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ملخص البحث
لم يعد اإلرهاب وقفا ً على حقل من حقول المواجهات والتحديات االجتماعية والييايةي وانمةية
بل تجاوز ذلة

زاحفةا ً علةى الءةةااات اليقاوية والفةية التةي وجةد ويهةا مياا ةا ً باةءا ً لرفةتءا المعاوةي

والميداني.
ةةءق اإلرهةةاب ويلق ةا ً يةةهم وةةي تحقي ة ال ييةةا مةةن انهةةدا

مةةةأ ب بةةد الت لةةي لعاةةا العولم ة

الشةةاياف وةي واقعةةةا العااقةةي .وعلةةى الةةانم مةةن اب ماةةللق اإلرهةةاب اليةةفال ملا ةا ً وو ةةا يا ً وةةاب
الم موب اليتءدل وهو كل ما يشيع ال و

والاعب بأي نوع من انيلح المادي والف اي ليلب

اإلنياب إنيانيته وتحليم كاامته وياق ميتقءل .
وقد تادى المياح مةأ قاوب لهأه الظاهاف مةأ وجا الدراما ل ن بلايقة مةمةي ونيةا م لة
لها وايتوعءت الةاوص المياحي مئات المواميع االرهابي

ول ل دور وجود نص نظةاي يومةق

ماهيتهةةا الجمالية والفليةةفي  .ول ةةن الميةةاح الحةةديغ لةةم يافةةل هةةأه التجةةاوزات اإلرهابية علةةى حقةةو
اإلنياب وتلقاها المؤلفوب بو فها

ااعا ً وجوديا ً يميل العاا بدق .

واتيع مجال رؤي هأه الظاهاف بعد تدابله مع الةص اندبي و والً إلى لا العاض الميةاحي
التي تعةى ب ل العةا ا الفمةي والم اني والحاكي التي ت وب قامويا ً جديداً لفن التلقي.
لقد جات تجارب عديدف وي مياحةا العااقةي وةي كشة

و ةا اإلرهةاب اإلجاامةي واريةاله المتلقةي

العااقي من برل الايال الواعي والمةحازف إلى حقل الجمال الف اي الملتفم .وعلى الانم من تلور
الم امين وعمقها وفمولي

احهةا العةالمي واإلقليمةي والمحلةي وقةد للةت المعالجةات اإلبااجية و

الفةي وتقةيات العاض نيا وامةح ومشوفة وةي حيةاب كييةاف وت ةاد ت ةوب بلواتهةا نيةا وا قة
للو ول الى

ةورف العةاض الميةاحي وةي حةدود مفهةوم اإلرهةاب اإلنيةاني  .إب بحيةةا مةا هةو اال

محاوله ولى لايم

فح بااي ويمعي لقاااف ال لو الجمالي لفعل اإلرهاب المداب .
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الفصل األول
اإل ار المةهجي
مشكلة البحث والحاجة إليه
لم يعد ( اإلرهاب) لاهاف ييايي محددف بفماب وم اب معيةين بل كانت ماباته الهمجي قد فةملت
وما زلت تشمل العالم بامته الييما واب باوز قد تفامن مع العولم اليقاوي والييايي واالقتاادي .
وانع س تأ ياه وي القاار الييايي الدولي و ءق له قاموس قاوي وييايي على الانم من الالاا
والش ل ديةي لررهاب ل ةه وي الحقيق عمل ييايي عي اي مدبا يدبل الءلداب تحت هيمةةه القةوى
ال ءةاى واالحةترل العلةةي وهةأا مةا حةدل وةي الءلةداب التةي عانةت مةن اإلرهةاب بشةتى ايدولوجياتةةه
وتلءيقاته.
ءق موموع اإلرهاب ( ق او ) لها من ياوج لهةا ويةدعمها ويةداوع عةهةا حتةى ةارت قاوة
وبأل
مواجهه ل ل المشاريع اليلمي وانمن االجتماعي التي كانت تعيشها الءلداب .
ولما كانت الدراما هي اليقاو اليحاي التي تيتجيب ل ةل المتايةاات االجتماعية والييايةي يةاع مةن
نياها وإنها التقلت موموع اإلرهاب لت شفها وتف ق نوياها الرإنياني (وفةي الدولة التةي يح مهةا
اإلرهاب يميل المياح احد الميتودعات المتءقي القليل لحفظ القيم المجتمعية الحقيقية  .انةه ب لمةات
با احد إف ال التحدي الءشاي الحقيقي ) "." 1
يعد العاا من اكءا المةواجهين لإلرهةاب لةأل ايةتجابت قاوتةه وةي هةأا التحةدي ال ليةا الةأي يهةدد
إنيانه وح ارته و اب المياح احد القةوات التي تادت بياع لهأه المواجه على عيد التألي
او لا العاض المياحي .
وقدمت ال ييا مةن العةاوض التةي ابتلفةت وةي زاوية الةظةا ل ةةهةا اقتابةت مةن بع ةها علةى ةعيد
الم موب و المعالج اإلبااجي ( واإلرهاب بو فه الةتاج الياي والمةهجي لمياح القيةوف قةد يميةل
تمظهااً ابتا ً للعاا الأي نعيش ويه )". "2
الب الفعل اإلرهابي فاهد اعتداا على إنياني الفاد وحايته هو قيوف علةى وجةوده تمافةت تمامةا ً مةع
اوحات ( ارتو) وي يلوبه ووليفته اإلبااجي التي حاولت احتواا الشا بعد الحاب العالمي الياني
لقةةد حةةد ت ةةورف (ارتةةو) وةةي لا ة العةةاض الميةةاحي انتقالةةه كءيةةاف وةةي وليفةةه المفةةادات الءاةةاي
واليةةمعي والحاكي ة (زمان ةا ً وم ان ةا ً ) وتتمافةةى مةةع بةةاوز إرهةةاب القةةاب العشةةاين المةةدج باليةةرح
وبالف ا اإلجاامي العةي .
كتب المؤل المياحي العااقي العديد من الةاوص المياحي وي موموعات ت تص باإلرهاب وةي
العاا وكانت ال لم وي الةص بميتوى الحدل لل العاض يااوح بين تجييد القيوف واالنشداد إلةى
التقليد او تهجين لا العاض .
اب وليف اإلبااج ولا العاض المياحي لم تات ِ الى رؤية اإلرهةاب بوكونةه واقعة عالمية تو ةةت
وي العاا وبةا ًا على ما تقدم يم ن إيجاز المش ل باليؤال اآلتي :
هل تمثل اإلرهاب في لغة العرض المسرحي العراقي ؟
أهمية البحث
ت من همي الءحغ وي ال ش عن المشتاكات الدرامي وي لا العاض المياحي العالمي والعااقةي
باعتءار اب اإلرهاب مةظوم عالميه  .ومدى مياهم الم اج الميةاحي العااقةي وةي تلةويا وإمةاو
باو يته الفةي .

()1جون اورود رغان كاليك ،الدرما الحديثه واالرهاب  ،تر :هناء خليف غني  ،بغداد  :مكتب األمير للطباعة  ، 2013،ص.17

( )2المصدر نفسه ،ص. 5
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عن تميرت اإلرهاب وي العةاض الميةاحي العااقةي مةن بةرل اننمةوذج

حدود البحث
مياحي (وتاوى لإليجار )التي عامت وي بابل بقاع (كلي الفةوب الجميل ) يوم 2006 / 5 / 11
وهي من تألي موو ابو بماف وإبااج د .عءاس التاجا.
تحديد المصطلحات
اإلرهاب TERROS :
( اإلرهاب بمفهومه العلمي الدقي هو الت وي والتفايغ عن اي ايتعمال ياليب القوف والعةة
لحمل جه او ا للاموخ لملاليب و واما الجه التي تيتعمل مماريات القوه والعة )"."3
( بغ الاعب الأي يييا الجيم والعقل اي اللايق التي تحاول بها جماع او مةظم اوحةفب اب
وتوجيه اإلعمال مد انف اص يةواا كةانوا اوةااداً م مميلةين
يعقد هداوه عن اي ايت دام العة
4
لليلل ممن يعارموب هدا هأه)" ".
( وعةةل عةية الااية مةةةه إحةةدال تةةأ يا عةةام او موجةةه عةةادف مةةد الدولة او مؤييةةاتها وقةةد ت ةةوب
موجها ً مد فاا ق اجتماعي نيا محددف مةن الية اب تتميةل وةي إلحةا انذى ال ب ةحاياه الا ييةي
وإنما يمن يياندهم اي ا) "." 5
التعريف اإلجرائي :
ً
حاول الءاحياب نحت ماللق جديد يت وب من تعايفات اإلرهاب وي القاموس الييايةي و ةر عةن
دمجها بعةا ا العاض المياحي للو ول الى تعاي محدد ي دم إجاااات الءحغ .
اإلرهاب في العرض المسرحي:
مجموعة العرقةةات اليةةمعي والءاةةاي التةةي تييةةا ال ةةو وةةي الجيةةم والعقةةل عةةن اية ايةةتعمال
تقةيات المياح والمايل الى الجمهور يواا كانوا اوااداً ام مجاميع والتي تعءا عن هد الم ةاج
وي بياب ايتجاب المتلقين وي الشعور بحاالت ال حايا بابعاد نفيي جمالي تشمل ال تلة اللةوب
الحظ الحاك .
اإلرهاب في العرض المسرحي
يتش ل العاض المياحي المعا ا من مةظوم مفاهيميه و اي و ييايي و قاوي تةع س بلايق
مءافةةةاف و نيةةةا مءافةةةاف وةةةي وعةةةي وال وعةةةي الفةةةةاب الميةةةاحي .ولمةةةا كةةةاب اإلرهةةةاب واحةةةدف مةةةن
الموموعات انيايي التي ف لت وتش ل وعةي اإلنيةاب الءةدا ي والمتح ةا وإنهةا بال ةاورف تاةءق
و اف تداولي بمقدار حدو اتها االجتماعي والييايي  .ولعل حاالت اإلرهاب ييت بةا ًا نفييا ً مةةأ وجةا
الح ارف عةدما كاب اإلنياب انول ي ا من تقلءات اللءيع التي ياةارعها يوميةا ً وةي قوتةه اليةومي
و حرمه ودواعه عن نفيه .اإلرهاب دوع اإلنيةاب الءةدا ي إلةى الايةم والةحةت وةي ال هةو الحجاية
معتقداً ب يحان نفيه من اإلرهاب المجهول بما ويه وتقلءات اللءيع ومهاجم الوحوش ال اري .
دبل اإلرهاب كءةيةه نفيةي وةي عقةل اإلنيةاب مةةأ بداية الح ةارف وات ةق ذلة وةي المرحةم الشةعاي
واندبي القديم وي برد الااودين والح ارات انيةيوي واليونانية القديمة (ومةن المعلةوم اب اإلرهةاب
وي إف اله انولى وي الدراما الاابي كاب يميل احد الم ونةات المةؤ اف وةي تااجيةديات عاةا الةه ة .
() 3

H.K..Withehead, the concept of Uidence and terror ,new york ,the new press,2002,p.12

( )4ابو الحسن سالمة  ،اإلرهاب في وسائل األعالم والمسرح ،اإلسكندرية:دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،2006،ص . 16
( )5بال  ،تحرير جون ادر ودرانمان كاليك  ،المصدر السابق ،ص . 1
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وعن ايتماار المؤلفين المياحيين وي تلةويا هةأه اإلفة ال وتحويلهةا إلةى إفة ال درامية كيةا تةوعةا ً
وتأ يااً مةأ لهور الدراما جةيا ً دبيا ً على يد اإلناي من القاب ال امس قءل الميرد الى قاب العشاين
 .وفيادف على ذل يرحظ الدور ال ءيا الأي لعء تلور اإليديولوجيات الييايةي مةةأ اليةورف الفانيةي
وةةي  1789وةةي لهةةور هةةأه اإلف ة ال الجديةةدف مةةن اإلرهةةاب) ". "6ومةةع امتةةداد الح ةةارف وةةي عماهةةا
تةوعت وليفات اإلرهاب ودواوعه وممارياته بحيغ ءق اإلنياب مهدداً على ما التةاري وةي وقةداب
ايتقااره وياق االماب ويا مةةه انمةاب الةفيةي والاوحةي وانبرقةي مةةه  .تأييةت وةي العاةا
الحةةةديغ قاوةةة يم ةةةن إب نللةةة عليهةةةا ( قاوةةة اإلرهةةةاب) التةةةي تةاولهةةةا الةةةاواد والشةةةعااا واندبةةةاا
والمياحيوب بو فها و اف تهدد وجهودهم ومةجفاتهم وتيا مةهم حرم الميتقءل .اب اإلعمال الفةي
وي وربا بعد الحاب العالمي انولى والياني اتيمت بلابع الانء وال و من قوى لالم حاولةت ب
تهةدد ماةيا العةالم وتأييةت مةدارس واتجاهةات وةية كءيةاف تةداوع عةن إنيةانيتها مةام فةءق وم لفةةات
التاهيةةب الجمةةاعي وظهةةات مةةدارس وةيةةه ميةةل الدادا ي ة واليةةايالي والامفي ة .ولةةأل فةةاع إحيةةاس
الرجدوى الب ماكةه اإلرهاب الييايي والعي اي تحةاول ب تمحةو الوجةود اإلنيةاني بف ةاه وليةفي
و ءحت اللوحات والقاا د والةيايات تداوع عن تشوه اإلنيةاب ويةحقه.ولما كةاب الميةاح واحةداً مةن
المةظومات واليقاوي والجمالي التي عليها إب تأبأ دورها وي الدواع عن إنياني اإلنياب وإزال الاعب
من دابله ؛ كاب البد للمياحيين مةن مةؤلفين وم ةاجين إب يتةةاولوا مومةوعات اإلرهةاب وةي رؤاهةم
اندبي والفةي من برل ردود انوعال اليايع والعةيف التةي تتجةاوز الةاةوص والعةاوض التقليدية
الب العةةالم انقيةةم الةةى قيةةمين إرهةةابيين ومةةحايا اإلرهةةاب ومةةن المؤكةةد ب الفةةةانين الميةةاحيين مةةن
ال حايا الميتهدو و ارهم ورؤاهم الفةي ننهم تعاموا للقتل والتشايد والمحاكمات الجا اف وحا
م تءاتهم ولعل رواد المياح الييايي والملحمي ميل( اروين بي اتور وباتولد بافت ) وقةد تعامةوا
إ لةةى اكءةةا حملةةه لإلرهةةاب الف ةةاي مةةن قءةةل الةازية ول ةةن بشةةجاعتهم الف اية والفةية علةةةوا انهةةم مةةد
اإلرهةاب وا ةةلفاوهم مةةع مةحايا اإلرهةةاب الييايةةي واالقتاةةادي والعية اي معلةةةين انحيةةازهم التةةام
للف ا اليياري الااعد آنأا وكأل تءةي و ار اللءقات الميتاله من العمةال ممةا جعلهةم ييةت دموب
تقةيات نيا معهودف وي لا العاض المياحي وقد كاب (بيي اتور) مياالً الى ابت اراته اإلبااجي وي
إدبةال انوةرم والاةور والروتةات والمجةاميع الءشةاي التةي تةةادي بةالحقو وتلالةب باليةرم وانمةةاب
للشعوب اذ "كاب بي اتور يمارس اليياي بش ل وعال ومؤ ا مقحما وي عاومه الميةاحي عةا ةا
بارجه عن حدود المياح  .اب هأا الةوع من التجارب كاب متعدداً تهد جميعها الى احةدال فةم مةا
حيغ تظها وو بشء المياح ( حلء مركم ) تايةا اللوحةات المتيةم ب او ةيتها وقةد قيمةت
عليهةةا عمليةةات مونتةةاج ويلمي ة وةشةةاهد عءةةا الشافةةات اليةةيةما ي بعةةم مقةةا ع مةةن انوةةرم الو ا قي ة
(التيةةجيلي ) حيةةغ تةةفدحم الءيانةةات اإلحاةةا ي ليو ة بةةأل الومةةع الةةأي يتحةةدل عةةةه الموق ة
المياحي المعاوض يواا كاب ييايةيا ام اقتاةاديا ام لةاهاف اجتماعية لتوكيةد و اتةه العامة التةي
يايةةد لهةةا بي ة اتور الةفةةاذ الةةى عقةةول المتفةةاجين و رواحه ةم " ." 7إب اإلرهةةاب الييايةةي والعي ة اي
وايةةةتيعابهم الف ةةةاي مةةةن لةةةدى الم ةةةاج (بيةةة اتور) بلقةةةت نظامةةةا ً بةةةديرً ي تلةةة كليةةةا ً عةةةن انيةةةاليب
والمعالجات اإلبااجي التي يءقته (وقد ايةتفاد بية اتور مةن اليةيةما وةي بلة ميةاحه الو ةا قي عةن
ايت دام االالت المعقةدف اليميةة الييايةي والحف بية وتشةال الةةوار ال افةف التةي ت تيةق الميةاح جيئة
وذهابا مع تولي م ءةاات الاةوت واالت ال ةجي  .ويتحةول المميةل عةةد بية اتور الةى رجةل آلةي
روبوتوكي بةيوي)"."8إب الحاوب ومةا تتاكةه مةن آ ةار نفيةي واجتماعية كانةت اكءةا و ويةع مةن اب
تيتوعءها العاوض المياحي الايمي المتداول التي كانت مشاع وةي زمةن الةدكتاتوريات وح ومةات
االيةةتءداد الب المايةةي ال ءيةةاف بحاج ة إلةةى لا ة عةةاض كءيةةاف تحتويهةةا آذ ب انهةةدا الجديةةدف قةةد
اقتابت من اإلنياب والشعوب التي تلالب بالحاي و (كاب بي اتور يعد العةاوض الميةاحي ال ة م

( )6جون اورود رغان كاليك .المصدر السابق ،ص. 6- 5

( )7باربرا السوتسكا – بشونيال ،المسرح والتجريب  /ما بين النظرية والتطبيق  ،تر:هناء عبد الفتاح  ،القاهرة :المجلس األعلى للثقافة ،1999،ص.35
( )8جميل حمداوي ،اإلخراج المسرحي  ،الشارقة:الهيئة العربية للمسرح ،دراسات ،2011 ،1ص. 73
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التةي كةاب يللة عليهةا( ) Trotz alle demعلةى فة ل مونتةاج حقيقةي ل لابةات وعلية ومقةاالت
وقاا ات حفي وبيانات وافاعات و ور ووتونااوية واوةرم و ا قية يعةود تاري هةا الةى
وتةةاات الحةةاوب وافةةتعال اليةةورات)". "9إمةةا (بافةةت) وهةةو اآلبةةا قةةد تعةةاض إلةةى اإلرهةةاب الفةةةي
والف اي وراح يءحغ وي الفليفيات الف ا الماركيي والجماليات وي الو ول إلى حقيق اإلنياب ويءةد
متماداً على انعاا المياحي الييما ابتياراته التعءياي انولى التي كانت هي الاةيح انولةى وةي
اندب والايةةم واليةةيةما والميةةاح مةةد ايةةاب ماكةةةه اليةةرح واإلرهةةاب ( وتتميةةف ميةةاحيات بافةةت
باياب الدي ورات التقليدي وايت دام اإلنااض الواقعية التةي تءةاز عرقة اإلنيةاب بةالواقع  .كمةا تءةةى
بافت المادي الجدلي ومياح الشهادف وااليتشهاد ويدعو الى تاييا الواقع عن اي توعي الجمهةور
وإفااكهم وي اإلدالا بآرا هم وي حدال المياحي  .وقد ايت دم بافت وي مياح الملحمي مجموعة
من التق ةيات اإلبااجي كالروتات والشعارات الم توب عليها ويعلقها على اليةتا ا كمةا انةااه ييةت دم
الييةما بتحول يتارف الفوندو الى فاف حييما يعاض عليها ا ةاا تمييل المياحي بعم مشةاهد تةوهم
بانها واقعي ورت على اللءيع كتيجيل قيوف وهمجي الح ةم الةةازي)" . "10إب اإلرهةاب الف ةاي
يعد من هم المقومات التي تعي الفةاب من التعءيا عن وجهات نظةاه وةي الحيةاف وبعةد التعءياية التةي
ا لفت الى جانب ال حايا من الشعوب لتداوع عةها وي م اميةه الف اي ونظايته للعاض المياحي
ابت ةةا وليةةف التاايةةب وكيةةا اإليهةةام لي شةة للةةةاس حقيقةة وجةةودهم وومةةعهم وجهةةا ً لوجةةه مةةام
ماةةا اهم ( لقةةد ايةةت دم بافةةت تقةي ة الءةةةاا الملحمةةي مةةن مشةةاهد مةفاةةل وانةةاب قلةةع الحةةدل
والتاكيف على االرمي االجتماعي التي يتحا ويهةا الحةدل ووةي الوقةت نفيةه حةاول التاكيةف علةى
مرمق الش اي التي يعامها على بشء المياح ميتعيةا بمقومات اريلي وي هأا الءةاا) "."11
وبعةةد الحةةاب العالمي ة الياني ة لهةةا الم ةةاج الءولةةوني (جوزي ة فةةايةا) الةةأي اعتقلتةةه الةازي ة ل مةةس
يةوات وهو من هم الم اجين الأين الهاوا وةي عاومةهم الميةاحي ا ةأر اليةجن والتعةأيب الةأي
تعاض له مجيداً ذل وي و اره المياحي و ورف اإلبااجي الب اإلرهاب الأي تعاض لةه بل لة
وعيه وي ابتيارات مفادات العاض ( وانه يق بجوار ( المادف ) وي حالتها المءافاف المادف وي حاكة
وي حدل مياحي وي ماحلة تشة ليها وةي لوحةات او وةي إحةدال مايةوم وةو بشةء الميةاح
ي م الفةاب وي ماحل التش يل :ان ةوات المميةل ال وحتةى كيانةه الةأاتي وةي وليفة الفةية باعتءةاره
م اجا ً للعاض المياحي) " "12عاكيا ً بأل تجابته الاهيءه وي يجوب الةازي اباب الحةاب العالمية
الياني  .انع يت المتاياات الدولي برل الحقء اليتاليةي بش ل مءافا على الةةه اليقةاوي لمةظومة –
ما كاب يعا المعي ا االفتااكي  -وكانت بولونيا واحدف من الدول التةي تةا ات بشة ل مءافةا بهةأه
انيدلوجي التي اتيمت بالدكتاتوري والتءعي الى قاو موي و  .وكاب المياح واحداً من تلة االنشةل
التي عانت من هأف اليقاو التي كانت تةانم الفةةاب علةى ءةع اعمالةه بانيدلوجية الماركيةي ووة نهة
(يتالين) قا د المعية ا اب ذلة .ول ةن الفةةانين ووةي كاوة ا ةةا الفةةوب التشة يلي با ة الميةاحي
والمعماري حاولت االنفرت من تلة القيةود وراحةت تءحةغ عةن مةةابع جديةدف للاؤية ومةن اهةم هةؤالا
الفةانيين المياحيين ( كاوتووي ي فايةا كانتور ) الأين تمةادوا علةى اللاة التقليدية بشة ل كءيةا
وعلى مفهوم الواقعي االفتااكي التي اجءات الفةانيين على ات اذ اف ال معاووه ومحددف يلفا ً .
ويعد (فايةا) من اهم الم اجين الأين مفجوا بين لا الفن التش يلي ولا العاض الميةاحي واقتةاح
مةةا ايةةماه اليةةاد الميةةاحي الةةأي ايةةتعارف مةةن المةةتن الح ةةا ي للاواية وهةةو اليةةاد مةع تفاعرتةةه بةةالقيم
التش يلي المعا اف مت ئا ً علةى ذلة بالمدرية التعءياية متو ةرً بهةا الةى ميةاوات وةي عمة اإلنيةاب
ومعاناتةه تحةت لةرل اإلرهةاب الف ةاي الةةدكتاتوري و ةار يتعامةل (مةع العةاض الميةاحي باعتءةةاره
رؤي بريتي ي "تش يلي " بالا كانت اليم الاالءة علةى اعمالةه وةي بةداياتها مجةاد ت ويةةات االوة

) )9باربا السوتسكا – بشونيال  ،المصدر السابق ،ص. 35
) )10جميل حمداوي،المصدر السابق ،ص. 60

( )11احمد سخسوخ  ،اتجاهات في المسرح االوربي المعاصر ،القاهرة :مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،2007،ص . 109

( )12اوجست جرودجيتسكي  ،حركة التجديد في المسرح العالمي /المخرجون البولنديون نموذجاً  ،تر:هناء عبد الفتاح  ،القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب  2010 ،ص. 269
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وتش يلها من بين عةا ةا معلقة ممةا يمةةق الميةاح بلفية مةيةجم ذات ابعةاد ر ة )" ."13وبةأل لةم
ياءق عالم المياح مح وما ً بدواوع يي ولوجي اوعقلي وانما عءا إعلا هةا بعةداً جماليةا ً هيمةةه علةى
باقي عةا ا العاض و والً الى يجاد محاكات و تشاكرت للءةى المحاورف لءع ها  .وارت ف بأل
على وحدات جمالي تهد الى اليورف على جماليات مةظومات االيتءداد والقها الفةةي الةأي عانةت مةةه
انجيال بوحداني انعاا الجمالي  .ونيا وحداته وي إبعاد ر متفاق علةى يةاس الم ةاب والف ةاا
ل ةهةا مةيةجم مةن حيةغ الايةال الااو ة للحلةةول والمعالجةات اإلبااجية التةي كانةت يةا دف والتةةي
يهد مةها الى افاا عدد كءيا من الةأهةيات والعقليةات الجمالية التةي تءحةغ عةن مشةتاكات تحدييية
للفعل المياحي و ( كاب يشارك وةانوب معاوووب ومعتا بهم كاب عمله مع الهواف ميال ايةتيةا ي
ونتيج لل اورف القاوى وليس نابع من االبتءار )"."14كاب اعتماده على المحتاوين وال يقاد
بةةاالحتاا الت ةي ةةي وةةي انداا حيةةغ كةةاب االحتةةاا بمعةةةاه الفليةةفي الةةأي يعةةةي مجمةةوع الةةدوابل
والمعاناف الف اي والتي يحملها االحتااويوب الةأين قايةموا الاؤية الييايةي والةوعي التةاري ي ول ةن
ه ة أا اليعةةدم وجةةود هةةواف معةةه وةةي العمةةل لتم يةةةهم مةةن الو ةةول الةةى جةةوها المعانةةاف التةةي يعيشةةونها
ويتقايمونها ييايةيا ً وو ايةا ً .اب المةظةور الجمةالي الةأي ابت ةاه ( فةايةا ) هةو بر ة لةوعي تةاري ي
كءيةةا يجمةةع الجماليةةات واليياي ة والةةوعي ب ةةاورف التحةةول واالنتقةةال مةةن مدري ة وةي ة الةةى ابةةاى
ل ةةاورات حاي ة الف ةةا والتعءيةةا  .وعم ة هةةأا العلةةاا مةةن بةةرل تعاملةةه مةةع كاو ة عةا ةةا العةةاض
المياحي ميتفيداً من نظايته التاري ي العميقة لمفهةوم اليةاد مت ةأا مةن انفتاحةات الاواية والتشة يل
علةةى عةةوالم جديةةدف  .وةةي حقيقتهةةا عةةوالم دابلي ة تيةةتةد الةةى الروعةةي وعلةةى العقةةل الجمعةةي واليةةورات
الدابلي التي تحا عقول الشءاب وحاك المياح العالمي (لأا حاول "فايةا" اب يشيد و ةاا ميةاحيا ً
عما ً ييتجيب لم تل ماكن اإلحدال المياحي وتةويعاتهةا لقةد عةاى بشةء الميةاح مةن دي وراتهةا
الواقي والمايوم والمءةي التي تلةو الم ةاب وت ةقةه بفبمهةا نيةا المللةوب و ةر عةن لفظة
المهمةةات الميةةاحي "قلةةع االكييةةوار" اإلي ةةاحي والتاةةوياي )"."15اب افةةتااالت مةةةه اليةةاد
الاةةوري انع ةةس بش ة ل مءافةةا علةةى كاو ة عةا ةةا العةةاض الميةةاحي الما ي ة واليةةمعي والحاكي ة
و حد ت ورف وي قيام وولا كل ابتااص و ءحت الاؤي فامل حتى ار ل ةل عةاةا مةن
عةا ةةا اإلبةةااج وليف ة ميةةتقل بةةأاتها معءةةاف بةةأل عةةن روةةم ان ةةا الميةةاحي المعاوو ة بمةةةه
واع
الواقعي االفتااكي وإعلاا الحاي للفةاب للتعءيا عن ذاته بأعم حوايه بمعةى ليس هةا عق ٌل ٍ
متفةةا ًد (دكتاتوري ةا ً ) ياهةةب بةةاقي العةةاملين وةةي مةظوم ة العةةاض الواحةةد و ةةار ل ةةل وةةةاب إيةةااره
ومعاناته و ورته مد اليا د التي يجدها فابا وي عم الاورف الفةي التي هي عءارف عةن يةل ًا او
كلم وي لاات المتعددف الب لاورف لااتها كما لأل وات الدابلي قلقها ومعاناتها وايتجاباتها وليس من
الح للم اج اب يش اه وي الجماليات المعاوم لاالح .اب افتااالت (فايةا) عءات حين تعءيا
عن روم اإلرهاب الف اي وي جانءه الحيي والجمالي وتفاد عن ومع مميليه وي متاهات وإف اليات
مع الأات لي اجها لوحدات عاض يءدو للمشاهد التقليةدي ابعةاداً نيةا مفهومة ل ةن الةتمعن وةي كليةات
العةةاض وقاااتةةه قةةاااف ةةحي ي تش ة اب كلمةةا يةةااه وييةةمعه ي ا ةةب دوابلةةه التةةي دوةهةةا ال ةةو
والاهءة مةةن الءةةوح بهةةا .و ةةارت ريةةال (فةةايةا) تميةةل الحقيقة الماةةورف وةةي كةةل عةا ةةا العةةاض
و ءق كل إنياب ميؤوالً عن ابااج ذاته وومعها وي ركن مؤ ا ومءافا وي حيييات ريال العاض
باكملها .

( )13باربرا السوتسكا – بشونيال  ،المصدر السابق  ،ص. 133
()14المصدر نفسه ،ص. 79

( )15اوجست جرودجيتسكي  ،المصدر السابق ،ص. 275
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ما أسفر عنه اإلطار النظري

 -1اب يلل اإلرها ب واإلعمال اإلجاامي التي يةتجها من االيتيرم لألبا واإلعمال الرابرقية وكةأل
االنفجةةارات التةةي وامةةها علةةى الشةةعب مةةن حيةةغ الفعةةل اإلرهةةابي بتولي ة الحاك ة والت ةةوين وتش ة يل
الاورف الفةي قد دت الى انقيام الشعب علةى نفيةه نتيجة ل ةع اإلرادف ممةا حةدا باإلنيةاب العااقةي
الاءا على اإلرهاب لي وب حاوفاً كءيااً له للتالب عليه وكةل ذلة تومةق مةن بةرل ايةت دام عةا ةا
العاض المياحي .
 -2يةءاي على الم اج التعامل مع عةا ا اإلرهةاب وذلة بإدبةال الاعةب بةاي نةوع مةن نةواع انيةلح
المادي ة والف اي ة ليةةلب اإلنيةةاب انيةةايته اب كةةاب بالتاهيةةب الفةةادي ام الجمةةاعي مةةن بةةرل ايةةت دام
عةا ا العاض المياحي .
ً
 -3اب (بي اتور )افتال علةى الجانةب الييايةي بةالعاوض ممةا فة ل مةعلفةا ًمقاربةا لإلرهةاب مةن حيةغ
ايةةت دامه عةا ةةا بارجةةه عةةن حةةدود الميةةاح مةةن بةةرل تةةفاحم الءيانةةات اإلحاةةا ي والمونتةةاج الفلمةةي
واآلالت المعقةدف اليميةة وم ءةاات الاةةوت ومقةاالت وقاا ةةات الاةةح والاةور كةةل ذلة ايةةهم وةةي
تجييد الجاا م التي يات ءها اإلرهاب وتو يقها وي جميةع ميةتوياتها ( الييايةي واالقتاةادي واالجتماعية
والديةي ) وانع س ذل على عةا ا اإلبااج اليمعي والءااي والحاكي .
-4اب (بافةت ) اعتةةةى بمعانةةاف اإلنيةاب وواقعيتةةه التةةي تءةةاز مةن بةةرل ترقةةي اإلنيةاب بةةالواقع مةةن حيةةغ
مياح الشهادف وااليتشهاد والأي يتال بتايا الواقع عن اي توعي الجمهور ليال بهم وي المشةارك
واالفتاا وي التعءيا عن اآلراا وانو ار للحةد مةن لةاهاف اإلرهةاب وةي بةةاا اإلحةدال الميةاحي وذلة
ب يا الجدار الاابع على وو التعامل مع الحاك والت وين ل ل الجو الةفيي العام لأل .

الفصل الثالث
إجاااات الءحغ
الةأي ابتاةاه ‘ ومةن ذلة يةس

إب هأا الفال يهتم وي اإلجاااات التي اتءعها الءاحغ لتحقية الهةد
تعاما إجاااات بحيه كما يلي:
 -1مجتمع البحث  :إب مجتمع الءحغ و ايق تحديده تعتمد على العاوض الميةاحي التةي تتحةدد ويهةا
(تميرت االرهاب وي العاض المياحي) واب الءاحغ قام بإجااا ايتلرع على العاوض الميةاحي
وما يتلاب مع مش ل وهد الءحغ .
 -2عينة البحث :
ت
1

عنوان
المسرحية
فتاوى لإليجار

التأليف

إخراج

مكان العرض

السنة

موفق ابو خمره

د.عباس محمد إبراهيم

جامعة بابل

2006

تم بيار عية الءحغ قاديا وو ما يتواو مع هد الءحغ مةلل من انيءاب التالي :
*تلاب المؤفاات التي يفا عةها اإل ار الةظاي مع العية الم تةارف لت ةوب كيةا وعالية مةن نياهةا
لت وب معياراً حقيقيا ً للتحليل.
*تووا انقااص الليفري لييتليع الءاحغ من التمعن وي العية .
*اب الدق ة التةةي ايةةت دمها الءاحةةغ وةةي ابتيةةار العية ة يةةاهمت وةةي التو ةةل لةةءعم مفا ةةل تمةةيرت
اإلرهاب وكي تش لت وي تل العاوض.
*مشاهدف الءاحغ للعية .
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تحليل العينة
مياحي  :وتاوى لإليجار
تألي  :موو بو بماه
إبااج  :د.عءاس التاجا
إب المشهد االيتهرلي الأي بةاه الم اج من برل االعتماد على الجانةب التاكيءةي للشة ل الميةاحي
من حيغ ايت دام ( الداتوفو) وو المقا ع الاةوري المتايةاف التةي يةعى إليهةا الم ةاج وةةاى ذلة
وامق بايت دام المقا ع الح اري التي كانت ويها تحوالت داللي مةن ةورف إلةى إلةى بةاى لت ةوب
لها التحول من ورف إلى باى لياءق لها ابعهةا وةي ةيان المةؤ ا الءاةاي مةن فة ل إلةى آبةا
لتعلي اها الفةي وي يان التاال العااقي وو الح ارف العااقي وما لها من انلءاع فة لي ووةةي
ممن العةا ا المياهم وي إن اج انو ار والايغ الفةي التي ارتءلت بالعاا مةن و ةار ومةةاه
ب عاض المقا ع الماتءل بالح ارف العااقي وما لهةأا الءلةد مةن تةاري عاية يمتةد آلال اليةةين
وذل من االنتقال من محاوظ إلى با ( ملوي يامااا يد بابل  )...كل تلة الاةور لهةا ارتءا اتهةا
الف اي والش لي لتوميق بعاد الم اب والفماب لي وب هةال امتداد كءيا ل ل الايغ المهم التي تعتمةد
لةدى الةةةاس  .بعةةدها يةةدبل مجموعة مةةن الجةةةود يحملةةوب يةةلح رفافة لتومةةيق االحةةترل انماي ةةي
للعاا بايتمااري للاور بعدها تاءق بار العاا عءارف عن علم مقيم إلى عدف لةواب ( احمةا
اب ا ايود ) م ادبل بعم الحمامات التي توحي إلى اليرم من برل رمفيتهةا إال نةةا تفةاجم
بتقليع جفاا ال ار الى جفاا اياف لةشاهد لهء نار كءيةاف وع ةس الم ةاج اآل ةار التةي تاكهةا
الجةةةود مةةن ةةار لرنفجةةارات المتةوعة وةةي إفة الها وتااكيءهةةا لت ةةوب لهةةا حاوفهةةا المةةدما لهةةأا الءلةةد
الم ةةاج الهةةا لةةةا بعةةم معانةةاف الةةةاس ليعليةةةا الحةةفب واليةةوا التةةي تاكتهةةا االنفجةةارات مةةن قاةةص
حقيقي لها انلءاعها الةفيي واالجتماعي لتش يل لةا حاوف القتةل والةدمار وةي هةأا الءلةد  .اب االنفجةارات
اإلرهابي المت ارف ف لت اا كءياا وةي اإلنيةاب العااقةي ممةا تاكتةه مةن دمةار وبةااب ب كةاب علةى
الجانب اإلنياني او المادي و رً عن ايت دام الم اج للمقا ع الاوري التي فة لت انلءاعةا كءيةاا
ومهما وي ةيان المةظومة الف اية ممةا فة ل ةاا مةن بةرل الاةورف المتحولة مةن فة ل إلةى بةا
لتوميق المعاناف اإلنيةاني والف اية التةي فة لها اإلرهةاب انعمةى علةى الةةاس اب كةاب علةى ميةتوى
الجةةانءين ( المةةادي والمعةةةوي ) حتةةى و ةةل الم ةةاج الةةى لقل ة ةةوري ل ار ة العةةاا اليةةابق
ليومق مدى فموبي العاا ومةا يعانيةه مةن هجمةات اإلرهةاب .اب بداية العةاض بمةا ويةه مةن وجةود
الشاف الم ااف وي لرم دامس يحدد إ ار اليةاي لتتةوالى ةور علةى الشافة وب لفية مويةيقي
ح فيةة لاةةور عةةن ح ةةارف العةةاا القةةديم وال يةةيما الح ةةارف الءابلية اذ يمهةةد الةةدبول دبةةوال مفاجئةةا
لجةود االحترل كما اب المياح له معماري مياح العلء يحا بأير فا ويامف معاو ييتدل
العي ايوب بالأات بفل الةةاس عةن انمةاكن العية اي المحةام دبولهةا وبهةأه الاةورف ت تمةل مفةادات
العةاض انيايةةي اإللةرم دالاللة علةى اب ولرمية االحةةترل انماي ةي ويتجيةةد ذلة باؤيةةا مح مة
لإلرهاب وويا ل .جاا ايت دام الاور التي تأبأنا بميةارات تاري ية ومعا ةاف للداللة علةى ةدم
العمل اإلرهابي المدج باليرح وانع ايه على حياف الءيلاا من الةاس وعلى الانم من اب الدالالت
هي ايقوني وربما ت وب مت ارف وي عاوض يابق ال اب الم اج حاول اب يجعلها مةيجم من بةرل
الوليف لإليقاع الهادي المتميل وي تمايا ورف المأياف مةع مويةيقى الةةاي الحةفين وهةو مةن اآلالت
العااقي القديم التي تدعو إلى الحفب والشجن .
وقةةد دبلةةةا ال م ةةاج دبةةوال إيقاعيةةا مأيةةاويا مةةن حيةةغ تاةةفق الاةةور بإيقةةاع باةةاي وتءايةةا لوحةةات
الفاجع اآلب للعمل العي اي اإلرهابي التي قامت به قوى االحةترل انماي ةي ويةتهةي عةاض الءةوم
الاور بالعلم العااقي ذي الةجوم الير الأي يامف الى حقءة الةظةام اليةاب .يتايةا اإليقةاع الاةوري
بت ةدرج ال ةةوا ال اف ة وبحاكةةات بليئ ة ت ةةاد ت ةةوب بحاكةةات انفةةءاح ل تةةل بشةةاي تاتةةدي انزيةةاا
الءي اا وناب يرلم موزع على بشء المياح حيب الجاااوي التقليدي لمياح العلء حيةغ جلةس
المفتةةي علةةى يةةلم متوية اللةةول ( وهةةو يةةلم حديةةدي ) موجةةود وةةي انيةةوا المحلية وةةي وية يمةةين
المياح وتحي به كتل بشاي ميتيلم لفتاوى الشي الأي ييق لفتاوى وقاااات تدعو إلى االيتيرم
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والةاس يةاتوب لفتاويةه ب شةوع يةلءي كءيةا وات ةق هةأا ال شةوع مةن بةرل الت ةوين الةأي ريةمه
الم اج بأجياد المجموع  .بعدها تظها مجموع مةن الش اةيات المتةقلة مةن م ةاب إلةى آبةا وةةاى
اح ةد الش اةةيات ي ةةع اليةةلم علةةى اليةةاي ال لفةةي (العةةاا ) الم ةةاج راد اب يو ةةل ريةةال مهم ة
وكءياف مافاها انه مهما كاب هةا دمار وتجارف وإرهةاب ال بةد مةن بةةاا الءلةد مهمةا وةاض عليةه مةن
متاياات وإف ال مةن الييايةات يءقةى العةاا فةام ا .تءةد مويةيقى حفيةة جةدا مةن بةرل الةه ال مةاب
وناى باوج وتاف من رمي الميةاح وهةي ( ال مءوفة ) وتقةع الفتحة وةي يةفل وية الميةاح التةي
كانةةت تيةةت دم للمتلقةةين وةةي عةةاوض الميةةاح التقليةةدي ل ةةةه الم ةةاج ولفهةةا نكيةةا مةةن حاكة مةةافً
ب اوج المميل التي تدعو الى ورف التاييا مد االحترل وماف قءاا لةدون المةوتى وبةأل تايةا اإليقةاع
الاةةوري كليةةا بعةةدما كةةاب اإليقةةاع انول يةةاكةا ً وانةةه ةةءق الب متحاكةةا وديةامي يةةا كةةل ذلة يااوقةةه
موييقى حفية جدا بال ال ماب واب الفتاف تتأمل وي الم اب وانف اص بحاك دا اي لها انلءاعها وةي
الءحةةغ والتةةدقي وةةي جةةفاا الم ةةاب حتةةى تاةةدر مةةح باةةورف عالية جةةدا بعةةدها يتايةةا المشةةهد مةةن
ايت دام اإلمااف الحمااا وي الم اب ويءد حةوار ( مةن وراا عااقيةا ولةم تيةتليع اليةيارات المف ة
وذل امع اإليماب )..وةاى الش ايات الشاياف تومق ان ا ال ءيا الأي تاكته الييارات المف ة
على اإلنياب وما يش له اإلرهاب من دمار وي إف ال متايةاف ومتةوعة وةةاى معانةاف المةاآف وةي فة ل
ةوين
الجيغ الةاتج من االنفجةارات المتتالية وةي ةيان المةظومة الف اية .ايةتلاع الم ةاج ريةم ت
ٍ
جامدف وي وي ييار المياح بايتيةاا ( اليلم ) الموجود وي وي المياح وانه ولفه بإف ال متةوعة
ومتاياف من برل حاك المميلين عليه اال انه ابت بعدها تومق مةدى الاةءا الةأي يمتل ةه اإلنيةاب
العااقي مةن جةااا اإلرهةاب واالنفجةارات الةأي وةاض عليةه بحةوار (مةن ءقة ايةوب مازحةا حلةم ادم
وإبااهيم  )..اب المشهد بقى ابتا من برل المجاميع التي ومعت على المياح اب المشهد يتايةا مةن
برل عةاا الشا والدمار الماتء بالمحا لإلرهاب وذل من تعامله مع الجي وي مح ات متايةاف
ومتةوع حتى يايب انبايين بال و والأعا اذ تقوم مجموع بةقل الجي الى الفتح الموجودف وي
مةتاة الميةاح .ووةي حاكة بليئة تعةود المميلة للايةةا مةاف بةاى الةى علةى وية الميةاح حيةةغ
يةتاةةب يةةلم عةةال يحجةةب العلةةم العااقةةي الةةأي يةظة مةةا اب ي ةةاج انماي ةةاب مةةن اليةةلم العةةالي وةةو
الاؤوس الجاليين للفتوى كما ي اص الم ةاج علةى يمةين الميةاح كتلة االرهةابين والمحتلةين مةن
ذوي االحترل .بعدها تدبل وتاف تاتدي زيا ً ابيمً بحةوار (وناةءا وناةءا اب الةءرد بردنةا وهةأا زمةن
يياهم انع وتةأوي الةأبق  )..وةي مةتاة الميةاح تفيةا اب العةااقيين ال يمتل ةوب اال الاةءا بيةءب مةا
تاكته الفتاوى التي وامت على الةاس من برل اإلرهاب والقتل والةدمار وةي اإلنيةاب العااقةي بعةدها
تةتقل الحوارات لش ص على يلم با ا اا ايا وناى مجموع من الةاس محيلين بةه وهةو بيةده
يءح تشيا انه واعةظ للةةاس بعةدها تةتشةا المجةاميع وةي عةدف مةةا الميةاح ي اب بعةم الفتةاوى
تحاول اب تدما المجتمع وناى ذل من برل حاك المجاميع باتجاه حاك انتشاري وي مةا متعددف
مةةن الميةةاح بعةةدها تةةدبل الفتةةاف الماتدي ة الةةفي انيةةود بحاك ة انتقالي ة مةةن يةةفل الميةةاح مدعوم ة
بموييقى حفية وهي تتفقد الجيغ المةتشاف على بشء المياح بمشةهد يمتلة الف ةا الم ةاد لإلرهةاب
ومةةا تاكة مةةن الةةم وحةةفب وةةةاى ذلة ان ةةا وةةي ردود وعةةال المتلقةةين وةةي التاةةفي .بعةةدها يومةةق لةةةا
الم اج هأه الجيغ واحدف تلو انبةاى اال اب حاكة المجموعة تتايةا وةي فة لها وتااكيءهةا .وت ةاج
عةال اذ تةدعو للمواجهة واليةورف وبحاكةات هيةةتياي
ت
المميلة مةافً بةةاى وتحةاور المجموعة باةةو ٍ
ٍ
تلالب فد المجموع الميتيلم الى اليورف مد المحتل الجا م على دور الو ن .
هةا نقل مهم يجب الوقو عليها وهو للمشاهد اليابق اب الم اج اعت ةف علةى حاكةات وإيقاعةات
ابت من مةا محددف ي دا ما ً الحاك من الييار الى اليمين ولم ييت دم االتجاهات المتعاكي لي وب
هةال توازب وي الحاك وال ت وب هةال قل مةلق علةى حيةاب بةاى  .حتةى ةءق العةاا كار ة
ال وارل وذل بيب بعم الفتةاوى الت فياية التةي تحةاض علةى القتةل والةدمار حتةى يةتهةي المشةهد
بالظرم .اما المشهد انبا وانه يءد ب اوج المجاميع من الييار الى اليمةين علةى فة ل يليةل مدعومة
بامةااف زرقةةاا وحمةةااا ب ةةاوج يةايع جةةداً بعةةدها تةةةع س الحاكة بشة ل بليئة جةةداً وهةةم يحملةةوب
بعةةم (الةةدبات) وةةي االيةةتةجاد والظلةةم بعةةدها تةةدبل مجموع ة مةةن االرهةةابين وةةي مةةح ات متايةةاف
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ومتةوع لتأبأ احد الش ايات وتقوم بومع كيس وي رايه ويأبحونه بي ين لي عه دابل (ال ةءوف )
بعةةدها يقومةةوب ب ةةابات متةوعة بقةةوف متايةةاف وةةي ( الةةدبات ) اال اب المجموعة انبةةاى يعةةانوب مةةن
العلش بحاكات مةاجاف بانبا ول ن ال يوجد رحمة وةي دابلهةم اب هةأا المشةهد ايةتلاع اب يولة
بالش ل الجميل اال اب المجموع التي لدى االرهابين كاب يجب اب ت وب وي بل ييار المياح لت ةوب
لها جمالي وي االفتاال اب كةاب علةى ميةتوى الحاكةات او اإليمةااات بت ويةةات ماةاياف مةن فة ل الةى
آبةةا .بعةةدها ت ةةاج الفتةةاف انبةةاى ذات الةةاداا انيةةود مةةاددف ب لمةةات ( وةاةةءا وةاةةءا  )..مدعوم ة
بموييقى حفية من برل اهات لهةا ابعهةا الحةفين ووةي كرمهةا تقةوم المجموعة باالنتقةال مةن ييةار
الميةةاح الةةى يميةةةه وذلة بحاكةةات انتقالية علةةى اليةةدين واالرجةةل ( حاكة الحاةةاب ) بعةةدها ت ا ةةب
الجمهةور واب المجموعة تيةةتقا وةةي الوية بلة الميةاح وتءةةد بحةةوار الفتةةاف (الب الةفية ناية
القلب  )..بعدها يحددها قا د المجموع اإلرهابي باليي والقتةل لي ةع حالة مةن الةأعا وال ةو لةدى
انباين ليش ل ا ااً وليفيا ً لإلرهاب بادود انوعةال التةي تفةاض عليةه وةةاى الشةي (ومةا ذبةةا جهةةم
ول ن  ) ..م تاجع لت ا ب الجمهور وي عملي الاءا الةأي يةتظةاه العااقيةوب مةةأ يةةين بيةءب مةا
يعانيه من إرهاب قاتل من برل الفتاوى الت فياي لإلنياب العااقي ومةا يتعةاض لةه الءلةد مةن هجمةات
فاي ة اذ ايةةتلاع الم ةةاج التعامةةل مةةع المميلةةين لو ةةولهم لماحل ة عالي ة مةةن الة ة والتعامةةل مةةع
المفادات ال رمي إلياال الحال ال ا بالمشهد ممن الاةءا باتجةاه إفة الي اإلرهةاب الةأي يعةاني
مةه اإلنياب العااقي اال اب ذلة يةق ةه الةدعم باإلمةااف والمويةيقى بحاكةات مةيةاق بشة ل ميةاحي
ت ويةي ب ل انلءاعه و ةاه الفةةي ممةا ي ةا إليةه المتايةاات الدي ورية التةي تعلةي انلءاعةا ً وتحةوالً
دالليا ً للم اب والفماب الأي ف له ذل اال ا الفةي  .ويةتفم المميلوب بوجه الفتةاف ويقةأووب بالشةهيد وةي
الحفاف ذاتها بيةما يتجمع الجاليوب حول يلم الفتاوى بااللتفا حةول الشة ص المفتةي وعةةدما يلةالءهم
المفتةةي بةةاليورف وةةأنهم يةةةاموب علةةى لهةةورهم ميتيةةلمين وةةي الوقةةت الةةأي يشة ل المميلةةوب ت ويةةةا وهةةم
واقفوب وميتعدوب لمواجه ي تماد مدهم بيةما بعم الةياا يءادرنةه لتحشةد الهمة والمواجة ول ةن
تظل المجموعة متيليةل علةى الةانم مةن حةاكتهم االنءلاحية الجءانة التةي ال تيةتمع لةدعوات الةيةاا
الرتي يحاولن تةفيأ الفتاوى اليلءي .يءقى الدي ور كما هو وت اج المجموع وتعود من الجانب انييةا
بحاكات متءا ئ جدا و ةوالً الةى اليمةين يقفةوب ويحملةوب بعةم انوانةي وجل انةات المةاا ويةاكم
جةود االحترل بلفهم اذ ي ابوب المجموع ( الشعب ) بأحأيتهم ويأبحوب احةدهم ويلقةوب بةه بةالحفاف
ذاتها وتأتي الفتاف ماف باى للتحفيةف ول ةةهم يفحفةوب علةى ركةءهم كةالاةم وةي بة فةديد وال احةد مةةهم
يةةةهم امةةام الفعةةل اإلرهةةابي الةةأي قةةام بةةه قةةوى االحةةترل وبحاكة دا ايةةه يعةةدوب الهيةةين وية وية
المياح لااية يةلم الفتةاوى مةحةةين الةاؤوس ويةةفل المفتةي الةى الةدرجات اليةفلى لليةلم وهةو مةحةةي
الااس لييتما احد المميلين بالدعوف الى اليورف وكأل الفتاف ول ن دوب جدوى وتةقيةم المجموعة علةى
ييار ويمين المياح وهي داللة وامةح علةى اب الم ةاج يايةد اب يومةق انقيةام الشةعب علةى نفيةه
نتيجة ل ةةع اإلرادف والفتةةاوى المتيليةةل وةةةاى احةةد المميلةةين يحةةاول اب ي لة عرقة مءافةةاف مةةع
الجمهور ب لابي ييايي عالي بيةما ال تتادى له قوات االحةترل ويةدبل احةد المميلةين وامةعا بةين
رجليه قاء ليةوحي انةه ياكةب حاةانا ً ويةةدوع المميةل انول بالاةعود علةى اليةلم الموجةود وةي وية
وي المياح لمواجه المميل ويةفل المميل ب ل قوتةه لي ةاب الشةاب والفتةاف ووةي هةأه الحالة ي ةاج
الشهيد من قءاه ويدوعوه ويةدبل مةافً بةاى وةي الحفةاف ول ةن حاكة التايةا تةدب وةي اجيةاد المميلةين
واحدا تلو انبا مما يدوع المميل يلم المفتي من م ان وايقاع وابأ اليلم الى االحترل بإفارف الةى اب
هأف الش اي ايتلاعت اب ت يب ود المفتي .
وي حوار الفتاف التي تاتةدي الةفي انبةيم ( خ ي ةفي الةةابحين مةن بلة الحةدود  ) ..بةدبولها وهةي
ممي ( بالةدبات ) لياةل ريةال اإل مةاع التةي يعةاني مةهةا العةاا بيةءب مةا يمتل ةه مةن نفة لي ةوب
العاا ماةع الجحيم ويجب اب يشد بع ةا الءعم من برل الت ات وذل وي حوار (ويشد بع ةةا
الةةءعم  )..بحاكةةات انيةةجامي بعةةدف مةةةا الميةةاح حيةةغ فة لت انتقةةاالت نوعية لهةةا ابعهةةا الفةةةي
واندا ي مما انيةجه مةن حاكة انتقالةه يليةل يةهمت وةي تشة يل إيقةاع متةوازب اإلبعةاد اب كةاب علةى
ميتوى اليمع والءاا ويحاول قا د اإلرهابيين الأي يييلا علةى كةل انفةياا مةن بةرل الحةوار اال
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انه تعاض الةى مجموعة مةن انفة اص الةأين حةاولوا اب يفامةوا ييايةته اإلرهابية علةى انبةايين
محاوالً مةن ذلة وةاض نمةوذج نشةا بةاص لةه وةي المجتمةع مةن حيةغ الءةةاا الف ةاي لإلرهةاب وحةو
يحاول نشةا اإلرهةاب ووة الةأبق والوعيةد بةانبا ب ةل إفة اله و ةيا للق ةاا علةى اإلنيةاب وذلة
بفاض يياي با على اآلباين بعدها يقوم ر يس االرهابين بأبأ اليةلم ليعتلةي اليةلم وهةو حةامر
اليلم الاايا .وتجتمع الةياا وي وي يمين المياح وي وب الاجال مءعياين وي المياح مةهم مةحةةي
وابا نا م وهو محتجوب واحداً تلو انبا بلهج بلابية وفةعا اي تيتيةلم الهمةم ول ةن تءقةى المواجة
وادي .ويجتمع المميلوب وياتاةءوب إحةدى الةيةاا مةن بةارج الميةاح ويامةوب بييابهةا الدابلية علةى
المياح للداللة علةى اإلعمةال الةر برقية التةي قةام بهةا المحتةل وتةاتي المميلة انولةى لتعلة المربةس
الماتاء على انيةر الشةا ووةي لحظة تيةتأ ا الايةاف لةدى مجموعة الاجةال واالنق ةاض علةى
جةود االحترل وومعهم وي الحفاف ذاتها وبأل تةتهي المياحي نهاي متفا ل ربما لم ت ن مةيجم مع
الفعل اإلرهابي اذ ف لت انتاار العاا على اإلرهاب بدبول ر يس االرهابين وي الحفاف .

النتائج
 -1ايتلاع الم اج اب يول جلي المفتي وما يفامةه مةن وتةاوى تةؤدي الةى تةدميا المجتمةع (القتةل
والدمار) للو ةول الةى االيتيةرم مةن حيةغ االناةات لهةا مةن لةدب بعةم الةةاس والتةي هةي متيليةل
ودبيل عليةا ليال بةا الى االرتءا بين ( الدين واإلرهاب ).
 -2اقتاب الم اج من (بي اتور) وذل من برل ايت دام الييةما والاور لتاءق عةاااً مهما ً لدعم
العةةةاض علةةةى ووةةة و ةةةا تاري يةةة مةةةن حيةةةغ ابتاةةةار الفتةةةاات الفمةيةةة التةةةي مةةةا بهةةةا العةةةاا .
 -3اب الم اج افتال على مفهوم اإلرهاب وتاوراته ودالالته الف اي من حيةغ ال ةو والةأعا وةي
التعامةةل مةةع الجيةةغ وكةةأل الةةأبق والوعيةةد لألبةةا ب ةةل فة اله و ةةيا للق ةةاا علةةى اإلنيةةاب بفةةاض
ييايته على اآلباين حتى تو ل الى دم العمةل اإلرهةابي المةدج باليةرح وانع ايةه علةى حيةاف
الءيلاا من الةةاس مةدعم ذلة بالحاكة والت ةوين والمويةيقى الحفيةة التةي فة لت انلءاعهةا الف ةاي
والتعءياي .
 -4تعامل الم اج مع الحاك للو ول الى الش ل اإلرهابي وي العةاض مةن بةرل ايةت دام العةا ةا
اليمعي والءااي والحاكي على وو اف ال وتااكيب مةيجم بع ها مع بعم .
 -5اب انزياا يعت ل ش مةظوم اإلرهابيين مما ف لته من بعاد نفيي واجتماعي على اإلنياب وما
ارتء بها من نلء مشاعا (الأعا وال و ) وي نفوس انبايين .
 -6اب التلا الديةي ارتء باإلرهةاب مةن بةرل ايةت داماته نيةا الاةحيح اذ فة لت ةيان نيةا
مقةعةةةةة للمتلقةةةةةي لةةةةةأل ووةةةةة ايةةةةةت دام عةا ةةةةةا العةةةةةاض الميةةةةةاحي بشةةةةة ل متاةةةةةل ووعةةةةةال .
7ـ اب مةظوم اإلرهاب وي المياح تعتمد على الو ا واالدله الداما على الجاا م التي ارت ءت بح
اإلنياب .
 -8اب ال و والأعا والجيةغ والقتةل هةي االنلءاعةات المهمة التةي تةةع س علةى العةاض الميةاحي
لتش ل المةظوم يياقا ً مهما ً ووعاالً وي التعامل مع عةا ا العاض الميةاحي لت ةوب ميةاندف لةأل مةن
حيغ الت ويةات المةظم للعاض المياحي .
 -9للدي ور عدف ولا ودالالت وي الو ول الى الءةاا من حيغ ايت دام (اليلم)وي العاض وعلى
الةةانم ممةةا يفامةةه اإلرهةةاب مةةن يةةاليب و و ةةار هدام ة وقةةد ادى ذل ة لتالةةب الءةةةاا والتلةةور علةةى
اإلرهاب .
التوصيات
 -1على الم اج المياحي االفتاال وتةظيم مةظوم اإلرهاب على وو رؤي مةهجي إبااجية وعالة
ب ل الويا ل اإلبااجي .
 -2العةاي بالتةظيا العلمي والفةي إلبعاد اإلرهاب ومجاالتةه وانع ايةاته علةى المجتمةع مةمن مشةاريع
لء الدرايات العليا .
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ملح رقم ()1
اداف الءحغ وي ياتها انولي
جامع الءااف
كلي الفةوب الجميل
قيم الفةوب المياحي

اداف الءحغ باياتها االولي
م /ايتءياب
االستاذ الفاضل  ..............................................المحترم
تحية طيبة..
ياوم الءاحغ القيام بءةاا اداف لدراي تهد الى ومع يس معاوي وعلمي ووةي للوقو علةى تمةيرت
اإلرهاب وي العاض المياحي كجةفا مةن متللءةات درايةته المويةوم (تمةيرت اإلرهةاب وةي العةاض
المياحي العااقي /وتاوى لإليجار انموذجا) .وانلرقا ً من و اف دراي الظةاهاف بةاداف معةدف لتةؤ ا عملية
الءحغ وتمةحها ناي الءحغ تمت يانتها بالشة ل االتةي :حةدد الءاحةغ لءحيةه التيةاؤل اآلتةي( هةل تميةل
االرهاب وي لا العاض المياحي العااقي) .وكاب يهد الءحغ التعةا وكشة عةن تمةيرت االرهةاب
وي العاض المياحي العااقي من برل ا النموذج (وتةاوى لريجةار) مةمن يةس نظاية وعملية وقةد تةم
بةاا االداا الماوق يا ً باياتها االولي من برل اال رع والءحغ والتقاي والةتا االولي التةي تو ةل
اليها الءاحغ وي إ اره الةظاي (االرهاب وي العاض المياحي العالمي وتم ةم عةن اإل ةار الةظةاي
مؤفاات مهم ايت دمها الءاحغ وي بةاا اداته ومن هم هأه المؤفاات .
البدائل
ال تصلح
تصلح

المؤشرات

التعديل او
المالحظات

 -1يةءاي على الم اج التعامل مع عةا ا اإلرهاب وذل بإدبال الاعب باي نةوع
مةةن نةةواع انيةةلح المادي ة والف اي ة ليةةلب اإلنيةةاب انيةةايته اب كةةاب بالتاهيةةب
الفادي ام الجماعي من برل ايت دام عةا ا العاض المياحي .
 -2اب (بي اتور )افتال على الجانب الييايي بةالعاوض ممةا فة ل مةعلفةا ًمقاربةا ً
لإلرهاب من حيغ ايت دامه عةا ا بارجةه عةن حةدود الميةاح مةن بةرل تةفاحم
الءيانةةات اإلحاةةا ي والمونتةةاج الفلمةةي واآلالت المعقةةدف اليمية ة وم ءةةاات الاةةوت
ومقةةاالت وقااةةات الاةةح والاةةور كةةل ذل ة ايةةهم وةةي تجيةةيد الجةةاا م التةةي
يات ءها اإلرهاب وتو يقها وي جميع ميتوياتها ( الييايي واالقتاةادي واالجتماعية
والديةي ) وانع س ذل على عةا ا اإلبااج اليمعي والءااي والحاكي .
-3اب (بافت ) اعتةى بمعاناف اإلنياب وواقعيته التي تءاز من بةرل ترقةي اإلنيةاب
بالواقع من حيغ مياح الشهادف وااليتشهاد والةأي يتاةل بتايةا الواقةع عةن اية
توعي الجمهور ليال بهم وي المشارك واالفتاا وي التعءيا عةن اآلراا وانو ةار
للحد مةن لةاهاف اإلرهةاب وةي بةةاا اإلحةدال الميةاحي وذلة ب يةا الجةدار الاابةع
على وو التعامل مع الحاك والت وين ل ل الجو الةفيي العام لأل .

وقءةةل ومةةع ةةيان نها ية لةةرداف ارى انةةي ال يةةتليع تجةةاوز ذي ال ءةةاف واالبتاةةاص ممةةن لهةةم الءةةاع
اللويل وي مجال الفةوب المياحي وبالةظا لما يجده الءاحغ وي م من ا رع كءيا وبءةاف ويلة نظاية
وميداني ة وةةي حقةةل الميةةاح البةةد لةةي اب ايةةتعين ب ءةةات م مةةن بةةرل ا ةةرع يةةيادت م علةةى وقةةاات االداف
باياتها االولي والماوق يا ً وبياب ما يالق مةها ومةا ال ياةلق وامةاو مةا تاونةه مةايةءا ً او انفلةةاه او
حأ ما تاونه ال ي دم انداف للو ول الى يا ت دم الءحغ وتحق هدوه.
ف ااً على تعاون م اليديد نه للعلم
التوقيع :
اللقب العلمي :
االيم :
التاري / / :
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