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 الشكر  كلمة
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اللغة العربية لغة وجعل البيان وعلمه اإلنسان خلق الذي احلمدهلل

آله  وعلى اهلل عليه سلم والصالة والسالم على سيدنا حممد صلى القرآن،
 . يف سبيل اهلل الذين جياهدون وأصحابه

اليت وجيزة الرسالة التأليف هذه  وتوفيقه من بإذن اهلل الباحث انتهى وقد
 احلكومية جامعة الرانريى اإلسالمية والعلوم اإلنسانية دابكلية اآلإىل   يقدمها
يف  S.Humشهادة   على للحصول الطلبة املواد الدراسية املقررة على منمادة 

أيب هلاين " عمر"يف فيلم املقاومة  وقد اختار الباحث. العربية علوم اآلدابال
 . ، موضوعا هلذه الرسالةال فوكويشملسلطة حتليلية  دراسةد أسع

بني اللذين  ويف هذه الفرصة السعيدة  يقدم الباحث الشكر لوالديه احملبو
أحسن الثواب يف الدنيا  هماجيزي أن نافعا لعل اهلل هتذيباو قد ربياه تربية حسنة 

 نعزما الدكتور األستاذواآلخرة، والينسى أن يشكر لفضيلة املشرفني مها 
بذال جهودمها وأنفقا  لذان قدل، ااملاجستريلم الدكتور ذواحلاملاجستري و إمساعيل 

عداد هذه الرسالة  إشرافا جيدا  كامال، لعل إأوقاهتما يف إشراف الباحث على 
 . اهلل  أن يباركهما وجيزيهما جزاء حسنا

س يرئو ، والعلوم اإلنسانية ويقدم الباحث الشكر لعميد كلية اآلداب
 وملوظفى املكتبة جبامعة الرانريي األساتذة وجلميع وأدهبا ربيةالع اللغة قسم



 ب

إليها يف كتابة هذه   ةاحملتاج الذين قد ساعدوه بإعارة الكتب اإلسالمية احلكومية
 . الرسالة

ويف هذه الرسالة يرجو الباحث من القارئني نقدا بنائيا وإصالحا نافعا 
خاصة  لباحثل ااهلل أن جيعلها نافع عسىإلكمال هذه الرسالة، وأخريا 

حسبنا اهلل ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري والحوال والقوة . وللقارئني عامة
 . إال باهلل العلى العظيم واحلمد هلل رب العاملني
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سلطة  دراسة)د أسع هلاين أىب" عمر"مة يف فيلم و ااملق ن موضوع هذه الرسالةكا

ستخدمه الباحث يف هذه إوأّما منهج البحث الذي . (حتليلية ميشال فوكو
هذه الرسالة  ىف وأما مشكلة البحث  .التحليلي ىفهو منهج الوصفالرواية 

هي أمهية املقاومة وما؛ أسعد هلاين أىب" عمر"فيلم املقاومة ىف صورة  ما :هيف
طريقة  وأما، ماهي أمهية املساوة ىف حياة الناس؟؟؛ و لتحقيق إستقالل فلسطني

 .لسلطة مليشال فوكوا ةالتحليلي ةوصفيالهي بطريقة فهذه الرسالة  ىف البحث
ات، اإلكراهو اإلمتزات،  :منهاعليها الباحث  ومن نتائج البحث الذي حصل

ي القطات عمر ونادي حياة الناس ه وأما أمهية املساوة ىف. ر، والتعاونومناو 
عليهم احلق احملبة ولوكان مها املتفرقات " عمر"د ىف الفيلم صوره هاين أيب أسع

 قد ظهرهتا هاين أىبو قيق الفلسطني وأمهية املقاومة لتح. طينيةساإلسرائيل والفل
إستقالل أسعاد هي ظهرت مرؤسسة احلامس منها عمر، طريق وأجماد ليحقق 

 . فلسطني



 

ABSTRAK 

 

Nama    : Muhammad Iqbal  

NIM   : 521102514 

Fak / Jur  : Adab dan Humaniora / Bahasa dan Sastra Arab 

Judul :  Perlawanan dalam film  “Omar”  karya Hani Abu As’ad  

Jumlah Halaman :  36 Halaman  

Tanggal Sidang : 12 Agustus 2017 / 19 Dzulhijjah 1438 H. 

Pembimbing I  : Prof. Dr. Azman Ismail, MA 

Pembimbing II : Dr. Zulhelmi, MHSc 

 

Skripsi ini berjudul “Perlawanan dalam film “Omar” karya Hani Abu As’ad. 

Teknik analisa yang digunakan adalah metode deskripsi analisis kekuasaan 

Michel Foucault dengan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. Metode teori yang digunakan adalah teori kekuasaan (Michel 

Foucault). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran 

perlawanan yang terdapat dalam film “Omar” karya Hani Abu As’ad?; Bagaimana 

bentuk persamaaan hak manusia?; Bagaimana bentuk perlawanan dalam 

pembebasan Palestina?. Adapun pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini 

yaitu analisis kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: perlawanan yang 

terkandung di dalam film “Omar” karya Hani Abu As’ad ini meliputi: perlawanan 

terhadap kesewenang-wewenangan, keterpaksaan, manipulatif, dan kerjasama. 

Sementara bentuk persamaan hak asasi manusia Hani Abu As’ad memunculkan 

peran Omar (Palestina) dan Nadia (Israel) memiliki hak atas kebebasan warga 

negara untuk menjalin hubungan percintaan tanpa perbedaan warga negara. 

Bentuk perjuangan dalam pembebasan palestina dalam film ini adalah Hani 

menggambarkan sedikit perlawaan yang dilakukan oleh organisasi Hamas dalam 

memperjuangkan kebebasan negara Palestina dari Israel.  
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 الباب األول
 مقدمة
 

  خلفية البحث .أ
وتوا  منن فةر  حمدة  هو يوصل حمو  مثل املسرح واملوسيقي فن زمىن فلم

املعلومات وإجياة املشاهدين أن يكونوا قاةرين على  جيب علىمن الزمن. و 
يعرف الفيلم السيننائي أبنه عبار  عن سلسلة من و  1روابط ذات كي يفهنو .

عن موموع، أو مشكلة، أو ظاهر  معينة، مطبوعة على  الصور املوتوالية الثابوتة،
ةقائق إىل ساعوتني،  11شريط ملفوف على بكر ، تةراوح مد  عرمه عاة  من 

 حسب موموعه والظروف اليت حتيط به.
واألفالم السيننائية تعد وسيلة هامة من وسائل االتصال اليت ميكن 

ملوتغري  يف جماالت كثري ، اسوتخدامها لوتوميح، وتفسري الوتفاعالت، والعالقات ا
ومع فئات وأعنار خموتلفة؛ وتسوتخدم األفالم السيننائية يف جماالت عديد ، 
وألغراض موتعدة  حيث تسوتخدم يف اجملاالت الوتعلينية، واإلرشاةية، والزراعية، 
والصناعية، وتةراوح أغرامها بني اإلعالم واإلرشاة، والوتثقيف وغري ذلك من 

 2مثال. يهاألغراض األخرى كالةرف

                                                             
أمف عاطفة وإاثر وعنقا إىل  –ترجم: حمند منري األصبحي،  فن رسم احلبكة السننائية لندا كاوغيل، 1

 22ص:  م(، 2112)ةمشق: املؤسسة العامة  للسيننا يف اجلنهورية العربية السعوةية،  السيناريو الذي تكوتبه،
2 http://www.yabeyrouth.com/3813- الفيلم-السيننائي-أنواعه،-وأمهيوته،-وخ diakses pada tanggal 6 

Maret 2017 
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، اليت تعين مرب أو نوع أو جنس بدال Genre يفضل البعض إطالق كلنة
على النوعيات املخوتلفة لألفالم، ومن هؤالء سوتانلي جيه سولومون،  Kind  من كلنة

، وفيه يع ِّرف مفهوم النوع ابلنسبة م1791يف كوتابه أنواع الفيلم األمريكي عام 
، هبدف Narrative Patternsالوامح لقوالب احلكي، أبنه الةرتيب  Film Genre للفيلم

 ات معينة ترتبط من فيلم إىل آخر.إنوتاج خب 
ويقول إن الشعبية املوتواصلة ألنواٍع سيننائية معينة، كأفالم الغرب، واألفالم 
املوسيقية، واحلربية، واليت اسوتنرت لعقوة عديد ، وعب طرز موتغري ، وإحساسات 

هذ  القوالب نفسها تعوتند على أحداث، أو أنشطة جديد ، هلو أمر يوحي أبن 
موتنيز  اخلصائص، وذات متيز أزيل، وذلك يف نظر أمناط عديد  من  Actions  حركية

اجلنهور العريض، ويضيف أنه ال عجب أن حياول من يكوتبون عن األفالم يف 
، السنوات األخري ، تعليل االسوتساغة الكبري  اليت حتققها األنواع لدى اجلنهور

، واحملوتوى Images وذلك من خالل مسحهم الشامل لوتفاصيل الرموز، والصور
 2.االجوتناعي، والوتطورات الوتارخيية لألفالم النوعية

صنعه عام ومنها: د هو من أعالم أفالم ىف الدول العربية، أسعأىب إن هاين 
تدور قصة الفيلم حول عامل خمبز  يدعى عنر، ،  "عنر"وموع ابملم 2112
، للقاء حبيبوته انةية.  اجلدار الفاصل رصاص القنص اإلسرائيلي يوميا، وعبتفاةى 

أجل احلرية خالل مواجهة   بيد أن األمور تنقلب حيننا يعوتقل العاشق املنامل من
ويعرض اجلانب  ،عنيفة مع جنوة االحوتالل، تؤةي به إىل االسوتجواب والقنع

                                                             

 املرجع السابق2 
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قى البطل ممزَّقًا بني احليا  اإلسرائيلي على عنر العنل معه مقابل حريوته، فيب
 .والرجولة

 فلسطني يف إنوتاجه مت ةراما فـــــلسطيين فيلم هو( omar) بإلجنليزية عنر وأما
 الفيلم هو  أسعد، أىب هاين وأتليف إخراج من الفيلم م2112 سنة يف وصدر

 فيلم بعد االوسكار لةرشيحات وصل الذي له الثاين اسعد أىب للنخرج اخلامس
 .فلسطني يف ابلكامل الفيلم صور م2112 عام اآلن اجلنة

ومن األفكار املوتضننة ىف أفالم عنر املقاومة على جنوة اإلسرائلني، وكانت 
، وهي الوسيلة املشروعة نسان من قو  ذاتية تؤهله للبقاءكل ما لدى اإلهي  املقاومة 

للوتاريخ والقارات ، فهي ملحنة إنسانية عابر  كافة احلرايت واملطالب اإلنسانيةلنيل  
ما زالت حلد هذ  اللحظة مصدر إهلام اترخيي جلنيع شعوب العامل فـ"األان" ال تضع 

، فـ"أان" يصبح نا قال فيلسوف املقاومة "فيخوتة"أو تثبت نفسها إال حني تقاوم ك
هلا قينة معنوية وسياسية وإهلامية كبري  حيننا تقاوم، ويف اللحظة اليت تعوتب نفسها 

 .قاومة يكون مبقدورها صنع املعجزات الوتارخييةأهالً للن
ذات فوكو شاملة ويرئية لفهم  ، والكوتاب حدفيلوسوفهو  فوكو لاميش

ل فوكو بشكل غري موتجزئ، وهو ما اتسنت به الدراسات على قوتلها، حيث ميشا
حاولت أت تفهم فوكو من خالل كوتاب مرحلة زمنية حمدة  فوتفقد أعناله تلم 
احليوية والوتطوير اللذين مييزاها، خاصة عندمايوتطلع الباحث تطبيقات عديد ، 

يظهر فيها وقد مت تعريبه وتناقضة ىف واقعا العريب السقاىف من حميطة إىل خليجه، وال
وأتمينه بل وإقصاء جيوية وجدية أطروحاته، فيصبح حامدا ابرةا بل وتسوتخدم 
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مقوالته ىف تبير وإلثبات مكان يعن للنفكر ذاته متاشيا مع أيديوجلية السياسية 
مريكي، والياابىن والبازيلي، واألملاين، واإليطايل، كان هناك فوكو األو  2أوالدينية.

عند فوكو املشهور  ومن أفكار الفلسفة  عنال غري معروفة بعد يف فرنسا.كلها أو 
  .املقاومةهي 

كنا أهنا ليست مرتبطة بـ"ظروف" و"حاالت" اجوتناعية أو سياسية أو 
عاملية ما، بل هي رة  فعل عفوية صاةر  عن شعوب مضطهد  يف حلظات وأوقات 

حاالهتا الفكرية والسياسية غري موتوقعة، وأحيااًن تكون هذ  الشعوب يف أمعف 
واالجوتناعية، فوتصبح "املقاومة" حمركًا وةافعًا لوتلك الشعوب كنا أهنا تصبح 

 . "وسيلة" و"هدف" يوتفق عليه اجلنيع يف أوقات خيوتلف الناس فيه على كل شيء
فاملقاوم حيننا ميسك سالحه اخلفيف ويف حلظة ما قد يكون وجهًا لوجه 

لك اللحظات اخلانقة حيث الضعف واخلور واجلنب مد أقوى جيوش العامل، يف ت
يعصف يف كل أحناء العامل ال يبايل بقو  خصنه بوتااتً بل يضع يف حسبانه أنه البد 
أن ينوتصر رغم معفه مهنا عظنت "الوتضحية"، فيصبح النصر هدفًا رغنًا عن 

نا أنوف كل "الصعاب" و"األوماع العاملية" و"األعداء الكثر"، فوتكون املقاومة ه
، فوتدلل اتر  على الوتنسك بـ"الثقافة "قينة" معنوية ذات ةالالت كثري  عبار  عن

الوطنية" و"الةراث الوتارخيي" و"اهلوية الوطنية" و"الشجاعة الفائقة" يف مواجهة 
  2.اخلصوم، فالضعيف الشجاع ةائناً يثري اإلعجاب

                                                             
 2ص: م(، 2111، )القاهر : اجمللس األعلى النفاعة، مفهوم اخلطاب ىف فلسفة ميشل فوكوالزواوى يغور ، 2
 نفس املرجع،5 
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، فوتجد  خيلد نةة "املقاومة" وسيلة وهدفا وقيكنا أن الةراث يدرك متاماً أمهي
أجماة املقاومني واجملاهدين ويرفع من شاهنم لدرجة السناء، حىت يرسخ يف أذهان 
األجيال الالحقة أمهية "املقاومة" و"رة الصائل" وجيعل من كلنات املقاومني اخلالد  

  عناوين اترخيية مأثور  ، ويف نفس الوقت "يلعن" اخلونة وابعة األوطان بكل شراسة
اإلنساين كله يفوتخر ابملقاومة ويعوتبها من أهبى قيم احلضار  إن الوتاريخ 

مكانة وعظنة، إنه ةائم احلديث عن بطوالته وأجماة  يف الوتضحية واملواجهة ، كنا 
سوتعنار ومواجهة الغطرسة أنه يقدس قيم الشجاعة والفروسية ومقاومة اإل

" أو "اإلحنناء" ، ويوتبأ من أي صفحة من صفحاهتا كان عنواهنا "اهلوانوالطاغوت
 ".أو "الوتبعية

ولذلك وقد تطلع الباحث أبن الفيلم "عنر" هناك املوتضنن املقاومة فيها، 
جيب أن تبقى املقاومة "وقاة " و"وموتحركة" و"موتجدة " يف كل وقت وحني، ألهنا 
وسيلة من وسائل اثبات الذات والنفس، إن أي شعب يقوتل روح "املقاومة" يف 

 الوحيد أفالم  أفالم ألنه هذ  الباحث وإخوتار . رويدًا رويداً نفسه يقوتل نفسه 
املقاومة ىف "أفالم ابملوموع هذ   بحثي أن حثاالبولذلك يريد . الفلسفية

 ."سلطة حتليلية مليشال فوكو( د )دراسةأسع فيلم"عمر" هلاين أىب
 
 مشكلة البحث .ب

 بحث هذ  الرسالة ىف مسألوتني مهنوتني مها: د الباحث أن ييير 
 أسعد؟ "عنر" هلاين أىبفيلم املقاومة ىف صور   ما .1
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 ؟ فلسطنيإسوتقالل ماهي أمهية املقاومة لوتحقيق  .2
 ماهي أمهية املساو  ىف حيا  الناس؟ .2

 
 أغراض البحث .ج

 :هيفسالة مما يوتعلق مبشكلة البحث هذ  الر البحث غراض أأما 
 .أسعد "عنر" هلاين أىباملقاومة يف فيلم صور  ملعرفة  .1
 أمهية املقاومة لوتحقيق فلسطني املسوتقلةملعرفة  .2
 ملعرفة أمهية املساو  ىف حيا  الناس .2
 
 معاىن املصطلحات .د

من  االباحث أن يشرح ويومح عدة، يريد يركز الباحث املوموعأن قبل 
 الوتايل: معاين املصطلحات يف هذا الوت حليل

 املقاومة .1
كل ما لدى اإلنسان من قو  ذاتية تؤهله للبقاء ، وهي الوسيلة  هياملقاومة 

املشروعة لنيل كافة احلرايت واملطالب اإلنسانية ، فهي ملحنة إنسانية عابر  
للوتاريخ والقارات ما زالت حلد هذ  اللحظة مصدر إهلام اترخيي جلنيع شعوب 

ال فيلسوف املقاومة كنا قالعامل فـ"األان" ال تضع أو تثبت نفسها إال حني تقاوم  
، فـ"أان" يصبح هلا قينة معنوية وسياسية وإهلامية كبري  حيننا تقاوم ، "فيخوتة"
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ويف اللحظة اليت تعوتب نفسها أهاًل للنقاومة يكون مبقدورها صنع املعجزات 
  1.الوتارخيية

 أفالم.2
شريط تصويري  أو تسجيلي  ؛ لم" مبعىن ي"فىف املعجم الوسيط: أفالم من كلنة 

ليلوز تعلو  قشر  من اجلالتني ومن برومور الفضَّة، ُيسوتعنل  َخْيط من الس ِّ
يننائي     9.للوتصوير الشَّنسي والس ِّ

 السلطة .3
هي وأما ىف اإلصطالح املراة  8السلطة لغة هي الوتسلط والسيطر  والوتحكم.

املسألة املركزية: تفكري  هبا مث ل نقطة حتول، او انكسار ابسم نيوتشه. ألن فوكو 
 اسوتخدم طريقة نيوتشه اجلينيالوحية وجعلها نقدية اىل اقصى حد.

 
  منهج البحث .ه

هذا البحث فهو أما منهج البحث الذى سيسوتخدمه الباحث ىف كوتابة 
الكوتاب  على  عوتند الباحثيكيفية كوتابة هذ  الرسالة فو ، منهج الوصفي الوتحليلي

امعة الرانري والعلوم اإلنسانية جب الذي قرر  قسم اللغة العربية وأةهبا، بكلية اآلةاب
 اإلسالمية احلكومية  ةار السالم.

“Pedomam Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN 

Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh,Tahun 2014” 
                                                             

6 https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1013408 
 704ص: ،  2م(، ط.4002، )مرصى، مكتبة الرشوق ادلولية، املعجم الوس يطمجمع اللغة العربية، 7 

 224، ص: نفس املرجع8 
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 الباب الثاين
 أسعد وأفالمه ترمجة هاين أىب

 
 حياته وتربيته .أ

فلسطيين،  وخمرج مؤلف وأنه 1م.1691 أكتوبري 11 يفد هاين أىب أسع  ولد 
 م 1681 عام إليها هجرته بعد واهلولندية املولد حبكم اإلسرائيلية اجلنسيتني وحيمل

 أسعدأىب  أخرج م1661 عام ويف. طريان كمهندس هناك والعمل اهلندسة، لدراسة

 اجلنة" فيلم أعماله أشهر من ذلك بعد أفالمه لتتابع (ورقي منزل) بعنوان القصرية أفالمه

 برلني مهرجان من وجائزة جلوب جائزة اجلولدن على حصلو   م1112" ىف عام اآلن

 1.م1112 عمر فيلمه مث .السينمائي
 م1112 عام صنعه الذي أفالم ومنكثريا،   أفالم أسعد أىب هاينصنع 

 رصاص تفادى عمر، يدعى خمبزة عامل حول الفيلمهذا   قصة تدور"، عمرابملوضوع "

 األمور أن بيد. اندية حبيبته للقاء ، الفاصل اجلدار وعرب يوميا، اإلسرائيلي القنص

 جنود مع عنيفة مواجهة خالل احلرية أجل  من املناضل العاشق يعتقل حينما تنقلب

 عمر على اإلسرائيلي اجلانب ويعرض والقمع، االستجواب إىل به تؤدي االحتالل،

 .والرجولة احلياة بني ممزَّقا   البطل فيبقى حريته، مقابل معه العمل
 

                                                             
1 http://www.elcinema.com/person/1111378  diakses pada tgl 23-6-2017-10:30 

 نفس املرجع1 
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  أعماله األفالمية .ب

املنتجة لدى منظمة التحرير واليت  فإن اجلهاتأما يف هذه الظروف احلالية 
ع إنتاجها. وقد ياألفالم وتوز هي اليت تقوم ابنتاح هذه الفصل عددها يف بداية 

ابإلضافة ملا ذكر بتوزيع  يةمتيزت أفالم فلسطني هي مؤسسة السينما الفلسطين
ية كما سامهت األفالم اليت أنتجت من قبل جهات أجنبية عن الثورة الفلسطنين

وتعامل  2من غري العرب. يت حققها أصدقاء الثورة الفلسطينيةم األفالم الإبنتاج معظ
 :التالية أفالم أسعاد أىب هاين خترجو 

 م1112( Omarعمر ) .1
 إنتاجه مت دراما فـــــلسطيين فيلم هو (omar) بــــــاإلجنليزية عمر وأما

 أىب هاين وأتليف إخراج من الفيلم م1112 سنة يف وصدر فلسطني يف
 لرتشيحات وصل الذي له الثاين اسعد أىب للمخرج اخلامس الفيلم هو  أسعد،

. فلسطني يف ابلكامل الفيلم صور م1112 عام اآلن اجلنة فيلم بعد االوسكار

  .فلسطيين شاب   حول الفيلم قصة تدور
 

 م1112 (The Idol) الطري يطري .1

                                                             

، )لبنان: سلسلة كتاب الثقافة شهرية الوطن والفنون واآلداب، السينما يف الوطن العريبجون الكسان، 2 
 128م(، ص:1661
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 بلقب فاز والذي ،(عساف حممد) الفلسطيين الغناء جنم قصة الفيلم يروي

 على الفيلم تركيز وبقدر بالده، يف بطال   وأصبح ،2013 عام يف (آيدول أراب( برانمج

 اليت التحدايت على أيضا   يرّكز أخته، ومرض ،(غّزة) يف احلياة صعوبة النجم، بداايت

 األداء جتارب يف ليشارك ،(مصر) إىل الوصول من يتمكن  حىت (عساف) واجهها

 2آيدول. آراب )لربانمج
2. The Montain Beetwe Us 

 سولت) مدينة مطار يف رحلة ينتظران غريبان ثلجية، عاصفة جتتاحها ليلة يف

 زفافها أجل من شرق ا تسافر واليت انجحة، كاتبة جاذبة، (نوكس آشلي) ،(اليك

نَتظر،
ُ
 العودة وينتوي طيب، مؤمتر يف مؤخر ا أعماله اختتم قد (ابين بن) الطبيب بينما امل

 2.جاكسونفيل يف منزله إىل
2. The Courier 

 حكومية شركة حلساب يعمل الذي (ابالدين جايك) الساعي على جيب

 تسليم خبصوص ،(إفريقيا) جنوب من املرتزقة من جمموعة مع صفقة إبرام غامضة

 املرتزقة هؤالء أحد أن هو تعقيدا األمور يزيد ما ولكن املنظمة، إىل متفجرات حقيبة

 على لزاما فإنه لذا معهم، نفسه (جايك) بنقلها  قام إذا إال الصفقة إمتام يريد ال

 .املنظمة هذه يد على واخلطر للهالك عائلته يعرض ال حىت املهمة تنفيذ (جايك)
 م2007 (Paradise Now) اآلن اجلنة .2

                                                             
4 http://www.elcinema.com/work/2040207/ 
5 http://www.elcinema.com/work/2042510/ 
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 فلسطني يف انبلس مدينة يف يعيشان خالد و سعيد الفلسطينييان الشاابن

 العاصمة قلب يف فدائية بعملية للقيام خيططان الطفولة اصدقاء اعز من وهم

 ال االمور ان اال ، الفلسطينية املنظمات احد مع التنسيق بعد ابيب تل االسرائيلية
 .ذلك من يتمكن ال االخر و هدفة ببلوغ  احدهم فينجح هلا خمطط هو كما تسري

9. Do Not Forget me Istanbul 
 مصدر كانت واليت الثرية العاملية احلضارة صاحبة "اسطنبول" الرتكية العاصمة

 مع وأندجموا معا   تكاتفوا األوسط، والشرق البلقان من عامليني، خمرجني ستة إهلام

 يف وجيزة فرتة مكوثهم يف واملؤلفني املخرجني أحتاد هو شئ أهم .أتراك وحمرتفني ممثلني
كوَّن املبهر الفيلم هذا يسرد .منها تنحدر جذورهم  أن أو اسطنبول،

ُ
 أفالم ستة من امل

 خمتلفة، أعراق من تنحدر أشخاص عن رواايت دقيقة، 12 منها كل مدة قصرية،

 من بقليل املشوبة الرومانسية من صبغة اسطنبول على تضفي الرواايت هذه

 .يُنسى ال شاعري إطار يف الغموض،
 م1111 اآلخر يوم يف القدس .7

 الرابعة قبل املسرحي الفنان (خليل) حبيبها من للزواج تسعى مقدسية فتاة (ران

 األشخاص أحد من الزواج القاهرة،أو إىل معه للسفر والدها إحلاح من لتهرب عصرا  

 .كافة يف عنه احلضور،فتبحث عن (خليل) األثرايء،يتاخر
 الواثئقية أفالمه .8

• Paper House - 1992 -   
• Curfew - 1993 -   
• 1997 - The 13th, short film -   
• The Fourteenth Chick - 1998 -   
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   - ران عرس - 2002 •
• Dar 0 Dour - 1990 -   
• Long Days in Gaza - 1991 -   
• De Arabieren van 2001 - 1999 -   
• Het Spijkerkwartier - 2000 -   
• Nazareth 2000 - 2000 -   
• Ford Transit - 2002 -   

 

 حملة عامة عن فلم "عمر"  .ج
بطولة الفنان البعناوي آدم حممد صاحل " عمر"الفلسطيين  الفيلم كانت

سعد القائمة أىب أبكري )والء( جنل الفنان املعروف حممد بكري، للمخرج هاين 
املختصرة لالفالم املرشحة للفوز جبائزة أوسكار الفضل فيلم انطق ابللغة االجنبية 

  هذا العام
 قصة شاب فلسطيين عامل خمبزة يدعى عمر، تفادى" عمر"ويسرد الفيلم 

بيد أن و  .رصاص القنص اإلسرائيلي يوميا، وعرب اجلدار الفاصل، للقاء حبيبته اندية
األمور تنقلب حينما يعتقل العاشق املناضل من أجل احلرية خالل مواجهة عنيفة 

 9.مع جنود االحتالل، تؤدي به اىل االستجواب والقمع
فيبقى البطل ويعرض اجلانب اإلسرائيلي على عمر العمل معه مقابل حريته، 

ممزَّقا  بني احلياة والرجولة. وقد اختصرت اكادميية فنون وعلوم الصور املتحركة 
االمريكية قائمة االفالم املرشحة من ستة وسبعني فيلما اىل تسعة افالم يف املرحلة 

 .االوىل للمسابقة
                                                             

6 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/01/16/485145.html 
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أسعد بني األفالم اليت  للمخرج الفلسطيين هاين أىب "عمر"اختري فيلم 
استبقيت يف تصفية أوىل للفوز يف جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنيب يف مارس املقبل 

لإليراين أصغر « املاضي»للسعودية هيفاء املنصور وفيلم  "وجدة"فيما استبعد فيلم 
 .فرهادي

ونشرت أكادميية فنون السينما وعلومها قائمة أوىل من تسعة أفالم سيتم 
 .من بينها يف يناير مخسة أخرية للفوز ابجلائزة العريقة االختيار

الذي عرض يف عدة مهرجاانت كان آخرها مهرجان  "عمر"تضافرت لفيلم 
أسعد، كل العناصر الفلمية  م، للمخرج الفلسطيين هاين أىب1112ديب السينمائي 

ولن اليت جتعل منه فيلما انجحا ومؤثرا، بل وعالمة سينمائية فلسطينية ستخلد، 
 ينساه كل من شاهده

فالقصة اليت كتبها املخرج متماسكة وحمبوكة، وحتكي واقعا راهنا ميكن أن 
يشعر املشاهد حبقيقته قبل مشاهدة الفيلم، وسيناريو نسج القصة وتنفيذها هبذه 
اآللية املشوقة اليت تضع أبطاهلا على مفارق طرق مصريية ترفع من شدة األثر 

اجه يف إطار يقرتب من سينما احلركة أو ميكن تسميته يف الدرامي له، ومن مث إخر 
تصنيف آخر )سينما املأزق(، إذ ميكن وضع قائمة طويلة من األفالم العاملية املبنية 
على أساس تناول مأزق مصريي ما، وهي يف الغالب أفالم يكون هلا جاذبية قوية 

 .7مثل فيلم عمر متاماأثناء مشاهدهتا، وترتك أثرا نفسيا ال يزول بعد املشاهدة، 

                                                             

 نفس املرجع7 
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صورت معظم مشاهد الفيلم يف القدس والناصرة وانبلس وبيسان، ومنها 
يتعرف املشاهد )من خارج فلسطني( على شيء من املدن الفلسطينية وحراكها 

  %2من ميزانية الفيلم، و %62وانسها. ال سيما أنه أنتج بتمويل فلسطيين بلغ 
ديب السينمائي، وهذا يدعو إىل التفاؤل أبن  كدعم من برانمج إجناز التابع ملهرجان

 .السينما الفلسطينية تستطيع أن تقدم أفالما مميزة إبمكانيات حملية وعربية
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 الباب الثالث
 سلطة عند ميشال فوكو نظرية

 
  تعريف السلطة .أ

وهي التأثري ابستخدام  (Authority)ح ابللغة اإلجنليزية مبصطل السلطة فيتعر 
القوة على جمموعة من األفراد، أو اجلهات من خالل التحكم إبصدار القرارات 
النهائية وفق جمموعة من القواعد القانونية، وتعرف أيضاً، أبهنا توجيه السلوك 
جمموعة من األشخاص، من خالل التأثري عليهم وفقًا لتطبيقات وأحكام تشريعّية 

  5بناًء على موقعها يف قمة اهلرم اإلداري.حتصل عليها السلطة 
أن "السلطة" هي ىف اللغة  صلبياوأما السلطة ىف املعجم الفلسفي جلميل 

القدرة والقوة على االشيئ، والسلطان الذي يكون على غريه، ومجع السلطة 
سلطات، وهي األجهزةاالجتماعية الىت متارس السلطة كالسلطات السياسية 

واملعجم الفلسفي السوفيايت على  2طات القضائية وغريها.والسل والسلطات الرتبوية
أهنا "إحدى الوظائف األساسية للتنظيم االجتماعي للمجتميع، إهنا القوة اآلمرة 
اليت ىف حوزهتا االمكنية الفعلية لتسيري أنشطة الناس بتنسيق املصاحل املتعارضة 
لألفرادأو اجلماعات وابحلاق تلك املصاحل ابدارة واحدة عن طريق االقناع أوو 

هي القدرة على  ةسر. وليس ببعيدعن هذا التعريف مايذهب اليه. أن السلطالق

                                                             
1 http://mawdoo3.com / تعريف السلطة 

 11م(، ص: 5991، )القاهرة، مكتبة اإلسكندارية، املعرفة والسلطة -ميشال فوكوعبدالعزيز العيادي، 2
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التأثري يف األشخاص وجمرايت األحداث ابللجوء إىل جمموعة من الوسائل ترتاوح 
 3بني االقناع واالكراه.

السلطة و  السلطة أمر وتشري هذه التعريفات إىل حقيقني على األقل ومها:
يؤكد هذين البعدين يف تعريفات كثرية للسلطة،  واقع اجتماعي، ولعل ال يعدم ما

فسلطة عموما سياسية أو غري سياسية ال تقوم إال يف مجاعة وعلى ذلك فإن ظاهرة 
السلطة عموما هي ظاهرة اجتماعية. فليست السلطة السياسية وحدها هي اليت 
تتمتع خباصة االجتماعية وإمنا يشاركها يف ذلك السطات القائمة يف التجمعات 

  1االنساننية األخرى.
ويقصد ابلسلطة غري السياسية أو ابلسطة االجتماعية هي التواصل من 
خالل عالقات تقام مع اآلخرين إىل احلصول على خدمات اآلخرين أو الظفر 
بطاعتهم. ومصادر هذه السلطة االجتماعية متعددة عن كالثراء املادي واملركز 

يكون انجتا عن شغله لوظيفة  االجتماعي الذي حيتله شخص ما والذي قد
حكومية. وقديكون مصدر السلطةأيضا هو العلم والثقافة أو الفن فكبار العلماء 

  1واخلرباء والفنانني يتمتعون بسلطة ميكنهم بواسطتها أن يؤثروا على سلوك اآلخرين.
 
 
 
 

                                                             

 11، ص:نفس املرجع3 
 9م(، ص: 5992، ) القاهرة: دار التهضة العربية، السلطة والسياسية، ضرورهتا وطبيعتهاعبد انصف، 1 
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  السلطة عند ميشال فوكو .ب

املختلفة الىت تشكلت إن ميشيل فوكو مل حيول أن يتوقف فقط عند املعارف 
حول  املرض العقلى بل خمتلف مظاهر السلطة والعنف املمارس على املرضى 

قراءة ميشيل فوكو ملفهوم السلطة على املستوى النظري ضد أتسست و 1واجملانني.
التصور املاركسي،خصوصا نظرية لوي ألتوسري املتعلقة بــ"األجهزة اإليديولوجية 

 التصورات امليتافيزيقية والتقليدية يف هذا الصدد.وضد جممل  للدولة"،
بذكر فوكو سريعا منذ إرادة املعرفة أبن حتليلية السلطة ال هتدف إىل تشكيل 
الذات الغربية نظرية السلطة، لكنها متثل وسيلة لتحليل الطريقة اليت تتشكل هبا 

ن جديد حول الذات الغربية لكموضوع معممرة لذاهتا يتعلق األمر إذن ابلتمحور م
موضوع الذات، لكن هذا املوضوع يظل حمصورا يف إشكالية السلطة اليت ييتخلص 

  1منها فوكو تدرجييا حسب حركة لوبية مميزة لفمره.
مقدمات التصور  )املراقبة والعقاب،ميالد السجن( فوكو يف كتاب عند

لكن عميقة ومكثفة،إىل  املاركسي ملسألة السلطة داعيا يف صفحات معدودات،
ضرورة التخلي عن األفكار واملسلمات اليت الزمت منذ مدة املواقف التقليدية 
لليسار يف فرنسا أو يف غريها من الدول..وتنطلق جممل تلك املسلمات من أن 
السلطة ِمْلِكية يف يد طبقة معينة،ومتمركزة يف الدولة وأجهزهتا،واتبعة لنمط 
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يفصل بني احلاكمني واحملكومني،وأبن أشكال أتثريها ترتاوح  اإلنتاج،وأبن هلا جوهرا
 .من جهة وتوظيف اإليديولوجيا من جهة اثنية بني استعمال العنف)القمع(

تكشف إعادة قراءة فوكو ملفهوم السلطة أبن هذه األخرية ليست ِمْلكية،بل 
وتقنيات  هي اسرتاتيجية ال تعود إىل امتالك ما،وإمنا إىل حيل ومناورات وتدابري

وتكتيكات:"وال تطعن هذه النزعة الوظيفية اجلديدة بطبيعة األمر يف وجود طبقات 
،بل ترسم هلا لوحة مغايرة مبناظر طبيعية -كما يقول جيل دولوز  -وصراعات طبقية

خمتلفة وأشخاص ليسوا نفس األشخاص،وطرق غري تلك اليت عودان عليها التأريخ 
 9.كسيالتقليدي مبا فيه التأريخ املار 

كما ينتقد فوكو ُمسلمة مركزية السلطة أو احنصار موقعها ومتيزه اليت مفادها  
ويؤكد من جهته أبن السلطة  أن السلطة تؤول إىل الدولة وابقي األجهزة التابعة هلا،

وأبن الدولة ذاهتا مفعول أو حصيلة جملموع الدواليب والبؤر واآلليات  ال مركز هلا،
 تماعي بال هوادة.الشغالة يف احلقل االج

ويدحض فوكو مسلمة التبعية اليت مبوجبها يتم اعتبار السلطة اتبعة لنمط 
يفرتض آليات السلطة  اإلنتاج السائد يف جمتمع ما،مربزا أبن االقتصاد)املصنع(

مسبقا،إذ مل يكن من السهولة تنظيم األيدي العاملة والرفع من مردوديتها لوال توفر 
ات االنضباط ووسائل املراقبة.فهناك عالقة مؤكدة بال ريب تقنيات التأديب وإجراء

 بني أنظمة العقاب وأمناط اإلنتاج،غري أهنا ليست عالقة علة مبعلول.
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كما يفند فوكو مسلمة اجلوهر واألعراض اليت مفادها أن للسلطة جوهرا مييز 
جتمع بني احلاكمني واحملكومني،ويرى من جهته أبن السلطة عالئقية يف جوهرها 

معا،وتنزل من أعلى إىل أسفل بقدر ما تصعد من أسفل إىل   احلاكمني واحملكومني
أعلى..ولعل التحليل الذي خيص به فوكو"األوامر امللكية املختومة" له أكثر من 
داللة يف هذا الصدد،إذ أن تلك املختومة اليت كان ملوك فرنسا يصدروهنا بطلب 

ورجال الدين وكل من يرغبون يف حبس من يثري من النبالء واآلابء وأولياء األمر 
قلقهم ويزعج راحة ابهلم،كانت ال تتوجه ابلضرورة من أعلى إىل أسفل،بل كانت 
استجابة لطلب يصعد من أسفل إىل أعلى.إن املرسوم امللكي إذن يصعد من أسفل 
إىل أعلى يف شكل طلب،قبل أن ينزل عرب جهاز السلطة يف شكل أمر ملكي 

 بس أو ابلنفي.خمتوم ابحل
وأخريا وليس آخرا ينتقد فوكو مسلمة أمناط التأثري اليت مفادها أن السلطة 

أو توظف اإليديولوجيا اترة أخرى.وتكشف  تستعمل العنف وتلجأ إىل القمع اترة،
لنا املقاربة الفوكوية أبن العنف ليس سوى مظهر أو أثر سطحي للقوة املسلطة على 

العنف واإليديولوجيا ال يفسران مفهوم السلطة،بل وأبن  شيء أو كائن ما،
هلذا يعترب فوكو أبن القمع  يفرتضان توفر تنظيم سابق ضمنه يبسطان أتثريمها.

واإليديولوجيا ال يشكالن معركة القوى،وإمنا ذلك الغبار أو "النقع الذي تثريه 
يف -كوكما يسميها فو -فتكنولوجيا اجلسد السياسية سنابك اخليل يف املعركة".

اجملتمعات الغربية تستمد قواعدها وأساليبها وتقنياهتا من علوم البصرايت وامليكانيكا 
 .فال حاجة بعدئذ إىل العنف واإليديولوجيا والفيسيولوجيا،
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يتجاوز فوكو إذن مبقاربته اإلسرتاتيجية جل األطروحات التقليدية إلشكالية 
ر يف جهازها املفاهيمي من استعمال مبا فيها األطروحة املاركسية اليت تكث السلطة،

مصطلحات اإليديولوجيا والقمع وصراع الطبقات والبنية التحتية والبنية 
الفوقية.وبواسطة مفاهيم جديدة ويف اجتاه مغاير متاما ينشد فوكو البحث عما ميكن 

وحتليل تلك العالقات إىل حدود  أن يكون أكثر خفاء يف عالقات السلطة،
مث تتبعها ليس عرب أشكاهلا املتعلقة أبجهزة الدولة فحسب،بل  ية،البنيات االقتصاد

يف مستواها امليكروفيزيقي املتعلق مبا حتت جهاز الدولة،والتعرف عليها أخريا يف 
 واقعها املادي واحليوي.

 مفهوم السلطة يف فكر ميشيل فوكو ال يستند على فلسفة يف التاريخ، كان
وإمنا يرتكز على منظور اسرتاتيجي يركز  سياسية حمددة،أو"رؤاي للعامل"،أو نظرية 

ابلدرجة األوىل على واقع الصراعات اليت خترتق احلقل االجتماعي:"فالسلطة ليست 
مؤسسة،كما أهنا ليست قوة معينة وهبت للبعض:إهنا اإلسم الذي نطلقه على 

 9.وضعية اسرتاتيجية معقدة يف جمتمع معني"
، تقدم خطوة أخرى يف اجتاه فهم دوديتهاحم، رغم تااملالحظإن هذه 

السلطة كعالقة، الكمجرد قوة مسلطة، من خارج اجلماعة على اجلماعة، رغم أن 
لطة، من حيث عامل اجتماع كما كس فيرب، يعترب العنف هو الوسيلة الطبيعة اللس

وشرعنتها، إال أن أتكيد مكس فبري على احتكار السلطة للعنف يربه احتكارها 
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مشروعا أو شرعيا. ذلك جيده أن هاجس البحث عنده عما جيعل هذا االحتكار 
 يبحث عن أساس هلذه الشرعية، وحيددها يف ثالثة مناذج للسلطة: 

مبوذجتقليدي يستدي إىل نفوذ "األمس األزاىل" ويتمثل ىف سلطة األعراف  .5
 وقداسة االعتقاد يف "السلف" 

( املبنية على االعتقاد Charismatique)منوذج السلطة اخلارزماتية أو اللدنية  .2
االتفعايل يف قدرات شخص استثنائي بسبب قداسته أو بطولته أو ميزاته 

 املثالية. 

  52 السلطة القانونية املستمدة من االعرتاف ملعقولية التشريعات والقوانني. .3

يف الواقع إجابة على أسئلة كان إن هذه التصنيف الذي يقيم فبري هو يف 
صوص السيطرة واخلضوع، أي يف أية شروط خيضع الناس وعلى أية طرحها خي

  وسائل تستند الىت ختضعهم. 
 

 فيلسوفنظرية سلطة عند  .ج
السلطة يف الفلسفة على أهّنا كّل شخص ميتلك بيده سلطته ضمن  تعرف

إطار معني، وكل صاحب سلطة يضع القوانني اليت يراها مناسبة، وخُيضع اجلميع 
هلا، فصاحب السلطة مالكًا للقرارات ومشرفًا على تنفيذها، فمدير املدرسة على 

التجارية مالكة للسلطة سبيل املثال يعترب مالكًا للسلطة ضمن جماله، واإلعالانت 
على املشاهدين، لذلك قد يكون من الصعب إقناع أشخاص معينني أهّنم اشرتوا 
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سلعة هم ليسوا حباجتها فعليا، إمّنا فقط ألهّنم شاهدوا إعالاًن بطريقة مغرية وجذابة 
عكس لديهم يف الالوعي شعورًا ومهيًا ابحلاجة، فإقناع اجلمهور ابحلقيقة سيوصل 

 نتيجة بسيطة مفادها أًن اإلعالن البسيط هذا قد فرض سلطته عليهم، األفراد إىل
 .55ليتحكم بقراراهتم ابلطريقة اليت يريدها

 السلطة عند الفالسفة أفالطون .1
كان أفالطون يظّن أبن السلطة هي املكان الطبيعي للفالسفة. هل كان 

املناسب حيتاج حمقا أم ال؟ يف كل األحوال، ليس هذا هو السؤال املناسب. السؤال 
إىل صياغة أكثر دّقة. بل، حنن أمام سؤالني اثنني: األول، ما معىن القول إن 
الفالسفة هم األحق ابحلكم؟ نقصد ابلذات سؤال املعىن. لنقارب اإلجابة، معناه 
أن احلكم ال جيب أن يقوم على أساس املشروعية الدينية الكهنوتية، وال على أساس 

لية. ومها املشروعيتان الوحيداتن وقتها عند كافة اجملتمعات املشروعية العصبية السال
البشرية. هبذا املعىن فنحن أمام ثورة يف مشروعية السلطة. السؤال الثاين، ما مربر 

 52.القول إن املكان الطبيعي للفالسفة هو السلطة؟ نقصد هنا سؤال املعقولية
يعترب أفالطون من الفالسفة املرتبطني ابألخالق، شأنه شأن الفالسفة 
اليواننيني، فقد ربط أفالطون السلطة ابألخالق والعقل، وأكد على أّن العدل جيب 
أن يكون أساس العالقة بني السلطة والشعب، كما يرى أفالطون أّن الفالسفة هم 
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قيق املصلحة العامة بعيدًا عن األحق يف امتالك السلطة، إذ إهّنم األقدر على حت
 .جشع املال واالستبداد

 
  ماركس السلطة عند الفالسفة كارل .2

ربط املفكر األملاين كارل ماركس بني السلطة واالقتصاد، فالسلطة تقع دائماً 
يف يد األفضل اقتصادايً، وقد قسم ماركس اجملتمعات إىل عدة طبقات حسب 

وهي طبقة أصحاب النفوذ ورؤوس األموال، وضعها اإلقتصادي، الطبقة العليا: 
ونظرًا ألهًنم األقوى اقتصاداًي فهم مالكو السلطة على الطبقات األخرى، والطبقة 
الوسطى: وهي طبقة املثقفني، وتشمل األطباء، واحملاميني، وغريهم من أصحاب 

 .املهن، والطبقة السفلى: وهي طبقة الفقراء والكادحني
 

 هوبزالسلطة عند الفالسفة  .3
انطلق هوبز يف آرائه وأفكاره حول السلطة من سؤال: )ملاذا جيب أن خنضع  

للسلطة؟(، فريى هوبز أّن اإلنسان يف بداايت حياته يرتكز جل اهتمامه على حتقيق 
مصاحله الشخصية، وابلتايل ستصبح احلياة قاسية على أفراد اجملتمع، حيث أيكل 

جود السلطة لفرض سيطرهتا على القوي الضعيف، ومن هنا كانت احلاجة لو 
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األفراد، وإخضاعهم ملنظومة من القوانني واملعايري، كما يؤمن هوبز ابلسلطة املطلقة 
 .للملك، حيث ال خيضع امللك للمساءلة، وال لقوانني مهما كانت جتاوزاته

فوكو يعترب فوكو األكثر عمقًا يف تفسريه ملفهوم السلطة، حيث يرى  الميش
ات قد تكون موجهة لألشخاص، وقد تكون موجهة للمؤسسات فوكو أّن السلط

على حد سواء، إذ إّن السلطة ال تعين دائمًا الصراع أو النزاعات، وال تعين دائماً 
القمع بل هلا أيضًا أدوار إنتاجية، وربط فوكو بني السلطة ومفهوم العنف فأكد أّن 

اً رمزايً كاخلطاابت املوجهة العنف ال يشرتط محل السالح والقوة، إمّنا قد يكون عنف
 من السلطة للشعب، واليت جتربهم على اخلضوع للقوانني.

ينبغي على املرء أن مييز بني السلطة والقوة، فليس كّل صاحب قوة صاحب  
سلطة، فرجل الدين ميلك سلطته الرمزية على الناس دون أن حيمل السالح، يف 

 .لسلطةحني أّن اجملرم ميتلك القوة لكن ال ميتلك ا
يتجاوز فوكو إذن مبقاربته اإلسرتاتيجية جل األطروحات التقليدية   

إلشكالية السلطة،مبا فيها األطروحة املاركسية اليت تكثر يف جهازها املفاهيمي من 
استعمال مصطلحات اإليديولوجيا والقمع وصراع الطبقات والبنية التحتية والبنية 

متاما ينشد فوكو البحث عما ميكن  الفوقية.وبواسطة مفاهيم جديدة ويف اجتاه مغاير
أن يكون أكثر خفاء يف عالقات السلطة،وحتليل تلك العالقات إىل حدود البنيات 
االقتصادية،مث تتبعها ليس عرب أشكاهلا املتعلقة أبجهزة الدولة فحسب،بل يف 
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مستواها امليكروفيزيقي املتعلق مبا حتت جهاز الدولة،والتعرف عليها أخريا يف واقعها 
 53.ملادي واحليويا

جممل القول إن مفهوم السلطة يف فكر ميشيل فوكو ال يستند على      
فلسفة يف التاريخ،أو"رؤاي للعامل"،أو نظرية سياسية حمددة،وإمنا يرتكز على منظور 
اسرتاتيجي يركز ابلدرجة األوىل على واقع الصراعات اليت خترتق احلقل 

هنا ليست قوة معينة وهبت للبعض:إهنا االجتماعي:"فالسلطة ليست مؤسسة،كما أ
 .اإلسم الذي نطلقه على وضعية اسرتاتيجية معقدة يف جمتمع معني"
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 الباب الرابع
 أسعد أىبحتليل فيلم "عمر" هلاين 

 
  دأسع املقاومة ىف فيلم "عمر" هلاين أىبصورة  .أ

 السلطة. احلاالت أو الناس تغيري أو التأثري على القدرة تعين القوة أو السلطة
 احملتمل التأثري بوصفها الطاقة تعريف وميكن. سلبية أو إجيابية داللة يكون أن ميكن

 يف واملهارة الوضع فهم على قدرهتا خالل من زعيم أي جناح حتديد يتم. للزعيم
ويف هذه هناية  القوة. الوضع عناصر هذا على للرد القوة من املناسب النوع حتديد

الباب الرابع من الرسالة يريد الباحث أن حيلل عن صورة املقاومة يف فيلم "عمر" 
 اتىل: كماد، ووجد الباحث  سعأ هلاين أىب

  متيازاتاإل .1
أن اإلمتيازات لغة هي تسهيالت ورخص وضماانت تفدمها الدول 
الضعيفة للدول القوية حتت شعار ضداقة وتعاون سرعان ماتتحول اىل حقوق 

السلطة الرمسية هي عادة للحصول  1وواجبات عالبا ماتنتهي ابلسيطرة العسكرية.
يف فيلم "عمر" هلاين تيازات ووجد الباحث عن اإلم على تعاون جيد مع املرؤوسني.

لقطات اليت تبني أن هناك أجزاء من السلطة املعنية اوحصل على بعض د سعأ أىب
 فوكو هي:  المع املقاومة يف نظرية السطة ميش

                                                             
1 https://www.tassilialgerie.com/vb/showthread.php?t=10094 
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رجع عمر من ومة هي عندما اد ىف فيلم "عمر" عن املقأسع ظهر هاين أىب
 هلا، حيلو كما معها والتعامل عمرابيت حبيبته "انداي" واعتقل اجلنود اإلسرائيل 

 اجلنود من االستياء من أبكثر املقاومة ويتم صخرة، على يقف أن عمر وطلب
 ولكن والفلسطينيني، سرائيلاإل أمن على فا حل سلطة لديهم الذين اإلسرائيليني

. وهذ القطات من الدقائق التاسعة حيت قلوهبم حمتوى عالج اإلسرائيلي اجلنود
  6إحدى عشر من الفيلم "عمر".

فوكو هذه اإلمتيازات عن السطة واملقاومة على حقه األفراد يف  لدي ميشال
 اإلمتيازات من اجلنود اإلسرائيل ألهنم انتهكت على عماهلم حلفظ اإلسرائيل. 

 
   راهـــاإلك .6

اإلكراه هو محل الغرِي على أن يفعل ما ال يرضاه، وال خيتار مباشرته، لو  
ده  3.ترك ونفسه وهو الذي ال يبقى للشخص معه قدرة وال اختيار؛ وذلك أبن يهدِ 

مبا يضر ابلنفس أو بعضٍو من البدن، وحكمه أن يعدم الرضا ويفسد االختيار. 
 د يظهر القطات عنأسع هذه الفيلم أن هاين أىب وعند تتكلم عن اإلكراه ىف

 اإلكراه فيه كما يلى: 

ظهر أن عمر ىف القطات الفيلم أنه تسلق اجلدار لتمرير حدود بني  األوىل،
فلسطنني وإسرائيل، وهذه العمال له ليلقى حبيبته "انداي"ولو كان عمر والتعامل مع 

                                                             

 م6113أسعاد، فيلم "عمر"  هاين أىب6 
3 http://www.alukah.net/sharia/0/72324/ 
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د عن اإلكراه ىف الفيلم "عمر" وأما أسع اجلنود اإلسرايل. وهذه اليت يطهر هاين أىب
 4لسعادته.األفراد ن السلطة ماملقاومة عند ميشال فوكو هي هذه اإلكراه 

أن عمر كاالسجون اإلسرائيل ىف الفيلم ولذلك، جعلون احلرس  والثاين،
السجون وأييت عليه احلرية بشروط البد عمر أن إلقاء القبض على أعضاء احلماس 

  5وضعته لتحديد املوقيع، وهذه العمال لديه احلرية من اجلنود اإلسرائيل.
 

  املتالعبات. 3
القدرة على املتالعب لغة تالعب وهو اسم املفعول، وأما املصطالحات هو 

التالعب، ويرتبط ارتباطًا وثيًقا بذكاء الشخص. ميكن جلميع البشر تقريبا التالعب 
يف املوقف الذي يواجهونه حيث يتأثر ابلتجربة الشخصية واملعتقد. ولكن التالعب 

 2ماغ ، غري شريفة ويصبحون شريرين.ميكن أن جيعل الناس دائًما يتالعبون ابلد
ووجد الباحث عن القطات املتالعبات ىف الفيلم "عمر" الذي ظهره هاين 

د وهي عندما اعتقل عمر بتهمة قتال اجلنود اإلسرائيل ولكن ىف السجني أسع أىب
ولكن أن احلرس السجني يالعبه أبن عبد هللا كأعضاء احلماس الذي سجن له. 

السجني اإلسرائيل، وأما احلقيقة على هذه املالعبة على عمر عبد هللا أنه احلرس 
 2لتحكي عما يقتل اجلنون اإلسرائيل.

                                                             

 السابقنفس أسعاد،  هاين أىب4 
 السابقنفس أسعاد،  هاين أىب5

6 https://lasealwin.com/ 

 السابقنفس أسعاد،  هاين أىب7 
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 . التعاون4

التعاون هو شكٌل من أشكال املساعدة اليت يقدمها الناس لبعضهم من أجل 
الوصول هلدٍف معني، وهو بذلك بعٌد عن األاننية، ألن املصلحة من خالله تكون 

للفرد نفسه، وخيتلف التعاون عن غريه من أنواع املساعدة أبنه فعٌل للمجموعة ال 
هر ظ و 2تفاعلي يقوم الطرفان من خالله ابلعطاء، كما أنه فعٌل دون انتظار مقابل.

أن يقتلون اجلنود اإلسرائيل  عن التعاون فيه أبن عمر، طاريق وعمجاد يشاركون
وهذه املقاومة د ىف فيلم "عمر". سعأ حىت فتل اجلنود اإلسرائل كما ظهرهتا هاين أىب

 املوجودة ىف الفيلم. 
 
 

  أمهية املساوة يف حياة الناس .ب
أكثر يف جمتمعاٍت تتمي ز ابختالط  التسامح ويُعترب التسامح مطلواب أمهية

للتسامح  حاجة  هذا الوضع أكثر اتجمتمعاتأجناسها وتعد د أدايهنا، فهي يف
والغفران، والذي ينبذ العنصري ة، ويدل على اتساع أفق فكر اإلنسان ورحابة صدره، 

، أو مدعاًة للسخرية، أو أن يكرهه فاملختلف عنه ليس ابلضرورة غريبا أو غبيا
 2.مطلوٌب يف كل الدايانت السماوية االحرتامفخلق الناس من اللحظة األوىل، 

                                                             
8 https://vb.3dlat.com/showthread.php?t=358200 

 املرجعنفس 9 
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نفسه فرصة التعر ف على مزاايهم اجلميلة، كما أن  العنصري يضيع على 
واليت قد تغري  الكثري يف حياته، وينعكس التسامح على الفرد حبالٍة نفسيٍة صحيٍة ال 
تعرف احلقد أو الغضب أو العنف، مم ا يعود على اتجمتمع ابخلري من خالل متاسكه 

د تفتك وجتنيبه لكافة أشكال الدمار واحلروب والصراعات واالضطراابت اليت ق
متساحمني، فاألهل  لرتبية دوٌر مهٌم يف إنتاج أشخاصأبفراده. ومما جيدر ذكره أن  ل

الذين حرصوا على زرع أفكاٍر عنصري ٍة وحاقدٍة يف نفوس أبنائهم من الصغر لن 
حيصدوا إال أشخاصًا مريضني يف شخصي اهتم وقلوهبم وسلوكي اهتم، وابلتايل يلحقون 

ألهل الذين رب وا أبناءهم على االحرتام واألخالق وفعل اخلري األذى مبن حوهلم، أم ا ا
ونسيان السيء مم ا مر حبياهتم ال بد  أهنم سيحصدون جياًل واعياً، يبين اتجمتمع 

 .ويقويه، ويطو ره وال يلتفت إىل العيوب وإساءة من حوله، ويتجاوزها بسهولة
ى يولد فعليا فوكو إن هذا التعايل والتسامي  هو الذ قال ميشال اوكم

االميان يقداسة السلطة وحىت بقداسة من ميارسوهنا. وقد أشار إىل ذلك ماكس فيرب 
وتلك هي  خاصة النموذجني األولني الرجوع إىل فرويد يف )الطوطم  واحلرام(.

اخلاصية من السلطة حيث الفران بني القواة والضعف بني العنف واملهادنة. ففي 
نفس اآلن الذى تسعى فيه السلطة لزايدة هيمنتها وتوطيد استكرارها فإن تعلمل 

 على حتقيق األهداف واملصاحل اجلماعة. 
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  فلسطنيإستقالل أمهية املقاومة لتحقيق  .ج
ربية ويوفر الغطاء والدعم الشامل على األمة العيتواصل العدوان اإلمرباييل 

الصامد، كما تتواصل املقاومة الوطنية  وبشععلى اإلسرايل حكومة  لعدوان
العراقية والفلسطينية واللبنانية ضد العدوان األمريكي والصهيوين على العراق 

 وفلسطني واألمة العربية.
قة االستقالل اليت الذكرى اخلامسة عشر ثي ىويف ظل هذه الظروف هتل عل

وقد جاءت االنتفاضة الشعبية اتجميدة  م.1222أصدرها اتجملس الوطين الفلسطيين 
على الطريق اليت تقود  للروافع احلقيقية اليت تضع قضيتيف أيلول لتعيد االعتبار 

حتقيق أهدافها، وقد استطاع شعبنا خالل ملحمته الكفاحية الشاملة الصمود يف و 
ة الصهيونية وتكبيد العدو خسائر نوعية فاقمت أزمته على كافة وجه اآللة العسكري

الصعد وأحرز نقلة نوعية على صعيد تعاطي اتجمتمع الدويل مع قضيتنا الوطنية عرب 
 1322م إقراره حلق شعبنا يف إقامة دولتنا املستقلة وإصدار قرار جملس األمن رق

تنا املستقلة خارج أي الوطين وحقنا يف إقامة دول الذي أخرج موضوع استقالل
تساءل أو تفاوض، وإن كان مضمون هذه الدولة ال زال حيتاج إىل نضال ضد  
كافة حماوالت اختزاله أو تقزميه من قبل حكومة العدو الصهيوين وبدعم وإسناد 

 شامل من قبل اإلدارة األمريكية.
وعرب تضحياته بناء  بو ثيقة االستقالل وفيما يستمر شعتوقف إعالن و يو  

مداميك االستقالل الوطين تتعاظم الواجبات واملهام املطروحة أمام قيادته السياسية 
بكافة تعبرياهتا لتحقيق وحدهتا ووحدة الشعب، ووحدة الربانمج السياسي 
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الكفاحي واألداة واملرجعية السياسية القادرة على تنظيم وتوجيه طاقات شعبنا 
 مها حىت حتقيق أهدافالصهيوين وحتقيق اإلجنازات وتركي للصمود يف وجه العدوان

الواجب ومن مسؤولياتنا حنو  الوطنية دون تقزمي أو انتقاص، وانطالقًا من هذا
أسعاد يف  هاين أىب دعويو .لشعبية لتحرير فلسطنيوكفاحه فإننا يف اجلبهة ا وبشع

 :املقاومة لتحقيق الفلسطنني املستقلة منها إىل الفيلم "عمر"
ة الطريق ال أبن خارط الفلسطيين عيد التأكيد على موقفييف الوقت الذي  .1

ميكن أن يبىن عليه حنو حتقيق شعبنا أهدافه الوطنية  تشكل مشروعا سياسيا
وأن جوهرها يستهدف إجهاض االنتفاضة واملقاومة ونقل الصراع إىل 

يف إقامة دولته  شعوبالداخل الفلسطيين وااللتفاف على القرار الدويل حبق 
دعو وياملستقلة واهلبوط به إىل املضمون الذي تريده حكومة شارون، 

أصحاب القرار يف السلطة واملنظمة إىل رفضها والدفع لنقل قضيتنا إىل األمم 
املتحدة ليتحمل اتجمتمع الدويل مسؤوليته إبلزام إسرائيل ابحرتام القانون 

أو على األقل عدم إجرائها أية  الدويل وتطبيق قرارات الشرعية الدولية،
مفاوضات مع حكومة شارون ما مل تلتزم بوقف عدواهنا على شعبنا ووقف 

 االستيطان وبناء اجلدار الفاصل العنصري وإطالق سراح كافة املعتقلني.
لقد جاء تشكيل احلكومة األخرية، بعد كل هذه األسابيع من الصراعات  .6

السلطة، ليعيد إنتاج ذات الربامج  واخلالفات داخل الشرحية املتنفذة يف
والسياسات وذات الرموز اليت شغلت غالبية املواقع الوزارية السابقة، ليؤكد  
كل ذلك على أن السلطة ستظل تعيد إنتاج أزمتها ومعها أزمة اتجمتمع 
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الفلسطيين كله، طاملا بقيت تصر على استمرار اهليمنة والتفرد واالبتعاد عن 
 الشامل.  طريق احلوار الوطين

دعو اللجنة التنفيذية للقيام مبسؤولياهتا لوقف حالة الفوضى السياسية ي .3
والعبث الذي أوجد املناخ إلصدار إعالانت وبرامج حول مشاريع وحلول 
سياسية تنتقص من ثوابتنا الوطنية وبشكل خاص حق العودة ويف املقدمة 

واضح  منها وثيقة جنيف وما مسي خبطة نسيبة ايلون وإعالن موقف
 .برفضها

يف الوقت الذي أصبح فيه هنوض املقاومة الشعبية العربية الشاملة للعدوان  .4
األمريكي الصهيوين على األمة العربية بعد احتالل العراق أساساً ورافعة ألي 
هنوض وطين فإننا نطالب اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير لرفع سقف 

عريب الرمسي الذي يصل حد خطاهبا السياسي يف انتقاد حالة الصمت ال
التواطؤ حيال املذابح اليت تنفذ حبق أبناء شعبنا على أيدي طغمة شارون 
اإلرهابية، ووقف سياسة اتجماملة واالستجداء يف العالقات الفلسطينية العربية 
لوضع احلقيقة أمام اجلماهري الشعبية العربية وحتفيزها للقيام بدورها يف 

 الضغط على أنظمتها.
السياسية إلعادة االعتبار وتفعيل كافة أدوات  وبكافة فصائل شع  دعوي .5

دعو السلطة يادها يف احملافظات كما االنتفاضة القيادية املوحدة وامتد
الفلسطينية لتوجيه إمكاانهتا ملساعدة مجاهري شعبنا املتضررة من العدوان 

 وبجلماهري شع الوقت نفسه نتوجه وتلبية احتياجاهتم اليومية املباشرة يف
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يد بتعزيز كافة أشكال التضامن والتكافل المتالك مقومات الصمود وتصع
 وافع أساسية لتحقيق األهداف الوطنية.دوتطوير االنتفاضة واملقاومة ك

عة وتوفري تطبيق اتفاقية جنيف الرابو دعو اتجمتمع الدويل لتحمل مسؤولياته ي .2
واهنا وجرائمها حبق أبناء عدوإلزام إسرائيل بوقف  احلماية الدولية لشعب

ة وتوفري كل الظروف ملمارسة وإهناء احتالهلا لألراضي الفلسطيني شعب
حقه يف تقرير مصريه وانتخاب مؤسسات دولته الفلسطينية املستقلة  شعب

 الدميقراطية.
رغم ثمن تضحياهتم نؤكد أنه بيو  وبوحنن حنيي صمود مجاهري شع، وأخرياً 

 وبشع اهلجمة األمريكية الصهيونية على وما تطرحه ضاليصعوبة الظروف احمليطة 
الوطنية ابلعودة وتقرير املصري وإقامة  النصر وحتقيق أهدافماضون  من حتدايت فإن

 الدولة املستقلة بعاصمتها القدس.
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 الباب اخلامس
 خامتة

 
الباب يريد الباحث أن ا يف هذهذه الرسالة  كتابة  وبعد إنتهي الباحث من

 خيتم هذه الرسالة ابلنتائج والتوصيات الذي اشتمل عليها، كما يلي:
 النتائج .أ

 املهمة يف هذه الرسالة منها:ائج تنويلخص الباحث بعض ال
اإلمتزات، د منها: أسعأىب فيلم "عمر" هلاين أن صورة املقاومة ىف   .1

 .لتعاونواإلكراهات، ومناور، وا
 طات عمر واندي صوره هاين أيبهي القو حياة الناس  وأما أمهية املساوة ىف .2

اإلسرائيل د ىف الفيلم "عمر" عليهم احلق احملبة ولوكان مها املتفرقات أسع
 طينية.سوالفل

د هي ظهرت لفلسطني فقد ظهرهتا هاين أيب أسعاملقاومة لتحقيق ا وأمهية .3
 س منها عمر، طريق وأجماد ليحقق فلسطني املستقلة. اممرؤسسة احل

 
 التوصيات .ب

 ومن أهم التوصيات هي:
والعلوم  قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب الرجاء من األساتيذ وطالب .1

ة ألنه ال يقل أن يلفت النظر إىل فن النثر أكثر من فن الرواي اإلنسانية
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 اهتمامه من النثر.
 الظهور من إعتبارا يعتربوا أن الرسالة هذه القراء مجيع من الباحث ويرجو .2

 .فيلم"عمر" يف تتضمن الىت اإلنسانيه
قسم اللغة  والعلوم اإلنسانية الباحث للطالب كلية اآلداب يرجوو  .3

العربية وأدهبا ممارسة اللغة العربية الفصحى نطقا وكتابة تسهيال هلم يف  
 كتابة الرسالة العلمية.
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