدية بعرض اجلانب اجلمايل وليس فقط الوظيفي من خالل يتشابه قليال مع بلدية  فاألمراما يف بيت حلم 
احياان يتم العمل على التعبريات البصرية وهنا مشاريع ضخمة قيد االنشاء تنطلق من هذه الفكرة حبيث ذكرت السيدة كارمن " 

 وأبمجلطريقة ممكنة  أبفضللدية على تقدمي االشياء حباجة الن نعمل عليه ولكن ابلغالب هناك حرص من قبل الب ألننااملوضوع نظرا 

                                                           
 موسى حديد، رئيس بلدية رام هللا . 168
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مكاان " للحج" ويزورها مئات االالف سنواي فمن املهم ان تتخذ  ألهناطريقة ممكنة، الن هذه التعبريات ابلنهاية تعرب عن املدينة، ونظرا 
 171صفة اجلمال جزء مهما ابي عمل نقوم به كبلدية " 

فيما بينها ضمن رؤية املؤسسة الفلسطينية الرمسية كما مت التعبري عنها، فال يوجد تعبريات بصرية  فالشكل والبنية االجتماعية ال تنفصل
على االقل فيما يتبعه البحث خارج سياق البنية، وان كان هناك الكثري من احملددات اليت جتعل هذه التعبريات ذات صفة مادية فقط 

اف هبا داخل مجاعة معينة بينما من املمكن ان حتظى " بتقديس" لدى مجاعة وغري قادرة على بناء خطاب مجعي، وال يتم االعرت 
حبيث يدعى موريس هالبواكس يف كتابه  اخرى، وكل هذه التعبريات تنحصر داخل حدود مكانية يف انفصال او تتابع زمين حمدد، 

موقعه يف حيز مكاين، وال ميتلك امتداداً ومرتكزاً مادايً يف ان معاً. ذلك  أيخذ"  ليس هناك جمتمع ال حول املورفولوجيا االجتماعية ابنه
" ان علم ، ويضيف 172على تقبلها على طريقتها اخلاصة" أن نشاطًا مجاعيًا يفرتض تكيف اجلماعة مع ظروف مادية، تكون ملزمة

كزان اهتمامنا على هذه األشكال املادية، فمن ر  وإذاالشكل االجتماعي مثل علم االجتماع، يستند قبل كل شيء اىل صور مجاعية. 
الصور اليت أتتيه من هذه  اجلماعة يفأجل كشف جزء من النفسية اجلماعية. ألن اجملتمع ينحصر يف العامل املادي، ويوجد يف فكر 

فاظ على احليز من أجل احلالكيان و  إلدراكالظروف املكانية، وهذا هو مبدأ االنتظام واالستقرار، متامًا كما حيتاج الفكر الفردي 
، مبعىن ان الشكل الذي ميكن للمجتمع ان يعرب عنه به عن ذاته يتمثل ابملادي كونه الصيغة اليت يستطيع من خالهلا ان 173توازنه"

آخر، واذا يعمل على تكامل الصورة، ورمبا متثل هذه املقولة جدال كبريا ميكن نقدها بسهولة اذا اختذان ملفهوم املادي بعدا او تعريفا 
الذي يعرب عن جمموع القضااي احمليطة به، فالناس بوجودهم  املصطنعاعتربان ان صورة اجملتمع يتم حتديدها فقط من خالل الشكل 

املادي والالمادي هم تعبري عن شكل اجملتمع وصورته، ووجودهم كمتحركني داخل هذا الفضاء بشكل يومي وعادي خيلق أتويالت 
ن االنطالق بتحليلها من صفتها املادية، وان كنا هنا حمكومني مبجموع االدوات املادية اليت متكننا من التحليل حياتية يومية ال ميك

احلذرية فان هذا  االحنيازيةالعلمي وفقا جملموع الدالالت السوسيولوجية اليت يتقصاها البحث، وليس من ابب التأويل املطلق او 
املؤسسة الرمسية اثناء عرضها  ارأتتهق املعىن للصورة وتعطيها بعدا خيتلف عن اخلطاب الذي التحليل يقصي االفراد كذوات تعيد خل

 هلذه الصورة داخل الفضاء العام، فال ميكن التعامل مع الصورة ابحليادية املطلقة، وال على املستقبلني على اهنم ادوات استقبالية وحسب
 الصور .  وامنا يعيدون انتاج معانيهم اخلاصة من خالل هذا

او من انحية أخرى يقومون بعملية جتاهلها، والتجاهل الواعي والغري واٍع ميكن ان يقودان اىل جمموعة من امليكانزميات الداللية اليت 
تفصيال ملا نعنيه  أكثريولوجيا االستقبال وستعطي صورة عامة حول ارتباط هذه التعبريات مع الناس، ورمبا يكون الفصل املتعلق بس
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لية التجاهل الواعي ملكوانت الفضاء العام، ولكن ميكننا االنطالق من ادعاء ان وجود هذه التعبريات ال يتم بشكل عبثي وامنا بعم
 فيه.دالالت السوسيولوجية يف السياق الذي تنشأ حيمل جمموعة من ال

فمثال الصورة اليت مت عرضها يف بداية هذا اجلزء واليت مسيت ابسم " جدارية االسرى" واحلقيقة اهنا تعرب عن نقيض الفكرة، مبعىن تشري 
 اىل حالة " األسر" ولكن ال متثله او متثل املفهوم النقيض وهو " احلرية" من خالل متثيل جمموعة من النساء والرجال هلذه احلالة عرب "

مرفوعة اىل حيث " الشمس" ورمزيتها يف التعبري عن  فالرؤوسم" مع شعارات تدلل على حب احلياة والتطلع بشغف جتاهها، ايديه
حبيث ال تعرب عن القضية وحسب وامنا تعيد االنظار احلرية والتواجد خارج اجلدران، وقد مت العمل على هذه اجلدارية بشكل فين 

عها مل يساعد يف عملية االنتشار الواسع للفكرة اليت حتملها، او بعدها عن مركز املدينة حصر بشكل ملفت هلذه القضية ومع ان موق
اىل ان العمل على هذه اجلدارية بدعم من وزارة االسرى متُثاُل لدورها الذي ينبغي عليها القيام به جتاه  ابإلضافةالفكرة اليت تعرضها، 

 قضية االسرى . 

174

 

 . 2016املرأة/ رام هللا/ شارع االرسال/ نيسان  جدارية.42

، ولكن تكمن هذه التحليل السوسيولوجي إطاريف ثنائية الوظيفية واجلمالية ال ميكن ان يتم اسقاط مفهوم وتبين االخر على االقل يف 
ايل، وبعضا منهم يسقط االسقاطات جملموع املتلقني حبيث من يرى منهم هبذه اجلدارايت طابع وظيفي، ومنهم من يرى طابع مج

 املفهومني ويعيد تشكل مفهوم خاص به، فمثال يف اجلدارية اعاله واليت يطلق عليها " املرأة" تصور مؤسسايت متمثل برؤية بلدية رام هللا
  تعكس جوانب خمتلفة فإهنامن حيث تعبريها عن نضاالت ودور وحرية املرأة الفلسطينية، بينما ابلنسبة جملموع املتلقني 
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مرة اعرف  ألولتذكر سالم " وعلى الرغم من انين امر كل يوم من امام برج فلسطني وارى اللوحة اليت تتكلمني عنها ولكن فمثال 
 175امسها، وبصراحة كنت اعتقد ابهنا رموز كنعانية او ما شابه ذلك، ولكنها ابلنسبة يل مجيلة جدا بغض النظر عن امسها ومعناها " 

ان ارى اللوحات اجلميلة، وخاصة يف الشارع،  أحباليت حتملها " ابلنسبة يل  القضيةجبمالية اللوحة بغض النظر عن هتتم  فإهنااما جمد 
 أكثرمن الكتابة فهو يعرب  أكثرالرسم  وأحبان ييتم عرضها بشكل مجيل بدون مباشرة ابملعىن،  أحبحىت االعالانت التجارية 

 “. أكثرويعطي انتباه 

بال معىن ال داعي لوجودها، ولكن بنفس الوقت ان يتم مراعاة فهم  فاألشياء، الوظيفتنياما مسر " فرتى ابنه من اجلميل اجلمع بني 
مت عملها من قبل فنان، وايضا فيها الكثري من الرموز  ألنهمؤكد لن يفهمها الكثري ببساطة  املرأةالناس وقدرهتم على التحليل، فجدارية 

 176ال يفهمنها"  أنفسهنمكن حىت النسوايت اليت من امل

الدالالت السوسيولوجية لتفسر قرب هذه التعبريات من االفراد  أتيتال ميكننا الفصل بني الوظيفية واجلمالية يف هذا السياق وامنا 
التعبريات اليت يتتبعها  ، وهنا لسنا بصدد طرح هذه القضااي وحضورها يف البنية االجتماعية، وامنا فحص قدرةاالجتماعيةوقضاايهم 

املقصود ابلثقافة البصرية هو امتالك البحث يف طرح هذه القضااي وشكل هذا الطرح واستقباله داخل الفضاء املديين الفلسطيين، " ف
يات تدليل امليكانزمات اليت تشتغل وفقها الصورة من الناحية السيميائية، وال يتم هذا طبعا اال ابالشتغال الدائم على البحث يف كيف

ان تقول يف حلظة  ما  إبمكاهناالصورة واحيائيتها اليت ال تنتهي. ان الصورة ليست معطى جاهزاً بريئاً، لكنها محالة اوجه ومائعة املعىن، 
انحية أخرى وكما يظهر من خالل امليدان ان تعيد توليد املعاين وفقا ملنطق من  وإبمكاهنا177تعجز االالف األلفاظ عن البوح به".

داخلي خاص ابملتلقي وابلتعبريات نفسها، ويف هذه احلالة ال تقول شيئا وامنا تساعد يف ترتيب االقوال واظهارها اىل الفضاء العام 
حبيث توجه عملية " القول" و " التأويل " هذا من انحية، وحىت يف تشكيلها خطاب او قول يتعلق برفضها كما حدث مثال مع متثال 

متأصلة يف اخلطاب نفسه من حيث رؤيته لتمثالت هذه التعبريات داخل   " يف بلدة بريزيت، فان عملية الرفض" عبد القادر احلسيين
هلا منطقها وخلفيتها االجتماعية والدينية اليت تفتح هذا الفضاء ابلتحديد، واجلماعات اليت تتفاعل مع هذا اخلطاب بقبوله او برفضه 

هذه املساحة من أجل القبول او الرفض او احلياد مما يتم عرضه داخل هذا الفضاء، ولكن هذه املواقف الثالث "الرفض، القبول، 
كاٍف، لذا تلجأ املؤسسات اليت   احلياد" تتأثر خبلق رأي عام حول هذه التعبريات؛ مبعىن ان وجودها حبد ذاته بكثري من االحيان غري

مع جمموع الناس وابلتايل تشكيل رأي عام حول  يتماهىخطاب ميثله ورمبا يستفز او  ابختالقتقوم بتشكيل هذا اخلطاب البصري 
ة من غري مرئية تقريبا وغري شعبوي أبماكنهذا االختالف، فمثال العمل على جدارية صرح الشهداء، او جدارية االسرى، او املرأة، 

حيث احلركة بشكل يومي يف املكان، وعدد املتلقني ييجعلها جمهولة ابلنسبة للكثري من الناس، وال تشكل معىن هلم، بينما وعلى الرغم 
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من بعد متثال " نيسلون مانديال" وعدم شعبوية املكان، اال ان الشباب حتديدا حيرصون على الذهاب والتصور مع التمثال، وأغلب 
، وهذا ما يفسره تشكيل رأي عام، او حالة عامة جتاه هذه ابإلجيابين مت سؤاهلم حول معرفتهم ابلتمثال فاهنم اجابوا املبحوثني الذ

كتمثالت مكانية غري مرئية، وهذا التحليل وان أوىل دور املؤسسة الرمسية الدور يف عملية تشكيل هذا الرأي من التعبريات وعدم ابقائها  
املستهدفة" ولكن التمثال نفسه وتصميمه وضخامته، والبعد االنساين والتارخيي العاملي الذي حيظى به "  للجماعاتمنطق تربيري 

 ساهم يف تكوين هذا الرأي وهذه احلالة اجلماهريية جتاهه.  مانديالنيلسون 

178 

 . 2016/ شباط جدارية عيون سارة يف مدينة اخلليل.43

تساهم يف تشكيل آتلف بني اخلطاب البصري وعملية استبطانه من قبل االفراد الذين  179وهذه الرساميل حبسب املفهوم البوردزايين
يتلقون هذا اخلطاب، ويف مثال آخر يتعلق جبدارية " عيون سارة " يف مدينة اخلليل واليت مت العمل عليها من قبل احد الفنانني 

رها من قبل البلدية واليت سامهت يف وجود هذه اجلدارية " يوسف كتلو" فان هناك جمموعة من احملددات اليت مت ذك الفلسطينيني
وتقبلها، وعلى الرغم من البلدية اعطت اخليار للفنان الذي يعمل أبحد املرافق الثقافية اال ان هناك مأسسة للخطاب البصري من 

ال تتجاوز القيم واحملددات حيث جمموع الشروط اليت تفرضها املؤسسة الرمسية واملتمثلة بعكسها خلطاب هواييت فلسطيين وان 
وان تكون رسالتها مستمدة من هذه الشروط، اي ان تقدم خطاب هواييت/ ثقايف/ اصيل، االجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيين، 

دية اليت ضد الرواية اليهو لذا كان التعاطي مع هذه اجلدارية انتج من خطاهبا الذي يؤكد على " فلسطينية " املكان، وفلسطينية " سارة" 
تؤكد على يهودية سارة، وخاصة ان احلرم االبراهيمي قريب من املكان ومقام " السيدة سارة " فيه حبيث يتقاسم الطرفني الفلسطيين 
واالسرائيلي ملكية هذا املقاوم واحقية زايرته مع حتكم املستعمر االسرائيلي بشكل ووقت هذه الزايرات بكثري من االحيان، ومن انحية 
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أكدت اجلدارية على جمموعة من القضااي االساسية اليت تتعلق حبق العودة، وطبيعة مدينة اخلليل، وعنب اخلليل، واحلرية، وايضا  اخرى 
اىل استخدام امليثولوجيا يف عملية التصميم الفين  ابإلضافةعلى جتذرها،  أتكيداكانت الفكرة ان يتم تصنيعها من حجارة اخلليل 

يس مببدأ اجلمالية الذي شغل الفنان يف يت املتعلق ابهلوية ولمع الرتكيز على اجلانب الرساالمجايل وفكري هلا، جانب  إلضافةللجدارية 
 180انتقاءه وتركيبه لتصميم العمل عملية

181
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، من خالهلا حيتف  بتارخيه وحضارته، فانه اليوم أصبح مدينا يف ذلك للصورة البصرية، حيث لإلنسانكانت اللغة ديوااًن سالفًا   وإذا"
مبعىن اهنا تقوم  182ه دوماً".اليت تستعيد كل شيء ابلصورة وحتيلانتقلنا بفعلها من الثقافة الشفاهية والثقافة املكتوبة اىل الثقافة املرئية 

  العام.اليت تقوم بصناعتها، والصورة اليت تود اظهارها داخل الفضاء  تشكيل الزمان واملكان وفقا للمقولة إبعادة

من خالل اجلدارايت، فان هناك  إبنتاجهاواذا كانت االمثلة اليت ذكرت سابقا حتاول ان تركز على املعاين اليت تقوم املؤسسة الرمسية 
العام حتاكي خطاهبا الثقايف واالجتماعي وتعيد متظهره   مؤسسات غري رمسية تقوم بعمل مبادرات او تطرح مواضيع معينة داخل الفضاء

كخطاب عام، فمثال هناك جمموعة من اجلدارايت اليت اطلق عليها " ملا احليطان حتكي" وجاءت هذه املبادرة ابلتعاون بني مؤسسة 
االوروبيني ويقومون بعمل مشرتك ذو والفنانني  الفلسطينينيالناشر واالحتاد االورويب ويرتكز العمل على وجود جمموعة من الفنانني 

لسؤاله عن خطاب " انساين" يعتمد اجلمالة وال يقوم بتحدي العادات والتقاليد والقيم الفلسطينية، ويف مقابلة مع السيد يوسف 
 الفكرة واخلطاب الذي تود املؤسسة تصديره للمجتمع الفلسطيين فذكر 
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" ان الفكرة جاءت كمبادرة، من اجل االلتقاء بني الفنانني من اماكن خمتلفة، وتنظيم جمموعة من اجلدارايت اليت تضفي جانب مجايل 
طابع مقاوم، اجلدارايت فقط من اجل اجلمالية، وان تكون مليئة  أليبدون اي رسائل سياسية، وان يتم الرتكيز على عدم اشارهتا 

 ان حتاول تشكيل صور جديدة يف اجملتمع " املعاصرة، و  ابأللوان

هذا الرتكيز على اجلدارية واالنفصال عن السياق الفلسطيين املستعمر كان اجلزء االساسي الذي حتاول اجملموعة العمل عليه، مع عدم 
 اىل السالم يف خميم الدهيشة قدرهتا على التملص من جمموع الرمزايت اليت تتكون منها اهلوية الفلسطينية، مثل صورة احلمامة اليت تشري

يف بيت حلم، ومع ان املؤسسة تركت الباب مفتوحا لطبع وشكل اجلدارايت فهي مل تتدخل ابملطلق كما " ذكر االستاذ يوسف" ولكن 
 االورويب.. وتعزيز االرتباط مع االحتاد هناك خطاب انساين وددت املؤسسة ان تشري اليه

183 

 محلة ملا احليطان حتكي للتدليل على الفكرة. إطالقصورة من .45

184 
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وهذا االرتباط الذي تشكله اجلدارايت فيما خيص الذاكرة الفلسطينية وكون " احليطان" هي مساحة " املقاومة " املتاحة للفلسطيين 
 لإلشارةيلة من الوقت، فان العمل املشرتك على رسائل انسانية كما ذكرت املؤسسة مت اخذ طابعه االنساين وحتويل اخلطاب لفرتة طو 

الفنانني الذي شاركوا يف الرسم على  أحد" مطلب التخلص منه، وهذا ما عرب عنه إلنسانيةاىل املستعمر يف كثري من االحيان، نظرا " 
 احليطان 

، وكان من املفرتض استكمال هذه اللوحات مثل ابأللوان" ابلبداية مل يكن العمل منظم وكانت الفكرة تعبئة احليطان  عبد هللافيقول 
لوحة احلية اليت كانت متر بكل رام هللا، ولكنها مل تكتمل، حنن مع بعضنا كفنانني كانت خترج معنا افكار جمنونة ونقوم بعملها بشكل 

 فلسطينينيلبناء التجربة بني فنانني  ابألساستفاصيل كثرية عن اهلدف والرسالة ولكن ما اعلمه انه  مباشر على احليطان، ليس لدي
 يف حماولة لبناء عمل مشرتك "  وأوروبيني

ويف سؤاله عن هل مت االتفاق على عدم وجود اي تفاصيل حتيل ملقاومة املستعمر او لتدليل على الصراع االسرائيلي الفلسطيين ذكر 
ليس املهم ما تقوله املؤسسة فباستطاعة الفنان ان يتكلم عن الكثري من التفاصيل بشكل غري مباشر، وبشكل مباشر احياان، ابن " 

، وخاصة يف االماكن اليت يوجد فيها ولكن يف كثري من اجلدارايت مت االشارة اىل ايفا وحيفا والقضية الفلسطينية والصراع مع املستعمر
 "  الفلسطينية، حبث مت رسم رمز يتكلم عن القضية الفلسطينية او يذكر الناس مبا كاناجلدار، ويف املخيمات 

185 

 جدارايت ملا احليطان حتكي يف مدينة بيت حلم. أحد .47
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وهذا االختالف بني ما تطمح اليه املؤسسة الرمسية يف عملية تشكيلها للخطاب السياسي واالجتماعي يتعارض وبشكل منطقي مع 
خطاب الفنانني الذين يقومون ابلعمل، ويساعدهم يف ذلك قدرهتم على االبتكارية وامكانية ترميز اخلطاب عرب الفن، فالفنون هي 

االبتكارية او العبقرية يف عملية صناعة املعىن وزخامته، او ان تضاعفه وهذا يعتمد على صيغة اخلطاب االداة اليت ميكن ان تقلل من 
االثر الفين، حتديدات اجيابية. كانط حيدد العبقرية اهنا "  إلنتاج" يكتسب مفهوم العبقرية، وهي ضرورية  الذي يشري اليه العمل الفين

ان  أمكننا، ةالرومنطيقية االستعمال احلر للقدرة املعرفية"، وان حرران مفهوم العبقرية من اصوله االبتكارية النموذجية ملوهبة ذات طبيعي
نصفه بطالقة هكذا: يقتدر الفنان املوهوب على ان مينح تعبريا اصيال لتلك اخلربات، اليت يكتسبها يف التعامل املركز مع ذاتية غري 

 . 189مركزة، معتقة من ضغوط املعرفة والعمل. "

يعلق طبعا بتصوران لشيء ما، كما ان حكم الذوق يتناول فقط  ويضيف بتصوره عن اجلمال يف سياق حداثي ابنه اي " اجلمال"
ميكن ان يدرك على انه شيء مجيل يف جمال املظهر فقط،  ور ابللذة او عدمها، الشيء اجلميلالعالقة بني تصور الشيء والشع

، فيوصف ما يتمتع عادة عن مفهومية الفكر املموضع واحلكم اخللقي. كانط يصف حالة وكمتخيل فقط، ميكنه ان يؤثر على احلس
املزاج اليت تثريها لعبة قوى املخيلة احملركة مجاليا ابهنا اعجاب من دون اهتمام، وهكذا فان نوعية اثر ما، تتحدد بصرف النظر عن 

، ويطرح هنا فكرة جدلية حول االعجاب واالهتمام حبيث يفصل بني احلالتني يف السياق العملي ومبعىن اخر 190العملية ابحلياة" عالقة
يقدم الوظيفية اجلمالية اليت ميكن ان يدلل هلا الشيء او حىت العملية ويعزله عن ذاتيه املتلقي من حيث اهتمام، انبهاره، او انتماءه 

حبد ذاته أشكايل حيث ان االعجاب بطريقة واعية او غري واعية يتضمن او يتطلب االهتمام  للمعطى البصري الذي يتعرض اليه، وهذا
مثل االعجاب، كما ان الفعل حبد ذاته يرتبط مبساس الشيء ومقدار ابلشيء، فعدم االهتمام ال ميكن ان يولد معاٍن للشخص املتلقي 

 فأحياانامهية االنتاج يف تكوين افعال مثل االعجاب، او الرفض، او احلب،  ارتباطه مبجموع القضااي اليت يهتم هلا الفرد، وهذا ال حييد
يتميز املنتج بقدرته اخلاصة على تشكيل خطاب ميرر اىل اجلمهور حبيث يصبح فيما بعد شاغلهم اليومي، واحد االشياء املهمة اليت 

 ابلتحليل والتعليق.  ايتناولوهن

ملتعلق بصفة اجلمالية اليت ختول خطاب بصري يف االنتشار وحتد من آخر، فان التتبع امليداين وارتباطا ابلعنوان الذي يطرحه الفصل وا
الذين يقومون  لألشخاصجملموع هذه اجلدارايت واالشخاص الذين يعملون ضمن هذا احلقل وجدت الباحثة ابن صفة اجلمالية مهمة 

داخل الفضاء تشرتط ارتباط هذه التعبريات  األعمالترفض وجود هذه بعملية االنتاج، اما ابلنسبة للمؤسسة الرمسية اليت تقبل او 
مبجموع القضااي املوحدة للجماعة واحلفاظ على القيم االجتماعية من انحية، وان أتخذ طابع هواييت يعرب عن فلسطينية املكان واترخيه 

ل اخلطاب البصري ما حييل اليه ال ما يقول داخل مع عدم الرتكيز على اخلطاب املقاوم، او ان يتم عرضه بصورة رمزية، اي ان حيم
 الفضاء املديين الفلسطيين . 
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 سوسيولوجيا التعبريات البصرية يف اجملتمع الفلسطيين. 2.2.3

نه، م تشكيل املعىن الذي ميثله، واملرجوحتكمه وتنظمه وتعيد الفعل ومتظهره يف الفضاء العام جمموعة من امليكانزميات اليت  أتويالتيف 
ويالت ملا متثله املواد البصرية داخل الفضاء العام تعتمد بشكل مباشر على تلقي هذه االفعال واعادة فعملية االنبناء القصدي والتأ

شرعيته من خالل امتداده التارخيي واالجتماعي والثقايف لدى اجلماعة، حبيث يعرب عن جمموع  يستمدخطاب تكوين خطاب عنها، 
كل احلياة اة الشعب، ويعيد تشكيل شعورهم اجلمعي لضمان االتساق املفاهيمي داخل هذه اجملموعات على شالقضااي املفصلية يف حي
 . قهاوللسيطرة على التغريات اليت من املمكن ان حتدث، او حىت استبا االجتماعية، ومتظهراهتا،

سوسيولوجيا التلقي يف اجملتمع الفلسطيين، واآلليات اليت يف الفصل االخري من االطروحة تتناول الباحثة مفاهيم التلقي يف حماولة لتحليل 
ض اخلطاابت وتقصي آخر، وسبب امتداد بع حتكمها وتعيد موضعتها داخل الفضاء العام، وعن اآلليات اليت تستبطن خطاب ما

الفضاء البصري مباديته املطلقة  وعملية التتبع ال تستهدفوانتهاء آخرى، من خالل تتبع املواد البصرية يف الفضاء املديين الفلسطيين، 
م، واستبطاهنم خلطاب بعكس غريه، وتتبع الباحثة منهجية جتاه بعض التعبريات، رفضهم، قبوهل وامنا تشتمل اخلطاابت ومواقف الناس

والرمزية ابلنسبة ومتثالهتا اهلوايتية املقابالت من خالل سؤال املبحوثني بشكل مباشر او غري مباشر عن مواقفهم جتاه هذه التعبريات 
بسياق منفصل عن البحث، وامنا كان هناك سؤاال يشري اىل آليات التلقي يف كل مقابلة مت العمل  أتيت، علما ان هذه املقابالت مل هلم

 عليها من خالل البحث. 

ي تكون سالمته ضرورية سأنطلق ابلتحليل من مقولة أالن تورين حول املدينة، حبيث يذكر ابن " املدينة هي اجلسد االجتماعي الذ
/ ماليني من الناس، ألوف، ترتبط هذه الصفات ابملدينة كوهنا مكان للعيش، وكوهنا فضاء اقتصاداي يقطنه مئات/ 191لسعادة كل فرد" 

وتتخذ شكل عالقتهم بعض السمات املميزة نتيجة الرتباطها بشكل عمل منظم، وعالقات اجتماعية تفرضها البنية االنتاجية داخل 
ت املادية املتاح هلم املدينة، ولذا هناك جمموعة من التنظيمات القانونية اليت تعيد ترتيب العالقة بني الناس انفسهم، وبني الناس واملمتلكا

التصرف هبا، كما ان املدينة بشكلها احلداثي اصبحت ترتبط مبجموعة من العمليات االقتصادية اليت  استخدامها مع االلتزام بعدم
فضاء البصري دورا كبريا يف عملية متثُله يف ذهنية االفراد، وكسب الراي العام، واعادة تشكيل الذوق العام من خالله، ايضا يلعب ال

وجودها وبقوة على املكان، وتطبعه  وتضخم الصيغ احلداثية اليت تفرضاصبح الفضاء البصري املديين مرتبط بضخامة هذه املنتوجات 
يكونوا شركاء يف عملية التمثيل للمعىن داخل هذه أن ، تعتمد على فتح الفسحة امام اجلميع من اجل من خالل وجودها هوية خاصة

املساحة املكانية، اي خلق حالة من القبول اجملتمعي هلا، وهذا القبول ال يكون جملموعة من املعطيات البعيدة اجتماعيا عن اجلماعة، 
االحتفاظ او احلرص بشكل دائم على ان يكون هذا اخلطاب امتدادا للخطاب حبيث يتشكل اخلطاب وفقا هلذا الغرض من خالل 

 االجتماعي للناس، واعادة صوغ اقواهلم والبناء عليها يف عملية تشكيل موقف جتاه ما يتم عرضه داخل الفضاء املديين. 
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املرتبطة بطبيعة العالقات االجتماعية اليت متثلها  ويف مقولة االن تورين يوصف املدينة ابجلسد داللة على اخلصوصية اليت تتعلق ابلفردانية
يرتبط الناس فيما بينهم بشكل قانوين مبجموعة من املفاهيم اليت تضمن حتقيق اخلصوصية والسعادة هلم، والشكل احلياة املدينية، حبيث 

عادة تنظيمها وفقا لتصوراهتا وطموحها القانوين يتمثل بشكل مشويل داخل املدينة، من حيث سيطرة املؤسسات الرمسية على املدينة وا
ث هلذا احليز املكاين، مع احلرص على االمتداد التارخيي الذي يُبقي على أصالة املدينة، ويدفع الناس جتاه املسامهة يف احلفاظ على االر 

رب عن " الكل" املشرتك بني اعضاء الثقايف واالجتماعي املشرتك الذي جيمعهم كوهنم مجاعة واحدة، وابلتايل أتيت التعبريات البصرية لتع
اجلماعة، على الرغم من فردانية طابع احلياة، كما انه ربط سالمة املدينة مبفهوم السعادة، وهذا السعادة تتمثل يف تضخم التنظيم 

االنتاج واشكاهلا االجتماعي والسيطرة على كافة االشكاليات اليت ميكن ان تظهر داخل احلياة املتسمة ابلشكل املعقد من حيث امناط 
اليت تعيد صوغ احلياة االجتماعية، وهذه االختالفات حتتاج اىل نسق يعيد متثالت اجلماعة عن ذاهتا وتضمن الوحدة الدائمة على الرغم 
ت من فردانية التوجه، ويف اطار البحث عن هذا الطابع املشرتك تتوجه املؤسسات الرمسية وغري الرمسية للحفر بطبيعة هذه اجلماعا

كل   الذي يعيد متثيل فرديةل ما من اخلطاب املتسق واملنظم، وامتدادها الفكري وااليديولوجي واهلواييت، هذا احلفر الذي يفضي اىل شك
 . ذات اجتماعية يف سياق جمتمعي

ية، وهذا التمحور وتتمحور كل هذه التمثالت داخل الفضاء العام من خالل جمموعة من الرمزايت ذات الدالالت االجتماعية والتارخي
اخلطاب الذي يتم انتاجه، وشكل خيلق جدال بني طبيعة الفعل واالنتاج، حبيث يتحدد من خالل كل مفهوم شكل وطبيعة هذا 
، تتجاوز منطق اخلدماتية يف يسكنوهااملوقف الذي يتم اختاذه جتاه اخلطاب، فاملدينة بتنظيمها ورؤيتها الشمولية جملموع الناس الذين 

احلداثة عي واهلوية واحلفاظ على االرتباط بني اجلماعة، وترتبط املدينة بفكرة مع هؤالء االفراد لتتخذ دورا حموراي يف تشكيل الو  التعاطي
" على االنسان هو ما يفعله، هناك اذن صلة تتوحد اكثر فأكثر بني االنتاج  التأكيديف شكلها االكثر طموحا حبيث تعيد احلداثة 

الذي أصبح أكثر فاعلية بفضل العلم والتكنولوجيا واالدارة من جانب وبني تنظيم اجملتمع الذي ينظمه القانون واحلياة الشخصية 
ملستمرة من اجل حتقيق الذاتية داخل هذه املنظومة ، اي النضاالت ا192وتنعشه املصلحة وكذلك الرغبة يف التحرر من كل الضغوط " 

ومبدى تفاعل الناس مع هذه االنتاجات اليت تقوم  ابألخرولوجي، فريتبط كل منها نكة املعقدة بشكلها االقتصادي والتاثيداحل
شار هلوس اهلوية يف كل املؤسسات ابلعمل عليها وتوجيهها للمستهلكني، ومع انتشار هذا اهلوس احلداثي كما يصفه تورين يكون انت

ابلطائفية اجلديدة للبالد الفقرية او ابلفردية اذا تعلق االمر االمر  االجتماعية سواء تعد حتددها املالمح هذه اهلوية اليت مل ؛مكان
لسلطات اليت مل النرجسية للبالد الغنية على حد تعبريه، كما يؤدي " االنفصال الكامل للحياة العامة عن احلياة اخلاصة اىل انتصار ا

تعد حمدودة ابطار االرادة واالسرتاتيجية، يعيش معظم االفراد حياة خاصة منطوية وكل هذا حيفر بال قرار مكان الساحة العمومية، 
االجتماعية السياسية، اليت ولدت فيها الدميقراطية احلديثة، فكيف ال نرى يف موقف كهذا تراجعا اىل اجملتمعات اليت كان يعيش فيها 
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وهذا ما خيلق ما اطلق عليه تورين االنفصال بني النظام والفاعل يف جمتمع مربمج، اي  193"  مستقلنيالقادرون والشعب يف عاملني 
االنفصال بني العقل والذات، العقل الذي ميثل الوعي جتاه اهلوية وموقع الفرد ضمن هذه املنظومة، والقوة اليت ميكن ان يتقمصها الفرد 

دانيته وانتماءه للجماعة بذات الوقت، وبدون هذا العقل تنغلق الذات وتصبح تفكر هبويتها بشكل معقد، واذا كان يف دفاعه عن فر 
تورين يربط بني العقل على انه مسة من مسات احلداثة اليت تتعلق ابلقوة فانه يوفر لنا مساحة لتحليل مدى هوس اجملتمعات العربية يف 

ت اليت متكنها من ذلك، فحضور هذه اجملتمعات كمستهلك يف اغلب االحيان جيعلها دائمة البحث حتديد معامل هويتها بشىت االدوا
فيضيف تورين يف حتليله ابنه " مل يكن االنفصال بني عامل التقنية هوية اخلالص هلا، ن ذاهتا، وتكوين عن منطق قوة يعيد هلا تصورها ع

وضوعية والذاتية ولكنه يكرس نفسه حبهد غري مسبوق يف التاريخ الن جيعل من وعامل الوعي سائدا يف القرن التاسع عشر او بني امل
الفرد كائن عمومي، ليس ابملعىن االثين او الروماين الذي حلق الفرد ابملدينة ولكن بتجاوز التعارض بني الروحي والزمين ابسم اجتاه 

 . 194التاريخ اي ابسم الرسالة التارخيية لكل فاعل اجتماعي" 

بشكل كبري بني الفاعل االجتماعي وارادته الذاتية يف جتاوز املادية املطلقة اليت حتاول ان ختلقها اجملتمعات احلداثية وابلتايل  تورينفريبط 
ضمن آلية مطلقة يكون فيها الفرد معطى اجتماعي قابل لالخنراط والتماهي مع الصورة  لألفرادتدير كل عملية تشكيل املعىن الوجودي 

املربجمة اليت يتم خلقها من اجله، فان هذا البحث يعمل على تقصي مواقف " الفاعلني " يف اعادة صوغ االنتاج ملصاحلهم اخلاصة 
نتحدث عن املدينة الفلسطينية بشعبويتها  ألنناا فكرة احلداثة، ونظرا الذاتية، وجتاوز فكرة العقل او الفردية اليت تتسم هب وأتويالهتم

خمتلفة عن فضاء متسع ويتخذ شكل خمتلف نتيجة لطبيعة احلياة االجتماعية يف  للتأويلوتقدمها املتواضع، وشكلها الذي يوفر مساحة 
ة يف دول العامل " املتقدمة"،  مدينة تتسم ابحلداثمة كما هي يففان تتبع صيغة االنتاج ليست هبذه الضخااي مدينة اوروبية مثال، 

يف  فتتخذ املدينة الفلسطينية شكال بسيطا ومرتبطا بصورة اجملتمع الكلية وامتداد لبيئة املخيم والقرية وطبيعة احلياة االجتماعية فيهما،
الستعماري، فيتشكل الفضاء العام وفقا حماولة للحفاظ على اجلماعة ضمن هوس اهلوية الذي يزيد من حديته الواقع الفلسطيين ا

ملنظومة تتعلق ابلسبب واملعىن، منظومة يتم حتليلها ابلوقوف على تفاصيل تتعلق بتفكيك االرتباط بني الفعل والفاعل االجتماعي، 
 وجمموع الدالالت واالسباب اليت تؤدي اىل تشكيل معىن مجعي فيما بعد. 

املستقبل املتوقع من  او يف ذلك " الرتك او التحمل ميكن توجيهه تبعا للسلوك املاضي او احلاضرفالفعل االجتماعي ابلنسبة لفيرب مبا 
االخرين ميكن ان يكونوا " فرادى ومعارف او عديدا من االشخاص غري حمددي العدد وغري معروفني متاما"  وهؤالء 195االخرين" 

الجتماعي، فال يعترب كل االفعال ممكن ان تكون افعاال اجتماعية، ، كما انه يذهب ليكون اكثر حتديدا ليحدد شكل هذا الفعل ا196
، وال تعترب فعال ذاتيا وليس اجتماعيا، الن توقف عند حدود الفرد املنفردة والتأملحبدود الصالة يعترب السلوك الديين اذا ارتبط  فمثال
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ان يكون موجها تباعا لسلوك  و االحتكاك معىن؛ أيذا السلوك ااشكال االحتكاك بني البشر ذات طابع اجتماعي ولكن اذا كان هل
اخرين، فمثال يذكر ابن تصادم دراجتني هو جمرد حادث مثله مثل سائر احلوادث اليت من املمكن ان حتدث ابلطبيعة عادة، ولكن 

او نقاش سلمي فان  ديابألايحماولة قائدي الدراجة تفادي االصطدام وما قد ينتج من االصطدام من تبادل الشتائم مثال او تعارك 
ذلك ميكن ان نطلق عليه فعال اجتماعيا، وحيدد فيرب الفعل االجتماعي مبجموعة من الشروط حبيث ابلنسبة له ان الفعل االجتماعي " 

 اشخاص اخرين، او كل فعل متأثر بسلوك آخرين" مبعىن انه اذا كانت هناك جمموعة تقف ابلشارع ألفعالال يعين انه كل فعل مماثل 
 وهطل املطر فجأة وقاموا بفتح مظالهتم هذا ال يعين اهنم قلدوا االخرين وابلتايل ميكننا ان نقول ابنه فعل اجتماعي، او اذا كان الفرد

 197ميكن له ان يقوم مبا يقومون به.  موجودا حبشد

اي ال ميكن ان نتخذ من احلدث او الفعل االداة من اجل خلق تصور حول ردود فعل االخرين حوله، الن املعىن الذي حيدده الفاعل 
ا ال يتعلق بردود الفعل وامنا يف املسامهة يف خلق معاين هلذه االفعال، املعىن االجتماعي املرتبط ابلعالقة القائمة بني السبب وشكل هذ

د بني اجلماعة، فيبقى فعال ما " فعاًل" ما دام ارتبط ابلفرد وليس بسواه، فيصبح اجتماعي عندما يتحول اىل فضاء يشرتك املعىن املتول
وامنا  فيه االفراد بطريقة ما، اجتماعي ال يتعلق ابلتقليد او ابملماهاة املتولدة من الظروف الطبيعية كهطول املطر مثال، او عملية التصادم،

 اليت يتم خلقها نتيجة هذا احلدث، الفعل، وتعاطي الفرد معه ومع معناه االجتماعي، وهذا التصور ال يقصي كل فعل مبجموع املعاين
ذايت وامنا حياول ان يعطي تعريفا واضحا ملعىن اجتماعي، ولربط اكرب بني هذا التعريف وبني ما حتاول االطروحة تتبعه من حيث 

نتيجة جملموع هذه التعبريات، حبيث يكمن خلف جمموع د وجمموع املعاين اليت يتم تولدها االرتباط بتشكيل الفضاء البصري للفر 
ناعته حتاول صطبيعة هذه املؤسسة واخلطاب الذي االنتاجات البصرية اليت يتناوهلا البحث مؤسسات متنوعة، وابلتايل يرتبط االنتاج ب

القضااي االجتماعية هلذه املؤسسات اىل ان طريقة التعبري  مجاع حولالبصري، وعلى الرغم من اال الفلسطيينداخل الفضاء املديين 
 تعتمد على املؤسسة وتتخذ معىن يشبه خطاهبا الذي حتاول تسويقه داخل الفضاء العام . 

قة بني املؤسسة ولذا اذا عدان قليال جملموع االنتاج البصرية املتمثلة بصور الشهداء وامليادين العامة واجلدارايت نستطيع ان نفكك العال
هذه التعبريات هي فاعل اجتماعي حتاول تدشني  إبنتاج، وشكل هذا التعبريات، على اعتبار ان املؤسسة اليت تقوم ابإلنتاجاليت تقوم 

بني االحزاب السياسية وجمموع التعبريات الكالمية اليت يتم صوغ عي، وهذا يفسر لنا اختالف اخلطاب خطاهبا داخل الفضاء االجتما
عنها بناًء على البيئة  ةاملسؤولور الشهداء من خالهلا، وايضا طبيعة االختالف بني رؤية البلدايت يف عمليات جتميل املدن ص

انني االجتماعية والثقافية املرتبطة ابملدينة نفسها، ومؤسسة االنتاج وانفتاحها على منط احلداثة وتصوراهتا عن طبيعة املدينة وجمموع القو 
اي ليت ميكنها التعاطي معها، مع متاثلها بشكل وأبخر مع قيم االصالة واالرث الثقايف واالجتماعي والسياسي للمدينة، االجتماعية ا

ة حماولة العمل بشكل متوازن على جمموع االنتاجات البصرية وآلية تسويقها لألفراد داخل هذه املدينة، والوعي اىل ارتباطها بطبيعة احليا
 خلق صراع نتيجة هذه التعبريات .  االجتماعية لضمان عدم

                                                           
 . 56-52، المصدر السابق، ص ماكس فيبر 197



128 
 

مبعىن انه يتم بناء عالقة اجتماعية بني املؤسسات الرمسية واالهلية من خالل دورها داخل الفضاء العام، حبيث تفرتض هذه العالقة 
ع وجود جانب توافق على جمموعة من املعاين بني مؤسسات االنتاج واليت ميكن ان تكون " رمسية، اهلية، خاصة" وبني املتلقني م

وحدود وشكل هذه املشاركة،  ومدى شراكتهم يف تكوينه،سلطوي أييت من خالل ادارة هذه اخلطاب وعملية تشُكله داخل الفضاء، 
اىل دورهم فيما بعد ابستكمال عملية خلق املعاين اليت ال ترتبط ابملعاين اليت تود املؤسسة اظهارها  ابإلضافةفاعليتهم داخله، هذا 

داخل الفضاء العام، حبيث تتكون معاين اضافية هلم تعتمد على خلفياهتم االجتماعية، وادوارهم داخل هذا الفضاء، وايضا طريقتهم يف 
اليت تنتج  اإلحاالتادية، ولكن هذا ال ينفي عملية االنشباك بني اخلطاب البصري وبني تصنيف الفضاء وتسميته وحماكاة مكوانته امل

نتيجة له، فوجوده هو الذي خيلق احلالة وجيعلها مادة من اجل هذه التأويالت، وعملية توليد املعاين، فمحتوى املعىن الذي ُيكون 
يتوقع املشاركون من هذا الشريك او ذاك احلفاظ عليها بصورة  مبادئ العالقة االجتماعية بصورة دائما ميكن ان يصاغ حبسب فيرب " يف

متوسطة ومقاربة للمعىن، ويقومون هم من جانبهم بتوجيه فعلهم تبعا هلا، بصورة متوسطة او تقريبية، وتزداد احتماالت ان يكون الوضع  
 198يا غائيا او عقالنيا قيمياً"كذلك كلما كان للفعل املعىن يف صورته العامة توجه اخالقي، سواء كان عقالن

ان  ، مبعىنيكون اخلطاب قريبا من الذوات املستقبلة له اذا حقق االنشباك والعالئقية بني دالالته القيمية والتارخيية واالجتماعية اي
تباط " الوجداين" يشاطرهم جزءا من تكوينهم الوجداين، هذه احد احملددات املهمة اليت يقوم عليها االستقبال حبيث خيلق هذا االر 

الالحقة،  لألجيال، وعملية استبطانه فقط، وامنا تعمل على اعادة انتاجه وتورثيه جمموعة من اآلليات اليت ال حتاف  على اخلطاب
ؤدي اىل اضمحالله، او املساس به، ويف احلالة الفلسطينية تتمثل هذه واحلرص على الدفاع عنه ومحايته من كافة املمكنات اليت ت

غري معروفني او ليس هناك رابط بينهم وبني  ألشخاصيفة لالستقبال فيما يتعلق بصور الشهداء، حبيث حىت لو كانت هذه الصور الوظ
 لألفرادالشخص املتلقي فان عالقة القدسية املرتبطة ابلفعل الذي قاموا به هؤالء الشهداء تبقى حاضرة، وابلتايل ختلق دالالت متعددة 

" تقديرهم" هبذه الطريقة؛ اي من خالل الصور ووضعها داخل الفضاء العام، ولكن خيتلف هذا االستقبال بناًء رفض  تشتملوكلها ال 
والثقافية للشهيد حبيث تعتمد على الفعل الذي قام به، وايضا موقعه داخل البنية االجتماعية ودوره الذي   االجتماعيةعلى الرساميل 

استقبال الناس لصور ايسر  وهذا ما ميكن ان يوضحه يضفي بعض السمات الرمزية عليه، كان يقوم به، هذا الدور الذي ميكنه ان
الشخصيات السياسية الفلسطينية،  هذا االستقبال الذي يتحدد نتيجة  عرفات، حيىي عياش، امحد ايسني، وجورج حبش وغريهم من

يف احلفاظ و  الفلسطينينيها يف اعادة شحذ الطاقات لدى مبجموعة من الرمزايت النضالية اليت يتم توظيف الرتباطه هؤالء الشخصيات
على خطاب فلسطيين حزيب يعيد متثيل الشخصيات الكارزميتية اليت يتمثلها احلزب السياسي يف تكوين هويته، وتعريفه عن ذاته 

 واختالفه عن االحزاب االخرى . 

وال يتمثل االرتباط الوجداين بصور الشهداء فقط وامنا ايضا من خالل امليادين العامة، فاغلب املبحوثني حتضر ذاكرهتم بشكل سريع 
باه عند ذكر ميدان املنارة او ايسر عرفات، حممود درويش، جورج حبش، الرتباط هذه االمساء بذهنيتهم وابلتايل شكلت حالة من االنت
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العام، وأعيدت تسمية الفضاءات املكانية هبا من خالل استخدامها كأدوات للتدليل مبعناه املادي، وايضا اىل االشارة هلا داخل الفضاء 
 لطبيعة احلياة االجتماعية اليت ميكن ان ختلق داخل هذه الفضاءات ومتثل االشخاص وحتمل ذكرايهتم فيما بعد. 

ملية تشكيل عالقة بني التعبريات البصرية واالشخاص املستقبلني هلا، حبيث ومن اجلانب اآلخر تتخذ السياسات جزءا اساسيا يف ع
ان تركز على خطاب ما من خالل اختيار احليز املكاين الذي يضمن هذا الرتكيز، مبعىن قربه املؤسسات مبختلف توجهاهتا على  تعتمد

لى التفاصيل، ولذا جند ان التعبريات البصرية يف منتصف من احلركة اليومية للناس ومن االماكن اليت يستطيعون من خالهلا الرتكيز ع
موقف املدن حتظى مبعرفة اكرب من قبل املتلقني نظرا لوجودها ضمن فضاءهم الرؤيوي بشكل يومي، وابلتايل يستطيعون تشكيل 

ميكنهم تصميت هذا  حوهلا، وميكنهم من التماهي معها واستبطان خطاهبا واعادة انتاجه هذا من جهة، ومن جهة أخرى اجتماعي
 البصري بصورة واعية.وذلك عرب أقصائه عن حيزهم اخلطاب من خالل عدم رؤيته على الرغم من وجوده اليومي 

، االول يتعلق ابلتلقي الواعي والذي يتعلق االشخاص من خالله مبجموعة اىل ثالثة انواعفيمكن تصنيف التلقي يف اجملتمع الفلسطيين 
هذا اخلطاب البصري سواء كانت هذه  إبنتاجانتاجها والدفاع عنها كوهنم جزء من املؤسسة اليت تقوم  إبعادةمن الرمزايت ويقومون 
ا أو متثل حزب سياسي، حبيث يقوم االشخاص داخل هذه املؤسسة بتشكيل أتويالهتم حول اخلطاب مب املؤسسة رمسية أو أهلية

تخذ كدور فقط، وامنا انتج عن اميان مطلق هبذا اخلطاب هذا التمرير ال يُ  مع خطاب املؤسسة ومن مث متريره اىل اآلخرين، يتماشى
اجملتمع هذا من جهة، ومن جهة اخرى متثل " املصلحة" احد املكوانت املهمة يف احلفاظ على خطاب واقصاء وأمهية انتشاره داخل 

طاب معني، الن اسية اليت يتم عن طريقها الرتويج خلآخر، وابلتايل متثل املصلحة بغض النظر عن طبيعتها وشكلها أحد احملددات االس
 ضمان الستمرار املؤسسة داخل الفضاء الذي تشغله.  هابنتشار 

حبيث يعيد االفراد انتاج خطاب املؤسسة، واستبطانه بدون تشكيل موقف ذايت جتاهه، أي النوع الثاين فيتمثل ابلتلقي الغري واٍع اما 
الدفاع عنه ومتريره عرب املربرات اليت خيلقها  علىل ال يكون ابلرفض وامنا ابلقدرة ذا االنفصاموقف منفصل عن خطاب املؤسسة، وه

وهذا الوعي يكون اما نتيجة لعدم اخنراط وقدرة افراده على تشكيل خطاابت مرادفة،  لإلحاالتالتلقي الواعي من حيث مراكمته 
، او نتيجة ألقصاء إبنتاجهاالشخاص بصورة دائما مع املؤسسة وتفضيلهم االبتعاد عن احلقل املعريف، الثقايف، االقتصادي، الذي تقوم 

للمصلحة املشرتكة يف دورهم من قبل املؤسسة ذاهتا حبيث تكتفي املؤسسة بكوهنم حاملني هلذا اخلطاب وتضمن عدم رفضهم له نظرا 
 البقاء على هذا النوع من العالقة. 

ميارسون عملية جتاهل املشرتكني ابلفضاء البصري داخل املدينة ويتمثل النوع الثالث من التلقي " بعدم الرؤية" مبعىن ان االشخاص 
ف جتاهه، مع عدم اعرتافهم ابملعاين اليت كلون اي موقلفضائهم البصري، وال يشعرون ابالنتماء اليه حبيث ال يشواعية او غري واعية 

ميثلها البصري، وميكننا ان نعزي عدم الرؤية اىل جمموعة من االسباب من ضمنها عدم االرتباط بني التعبري البصري واألفراد حبيث ال 
ي ابلنسبة هلم حىت لو مرو  مرئامليدان غري تنتمي اىل طبيعة حياهتم او رصيدهم املعريف، فعدم معرفة الناس " بكرمي خلف" جتعل ميثل ما
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ورأوه ابلعني اجملردة، وال يرتبط الناس ابلتعبريات البصرية جملرد املعرفة او عدمها، أقصد هنا ابملعرفة الشكلية من حيث السبب او عنه 
الفضاء البصري الدور الذي كان يقوم به صاحب الدالالت البصرية داخل الفضاء العام، فمثال حيتل " عرفات" رصيد عايل داخل 

ابلدور الذي كان يشغله ومبعرفة  كاحتفاءوهذه التعبريات جاءت   أبمسهالفلسطيين من حيث عدد الصروح واملواقع اليت مت تسميتها 
، ولكن هذا ال ينفي ان هناك مجاعة ال ترى اي ارتباط ابلتعبريات البصرية اليت متثل " عرفات" الناس وارتباطهم به داخل هذا الدور

 ة جملموعة من املواقف السياسية ولكنها ترفض عن معرفة وايضا ال تشكل موقف معادي جتاه هذه التعبريات . نتيج

وهنا ذكر أحد املبحوثني وهو عرفات الديك " ابنه يرى ابن الصروح والتماثيل وكافة االنتاجات البصرية/ الرمزية أتيت بعد مرحلة من 
ولكن طاملا نعيش ابستعمار واملرحلة غري حمسومة فان التعاطي مع هذه الرمزايت هو أمر االنتصار، اي أتيت أتكيد على فعل ما، 

من املفروض ان يكون  وابألساسويتغري التاريخ لصاحل فكرة ما، كل هذه الرموز، ميكن ان أتيت حلظة يتم فيها هدم   ألنهمقلق، 
 بعد االنتهاء من املرحلة، اي االنتهاء من االستعمار "  أييتوظيفتها االحتفاء وهذا 

عيشها ينظرا لتفاصيل املرحلة اليت  العام هذا املوقف الغري حيادي من قبل املبحوث والذي يتسم برفض كل التعبريات داخل الفضاء
بعد  أييتمبرحلة ما، وهذا  واالحتفاءابلتأريخ  ، ونظرا للوظيفة اليت من املفرتض ان تقوم هبا هذه التعبريات واملتعلقةاجملتمع الفلسطيين

تعتمدها املؤسسة يف تدشينها للشهداء، او حىت للشخصيات الكارزميتية داخل  ايضا انتهائها وليس اثنائها او قبلها، هذه الوظيفة
حلة اليت يتم من خالهلا هذا الفضاء الفلسطيين، حبيث حتتفي هبم اثناء وبعد موهتم، والذي يتناقض مع ما يراه املبحوث خبصوص املر 

 . الحتفاءا

هبذه االنواع الثالثة واليت تنطلق كلها من مفهوم السلطة، السلطة اليت يتم  لألطروحةفتمثل التلقي الفلسطيين وحبسب التتبع امليداين 
ي يف القضية الفلسطينية او نظرا ممارستها من قبل املؤسسة الرمسية، والسلطة اليت تفرضها التعبريات البصرية من حيث امتدادها التارخي

لطبيعة القضية اليت تقوم بطرحها داخل الفضاء العام، حبيث نعين ابلسلطة حبسب املفهوم الفيربي ابهنا " امكانية فرض انصياع جمموعة 
جمموعة حمددة من له حمتوى معني؛ االنضباط هو امكانية فرض االنصياع بصورة سريعة وتلقائية وآلية لدى  ألمرحمددة من االشخاص 

هذا االنصياع اآليل ال ميكن ان حيدث داخل الفضاء االجتماعي هبذه الصورة 199االشخاص وذلك بناًء على عملية ضبط ممارسة". 
كما ان حبيث وعلى الرغم من أمكانية حتقيق هذا الضبط بشكل سريع اال انه حيتاج اىل سياق حمدد داخل البنية االجتماعية،  

شارك بنفس الفضاء خمتلفة ومتنوعة وقابليتها لالنصياع ايضا متفاوتة، وان عملية الطاعة اليت أتيت كنتيجة لالنصياع اجلماعات اليت تت
سوسيولوجيا انعكاسية نقال عن فيرب" ة، فيطرح بريبورديو يف كتابه حماوالت ابجتاه من أجل مصلحة تتحقق من خالل هذه الطاع أتيت

اي ان هذه  200القاعدة حني يكون من مصلحتهم ان يطيعوها اكثر من ان يعصوها" agentsيطيع الفاعلون االجتماعيون 
هلا جمموعة من الشروط اليت تتعلق ابلفاعلني االجتماعني ومؤسسة االنتاج، حبيث تعتمد هذه الطاعة القاعدة اليت حتقق الطاعة 

                                                           
 . 92فيبر ماكس، مصدر سابق، ص 199
 .131، ص2002ن، بعبارة محاوالت باتجاه سوسيولوجيا انعكاسية، ميريت للنشر والتوزيع، القاهرة، بورديو بيير، تر: احمد حسا 200
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علني االجتماعيني وامكانية ان يتعاطوا معه والشرط الذي حيدده والتماهي مع ما يتم تقدميه من قبل املؤسسة على مدى ارتباطه مع الفا
جتربان على السؤال  ألهنااملادي او الثقايف، ويضيف ابن " القاعدة ليس فعالة بذاهتا على حنو اتوماتيكي  ابورديو " املصلحة" بشكله

 . 201فيها" اليت ميكن لقاعدة ان تعمل  عن الشروط

علق ابالستقبال دون ان نتناول الشروط اليت ميكن ان تساهم يف ادراك هذه القواعد، كما ان التلقي ليس ال ميكن حتديد القاعدة اليت تت
تساعد يف استبطان اخلطاب ومن مث اعادة انتاجه من قبل األفراد، يف فعال ذاتيا وامنا حيتاج جملموعة من االستعدادات االجتماعية اليت 

ومصاحلا وما يتماشى معها، ونشر التعبريات يف الفضاءات االجتماعية العامة يتضمن جمموعة من سياق حتدده اجلماعة وفقا لشروطها 
املفاهيم اليت تساهم كل منها يف تعزيز االستعدادات الفردية لتلقي هذه التعبريات، فمثال ان ترتبط هذه التعبريات بطبيعة حياة الناس 

احلياتية يف تعبريهم عن الفرح طة، مزاح الناس، نكاهتم اليومية، ومصطلحاهتم تعكس خطاابهتم اليومية بصورهتا البسي أن وحتاول
والغضب والرفض، هذا االرتباط بني لغتهم اليومية واللغة البصرية جيعل من هذه التعبريات اقرب اىل التماهي، اىل االندماج املفاهيمي 

موضعة  وين هذا املوقف حيتاج االنتاج اىلتك ومن اجل بلني هلذا الفعل، ، وبني الفاعلني االجتماعيني املستقابإلنتاجبني الفعل املتعلق 
يتضمن  ألنهوابلنسبة اىل بورديو " النشر هو عملية جتعل االشياء رمسية مث قانونية، هذه التعبريات داخل الفضاء حبيث يتم نشرها 

 .202ذي يصبح بذلك مكشوفا" التعميم، الكشف امام اجلميع، واقرار االصالة امجاع اجلميع بشأن الشيء ال

ويضيف " ابن السلطة الرمزية هي سلطة خلق االشياء ابلكلمات، وال ميكن لوصف ان يستطيع خلق االشياء اال اذا كان صادقاً اي 
 ،203املوجودة ابلفعل "  لألشياءاو اظهار  ي سلطة تكريس أو كشف، سلطة اخفاء، هبذا املعىن فان السلطة الرمزية هلألشياءمالئما 

او لديها القدرة  التأويلبني ما يتم عرضه وما يتم انتاجه يف بيئة اجتماعية قادرة على االمتصاص واعادة وهذا التالئم أييت من االرتباط 
على عدم املواجهة واستبطان اخلطاب ابلطريقة اليت جتعل هذا اخلطاب مؤهال الن يشكل حالة اجتماعية، حالة من القبول واعادة 

التعبري عن "  وتناوله بطريقة واعية حبيث حياكي املعاين اليت يتم انتاجها من قبل اجلمهور، وتكون هذه املعاين قريبة تستطيع، التداول
تتبع جمموعة  إبمكانناالكل" اجلمعي، وعن املشرتك داخل اجلماعة الواحدة، فمثال ومن ابب الربط بني الفصول املاضية وهذا الفصل 

افق مع صور الشهداء بغض النظر عن االنتماء السياسي او احلزيب للشهيد فان التعريف عنه أييت ضمن التعريف من الكتاابت اليت ترت 
اي ان تعريف احلالة أييت من السياق ابجلماعة واملتمثلة ابحلزب بداية ومن مث التعريف على الشهيد ضمن السياق اجملتمعي الكلي، 

لية نضاهلا املستمر ضد املستعمر هذا من جهة، وتعد استمرارا للخطاب الديين من جهة وارتباطا به، وهي تعرب عن اجلماعة يف عم
االفراد بربط الفعل بصورة  اخرى، اي ان املعاين اليت يتم تناوهلا يف تعريف مفردة شهيد أتيت من السياق اجملتمعي الذي يقوم من خالله

 لكشف عنها وأترخيها. رمزية مبجموعة من التعبريات البصرية اليت تُبقي عليه، ا

                                                           
 .131بورديو بيير، المصدر السابق، ص 201
 .140بورديو بيير، المصدر السابق، ص202
 . 228بورديو بيير، المصدر السابق، ص 203
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 . 2016صورة للجدار يف منطقة بيت حلم/ ااير . 49

ميكننا النظر اىل اجلدار يف منطقة بيت حلم اىل االستشفاف ابن اخلطاب الفلسطيين حول القضااي االساسية اليت حتددها البيئة 
ثال مل تقتصر الكتاابت على شجب ورفض اجلدار االجتماعية وايضا الصراع املستمر مع املستعمر هو خطاب متنقل وجامع، حبيث م

وامنا ايضا تضمنت امساء لشهداء من مدن اخرى مثل " ندمي نوارة" من منطقة رام هللا، عملية الوصل الذي يقوم هبا البصري قادرة على 
" حب فلسطني"، "  ، كما ان الكتاابت اكدت علىاملستعمرتوليد مفاهيم مجعية تربط الكل الفلسطيين خبطاب واحد موجه ضد 

واملستعمر، هذه احلالة اليت جتمع بني  الفلسطينينيحتررها"، وعدد من املفاهيم اليت يتم تداوهلا عادة يف احلديث عن اجلدار والعالقة بني 
الكتابة والرسم ممتزجة ابالشتباكات اليومية اليت حتدث يف هذه املنطقة يف بيت حلم، هذه الصورة وبغض النظر عن حتليل ما حتويه من 

ة حول طبيعة املكان وما متثل احد االدوات املهمة بصراي يف تشكيل صور  فإهنااىل القضااي اليت تتعلق " ابلكل" الفلسطيين  إحاالت
يتخلله من عمليات تصادم يومية، وايضا تعطي صورة عن طبيعة العالقة مع االستعمار، وايضا يبني جانب اهليمنة الذي ميارسه 

 وداللته املختلفة اليت خيلقها هبتمثيالتيف تلك املنطقة، وهذان اخلطاابن ينعكسان من خالل حائط مادي  الفلسطينينياملستعمر على 
للمتلقني يف تلك املنطقة، فاصبح هذا املكان ايضا ميثل جمموعة من الدالالت اليت تتعلق ابملكان واعادة تعريف احليز احمليط بناء على 
وجود اجلدار واشكال املواجهة، فوجود اجلدار دون التفاعالت االجتماعية النضالية حوله ال ميكن ان خيلق حالة تتجاوز ماديته 

وخلق خطاب يتشابه مع االحداث اليومية حجم التفاعالت اليومية احمليطة هبذه املنطقة تساهم يف اعادة تعريف املكان املطلقة، ولكن 
ه اليت ختلله، وتعيد تعريف املكان وساكنيه، وجمموع العمليات اليومية اليت حتدث خالله، وكما ان هذا التفاعل يعيد تعريف اجلدار مباديت

تلف عن االمسنت، فينتقل املادي هبذه احلالة اىل خطاب ميثل قضية بكاملها، ويعرب عن اجملموعة ومتثالهتا املطلقة ويشكل مفهوم خم
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اليومية، حبيث يتجاوز البصري املعطى املادي ليستدعي جمموعة من املعاين املرتبطة ابلناس وتعيد توجيه ذاكرهتم بشكل مستمر حنو 
 الصالحية لالنفكاك منها . يعطي  جمموعة من القضااي اليت ال ميكن للوقت ان

حتمل رمزية  فإهناهذا من انحية اخلطاب البصري املكتوب اما جمموع الصور اليت يتم تداوهلا على اجلدار واذا اخذان هذه الصورة حتديدا 
تلكها املتلقي فمثال ختتلف مبجموعة من اخلصائص اليت مي دحتتاج اىل ادوات خمتلفة لبناء ادراك حوهلا، وابلتايل عملية الفهم هذه تتحد

بري عن عالقة االنسان العادي مع هذا الفن او اي نوع من الفنون ابلتوازي مع جتربته احلياتية هبذا احلقل وارتباط ادواته املفاهيمية يف التع
ت " كفن" او عن هذه " فهمه له، وابلتايل حتديد االنشباك املعريف بني ما ميلكه من معرفة او خربة تؤهله للحديث عن هذه الرمزاي

البصرية اليت ميكن ان حتمل دالالت أتويلية متكنه من احلديث عنها ووصفها وربطها بعامله، فاللغة هي شكل  تاألدوا كأحدالصورة"  
لى" يف فهم من االشكال اليت ميكن ان تكون عائقا يف خلق عالقة بني املادة البصرية وبني خطاهبا وكيفية التعبري عنه، او الطريقة " املث

مسائل يف علم االجتماع للتدليل على الفرق بني امتالك اللغة الرسالة واعادة متريرها داخل هذا الفضاء، فيذكر بيريبورديو يف كتابه 
اهنا  الثقافية وعدمها يف التعبري عن العمل الفين " فالشيوعية الثقافية او اللغوية ينظر املثقفون عفواي اىل العالقة ابلعمل الفين على

مشاركة صوفية يف ممتلكات عامة ومشاعة، وان فهم العمل الفين يتطلب أدوات وهذه االدوات غري موزعة على حنو متساٍو، وابلنتيجة 
فان احلائزين على هذه االدوات متأكدون من منافع التمييز، ال سيما ان هذه املنافع تزداد كلما كانت االدوات أكثر ندرة ) كتلك 

، حبيث جاء سياق احلديث عن الشيوعية الثقافية يف مقاربته للحديث حول ادوات 204كن من اعمال الفن الطليعية(" الضرورية للتم
، والسلطة اليت ميتلكها من ميلك اللغة، حبيث يتم اقصاء كافة وهيمنة ادوات على اخرى يف خلق اخلطاب، الك اللغة وسلطة تداوهلاامت

ل اجلد محماوالت الناس يف تعبرياهتم البسيطة على حم أتخذاشكال التعبري البسيطة يف وصف ما هو مرئي او حىت ما يتم مالحظته، فال 
يو فان كل ثقافة ختلق ثقافة مضادة هلا وهذه وحسب بيريبورداحلقل الذي تنشأ به هذه التأويالت، صطلحاهتم خارج اطار ثقافة الن م

، مبعىن ترك مسافة بينها وبني الثقافة والعمل على حتليلها 205الثقافة تعين " امتالك االسلحة الضرورية حلماية النفس من اهليمنة الثقافية"
الدوات اليت تستطيع من خالهلا وليس قلبها او على شكل اكثر دقة فرض شكل مغاير هلا، وذلك ال يتم اال عرب خلق جمموعة من ا

اجلماعات احلفاظ على منط حياهتم، وأتويالهتم دون السماح للمؤسسة او احلقل ابملفهوم البوردزايين ابلسيطرة على عملية التأويل، 
ح وهذا ما ميكن سحبه على عملية االستقبال حبيث ان تفسري هذه احلالة بناء على معطيات جاهزة من قبل الباحث ولغة يطم

ولكن رمبا يسقط  ابألوىلالناس ومن مث حتليلها، فيمكنه ان ينجح  لتأويالتابستخدامها ال ميكن ان يكون معيارا موضوعيا يف تتبعه 
وشعوره جتاهها، وهذا ما كانت  وإحاالتهبفخ لغة احلقل اليت أتخذ التحليل اىل ما مل يقصده املتلقي يف حديثه عن جمموع التعبريات 

الذايت هلا يف حتليل جمموع الصور، وايضا عند مقابلة الناس وادارة حوارات معهم حول هذه التعبريات  التأويلة يف عملية تواجهه الباحث

                                                           
 .15، ص2011بيير، تر: هناء صبحي، مسائل في علم االجتماع، مشروع كلمة، ابو ظبي،  بورديو204
 .18بورديو بيير، المصدر السابق، ص  205
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أتويالهتم ابالنشقاق واالتساق مع الرؤية اجلمعية لكل ما هو املختلفة، فاللغة حقل انضج ومتسع يسمح للناس مبمارسة  أبشكاهلا
 حميط يف الفضاء العام. 

ورمزية أفعال الناس وكيف ميكن للسوسيولوجي ان  التأويلبيريبورديو يف حديثه عن اعادة  ان هناك نقطة اساسية اشار اليهاكما 
يتتبعها ويعمل على حتليلها حبيث ينطلق من نقد ثالثة افرتاضات اساسية او التحذير منها وهي " ان اجلميع ميكن ان يكون له رأي" 

وهذا ما مت االشارة له يف سياق سابق عند احلديث عن فعل التلقي يف اجملتمع الفلسطيين فيما يتعلق ابلتعبريات البصرية، حبيث  206
يوجد فئة من الناس ال تتعاطى مع هذا اخلطاب البصري وال تنتمي اليه، ومتارس عملية جتاهل منظمة لكل ما يتم التعبري عنه داخل 

من االنعزال جتاه هذه التعبريات، وعلى الرغم من ان هذا الرفض هو موقف، او رأي ولكن يتعلق لنفسها حالة الفضاء العام، وتشكل 
ابجملموع وال يتعلق بتشكيل معىن لكل شيء على حدا، وهنا وخالفا ملا يطرحه بورديو ابن مفهوم " الرأي " له جمموعة من احملددات، 

ولكن يقوله بشكل بسيط ومبفاهيم خارج مفاهيم احلقل الذي يستقصي اراء الناس، كما  فمن املمكن ان يكون لكل فرد رأيه اخلاصة
فيمكنهم االحتفاظ به، ولكن السياق الذي كان يشغل بورديو هو عملية التقصي  ورة ان يعرب اجلميع عن هذا الرأيانه ليس من الضر 

ان ختلق جدال داخل البنية املعرفية اليت يتتبعها علم االجتماع يف  املعريف داخل احلقل السوسيولوجي وابلتايل هذه احملاذير اليت ميكن
 عملية حتليله للظاهر املتعددة داخل اجملتمعات.

، وهذا ما تنقضه بشكل مباشر اراء الناس جتاه التعبريات 207جميع اراء الناس متساوية" للفهو " االفرتاض ابن  التحذير الثايناما 
داخل ا واليت تتعلق ابملوقع وفقا جملموعة من احملددات اليت ذكرهت اآلراءالبصرية يف الفضاء املديين الفلسطيين، حبيث تنوعت هذه 

هنجا يدافع عنه ويعمل جعل من هذا اخلطاب هذا اخلطاب، ومدى االرتباط الوجداين الذي يتم لك املتلقي لي إبنتاجاملؤسسة اليت تقوم 
كل فاعل اجتماعي، واليت تؤثر   ةبتنشئاليت تتعلق  ةاالجتماعيجمموعة من العوامل اليت تتعلق ابلبيئة  ، وهناك ايضاعلى اعادة انتاجه

 على تلقيه ملا حوله وحكمه عليها وتفاعله معها. 

بورديو آلية طرح سؤال على اجلميع تعين افرتاض ان هناك امجاعا بشأن  والتحذير الثالث يتعلق بشأن طرح السؤال، حبيث يذكر
املشاكل، وان هناك امجاعا على االسئلة اليت تستحق ان تطرح، ولذا وميكن ان تتخذ كنوع من التربير يف عملية طرح االسئلة بشكل 

حيث املكان الذي ميكن ان جترى به املقابلة، ، ومن وعفويتهاخمتلف يف كل مرة، حبيث كانت املقابالت خمتلفة من حيث ترتيبها 
وايضا من حيث االملام خبلفية املبحوث او عدمها، وهنا كانت االسئلة تتنوع بناء على االجاابت اليت يتم تلقيها واخنراط املبحوث كونه 

 وارتباطه هبا.  مع التعبريات البصرية كونه متلقي يستطيع التعبري بطريقته اخلاصة عن العالقة مع هذه التعبريات

                                                           
 .240-237بورديو بيير، المصدر السابق، ص  206
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هذه التحذيرات او االفرتاضات اليت حتدث عنها بورديو ميكن سحبها للحديث عن عملية التقصي حول خصائص التلقي يف اجملتمع 
ن تتبع مدينة رام الفلسطيين ومنهجيته، فال ميكن الفصل بني جمموع االسئلة وايضا تشكيل معرفة حول املفهوم من قبل الباحثة، كما ا

هللا عرب املالحظة ملدة ثالثة اشهر، من حيث شكل اخلطاابت البصرية اليت كانت تستحدث خالل هذه الفرتة ساعد بتكوين تصور 
حول شكل التعاطي مع هذه التعبريات دون سؤال املبحوثني بشكل مباشر، فقط مراقبة الفضاء ومكوانته املادية ومتابعة تفاعل الناس 

املكوانت، وخالل هذه الفرتة كانت االعالانت التجارية تتصدر املشهد البصري، وشركات االعالانت تقوم بتقدمي طرق مع هذه 
جديدة من اجل استمالة املستهلكني، عرب جمموعة من اخلطاابت الشعبوية اليت ال ميكن ان مير عنها دون التفاعل معها، عرب االنتباه او 

الباحثة جتاه هذا السلوك، يف  أتويالتملالحظة تعتمد على سلوك الفاعلني جتاه هذه الفضاءات، وايضا او احياان نقدها، فا قراءهتا
 خمتلفة.  أبماكناحلياد يف عملية املراقبة اليومية لسلوك هؤالء االشخاص، والتواجد  اللتزامحماولة 

حبيث كان هذا الفضاء  مانديالاعال خمتلفا مع " متثال" فمثال يف هناية شهر نيسان وبعد افتتاح ميدان نيلسون مانديال كان هناك تف
 أيتونمن اماكن خمتلفة من اجل التصوير مع متثال مانديال وبعد عملية املالحظة مت سؤال جزء من الناس الذين  أتيتيعج ابلناس اليت 

ي لشخصية مانديال وهؤالء عددهم اقل، من اجل اخذ صورة مع التمثال، فكان جزء من املبحوثني يربط فعل التصوير ابلسياق التارخي
اما جزء آخر فكانت عملية اخذ الصورة نظرا لغرابة التمثال وضخامته وايضا شكله واختالفه، وجزء آخر كان ينظر اىل التمثال على 

الفصل  يف نضاهلم، حبيث يرتبط الشعب الفلسطيين مع نيلسون مانديال بنضاهلم ضد عملية الفلسطينينيانه رمز لشخص يشارك 
 العنصري الذي يقوم خبلقه االستعمار داخل اجملتمع الفلسطيين. 

ميكننا االمجال ابن فعل التلقي داخل الفضاء املديين الفلسطيين يرتبط بشكل مباشر ابآللية اليت يتم فيها عرض املنتوجات البصرية، 
وايضا ابملرحلة اليت يتم من خالهلا عرض هذه نتوجات واآللية اليت يتم من خالهلا انتاج خطاب موازي يستطيع ان يعرب عن هذه امل

املنتوجات، فالفضاء املديين ميدان متسع حيتمل عمليات العرض والطلب كما السوق بطريقة ما، ولكنه ايضا خيضع جملموعة من 
جمموعة من القضااي اليت تُبقي الشروط املرتبطة بكونه فضاء مستعم ر يعمل على استدعاء معاين جُتيش ذاكرة املتلقني والفاعلني جتاه 

على القضااي اجلمعية وتضمن اعادة انتاجها الستمرار االرتباط الذاكرايت مع املاضي، وختلق بنية مكانية غري منفصلة عن الزمن، بل 
 تعيد ترتيبه لتبقى تفاصله راسخة يف الذاكرة اجلمعية الفلسطينية. 
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  -اخلامتة: 

التعبريات البصرية اليت تشغل حيزا مكانيا داخل الفضاء العام، والبحث يف اشغاهلا الداليل فحص  حولرسالة متركزت فكرة ال
خطابية تقوم بتناقل الفكرة والعمل  ، على اعتبار أن هذه التعبريات بىنالفلسطينية التلقي واالنتاج داخل البنية االجتماعية ميكانيزمات

والذي قد  الشروط اليت من خالهلا يتجلى اخلطاب لدى املتلقي الفلسطيينمتحيص  ضمان على توليد معانيها داخل الفضاء العام، مع
وم وتق معني تسمح ابنتشار خطاب قد عرب جمموعة من اآلليات املنظمة اليت "غري واعية"او  "واعية"يتم استبطانه واعادة انتاجه بطريقة 

ضمن ثالثة من االدوات تت" التعبريات البصرية" ، ويظهر ابلدراسة انرؤيتها آخر وفقا ملصاحلها السياسية وااليديولوجية وطبيعةاء صأبق
كوهنا بنيات مادية مرئية حتمل خطاابت اجتماعية   ؛صور الشهداء، امليادين العامة، اجلدارايت :املهمة اليت يشغلها الفضاء العام وهي

 ومدلوالت حاول البحث ان يقوم حبصرها وحتليلها.  أببعاد

التعبريات البصرية وخلق خطاب موازي هلا من اجل ضمان بقاءها واعادة انتاجها،  إبنتاجاليت تتحكم  امليكانزميحيث تظهر الدراسة 
هذه التعبريات داخل الفضاء املديين جمموعة من امناط التفاعل معها، فبعضها يستبطنه االفراد يف  وانكشافحبيث يشكل املرور اليومي 

على اعادة انتاج البىن اخلطابية اليت تتعلق به، والبعض االخر يتماهى مع هذا اخلطاب اىل درجة عدم رؤيته، مبعىن ان  اذهاهنم ويعملون
، ويبقى اخلط الفاصل بني املعىن واالرتباط مع هذه هتستحضر االعتياد البصري على جمموع هذه التعبريات جيردها من املعىن الذي 

ت على اجلماعة، فمعرفة قصة هذه التعبريات واالنتماء اليها هو جزء من ضمان استمرارية حضورها االنتاجات هو قرب هذه االنتاجا
يف الذاكرة، كذلك االمر ابلنسبة لصور الشهداء حبيث رؤية صورة شهيد قريب/ صديق/ أبن/ او على اي مستوى من القرابة خيتلف 

جمموع االنتاجات البصرية، فتظهر الدراسة ان أبناء املدينة يرتبطون عن رؤية شهيد ليس ضمن منظومة القرب تلك، وهذا ينطبق على 
مع االنتاجات البصرية بشكل اكرب من األفراد االخرين من خارجها الن الفضاء املديين االجتماعي يعكس متثالت هذه املدينة 

 تستقبلها تعمل بشكل اساسي على خلق حالة من واحداثها، وابلتايل فان عملية " األلفة" البصرية بني هذه التعبريات وبني الذات اليت
االنشباك الوجداين، وابلتايل تشكيل حالة من االنتماء هلا، وهذا يدلل على عملية ارتباط الناس مع املكان الذي يشغلونه، املكان 

 مبفهومه الواسع وامتداده مع التاريخ االجتماعي.

ابلفضاء العام لضمان استمرار  قدميهااالحزاب السياسية واملؤسسة الرمسية ت عمل تالرتكيز على جمموع الرسائل اليتكما حاولت الدراسة 
صور الشهداء، فهذه الصور حتضر بوجدان الفلسطيين وتذكره بشكل يومي التعبريات البصرية ك خطاهبا السياسي من خالل استخدام

املوت  على اعتبار ان ما ميثله زن املشرتكة اليت ختلقها هذه الصور،، وحالة احلاليومية الفلسطينية احلياة احبالة الفقدان اليت تطبعت فيه
، فيعاد عرب الصورة ربط الناس بقضاايهم املصريية ة الوطنية/االجتماعيةللجماعاملستمرة هبذه الطريقة يعد شكل من اشكال احلياة 

جودة عليها ومبعطياهتا الداللية املختلفة حتاول مفاهيم خاصة للتخلص من االستعمار، فصورة الشهيد ابلكتاابت املو  صياغةواعادة 
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، هذا الرتكيز على خطاب " احلياة" وحق املستعمرةاالمجاع على فكرة " احلياة" مبفهومها الديين او االجتماعي داخل البنية الفلسطينية 
 الفلسطيين ابلعيش بشكل " طبيعي" ينطبع من خالل االنتاج البصري ليتخذ وظيفتني اساسيتني،

يف سياق داليل حياول ان يعيد متثيل خطاب االحزاب السياسية،  أتيتالوىل: تتعلق ابن صورة "احلياة" اليت تركز عليها صور الشهداء ا
من خالل املوت هذا من جهة، ومن جهة  يتأتىواملؤسسة الرمسية حول فكرة املوت من اجل استمرار اجلماعة، وان السبيل اىل التحرر 

شهداء بفكرة اخللود االبدي اليت متثلها " احلياة اآلخرة"، مبعىن ان هؤالء " الشهداء" ال ميوتون وان غادر جسدهم اخرى تنطبع صور ال
ستعِمر. 

ُ
 بشكله الفيزايئي، فيبقى الفعل الذي قاموا به يستحضر الذات الفلسطينية يف صراعها مع امل

االيقوانت اليت حتاول ان تدلل على ارتباط الفلسطيين ابحلياة، هذه  الثانية: ميثل االنتاج البصري بصورته االنتقائية جمموعة من
االيقوانت ال تعكس خطاهبا احليايت بشكل مباشر وامنا فكرة وجودها داخل الفضاء االجتماعي املديين الفلسطيين يدلل على الفكرة، 

العامة اليت تتعلق ابنتهاج هذه املؤسسات لفكرة فتظهر الدراسة ومن خالل املقابالت مع املؤسسات الرمسية ابن جزء من السياسات 
تطويع الفضاء العام واعادة استخدام املساحات داخله أييت يف أطار حرص هذه املؤسسات على ان تتشابه املدينة الفلسطينية مع كل 

وارتباطه بقضاايهم اليت تشغل هذا الدول يف العامل من انحية اشغاهلا للفضاء االجتماعي مبا يرتبط مع ذاكرة املكان ابلنسبة للجماعة، 
بعيش حياة طبيعية"، كما يعيشه الناس يف كل  الفلسطينينيالفضاء، وذلك ضمن الرؤية اليت حتملها هذه املؤسسات حول " حق 

 مكان من العامل.

حضورها داخل الفضاء املديين واملفاهيم اليت حتاول تصديرها  خاللمن  تعبريات البصريةال اىل الكشف عن دور الدراسة كما خلصت
ا يف الفضاء العام، وايضا االليات اليت تتبعها البلدايت كوهنا اجلهة املسؤولة عن تنظيم هذا الفضاء واعادة تشكيل بنيته املادية، وكوهن

على اعادة مترير مفاهيم  تعمل هذه امليادين بني لنا انجزء من املؤسسة الرمسية يف تشاركها للسلطة على ادراة هذه الفضاءات، حبيث ت
الفاعلة يف البنية السياسية واالجتماعية الفلسطينية، وتكثيف  ةالكارزمياتيالبطولة من خالل استحضار جمموعة من الشخصيات 

ة " البطل الرمزي" الذي ال حبيث تعيد متثيل صور  حضورهم البصري للتدليل على عمق جتربتهم وامهية بقاءها داخل الفضاء العام،
ستعمر، 

ُ
جتاه الصراع  أتثريهشكل من البطولة ال يتمثل يف  فأيميوت، ومفاهيم البطولة اليت تكاد تنحصر بعملية املواجهة مع امل

 الفلسطيين/ االسرائيلي ال يتم االعرتاف به، وال يتم تقدميه داخل الفضاء االجتماعي على انه احد اشكال البطولة. 

و اعادة صياغتها لتحاكي جمموعة من القضااي اليت أاملؤسسة بعملها من أجل االبقاء على هوية املكان  ر الدراسة أيضا عن صيغتظهو  
 من خالل استحضارها حلدث او فعل " مفهوم املقاومة" ترى ابنه من االمهية ان يشغلها الفضاء العام، وكوهنا فضاءات تعيد تشكيل 

 مثل " الشهيد ايسر عرفات، او ابو خضري" وغريهم، كما مناذج بعينها يين وتركيز الرؤية البصرية حولداخل السياق الفلسط معني
ويالت الناس ملعاين الفقدان وطرقهم يف " تكرمي" الشهداء كوهنم ابطال او ضحااي، فاالنفصال بني مفهوم البطل أت اظهرت الدراسة أن
يف مدينة اخلليل  ظهر يف املثال الذي قمنا بتحليله ، كمامشهداء وتصوراهتم حوهلجدال يف حديث الناس عن اليتخذ والضحية يكاد 
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اىل االليات اليت حتكم متظهر ميدان برمزيته  ناالبلدايت واالحزاب السياسية يف اظهار صور الشهداء، وايضا تطرقاملؤسسات و  وطريقة
 وعالقة ذلك مع القوى السياسية الفاعلة يف السياق العريب/ الفلسطيين .  وخطابه العرويب/ اهلواييت

تحليل بنية املواد البصرية يف الفضاء العام من خالل اجلدارايت واتويالت الناس عنها، وتتبع عملية فههم هلا كما قامت الدراسة ب
الرساميل اليت تتعلق بصناعة توجهات معينة جتاه الفن والكتابة  ودالالهتا اجلمالية والرمزية وعكسها للواقع االجتماعي وفقا جملموعة من

، مبعىن آخر قراءة العالقة بني اجلوانب الفاعلني االجتماعيني يف امتالك هذه االدوات يف التعبري عن قضاايهم اليومية ميكانيزمات
  اجلمالية وفقا للرؤى املؤسساتية وبني املضامني اليت حيملها الناس.

مفهوم " التلقي " يف الفضاء املديين الفلسطيين وجمموعة الشروط اليت تساهم يف تكثيف  قامت الدراسة بفحصرى ومن جهة اخ
، وايضا االرتباط بني البنية االنتاجية هلذه التعبريات على اعتبار ان عملية هوتقصي بعض نيخطاب بصري لدى الفاعلني االجتماعي
تؤهلهم من اجل ادارة هذا االنتاج،  قد الفلسطيين والذين ميلكون السلطة والرساميل اليت االنتاج تتصدر من الفاعلني داخل الفضاء

تلقي هذه اخلطاابت من قبل االفراد وطرقهم يف أتويل هذه اخلطاابت واعادة تكوينهم خلطاابت مغايرة ومضادة تتجاوز اخلطاب  كيفيةو 
 .  إبنتاجهالشخاص الذين يقومون الرمسي وحتوله اىل خطاب شعبوي له مدلوالته اخلاصة عند ا

 والفرضيات اليت طرحها ابألسئلةوقد نتج عن البحث ارتباطا 

وفقا جملموعة من اخلطاابت اليت تقوم املؤسسات الرمسية واالهلية يف  الفلسطينينيابنه انحية سوسيولوجية  يظهر لنا االستقبال عند 
بوهلم او حتويرهم هلذه اخلطاابت تنطلق من اخلطاب ذاته، مبعىن تعتمد عملية تصديرها للفضاء العام، حبيث تبقى آليات رفضهم او ق

التفاعل مع اخلطاب وفقا الرتباطه بطبيعة احلياة االجتماعية/ الثقافية/ السياسية، وعكسه خلطاابت الناس وطرقهم يف حتديد داللتهم، 
حلياة االجتماعية، فال يشكل حالة راديكالية تساهم يف بلورة ردود وانطالقا من متاهيه مع العادات والتقاليد وتصور الناس عن طبيعة ا

 فعل جتاهه وابلتايل العمل على اقصاءه من الفضاء العام.

كما ان هذه التعبريات البصرية حاملة جملموعة من الدالالت الرمزية اليت تعمل على اعادة تشكيل الفضاء البصري املديين الفلسطيين، 
ة من طبيعة احلياة االجتماعية/ السياسية/ الثقافية للفلسطيين وتعترب امتدادا هلا، أي اهنا تعيد متثيل جمموعة من وهذه الرمزايت مستقا

الرمزايت الدوالتية الفلسطينية من خالل استحضارها داخل الفضاء العام، مثل العلم، الكوفية، املفتاح، واليت تشري اىل جمموعة من 
بؤرة الصراع يف اجملتمع الفلسطيين مثل العودة، السجن، اللجوء، وغريها، وايضا عرب استحضار  القضااي االساسية اليت ُتشكل

 الشخصيات الكارزميتة الفلسطينية والرتكيز عليها داخل الفضاء العام من خالل جمموعة من التماثيل او املنتوجات املادية اليت ترمز اىل
الدعوة اليه عرب هذه املنظومة الرمزية، حبيث يعترب هذا اخلطاب املساحة الناطقة داخل  دورهم الذي كان داخل اجملتمع الفلسطيين وتعيد

الفضاء املديين الذي يعمل على تطويع املكان واعادة خلق وظيفيته وربطه ابلذاكرة الفلسطينية هذا من جهة، ومن جهة اخرى يعيد 
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اليت تعكسها مثل الكتاابت اليت تتعلق مبحمود درويش، ايسر عرفات  تعريف البنية الثقافية/ االجتماعية من خالل استحضاره للرموز
 او امليادين اليت ترمز اىل حضورهم الثقايف الفلسطيين/ العاملي.

ويرفض التقصي امليداين الفرضية اليت ادعت قدرة هذه املواد البصرية على تشكيل مفهوم مقاوم حيث تظهر لنا الدراسة بوجود مفاهيم 
خمتلفة ومغايرة للمقاومة، فمن جهة لدينا رؤية اجلهة الرمسية هلذه االيقوانت الوطنية وكيفية ادارهتا وتقدميها، ومن جهة اخرى رؤى 

م هلا واحساسهم هبا وما تعنيه هلم، ورؤاهم لكيفية التعامل مع الصورة او التمثال وفقا لرتاتبيات رمزية مغايرة، ورمبا جتدر الناس ومتثالهت
االشارة انه يف بعض االحيان يتم استبطان التصورات الرمسية ويف احيان أخرى تقع هوة بني اخلطاب الرمسي واخلطاب الشعيب القاعدي 

لرغم من احياالهتا للحالة االستعمارية يف السياق الفلسطيين، وعرضها لصور املوت والفقدان اال ان املواد البصرية حوهلا، حبيث وعلى ا
مقاومة تتعلق ابلعمل املسلح او الرغبة ابلقيام بنفس الفعل الذي قام به ما متثله  ميكانيزماتيف بنيتها احلالية غري قادرة على ختليق 

 يدان.الصورة، او من ميثله امل

 اما خبصوص الدالالت اهلوايت اجلديدة اليت من املمكن ظهورها يف الفضاء املديين الفلسطيين ارتباطا ابلتعبريات البصرية وهذا ما ادعته
احد الفرضيات، فان البحث يؤكد على ارتباط التعبريات البصرية ابهلوية الوطنية والذاتية للفلسطيين، اال اهنا غري قادرة على ابتكار 

على املشرتك اهلواييت وارتباط اجلماعة ببعضها داخل هذا الفضاء العام، اي ان عملية االمتداد  أتكيد أتيتتصورات جديدة فهي 
اهلواييت للجماعة أييت من القضااي املشرتكة اليت تواجه اجلماعة داخل الفضاء االجتماعي، فرزحها حتت االستعمار بتمثالته املختلفة 

حالة من االنغالق املكاين بني املدن الفلسطينية ذاهتا، وبني فلسطني والعامل جيعل من عملية التحرك عرب التعبريات وقدرته على تشكيل 
البصرية خللق متثالت جديدة هلذه اهلوية يتعارض مع تصور اجلماعة لذاهتا وقضاايها السياسية اليت حتدد كاولوية داخل الفضاء املديين 

 وخارجه.

ى الفرضية اليت تدعي قدرة الفاعلني يف احلقل الرمسي وغري الرمسي على اعادة هندسة الفضاء االجتماعي املتعلق يف وتؤكد الدراسة عل
افة امليادين العامة من خالل الصفة االنتقائية اليت حتملها املواد البصرية يف تكثيف حضورها داخل الفضاء العام، فال يتم املوافقة على ك

ها داخل الفضاء العام، وجيب ان ختضع هذه التعبريات جملموعة من الشروط اليت تتعلق ابلتصاقها ابلقضااي التعبريات ليعاد متظهر 
االساسية اليت يطرحها الواقع االجتماعي الفلسطيين، اما خبصوص صور الشهداء كوهنا احد التعبريات البصرية فاهنا ال ختضع لسلطة 

ضورها داخل الفضاء العام، وكما تبني من خالل الدراسة ابن ذلك التجاوز يتمحور حول املؤسسة الرمسية وتتجاوز الصفة الشرطية حل
سبيني اساسيني، االول : يتعلق بقدسية الفعل الذي قام به الشهيد وخسر " حياته" نتيجة له وابلتايل حضوره " كصورة" داخل الفضاء 

 العام هو تكرميا هلذا الفعل.
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 فإهنااما السبب الثاين: فيتعلق حبضوره " كذات" متثل اجلماعة، والتاكيد على فكرة ان عملية االستشهاد وان كانت ذات طابع فردي 
تكون من اجل اجلماعة، ولضمان استمرارها ووجودها، وللدفاع عن قضاايها االساسية، وان أي فعل تتخذه السلطة جتاه االشخاص 

 لصور فانه يعترب تعدي على اجلماعة ككل، ويعترب تواطؤ صريح مع االستعمار.  الذين يقومون بعرض هذه ا

أخريا هذه احملاولة البحثية لعرض الدالالت السوسيولوجية اليت حتملها التعبريات البصرية تبقي على الكثري من االسئلة املفتوحة اليت 
ليت جتد يف البنية املادية اداة من اجل عرض خطاهبا وتكثيفه، وتركزه يستطيع الباحثني التطرق هلا، وخاصة يف الفضاءات االستعمارية ا

على قضااي اليت ختدمها،  ولذا تقرتح الباحثة ان يتم التطرق اىل جمموعة من التعبريات املوجودة يف الفضاء املديين بشكل مكثف وتعرب 
التجارية والبنية البصرية املتعلقة هبا،  ابإلعالانتواليت تتعلق  عن البنية االجتماعية واليت مل يكن هناك مساحة هبذه االطروحة لتناوهلا

 ية يف الفضاء املديين الفلسطيين. لفهم اكرب للبنية البصر  والتأويلفهي مادة ثرية ميكن تناوهلا ابلتحليل 
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  -املالحق: 

  -للرسالة: من املقابالت اليت اجريت 

  البلدايت." مقابلة مع ممثل عن 1مقابلة رقم " 

 أجمد عبيدو، املهندس املسؤول عن تنظيم بلدية اخلليل. 

  مثال؟ما هي االمور االساسية اليت تتخذها البلدية بعني االعتبار عند التدخل يف املدينة، شوارعها، واالعالانت  -

ما يكون، وان ال يكون اي  أبمجلاجلانب هي ضمان ان تكون املدينة  ليس هناك شروط خبصوص هذه املواضيع، مهمة البلدية يف هذا
خلل او تدمري، وخاصة اثناء املواجهات مع االحتالل، فتحاول البلدية دائما تسهيل حياة الناس من خالل متابعة كل هذه االمور 

  وحتسينها.

  اجلميع؟، وهل هتتم ان يراها هل هناك منتوجات ثقافية تقوم البلدية ابحلرص على تواجدها داخل املدينة -

بصراحة هناك توجه ولكن ليس ثقايف ابمتياز، يعين هناك تقسيمات داخل البلدية من حيث املسؤوليات، فمركز اسعاد الطفولة يقوم 
بري عن الناس ابلنهاية تراها يف خدمة البلد ويف التع ألنهبعمل جدارايت مثال تعرب عن املدينة، والبلدية ال تعرتض على هذا اجلانب، 

  املبادرات؟وثقافتهم، فتقدم البلدية التسهيالت لكافة هذا 

 هل هناك شروط معينة لقبول تعبريات لتكون موجودة داخل فضاء املدينة ورفض أخرى؟  -

هناك جمموعة من الشروط اليت تتعلق ابرتباط هذه االنتاجات بثقافة املكان وان ال يتعدى احلدود االخالقية والعادات  ابلتأكيد
  املدينة.والتقاليد اليت تتحلى هبا 

هل لدى البلدية يف اخلليل توجه حنو عمل ميادين عامة للشهداء او جملموعة من الشخصيات االعتبارية يف املدينة او يف  -
 طني؟فلس

 مقابل السالم شارع يف الشهداء امساء من قائمة يشمل صرح هناك) موقع من أكثر يف املدينة لشهداء صروح او مناذج عدة هناك
 ابو ميسرة الشهيد ابسم اخر ميدان كرجب، هنا ابو ومسري زلوم مروان الشهيدين يف استشهد الذي املكان وهو االنصار مسجد

، وللصراحة يتم سكنه مكان او استشهاده مكان من ابلقرب توضع عادة شهيد من ألكثر تذكار حجر من أكثر كمحدية، وهنا
 االقرتاح من قبل احلزب السياسي او رمبا عائلة الشهيد والبلدية ليس لديها اخليار ابلرفض هذا اقل شيء ميكن عمله هلم.
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  اخلليل؟هل هتتم البلدية بعرضها هلوية وطابع مدينة  -

اهلوية اليت تعرف املدينة من خالهلا، فهذه امليادين رغم اهنا قليلة اال انه البلدية هتتم يف اجلانب الثقايف  إبظهاران بلدية اخلليل هتتم  
من الشكل اجلمايل، كون هذه امليادين معروضة لكل الناس ومتثل جمموعة من الشخصيات املؤثرة مثل ايسر عرفات، او ميدان  أكثر

 سرة ابو محدية. الشهيد مي

  الصروح؟هل هتتم البلدية ابلشكل اجلمايل هلذه امليادين او  -

ابن استحداث القسم التجميلي املسؤول عن املدينة هو يف رام هللا وممكن يف بيت حلم، ولكن يف اخلليل اغلب التدخالت داخل 
ع مبرحلة من املراحل االعرتاض، اما ابلنسبة للجدارايت ال نستطي ألنهاملدينة تكون من قبل االحزاب السياسية وحنن ال نعرتض عليها 

مثل عيون سارة وغريها فهي جاءت نتيجة ملركز اسعاد الطفولة وهو املركز الثقايف الذي ميثل البلدية، وجاءت املبادرة من الفنان " 
، اما حنن كبلدية رؤيته، والبلدية دعمتهه ووفقا ليعمل يف البلدية" وابلتايل العملية كلها كانت حتت اشراف ألنهيوسف كتلو" نظرا 

 فنساعد يف عملية تنفيذ هذه املخططات ونوفر املساحات من اجلها. 

  البلدية؟هل هناك جهات ميكنها العمل على اي تدخل داخل املدينة دون الرجوع اىل  -

 صرح او عمل جدارية دون تنسيق مع بلدية اخلليل. أبنشاءجهة كانت ان تقوم  ألي ال ميكن

  احلالة؟هل يتم االعرتاض من قبل البلدية على وضع صور الشهداء يف املدينة؟ وهل جيب الرجوع اليها يف هذه  -

عادة من يقوم بتعليق صور الشهداء هم االحزاب السياسية وبعض الفعاليات اليت تقوم هبا مؤسسات اجملتمع املدين، وكبلدية ال نتدخل 
  لوحدها.م كثريا بفعل الشمس واملطر وتسقط يف هذا العملية، اساسا الصورة ال تدو 

  ايفطة؟هل هناك اجراءات رمسية لعمل اي اعالن او  -

، إبزالتهااو البلدية تقوم  إبزالتهاحمددة مث تقوم اجلهة اليت وضعتها  معينة ولفرتةعادة ما يتم وضع الصور واليافطات يف اماكن  -
كانت محالت توعية او محالت تتعاون فيها البلدية مع   إذاساحات، اال وكلها يتم اخذ مبالغ مالية مقابل استخدام هذه امل

العالقة بني هذه امللصقات والبلدية هي عالقة اقتصادية اي  ابألساسيصبح خمتلف، ولكن  فاألمر املدينمؤسسات اجملتمع 
  مايل.وجودها يتطلب دفع مبلغ 

  احليطان؟جدارايت او الكتابة على  هل هناك جدارايت غري اسعاد الطفولة وهل هناك حمددات لعمل -
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مع رسالة البلدية وقيم  ان عمل اي جدارية يتطلب اخذ موافقة من بلدية اخلليل حبيث يكون مضمون وتصميم هذه اجلدارية يتناسب
  حمددات.، غري ذلك ال يوجد اي اجملتمع

 هل الشكل اجلمايل مهم يف عملية التدخل يف املدينة  -

احملددات ذات العالقة ابلثقافة واهلوية هي االكثر امهية وهي ما تسعى البلدية من اجل ترسيخه داخل  الشكل اجلمايل مهم لكن
 اجملتمع" 

 هلا؟هل هناك حرص من قبل البلدية على تقدمي تعبريات هلا عالقة ابملقاومة او الدعوة  -

مثال حنن ال نرفض تعليق صور الشهداء او بناء عدة جوانب، حبيث ال ميكن اجلزم او الرفض، ف أيخذهذا املوضوع شائك وميكن ان 
تنظم هذه العالقة من جانب اقتصادي ولكن اخليار  ابألساسميادين وصروح هلم، ولكن بنفس الوقت هناك حمددات، الن البلدية 

  الدور.وامليدان مفتوح لكل االحزاب السياسية للقيام هبذا 

اضافة ان اجليش دائما ابملدينة، وهناك مواجهات بشكل يومي، فليس هناك اي حاجة من اجل بوسرتات او خطاابت او حىت  
  ذلك.كتاابت على اجلدران فاملوقف يستدعي 

 

 من هم الفئات اليت تستهدفهم البلدية يف عرضها هلذه االنتاجات البصرية  -

 صورة.  أبمجلوضيوف املدينة حبيث حترص البلدية على عملية تقدمي اخلليل  املستهدفون من اجلدارايت هم اجملنمع احمللي
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 " 2مقابلة رقم "

  املتلقني. أحدمقابلة مع 

 العام؟الصور اليت بقيت يف ذاكرتك وشاهدهتا يف الفضاء  أكثرما هي  -

كنت تقصدي داخل املدينة او ابلشوارع فعادة ال انتبه على الكثري من التفاصيل، ولكن اان من سكان اخلليل   إذاال اعلم متاما ولكن 
 معينة.، ولكن ليس برأسي صورة أحبهاوابخلليل هناك الكثري من االمساء واالماكن اليت 

 املدينة؟ماذا تعين لك  -

توفر يل مساحة لعمل ما اريد، وكما ان عدد الناس الذين يعرفوين ابملدينة اقل وهذا مريح  ألهنااملدينة مساحة من احلرية، وحببها 
 أحبها.ابلنسبة ايل، املدينة كبرية وتوفر يل كافة االشياء اليت 

 املادي؟ماذا تعين لك الصورة بشكلها  -

 معينة.صورة، بدل على ذكرى او موقف، او اعالن، او قضية 

 املدينة؟ء املعلقة على جدران هل تنتبه على صور الشهدا -

 الوجع مقدار تتخيلي ما اصحايب كانوا  شهداء صور عن القدمية ابلبلدة امر ملا وخاصة اشياء، كثري  وبقلهم الشهداء بصور بتأمل كثري
 . اخسرانهم بس ابلدنيا، صار شو اراحو  هيهم زيهم، اموت بدي ما اكيد بس اشوفهم، بس براسي بيجي ءشي وكل واحلكي واللوم

 حولك؟هل ترى بوضوح الكتاابت واجلدارايت املوجودة  -

اغلبها سياسية واان  إلنوعليها  أركزوال  أحبهاكنت ابخلليل او برام هللا، ولكن الكتاابت بشكل عام ال   إذاحسب الكتاابت، وحسب 
 هبا.كافر   ابألحرىالسياسة او  أحبال 

 الرموز الذي تتذكره حينما تسري داخل املدينة؟  أكثرما هو  -

هذا الشخص، ويعين يل الكثري، فمنذ فرتة اجلامعة وحنن يف اخنراط يف العمل السياسي، ونعمل  أحب ألينابلطبع ايسر عرفات، 
 ابلكثري من االشياء يف فرتة االنتفاضة االوىل والثانية، 

 ية؟التسمهل تنتبه اىل امساء الشوارع وتفهم سبب  -
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لالماكن، واان عندي سيارة وابلتايل مهم ابلنسبة يل، ولكن احياان امسي االماكن حسب  لإلشارةمهمة  ألهناالشوارع  ألمساءبنتبه 
 وهكذا.تسميات اجلميع او حسب حمل قريب او مطعم 

 العام؟هل تعتقد ابن هناك بعدا اترخييا وراء هذه الرموز املوجود يف الفضاء  -

 معني اواردت التسمية ميكن ان تدل على حدث  إذاحيمل امتداد حلقبة زمانية معينة وال نستطيع ان ننكر ذلك، او كل رمز   ابلتأكيد
تؤرخ لشخصية لديها سجل نضايل مثل ابو عمار، او شعراء مثل حممود درويش، حبيث نفتخر هبم ووجودهم دائما يذكر الناس هبم 

  املاضي.ويعمل على خلق نوع من االمتداد مع 

 واضح؟كيف تتغري املدينة؟ وما هي التغريات اليت تتذكرها بشكل  -

املدينة تغريت بشكل كبري، فتتضخم دائما ويزيد عدد الناس، بصراحة اول ما كنت ايت اىل رام هللا كانت منطقة فاضية وال يوجد فيها 
دائما كنت انتظر االشخاص الذين ايت معهم  ألنينعمارات، ومساحات مفتوحة، وعدد الناس قليل، وكل ما اذكره هو دوار املنارة 

  املساحة.هبذه 

 املثال؟ما هو الشيء الذي يتبادر اىل ذهنك عند رؤية دوار املنارة ودوار الساعة على سبيل  -

ن هناك الكثري من القصص اليت ارتبطت بوجودي ابملكان فمثال اذكر اول مرة دخلت فيها رام هللا كان هناك اقتحام وركضنا كثريا م
 دورا املنارة وحىت اخر رام هللا التحتا، ايضا هي اماكن تعرف عن رام هللا وتدلل عليها، يعين هي من االشياء اجلميلة املرتبطة بذاكرة

 اجلميع. 

 احلالة؟خلق هذه  قادرة علىهل هي  مقاومة؟كيف تكون هذه املواد البصرية قادرة على خلق حالة  -

بكل القضية ولكن هناك أيس واحباط داخلنا جيعلنا  والتماثيلبصراحة ال ارى ابهنا قادرة على خلق حالة مقاومة، تذكران دائما الصور 
جبناء على القيام بنفس الفعل، وابلتايل ال ميكن ان تكون لوحدها قادرة على تشجيع الناس من اجل املقاومة، احلدث والفرتة هي اليت 

  صور.الحتكم وليس 

  مثال؟هل هناك فرق بني االجيال يف التعامل مع صور الشهداء  -

وانس كنت  ألصدقاءواالمساء  الضروحسأقول لك قصة، كنت اان وابن اخي منشي ابلشارع داخل اخلليل ومررت على جمموعة من 
يد سقط فالت واستشهد واين محلته بني اعرفهم وكنا قريبني جدا من بعضنا ولكن االن هو شهداء، اتذكر مثال ان هبذا املكان ابلتحد

يدي، ويف مكان آخر قريب استشهد صديق يل، ويف مكان آخر كدت ان افقد حيايت اي ان كل اولئك الشهداء أعرفهم بشكل 
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شخصي، وكنت موجود بدفن معظهم، وبعضهم تربطين به عالقة صداقة، لذا ال زالت أشعر ابخلوف كلما مررت من املكان، الزالت 
اليت شهدت حلظة سقوطهم االخرية، واليت  وابألماكنتطيع اخفاء دموعي ونسيان كل الذكرايت اليت ارتبطت هبؤالء االمساء، ال أس

عاما، فال تربطه اي عالقة هبم سوى  16ابتت حتمل امسائهم حاليا، بينما ال يشكل ذلك اي معىن البن اخي الذي يبلغ من العمر 
وامساء لعائالهتم اليت يعرف افرادا منهم، هم بدورهم ال يعرفون كثريا عن الشهداء من عائالهتم وهكذا  إلفرادحتمل امساء   مياديناهنا 

 متضي االشياء.

 

  الرموز؟ان ترى فلسطينيتك من خالل هذه  عتستطيهل  -

  بفلسطينييت؟ماذا تقصدي 

 شئت؟ إذا ابألرضمن فلسطني، التاريخ مثال؟ االرتباط  إنكيعين جمموعة من الرموز اليت تعرب على  الباحثة:

يتم العمل عليها من خالل مراجعة التاريخ ومعرفة ماذا يالئم الناس وماذا ميكن ان  ابألساسليس هبذه السهولة كل هذه التعبريات 
فات، وصور الشهداء، من املهم ان تبقى ، ودوار راجعني، ودوار ايسر عر ميثلينمعه او ال، وابلتايل نعم اعترب حممود درويش  ايتفاعلو 

  اترخيها.حىت ال يتم نسياهنا ونسيان 
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