
143
تحقيقات

* نادين بكدا�ش: م�سممة غرافيكية وباحثة في الدرا�سات 
المدينية = عبير �سق�سوق: معمارية وباحثة في الدرا�سات 

المدينية = رنا جربوع: كاتبة اأعدت بحثًا عن الغرافيتي في 

عدة بالد عربية، و�ست�سدر كتابًا بعنوان: ''جدران عربية''، 

و�سي�سار اإلى م�ساهمتها في المقالة حيثما يرد ذلك.

 نادين بكدا�ش وعبير �سق�سوق

)وم�ساهمة رنا جربوع(

 الغرافيتي في الثورات العربية:

الم�سالحة مع الجدران

ظهرت �سعارات ور�سوم الجدران )الغرافيتي( على حيطان المدن العربية قبل الثورات، وعّبرت عن 

الحاالت. وهذه  للثورة في بع�ش  رئي�سية  اأداة  مّثلت  ذلك،  اأكثر من  بل  الواقع،  اأر�ش  التغيير على 

اأ�سئلة تتعلق بالظهور الكثيف لر�سوم الجدران خالل الثورات العربية:  المقالة تحاول االإجابة عن 

لماذا اللجوء اإلى الر�سم والتعبير على جدران المدينة، ولماذا ي�سكل هذا العمل م�سدر تهديد فعلي 

الر�سوم  هذه  تقترحها  التي  وال�سور  الغرافيتي،  لغة  طبيعة  المقالة  كاتبتا  وتحلل  لل�سلطات؟ 

وال�سعارات في مقابل �سور ''نظيفة'' تقترحها ال�سلطات للمدن، ثم تناق�سان مو�سوع ال�سراع الفعلي 

على الحّيز العام الذي يجد تعبيراته على الجدران، ويتّم التركيز على حركة ر�سوم الغرافيتي في 

ثالث مدن عربية: تون�ش؛ القاهرة؛ درعا. وتت�سمن المقالة خلفية �سريعة عن حركة الغرافيتي في 

كل من بيروت، والريا�ش، والبحرين، واالإ�سكندرية.

المواقف المتعددة من الغرافيتي

ُطر�ست جدران مدينة تون�ش بالطالء الأبي�ش، 

حت بذلك �سعارات الثورة في المدينة، بينما 
ّ
فام

جاء رد النا�سطين في القاهرة على عملية اإزالة 

جدارية ل�سهيد، بتنظيم حملة اأو�سع لن�سر ر�سوم 

ا في درعا، جنوب 
ّ
الحائط )الغرافيتي( في المدينة. اأم

�سورية، فقد اأثار �سعار كتبه تالمذة على حائط 

مدر�سة رد ال�سلطات المبا�سر باقتالع اأظافر ال�سبية 

ال�سغار الذين قاموا بفعلتهم، وهي ممار�سة اأكدها 

  الأمر الذي مّثل اإحدى �سرارات 
1
عدد من التقارير،

النتفا�سة في درعا و�سورية. وفي بيروت، وتحديداً 

في منطقة راأ�ش بيروت، ا�سُتهدفت ب�سورة خا�سة 

�سعارات الت�سامن مع الثورة ال�سورية وجرى دهنها.

اإن ر�سوم الغرافيتي لغٌة �سّكلت معاني متعددة في 

المدينة، كما اأن فهمها يخ�سع لمنطق الثنائيات 

ال�سدية: فن �سارع/تخريب؛ و�سيلة تعبيرية/ممار�سة 

غير قانونية؛ �سخيفة/موؤثرة؛ مزعجة/جميلة؛ عمل 

فني/اإهمال. وقد ل يفي هذا المنطق الثنائي في �سبر 

التناق�سات المذكورة من اأجل تقديم �سورة �سحيحة 
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ا في �سورية، حيث 
ّ
م�سبقًا قبل الر�ش على الجدران، اأم

ا�ستهر ما بات يعرف بـ ''الرجل البخاخ''، دللة على 

ن يمار�ش ر�سوم الغرافيتي، فاإن ال�سعارات كانت 
َ
م

عفوية و�سريعة في معظمها ب�سبب خطر المطاردة 

ن يمار�سها.
َ
والقتل الذي يتعر�ش له م

وهنالك اأو�ساع عدة توؤدي دوراً في ا�ستخدام 

�سكل الغرافيتي وقدرته على اختراق منظومة 

اجتماعية اأو �سيا�سية قائمة. فالغرافيتي، هي اأوًل، 

بتلقائيتها، لغة غير ر�سمية بامتياز وفريدة لأنها 

  
3
ل تمييزها،

ّ
�سه

ُ
خارج اأي نظام تربوي، وهو ما ي

ذلك باأن النظم التمثيلية الم�سيطرة والمتداولة في 

ا اإلى عملية 
ّ
ا اإلى خطاب ر�سمي، واإم

ّ
المدينة تعود اإم

البيع وال�سراء من خالل الإعالنات التجارية. وهذا 

الأمر يت�سبب باإبعاد فئة كبيرة من المجتمع، 

كالفقراء والمهم�سين، عن عملية تداول النظم 

التمثيلية ال�سائدة، الأمر الذي انعك�ش على الم�ستوى 

العام عبر اإبعاد المواطنين عن الم�ساركة في �سنع 

ين ال�سيا�سي والقت�سادي.
َ
القرار

ز المديني، 
ّ
ن يمار�سها في الحي

َ
للـهدف الذي يتوخاه م

ن يعمل بالر�سم على جدران المدينة ي�سارك في 
َ
فم

  كما اأن المنخرطين في 
2
''فاعلية'' �سنع المكان،

ممار�سة ر�سم الغرافيتي يرون اأنها تحقق رغبات 

وتطلعات متنوعة، ولهذا نجد ر�سومهم و�سعاراتهم على 

جدران المباني الحكومية، والأوتو�سترادات، والج�سور، 

والأمالك المهجورة، واأمالك البلدية، والأنفاق، 

وال�سوارع الرئي�سية والفرعية، عالوة على اآليات النقل 

العام. فقد ا�ستطاع ال�سباب اإيجاد منظومة تعلن 

جراأتهم وتعر�ش اإمكاناتهم، وهم بذلك ل يقيمون 

ت�سوية مع �سوق ال�سور المزدحمة، لأنهم على الرغم 

من م�ساهمتهم في ت�سكيل المكان يبقون خارجه.

لغة الغرافيتي

لقد ا�سُتخدمت ر�سوم الغرافيتي في النتفا�سات 

العربية ب�سكل وا�سع، واتخذت اأ�سكاًل متعددة؛ ففي 

م�سر نرى بو�سوح اللجوء اإلى الأ�سكال العفوية جنبًا 

اإلى جنب مع القوالب المفرغة )stencils( والمجهزة 

جانب من مدر�سة في درعا، �سورية
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المعار�سة وا�سعة ن�سختها الر�سمية بدًل منها. 

فال�سلطة اأحيانًا ت�ستخدم �سعارات الغرافيتي من 

عرف بـ ''ال�سبيحة'' اأو الأجهزة الأمنية 
ُ
جانب ما ي

كلغة تهديد، فمثاًل، لدى دخول القوات الأمنية اإلى 

مدينة حماة في رم�سان الما�سي، راأينا تقارير عن 

اإزالة �سعارات المنتف�سين وكتابة �سعارات تهديدية 

من جانب ال�سلطة على الجدران بدًل من ال�سابقة. 

ر عن هذه الظاهرة لأن ال�سبط 
ّ
ولعل بيروت مثال معب

العام في بيروت يتحقق باختالط ال�سلطة الحاكمة 

بالم�سوؤول الحزبي في الحي ال�سكني واأتباعه )اأو 

جمهوره المنا�سر(. ول يزال العديد من هذه الأحزاب 

محافظًا على �سلوكيات ذات طابع ميلي�سيوي 

ر 
ّ
اكت�سبها خالل الحرب الأهلية، الأمر الذي يعب

بدرجة ما عن ظاهرة ''ال�سبيحة'' حاليًا في البالد 

العربية الأُخرى. فقد ُتن�سب الحواجز في الحي عند 

�ستجوب 
ُ
ال�سرورة ومع ا�سطراب الو�سع ال�سيا�سي، وي

عتدى على حرية التعبير بال�سرب والتهديد 
ُ
المارة، وي

بالقتل، ويقوم عنا�سر من هذه الأحزاب بمحو 

�سعارات الغرافيتي المعار�سة.

وقد وّثقت رنا جربوع في �سنة 2006 ما �ساد من 

�سعارات طائفية متوترة في لبنان، يمكن للمرء اأن 

يراها حين يقود �سيارته من الجبل اإلى بيروت. 

رت هذه ال�سعارات عن اأجواء ت�سود البلد من توتر 
ّ
وعب

طائفي واأمني، عاك�سة اأجواء هيمنة الأحزاب ذات 

الطابع الميلي�سياوي، الأمر الذي حدا بفنان غرافيتي 

اإلى اأن ير�سم بالأ�سود وجهًا حزينًا على جدار 

للجامعة الأميركية واإلى جانبه كلمات ''�سر�سور 

عميتني ب�سعاراتك ال�سيا�سية''، كتعبير عن التململ 

فق على اإزالتها  من ال�سعارات الحزبية ال�سائدة التي اتُّ

في النهاية ب�سبب فجاجتها الظاهرة.

�سورة المدينة

�سور تون�ش البي�ساء وال�سياحية مقرونة بمن�ساآت 

الديكتاتور وم�سالحه القت�سادية الخا�سة، وكثير 

منا يعرف تلك البطاقة البريدية لبيوت نظيفة بي�ساء 

وزرقاء، خالية من النا�ش في تون�ش. وكبقية الأنظمة 

ن يمار�ش الكتابة اأو الر�سم على الجدران 
َ
وم

يخترق الرمز الجتماعي الم�سيطر، وذلك على 

م�ستويين: فالكتابة على جدران اأمالك عامة اأو 

خا�سة هي، من ناحية، تجاوز للقانون الر�سمي بحد 

ذاته، كما اأنها، من ناحية اأُخرى، تقدم �سكاًل مختلفًا 

ومتمايزاً من المعنى الر�سمي، ذلك باأن �سكل الكتابة 

عن�سر اأ�سا�سي في ت�سكل المقاربة الدللية. فالكتابة 

 )Stencils( اأو الر�سم من خالل القوالب المفرغة

تختلف عن الكتابة ال�سريعة والتلقائية، بكونها تذّكر 

بالكتابة الر�سمية على لفتات المدينة، كـ ''ممنوع 

الوقوف''، ''بلدية... ناأ�سف لالإزعاج''، الأمر الذي 

يوحي بنوع من �سلطة ذات مرجعية و�سدقية. وقد 

ا�سُتعملت غرافيتي القوالب المفرغة ''لبدء ثورات 

ولإنهاء حروب، و�سكلها هو الذي يحدد انتماءها الى 

4
الغرافيتي ال�سيا�سية''، بح�سب الباحث مانكو.

ولم تكن الغرافيتي في الثورات العربية مجرد 

عملية تعبير بليغة لحراك �سيا�سي ناجم عن تكتيكات 

نا�سطين، ففي درعا مثاًل، كانت الغرافيتي عبارة عن 

ن 
َ
�سعارات تلقائية، ب�سيطة وحادة الر�سالة، واأول م

  وعندما جرى تعذيبهم 
5
ر�سمها هم اأولد يتحّدون،

ب�سبب ذلك اأ�سبحوا رمزاً مهمًا بالن�سبة اإلى انطالق 

الثورة. لقد اأ�سبحت �سخ�سية ''البخاخ'' �سهيرة اليوم، 

وتتج�سد باأ�سماء اأ�سخا�ش تم تعذيبهم وقتلهم، 

كال�سهيد محمد راتب النمر من حم�ش الذي اأن�سئت 

�سفحة فاي�ش بوك با�سمه عنوانها: ''كلنا ال�سهيد 

  وكاأحمد 
6
محمد راتب النمر 'الرجل البخاخ' ''،

الخانجي الذي اعُتقل في دم�سق. واأُن�سئت عّدة 

�سفحات فاي�ش بوك تنقل اأخبار الغرافيتي كاأحد 

  الأمر الذي جعل ''الرجل البّخاخ'' 
7
اأخبار النتفا�سة،

رمزاً اأ�سا�سيًا في النتفا�سة ال�سورية.

اإن الكتابة على الجدران، وتك�سير التماثيل، 

وتمزيق ال�سور في المدن العربية لي�ست اأعماًل 

تعبيرية بحتة، واإنما هي اأفعال و�سراع يتغلب فيهما 

المواطن الفرد على الديكتاتور في كل مرة يتخل�ش 

8
من رمز له.

وفي المقابل، فاإن لل�سلطة لغتها عبر الغرافيتي 

 على اإزالة الغرافيتي 
ّ
اأي�سًا، والتي كثيراً ما ت�سر
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ز عام بكل معانيه(، وا�ستبدل �سور 
ّ
اأعوام )كحي

النظام بالكتابة على الجدران. ومن خالل موجة 

الغرافيتي والكتابات والر�سوم والخرب�سات، جرت 

اإعادة ابتكار المكان العام كف�ساء لمنازعة �سيا�سية 

محفورة على جدرانه.

وبقدر ما كانت الجدران الفا�سلة تتكاثر داخل 

المدن، وكذلك �سور الرئي�ش، والحدود الجتماعية، 

والمراقبة البولي�سية، تتكاثر اليوم اأي�سًا الكتابات 

العامة على الجدران ذاتها لإعادة ا�ستعادة الملكية 

العامة التي كان النظام خ�سخ�سها. فمن خالل 

الغرافيتي، جرت ا�ستعادة ال�سوارع والواجهات 

والجدران كم�ساحات للتوا�سل والنقا�ش بدًل من 

الف�سل بين الم�ساحات وفر�ش الخطاب الواحد. ومن 

خالل النقو�ش والخرب�سات والر�سوم والكتابات، وجد 

النا�ش اأنف�سهم يتجاوزون الحدود، ويتجاهلونها، 

وي�ستولون على الم�ساحات.

وانطالقًا من اعتبار ال�سارع م�ساحة ''ديمقراطية، 

  فاإن الغرافيتي تاأتي كممار�سة 
11

مرئية ومتاحة''،

لهذا المفهوم. ففي البحرين مثاًل، تالحظ رنا جربوع 

اأن كثيراً من ال�سعارات ال�سيا�سية قبل الثورة كان 

ر عن هموم فئة مقموعة، لكن في اأثناء اللقاء 
ّ
يعب

ار اللوؤلوؤة، في بداية 
ّ
البحريني العام في ميدان دو

انتفا�سة البحرينيين، فاإن كثيراً من ال�سعارات تطور 

 بق�سية جامعة للبحرينيين 
ّ
واأ�سبح متعلقًا ب�سكل اأعم

كافة، اإّل اإن ال�سلطة ترف�ش هذه الممار�سة في 

محاولة منها لإبقاء التعبير في المنحى الطائفي.

اإن الغرافيتي �سكل من اأ�سكال المقاومة للنظم 

التمثيلية الم�سيطرة، وقد قّدم عدد من الباحثين، مثل 

هول، نظرية ب�ساأن طبيعة عالقات القوى وت�سكيل 

الإجماع اأو ت�سنيع الموافقة الجتماعية، قائاًل: ''اإن 

اإنتاج اأي عمل )ثقافي/اجتماعي/�سيا�سي( خارج 

نظر اإليه على اأنه تافه، اأو اأنه يهدد 
ُ
النظام ال�سائد ي

12
التفاق العام.''

العر�ش في المكان العام

يعتبر بع�ش النا�سطين اأن الكتابة على الجدران 

الديكتاتورية، فاإننا نجد �سور الرئي�ش الم�سري 

ال�سابق على الجدران العامة، وعلى اأعالي المباني 

الحكومية وغير الحكومية في القاهرة.

ومن اأكثر الم�ساهد �سهرة التي اعتدنا روؤيتها في 

طريق بيروت ــ دم�سق �سورة �سخمة للرئي�ش 

ال�سوري عند مغادرة نقطة الحدود، وبجوارها �سورة 

البن. وهذه ال�سورة موجودة على جدران الأبنية 

داخل �سوارع المدن ال�سورية، وُت�ستخدم بانتظام في 

�سائر المن�سورات المحلية والدولية عن ''�سورية 

الأ�سد'' كما تقول ال�سعارات الر�سمية نف�سها.

ولكل مدينة �سورة في اأذهاننا وفي ذاكرتنا 

نها النظام عن المدينة، وقبلنا 
ّ
الجماعية، �سورة كو

ا اليوم، فاإن البع�ش لم يعد 
ّ
بها زمنًا طوياًل. اأم

يقبلها، فيكتب كلمة مثل ''طز''، بعفوية طفولية، على 

�سورة الزعيم العربي. وفيما يلي رواية لمقابلة مع 

اأحد عنا�سر الأجهزة الأمنية عن حادثة كتب خاللها 

طفل في مدر�سة بدم�سق تعليقه على �سورة الرئي�ش 

قبل اندلع الحتجاجات في �سورية )في تقرير 

''مجموعة الأزمات الدولية''(:

دعا المعلم المدير، الذي دعا رئي�ش الحزب 

المحلي، الذي دعا رئي�ش فرع دم�سق، الذي دعا 

الأمن القومي، الذين بدورهم دعونا. وبدًل من اأن 

يطلبوا من المعلم اأن ي�ستبدل ال�سورة ويحاول 

اكت�ساف الفاعل بهدوء، دخل رجالنا ال�سف، 

و�سّفوا جميع الأطفال �سفًا واحداً، وهددوهم. 

وكان اأحد الأطفال يعاني م�سكالت في القلب، فبداأ 

بالتعرق والرتباك. اتهموه، فاأ�سيب الطفل بنوبة 

9
قلبية، ول�ست متاأكداً ما اإذا كان نجا من الموت.

تاأخذنا هذه الرواية اإلى الواقع الذي ل ت�ستطيع فيه 

�سورة واحدة اأن تختزل مدينة، مهما تحاول الأنظمة 

الحاكمة ترويج ذلك. فكل مدينة هي مزيج من �سور 

متعددة مع ما تت�سمنه من الالم�ساواة والتفاوت 

  واليوم 
10

الطبقي والرموز والتوجهات المتعددة.

ُتظهر الثورات اأن المدن العربية تريد اأن تنتف�ش على 

ال�سورة التي رّكبتها ال�سلطة عنها، ذلك باأن ال�سعب 

اليوم عاد اإلى المكان العام الذي كان هجره منذ 
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ر المتظاهرون عن اأنف�سهم من خالل 
ّ
تون�ش، عب

ال�سعارات والأغنيات، واأي�سًا عبر الكتابة على جدران 

الق�سبة، واأمام تمركز الأبنية الحكومية التي و�سفها 

النا�سطون بـ ''ال�سماء والخر�ساء''، فلم يجدوا اأمامهم 

''اإّل الحائط يتفاعل معهم ويحمل مطالبهم ويتحمل 

14
اأعباءهم جميعًا.''

ا في العت�سام الثاني في الق�سبة، فتحولت 
ّ
اأم

الغرافيتي اإلى اأنواع وتقنيات مختلفة ومتنوعة، 

فجدار الق�سبة اأ�سبح كالورق، الجميع يخرب�ش 

ويكتب وير�سم ويحفر ويترك اأثراً عليه با�ستمرار، كما 

ل اإلى ف�ساء رحب ل يرف�ش اأي 
ّ
اأن الجدار تحو

  يقال اإن ال�سحافة العالمية بداأت على 
15

تدخل.

الجدران قبل ن�سوء الطباعة ك�سكل ت�ستخدمه ال�سلطة 

ار الق�سبة في تون�ش، الذين ل 
ّ
لإعالن قراراتها، وثو

يجدون حيزاً لحرية التعبير في الإعالم، اأخذوا 

يعيدون ت�سكيل الإعالم من جديد عبر ا�ستخدام 

الجدران.

وفي اإحدى ال�سحف ال�سبابية التون�سية الجديدة، 

''�سوت ال�سعب''، ال�سادرة بعد �سقوط بن علي، 

يتحدث الكاتب �سليمان الكامل عن جدار الق�سبة 

ب�سفته ''ف�ساء للم�سترك الثوري''، قائاًل: ''اختلطت 

فيه تعابير ال�سيا�سة والدين وال�سعر والجن�ش والحب 

وكل ما هو م�سكوت عنه.'' ويحكي الكاتب كيف اأن 

الجدران في مدن وقرى تون�ش كثيراً ما كانت 

�سامتة وفارغة، حتى اندلع الثورة، وعندها، تكلمت 

الجدران بطالقة ''ثائرًة على الإكراهات الدينية 

وال�سيا�سية والجتماعية، ولم تكن موؤدبة ول مهذبة 

16
و�ستمت ونهرت وكفرت... من دون حياء.''

لكن الجدران ُطليت بالأبي�ش في اليوم التالي 

الذي ُطرد فيه المعت�سمون.

فع العت�سام في الق�سبة، 
ُ
وهذه المرة، عندما ر

كان المطلب اأن تتم المحافظة، على الأقل، على جزء 

من هذه الكتابات التي اعُتبرت ''اأثراً مكتوبًا'' لهذه 

ال�سفحة من التاريخ، ولهذا، اأن�سئت �سفحة فاي�ش 

 بكتابات الق�سبة، وت�سمنت 
ّ

بوك بعنوان: ل للم�ش

ن�سو�سًا مثل اأن هذه العبارات تمثل ''الفن بنبل 

وقوة''، و''الثورة اأطلقت فنها''، واأن هذه الآثار الفنية 

ت�سكل �سدمة لأهالي المدينة، اأو لل�سلطة، فهي بح�سب 

م�سمونها تجعل الأهالي يواجهون ما يتغا�سون 

عنه في كيفية ممار�سة حياتهم اليومية. ف�سعار 

ر 
ّ
''اإ�سقاط النظام'' مثاًل، الذي بداأ ر�سمه في درعا، يعب

عن موقف لم يتجراأ كثيرون على كتابته على 

الجدران ول قوله عبر الهاتف، ول الإف�ساح عنه في 

التلفزيون. واإعالن الموقف الراف�ش من خالل طباعة 

ال�سعار على حائط المدينة هو كطباعته في وجدان 

ن اعتاد اأن 
َ
اأهلها، فتختلط الم�ساعر والأفكار لدى م

يرى �سور الرئي�ش وابنه ت�سيطر على الجدران 

والقاعات، بال منازع.

ففي تون�ش مثاًل، ومن خالل عر�ش اآلف 

ال�سعارات المكتوبة على الجدران، يمكننا، بكلمات 

قليلة، وبخيارات �سيا�سية وا�سحة، العثور على 

الحقيقة ال�سامتة لآلف النا�ش. فقد ا�سطربت 

المعايير وموازين المنطق ال�سائدة في الثورة 

التون�سية، وبرزت مجالت جديدة وّلدت اختالًل 

وا�سحًا �سببته هذه ال�سعارات المر�سو�سة على 

الجدران في المكان العام. وهذه عينة من تلك 

ال�سعارات:

ي�سقط التجمع؛ اأخيراً اأحرار؛ ل خوف بعد اليوم؛ 

ال�سباب يقظ لحماية الثورة؛ تحيا الحرية؛ لن 

ت�سرق منا الثورة؛ نعم لنظام برلماني؛ المجد 

لل�سهداء الأبطال؛ ل للتدخل الأمريكي، ل للتدخل 

الفرن�سي؛ ِارحل؛ ل تعبير ول حرية اإّل بحكومة 

�سعبية؛ الحرية ممار�سة يومية؛ القذافي خطر على 

الثورة التون�سية؛ ما اأحالها تون�ش بدون علي 

13
والأربعين حرامي؛ ل للبولي�ش ال�سيا�سي.

تمثل هذه العينات التنوع الخا�ش بالثورة التون�سية، 

ف�سعارات الثورة على الجدران هي بمثابة اإحياء 

رت 
ّ
لخطاب �سيا�سي جديد ووا�سح في تعبيره. وقد عب

الإرادة ال�سعبية عن نف�سها بطريقة �سافية وخام 

وفجة، في اأو�سع �ساحة عامة، بين مباني ال�سلطة، 

بعيداً عن اللغة الخ�سبية ومن دون الغرق في 

تعقيدات دوغماتية.

ومنذ العت�سام الأول في �ساحة الق�سبة في 
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فح�سب، بل ي�سنعها اأي�سًا.

ومنذ بدء الحراك الثوري في البالد العربية اأخذ 

ال�سعور بالمواطنة يكبر، وتعاظمت معه الممار�سة 

الن�سيطة التي تعيد اإحياء العقد ال�سيا�سي اإلى 

المجتمع. اإن الغرافيتي هي اإحدى هذه اللغات التي 

انطلقت للتعبير عن هذا ال�سعور، والتي جرى طم�سها 

اأي�سًا في لحظات متعددة، كما اأن عملية الحذف 

ا 
ّ
ا مرتبكة، واإم

ّ
ر عن نوع من ردة الفعل فهي اإم

ّ
تعب

ا واثقة.
ّ
عنيفة، واإم

وعملية الحذف في بيروت ل�سعارات الت�سامن مع 

ا 
ّ
الثورة ال�سورية تاأخذ اأ�سكاًل متعددة فتاأتي اإم

اإنكاراً لوجود اأي جديد تحمله جدران المدينة، فيتم 

ا اإخرا�سًا 
ّ
طالوؤها بتروي بالأبي�ش النا�سع، واإم

�ستخدم في هذه الحال الر�ش الأ�سود اأو 
ُ
لالأ�سوات في

ا تحريفًا فتعدَّل عبارة 
ّ
رمى الطالء على عجل، واإم

ُ
ي

وُت�ستبَدل كلمات.

وتبقى عملية الطم�ش انتقائية بح�سب التهديد 

الذي تحمله ال�سعارات �سد ال�سلطة القائمة. وقد 

هي عبارة عن اإرث وطني يجب الحفاظ عليه، واأن 

الق�سبة هي لحظة اأ�سا�سية من تاريخ الثورة 

التون�سية.

الجدران ُطليت بالأبي�ش باأكملها. فمن اأ�سَكَت 

جدران الق�سبة؟

رف�ش رقابة ال�سلطة

اإن ''�سنع المكان'' من خالل الغرافيتي، يتزامن 

مع �سبطه من جانب خ�سومه، فيظهر النزاع على 

ن ير�سم ال�سعارات من 
َ
ز المدني. اإنه �سراع بين م

ّ
الحي

جهة، وال�سرطة ومالكي العقارات من جهة اأُخرى، 

وهو �سراع على تحديد المعنى وال�ستخدام ''المالئم'' 

للف�ساء المديني. وُت�ستخدم قوة القانون، �سمن هذا 

النزاع، للمحافظة على مفاهيم اجتماعية �سلطوية، 

ويجابه الر�سامون هذا الأمر باعتبار الغرافيتي عماًل 

يحكم باأمره المجتمع و�سكان الأحياء، وبذلك، فاإن 

ن يكتب على الجدران يمار�ش مواطنيته كونه 
َ
م

فاعاًل �سمن بيئته، فال يتلقى ال�سور والمعاني 

)Dégage الق�سبة في تون�ش )ال�سورة الأعلى اإلى اليمين وفي الو�سط لماثيو كا�سيل والبقية من كتاب 
ّ
حي
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ن�سبهم التاريخية ُتعتبر وجهًا اآخر للعنف 

وال�سيطرة.''

وت�سكل عملية اإزالة الجدارية طم�سًا لبطولة الثوار 

في مواجهة ال�سرب والر�سا�ش الذي ا�ستخدمه اأمن 

النظام، ولدفاع ال�سهداء عن اأنف�سهم وعن ميدان 

ثورتهم من البلطجية وذلك في ثورة ا�سُت�سهد خاللها 

نحو 850 نا�سطًا، فلم يعد ال�سكوت عن ذلك وارداً، 

لأن ال�سارع الآن اأ�سبح ملك �سكانه. هذا ما ي�سعر به 

ن �سارك ون�سط في �سنع التغيير، من منطلق 
َ
كل م

اأنه/اأنها ي�ستحق ب�سط اأولوياته في ال�سارع ولن 

يفرط بحق مكت�سب. وهكذا خرجت في م�سر خطة 

عنوانها ''يومان من الغرافيتي العنيف'' كرّد على 

محو ر�سوم ال�سهداء، وقد تمثلت اأهداف هذه الخطة 

في: الت�سديد على اأن ال�سعب الم�سري هو المالك 

لل�سارع الم�سري؛ تح�سير مو�سوعات مالئمة 

لل�سارع الم�سري في الوقت الراهن؛ تحديد مواقع 

  واأُطلقت هذه 
17

تنفيذ مالئمة؛ تكوين فرق عمل.

المبادرة كدعوة عامة اإلى اأول اجتماع تخطيطي، 

اأ�سارت رنا جربوع اإلى اأن ال�سعارات الدينية في مدن 

ن كبير 
ّ
ر عن تدي

ّ
المملكة العربية ال�سعودية، والتي تعب

في المجتمع، تبقى، بينما ت�سبح �سعارات اأُخرى، 

كالحب عر�سة للحذف.

 اإلى العلن
ّ
في القاهرة: من ال�سر

ر�سام الغرافيتي الم�سري، المعروف بـ ''جنزير''، 

يروي في مدونته كيف قامت ال�سلطة باإزالة جدارية 

مده�سة ل�سهيد، في منطقة ميدان الفلكي في القاهرة، 

والتي تطّلب اإنجازها عماًل جماعيًا وكثيراً من 

الجهد. وجدارية ال�سهيد اإ�سالم راأفت التي جرت 

اإزالتها هي جزء من �سل�سلة ر�سوم لوجوه �سخمة 

با�سمة ل�سهداء الثورة الم�سرية، باإطاللة زاهية 

ف المدينة بهم وباأ�سمائهم وباأعمارهم 
ّ
بالألوان، تعر

ومهنهم، وتر�سل اإليهم تحية.

وبغ�ش النظر عن الفاعل، يقول لنا ''جنزير'' في 

مرا�سلة معه: ''للموتى وجوه، واأ�سماء، وتاريخ، واإزالة 

)ganzeer.blogspot.com عملية ر�سم جداريات �سهداء في القاهرة، م�سر )عن مدونة
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وفي اأثناء نقا�ش عام جرى مع ''جنزير'' في 

بيروت، روى اأنه قام ذات مرة بت�سميم مل�سقات 

�سعت في 
ُ
يظهر فيها �سورة ع�سكري بقناع، وقد و

مدونته فترة طويلة من دون اأن ُتحدث �سدامًا. لكن 

ع النا�ش 
ّ
لدى ل�سقها في مكان عام في القاهرة، تجم

حولها، ودار نقا�ش ب�ساأنها، ثم قام عنا�سر اأمن 

ع�سكري بتوقيفه. فالبعد العام الذي اكت�سبته ال�سورة 

عند ل�سقها في ال�سارع اعتمده مدونون ونا�سطو 

تويتر، اإلى اأن اأُطلق �سراح ''جنزير''.

ز العام عن ثقافة 
ّ
ر في الحي

ّ
وهذه ال�سور تعب

جماعية، وتحافظ على �سردية وق�سة جماعية 

بكلمات قليلة وب�سيطة، لكنها معقدة. وهي اأي�سًا 

ت�ساهم في ت�سكيل ذاكرة �سعبية، وربما، ب�سبب هذا، 

تجد فيها ال�سلطة تهديداً لها.

ول يقت�سر اأ�سلوب الغرافيتي على �سنع ال�سعارات 

ل الجدار نف�سه اإلى م�ساحة 
ّ
ب�سورة عامة، بل يحو

عامة اأي�سًا، اأي يبتعد عن كونه حداً فا�ساًل في 

المدينة، في�سبح الجدار حيزاً عامًا ي�سارك فيه 

الأفراد.

ومن هنا يدخل العامل ال�سخ�سي كي يختلط مع 

العام من خالل عملية الر�سم نف�سها، فالمفردات 

المرتبطة بالحرية ال�سخ�سية هي ''تجاوز'' الممنوع 

و''خرقه'' و''تخّطيه'' و''ك�سر الخوف'' المحيط به. اإنها 

مفردات مخالفة، وهي كذلك لأنها تحاول مقاومة 

قيم ال�سلطة التي هيمنت على المجتمع.

فاإذا اأخذنا المملكة العربية ال�سعودية مثاًل، فاإن 

رنا جربوع، وخالل ر�سد �سعارات في ثالث مدن، 

ت�سير اإلى اأنه بدا لفتًا اأن �سعارات الحب هي اأكثر من 

بقية ال�سعارات في البالد العربية. فمثل هذه 

ر عن ارتباط القمع 
ّ
ال�سعارات في مدن �سعودية تعب

في البعدين ال�سخ�سي والعام، الأمر الذي يمكن اأن 

ع المحبين على التعبير عن اأنف�سهم من خالل 
ّ
ي�سج

ر�سوم الغرافيتي. فالكتابة عن الحب ت�سبح عماًل 

ذكر اأن كثيراً من ال�سخرية ي�ساحب هذه 
ُ
�سيا�سيًا، وي

ال�سعارات الرومان�سية، ذلك باأن ال�سخرية هي واحدة 

من اأقوى التعبيرات عن الحرية.

وفي اللحظة التي ُتخّط الكلمات على الحائط، 

تالها ''اأول نازلة''، حيث اجتمعت اأعداد كبيرة من 

وا النداء للم�ساركة في تقطيع ''القوالب 
ّ
الذين لب

المفرغة'' العمالقة نهار الجمعة، وُنّفذت الر�سوم في 

ال�سوارع نهار ال�سبت.

ومع اأن عملية الر�سم على جدران المدينة، اإجماًل، 

يرافقها اإح�سا�ش بالخطر والحذر من لفت النتباه، 

فاإن ر�سوم الغرافيتي التي اأُنجزت تلبية للدعوة كانت 

عّد ال�سماح بر�سم 
ُ
علنية، ترافقها كاميرات الإعالم. وي

�سخم يك�سف هوية الر�سام نجاحًا للثورة عبر 

ا�ستعادة حق التعبير، والتوافق الجتماعي على 

م�سمون الر�سم )العتراف ببطولة ال�سهيد؛ رف�ش 

الهيمنة على المواطن(، واللتفاف حول مبادئ 

وم�ساعر م�ستركة تنتج اأعماًل جماعية.

فالنا�سطون في �سناعة التغيير اأقوياء جداً 

بت�سلحهم بالحرية. فالجدران المطلية بالأبي�ش 

تعر�ش �سيطرة �سلطة الدولة والحكم، وفي المقابل 

ياأتي الر�سم عليها كعر�ش ثوري وممار�سة 

لالإح�سا�ش بالحرية. يقول ''جنزير'' في هذا ال�سياق: 

''اأعتقد اأن اأكثر �سيء م�ستفز لل�سلطات، بغ�ش النظر 

عن المحتوى، هو اإح�سا�ش �سكان المدينة بالحرية 

المترتبة على مثل هذه الأفعال، ف�سريعًا �سين�سون اأن 

هناك موؤ�س�سات لها �سلطات ل ي�سح اأن يم�سها اأحد، 

18
وهو اإح�سا�ش لي�ش في م�سلحة ال�سلطات الحاكمة.''

نحن موجودون: ال�سخ�سي �سيا�سي

من خالل الكتابة على الجدران تنت�سر قيم ل 

ترعاها و�سائل الإعالم و�سبل التوا�سل ال�سائدة، 

فالنا�سطون في الثورات العربية ي�سرون على ت�سليط 

قيمهم على الجدران، لأنهم يفت�سون عن و�سائل توؤكد 

اأن هنالك �سيئًا جديداً، في�سرخون وي�ستفزون 

ويحركون الم�ساعر ويقيمون عر�سًا كامل الأو�ساف، 

تقّدمه الغرافيتي بامتياز.

عالوة على ذلك، فاإن ال�سور والن�سو�ش التي 

يمكن اأن نعثر عليها في الكتب وال�سحف والمواقع 

عداً عامًا اإ�سافيًا عندما توجد 
ُ
الإلكترونية، تكت�سب ب

على جدران المدينة.
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بوا�سطة كتابة ال�سكل الحر قائاًل: ''لأن ما طلبنا''.

ومن الوا�سح اأن ال�سلطات وتفرعاتها ت�ستخدم 

و�سيلة الغرافيتي اأي�سًا. ففي بيروت، مثاًل، كتب 

نا�سطون �سعارات ت�سامنية مع الثورة ال�سورية، فجاء 

بع�ش ردات الفعل عليها من خالل كتابة �سعارات 

م�سادة، ك�سعار ''�سورية حرة'' الذي ُكتب في مقابله 

''�سورية الأ�سد''، و�سعار ''ل للقمع في �سورية'' الذي 

ا في 
ّ
تحول اإلى ''�سورية الأ�سد'' بحذف ''ل للقمع في''. اأم

البحرين، فعالوة على الكم الهائل من ر�سوم الغرافيتي 

الموجودة في البلدات التي تنتقد ال�سلطة، جرى العثور 

على عدد كبير من �سعارات ''ال�سعودية'' على جدران 

الجوامع بعد غزو قوات ''درع الجزيرة'' للبحرين.

وفي خ�سم حالة العتقالت في البحرين، فاإنه 

تدخل هذه الكلمات في الحيز العام، فهي عندما 

ُتنتج حواراً، تاأتي الردود عليها بكلمات اأُخرى 

ت�ستكمل فكرتها اأو تعتر�سها.

ففي الإ�سكندرية مثاًل حيث كثرت �سعارات الحب 

ف�ساًل عن ال�سخرية، بح�سب توثيق جربوع، دارت 

نقا�سات على الجدران انطالقًا من تعابير الحب 

والع�سق على ال�سور المحاذي للكورني�ش حيث يتواعد 

الع�ساق. فكانت ال�سعارات على ال�سور: ''اأتر�ساها 

لأختك؟'' و''الحب م�ش حرام ب�ش الحب الحرام عيب''، 

فكانت الردود: ''اأنا حرة'' وتكرار قالب مفرغ: ''بحبك 

يا �سيرين''.

ا في بيروت، فكتب البع�ش بوا�سطة القالب 
ّ
اأم

المفرغ ''لي�ش ما عنا ق�ساء م�ستقل؟'' فاأتى الرد 

�سعارات وردود عليها على جدار في بيروت )عن مدونة ''جدران بيروت''(
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وجماعية(. ف�سعاراتهم ور�سومهم على الجدران ل 

تزال خارج النظم الثقافية ال�سائدة، بل اإنها 

اختراعات م�ستمرة لأ�ساليب تعبير جديدة في 

اإمكانها اأن تن�سر قيمهم الجديدة بقوة في الف�ساء 

العام، لمحاربة قيم الأنظمة. وبهذا المنطق، تتحول 

الغرافيتي في زمن الثورة اإلى بحث جماعي عن 

خطاب جديد ل نعرف )ول يعرفون( �سورته 

النهائية )على عك�ش �سورة الديكتاتور الحتمية 

والنهائية(. اإن خطاب الجدران ي�سر على المغامرة 

ويك�سف عن رغبة في �سق طريق للحرية، من خالل 

الم�سالحة بين التعبير وجدران المدينة وبين 

n .المواطن والف�ساء

عندما تكتب ال�سلطة �سعاراتها التي تمجد 

الم�سوؤولين، يكمل الثوار باإ�سافة عبارة مثل ''في 

الزبالة'' اإلى جانب �سعارات مثل ''يعي�ش ]الم�سوؤول[''. 

وت�ستخدم �سعارات الغرافيتي اأحيانًا لغة ال�ستم 

ال�سخ�سية، وهي بذلك تحاول الحّط من هيبة ال�سلطة.

ومع ظهور ال�سوؤال عن هوية الذي يكتب على 

الجدران، وما دوافعه، وما حدود الف�سل بين 

ال�سخ�سي والعام، فاإنه يبدو اأن ''الن�سال هو اأ�سا�سًا 

الذي يدفع ممار�سي الغرافيتي اإلى �سراء علبة البخاخ 

19
والر�ش على الحائط.''

ن كتب 
َ
لكن بالن�سبة اإلى ر�سامي الغرافيتي وكل م

اأو ر�سم على جدار في فترة الثورة، فاإن تدّخلهم في 

ز العام هو اإ�سارة اإلى اإرادة وقيم )�سخ�سية 
ّ
الحي

اإزالة �سعارات في بيروت )ت�سوير رنا جربوع، وعن موقع ''جدران بيروت''(
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