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 ب

 

 ستهاللاإل
 

 قال هللا تعاىل:
 

ُ َواَل تَ تهِبْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن يَ ْفِتُنوَك َعْن بَ ْعِض َما نَ ُهْم ِبَا أتنْ َزَل اَّلله ُ  َوَأِن اْحُكْم بَ ي ْ أتنْ َزَل اَّلله

ُ َأْن ُيِصيبَ ُهْم بِبَ ْعِض ُذتنُوهِبِْم  ۖ  ِإلَْيَك  َا يُرِيُى اَّلله ِثريًا ِمَن النهاِس َوِإنه كَ  ۖ  فَِإْن تَ َولهْوا فَاْعَلْم َأَّنه

 )صىق هللا العظيم( َلَفاِسُقونَ 

 (4ٗ: األية )سورة ادلائىة
 

Allah SWT berfirman : 

 

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang 

diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah 

kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa 

yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah 

diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan 

menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan 

sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” 

( Al - Maidah : 49 ) 
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 اإلهىاء
 

 : أىدم ىذا البحث اعبامعي إىل

أعطاين ضباسة  الذم قد "إيٍت سطيوٌب"احملبوبة  كأمي الكريبة "ىارينطو"اؼبمحبوب  أيب الكرًن

عسى هللا أف يرضبهما كحفظهما هللا كأبقانبا ُب ، أقوؿ ؽبما شكرا جزيبللنجاح ىذا البحث ك 

 اآلخرة. سبلمة الدين كالدنيا ك

بعلومهم كجعلهم هللا عسى هللا أف ينفعٍت  ،اؼبعارؼك ين العلـو الذين علمو  الكرماءذٌب أسات

 اآلمنُت الساؼبُت ُب الدين كالدنيا كاآلخرة.من العابدين 

 عسى هللا أف هبزيهم أعماؽبم. ،احملبوبُت األعزاء إخواين
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 تقىيرالشكر و كلمة ال
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اغبمد هلل رب العرش العظيم، كالصبلة كالسبلـ على رسولو الكرًن، سيدان كموالان دمحم رؤكؼ 

 كأصحابو الذين بذلوا أنفوسهم كأمواؽبم ـبلصُت لوجو الكرًن.رحيم، كعلى الو 
هبداية هللا كتوفيقو سبحانو تعاىل جبهد كإجتهاد ككذلك  امعيلقد سبت كتابة ىذا البحث اعب

 شكران جريبلن إىل : ين يساعدكهنا. فلذلك يقدـ الباحثكمساعدة ىؤالء الذ
 .بلمية اغبكومية دباالنجموالان مالك إبراىيم اإلسمدير جامعة ارجو، األستاذ الدكتور موجيا راى  -ٔ
 كلية العلـو اإلنسانية.  ، عميدةستعادةالدكتورة ا  -ٕ
 الدكتور دمحم فيصل، رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا بكلية العلـو اإلنسانية.  -ٖ
  بقسم اللغة العربية كأدهبا. يكاديبكاأل شرؼاؼب ،اؼباجستَت أضبد خليل  -ٗ
 .ث اعبامعي على صبيع إرشادتوىذا البحُب كتابة شرؼ اؼب، الدينحلمي شيف الدكتور   -٘
لتعليم الغة العربية برانمج اػباص َب اك  أدهبا كلية العلـو اإلنسانية ُب قسم اللغة العربية ك اؼبدرسُت  -ٙ

عارفا ، الذين علموين حىت أكوف عاؼبا ك جبامعة موالان مالك إبراىيم االسبلمية اغبكومية دباالنج
 العربية.ابللغة 

جامعة موالان  ُبمن كّل ك  خصوصا أدهبا كلية العلـو اإلنسانيةُب قسم اللغة العربية ك أصدقاء   -ٚ
 .صاحبوين كأرشدكين َب كتابة البحث ، الذينعمومامالك إبراىيم االسبلمية اغبكومية دباالنج 

 
 

   تقريران        
 ٕٙٔٓ أكتوبر ، جماالن

 الباحث 
 

 وتركفاس ىاريمك ا ديتيرماد
 ٖٕ٘ٚٓٓٔٔالقيد : رقم 
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 صلخادلست
 

ىف الفلسطينيني  تفجري اإلتنتااري لىىظاهرة ال. ٖٕ٘ٚٓٓٔٔ. وتروفاس هاريتيا دوميرماد
قسم فينومينولوجيا إدموتنى هوسرل(. الباث اجلامعي.  )دراسة حتليلية Paradise Nowفيلم 

إلسالمية احلكومية ِباالتنج جامعة موالان مالك إبراهيم ا اللغة العربية وأدهبا كلية اإلتنساتنية
ٕٓٔٙ.  

 جستري.اادل ،الىكتور حلمي شيف الىين :فادلشر 
 

 .Paradise Nowفينومينولوجية، إدموتنى هوسرل، الكلمة الرئيسية : 

  

مؤكدا أف األعراض هبب اغبديث ك أعطاىا حركة فلسفية  فينومينولوجية ادموند ىوسرؿ ىي
مناسبة إلظهار النفس. فينومينولوجية أكؽبا تدفق فلسفة. مع أف فينومينولودية يشَت إىل ربليل اغبياة 
اليومية من كجهة نظر األشخاص الذم شاركوا فيها. ىذا التقليد يعطي اىتماما كبَتا على اإلدراؾ 

بدأت الستخدامها فينومينولوجية ادموند ىوسرؿ لعصر، كالتفسَت الناس عن خربهتم. مع تطور ا
الفيلم الذم اندرا ما درست التحليل الدراسات األدبية. ُب ىذه اؼبناسبة، كاف الباحث سيبحث 

 .Paradise Nowحعظط الناس من قبل. الفيلم اؼببحث ىو عملية ىاين أبة أسعاد ربت اؼبوضوع 
ة عملية التفجَت االنتحارم لدل الشخصية قدـ الباحث مشكلتُت، أكال ىي كيفية ظاىر 

اثنيا ىي أم نوع من أسسية اػبربة َب عملية التفجَت االنتحارم.  .Paradise Nowالرئيسية ُب فيلم 
اثلثا ىي أم نوع من أسسية اؼبعرفة َب عملية التفجَت االنتحارم. ك ذلك هبدؼ معرفة ظواىر َب 

 . Paradise Nowسسية الربة ك اؼبعرفة ُب فيلم عملية التفجَت االنتحارم اؼبوجودة ك شكل أ
ٍب  Paradise Nowاغبصوؿ على البياانت ىو إبستخداـ اؼبكتبية ك مصارد البياانت فيلم 

اؼبنهج الفينومينولوجية كيسمى أيضا اؼبنهج الوصفي النوعي. هبمع كربل ابؼبنهج الفينومينولوجية، 
 .ي، كاغبد، كاعبوىر كالعزميةكصفأربع خصائص، أعٍت ادموند ىوسرؿ أتكد اىل 

كبناء على نتيجة البحث، كجدت أف ظاىرة التفجَت االنتحارم مع الشخصية الرئيسية، 
من اؼبعرفة كاػبربة سعيد ك خالد، ىي اغبادثة الذم سباـ الواقع لوجود العقيدة كاإلاثرة من ؿبيطتها. 

الشخصية الرئيسية قبل عمليتها منظور على أّف لديهما بشأف التفجَت االنتحارم الذم حصل على 



 ك

 

شكوؾ كتردد قبل إطبلؽ العمل. ك كاف الباحث ىنا كجد الناحية االجتماعي كالناحية األسرة تؤثر  
العوامل اليت أدت إىل الشخصية كثَتا على تنفيذ عملية التفجَت اإلنتحارم. من انحية أخرم، 

ألنو أصبحت شريكا إلسرائيل ك رم انتقاما على موت كالد سعيد الرئيسية تلـز كاف التفجَت اإلنتحا
على الفوارؽ االجتماعية زبفيضات كالد خالد الساؽ اليمٌت عندما االنتفاضة األكىل. جبانب ذلك، 

، جعلهما يريدا اؼبساكاة ك العدالة من  من ذكم شعرنبا ربت الضغط العسكرم االسرائيلي كل اليـو
 .َت االنتحارمخبلؿ اؼبقاكمة مع التفج
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Fenomenologi Edmund Husserl sendiri adalah sebagai suatu aliran filsafat yang 

menekankan bahwa gejala-gejala harus diajak bicara dan diberi kesempatan memperlihatkan 

diri. Fenomenologi awalnya adalah aliran suatu filsafat. Bahwa Fenomenologi ini mengacu 

kepada analisis kehidupan sehari-hari dari sudut pandang orang yang terlibat di dalamnya. 

Tradisi ini memberi penekanan yang besar pada persepsi dan interpretasi orang mengenai 

pengalaman mereka sendiri. Dengan berkembangnya zaman, teori Fenomenologi Edmund 

Husserl mulai digunakan untk menganalisa sebuah kajian sastra. Dalam kesempatan ini 

peneliti ingin meneliti sebuah film yang jarang dikaji oleh kebanyakan orang. Film yang 

dikaji adalah karya Hanny Abu Assad yang berjudul Paradise Now.  

Peneliti menghadirkan dua masalah, pertama bagaimana fenomena aksi bom bunuh 

diri oleh pemeran utama dalam film Paradise Now. Kedua seperti apa dasar pengalaman 

dalam melakukan aksi bom bunuh diri. Ketiga seperi apa dasar pengetahuan dalam 

melakukan aksi bom bunuh diri. Dengan bertujuan mengetahui fenomena bom bunuh diri 

yang terjadi dan bentuk dasar pengalaman serta dasar pengetahuan dalam film Paradise Now. 

Data yang diperoleh menggunakan kajian pustaka dan menggunakan sumber data film 

Paradise Now kemudian dikumpulkan dengan metode Fenomenologi, metode ini disebut juga 

metode Deskriptif Kualitatif. Metode Fenomenoogi Edmund Husserl menekankan pada 

empat karakteristik, yaitu  deskriptif, reduksi,  esensi  dan  intensionalitas. 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa fenomena bom bunuh diri oleh 

pemeran utama, yakni Said dan Khalid, merupakan sebuah peristiwa yang sepenuhnya terjadi 

karena doktrin serta hasutan dari sekitarnya. Dari pengetahuan dan pengalaman mengenai 

bom bunuh diri yang diperoleh pemeran utama sebelum melakukan aksinya sangat terlihat 

bahwa mereka mengalami keraguan serta kebimbangan. Adapun disini peneliti menemukan 

aspek social dan aspek keluarga sangat mempengaruhi pelaksanaan misi bom bunuh diri. 

Disisi lain, faktor yang menyebabkan pemeran utama melakukan aksi bom bunuh diri adalah 

sebuah balas dendam atas kematian Ayah Said karena telah menjadi kaki tangan Israel dan 

pemotongan kaki kanan Ayah Kahlid ketika Intifada pertama. Selain itu, kesenjangan social 

yang mereka alami dibawah tekanan militer Israel setiap harinya membuat mereka 

menginginkan kesetaraan dan keadilan melalui perlawanan dengan melakukan aksi bom 

bunuh diri. 
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Ramaditya Domas Hariputro. 12310075. The phenomenon of Palestinian Suicide Bombing 

In Film Paradise Now (Theory Analysis of Phenomenology of Edmund Husserl). Thesis. 

Department of Arabic Language and Literature Faculty of Humanities at State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang 2016.  
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Phenomenology of Edmund Husserl is as a school of philosophy emphasizing that the 

symptoms should talk and given the opportunity to show themselves. Phenomenology 

original is a philosophical doctrine. Phenomenology that refers to the analysis of daily life 

from viewpoint of the people involved in it. This tradition is considerable emphasis on 

perception and interpretation of people about their own experiences. With the development of 

the times, Edmund Husserl's phenomenology theory began to be used to analyze a literary 

studies. On this occasion the author wants to examine a film that is rarely studied by most 

people. Film studied is the work of Hany Abu Assad titled Paradise Now. 

The researchers presented two problems, the first how the phenomenon of suicide 

bombings by the main character in the film Paradise Now. The second as the basis of 

experience in conducting suicide bombings. The third as the basis of knowledge in 

conducting suicide bombings. With the aim of knowing the phenomenon of suicide bombings 

that occur and form the basis of experience and knowledge base in the film Paradise Now. 

Data obtained using literature review and use data sources the film Paradise Now then 

collected by the method of Phenomenology, This method is also called qualitative descriptive 

method. Edmund Husserl's phenomenology method emphasizes on four characteristics, is 

descriptive, reduction, essence and intentionality. 

Based on the research results, found that the phenomenon of suicide bombing by the 

protagonist, Said and Khalid, is an event that occurred entirely because of the doctrine and 

agitation of the surrounding. Of knowledge and experience regarding the suicide bombing 

that obtained the protagonist before the act was very obvious that they are having doubts and 

vacillation. The researchers here found the social and family aspects greatly affect the 

implementation of a suicide bombing mission. Another aspect, factors that led to the main 

character commit suicide bombing was a revenge over the death of Said's father for being an 

accomplice of Israel and Khalid's father cuts right leg when the first Intifada. Other than that, 

the social inequalities that they experienced under Israeli military pressure every day make 

them want equality and justice through resistance with suicide bombings. 

 

 
 



 ن

 

 احملتوايت الباث
   صفاة الغالف

  ورقة فارغة
 صفاة العنوان 

 ب .............................................................................. اإلستهبلء
  ج ..... .................................................................. اإلىداء  .أ 
 د ............................................................ كلمة الشكر كالتقدير  .ب 
 ق .................................................................... تقرير اؼبشرؼ  .ج 
 ك ..................................................  تقرير عميدة كلية العلـو اإلنسانية .د 
  ز ................................................. تقرير رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا  .ق 
 ح ............................................  عبنة اؼبناقشة عن البحث اعبامعيتقرير  .ك 
 ط ................................................................... تقرير الباحث .ز 
 م  ....................................................................... خص اؼب .ح 
 ف ................................................................. ؿبتوايت البحث  .ط 

 الفصل األول
 ٔ .................................................................................. مقىمة

 ٔ .................................................................... خلفية البحث .أ 
 ٙ ..................................................................... أسئلة البحث .ب 
 ٙ ................................................................... أىداؼ البحث .ج 
 ٙ ..................................................................... فوائد البحث .د 
 ٚ ..................................................................  الدراسة السابقة .ق 
 ٜ .................................................................... منهج البحث .ك 

 ٓٔ ............................................................. طريقة صبع البياانت .ز
 ٓٔ .................................................................  ربليل البياانت .ح

 الفصل الثاين



 س

 

 ٕٔ ........................................................................ النظرياإلطار 
 ٕٔ ............................................................ يف فينومينولوجيةر تع .أ 
 ٚٔ ............................................................. اتريخ فينومينولوجية .ب 
 ٜٔ ............................................. ىوسرؿ إدموند فينومينولوجية اؼبؤسس .ج 

 الفصل الثالث
 ٖٕ ................................................................ هاحتليلعرض البياانت و 

 ٖٕ ..... ............................................................. كصف الفيلم .أ 
 ٖٔ .................................................................  ملخص الفيلم .ب 
 ٖ٘ ............................................... رسم بيايّن عملية التفجَت اإلنتحارم .ج 
 الشخصية الرئيسية التفجَت اإلنتحارم يةعمل .د 

 ٖٙ .........................................................  Paradise Nowَب فيلم 
 التفجَت اإلنتحارم  أساسية اػبربة كأساسية اؼبعرفة عملية .ق 

 ٗٗ .......................................................... Paradise Nowَب فيلم 
 ٗٗ ........................................................... الناحية اإلجتماعية .1
 ٔ٘ ............................................................... الناحية األسرة .2

 الفصل الرابع
 ٙ٘ .............................................................................. اإلختتام

 ٙ٘ .................................................................. نتيجة البحث .أ 
 ٚ٘ .................................................................... اإلقًتاحات .ب 

 ٛ٘ ........................................................................ قائمة ادلراجع 
 



1 

 

 الفصل األول

 ادلقىمة

 خلفية الباث . أ
األدب جداب للبحث. خاصة َب األعماؿ األدبية اليت تقّدـ اعبمل كالعاطفة   

ؼبستمعُت. األعماؿ األدبية ىي التعبَت اإلنساف الذم وبتول على اػبربة كالفكرة كالنشط 
كاغبماسة كالثقة َب تصّور اغبياة، حىت يدر على هنضة الركعة آبلة اللغوية كيصّور َب 
الكتابة. األعماؿ األدبية ىي من خياؿ الشخص كتؤثر اعبماؿ إىل ذىن القارئ. كمن 
انحية جنسها تنقسم على ثبلثة أشياء، كىي النثر كالشعر كاؼبسرحي. كتركيز على نوع أثر 

 ٔاألديب النثر ألف ىو الركاية كالركاية تعرض كثَتا عن عناصر اإلجتماعي.

كصف اإلجتماعي الذم يصور الوقت اك  ُب األدب اإلجتماعي، أف األدب ىو
اغبالة َب العصر اؼبعُت، أك األدب ىو مظهر من مظاىر الظركؼ االجتماعية كالثقافية 

Wellek dan Warren)كاألحداث التارىبية. كما فعل كلك ككارف  أهنما ؿباكلة لصياغة (
 (ٕنص، )( عوامل خارج الٔ) :العبلقة بُت األدب كاجملتمع يبكن دراستها عن طريق

  ٕالعبلقة بُت النصوص األدبية كاجملتمع.

اف األعماؿ األدبية قديبا كحديثا، ؽبا طبيعتها اػباصة ُب صبيع النواحي. كينبغي 
لنا أف نفهم األعماؿ األدبية فهما جيدا. كبدكف الفهم الصحيح عن األعماؿ األدبية لن 

 كبصل على الفهم.

حينما نتحدث عن األدب، ال يبكن أف ينكرىا أف شكل الدراسات أك األدب 
أف  االفًتاضاتككثَت من الطبلب  .ىو كاحد منها األفبلـمتنوعة. ُب ىذه اغبالة أف 
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أف أغراض دراسة  كوبتاج ؼبعرفتومن الدراسة األدب.  األغراضليس الكائن أك  األفبلـ
واف أك القصة كالشعر. الفيلم ىو أكثر اغبركة ُب األدب ال ينبغي أف يكوف عن كتابة الدي

كمن  .أم كذلك قليبل من الفيلم ىبضع التحويل من األعمل األدبية .السمعية كالبصرية
(.Ekranisasi)الشائع ىذه األايـ ُب عامل السينما أك فيلم غالبا ما يشار إىل إكرانيساسي 

إىل الفيلم يؤثر اىل تغيَت  ، ربويل البحث من األدب(Ekranisasi)َب إكرانيساس 
اغباصل الذم إستخدمت اللغة اك الكلمات اىل الفيلم بواسطتها الصورة ظبعّي بصرّم. 
إستخدمت اللغة اك الكلمات َب قصة الرظبية ك الصورية، مع أّف َب فيلم كلها ابستخداـ 

للغة الصورة احملركة اك ظبعّي بصرّم حىت تقدًن سلسلة من األحداث. كلكن أف تكوف ا
  ٖآلة تفّضل َب تعبَته.

اليت ألفها  (Ayat Ayat Cinta)كمثل تغَت الوجود قصة اغبب ربت اؼبوضوع 
. كلكن ليس ٕٚٓٓحبيب الرضبن السرازم ًّب تصوير سينمائّي مع ىانونج برامانتيو َب 

غرض اػباص من الباحث َب مبلحظة عن ىذه التغيَت. نظرا من الواقعة كالظاىرة ُب 
 من ىبلعألف عمل الفيلم ال فيلم، كالباحث سيبحث من تلك اعبهتُت عن ىذا الفيلم. 

 الصراع.ها سببتالظاىرة اليت 

نتحدث عن ىذه الظاىرة بُت الصراع، سوؼ يبحث الباحث عن التعارض 
اؼبطوؿ اؼبوجودة َب شرؽ األكسط. أفضلها ىي التعارض بُت إسرائيل ك فلسطُت الذم 

 إطبلؽ انر. اىتماما كافيا للمجتمع العاؼبي اليـويُبدأ من نصف القرف اؼباضي حىت يناؿ 
قويّة مع مناضل  تفجَت اإلنتحارم. كيعترب الالنزاع كثَتا ما ربدث ُب منطقةكىدنة  

كيعتقد .  ُب حاجة إىل األسلحة كالذخَتة من عقلو ىو أيضا ىجـو كبَتفلسطينيُت
ىجـو . على أساس اعبهاد، يهدؼ الشهيد الذم عملوا ىو التفجَتات االنتحارية

                                                 
3
http://sastra-sekura.blogspot.co.id/2015/12/transformasi-karya-sastra-ke-bentuk-film.html(5 

Januari 2015). 

http://sastra-sekura.blogspot.co.id/2015/12/transformasi-karya-sastra-ke-bentuk-film.html(5
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العسكرية أك شبو اجملموعات من  ـبطط كمنظم ىو نوع من التكتيك، تفجَت اإلنتحارمال
 . العسكرية اليت ارتكبت

قاؿ نواؼ حائل التكرارم َب كتاب العماليات اإلستشهادية َب ميزاف الفقهي 
م تفجَته بواسطة ىو قنبلة احملفظة أك قنبلة السيارة الذ تفجَت اإلنتحارمعند تعريف ال

ركب  أك َب م األعداء معأك اؼبكاف مأىولة  عن طريق اخًتاؽ صفوؼ العدك ؾباىد
. كاستعداد اؼبرتكب العدكإنطبلؽ  قتل أك إصابة العدك أك إىل هبدؼكالطيارة كغَتىا 

م نفذت  الذ تفجَت اإلنتحارمالاىل  كالتعريف السابق تشَت ٗللموت ألجل ىذا الغرض.
 . كعند نواؼ اؼبرتكب يسمى ابجملاىد.كشكل من أشكاؿ اعبهاد

عن اإلرىاب  (Chicago)شيكاغ مدير مشركع  (Pape) ككفقا لركبرت بيب
، إف طبسة كتسعُت َب اؼبائة من اإلعتداء َب ُب تفجَتات انتحارية كاؼبستشرؽاالنتحارم 

معُّت ىو لديها ىدؼ اسًتاتيجي : بُت االرىاب كاعبهاد تفجَت اإلنتحارمأكقات ال
أنو ُب  (Pape). قاؿ بيب االحتبلؿ لسحب قواهتا من منطقة متنازع عليهايفرض البلد 

يستخدـ ليحارب  سياسيةال كطريقةاألخَتة من اؽبجمات االنتحارية  ود القليلة العق
 ٘.الرأم العاـ يلعب دكرا ُب ربديد السياسةالبلداف الديبقراطّي أين ما 

مناضل  اغبركات اغبدرية كثَت من األحياف تقـو هبا  اؼبذكورة، التفكَت ُب النموذج
 كالنصراين كالوجيو عاملوا اليهود. (ISIS)كضباس كالدكلة االسبلمية  ُب فلسطُت األسبلـ

اف  يتمىو العدك كالبد عليو التدمَت.   اإلسبلميُت الذين تعاكنوا مع إسرائيل كأمريكا
نتقامية من االجمات اؼبتنوعة ألجل تدمَت عدّكه. أكثر من اؽباؼبعركة  التشغيل طريقات

، كلكن اإلنتحارم فبنوع العدك يسمح اإلىتداء ردا على. تفجَت اإلنتحارمب الفلسطينيُت
 َب الدين. 

                                                 
 .ٖٙ-ٖ٘(، ٜٜٚٔدمسقس: دار الفكر، (َب ميزاف الفقهي  العماليات اإلستشهاديةنواؼ حائل التكرارم،  ٗ

5
 http://id.wikipedia.org/wiki/ konten Serangan bunuh diri (28 Juni 2010). 
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ظاىرة التعارض بُت إسرائيل كالفلسطينيُت ىي مزعجة جدا. تبدأ بعد اغبرب 
العاؼبية الثانية أف إسرائيل الذين يرغبوف ُب اغبصوؿ على دكلة خاصة هبم. َب التاريخ، 

ُت كتنفركف من أرضهم بعد اغبرب تعترب ىذه اغبالة على سكاهنا الذم شعركا النازح
الصليبية ألف بسبب تشهَت اعبيش اإلسبلمي عبنح اىل اؼبسيحيُت. حىت أخذكا أراضي 
الدكلة اليت قاؿ ىي أرض أجدادىم كحينئذ مستعمرة بريطانية ألف نظرا اىل التاريخ على 

ضا أهنم مستحق لذلك األرض. من جهة أخرل، كاف العوامل السياسية كاالقتصادية أي
ما تسبب التعارض. لذلك يبدك التعارض َب شرؽ األكسط بُت فلسطُت كإسرائيل الذم 

.  ٙال يزاؿ حىت اليـو

َب ىذا البحث إف الباحث يريد القارئ ألف يفهم على بينة من طبيعة الفيلم    
اليت أطلقها الفلسطينيوف  تفجَت اإلنتحارمكاألعماؿ األدبية كالظاىرة َب عملية ال

عمدا. ىذه كلها ما يتعّلق ابلغرض الذم  اضطهاد ؽبمعلى  اإلسرائيلي للعسكرمّ 
الذم وبكى حكاية الشجن Paradise Now سيبحث الباحث يعٍت َب فيلم 

كاالضطراابت الفلسطينيُت على شّدة إضظهاد إسرائيل مطوؿ. ذلك يسّبب أتثَتا 
 الصراعات خسيسا اىل شأف كحاؿ فلسطينيُت. كأف السبلـ كالسكينة ليست ؼبن ُب

أطلقت التفجَت ستشهاد قبل للشهيد فبا هبعلها أتخذ اػبيار اإلقليمية االضطراابت. 
 ٚاإلنتحارم.

ىو فعل شابُت فلسطينيُت خالد  Paradise Nowكانت بداية النزاع ُب فيلم   
كسعيد الذاف ُب حياة ؿبدكدة كالبسيطة حيت أخدا القرار لقبوؿ العرض من صباؿ كىي 

ة الفلسطينية اليت لديها مهمة خاصة ُب ىجـو االسرائيلي. كاستند ىذا صباعة متشدد
كلكن ُب سياؽ  االختيار على الوعد كالقسم من الشبُت يعٍت استعداد الشهيد معا.

                                                 
6
 http://www.davotmarbun.com/2010/01/penyebab-awal-konflik-palestina-dengan.html (19 

November 2012). 
7
 Observasi awal dalam Film Paradise Now, Warner Independent Pictures. 

http://www.davotmarbun.com/2010/01/penyebab-awal-konflik-palestina-dengan.html
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، كانت اؼبخالفات اؼبتعددة اليت جعلها االنتحارية القنببلتربت ستار من  بعثهم ربقيق
 .على كشك الًتدد

، إهنما ازباذاف ىذا القرار لَتيداف يعٍت خركج من الضغوط إضافة إىل ذلك  
كالقيود عبميع األعماؿ الوحشية من اسرائيل خصوصا اعبيش اإلسرائيلي لتنفيذ اؽبجمات 

. االنتحارم ىو الذخَتة الرئيسية األبرايءكلقطات كاللكمات، حىت قتل من الفلسطينيُت 
 .ين مرادفا للتفجَتات االنتحارية النفسيةُب الواقع اؼبتشدد خالد كسعيد إلطبلؽ العمل.

ألنو يعتقد مثل ىذا العمل من اؼبعقوؿ أف يكوف عمل عظيم كدبا يتناسب مع ما فعل 
 .إسرائيل إليهم

كفقا من ذلك السبب يريد الباحث لتحليل الفيلم الذم يسّبب التعارض اؼبطوؿ   
 تفجَت اإلنتحارمر بعث بُت اسرائيل ك فلسطُت. حىت سنجد ربدث اؼبتعددة من الظواى

اليت سيتم الكشف عنها ُب فيلم اعبنة اآلف. ىهي اغبالة اليت ستصبح البحث كسيتم 
حبثها بشكل شامل ك ربليلها مكثف. ىبصص نظر ىذا الفيلم من كجهة علم األدب 

 اإلجتماعي، كنظرية الظواىر خاصة. 

 مينولوجيةمن أجل ذلك، كاف الباحث يرريد أف يبحث كوبلل البحث عن فينو 
ؼبعرفة معرفة شامبل على حقيقة . Paradise Nowادموند ىوسرؿ الذم يّصور َب فيلم 

بعث باغبوادث ك  Paradise Nowالظواىر اليت ربدث بُت إسرائيل ك فلسطُت َب فيلم 
يفيد فائدة . كأما اؼبقصود هبذا البحث ىو من مناضل الفلسطينيُت تفجَت اإلنتحارمال

كل ما يتعّلق مع نظرية فينومينولوجيا كالدراسة األدب العريب ك  لتطويراتمة ال سيما 
اعبيوسياسية ُب الشرؽ األكسط خاصة. كمن األسباب اؼبوجودة يتحقق الباحث غايتو 

َب فيلم الفلسطينيُت  لدل نتحارماإلتفجَت الظاىرة كيثبت اؼبوضوع ُب ىذا البحث "
Paradise Now إدموند ىوسرؿ دراسة ربليلية فينومينولوجيا". 
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 أسئلة الباث   . ب
بناء على خلفية البحث اليت شرحها الباحث كما سبق، فحدد أسئلة ىذا البحث 

 حوؿ ما يلي: 
 ؟ ”Paradise Now“َب فيلم  ( ما الظاىرة اليت تدؿ على عملية التفجَت اإلنتحارمٔ
َب فيلم  الرئيسيةالشخصية اػبربة اليت تسبب عملية التفجَت اإلنتحارم مع  أساسية( ما ٕ

“Paradise Now”؟ 
َب  الشخصية الرئيسيةاؼبعرفة اليت تسبب عملية التفجَت اإلنتحارم مع  أساسية( ما ٖ

 ؟”Paradise Now“فيلم 
 ج. أهىف الباث

كفقا على ربديد أسئلة البحث السابقة يهدؼ ىذا البحث كشف عن األمور  
 اآلتية:

 . ”Paradise Now“َب فيلم  تفجَت اإلنتحارم ( ؼبعرفة ظاىرة اليت تدؿ على عمليةٔ
َب  الشخصية الرئيسيةاػبربة اليت تسبب عملية تفجَت اإلنتحارم مع  أساسية( ؼبعرفة ٕ

 .”Paradise Now“فيلم 
َب  الشخصية الرئيسيةاؼبعرفة اليت تسبب عملية تفجَت اإلنتحارم مع  أساسية( ؼبعرفة ٖ

 .”Paradise Now“فيلم 
 ثد. فوائى البا

قسم الباحث ُب ىذا الفواعد إىل القسمُت، كنبا نظرية ك تطبيقية. كبياهنما  
 كمايلي : 

 الفائدة النظرية  ( أ
 من الفوائد النظرية اؼبستمدة من ىذا البحث كما يلي: 
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زايدة البحث العلمي َب األدب اإلجتماعي خاصة عن نظرية ظواىرية ادموند  (1
 ىسرؿ.

 طريقة حبثو.مساعدة َب فهم عن نظرية ظواىرية ك  (2
 الفائدة التطبيقية  ( ب

 من الفوائد التطبيقية اؼبستمدة من ىذا البحث كما يلي:
زايدة اؼبعرفة حوؿ حقيقة التعارض كالظواىر اؼبوجودة َب شرؽ األكسط بُت   (1

 فلسطُت كإسرائيل الىت صارت مباالة العاؼبي خاصة َب فيلم اعبنة اآلف.
بة كمرجعا َب ربليل االدب ليكوف ىذا البحث مصدرا َب ؾببلت اؼبناس  (2

 العريب.
 ه. الىراسة السابقة

كاف البحث عن تضارب الشرؽ األكسط ابستخداـ نظرية األدب اإلجتماعي 
قليبل. السيما البحث ابستخداـ الفيلم ليكوف أغراض حبثو. لكن، كجد الباحث حبثا 

 متشاهبا بظواىرية هبذا البحث كما كتبها:
 Valley Of The Wolves“اؼبوضوع "عزمية ُب فيلم, ربت ٕ٘ٔٓخَت البيوين,  (ٔ

Palestina” دراسة ربليلية فينومينولوجية إدموند ىسرؿ. ُب شعبة اللغة العربية
كادهبا كلية العلـو اإلنسانية كالثقافة حبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية 

 Valley Of“اغبكومية ماالنج. كأسئلة حبثها ىي: ما العناصر الداخلية ُب فيلم 

The Wolves Palestina”  عبنيد أيساف كابىادير ك راجي شامشاز ككيف عزمية ُب
عبنيد أيساف كابىادير ك راجي  ”Valley Of The Wolves Palestina“فيلم 

 Valley Of The“شامشاز. ككاف غرض من ىذا البحث ؼبعرفة العزمية ُب فيلم 

Wolves Palestina”  عبنيد أيساف كابىادير كراجي شامشاز. كذلك لفهم عن
نظرية األدب خاصة ربليلية فينومينولوجية. إستخدـ ىذا البحث اؼبنهج الوصفى 
التحليلي. تقنيات صبع البياانت اؼبستخدمة ىي الوصف كالتخفيض كاعبوىر 
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كالقصدية. كقد ًّب ربليل البياانت عن طريق اغبد من بياانت ال صلة ؽبا 
وضوع، قدـ البياانت كاستخبلص النتائج. كمن نتائج ىذه الدراسة نشَت اىل ابؼب

أف ىناؾ عبلقات ىجـو من قبل الداخلية اليت تضخ بُت دكلة إسرائيل من قبل 
أمريكا، ك ىذا يعٍت أف أم إسرائيل إىل فلسطُت تلقى الدعم ك اؼبساعدة من 

( ليست على PBB) حدةحلفائها ىو امريكا، فإنو يفتت أيضا كاتضع لؤلمم اؼبت
إستعدادا ؼبنع اؽبجمات اليت تشنها إسرائيل على فلسطُت مع أسباب داخلية، 

 لوضع حد لواقع مرير مع العديد من السكاف األصليُت َب فلسطُت ضحيا.
 Mario Teguh برانمج، ربت اؼبوضوع "ربليل ظواىرية َب ٕٔٔٓفًتم ىاؼبالُت،  (ٕ

Golden Ways Metro TV” ك الدعوة االسبلـ كلية الدعوة كعلم  لقسم اإلتصاؿ
االتصاؿ جامعة شريف ىداية هللا اإلسبلمية اغبكومية جباكرات. َب ىذا البحث، 
إستخدمت الباحثة نظرية ظواىرية لتحليل الربانمج َب التلفاز. نتائج ىذا البحث 
ىي أثر الربانمج للمشاىدين، كيف ىذا الربانمج يغَت منظورىم عن اؼبعلومات 

 ور ك كاف السلوؾ أحسن.كالشع
 

كأما اإلختبلؼ بُت ىذا البحث كالبحث السابق فهو النتائج. يهدؼ 
َب  ىذا البحث ؼبعرفة الظاىرة اؼبوجودة اليت تدؿ على عملية التفجَت اإلنتحارم

. كأما البحث السابق حصل على النتائج عن أثر الربانمج Paradise Nowفيلم 
الدراسة السابقة،  ساس على عرضلفيلم. األللمشاىدين ككذالك عن عزمية َب ا

ستخدـ مدخل نظرية اعتقد الباحث اف كثَتة من البحوث اؼبتعلقة بفيلم كت
 ظواىرية.
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 و. منهج الباث 

، اؼبنهج ىو الطريقة اؼبستخدمة َب البحث، كالبحث ىو ؿباكلة َب ٛقاؿ مارداليس
كمنتظم لتحقيق الصواب. كقاؿ فركؽ، ؾباؿ العلـو لينتج الوقائع كالقواعد ابلصرب كاحًتار 

اؼبنهج ىو الطرؽ كسًتاتيجية لفهم كاقعية، اػبطوات النظامية لكسر تركيب العلة ك 
 يستخدـ الباحث الطرائق هبذا البحث:. ٜاؼبعلوؿ التايل

 تنوع الباث  .1
إف الدراسة اليت يستخدـ الباحث ُب ىذا البحث من حيث جنسو كىو اؼبنهج 

في ىو الطريقة اؼبوافقة ؽبذا البحث. ألف تصميم فركض البحث كال الكيفي. اؼبنهج الكي
يستعمل الباحث الرقم َب التفسَت على اإلنتاج. كوبتاج اىل كصفية اتمة كضع الباحث 

 .ٓٔعلى ىذا البحث
كأما نوع البحث ؽبذا البحث ىو البحث الوصفي. كانت البياانت اليت تتكوف من 

داد بسبب الشكل من ىذه الدراسة تستعمل الكلمات كالصور كال تتكوف من اإلع
  ٔٔ.ابلدراسة الكيفية

 مصادر البياانت  .2
إف مصادر البياانت هبذا البحث ينقسم إىل القسمُت كنبا البياانت الرئيسية ك 

 الثانوية.
 البياانت الرئيسية  .1
 

                                                 
8
 Mardalis, Metode Penelitian Sastra Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Askara, 2004) 24. 

9
 Faruk, Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2012) 34. 

10
 Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (PT. Remaja Rosda Karya: Bandung, 1996) 6. 

 .ٔٔنفس اؼبرجع،  ٔٔ
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ىي البياانت اليت هبمعها كوبللها كيستنبطها الباحث عن البياانت األكىل.   
غباين ابو أسعد  Paradise Nowكمصدر البياانت الرئيسية ُب ىذا البحث  ىو فيلم 

 لدل تفجَت اإلنتحارمالظاىرة دقيقة عن  ٜٓ( دبدة Bero Beyerاؼبخرج بَتا بيَت )
 .  الفلسطينيُت

 البياانت الثانوية .2
البياانت اليت هبمعها كوبليلها كقدمها األخركف أم الباحث األخر. كالبياانت  ىي  

الثانوية مأخوذة من اؼبباحث العلمية كالكتب اؼبتعلقة هبذا البحث من كتب بعلم األدب 
 اإلجتماعي أعٍت فينومينولوجي كنظرية التعارض االجتماعي َب شرؽ األكسط.

 ج. طريقة مجع البياانت

لبياانت اليت يستخدمها الباحث غبصوؿ النتائج اؼبوجودة ُب ىذا طريقة صبع ا  
 البحث ىي:

 طريقة اؼببلحظة (1
. كالباحث يبحث ُب ىذه الطريقة يقـو اغبصوؿ على البياانت الرئيسية

 ؼبعرفة ىذا مع الباحثكيتم ذلك . Paradise Nowعن الظواىر كالتعارض َب فيلم 
 .األدبالفيلم وبتوم على عناصر من علم اجتماع 

  طريقة الواثئقية (2
يستخدـ الباحث ؽبذه الطريقة غبصل البياانت عن الظاىرة تفجَت    

 انتحارم.
 د. حتليل البياانت

كاف ىذا البحث ىو البحث الوصف الكيفي. كاؼبصدر األساسية ىي تطالع  
الكتب. إستنادا إىل أسلوب التحليل الوصفي اؼبذكورة كما السبق، كاف الباحث يصنع 
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خطوات البحث. تعبَت ىذه اػبطوات لسهولة الباحث َب حبث موضوع البحث. كيقسم 
 الباحث ثبلتة خطوات هبذا البحث : 

 .Paradise Nowتعيُت اؼبوضوع اؼبادل َب البحث، أعٌت َب فيلم  .1
َب اليت حدث  تفجَت اإلنتحارممشكلة البحث  األساسية، أعٌت ظاىرة التعيُت  .2
  .Paradise Nowفيلم 
 ة اؼبكتبية ذبمع البياانت اؼبؤيدة غبل مشكلة البحث.دراس .3
 ربليل البياانت ابؼبنهج الوصفى التحليلي كفقا ؼبنهج البحث كخطواتو. .4
 تقرير نتائج البحث كيكتبها َب تقرير البحث.  .5
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 فينومينولوجية تعريف . أ

عن اعبوىر الوعي كاعبوىر اؼبثايل من اؼبوضوع كاؼبفعوؿ   ىي علم فينومينولوجية
لسؤاؿ ىو، كيف يبكن ؽبذه اعبواىر غَت مرتبطة مع اإلذباىات . كاكإرتباط الوعي

يعٌت  epoche. كاؽبدؼ من epocheاقًتح ىوسرؿ إجراء يسمى السيكولوجية كاؼبادية. 
من التفكَت ُب األشياء. اؼبثاؿ،  كليسستعادة موقفنا من العامل، كىي موقف للعيش إل

نشًتم القلم غَت ذلك. كيف كاف القلم ك النظرية،  ال نفكر األشياء ك  القلم، عندما نشًتم
 ٕٔللكتابة، كىذا يعٍت أننا نعيش.

(. ٖٜٛٔ-ٜ٘ٛٔحركة فلسفية يسبقها إدموند ىوسرؿ )فينومينولوجية ىي 
. ٕٓل التفكَت اؼبؤثر ُب القرف أحد ؾبر  ٖٔفينومينولوجية ىي ربدث عن االنساف كالدنيا.

نومينولوجية جر إىل الفلسفة. يفّرؽ بُت العامل اؼبعركؼ ُب فياابتدأ مهنتو كرايضي، ٍب ى
. الدراسة عن العامل كاػبربة اؼبباشرة عن العامل مركز اىتماـ كالعامل فيو اإلنساف

الفلسفة، عطى األثر القوم على عن االىتماـ كاغبّس ي . رأم ىوسرؿفينومينولوجية
خاصة ُب أؼبانيا كفرنسا. فلذلك، ُب ىذه الكتابة أجّرب لعرض فينومينولوجية عند 

 إدموند ىوسرؿ.

 

                                                 
12

 Donny Gahral Adian, Percik Pemikiran Kontemporer: Sebuah Pengantar Komprehensif 

(Yogyakarta: Jalasutra, 2005), 151. 
13Sindung Haryanto, Spektrum Teori Sosial (Dari Klasik Hingga Postmodern), (Jogjakarta: Ar 

Ruzz, 2012), 129. 



13 

 

العلـو  مع أىل وفىبتلف مهنأاألعراض.  لفينومينولوجيا وبب أف يرلاكاف 
القوانُت  الفوائد. كَب العادة أف يصنعوفتسعى العبلقات ك الذم صبع البياانت،  ةاإلهبابي
ىي طريقة  . الفينومينولوجيةيتحركوف َب اجملاالت اؼبتأكدةالفينومينولوجيا  .تكالنظراي
ىذا أف مفهـو من  ؼبوجودة من قبل،طريقة ُب النظر إىل األمور. من اؼبعلومات ا ،التفكَت

 .من كجهة النظر األشخاص الذين شاركوا فيويشَت إىل ربليل من اغبياة اليومية 

أف الفينومينولوجية وبصل على اؼبتغَتات َب نفسها.  خببلؼ التأثَت اىل اػبارج، 
يبسطاف ا مأهن. (Marleau Ponty)كمَتلو بونيت  (Heidegger)فيلسوؼ ىايدغر ك

ىايدغر مع  .ىوسرؿ الفينومينولوجيةاؼبتميزة اػباصة من خبلؿ  الفينومينولوجية
 عن اهمذىب. ةياإلدراكالفينومينولوجية مع  ف بونيتالفينومينولوجية الوجودية، مع أ

 نساف ليس الفرد اليتاإلمفهـو األان اؼبتعالية.  عم رفضهما يسببوسرؿ ؽب الفينومينولوجية
 ٗٔ.اغبياة ، كعزلت ُب العاملاإلنساف ىو كجود ما َب الدنيا منفصلة عن البيئة.

هم على إدراؾ كتفسَت الناس عن خربهتم الًتكيز الكبَت يعطي ىذا التقليد ىو
الشخصية من خبلؿ اغبوار أك  كتقسيم اػبربةل االتصاالت  الفينومينولوجية تر  .اػباصة

من شيعة . ك من الفرضيات أك اؼبسّلماتأكثر أنبية  يةقصة الفردفينومينولوجيا، لاحملادثة. 
 الفينومينولوجيةال يبكن مبلحظتها. الذم سبيل إىل معارضة أم شيء الفينومينولوجية 

يبيل إىل  ية. كهبذه فإهنايعية كتسمى أيضا اؼبوضوعانية أك الوضعأيضا سبيل إىل معارضة طب
ل ليس فقط من عامل الثقافة كالطبيعية، كلكن على أف أم أدلة أك كقائع ستحصاالعتقاد 

 .األرقاـ، أك الوعي اغبياة يعٌت على سبيل اؼبثاؿأيضا مثالية، 

 

                                                 
14
http://jurnalstudi.blogspot.com/2009/03/pemikiran-fenomenologi-menurut-edmund.html )12 

Maret 2009( 

http://jurnalstudi.blogspot.com/2009/03/pemikiran-fenomenologi-menurut-edmund.html
http://jurnalstudi.blogspot.com/2009/03/pemikiran-fenomenologi-menurut-edmund.html
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اما معناىا كصفية، ك سع للكلمة كل دراسة دبعٌت الوا كاذف تعٍت الفينومينوليجية
سرؿ. ككل و احملدد فيشَت اىل مدرسة أك حركة فلسلية معاصرة مؤسسها ادموند ى

مشتق من الظاىرة. فكل ما يظهر،  متفقوف على تعبَت الفينومينولوجيةالفينومينولوجيُت 
تجربة، من غَت اؼبمكن التصديق الربة اك اػبكل ما ال يظهر َب ك  عينية، خربة يظهر َب

ىو دراسة اػبربات بقصد بلوغ ماىياهتا اك  كلذا فاف ىدؼ الفينومينولوجيةده. بوجو 
عللها اعبوىرية. كعلى الرغم من اف ىذا التعريف كاسع جدا، فانو مع ذلك يلقي ضوءا 

 15بدراسة كما يتصورىا ىسرؿ. ؼبيداف الذم هتتم الفينومينولوجيةعلى ا

 مراحل من التطور :ر َب ثبلث وسرؿ للفينومينولوجية فقد مأما تصور ى
الرايضة بعامة، كبلت االساسية َب اغبساب خباصة ك اىتم َب اؼبرحلة االكىل ابؼبش .1

 فضبل عن التفسَت النفسي للمنطق. 
اما اؼبرحلة الثانية فهي مرحلة علم النفس الوصفي. كقد كانت الفينومينولوجيا َب  .2

كال ابؼبثالية،  ىذا اؼبستول من التطور أتلف حقل حبث ؿبايد، ليست ابلواقعية
كؿبايدة ذباه كل ميتافيزيقا، كال بقبل ام افًتاض مسبق مهما كاف نوعو. 

 كابختصار لقد كانت يصلح اىل اف تكوف علما كصفيا خالصا.
أما اؼبرحلة الثالثة فهي مرحلة "الفينومينولوجيا الًتنسندنتالية". فقد حاكؿ ىوسرؿ  .3

اف تكوف كل العلـو متأصلة َب  فيها جعل الفينومينولوحيا فلسفة أكىل تفًتض
 16ؾباؿ اػبربة اػبالصة.
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 . ٓٔ(، ٕٚٓٓ، )بَتكت: دار الفارايب، الفينومينولوجيا اؼبنطق عند ادموند ىسرؿ يوسف سليم سبلمة، 

16
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ؼ ألربحت ىوسرؿ ىو فيلسوؼ أؼبانيا اؼبشهور أبب إدموند غوستا
يدؿ  Phainomenonمن اللغة اليواننية دبعٌت "ذبّلى".  الفينومينولوجية. الفينومينولوجية

اؼبوضوع الواحد  ة معركفة، كدخل على فهم اإلنساف.على "متجل". فينومينولوجية كاقع
ليست نفسها اليت ظهرت ابد، بل ُب الوعي، كتقدـ  الفينومينولوجيةُب العبلقة ابلوعي. 

ابلوعي اثنيا. العبلقة هبذا اغباؿ، فينومينولوجية ترّد خربة اإلنساف اؼبباشرة، على أف تلك 
   ٚٔاػبربة متعلقة ابؼبوضوع مكثفا.

ىتماـ النموذج اؼبعُت كعيا بدكف فينومينولوجية العلـو اؼبرشدة الال من غرض
التحيز النظرم بواسطة اػبربة اؼبختلفة كليس بواسطة ؾبموعة البياانت الكربل للنظرية 

 ٛٔالعامة خارجا من مضموف حقيقي.

، فينومينولوجية ىي أكال العلـو الظواىرية  ٜٔذكر ُب معجم إقبليزم أكسفورد
كيصنفها.  الفينومينولوجية تنوعة تصفقسم العلـو اؼب كمتميز من كوف )أنتولوجيا(، اثنيا

كالنتائج ىي فينومينولوجية علم الظاىرة اؼبفّرؽ من ما الكائن، أك علم يبُت الظاىرة  
تدرس الظاىرة  الفينومينولوجية. بعبارة أخرل، الفينومينولوجية كيصنفها، أك دراسة عن

 اليت تظهر أمامنا ككيف ظهورىا.

ُب التعريف الرئيسي، يعٍت بُت  الفينومينولوجية ُب الفلسفة، استخدـ تعريف
النظرية كاؼبنهج. كأما ُب فلسفة علم، تعريف الظواىرية ال يستخدـ ُب التعريف الرئيسي 

قليلة . النتيجة، ٕٓؼ حىت القرب ابلقرف ىذا اغباؿ يكّوف فينومينولوجية ال تعر  َب مرة.
 ٕٓة ُب حبث الفلسفة فقط.من فينومينولوجية تفهم كتدرس، كانقش ُب أطواؽ صغَت 

                                                 
17

 Misnal Munir, Aliran-Aliran Utama Filsafat Barat Kontemporer, (Lima: Yogyakarta, 2008), 89. 

18
 http://yoyoksiemo.blogspot.com/2007/10/edmund-husserl-1859-1938.html (20 Oktober 2015). 

19
 http://informationr.net/tdw/publ/papers/schutz02.html (11 September 2002). 

20 Misnal Munir, Aliran-Aliran Utama, 90. 
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ُب  ىذا العصر، فينومينولوجية معركؼ كمذىب الفلسفة كمنهج التفكَت، تدرس 
دكف تفتيش السبب من تلك الظاىرة،  (human phenomena)فينومينولوجية اإلنسانية 

كحقيقتها اؼبوضوعية، كظهورىا. الظواىرية ال زبرج من صواب الظاىرة كما تظهر حقيقيا، 
أبف الظاىرة اؼبنشأة موضوعا يبؤل دبعٌت غييب. لذلك، لنيل حقيقة الصواب، فبل بل التيقن 

 ٕٔبد ؼبركر تلك الظاىرة اؼبنشأة.

اؽبدؼ الرئيسي فينومينولوجية ىو تدرس عملية الظاىرة الواقعة ُب الوعي، 
أك مقبوؿ فنيا. جرّبت  معزّ  الفينومينولوجيةعمل، على سبيل اؼبثاؿ كيف كالفكر، كال

أف تبحث الفهم عن كيفية اإلنساف لتعمَت اؼبعٌت كالنظرايت اؼبهمة، ُب  مينولوجيةالفينو 
إطار بُت موضوعي. بُت موضوعي ألف الفهم عن العامل تشّكلو عبلقتنا ابآلخر كلو اؼبعٌت 

   ٕٕاؼبخًتع يستطيع أف يبلحظ ُب العمل، كالفن، كاألنشطة، ما زاؿ فيو الدكر لآلخر.

فينومينولوجية يركز ُب اؼبشكلة عن الصواب. قاؿ أبف  ُب أفكار ىوسرؿ، مفهـو
فينومينولوجية ليس الفلسفة فقط بل اؼبنهج، ألف فيها نناؿ اػبطوات إىل الظاىرة 

يبلغو اإلنساف. لكنو يرل أبف الفلسفة ليست الصة. تيقن كجود الصواب للجميع ك اػب
قاؿ أف اؼبنهج العلمي  فيها كفاؽ كاتفاؽ ألف عدـ اؼبنهج السديد كالتمسك اؼبوثوؽ.

ؼبشهور تكشف نفسها ابغبقيقة دكف اؼبنابلة. ىناؾ الشعار ا الفينومينولوجيةمنهج هبعل 
 ىذا توجيو ُب نفسو(. الشيء إىل )موجو selbst sachen den zu، ُب قائل فينومينولوجيا

 منهج فنشأ اؼبذكور، التفكَت عملية من ذىب نفسو. حقيقة لتعبَت ىبذؿ أنو الشيء،
  ظواىرم.

 

                                                 
21

 Basrowi, Metode Penelitian Kualitatif Prespektif Mikro, (Insan Cendekai: Surabaya,2002), 30. 
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 : يطلبو الذل الفينومينولوجيا معٌت عن يعلن أف ىورسل أمكن ذلك تبُت فمىت
 َب الذل اؼبعٌت ذلكك  كلكنو العلمية، اؼبيادين من النظاـ على ك العلم على يدؿ معٌت إنو

 خباصة الفلسفي الفكر )اؼبوقف اػبصوصية شديد للفكر( )اؼبوقف َب كالذل )اؼبنهج(
 23خباصة(. الفلسفى كاؼبنهج

االىتماـ القصدية  كنتيجة الفينومينولوجية ىوسرؿ ىيالذم ظهر   من بعض
ثبلثة أشياء،  قسمتا فكعي  يبكن تصورا دكف ربقيق شيء. حىت يكوفكعينا ال للوعي.

إىل  ائنات اؼبوجودة. حقيقة أف الوعي يوجويعٌت أف ىناؾ موضوع مفتوح على الك
 ألف الوعي ىو نقوؿ أبف الوعي لديها القصد،لن  ألفلقصد. اب اليت ظبي كائناتال

النعرؼ أننا مازلنا نرل اؼبنظر، إذا كاف نشعر اإلختبلؼ بُت شيئُت فمازلنا القصد. 
أف ىناؾ تفاعل العمل.  ىو ة أك صورة. الوعيراؾ ليس دبعٍت مرأبوعي شيئ. ىذا اإلد

التفاعل عن بُت اإلجراءات الوعي هبدؼ الوعي. كمع ذلك، ال ينبغي أف ينظر ىذا 
. ألنو ُب هناية اؼبطاؼ، ىناؾ كعي الوحيد، كقد أدرؾ الكائن الذم  التعاكف بُت العنصرين
 ٕٗ.كاف ؾبرد خلق الوعي

 فينومينولوجية اتريخ  . ب

الضوء على اىل الًتكيز  ،الفلسفة اإلنسانية ىي جزء ال يتجزأ من النظاـ الفلسفة
لديها  يةفلسفة اإلنسانال ،نظر كجودمالمن كجهة يعة أك اعبوىر اإلنساف. ينظر طبال

فركع الفلسفة. أم أخبلؽ، إكسيولوجيا، نظرية ل ف الذم ىو أكثر أنبية نسبيااؼبوق
عبوىر اباألساسية اؼبتعلقة  ، يتلخص ُب اؼبسألةلكعلم اعبم كالفلسفة االجتماعية، اؼبعرفة،

                                                 
 .٘ٔ(، ٕٚٓٓ)بَتكت: مركز دراسات الوحدة العربية، فكرة الفينومينولوجي طبسة دركس د. فتحى انقزك،   ٖٕ

24
 Harry Hamersma, Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern, (Jakarta: Gramedia, 1983), 117. 
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ُب  الذم لو إىتماما جيدا كاحدة من اؼبناقشات ُب الفلسفة اإلنساف ابعتبارىا .اإلنساين
 ٕ٘.ايـ ىو الفينومينولوجيةىذه األ

أكؿ استخداـ  ٛٔ. كُب القرف ٕٓينومينولوجية إال القرب من القرف ال تعرؼ ف
 فينومينولوجية كاسم النظرية عن الظهور، تكوف أساسا للمعرفة التجريبيةمصطلح 

فينومينولوجية اؼبقبل ابغباشة. عّرؼ جوىاف ىنريك المربت مصطلح فينومينولوجية ، اتبع 
لكريستياف ككلف. بعده، بدأ فيلسوؼ إمانويل كانت أف يستخدـ مصطلح 

، ٜٛٛٔت ك غ ك ؼ ىيغل. كُب فينومينولوجية ُب كتابتو، كذلك جوىاف غوتليب فيج
استخدـ فرانز برنتانو فينومينولوجية لعلم النفس الوصفي. من ىذه االستخداـ، بدأ 

 إدموند ىوسسرؿ أف أيخذ مصطلح فينومينولوجية للتفكَت عن القصد.

ليس اؼبهم فقط لفينومينولوجية، بل للفلسفة عامة. ألف ُب ىذا القرف،  ٛٔالقرف 
 ٕٙ. قبل ىذا القرف، انقسمت أفكار فلسفية مذىبُت متعارضُت.بدأت الفلسفة اغبديثة

ُب انحية أخرل مذىب ذبرييب تعتقد أبف اؼبعرفة نشأت من اغباشة. فنشعر العامل كنشاىد 
ما يفعل فيو. لتابع التجريبية، منبع اؼبعرفة الوافية ىي اػبربة. ما يبلك اإلنساف، يعمل 

ا، فلذلك، عند ىذا اؼبذىب، اإلنساف كالقرطاس لتدبَت اؼبواد اؼبقبلة ابغباشة كإدارهت
 األبيض اػباؿ، كيكتب ابػبربة.

الذم القصد ىو افًتاض كجودم تنص القصد ىو الفلسفة الرئيسية ؽبوسرؿ. 
، الوعي . من العكسعلى أف جوىر الواقع نفسو يبدك الوعي بديهية ؽبذا اؼبوضوعيبُت 

ر الواقع لواقع. الوعي للموضوع كجوىاو قناعة راسخة ُب منتصف منظر جوىر اؼبوضوع ى

                                                 
25

https://zainabzilullah.wordpress.com/2013/01/20/pemikiran-fenomenologi-menurut-edmund-

husserl/ (20 Januari 2013). 
26

 Misnal Munir, Aliran-Aliran Utama Filsafat Barat Kontemporer, (Lima: Yogyakarta.2008), 21-

28. 
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موضوع كموضوع  ؾبتمعابختصار، القصد ىو اؼبوضوع.  تتقارب مقصودة دبعٌت ُب
 ٕٚ .نفسيا

اعتقد أبف اؼبعرفة نشأت من قوة فكر اإلنساف  ، مذىب عقليكمن انحية أخرل
لعربة . اؼبعرفة احملصوؿ من العقل اليت مقبوؿ كعربة علمية عند ىذا اؼبذىب، ااك عقلية

تستخدـ لتأكيد حقيقة اؼبعرفة احملصوؿ من العقل فقط. العقل ال وبتاج اػبربة لتنزيل 
   ٕٛاغبقيقة من نفسو.

 هوسرل إدموتنى فينومينولوجية مؤسس ج.

الفيلسوؼ  يتعرؼ. ألكؿ مرة كمذىب العلمىي حركة فلسفية  الفينومينولوجية
ُب َب   (Prestejov) بركستيوؼ. كلد َب ىوسرؿ األؼباين إدموند غوستاؼ ألربشت

ُب اعبامعة درس لعائلة يهودية.  ٜ٘ٛٔأبريل  ٛ (Cekoslovakia)تشيكوسلوفاكيا 
ٍب بعد برلُت  (Leipzig)الفيزايء كالفلك، كالرايضيات، كالفلسفة, حىت َب اليبزيغ 

(Berlin)  ك كينا(Wina) . ُب فيينا انو مهتم ُب فلسفة برنتنو(Brentano) عمل استاذا .
حىت  (Gottingen). ٍب ُب غوتنغن ٜٔٓٔ – ٙٛٛٔمن سنة  (Hale)ُب جامعة ىاؿ 

كىو أيضا ؿباضر زائر ُب برلُت كلندف  ،(Freidburg)، كأخَتا ُب فرايبورغ ٜٙٔٔعاـ 
. ىوسرؿ مشهورا من خبلؿ طريقة اخًتع طريقة (Prahara)كابريس كأمسًتداـ، كالعاصفة 

ُب مدينة  ٖٜٛٔمات ىوسرؿ ُب عاـ  .زيد من التطوير للطبلبالفينومينولوجيا أف م
غبفظ الًتاث الفكرم من النازيُت، ازبذت صبيع الدفاتر كالسجبلت عبامعة فرايبورغ. 

 ٜٕ.(Belgia)ُب بلجيكا  (Leuven) لوفاف

                                                 
27

Muhammad Muslih, “Kesadaran Intuitif Plus Cahaya Ilahiyah: Husserl di Muka Cermin 

Sahrawardi”, Jurnal Tsaqofah, 2, (R Tsani, 1429), 260. 
28

 Engkus, Metode Penelitian Komunikasi Fenomenologi, (Wijaya Pajajaran: Bandung,2009), 3-4. 

29
 Harry Hamersma, Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern, (Jakarta: Gramedia, 1983), 114. 
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 ٛىنغاراي ُب  –إْمبَػرَاطُورِيَّة النمسا  كالية مورافيا بربكستيوؼ، ىوسرؿ إدموند كلد 
، العاـ اؼبساكم دبولد ىنرم برغوسا كجوف دكم. ىو الولد الثاين من أربعة ٜ٘ٛٔأبريل 

طَة ال مباؿ  أكالد. كالده أدكلف أبراىاـ ىوسرؿ كجويل ىوسرؿ، اشتق من الطَّبَػَقة اْلُمتَػَوسِّ
 القركف. اسم ىوسرؿ اعتقد من للمشكلة الدينية، كلو اختلطت ىذه العائلة يهوداي ُب

إسرائيل. ابتدأ الًتبية الرظبية ُب اؼبدرسة احمللية ُب كطنو، كُب العمر التاسع سّجل ُب 
Realgymnasium  نّقل إىل ُٜٙٛٔب فيينا. ُب عاـ ،Staatstygmnasium  ُب

 ٖٓأكلوموتس.

 ، فينومينولوجية اتريخ ُب قبل من ذكر كما  الظواىرية. مذىب مؤسس ىوسرؿ
 ُب أساسي علم فينومينولوجية قاؿ "القصد". ُب خاصة برنتانو، فرانز على أفكاره أثر

عنده ـبتلف  الفينومينولوجيةقبلي. تعريف  كصفتها اغبقيقة علم فينومينولوجية الفلسفة.
س نومينوف، كقاؿ فقط كلي الفينومينولوجيةقاؿ كانت أف اؼبادة تعرؼ  إبيبانويل كانت.

 ٖٔتشمل على نومينوف )التطور من أفكار كانت(. مينولوجيةالفينو ىوسرؿ أف 

 رفض مفتوحيا. الوعي ىوسرؿ قاؿ مغلقيا، ديكارتل الوعي نظرية مع ابؼبقارنة
 رظبية نظرية قبل ىو بل خ.كالتاري الثقافة الفينومينولوجية نسبية عن ىغل رأم ىوسرؿ

 اػبربة الفينومينولوجية .فينومينولوجية أنواع صبيع تطور أساس كجعلها ؽبغل، فينومينولوجية
 اإلنساف. كعي كتركيب األنشطة على تنتج ما

يرسم خطان ربت النظاـ اؼبعقد  ىوسرؿ (،ٜٓٓٔ) Investigations Logical ُب
من فلسفة. ىذا النظاـ وبرؾ من اؼبنطق إىل فلسفة اللغة، ٍب إىل أنتولوجيا. وبرؾ أنتولوجيا 

نومينولوجية، اليت تعرؼ علم عن أسس الوعي. فضبل عن تعبَت إىل "القصد" كينتهي ُب في

                                                 
30

 Donny, Pengantar Fenomenologi, (Koekosan: Depok, 2010), 21. 

31
 Misnal Munir, Aliran-Aliran Utama, 91. 
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فينومينولوجية، يبحث ىوسرؿ خاصية الوعي من الشخص األكؿ. حىت اآلف، تعريف 
 فينومينولوجية دراسة الوعي كاػبربة فيها.

انحية اؼبصاب،  فينومينولوجية نستطيع أف ندرس أشكاؿ اػبربة من قاؿ ىوسرؿ، ب
ومينولوجية ال تنجلي كل العمل الواعي، بل تشمل على نُػبُػْوَءة فينكأننا مصاب أيضا. 

العمل اؼبقبل، ابلنظر إىل األكجو اؼبتعلقة هبا. كلها تنبع من كيفية اإلنساف ُب عطاء 
خطأ ُب تعريف فينومينولوجية كدراسة عن اؼبعٌت، خربتو. فلذلك، التعريف اؼبوضوع ُب 

 الذم أكسع من اللغة التمثيلية. 

يبثل ىوسرؿ فينومينولوجية ُمْنَحٌتن غييب. عارض منهج "غييب مثايل" لكانت، 
)من اللغة  epocheلبحث الواقع خلف الظاىرة. ىذا البحث كزّع كانت على منهج 

 مدخل قرين على وبتاج إهبايب علم أبف ىوسرؿ قاؿ اليواننية دبعٌت التباعد من العقيدة(.
 إىل ؿبتاج لذلك اغبقيقي. الواقع أك اؼبنبع إىل عودة إبغراء الفهم تقدـ ظواىرية. فلسفة
 أك (bracketing)التكتيف ُب الفينومينولوجية تضع أك "زبفيض" منهجية اتخطو 

 على التحيز كل  من الشيء استنتاج ؿباكلة فباطلة ىناؾ التخفيض، بواسطة القوساف.
  ٕٖكغييب. ، جيةفينومينولو ك  فٍت، زبفيض ىي اؼبنهجية ابػبطوات كاؼبراد الواقع.

 اؼبفردات الوعي. خربة ىيكل ُب االىتماـ كضعنا القوساف، فينومينولوجية بوضع
 عن كوعينا  ابلشيء. اؼبباشرة العبلقة بسبب أك القصد، من جزء الوعي تفريق األساسية
 كمعناىا للشجرة بل ماداي، الشجرة هنتم أف لنا قبب فبل القوساف، ُب بوضعها الشجرة،

 ىوسرؿ. عند اػبربة نم نوئماتيك نوئما تعريف ىو ىذا خربتنا. ىيكل ُب

 كل  بقصدية. يسمى الوعي كنو  كجود ىوسرؿ كجد غييب، زبفيض بواسطة
 ىذا ُب اؼبهم الواعي. اؼبوضوع يعٍت موضوعيتها، كأنشطة )عقلي( قصدية أنشطة
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 اؼبادة جزء على بل القوساف، ُب فينومينولوجية ظهور كضع مشكلة ُب ليس فيض،التخ
 ٖٖالتايل. للموضوع اؼبفسر

 ُب اؼببلزمة أنشطة أربعة كجود تسبك الوعي قصدية ىيكل عن ىوسرؿ مبلحظة
 كجود التالية مبلحظتو استنتجت القواـ. ك االرتباط، التعّرؼ، موضوعية، منها، الوعي
 العلمية اػبلفية من يصدر النظرم التحيز من ربلل بطريقة تبلحظ كاؽبياكل اؼبعمق. العامل

 ٖٗقبلو. اؼبمتلكة
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 الثالثالفصل 

 عرض البياانت وحتليلها

 وصف الفيلم . أ

كىو ُب مسألة  كثَت من األسباب اليت تؤدم إىل قضية التفجَت َب العصر اآلف. 
كل من الطرفُت ىو ُب الواقع ما عزر أك ما السبب على أتدية التفجَت َب أم مكاف ما. 

هة. أف السبب الديٍت يكوف اػببلؼ حىت صارت اآلف ـبتلفة كمناقشة َب بعض اعب
ككاف اعبهاد يعلم َب اإلسبلـ كالغاية  .عندما التفجَت مرتبطة مع مذىب يسمى ابعبهاد
ىل هبذه السهولة عندما يقرر الناس إىل اك اؽبدؼ كما يريد أحد من كوف اعبهاد نفسو. 

حىت ىبسركف أكلئك الذين ىم األبرايء من الذنوب كحىت ؼبن َب عقيدة كاحدة معو اعبهاد 
مع اعبهة غَت مستهًت لتكوين اضطرااب ألجل السياسية عمدا ؟ مضاربة ؟ اك حيفيدكا 

هبعل بعض الناس بعيدة جدا لقبوؿ اؼبعرفة ؟ ما  على أساس التعصبية الغلوية حىت
 أعرؼ، ألنو لن تكوف كاضحا للمجتمع.

كباكؿ ىنا ألف ننظر إىل قصة اعبهاد الذم صنع اؼبخرج، ىاين أبو أسعد، ُب 
. وبكى ىذا الفيلم عن رجلُت شابُت الفلسطينيُت سعيد كخالد Paradise Nowفيلم  

الضفة الغربية الفلسطُت. أعدت على حد سواء ليصبحوا مفجرين كيسكناف َب انبلس، 
ىاين أبو أسعد ربظى مع اؼبخرج  ٕ٘ٓٓانتحاريُت اؽباكف. اإلنتاج السينمائي ُب عاـ 

ُب مهرجاف نيويورؾ السينمائي انتخب مشهور كبَتة ُب ساحة اؼبهرجاف السينمائي، 
رشح عبائزة األكسكار، من قبل ذلك فاز . Film Society of Lincoln Centerمع  ٕ٘ٓٓ

 .ألفضل فيلم أجنيب Golden Globeسابقا غولدف غلوب 
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الفيلم الصراع ُب الشرؽ األكسط من إخراج ىاين أبو أسعد اليت كتبها بَتك بيَت 
(Bero Beyer.) لعبت الفيلم من قبل قيس انشف )سعيد(، على دقيقة،  مع تسعُت

لنب عوبل )سها(، عامر حليحل )التوظيف(، ىياـ عباس )أـ سعيد( سلمن )خالد(،  
 كفبثلة أخر.

ظهور ىذا الفيلم ليست ىي ببل مناظرات. االرباد األمريقي دبدة ىذا الزماف 
 مسابقة أكسكار ُب Paradise Now الذم يعترب فبايبل إلسرائيل معًتض ألنو قبل تسابق

(Oscar).   .الطرؼ اؼبمايل إلسرائيل الـ على اعًتاؼ االرباد األمريقي ابستقبلؿ فلسطُت
كما نعلم أف أكسكار قبل أفضل فيلم من األفبلـ ابللغة األجنبية ُب سنة من عشرية 

حظ حسن لوجود اؼبناظرات اليت ذبعلها كافية ابالمتياز. ال أحد  Paradise Nowالببلد. 
ينكر أف ىذا الفيلم أيخد ـبطة اؼبناظرات أم العداكة بُت إسرائيل ك فلسطُت. لكن  أف

ال يريد أف يقع ُب شرؾ بغض إسرائيل أـ فلسطُت ُب ىذا الفيلم. ألف  ىاين أبو أسعد
تلك اإلشاعة خلفية فحسب، كثرت أحواؿ معقدة كعميقة هبرب عرضها ىو ُب ىذا 

 .نساف اليت ىي أىم من العداكة اليت ال هناية ؽباالفيلم كإعاشة اإلنسانية كحقوؽ اإل

ليس شخصا جديدا ُب صناعة فيلم الكفاح الفلسطيٍت. دخل  ىاين أبو أسعد
اجملاؿ التلفازم كالفيلمي كصنع برانمج التلفار حكى عن الوافدين كصنع الفيلم الوثيقي  

ُب بيبيجي   (Long Days in Gaza)ُب الربانمج الرابع ابلتلفاز (Dar O Dar) كدار أك دار
(BBC) ـ صنع أكؿ فيلمو فافَت حوس  ٕٜٜٔ. سنة(Paper House).  ىذا الفيلم حكى

عن الرجل الفلسطيٍت ُب الثالث عشر من عمره الذم يريد أف يبٍت بيتو من جديد بعد 
كحصل على اعبائزات العاؼبية  (NOS) أف ىدـ. فافَت حوس أعرضو التلفاز اؽبلندم نوس

ظهرت لنظره اليومي ُب  Paradise Nowألفبلـ. ابلنسبة ألسد فكرة فيلم ُب مهرجاف ا
. ُب أكؿ  الصحف كاعبرائد إىل ما فعلو اؼبكافحوف الفلسطينيوف من ىجـو بعد ىجـو

  تفكَته البسيط فكر أف ىذا خطوة تطرفية كما فكره كثَت من الناس.
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م يؤمنوف بعد مركر الزماف فكر أسعد أ فبكن أحد أف يفعل كذا ؟ كيف ى
كيعتقدكف كذا ؟ كيف حاؿ أىلو ؟ من ىذا اؼببدأ فهم أسد أف كثَتا من األحواؿ ال 
يعرفها اجملتمع العاـ عما حدث حقيقة. "أان درست كاثئق اؼبكافحُت الذين فشلوا ُب 
ربقيق القنبلة الشهيدية، كدرست التقرير الرظبي كالبياف من إسرائيل، ربدثت أبصحاهبم 

اهتم ألتفكر ُب أحواؽبم"، قاؿ أسد. اشًتؾ ُب صناعة ىذا الفيلم ؾبموعة كأقرابئهم، كأمه
كلوبنا  (Suha) من طبسُت فلسطينُت، كثبلثة ىولنديُت ) دخل فيهم اؼبمثبلف سوىا

 Antonie)أزاابؿ، كأربعة عشر أؼبانيا، كأربعة فرنسيُت )دخل فيهم اؼبصور أنطوين ىيبَتيل 

Heberle)  كبلجيكي، كعشرة إسرائيليُت، كأمريقي. دبدة الساعة كثبلثُت دقيقة بدأ ىذا
 .الفيلم جبر اؼبناظرات ال سيما ُب أثناء صناعتو

أف مدة أخذ صور ىذا الفيلم ُب طواؿ القلق كاالضطراب  ىاين أبو أسعداعًتؼ 
لوجود اؼبكافحُت الذين رفضوا صناعة ىذا الفيلم عن التفجَت الشهيد. لو أف بعضهم رأكا 
أف ىذا الفيلم سيأٌب ُب اجملتمع العاؼبي ابؼبعلومات عن اغبجة العقلية فبا فعلوا ابلقنبلة 

ـ العملية ابلتفجَت الشهيد ُب فلسطُت. ُب ىذا الشهيدية. اعترب ىذا الفيلم أكؿ فيلم قد
الفيلم اقتباس العمليات الشهيدية اليت صورىا بسيطا بعض صبعيات اؼبكافحُت 
الفلسطينُت ككتيبة من جيش عز الدين القسم. ابإلضافة إىل أف ىذا الفيلم هبر كثَتا من 

كأمنيسيت  (Best Europan Film) اؼبشاىدين كحصل على اعبائزات كبيس أكركابف فيلم
كنيتَتالند فيلم   (Amnesty International Film Award) إينتَتانسيوانؿ فيلم أكارد

 .(Nederlands Film Festival Award) أكارد فيستيفاؿ 

 Paradise Nowـبطة قصة اؼبكافحُت الستقبلؿ فلسطُت بشدهتا اإلنسانية تعترب 
البندقيات كالتفجَتات. طواؿ عرض الفيلم  فيلما سبثيليا ال فيلما حركيا أكثر فيو إطبلؽ

دبدة ساعة كنصف ساعة فقط ظبع إطبلقاف اؼبتتالياف من إطبلؽ البندقية، ال قطرة من 
ـ اليت تردد التوقف فيها  ٖٕٓٓالدـ يقطر. كابلعكس من سلسلة التصوير الفيلمي سنة 

لم الذم حصل على لوجود التفجَت كتردد إطبلؽ البندقية ُب انبلس. فبل دىشة ؽبذا الفي
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أك جازت للولد الثالث عشر  ٖٔ اعبائزات ُب كندا ك ُب أؼبانيا حصل على درجة فيجي
 ٖ٘من عمره اؼبشاىدة.

ُب برانمج  (Brian) "دبدة ىذا الزماف رأم أمريقا ليس رأاي إنسانيا"، كتبو برايف
 عدىاين أبو أسكيف كاف ىذا الفيلم ؿبمودا إلبداع يد   (.GOOGLE)مناقشة غوغل 

الذم صور حاؿ قلب سعيد عند توديع أمو. كمنظر أمو عند التكهن عن اؼبستقبل 
القبيح البنها بوسيلة ثفل القهوة. منظر أخذ فيديو قسم الشهداء الذم حدث ُب أحد 

اغبقيقي. ؼبا عرؼ علي سليماف فبثل خالد أف التفجَت   (PLO) مركز فرقة حربية فيئلؤك
الذم كلد  ىاين أبو أسعدجة إىل سبثيل أخر"،  قاؿ ألحد اؼبمكافحُت اضطرب. "الحا

 ُب ىلندا. 

دبدينة انبلس ُب الضفة الغربية ىو إحدل اإلعاقات  Paradise Nowلكن تصوير 
ذكرا ؼبدير موقع التمثيل الذم نبهو كخطفو الفرؽ اليت خافت ىذا  ىاين أبو أسعدلقيها 

الفيلم على صفتو النقدية. األف مرشد األعماؿ الفيلمية راقب أحدا يستمع إىل عظة من 
الفيلم ذكرا ؽبذا الفيلم عرض كاقعا جديدا ُب اغبياة اغبديثة بفلسطُت. قاؿ أسد أف فيلم 

Paradise Now اىدكف طبيعة ما كراء عملية التفجَت اإلنتحارم ألف أراد أف يفهم بو اؼبش
الفهم بداية اػبطوة إىل اؼبستقبل. أحد منظر سبثيلي ىذا الفيلم عرض دكاف فيديو ُب 
الضفة الغربية اليت تكوف موقعا سبثيليا ألمريقا كأكراب. إمبا ىذا الدكاف ابع شريط فيديو 

ف عمليتهم لدعوة األخرين إىل اؼبشاركة الذم صنعو اؼبكافحوف ابلتفجَت اإلنتحارم كبُت أ
 (Baseball) فيها. حاصل شريط ىذا فيديو اشًتؾ ُب الدكر كبطاقة العيب كرة البيسبوؿ

 .األمريقي
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قاؿ أبو أسد إنو تيقن أف الشعور ال يقدر على الدفع إىل عملية التفجَت 
م اليومية ُب الوالية اإلنتحارم. تعبَت كربائهم يؤٌب نقطة لذلك التفكَت عند إجراء حياهت

احملتلة كالسجن اؼبقفل ال جو فيو. "ابالحتبلؿ متنا. ُب ىذه اغبياة متنا. إف مل نستطع 
العيشة ابلعدالة، على األقل نستطيع اؼبوت ابلعدالة"، ىذا ما عربكه  اؼبسموع عادة ُب 

لست عرض ىذا الفيلم. الشعور ال قدرة لو لقوهتم حىت قتلهم أنفسهم كغَتىم ابلقوؿ 
ىاين ضعيفا. ىذا اغباؿ معقد، كإمبا ىذا اغباؿ عامة يعرض من الظلم كغَت العدالة، قاؿ 

. كقاؿ أف الفيلم الذم صنعو مل يقهر على إحدل اؼبناظرة أم الرأم كإمبا أراد أبو أسعد
                         ٖٙأف يعرض شيئا ال يظهر كمل ينفذ من قبل.

ة أخذ الصورة مباشرة من فلسطُت الذم ىو مكاف ىناؾ كثَت من العائق ُب عملي
التصادـ لتظهَت الفينومينولوجية اػبطَتة ُب أايـ مسلمي فلسطُت بسبب استعمار إسرائيل 

، بعض ىاين أبو أسعدككيف إجابة اعبهد الذم ينشأ ُب قلب سكاف فلسطُت. بل عند 
نظاـ الساعة الليلية.  أخذ الصورة ُب الليل. كُب نفس الوقت، ُب بعض قرية فلسطُت فيها

ُب آنذؾ، قليل فاعل الفيلم الذم يشًتؾ ُب أخذ الصورة. انبلس، أحد مكاف أخذ 
الصورة ؼبركز ؾباىد فلسطُت. ُب اغبقيقة عندما نبلحظ مرة اثنية ىذا الفيلم، فنحن ُب 

ن الصعوبة ُب التعيُت ىل ىذا فيلم أك معلومات التارىبية ألف ىذا الفيلم يصور ابغبقيقة ع
 اغبياة كاؼبوت ُب سبل انبلس. 

أف لدخوؿ  ىاين أبو أسعدانبلس ؽبا قيمة خاصة ُب عملية صنع الفيلم. وبكى        
انبلس، موظفو فيلم البد أف يتعامل مع جنود إسرائيل معاملة جيدة. كلكن، غبرص ُب 
 ذلك اؼبكاف علينا أف نتعامل مع سكاف فلسطُت. ُب اغبقيقة، ىذا صعب جدا. لسكاف

 فلسطُت، كبن من الشخص اؼبخطر، فكيف يبكن أف نعمل بكثرة األشخاص كاؼبواد ؟
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صبيع الناس يريدكف أف يقرؤكا نصنا ككثَت منهم اليفهموف حىت يستنبطوف استنباطا ـبتلفة 
ُب انبلس، جنود إسرائيل اليت تستعمر فلسطُت كاد كل يـو أف يقـو بتفتيش سجن 

يل إما من جهة الدابابت اليت سبر بنابلس كإما صوة سكاف فلسطُت. اعتداء جنود إسرائ
صاركخ كرماية ابركدة ُب الصباح يكوف الفطور. "علينا أف لبرب األشياء الكثَتة إىل ؾباىد 
فلسطُت دكف عرؼ جنود إسرائيل. الهبوز عليهم أف نعرؼ أننا نقـو ابالتصاؿ دبجاىد 

قياـ ُب جهة فلسطُت دبعٌت . ىذا من حالة معضلة. الىاين أبو أسعدفلسطُت" قاؿ 
معارضة إسرائيل كابلعكس. ىذه اغبالة تظهر األخبار أننا خالف تفجَت شاىد حىت 
هبعل حسن تييت، الرئيس احمللي ُب صنع فيلم ىبطف كصبيع موظفي فيلم يطلبونو ؾباىد 

 فلسطُت أف يًتكوا انبلس.

الرجل ابلباركدة أيمرف صبيع ُب يـو من األايـ، حينما ىجم إسرائيل قرية ُب انبلس،       
موظفي فيلم أف يذىبوف. اللبطئو ألف حياتو أىم من فيلم. اغبالة تزيد ـبطرة. قرب منا 
اغبرب اغبقيقي. حينما ظبعنا صوت الرماية ذىبنا إىل أمكنة أخرل كلكننا الننظر أم 

كبرر رصاصة. ىذا ىو أكثر ىائبل من اغبرب اغبقيقي. ىذا يربزان معضلة األخرل، كيف 
رئيسنا احمللي ؟ كيف طريقتنا لصحب سكاف فلسطُت دكف عرؼ جنود إسرائيل حىت 

ىاين أبو يكوف إسرائيل الوبسبنا عضوه ؟ كيف ندفع اؽبجمات ؟ ُب حالة صيقة، ابتكر 
يقرر أنو مل  ىاين أبو أسعدأف يقـو ابالتصاؿ بياسر عرافات الذم يعيش آنذؾ.  أسعد

 شيئا من فيلم الذم يرأسو. يقبل عرافات كعرافات اليعرؼ 

كاغبمد هلل بواسطة ىذا االتصاؿ الفعاؿ ألف حوايل ساعتُت بعد االتصاؿ صرؼ       
الرئيس احمللي. كلكن اؼبشكلة أتٌب أم أف عليو أف يقرر أبف يذىب من انبلس أك يثبت 
 فيو؟ لو ذىب ىو فهو يًتؾ حسن كموظفوا فيلم ُب اؼبشكلة الكبَتة. كلو ثبت ىو، فهو

مع أصحابو البد أف يعمل ُب دائرة اغبرب. فقاؿ أسد مع أف أخَتا أقرر أف أثبت ُب 
انبلوس ألف مالدم االختيار اآلخر. كلكن اؼبشكلة اآلخر أتٌب، ـبرج فيلم برك بيور يريد 

ىاين أف يؤخر صنع فيلم الذم يسَت ُب منتصف الفيلم. أخَتا بعد اجملادلة الطويلة، قرر 
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ابؼبظاىرة ُب اؼبدينة إليقاؼ األخبار اؼبنشار دكف إلغاء جنود  أف يقـو أبو أسعد
 ٖٚإسرايل.

ُب حُت، الصحاُب احمللي كالدكيل يبدأ أف يبحث عن خرب خطف حسن. نطلب       
منو أف ينتظر ألننا لباؼ بعاقبتو. "من اؼبنظور، حينما نسَت خطوة فنحن نريد أف نرجع 

. كبعد ثبلثة أسبوع، ىم يعملوف مرة اثنية خطوتُت. كل خطتنا ذبعل خلبل" قاؿ أساد
ربت قسرم كبَت ابػبطة األكىل، صنع فيلم. كاف انفجار انسف قدر ثبلشبائة مًتا من 
مكاف صنع فيلم. "جرينا إليو ككجدان ثبلث جنائز من الفتاة ُب مكاننا ألخذ الصورة ُب 

أخذ الصورة ألف علينا  البارحة. لبنا أزاابؿ ُب اإلعماء، كاآلف كبن النستطيع أف نستمر
أف نذىب. نقرر أف ننتقل إىل مكاف كالدٌب، نزاريت كنًتؾ انبلوس. "ىذا الفيلم أيخذ 
الصورة من مكاف اغبقيقة حىت حينما قاـ على سليماف كىو فاعل سعيد، مع ؾباىد 
فلسطُت اغبقيقي، ىو ُب قلق جدا فبل وبتاج إىل التمثيل للمرة الثانية. "كبن ُب قلق أيضا 
ألف ىناؾ منظم اغبقيقي حولنا كىو ينظران كصبيع موظفي فيلم كالفاعلُت ُب شدة القلق. 

. بعد اؼبشهد األكؿ حيث يلقي علي الرسالة، فأحد اجملاىدين أيٌب ىاين أبو أسعد"قاؿ 
، "سينتهي اعبميع ىنا، كلهم ىاين أبو أسعدكينهي صبيع أنشطة موظفي فيلم. فكر 

جملاىد أف يدؿ على علي كيف يبسك الباركدة على أحسن ينتهي". كلكن، أراد ذلك ا
 كجو. 

 

من عدة أخذ الصورة ُب النهار، عادة ىناؾ أكالد الفلسطُت الذين شاىدكه.        
حىت بعض اإلنساف ُب اجملتمع يرحبوف موظفي الفيلم ُب ؾبيئهم إىل مكاف أخذ الصورة. 
ذلك ألهنم يركف أمبا سيحكى الفيلم يدفع عملية استقبلؽبم كما يريدكف. ُب جهة سكاف 

ىاين أبو انسف انتحار بطل الستقبلؽبم. قرر  فلسطُت، بعض الذين وبسبوف أف فاعل
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أف عملية صنع فيلم هبعلو يبكي. كيقوؿ أف ىذا الفيلم يبس الشعور. ىذا ىو  أسعد
 الفيلم اإلنساين.

اؼبدير يعطى االختيار ُب مشكلة جداؿ فهم الدين ابعبواب غَت سهلة. ىو يريد 
اعلو. يهدؼ ىذا أف يعطي صورة عن أنشطة انسف انتحار نظرا من كجهة نظر ف

ليحضر شعور الشفقة بُت اؼبشاىدين كفاعل انسف انتحار. ىذا الفيلم يكشف علل 
سعيد كخالد ُب قرار فعل انسف انتحار أبحسن كجو. ىذا الفيلم هبرب أف يصل إىل 
قلوهبم كفكرىم للبحث عما اؽبدؼ اغبقيقي. بل ٍب الفيلم يردد العلل جبداؿ إىل ىل 

 لفاعل أف يفعلو.األشياء اليت يريدىا ا

صنع الفيلم حبمل التعليم الديٍت اؼبعُت كاؼبوضوع فبالطبع لديو اؼبغامرة. كلكن إذا 
نظران من كجهة نظر الفيلم، ليس ىناؾ اعبانب الذم يريد اؼبصنع أف هبادلو. ىذا الفيلم 
وبضر شعور الشفقة كجعلنا نعرؼ أف ليس ىناؾ اغبالة اليت نستطيع أف نفهم كلو. ليس 

ؾ اعبانب الذم يريد اؼبصنع أف يهجم. ىذا الفيلم يدؿ على أف ليس ىناؾ الفائز من ىنا
كاألطراؼ . أف الشر األخبلقي أيضا لن ذبلب ملذات الدنيا كاآلخرةشر األخبلؽ. 

سيتم اغبصوؿ على األرابح مع أف  .الذين ىم ضحااي أيضا صلوا كالدعاء ؼبرتكيب اعبرائم
ُب ىذا الفيلم بوضوح اعبرحى الفلسطينيُت و ك عائلتو. عندما ينطبق على كل من زمبلئ

سواء من األقارب العقلية أك اعبسدية أك اؼبمتلكات أك غَتىا. أبم شكل من األشكاؿ 
 ىؤالء كلها يعرضوا ُب الصور اؼبصغرة.  ُب حُت أف مرتكيب الشعور األخبلقي مذنب.

هبتهد على ما قدر  قد ىاين أبو أسعدلذلك صناعة ىذا الفيلم ليس ابلسهولة. 
ألداء كلوجود ىذه كلها حىت صارت نبيبل لفيلم أخر. مع أف اآلف صناعة الفيلم قد 

، وبواؿ على ىاين أبو أسعدتنافس ليكوف لو أحسن. َب كسط التعارض شرؽ االزسط، 
تصوير حاؿ كشأف ما َب شرؽ األكسط إبظهار إجزاعا بُت الفلسطينيُت على ما كقع َب 

فيلم ىو أقل من االىتماـ بُت ؾبتمع العاـ َب ىذا العامل. على عكس فيلم ىذا ال ببلدىم.
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الذم معركفة كمشهورة ُب أكساط  (Bollywood)أك بوليوكد  (Hollywood)ىوليوكد 
الشباب كالشيوخ. ىكذا ىي القصة اليت ىي عرضة للتمثيل ككذلك اترة اىل احملّبة كاترة 

يعطى كيظهر أف عائلتنا، أف أىلنا، أف أسرتنا،  Paradise Nowاىل اغبركة. كلكن كلها، 
 الذم وبتاج اىل اإلعانة كالدعاء. أف أخنا الفلسطينيُت يعيش ربت الضغط الشديد

 

 ص الفيلمب. ملخّ 

من مدينة مكة  كما أف الغزة َب فلسطُت، مدينة انبلس يشعر اغبياة اؼبختلفة
كمدينة اؼبنورة كغَت ذلك. اف التفجَت اإلنتحارم، رصاصة، عدـ اؼبساكاة االجتماعية 

اعبرائم العسكرية اإلسرائيلية ال تزاؿ ربدث ُب ىذه اؼبدينة اغبافة الغربية فلسطُت. طوؿ ك 
، منطقة مدينة انبلس ُب رقابة صارمة من اعبيش اإلسرائيلي. حىت َب بعض خط  اليـو

 ليمي، ىناؾ العديد من اعبيش اإلسرائيلي لتنفيذ الضبط كالتفتيش. اإلق

يعيشاف بُت أايـ فلسطُت، سعيد كخالد شابُت ُب مدينة انبلس أكؿ القصة، 
بعد يعيش ملفوفة الفقر كدكم الرصاص كالصواريخ. كىو صديقُت مقربُت منذ الطفولة. 

كانوا الذم وبب اعبلوس كالدخاف.  اؼبراىقُت أيضا أقراهنم مع تقليد األطفاؿ الصغار 
يعملوف ُب كرشة عمل اتبعة ألبو سامل ليست بعيدة عن بيتهما. أخَتا، اما من إنباؿ 

سعيد يستمر لقضاء يـو ُب كرشة أبو خالد كسعيد، حىت أطلق خالد من كظيفتو. مع أف 
 سامل.

، سهى بنت أبو عزاـ كىي أتجرة لس كىي كالقيادم البارز ُب مدينة انب مدة اليـو
سعيد . جاء اللتقاط سيارتو اليت لديها بضعة أايـ للخدمة زبوف منتظم من كرشة العمل

لكن األايـ كقيل أف تكوف ـبتلفة بعد  .االذم استشهد ىناؾ سهى قاد كبو سيارهت
 .ُب التفاعل بينهما، وبوؿ قلوب كل تنمو بذكر اغبب كصوؿ فتاة صبيلة.
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من أحد فريق اجملاىد، سعيد كخالد، اغباؿ، أخرب صباؿ كىو رجل   ُب كسط
كقاؿ داء مهمة خاصة ُب مركز مزدحم ُب تل أبيب، إسرائيل. ُب مهمتها، أهّنما ـبتار أل

صباؿ، كىو عضو ؾباىد أهنا شجعت على مهاصبة اعبيش اإلسرائيلي قدر اإلمكاف. من 
فضبل عن ا زعيما للمجاىدين، الذم قاد البعثة أيضا أقوؿ كداعانحية أخرل، أبو كرًن، 

وبدث ىذه العديد من اغبجج ذات الصلة االستعجاؿ سيتم إطبلؽ مهمة. من قبل، 
االنتخاابت ألف كبل قد تعهد متبادؿ أراد أف يبوت شهيدا كسقوط معا. ربت قيادة أبو  

مع كل اغبجج كترشيد أنبية اؼبهمة  كرًن، استمرت صباعات اجملاىدين اؽبيمنة كربرض
 اليت سيحمل.

، حىت سعيد كخالد إعداد كتنتظر غبظة كصوؽبا.  قبل أايـ ًب تغيَت ي وما بعد يـو
قليلة من العمل يتم تنفيذه، كبل نقل الرسائل ُب تسجيل فيديو. كسيتم توزيع ىذا 

، كالصبلة، كتناكؿ التسجيل عندما أنشأت شهيد العمل. كنبا يعمبلف عملية الغسوؿ
 .كقوعوكما التقليد اجملاىد الفلسطينيُت قبل العشاء  

عندما قضت الليلة اؼباضية مع العائلة، كنبا قالقاف. ُب ذىنهما احتدـ البحث 
حىت هبب كل كاحد أف ال يعرؼ ما عن كيفية تقدًن خطة النضاؿ سيفعلوف لعائلتها. 

ُب صباح اليـو التايل، أخذ سعيد كقت قليلة ليلتقي على سهى للمرة األخَتة. . ك يقع
حزاـ انسف يقة اؼبعتدة ُب التفجَت االنتحارم اجملاىدين، يذىبوف إىل اغبدكد. مع الطر 

حلقات مرتبطة ابلفعل ابألخص حوؿ البطن خالد كسعيد مع طبقات من سًتات 
كقد ًب تصوير عملها عن بعد من قبل مقاتلُت كمبلبس أنيق اؼببلبس النمط من الزكاج. 

آخرين.

وبكمها سيارة للجيش كلكن التفجَت مل تتم كغرض االكؿ ك ببعد عنها. 
حيث يتم اطبلؽ سراحهم اإلسرائيلي يدير فجأة حوؿ حافة حدكد فلسطُت كإسرائيل، 

كعلى من قبل. حىت الوضع يبعث على القلق، كبل ركض أسفل حديقة كمنفصلة. 
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سعيد فعبل زبتبئ ُب أماكن النقيض من مصَت خالد ربديد فورا عن مكاف كجود صباؿ، 
عند . اغبافلةاؼبناطق اغبدكدية اإلسرائيلية الفلسطينية إىل ؿبطة رل ـبتلفة كتشغيلها مرة أخ

إما قد سعيد إىل فلسطُت مع ركوب سيارة األجرة. كصولو إىل ؿبطة اغبافلة، يعكس 
منذ فًتة طويلة، خالد كسعيد يسعى كل منهما  يكوف الشكوؾ تتسلل ُب االعتبار،

 اآلخر.

كالًتدد عندما كانت تقع على  بدأ سعيد َب الشك، َب أكؿ عملية التفجَت
كمع ذلك، من أسباب كمدخبلت الذم أعطاه خالد، اغبدكد بُت إسرائيل كفلسطُت. 

مع كجود سها اليت ال تزاؿ فتيقن سعيدا نفسو إلستمرار عملية التفجَت اإلنتحارم. 
من أجل االنتقاـ ؼبا قد استخدـ اعبيش قدـ سعيد بفعلو تعرقل ؽبم على قياـ عملهما، 

ال يكفي إلستماع ماقاؿ سها الذم بعث على السبب اؼبعقوؿ. َب سرائيلي اىل كالده. اإل
أخَتا َب البعث الثانية قليبل يكتنفها الشك شيئ ـبتلفة، خالد ُب البداية اثبتة مع تقريره، 

 ُب االختيار بُت نعم كال.

ىل َب أكاخر كقت البحث، كجدا خالد كسهى سعيدا الذم يفقر عن تقدير إ
و َب قرب أبيو. فذىبو كلهم إىل مركز اجملاىد ربت قيادة أبو كرًن الستمرار عملية حيات

التفجَت. َب االكؿ، أيو كرًن يشك كيرفض سعيد ألف يكوف تفجَتا إنتحاراي، ك لكن من  
بعض اغبجج من فم سعيد على إرادتو القوية ألف يكوف شهيدا، قبلو كأخًتاه  أبو كرًن 

جَت مرة أخرل. اما خالد، منظور من شكل كجهو على شكو سعيدا ألداء عملية التف
 حىت سئل صباؿ إلستعداده. حىت موافق أخَتا كذىب لعملية التفجَت مرة اثنية. 

َب مرة كاحدة، ستطلق العمل اؼبقبل. فذلك الصباح يبكن ليكوف أخر الصباح 
ت رايسة للسعيد، ك ليس ػباليد. أبو سهاب، إسرائليُت كالشخص مذلوؿ من ؾباىد رب

ساعد فاربة ؽبم ُب مراكز تل أبيب إسرائيل ىو مكاف التنفيذ من التفجَتات   أبو كرًن
االنتحارية شنت. كأيٌب مع مصركؼ اعبيب كاؽباتف احملموؿ، كانوا من السيارة كتوجهت 
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إىل طريق منفرغ. حىت كقعت ىناؾ إختبلفا بُت سعيد كخالد َب أمر تعدمب عملية التفجَت 
لذم سيأديهم. من خالد الذم يشك على أتدية عملبة التفجَت فتحريض االنتحارم ا

سعيد اليت أنشأت ؼبواصلة العمل ىناؾ. لسرعة عمليتو، أصّح سعيد على ما صرخ خالد 
للرجوع كالعودة مع أبو سهاب. تعيُت السعيد خالدا حىت ما يصل اليو مع دفعة ُب 

 سيارة أبو سهاب كأمرىم ابلذىاب. 

 لتويل، عندما أصاهبم اؼبشاكل اؼبختلفة، عندما يكوف لديهم عندما بدأ مصَت
ُب حافلة تقل جنودا إسرائيليُت للدفاع عن معتقداهتم. إىل ىنا أكاخر قصة اغبياة السعيد. 

بعد قوا حتفهم على العمل، سعيد هبلس َب كسط اعبيش. ُب هناية القصة ىذا الفيلم ىو 
 عدـ التفجَت اإلنتحارم.أتدية أك ما يكفي عبعل اؼبًتددين، بُت 
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 عملية التفجري اإلتنتااري ج. الرسم البياين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسبب : 
 اإلنتقاـ إىل اعبيش اإلسرائيل-
 اإلستشهد-
 اغبصوؿ إىل اعبّنة-

خالدعيد ك س  

 عملية التفجَت اإلنتحارم

ةأسسية اؼبعرف أسسية اػبربة  

 انحية اإلجتماعية
 ارتفاع معدالت االنتحار َب سودماؼبقصف عن  خربة الضيف-
 تواجو مع أبو كرًن قبل نسف التفجَت-
 انتقاـ اىل إسرائيل بعد توُب أبو حاـز كأـ جبار-
 عملية التفجَت َب ربقيق أبو كرًن بعد فشل-
 الشهيد أماـ الكامَتاصرخ سعيد كخالد كعدا كشهادة للحرب ك -

 

 انحية اإلجتماعية
 معرفة عن الشجاعة أبو عزاـ للموت عند اغبرب -
 فكرة صباؿ عن اعبهاد لنيل اغبرية-
 بياف عن أنبية عملية التجَت-
 اعبنةعد موهتم قد منتظر مع اؼببلئكة ك مفهـو على أف ب-

 انحية األسرة
 أابه قبل توُببياف أـ سعيد على ذبيحة  -
اغبرية على ما قالت عرفة عن اغبصوؿ اغبياة الكريبة ك م -

 سهى

 

 انحية األسرة
 حُت إنتفاضة االكىل اليمُت والد خالدقطع القدـ ل-

 قصة أبو عزاـ كالبطّاؿ َب فلسطُت-

 خربة كالد سعيد لكو انحية اإلجتماعية
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 Paradise Nowىف فيلم اإلتنتااري  د. عملية الشخصية الرئيسية التفجري

لم الذم تعطي لنا صورة عملية انتحار ُب شكل دقيق يالف ىو Paradise Nowأّن
عسكرية اسرائيلي كضغطو جملتمع حيث أف فاعلها ىو اؼبمثل الرئيسي ردا لفعل 

الفلسطيٍت. كمع ذلك كاف انتحار كثرت ك حدثت ُب أماكن كثَتة مع كجود اؼبوافقة 
كاؼبعارض لدل اجملتمع العاؼبي. كاألمريكيوف يزعموف ككضعوا أكىامهم على أف كراء ىذه 

دكؿ الفكرة كاغبركة ىي من اإلسبلـ. كاؼبخزف كاؼبؤمل أف معظم دكؿ العامل )كذلك ال
ة ارىاب بطريقة اإلسبلمية( يظهركف كجوىهم على موافقتهم لرئي امريكيوف. كانت حرك

. كىذه الطريقة قد جعل اجملتمع العاؼبي ُب جدا ُب السنة أخَتةابرزة  اإلنتحار ابلتفجَت
خوؼ كحذر. كانت انتحار موجودة ُب كالية الشرؽ اكسط كىدفها ؿبصورة لوالية 

 اسرائيل كشريكو.

التفجَت اإلنتحارم مع اؼبسلمُت َب فلسطُت خصوصا، من نظر دمحم طعمة عملية 
القدل الـز يذكر اك يسمى ابلتفجَت الشهيد. مع أف َب اجملتمع العامة، كخاصة من نظر 

 38األجنبيُت عادة يسمى ابلعملية اإلنتحارم.
 

حدثت ُب ؿبل النزاع كفيو مصارعة شديدة دفعا الدكلة  كانت انتحار ابلتفجَت
كقد يكوف ُب مكاف آمن، سببها ليس بوجود اؼبستعمرين كإمبا فعلها  الوالية اؼبستعمرة.ك 

اجملرموف لتخويف للمجتمع. الدفاع الدكلة من اؼبستعمرين قد فعلها ؿبارب الفلسطيٍت 
منذ عهد انتفاضة. ىم يدفعوف دكلتهم بكل ما لديهم من اغبجارة ك أشياء أخرل حىت 

 موجود ُب فقو القدًن. شيخ يوسف القرضاكم ذىب إىل انتحار. كىذه اؼبسألة غَت
: إهنا من عملية ضحية كذىب معو شيخ دمحم الطنطاكم إابحة انتحار ؼبقاـك الدكلة. قاؿ
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كشيع األزىر يبيح اإلنتحار كقت قتل العدك اجملتمع الضعيفة. ككانت من اعبهاد كموتو 
 .آمُتتعترب من العبادة كىو من أحد الشهداء إف شاء هللا. 

 

لكن البد أف تعرؼ أف انتحار ليست جاءت من يد اإلسبلـ كإمبا جاء من 
حُت أليكسندر ثرت يقود سيارتو ُب الشارع الرئيسي س.ت  ٔٛٛٔفيًتش برغ سنة 

، كتوُب بعد سيا كىو جريح بسبب انفجار التفجَتُب رك  (St. Petersburg) فيًتش برغ
الذم يبوت  ٔٛٛٔ -ٙ٘ٛٔ (Ignacy Hryniewiecki) قتل ثرت ُب يد اغثياللحظة. 

مباشرة حُت حدثت اإلنفجار ُب بدنو. كغرض ىذه انتحار ىو سبب السياسى 
 ٜٖابختبلؼ انتحار الفلسطيٍت.

 

التفجَت ، أف عملية Paradise Nowكُب ىذه كلها اليت تتعلق ببحث الفلم 
اليت يفعلها اؼبمثل قد تتوافق مع بعض مظاىر انتحار أخرل. العملية اليت  منتحار اال

يفعلها فبثبلف سعيد كخالد تسبب اؼبعارضة كاؼبخالفة فيما بينهما كبُت بيئة اجملتمع. ظاىر 
. إذا نظران إىل العـز كحرصهما كاان  اغباؿ كالبيئة ىي الشيئُت اليت تقـو على ىذا العـز

داخل قلبهما. كما أف اغباؿ ىو اؼبقـو الرئيسي كاف فشل ُب انتحار قد نشأ كنبث 
 العمل كذىاب أملو من اؼبقومات الرئيسي أيضا.

 

كاف ُب اكؿ خرج سعيد من ستديو    إىل تتابع اغبديث ُب ذلك الفلم،إذا نظران
ككاف ُب اػبارج صباؿ الذم ينتظره ليقـو بتعليم سعيد بعض الثقافة اإلسبلمية دفاعا على 

. كُب نفس اغبُت أخرب صباؿ أف سعيد التفجَت االنتحارمبو حاـز كأـ جبَت كقت قتل أ
كصاحبو خالد نبا الرجبلف اؼبختاراف إلقباز عملية انتحار ُب تيل أفيف. ال نعرؼ ما ىي 
الطريقة اؼبستخدـ عامة كتفصيبل. اؼبهم أهنما الرجبلف اؼبختاراف من قبل اجملموعة إلقباز 
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رؼ أحدا على ىذا كال ينبغي أف يعرؼ. ككانت تلك الليلة ىي ىذه العملية. كال يع
 .الليلة أخَتة بينهما مع عائلتهما

 

سعيد كخالد لكنهما ال يطيبلف ُب التفكَت  ابلطبع خارج توقعتهما الظاىرةىذه 
وسرؿ توافق د ىدمونة اؼبستخدـ ُب ىذا البحث ظاىرة اكال يشكبلف على القرار. نظري

كؿ. أعٍت أف كل لفلم. ظاىرة دائما تتعلق ابلطرؼ األُب بداية ا على ظاىرة اليت حدثت
ما يراه كوبسو كيتكلم بو الطرؼ اكؿ فهو من اؼبظاىر اليت جاءت فجأة عليهما دكف أل 

 خرب من قبل.
[ 

وسرؿ ىي للمحاكلة على فهم اغباؿ من جهة اؼبتعلقة. ىذه إذا اؼبظاىر عند ى
 ية علن العصب، أل من جهة اؼبراقب. العصابالتقارب زبتلف كثَتا مع تقارب من انح

(Neurosains)  يرل أف اغباؿ ىي من مظاىر احيائية مع أف ظاىرة كصفي يرل أهنا خربة
 ٓٗاإلنساف كما يتأثر كقت حدث الفعل كاغبركة، أل من قبل الطرؼ اكؿ.

صحيح أهنا ربتصر على الطرؼ األكؿ فقط لكن اؼبظاىر ال تقف عند ىذا اغبد 
ل كاحد منهما وبس كيتخبلف أهنما من احملارب كاؼبقاـك الدكلة الذم يربئ بل كاف ك

الدكلة كوبرر اجملتمع من اػبوؼ كالفزع. خربة حسية ىي نفطة بداية لوصوؿ إىل تصور 
كىو أعمق كأدؽ من اغبسية نفسو. اؼبفهـو ابلتصور  (Conceptual Meaning) الفكرم

 شاعر الدقيقة كمشاعره ُب اغبياة اغبقيقية.الفكرم ىي اػبياؿ ك الفكرة كاغبرص كاؼب
 

كالليل بعد اؼبوافقة على أف يكوف فاعل اإلنتحار، كاان ُب بينهما ران إىل انتظار 
أخَتة للوصوؿ إىل ىدفهما. كقد سأؿ سعيد أمو حاؿ أبيو الذم يعيش خلف أيدم 
اسرائيل كىو يبوت ىباء.  كقبيل الصبح ذىب سعيد إىل بيت سوىا ألخد مفتاح سيارتو 
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كيسألو عن حاؿ أبيو أبو عزاـ الذم يكوف ؿباراب  كبعد أف يلتقيا يتحاكر فيما بينهما
لدكلتو. كاان يتجاالف ُب حاؿ سينما اليت حرقها سعيد اليت تسبب فقر اغبياة كضعف 

 اإلقتصاد ُب فلسطُت. كتنتهي اعبداؿ بطرح كبل الطرفُت على العلل كاغبجات.

الفلم  كما حدثت انتحار ُب أماكن كثَتة كبعلل متفاكتة. كذلك انتحار ُب ىذا
Paradise Now .سرائيل إ بسبب تتابع اغبوادث بُت اسرائيل كفلسطُت اليت ال تكاد تنتهي

الذم ال تنتهي ُب فزع سكاف فلسطُت من كل جهات كمن كل انحية. ال تقتنع عبل كل 
ما قد اتفقا. التشجيع من الدكلة اليت تتفق مع رأيهم من إحدل اسباب الذم هبعلهم 

نذ اغبرب العاؼبية الثانية. كاف اليهوديوف يريدكف كوبرصوف على يسيطر على فلسطُت، م
أف يبلك الدكلة. كمنذ ذلك العهد كانو وبيطوف فلسطُت. مؤسسي اسرائيل ىم 

 .(Holocous) اليهوديوف الذين تعدبوا كطردكا من مكاف عيشو. كقت حديثة ىولوقوص
 

س ىي اغبريق. من حيث اللغة ىي الكل كالكافة كقوطو  (Holocous)ىولوقوص 
كمن حيث اإلصتبلح ىي عملية الفضائية عبميع اليهوديوف حيث أف كلهم ماتوا حريقا 
ابلنار كُب سياؽ جديد، قتل ُب يد انكم. كُب دلك اغبديث ذبد صراحة من القاتل 
كاؼبقتوؿ. بسبب اؼبعارضة بُت الغرض كطريقة كصولو اليت تفرؽ الصهنيوف. معظمهم 

 السياسة اؼبدينة اليت ؽبا حصة كبَتة. كذىب بعضهم خاصة الفتاة يريدكف أف يقبلوا مزااي
كالرجاؿ يريدكف العمل كيعيش معا مع سكاف فلسطُت ُب أماف كاطمأانف. اغبياة ال تسَت 

 ٔٗ.ةُب كماؿ اتفاؽ لكن معظم اتصاؽبم تسَت ُب صورة جيد
 

عيشوا اآلف أصبح فلسطُت تعود على ذلك. كىذه ىي اليت هبعلهم يريدكف أف يك 
ُب الئق كعافية. دكف استعمار من اسرائيل أك أل جهة . حيت صانع االفبلـ يشعر على 

                                                 
41
Garaudy Roger, Mitos Dan Politik Israel, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), 6. 



41 

 

صعوبة اغبصوؿ على اإلذف كضيق الوقت. ك سيطرتو اليت يبلك اغبصة. كل ىذه تسبب 
 عدة مظاىر اليت وبسها مباشرة بصانع افبلـ ، ىاين أبو أسد.

إىل مكاف خفي تقع بُت اؼبباين ، ضبل سعيد كخالد التفجَت االنتحارلقبل تطبيق 
الكبَت كتفصيبل ُب داخل اؼبصنع. ال ندرل ما سبب اختيارىم ىذه اؼبكاف حيت جعلو 
مركزا. اؼبهم عندىم أف اؼبكاف آمن. فهم يقوموف بشعائر خالد كسعيد ابلشعَتة اؼبمتازة. 

، كيدعوهنما، ىم يغسلوهنما كينظفوهنما كوبلقوهنما كيقدموف ؽبما األطعمة الكثَتة كلذيذة
كأىم من ذلك كاف رئيس اجملاىدين يقابلهما، أبو كرًن ىو الذم يكوف رئيس اؼبصارع 

 عند ؾباىدم فلسطُت.
 

ال ننسى كما فعل اؼبصارع عادة، أعٍت أهنم يصوركف ك يقوموف أبخد فيديو لكن 
أك ؾبموعة اؼبصارع أخرل بقتل الرجل أك   ISISىذا الفيديو ليس كمثل ما شهدًب لدل 

أك ؾبموعة اؼبصارع أخرل   ISISبقطع عتقهم أك بضرب رؤكسهم ابؼبسدس أك ابغبريق. 
يتعودكف بنشرىا إىل اعبميع. كبعضهم ال يسجلوف كل ما فعلوا ُب شكل فيديو اليت 

ىل تتكلم عن الدين كيبُت كعهد اجملاىد، كىذه قد يكوف حاسا كحادا حُت نشرىا إ
 اعبميع.

ُب تلك الفلم توجد عهد خالد كسعيد كنبا يقراف كينطقاف بصوت مرتفع عن 
عهد اعبهاد أماـ كامَتا كنبا يلقياف العفو كالعذر لكبل كالديهما كىذه كلها مضموف ُب 

 :يديو كاغبلف كذلك اليمُت كالتايلف

بسمميحرلا نمحرلا هللا . قاؿ تعاىل َب كتابو العزيز : ِإْف يَبَْسْسُكْم قَػرْحه فَػَقْد َمسَّ اْلَقْوـَ قَػرْحه ِمثْػُلُو  َكتِْلَك  ۚ 
ـُ نَُداِكؽُبَا بَػُْتَ النَّاِس َكلِيَػْعَلَم اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا َكيَػتَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَهَداَء  با الظَّاِلِمَُت. صدؽ َكاَّللَُّ اَل وبُِ  ۚ اأْلَايَّ

  ٕٗهللا العظيم.

                                                 
42
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رّدا على الظلم ك االحتبلؿ ك اعبرائم اؼبتصاعد. كاستمرارا ػبيار اؼبقاكمة، قررت أف أنفذ عملية "
إستشهادية. مل يبقى لنا خيار أخر للنظاؿ. إسرائيل تعترب الشراكة ك اؼبساكمة على فلسطينيُت َب دكلة 

ة اليهود. ك ىي غَت رادية بتسوية الدكلتُت للشعبُت، مع أهنا تسوية غَت ديبوقراطية كاحدة إنتحارا لدكل
عادلة للفلسطينيُت. تريد مّنا أف نرتى ابإلحتبلؿ كحّل داع أك لبتفى عن الوجود. مل يًتؾ طريقة إال ك 

 "اتّبعنا من أجل إجبلء إحتبلؿ.
َب البناء اؼبستوطنوت. ك مصادرة  سواء كانت إؼبية أك سياسية. ما ذلك إستمر َب اإلحتبلؿ ك اؼبستمر"

األرضي ك اؼبياه ك ربويد القدس ك تطوير األرقي. تفوقهم العسكرم ك قّوهتم السياسية ك االقتصادية 
مواجهة ضدا على إرغامنا على كبوؿ معادلتهم. إما أف نقبل ابلدنيا ك إما أف نقتل. ك كوين شهيدا، ال 

وا على سفركهتم السيسيي ك العسكرم. مرحبا ك مرحبا أخشى اؼبوت. ألغي بذالك ربديدىم ك أتفوق
 "ابلشهادة.

أّمي ك أيب العزيزين، يوسفٍت أف أكضعكم على ىذا النحو. ك لكن ما ألقاف قريب إبذف هللا.أستوضعكم "
 ٖٗ."هللا. ك أشهد أف ال إلو إال هللا ك أشهد أّف دمحم الرسوؿ هللا. ك هللا كاضح النوفيق

اؼبضحك حُت ينظر خالد ما صنع صباؿ الذم أكل اغبلول الذم طبخها أمها 
ىبربىا عن انتحار، كقولو  لو، كمزه خالد يسَتا ألمو كذلك تتعلق آبلة الطبخ، لكنو ال 

"بسمميحرلا نمحرلا هللا . قاؿ تعاىل َب كتابو العزيز : ِإْف يَبَْسْسُكْم قَػرْحه فَػَقْد َمسَّ كالتايل: 
رْحه ِمثْػُلُو اْلَقْوـَ قػَ  ـُ نَُداِكؽُبَا بَػُْتَ  ۚ  ... إمة ... كوف ما أنسى، شبتلة اؼبياه َب  َكتِْلَك اأْلَايَّ

   ٗٗ.اؼبخًت، أحسن ك أرخص من كاانزه. ما رجا من إستمغاد"
 

ال تنتهي ُب صنع فيديو، ؾبموعة ىذه يطبعوف الراية فيها صورة خالد كسعيد  
 ISISؾبموعة اؼبصارعكعبلمة للمجاىد، يلبسوف لباسا خاصا كُب يدنبا قناص كصورة 

عامة. حىت ما طلبهما أف يضع صورهتما ُب مدينة انبلوس الذم سيتوىل أمرىا أىلهما. 
دينة أهنما ارىاب كليس بطبلف. اؼبهم عندنبا ما ندرم ما ُب ذىنهما إذا أدرؾ أىل اؼب

                                                 
43 Abu Assad, Hanny. 2005. Film Paradise Now, Warner Independent Pictures. Nablus, Palestina. Menit 28.30 – 30.35. 
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أهنما زعما ىي الطريقة الصحيحة. ىذه الذم سَتفع درجة كمكانة سكاف فلسطُت 
 كانبلوس خاصة من استعمار عسكرية اسرائيل.

[ 

كل فاعل انتحار يلـز أف يلـز أف يشعر ابضظراب كريب قبل أف يتأكد ُب أخد 
ُب لكنهما كما ُب الصورة اؼبنتشرة ُب نيت. ىم  ذلك للقرار. بعد أف تعلق ابلقنبلة

يلبسوف ثيااب مرتبا مع رابط ُب عنقهما كأهنما يريداف أف يذىبوا إىل الوليمة. مشاعر 
الوىم كاػبوؼ كالرعب كالًتدد يدخلوف ُب نفوس من كل كاحد من خالد كسعيد. نبا 

ل أفيف، اسرائيل. شعرا ابلًتدد كالريب قبل انتحار قبل أف يصل إىل مكاف صافة تي
سعيد يسأؿ خالد عن استعداده كأثر ما سيفعلهما بعد انفجار. ىنا أظهر صانع أفبلـ 
على أف الريب كالًتدد ؾبرد مظاىر الثنائي اليت شعرىا الفاعل. ُب ىذه اغبركة البداية اليت 

 تنتهي ابلفشل ألف سيارة اسرائيل مرت فجأة ببستاف الذم فيو خالد كسعيد.
 

اف من حراس حدكد اسرائيل كأخد كل كاحد طريقو. خالد يعود كاان يفر 
كصاحبو صباؿ إىل اؼبركز. أان سعيد فهو وباكؿ أف يدخل إىل حد الدكلة، يبشي إىل 
احملطة لكنو يلتفت من الغاية ألف مشاعر الًتدد ربيط فؤاده، كُب اغبقيقية أف يفعل 

 من العيش غَت الئق. ىذا ما انتحار ليس سهلة. خاصة الفاعل الذم ىبتار اؼبوت بدال
شعره سعيد. خالد كسعيد يبحث بعضها البعض دكف معرفة كبل منهما. كُب كقت 
البحث، راب أبو كرًن ُب سعيد ألنو مل يعد حيت اآلف بعد الفرار كىو ال ىبرب عن حالو، 

 لكن خالدا يقوؿ بكل صراحة أف صاحبو سعيد لديو عـز قوم لفعل انتحار.
 

تظهر أحواال خارج التوقعات حاؿ  منتحار االثت ُب عملية ظاىرة اليت حد
تطبيق الغاية، ُب حالة البحث عن خالد كسعيد، كصاحبهم سوىا. سوىا يريد أف يعرؼ 
حقيقة اغبديث ألنو يرل اختبلؼ من سعيد كخالد أهنما يلحقاف رؤكسهما بدكف اللحية 

سوىا ابلتقنعة حُت يلتقياف مع كيلبسوف ثيااب جيدا كأهنما يريداف أف ينكح امرأة، كشعر 
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خالد كيرل ُب صدره أثر البلصقة، كذىبا يبحثاف سعيد، كُب الطريق جادؿ سوىا على 
 ذا الفعل حراـ، فاغبوار سيأتى بعد.ما سيفعل خالد كعند رأيو أف ى

ظن خالد أف سعيد ُب قرب أبيو، كصدؽ ظن خالد، جالد كسوىا يقاببلف سعيد 
كصوؽبم إىل اؼبركز، منع أبو كرًن سعيدا أف يستمر ُب عملية كأخداه إىل اؼبركز. حُت 

أبسباب كثَتة، لكن خالد كسعيد هبيباف ريب أبو كرًن كيؤكده بعلل متعددة،  منتحار اال
 عاد خالد كسعيد إىل غرضهما لئلنتحار كصاحبهما أبو شهاب رجل من اسرائيل.

 

عزمو على الغاية لكن كيعود اغباؿ كحاؿ البداية، سعيد بعد تردده قد تقوم 
خالد مل يعد إىل ما كاف من قبل. برز من سيمة كجهو الريب كالًتدد حىت كصل ُب كسط 

يريد بطبلف ىذه العملية. أظهر رب خالد سعيد أنو يريد أف يرجع ك اؼبدينة تيل أفيف، أخ
سعيد كجو موافقتو لو فلما جاءت السيارة كدخل خالد ُب السيارة كبعد ذلك طلب 

أف يذىب مباشرة كيًتكو. كيف انتهى ىذه العملية ؟ ىل سعيد سيفعل انتحار السائق 
كاف  Paradise Nowنعرؼ، ففي هناية الفيلم  بُت جنود اسرائيل ُب كسط اؼبدينة ؟ ال

سعيد داخل اغبافلة اؼبليئة جبند اسرائيل، كصانع افبلـ يوقف فصتو ىنا. كيًتؾ الباقي 
 ك ال ؟سيفعل أللمشاىدين كتوقعاهتم. ىل 

ُب ىذا الفلم ال تربز ُب شكل صريح لكن، التطبيق كالتخطيط  منتحار االمظاىر 
علو سكاف فلسطُت ُب دفع كطنهم. كسَت الفلم يسبب الفكرة كاؼبعاكنة على صحة ما ف

 ؿبسوس كموجود، حيث أف  م ُب الظاىرةلم قد تضيىوسرؿ، ىذا الف عند فينومينولوجية
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ىي اؼبشاعر اليت شعرىا الطرؼ اكؿ سعيد. ُب شكل غَت لم يكل ما ظهرت ُب ىذه الف
 دموف ىوسرؿ.ىنا سبب توحيد الظاىرة كالفكرة إ مباشر أف خالد كسعيد شعرا مظاىرية.

 Paradise Nowىف فيلم اإلتنتااري  التفجريعملية  عرفةسية ادلاأسو  سية اخلربةا. أسه

 االجتماعية ناحيةال. ٔ

تفجَت االنتحارم الذم سيعقد ال، أف عملية Paradise Nowكما َب القصة فيلم 
سألة اإلجتماعي أيثر اؼبمع فريق اجملاىد اؼبناضل الفلسطُت ؽبا مشاكل من كل الناحية. 

مثل التفجَتات االنتحارية ُب اؼبسجد النبوم ُب اؼبدينة اؼبنورة على اىل أتدية العمل اترة. 
ؾبرد حيلة لتحويل تركيز اؼبصلُت كجو التحديد كسط ىذا العاـ، من خرب اؼبوجودة اهنا 

كثنية ربمل العمرة كاغبج. من انحية أخرل، كاحد من اؼبواطنُت الذين كانوا يؤدكف اغبج  
مع أمن عنده تفجَت اؼبزقع  .كاف ىناؾ تشَت التقارير إىل أف حالة تثار ُب كسائل اإلعبلـ

 عبادة. غَت متأثر عبماعة ك أتدية الوجودة َب حوؿ مسجد النبول بعيد ك اؼب

 قد عرفوا كنظركا مع العلماء الذين ينكبوا كىبّص مبلحظتهم على ىذه األمورك 
ناحية اليظهر  أبو أساد، ، ىاىنParadise Nowؾباؿ التطرؼ أك اإلرىاب. َب فيلم 

كالشخصية   خالديد ك عتفجَت االنتحارم لساإلجتماعي اليت أتثر اىل أتدية عملية ال
 اإلنتحارم التفجَتمن الشخصية الرئيسية ُب  اسية اؼبعرفةك أس سية اػبربةا. أسالرئيسية

اػبربة اؼبكتسبة من ناحية االجتماعى. المتنوعة جدا. كاف الباحث ىنا وباكؿ النظر من 
ىم أيضا ـبلوقات هللا الذم  كلكن الناس. يةقو اإلرادة ال ر األىل، أيثالناس حوؽبا، ااّل 
لكن ُب بعض ى النية، خالد كسعيد تثٍت أك يلغكل مرة وت.  ليعيش كاؼبنزؿ إىل األرض ل

 .األحياف ربديد لقياـ التفجَت االنتحارم يظهر
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قد يكوف إحباطا على أتدية عملهما اليومية   سعيد كخالد كافُب القصة،  
السيما من جيش إسرائيل الذم إستحوذ على ربت إشراؼ أبو سامل.  رشةكالعامل َب 

 ُب صباح اليـو يقع اؼبخالفة مع أحد الزبوف حىت ككافُب كل مرة. ك  ا كل يـومحياهت
أف  من العماؿ أقل ابلثناء. كاف ذلك الواقع كاف سلوؾ كلاىل أبو سليم على   همايقدم

بذلك حياتو أكثر فوضوية.  كهبعل حىت كاف خالد أطلقت فصبلالذم وب كوف خربهتماي
 :كما يلي  احملادثةك 

 أب : أ تعتقد أنٍت أعمى ؟

 ـبطئا، الشكل قد تكوف ؿبدعا سعيد : قد تكوف

 اغبمد هلل أب : اي حبييب، أان أرل جيدا

 سعيد : إنو ليس مائل

 أب : بل ىو كذلك، انو مائل

 خالد : ليس ىناؾ ما هبب اف تفحصو

 اب : ال بل هبب اف سفصح. هبب اف يرم ابو سامل ىذا اؼبصد بنفسو

 خالد : ماذا ؟ مش مائبل، أنت تعتقد للرؤية اعبيدة

 ماذا تقوؿ ؟ أب :

 خالد : انو ليس مائل. قد يكوف كاؼبسطرة

 أب : فليًتؾ ألبو سامل ك يقرر ذلك. فهو سيخربؾ

 خالد : فنقـو بفحصو من خبلؿ اؼبيزاين اؼبائي

 أب : من الذم يبتلك الّرؤية غَت جيدة األف ؟

 هاسعيد : انت. أ ترل ؟ اؼبصد ليس ىو اؼبائل. ك إمبا االرض اليت تقف السيارة علي

 أب : أ رباكؿ ـبادعيت ؟ فأف لدل عيناف ارل هبما. نعم ك الال
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خالد : إذا كانت االرض مائلة بدرجة معّينة فمن الطبيعي اف يكوف اؼبصد مائبل بنفس 
 الدرجة

 أب : أين أبو سليم ؟ سأحكي معو

 سعيد : أبو سليم غَت موجود. يبكننا اف كبل اؼبوضوع

 ابو سليم. اؼبصد هبب تعديلو فهو مائل كابوؾأب : امل تسمع ما قلت لك ؟ أدعو 

 خالد : اّم جهة ماءال ؟

 أب : جهة اليمُت

 ٘ٗخالد : حسنا، انت ؿبق انو مائل )ابلضرب اؼبصد(
 

 أبو سليم : أ تعلم انٍت خاطرت كثَتا بتشغيلك ىنا ؟ إحكي مالك ساكت ؟

 خالد : أف ساعد ليس ليس لو ذنب. أنو ذنيب أان. كن على حايل

ليم : ك هللا، سوؼ ينتهي بك اغباؿ َب السجن. ك ليس احد لك الزايرة اي رب اي أبو س
 خالد

 خالد : لو أتخرت قليبل ربذير ـبلفة

 ٙٗ.أبو سليم : اي ساعد، إستعد السّيارة ! ... بعد اي خالد، ما ننتهي من مشكلة

، كاف خالد الذم يزكر العشاء اك اؼبقصف كتريد أف ذبرب ُب ؿبادثة األخرل
اؼبناقشة لُت بعد مركر بعض الوقت مل يزكر بتة. كشف ىنا عن  ، ألفتناكؿ الطعاـ ىناؾ

ية كسكينة كلكن يفضل شريكو ابلنسبة اىل حياة سلم عن السويد اليت لديو الزبوف كالبائع
يبكن االّ  الصراعات اندرة.آمنة كمأمونة.  نعلم صبيعا أف سودم بلدة الذم ىيك . ؾبتمعو

تقع سيادة الدكلة. حىت كمفهـو ل بسبب السياسية الداخلية. ردبا يعترب الصراع الداخلي
استمع كاستمع إىل حديثهما ُب هناية  الذم خالدؿبادثة ساخنة بُت العميل كالبائع، 
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من عدد قليل من ؿبادثة أمره كفلسطينيُت. خىت فتح فمو ليقوؿ أف ماشغلو ك اؼبطاؼ 
. ألف قد ربدثوا عن العماؿت أيضا على ما يبكن االستنتاج أف خالد قد أثر اؼبوجودة، 

عبعل شريكا من الفلسطينيُت. ك اسرائيل كانت ُب كثَت من األحياف كيصبح سهبل 
 :احملادثة يعٌت

العميل : َب السويد كل السيارات ربًـت قوانُت اؼبركر ك اشراهتا. ك ال يقطع ااي منهم 
 ذبار َب العامل ابلسويد. ماذا ؟االشارات ك الشوارع بشكل عشوائي. لكن أعلى النسب اال

 البائع : لكن ما العبلقة ىذا َب ىذا ؟

 العميل : اهنم ؾبانُت

 البائع : ك مل يسبق يل اف رأيت ملكة اقبح من ملكتهم

العميل : لكنها سبتلك الكثَت من القاحة تلك الكلبة. لتخربان كيف نتعامل مع عمبلء ك 
 اؼبتعاكنُت اكثر من اىتمامها ابؼبواطنُت العاديُت عندان اغبونة. ك كاهنم هتتم دبصَت العمبلء ك

 البائع : الـز اف نقتل كلها 

 العميل : ك كبرىم من شعورىم َب الشوارع ك نقطعهم اراب

 البائع : عن من ؟

 عمبلء. إضافة اىل عائبلهتم ك جَتاهنم ك من يبوؽبمالالعميل : عن 

ا دخل عائبلهتم ك اصحاهبم ك جَتاهنم ك خالد : ىل تريد اف تقتل العامل ابصبعهم ؟ فم
 فبوليهم ابؼبوضوع

 ٚٗالعميل : ما انت اي الشباب ؟ ىل انت السويد ؟
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ناحية الأف Paradise Nowَب فيلم  َب احملادثة اؼبوجودة ،من انحية أخرل
، اؼبشهد ةاإلجتماعية اليت توجد التزاؿ كثَتة ما مل تظهر. حينما خيبة قد تكوف تزعزع

 ، صاحب سعيد كاجملند، كاف ينتظر إلعطاء اػبربصباؿالذم ازبذ ُب قاعة االستوديو، 
يفسر قليبل مع  ،صباؿالتفجَت االنتحارم ُب تل أبيب ليـو الغد. َب مدة التحدث، عن 

وت. كاف اػبربة َب لقاء مع أبو سها، ىو الذم ال ىبشى اؼبيعٍت مقدمتو عن أبو عزاـ، 
ذم أعطاه سيحاكؿ سعيد ازبذ قراره ليصبحوا مفجرين انتحاريُت. أما كمذىب ال صباؿ

أـ جابر من قتل أبو حاـز ك ؼبمىت كأضاؼ صباؿ أف ىذه اؼبهمة ىي مهمة االنتقاـ 
ؾبموعة أبو كرًن. ك عندما أصبح عضوا ُب اجملاىدين مع اؽبجمات العسكرية اإلسرائيلية، 

 :شرح احملادثة

صباؿ : إظبع اي سعيد، سوؼ قرر إنشاء هللا أف رد عملية انتحارم إقتياؿ للقاعد أبو حاـز 
ك ابنو أـ جرب ىو الذم استشهاد مع َب القصف. خططُت عملية بكرة َب تل أبيب. أنت 

 ك خالد لبًتؾ من أحسن اؼبهم ما بعد كما طلبتك.     

 سعيد : بكرة بكرة ؟

 صباؿ : نعم. كيف ؟ جاىز ؟ 

 سعيد : طبعا. إبذف هللا

صباؿ : أنت ترديح مع عائلتك. تنسف، فبنوع حسب أم شيئ يعرؼ كال أحد. أخذ 
 معك من ىنا حىت تذىب من انبلس. أنت مقصود ؟

 48سعيد : نعم، اغبمد هلل
 

َب قصة  التالية اليت أيسس اػبَتة عملية التفجَت اإلنتحارمناحية االجتماعية ال
نزؿ سها من أجل استعادة أثناء الليل إىل محينما ذىب سعيد كىي أجرل اؼبشهد الفيلم 

سعيد ل الليلةآخر  ،الظاىرة اليت كقعت ُب تلك الليلةىذه ىي  تاح سيارهتا. ككانتمف
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ىناؾ يناقس كهبادؿ من خربة كالده الذم قبل ُب اليـو التايل للتفجَتات االنتحارية. 
ىو بطل الفلسطيٍت الذم ال ىباؼ أف أصبح بطل فلسطُت ُب ذلك الوقت. أبو حزاـ، 

توُب اغتياؿ. حديثهما  اعبيش ضد إسرائيل حىتيبوت من أجل قضية اغبرية كالعدالة 
.  تلك الليلة من  ىنا يدؿ على اف سهاناحية االجتماعية البناء على خربة أبو حاـز

سهى أكثر فخور دبا عن أبيها.  احبة سعيد ك ربكي قليل عن أبيها حىت التفرخص
 :ُب احملادثة، يبدك مثل ىذااؼبوت لتقدًن حياتو للغزاة.  ابلنسبةياهتم ح

 سعيد : أ أنت بنت أبو عزاـ ؟ أحكى أنو بطل. طبعا عقيد أنت فخورؾ فيك.

 سها : يبكن أف ذلكم بعض العيش من أف يكن فخورف فيو.

 سعيد : شكرا عليو مع أنّنا قريبة العيش.

 العيش.سها : َب طرؽ يقدر أحسنة العادية 

 سعيد : لسنا مقرر. إحتبلؿ يقرر من سخط االنساف سخط النظاؿ.

سها : َب ألف أم مساحة َب الطرؽ ىذه الذلل النظاؿ. بّس بكلها الـز اف لبًت كلها أبف 
 نتأفس عسكراي. عسى لبل الطرب الدين. 

 سعيد : كبن َب الضوؼ ؟ على ما مقع جدان ؟ ك الظلم ؟ 

 49.اؼبنافسةسها : شكر اغباكب 
 

 الذم أطلق على أبو كرًن االظاىرة عندما استقبلهم بعدىا عن اػبربة ككانت
خالد قبيل أف يبر ك أيدم عملية التفجَت االنتحارم. كما َب احملادثة ك ذىاب سعيد ك 

أهنم يشعركف ابلفخر كأعجب على أسطورة صوؿ التشجيع على ما أعطاه أبو كرًن 
اؼبوجودة، يطاع الطلب، كما سيتم حراسة أمن أسرىم  اجملاىد من من انبلس. ضماانت

فبل بد من اجل اؼبسلمُت  كنا كإخوافمن قبل القوات أبو كرًن. الف عندىم أىلهم أىلنا.  
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بعض. كذلك شرح أبو كرًن مع أف العملية الىت ستأدم بعد ىذه اغبفاظ كالتذكر بعضنا 
 كما يلي :اؼبرة ىي ؼبرة األكىل بعد سنتُت. من الشرح احملادثة  

 

 أبو كرًن : ىذا شرؼ. اغبمد هلل إرادتكم القموم. أكلتميح ؟

 خالد : اغبمدهلل. عجل.

 أبو كرًن : شرحتم كل شيئ ؟

 صباؿ : قلت ما سهل

أبو كرًن : كهللا ال البناؿ اكشرؼ ما رب العاؼبُت. اف شاء هللا بعد متوصل اعبّن. الـز هللا 
 اف نكف من كل التدبَت. رحنحي ذكركم ذاه االبطاؿ.  

 خالد : حىت حدد كن احسن اذا ابناء أذل. ك من صورتى ك سعيد تعلقت َب عجل.

، أم رحكم اكؿ عملية بعد من سنتاف. أبو كرًن : تعتززان خالد. أىلكم أىلي. كبتم. ايهللا
 51.اف ما اخًت معكم صدفة. البنا ركحنا معكم. فخرين فيكم

 

 Paradise Nowودة الىت تصور عن اػبربة َب فيلم من بعض القصص كالواقعة اؼبوج
ُب الدراما تساعد الباحث َب البحث. اػبربة الىت تشعر فبثل تقدر إتياف مشهد متنوعة. 

ربتوم على العديد من الدركس كاؼبعرفة. العوامل اليت تؤثر على تنفيذ اعبمهور يبيل الفيلم 
خالد.  ى اعبهات الفاعلة األفكار سعيد ك حوؿ مهمات انتحارية يبكن أف تؤثر أيضا عل

كما قصص َب فيلم، عندما كذبت سها عن خالد على حجة أف ال جنة للقاتل. ال 
سوؼ االنتقاـ جعلها أكثر بدافع االنتقاـ. نتحارم االتفجَت الوبصلوف عندما ارتكاب 

أسعاد، تصور  إىل هللا. خارج الفيلم، ىاىن أيب بؤسا كاالكتئاب. اهنا جيدة عن تسليمو
 ُب جو متوتر كلكن ما زاؿ ىناؾ حياة متناغمة كاالشًتاكي.عن اغبياة اؼبوقعة َب انبلس. 
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ربة كأساسية الذم شرح الباحث ألمثلة أسسية اػب هد ُب الفيلممن بعض مش
تفجَت . عملية الؾ شخصيتاف سعيد كخالد وباكلوف إهباد صورة جانبيتهمااؼبعرفة، ىنا

ظاىرة ربدث ُب الشرؽ األكسط. اغبياة ىناؾ اذباه ال العلى  االنتحارم من فبّثل تدؿ
. أبدا تعذيب الفلسطينيُتا اعبهات اؼبعنية حىت اؼبؤامرة اليت تقـو هبك يبكن التنبؤ هبا. 

اإلسبلمية للتضامن مع الفلسطُت غَت مكافأة ؼبساعدة. إال أف اليت أاثرهتا الدكلة  القوة
 اىل مساعدة من الوالايت اؼبتحدة. الفلسطُت مازاؿ إحتياجا

 . انحية األسرةٕ

دمار الذم حدث كال القتل كاجملازر كالتشريد. يواصل الفلسطينيوف البؤس العنيد
من ركحو كانوا من  اإلنسانية. فضبل عن أف معظمتعرؼ ال ُب قطاع غزة كحولو، كأف 

اآلف  التقديرات إىل أف العدد للسكاف الفلسطينيُت برايء. كتشَتاألطفاؿ األاؼبدنيُت بينهم 
. أظهرت بياانت رظبية أم زايدة ُب أعداد السكاف أك كالدة خبلؿ امليوف شخص ٔ،ٕٔ
حياة  كايشعر  وزالالذم ال ي و ُب الضفة الغربية قطاع غزة. ىناؾلثحيث يعيش ث. ٕٙٔٓ

 لسطينيوف أف يرتفع من الشدائد. ليعملواالف وامعقولة كالئقة. كلكنو كاف فقط أقلية. حاكل
 .يكونوا عبيدا همأىل كثَتا من  ط إسرائيل.يتمكنوا ُب ؿباكلة اؽبركب من ضغاية طريقة، 

كجود  من بعض أىلهم قتلوا. من الناحية ضياع األىايل أيضا تكوف السبب على نقصاف
 .العاطفة للحياة

 

اكؿ لبياف من انحية األسرة. َب قصة ىذا الفيلم أكثر ظهرا كاف الباحث سيح
 لكونو عميبلتوُب  يتيما ألف كالده قد يعٌت عن سَت حكاسة سعيد. سعيد، الذم

بعد قصف اعبنود لديو ساؽ ابلشلل  الرجل من ابنالذم يشعر ك، كاف خالدك سرائيل. إل
سعيد. كالد سها، مع  سها، أيضا تشعر بنفس اغبالةسرائيل عندما االنتفاضة األكىل. اإل

سها خالد، الذم قتل اعبنود اإلسرائيل. متفرؽ مع سعيد ك فلسطيٍت أبو عزاـ، ىو ؾباىد 
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كاغبفاظ كما َب لديهما.  ور االنتقاـشع اليت تشعر أيضا بنفس اغبالة مل تكن لديها
ن ألملعيش ابأف توُب كالده ألف يريد عائلتو يشعركا اقصة أـ سعيد،  عن ككذلك

 أسرتو. ه ألجل أف ما فعل كالدسبلـ. الك 
 

ُب اؼبشهد التايل، كاختَت خالد من قوات أبو كرًن لذىاب معا اىل اؼبركز حىت 
 خالد أيضا أف اقو. بدكف التفكَت، يقوؿاف يعرج ُب سكالده الذم كعن وبكى حكاية 

من  من األفضل ترؾ كل القدمُت ابلنسبة. فقط رجل كاحد من االكبطاط عندما نقدـ
 :تكوف مكسورة. ك الشرح من اغبوار فأل اؾبرد تسليم كاحد منهم

 ؾبند : خالد، ليش أبوؾ العرج ؟ 

أبو. ك يريد اف يظهر أين  خالد : كقت اإلنتفاد االكىل جيش اسرائيل دخل اننا البيت خَت
 51.الرجل افتات. فكلم الشماؿ. ام لو كنت ؿبلو أحسن قطعو كل نسبة غلبت نزؽبم

 

ككاف سعيد ال يزاؿ التحدث مع كالدتو علي عندما ذىب خالد إىل مقر اجملاىد. 
 صباؿ و. ككافأمعيد َب لقاء مع الزمن أك الفرصة األخَتة لسالشرفة األمامية. ردبا تلك 

ُب تل أبيب.  إبنو يفعلس تعرؼ بتة من أـ سعيد عما قر. ملاؼبللمغادرة إىل  قد ينتظر
إىل أمو كاستأذف للمغادرة إىل إسرائيل. عند أمو  كاإلذف اػبرب ابلتأكيد اف سعيد قد يعطي

كخصوصا عندما صباؿ الذم توىل. على اف ذىابو اىل إسرائيل ىذا من اقباز كبَت. 
. َب انحية أخرل، أف سعيد ال ابنها عندما قاؿ انو ليس لو مستقبلعن الكهانة كالدهتا 
 . ما فعلو األب كانت ـببأةفقط سأؿ عن كالده الذم كاف قد تركهميباىل عن ذلك. 
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 ةطريقب كل األسئلة السعيد اىل كالدتو مل تستجب حىتبشكل متعمد من قبل كالدتو.  
 كرأل سعيد أف قتل كالده مع. كلكن ُب الذىن سعيد يبقى السؤاؿتغيَت اؼبوضوع. 

 .إنتقاما من تلك الواقعة الشديدةىبفى ألف  إسرائيل ُب اؼبرة األكىل،
 

سعيد بُت  خبلؿ عملية تفتيشمن مع سعيد.  حينما إلتفى سها أيضا َب اؼبشهد
إىل  ذىب سعيداغبدكد إسرائيل فلسطُت، الذم ىناؾ  بعد منفصلة َب اغبديقةكخالد، 

 د خالد ىناؾ. فالواقع على أف أبو سليم أمره لصناعةكرشة العمل كأعرب عن أملو أف هب
أبو سامل. من اػبارج،  يتبع على ما حكم ٍب القهوة لو. سعيد الذل مازاؿ عامبل ىناؾ

حاكؿ سعيد اىل ك صبلح. لئل حديثا ُب اؼبرآب كطلبت سيارهتا سهى يبدك كصل
هى تشعر ابلذنب إلسقاط ساعة سعيد من السيارة. إصبلحها. كلكن بعد كل شيء، س

كاألفبلـ. بدأ النقاش بعد أف  أيضا توفَت الفيديواالذم إىل زبزين ساعات  كأخَتا يذىباف
ع، عند سهى، ذالك الفيديو غَت تبي لشهداءل التفجَتات االنتحارية فيديو رأت سهى

ألف كل الطبيعي، من ككفقا لسعيد كاف على كل آرائو، عارض سعيد، مطابق للبيع. 
عاما، غادر  ٓٔشخص وبتاج غبياة سلمية. صرح سعيد ابلقصد ك قاؿ انو منذ سن 

ابلصدمة كشعرت  من ىناؾ شعرت سهىشريكا إلسرائيل.  لكونوكالده الذم توُب 
ياة  اغب. ألف كبتاج اىل الرضبةال . عند سعيد، ابلذنب لقوؽبا عن فاعل التفجَت االنتحارم

 : كالشرح كما يليسواء.  كل إنساف
 

 ! أـ سعيد : اي هللا اي سعيد تصور تسف أبوؾ ... خلي عن لعبها. خذ ىذا مقهتك

 سعيد : أحكي عن أبوم. كيف كاف ؟

 أـ سعيد : مصيبك اليـو ؟

 سعيد : ما الثبوت كما قاؿ َب كل اؼبكاف ؟ 
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 أـ سعيد : إنس !

اجتهاده، ذلك لعيشنا. دنيا سعيد : الحفظ مات. هللا يرحم ... سعيد، عدد كل ما 
 ٕ٘التغَت. مابدؿ على ماه الو. عهيد شف.

 سها :  انت سيف سعدم اف ابيهحيك كسيت ؟

 سعيد : سهى، َب ىولك السعدم ؟

سها : موسوؼ ىذه. ثبلث مبليُت مقبوسُت ابلشبهات. انبلس كالسجن. أان مش  
 عارؼ َب الشعور عن بعض اؽبوف من بعد القدس. بولشيت.

 أىب كالعميل. كسفوذ. اان عمرل عشر سنُت. سعيد : 

 سها : اان متسفيكتَت. كيف تربربكن ؟

 سعيد : عادم. ليس ما اراؾ.

 سها : حببتحكي معي ؟ ىل موضوح ؟

سعيد : شب دحكي. كبل االحتبلؿ شب أحكي ؟ نح بتل كل يـو اىب كالعامل شب 
 كل العامل تعرؼ ابوم كالعميل.؟  دحكي

 سها : ما كنت مش عرؼ

 ٖ٘سعيد : بنت ابو عزاـ. ام شبهرة االكابَت.

غنياء سها، أف سعيد يتفكر على اف من األعلى ىذا اغبوار الذم حدث سعيد ك 
شعب صغَت يعاين دائما، كلكن الناس من الطبقة العليا  .كابَت قيمتها ال يشعر ابألملكاأل
ى ما كقع يعرؼ سها علشعور ـبتلف. سعيد ال وبتاج اىل اىتماـ سها. ك لكن اللو 

                                                 
ٕ٘
 .٘ٗ.ٕ٘ – ٜٔ.ٕ٘نفس اؼبرجع،  

ٖ٘
 . ٕٕ.ٛٓ.ٔٓ – ٘ٗ.ٙٓ.ٔٓنفس اؼبرجع،  



55 

 

 تهم عن اغبكم اغبياة مساكية. اىلدبعرفلكن ليس ك اليتيم. اما اهنما وبباف كحدا بوحد، 
مستعمرة إسرائيل. الف غزة قد توىل اسرائيل قبل ىذه اؼبرة مدينة انبلس ال تزاؿ كوف 

السياسية اؼبوجودة َب جيو  السنوات. أكثر الوالية َب فلسطُت قد توليت مع إسرائيل.
لقدس الفلسطُت قد توليت البد على اىتماـ جيد. ىباؼ بعد السنة ببلد افلسطُت 
 إسرائيل.
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 الفصل الرابع

 االختتام

 تنتيجة الباث . أ
سرؿ و َب ىذا البحث، كاف الباحث يستخدـ النظرية الفينومينولوجية ادموند ى

الفيلم ىو  الفاعلشعر إليها من نظر ك . مع أف كل ما Paradise Nowاؼبرتبطة َب فيلم 
ىي الظواىر ُب عملية التفجَت اإلنتحارم  من ىذا البحث كاف النتيجة. الفينومينولوجية

اؼبكشوؼ تدؿ على اؼبعرفة ك الفهم عن التفجَت االنتحارم ـبتلفة. التفجَت االنتحارم َب 
 ىذا الفيلم ىو عن اعبهاد. مهما كاف اؼبقصود يعٌت اإلنتقاـ من فريق اجملاىد ربت الرايسة

 أبو كرًن على موت أصحابو اؼبقتوؿ عند اغبرب مع اعبيش اإلسرائيل.
أتدية عملية التفجَت اإلنتحارم اؼبسائل ؼبمثل الفيلم َب اؼبشاكل ك أكثر من 

التوظيف، مذىيب، حىت غيض من َب عمليتو  تسبب على اؼبذاىب من النظرايت اؼبتنوعة.
الفيلم. بدت اػببلفات ُب الرأم من تنفيذ التفجَتات االنتحارية كلها وبكى ُب 

 تصل كإهبابيات كسلبيات من اؼبمثل يتم تنفيذ الفيلم ىاين أبو أسعد عبعل ىذا الصراع مل
عبيش خالد كاؼبمثل أف عملية التفجَت االنتحارل اىل اإىل أرضية مشًتكة. لسعيد ك 

 اإلسرائيلي حبلؿ. هبدؼ اعبنة كما اؼبكوث بعد التفجَت االنتحارم.
ىناؾ عدة أشكاؿ من الظواىر اليت يبكن أف ينظر إليها ُب لشغب، خببلؼ ا

خبلقية كالفكرية مع بعض يديولوجية، اؽبيمنة، مذىيب، كالقيادة األكجود إالفيلم، يعٌت 
تحليل ابستخداـ نظرية الدرس ك الىتماـ إىل الشخصية الرئيسية حىت اؼبمثل إ
 إدموند ىوسرؿ. ولوحيةالفينومين
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 االقرتاحات  . ب
، ابستخداـ النظرية الفينومينولوجية ادموند يالبحث ىو حبث علم االجتماع ىذا

يبحث بشدة مرتبطة دبفهـو فينومينولوجية اؼبستخدمة آللة لبحث وبلل ك سرؿ، فهذا او ى
ُب ىذه الدراسة، كاؽبدؼ ربليل اؼبوضع. ىذه الدراسة يلتقط األشياء اؼبوجودة كاغبديث. 

كرأل الباحث أف ىذا البحث ىي أبعد ما . Paradise Nowالرئيسي من البحث ىو فيلم 
 سرائيلاإلتكوف عن اؼبثالية. لذلك من إرادة الباحث ىناؾ الباحثوف عن الصراع 

. ا نظرا اىل اف الصر سرؿ كثفي، و ادموند ى ةفينومينولوجيكالفلسطُت ك  ع  مل ينتو ؽبذا اليـو
 اؼبتعلقة.يبكن استخدامها كمرجع للباحثُت للتعرؼ على األحباث حىت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 جعاادلر  قائمة
 

 ادلراجع العربية

العماليات اإلستشهادية َب ميزاف ، ٜٜٚٔ، حائل، نواؼ،  التكرارم
 دار الفكر.دمسقس:،الفقهي

، الفينومينولوجيا اؼبنطق عند ادموند ىسرؿ ،ٕٚٓٓيوسف، سليم،  يوسف سليم سبلمة،
 بَتكت: دار الفارايب.

بَتكت: مركز دراسات طبسة دركس، فكرة الفينومينولوجي ، ٕٚٓٓ د. فتحى انقزك،
 .الوحدة العربية

 

 ادلراجع األجنبية
 

 

Basrowi. Metode Penelitian Kualitatif Prespektif Mikro. Surabaya : Insan 

Cendekia, 2002. 

Didi Prambhadi. Film. Majalah Gatra, 2005. 

Dzikansky, Mordecai. Terrorist Suicide Bombings: Attack Interdiction, 

Mitigation, and Response. Florida: CRC Press, 2012. 

Donny. Pengantar Fenomenologi. Depok: Koekosan, 2010. 

Donny Gahral Adian. Percik Pemikiran Kontemporer: Sebuah Pengantar 

Komprehensif. Yogyakarta: Jalasutra, 2005. 

Engkus. Metode Penelitian Komunikasi Fenomenologi. Bandung: Wijaya 

Pajajaran, 2009. 

Faruk. Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2012. 

Garaudy Roger. Mitos Dan Politik Israel. Jakarta: Gema Insani Press, 2000. 

Harry Hamersma. Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern. Jakarta: Gramedia, 1983. 



59 

 

Mardalis. Metode Penelitian Sastra Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Askara, 

2004. 

Moeleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

1996. 

Muhammad Muslih. Kesadaran Intuitif Plus Cahaya Ilahiyah:Husserl di Muka 

cermin Sahrawardi. Jurnal Tsaqafah, 2014. 

Munir, Misnal. Aliran-Aliran Utama Filsafat Barat Kontemporer. Yogyakarta: 

Lima. 2008. 

Kutha Ratna, Nyoman. Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial 

Humaniora Pada Umumnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010. 

Saraswati, Ekarini. Sosisologi Sastra: Sebuah Pemahaman Awal. Malang: UMM 

Press, 2003. 

Smith, Woodruff, Smith. Husserl. London: Routledge, 2007. 

Haryanto, Sindung. Spektrum Teori Sosial (Dari Klasik Hingga Postmodern). 

Jogjakarta: Ar Ruzz, 2012. 

Tho’mah, Al-Qadah, Muhammad.  Aksi Bom Syahid Dalam Pandangan Hukum 

Islam. Bandung: Pustaka Umat, 2002. 

 

 مواقع االتنرتتنيت
 

http://sastra-sekura.blogspot.co.id/2015/12/transformasi-karya-sastra-ke-bentuk-

film.html  

http://www.davotmarbun.com/2010/01/penyebab-awal-konflik-palestina-

dengan.html 

http://jurnalstudi.blogspot.com/2009/03/pemikiranfenomenologimenurut-

edmund.html  

http://yoyoksiemo.blogspot.com/2007/10/edmundhusserl1859-1938.html 

https://zainabzilullah.wordpress.com/2013/01/20/pemikiranfenomenologi-

menurut-edmund-husserl/ 

 

 

http://sastra-sekura.blogspot.co.id/2015/12/transformasi-karya-sastra-ke-bentuk-film.html
http://sastra-sekura.blogspot.co.id/2015/12/transformasi-karya-sastra-ke-bentuk-film.html
http://www.davotmarbun.com/2010/01/penyebab-awal-konflik-palestina-dengan.html
http://www.davotmarbun.com/2010/01/penyebab-awal-konflik-palestina-dengan.html
http://jurnalstudi.blogspot.com/2009/03/pemikiranfenomenologimenurut-edmund.html
http://jurnalstudi.blogspot.com/2009/03/pemikiranfenomenologimenurut-edmund.html
http://yoyoksiemo.blogspot.com/2007/10/edmundhusserl1859-1938.html
https://zainabzilullah.wordpress.com/2013/01/20/pemikiranfenomenologi-menurut-edmund-husserl/
https://zainabzilullah.wordpress.com/2013/01/20/pemikiranfenomenologi-menurut-edmund-husserl/


61 

 

Beyer, Bero. (Producer) 2005. Paradise Now. Warner Independent Pictures. 

Palestina. 90 menit. 

http://informationr.net/tdw/publ/papers/schutz02.html 

http://informationr.net/tdw/publ/papers/schutz02.html 

http://id.wikipedia.org/wiki/ konten Serangan bunuh diri 

https://syaif.wordpress.com/2007/01/15/17/  

http://paradise-now-movie.blogspot.co.id/  

 

http://informationr.net/tdw/publ/papers/schutz02.html
http://informationr.net/tdw/publ/papers/schutz02.html
https://syaif.wordpress.com/2007/01/15/17/
http://paradise-now-movie.blogspot.co.id/

