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 متهيد. 	

احتلــت موضوعــات املنفــى واحلنــن ومــا 
يرتبــط بــام مــن مارســات وأفعــال الســتعادة صــورة 
والفنــون.  األدب  يف  واســعة  مســاحات  املــايض 
ــع  ــة يف مطل ــر العربي ــعراء املهج ــة ش ــرت رابط فظه
ــط  ــام ارتب ــن، ك ــرن العرشي ــن الق ــف األول م النص
ــات  ــارص بموضوع ــطيني املع ــكيي الفلس ــن التش الف
األرض والجــرة. يف احلقــل املعــامري مل يتبلــور هــذا 
املفهوم بالشــكل الــكايف ومل يلــَق دراســات متخصصة 
ــذا  ــل ه ــطيني، ولع ــتوى الفلس ــىل املس ــدًا ع وتدي
ــيايس  ــف الس ــه املوق ــذي أحدث ــاك ال ــع إىل اإلرب راج
ــة خاصــة تــول  مــن ضورة انتهــاج سياســة عمراني
ــامت يف النســيج العمــراين للمــدن  دون اندمــاج املخي
والبلــدات األم وتبقــى عليهــا كشــواهد سياســية عــىل 
جريمــة االقتــالع والتهجــر. وقــد توافــق ذلــك منــذ 
ــعورية  ــر الش ــة وغ ــل الطبيعي ــع ردة الفع ــة م البداي
ــع  ــل م ــض التعام ــامت يف رف ــكان املخي ــل س ــن قب م
املخيــم كحالــة دائمــة، فكانــت فكــرة البنــاء املؤقــت 
ــا  ــا الدني ــة يف حدوده ــة الروري ــق املنفع ــذي يق ال
وإمهــال اجلوانــب التعبريــة واجلامليــة يف العــامرة؛ 
هــي الوضــع الــذي تأسســت عليــه عــامرة املخيــامت 
خــالل العقــود األوىل بعــد الجــرة، وقــد أفــرز هــذا 
ــة  ــيات العمراني ــع السياس ــزاوج م ــاس وبالت اإلحس
ــن  ــًا م ــه خليط ــم بكون ــًا يتس ــًا بنائي ــمية نتاج الرس
العمــران العشــوائي والرســمي وفاقــدًا للمعنــى 
ــم.  ــت الدائ ــه باملؤق ــة، ودرج وصف ــري والوي التعب

املشكلة البحثية . 	

ــة يف  ــذه الدراس ــة ل ــكلة البحثي ــص املش تتلخ
ــامت  ــىل املخي ــة ع ــة املطبق ــات العمراني ــود السياس ج
الســيايس  للقــرار  ارهتاهنــا  بســبب  الفلســطينية، 
ــة دائمــة،  برفــض التعامــل معهــا كتجمعــات عمراني
وهــو مــا أفــرز بيئــة عمرانيــة متدهــورة تنــذر بنتائــج 
ــة. ــدد الوي ــة وهت ــة املعلن ــداف الوطني ــية لأله عكس

 أهداف البحث . 	

بعــد مــي أكثــر مــن ســبعة عقــود عــىل نشــوء 
املخيــامت ونشــوء أجيــال جديــدة ورثــت هويــة 
ــوم  ــات ملفه ــاد تطبيق ــة إىل إي ــبز احلاج ــوء، ت اللج
عــامرة املنفــى أو الدياســبورا كقنــوات لتمريــر ذاكــرة 

ــن. ــدر للحن ــامرة كمص ــل دور الع ــال وتفعي األجي

 أمهية ومربرات البحث . 4

ــة البحــث مــن احلاجــة إىل مراجعــة  تنبــع أمهي
السياســات العمرانيــة املطبقــة يف املخيامت الفلســطينية 
والتــي مــى عليهــا أكثــر مــن ســبعة عقــود، وابتــكار 
ــق  ــيايس وتق ــرار الس ــرم الق ــدة ت ــات جدي سياس
ــق  ــرم ح ــه ت ــت نفس ــة، ويف الوق ــداف الوطني األه
الالجئــن اإلنســاين يف العيــش يف بيئــة عمرانيــة تلبــي 

ــة والنفســية. ــة واالجتامعي احتياجاهتــم املادي

مفهوم النوستاليجا . 5

	.5 املفهوم اللغوي 

ــة،  ــتاليجا إىل اليوناني ــة نوس ــل كلم ــود أص يع
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ــة  ــن وكلم ــودة للوط ــي الع ــتوس تعن ــة نوس فكلم
ــي األمل.  ــو تعن ألغ

	.5 املعنى االصطالحي 

هوفــر  يوهانــس  ابتكــر  النفــس  علــم  يف 
مصطلــح  )1669-1752م(   Johannes Hofer

النوســتاليجا بمعنــى احلنــن إىل املــايض، بعــد أن 
الحــظ أن ظهــور أمــراض مثــل األرق وعــدم انتظــام 
ــن  ــة م ــىل جمموع ــم ع ــر الض ــب وع ــات القل ضب
العــامل املغربــن عــن أوطاهنــم، وبالرغــم مــن 
ــوره إال أن  ــة ظه ــح يف بداي ــلبي للمصطل ــى الس املعن
ــم  ــاميض مه ــن لل ــت أن احلن ــية بين ــات النفس الدراس
للصحــة العقليــة والنفســية، ولــه فوائــد جســدية 
وعاطفيــة. وجــاء مصطلــح النوســتاليجا ليحمــل 
املعنــى الــداليل اإليــايب للحنــن يف أنــه احلالــة 
النفســية التــي يشــعر فيهــا اإلنســان باحلنــن للعــودة 
ــة  ــي آلي ــه، وه ــل يف حيات ــا األج ــد أهن ــة يعتق ملرحل
ــية  ــة النفس ــن احلال ــل لتحس ــتخدمها العق ــاع يس دف
ولتحســن املــزاج خاصــة عندمــا يواجــه الفــرد 
ــن  ــوف م ــاض واخل ــع احل ــف م ــات يف التكي صعوب
مصطلــح  يعــد  بينــام   .)de Diego,2014( املســتقبل 
احلنــن أكثــر عموميــة ألنــه يشــر إىل اجلانــب الســلبي 
واإليــايب حلالــة الشــوق إىل العيــش يف املــايض، 
ــل:  ــار نفســية ســلبية مث ــه آث ــد يرتــب علي ــذي ق وال
أو االضطرابــات  العزلــة االجتامعيــة واالغــراب 
ــر  ــات التفك ــن إيابي ــيولوجية. وم ــية والفس النفس
Mar-(  النوســتاليجي أنــه يربــط الفــرد باآلخريــن
يف  التفكــر  يكــون  حيــث   ،)chegiani ,Phau,2008

املــايض وأحداثــه وأماكنــه مرتبطــًا بذكــرى أشــخاص 
ــن. آخري

مستويات النوستاليجا . 6

ــة  ــتاليجا إىل أربع ــس النوس ــامء النف ــم عل قس
ــة  ــة وافراضي ــة وثقافي ــخصية وتارخيي ــتويات: ش مس

ــد، 2018: 485(.              ــم، حمم ــم، إبراهي )قاس

	.6 النوستاليجا الشخصية 

 Nostalgia :6 التجربــة الفرديــة املبــارشة.	.	
Personal

وهــي ترتكــز عــىل اخلــبة املبــاشة والذكريات 
ــخصية للفرد.  الش

 Nostalgia التارخييــة  النوســتاليجا   6.	.	
Histor ica l

ــة  ــرات تارخيي ــداث أو ف ــن إىل أح ــي احلن وه
مل يعشــها الفــرد ولكنــه قــد ســمع أو قــرأ عنهــا، وقــد 
ترتبــط باملــايض اخلــاص باجلامعــة، فالنوســتاليجا 
ــرة  ــتدعي الذاك ــارة تس ــبقت اإلش ــام س ــخصية ك الش
ــة فهــي تســتدعي  ــة. أمــا النوســتاليجا التارخيي الفردي

 .)Marchegiani ,Phau,2008( .الذاكــرة اجلامعيــة

 Nostalgia :6 النوستاليجا ثقافية/ اجتامعية.	.	
Cultural

ــع،  ــايف للمجتم ــزون الثق ــط باملخ ــي ترتب وه
وفيهــا يتشــارك أفــراد املجتمــع احلنــن إىل مناســبات 
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وعــادات  شــعبية  بمعتقــدات  مرتبطــة  وأعيــاد 
ــة.   ــد قائم ــة مل تع اجتامعي

 Virtual االفرتاضيــة:  النوســتاليجا   6.	.4
 N o s t a l g i a

تســتند إىل اخليــال واخلــبة غــر املبــاشة، وقــد 
ــة  ــاطر اخليالي ــص واألس ــب والقص ــن الكت ــأ م تنش
التــي مل تــدث يف الواقــع مثــل: الســندباد وعــي بابــا 
وأليــس يف بــالد العجائــب... إلــخ )قاســم، إبراهيــم، 

حممــد،  2018(.             

مفهوم الوية وعالقته بالنوستاليجا . 7

العلــوم  بتعــدد  الويــة  تعريفــات  تتلــف 
ــب  ــة بحس ــوي للهوي ــف اللغ ــا، فالتعري ــي تتناول الت
ــخصية  ــز أو الش ــع املمي ــي الطاب ــر ه ــوس ويبس قام
The Distinguishing Character، ويف  املميــزة للفــرد 
ــة  ــا جمموع ــرف بأهن ــي تع ــراث األمريك ــوس ال قام
ــزه  ــه وتي ــيء ذات ــرف ال ــي تع ــص الت ــن اخلصائ م
الويــة  تعنــي  املنطــق  ويف  آخــر.  شء  أي  عــن 
التســاوي والتوافــق املطلــق بــن كمــن أو بــن 
علــم  جمــال  ويف   ،)1996 )اجلادرجــي،  كيفــن، 
االجتــامع الســيايس تعــرف الويــة بأهنــا جمموعــة 
اخلصائــص التــي يمكــن للفــرد عــن طريقهــا أن 
ــي  ــة الت ــة االجتامعي ــه باجلامع ــه يف عالقت ــرف نفس يع
ــن  ــراد املنتم ــن األف ــزه ع ــي تي ــا والت ــي إليه ينتم
للجامعــات األخــرى، وعمومــًا فــإن جوهــر مفهــوم 
ــرد  ــي الف ــرد ووع ــالف والتف ــن يف االخت ــة يكم الوي
أو اجلامعــة بــذا االختــالف والتاميــز، ومــن هنــا 

ــي  ــىل الوع ــالف وع ــىل االخت ــوم ع ــة تق ــإن الوي ف
باالختــالف مــن قبــل الفــرد أو اجلامعــة. ويــرى 
اجلابــري أن الويــة تضيــق وتتســع مــن املســتوى 
الفــردي إىل املســتوى اجلامعــي إىل املســتوى القومــي، 
فهــي متغــرة بــن هــذه املســتويات بحســب املصالــح 
واخلطــر الــذي هيددهــا، ويــرشح ذلــك اجلابــري مــن 
خــالل تقســيمه ملســتويات الويــة إىل ثالثة مســتويات 

متداخلــة )اجلابــري، 2009( وهــي:

الويــة الفرديــة: قبيلــة كانــت أو طائفــة أو 
ــارة  ــي عب ــخ( ه ــة... إل ــًا أو نقاب ــة )حزب ــة مدني جاع
ــا« لــا  عــن هويــة متميــزة ومســتقلة، عبــارة عــن »أن
ــل  ــن داخ ــع اآلخري ــرد م ــا الف ــل فيه ــر« ويتعام »آخ

ــها. ــة نفس اجلامع

ــة  ــل األم ــة داخ ــكل جاع ــة: ل ــة اجلامع هوي
»أنــا« خاصــة بــا و »آخــر« مــن خاللــه وعــبه 
تتعــرف إىل نفســها، فلــكل جاعــة خصوصيــة معينــة 

ــرى. ــة األخ ــن اجلامع ــا ع تيزه

ــر  ــة أكث ــي هوي ــة: وه ــة/ القومي ــة الوطني هوي
جتريــدًا وأوســع نطاقــًا وأكثــر قابليــة للتعــدد والتنــوع 
والديــن  والتاريــخ  اللغــة  وتثــل  واالختــالف، 
ــة،  ــاب التذكاري ــم، األنص ــة )العل ــوز الوطني والرم
مفــردات  التارخييــة(  والبطــوالت  الشــخصيات 

ــة. ــة الوطني ــب الوي مرك

ــواع  ــة بأن ــتوياهتا الثالث ــة بمس ــط الوي وترتب
النوســتاليجا التــي حددهــا البحــث وهي: الشــخصية 
والثقافيــة والتارخييــة واالفراضيــة، فالنوســتاليجا 
ــو  ــس Self-continuity وه ــع النف ــل م ــد التواص تول
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مــا يؤســس للوعــي بالــذات ويعــزز الويــة الفرديــة، 
مثــال ذلــك: أن الشــخص الــذي لديــه تواصــل ذات 
ــر الزمـــــن  ــه الشــخص نفســه عــىل مــــ يشــعر بأن
األمــر  )Sedikides & Wildschut, 2016(.  وكذلــك 

ــة  ــة والفردي ــتاليجا الثقافي ــن النوس ــة ب ــإن العالق ف
ــوازي،  ــة الت ــس حال ــىل بنف ــتويات أع ــع إىل مس ترتف
فالنوســتاليجا الثقافيــة مــؤش شــعوري لالنتــامء 
واالنتــامء   .)Marchegiani ,Phau,2008( للجامعــة، 
كمفهــوم ال يمكــن فصــــــله عــــن مفهوم الــويـــة 
)Altman & Low,1992(، كــام أن النوســتاليجا التارخيية 

اخلاصــة باألحقــاب التارخييــة املضيئــة يف حيــاة األمــة 
مرتبطــة بمــدى االنتــامء للوطــن واإلحســاس بالويــة 
الوطنيــة، أمــا النوســتاليجا االفراضيــة والتــي تتعلــق 
بأســاطر وقصــص متخيلــة أو وربــام بواقــع افرايض؛ 
فممكــن أن ترتبــط بــأي مــن املســتويات الثالثــة 
للهويــة طبقــًا لطبيعــة موضوعهــا، فهــي فرديــة 
وال تكــون عــىل مســتوى اجلامعــة والوطــن إال إذا 
ــتاليجا  ــرة للنوس ــات املث ــك املوضوع ــت تل أصبح
ــة. ــة أو الوطني ــوز الثقافي ــن الرم ــزًا م ــخصية رم الش

العامرة واستثارة النوستاليجا . 8

تؤلــف املبــاين التــي نتعامــل معهــا حميطــًا 
ــس  ــب موري ــد، وبحس ــة يف آن واح ــرة والوي للذاك

الذاكــرة تنشــأ  Murice Halbwash فــإن  هالبــواش 
ــرة  ــن ذاك ــل ب ــة التفاع ــراء عالق ــن ج ــون م وتتك
العــامرة وذاكــرة املســتخدم نفســه، فاملحيــط املعــامري 
ــات  ــالل عالم ــن خ ــرة م ــن ذاك ــه م ــام يمل ــب ع يع
ــون..  ــرات الل ــقوق وتغ ــل: الش ــى مث ــن يف املبن الزم
إلــخ، أو مــن خــالل طــرازه املعــامري والرمــوز التــي 
تعــب عــن حضــارات ســابقة، وعندمــا نقطــن املبنــى 
ونحمــل معنــا ذاكرتنــا اخلاصــة تصبــح العــامرة ذات 
تأثــر ومعنــى، فمــن خــالل اســتعاملنا لفراغــات 
املبنــى وعنــارصه يصبــح لــذه الفراغــات والعنــارص 
ذاكــرة )ذاكــرة األشــياء(، وبتناغــم هــذه الذاكــرة مــع 
ــامرة  ــب الع ــا تكتس ــا بداخلن ــي نحمله ــرة الت الذاك
 Halbwash cited( معناهــا ويصبــح لــا تأثــر وجــداين

.)in :Jeremy,2002

	.8 العامرة كمثر للنوستاليجا الشخصية 

الشــخصية  النوســتاليجا  تكــون  مــا  أكثــر 
يف عالقــة الفــرد ببيتــه، فاملســكن واألدوات التــي 
نســتخدمها تتلــك معــاين متلفــة ومتعــددة تنبــع 
ــالر، 1996(.  ــات، )باش ــن ذكري ــا م ــط فيه ــا يرتب م
وقــد تطــرق إىل هــذا املعنــى نــارص الربــاط ليشــر إىل 
ــة  ــة واجلمعي ــرة الفردي ــا الذاك ــي تضفيه ــورة الت الص
ــه  ــذي نقطن ــكن ال ــون املس ــد يك ــكن، فق ــىل املس ع
ــة،  ــس البناي ــقق يف نف ــن الش ــدد م ــا ع ــقة يامثله ش
ــو  ــت ه ــة، فالبي ــورة متلف ــا بص ــرى بيوتن ــا ن إال أنن
ــي  ــة الت ــور الطفول ــكن ص ــه تس ــرة وفي ــب الذاك ملع
ــاعر  ــه مش ــتثر يف صاحب ــو يس ــاًم، فه ــا دائ ــنُّ إليه نح
قويــة وخاصــة ال يشــاركه فيهــا أحــد غــره )الربــاط: 

الفرديةاهلوية

الثقافية النوستاليجا

الوطنية اهلوية

الفردية النوستاليجا

اجلامعة هوية

التارخيية النوستاليجا

النوستاليجااالفرتاضية

الشكل رقم )	(: عالقة مستويات النوستاليجا بمستويات 
الوية- املصدر: الباحث
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ــة يف  2002(، وينبــع ذلــك التأثــر مــن القــوة الكامن
ــة  ــه الفيزيقي ــاوز خصائص ــه يتج ــي جتعل ــيء والت ال
إىل عــامل أرحــب، فيســتثر يف نفــس املتلقــي ديناميكيــة 

ــا.  ــق منه ــي انبث ــة الت ــوى الثقافي ــد الق وتعقي

	.8 العامرة كمثر للنوستاليجا التارخيية 

النوســتاليجا  فــإن  اإلشــارة  ســبقت  كــام 
التارخييــة تكــون جتــاه أحــداث وقضايــا مــن الذاكــرة 
اجلامعيــة، وهــي مرتبطــة بالويــة الوطنيــة، وبحســب 
»يــان أســمن« فــإن الذاكــرة اجلامعيــة تتــاج إىل 
تقنيــات لتقويتهــا وهــذه التقنيــات تنــدرج تــت مــا 
يســمى »فــن الذاكــرة« The Art of Memory، فالذاكــرة 
املــكان  يف  ورمــوز  إشــارات  زرع  مــع  تتعامــل 
الطبيعــي، أي: تغــذي املــكان العــادي بإشــارات 
وتعتــب  حضــاري،  مغــزى  ذات  معينــة  ورمــوز 
ــون  ــائل أو الفن ــدى الوس ــة إح ــاب التذكاري األنص
التــي تلجــأ إليهــا الــدول الســتثارة احلنــن واالعتــزاز 

باألجمــاد الوطنيــة التارخييــة. )أســمن، 2003(.

	.8 العامرة كمثر للنوستاليجا الثقافية 

ــتاليجا  ــا النوس ــىل فيه ــي تتج ــة الت ــن األمثل م
ــعبية  ــاد الش ــاء األعي ــر إحي ــا يف مظاه ــة نجده الثقافي
يف الســاحات واملياديــن، ومــن ثــم فــإن تفعيلهــا 
أو اختفاءهــا يرتبــط بتوفــر الفراغــات العمرانيــة، 
ــل  ــود مث ــا وج ــى فيه ــي ال يراع ــدة الت ــدن اجلدي فامل
هــذه الفراغــات تتفــي فيهــا مثــل هــذه األنشــطة مــع 
مــرور الزمــن، وقــد تكــون النوســتاليجا الثقافيــة جتــاه 

أشــخاص يعتــبون رمــزًا مــن رمــوز الويــة الدينيــة 
أو اإلثنيــة فتحــرص اجلامعــة عــىل اســتعادة ذاكرهتــم 

ــة.  ــاب تذكاري ــب أنص ع

8.4 العامرة مثر للنوستاليجا االفرتاضية 

الربحيــة  لألغــراض  املخصصــة  املبــاين  يف 
الســياحية  للمرشوعــات  والدعايــة  والرويــج 
والتجاريــة يلجــأ املصممــون إىل اســتثارة هــذا النــوع 
ــي  ــزين الت ــة دي ــك: قلع ــال ذل ــتاليجا، مث ــن النوس م
اســتوحى الفنــان هربــرت ريــامن تصميمهــا مــن 
قصــة األمــرة النائمــة، وكذلــك املــرشوع الســياحي 
 2020 العــام  يف  افتتاحــه  واملتوقــع  ديب  خــور  يف 
ــاطر  ــق بأس ــات تتعل ــن حكاي ــم م ــتلهم التصمي اس
ــًا،  ــهورة عاملي ــن املش ــالء الدي ــري وع ــندباد البح الس
ــن  ــاح عــالء الدي ــادق أخــذ شــكل مصب فشــكُل الفن
ــز إىل  ــة يرم ــن األبني ــط ب ــر الراب ــكل اجل ــام أن ش ك
شــكل األحيــاء البحريــة الغريبــة األســطورية كالتنــن 

والثعابــن وغرهــا )إســامعيل، 2015(.

https:// :(: مدينة عالء الدين )ديب( - املصدر	الشكل رقم )
www.holidayme.com.sa/safir/aladdin�city�in�

/dubai
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عامرة املنفى املفهوم واملامرسة/ نامذج وأمثلة . 9

Diaspora Ar- ــى ــامرة املنف ــح ع ــر مصطل  ظه
chitecture يف أبحــاث ودراســات كثــرة تناولــت 

ــن؛  ــة للمهاجري ــات العمراني ــي للتجمع ــاج البنائ النت
لدراســة مــدى اندماجهــم يف البلــد املضيــف، وكذلك 
ــامرة يف  ــات بالع ــك اجلامع ــامرة تل ــاط ع ــدى ارتب م
ــة إىل  ــن واحلاج ــن احلن ــر ع ــي كتعب ــم األص موطنه
ــة  ــت دراس ــد بين ــة. فق ــم الثقافي ــىل هويته ــاظ ع احلف
أجريــت عــىل جمتمــع الالجئــن الريالنكيــن يف 
ــة  ــد البوذي ــه عــامرة املعاب ــذي لعبت ــدور ال أســراليا ال
ــي  ــي والت ــايف الريالنك ــخ الثق ــاء التاري ــادة بن يف إع
ــي  ــع الريالنك ــة يف املجتم ــبكة مكاني ــرشت يف ش انت
ــادة  ــه وإع ــع ثقافت ــل م ــن التواص ــه م ــر ومكنت املهاج
ــي  ــاكن الت ــامرة املس ــالف ع ــك بخ ــه، وذل ــاء هويت بن
تأثــرت واجهاهتــا اخلارجيــة بالطابــع الفيكتــوري 
ــظ  ــام احتف ــورن، بين ــدارج يف مالب ــاء ال ــام اإلنش ونظ
الثقافــة  ورمــوز  بالزخــارف  الداخــي  التصميــم 
ــاظ  ــة أن احلف ــرت الدراس ــد أظه ــة، وق الريالنكي

ــد  ــن ق ــن الريالنكي ــة للالجئ ــة اجلامعي ــىل الوي ع
ــامرة  ــو ع ــي وه ــي جاع ــل إبداع ــالل فع ــن خ ــم م ت
املعبــد، بينــام الويــة الفرديــة واملعــب عنهــا يف املســكن 
ــرايل  ــع األس ــا يف املجتم ــة بمفرده ــتطع املقاوم مل تس
خشــية االنعــزال، وقــد ترجــم ذلــك إىل نشــوء 
ــتوى  ــىل مس ــة Hybrid Architecture ع ــامرة الجين الع

.)Dayarantne, 2008( املســكن 

https://www.holi� :قلعة ديزين - املصدر :)	 (الشكل رقم 
/dayme.com.sa/safir/aladdin-city-in-dubai

الشكل رقم )4(: معبد بوذي للجالية الرسيالنكية يف مالبورن 
https://www.researchgate.net/publica�  - املصدر:

tion/316317237_Diaspora_Architecture_and_the_
Construction_of_Sri_Lankan_Cultural_Histo-

ry_in_Melbourne

الشكل رقم )5(: منزل عى طراز تيودور يف سانتا كاترينا، 
http://revistas.unisinos.br/index. :الربازيل-املصدر

php/sdrj/article/view/sdrj.2016.93.04
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ــن  ــع املهاجري ــىل جمتم ــت ع ــة أجري ويف دراس
ــل؛  ــا يف البازي ــانتا كاترين ــة يف س ــول أملاني ــن أص م
ــودور  ــراز تي ــىل ط ــاكنهم ع ــون مس ــم يبن ــظ أهن لوح
ــن  ــة يتضم ــتعمرات األملاني ــر يف املس ــراز ظه ــو ط وه

ــة. ــم األصلي ــن أوطاهن ــة م ــات معامري اقتباس

ــض  ــىل بع ــون ع ــك يافظ ــم بذل ــم بقيامه فه
ــذي  ــم وال ــوه خلفه ــذي ترك ــكان ال ــع امل ــط م الراب
 Kismann &Maria,( بقــي حيــًا يف ميلهــم اجلمعــي
ــىل  ــى ع ــر املنف ــىل أث ــارزة ع ــة الب ــن األمثل 2016(، وم

ــامرة  ــون الع ــن فن ــكيون م ــه املوريس ــا نقل ــامرة م الع
األندلســية إىل دول الكومنويلــث اإلســباين يف أمريــكا 
الالتينيــة وبــالد املغــرب العــريب، واملوريســكيون 
ــنة  ــد س ــم بع ــوا يف أراضيه ــن بق ــلمون الذي ــم املس ه
ــون  ــر املدجن ــادئ األم ــم يف ب ــق عليه 1492، وأطل
ــر  ــم التنص ــرض عليه ــم ف ــى ت ــس« حت »مودخياري
القــري والتعميــد يف الفــرة مــا بــن )1499-
ــنة  ــبانيا س ــن كل إس ــم م ــم طرده 1526م( إىل أن ت
1609م لعــدم اطمئنــان الكنيســة لــم )حنيفــي، 

فنوهنــم  املهاجــرون  نقــل هــؤالء  وقــد   ،)2011
إىل  األندلســية  األصــول  ذات  واملعامريــة  احلرفيــة 
البــالد التــي اســتوطنوا بــا. وقــد بــن الباحــث 
ــذه  ــن ه ــة م ــر أمثل ــان كاس ــوس باراغ ــس كارل لوي
التأثــرات يف بــرج مودخيــار يف كولومبيــا مثــل: القبــة 
ــارة  ــوان احل ــتخدام األل ــر واس ــد األمح ــن القرمي م

والزخــارف الندســية، شــكل )6(.

ــرشوع  ــرات يف م ــذه التأث ــرت ه ــك ظه كذل
ديــر ســان فرانسيســكو يف ليــام يف البــرو، شــكل )7(، 
ــة  ــردات واضح ــة بمف ــن الكنيس ــم صح ــث صّم حي
مــن العــامرة اإلســالمية وزينــت أعمــدة الباحــة 
ــد، 2018(، ويف  ــريب اجلدي ــبيي. )الع ــد اإلش بالقرمي
بــالد املغــرب العــريب، ســكن املوريســكيون يف شــامل 
البــالد ومل يلجــوا داخلهــا حتــى يتســنى لــم العيــش 
يف بيئــة قريبــة مــن تلــك البيئــات التــي طــردوا منهــا 
ــا  ــادوا عليه ــي اعت ــم الت ــم وفنوهن ــوا عاداهت ويامرس
711م،  ســنة  لألندلــس  اإلســالمي  الفتــح  منــذ 
ــم  ــن بألقاب ــوا حمتفظ ــم ظل ــوث إىل أهن ــر البح وتش

الشكل رقم )6(: برج مودخيار أو )برج امُلَدّجن( بكاىل- 
https://andalushistory.com/blog/ :كولومبيا-املصدر

/page/5

الشكل رقم )7(: دير سان فرنسيسكو ليام - البرو -املصدر: 
/https://andalushistory.com/blog/page/5
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كــام تنطــق باإلســبانية وأحيانــًا تكــون هــذه األلقــاب 
بأســامء املــدن والقــرى األندلســية التــي طــردوا منهــا 
ــام  ــخ، ك ــي.. إل ــوين، الطليط ــتايل، األرغ ــل: القش مث
ــدن  ــرى وامل ــن الق ــر م ــميات للكث ــوا تس ــم أطلق أهن
التــي أنشــؤوها يف بــالد املغــرب العــريب باســم قراهــم 
ــر يف  ــواد الكب ــمية ال ــل: تس ــية مث ــم األندلس ومدهن
جيجــل يف اجلزائــر نســبة إىل الــواد الكبــر يف إســبانيا، 
وكذلــك حــي العنــرص يف مدينــة شفشــاون األندلســية 
ــل  ــرى مث ــامء أخ ــل، وأس ــرص يف جيج ــة العن وقري
ــرى  ــميات لق ــي تس ــا وه ــيلة وغره ــة واملس احلام
ــض  ــام أن بع ــعد اهلل،2011(. ك ــية )س ــدن أندلس وم
بيــوت املوريســكين يف الربــاط وتيتــوان مــا زال 
ــوت يف  ــح البي ــة مفاتي ــا اخلارجي ــىل جدراهن ــق ع يعل
األندلــس، فقــد ذكــرت الباحثــة فالينســيا Valencia أن 
الزائــر عندمــا يتجــول يف األحيــاء القديمــة مــن مدينة 
ــرة  ــح كب ــيالحظ مفاتي ــوان س ــة تيت ــاط ومدين الرب
ــح ال  ــذه املفاتي ــاب، وأن ه ــىل الب ــة أع ــة معلق وثقيل
تفتــح األبــواب ولكنهــا بالنســبة ألصحــاب البيــوت 
Valen-( سآخــر مــا تبقــى لــم مــن حياهتــم يف األندلــ

.)cia,2011

 كــام أســس املوريســكيون قــرى ومدنــًا عديــدة 
كانــت تفل بخصائــص معامريــة أندلســية، وبرعوا يف 
بنــاء املســاجد التي ظلــت تســرجع العامرة األندلســية 
يف صوامعهــا وهندســة حماريبهــا وزخرفتهــا )معــايل، 
2015(. ومــن أشــهر النــامذج املعامريــة التــي يمكــن 
اعتبارهــا هنــا مثــاالً لعــامرة النوســتاليجا ســاحة 
البياتــزا يف أورالنــدو مــن تصميــم املعــامري تشــارلز 
ــل  ــة تث ــفتها التصميمي ــت فلس ــي وإن كان ــور، فه م

ــا  ــاء ب ــالل االحتف ــن خ ــا وم ــًا إال أهن ــًا فردي إبداع
الذيــن  املســتخدمن  قبــل  مــن  والتفاعــل معهــا 
ــدم  ــة تق ــول إيطالي ــن أص ــم م ــدرون يف معظمه ينح
ــي  ــم األص ــن ملوطنه ــتثر احلن ــة تس ــورة معامري ص

ــا(.  )إيطالي

وبحســب ديفيــد هــاريف فــإن التصميــم يشــر 
بقــوة إىل االغــراب وواقــع الجــرة، باإلضافــة إىل أن 
الســاحة صممــت لتعمــل كســفر إليطاليــا يف العــامل 
ــة ســكان اجلــوار املشــرك  ــد وتؤكــد عــىل هوي اجلدي
لتــأت كحــلٍّ  اجلديــدة(  أورليانــز  )اإليطاليــن يف 

ــكاين.  ــد امل ــال والتباع لالنفص

 وقــد ذكــر ديفيــد هاريف أن تشــارلز مــور جلب 
الشــكل واللغــة املعامريــة والوظائــف االجتامعيــة 
ــدًا  ــة تدي ــة واإليطالي ــاحة األوربي ــة للس والتواصلي
إىل جنــوب الواليــات املتحــدة، حيــث اســتخدم 
األســلوب االنتقائــي مــن العــامرة التارخييــة إليطاليــا 
ــة وســط جممــع مــن  ليــزرع مــرشوع الســاحة الدائري

الشكل رقم )8(: ساحة بياتزا يف ورالندو - أمريكا 
https://www.pinterest.com/ :املصدر-

pin/557390891363145658/?fbclid=IwAR3Lxx-
A_X�PaIkdlsqncpm�W0V09OQqC2omC09Vue-

fVm20tQz9rL2aq4HOw
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ــه  ــا حول ــي م ــكاًل ينف ــدم ش ــة، ويق ــة املرتفع األبني
ويبعــث عــىل الدهشــة والتنافــر مــع العــامرة املحيطــة. 
وبحســب هــاريف فقــد اســتثار املصمــم احلنــن لــدى 
ــأن  ــة ب ــول إيطالي ــن أص ــن م ــن األمريكي املهاجري
جعــل الســاحة اجلديــدة حمملــة بالرمــوز واإليــاءات 
واملتمثلــة يف وجــود معبــد صغــر عنــد املدخــل، 
ــة،  ــة للســاحة اإليطالي وذلــك اســتعادة للغــة التارخيي
ــكل  ــىل ش ــورة ع ــاء وناف ــة م ــود برك ــة إىل وج إضاف
ــز  ــاحة كرم ــط الس ــة يف وس ــرة صقلي ــة جزي خريط
ــب  ــن األل ــة م ــة النازل ــة« اإليطالي ــال »اجلزم الغتس
يف ميــاه املتوســط ويف ذلــك إشــارة رمزيــة إىل حقيقــة 
ــة  ــن صقلي ــم م ــن ه ــن اإليطالي ــب املهاجري أن أغل
ــة إىل   ــات أن احلاج ــرى الدراس ــاريف، 2005(. وت )ه
ــاد  ــبب االعتق ــون بس ــايض ال تك ــورة امل ــتعادة ص اس
أن املــايض هــو أفضــل مــن احلــاض، بــل أحيانــًا يتــم 
ــر  ــو دون أي تغي ــام ه ــايض ك ــتعادة امل ــل اس تفضي
ــة،  ــض املنفع ــارة بع ــك خس ــب ذل ــو صاح ــى ل حت
ففــي مدينــة كســينا Xenia يف أوهايــو اختــار الســكان 
إعــادة بنــاء مدينتهــم التــي دمرهــا اإلعصــار يف العــام 
ــراء أي  ــه دون إج ــت علي ــذي كان ــكل ال 1974 بالش
ــاًل  ــرات تعدي ــذه التغي ــت ه ــو كان ــى ل ــرات حت تغي
ملشــكالت ســابقة )Kismann,Maria, 2016(، فالشتات 
أو اإلحســاس بالنفــي الــذي تلفــه عمليــة االقتــالع 
ــدان  ــرد بفق ــا الف ــعر ب ــة يش ــو حال ــكان ه ــن امل م
الــذات والبيــت واملجتمــع، ومــن ثــم فــإن الرغبــة يف 
اســتعادة صــورة املــايض هــي حالــة مــن إعــادة بنــاء 

ــع.  ــس واملجتم النف

املؤقت الدائم - تناقضات املنفى والتعبر عن . 0	
الوية واحلنن يف املخيامت الفلسطينية 

عقــب   1948 العــام  يف  املخيــامت  نشــأت 
الفلســطينيون  الالجئــون  أقــام  حيــث  النكبــة 
معســكرات إيــواء حــول املــدن يف الــدول واجلهــات 
ــام  ــة يف اخلي ــة اإلقام ــت بداي ــا، وكان ــروا إليه ــي ف الت
ــل  ــة دلي ــدة، واخليم ــم املتح ــة األم ــم هيئ ــا ل قدمته
عــىل حالــة التــرشد املؤقــت وأمــل العــودة، بينــام البناء 
الثابــت فهــو رمــز االســتقرار ومــن ثــم انتهــاء مــبر 

.)Krzyzanowska, 2013( العــودة 

ــو  ــة ه ــن يف اخليم ــى املتضم ــذا املعن  وكان ه
يبقــى عليــه  أن  يريــد  الــذي  الشــعوري  التعبــر 
ــل  ــة األم ــىل حال ــاء ع ــن اإلبق ــوع م ــون كن الالجئ
وعــدم التســليم باملنفــى كواقــع أو حالــة دائمــة، 
ــن  ــن الالجئ ــوي م ــعوري العف ــف الش ــذا املوق وه
وجــد تعبــره الســيايس يف القــرار الــذي أجعــت 
ــدم  ــة بع ــات العربي ــة واحلكوم ــوى الوطني ــه الق علي
ــن  ــدن وم ــراين للم ــيج العم ــامت يف النس ــج املخي دم
ــم  ــن تنظي ــراطات وقوان ــا الش ــدم إخضاعه ــم ع ث
املــدن، ولكــن مــع الوقــت كــام تصــف ســاندي 
هــالل )هــالل، 2014( »اخليمــة تجــرت وتولــت 
ــن  ــكل م ــوم ال يتش ــم الي ــمنتي فاملخي ــت إس إىل بي
ــة  ــدة مصنوع ــة معق ــاكل حري ــن هي ــل م ــام ب خي
مــن اإلســمنت. هــذا اإلســمنت الــذي مل يكــن حــاًل 
للبقــاء بــل ليحتضــن بــن جدرانــه تناقضــات احليــاة 
التــي تكونــت يف املنفــى«، وبعــد ســبعة عقــود تولت 
ــع  ــكنية يم ــوائيات الس ــبه العش ــا يش ــامت إىل م املخي
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ــددة  ــكنية متع ــاين الس ــن املب ــا ب ــراين م ــيجها العم نس
الطوابــق واملبــاين املغطــاة بألــواح مــن الصفيــح، 
ورغــم أن نســبة كبــرة مــن املبــاين أصبحــت ال 
ــاين  ــن مب ــطيب ع ــاء والتش ــتوى البن ــف يف مس تتل
املــدن املجــاورة إال أن تأثــر فكــرة املؤقــت التــي 
تأســس عليهــا املخيم تظــل قائمــة ويمكن تلمســها يف 
تــردي البيئــة املبنيــة بســبب غيــاب التنظيــم وحمدوديــة 
اخلدمــات العامــة وضعــف البنيــة التحتيــة. فاملخيامت 
أنشــئت عــىل أراٍض حكوميــة، وتــم تفويــض الوكالــة 
الدوليــة لغــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينين 
ــامت دون  ــىل املخي ــؤولية اإلشاف ع ــروا( مس )األون
الســامح بالتوســع خــارج تلــك األرايض، كــام أبقــت 
احلكومــات املضيفــة للالجئــن عــىل هويتهــم وعــدم 
منحهــم جنســية دائمــة مــا جعلهــم يعيشــون يف 
ضغــط نفــي وحرمــان مــن تطويــر بيئتهــم العمرانيــة 
حالــة  املخيــامت  أن  بحجــة   ،)2004 )مهــداوي، 
مؤقتــة وســتنتهي بتحقيــق حلــم العــودة إىل ديارهــم، 
وتناقــش ســاندي هــالل جدليــة الدائــم واملؤقــت عىل 
أهنــا اإلطــار الــذي تشــكلت مــن خاللــه هويــة أبنــاء 
املخيــم، فاملؤقــت يعكــس حالــة الوعــي بحــق العودة 
ورفــض احلــاض )هــالل، 2014( وهــي هويــة 
ــذي  ــش ال ــي التهمي ــل دواع ــًا يف ظ ــكلت أيض تش
القــاه الجئــو املخيــامت يف املجتمعــات املضيفــة عــىل 
ــطن(  ــارج فلس ــامت خ ــي )يف املخي ــد الوطن الصعي
ــة.  ــوء كاف ــق اللج ــي يف مناط ــد الطبق ــىل الصعي وع
فاملخيــم خلــق كيانــات اجتامعيــة ليســت ميــزة فقــط 
يف تاســكها الداخــي ولكــن أيضــًا يف احلــدود احلــادة 
التــي تفصلهــا عــام هــو خــارج املخيــم، فاملنفــى 

ــًا يف  ــت دورًا رئيس ــودة لعب ــق يف الع ــوء واحل واللج
تشــكيل هويــة املخيــم وتأطــر املجتمــع. ويف دراســة 
أجريــت عــىل ميــم األمعــري تبــن أن ســكان املخيــم 
يشــكلون جمتمعــًا قويــًا جتمعــه ذكريــات مشــركة مــن 
ــم  ــى وحل ــارب املنف ــل 1948 وجت ــا قب ــطن م فلس
ــن  ــها م ــكل نفس ــة تش ــرة فردي ــكل ذاك ــودة، ف الع
ــوا  ــم ليس ــث ه ــات حي ــع اجلامع ــل م ــالل التواص خ
أي جاعــات مــن النــاس بــل جاعــات تــدرك وحدهتا 
ــرك  ــم املش ــور ماضيه ــالل ص ــن خ ــا م وخصائصه
أن  الدراســة  بينــت  كــام   ،  )Krzyzanowska,2013(

املخيــم يمثــل حالــة متــدة مــن املنفــى ولكنهــا تعمــل 
كوســيط مــكاين Mediated Locality، الوســيط املــكاين 

هــو:

الالجئــون  فيــه  يشــعر  الــذي  »املــكان   
ــزي  ــل رم ــتيعابه كتمثي ــم اس ــكان يت ــن يف م بالتوط
ملــكان آخــر يشــعر الفــرد أو اجلامعــة نحــوه باالنتــامء« 
ــزي  ــل الرم ــذا التمثي )Krzyzanowska, 2013(، ويف ه

ــدوا إىل  ــن عم ــظ أن الالجئ ــي لوح ــكان األص للم
ــالت  ــىل ص ــوم ع ــم تق ــل املخي ــاء داخ ــكيل أحي تش
ــذي  ــع ال ــل الوض ــورة تاث ــكان بص ــن الس ــة ب القراب
كان عليــه حالــم قبــل اللجــوء، ففــي ميــم األمعــري 
تشــكلت أربعــة أحيــاء كل حــي يمــل اســم القريــة 

ــي.  ــكان احل ــا س ــي إليه ــي ينتم الت

يف  واليــأس  األمــل  مشــهد  كتابــا  ويف 
جــويل  الباحثــة  درســت  الفلســطينية  املخيــامت 
ــت  ــي صاغ ــة الت ــت  )Julie Peteet, 2005( الكيفي بتي
اليوميــة  واملامرســات  االجتامعيــة  العالقــات  بــا 
ــز  ــث تي ــم، حي ــة للمخي ــة واالجتامعي ــة املبني والبيئ
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الالجئــون الفلســطينيون بارتباطهــم بمحليــة املــكان، 
ــررة إىل  ــم املتك ــده زيارهت ــذي تؤك ــاط ال ــذا االرتب ه
ديارهــم األصليــة كلــام ســمحت الظــروف، كــام 
ــكان  ــن س ــة ب ــت مراص ــات ظل ــذه االرتباط أن ه
املخيــامت، ويعــود هــذا إىل إعــادة توحيــد العائــالت 
ــام  ــًا ضمــن حــدود هــذه املخيــامت حين املشــتتة جزئي
تأسســت، ويتــم التأكيــد عــىل هــذه الروابــط العائليــة 
ــة اســم القريــة األم عــىل جــدران املخيــم وهــو  بكتاب
فعــل يؤكــد عــىل أوارص االنتــامء بــن العائــالت 
ذات األصــل اجلغــرايف الواحــد، وعــىل نزعــة احلنــن 
للعــودة إىل الديــار يف نفــس الوقت )صايــغ، 2005(.

مــن  أصبــح  املخيــامت  فــإن  ذلــك  ومــع 
الصعــب، وذلــك بفعــل مــرور الوقــت، أن تــرك مــن 
قبــل الالجئــن كأمكنــة مؤقتــة، بــل أكثــر مــن ذلــك 
أصبحــت )رغــم إيامهنــم بحــق العــودة( شــبه دائمــة، 
وتشــر يف الســياق ذاتــه ســاندي هــالل إىل أن ســكان 
ميــم هنــر البــارد بعــد الدمــار الــذي حلــق بــه بفعــل 

املعــارك الداخليــة التــي دارت بــه، طالبــوا بــأن يعــاد 
ــا  ــه، م ــذي كان علي ــع ال ــس الوض ــم بنف ــاء ميمه بن
يطــرح ســؤاالً حــول كيفيــة تولــد االنتــامء إىل املؤقــت 
وعالقــة ذلــك بالرغبــة يف محايــة الويــة اجلامعيــة 
ــم  ــم. فاملخي ــة يف املخي ــل اإلقام ــكلت بفع ــي تش الت
ــوء  ــر إىل اللج ــة تش ــن رمزي ــن مضام ــه م ــام يمل وب
واملؤقــت وحلــم العــودة؛ ســاعد عــىل تشــكيل 
ــهم  ــل إحساس ــك بفع ــن وذل ــة بالالجئ ــة خاص هوي
ــد  ــة بع ــة واجلامعي ــات الفردي ــن كل الوي ــرد م بالتج
الجئــن                       إىل  وتولــم  خلفهــم  لديارهــم  تركهــم 

 .)Krzyzanowska,  2013(

	.0	 التعبــر عــن احلنــن وانعكاســاته يف البيئــة 
العمرانيــة للمخيــم 

ناقــش البحــث مفهــوم عــامرة املنفــى كظاهــرة 
إنســانية تكــررت يف معظــم مواطــن اللجــوء للتعبــر 
عــن احلنــن والويــة، بينــام مل تتبلــور هــذه الظاهــرة يف 
املخيــامت الفلســطينية بســبب العوامــل التــي ذكرهــا 
البحــث، وعــىل رأســها ارتبــاط عــامرة املخيــم بفكــرة 
املؤقــت وحــق العــودة، بيــد أن احلنــن كشــعور 
إنســاين ال بــد أن يــد لــه تعبــرًا يف الســلوك واملامرســة 
احلياتيــة يف حــدود مــا تســمح بــه اإلمكانــات املتاحــة، 
فــكان تســمية األحيــاء داخــل املخيــم بأســامء القــرى 
ــر  ــة إىل ظواه ــر، إضاف ــذه املظاه ــد ه ــة أح األصلي
ــًا مــا كانــت تســتعيد  ــر اجلــداري والتــي غالب التصوي
صــورًا مــن الذاكــرة اجلامعيــة وتعــب عــن حلــم 

.)Marta, 2017( ــودة الع

الشكل رقم )9(: كتابات عى جدران أحد املخيامت 
https://www.aljazeera.net/news/ :الفلسطينية- املصدر

cultureandart
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ــت  ــة »املؤق ــات إىل أن جدلي ــارت الطروح أش
ــارًا  ــة إط ــود املاضي ــر العق ــىل م ــكلت ع ــم« ش الدائ
ــة  ــم، إضاف ــة يف املخي ــة العمراني ــة البيئ ــاًم لصياغ حاك
إىل تشــكيل هويــة خاصــة بأبنــاء املخيــم، وهنــا تــبز 
أمامنــا مشــكلة أن واقــع املخيــامت احلــايل ومــا يكتنفه 
مــن مشــكالت تدهــور البيئــة املبنيــة والتــي تــم منــذ 
ــه  ــم التوافــق علي ــا ت ــدء التغــايض عنهــا ضمــن م الب
ــالل  ــن خ ــم« م ــًا »بالدائ ــت« وفعلي ــيًا »باملؤق سياس
املامرســة احلقيقيــة مــن قبــل الالجئــن أنفســهم؛ 
ــة  ــىل البيئ ــتقبلة ع ــا املس ــا أخطاره ــون ل ــوف يك س
االجتامعيــة والويــة نفســها. فالبيئــة املبنيــة املتدهــورة 
تنعكــس عــىل البيئــة االجتامعيــة بضعــف رأس املــال 
االجتامعــي وتنامــي معــدالت اجلريمــة والعنــف 
ــج  ــن نتائ ــم م ــىل الرغ ــري )Helles, 2003(، وع احل
الطروحــات النظريــة التــي أشــار إليهــا البحــث 
الرابــط االجتامعــي  يف أن هويــة املخيــم وحالــة 

ــت  ــرك باملؤق ــاس املش ــىل اإلحس ــت ع ــد تأسس ق
والذاكــرة املشــركة وحلــم العــودة؛ إال أن تأثــر هــذا 
األســاس الــذي بنيــت عليــه الويــة ال يمكــن إعطاؤه 
ــل  ــدى اجلي ــر ل ــه األم ــام كان علي ــة، ف ــة الديموم صف
ــر  ــه األم ــو علي ــام ه ــف ع ــن خيتل ــن الالجئ األول م
لــدى األجيــال القادمــة. ذلــك أن األجيــال اجلديــدة 
ــة  ــة املقارن ــك حال ــورة وال تتل ــة املتده ــرث البيئ ت
ــاء  ــه اآلب ــم ب ــا يمده ــالل م ــن خ ــايض إال م ــع امل م
واألجــداد مــن صــور الذاكــرة بخــالف اجليــل األول 
الذيــن تــول إىل حالــة اللجــوء وعايــش االغــراب يف 
املــكان اجلديــد ويتعايــش يف أمكنــة اللجــوء بوصفهــا 
وســيطًا مكانيــًا Mediated Locality. ويف ظــل الواقــع 
ــي ال  ــاكن الت ــا باملس ــامت واكتظاظه ــي للمخي البنائ
تتلــف مــن حيــث مــواد وطريقــة البنــاء عــن املــدن 
املجــاورة - مــع فــارق العشــوائية يف التخطيــط، 
ــي  ــة تقت ــة العمراني ــكالت البيئ ــول ملش ــإن أي حل ف
ــو  ــا ه ــىل م ــر ع ــل والتطوي ــار التعدي ــون يف إط أن تك
ــن  ــاء مــن جديــد، وم ــم وليــس اإلزالــة والبن قائ

خميم البقعة - األردن                                                                            خميم تل الزعرت

https://www.middleeasteye.net/news/palestinian�refugees�use�street�art�keep�hope� : (: املصدر	الشكل رقم )0
alive
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ــم - وهــو  ــق عــامرة املنفــى عــىل  املخي ــم فــإن تطبي ث
ــي أن  ــي - يقت ــدف البحث ــل ال ــذي يمث ــرح ال الط
ــم  ــن والتصمي ــة وامليادي ــاين العام ــار املب ــون يف إط يك
ــة  ــؤر عمراني ــة ب ــون بمنزل ــاكن، لتك ــي للمس الداخ
ــذا  ــة، وه ــة املكثف ــن الرمزي ــاين واملضام ــة باملع حممل
ــت  ــي أجري ــة الت ــج الدراس ــا نتائ ــد م ــل إىل ح يامث
عــىل جاعــات الالجئــن الريالنكيــن يف مالبــورن، 
ــد ومــدارس الوعــظ هــي  حيــث كانــت عــامرة املعاب
التــي حافظــت عــىل الويــة وحققــت روابــط احلنــن 
ــكل  ــل الش ــام ظ ــي، بين ــن األص ــامء إىل املوط واالنت
اخلارجــي للمســاكن متامشــيًا مــع الطــراز الفيكتــوري 
الــذي  الداخــي  يف مالبــورن بخــالف تصميمهــا 
انعكســت فيــه مشــاعر احلنــن واالنتــامء بالنقــل 
واالقتبــاس مــن عــامرة املوطــن األصــي. إن االهتــامم 
بتصميــم الفراغــات واملبــاين العامــة يف املخيــامت 
ــًا إىل جنــب مــع  بــام يقــق مفهــوم عــامرة املنفــى جنب
ــة؛  ــة التحتي ــامم بتوفــر اخلدمــات وتســن البني االهت
ــلبي  ــر الس ــق األث ــف تعمي ــىل وق ــل ع ــوف يعم س
ــتمرارية  ــن اس ــورة، ويضم ــة املتده ــة العمراني للبيئ
تدفــق الذاكــرة بــن األجيــال بــام يفــظ الويــة وحــق 

ــن.  ــوس الالجئ ــودة يف نف الع

اآلليات التصميمية املقرتحة لتحقيق األثر . 		
الوجداين واستثارة النوستاليجا يف املخيامت الفلسطينية 

 إن النظــر إىل العــامرة بوصفهــا مثــرة للحنــن 
ــيميائي  ــدور الس ــم ال ــالل فه ــن خ ــون إال م ال يك
ــة  ــل اللغ ــا مث ــل مثله ــال وتواص ــامرة كأداة اتص للع

املنطوقــة، حيــث تاثــل العــامرة اللغــة يف كوهنــا 
ــى،  ــة أو معن ــر إىل دالل ــارات تش ــوزًا وإش ــل رم تم
فالعــامرة املثــرة للحنــن تنقــل معنــى، فهــي وســيط 
ــن  ــه م ــه يف ذاكرت ــا خيتزن ــي وم ــن املتلق ــل ب تواص
ــن  ــون احلن ــة، وال يك ــاين القديم ــايض واملب ــور امل ص
ــن  ــن الزم ــرات م ــا بف ــل الرتباطه ــا ب ــا يف ذاهت إليه
وبأشــخاص وأحــداث جــرت عليهــا. وإذا مــا قابــل 
املتلقــي منتجــًا معامريــًا جديــدًا فإنــه ســيقوم بتشــبيهه 
Visu- ــة ــيفرات البرصي ــوم الش ــث تق ــه، حي ــام يعرف  ب
al Codes بتصنيــف هــذا املنتــج ووضعــه يف تصنيــف، 

ــم إال  ــف ال تت ــة التصني ــإن عملي ــال ف ــة احل وبطبيع
ــرة  ــا ذاك ــي تتزهن ــامذج الت ــور والن ــالل الص ــن خ م
ــر  ــة نظ ــن وجه ــد م ــامري اجلدي ــج املع ــي، فاملنت املتلق
جينكــس هــو ذلــك الــذي يســتطيع املتلقــي تشــبيهه 
ــا يظهــر دور املرجــع  ــام يعرفــه )Jencks ,1989(، وهن ب
الرؤيــا  باعتبــاره مصــدر  التصميميــة  العمليــة  يف 
التصميميــة ومفتاحــًا ألرشــيف الذاكــرة، فهــو بمنزلة 
ــه  ــتقي من ــذي يس ــري ال ــرصي والفك ــزون الب املخ
املعــامري الــرؤى التصميميــة ويمثــل نقطــة االنطــالق 
ــإن  ــر ف ــب اآلخ ــىل اجلان ــرة، وع ــدء الفك ــق وب خلل
معرفــة املتلقــي باملرجــع ودرجــة انتامئــه لــه تؤثــر عــىل 
مــدى تفاعلــه مــع املنتــج املعــامري ومــا يتضمنــه مــن 
ــة  ــة والرمــوز واإليــاءات املعامري الشــحنات العاطفي
البحــث  يوضــح  يــي  وفيــام  للحنــن.  املســتثرة 
ــة  ــة معرف ــه وأمهي ــر عن ــات التعب ــع وآلي ــواع املرج أن
املتلقــي باملرجــع واالنتــامء إليــه، وذلــك إســقاطًا عــىل 

ــة:  ــدف الدراس ــوع وه موض
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اوالً: املرجع 

وهو نوعان: مادي ومعنوي 

ــل  ــن داخ ــون م ــد يك ــادي: وق ــع امل أ- املرج
ــة، أو  ــة والتارخيي ــامرة الراثي ــل: الع ــامرة مث ــل الع حق
ــل:  مــن خــارج حقــل العــامرة )العقــايب، 2017( مث
ــة أو عنــارص مــن  ــة تشــر إىل رمــوز ديني أعــامل نحتي
ــن  ــر إىل الوط ــًا يش ــًا وجداني ــق ارتباط ــة تل الطبيع
والتاريــخ. ويف الســياق البحثــي احلــايل فــإن اقتبــاس 
ــة مــن عــامرة القــرى الفلســطينية التــي  رمــوز معامري
يف  املعامريــة  األيقونــات  مــن  أو  تدمرهــا  جــرى 
املــدن الفلســطينية مثــل: املســجد األبيــض يف الرملــة 
ــكا  ــاء ع ــا ومين ــزار يف ياف ــا اجل ــد باش ــجد أمح ومس
وغرهــا؛ يمثــل مرجعــًا معامريــًا لعــامرة تقــق مفهــوم 
عــامرة املهجــر، كــام يتســع املــدى الســتيعاب مراجــع 
ماديــة مــن خــارج حقــل العــامرة مثــل: أدوات 
الزراعــة وزخــارف الثــوب الفلســطيني كمصــدر 

ــى. ــامرة املنف ــتلهام يف ع لالس

ب- املرجــع املعنــوي: ومــن أمثلتــه القصــص 
ــاد،  ــيقى، األعي ــعر، املوس ــاطر، الش ــعبية واألس الش
الطقــوس االجتامعيــة.. إلــخ )العقــايب، 2017(. 
وأمثلــة املراجــع الفكريــة والثقافيــة نجدهــا يف أعــامل 
ــكلت  ــث ش ــة، حي ــد احلداث ــا بع ــامرة م ــرة يف ع كث
ــوا  ــه كيش ــتقى من ــًا اس ــتو« مرجع ــطورة »الفاس أس
ــيام  ــف هروش ــة يف متح ــه التصميمي ــروا كاوا رؤيت ك
يف  النديــة  األســاطر  وكذلــك  املعــارص،  للفــن 
تصميــم مكتبــة اكســر يف واليــة نيوهامــرش بأمريــكا 
يف   ،)2009 )اجلوهــري،  خــان  لــوي  للمعــامري 

الشــكلن )11-12( يالحــظ دور القصــص الشــعبية 
ــكان.  ــرة امل ــتنطاق ذاك يف اس

 ففــي الصــورة األوىل جســد الفنــان حممــد 
ــا  ــي باب ــة ع ــن قص ــة م ــال كهرمان ــت تث ــى حكم غن
وهــي تصــب الزيــت عــىل رؤوس األربعــن حرامــي، 
مــن  مســتوحاة  نافــورة  املجــاورة  الصــورة  ويف 
ــحري )شارة، 2016(،  ــن الس ــالء الدي ــوس ع فان

الشكل رقم )		(: نصب تذكاري يف بغداد - املصدر: 
https://yallafeed.com/badma�ahtfl�google�balfnan�
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ــتاليجا  ــرًا للنوس ــاره مث ــن اعتب ــن يمك وكال العمل
بذلــك  والتارخييــة، وهــي  والثقافيــة  االفراضيــة 
مفــردات داعمــة للهويــة الفرديــة والوطنيــة الرتبــاط 
ــا  ــا يعله ــو م ــداد، وه ــخ بغ ــات بتاري ــذه احلكاي ه
ــرة  ــة للذاك ــة الرابط ــر احلضاري ــات األط ــن مكون م

ــة.  اجلامعي

ويزخــر الــراث الفلســطيني بالكثــر مــن 
ــعبية  ــاد الش ــم واألعي ــاطر واملواس ــص واألس القص
ــامل  ــىل األع ــورًا ع ــا مقص ــاس منه ــل االقتب ــي ظ الت
األدبيــة، بينــام مل يتــم فتــح هــذا البــاب لالســتعارات 
ــن  ــل الباحث ــن قب ــم م ــعي الدائ ــم الس ــة رغ املعامري
النتــاج  يف  الويــة  مفهــوم  لبلــورة  واملصممــن 
العمــراين الفلســطيني املعــارص. ومــن أمثلــة املراجــع 
الفكريــة التــي يمكــن العمــل عــىل اقتباســها معامريــًا 
ــة  ــة ملدين ــاد الثقافي ــط باألعي ــل املرتب ــم واد النم موس
ــا،  ــة ياف ــن يف مدين ــي روب ــم النب ــقالن، أو موس عس
وقصــة ظريــف الطــول الشــعبية التــي جــرت أحداثها 
ــن  ــر م ــل، والكث ــر املحت ــن عام ــرج ب ــة يف م املتخيل
مصــادر الــراث مــا ال يتســع املجــال لردهــا يف هــذا 
ــا  ــة توظيفه ــث إمكاني ــرى الباح ــن ي ــث ولك البح
ــتلهام  ــتعارات واالس ــة لالس ــة ثقافي ــع معنوي كمراج

ــة.  ــات العام ــاين والفراغ ــامري يف املب املع

ثانيًا: معرفة املستخدم باملرجع )املألوفية(

إن معرفــة املســتخدم بالرمــز تــدد مــدى 
ــوز  ــي، فالرم ــج التصميم ــع املنت ــتخدم م ــل املس تفاع
منغلقــة  تبقــى  املصــدر  جمهولــة  واالســتعارات 
ومســتعصية عــىل الفهــم وهــو مــا يعلهــا غــر 

ــبة  ــة بالنس ــاين الداللي ــن املع ــة م ــزى ومفرغ ذات مغ
 .)2017 )العقــايب،  للمســتخدم 

 ثالثًا: انتامء املستخدم للمرجع 

وهــو مــن ركائــز تقيــق األثــر الوجــداين 
لالســتعارة املعامريــة، فاملرجــع املعــامري اخلــارج 
ــًا  ــبب نوع ــد يس ــي ق ــايف والتارخي ــياق الثق ــن الس ع
ــاك يف نفــس املســتخدم، وقــد  مــن االغــراب واإلرب
املســتلهم  أو  املســتعار  املرجــع  أن يكــون  يــدث 

يســبب نفــورًا يف نفــوس املســتخدمن.

رابعًا: مالءمة املرجع لوظيفة املبنى 

وهــي تعتــب عمــاًل مهــاًم يف تقــق املعنــى 
ــؤدي  ــة ي ــدم املالءم ــامرة، فع ــداين للع ــر الوج واألث
ــة للعمــل ومــن ثــم ضعــف  إىل ضعــف القيمــة الفني
تأثــره يف النفــوس، ومــن أمثلــة عــدم املالءمــة 
ــبيل  ــىل س ــطيني ع ــوب الفلس ــارف الث ــاس زخ اقتب

املثــال يف تصاميــم املســاجد.

اإلطار اإلرشادي العام لبلورة مفهوم . 		
عامرة املهجر/ احلنن يف البيئة العمرانية للمخيامت 

الفلسطينية 

الســابقة  النظريــة  الطروحــات  ضــوء  يف 
واســتنتاجات الباحــث مــن التحليــل واملناقشــة فــإن 
ــًا  ــاديًا مقرح ــارًا إرش ــي إط ــام ي ــرض في ــث يع البح
للتأســيس ملفهــوم عــامرة املهجــر يف املخيــامت، يقــوم 
ــتاليجا  ــتوى النوس ــن مس ــة ب ــح العالق ــىل توضي ع
والويــة واملرجــع التصميمــي املالئــم لوظيفــة املبنــى، 
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ــن  ــم م ــع املالئ ــاف املرج ــيلة استكش ــد وس ــع تدي م
قبــل املصمــم )جــدول رقــم 1(، إضافــة إىل اســتامرة 
ــامء  ــة وانت ــة معرف ــاس درج ــدول 2( لقي ــتبيان )ج اس
ــامد  ــل اعت املســتخدم للمرجــع التصميمــي وذلــك قب

ــاريع. ــي للمش ــم النهائ التصمي

التوصيات . 4	

إعــادة النظــر يف السياســات العمرانيــة املطبقة  	
عــىل املخيــامت الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة مــن حيــث جدواهــا وفاعليتهــا يف تقيــق 

ــامت.  ــاه املخي ــة جت ــية املعلن ــداف السياس األه

نوع
النوستاليجا

مستوى
اهلوية

االستخدامى/املبنطبيعة
التصميمي واملجال

التصميمي التعرفاملرجع التصميميىلإوسيلة املرجع
واالنتامء حيثاملعرفة من بالفرد وعالقته

التصميم/البيتالفرديةالشخصية عنارص
الداخيل

البيت –والقريةاألصيلصورة

العملوأدواتالبيتمقتنيات
صوراملستخدممتكني عن التعبري من

نفسه يف العالقة منواملنقولةالذاكرة
واألجداداآلباء

العبادةاجلامعيةالثقافية ميادين،دور
عليها جرت وساحات
اجتامعية طقوس
بأعياد ،واحتفاالت

ثقافية مراكز

/وأساطريقصص/شعبيةأعياد

طابع ذات املدينةيقوينأعامرة يف
القريةأو

ودراسة القرية احلضاريةتاريخ معاملها
واحلضاريو الرتاثي وخمزوهنا املعامرية

معمعلوماتقاعدةوتأسيس بالتعاون
املستخدمني

العامةالوطنيةالتارخيية املباين،امليادين
والعامة،احلكومية

املستوىعىلسياحية،عامرة
وقصصأحداث/الوطني

الوطنية اهلوية ختص بطوالت

املقرتحات وعرض العامة الندوات تنظيم
رأو املستخدمنييأخذ

/فرديةاالفرتاضية

/ثقافية

وطنية

،تروحيية،سياحيةمباٍن
يف)عادةجتارية تستغل ما

واملباين والدعاية الرتويج
الربحية(. الطبيعية ذات

خياليةأساطري منوقصص عشوائية عينات مع املقابالت
استامراتإىلإضافةاملستخدمني
االستبيان. 

جدول رقم )	(: اإلطار اإلرشادي لتطوير العملية التصميمية يف مرشوعات املخيم ضمن مفهوم عامرة املهجر 
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املرشوع:اسم
-------------------------------

----------------------

---------------------------

عن :لمرشوعلاملقرتحاألويلتصميمالصورة

---------------------------

التصميميأوصورة املرجع خمترصعن أو)املاديرسد
املعنوي(  الثقايف

-------------------------------

-------------

-------------------------------

-------------

التأثري وقوة التقييم
املحصلة٠١٢٣٤٥

ايجالنوستالنوع
شخصية
تارخيية
ثقافية

افرتاضية
اهلوية مستوى

فردية
مجاعية
ثقافية

افرتاضية
التصميمي املرجع مع العالقة

باملرجع املعرفة
للمرجع االنتامء

للمرشوعمةءمال املرجع

جدول رقم )	(: استبانة لتقييم عالقة املستخدمن باملرجع التصميمي املقرتح ومدى استثارة النوستاليجا 
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االســتفادة مــن قواعــد بيانــات الــراث  	
احلضــاري الفلســطيني املــادي وغــر املــادي، وربطهــا 
بعمليــة التخطيــط والتصميــم املعــامري ضمــن آليــات 

ــاس. ــتلهام واالقتب ــتعارة واالس االس

طــرح مســاق يف كليــات العــامرة والتخطيــط  	
اجلامعــات  يف  الداخــي  التصميــم  وبرامــج 
الفلســطينية، هيــدف إىل تدريــب الطلبــة عــىل التعامــل 
مــع املرجــع املعــامري املــادي وغــر املــادي كمصــدر 
ــات  ــىل مرشوع ــق ع ــع التطبي ــة، م ــة التصميمي للرؤي
ــن يف  ــتثر احلن ــداين وتس ــر الوج ــق األث ــة تق مقرح

ــطينية.  ــامت الفلس ــامرة املخي ع

ــؤر  	 ــم الفراغــات العامــة كب ــامم بتصمي االهت
الســتثارة احلنــن للجــذور واألصــول عــب مســابقات 
ــن  ــامت م ــاء املخي ــا أبن ــارك فيه ــة، يش ــة وفني معامري
املراجــع  أنســب  ملعرفــة  بآرائهــم  اإلدالء  خــالل 
ــامري.  ــاس املع ــتلهام واالقتب ــاس لالس ــة كأس الراثي

اعتــامد تســميات الشــوارع واألحيــاء باســم  	
ــدن.  ــرى وامل الق

املراجع. 5	

املراجع العربية 

اســمن، يــان ، الذاكــرة احلضاريــة ، ترجــة عبــد 
احلليــم عبــد الغنــى رجــب ، املجلــس األعــىل 

للثقافــة ، القاهــرة ، 2003

ــة  ــف ، هب ــد يوس ــاروق، ماج ــرو ف ــري ، عم اجلوه
ــد  ــامري جدي ــر مع ــي فك ــة ع ــالمة : اطالل س

بــن ميثولوجيــا املــايض وعــامرة االن ، املؤتــر 
الــدويل اخلامــس: اطــالالت جديــدة : التعبــر 
ومــا بعــد التعبــر املعــامري والعمــراين ، كليــة 

ــرة ، 2009 ــة القاه ــة ، جامع الندس

وأزمــة  العوملــة  عابــد،  ،حممــد  اجلابــري 
ونقــد  فكــر  سلســلة  اجلديــدة،  الليباليــة 

2 0 0 9 ، ت و بــر ،1 ط ،

اجلادرجــى، رفعــه، الويــة واخلصوصيــة يف الفــن 
والعــامرة ، املســتقبل العربــى ، مركــز دراســات 

ــروت ، 1996 ــدد 212 ، ب ــدة ، الع الوح

الربــاط، نــارص، ثقافــة البنــاء وبنــاء الثقافــة، ريــاض 
الريــس للكتــب والنــرش، لنــدن، 2002

ــة  ــة عــي التعددي العقــايب، امحــد هاشــم، »تأثــر الوي
املجلــة   ، العــامرة«  يف  للمرجــع  الفكريــة 
العراقيــة للهندســة والعــامرة، العــدد 3،  10-
https://www.iasj.net/iasj?�  .)2017(  ،28

func=fulltext&aId=139519

باشــالر، جاســتون، جاليــات املــكان ، ترجــة غالــب 
هلســا ، املؤسســة اجلامعيــة للدراســات والنرش 

والتوزيــع ، بــروت ، الطبعــة الرابعــة،1996

حنيفي،هاليــي، اجلزائــر وامللــف املوريســكي خــالل 
ــة  ــطي، جامع ــوار املتوس ــامين، احل ــد العث العه
ــر،   ــاس ، اجلزائ ــيدي بلعب ــس س ــي الياب جيالي
ص104-95،)2011(   ،  4-3 العــدد 
ht tps : / /www.researchgate .net /publ ica-
tion/307578618_aljzayr_w_almlf_almwry-
sky_khlal_alhd_althmany_Algeria_and_
Moriscos_View_during_the_Ottoman_era
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ــخ  ــن تاري ــة م ــات جمهول ــوزي ، صفح ــعد اهلل ، ف س
 ، اجلزائــر   ، قرطبــة  دار  االندلــي،  الغنــاء 

2011

صايــغ ، روز مــاري، جتســيدات الويــة لــدى ميــامت 
ــدة للمحــي  ــة جدي اللجــوء الفلســطينية ، رؤي
دار  بــروت   ، الثانيــة  الطبعــة   ، والوطنــي 

الريــس ،2009 

ــم، ايــامن حممــد، »توظيــف  ــاء قاســم ،الــام ابراهي ملي
النوســتاجليا يف بنــاء الرســالة االعالنيــة »،جملــة 

ــون ، 10)1( ، 2018 العــامرة والفن

ــث يف  ــة بح ــد احلداث ــا بع ــة م ــد، حال ــاريف ، ديفي ه
ــيا ،  ــد ش ــة حمم ــايف ، ترج ــر الثق ــول التغي أص
ــروت ، 2005 ــة  ، ب ــة للرج ــة العربي املنظم

ــس  ــكن يف تون ــر املوريس ــل، »اث ــد اجللي ــايل ، عب مع
، صنائــع وعــادات وموســيقى«، ااجلــذور،  
https://i.alar�  .)  2015(  ،9935  العــدد
ab.co.uk/pdf/2015/06/01-06/p1000.pd-

f#page=12

مهــداوي ، عبــد املنعــم، التوجهــات التخطيطيــة 
والعمرانيــة يف ميــامت الالجئــن يف الضفــة 
دراســية،  كحالــة  الفارعــة  الغربية-ميــم 
ــة ،  رســالة ماجســتر، جامعــة النجــاح الوطني
https://scholar. ، 2004، ص 17.  فلســطن 
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ning_and_physical_approaches_in_the_ref-
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Abstract. The Palestinian camps emerged in 1948 as a result of the Nakba. Since that time they have grown 
and developed according to urban policies based on “permanent temporary” strategy in order to keep them 
as political witnesses of the crime of uprooting Palestinians from their own villages and cities. The research 
underscores the problem of the threat of current applied urban policies in refugee camps on identity and na-
tional goals. The aim of the research is to propose a design model that goes beyond the negative side of the 
applied permanent temporary strategy by proposing the concept of Diaspora architecture to strengthen at-
tachment and fostering refugees’ nostalgic feeling toward their original places. The aim is achieved through 
descriptive analysis methodology that comprises three themes. First, concepts of nostalgia and identity and 
their correlation with Diaspora architecture, and the impact of nostalgia in shaping urban environment in 
refugee camps. Second, discussing of the dilemma of developing the camps versus keeping nostalgic to the 
origins, Third, proposing an indicative model that can serve designers and planners to activate and apply the 
concept of the Diaspora architecture as a key solution of the political dilemma.

Key words: Nostalgia, Identity, Diaspora architecture.
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