
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف ظاهرة  الحالي، الوقت في بأسره العالم بل العربي، العالم تواجه التي الظواهر أخطر من واإلرهاب التطرُّ

ف، الفكر مواجهة في كبير ٌأثر والفن   وللثقافة  يكن لم إن والعسكري، األمني األثر عن أهمية   يقلُّ  ال المتطر 

 بالفكر محاربتهما من بد   ال فاسد، ومنهج ةشاذ   أفكارٌ  هي األصل في األزمة ألن األول؛ الدفاع خط   هو

ة إلى االنتماء روح وبث   األفكار، هذه بخطر الناشئة واألجيال الشباب لتبصير الصحيح؛  وكان والمجتمع، األم 

مها األزمة، بهذه السينما تهتم   أن الطبيعي من ي، عمل من أكثر   في وتقد   مختلفة. وبرؤى فن 

ؤ  سينمائي تنبُّ

ؤها المصرية للسينما ُيذكر ف بصعود تنبُّ  السبعينيات أوائل ذلك وكان المجتمع، على وبخطره التطرُّ

ا الميالدية، ي بفيلم م1972 نوفمبر في وتحديد  ك »خل   لإلنسان ظهور أول   شهد الذي زوزو« من بال 

د له المتشد  رة زميلته مالبس   يرفض الذي إسماعيل( محيي )مث  ها المتحر   منعها ويحاول لرياضة،ا وممارست 

يتها في ضايقها وقد طريقة، بكل   م م1973 أبريل في ثم معها.  العنف يستخدم لم وإن الشخصية حر   قد 

ن »ُغرباء« فيلم الميهي رأفت الكاتب ج شاب   شخصية   المتضم  له الجامعة في متخر   سرحان( شكري )مث 

ط   ا عمل، فرصة عن يبحث محب  ه وقتلت الظروُف  أعيته ولمـ  ن إلى لجأ طموح  ا التديُّ  أزمته.  مواجهة من هرب 

لتها الصغرى أخُته كانت المقابل وفي  ما الفنادق، أحد في وتعمل الجامعة، في طالبة   حسني( سعاد )مث 

ب ها محاوال   عليها يضغط فصار نفسية، أزمة   له سب   على واالعتراض دراستها، واستكمال العمل من منع 

 عندما إليها وصلنا حتى النمطية، الشخصية   هذه تناولت التي األفالُم  توالت ثم حياتها.  ونمط مالبسها

لت  .والقتل العنف إلى تحو 

ا، الظاهرة هذه تناول في السبُق  المصرية للسينما وكان  في خطرها، تعاُظم قبل عليها الضوء وإلقاء مبكر 

مت ذلك، بعد العربية السينما جاءت حين  كما وتقييد، منع من تواجهه مما الرغم على يدة،ج أعماال   وقد 

م   أن استطاعت ما المشترك اإلنتاُج  لوال التي الجزائرية السينما في الحال هو  . عمل أي تقد 

 اإلرهابي شخصية ظهور

م د شخص صورة في السينما في اإلرهابيُّ  ُقد  ن إلى ولجأ كثيرة، وإحباطات   نفسية أزمة   يعاني متشد   التديُّ

بل مات، هذه من لهر  ا كان ثم األز  ا فظًّ لهم مجتمعه، في به المحيطين مع غليظ  ريرة وحم   إخفاقه ج 

ا كان العرُض  وهذا وإحباطه.  حة جهادية تنظيمات أيُّ  ظهرت قد تكن لم إذ الوقت؛ ذلك في مناسب   مسل 

ت التي األعمال في لكن اآلخر.  تجاه والعنف القتل   تمارس ا أكثر   اإلرهابيُّ  رظه المرحلة هذه تل   وأكثر عنف 

 مصري فني وناقد باحث

 القادر عبد جمال  

ف  تناول   العربية   السينما  في  واإلرهاب  التطرُّ



 

 

ا، قسوة د   الخاطئ واالستخدام والتمويالت، الجهادية، التنظيماُت  وظهرت جنسي.  كبٌت  ولديه وتشدُّ

ين  . وتفسيراته للد 

 وعاب موضوعية، وغير قاصرةٌ  نظرة هي النفسي المريض صورة في اإلرهابي تقديم في االستمرار لكن  

مته األعمال بعض إن تىح األعمال، من العديد   ذلك ة قد   ومنها لحياته، ممارسته طريقة بسبب بُسخري 

 وغيرها، اعتقال« و»جواب النار«، خط   على و»القرموطي »اإلرهابي«، اآلتية: األفالم في كما العبادات،

ار، هذا إلى المنتمين لدى التعاطف بعض الشخصية   هذه أكسب   ما وهو ة التي  ة الناس، وعام  هام مع خاص   ات 

ا تُشنُّ  بأنها للسينما شيوخهم ين على حرب  ة عبر واإلسالم الد  خري  ين رجال من السُّ  . والعبادات الد 

 السلطة صراع في حامد«، »وحيد الكاتب أعمال في وأقوى أعمق نحو   على اإلرهابي شخصيةُ  ظهرت ثم

ل الذي الظالم« »طيور فيلم في والمصالح فة؛ التنظيمات هذه قيام مسؤولية النظام   حم   بسبب المتطر 

ية الضمنية االتفاقات داء من يظهر مما الرغم على بينها، فيما والسر  ن.  في حقيقي غير ع  ل  م الع   كذلك وقد 

فة الجماعات إلى لجأ وشخص لص   بين القوة صراع   تناول الذي الغزال« »دم فيلم  مساعدته بغرض المتطر 

فة الجماعاُت  فيه وجدت ما ووه االنتقام، في  .جرائمهم كل   إليها ينتمي ال شخص لتحميل فرصة   المتطر 

زة شاهين« »يوسف الشهير المخرج تجاِرب إلى إضافة    ظاهرة فيه عرض الذي »المصير« فيلم في الممي 

ف فة الجماعات حرب   ُيبرز تاريخي إطار في واإلرهاب التطرُّ لة المتطر   الفيلسوف على ءاألعدا من والممو 

م ثم كتبه.  وحرق بتكفيره انتهت التي ُرشد، ابن  »اآلخر« فيلم في أخرى مرة   اإلرهابي شخصية   شاهين قد 

 وانتهى المشتركة، مصالحهم لخدمة الرأسمالية والِكيانات العولمة مع يتعاون مأجور قاتل بصورة ولكن

 .التحالف هذا يد على الحبيبين بمقتل الفيلم

ى وهو النار«، من »الناجون لمفي ولدينا فة، الجماعات إحدى باسم مسمًّ  أحد   أحداُثه وتتناول المتطر 

همين اإلرهابيين ه وتفجير، قتل بعمليات المت  ا يعيش الذي الضابط وشقيق   شقيقه على القبض بين صراع 

 مساومة أجل من شقيقه باختطاف اإلرهابي يقوم   حتى أخرى، جهة من عليه والحزن جهة، من وتسليمه

دت التي األعمال آخر ومن إطالقه.  مقابل جماعته من إرهابيين عن اإلفراج على الشرطة  شخصية   جس 

 ونقاش حوارٌ  ويدور كبير، كاتب منزل إلى المتطرفين أحد دخول   تناول الذي »الضيف« فيلم كان اإلرهابي

 .أخرى جهة من وعائلته والكاتب جهة من اإلرهابي بين

ا اإلرهاب تناولت أخرى ٌل أعما وهناك ف عن بعيد  يني، التطرُّ  بجواز البلد يدخل مجهول شخص قصة عبر الد 

ر سفر  »انفجار«، فيلم األعمال هذه ومن معادية، جهات لصالح تخريبية وعمليات تفجيرات لتنفيذ مزو 

ى وقد »اإلرهاب«، وفيلم  مجهول محترف قاتل أو إرهابي شخصية   العملين في الفيشاوي« »فاروق أد 

ذ الجنسية،  ظروف أو ظلم ضحية   اإلرهابي ظهر كما أجر.  مقابل ودول جهات لصالح إرهابية   عمليات ينف 

هرية  حمل موقف في الظروُف  أوقعته إذ حامد«؛ »وحيد للكاتب والكباب« »اإلرهاب فيلم في كما ق 

ض قد التي دولة  ال الفيلم وأدان لطلباته، الحكومة تنفيذ مقابل رهائن   وحجز السالح  بسبب اإلرهاب على ُتحر 

 مشاكلهم بحل   يطالبوا ولم الظلم   يرفضوا لم الذين المواطنين وأدان فيها، والمساواة العدل غياب

 .مطالبهم وتحقيق

 



 

 

 إخفاق؟ أو نجاح

ف فكر عرض في السينما أحسنت هل الموضوع، هذا في الحاضرة األسئلة ومن  ونقده؟ واإلرهاب التطرُّ

 درجة إلى والتكرار والسطحية النمطيةُ  األعمال هذه على غلبت إذ يحدث؛ لم هذا إن القول: ويمكن

م مأجور قاتٌل  التطابق؛ ا مريٌض  شخص أو فقط، المال أجل من ِخْدماته يقد  ِزن غير نفسيًّ  العنف   يمارس مت 

رهم أن بعد إليه، الناس أقرب وعلى المجتمع في ا! كف   تناول وال شرح دون ذلك عرض جرى وقد جميع 

غات لألسباب عميق غات هذه والقتل.  التكفير إلى دفعته التي والمسو   من أجياال   أقنعت التي المسو 

ية بُعمق األفكار هذه تناقش   أن األعمال بهذه األجدرُ  وكان اآلن، إلى السبعينيات نهاية منذ الشباب  وجد 

 فكر قضيةُ  األساس في القضية ألن التنظيمات؛ لهذه والمنتقد دلالمعت الفكر تعرض   أن وكذلك أكثر. 

، ين، خاطئ وتفسير شاذ  جين وحامليه الفكر هذا فضُح  الضروري ومن للد   بدال   معه، والمتعاطفين له والمرو 

ت بحتة تجارية أفالم بإنتاج االكتفاء من ة قضية   باتت كونها اإلرهابية الشخصية استغل   لىع وطاغية مهم 

 تاجر أو مأجور بقاتل اإلرهابيُّ  اسُتبِدل ولو خِطرة، قضايا مناقشة اسم تحت تجاري نجاح لتحقيق الساحة؛

رات رات هذه من وأكبر أعقدُ  واألمر غائب، الفكر ألن اختالف؛ بأي شعرنا لما األعمال بعض في مخد   التصوُّ

 .والسطحية الساذجة

 الظاهرة؟ هذه عرض في السينما نجحت هل

 شاهين«: »يوسف والمخرج حامد« »وحيد الكاتب تجاِرب عدا فيما نقول أن نستطيع استعراضه جرى ما رعب

 السطحية في وانزلقت وعميق، جاد   نحو   على ومناقشتها المشكلة عرض في أخفقت المصرية السينما إن

ه ما القضية   تعِط  ولم والنمطية،  عرض في بقوة   حاضرة   يةالعرب السينما كانت حين في اهتمام، من تستحقُّ

ية ومناقشتها الظاهرة هذه ى مع وُعمق بجد  ي مستو  ز، فن  مت إذ متمي   السنوات في توُنسية السينما قد 

ا األخيرة  حلب« »زهرة منها: واإلرهاب، التطرف ظاهرة   تناولت التي األعمال أفضل من ُتعدُّ  األفالم من عدد 

ولي مهرجان من أكثر   في مشاركاته في يةالعالم الجوائز من الكثير   حصد الذي ي.  د   الفيلم يحكي ومحل 

ه تسافر ثم هناك، للقتال سوريا إلى ويرحل الجهادية، التنظيمات أحد إلى ابنها ينضمُّ  أم   قصة    في خلف 

ها قابل لكنه الستعادته؛ محاولة  . بارد بدم ليقتلها والجحود بالعقوق بر 

 متناقضتين، فتاتين قصة   ويحكي م،2011 يناير ثورة بعد أحداثه تدور الذي نموتش« »ما فيلم ومنها

بة األولى  أن غير والتصميم، الفن   بعالم تحُلم واألخرى تدنيسه، أو الحجاب بخلع مديرها ابتزاز وترفض محج 

باِتها ها رغ  ا عنه وتنفصل له، الخضوع   وترفض المستقبل، وزوج   يتعارضان وطموح   حالمها. وأل لنفسها انتصار 

تان لمانيين بين البالد حال   أظهرتا شخصي   وبعضهم الحوار   يقبل بعضهم وإسالميين الجريء، وخطابهم ع 

ة على الفيلم حصل وقد والعنف.  القوة   يستخدم  .عربية مهرجانات في جوائز   عد 

ث الذي »فتوى« فيلم ومنها اجة حادث في مات الذي ابنه لدفن فرنسا من عاد الذي إبراهيم عن يتحد   در 

 انضمام حقيقة عن البحث رحلة   ويبدأ الجهادية، التنظيمات أحد إلى انضم   مروان ابنه أن ليكتشف   ُبخارية،

ن التنظيمات، هذه إلى ابنه ف.  إلى قاده وم   ُمولع شاب قصة   يحكي الذي فيلم« »آخر فيلم ومنها التطرُّ

في،الس   التيار إلى ينضمُّ  لكنه والموسيقا، بالرقص  والحياة يعشقها التي ِهواياته بين معاناة ويعيش ل 

 . عليه ُفرضت التي القاسية الجديدة



 

 

مت ا الجزائرية السينما وقد   ذلك ومع الجزائر، في العرض من ُمنع الذي الجزائر« »عطور ِغرار على أفالم 

 وتفاصيل األسرة أعماق في معهما ونغوص مهملة، وأم   قاس   أب   قصة   ويروي الجوائز، من العديد حصد  

حة، الثورية كريمة االبنة   ونرى حياتها، ا وأخاها والمتفت   الظروف   ونعرف الجهادية، التنظيمات أحد زعيم مراد 

ت التي ف، إلى به أد   .المجتمع في ثقيلة قيود من تواجهه وما المرأة قضايا إلى الفيلم وتطرق التطرُّ

ا ومنها ْشرية سنوات قصة   حكيي الذي ليلى« »أبو فيلم أيض  ين قصة تناول عبر السوداء، الع   هما: شاب 

عِمدان اللذين وسمير، لطفي ع إلى ي  ذ ليلى أبو اسمه إرهابي تتبُّ  يعيشان الذي الحي   في الجرائم إحدى نف 

ف مشكلة ويعرض الُقبح، وجه في الجمال أنشودة وهو »بابيشا« فيلم ومنها فيه.   في واإلرهاب التطرُّ

 لم جمالية بصورة الُقبح   هذا قاوم العمل أن إال واضطهاد، قيود من الفيلم بطالُت  تعانيه وما امعة،الج

قت أو القضية   هذه تناولت التي األعمال أكثر في تتوافر  .إليها تطر 

مت ا المغربية السينما وقد   من عليها ُيفرض مما الرغم على األزمة، هذه في قوي حضورٌ  لها كان أفالم 

س الله« خيل »يا فيلم ذلك من وقيود، ظوراتمح  تتناول التي مؤمن« سيدي »نجوم رواية من المقتب 

رات، تاجر حميد األكبر أخوين؛ قصة   الفيلم ويحكي م،2003 عام البيضاء الدار في اإلرهابية   االعتداءاِت   مخد 

ر.  بائع عادل واألصغر ا التقى أن بعد إرهابي تنظيم إلى حميد ينضمُّ  ُخض   السجن، في اإلرهابيين من عدد 

ا، التنظيم إلى االنضمام في عادل ويرغب ا لكن أيض   التنظيُم  ويبدأ عادل، ينضمُّ  محاوالت وبعد يرفض، حميد 

 على يصرُّ  عادال   ولكن الفعل، هذا عن أخيه ثني   ويحاول بالندم، حميد ويشعر إرهابية، لعملية التخطيط

ما وال العملية، تنفيذ ب بعد سي   ويحاول تفجير،ال قبل الفندق أمام حميد يقف التنظيم.  أفراد باقي هر 

ه عادل تذكير    يستجب لم أنه إال لهم، ذنب   ال أبرياء في يفعله سوف ما وببشاعة مات، لو عليه وُحزنها بأم 

ا الفيلم حصد وقد بالتفجير.  الفيلم وينتهي له، ولية مهرجانات في الجوائز من عدد   .د 

 لعرض والمدن القرى تطوف مسرحية ِفرقة قصة   يحكي الذي عليهم« المغضوب »غير مفيل ومنها

ز حرام، الفن   أن ترى التي اإلرهابية الجماعات إحدى تختطُفها ثم أعمالها،  فتوى انتظار في الفرقة وُتحتج 

 التفاهم بين حيتأرج بينهم حوار يدور التنظيم أعضاء مع وجودهم أثناء وفي أعضائها، بقتل الجماعة أمير

ض وقد واالنغالق.   حاقدين بإظهارهم لهم إهانة   فيه أن رأوا إذ اإلسالميين، ِقبل من النتقادات الفيلم تعر 

 .الحوار يقبلون ال

ا ة، اإلرهاب ظاهرة إن القول: نجمل ختام  ي تحاصرنا، زالت وما مستمر   وإنساني، وطني واجٌب  لها والتصد 

مة في تأتي والثقافة الفنون ووظيفة ف على حربنا في الوسائل مقد   ذلك يِعي   أن بد   وال واإلرهاب، التطرُّ

اني كلُّ  فيه، العربي الوطن فن  ي يكون وأن ومثق  ا، يةجد   أكثر   الحرب لهذه التصد   الستغالل مجال   وال وُعمق 

بق أو تجاري، نجاح حصد في األزمة هذه نا إعالمي، س   الخطر. مرمى في فكلُّ


