تمثالت االسالموفوبيا في السينما االمريكية

Islamophobia Representation in American Cinema
()1

م.م محمد عبد الحميد ضيدان
Assist. Lect. Mohammad Abdul-Hameed Dhaidan
الخالصة
ان من اهم مميزات الفن السينمائي هو القدرة على تناول موضوعات خمتلفة يف جماالت معرفية واجتماعية
وفلسفية مرتامية االطراف بسبب ما متتلكه من عناصر وادوات خمتلفة من جهة واملرونة الكبرية اليت ميكن
من خالهلا استثمار تلك العناصر من اجل ايصال ما ميكن ايصاله اىل املتلقي ،ومن تلك املوضوعات اليت
بدأت أتخذ حيزا كبريا يف االنتاج السينمائي تلك االفالم اليت تطرح افكار ايدلوجية ودينية وقد تناول هذا
البحث توجه بعض الشركات السينمائية مدعومة من قبل مؤسسات حكومية هلا موقف عدائي من االسالم
واملسلمني إبنتاج وبث كم كبري من االفالم السينمائية اليت تريد االساءة للدين االسالمي وختلق صورة منطية
للفرد املسلم بغية تفعيل الكراهية ضده من قبل اجملتمعات الغربية من اجل تربير قتله وتشريده وسلب حقوقه.
مت تقسيم البحث على اربعة فصول ،تناول الفصل االول االطار املنهجي وقد عرب عن مشكلة البحث
ابلتساؤل التايل ما هي متثالت االسالموفوبيا يف السينما االمريكية؟ مث امهية البحث وهدفه وحتديد
مصطلحاته ،اما الفصل الثاين (االطار النظري) فقد تناول ثالثة مباحث فاملبحث االول تناول املرجعيات
الفكرية لالسالموفوبيا ،اما املبحث الثاين فتناول االسالموفوبيا والثقافة املعاصرة اما املبحث الثالث فتناول
التمظهر السمعي بصري لالسالموفوبيا ،اما الفصل الثالث فقد تناول اجراءات البحث واملبحث الرابع فقد
تناول حتليل العينة وصوال اىل النتائج اليت كان من امهها هو ان هنالك اهتماماً واضحاً يف ترسيخ فكرة
العدوانية اليت حيملها الفرد املسلم يف اذهان الغرب عرب التأكيد على افعال الشخصيات االسالمية واليت
متار االرهاب وتدعو له مث خلص البحث اىل االستنتاجات والتوصيات واخريا قائمة ابملصادر اليت اعتمدها
الباحث.
 -1جامعة كربالء-كلية العلوم السياحية-قسم السياحة الدينية.
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. السينما االمريكية، االسالموفوبيا:الكلمات املفتاحية
Abstract
One of the most important features of film art is the ability to deal with
different topics in the areas of knowledge, social and philosophical sprawling
because of the various elements and tools on the one hand and the flexibility
that can be large through which to invest these elements in order to deliver
what can be delivered to the recipient, These films, which introduce
ideological and religious ideas, have begun to take a large part in the film
production. This research dealt with the tendency of some film companies,
supported by government institutions that have a hostile attitude towards
Islam and Muslims, to produce and broadcast a large number of films that
want to insult religion And create a stereotype of the Muslim individual in
order to activate hatred against him by Western societies in order to justify
his killing and displacement and the deprivation of his rights. The research
was divided into four chapters, the first chapter dealt with the methodological
framework. The problem of research was expressed by the following
question: What are the Islamophobia representations in America cinema?
The second chapter deals with Islamophobia and contemporary culture. The
third topic deals with the pseudo-Semitic representation of Islamophobia.
The third chapter deals with the research procedures and the fourth subject.
The analysis of the sample to reach the results, which was the most
important Is that there is a clear interest in instilling the idea of aggression
carried by the Muslim individual in the minds of the West by emphasizing
the actions of Islamic figures, which practice terrorism and calls him
conclusions and recommendations and finally a list of sources adopted by
the researcher.

 االطار المنهجي:الفصل األول.1
-: مشكلة البحث.1.1

منذ ان برز الفن السينمائي واخذ موقعه الرايدي يف التأثري ابجملتمعات سعت مؤسسات وجهات
حكومية وشعبية من اجل استثماره وايصال رسائلها الدينية او السياسية او الثقافية او غريها بكم هائل من
االفالم اخذت مأخذها يف تشكل موقف وثقافة الفرد الغريب جتاه اآلخر وخصوصاً االسالم واملسلمني
مستندة اىل كل وسائل التشويه ولصق االوصاف واالفعال اليت رمبا ال عالقة له ابلكثري منها اال ان الصورة
اليت تعتمدها السينما واليت تشكل حجر االسا يف هويتها ميكن ان تشكل صورة ذهنية عند املتلقي ال
 من هنا عمدت بعض اجلهات اليت هلا عداء جتاه االسالم بدوافع سياسية.ميكن هلا ان تغادره بسهولة
ودينية من تفعيل الكراهية ضد االسالم واملسلمني عن طريق املنجز السينمائي مستندة على الكتاابت
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االستشراقية واالعالم الغريب و ِ
متكئه على ارث عدائي يريد ان حيقق السطوة والتمركز على اعتبار ان الفن
السينمائي بلغ من االمهية والتأثري ما يفوق اي فن من الفنون فضال على قدرته االيصالية واالتصالية .ومن
هنا صاغ الباحث مشكلته عرب التساؤل اآليت :ما هي التمثالت الفلمية لالسالموفوبيا يف السينما العاملية؟
 .2.1هدف البحث-:

يهدف البحث اىل-:
الكشف عن التمثالت الفلمية لالسالموفوبيا يف السينما العاملية.

 .3.1اهمية البحث:

يتناول البحث موضوعة مهمة وهي موضوعة (االسالموفوبيا) اليت ترتبط بدوافع دينية وسياسية حيث
تصاغ جبملة من الرسائل تبث عن طريق املنجز الفلمي ،وعن طريق البحث حياول الباحث ان يشخص
تلك الرسائل وكيفية ايصاهلا ،وهنا تكمن امهية البحث ،اضافة اىل انه قد ينفع الدارسني واملهتمني يف اجملال
السينمائي.
 .4.1تحديد املصطلحات:

التمثل:
أ-التمثل لغةً" :مثل الشيء ابلشيء :سواه وشبهه به وجعله على مثاله ،ومثل الشيء لفالن صوره له
ابلكتابة او بغريها حىت كأنه ينظر اليه"(.)2
ب-التمثل اصطالحاً :جاء يف معجم املصطلحات السينمائية ان التمثل "يشكل دائماً منطاً من أمناط
الرتميز وهو على العموم عبارة عن (قائم مقام) سواء كان رمساً او صورة فوتغرافية او فلمية"( .)3والباحث
يتبىن هذا التعريف االصطالحي كتعريف اجرائي.
الفوبيا:
أ -الفوبيا لغةً :عرف يف معجم التعريفات بـ"اخلوف :توقع حول مكروه أو فوات حمبوب"
ب– الفوبيا اصطالحاً" :جمموعة من املخاوف اليت تصل يف بعض االحيان اىل حاالت من الرعب،
()5
والذعر ،والفوبيا هي القلق املستمر من األشياء ،وتسمى اخلوف القلقي والقلق املرضي يف أحايني أُخر"
()4

 .2الفصل الثاني :االطار النظري
 .1.2املبحث االول :املرجعيات الفكرية لالسالموفوبيا

ليس من الصحيح احلديث عن مفهوم االسالموفوبيا يف الوقت الراهن دون احلديث عن اسباب نشوئه
ومرجعياته الفكرية ،وان كانت هلجة العدائية واخلوف من االسالم واملسلمني يف دول الغرب قد تنامت
 -2مجيل صليبا ،املعجم الفلسفي ،منشورات ذوي القرىب ،ايران ،2010 ،ص.341
 -3ماري-ترييز جورنو ،معجم املصطلحات السينمائية ،ت :فائز بشور ،املؤسسة العامة للسينما ،دمشق ،2007 ،ص.180
 -4على حممد اجلرجاين ،معجم التعريفات ،تح :حممد صديق املنشاوي ،القاهرة ،دار الفضيلة ،2004 ،ص.90
 -5آرثر بيل :الفوبيا ،ت :عبد احلكم اخلزامي ،الدار األكادميية للعلوم،القاهرة ،2011 ،ص.6
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فهناك ما يبث فيها روح التجدد والدميومة وهو شديد االتصال ابملاضي ويتغذى من اصوله املتطرفة .وان
كان العامل قد شهد اكثر من اي وقت مضى ثورة يف مناحي عديدة وخصوصاً التقنية منها وما عزز جمال
االتصال بشكل مل يشهد له مثيل اال ان ما يدعو اىل االستغراب ان ميزة التواصل تتناسب عكسياً  -اىل
حد ما على االقل يف البلدان اليت تشهد هذه الظاهرة ومتوهلا مؤسساهتا على اختالف صنوفها وانواعها-
مع هذا االتصال.
يشري الدارسون اىل ان النشأة االوىل ملصطلح االسالموفوبيا يف االدبيات والكتاابت الغربية تعود اىل
عشرينيات القرن املاضي حيث "استخدمه مستشرق الهويت بلجيكي هو هنري الما الذي عاش يف لبنان
 وورد ايضاً يف كتاب للرسام االستشراقيلسنوات وذلك يف سياق كتاب له عن النيب حممد -
()6
الفرنسي ايتيان ديين بعنوان الشرق كما ينظر اليه من الغرب"  .ويرى البعض ان هذا املفهوم "اعيد صياغته
سنة  1977يف تقرير جلنة املسلمني الربيطانيني االسالموفوبيا املعنون (االسالموفوبيا تتحداان مجيعاً)"(.)7
ويف حقيقة االمر ان بوادر االسالموفوبيا ظهرت مع بداية الدعوة االسالمية ،بظهور النيب حممد -
 وما حققه من انتصارات عظيمة على الصعيد السياسي والفكري والعسكري والديين واالجتماعيمما جعل القيادات (الدينية والعسكرية) من الطرف اآلخر تتخذ موقفاً معادايً من االسالم واملسلمني
وخصوصاً من قبل علماء اليهود ،وهلذا جوهبت الدعوة بشىت انواع املواجهات سواء الفكرية والدينية واليت
كان موقف بعض علماء اليهود والنصارى منها واضحاً اذ ترى ان الدعوة االسالمية امنا هي دعوة عاملية
ميكن ان تطيح بباقي االداين او العسكرية اليت قادها بعض امللوك والقادة يف بلدان خمتلفة يف مواجهة املد
 فوصل بالد االندلس غرابً والصني شرقاً ،والذياالسالمي الذي بدأ ميتد حىت بعد وفاة النيب -
شهد حروابًكبرية وكثرية اسس لتنامي االحقاد والبغضاء بني املسلمني وشعوب اخرى ،وتال ذلك ما يعرف
اب حلروب الصليبية واليت استثمر هبا الباابوات والقساوسة من جهة وامللوك من جهة اخرى سيطرة املسلمني
على بعض املناطق املسيحية مشاعر غري املسلمني بدعوى اخلطر الذي يهدد اوطاهنم وداينتهم من جهة
ومن جهة اخرى حترير وانقاذ االرض املقدسة (بيت املقد ) ،فبدأت احلملة االوىل يف القرن احلادي عشر
امليالدي وتبعتها محالت اخرى نتج عنها اآلالف من القتلى واجلرحى واملشردين ،مما زاد عداء املسيحية اىل
االسالم والذي يصفه البااب جون الثامن يف هناية القرن التاسع عشر للميالد يف رسالة اىل امللك (شارل
لوشوف) "ان الدمار الذي حلقه املسلمون الذين هبطوا على االرض حيتاج اىل وصفه اىل لغات تكون بقدر
عدد اوراق اشجار البالد اليت اجتاحوها"( )8ابلرغم من ان احلروب الصليبية شهدت احدااثً مروعة فقد قام
اجليش الصلييب بدخوله اىل بيت املقد بقتل سبعني الف مسلم.
ان سبب تنامي تلك الظاهرة هي الكتابة والتثقيف اليت قامت هبا مؤسسات معادية لإلسالم ألسباب
دينية او سياسية وخصوصاً ما قام به املستشرقون من كتاابت ادبية وفكرية واعمال فنية "فاالستشراق كان
 -6حممود حيدر ،استشراق مستحدث االسالموفوبيا مبا هي اطروحة ايديولوجية ما بعد حداثية ،دراسات استشراقية ،املركز
االسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،العدد  ،3السنة الثانية ،2015 ،ص.161
 -7مصطفى بن متسك ،2007 ،مؤمنون بل حدود للدراسات واالحباثmominoun.com www .،
 -8الصادق رابح ،حبث منشور ،جتليات االسالموفوبيا يف خطاابت الوسائط االعالمية الفرنسية ،كلية االتصال جامعة الشارقة،
االمارات العربية املتحدة ،ص.7
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له دور سليب يف عكسه لصورة الشرق واالسالم وجاء هذا االنتقاد هلم ليس فقط من الكتاب العرب بل
من الغربيني انفسهم اذ يرى (مكسيم ردنسون) ان االستشراق مل يعط سوى نتائج معرفية هزيلة يف دراسته
لإلسالم والسبب يف ذلك هو عجزه عن التخلص من املعايري االثنية الغربية عند تناوله لإلسالم"( ،)9وحيث
يرى ادوارد سعيد من ان االسالموفوبيا هي "مفردة تعين الرهاب من االسالم وتنتمي اىل سجل ثقافة
الكراهية والتمييز العنصري والعداء للسامية الذي كرسته الدراسات االستشراقية عن االسالم واملسلمني عرب
اتريخ الصراع الطويل بني االسالم والتقليد اليهودي-املسيحي"( )10اضافة اىل الصراع الصهيوين-العريب على
صعيد املعارك اليت دارت بينهم او على صعيد االحتالل الصهيوين لألراضي الفلسطينية وما شهدته تلك
االراضي من احداث دموية ،ولدت ردة فعل لدى الفلسطينيني بقيامهم بعمليات استشهادية وهكذا احلال
يف املناطق احملتلة يف لبنان ،كل هذه االحداث احالت اىل ترسيخ صورة الكراهية وخصوصاً مع تنامي
املنظمات واجلماعات االسالمية املتطرفة واليت كانت على االغلب مدعومة من جهات ودول ومؤسسات
تريد النيل من االسالم واملسلمني لتحقق هذا اخللط عند العامة من النا بني املسلمني واالرهابيني.
وخصوصا ان احلضارة االسالمية اصبحت من اهم احلضارات اليت ميكن هلا ان هتدد او تزاحم القوة االمريكية
املتسيدة ذات القطبية الواحدة بعد زوال خطر الشيوعية كما ترى الفلسفة السياسية يف امريكا ،لذا كان ال
بد من ان تصنع تلك املؤسسات حداثً يغري جمرايت االمور فكانت احداث احلادي عشر من ايلول من
اهم االحداث اليت خلقت اهلوة العميقة بني الشعوب الغربية وخصوصاً دول امريكا واورواب وبني املسلمني
واصبح الصراع بني الطرفني صراعا معلنا وخصوصاً ان هذا الصراع قد شهد حالة جديدة وهو ان اخلوف
من املسلمني بدأ يتنامى بشكل سريع ليكون شعبياً اىل حد ما بعد ان كان مؤسساتياً" ،لقد منحت
هجمات سبتمرب/أيلول الرتاخيص لألمريكيني ،من معلقني وصحفيني وسياسيني ومنظرين ،لتبين خطاب
االسالموفوبيا ،كتربير أيديولوجي حلرمان عشرات اآلالف من احلرايت املدنية ،وتكوين ملفات عنهم
واالحتجاز غري القانوين لعشرات اآلالف من املقيمني الشرعيني ،والتغاضي عن اختطاف املشتبه فيهم
وتعذيبهم ،وتشريع التجسس على املواطنني األمريكيني ومراقبتهم ،واإليقاع هبم"( )11واصبحت صورة املسلم
لدى عامة افراد اجملتمعات االوروبية واالمريكية تشكل مصداقاً لإلنسان االرهايب الرببري ،واصبحت تتغذى
تلك املشاعر وبشكل مستمر جبملة من االحداث االرهابية يف لندن وابريس وغريها واليت كان املتهم االول
فيها الفرد املسلم ،فاصبح املواطن املسلم يف نظر اجملتمعات الغربية قنبلة موقوته هتدد اجلميع.
 .2.2املبحث الثاني :االسالموفوبيا والثقافة املعاصرة

لقد شكلت الصحوة االسالمية يف العامل االسالمي وتناميها يف بعض البلدان الغربية وخصوصاً يف
هناايت القرن العشرين مصدر قلق لدى الساسة الغربيني حفزت لتفعيل املشاعر املضادة واالرث التارخيي
الديين الدفني لدى البعض وخصوصاً ان بعض رجاالت الدين من اليهود يعتقدون ان هناك صراعاً مستمراً
بني الداينتني وهو صراع وجود لذا عملت وبشكل ممنهج اىل االستحواذ على وسائل االعالم ألهنا تعلم ان
 -9نفس املصدر،ص.10
 -10ادوارد سعيد ،االستشراق ،املعرفة-السلطة -االنشاء ،ت:كمال ابو ديب ،مؤسسة االحباث العربية ،بريوت ،2001 ،ص.32
 -11ادوارد سعيد،االستشراق،املعرفة-السلطة -االنشاء ،ت:كمال ابو ديب،مؤسسة االحباث العربية ،بريوت ،2001 ،ص.32
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االعالم اداة مهمة وخطرية ميكنها من السيطرة واخذ زمام االمور واملبادرة "ان سيطرة اليهود على وسائل
السينما واالعالم يف الوالايت املتحدة مل تنبع من الصدفة بل عن طريق التخطيط اجلاد الهنم يدركون ان
السيطرة على االعالم متكنهم من التحكم يف احلكومات واالفراد خلدمة اهدافهم" ( )12هلذا كانت عمليات
التشويه وصناعة اخلوف وبث روح العداوة ضد املسلمني أتخذ مأخذها يف اجملتمع الغريب ومل يتم االكتفاء
هبذا اخلطاب التخويفي والتحريضي بل صحب ذلك افعال وعمليات واحداث تؤكد احلالة وتنمي تلك
املشاعر مشاعر الكراهية كدعم احلركات االسالمية املتطرفة واليت استطاعت بعض املؤسسات الغربية من
جتنيدها فكانت تقتل وترهب ابسم الدين ،فضالً عن تعمدها االساءة لإلسالم واملسلمني من خالل االساءة
للمقدسات االسالمية ورموزها حىت تستفيد من ردود املسلمني الغاضبة وتصور تلك الردود على اهنا غري
منضبطة وعدوانية وارهابية ،وهذا ما حدث ابلفعل بعدما اصدر (سليمان رشدي) كتابه املسيء لإلسالم
وللقرآن وما تبعه من ردود غاضبه للمسلمني حاولت وسائل االعالم الغربية يف ان تدين تلك الردود وان
تصورها ابلوحشية دون ان تنال من املسبب يف تلك القضية بدعوى حرية الرأي ،وايضاً "ما وقع يف تونس
يف يوم  14سبتمرب  2012مبناسبة االحتجاج على الفلم االمريكي (براءة املسلمني) وما استثمرته فيما بعد
اجملموعات الدينية املوالية للقاعدة يف منطقة املغرب العريب لتنفيذها هجوم دموي على السفارة االمريكية يف
العام نفسه انتهى اىل قتل السفري واربعة من املوظفني" (.)13
لقد استطاعت املؤسسات الغربية اليت ترعى االعالم العاملي ومتنهجه لصاحلها بدعم من اليهود ان حتقق
مبتغاها يف عملية استحضار وأتكيد صورة منطية عن املسلم (اهلمجي-الرببري-العنيف-امللتحي) والغريب
ان هذه الصورة كان تنطبق على اليهودي قبل احلرب العاملية الثانية عرب وسائل االعالم االمريكية "ان
التلفزيون االمريكي كان قبل احلرب العاملية يعد ان الوغد العاملي هو اليهودي وكانت الصورة الذهنية عن
اليهودي انه ذلك املراوغ الفاسد املرتشي والفوضوي والشره للمال"( ،)14ولكن منذ احلرب العاملية الثانية
وتزايد نفوذ امريكا كقوة عظمى ،وتنامي النفوذ اليهودي داخل امريكا ،تغريت بوصلة االهتام من اليهودي
اىل العريب املسلم "فاصبح رمز الشر هو العريب الذي يرتدي العباءة والكوفية بدال من اليهودي الذي يرتدي
القلنسوة وجنمة داوود" ( ،)15ويبدو ان هذا التحول هو صورة لصراع ديين قدمي ،بدا أيخذ اثره يف احلاضر
بسبب عودة الصحوة االسالمية وتناميها يف الشرق والغرب من جهة وتساقط النظرايت واالجتاهات العلموية
من جهة اخرى "ان الصورة املشوهة عن االسالم يف الغرب مل تكن بسبب جهل اورواب به لكنه يف الواقع
نتيجة معرفة حقيقية ابإلسالم غلفت ابحلقد واخلوف من تنامي أتثري هذا الدين على اورواب نفسها وعلى
العامل امجع"(.)16
 -12عزت عزت ،صورة العرب واملسلمني يف العامل ،مركز احلضارة العربية ،القاهرة.2003 ،
 -13مصطفى بن متسك ،2007 ،مؤمنون بل حدود للدراسات واالحباثmominoun.com www .،
 -14جمموعة من الباحثني ،صورة العرب واملسلمني يف املناهج الدراسية حول العامل ،سلسلة كتاب املعرفة ،الرايض،2003 ،
ص.12
 -15جمموعة من الباحثني ،صورة العرب واملسلمني يف املناهج الدراسية حول العامل ،سلسلة كتاب املعرفة ،الرايض،2003 ،
ص.13
 -16ابسم خفاجي ،ملاذا يكرهونه:االصول الفكرية ملوقف الغرب من نيب االسالم ،جملة البيان ،عدد ،77الرايض،2006،ص.23
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لقد عرب(نيكوال فون هوفمان) الصحفي جبريدة واشنطن بوست عن الظلم الذي حلق ابإلسالم
واملسلمني من قبل وسائل االعالم الغربية حني قال "مل تشوه مسعة مجاعة دينية او ثقافية او قومية وحيط من
قدرها بشكل مركز ومنظم كما حدث للعرب"( )17ابلرغم من ان الكثري من االفالم العربية وال سباب قد
تبدو جمهولة هي اليت اساءت للعرب واملسلمني ما عدا بعض االفالم اليت كانت هلا اشراقة واضحة وصدى
مهم يف االوساط العاملية كما يف فلم الرسالة وعمر املختار الذي اعطى املخرج من خالله انطباعاً مميزاً
لإلسالم واملسلمني.
 .3.2املبحث الثالث :التمظهر السمعيبصري لالسالموفوبيا

استطاع الفن السينمائي ابلرغم من اترخيه القصري قياساً لباقي الفنون ان أيخذ حيزا كبريا يف جماالت
واسعة من مناحي احلياة وان حيقق أتثريا كبريا يف حياة اجملتمعات ،واصبح هذا الفن بعد ان بدأ كاكتشاف
تقين خالص ومن مث اداة ترفيهيه تعرض يف املقاهي والنوادي الليلية ان خيرتق مجيع احلجب وان ينفذ يف كل
مكان من اقصى االرض اىل اقصاها وان يستثمر يف كل اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية
وغريها "تطورت السينما من اداة هلو بسيطة اىل صناعة ضخمة معقدة تشمل مئات الفنون وتضم ماليني
العاملني يف ميادينها املختلفة ،وال تقا خطورة السينما اآلن بعدها صناعة كبرية او ابلثروات واالموال اليت
توظفها ،وامنا خطرها الرئيسي يكمن يف عدها قوة هائلة يف التوجيه الفكري واداة فعالة يف ميادين التعليم
والتدريب وطاقة ال يشق هلا غبار يف تقريب املسافات وازالة الفوارق بني شعوب االرض"( ،)18لذا تنبهت
املؤسسات اليت تسعى اىل ان حتقق اغراضاً ايديولوجية اىل امهية هذا الفن واخذت على عاتقها ان تستثمر
كل االمكاانت املتاحة من اجل حتقيق غرضها يف االستحواذ والسيطرة والنفوذ ،وان توظف الصورة اليت
يتميز هبا هذا الفن يف عملية بث افكارها وأتكيد حتكمها يف توجيه مسارات التفكري العاملي ،على اعتبار
ان الصورة هي االكثر أتثريا يف النفس االنسانية واالكثر فاعلية من غريها وخصوصاً ان العامل بدأ حيدث من
معطياته بشكل يوائم متطلبات العصر من التقدم يف اجملاالت التقنية واالتصالية واصبحت الصورة احدى
اهم فواعل املعرفة االنسانية "يقول امربتو ايكو" اذا كان القرن العشرين هو قرن اللسانيات ،فأن القرن
الواحد والعشرين هو قرن الصورة ابمتياز "( )19وما يؤكد هذا القول ايضاً ما قاله روالن ابرت "اننا نعيش
يف حضارة الصورة"( ،)20لذا كانت السينما عرب اترخيها اداة فاعلة للحركات واملؤسسات املمولة وايضا
موضع اهتمام على صعيد الدول واحلكومات ،فاالحتاد السوفييت استطاع ان يعلن عن افكاره االشرتاكية
من خالل كم كبري من االفالم واليت القت رواجا واقباال كبريا وهذا ما دعا لينني بعد ان اسقط القياصرة يف
ثورته  1917اىل االهتمام ابلسينما معلنا بشكل صريح بقوله "تعد السينما من بني مجيع الفنون امهها
ابلنسبة لنا" ( )21وهكذا احلال يف ايطاليا وفرنسا واسبانيا واليت حاولت ان تنتج اعداداً كبرية من االفالم
 -17جمموعة من الباحثني ،صورة العرب واملسلمني يف املناهج الدراسية حول العامل ،سلسلة كتاب املعرفة ،الرايض،2003 ،
ص.14
 -18راميوند سبوتزود ،الفيلم واصوله الفنية،اهليئة املصرية للكتاب ،القاهرة ،1980 ،ص.5
 -19امربتو ايكو ،السيميائية وفلسفة اللغة ،ت :امحد الصمعي ،املنظمة العربية للرتمجة ،بريوت ،2005 ،ص.86
 -20شاكر عبد احلميد ،عصر الصورة السلبيات واالجيابيات ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت ،العدد .2005 ،311
 -21ارثر انيت،قصة السينما يف العامل ،ت :سعد الدين توفيق ،دار الكتاب العريب ،1967 ،ص.71
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اليت تروج لسياستها ،كما ان املانيا وخصوصا يف احلربني العامليتني اعطت للسينما االهتمام االكرب يقول
هتلر "هنا -أي يف السينما -ال حيتاج املرء اىل استخدام عقله كثريا ،انه سيستقبل البيان املصور بسهولة
اكثر من املقالة الصحفية،والصورة تعلم وتلقن بسرعة فائقة" ( ،)22وهذه احدى اهم خصائص الصورة اليت
متتاز هبا عن املقاالت االعالمية والصحفية فضالً عن ان الفلم السينمائي حيوي على نسج من االحداث
(حبكة) يستطيع من خالهلا ان يرتب الغرض الذي من اجل أن تصاغ القصة اليت يراد طرحها وابلتايل
يكون احلدث املقدم من خالل الفلم رغم عدم مصداقيته اكثر مصداقية وأتثريا وقبوالً لدى املتلقي ،لذا
كان الفلم السينمائي مبا حيمله من افكار ايدلوجية االكثر أتثريا ،وهذا ما عمدت على حتقيقه الدول الغربية
يف أتكيد مفهوم االسالموفوبيا يف وقتنا الراهن.
لقد عمدت شركات االنتاج السينمائي الغربية اليت هلا ارتباطات مبؤسسات ومنظمات معادية لإلسالم
وخصوصاً شركات هوليود مثل (فوكس القرن العشرين وكولومبيا ووارنر وجولدن ماير) ان تؤكد على بعض
احملاور اليت تظهر من خالهلا الفرد املسلم على انه ميلك اسوء الصفات االنسانية وابلتايل تسيء اىل االسالم
من خالله وتشكل صورة ذهنية لدى الفرد الغريب وانطباع ال ميكن ان يزول مفعلة يف ذلك حالة الكراهية
واخلوف من االسالم واملسلمني ،ومل تكن تلك االفالم يف وقتنا احلايل فقط وامنا عمدت تلك االفالم على
نسج صورة خاصة للفرد املسلم منذ وقت مبكر يف عمر السينما واالفالم يف هذا اجملال كثرية ففي فلم (لص
بغداد) من اخراج راؤول واثس ،انتاج عام  1924وهو يف عصر انتاج االفالم الصامتة قدم مدينة بغداد
على اهنا مدينة مليئة ابلفوضى واللصوص وحكامها منشغلون ابلنساء واالموال وال وجود للقانون وال للعلم
واملعرفة حىت ينفي الصورة الذهنية املشكلة لدى الفرد عن مدينة بغداد وتقدمها يف العلوم واآلداب والفنون،
وما تبعه من افالم اخرى كانت خمصصة هلذا الغرض من امهها مثال فلم (لورنس العرب) اخراج ديفيد لني
والذي يعد من االفالم املهمة اليت تناولت حياة العرب املسلمني يف اجلزيرة العربية وشكلت انطباعاً راسخاً
لدى اجملتمعات الغربية عن طبيعة وحياة اجملتمعات االسالمية وخصوصا ان هذا الفلم قد حاز على شهرة
واسعة وحصل على العديد من اجلوائز املهمة اذ ركز املخرج على نقل صورة عنهم وهي صورة التخلف
والبداوة وحب املال ،ليس هذا وحسب بل ان العديد من االفالم زادت من حالة وصفهم هبذه املواصفات
بل ارادت ان تؤكد عدوانيتهم وعنفهم من خالل افعاهلم املشينة ضد اجملتمع الغريب وابلتايل تربير قتلهم بدم
ابرد كما هو احلال يف فلم (قواعد االشتباك) للمخرج وليم فريديكن الذي ااثر ضجة واعرتاضات كبرية من
قبل املؤسسات اليت تعىن مبعاداة العنصرية والكراهية بني الشعوب واليت كانت ترى ان هذا الفلم قد يثري
مشاعر الكراهية ضد العرب واملسلمني ويدعو اىل قتلهم ،اىل ان املخرج برر ذلك ابحلرب ضد االرهاب
ويتحدث الفلم عن شخصية (تشايندر) املنتسب يف وحدة املشاة البحرية اليت كان تروم إخراج السفري
األمريكي من سفارهتم يف اليمن بعد املظاهرات االحتجاجية اليت قام هبا اليمنيون ضد الوجود األمريكي
وقيامهم إبطالق النار على العلم األمريكي قابلها رد القوات البحرية إلطالق النار عليهم وقتل  83شخصاً

 -22أ.فوغل سكوت ،السينما التدمريية ،ت :امني صاحل ،مطبعة دار الكنوز االهلية ،بريوت ،1995 ،ص.154
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بعد مقتل  3جنود داخل السفارة .اذ حاول الفلم ان يصور اليمنيني بضمنهم االطفال ابهنم متوحشون
حياولون قتل االمريكيني وهذا ما يربر لالمريكيني ان يردوا ابملثل ويقتلوا املتظاهرين اليمنيني بشكل وحشي.
ويف فلم ( 13ساعة جنود بنغازي السريني) للمخرج مايكل يب اذ يصور الفلم وحشية الفرد املسلم من
خالل اهلجوم على اجملمع الدبلوماسي االمريكي يف بنغازي بعد اهلجوم على القنصلية االمريكية وحياول عرب
العديد من املشاهد ان يربر لالمريكي او الفرد الغريب ردة فعله بقتله املسلمني كونه يدافع عن نفسه ،وهذا
ما روجت له الكثري من االفالم االمريكية اليت تناولت موضوعات احلرب يف افغانستان والصومال والعراق،
والغريب ان الدول الغربية وخصوصا امريكا تنقل جنودها ومعداهتا العسكرية من احمليط اىل اخلليج وتغزو
تلك البلدان اال اهنا متكنت اىل حد ما ابقناع الشعوب ابن حرهبا تلك هي حرب عادلة وان دخوهلا اىل
تلك البلدان ال تبوب ضمن ابب االعتداء او الغزو او االحتالل وامنا هو بدافع التحرير والتحول الدميقراطي
يف فلم (القناص) يسعى املخرج اىل متجيد القناص االمريكي من خالل عرض بطوالته يف قتل املئات من
العراقيني يف مواقف خمتلفة حبجة الدفاع عن النفس ،ومن تلك املشاهد قتله لطفل وامرأة تلبس احلجاب
وترتدي العباءة ،وحينما يتم قتلهم يصف الضابط املرأة بقوله ايهلا من امرآة عاهرة شريرة غبية.
من خالل ما متت دراسته من تلك االفالم يستطيع الباحث ان يصنفها على اهنا ارادت أن تقدم الفرد
واجملتمع املسلم ضمن امناط اتفقت عليها وهي:
اوالً :الصفات الظاهرية :اكدت السينما على ان هناك مواصفات عامة يتصف هبا الفرد املسلم من
حيث:
-1االزايء :للفرد املسلم زي خاص يف بالده فهو عادة ما يلبس الكوفية او العقال او العمامة والعباءة
واحياان يكون هكذا لباسه يف دول الغرب وخصوصاً اخلليجيني منهم والذي عادة ما تنتقدهم االفالم من
خالل وجودهم يف النوادي الليلية او احلفالت االابحية او البالجات وغريها واحلالة العامة هلؤالء هم
جنسيون ولديهم شراهة يف االكل وينفقون املال من اجل ملذاهتم وال يفقهون شيئاً ،اما العرب يف الغرب
واملهاجرون ابخلصوص فهم يلبسون املالبس الغربية كاجلينز والقميص اال اهنم عادة ما يتصفون ابهنم مسر
الوجوه وشعر جمعد وغري مرتبني وذو حلى طويلة .وهذه املوصفات وهذا الزي عادة ما يسبب كراهية لدى
االنسان الغريب ففي فلم (لورنس العرب) حينما يدخل لورنس بزي العرب اثناء اجتماع القيادة الربيطانية
فنالحظ امتعاض القائد الربيطاين من هذا الزي لذا يصف القائد الربيطاين لورنس ابنه اصبح متخلفاً ،اما
املرأة :فعادة ما توصف املرأة املسلمة ابهنا منقبة رغماً عنها يف بالد الغرب او بالد االسالم ،او اهنا شبه
عارية يف املراقص والنوادي كما هو احلال يف فلم (اململكة) للمخرج بيرت بريغ حيث يقوم املخرج ابستخدام
املونتاج والتعليق خارج الكادر عن رسم صورة عن املسلمني من خالل اخذ منوذج السعودية واعمامها على
مجيع املسلمني يف العامل،يبدا الفلم بتصوير الصحراء مث جمموعة من الرجال متتطي اجلياد مث شخص ملتحي
يصلي وبعض االمراء السعوديني ،ولقطة المرأة منقبة مع التعليق الذي يقول ابن هناك قوانني اسالمية
صارمة ،مث لقطة لنساء راقصات ،وهكذا يستمر الفلم ليصف املسلمني هبذه الصفات الظاهرية ،ومن مث
يظهر مشهد جملموعة مسلمة ختطط لعمل ارهايب ،يلبسون الثياب البيضاء ويضعون على رؤوسهم الكوفية.
كما ان زي النساء اخلاص ابملنقبات عادة ما يستخدم للتنكر حيث يقوم جمموعة من االرهابيني ابلتنكر
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بزي النساء املنقبات كما هو احلال يف مشهد من فيلم (ثالثون دقيقة بعد منتصف الليل) والذي يتحدث
عن عملية عسكرية امنية امريكية لقتل اسامة بن الدن يف ابكستان.
-2املكان :حاولت شركات السينما بفعلها املمنهج ان ترسم صورة للفرد املسلم يف املخيال الغريب عن
طريق املكان بوصفه البيئة احلاضنة للفرد وانه يؤثر بشكل شعوري او غري شعوري على منظومة الفرد السلوكية
واالخالقية واملعرفية ،وان املكان هو هوية الشخص ،وابلتايل اظهار املكان الصحراوي حينما يذكر اسم
االسالم واملسلمني له مقاصد واضحة يف التعبري عن الطبيعة القاسية من جهة ووسم الفرد املسلم بسمات
البداوة والتخلف من جهة اخرة وخصوصا اظهاره دائما على انه راعي للغنم واالبل يف فلم احلصار للمخرج
(ادورد زويك) ،يتحدث كلنتون عرب الفضائيات عن عمل ارهايب حدث يف السعودية ضد القوات االمريكية
لذا يصرح ابلقول (ان اجلبناء ارتكبوا هذا العمل االجرامي وهذا االمر جيب اال مير دون عقاب) يظهر
املشهد الذي بعده بلقطة عامة ابنورامية للصحراء وهناك سيارة مرسيد متشي يظهر بداخلها رجل دين
يلبس العمامة وبيده مسبحة ويردد كلمات التسبيح ويف اصابعه بعض اخلوامت ،ومتر السيارة جبانب رعاة
لألغنام واملاعز.
اثنياً :الصفات املعنوية :بعد ان رسخت الشركات اليت تعىن بنشر الكراهية ضد املسلمني عن طريق
االنتاج السينمائي صفات ظاهرية للفرد املسلم والبيئة اليت يقطنها حبيث اصبح هناك منط خاص به .عمدت
على اظهاره بسلوك وافعال تنم عن شخصية سيئة ومذمومة من خالل:
 -1الشـخصـية املسـلمة شـخصـية ارهابية عنيفة دموية :يف فلم (احلصـار) يظهر يف احدى املشـاهد ان
جمموعة من املسـ ــلمني خيتطفون حافلة بركاهبا ومن ضـ ــمن الركاب اطفال ونسـ ــاء ،يطاهلم ضـ ــابط
املس ـ ــؤول عن املنطقة إبطالق سـ ـ ـراح النس ـ ــاء واالطفال ،يفتح ابب احلافلة وتبدا النس ـ ــاء ابخلروج
ويظهر يف لقطة قريبة وجه الض ــابط يبدو عليه االرتياح ولكن فجأة تفجر الس ــيارة بركاهبا ،فتظهر
بلقطــات عــامــة الــدمــار الــذي خيلفــه االنفجــار وحــاالت القتــل واحلرق اليت حتــدث ،امــا يف فلم
(اململكة) ال يش ـ ـ ـ ـ ـ ــري اىل ان املس ـ ـ ـ ـ ـ ــلمني ارهابيون فقط بل ان ش ـ ـ ـ ـ ـ ــعائرهم ودينهم خيلق حالة من
االرهاب واخلوف يف اجملتمع الغريب ،حيث من خالل لقطة ابانرمومية تظهر مأذنة جامع حيث
يرفع االذان مث تتحرك الكامريا اىل تظهر املدينة وقد اخرتقها صوت االذان وتدمج معها لقطة عن
طريق االختفاء والظهور لكتب التحقيقات الفدرالية يف امريكا وهم يتحدثون عن االرهاب.
 -2الشــخصــية املســلمة شــخصــية غبية متخلفة ال تفقه شــيئاً تكره التقدم :يف فلم (يوم بعد غد) ويف
احدى املش ـ ـ ــاهد يظهر من خالل لقطة عامة مكان جيتمع فيه العديد من املس ـ ـ ــؤولني ويظهر من
خالل اللوحة الشارحة على انه (املؤمتر العاملي للمناخ يف نيودهلي) مث يظهر احد اخلرباء يف شؤون
املناخ وهو يتحدث للحض ـ ـ ــور ابلقول (لقد اكتش ـ ـ ــفنا وجود تغريات مناخية ،الكارثة اليت حدثت
قبل عشــرة آالف ســنة،تركيز هذه الغازات على الثلوج مؤشــراً على ان الكوكب يف مرحلة ســخونة
ويعيدان اىل عص ـ ـ ـ ــر اجلليد الذي اس ـ ـ ـ ــتمر قرنني) عندها يظهر احد اجلالس ـ ـ ـ ــني يف املؤمتر وهو من
العرب املس ـ ـ ـ ــلمني يلبس العباءة والكوفية ويض ـ ـ ـ ــغط على (اهلتفون) يف اذنه ويقول (اان ال افهم اان
مضطرب،كان يتحدث عن السخونة واآلن يتحدث عن اجلليد).
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 -3الشــخصــية املســلمة شــخصــية مســرفة ابملال واالكل واجلنس :يف فلم (ثالثون دقيقة بعد منتصــف
الليل) حينما ينتقل الفلم من مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهد يف امريكا اىل الكويت يظهر بلقطة عامة مدينة الكويت
ويظهر تعليق مكتوب (الكويت) يتم مساع صـ ـ ـ ــوت موسـ ـ ـ ــيقى صـ ـ ـ ــاخبة مع لقطة لعمارات عالية
واض ـ ـ ـواء ليلية ،ينتقل بعدها املخرج اىل داخل احدى الص ـ ــاالت حيث يظهر جمموعة من الرجال
الكويتيني وهم يلبسون املالبس العربية وسط النساء ويبادلنهم الشرب واحلديث.
 -4الشــخصــية املســلمة شــخصــية ال حيب اال نفســه معاد لآلخر وخصــوص ـاً الغربيني :يف فلم اململكة
حياول املخرج ان يظهر الغرب على اهنم مس ـ ـ ـ ـ ـ ــاملون ولديهم حس ـ ـ ـ ـ ـ ــن نية جتاه االخر على عكس
املس ـ ـ ــلم ،ويف احد املش ـ ـ ــاهد حينما يتم اقتحام اماكن االرهابيني وقتلهم تقوم احدى االمريكيات
إبعطاء طفلة بعض احللوايت فيما تبادهلا الطفلة إبعطائها كرات صــغرية من احلديد ،وهذه اشــارة
واضــحة اىل ان اجليل القادم من املســلمني هو جيل مســتمر ابلقتل واالرهاب ،ويؤكد ذلك ما قام
به املخرج عرب املونتاج يف أتكيد اســتمرار العداء للغربيني من قبل املســلمني ،ففي احدى املشــاهد
حينما أتثرت احدى حمققات وكالة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخبارات االمريكية مبقتل زمالئها اقرتب منها مديرها
ومهس يف اذهنا ويف مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهد اخر حينما دخلت القوات االمريكية منزل احد قيادات اجلماعات
االس ـ ـ ـ ــالمية قام الرجل الكبري قبل مقتله ابهلمس يف اذن حفيده وقبل هناية الفلم كش ـ ـ ـ ــف املخرج
عن هاتني احلالتني عرب املونتاج ،حينما يسـ ــأل احد الضـ ــباط مديره ماذا قلت ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ(جانيت) كي
هتدئها ،قال لقد قلت هلا (سـ ــنقتلهم مجيعاً) ،وحينما ينتقل اىل عائلة املقتول تسـ ــأل العمة الطفل
مــاذا قــال لــك جــدك قبــل ان ميوت،قــال هلــا قــال يل (ال ختــاف اي ولــدي راح نقتلهم كلهم) هلــذا
تستمر الشركات السينمائية يف انتاج هكذا افالم من اجل حتقيق هذا املستوى من التصعيد،كما
صـ ـ ــرح بوش االبن بعد احداث احلادي عشـ ـ ــر من ايلول 2001حينما قال "اننا حنتاج اىل خيال
سينمائي لنقول ان احلرب اعلنت على الوالايت املتحدة االمريكية من داخلها"(.)23
هذا ما حاولت السينما الغربية ان تقدمه وهو صورة منطية عن االسالم واملسلمني "ان العرب هم الصورة
الوحيدة للتوحش والعنصرية اليت ما زالت مقبولة يف هوليود"( )24هذا ما كتبه حمرر شؤون الشرق االوسط
لصحيفة الغارداين الربيطانية برااين ويتاكر.
املؤشرات:
 -1يعتمد الفلم على بث الكراهية والعداوة ضد االسالم واملسلمني من خالل اعطاء مظهر خارجي
للمسلم معتمدا على االزايء،املظهر اخلارجي للشخصية ،املكان.
-2يشكل فعل الشخصية وسلوكها يف الفلم مرتكزاً رئيساً يف اعطاء طابع خاص للفرد املسلم.
-3تعتمد البنية السمعبصرية على احلوار يف أتكيد االسالموفوبيا.
 -23سليمان العسكري،خواطر سينمائية عن السينما العربية ،جملة العريب،عدد ،51الكويت،2001،ص.51

24-

18. Shaheen, Jack, (2001) Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People, Interlink
Publishing, USA.
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 .3الفصل الثالث :اجراءات البحث
 .1.3منهج البحث

بغية حتقيق أهداف البحث والوصول إىل حل ملشكلته ،فقد اعتمد الباحث يف حتليل العينة الفلمية
على املنهج الوصفي التحليلي ،كون هذا املنهج أكثر مالءمة لطبيعة البحث.
 .2.3مجتمع البحث

يتمثل جمتمع البحث يف األفالم اليت امتازت بتناوهلا موضوع االسالموفوبيا او ان تلك االفالم كانت
مصدر إلاثرة املشاعر العدائية ضد املسلمني.
 .3.3عينة البحث

نظرا لسعة جمتمع البحث ،اختار الباحث عينة قصدية احتمالية ،متثلت بفلم (سريايان)
وقد اختار الباحث هذه الفلم لعدة أسباب ميكن إمجاهلا ابآليت:
 .1امتالكه القدرة عن اإلجابة على أكرب قدر ممكن من التساؤالت اليت وردت يف أهداف البحث.
 .2احتوائها على رسائل واضحة إلاثرة مشاعر العداء ضد االسالم واملسلمني.
 .4.3أداة البحث

من أجل حتقيق أعلى قدر من املوضوعية العلمية والعملية ملوضوع البحث ،فإن حتليل العينة املختارة ال
ميكن أن يتم إال من خالل وضع أداة الستخدامها يف التحليل لذا خرج الباحث ابألداة اليت من املمكن
أن حتقق أهداف البحث فضالً عن إمكانية تقدمي احللول املناسبة ملشكلة البحث .لذا اعتمد الباحث
مؤشرات االطار النظري.
 .5.3وحدة التحليل

اعتمد الباحث يف حتليله للعينة على استخدام املشهد الفلمي كوحدة اثبتة واضحة املعامل وذلك لتوافر
العناصر الفنية املتكاملة داخل املشهد.
.4الفصل الرابع :تحليل العينة
 .1.4العينة

فلم( :سريايان  (Syrianaانتاج 2005:بطولة :جورج كلوين ،مات دميون ،جيفري رايت أتليف واخراج:
ستيفن كاهان.
 .2.4ملخص الفلم

يركز الفلم الذي اقتبس من رواية (روبرت ابير) والذي اعتمد املسارات القصصية املتعددة على الرتكيز
على قضية الصراع من اجل احلصول على الثروات النفطية وما حيدث من صراعات دولية بني الشركات
النفطية اليت تقودها االستخبارات وأتثري ذلك على السياسات واالقتصاد العاملي .ففيما يكتشف عميل
السي آي ايه (بوب ابرنز) بعض احلقائق الغريبة يف عمله ،يبدأ خبري الطاقة (براين وودمان) ابلعمل لدى
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امري خليجي ،اما املسار القصصي االخر فيدور حول حمامي الشركات (بينيت هوليداي) الذي يسعى اىل
دمج شركتني عمالقتني امريكيتني للنفط.
 .3.4تحليل العينة:

-1يعتمد الفلم على بث الكراهية والعداوة ضد االسالم واملسلمني من خالل اعطاء مظهر
خارجي للمسلم معتمداً على االزايء ،املظهر اخلارجي للشخصية ،املكان.
حاولت الشركات السينمائية الغربية من خالل كم كبري من االفالم ان ختلق صورة ذهنية لدى املشاهد
عن صورة املسلم وبيئته اليت يعيشها ،ففي هذا الفلم ومن خالل املشهد االستهاليل يعمد املخرج ومن
خالل املونتاج ان يعطي انطباعاً عن املسلمني ابهنم اان غري منضبطني وعبثيني وال حيبون النظام ،فمن
خالل الزي واضح اهنم مسلمون حيث يلبسون السراويل ووجوههم مغربة وحليهم طويلة وعلى رؤوسهم
يضعون املناديل من اجل االحتماء من اشعة الشمس الالهبة ،املشهد ومن خالل لقطات متنوعة غري اثبتة
يصور مجعاً من الرجال املسلمني يعملون يف احدى الشركات النفطية يف اخلليج ،وحينما أتتيهم سيارة
يتدافعون بقوة من اجل الصعود ابلرغم من ان االعداد قليلة وميكن ان تكون السيارة حاوية هلم مجيعاً .كما
ان املخرج ومن خالل لقطات قريبة حياول ان يصور ارجلهم فهم يلبسون احذية ممزقة وكبرية وهو أتكيد
على عدم ترتيبهم ونظافتهم وفقرهم.ويف الدقيقة  22من الفلم يعطي املخرج مواصفات االمري اخلليجي من
خالل لبس الشيخ العباءة والعقال ويظهر ابنه معه يلبس بدلة ولكن يؤكد املخرج من خالل لقطة قريبة
على ان هذا الشاب ملتحي وهي عادة ما تكون تلك الصفة مذمومة لدى الغريب اليت عادة ما يصورون
االرهابيني والقتلة ابهنم ذوو حلى طويلة .ويف الدقيقة  23يرينا املخرج البيئة اليت يعيش فيها املسلمون ،ارض
جرداء يتدافع فيها الشباب فيما بينهم من اجل احلصول على املاء وهي صفة التصقت ابملسلمني الهنم
عادة ما يرجعون اىل ارض اجلزيرة العربية ابلرغم من الكثري من البلدان العربية هلا وافر من املياه كما هو احلال
يف العراق وسوراي ومصر والدول املطلة على اخلليج العريب وايران وغريها ،اال ان الصورة النمطية للمسلمني
ارتبطت دائما حبياة البداوة والتصحر .ويف الدقيقة  40من الفلم يظهر من خالل لقطة استعراضية جملموعة
من املصلني يف اجلامع اهنم يلبسون الزي االبيض والسراويل والكوفية على الرأ وهذه الصورة عادة ما
ارتبطت بشيوخ اجلوامع واملدار الدينية او االكفان اليت يلبسوهنا اجلهاديون حني تنفيذهم بعض العمليات
االستشهادية وهي حماولة ارابك لوعي املتلقي الذي تتشكل لديه صورة مشوشة بني االرهايب واالستشهادي
او بني رجل الدين الذي حياول ان يقدم النصيحة وايمر النا ابملعروف وبني بعض الرجال الذين يطلقون
على انفسهم رجال دين وهم دعاة ارهاب .بعد ذلك حينما يتدار بعض املسؤولني االمريكان شخصية
ابن االمري وهم يضعونه صورته على شاشة ،يذكر احدهم ان امواله تستخدم يف نشاطات مشبوهة وحتويالت
حلساب عمليات ارهابية وابلتايل اعطاء صورة عن القادة الذين هم ارهابيون اساساً ،ويف الدقيقة  52من
الفلم يظهر عميل السي أي ايه (بوب ابرنز)وهو يتنقل ابلسيارة يف احياء بريوت فيصف حال االحياء اليت
تسيطر عليها تنظيمات اسالمية ابهنم يصعدون السطوح ويتجولون يف االحياء ،مع ان هناك نساء جتلس
يف االبواب واطفال فقراء مالبسهم رثة يقفون يف الشوارع والبيوت مهدمة قدمية والشوارع مرتبة ضيقة ،يظهر
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ذلك املخرج مستثمراً كل وسائل التصوير واملونتاج،فقد استخدم اللقطة القريبة المرأة مسنة جالسة امام
بيت وطفلة رثة املالبس واقفة يف الشارع ورجال يضعون على وجوههم النقاب وهم مسلحون ويقفون على
السطوح ويف املمرات واركان الشوارع ،غري ان البيئة املوجودة واليت ظهرت بتطاير الغبار والصوت املشوش
واليت اكدت على بيئة قذرة ومتخلفة يقطنها هؤالء ،وهي رسالة واضحة للمتلقي تريد ان تقول ان هؤالء
املسلحني هم نتاج هذه البيئة.
-2يشكل فعل الشخصية وسلوكها يف الفلم مرتكزاً رئيسا يف اعطاء طابع خاص للفرد املسلم.
بعد الوصف العام لشخصية املسلم أييت دور فعل الشخصية املسلمة اليت متتلك العدوانية والقسوة يف
التعامل من خالل املشهد االفتتاحي وعملية التدافع من اجل الصعود اىل السيارة ابلرغم من اهنم يعملون
سوية ،ويف املشهد الالحق اراد الفلم ان يسيئ اىل املرأة املسلمة من خالل مشهد يظهر فيه عميل السي
أي ايه يف احدى الدول االسالمية وهو يتناول املشروابت الكحولية يف احدى النوادي الليلية وجتلس معه
جمموعة من النساء املبتذالت وبعد حوار بني العميل وبعض املوجودين من الرجال وتلك النسوة الاليت
جيلسن بني الرجال ويتناولن املشروابت معهم وصراخ املوسيقى الراقصة تقوم واحدة من تلك النسوة تلبس
مالبس احلشمة بعد ان كانت مبالبس فاضحة يقوم املخرج ابلرتكيز على ذلك من خالل لقطات قريبة
وبعدها تلبس احلجاب واحلذاء وخترج من املكان اىل الشارع يف الليل والشارع فارغ ال وجود الحد هناك.
ويف الدقيقة  25من الفلم حياول املخرج ان يستهزئ ابلعقلية العربية املسلمة من خالل مقابلة خبري الطاقة
(براين وودمان) مبمثل االمري الذي بعثه االمري نيابة عنه اذ حاول ان يشرح له املشاكل اليت تتعرض هلا
الشركات وكيفية احللول للحد من تلك املشاكل اال ان ممثل االمري ومن خالل لقطة قريبة لوجه املسلم
عربت عن عدم فهمه هلذا الكالم اذ بدا عليه عدم الفهم وهنا يريد املخرج ان يقول ان الفرد املسلم ال
يستحق ان يدير ان شركة او مصنع ألنه ال يفهم وليس لديه القدرة على استيعاب اي مشكلة فضالً عن
حلها .ويف املشهد الذي بعده يريد ابن االمري ان يشاهد بعض املعلومات من خالل شاشة العرض امام
جمموعة من الضيوف اال ان (الرميونت) ال يعمل فيقوم بضربه عدة مرات حىت يعمل .وهي افعال تدعو اىل
االستهزاء كما يراها املخرج ،ويف الدقيقة  40من الفلم يظهر املخرج رجل الدين يف املسجد وهو حيدث
الشباب عن امور دينية اال ان الشباب أيكلون بنهم دون مباالهتم مبا يقول الشيخ وهي داللة على ان اغلب
الشباب املسلم امنا أيتون طمعا يف االكل او املال ال من اجل عقيدة واميان وابملقابل فان شيوخ اجلوامع
ليس لديهم القدرة االقناعية على جلب الشباب املسلم اال عن طريق الطمع او االغراءات .ويف الدقيقة
 1:06تقوم جمموعة من املسلحني املسلمني ابختطاف عميل السي اي ايه يف بريوت وتنقله اىل مكان
حيث يتم تعذيبه أبنواع خمتلفة حبضور بعض رجال الدين املعممني ،وهي اشارة واضحة على ان من يقوم
ابإلرهاب يف العامل (القتل واالغتيال والتشريد واخلطف) امنا هم املسلمون وحتت اشراف قياداهتم الدينية
فيقوم املخرج بصناعة مشهد من اكثر املشاهد عنفاً ودموية من اجل ترسيخ بشاعة وفظاعة وعدوانية
اجلماعات املسلحة ويقصد به الفرد املسلم حيث يوضع عميل السي اي ايه يف احدى الغرف ويتم التحقيق
معه ونزع اعرتافاته ابلقوة حيث تسحب اظافره بشكل بشع مث يضرب بقوه حىت ان الدماء تسيل من كل
جسده حىت يغمى عليه امام انظار اجلميع ،الشباب املسلحون جيلسون على مائدة وأيكلون ويشربون وهم
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مستمتعون وغري مبالني ابلذي حيدث وحينما يسقط العميل على االرض والدماء تسيل منه وهو مقيد
ويغمى عليه ،بعد ان يفيق يقوم املخرج حبركة تسيئ للمسلمني من خالل استخدامه لعمق املكان ،اذ يظهر
يف مقدمة الكادر وجه العميل والدماء على وجهه وتسيل من فمه ويف عمق الكادر (بوسرت) لرجل معمم
وبعض الكتاابت االسالمية.
-3تعتمد البنية السمعبصرية على احلوار يف أتكيد االسالموفوبيا.
يشكل احلوار بنية اساسية يف ايصال فكرة الفلم ،هذا الفلم حاول من خالل احلوار ان يبعث جمموعة
من الرسائل واليت فيما يبدو ال تصل عن طريق الصورة ،او ان احلوار هو مستوى اخر من مستوايت بث
الرسائل اليت ميكن ان تكون احدى احللول اليت يعتمدها املخرج من اجل ايصال ما ميكن ايصاله وابخلصوص
ان كان الفلم يتناول موضوعاً ايدلوجيا ميزج بني السياسة والعقيدة ،واحياان يكون احلوار يف مستوى من
مستوايته صرحيا ومباشرا يصل اىل عموم املتلقني واملشاهدين بغض النظر عن مستوايهتم ومرجعياهتم الفكرية
ابلرغم من انه ميتلك مستوايت متعددة متكن املخرج من ان يضمن الرسالة اليت يريد ارساهلا دون التصريح
بذلك بشكل علين ففي الدقيقة  17تذكر احدى النساء اليت تعمل حلساب وكالة االستخبارات االمريكية
(ان اهلند حليفتنا وروسيا حليفتنا وحىت الصني سوف تكون حليفة لنا ولكن كل من هو بني ابكستان
واملغرب هو املشكلة ،انظمة فاشلة ونظم اقتصادية فاشلة) وواضح من خالل احلوار ان املقصود هو االمة
االسالمية اليت حددهتا كمكان جغرايف لتصبح املكان الذي هيأت له كل االفالم البيئة اليت حتمل كل تلك
الشرور واليت هتدد الغرب واحلياة املعاصرة اليت يريدها الفكر اجلديد حبسب زعمهم .ويف الدقيقة  38من
الفلم يقول احد مقدمي الربامج الغربية عن مكة (ان يف مكة كل النساء ترتدي االسود من الرأ حىت
القدم ومتشي على بعد مخسة اقدام من الرجال بل  125قدم) ففي الوقت الذي حياول فيه املخرج ان
يؤسس لصورة ذهنية عن نساء مسلمات يقوم إبعطاء صورة واضحة عن رجال الدين ،ففي الدقيقة 40
حيث يتحدث الشيخ جملموعة من املصلني عن القران وان كل القضااي حتل به ،حياول ان يذم الغرب
والليربالية الغربية وسياسة االنفتاح .ويف الدقيقة  48يقول االمريكي لويل العهد منذ  20عاماًكنت صاحب
اكرب واغلى صادرات يف العامل اما اليوم فانت جبانب البانيا ،لذا عمل عظيم ،اثين اكرب صادراتك هي
البضائع املستعملة ويليها التمر ،انكم منذ مائة عام كنتم تعيشون خبيام وتقتلون بعضكم بعضا وهذا سيكون
حالكم بعد مائة عام اخرى .ومن خالل هذا احلديث هو ال يذم املسلمني والعرب وينقد واقعهم املرتدي
فحسب بل هو يتنبأ مبستقبلهم السيء ويستشرف حاهلم لسنوات قادمة مما يعكس صور سلبية عن هذا
اجملتمع فضال عن انه يغر حالة اليأ والروح االهنزامية لدى الفرد املسلم من خالل التأكيد على ان ال
صالح وال مستقبل للمجتمع االسالمي ال يف الوقت احلاضر وال يف املنظور البعيد ،وهذا الفلم هو جزء
من كم كبري من االفالم اليت استطاعت ان تكون منظومة خطاب تروج هلذا الفكر من خالل تلك املؤسسات
السينمائية املمولة وان تتمكن من حتقيق الغاية اليت صممت من اجلها وهذه واحدة من االسباب اليت
جعلت الفرد املسلم فردا عاجزا سلبيا يف جمتمعه ابحثا عن حتقيق طموحاته يف اجملتمع الغريب مما ادى اىل
نزوح الشباب املسلمني اىل دول الغرب.
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النتائج:
 -1اعتمدت االفالم اليت تدعو اىل االسالموفوبيا بتشكيل صورة ذهنية لدى املتلقي عن الفرد املسلم من
خالل مظهره العام كاألزايء واملكان والديكور.
 -2اســتثمر املخرج عناصــر اللغة الســينمائية (كالتصــوير عرب لقطات قريبة) يف أتكيد ختلف الفرد املســلم،
او استخدام املونتاج من خالل خلق مقارنة بني احلياة املستقرة اليت يعيشها الفرد واجملتمع الغريب وبني
حياة الفرد واجملتمع االسالمي.
 -3هنالك اهتمام واضــح يف ترســيخ فكرة العدوانية اليت حيملها الفرد املســلم يف اذهان الغرب عرب التاكيد
على افعال الشخصيات االسالمية واليت متار االرهاب وتدعو له.
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