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ABSTRACT 

 Undeclared war waged by the Western media and U.S. especially on Islam and 

Muslims, using the various possibilities, which is owned, whether a cinema or 

theater, or even cartoons video, where the perception of Muslims always that they 

are either terrorists, racists, or illiterate, backward and presents Islam as a religion 

of violence and hyperbole, characterized by films of this period of hatred and 

falsehood in order to change and the consolidation of the fake look is for a Muslim. 

And to know is promoted by American films about a Muslim in this study we use 

an approach semiology analysis of films, the film as a cultural and social product, 

contains functions and implications of the phenomenon of implicit, so that we will 

discover the various elements and connotations and meanings of a Muslim in 

American films. 

Keywords: picture, Arabs, Muslims, the media, the American cinema, stereotype, 

semiology analysis, the results of the study. 
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 لخصامل

على اإلسالم واملسلمني مستخدمة فيها شىت  خاصةاألمريكية حرب غري معلنة تشنها وسائل اإلعالم الغربية و   
مصورة، حيث تصور املسلمني دائما على أهنم  اإلمكانيات، اليت متتلكها، سواء كانت سينما أو مسرح أو حىت رسوما  

فاتسمت أفالم هذه الفرتة  م اإلسالم على أنه دين عنف وغلو،إما إرهابيون عنصريون أو أميون متخلفون كما تقد
ملعرفة الصورة اليت روجتها األفالم األمريكية عن املسلم  والتزييف بغية تغيري وترسيخ نظرة مزيفة للغري عن املسلم. وابحلقد 

نستعني يف هذه الدراسة مبقاربة التحليل السيميولوجي لألفالم، ابعتبار الفيلم منُتوج ثقايف واجتماعي، حيتوي على دوال 
ابكتشاف خمتلف العناصر والدالالت واملعـاين املتعلقة ابملسلم يف األفالم  ظاهرة ومدلوالت ضمنية، حبيث سنُقوم

 األمريكية. 

الصورة، العرب، املسلمون، وسائل اإلعالم، السينما األمريكية، الصورة النمطية، التحليل  الكلمات املفتاحية:
 السيميولوجي، نتائج الدراسة.
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 املقدمة:

غاية األمهية على أصعدة احلياة البشرية املختلفة، انطالقا من التأكيد على قوة احملتوى الذي تضطلع السينما أبدوار 
فهي بال شك، تعكس قيم اجملتمع وثقافته و أساليب حياته  –العتبارات كثرية  –تقدمه، وأتثريه الشديد على املتلقي 

تمعات وطموحاهتم ومساعدة على التحرر العاطفي مولية الرعاية الهتمامات الناس وقضاايهم األساسية مقدمة واقع اجمل
واالسرتخاء والتفكري، ووفقا هلذا املفهوم، غدت هذه الوسيلة اجلماهريية مبثابة النافذة السحرية اليت نرى من خالهلا 

 اج السينمائي،أنفسنا والعامل الذي حييط بنا. وبذا فإن الطريقة اليت نرى هبا اآلخرين إمنا يتحكم فيها القائمون على اإلنت
'' '' أمريكي '' املنشأ، ''هوليودي وإن علمنا أن احلجم األكرب مما يقدم للعامل على شكل وجبات سينمائية، إمنا هو

املصدر، سيتضح لنا أن كل إمكاانت الوالايت املتحدة األمريكية العسكرية البد هلا من سالح من نوع آخر، يهدف 
نميط '' و ''الغزو الثقايف''، ''تشكيل الصور الذهنية''، ما جيعل السينما من األسلحة  إىل حتقيق مفاهيم على شاكلة '' الت

الناعمة الفتاكة، ولعل احلرب سواء املعلنة أو اخلفية على اإلسالم و '' كل خمرجاته '' هي ألوضح مثال على استخدام 
كل الشواهد تؤكد على وجود اتفاق عريف على السينما ألغراض بعيدة عن الرباءة أو القيم اإلنسانية السامية، وهاهي  

تقدمي املسلم واإلسالم يف أسوأ التجليات، حاصرة دور املسلم يف التقتيل والرتهيب واصفة إايه ابلتخلف، واجلهل والسعي 
 ميكن كما توحي تلك األفالم عن طريق التلميح والتصريح أحياان  أبن فرصة َتقُدم اجملتمع اإلسالمي ال  وراء امللذات ...

أما عن اإلسالم فهو دين يدعو إىل العنف وتعدد الزوجات وضرب  ،)1(أن تتم إال عن طريق ثقافة أوربية وأموال أجنبية
النساء ... واألمر غاية اخلطورة ألن إعادة عرض هذه الصور الذهنية بشكل مستمر، قد وحد الرأي العام األمريكي 

 يه.والغريب بشأن '' شيطانية اإلسالم ''، ما يقدم مربرات منطقية للزوم حماربته والسعي من أجل القضاء عل

إن '' اإلسالموفوبيا '' مصطلح خيتصر عمق التأزم الذي يشوب عالقة املسلمني مع الغرب، وهو دليل على قدرة  
هذا  وسائل االتصال اجلماهريية وعلى رأسها السينما على اختالق خماوف من أعداء ال نراهم إال على الشاشة الفضية،

 ة للتأويل من طرف املتلقني، كل حسب أفكاره واعتقاداته وتوجهاته، وإن كانت صورة املسلم يف السينما األمريكية قابل

 

                                                           

 .47، ص ، 2000املكتبة الوطنية ،عمان ، العريب( ، وقصة التشويه احلضاري واالغتيال اإلعالمي للمسلم ) أمحد بن راشد بن سعّيد، قولبة اآلخر   (1)
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فإن الدراسة األكادميية تقدم تلك الصورة انطالقا من مداخل علمية، حىت يتم إثبات كل الذي سبق عن حقيقة تشويه 
لتشويه والتزييف عن صورة املسلم ومعتقده من خالل السينما األمريكية اليت ال تفتأ تقدم الفيلم تلو اآلخر، ملؤه ا

 الشخصية املسلمة وكعادهتا متوهلا رؤوس أموال يهودية دون جتاهل بعض التواطؤ العريب، بغية السخرية من الشخصية
اإلسالمية على وجه اخلصوص بصورة جمحفة تدل على التعصب والتزييف والعنصرية، انهيك عن األخطاء الساذجة 

اآلذان بعد شروق الشمس، أو صالة اجلماعة أثناء رفع اآلذان، ووضع آايت القرآن واملتكررة يف كل أفالمهم مثل إعالن 
الكرمي خلف املذابح ... وغريها من السخافات املتعمدة وحنن نلجأ يف الكثري إىل االحتجاج واالعرتاض على هذه 

 بصورة واضحة بعد أحداث األفالم؛ وما زاد الوضع أتزما وأصبحت األفالم األمريكية شديدة القسوة جتاه املسلمني
م، أين أتزمت األوضاع بني املسلمني وأمريكا و أجهرت عداءها أمام املأل للمسلمني ، فتوجهت 2001 سبتمرب11

وحاولت جاهدة منها إىل  ط أنظار املاليني من سكان العاملإىل أضخم مدينة لإلنتاج السينمائي إىل "هوليود " حم
غ مالية ضخمة إىل جانب نوع من التواطؤ العريب قصد تبليغ رسالة صرحية ملؤها استغالل هذه الوسيلة وتكريس مبال

التزييف والتشويه إىل الغرب والعامل العريب عن املسلمني فكثفت من إنتاجها عقب اهلجمات اإلرهابية اليت استهدفت 
بغية تغيري وترسيخ نظرة مزيفة للغري مقر مركز التجارة العاملي بقلب أمريكا، فاتسمت أفالم هذه الفرتة ابحلقد والتزييف 

ملعرفة الصورة اليت روجتها األفالم األمريكية عن املسلم نستعني يف هذه الدراسة مبقاربة التحليل  عن املسلم. و
السيميولوجي لألفالم، ابعتبار الفيلم منُتوج ثقايف واجتماعي، حيتوي على دوال ظاهرة ومدلوالت ضمنية، حبيث سنُقوم 

خمتلف العناصر والدالالت واملعـاين املتعلقة ابملسلم يف األفالم األمريكية، وللوصول إىل معرفة هذه املعاين ابكتشاف 
: ما هي خمتلف الدالالت والرموز اليت والدالالت سنقوم بطرح اإلشكالية التالية يف شكل سؤال مركزي وجوهري عام

املطروحة سنقوم بطرح جمموعة  اإلشكاليةوإلثراء  املسلم؟.وظفها اإلنتاج السينمائي األمريكي يف تقدمي صورة عن 
 إلشكالية وتتمثل فيما يلي:ا اليت متثل ركائز أساسية لتفكيك هذه التساؤالتمن 

 ما هي املعاين والرسائل الضمنية اليت نقلت للمشاهد عن املسلم يف األفالم األمريكية؟  -
 ؟ كيف عربت األفالم األمريكية عن املسلم و اإلسالم -
 م(.2001سبتمرب 11)أحداث  للتوجه السياسي األمريكي عقب هل كانت الصور املوظفة للمسلم انعكاسا    -
 ؟)اخلائن( Traitorكيف مت توظيف املسلم يف فيلم    -
 عن املسلم ؟)اململكة( The Kingdomما طبيعة الصورة اليت عكسها مضمون فيلم   -
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 أمهية الدراسة : .1

من أمهية يف اإلنتاج السينمائي ودورها وألهنا تعد من التقنيات األساسية للتواصل يف نقل  نظرا ملا تكتسيه الصورة
حتاول  املضامني الظاهرة والكامنة يف وسائل اإلعالم، املختلفة خاصة السينما فإن دراستنا هذه تكتسي أمهيتها كوهنا

 راء ووجهات النظر املختلفة.دراسة منط اتصايل مميز يف نقل األفكار واملعلومات والتعبري عن اآل
من أتزم الوضع بني الوالايت املتحدة  .م11/09/2001كما ترتبط أمهية هذه الدراسة أساسا مبا أفرزته أحداث 

يد هذا املوضوع مبوضوع املسلم يف السينما األمريكية إذ أنه لتحد وتكمن أمهية هذه الدراسة أساسا   األمريكية واملسلمني؛
 .رزها نقص الدراسات يف هذا اجملالنظرا لتداخل وتعقد عدة عوامل يف تناول هذا املوضوع و أب ،تكون املهمة صعبة

 
  . أهداف الدراسة :2

ترمي هذه الدراسة الوصول إىل استخالص وكشف معامل الصورة املرسومة للمسلم عرب الفيلم السينمائي األمريكي  
  :وهذا من خالل

اخلفية يف األفالم األمريكية عن املسلم حمل الدراسة وهذا بقراءهتا قراءة استنطاق خمتلف املعاين والدالالت  -
 .انيةخاصة بتفكيك الرموز والدالئل وحتليل الرسائل األيقونية و اللس

إظهار خمتلف احملاور واملواضيع املتعلقة ابملسلم يف السينما األمريكية ومعرفة كيف تناولت األفالم األمريكية  -
 طريق الكشف عن أمهية الصورة السينمائية يف تبليغ األفكار واملضامني اإليديولوجية .لشخصية املسلم عن 

 التطلع إىل معامل وخصائص الصورة املوظفة للمسلم يف األفالم األمريكية . -
 .عن املسلم الصورة هذه تقدمي وراء الكامنة الدوافع عن الكشف حماولة -
 اخلطاب الفيلمي لألفالم األمريكية  عن املسلم . الكشف عن اخللفيات اإليديولوجية اليت حيملها -

 
  . منهج  الدراسة :3

ا معاين ضمنية خمتلفة تهه الرسائل اليت حتمل يف طياذرسائل ضمن أنساق دالية حمددة، همت وسائل اإلعالم إبنتاج ته     
 يغفل عنها املتلقي واليت هي يف احلقيقة مرتبطة ببعض املدوانت الداخلة يف تكوين البيئة اليت نشأ فيها هذا املتلقي، 
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ننا فمثال : عندما نشاهد حداث يف فيلم، فال نشاهد ذلك احلدث خاما ولكن نشاهد رسالة حول ذلك احلدث، إبمكا
 . )2(قراءة ذلك احلدث وأتويله ولكن نغفل احملاكاة و املعاين اليت من خالهلا نقرأ ونؤول

هلذا جند أن يف حتليل رسائل وسائل اإلعالم وخطاابت معانيها أمهية كبرية وهذا من أجل فهم اهلدف من بث هذه 
والظاهرة اليت تروجها األفالم األمريكية عن الرسائل؛ وملا كان موضوع الدراسة يهدف إىل الكشف عن اخلفااي الضمنية 

استوجب علينا البحث و استخدام مقاربة  ،لية الدراسة والتساؤالت املطروحةاملسلم، ارأتينا أنه لإلجابة على إشكا
التحليل السيميولوجي؛ إذ بواسطته نتمكن من الوقوف على الدالالت اخلفية واملعىن الباطين للرسائل اإلعالمية ونسعى 

كشف أمهية وظيفة الصورة ابعتبارها أداة إعالمية ابإلضافة إىل تقنيات ومؤثرات أخرى حتمل أبعاد داللية ولتحليل ل
 .الوثــائقية، األدوات االستشهادية، األدوات الوصــفيةاألدوات  دام األدوات والتقنيات التالية:هذه األفالم جيب استخ

ف الذي تصبو إليه الدراسة، ويتم ذلك ابختيار طريقة التحليل اليت تشمل إن طرق حتليل األفالم ختتلف ابختالف اهلد
اعتمدان على املدخل السيميولوجي وهو أكثر  عملية الوصول إىل اهلدف الرئيسي، واستخراج وحدات التحليل، لذلك 

جتماعية، ـاصة ابلزوااي االاملداخل صلة مبجال حتليل األفالم السينمـائية. وهذا التحليل ال يرتك الكثري من التفاصيل اخل
والسياسية، ويرتكز ويهتم ابلّلغة وكيفية التعبري عن الدالئل، خاصة وأن الفيلم عمل فين مستقل  الثقافية، السيكولوجية

قادر على توليد النص )حتليل نص( يُقيم دالالت على منهج سردي )حتليل روائي( ومعطيات بصرية وصوتية )حتليل 
Jaques "فإن مقاربة التحليل النصي تُعترب املقاربة األكثر مالءمة لطبيعة الدراسة ويقول كل منهلذا ؛  (3)أيقوين(

Aumontو " جاك أومو "Marie Michel" يف كتاهبما حتليل األفالم " أن التحليل النصي يرتكز  ماري ميشال
".والنص الفيلمي هو نتـاج تركيب  (4) أساسا على اعتبار الفيلم نص ا وهو الذي حيدد أساس الفيلم يف حتليله

Combinassions عدة شفرات (Codes)* (5)ختتلف طريقة توظيفها وإعدادها من متكلم آلخر. 

                                                           

لة اجلزائرية لالتصال، )صادرة عن معهد علوم اإلعالم واالتصال عن جامعة اجلزائر (، لمجسعيد بومعيزة ، " الرسائل و املعاين"، ا  (2)     
198، ص،  1996اجلزائر،  -جوان   -جانفي   13العدد    

(3)    Jaques Aumont، Michel Marie ، l’analyse des films، Nathan université، paris 1989، p07. 

 

(4)  Ibid، p 66. 

وشفرات أخرى مشرتكة بني السينما و اللغات األخرى و ابلبيئية   code specificتستخدم اللغة السينمائية شفرات خاصة هبا، تسمى شفرات خاصة - *
 .code non specificاالجتماعية وتسمى شفرات غري خمتصة 

 12ص 1995سيميولوجيا االتصال، بنغازي،ليبيا، ماي حممود إبراقن، املدخل إىل  (5)
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يُقوم التحليل النصي على اعتبار الفيلم نصا، وهذا النص يتكون من ثالثة مفاهيم أساسية وهي: النص الفيلمي وهو 
لكل فيلم حيدد للنص النموذج البنيوي للغرض الفيلمي، إىل جانب  الفيلم كوحدة خطاب، والنظام النصي وهو خاص

الشفرات، ويشري أيضا التحليل النصي لألفالم لدراسة الكتابة واخلطـاب الفيلمي من خالل دراسة نسقه، مكوانته، 
 Christien"" كريستيان ماتزوظائفه، وهذا للوصول إىل تفسري املعىن املنتج من خالل هذه الكتابة أو كما قال عنه "

Metz:" بنيته الداخلية ودراسة مظاهره وأشكاله الداخلية،  أنه عندما نتكلم فإننا نتكلم عن الفيلم كخطاب دال بتحليل
ملعىن التعييين للرسالة،كما يشمل على املضمون الداخلي اخاصة وأن الصورة السينمـائية تشمل على مظهر خارجي ميثل 

بتحليل الفيلم جتزئة بنيته إىل مكوانهتا األساسية مث إعادة بنائه ألهداف ختدم التحليل  يقصد الذي حيمل معـاين ضمنية.
" وذلك لتحديد العناصر املميزة  The Filmic Text وهلذا جيب يف هذا السياق، االنطالق من النص الفيلمي "

 .(6)املعـزولة( بني خمتلف العناصر he linksTللفيلم، وبعد جتزئة الفيلم يتم أتسيس الروابط )

إن الصورة السينمـائية حتتوى على معىن تعييين للرسالة وعلى معىن تضميين )مضمون داخلي للرسالة( وهي تعكس سياق 
أول من وضع منهجية Roland barthe  روالن ابرثمرتبط ابلبيئة االجتماعية والثقافية اليت ُأخذت منه؛ و يعترب 

 Connotation)  (والتضميين (Denotation) على مستويني: التعيينييالتحليل السيميولوجي للصورة، وتقوم 

أما املستوي الثاين، التضميين فريتكز على  يتعلق النظام األول ابملستوى التعييين بني الدال واملدلول يف خضم الدليل،
سياق الثقايف والسوسيوثقـايف ابحمليط اخلارجي أي يرتبط ابلنظام االجتمـاعي وابل العالقة اليت تربط الدليل)دال+مدلول(

(7).  

" إبتباع أوال   اخلائن اململكة و كما أن التعبري عن هذه املستوايت يتم من خالل القيام بعملية حتليلية نصية لفيـــلمي "
نقوم بتحديد ووصف شريط الصورة، اللقطات وشريط  التعييينأدوات التحليل الفيلمي مث حتليل الصورة، ففي املسـتوى 

زاواي التصوير وسلم  سوف نتطرق إىل حتليل الشفرات البصرية كحركـات الكامريا، التضمييينالصوت، أمــا يف املستوى 
القيم السينماتوغرافية، والتعُمق يف معاين الصورة و  ابإلضافة إىل جتسيد الشفرات )املدوانت( اللقطات ودالالت الصورة

                                                           

عالم فايزة خيلف ، خصوصية اإلشهار التلفزيوين اجلزائري يف ظل االنفتاح االقتصادي، دراسة حتليلية سيميولوجية، أطروحة دكتوراه يف علوم اإل  (6)
 .8، ص 2006واالتصال ، اجلزائر، 

 

(7 )  Joly Martine، Introduction à l’analyse de l’image، Nathan université، France، 1994، pp71- 

72. 
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ابهتمامنا ابلنص الفيلمي سواء كان يف  (على اجلانب اللغوي) الرمزية و األيقونية، وسنركز أيضا على املستوى األلسين
 شكله املنطوق أو يف صيغة بياانت مكتوبة، مث نقوم بشرح وتفسري األبعاد الداللية واملعـاين الغري املبـاشرة للنص الفيلمي.

استخراج املعىن التعييـين للفيلم أي الشكل اجللي للعيان، أما التحليل التضميين فُيمكن  بعد كل هذه املراحـل، ميكن
كشفه من خالل ربط اجلانب الكمي املتمثل يف التقطيع التجزئة ووصف صور الفيلم ابلبعد اإليديولوجي والتضميين 

ول إىل معرفة خمتلف املعـاين والدالئل وحتديد التفاعالت اليت حتدث بني وحدات التحليل فيما بينها، وابلتايل الوص
 املتعلقة بصورة املسلم يف السينما األمريكية .

 
 . عيــنة الدراسة :4
إلجناز هذه الدراسة البد من حتديد العينة اليت تُعرَُّف على أهنا "عبارة عن جمموعة جزئية من جمتمع الدراسة يتم اختيارها  

"،  (8)مع الدراسة األصلمث استخدام تلك النتائج وتعميمها على كامل جمت بطريقة معينة وإجراء الدراسة عليها ومن
وطبقا لطبيعة املوضوع املدروس فتحديد مفردات العينة مرحلة هامة يف البحث على أن املفردة هي" عبارة عن أحد 

شاهدات اليت مت اختيارها ضمن العينة وابلتايل فإهنا تدخل ضمن الدراسة
ُ
وعلى هذا األساس فإن  ". (9) املفردات أو امل

، وجمتمع البحث يف هذه احلالة يتمثل يف األفالم األمريكية اليت  املسلم يف السينما األمريكية " "موضوع دراستنا يتناول 
تناولت موضوع املسلم، وأما ابلنسبة ملوضوع العينة فهي عينة قصدية عمدية ، فقد مت اختياران لفيلمني مهمني يتناوالن 

واململكة  ،Jeffrey Nachmanoff انمشانوف جيفري" للمخرج Traitor و املسلمني ومها اخلائن"اإلسالم 
The Kingdom   لقد قمنا ابختيار جمموعة من لبعض السمات واألوصاف اليت خَتُدم الدراسة وأهدافها،  نظرا

الوحدات بصورة مباشرة قصدية، خاصة وأن طبيعة التحليل السيميولوجي تتطلب ضرورة حتديد أطر التحليل ابختيـار 
 التالية :دقيق للموضوع؛ لذا اخرتان هذين الفيلمني أبسلوب حتكمي وقصدي، نظرا لالعتبارات 

 

 

                                                           

 .84الطبعة الثانية، ص،  ،1999حممد أبو نصار وآخرون ، منهجية البحث العلمي ،القواعد والتطبيقات ، دار وائل للطباعة والنشر، عمان ،   (8)

 .84الطبعة الثانية، ص،  ،1999العلمي ،القواعد والتطبيقات ، دار وائل للطباعة والنشر، عمان ،  حممد أبو نصار وآخرون ، منهجية البحث  (9)

 

http://www.boxofficequebec.com/cineac/page000.php3?Xnumitem=110&inc=ficheact.php3&aid=145262
http://www.boxofficequebec.com/cineac/page000.php3?Xnumitem=110&inc=ficheact.php3&aid=145262
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 (: Traitor)  . فيلم اخلائن

 Don Cheadleبطولة  Jeffrey Nachmanoffللمخرج  2008هو فيلم مت إنتاجه عام  Traitorفيلم  -
، فيلم يبهرك وجيذبك إليه من أول لقطة، وعلى الرغم من طول مدة الفيلم إال أنك ال تشعر ابمللل ذلك الشاب األسود

هنائيا ؛ الفيلم حيكي قصة )مسري هورن( املسلم األمريكي، السوداين األصل، املتابع من طرف وحدة املباحث الفدرالية 
ة دولية خطرية وتزويدها مبتفجرات متقدمة، والوقوف للمهمات اخلاصة برائسة )روي كاليتون(، بتهمة التعاون مع منظم

 وراء جمموعة من التفجريات أبورواب، و أمريكا وحماولة القيام بعملية واسعة على األراضي األمريكية. 
ألن الفيلم له عالقة مباشرة مبوضوع الدراسة. -    

عن اإلسالم واملسلم بصفة خاصة.  كون املخرج ذو داينة يهودية وبذلك سنحاول إبراز الصورة اليت يطرحها  -  

م يتناول قصة اإلرهاب وحماربة اإلرهاب من منظور خيتلف عن 2001سبتمرب 11يعترب أول فيلم من أفالم ما بعد  -
املنظور الشائع الذي جيسد ثنائية "حنن وهم" و"من ليس معنا فهو ضدان" أو انقسام العامل إىل فسطاطني. فهو مبقاييس 

م اجلاسوسية واإلاثرة ولكن فيه دعوة مباشرة للتفكري وال يقدم إجابة قطعية وهنائية كما أنه يعاجل وجهة هوليوود من أفال
 النظر الغربية للمسلم .

كما أن الفيلم لقي عدة انتقادات مما أدى إىل إاثرة زوبعة إعالمية حول الصور اليت تناوهلا الفيلم عن املسلم والكيفية -
الذي "اخلائن" يصور فيلم  أاثر عرضه عدة نقاشات وانتقادات حول املضمون الذي احتواه الفيلم.اليت عوجل هبا؛ كما 

دقيقة "دون شادل"، أو "مسري هورن" كما يسميه الفلم على أساس أنه ولد ألب سوداين وأم أمريكية  114يستمر ملدة 
الفلم كما لو انه شيخ أنصاري من دارفور. حتت رعاية والده الشيخ التقي والذي يظهر يف  ونشأ يف السودان مسلما  

ودون مقدمات ويف مشهد هوليودي مثري، يقرر كاتب السيناريو أن يقتل ذلك الشيخ الورع شر قتلة حيث يلقى مصرعه 
ابن الثامنة، املشهد املروع ملقتل أبيه. ودومنا إيراد  مسري""يف انفجار سيارة مفخخة يف مكان ما يف السودان. ويشاهد 

ات معروفة تقرر األم األمريكية أن أتخذ ابنها وتعود ألمريكا لتستقر يف شيكاغو ويدخل ابنها املدرسة وينشأ نشأة حيثي
 قلبه مفعم ابإلميان ولفظه مزين ابالستشهاد ابلقرآن. ملتزما   مسلما  أمريكية وإن ظل 
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 universal، املنتج: شركة 2007، اتريخ اإلنتاج: أفريل Peter Berg إخراج: بيرت بريغ   :  فيلم اململكة

picture. 

 " شخصية ذلك املسلمThe Kingdom"  الدراسة،إذ يصور  فيلم اململكةألن الفيلم له عالقة مباشرة مبوضوع  - 
يف شخصية أبو محزة ،وهو اسم   Peter berg بيرت بريغجسدها يف الفيلم املخرج  ،املتطرف وزعيم التنظيم اإلرهايب

اقتبسه املخرج من الثقافة اإلسالمية ،حيث أن أبو محزة يقوم بعملية تفجريية ينفذها أفراد مجاعته املسلحة ،أمام أنظاره 
تستهدف تفجري جممع سكين للرعااي األمريكيني يف األراضي السعودية وبعد جناح العملية، يصور املخرج للمشاهد مدى 

الشخصية املسلمة املتطرفة واستهدافها لألبرايء ،ومدى عدائها وكرهها للشعب األمريكي ليتطرق بعدها إىل مهجية هذه 
تنشئة األطفال املسلمني تنشئة ملؤها التطرف،وترسيخ قيم العنف واحلقد والكراهية جتاه أمريكا واألمريكيني ومن جهة 

 مواجهة اإلرهاب وحبها لألمن والسالم . أخرى يصور لنا املخرج مدى براعة الشخصية األمريكية يف

نظرا  للحملة اإلعالمية الواسعة من طرف وسائل اإلعالم حول الفيلم خاصة عرب شبكة اإلنرتنيت وملا لقيه الفيلم  - 
   من رواج على املستويني الغريب و العريب.

 

 نتـائج التحليـل:

 توصلنا يف اخلتام إىل النتائج العامة التالية : ،و تضمينيا   تعيينيا   بعد قيامنا بتحليل فيلمي اخلائن و اململكة حتليال  
فهو خائن و ماكر و  .كيف يكون وكيف جيب أن يكون! طرح فيلم اخلائن صورة املسلم من وجهة النظر الغربية، -1

املسلم و قدمها على  يف حني جند أن فيلم اململكة تطرق إىل شخصية ،م دينه و مبادئه يف أتفه املواقفيتخلى عن تعالي
الذين تكن هلم  ،أرواح األبرايء خاصة األمريكيني أهنا شخصية مهجية شريرة و عنيفة حتب سفك الدماء واستهداف

 . شديدا   وكرها   عداءا  
 تطرق فيلم اخلائن إىل املسلم على اعتبار أنه ابرع يف استهداف األبرايء و يفضل العنف و القتل على السلم و -2

أبن أمريكا تعطي املسلمني السالم و  يف حني تطرق فيلم اململكة بصورة جلية دعم الفكرة على املسلمني مجيعا   ،األمان
 األمن ليقابلوها هم ابلعنف و القتل واستهداف أرواح أبنائها .

نقاط أساسية جسدت النظرة الغربية للمسلم خاصة إذا علمنا من يكون  (4)قدم املخرج من خالل فيلم اخلائن -3
 املخرج )يهودي( : 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR) Vol: 2, No: 2, 2016           

 
 87 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research 
 

 . أن املسلم خائن وال ميكن أن يؤمتن وهو يتصف ابلغدر واخلداع 
 . أن املسلم يتصف ابلكذب فهو مستعد ألن يكذب حىت يف أتفه املواقف 
 خاصة إذا كانوا أمريكيني ويتجلى ذلك من  ، حيرص على قتل األبرايءأن املسلم عنيف وحيب سفك الدماء

 على قلة عدد القتلى يف السفارة األمريكية( . خالل )أسف مسري وتظاهره بذلك متحسرا  
 االنتقام . إن شخصية املسلم يتم بناؤها منذ الصغر وهي متأصلة على قيم العنف والقتل و 

 
إبتقان يشرتك الفيلمان يف نقطة واحدة فهما قدما صورة الرجل األمريكي احملب للسالم و األمن وأنه يؤدي مهامه  -4

ألمريكا و  شديدا   و كرها   صرحيا   ا  ،كما حرص الفيلمان على تقدمي فكرة أن املسلمني مجيعا يكنون عداءو رسالته نبيلة  
 سلمني لدى شعوب العامل خاصة األمريكيني أنفسهم .األمريكيني وهذا ما يُرِسُخ فكرة كره امل

كما تطرق الفيلمان إىل موضوع أطفال املسلمني و التنشئة اإلسالمية للطفل حيث طرح فكرة أن األطفال املسلمني -5
ستغلون وأن اآلابء املسلمني ي ,هبا آابؤهم ن القتل و االعتداءات اليت يقوميتعلمون اإلرهاب و العنف منذ الصغر و حيبذو 

هذه الفئة الفتية و العقول النرية ليزرعوا فيها كره األمريكيني ليصبحوا إرهابيني يف املستقبل من خالل تشبع هؤوالء 
 األطفال بقيم احلقــد و الكراهية .

املسلم  يةيف عملية تقدمي شخص وهاما   كبريا    ه األخرية دورا  ذاليت صورهتا الكامريا وحركات ه لقد كان لنوعية اللقطات -
على اللقطات املقربة ولقطة اجلزء الصغري  اخلائنحيث ركز املخرج )جيفري انمشانوف( يف فيلمه  ،من وجهة النظر الغربية

ركز هو اآلخر على اللقطة املقربة حىت  اململكةو االهتمام ابلشريط الصويت )احلوار( و املخرج )بيرت بريغ( يف فيلمه 
الوجه فالكامريا يف كال الفيلمني كانت مقصودة و حتمل  كيز على مالمح و إمياءاتري ابلرت الصدر ولقطة اجلزء الصغ

 رسالة ضمنية عكست عن قصد املعاين و املقاصد اخلفية ملضمون اللقطات .
املمثلة  ،لة الشاب املسلم جسدته يف الفيلمدون أن خيلوا فيلم اخلائن  من عنصر نسائي فقد وظف املخرج دور خلي -7

أن  ، وهذا ما يتناقض متاما مع حقيقة الشخصية املسلمة إذ أن دين اإلسالم يرفض كليا  (أرشي بنجايباحلسناء )اهلندية 
يقيم أي شخص مسلم عالقة مع امرأة دون أن يكون هناك عقد قران شرعي وهو مفهوم ال يستقيم مع صورة البطل 

 اإلسالمي .
حمكم من حيث البنية الفنية والتقنية للفيلم جنده تضمن خطأ  رغم حرص املخرج على أن يكون الفيلم ) اخلائن(  -8

ففي املشهد األول من املقطع األول يف الفيلم وقع فيه املخرج  وهو مشهد الصالة عند وقوف االبن  تقين ساذج جدا  
اثنني فقط  ! وكلنا يعلم أن اإلمام يف الصالة اليت جتمع بنيالصالة يف حني أن األب هو اإلمامعلى يسار األب يف 
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يكون واقف على يسار املأموم وليس على ميينه . وهو عندما فرش والد مسري املسلم التقي سجادة الصالة " ابملقلوب " 
 جاعال القبة تشري إىل القدمني .

أخوذة ما مييز فيلم اململكة عن فيلم اخلائن هو أنه ذو صبغة واقعية للغاية و ما يؤكد هذا الطرح هو معاجلته حلادثة م -9
( واعتمد على أفالم واثئقية و رسوم توضيحية مرتبطة م ابلسعودية1996تفجريات اخلرب) من الواقع حدثت فعليا  

 بعالقة األمة اإلسالمية )السعودية( ابألمريكيني )واشنطن(. 
ململكة يدخل هذا الفيلم ضمن ما يعرف بسينما الواقع ألنه أحداث وقعت ابلفعل فهو يصور لنا حادثة وقعت يف ا

م( أي ما جيب على خمرج هذا الفيلم هو ان حيرص يف إعادة هذا احلدث ليتحلى 1996العربية السعودية يف زمن )
( جتاهل متاما الضحااي السعوديني يف هذه بيرت بريغ؛ ونالحظ أبن املخرج )والصدق و بثقة يف تفاصيل الواقع ابألمانة

 كيني .احلادثة وركز جل اهتمامه على الضحااي األمري
أما فيلم اخلائن فقد اعتمد على قصة لشاب مسلم هدفه االنتقام لروح والده الذي تويف أمام عينه فقد اعتمد املخرج  -

تصوره  يف هذا الفيلم على خياله و إبداعه و قدراته على االبتكار دون أن يتقيد هبذه القصة وهو ما جعله يعطي
للعديد من أنظار العرب و املسلمني ومحلها بكل معاين  إعالميا   منها طعما   )اليهودي( هلذه الشخصية املسلمة اليت جعل

 الزيف و احلقد و الكراهية و العنف. 

يتكون السرد السينمائي بشكل أساسي حمض، على عنصر الزمن فهو من العناصر احملورية له من خالل الزمن  -10
اث فنجد أن فيلم اململكة يف شكل فرتات زمنية مرتابطة إبتباع ميكن للمشاهد أن يتعرف على الفرتة الزمنية لوقوع األحد

ألمريكية تفاصيل األحداث احلقيقية بشكل منطقي بداية من اجلنرييك الذي يعد مبثابة شريط واثئقي يطرح فكرة العالقة ا
الزمنية داخل السرد  يف حني جند أن فيلم اخلائن ملخرجه )جيفري انمشا نوف( مل حيدد الفرتة ،و السعودية )اإلسالمية(

احلاضر( السودان( مث املشهد املوايل )اليمن يف الوقت 1978الفيلمي عدا كتابة ظهرت يف بداية الفيلم على الشاشة )
 ملقاطع الفرتات الزمنية لألحداث وهذا ما جيعل املشاهد جيهل متاما يف بعض اللقطات و ا ،لكن الصورة ال توحي بذلك

اخلائن من حيث العمران على تشويه صورة البلدان العربية خاصة املسلمة ويتجلى ذلك من لقد تضمن فيلم  -11
خالل تصويره لليمن وقد عزز هذه الصورة بعبارات ظهرت على الشاشة )اليمن يف الوقت احلاضر( حىت يوضح للمشاهد 

يزالون بدويون ومتخلفون ، بينما  أن هذه هي اليمن وها هي جدراهنا من الرتاب وحمالهتا متعفنة ومتسخة وأانسها ال
جند أن فيلم اململكة حرص كل احلرص على االقرتاب من الشكل اخلارجي للمدن السعودية، فالعديد من املشاهد مت 
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عن األحداث ويعي  واقعيا   للدقة اهلوليودية وحىت يقدم نقال   وهذا حتراي   ،و ظيب واإلمارات العربية املتحدةتصويرها يف أب
 أبن هذه الصور هي يف اململكة السعودية .املشاهد 

، ففيلم اخلائن تعمد خمرجه على توظيف امرأة النسوي عدا ما مت توظيفه عن قصد افتقر كال الفيلمني من العنصر -12
اب املسلم التقي املفعم يف دور خليلة وعشيقة هلذا الشاب املسلم وقد تعمدها املخرج بغرض تشويه صورة هذا الش

، وقد حرص املخرج كثريا هنا أن رئيسيا   أما فيلم اململكة فقد وظفها املخرج )بيرت بريغ( وأعطى هلا دورا قتاليا  ، ابإلميان
، فهي ضابط حىت نظرة إعجاب برجل خالل الفيلمتبدي  ققة جنيفر غارنر( يف دور جانيتجيعل من شخصية )احمل

 حمرتف فحسب .
ىل الضحااي العرب  األمريكيني من التفجريات يف السعودية دون إشارة تذكر إفيلم اململكة ركز على الضحااي  -13

قدم املخرج يف هذا الفيلم رسالة األمريكيني يف الشرق األوسط على أهنا رسالة نبيلة، فنجد أن فريق  واملسلمني كما
  .التحقيق القادم من أمريكا سرعان ما غادر فور قتل الزعيم )أبو محزة(

( ابملصحف الكرمي واختتمه مبشهد صالة الشاب املسلم )مسري( اخلائن)اليهودي( جيفري انمشانوف فيلمه ) ابتدأ املخرج
ملخرجه )بيرت  اململكة(، بينما ابتدأ فيلم )م حيمل تعاليم وقيم إسالمية حمضةويف ذلك داللة على أن مضمون هذا الفيل

أ بوجه طفل صغري وينتهي بعينيه احلادتني املليئتني ابلغضب بريغ( بصورة لشيخ ذو مشاغ سعودي أمحر وانتهى مبشهد يبد
، والطفل الصغري هذا العقل للثقة والتقدير ، ورمزا  وتقدير داللة الشيخ الذي ميثل صورة للحكمة والوالء وحيظى ابحرتام

رسالة من العيار ، حيث مرر الفيلم نتقام على طفل وهو يف سن الرباءةالنري حيث استطاع املخرج أن يرسم مالمح اال
الثقيل على أن األعمال الدامية اليت تستهدف أرواح األبرايء ويقوم هبا املسلمني يف أرجاء العامل يورثها اآلابء و األجداد 

 لألحفاد واألبناء ويزرعون فيهم قيم احلقد والكره والعداء األمريكي .
فك الدماء كما يفضل القتل وجل أعمال العنف ُصوِّر املسلم يف فيلم اململكة على أنه شرس ومهجي ميجد س -15

( السالم املسلمةعلى السالم، لينقل بذلك الفيلم رسالة إىل املشاهد الغريب والعريب مفادها أن أمريكا تعطي الشعوب )
واألمن يف حني يقابلوهنا ابلعنف واستهداف أرواح أبنائها األبرايء وجتسد ذلك من خالل املشهد الذي وظفه املخرج 

 ندما قدمت احملققة جانيت حبة احللوى للطفلة الصغرية يف حني قابلتها بُكَريَّة رخامية تستخدم لصنع املتفجرات .ع
، أن يكوان فلمي إاثرة ملن ال يدرك الرسائل الفيلمني على طريقة أفالم هوليودفعلى صعيد احلبكة حياول كال  -16

يديولوجية من العيار الثقيل اليت ملؤها التشويه والتزييف لشخصية السياسية ويف نفس الوقت الذي ميرران فيه رسائل إ
املسلم وإلصاق هتم مبالغ فيها وافرتاءات كاذبة وظفها كال املخرجني على أهنا مرتسخة يف أذهان هؤوالء املسلمني منذ 

 الصغر .
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 ساذج متثل يف مشهد صالة فكرية وشكلية ففيلم اخلائن احتوى على خطأ تقين أخطاء كثريةتضمن كال الفيلمني  -17
الوالد إىل جانب ابنه الذي من املفروض أن يكون على يسار ابنه لكنه جاء يف اليمني. ومشهد آخر جيعل قبة املسجد 
يف السجادة أسفل قدم الشيخ وهذه الصورة مت توظيفها عن قصد خاصة إذا علمنا أن املخرج هو )يهودي( فهو حتما 

ا جند فيلم اململكة ال حيسسك أبنه مصور يف السعودية رغم حرص املخرج على التجسيد يكن عداء للفلسطينيني بينم
الواقعي للحدث  ومشهد صالة اجلنود العسكريني اليت مل تكن متقنة ابلشكل الالزم، ومن جهة أخرى اشرتك الفيلمني 

اللهجة املغربية رغم حرص املمثلني  إىل يف سوء استعمال وتوظيف اللغة العربية حيث جندها متيل كل امليل يف الفيلمني
. فالعربية اليت يتكلموهنا بلغة ركيكة مصطنعة إىل أبعد روف بشكل صحيح إال أن اخللل واضحعلى أن تكون خمارج احل

 احلدود .

دين بغض النظر على أن الفيلمني تعمدا تشويه صورة املسلم يف العديد من املشاهد وسرد حقائق مزيفة عن ال -18
، إال أن النظر إليهما كمنتوج سينمائي ففيلم اخلائن يعد يف جممله فيلم جيد، و أداء املمثلني ي و البيئة اإلسالميةاإلسالم

يتناسب مع دور شخصية املمثل الرئيسي يف الفيلم، كما أن التنقل بني عواصم العامل  ووظف املخرج ديكورا   كان ممتازا  
املختلفة أضفى تشويقا وغموضا رائعني للفيلم كما وظف موسيقى تصويرية جيدة جدا  أما فيلم اململكة فهو فيلم مثري 

مونتاج ، إخراج ، ديكور( والتصوير  ذو إيقاع مشدود، إضافة إىل حضور العناصر الفنية املكونة للفيلم )من متثيل ،
 الذي كان يف أبو ظيب واإلمارات العربية من أجل إعطاء واقعية على الفيلم .

الشعوب الغربية واألمريكية  يهدف كال الفيلمني إىل ترسيخ قيم الكره والعداء جتاه املسلمني والعرب من قبل -19
خاصة تلك اليت  ،سائل إيديولوجية من الوزن الثقيلاليت حتمل ر وذلك من خالل الصور اليت ميررها الفيلمني و  ،خاصة

 شديدا   وكرها   وأن املسلمني مجيعهم يُكُِّنوَن عداءا   تتعلق بتنشئة األطفال املسلمني على كره ومعادة أمريكا واألمريكيني،
  أمامه إال أن يكرهنا ويعاديناليس  وهذا معناه أن املواطن األمريكي العادي لكل من يساند إسرائيل وخاصة األمريكيني،

 . فيلمي اخلائن واململكة مثال حي حلقيقة السينما األمريكية وتعبري عن رؤيتها ،احلاقدة والتضليلية حلقيقة املسلم -20

تطرق املخرج يف فيلم اململكة إىل التنشئة اإلسالمية لألطفال حني ركز على أن األطفال املسلمني ينشئون على  -21
وأهنم ينقلون هذا اإلرث إىل أبنائهم ؛ فكون أن املسلمني متوحشون  العنف واحلقد وكراهية أمريكا والشعب األمريكي

ري والعقائدي يدخل كل ذلك يف سياق نقل جل هذه القيم وإرهابيون وأن العنف جزء من تكوينهم النفسي و الفك
 .وترسيخها يف نفوس أبنائهم الذين هم إرهابيون يف املستقبل و يستهدفون مشاريع و شعب أمريكا
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الفيلم من أجهل ما يكون ابلدين اإلسالمي و تعاليمه والثقافة اإلسالمية، وندرك ذلك من خالل عدة  -22
ملس جثة  املسلمني )احلرس( مل تكن متقنة و كذلك اإلدعاء يف هذا الفيلم أبنه حيرم متاما   مشاهد...فمثال تصوير صالة

 ! وهي رسالة عن مدى ختلف وبدائية املسلمني . املسلم حىت ألغراض الطب الشرعياملسلم من غري
)يف تساؤل والد الضحية  إن كان قد أتى يف سياق التساؤل( و صلى هللا عليه وسلمهناك تطاول على املصطفى حممد )

و أتى مبا ينفي  )جاكسون( يف هل هذا هو ما أراد النيب حممد ؟( فال ميكن أن جنزم أبنه تطاول لو كان الفيلم منصفا  
 هذا عن النيب )حممد( .

ا على تطرق املخرج يف هذا الفيلم إىل طرح صورة عن املسلمني مل يسبق أن تناولتها األفالم األمريكية واليت عممه -24
الفيلم وهي أن العرب املسلمني غري قادرين على حل قضاايهم وهم حباجة إىل الرجل األمريكي صاحب املهام الصعبة 

 و الصفات النبيلة .

من خالل حتليلنا لفيلمي اخلائن واململكة تبني لنا أن أمريكا ال حترتم اآلخر، خاصة املسلم حيث تريد غرس قيم  -25
 .املسلم ابعتباره دموي، حقود، إرهايب يستهدف أرواح األبرايء، حيبذ العنف على السالمملؤها التشويه لصورة 

وال تعود للرسوم الكاريكاتورية، وال للكتاابت  إن اإلساءة لإلسالم واملسلمني والعرب ليست وليدة هذا العصر، -26
بل  الصناعات الثقافية اإلعالمية الغربية، وحتاليل الكتاب واملثقفني، والصحافيني الغربيني أو أفالم هوليوود وخمتلف

فغالبا ما تقدم  ،ل مع تشويه صورة اإلسالم واملسلماملشكلة هلا جذور يف التاريخ فهوليوود  هلا ''مسلسل '' واتريخ طوي
 هذه الصورة يف شخص املاكر واجملرم وزير النساء .

ممكنة، كل حسب مستوى معارفه.. وإن كانت  ءاتأتويالت وقراوثيقة مفتوحة على عدة  كال الفيلمني يعدان   -27
املعرفة التقنية أساسية.. ألن الصورة يتداخل يف تشكيلها: األديب )القصة، احلوار...(، املرئي )الضوء، اللون..(، الفيلمي 

ألصوات )املونتاج، املؤثرات البصرية(، املسموع )ضجيج، موسيقى..(، السمعي/ البصري )املزاوجة املنطقية بني الصور وا
.) 

من خالل هذا التحليل خنلص إىل القول أن السينما األمريكية تفوقت بفضل تكنولوجياهتا وإبداعاهتا يف إنتاجاهتا  -28
؟ خاصة يف لكن أبية طريقة ،ابلطريقة اليت تريد وحينما تريد الفيلمية ،من خالل صنع جمدها على حساب اآلخرين

 ن ميتلك مفاتيح القوة التكنولوجية واملعلوماتية.عصر يؤمن أبن الفائز يف هذا القرن هو م
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 الدراسة خامتة
فرتة طويلة إىل اآلن معناه أن املواطن الغريب  ومستمرة للمسلمني يف أفالمها منذ تقدمه هوليوود من صور متتالية إن ما

فضائح  ميكن وصفه إال أبنه وما تفعله هوليوود ضدان ال ،ليس أمامه إال أن يكرهنا ويعادينا وخاصة األمريكي العادي
خاصة إذا علمنا أن معظم - فقد لعبت األفالم األمريكية  كما أنه حتريف وتشويه للحقائق وافرتاءات كاذبة.  ،سينمائية

شركات اإلنتاج ختضع لسيطرة اللويب الصهيوين املعادي لإلسالم واملسلمني وملا متتاز به األفالم اهلوليودية من دقة وقدرة 
دورا  كبريا  يف تقدمي  صورة سلبية عن املسلمني عندما مل يكن  تلعب من الناحية الفنية من إخراج وتصوير ....فائقة 

هناك مصدر آخر للمعلومات حوهلم وحول ثقافتهم، وحيث أهنا تشاهد من قبل شرحية عريضة ومتنوعة من الناس يف 
؛ فصورة العريب املسلم  ه الصور النمطية السلبية للمسلمنيأحناء العامل؛ فقد ساعدت األفالم األمريكية يف انتشار هذ
أعرايب من البدو الرحل وجبواره انقة  صورة الصور النمطية  على الشاشة الفضية اهلوليوودية لن خترج عن واحدة من هذه

العريب  صورةأو  اخلمر، العريب املنغمس يف اللهو وامللذات واجملون وتعاطي صورةأو  له الصحراء اجلرداء، ُمِنحَ  وخيمة و
 صورةاآلخرين ويف إتباع آداب الطعام والنظافة، أو  املتجرد من احلضارة وآداب السلوك يف الطريق العام ويف معاملة

 العريب األبله املندهش أو املنبهر صورة خلفه زمرة من احلرمي املتشحات ابلسواد، أو املسلم املتطرف املتشدد الذي يسوق
لطائرات و احلافالت ومفجر  املسلم اإلرهايب اجملرم خمتطفا صورةشيوعا  فهي  الصورالغربية، أما أكثر  دائما  ابحلضارة

يف قالب اثبت للشر والعنف  املسلمالعريب وخاصة  املباين وقاتل األبرايء، فقد حرصت هوليوود دائما  على أن تضع
 .اخلائن واململكة من خالل حتليلنا لفيلم  والتخلف واخليانة واجلهل والتطرف و التزمت، وهذا ما ملسناه

إن املواقف السلبية ضد اإلسالم واملسلمني ال جيب أن تواجه ابلصمت وال ابحلرق والقتل والتخريب وبغريها من السبل 
إليه والطرق اليت ختالف الشريعة واملنطق والعقل والقيم واملبادئ اإلنسانية وهذا ما يبحث عنه أعداء اإلسالم واملسيئون 

جيب أن تواجه  اإلساءة لإلسالم وتقدميه للعامل على أساس أنه خطر ودين التخلف والعنف والقتل واستئصال اآلخر، ؛
ابحلوار والنقاش والشرح والتفسري واإليضاح و إبيصال رسالة اإلسالم احلقيقية إىل الذين جيهلون الكثري عن هذا الدين 

والواقع أن املسؤول عن هذا اجلهل ابلرسول حممد صلى هللا عليه وسلم هم املسلمون العظيم وعن املصطفى خامت األنبياء 
هل يعي املسلمون أن الرأي العام الغريب ليس كله  الذين أخفقوا مبحاربة اآلخر وإبصاره حبقيقة اإلسالم وبعبقرية حممد.

رسول حممد خامت األنبياء وهؤالء هم العقالء معاداي لإلسالم ؟ وإمنا هناك من يرفضون اإلساءة لإلسالم والتطاول على ال
الذين جيب التحاور معهم  والعمل معهم من أجل تطهري عقول الشعوب املغلوب على أمرها يف الدول الغربية وختليصها 
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، فإننا مطالبون أن تكون لنا مواقع يف السينما من التلوث اإلعالمي والثقايف والفكري ومسوم الدعاية واحلرب النفسية .
 .ويف علم االجتماع، ويف كل جوانب احلياة فأين السينما العربية اإلسالمية؟ وأين مواقعنا على اإلنرتنت؟ 

 

 البحث: عمراج

أمحد بن راشد بن سعّيد، قولبة اآلخر) قصة التشويه احلضاري واالغتيال اإلعالمي للمسلم والعريب (، املكتبة  .01
 .47، ص ، 2000الوطنية ،عمان ،

لة اجلزائرية لالتصال، )صادرة عن معهد علوم اإلعالم واالتصال لمج"، االرسائل و املعاينسعيد بومعيزة ، "  .02
 .198، ص،  1996اجلزائر،  -جوان   -جانفي   13عن جامعة اجلزائر (، العدد 

03. Jaques Aumont، Michel Marie ، l’analyse des films، Nathan université، paris 

1989، p07. 

04. Ibid، p 66. 

 .12ص 1995حممود إبراقن، املدخل إىل سيميولوجيا االتصال، بنغازي،ليبيا، ماي  .05
فايزة خيلف ، خصوصية اإلشهار التلفزيوين اجلزائري يف ظل االنفتاح االقتصادي، دراسة حتليلية سيميولوجية،  .06

 .8، ص 2006أطروحة دكتوراه يف علوم اإلعالم واالتصال ، اجلزائر، 
 

07. Joly Martine، Introduction à l’analyse de l’image، Nathan université، France، 

1994، pp71- 72. 

حممد أبو نصار وآخرون ، منهجية البحث العلمي ،القواعد والتطبيقات ، دار وائل للطباعة والنشر، عمان ،   .08
 . 84الطبعة الثانية، ص،  ،1999

 .نفس املرجع، نفس الصفحة .09


