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 تراجيذيا انعىف في انفه انعراقي انمعاصر

)معرض محرقة االرهاب في انكرادة اومىرجاً(
 

 

 أ.د تالسم محمذ                                                     

 جامعة تغذاد –كهية انفىىن انجميهة 

 مهخص انذراسة

 مذخم

وبٔذ وبف١خ ِٚذ ٌُ رىٓ اٌؾوة ثؼ١لح .. اٚ ٔؾًّ ػٕٙب رنوواد اٚ ِغوك افىبه ... اهثؼْٛ ػبِبً 

ٚوبٔذ  ٌزواوُ ِوعؼ١بد ٚأطجبػبد ِئٛوح ثبٌوِٛى ٚاالّىبي اٌّزٕٛػخ ٌٍّٛد ٚاٌلِبه ٚفملاْ االًِ ..

ِؼط١بد ٘نٖ اٌؾوٚة رزٕٛع فٟ اٍب١ٌت اٌفٕب١ٔٓ ِٚمزوؽبرُٙ ِْٚبهوزُٙ ٍٛاء فٟ آ١ٌبرٙب اٚ ِؼب٠ْزٙب اٚ 

فٟ اٌزؼج١وػٕٙب ٕٚبه اٌفٓ ٔفَٗ فبػالً ف١ٙب ، ٠َزْؼو ٠ٚالرٙب ٠ٚمَٛ ثؾفو٠بد ػٍٝ َِزٜٛ اٌجٕٝ اٌؼ١ّمخ 

 ْؤح ٚاٌو٠بكح ٚاٌٍَُ اٌّغزّؼٟ .. لٟ ا٠بَ إٌالّىبٌٙب ٠ٚمزوػ ٛولبً ٚأّبٛبً ٌُ رىٓ ِؤٌٛفخ فٟ اٌفٓ اٌؼوا

 للوبْ ربه٠ـ اٌؼواق اٌّؼوٚف ١ْ٠و اٌٝ رَغ١ً ٚلبئغ ٚاؽلاس فٟ ِؾ١ٜ اٌفٓ ِٚقوعبرٗ ، ٚٚ

 بالً ٌٍظٙٛه ف١ّب ٍّٟ ثفٓ اٌؾلس.ِغٚعلد أاٌظوٚف لل  وبٔذ.. ٌٚنٌه اِلرٗ ثؼٛاًِ اٌزجلي ٚاٌغواثخ

اٌف١ٕخ اٌمبئّخ ػٍٝ اٌّْبهوخ ث١ٓ اٌفٓ ٚاٌّغزّغ ٚاٌزٍمٟ  فوٙذ ٍٍٍَخ اٌؾوٚة ّٔطبً ِٓ االلزواؽبدف

ٚرٕٛع اٍب١ٌت اٌؼوٗ ٚا١ٌٖبغخ فٟ اٌزؼج١و ػٓ اٌّؾزٜٛ ، فىبْ االٍٍٛة اٌفوكٞ ٚاٌؼبَ ٚاٍٍٛة اٌؾمجخ 

رزٕٛع ثّؾّٛالد اٌٙيح اٌؼ١ّمخ اٌزٟ ؽلصذ فٟ ِفبًٕ اٌّغزّغ اٌؼوالٟ ثؼل اٌؾوة ٚاصود ػٍٝ ا١ٌَبق 

الٍبً اٌزٟ رْغً ِٕب٘ٚخ اٌؾوة اٌفىوح ا وبٔذغبً فٟ اٌجٕٝ االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌف١ٕخ ٚاٌؼبَ صؤص١واً ثبٌ

.. اْ ٛع فبٓ فٟ اٌؾمً إٌملٞ.. ػٍٝ أٙب اؽلٜ االّىب١ٌبد اٌزٟ اٍَذ اٌٝ لواءح ِٓ ٔاٌفٓ ٚاٌفٕب١ٔٓ 

فبٕخ فٟ  ،ّؤٍبحاٌزؼج١و ػٓ اٌؾلس ثٙنٖ اٌَؼخ لل اىاؽذ عيءاً ِٓ ربه٠ـ اٌٍَُ ٚأزمٍذ اٌٝ ػّك اٌ

الزوؽٙب اٌفٓ ٚاٌى١ف١بد ٍٍٛبئً اٌزٟ ٌِؾزٛا٘ب ِٚٚب١ِٕٙب ٚاْ اٌلهاٍخ  اٌؾب١ٌخ ِبٟ٘ اال ِؾبٌٚخ لواءح 

ٚلل ؽلكد اٌلهاٍخ  اعوائ١بً فٟ اٌّؼوٗ اٌنٞ البِٗ اٌفٕبْٔٛ اٌؼوال١ْٛ ثّٕبٍجخ  ..اٌزٟ رٛلف ػٕل٘ب

)ِنثؾخ اٌىواكح(
1

ثبػزجبهٖ ٚاؽلاً ِٓ ػ١ٕبد  6106اٌزٟ اهرىجٙب االه٘بث١ْٛ فٟ ثغلاك فٟ اٌضبٌش ِٓ رّٛى  

اٌجؾش ٚأّٛمعبً ٌٍزفبػً ث١ٓ اٌفٓ ٚاٌّغزّغ... ٌمل ؽفود ٘نٖ اٌّؤٍبح عوؽبً فٟ اٌٛعلاْ اٌؼوالٟ ٚكفؼذ 

بعوٜ ِٚب ثمٟ اٌؼل٠ل ِٓ اٌفٕب١ٔٓ ٚاٌْؼواء ٚاٌَّوؽ١١ٓ ٚاٌّٖٛه٠ٓ اللبِخ ِؼبهٗ عّبػ١خ ٌزَغ١ً ِ

 ِٓ ٍّبد ٙؾب٠ب االه٘بة ػٍٝ اٌغلاه اٌنٞ غطبٖ ٌؾُ اٌؼبثو٠ٓ .. ٕغبه ٚفز١بْ َٚٔبء..

 ٚرٍقٔ ٘نٖ اٌلهاٍخ اّىب١ٌزٙب فٟ ٚٙغ ثؼ٘ اٌزَبإالد:

 و١ف ػجو اٌفٓ ػٓ ؽلس اٌّٛد .0

 ِبٟ٘ اٍب١ٌت ِٚمزوؽبد اٌؼوٗ .6

ٚاالًِ فٟ اٍزّواه اٌؾ١بح االَٔب١ٔخ.اِب  ِبٟ٘ االٔظّخ اٌف١ٕخ اٌزٟ رٛفو ػ١ٍٙب اٌوف٘ ٌاله٘بة .3

ػٓ ١ٍٕٛغواف١ب اٌؼوٗ فؤْ اٌلهاٍخ رمَٛ ػٍٝ اٌزٕم١ت كافً اّىبي اٌزغو٠ت ٚاٍب١ٌجٗ ٚفه 

 ا١ٌْفواد ا١ّ١ٌَبئ١خ اٌزٟ رؼجو ػٓ ٚؽ١ْخ اٌؾلس؟.

 

 مرجعيات انعىف في انعراق

ٟ رٛعٙبد ٚاعٕبً اٌفٓ اٌؼوالٟ ػ١ٍٕب ا١ٌَٛ اػبكح أزبط ٌٍزبه٠ـ اٌنٞ ٍبك ٚاٌّوعؼ١بد اٌزٟ اصود ف

.. ٌَذ ِٙزّب ٕ٘ب  ثبٌجؾش فٟ رؼو٠ف ربه٠قٟ ثملها٘زّبِٟ ثبٌىْف ػٓ  ثؼ٘ اٌّواوي اٌزٟ ٛٛػذ ٘نا 



 الفه ضرورة) لكليت الفنون الجميلت/جامعت بغداد عشر السادس العلمي المؤتمر

 62/3/6102-62للفترة مه  ( المستقبليت واآلفاق

22 

اٌفٓ ٚاٍَذ اٌٝ ِٕٙغٗ .. ٚاهٜ اْ اال٠ل٠ٌٛٛع١ب اٌزٟ ٍبلذ ارغب٘برٗ ٌُ ريي اٌٝ ا١ٌَٛ ؽبٙوح فٟ 

 فٟ رجؼب ٌٍؾبعخ.ِقوعبرٗ ثؼل اوضو ِٓ صالصخ ػمٛك ِٚذ. رظٙو صُ رقز

 1980انفه وانحرب 

فٟ اٌضّب١ٕٔبد ِٓ اٌموْ إٌّٖوَ ِٚغ اٌؾوة اٌؼوال١خ اال٠وا١ٔخ
*

ثلأد رظٙو -كاِذ صّبْ ٍٕٛاد  -

ِئّواد ػ١ّمخ كافً اٌؾمً االعزّبػٟ رؤىِذ ٚرٚبػفذ ٛٛاي إٌَٛاد اٌالؽمخ، وبٌقٛف ٚاإلؽجبٛ 

فٟ ّٜٔ اٌؾ١بح، ٌُٚ رىٓ اٌضمبفخ ٚال اٌفٓ ثؼ١ل٠ٓ ػٓ ٚرٕبِٟ اٌْؼٛه ثب١ٌؤً، ٌمل افبق اٌؼواق ػٍٝ رجلي  

مٌه االٙطواة اٌج١ٕٛٞ ٕٚبه  االٔطجبع اٌَبئل ٌلٜ اٌّضمف١ٓ ٘ٛ أْ اٌؼواق ثبد ٠ٛاعٗ ا١ٙٔبهاً ّبِال، 

ثؼل اْ رلِو وً ّٟء
2

.. االلزٖبك ٚاٌؾٚبهح ٚاٌم١ُ اٌؼبِخ. ٚرٌٛل أطجبػبً ثبْ اٌفٓ ال ٠ّىٕٗ اْ ٠جلي ١ّئبً 

ع اٌمبئّخ ٚ إٔجؼ ٘ب١ِْب ٚغ١و مٞ علٜٚ، ٚفٟ ظً ٘نا اٌٛٙغ، وبٔذ اٌّؼبهٗ اٌف١ٕخ رمَٛ ِٓ األٚٙب

ػٍٝ أٍبً اػالِٟ، ٚاٌفٕبْٔٛ ال ٠ٕفىْٛ ػٓ اٌزؼج١و ثقطبة ٠مٛي ِب رمٌٛٗ اٌٖؾف، فظٙود اال٠مٛٔبد 

بكح هٍُ ا١ٌَب١ٍخ ٚارغٙذ اٌوٍَٛ اٌٝ أػبكح اٌزبه٠ـ اٌٍّؾّٟ ٌؾوٚة فبٙٙب األعلاك .. صُ اٌَؼٟ الػ

ٕٛهح اٌجطٌٛخ، أْ ٘نٖ اٌّوعؼ١بد ٌُ ريي رٚغٜ ثبرغبٖ اٌزغ١واد اإل٠ل٠ٌٛٛع١خ ثؼل اٌؾوة، ِئكا٘ب، 

ثٍٛهح ِفَٙٛ ١ٕٚغخ ٌٍزْى١ً غ١و ِؤٌٛفخ ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌزبه٠قٟ
3

.. ِٚؾبٌٚخ ثٍٛهح ِٖطٍؼ ٚػٕٛاْ  

ٌٍفٓ ٘ٛ: )اٌفٓ فٟ فلِخ اٌم١ٚخ(
4
 اٌنٞ ٍبك ٛٛاي فزوح اٌؾوة. 

)٠مبَ وً ػب١ِٓ( اػالْ ِّٟٚٛٔ  0986وعبْ ثغلاك ٌٍفٓ اٌزْى١ٍٟ )ث١ٕبٌٟ ثغلاك( ػبَ ٌمل وبْ ِٙ

ٌٍؾوة ٚػ١ٍٗ أكٜ ِزغ١و اٌؾوة اٌٝ فٍقٍخ فٟ اٌجٕبء اإلثلاػٟ، ٔزظ ػٕٗ روارجبً ٘و١ِبً ٕبهد أػٍٝ ٔمطخ 

ٌٍؾوة أصواً آفواً ف١ٗ ٟ٘ اٌؼٕف، ٚلل افن ٘نا اٌزٛعٗ ثبٌفٕبْ اٌٝ اٌؼًّ ِٛظفب ؽوث١بً، ٌىٓ ٠غت اٌمٛي اْ 

ِّٚواً فٟ اػبكح أزبط اٌٛالغ ف١ٕبً، أٚ اٌٍغٛء اٌٝ اٌفٓ الٍز١ؼبة اٌٖلِخ ٚاػبكح رو١ُِ ا٠ٌٛٙخ، ٚاال٘زّبَ 

ثزفب١ًٕ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ٚرمل١ٍٙب ووكح فؼً ػٍٝ اٌّٛد اٌنٞ ٠ؾٖل األهٚاػ، ٚؽبٚي اٌفٕبْ رٛص١ك ِب 

 عوٜ ٚاػالْ اٌَّىٛد ػٕٗ.

   
 3ّىً  6ّىً  0ّىً 

   
 6ّىً  5ّىً  4ّىً 
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 1991انفه وانحرب 

فٟ اٌزَؼ١ٕ١بد.. وبْ اغٍت اٌفٕب١ٔٓ لل ّبهوٛا فٟ ٍٍٍَخ اٌؾوٚة ِْبهوخ ؽم١مخ فٟ عجٙبد اٌمزبي،  

ٕٚبه ٌياِبً ػ١ٍُٙ رؾل٠ل ِالِؼ األفىبه اٌزٟ روٜ رٍه اٌؾمبئك اٌٛعٛك٠خ، ٚلل ػجو اٌفٕبْٔٛ اٌؼوال١ْٛ 

ْٛاهع ٚاٌج١ٛد ػٓ ٘نٖ اٌؾمجخ ثٍٍََخ ِٓ اٌّؼبهٗ اٌزٟ رؾىٟ لٖٔ اٌّغبىه اٌزٟ ؽلصذ فٟ اٌ

ٚاٌّالعٟء
**

، وبٔذ إٌزبعبد اٌف١ٕخ  ٕواع ث١ٓ أالٔب ٚاألفو، ٚعيء ِٓ رٖبكَ صمبفز١ٓ رئكٞ ٚؽلٚس 

ىػيػخ فٟ اٌطج١ؼخ اٌؼبِخ ٌإلَٔبْ ٚاٌّغزّغ ِؼبً، ِٚزغ١واً فٟ اٌج١ئخ اٌى١ٍخ ٌٍّغزّغ. ٕٚبه اٌفٓ فبػالً فٟ 

األٍب١ٌت ٚاٌٍٛبئٜ ٚاٌلٚافغ ٚاٌّوعؼ١بد اٌزٟ  اٌزواوُ اٌٛصبئمٟ ٌألؽلاس ٌّٚقوعبرٗ ٚوبٔذ رٕٛػب فٟ

ٍبكد ٚاكٜ اٌفٓ ف١ٙب كٚهاً اػال١ِبً اٌٝ ؽل وج١و فٟ ثؼ٘ ارغب٘برٗ، ١ِّٔٛٚٚبً فٟ ِؾزٛاٖ
5

. ٌىٓ فٟ 

ؽوة اٌق١ٍظ اٌضب١ٔخ
***

وبْ اٌفٓ لل غ١و ِغواٖ فٟ ْٔٛء ؽووبد رّوك ٚاٍؼخ ٍٍجذ عيء ِٓ ربه٠ـ  

 ١بد األوضو ٔفٛها.رى٠ٕٛٗ ٚظٙود أٍب١ٌت ِووي٘ب اٌزمٕ

وبٔذ اٌؾوة أٔزغذ ٘نٖ اٌؾمجخ أٍب١ٌت ف١ٕخ رزؤهعؼ ث١ٓ اٌمجٛي ٚاٌوف٘ فٟ ل١بِٙب ٚٔزبئغٙب. وبٔذ 

ؽوة صّبْ ٍٕٛاد ث١ٓ اٌؼواق ٚا٠واْ لل ٚٙؼذ ثؼ٘ ّوٚٛ اإلٔزبط اٌفٕٟ ٌٖبٌؼ اٌفٓ اٌلػبئٟ. صُ 

ٔذ ِئٛوح ثبإلؽجبٛ ٚاٌغٚت ِٓ ِٚب رال٘ب ِٓ وٛاهس الزٖبك٠خ ٚٔف١َخ، ٚوب 0991اٌؾوة اٌضب١ٔخ فٟ 

إٌّظٛه اٌفٍَفٟ ٚاٌٍَٛوٟ اٌؼلٚأٟ ٚ٘ٛ ّوٛ ٠ًَٙ ٌٍؼٕف ١ٌٌٚ ّوٛبً ٙوٚه٠بً ٌٗ
6

، فغؼٍذ ِٓ اٌفٓ 

 ٠غبكه اٌٛالغ اٌٝ اٌق١بي، ١ٌٌ ٌٕفٟ ٘نا اٌٛالغ ثً ٌزؤو١ل ِواهرٗ.

   
 9ّىً  8ّىً  7ّىً 

 

 

 2003انحرب واالرهاب 

ث١ٕٛٞ ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌضمبفٟ ٚاالعزّبػٟ ٔز١غخ ٌلفٛي صمبفخ ٌُ ٠ىٓ ٠ؼٙل٘ب لجً  ثب٘زياىِوَّ اٌؼواق 

6113ٍٕخ 
****

ِٚضً مٌه رغ١واً أٍب١ٍبً فٟ ٛوائك اٌزفى١و اٌفٕٟ ٚاٌغّبٌٟ فبٕخ. فىبْ اٌفٕبْٔٛ  

اٌٛالؼ١ْٛ ِٕن رؤ١ٌٍ ؽووخ اٌفٓ اٌؼوالٟ ٠َؼْٛ اٌٝ ِؾبٌٚخ االلزواة ٚاٌّْبهوخ فٟ ِفبًٕ اٌٍَطخ 

١ب١ٍخ ٚاٌؾ١بح اٌؼبِخ، ٚوبْ أْ هٍقذ ثؼ٘ اٌّفب١ُ٘ األلوة اٌٝ ِلفالرٙب ا٠٢ل٠ٌٛٛع١خ، ٚثلأد اٌَ

 ِٛٙٛػبد اٌفٓ ٔفَٙب رؾًّ صمالً ١ِّٔٛٚبً ٍٛاء فٟ افز١بهاد اٌّٛٙٛع ٚٛوائك ػوٙٗ.

اْ أ٠خ ِواعؼخ ٌزبه٠ـ اٌفٓ اٌؼوالٟ ٍٛف رلٌٕب أمَبَ ؽبك ٌٍّغزّغ  ث١ٓ اٌمجٛي ٚاٌوف٘. ٚػ١ٍٗ 

٠ُؼٕٝ ثبٌّجبّوح فٟ اٌطوػ ا١ٌَبٍٟ  أحذهما:ىٓ اٌمٛي ثؤْ اٌفٓ ثؼل اٌؾوة لل رؤٌٍ ػٍٝ عبٔج١ٓ:٠ّ

اٌٝ  اٌنٞ ٠ٕيعٚاٍزضّبه ثؼ٘ ِفبٍٕٗ اإلػال١ٔخ، ٚظٙود ِٕٗ ر١بهد وبٔذ الوة اٌٝ اٌجٍٛزو ا١ٌَبٍٟ 

٠ؾبٚي أْ  واآلخر:اٍزضّبه ثؼ٘ اٌوِٛى األوضو ١ّٛػبً ٌٍزؼج١و ػٓ أؽلاس ِؼ١ٕخ رٙي ػٛاٛف إٌبً. 

٠ؾمك فؼالً ِٓ ٔٛع آفو..اػزّل ػٍٝ ِب ٠َّٝ )آ٠ل٠ٌٛٛع١ب اٌناد( ٚ٘ٛ اٌق١به اٌنٞ أٌٍ فٟ ِب ثؼل اٌٝ 

أٍب١ٌت اٌزؤصو ٚاٌزؤص١و ٚاالٍزؼبهح ٚاٌّضمبفخ .ففٟ اٌغبٔت األٚي: م٘ت  اٌفٕبْٔٛ اٌٝ اٍزلػبء هِٛى 

وكاد ٌٙب ِوعؼ١بد ث١ئ١خ ؽممذ ثؼٚبً ِٓ ٠ٛ٘خ اٌمبئّخ ػٍٝ ِف اٌّٛهٚس اٌوافل٠ٕٟ ٚكالالرٗ ٚػالِبرٗ،
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٠َؼٝ اٌفٕبْٔٛ اٌٝ رفؼ١ٍٙب
7

، ٚفٟ اٌغبٔت ا٢فو الزوػ اٌفٕبْٔٛ أٍٍٛة اٌّْبوٍخ ث١ٓ اٌّبٟٙ ٚاٌؾبٙو 

وٕٛع ِٓ اٌّمبهثخ  اٌزبه٠ق١خ، ٚوبْ ٌٍؾوة ِٛلغ فٟ ٘نا اٌّل اٌفٕٟ. فبٌفٕبْ اٌؼوالٟ أهاك أْ ٠قٍك فطبثبً 

 ١ٌَبٍٟ فٟ اٌّىبْ ٚاٌيِبْ ٚاٌج١ئخ اٌؼوال١خ.٠ئهؿ ٌٍؾوة ٌٍٚٛالغ ا

 
 01ّىً 

 انفه وانعىف في مخرجات انفه انعراقي 

للَ ثؼ٘ اٌفٕب١ٔٓ اٌؼوال١١ٓ فٟ ِؼوٗ ِْزون
*

، فٟ ثو٠طب١ٔب ِٛٙٛػخ اٌؾوة ػٍٝ اٌؼواق، 

وبٌىٛالط ٌقٍك ّٜٔ ِٓ اٌوإ٠خ اٌزٟ رزٕبٚي اٌؾوة ثآ١ٌخ االؽزغبط ثٍٛبئً رم١ٕخ ِزؼلكح.  ٚوبٔذ رَؼٝ

ٚاٍزقلاَ اٌّٛاك اٌّزؼلكح  اٌزٟ ثلأد رَزؾٚو اٌقواة ٚكِبه االٔفغبهاد ا١ِٛ١ٌخ ِٚب ٠وافمٗ ِٓ فٛٙٝ، 

أٍالن، ٚلطغ لّبُ ِؾزولخ، ٚثمب٠ب ؽوائك .. ٘نا األٍٍٛة اٌنٞ ػوف ثبٌزوو١ت أٚ اٌفٓ اٌغب٘ي لل ٚعل 

ُ فوٙزٙب اٌم١ُ اٌزلا١ٌٚخ ا١ٌَب١ٍخ ٛو٠مٗ اٌٝ ٘نٖ األػّبي.. اٌزٟ رو٠ل ٛوػ اٌّٛٙٛع ػٍٝ ٚفك ِفب١٘

ٚاٌف١ٕخ ِؼبً 
8
. 

اْ ٘نٖ اٌزٛعٙبد اٌضمبف١خ فٟ اٍزضّبه ؽلس االؽزالي أجٕذ ػٍٝ ٛوٚؽبد فٕب١ٔٓ ػبهٙٛا اٌؾوة 

ٕٚٛهٚا ثْبػزٙب ، ٚثلأ ٚالغ ػوالٟ ٠ٕفزؼ ػٍٝ اٌّضبلفخ ٚاٌؾٛاه ٚرجبكي اٌوإٜ ِغ االفو. ٌمل ِٕؼ اٌفٕبْ 

 فٟ رّض١ً ِٛٙٛػبرٗ ٚٛوٚؽبرٗ اٌّزٕبلظخ. اٌؼوالٟ َِبؽخ ِٓ اٌؾو٠خ

ٚٔز١غخ ٌنٌه ظٙود ِٛٙٛػخ )فٓ اٌؾلس اٌزٟ ٚعلد ٕلا٘ب فٟ أػّبي ثؼ٘ اٌفٕب١ٔٓ(
*****

ِضً  

ل١ٚخ )اٌّمبثو اٌغّبػ١خ(
******

، ٚاالّزغبي ػٍٝ ص١ّخ اٌؼظبَ ٚثمب٠ب ص١بة، ٚفٟ اػبكح فىوح األصو اٌنٞ 

 ئكٞ ف١ٗ ا١ٌّّٔٛٚخ ٚاٌٛصبئم١خ  ؽٚٛهاً فؼبالً...٠ؾ١ً ػٍٝ ماووح ِب.. ٚ٘ٛ أٍٍٛة فٟ اٌفٓ ر

ٌٍؾوة، ٚوْفذ  ث١ّٕب ِضٍذ أػّبي أفوٜ ٌالٍزغبثخ اٌّجبّوح ٌٍٖواػبد ٚرؤص١و اٌؼٕف اٌّوٚع

ٚاِزلد رغبهة صب١ٔخ اٌٝ فىوح ػٓ ك٠ٕب١ِى١خ اٌزل١ِو ٚاٌّؾٕخ ٚاٌؾ١وح ٚاٌن٘ٛي ؽٛي اٌؼٕف ٚرؤص١وارٗ.. 

د األػّبي ػٍٝ اٌزوو١ت ٚاٌىٛالط، ػٕلِب أفند رم١ٕخ اٌىٛالط ؽ١ياً اٌغلهاْ ٚاٌؾٖبه االَٔبٟٔ ٚاػزّل

ِّٙبً ِٓ أػّبي اٌفٕب١ٔٓ اٌؼوال١١ٓ فٟ إٌَٛاد األف١وح ، ٚ٘ٛ أٍٍٛة الوة اٌٝ اٌزؼج١و فٟ ٔمً اٌٖٛه أٚ 

 أعيائٙب ٚرؾ٠ٍٛٙب اٌٝ ف١ٍمخ ر١ْو اٌٝ األًٕ ٚرؾلك ِالِؾٗ ٚرؼجو ػٕٗ.
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رٕبٌٚذ اؽواق  وبٌفل٠ٛ اهد ٌؾلٚك ثً م٘ت اٌٝ ٍٚبئً أوضو ؽلاصخٌُٚ ٠مف اٌفٓ اٌؼوالٟ فٟ ٘نٖ ا

، ٚػّل ٚاٌّىزجبدٚاٌىزت ِٚب رال٘ب ِٓ رل١ِو ٌٍّزبؽف ٚاٌغبِؼبد،  6113اٌّىزجبد فٟ ثغلاك ثؼل ؽوة 

اٌفٕبْٔٛ اٌٝ عّؼٙب وّب ٟ٘، ٠ٍفٙب اٌلفبْ ٚرؤوٍٙب ا١ٌٕواْ، ِٚٓ اٌُّٙ اٌمٛي: اْ اٌفٕبْ ٌُ ٠زون األصو ِٓ 

أْ ٠ؾووٗ، فمل ٚٙغ ثؼٚبً ِٓ األٌٛاْ اٌزٟ رغؼً ِٓ ٘نٖ اٌووبَ ٌٛؽخ رْى١ٍ١خ، ٚلل ِيط ث١ٓ كْٚ 

اٌَطؾ١ٓ اٌغب٘ي ٚاٌمٖلٞ. ٟٚ٘ فىوح إلػبكح أزبط األ١ّبء ػٍٝ ٚفك ِب ٠َّٝ ثبٌؾلس )اٌزفبػٍٟ(، اٌمبئُ 

ػٍٝ رمبثً اٌقبِبد ٚاألؽلاس ٚاٌٖٛه
*******

 . 

ٕٚبه ر١به فٕٟ آفو ِؼٕٟ
********

ثٕمً ِب ٠غوٞ ِٓ ؽلس ٠ِٟٛ ، ام ِضٍذ االهٕفخ  ِفوكح  

ؽلصذ ػ١ٍٙب ِْب٘ل اٌّٛد ٚاالٔزظبه ٚاٌقٛف ٚهثّب ثلالٌزٗ ِٕطمخ ػجٛه أٚ ػاللخ رٛلف رٛاعٗ هؽٍخ 

اإلَٔبْ فٟ اٌؾ١بح، اْ ٘نٖ األػّبي رئّو اٌٝ ِؾبٌٚخ فوٗ ٛبلخ رؼج١و٠خ ػٓ ؽلس، أٚ ّبفٔ ١ْ٠و 

 ػٍٝ اٌوف٘ ٚاالؽزغبط.  ف٠ماٌٝ ِىبْ، أٚ ٠ٛ٘خ ِٚٓ صُ 

ٚ٘ىنا رغٍذ ثؼ٘ اٌز١بهاد األفوٜ ِٕٙب ِب ٍّٟ )ثبٌَو٠ب١ٌخ( ٌىٕٙب ثوِٛى ٚالؼ١خ رؾًّ ٠ٛ٘خ 

ٚرْق١ٖبً ِىب١ٔبً ٚىِب١ٔبً ِؾٌّٛخ فٟ ثؼ٘ ِفبٍٕٙب ػٍٝ اٌَقو٠خ اٌزٟ ٚعلد ٌٙب ؽٚٛهاً فٟ اٌنٚق 

 اٌْؼجٟ ٚمائمزٗ اٌغّؼ١خ.

أٍب١ٌت ٍو٠ب١ٌخ، أّب ٘ٛ ّٟء فبهط إٌظبَ اٌَو٠بٌٟ اٌمبئُ ػٍٝ اْ ِب للِٗ اٌفٕبْٔٛ اٌؼوال١ْٛ ِٓ 

فٍك ػٛاٌُ األؽالَ، ٚؽ١ٓ أػبكٚا اٌٝ ٘نا إٌظبَ عيءاً ِٓ اٌفبػ١ٍخ اٌٛالؼ١خ اٌزٟ رئٌٍ اٌٝ ِغبٚهح 

األّىبي األوضو ٚالؼ١خ، ٚ وبْ ٘نا األٍٍٛة لبكهاً ػٍٝ اػطبء ِٛٙٛع ِؾلك ِٚؾًّ ثؤِىٕخ ٚأىِٕخ 

 ِؼوٚفخ.

زٕٛع األٍٍٛثٟ ٌٍفٓ اٌؼوالٟ رّلك اٌٝ ِفبًٕ أوضو غواثخ )ٚٚٙغ األّقبٓ ٚاٌّْىالد أِبَ اْ اٌ

اٌغلاي اٌؼِّٟٛ( .. ١ٌٌ ثّب ُ٘ ِقزٍفْٛ ثً ثّب ٘ٛ هأٞ ػبَ رنٚة ف١ٗ اٌفوٚق ٠ّٚؾٝ االفزالف
9

. ففٟ 

ب فٟ اٌْٛاهع البَ ٍٛجخ و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ ِؼوٙبً روو١ج١بً ػٓ اٌؾوة، لبئُ ػٍٝ ِقٍفبرٙ 6115ػبَ 

ٚاألىلخ ٚاٌفٚبء اٌؾٚوٞ اٌؼبَ.. ٚوبْ ٠ٕطٛٞ ػٍٝ ؽمً هِيٞ ٚاّبهٞ ٠مبهة اٌٖٛهح اٌٛالؼ١خ اٌزٟ 

أٔجٕذ فٟ أم٘بْ إٌبً .. ثبػزجبه٘ب اّبهاد ّى١ٍخ رّزٍه اِىب١ٔخ اٌزؾٛي اٌٝ اّبهاد ٚظ١ف١خ ػٕل ؽلٚك 

ِؼ١ٕخ ػٕلِب رورجٜ ثطج١ؼخ االٍزضّبه ٌٙب
10

ّؼوٗ ٍبُ٘ ثبالٌزفبد اٌٝ إٌّبظو . ٚفٟ ٙٛء مٌه وبْ اٌ

 اٌّؤٌٛفخ ٚالبِخ ؽفو٠بد فٟ أّىبٌٙب.

 

    

 04ّىً  03ّىً  06ّىً  00ّىً 
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 08ّىً  07ّىً  06ّىً  05ّىً 

    
 09ّىً 

  
  

 63ّىً  66ّىً  60ّىً  61ّىً 

  
 65ّىً  64ّىً 

    
 66 ّىً
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 67ّىً 

 

 انفه وتراجيذيا انكرادة

ٙوثذ ١ٍبهح ِفققخ ؽٟ اٌىواكح ثجغلاك .. ٚفل لزً أوضو ِٓ أهثؼّبئخ ٚرَؼخ ٚأهثؼْٛ ؽولبً، 

ٚعوػ أوجو ِٓ ٘نا اٌؼلك، ِْب٘ل اٌىزبثبد ٚإٌؼٟ ٚأٍّبء اٌّزفؾ١ّٓ رّأل اٌغلهاْ اٌزٟ إٔجؾذ ِياهاً 

٘نٖ اٌّؤٍبح .. ِغّٛػخ ِٓ اٌفٕب١ٔٓ اٌؼوال١١ٓ ألبِذ ػوٙبً فٟ ِىبْ ٌٍٕبً .. ٌُ ثمف اٌفٓ ثؼ١لاً ػٓ 

 اٌؾبكس ػٍٝ أٔمبٗ ٚثمب٠ب األصو اٌّؾزوق ٚثمب٠ب هائؾخ اٌؼفٓ ٚاٌلفبْ..

 
 68ّىً 

رٕٛػذ أٍب١ٌت اٌزؼج١و ّٚىٍذ ؽٚٛهاً عّب١٘و٠بً غ١و َِجٛق، لبئُ ػٍٝ اٌزؼبٛف ث١ٓ اٌغّٙٛه 

١مٝ ِٓ عٙخ أفوٜ فٟ اٍزلػبء اٌّؤٍبح ٚاٌٛلٛف ػٍٝ أوضو اٌغٛأت ِٓ عٙخ ٚاٌفٕبْٔٛ ٚاٌْؼواء ٚاٌٍّٛ

 اإلَٔب١ٔخ اٌزٟ كفٕٙب اإله٘بة.. ٌمل اٍزضّو اٌفٕبْٔٛ ٚٙؼبً رواع١ل٠بً.

وبْ ِؼوٗ اٌىواكح
11
لل ػجو ػٓ ٘نٖ اٌّؤٍبح ثزٚب٠ف ع١ّغ اٌفْٕٛ، اٌْؼو، ٚا١ٌٍّٛمٝ، ٚاٌوٍُ،  

ث١بْ اٌّغّٛػخ ٠ؼٍٓ "أْ ِؾولخ اٌىواكح رظً وبثٍٛبً ٌٓ  ٚإٌؾذ، ٚاٌزّض١ً اإل٠ؾبئٟ ٚفٓ اٌغَل.. ٚوبْ
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٠فبهق ماووح اإلَٔب١ٔخ ٚال َٔزط١غ ٔؾٓ اٌفٕب١ٔٓ اٌّْزوو١ٓ فٟ ٘نا اٌؼوٗ اٌغّبػٟ رغبٚى ٌٛػخ 

األِٙبد اٌضىٍٝ ثؤٚالك٘ٓ، فىبٔذ ٕوفبرُٙ فٟ أػّبٌٕب، ٚأْ اٌٛػٟ ثبٌّؤٍبح ٘ٛ ِب عّؼٕب ٚعؼٍٕب ٔؼًّ 

 ف١َوٖ هغُ افزالفبرٕب االٍٍٛث١خ ٚاٌضمبف١خ".ػٍٝ ِٛاعٙخ اإله٘بة ٚر

ٌمل أِزل أصو ٘نا اٌؾبكس ػبثواً ٌٍؾلٚك ّٚبهن فٕبْٔٛ ِٓ كٚي أعٕج١خ ِّب ٠ئّو اٌٝ أْ ٌغخ اٌفٓ 

اإلَٔب١ٔخ ٌُ رمف ػٕل ٙفبف ِٛٙٛع أٚ ؽبكصخ .. ٚأْ اٌمزً ٚاإله٘بة ٠ٚغ اٌفٕبْ أِبَ رَبإالد عنه٠خ 

ب وً ٠َٛ أٍئٍخ ٚعٛك٠خ ػٍٝ هأٍٙب.ِبما ٔفؼً ٔؾٓ اٌفٕبْٔٛ ؟ ً٘ ٠ٕجغٟ ثؾغُ اٌغؾ١ُ اٌنٞ رؼ١ْٗ ٚرٛاعٕٙ

 أْ ٔىوً اٌفٓ ٌٍوك ػٍٝ اإله٘بة ٚاٌّٛد ؟ أَ ٔزون وً ّٟء ٚٔجمٝ فٟ ؽلٚك اٌغّبي ؟

اْ اإلعبثخ ػٓ ٘نٖ األٍئٍخ ثم١ذ ػٍٝ ِو اٌؼٖٛه رزواٚػ ث١ٓ اٌّْبهوخ ٚاٌوف٘، ٚاما وبْ الثل 

 َب١ٔخ، فؤٔٗ ٍج١مٝ فٟ اٌّملِخ ٌٍزؼج١و ػٕٗ ٚاٌلفبع ػٓ اإلَٔبْ ٚٚعٛكٖ.ِٓ اٌمجٛي أْ ٌٍفٓ هٍبٌخ أ

   

   
  69ّىً  

 

 رض انكرادة االسانية وطرق انعرضمع

اٌفٕٟ فٟ ِؼوٗ اٌىواكح ِٓ ؽ١ش اٌزم١ٕخ اٚ ٛو٠مخ اٌؼوٗ اٌزٟ رالٌِ  رٕٛػذ اٍب١ٌت ارؼج١و

 اٌٛعلاْ اٌلافٍٟ ٌٍّْب٘ل ٚرؾو٠ه اٌؼٛاٛف االَٔب١ٔخ اىاء اٌّؤٍبح.

٠ٚجلٚ اْ االرغب٘بد االٍٍٛث١خ اٌزٟ لبَ ػ١ٍٙب اٌّؼوٗ وبٔذ فٟ اٌوٍُ ٚإٌؾذ ٚفْٕٛ اٌزوو١ت 

اٌزٟ فٍفٙب االٔفغبه اٌو٘بثٟ ٚاػبكح اٌناووح اٌٝ ِٕبٛك ِّٚوح ٚااللزواؽبد اٌف١ٕخ اٌمبئّخ ػٍٝ فٍك اٌج١ئخ 

 ٚغبِٚخ.

اِزلد اٌفؼب١ٌبد اٌف١ٕخ ٌزًٖ ِلا٘ب اٌٝ فَّخ ػْو فٕبٔبً كافً اٌّجٕٝ اٌّؾزوق ٚفبهعٗ، اٙبفخ 

اٌٝ ِْبهوبد ّؼو٠خ ٚػوٚٗ ا٠ؾبئ١خ .. ٚثبٌزبٌٟ إجؼ اٌّؼوٗ فطبثبً صمبف١بً رغبٚى اٌغّب١ٌبد اٌزم١ٍل٠خ 

ٌزؼج١و ٚللَ فٟ ماد اٌٛلذ هٍبٌخ اٌفٓ ٌإلَٔب١ٔخ اٌزٟ ثطج١ؼزٙب روف٘ اٌمزً ٚااله٘بة ٚاالثبكح .. فٟ ا

 فبٌفٕبْٔٛ ُ٘ ِٓ ٠ؾًّ اٌَغً اٌٛصبئمٟ ٌإلَٔبْ ػٍٝ ِو اٌؼٖٛه ..

ٌمل للَ ث٘ اٌفٕب١ٔٓ ٔٛػبً ِٓ االؽبٌخ فؼًّ )وو٠ُ اٌَؼلْٚ( روو١جبً ٌقوَٛٛ ١ِبٖ ٌُ ٠زًٖ ثّٖله، 

( .. صُ )ِؾّل ١َِو( فٟ اٍزؼبهرٗ ٌٍلهاعخ اٌزٟ 0إٌمل اٌنٞ ١ْ٠و اٌٝ رجبٛئ االٛفبء )ّىًٚ٘ٛ ٔٛع ِٓ 

(، اْ ٛو٠مخ اٌؼوٗ ٘نٖ رمبهة 6رٛلفذ، ٚ٘ٛ ػًّ ٠زىْٛ ِٓ صالس اعياء ِغ ثمب٠ب ِٓ اٌّىبْ .. )ّىً

 فْٕٛ اٌزوو١ت فٟ اٌوٍُ ٚاٌّٛاك اٌمبئّخ ػٍٝ إٌفب٠بد ٚاٌجمب٠ب اٌّؾوٚلخ.
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ٙلٞ( ٌٛؽخ ١ٍِئخ ثبٌؼالِبد ٚوؤٔٙب رزّب٘ٝ ِغ اٌْىً اٌجٖوٞ ٌٍج١ئخ اٌّؾوٚلخ ٚ٘نا ٚللَ )ٚٙبػ ِ

االٍٍٛة اٌنٞ ١ّ٠ي اٌفٕبْ، ٘ٛ الزواػ فٟ ِب ٠َّٝ ثبالؽبٌخ اٌٝ )اٌّْبثٗ( ٠ٚؼزّل ػٍٝ اال٠ؾبء ٌناووح 

ٛه ٚاٍزوعبع ٌالكهان اٌؾَٟ اٌزؤٍِٟ، فىبْ اٌؼًّ ٠ٕطٛٞ ػٍٝ اؽَبً ػ١ّك ثبٌّؤٍبح ٚرواوُ اٌٖ

 (.3اٌّْٛ٘خ ٚاٌٛأٙب اٌّزلافٍخ )ّىً

أِب )ؽبهس ِضٕٝ( فمل ػوٗ ػٍّٗ ّٙٓ اٍزضّبه اٌغَل اٚ ِب ٠َّٝ ثفٓ اٌغَل، ػٕلِب رّلك اٌفٕبْ 

 (.4ػٍٝ لجٛ رون آصبه االٔفغبه وٕٛع ِٓ اػبكح أزبط اٌؾبكصخ ٚاٌزنو١و ثبالعَبك اٌّزفؾّخ )ّىً

لكح رؼ١ل أزبط اّىبي ٕٚٛه، ٚلل ػًّ ػٍٝ رم١ٕبد ٚللَ )ؽ١ٍُ لبٍُ( ِطجٛػبد ٌٛعٖٛ ِقزٍفخ ِٚزؼ

( فٕٙبن فٟ Caution( .. ٚػٍّذ )ٕ٘بء ِبي هللا( اٛبهاً ٌٍّىبْ ٚوزجذ )5اٌطجبػخ اٌغواف١ى١خ )ّىً

اٌلافً ّٟء ِب .. اِٛاد ٚاّبهاد ٌجمب٠ب فبؽزوً .. ٚ٘نا اٌؼًّ ٔٛع ِٓ اٌزؼج١و اٌّئّوٞ اٌنٞ ٠ؾ١ً 

الزواػ ِض١و ِٓ ؽ١ش اٌْىً ِٚؤٌٛف ػٍٝ َِزٜٛ اٌؾ١بح اٌؼبِخ  ٌٍؾلس ٚال ٠مبهة ٕٛهرٗ .. ٚ٘ٛ

 (،6)ّىً

ِٚٓ االّبهح ٕ٘ب اٌٝ اْ ٍمٛٛ اٌزغ١ٌٕ اٌفٕٟ ٚٚاالٍٍٛثٟ وبْ ٚاؽلاً ِٓ ٍّبد اٌزؼج١و ػٓ اٌؾلس 

االه٘بثٟ ِّب عؼً إٌؾبد )هٙب فوؽبْ( البِخ ؽّبِبد ٔؾز١خ ٛبئوح ِٚؼٍمخ فٟ اٌٙٛاء رٕزْو فٟ اٌّىبْ 

 (.7اٌّٛؽِ .. أٙب االهٚاػ اٌَّبٌّخ ٟٚ٘ وً ِب رجمٝ )ّىًاٌقبٌٟ ٚ

اْ ِٕب٘ٚخ االه٘بة افند رزّلك فٟ اٌفٓ اٌؼوالٟ، ِّب عؼً ثؼ٘ ٍٚبئً اٌزؼج١و ربفن ِغبالً 

( البَ ِغبالً ِٓ اٌّْٛع ٠ًٕٛ اٌٝ ِىبْ ػٍّٗ، ٌٛؽخ وج١وح رزىئ ػٍٝ ك٠غبْاٍٚغ، ِٚضبالً فبْ )ِؾّل 

 (.8إٌبه اٌلائُ، أٚ اٌْؼٍخ االثل٠خ .. ٚ٘ٛ ف١ٍٜ ِٓ اٌوٍُ ٚفٓ اٌزوو١ت )ّىً اه٠ىخ ِْزؼٍخ، رفبهة ِٛلل

اْ ٘نٖ االٍب١ٌت فٟ اٌزؼج١و أّب رئّو اٌٝ فؼً اٌفٓ اٌؼوالٟ فٟ لٍت اٌؾلس، ٚاٌٌٛٛط اٌٝ اٌّواوي 

ٌفٕبْ اال االوضو اصبهح ِٓ وً ِب ٘ٛ اه٘بثٟ اٚ ػ١ٕف ألْ االَٔبْ فٟ إٌٙب٠خ ٘ٛ اٌٙلف االٍّٝ ٌٍفٓ، ِٚب ا

 ٕبٔغ ٚفبٌك ٌّبكح اٌغّبي ٚك٠ّٛرٗ.

 

  

 3ّىً  6ّىً  0ّىً 
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 6ّىً  5ّىً  4ّىً 

 

 

 

 8ّىً   7ّىً 

 

 خالصة

 اْ اٌفٓ فٟ اٌؼواق ٚػجو ربه٠قٗ ّبهن فٟ رم٠ًٛ األؽلاس ٍٚبُ٘ فٟ وْفٙب. .0

-0981اٌؼواق )وبْ ٌٍؾوة ؽٚٛهاً فٟ اٌفٓ اٌؼوالٟ ػٍٝ أوضو ِٓ أهثؼ١ٓ ػبِبً فبٙٙب  .6

0988( ،)0991-6113( ،)6113-6106.) 

 ٍبُ٘ اٌؼٕف ٚاإله٘بة فٟ رٕٛع اٌزؼج١و األٍٍٛثٟ ٌٍفٕب١ٔٓ. .3

وبْ ٌٍفٓ كٚهاً فبػالً فٟ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ اٌؼوال١خ ِٚالَِخ ٚعلاْ اٌؼمً اٌغّؼٟ فٟ هف٘ وً  .4

 أٔٛاع اإله٘بة.

ّقٖٟ ِْٚزون أل١ُ فالي ٍٕز١ٓ ثلافً ِؼوٙبً ػوال١بً  081ٕ٘بن اؽٖبئ١خ رمٛي أْ أوضو ِٓ  .5

 اٌؼواق ٚفبهعٗ ١ْ٠و ِؾزٛاٖ اٌٝ ِٕب٘ٚخ اإله٘بة ٚاٌؼٕف.

 

   
 00ّىً  01ّىً  9ّىً 
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 04ّىً  03ّىً  06ّىً 

 

 

 
 06ّىً   05ّىً 
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 .0986ثٍٛزو ِؼوٗ اٌفٓ ٌإلَٔب١ٔخ،   .3

 .0981اووَ اثوا١ُ٘، اٌمبك١ٍخ،   .4
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 ١ٌٚل ١ٍزٟ، لٕبثً.  .00
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 .6113اٌغ١ٍّخ، ِٓ ِؼوٗ رَبإالد ؽٛي اٌؾوة، و١ٍخ اٌفْٕٛ   .69
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 انمصادر وانهىامش

                                                           
من تموز حدث انفجار ارىابي في منطقة الكرادة وسط بغداد وكان يبعد عن مكان سكني مائتي  3في   1

متر ... راح ضحيتو اكثر من اربعمائة شخصًا ، شباب ونساء واطفال في اكبر مأساة عرفتيا االنسانية 
الحدث وصارت  حرقًا... وقد عبر الفنانون العراقيون عن ىذه الكارثة بطرائق عرض متنوعة في مكان

 االجساد المتفحمة عنوانًا في سجل الفن العراقي وتاريخو.
الحرب العراقية اإليرانية أو ما أصطاح عمييا حرب الخميج األولى دامت ثمان سنوات وانتيت في  *
، وقد خمقت أكثر من مميونين إنسان بين قتيل وجريح .. ودمارًا ىائاًل في البنى االقتصادية 8/8/1988

 ة.النفسي
 .126-122، ص2012، بيروت، ، مسالة العراق، الدار العربية لمعمون ناشرونمصطفى الكاظمي 2
 .51-50، ص2003، بينالي الشارقة الدولي، الشارقة، الفن و العنفطالل معال،  3
 ، في كتاب الفن والعنف، المصدر نفسو.منبف الرزاز 4

 قصف ممجأ العامرية. **
، ... ، دار أطمس لمنشر واإلنتاج اإلعالمي، 1لممزيد ينظر: د. عاصم عبد اهلل. تجميات العنف، ط 5

 وما بعدىا. 40، ص2007
 سنة دخول األمريكان كقوة عسكرية محتمة لمعراق. ***

، 2007عالم المعرفة، الكويت، ترجمة: ممدوح يوسف عمران، باربرا ويتمر، االنماط الثقافية لمعنف،  6
 .62ص

 سنة دخول األميركان كقوى عسكرية محتمة لمعراق. ****
، نسق التواصل والمثاقفة في الفن التشكيمي العراقي المعاصر، رسالة ماجستير غير محمد العنزي 7

 .2013منشورة، كمية الفنون الجميمة، بغداد، 
 2012اقامتو الفنانة مع اثنين من الفنانين البريطانيين في عام  معرض عمى قاعة موزائيك في برطانيا *

 تناول موضوع الحرب عمى العراق.
ن و ن لمنشر، العراق المعاصر، العراقي ، التاريخ المحرم دراسة تحميمية في الفكر السياسي نبيل ياسين 8

 . الفصل السادس.2008بغداد، 
 .2004أكد في بغداد سنة  قاعة معرض )ما بين التراب( أقامو الفنان عمى *****

المقابر الجماعية: ىي ضحايا دفنوا جماعيًا ألسباب سياسية وفتحت ىذه المقابر، بعد عام  ******
2003. 
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)تضاريس  لمعرض المشترك بعنوانو ا. 2007)بغداد باريس(  من ضمن معرض مشترك بعنوان *******
 .2007الذاكرة( 
 .2011األردن  –معرض عمى قاعة دار األندى، عمان  ********

 .24، ص1999، 1ال لمنشر، الدار البيضاء، طقعبد السالم بن عبد العال. ميثولوجيا الواقع، دار توب 9
، 2005حسن كريم عاتي. الرمز في الخطاب األدبي، دار الرسوم لمصحافة والنشر والتوزيع، بغداد،  10

 .62ص
شارك في المعرض خمسة عشر فنانًا تشكيميًا إضافة إلى مجموعة من الشعراء والموسيقيين، وكانت  11

مخرجاتو في الرسم والنحت والعروض التمثيمية واإليحائية.. ففي الفن التشكيمي عرض الفنانون )حارث 
مازن مثنى، حميم قاسم، رضا فرحان، رياض ىاشم، ضحى الكاتب، عفراء خالد، كريم السعدون، 

المعموري، محمد القاسم، محمد ديجان، محمد مسير، نادية فميح، ىادي ماىود، وضاح ميدي، ىناء مال 
 حين كانت أغمب الضحايا من النساء واألطفال والشباب.. اهلل(.
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Summary 

War was not distant, or that we merely carry some thoughts or memories of 

it. Forty years were enough for the accumulation of references and impressions 

framed with symbols and various shapes of death, destruction and the loss of 

hope. 

The manifestations of the Iraqi wars varied in the styles and proposals of 

Iraqi artists and in their participation in the process of coexistence with war, or 

in their expressions of it. Art simply came to be one of the participants of war, 

sensing its devastation and digging into its deep structures and forging 

innovative pathways and patterns to approach it, all new to what was customary 

in Iraqi art in the early Iraqi days of artistic pioneering and social tranquility. 

Methodology 

Iraqi history, as we know it, has recorded many events, occasions, and 

references for the environment of art and its output, all of which have supplied it 

with elements of change and peculiarity. At the same time, these formational 

circumstances have created certain normative aesthetic aspects for what has 

been termed as the “Art of Event”. 

The series of Iraqi wars imposed a pattern of artistic proposals based on the 

collaboration of art, society, reception, the variation of exhibition, and the 

formation of expressing the content. Therefore, we witnessed significant 

variation in both the individual and collective artistic styles, as well as the style 

of the era, all according to the impact of the deep shock that rocked post-war 

Iraqi society and highly influenced the general patterns of social, cultural and 

artistic structures, so much so that the opposition to war grew to become the 

fundamental idea that nagged art and artists. Yet it is one of the controversies 

that established a particular vision in the field of criticism. The dilemma of 

depicting an event of such proportions have set aside a significant part of the 

history of peace and delved right into the depth of tragedy. 

This study is an attempt to read into the ways and means of this artistic 

endeavor and the approaches it adopted. The study focused on the exhibition 

that was held by Iraqi artists to commemorate the Massacre of Karradah, which 

was perpetrated by terrorists on 3 July 2016, as one case study and an example 

of collaboration between art and society. This tragedy inflicted a deep wound 

into the Iraqi psyche and motivated many artists, poets, playwrights, and 

photographers to hold events and exhibitions recording what had happened on 
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the night of the terror act and what was left of the victims on the wall that was 

covered with flesh from pedestrians: mostly women and little children. The 

study concludes by asking the following questions: 

1. How did art present the event of death? 

2. What were the styles and proposals of exhibition? 

3. What are the artistic systems of rejecting terrorism and embracing hope in 

the persistence of life? 

As to the scenography of exhibition, the study attempted to look into the 

forms and styles of artistic disfiguration of reality and decoding the semiotics 

that reflect the event’s brutality. On that basis, the study concluded that: 

1. Iraqi art has responded to the scenery terrorism left behind, and presented 

it in a variety of styles. 

2. Art played an important role in combating terrorist ideologies in the 

media and influenced mass awareness. 

3. Iraqi art was the closest to war and its aftermath, through living 

experience. Therefore, the intimate approaching of events in the Iraqi art 

involved both conceptual and aesthetic interpretation not possessed by 

any other contemporary art. 

 

 


