
  

  

  
  
  
  

  ضریبـة هولیـود
  ماذا یدفع العرب والمسلمون للظهور في الشاشات العالمیة؟ 

  
  
  

  تألیف:
  أحمـد دعـدوش

  
  
  

جمیع الحقوق محفوظة باسم المؤلف



  

  ٢ 

  اإلهـداء
  
  

  إلى كل من دفع الضریبة..
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  المقدمـة
  

عندما نتحدث عن هولیود فحدیثنا ال یكون عن مجرد ضاحیة من ضواحي لوس 
أنجلوس، وال حتى عن مركز صناعة السینما واإلعالم في الوالیات المتحدة، بل عن 

عاصمة هذه الصناعة في العالم كله، والتي تصّدر منتجاتها إلى أكثر من مائة 
غم من مالیین الدوالرات التي ُتضخ كل عام في مراكز سینمائیة وخمسین دولة، فبالر 

أخرى في العالم مثل الهند والصین وفرنسا وبریطانیا، وبالرغم من أن "بولیود" الهندیة 
، إال أن هولیود *تنتج لوحدها حوالي ضعف عدد األفالم التي تنتجها هولیود سنویاً 

وبغض النظر عن قیمتها -ا هي الوحیدة القادرة على تصدیر جمیع منتجاته
إلى معظم دول العالم، لذا فإن كل من یعمل فیها أو ینتقل إلیها وكل ما  -ومضمونها

ُینَتج في استودیوهاتها أو یتمكن من الوصول إلیها من الخارج فإنه ُیعطى صفة 
  العالمیة.

وبما أن منافسة مراكز صناعة السینما األخرى لیست واردة في الوقت الحاضر أو 
المستقبل المنظور، فستظل هولیود محط أنظار جمیع العاملین في هذه الصناعة 
والمهتمین بمنتجاتها، وكما تخّطى الدوالر األمریكي حدود الدولة التي ُیطبع فیها 
ویمثل قوتها االقتصادیة لیصبح في الوقت نفسه عملة العالم؛ فإن هولیود تخطت 

ا محكومة بسیاسة وثقافة الدولة التي تقع أیضًا حدودها الجغرافیة بالرغم من كونه
فیها، وهذه هي أبرز مالمح العولمة الثقافیة التي نعیشها الیوم، والتي تعطي من 

یملك السالح األقوى واالقتصاد األضخم الحقَّ في فرض وجهة نظره ورؤیته وفلسفته 
  على اآلخرین بما یحقق مصالحه الخاصة.

تراق حدود عاصمة السینما واإلعالم العالمیین قد ال انطالقًا من هذه الحقائق، فإن اخ
یكون باألمر السهل، خصوصًا عندما تأتي هذه المحاولة من قبل أشخاص ال یتفقون 
بالضرورة مع توجهات القوى المسیطرة، مما قد یضطرهم إلى دفع ضریبة ما تتناسب 

یطرة على الساحة طردًا أو عكسًا مع درجة انسجام مواقفهم مع التوجهات والرؤى المس
ومع قدرتهم على الثبات والمقاومة وترتیب األولویات. وبما أن العالقة القائمة بین 

                                                 
  فیلم فقط في ھولیود. 600فیلم سنویاً مقابل  1000یبلغ إنتاج بولیود حوالي    *
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العرب والمسلمین من جهة وبین القوى المسیطرة على هولیود من جهة أخرى كانت 
تتسم دومًا بالصراع والتنافر، فإن احتمال دفع هذه الضریبة قد یرقى إلى درجة 

  الضرورة.
كتاب المختصر، نسعى إلى تسلیط الضوء على هذا الجانب من عالقة في هذا ال

العرب والمسلمین بهولیود، دون اإلغراق في تفاصیل هذه العالقة وجوانبها األخرى 
والتي قد سبق للعدید من الباحثین الخوض فیها. ویتضمن الكتاب سردًا تاریخیًا 

العرب والمسلمون بوصفهم  موجزًا لتطورها مع التركیز على الضریبة التي یدفعها
الطرف األضعف في معادلة غیر متكافئة، علمًا بأننا ال نهدف في هذا الكتاب إلى 

حصر جمیع التفاصیل التي تتعلق بموضوعه، بل نهتم بالتعمق في تحلیل بعض 
األمثلة التي نجدها نموذجیة، بهدف االرتقاء بوعي القارئ لفهم أبعاد القضیة 

صریًا على المشاهدة الواعیة في المستقبل لیتجنب الوقوع في المطروحة، وتدریبه ب
أسر الرسائل غیر المباشرة والصور النمطیة، مع تركیزنا على السنوات األخیرة من 

، 2001تاریخ العالقة المذكورة والتي تلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 
ا لم نقصر اهتمامنا حیث دخلت منذ تلك اللحظة مرحلة جدیدة في غایة األهمیة. كم

في بعض األمثلة على ما تنتجه هولیود دون غیرها، خصوصًا عندما تنجح بعض 
في الوصول إلى العالمیة دون المرور بعتبة  -أیًا كان مصدرها-األعمال السینمائیة 

  هولیود.
وال ننسى التذكیر بأن دور الباحث والناقد یقتصر على جمع وتحلیل المعلومات 

ت ومحاولة البحث عن بعض األجوبة، لذا فإن نقدنا لتجربة أي وطرح التساؤال
شخص أو جهة أو دولة في هذا الكتاب ال نقصد منه المحاسبة أو الطعن أو 

التجریح، خصوصًا وأن موضوع الكتاب یستلزم تسلیط الضوء على الثغرات والنواقص 
أو التقلیل من  دون أن یعني ذلك بالضرورة عدم االعتراف بالجوانب األخرى المضیئة

  شأنها.
  وهللا من وراء القصد. 

  
  أحمد دعدوش     
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  هولیود والشرق اإلسالمي.. بدایة غیر موفقة!
  
  

  هولیود.. عاصمة الفن السابع
في مطلع القرن العشرین، بدأت السینما بشق طریقها إلى قلوب الناس الذین ُأخذوا 

اضحًا أن هذا الفن الجدید بما تعرضه تلك اآللة العجیبة من صور متحركة، وبدا و 
سیحتل مكانًا بارزًا بین الفنون الستة التي عرفتها الشعوب السابقة بدءًا من التلوین 
والرسم ووصوًال إلى المسرح، وربما لم یكن قد خطر ببال رواد هذا الفن آنذاك أن 

یتحول فنهم إلى صناعة قائمة بذاتها، وأن تتحول أهدافها من تسجیل األحداث 
یة إلى وسیلة لنشر الثقافة أو لبث الدعایة السیاسیة واألیدیولوجیة على النحو الیوم

  الذي بدا شائعًا قبل نهایة القرن.
تنازع كل من األمریكي "توماس أدیسون" واألخوان الفرنسیان "لومییر" شرف هذا 

االختراع، لذا انتشرت صناعة السینما في كل من أوربا والوالیات المتحدة بالتوازي 
" سیسل بي دیمیلوفي وقت واحد أواخر القرن التاسع عشر، وعندما اختار المخرج "

ضاحیة هادئة من ضواحي لوس أنجلوس تسمى هولیود لتصویر فیلم "الكاوبوي" 
" لم یخطر ببال أحد حینها أنها ستصبح فیما بعد رجل المرأة الهندیةالصامت "

تبلغ مبیعاتها في هولیود عاصمة لواحدة من أضخم صناعات العالم الحدیث، ول
  ملیار دوالر كل عام. 85وحدها ما یقارب 

بدأت شركات اإلنتاج الناشئة بصناعة أفالمها الصامتة األولى وعرضها على 
الجمهور بهدف التسلیة ال غیر، ووجدت الفرق المسرحیة الجوالة في هولیود مهنة 

ولم تكن أسماؤهم تعلن على أكثر ربحیة وأقل جهدًا. لم یحظ الممثلون بالشهرة آنذاك 
الجمهور، إلى أن ُأدرج اسم الممثل "فلورنس لورنس" ألول مرة في أحد أفالمه عام 

، ثم تطور األمر بسرعة حتى أصبح الممثل النجَم األول للفیلم بدًال من 1910
  المخرج والكاتب في كثیر من األحیان.

ألمریكیة نفسها بدون منافس، أثناء الحرب العالمیة األولى وبعدها؛ وجدت السینما ا
فبینما انشغل األوربیون بصناعة األسلحة وٕاعادة بناء ما دمرته الحرب، ازدهرت حیاة 
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الترف في هولیود بجوها المشمس وتاللها الخضراء وقصورها الباذخة، وأصبحت قبلة 
المستثمرین في صناعة الترفیه والهاربین من جحیم الحرب في أوربا أو من بقیة 

  یات األمریكیة التي لم تحقق سیاساتها االقتصادیة أحالمهم.الوال
وبعد انفراج أزمة الكساد األمریكي في نهایة العشرینات، تسارعت وتیرة اإلنتاج في 
-هولیود وُأسست فیها البنیة التحتیة الالزمة لمنافسة االستودیوهات األوربیة العمالقة 

اعة الترفیه قطاعًا اقتصادیًا وأصبحت صن -واأللمانیة منها على وجه الخصوص
مستقًال بذاته، یعمل فیها آالف الموظفین من الكتاب والمخرجین والنجوم والفنیین، 

إلى جانب المنتجین والموزعین واإلداریین المتخصصین بتنظیم أعمال هذه الصناعة، 
فسارعت السلطات األمریكیة إلى سن القوانین لتنظیمها، ووضعت لها عددًا من 

بط األخالقیة مثل حظر مشاهد اإلغراء واأللفاظ السوقیة، ثم تراجعت حدة الضوا
  الرقابة األخالقیة مع التقلبات الثقافیة األمریكیة بعد الحرب العالمیة الثانیة.

وبعد مرور أكثر من قرن على اختراع آلة التصویر السینمائي، ما زالت السینما تكافح 
ربة الفن واإلبداع، ولتحمل في ثمارها خالصة في سبیل الوفاء لبذورها األولى في ت

الحس اإلنساني وتفلسف العقل البشري، كما هو حال الفنون واآلداب الراقیة، ولكن 
ظروف القرن العشرین أعطت السیادة للجوانب األخرى التي حولت هذا الفن إلى 
صناعة تخضع لقواعد السوق الصارمة، وٕالى وسیلة إعالمیة تعكس في أحسن 

تها ثقافة المجتمع الذي تنشأ فیه، وتتأثر بالحراك االجتماعي وبالتقلبات السیاسیة حاال
والفكریة التي تعصف به، وأیضًا بالتطورات التكنولوجیة واالكتشافات العلمیة التي 
یكتسبها. لذا أصبحت هولیود البیئة األكثر مالءمة لغرس بذور الثقافة األمریكیة، 

ها إلى العالم كله، مما جعلها محط أنظار المهتمین ومن ثم لجني ثمارها وتصدیر 
بالتأثیر والتغییر فضًال عن الربح، ولتتحول هولیود من مجرد مركز للترفیه إلى ساحة 
للصراع بین القوى المختلفة، وٕالى واحدة من أهم أذرع الدعایة الموجهة "البروباغاندا" 

  لصالح الطرف األقوى!
  
  

  والمسلمین؟ كیف قدمت هولیود صورة العرب
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حیث ال تكاد صورة العرب والمسلمین تخرج عن إطار الصور النمطیة القلیلة 
والتي تطورت عبر مراحل مختلفة خالل القرن العشرین، ففي أواخر القرن  *المعروفة

التاسع عشر ومطلع القرن العشرین اقتصرت هذه الصورة على ما یعرفه الغرب من 
م عن الشرق الغامض المليء بقصص السحر قصص الرحالة األوربیین وأساطیره

والجان، حیث الصحراء الواسعة التي تملؤها عصابات قطاع الطرق وتتخللها 
الواحات الخضراء، والتي یكتشف فیها الرحالة األوربي قصًرا منیًفا للباشا المحاط 
بَجواٍر حسناوات ال یفعلن شیئًا سوى الرقص، وال یكتمل القصر إال بقبو للتعذیب، 
وخدم یرّقصون األفاعي على ألحان الناي. وجسدت هولیود هذه الصور النمطیة 

 1910بإنتاجها ما بین أربع وست أفالم كل عام خالل الفترة الواقعة بین عامي 
  .1920و

ومع ظهور النفط في الربع األول من القرن العشرین تغیرت هذه الصورة لیتحول 
، وتضخمت هذه الصورة في بدایة العرب من قطاع طرق إلى ملوك نفط متخمین

السبعینات بعد معاناة األمریكیین من ارتفاع أسعار النفط إثر قرار العرب بقطع 
إمداداته عن الغرب إبان حربهم مع الكیان الصهیوني، وهو القرار الذي أعقبه تهدید 
الرئیس األمریكي "ریتشارد نیكسون" ووزیر خارجیته الیهودي "هنري كیسنجر" بأنهما 

لن یسمحا لمجموعة من البدو المتخلفین الذین یغمسون أقدامهم في بحیرات من النفط 
  بالتحكم في مصیر أمریكا.

النفوذ الصهیوني المبكر في هولیود لعب دورًا كبیرًا في تشویه صورة العرب 
والمسلمین، إذ بدأ هذا النفوذ بعد عامین فقط من انعقاد المؤتمر الصهیوني األول 

"، والذي تاله صدور عشرات األفالم التي تكرس فكرة درایفوسع فیلم "م 1897عام 
الهجرة إلى أرض المیعاد أو تجسد األساطیر الیهودیة وترّوج لها. وبالتزامن مع حركة 

الهجرة الیهودیة إلى أرض فلسطین؛ تصاعد الدعم السینمائي في هولیود لما یسمى 
رات األفالم خالل العشرینیات بالقضیة الصهیونیة، وكانت النتیجة إنتاج عش

                                                 
العقل البشري عادة بین األفكار والصور والمعتقدات بطریقة شرطیة، فعندما نشاهد فردًا من جماعة عرقیة أو دینیة  یربط   *

ع اآلخرین فستربط أدمغتنا ال شعوریًا بین جماعته واالحتیال. وعندما ُتعرض علینا صورة أخرى ما یمارس االحتیال مثًال في تعامله م
ألحد أفراد تلك الجماعة في وقت الحق، تستدعي أدمغتنا على الفور صفة االحتیال التي ارتبطت بها وینشأ اقتران شرطي بین االثنین، 

  قناعاتنا الالشعوریة في التعامل مع جمیع أفراد هذه الجماعة. جزءًا من” Stereotype“وتصبح تلك "الصورة النمطیة" 
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"، كما اختارت "بیت أبي والشیخ"، و"ملك الملوك"، الوعد الكبیروالثالثینیات ومنها "
المنظمة اإلرهابیة الصهیونیة "آرجون" الكاتب والمنتج والمخرج السینمائي "بن هیشت" 

  لتمثیلها في هولیود في منتصف الثالثینیات.
حملت  1948صهیوني على أرض فلسطین عام ومع إعالن قیام دولة الكیان ال

هولیود على عاتقها مهمة الترویج المجاني لنشوء هذه الدولة وٕاظهارها في صورة 
الحمل الودیع المحاط بقطیع من الذئاب، وقام بهذه المهمة عشرات الصهاینة الذین 

سة كانوا قد سیطروا بالفعل على أهم شركات اإلنتاج ومحطات التلفزة واعتمدوا سیا
اإلنتاج المشترك وغیر المعلن مع مركز الفیلم الحكومي الصهیوني، ونجحت هذه 

السیاسة في تأمین المزید من دعم النجوم الباحثین عن الشهرة والمجد والذین وجدوا 
في تعاطفهم مع "إسرائیل" طریقًا مضمونًا للنجاح، وكان من أهم نتاجات هذه المرحلة 

والذي یتنكر للدور البریطاني في قیام  1949ج عام " المنتسیف في الصحراءفیلم "
دولة الصهاینة ویقدم الوالء للوالیات المتحدة التي انتقل إلیها مركز الثقل العالمي. 

"  The Juggler الحاويدور البطولة في فیلم " 1953كما لعب "كیرك دوغالس" سنة 
الوطن الوحید وهو أول فیلم ُیصور على أرض فلسطین والتي یقدمها في صورة 

أوتو “للمخرج الصهیوني ” الخروج“للیهود الناجین من محارق ألمانیا النازیة، أما فیلم 
فقد شّبه الفلسطینیین بالهنود الحمر الذین "استحقوا" اإلبادة على ید ” بریمنجر

األمریكیین البیض القادمین من أوربا، ممّهدًا الطریق ألفكار "إبداعیة" أخرى في 
  العرب على مدار العقود المقبلة.تشویه صورة 

تكثفت جهود هولیود لدعم "إسرائیل" بشتى الوسائل الممكنة،  1967مع اندالع حرب 
" للمخرج "دانییل مان" ُتشّوه صورة السوریین إلى درجة تجعل البطل جودیثففي فیلم "

تي األلماني الهارب إلى سوریا من االضطهاد النازي یتحّسر على األیام الخوالي ال
قضاها في ألمانیا. ولم یكتف صهاینة هولیود بدعم كیانهم المزروع على أرض 

بتنظیم مظاهرات  -بقیادة "جیري لویس"-فلسطین من خالل أفالمهم، بل قام بعضهم 
تؤید الكیان الصهیوني خالل الحرب، ورَفعوا خاللها  شعارًا في غایة الوضوح: "ادفع 

جهود هولیود لدعم الكیان الصهیوني سیاسیًا، إذ ال  دوالرًا.. تقتل عربیًا"! كما توسعت
یمكن أن نعزو األمر إلى الصدفة عندما نعلم أن رئیس وكالة المواهب المسرحیة 
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واألدبیة في هولیود "مارفن جوذفسون" هو رئیس لجنة العمل السیاسي في منظمة 
دیا الیهودي "وودي األمریكیة "إیباك" والتي دشنها نجم الكومی - العالقات "اإلسرائیلیة"

آالن"، خصوصًا وأنه أطلق أول نداء لجمع التبرعات في أمریكا من أجل مناصرة 
  . ١قضایا الیهود

في منتصف السبعینیات، ومع اكتشاف فظاعة الجرائم الصهیونیة في فلسطین لم یعد 
من الممكن الترویج لصورة الیهودي الهارب إلى أرض المیعاد من البطش النازي، 

االهتمام إلى تشویه صورة العدو وترویجها في إطار اإلرهاب بالتوازي مع فتحول 
" البرعمصورة البطل الصهیوني الذي ال یقهر، ومن أهم نماذج هذه المرحلة فیلم "

. ولم ینته عقد الثمانینیات حتى ُأنتج نحو ثالثین فیلمًا لترسیخ 1975٢المنتج عام 
  .*أعماق الالوعي عند المشاهد الغربي هذه الصورة النمطیة للمسلم اإلرهابي في

تزامن هذا التشویه مع أعمال نضالیة نفذها بعض العرب والمسلمین وحملت طابعًا 
دولیًا، مثل عملیة الهجوم على الفریق "اإلسرائیلي" في دورة األلعاب األولمبیة في 

من قبل منظمة "أیلول األسود" المنشقة عن منظمة التحریر  1972میونخ عام 
" األحد األسودلفلسطینیة، والتي استلهمت منها هولیود أفالمًا كثیرة بدءًا من فیلم "ا

، ومثل اختطاف السفینة "أتیل 2005" عام میونخووصوًال إلى فیلم " 1976عام 
ومقتل الملیونیر الیهودي "كلینجوفر" على أیدي المختطفین  1985الورو" عام 

شخصیة محوریة لعدد من األعمال الفنیة.  الفلسطینیین، وهو الذي أصبح بعد مقتله
، والتي ٣وكذلك عملیة اختطاف طائرة العال "اإلسرائیلیة" في مطار عنتیبي في أوغندا

أعیدت صیاغتها مباشرة في هولیود من خالل ثالثة أفالم شهیرة. هذا باإلضافة إلى 
وباكستان  حركات االنتفاضة والصراع في لبنان وحروب الخلیج والصومال وأفغانستان

وغیرها من األحداث التي ال تكاد تتوقف في هذه المنطقة المستهدفة من العالم، وهي 
األحداث التي سرعان ما تنتقل إلى استودیوهات هولیود إلعادة فبركتها وٕاخراجها في 
أعمال سینمائیة وتلفزیونیة ومسرحیة یشاهدها العالم كله، وال یظهر فیها إال الجانب 

                                                 
 25/9/2001أحمد زین، ھولیود.. صھاینة یرسمون لألمریكان صورة العرب، إسالم أون الین،    ١
 23/12/2009صبحي حمزة، ھولیود تشوه صورة العرب والمسلمین، مؤسسة الرایة،    ٢
الذاكرة طویلة األمد بالمعلومات التي یرفضھا العقل الواعي لتعارضھا مع المنطق  یشكل الالوعي نظاماً تخزینیاً یحتفظ في   *

أو القیم األخالقیة أو المعلومات المختزنة سابقاً، ویؤثر الالوعي كثیراً في سلوك اإلنسان وتقییمھ لألمور وردود أفعالھ وبطریقة ال 
  شعوریة.

  المرجع السابق.    ٣
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"اإلسرائیلي"، بینما یرمى بالحقیقة إلى عالم  -ى الطرف األمریكيالذي یوافق هو 
النسیان. وهكذا؛ وبالرغم من ترّسخ الصور النمطیة المسیئة للیهود في األدب 

والمسرح األوربیین طوال عدة قرون فقد نجح الصهاینة وبسرعة قیاسیة من قلب 
عن الخطأ كأحد أهم  الطاولة في وجه العالم الغربي وتقدیم "إسرائیل" المعصومة

المسّلمات المتفق علیها في هولیود والتي ال یمكن خرقها تحت أي مبرر كان، وٕاذا 
الذین یحكون القصص هم “كان أفالطون قد أعلن في القرن الرابع قبل المیالد أن 

فمن المقبول إذن تفّهم الدور الذي یلعبه الیوم صّناع ” الذین یتحكمون في المجتمع
  عالم في التحكم بالرأي العام العالمي.السینما واإل

في بدایة العقد األخیر من القرن العشرین شهد العالم أحداثًا كبرى غیرت مجرى 
التاریخ، فبعد سقوط القطب الشیوعي توجهت أنظار الغرب إلى اإلسالم بصفته العدو 

یة األول في ساحة الصراع االستراتیجي، وتزامن ذلك مع اندالع حرب الخلیج الثان
وٕاعالن الوالیات المتحدة سیادتها على النظام الدولي الجدید. في الوقت نفسه حقق 

تطور التقنیات السینمائیة قفزات قیاسیة، وأحسنت هولیود استغاللها في إنتاج العدید 
من األفالم الضخمة التي واصلت مهمة تنمیط صورة "اإلرهاب اإلسالمي" بما 

سنة  "أكاذیب حقیقیة"أشهر هذه األفالم فیلم یتناسب مع تطورات المرحلة، ومن 
  .  1998سنة  "الحصار"وفیلم  1994

بالرغم من ذلك؛ شهدت المرحلة نفسها تحوًال جدیدًا في عالقة هولیود بالعرب 
والمسلمین، إذ بدأت مفاوضات السالم بین "اإلسرائیلیین" والعرب تؤتي ثمارها، كما 

للمرة األولى  CNNثها مباشرة عبر أخبار والتي ُنقلت أحدا-أحدثت حرب الخلیج 
وعیًا جدیدًا في الشارع األمریكي تجاه الصراع الخارجي، إذ  -في تاریخ التلفزیون

تؤدي الحروب عادة إلى نوع من االحتكاك مع اآلخر والمفضي إلى قلیل من الحوار 
ة، ففي واالنفتاح، وهكذا أصبح من الممكن ظهور أدوار عربیة طبیعیة أو حتى إیجابی

) ُیتهم أحد العرب ظلمًا بتهمة اإلرهاب، وفي فیلم 1996" (قبلة اللیل الطویلفیلم "
األمریكي على كشف الحقیقة  - ) یحرص المحقق العربي1998" (جریمة كاملة"

"روبن هود والوقوف إلى جانب سیدة أمریكیة مهددة بالقتل على ید زوجها، أما فیلم 
صورة نموذجیة لألمانة والنبل، وبلغت هذه  " فُیظهر العربي فيأمیر اللصوص
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الصورة نضجها التام عندما مّثل "أنتونیو باندیراس" رحلة الفارس العربي المتحضر 
). ومنذ ذلك الحین 1999" (المحارب الثالث عشرإلى شمال أوربا المتخلفة في فیلم "

خصیة للش - وغیر متكافئتین بالطبع-أصبح من الممكن رؤیة صورتین متوازیتین 
العربیة المسلمة في هولیود، وكان من الممكن للصورة اإلیجابیة أن تشق طریقها 

  بسرعة لوال تدهور العالقات السیاسیة وانقالب الموازین.
ففي مطلع األلفیة الجدیدة استأنفت هولیود مرحلة جدیدة من الدعایة الممنهجة بعد 

شكوك تحوم حول صحة وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر، والتي ما زالت ال
نسبتها إلى المسلمین، ولكن هذه الشكوك لم تقف حائًال دون إعالن الحرب على 

"اإلرهاب"، أو على اإلسالم كما یرى الكثیرون، وكان ال بد للمنتجین في هولیود من 
مواكبة هذا التطور في األحداث، فبعد شهرین فقط من وقوع هجمات سبتمبر 

س األمریكي أبرز منتجي ومخرجي هولیود إلى البیت استدعى أحد مستشاري الرئی
. ٤األبیض للبحث في السبل الممكنة إلشراك هولیود في "الحرب على اإلرهاب"

وبالرغم من ذلك، تابعت التیارات المنشقة عن الخط العام في هولیود نموها وأثبت 
فاقم بعض المنتجین والمخرجین قدرتهم على االستقالل والتحرر، وخصوصًا بعد ت

أزمة الوجود األمریكي في العراق وانكشاف الكثیر من أسرار "الحرب على اإلرهاب"، 
كما أن التنمیط السطحي والسخیف لكل ما هو عربي مسلم لم یعد مقبوًال كما كان 

حیث لعبت أدوات العولمة  -بالرغم من استمراره في بعض األفالم- في الماضي 
على الشعوب األخرى وٕاعادة تقییم الصور  وثورة االتصاالت دورها في االنفتاح

  النمطیة المسبقة بشيء من الموضوعیة واالعتدال.

                                                 
 14/1/2010وقع روسیا الیوم، شخصیة العدو في السینما، م   ٤
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  عرب ومسلمون أمریكیون في هولیود.. النجاح أوًال!
  
  

كما هو الحال مع األقلیات األخرى المكّونة لنسیج المجتمع األمریكي، هاجر اآلالف 
في أرض األحالم منذ أكثر من من العرب والمسلمین الطامحین إلى بدء حیاة جدیدة 

مئة وخمسین سنة، وتوطنوا في والیات أمریكیة عدیدة من أهمها: متشغان، كالفورنیا 
وفلوریدا، ثم اندمجوا كغیرهم في ذلك المجتمع الناشئ مع خلیط األعراق واألدیان 

  المختلفة. 
ث یحمل وتعد الجالیة العربیة من أكثر المجموعات العرقیة نجاحًا في أمریكا، حی

منهم في أعمال وظیفیة  %65أكثر من ثلث أبنائها درجات تعلیمیة عالیة ویعمل 
من هؤالء في وظائف إداریة أو تقنیة أو في المبیعات  %73دائمة، كما یعمل 

  عن معدل الدخل على المستوى الوطني. %22ویحصلون على دخل یزید بنسبة 
جالیة كبقیة أبناء شعبهم األمریكي لذا كان من الطبیعي أن یتطلع بعض أبناء هذه ال

إلى النجومیة في هولیود، وبالرغم من قیام ثقافة الوالیات المتحدة منذ تأسیسها على 
مبادئ الحریة والمساواة في الفرص، والتي تستلزم فتح أبواب هولیود لمن یملك 

  لي.األهلیة والكفاءة فإن تحقیق هذه المبادئ لم یكن دائمًا على هذا النحو المثا
  
  

  تاریخ حافل بالنجاح
قد یتعذر على الباحث حصر جمیع األسماء العربیة التي نجحت في هولیود، إال أن 
عددًا ال بأس به من هؤالء تمكن من تحقیق درجة متقدمة من الشهرة والنجاح، كما 
  حاز عدد منهم على جائزة األوسكار أو ترشح لها، فضًال عن جوائز أخرى رفیعة.

"، داني توماسنا لبعض النماذج الناجحة في هولیود مع الكومیدي "نبدأ استعراض
والذي هاجر والده من بلدة الكاتب اللبناني المعروف جبران "بشّري" إلى الوالیات 
المتحدة في مطلع القرن العشرین، وأطلق على أحد أبنائه األربعة اسم مزید، وهو 

حتراف الكومیدیا اإللقائیة وغّیر الذي ظهرت علیه بوادر الموهبة منذ الصغر، فقرر ا
اسمه إلى "داني توماس"، ثم استفاد من تجربة زمالئه المتحدرین من أقلیات أخرى 
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كاإلیرلندیین واإلیطالیین والذین یستمدون نكاتهم من أصولهم العرقیة، فابتكر 
شخصیة "العم طنوس" وأخذ یستمد نكاته من صعوبات والده المهاجر في العثور 

بالرغم من الفقر والجهل باللغة والبیئة، ومع انتشار االختراع الجدید على عمل 
"التلفزیون" تمكن داني من الدخول إلى بیوت األمریكیین واالستحواذ على قلوبهم في 

الستینات والسبعینات، وجمع ثروة كبیرة سّخر قسمًا كبیرًا منها لتأسیس مستشفى 
في أمریكا، ولتعلقه بجذوره العربیة "سانت جود" الخیري لعالج وأبحاث السرطان 

من أعضاء مجلس إدارة المستشفى من أصول  %70أوصى داني بأن تبقى نسبة 
" إلى التمثیل أیضًا في مارلوعربیة. وقبل وفاته في مطلع التسعینات دفع بابنته "

هولیود، وكان داني قد فاز بجائزة آیمي التلفزیونیة، كما فازت ابنته "مارلو" بها 
  ن.مرتی

وطوال القرن العشرین، تتابعت األسماء ذات األصول العربیة في الظهور، ونذكر 
بطل أفالم المغامرات في الخمسینات  جورج نادرمنها الممثل اللبناني األصل 

الذي بدأ العمل في فیلم  مایكل عنصرةوالستینات، والممثل السوري األصل 
"Action in Arabia وار الهنود الحمر، وُیحسب ثم اشتهر بلعب أد 1944" سنة

له رفض تمثیل الشخصیات العربیة الناطقة باستثناء دور "أبو سفیان" في فیلم 
المتحدر من أصول لبنانیة والذي لعب بطولة فیلم  مایكل نوري"، والممثل الرسالة"
"Flash Dance ،"كما ظهر في المسلسل التلفزیوني "یومیات رجل عصابات "

(طباخ)، أما األسماء النسائیة فاشتهرت منها  فیك تیباكفرح) و( فار جیميوالممثلین 
  .كریستین الحاجو ویندي مالكو آمي یزبكو كاثي نجمي كل من الممثالت

ذات األصول السوریة الیهودیة،  بوال عبدول وفي السنوات األخیرة لمع اسم الراقصة
، والتي ارق أنورط ابنة المونتیر هندي األصل جابرییل أنور والممثلة البریطانیة

التي ” إیملي“ُصنفت في قوائم أجمل نساء العالم، ولعبت أدواًرا مهمة ومنها دور 
للبحث عن كنوز النبي سلیمان علیه السالم في فیلم ” فِلن“تسعى بصحبة المغامر 

. كما *2006المنتج عام ” The Librarian" “العودة إلى مناجم الملك سلیمان"
                                                 

والذي أید فیه فرضیة نقل كنوز النبي سلیمان علیه السالم - 1886منذ ظهور كتاب الباحث اإلنجلیزي "هنري هاجارد" سنة    *
نتاج لم یكف حلم العثور علیها عن مداعبة خیال المؤمنین من األدیان الثالث، واستغلت هولیود هذه النظریة إل -من القدس إلى أفریقیا
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ذات األصل اإلیراني والتي ظهرت في بعض المشاهد  سارة شاهي نذكر الممثلة
الساخنة، مما أثار استیاء بعض اإلیرانیین األمریكیین الذین یرون أنها ال تمثلهم، أما 

فأثارت استیاًء أكبر عندما أشارت وسائل اإلعالم  شانون إلیزابیث الممثلة الشابة
أتباع الجالیتین أنها لبناني، حیث رأى بعض  -األمریكیة إلى أنها من أصل سوري

  ٥تسيء إلى سمعتهم عندما تتسلق سلم الشهرة بالتعري!
  

  جوائز عالمیة
باالنتقال إلى قائمة األوسكار، نجد عددًا ال بأس به من األمریكیین ذوي األصول 

 Emile" إمیل كوريالعربیة أو اإلسالمیة الذین ُرشحوا لها أو فازوا بها، ونبدأ مع 
kuriالشهیر والحائز على جائزة األوسكار مرتین عن فیلمین هما:  "  مصمم الدیكور
، كما رشح 1954عام » ألف فرسخ تحت الماء 20«و 1949عام » الوارثة«

"كوري" للجائزة نفسها ست مرات أخرى خالل الخمسینات والستینات، ونذكر أیضًا 
» أناس عادیون«" الذي حصل فیلمه Ronald Schwary" رونالد شویريالمنتج 

للجائزة نفسها » جندي قصة«، كما رشح فیلمه 1980على جائزة أفضل فیلم عام 
لعدة » لقاء جو بالك«و» توتسي«، »عطر امرأة«، ورشحت أفالمه 1984عام 

"  ففازت باألوسكار callie khourie" كالي خوري جوائز أوسكار، أما الكاتبة
 بول جبارة الموسیقيكما فاز »، ثیلما ولویز«ألفضل سیناریو أصلي عن فیلمها 

"Paul Jabara للرب إنه یوم الجمعة شكراً «" باألوسكار ألفضل أغنیة عن فیلم« ،
" الذي ُرشح William Peter Blatty" ولیام بیتر بالطيولمع اسم المخرج والكاتب 

لعشر جوائز أوسكار وفاز باثنتین  1973عام » األرواح الشریرة طارد«فیلمه الشهیر 
  . ٦إحداهما إلى ولیام عن فئة أفضل سیناریومنها حیث ذهبت 

واحدًا من أنجح األدوار في تاریخ  "ف. موراي أبراهام"لعب الممثل  1984وفي عام 
السینما مجسدًا شخصیة "أنتونیو سیلیري" الذي عاش صراعًا مریرًا بین الحقد على 

                                                                                                                                            
إخراج القصة بتقنیات األلفیة  2006، ثم أعاد المخرج "جوناثان فریكس" سنة 1950فیلم "مناجم سلیمان" الذي فاز باألوسكار سنة 

الجدیدة، وكان ال بد من إظهار بعض العرب في صورة اللصوص والقتلة، مع إظهار الماسونیة في أبهى صورة، وهما مظهران تكررا 
  لة أفالم المومیاء التي ُصورت بعض أجزائها في المغرب.بنفس الطریقة في سلس

 2005سبتمبر 15صحیفة إیالف اإللكترونیة،     ٥
   2008، مجلة العربي، یولیو »األوسكار«عاماً مع  80أحمد رأفت بھجت ، العرب..     ٦



  

  ١٦ 

ي الفیلم الموسیقار الناشئ موتزارت وبین تقبل فنه المبدع بحسه المرهف، وذلك ف
والذي ُمنح ألجله جائزة األوسكار عن فئة أفضل ممثل إضافة » أمادیوس«الشهیر 

إلى جائزة الكرة الذهبیة "الغولدن غلوب"، ولكنه تراجع بعدها عن النجومیة ولم 
یحصل على أي دور ملفت منذ ذلك الحین، ومن الجدیر بالذكر أن والد "أبراهام" 

أطلق على ابنه اسم فرید، ولكن فرید اختار هاجر من سوریة في مطلع القرن و 
  اإلشارة إلى اسمه بالحرف األول ثم تغییر اسم والده من مرعي إلى موراي.

 "توني شلهوب" وینضم إلى قائمة الجوائز الكبرى أیضًا النجم التلفزیوني والسینمائي
ل ذو األصول اللبنانیة، والذي اشتهر بدور "أدریان مونك" في المسلسل الذي حم

" وفاز من خالله بجائزة "األیمي" ثالث مرات كأفضل ممثل في مسلسل مونكاسمه "
، إضافة إلى جائزة "الغولدن غلوب" 2006، 2005، 2003كومیدي خالل أعوام 

ألفضل ممثل في مسلسل كومیدي، وجائزة نقابة ممثلي الشاشة مرتین  2003عام 
  .2005و 2004كأفضل ممثل في مسلسل كومیدي عامي 

  

من الجدیر بالذكر أن معظم هؤالء الناجحین ینتمون إلى طوائف غیر مسلمة، ربما و 
لكون أتباعها أكثر قدرة على االندماج والقبول في هولیود، أو ألن بعض التقدیرات 

  تشیر إلى أن حوالي ثالثة أرباع األمریكیین العرب هم من المسیحیین والیهود.
مجتمع األمریكي كبقیة زمالئهم المتحدرین ومن المالحظ أن معظمهم اندمجوا في ال

من أصول وعرقیات مختلفة، وربما نسي أو أخفى الكثیرون منهم هویته األصلیة، 
كما لم یحملوا من بالد أسالفهم رسالة ما یدافعون عنها في هولیود، ولم یسّخروا 

مواهبهم إلبراز أي خصوصیة لهویتهم تتعدى بعض مشاعر الحنین إلى الوطن األم 
الذي عرفوه في حكایا األجداد، ولم یكونوا في غالب األحیان أكثر من طامحین إلى 
النجومیة والنجاح والثروة، وأحیانًا إلى إنشاء بعض األعمال الخیریة واإلنسانیة، دون 

أن یحملوا على عاتقهم أي عبء آخر من قبیل ذلك العبء الذي حمله زمالء 
الیهود الذین سّخروا هولیود لمصلحة  آخرون من أقلیات مختلفة، وعلى رأسهم

  قضیتهم المشتركة!



  

  ١٧ 

  عرب ومسلمون یهاجرون إلى هولیود.. ما الذي تغیر؟!
  
  

بعد الحرب العالمیة األولى، استحوذت هولیود بنصیب األسد من اإلنتاج السینمائي 
العالمي، وباتت أفالمها هي األكثر انتشارًا في العالم كله، وبالرغم من نهوض 

السینما في أوربا والهند والصین بعد ذلك إال أن هولیود كانت قد قطعت صناعة 
شوطًا لم یعد من السهل اللحاق به، حتى أصبح نجومها بمثابة العالمة التجاریة 

الناجحة التي یستثمرها المنتجون ویتفوقون بها على جمیع المنافسین حول العالم، 
عة التي أنتجت في أوربا وغیرها في حیث لم یكتب النجاح للكثیر من األفالم الرائ

منافسة أفالم هولیود حتى وٕان تساوت معها في جمیع المعاییر الفنیة واإلبداعیة. 
وهكذا أصبحت هولیود ِقبلة للناجحین في صناعة السینما من كافة االختصاصات 

  والذین تستقطبهم من كافة أنحاء العالم، وكان منهم بالطبع عرب ومسلمون.
عنا في الفصل السابق، فإن معظم األمریكیین من ذوي األصول العربیة وكما مّر م

في تشكیل طبقة أو "لوبي" لتوحید مواقف  -وربما لم یحاولوا-واإلسالمیة لم ینجحوا 
خاصة بهم في هولیود والتي تمكنوا من تسلق سلم الشهرة والنجومیة فیها، شأنهم في 

ذا كان ذلك یعود في األساس إلى ذلك شأن الدول التي هاجر أجدادهم منها، وإ 
كونهم قد نشؤوا في المجتمع األمریكي وتشبعوا بثقافته واندمجوا فیه، فیحق لنا أن 

  نتوقع من زمالئهم المهاجرین الجدد موقفًا آخر.
  
  

  محمد یقطین یفتتح سلسلة المهاجرین العرب
رضا عندما  ُیحسب اكتشاف أول ممثل عربي هاجر إلى هولیود للناقد اللبناني محمد

، وقادت ٧" بالصدفة بعد موته بنحو خمس وثالثین سنةفرانك الكتینعثر على اسم "
هذه الصدفة رضا في رحلة بحثه عن الممثل الراحل من هولیود إلى قریة "قب الیاس" 

اللبنانیة، إذ تبین له أن هذا الممثل المغمور الذي شارك في الكثیر من األفالم 
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"، والذي ولد في لبنان محمد یقطینن العشرین لیس إال "الصامتة حتى منتصف القر 
وهاجر مع أّمه وأحد إخوته في مطلع القرن العشرین إلى الوالیات  1879سنة 

فیلمًا كان أولها  189المتحدة هربًا من خالفات عائلیة، ثم ظهر على الشاشة في 
اس قدّ «، وآخرها 1916" سنة The Yellow Menace" »التهدید األصفر«فیلم 

، وهو الفیلم الذي سبق 1965" سنة Requiem for A Gunfighter"» لمقاتل
  وفاته بثالث سنین عن عمر یناهز السبعین سنة.

ویذكر رضا أن الراحل كان قد اعتاد على لعب شخصیات أجنبیة عّدة: فهو مكسیكي 
)، وصیني 1925( »الرامي األخضر«)، وٕایطالي في 1921( »سهم االنتقام« في
)، إلى جانب ظهوره عشرات المّرات في دور هندي أحمر أو 1927(» لتحذیرا«في 

هندي شرقي، أو حتى عربي، وكانت أدواره ال تحمل اسمًا في كثیر من األحیان، 
كما أن معظمها كان ثانویًا أو غیر ناطق، وقد ال یتجاوز دوره أحیانًا الظهور في 

  األفالم التي ظهر فیها! لقطة واحدة، بل إن اسمه لم ُیذكر في الكثیر من
ویبدو أن الضریبة التي دفعها أول ممثل عربي یهاجر إلى هولیود لم تقتصر على 
تهمیشه حتى آخر أیام حیاته، بل یبدو أنه لم یجد ما یمنع ظهوره في دور العربي 

 -عن غیر قصد- الشریر منذ تلك األیام األولى في تاریخ السینما، وكأنه یدشن بذلك 
ه من الهولیودیین العرب الذین ساعدوا على تكریس تلك الصور طریق من تال

 1933" المنتج عام Tarzan The Fearless" »طرزان الشجاع« النمطیة. ففي فیلم
الذي یحّض سیده األمیر على » عبدل«یلعب محمد یقطین دور العربي الشریر 

الغابة، لینقذها  خطف الفتاة الجمیلة "جاكولین َولز" أثناء بحثها عن الحیوانات في
  البطل طرزان من قبضته.

وفي الفترة نفسها، تمكن ممثل عربي آخر من الوصول إلى هولیود، وظل محصورًا 
والمتوفى  1901المولود في سوریا سنة  جمیل حّسونأیضًا في أدوار هامشیة، وهو 

الذي  »فكرة امرأة«، وكان أول ظهور له في فیلم 1992سنة في عام  90عن 
بعد انتهاء حقبة السینما الصامتة بسنتین، وبالرغم من حصوله  1929 عرض سنة
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لم  »السندباد البّحار«و »كازابالنكا«على أدوار أكثر أهمیة ومشاركته في فیلمي 
  ٨یظهر اسمه العربي على الشاشة إلى جانب الممثلین اآلخرین!

  
  عمر الشریف.. أول من یطرق باب النجومیة

في عائلة كاثولیكیة ثریة  میشیل دیمتري شلهوبباسم  1932ولد عمر الشریف سنة 
هاجرت أصولها من سوریة إلى اإلسكندریة، وانتسب في صغره إلى مدارس فرنسیة 

وٕانجلیزیة داخلیة مما ساعده على إتقان اللغتین في وقت مبكر، وتصادف أن یتعرف 
الفن،  إلى زمیله یوسف شاهین في المدرسة نفسها، وأن ینشأ كل منهما على حب

فبدأ میشیل بتقدیم بعض تجاربه على المسرح قبل أن یتجاوز الثانیة عشرة، بینما 
سافر شاهین إلى الوالیات المتحدة لتعلم اإلخراج السینمائي، وعند عودته إلى مصر 

"صراع في الوادي" قّدم لزمیله القدیم دور البطولة أمام فاتن حمامة في فیلم 
متینة جعلت منهما ثنائیًا ناجحًا ودفعت بمیشیل إلى )، وابتدأت بذلك عالقة 1954(

  .1958اعتناق اإلسالم وتغییر اسمه إلى عمر الشریف للزواج من فاتن عام 
قرر المخرج البریطاني المعروف "دیفید لین" إسناد دور ثانوي في  1962وفي عام 

لعرب ُتسند ، ولم تكن أدوار ا*إلى ممثل عربي یتقن اإلنجلیزیة "لورنس العرب"فیلمه 
إلى ممثلین عرب آنذاك باستثناء الكومبارس الذین یمثلون دور العرب األشرار أثناء 
تصویر بعض األفالم في تونس والمغرب، ولكن موهبة عمر الشریف أقنعت "دیفید 

لین" فقرر منحه دورًا أكثر أهمیة كان سُیسند إلى ممثل بریطاني، وهو أول دور مهم 
ل عربي لم یولد داخل الوالیات المتحدة، واستحق الشریف هذه في هولیود یقوم به ممث

األسبقیة بجدارة بأدائه المقنع لدور الشیخ علي أمام النجم اإلیرلندي "بیتر أوتول"، 
وُرشح عن هذا الدور لجائزة األوسكار عن فئة أفضل ممثل مساعد، وبالرغم من عدم 

  ة ذاتها.فوزه بها فقد فاز بجائزة "الجولدن جلوب" عن الفئ
یحكي الفیلم قصة الثورة العربیة ضد العثمانیین فى الجزیرة العربیة بمساعدة 

البریطانیین، حیث عمل الضابط اإلنجلیزي "لورنس" وسیطًا بین البریطانیین والعرب 
                                                 

 722/05/200، 10704صحیفة السفیر، العدد     ٨
أیضاً في ھذا الفیلم من خالل دور ثانوي (ماجد)، وكان راتب قد بدأ مسیرتھ الفنیة في  جمیل راتبشارك الفنان المصري     *

، ولكنھ لم یتابع مشواره في ھولیود على خطا زمیلھ عمر الشریف بل عاد 1946مسارح باریس التي درس فیھا التمثیل المسرحي عام 
  ھ المھم في الدراما المصریة.إلى مصر وفرنسا واحتل موقع
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لتحقیق انفصال عن األتراك تحت مسمى االستقالل، وحرص الفیلم على تقدیم 
ورة المخّلص الذي ُأرسل بمهمة سامیة لتحریر شخصیة "لورنس" المثیرة للجدل في ص

قبائل البدو من االضطهاد، والذي یبذل الكثیر من الجهد لتوحید صفهم وٕاقناعهم 
بالتخلي عن رؤیتهم الوحشیة للحرب بوصفها وسیلة للنهب واسترقاق األسرى. وقد 
ینها ُصور الفیلم في صحاري األردن والمغرب، وفاز بسبع جوائز أوسكار كانت من ب
جائزة أفضل فیلم وأفضل مخرج، وما زال ُیصنف حتى اآلن ضمن قائمة أفضل 

عشرة أفالم في تاریخ هولیود، مما ساعد على ترسیخ الصور النمطیة للعرب 
والمسلمین، والذین ظهروا في هیئة وحوش یرتكبون القتل ألتفه األسباب وقلوبهم بال 

وبدائیة معیشتهم في الصحاري رحمة حتى مع أطفالهم، فضًال عن قبح مظهرهم 
، ولكن ذلك لم یمنع بعض الصحف العربیة من االحتفاء بنجاح عمر *القاحلة

  الشریف في الوصول إلى هولیود عبر هذا الفیلم!
استقر عمر الشریف في هولیود إثر هذا النجاح وتابع العمل مع المخرج نفسه، فلعب 

والذي نال الكثیر من إعجاب النقاد  1965عام  "دكتور زیفاغو"دور البطولة في فیلم 
بالرغم من عدم ترشحه لألوسكار، ثم تنوعت األدوار التي أسندت إلیه بسبب لكنته 

غیر األصلیة في كل من اإلنجلیزیة والفرنسیة واإلیطالیة، فلعب دور الثائر 
)، وابن الزعیم 1964( "الرولز رویس الصفراء"الیوغسالفي "دافیش" في فیلم 

، واألمیر النمساوي الذي یموت من أجل حبیبته في فیلم "الفرسان"في فیلم األفغاني 
، والجنرال النازي "جرو" الذي یحقق في جریمة جنسیة ارتكبها جنرال لینج" "أمایر

)، كما لعب دور الثائر الشیوعي "تشي 1967("لیلة الجنراالت" ألماني في فیلم 
، بل **عدم وجود أي شبه في المالمحبالرغم من  1969عام  "تشي"غیفارا" في فیلم 

ُأسند إلیه في بعض األحیان دور شخص یاباني، وكأنه بات مرشحًا لألدوار التي 
  تتطلب لكنة إنجلیزیة غیر محلیة وبغض النظر عن االعتبارات األخرى!

                                                 
ال ننفي حقیقة تخلف العرب في تلك المرحلة من تاریخھم، ولكن إظھار العرب جمیعاً على أنھم بدو یعیشون في الصحراء    *

لیس صحیحاً، فحتى في أكثر تاریخھم انحطاطاً كانت حواضرھم عامرة بشتى مظاھر المدنیة، واألسوأ من ذلك أن یصر الغرب حتى 
على إغفال العصر الذھبي للحضارة اإلسالمیة وحذفھ من تراثھم وذاكرتھم لتزامنھ مع عصر الظالم األوربي، وكأن التاریخ بدأ  الیوم

مع اإلغریق والرومان الذین انفردوا بالحضارة دون بقیة الشعوب ثم دخل في غیبوبة طویلة لیصحو من جدید مع النھضة األوربیة، أما 
  د إلى وجودھم إال في عصر انحطاطھم منذ أواخر الحكم العثماني وحتى الیوم!العرب فال تلتفت ھولیو

أعلن عمر الشریف في وقت متأخر أنھ نادم على دوره في فیلم "تشي" ألنھ أساء إلیھ، مشیراً إلى أنھ لم یكن     *  *
شف الكذب في قصتھ الملفقة إال في مرحلة ) خلف ھذا الفیلم وأنھ لم یكتC.I.Aیعرف وقوف وكالة االستخبارات المركزیة األمریكیة (

  ]11/28/2008متأخرة. [صحیفة أخبار الخلیج البحرینیة، 
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استمر عمل الشریف في هولیود وباریس حتى نهایة الثمانینات، وظل طوال هذه 
الوحید الذي تمكن من تحقیق العالمیة، والقدوة األعلى للشباب  العقود النجم العربي

العرب الذین یطمحون إلى النجومیة في هولیود. ولكن هل تحقق له كل هذا النجاح 
مجانًا وبدون ضریبة؟ وهل كان یمثل العرب والمسلمین حقًا في عاصمة السینما 

  العالمیة؟
ر بأنه "التزم الصمت كثیرًا عندما اعترف عمر الشریف في لقاء نشرته جریدة األخبا

وألّن دفاعه عن بلده في » حتى یكمل مشوار العالمیة«تعامل مع الیهود في هولیوود 
تلك الظروف كان یعني عودته إلى القاهرة من جدید"، ولكنه یرى في المقابل "أّن هذا 

في الصمت وّفر له التعبیر عن حضارة بلده، عندما أصبح الممثل المصري األشهر 
وهو ما یشجع النجوم األجانب على المشاركة في مهرجان القاهرة «أوروبا وأمیركا، 

، وقد یعني ذلك أن المكسب الوحید الذي حققه كان في »"فقط من أجل عمر الشریف
تشجیع النجوم األجانب على تشریف العرب بالمشاركة في مهرجان القاهرة 

  السینمائي!
ف كان قد أثار غضب الصحافة العربیة عندما ومن الجدیر بالذكر أن عمر الشری

، 1968عام  »فتاة مرحة«في فیلم  "باربرا سترایسند"قّبل شفتْي الممثلة الیهودیة 
التي تمثل ذكرى مریرة للعرب،  1967وكان ذلك بعد سنة واحدة فقط من حرب 

خصوصًا وأن "سترایسند" لم ُتخِف دعمها لدولة الكیان الصهیوني، مما دفع مكتب 
  مقاطعة إسرائیل إلى حظر الفیلم في الدول العربیة.

كما تتالت االنتقادات لعمر الشریف منذ انتقاله إلى هولیود وانفصاله عن زوجته فاتن 
حمامة التي كسبت قلوب الكثیرین، واتهمه البعض باالندماج في مجتمع النخبة في 

عالم الغربي في هولیود متجردًا عن كل ما یمت إلى أصوله بصلة، حیث قدمه اإل
صورة "دونجوان" عربي، یحمل كأس النبیذ ویحترف اللعب بالورق "البریدج" ویتنقل 
بین الفنادق الفاخرة بصحبة الجمیالت، ومن الملفت أن عمر الشریف أعرب عن 
ندمه أكثر من مرة بعد عودته إلى مصر في السنوات األخیرة، إذ یقول في إحدى 

فكر في الزواج مرة أخرى، ولكن خسرت أمواًال كنت أ 1969في عام «لقاءاته: 
كثیرة.. بل خسرت كل شيء من أسهمي ومدخراتي، عندما انهار سوق األوراق 
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المالیة األمریكیة، وألول مرة في حیاتي بدأت أواجه مشكالت مادیة، واعترف بأنني 
ن كسبت أمواًال طائلة ولكن صرفتها.. ألنني كنت أتصرف كأحد نجوم السینما، الذی
یبعثرون أموالهم بسهولة.. فكان ال بد أن أغیر أسلوب حیاتي، وأتوقف نهائیا عن 

، ویضیف أیضًا أنه وقع في غرام نجمات أفالمه لبعض الوقت، ویخص »المقامرة
  ٩بالذكر باربرا سترایسند وآفا غاردنر وٕانغرید برغمان وأنوك إیمیه.

الواحد كان یبقى فیه إمكانیة یغیر  یاریت«ویقول في لقاء تلفزیوني على قناة العربیة: 
حیاته، لألسف الواحد ما یقدر یغیر حیاته وما یقدرش یعرف لو غّیر حیاته كانت رح 
تبقى أحسن أو أسوء، یعني أنا النهار دا أفكر لو ما كنتش عملت لورنس العرب ده 
كنت سعید أنا كنت قاعد في مصر، وأستاذ ومتجوز وسعید في زواجي، لما سافرت 

شهرت ما قدرتش بقا أرجع أعمل أفالم عربي تاني، فدخلت في جو ما كنتش وت
منتظره بقیت في هوولیود وكدا وبیدفعوا لي فلوس كویس قوي، والواحد طبعًا اللي 

یمثل كلمة هولیود دي تغریه، كل واحد یحلم إحنا لما كنا صغیرین في مصر كنت 
قى زي ده، فلما حصل إني بقیت بروح سینما كل یوم أنا نفسي أبقى زي دا، نفسي أب

  .١٠»زي دا نسیت نفسي
كما أطلق "الشریف" مفاجأة أكبر في السنوات األخیرة حول مواقفه السیاسیة، عندما 

أعلن في المؤتمر السنوي للجنة العربیة األمیركیة لمكافحة التمییز العنصري أنه 
یة من السادات طلب عامًا تلقى مكالمة هاتف 30وأثناء تواجده في باریس قبل حوالي 

منه فیها أن یحاول معرفة وجهة النظر اإلسرائیلیة بشأن إمكانیة سفره إلى "إسرائیل" 
تمهیدًا لعقد المصالحة. فما كان منه إال أن توجه على الفور إلى السفارة اإلسرائیلیة 

في باریس وطلب مقابلة السفیر ألمر عاجل، وبعد اتصال فوري بالقادة في "إسرائیل" 
  .١١ء اإلعالن بالترحیب الشدید بالفكرةجا

بناء على هذه المواقف، هاجمت بعض الصحف المصریة فكرة تولي عمر الشریف 
رئاسة مهرجان القاهرة السینمائي بدعوى أنه جاهز للتطبیع مع "إسرائیل" وأنه ظهر 
في عدة أفالم تسيء لإلسالم والعرب، ولكن الشریف كان یرى دومًا أن موقفه من 

                                                 
 2005یولیو  8، 9719الشرق األوسط، العدد     ٩
 2006یونیو  21برنامج مقابلة خاصة على قناة العربیة،     ١٠
   2006یونیو  18، 10064الشرق األوسط، العدد     ١١
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السید ان سیرسخ السالم والحوار بین الجمیع، وهو ما دعا إلیه في فیلمه "األدی
، ولعب فیه 2003" الذي أخرجه الفرنسي "فرانسوا دیبرون" عام إبراهیم وزهور القرآن

عمر الشریف دور شیخ مسلم یتبنى طفًال یهودیًا یتیمًا ویقدم له حلوًال جاهزة من 
از الشریف عن هذا الدور جائزة سیزر في فئة القرآن الكریم لكل مشكالت الحیاة، وح

أفضل ممثل. كما یتباهى الشریف بأن ابنه طارق قد تزوج ثالث مرات من یهودیة 
ومسیحیة ومسلمة، وأن لدیه حفیدین أحدهما مسلم واآلخر على دین أمه البولندیة 

  الیهودیة.
ف األخیرة كثیرًا، في السیاق نفسه، ال یعّول بعض النقاد على التحول في أدوار الشری

" 13"المحارب ومنها دور المترجم العربي المرافق ألحمد بن فضالن في فیلم 
) وهو من األفالم النادرة التي أظهرت المسلم في صورة حضاریة مشّرفة، 1999(

ودور المصري المسلم الذي یضطر إلى تقمص شخصیة مسیحیة هربًا من انتقام 
) وهو الفیلم الذي واجه الكثیر من النقد 2008( "حسن ومرقص" المتطرفین في فیلم

حول تسطیحه لقضیة التعایش بین المسلمین والمسیحیین في مصر. وبالرغم من 
حرص عمر الشریف على الظهور في صورة الفنان المتحرر والمؤمن بقضیة الحوار 

إلیه إال بین األدیان، یشیر نقاده إلى اعترافه أیضًا بأن دور "الدونجوان" لم یعد ُیسند 
لتجاوزه السن المناسب! ولعل هذا ما یفسر قبوله المفاجئ بلعب دور أمیر عربي في 

) والذي 2004" (هیدالغوواحد من أكثر األفالم تحقیرًا للعرب واإلسالم، وهو فیلم "
أعاد إلى الذاكرة حقبة الغباء الهولیودي المبكر في تشویه الشعوب وتزویر تقالیدها 

  ي الحدیث عن هذا الفیلم الحقًا.ومعتقداتها، وسیأت
وبغض النظر عن هذه االنتقادات فاإلنصاف یستدعي اإلشادة بقدرة شاب عربي في 
الثالثین من عمره على الوصول إلى هولیود ومنافسة كبار نجومها، كما ُیحسب له 
احتفاظه باسمه العربي المسلم بالرغم من أنه لم یولد به، وهو موقف لم یجرؤ علیه 

ر من الممثلین العرب الذین لم یحققوا في هولیود إال القلیل قیاسًا إلى نجاح الكثی
  عمر الشریف.
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  سید بدریة یتابع المسیرة
على خطى عمر الشریف، انطلق الشاب المصري سید بدریة في الثمانینات من 

بورسعید إلى بوسطن ثم نیویورك لیحط رحاله أخیرًا في هولیود، ومحققًا حلمه في أن 
  بح ثاني ممثل مصري ینضم إلى نقابة الممثلین األمریكیین.یص

في إحدى حلقات برنامج قناة الجزیرة وجه مقدم البرنامج سؤاله إلى الممثل األمریكي 
المصري سید بدریة حول ما إذا كان یعرب عن أي تحفظ عندما ُتسند إلیه أدوار 

الزم أنا أغیر"، ثم تحّدث سلبیة، فأجاب على الفور: "طبعًا ما باُخدش أي حاجة كده 
، وكان كالمه مقنعًا بحق، ١٢عن ضرورة تغییر هولیود من الداخل ولیس من الخارج

إال أن بدریة نفسه اعترف في وقت سابق بأن بدایته في هولیود كانت على نحو 
" مع بدریة Laurie Goodsteinمغایر. ففي اتصال هاتفي أجراه الكاتب األمریكي "

ألخیر أمام الكامیرا في القاهرة للعب دور قائد عسكري ألحد أجنحة أثناء وقوف هذا ا
"حزب هللا"؛ اعترف بدریة بأنه عندما وصل إلى هولیود لم یكن من السهل علیه إیجاد 

أي عمل، لذا قرر إطالة لحیته والظهور بمظهر العربي السیئ، وعندها لم یعد یجد 
ین اإلرهابي، خاطف الطائرة، أي صعوبة في االختیار بین عدة أدوار تتراوح ب

خاطف الرهائن أو المسلح اإلسالمي المتطرف، وكل ما في جعبته هو لحیته 
السوداء ولهجته اإلنجلیزیة الغریبة. ثم ینقل الكاتب عن بدریة قوله: "لقد لعبت في 

  .١٣العادة دور الشخص السیئ، اإلرهابي أو شیئًا مشابهًا"
 لعربي واحد ینجح في أدوار غیر عربیة وأن قد یعني ذلك أن هولیود لن تتسع إال

، حتى في وجه سید بدریة الذي تخرج من أكادیمیة *الباب أُغلق خلف عمر الشریف
كما یصف نفسه في إحدى -سینمائیة في نیویورك وبالرغم من كونه وسیمًا 

مما اضطره إلى القبول باألدوار التي تكرس الصور النمطیة المسیئة  -المقابالت

                                                 
   8/7/2007وكان عنوان الحلقة: "صورة أمیركا بالعالم وصورة العرب والمسلمین بهولیود"، بتاریخ "من واشنطن"، برنامج    ١٢
١٣    http://www.100megspop2.com/presca/lauriegoodstein.htm 

ال ننسى ھنا حصول بعض الممثلین العرب على أدوار لشخصیات غیر عربیة، ولكنھا لم تصل إلى ذات الدرجة من األھمیة    *
لتي حصل علیھا عمر الشریف، ونذكر على سبیل المثال غسان مسعود في "قراصنة الكاریبي" وھاني نعیمة في أدوار ثانویة. واألمر ا

یكاد ینطبق حتى على الممثلین األمریكیین ذوي األصول العربیة والذین یحملون الجنسیة األمریكیة منذ والدتھم ویعملون بأسماء غربیة، 
  .1984كار لم تشفع للممثل "ف. موراي أبراھام" في الحصول على أدوار مھمة منذ حصولھ علیھا عام فحتى جائزة األوس

http://www.100megspop2.com/presca/lauriegoodstein.htm
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واإلسالم، فكل ما یتطلبه األمر هو لحیة سوداء ومالمح شرق أوسطیة ولكنة  للعرب
  إنجلیزیة غریبة، إضافة إلى "كبسولة مخّدر" للضمیر قد یستمر مفعولها عشرین سنة!
على أي حال، حظي بدریة في السنوات األخیرة ببعض األدوار التي تقع خارج دائرة 

اصة به في هولیود یهدف من خاللها اإلرهاب، ثم نجح في تأسیس شركة إنتاج خ
 American" إلى كسر تلك الحلقة المفرغة، واستغل خبرته الطویلة إلنتاج فیلم

East" " وتدور قصته حول معاناة توني شلهوب"والذي شاركه في بطولته الممثل ،
ممثل مسلم (عمر) في البحث عن فرصة عمل في هولیود، وٕاصرار المنتجین على 

ال تتعدى أدوار القاتل واإلرهابي، كما یطرح الفیلم إشكالیة أخرى من حشره في دائرة 
خالل العالقة بین ثالثة أصدقاء من الشباب األمریكیین: مسلم مصري ومسیحي 
عراقي ویهودي أمریكي، ویقدم (سید بدریة) رؤیته الخاصة للتوافق واالنسجام بین 

وة للتطبیع الساذج، إلى جانب أتباع هذه الدیانات، والتي رأى فیها بعض النقاد دع
قصة حب تدور بین شاب أمریكي وفتاة مسلمة، وموقف أهل الفتاة الرافض لهذه 

" التي یعود سارة شاهيالعالقة، ولعبت هذا الدور الممثلة ذات األصل اإلیراني "
أصلها إلى األسرة الحاكمة سابقًا في إیران، والتي تلقى الرفض من قبل بعض 

  ران بسبب أدوارها غیر المحتشمة. المتابعین في إی
وقبل أن نبالغ في تفاؤلنا بتحول بدریة عن لعب األدوار المسیئة التي بدأ بها مسیرته 

الفنیة، نشیر إلى أنه عاد مجددًا إلى المشاركة في أحد أكثر األفالم إساءة وتحقیرًا 
بث مع "ال تعللعرب والمسلمین عمومًا ولقضیة الفلسطینیین خصوصًا وهو فیلم 

) الذي سنتحدث عنه الحقًا، ونخشى بذلك أن یكون بدریة قد تراجع 2008( زوهان"
  *عن أهدافه المعلنة وعاد بها إلى نقطة الصفر!

  
  

  المغاربة الفرنسیون ینطلقون إلى العالمیة

                                                 
یبرر بدریة تجسیده لھذه األدوار النمطیة في ھولیود بأن السینما األمریكیة أخذت صورة اإلرھابي المسلم من السینما    *

صحیحاً ولكنھ غیر مقبول، فخطأ السینما المصریة ال یبرر أي خطأ آخر،  المصریة، كما ھو الحال في أفالم عادل إمام!.. وقد یكون ھذا
وإذا كان التنمیط في العالم العربي قلیل الخطورة بسبب معرفة المشاھد العربي حقیقة اإلسالم فاألمر مختلف تماماً في ھولیود حیث 

رھاب" على أرض الواقع! [تصریح بدریة جاء في برنامج تُسھل ھذه األفالم المؤدلجة مھمة السیاسیین الذین یدیرون حروباً ضد "اإل
  ]2010-5-28محطات، قناة العربیة، 
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یشكل المغاربة الفرنسیون كما هو معروف شریحة مهمة في المجتمع الفرنسي، لها 
خاصة، وقد طّور أبناء هذه الجالیة من الجیلین الثاني والثالث مشكالتها وقضایاها ال

أسالیب جدیدة لمعالجة مشكالتهم ومحاولة االندماج في مجتمعهم األوربي، وكانت 
الفنون على تنوع أشكالها إحدى المجاالت المهمة للتعبیر عن آرائهم ولفت األنظار 

  إلى مشكالتهم.
لمخرجون المغاربة نجاحًا ال بأس به في وعلى صعید الدراما، حقق الممثلون وا

السینما الفرنسیة، وكان لهم حضور أیضًا في المسرح، وبدرجة أقل في التلفزیون. أما 
النجاح األكبر فكان في تجاوز بعضهم حدود فرنسا واالنطالق إلى عاصمة السینما 

إنتاج  العالمیة "هولیود"، سواء بتصدیر أفالمهم إلى الخارج أو بعملهم مع شركات
  هولیودیة. 
" في الصدارة، إذ لعب الكثیر من األدوار Roschdy Zem""رشدي زم"  یأتي اسم

 My Little" "شركتي الصغیرة"في أفالم فرنسیة ذات شهرة عالمیة، مثل فیلم 
Business والذي یلعب فیه دور المدرب الریاضي "سامي"  1999" المنتج عام

 Little"حولها الفیلم، كما ظهر في فیلم  وصدیق زوجة صاحب الشركة التي یدور
Senegal"  حیث یظهر في دور المهاجر العربي إلى نیویورك  2001المنتج عام

"كریم" الذي یقیم في حي "هارلم" ذي األغلبیة السوداء ویعاني صعوبة االندماج، 
  ."رشید بو شارب"والفیلم من إخراج 

أ بتحقیق نجاحاته في منتصف " الذي بدسامي بو عجیلةلدینا أیضًا الممثل "
والذي  1995" من إنتاج عام Bye-Bye""باي باي" التسعینات، وظهر في فیلم 

یحكي قصة شقیقین تونسیین یهاجران إلى مرسیلیا لیكتشفا أنهما في مدینة عربیة في 
والذي ُیعد من أكثر  1998سنة  "الحصار"وسط أوربا، كما شارك أیضًا في فیلم 

لمسلمین كما سیمر معنا الحقًا في هذا الكتاب. أما التجربة األولى األفالم إساءة ل
" فقد حققت مفاجأة النبيفي فیلم " طاهر رحیم للممثل الفرنسي من أصل جزائري

كبرى باستحقاقه جائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثل واعد في مسابقة "سیزار" الفرنسیة 
  .2010عام 
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لعب دور البطولة في األجزاء الثالثة  فذاع صیته بعد "سامي ناصري"أما الممثل 
" والذي تخطى حدود فرنسا إلى العالم كله. وال ننسى الممثل تاكسيللفیلم الشهیر "

" الذي صار اسمه معروفًا لدى معظم الجمهور األوربي، والعدید زین الدین سوالم"
  .جلیل لسبیر، ألكسندر أركادي، وجاد المالحمن األسماء األخرى مثل 

" والذي Saïd Taghmaoui" ""سعید طغماويفر الممثلین المغاربة حًظا هو ولعل أو 
في فرنسا ألبوین مهاجرین من المغرب، وتوجه إلى المالكمة في  1973ولد سنة 

وقدمه في الفیلم التلفزیوني  1994صغره إلى أن اكتشفه المخرج "أولیفییه دان" سنة 
ا الكثیر من األدوار في السینما " في دور شاب مالكم، لتنهال علیه بعدهاإلخوة"

الفرنسیة، ولكن طموحه كان أكبر منها فبدأ بتعلم لغات أخرى وتلقى دورات تدریبیة 
مع الفیلم  1998في األداء المسرحي، وجاءت فرصته األولى نحو العالمیة سنة 

" والذي لعب فیه دور البطولة إلى Hideous Kinky""الغریب القبیح" البریطاني 
نجمة "كیت ونسلت"، ویصنف البروفسور "جاك شاهین" هذا الفیلم ضمن جانب ال

قائمة األفالم القلیلة التي أظهرت العرب في صورة إنسانیة، حیث یعطي الشاب 
المغربي "بالل" مثاًال رائعًا للرجل النبیل الذي یقدم المساعدة لسیدة أوربیة كي تعود 

  مع ابنتیها إلى الوطن دون مقابل.
انتقل طغماوي إلى هولیود، ولعب دور الكابتن سعید في فیلم  1999وفي عام 

" والذي یصنفه "جاك شاهین" أیضًا ضمن قائمة Three Kings" "الملوك الثالثة"
أفضل األفالم المنصفة للعرب، حیث یحكي قصة حرب الخلیج الثانیة من خالل 

جیش العراقي ثالثة جنود أمریكیین یحاولون الحصول على كنز من الذهب نهبه ال
من الكویت، ویركز الفیلم على مأساة العراقیین وتنوع اتجاهاتهم السیاسیة بعیدًا عن 

  التنمیط الذي اعتادت علیه هولیود.
ولكن طغماوي لم یثبت على هذا الموقف طویًال، فسرعان ما انضم إلى قائمة 

ممثلین العرب الممثلین العرب الذین ال یرفضون األدوار المسیئة، وأصبح من أكثر ال
لوحده ثمانیة أفالم متتالیة بین فرنسا والوالیات  2000نشاطًا، إذ قدم في عام 

المتحدة، مستغًال بنیته الجسدیة القویة، وبشرته المغربیة الداكنة، وٕاتقانه ألربع لغات 
  أوربیة إلى جانب العربیة.
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ر البدوي "ابن ) والذي جسد فیه دور األمی2004" (هیدالغوونذكر من أعماله فیلم "
من - "الخبز الحافي"الریح" وبكل ما یتطلبه الدور من تنمیط وتحقیر، ثم جاء فیلم 

والمأخوذ عن روایة محمد شكري التي تحمل نفس  -في إیطالیا 2005إنتاج سنة 
االسم، والتي أثارت الكثیر من الجدل منذ صدورها لقصر اهتمامها على الجانب 

  ة حیث قضى الكاتب طفولته مشردًا في شوارعها.المظلم لمدینة طنجة المغربی
لعب طغماوي عدة أدوار نمطیة مسیئة، نذكر منها دور إرهابي  2006وفي عام 

والذي سنتحدث عنه الحقًا، كما ظهر في "الخلیة النائمة"  أمریكي مسلم في مسلسل
" ممثًال شخصیة شاب مغربي فرنسي یسافر إلى العراق مع جهادالفیلم الفرنسي "

" یلعب األصابع الخمسةاثنین من أصدقائه لقتال األمریكیین، وفي الفیلم األمریكي "
دور عمیل مغربي لالستخبارات األمریكیة ویتظاهر بأنه مساعد رئیس خلیة إرهابیة 

لإلیقاع بشاب هولندي حاقد على أمریكا، وقد نجح طغماوي في تنمیط هذه 
  الشخصیة العنیفة نجاحًا ملفتًا.

" O Jerusalem» "یا قدس«مشاركاته إساءة فجاءت في الفیلم اإلیطالي أما أكثر 
دومینیك «للكاتبین: الفرنسي بنفس االسم  1972والمأخوذ عن روایة صدرت عام 

ملیون نسخة، علمًا  30وحققت مبیعات تزید على » الري كولنز«واألمریكي » البییر
ات أخرى ال تهدف إلى شيء بأن هذین الكاتبین اشتركا أیضًا في كتابة ثالث روای

سوى تحقیر العرب ووصفهم باإلرهابیین، وقد نجحت مساعیهما في تنمیط صورة 
 11إلى تذكیر المشاهدین عشیة أحداث  CNNقناة اإلرهابي المسلم عندما سارعت 

التي صدرت قبل عشرین عامًا وتخیلت » رجل الخیل الخامس«سبتمبر بروایتهما 
  وقوع أحداث مشابهة.

یعود من الوالیات  -سعید طغماوي-" فنجد شابًا فلسطینیًا یا قدسي فیلم "أما ف
 المتحدة إلى القدس بحثًا عن حلم بوطن اسمه فلسطین، ویتعرف إلى شاب "إسرائیلي"

لیصبحا صدیقین، ثم سرعان ما تتحول هذه الصداقة إلى عداء، وُیدفع المشاهد 
خة في تلك األرض في مقابل للتعاطف مع الطرف الصهیوني صاحب الجذور الراس

عدم استحقاق الفلسطینیین ألي مطالبة بها!.. ویعتقد بعض النقاد أن اشتراك ثمان 
 -ملیون یورو 20أقل من -شركات من عدة دول في إنتاج فیلم بمیزانیة متواضعة 
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لیس إال دلیًال على سعیها فقط السترضاء اللوبي الصهیوني في هولیود وفتح باب 
عمال مستقبلیة، خصوصًا وأنها روجت لشائعات تزعم وجود نجوم كبار التعاون في أ 

، »إیلي شوراكي«في الفیلم، ولكنها لم تفلح سوى في تكلیف مخرج صهیوني مغمور 
، وممثل عربي یسعى إلى »إیان هولم«وممثل أمریكي من الصف الرابع في هولیود 

  »!سعید طغماوي« الشهرة
المسؤولة وغیرها، یتباهى طغماوي بأنه "لم یتناول وبالرغم من كل هذه األدوار غیر 

المخدرات یومًا، وبأنه ال یدخن السجائر، وبأنه یعمل ویكسب رزقه جیدًا ویمارس 
.. وهو ما یدفعنا إلى التساؤل إن كان المقیاس هنا هو ١٤مهنة على أعلى مستوى"

دمه هذا إخالص الممثل في عمله وأداء الدور المطلوب منه، وبغض النظر عما یق
الدور من أكاذیب وصور نمطیة تحقر شعوبًا بأكملها، وهي شعوب ینتمي إلیها 

  أجداده!
  
  

  المخرجون یواجهون مصاعب أكبر
إذا كان منتجو هولیود قد اعتادوا على وضع العراقیل أمام الممثلین العرب والمسلمین 

بح أكبر وحصرهم في خانة الصور النمطیة التي أرادوها لهم، فإن المشكلة ستص
عندما یطمح أحدهم إلى العمل في مجالي اإلخراج واإلنتاج ومنافسة صانعي األفالم 
وأصحاب القرار، فمعظم المخرجین والمنتجین الذین توجهوا إلى هولیود لم یتجاوزوا 
خطوطهم الحمراء في اختیار مواضیعهم، وقصروا فنهم على ما یقبل به أصحاب 

  الحل والعقد.
 1941الذي ولد في القاهرة سنة  أسعد قالدة ین هو المصريأحد هؤالء المخرج

ودرس في الجامعة األمیركیة في القاهرة على ید المخرج یوسف شاهین الذي شجعه 
على السفر إلى الوالیات المتحدة، وتمكن بالفعل من شق طریقه هولیود وٕاقناع 

ألكثر من ربع قرن،  المنتجین بالتعاون معه إلخراج الكثیر من المسلسالت التلفزیونیة
ذاعة (دبلیو كي آر )، و"ا1978-1976" (روداونذكر منها المسلسلین الكومیدیین "
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- 1984" (من هو المدیر؟)، والمسلسل العائلي"1982-1978" (بي) في سینسیَنتي
)، وتجاوزت مسلسالته الخمسة وعشرین مسلسًال ناجحًا في القنوات األمریكیة، 1990

ى المشاهد األمریكي، وال تمت بصلة في معظمها إلى ثقافة وهي موجهة باألساس إل
  المخرج وأصوله العرقیة، لذا ظل نجاحه هذا محدودًا بتجربته الشخصیة.

  
الفنانة  نجل- عمر نعیم الشابالمخرج اللبناني تجربة أخرى ناجحة تكررت مع 

ساعده في والذي أُعجب به المنتج "نك وبستر" و  -نضال األشقر واإلعالمي فؤاد نعیم
إنتاج باجتیاز بعض عقبات هولیود، حیث تمكن عمر من إقناع شركة "لیون غیت" 

، وكانت المفاجأة عندما وافق النجم األوسكاري "روبن "Final Cutفیلمه األول "
  ویلیامز" على لعب دور البطولة مع مخرج عربي في السادسة والعشرین من العمر.

لمستقبل حول رجل یتخصص في إنتاج أفالم یحكي الفیلم قصة خیالیة تدور في ا
قصیرة عن حیاة األموات من خالل انتزاع رقاقة صغیرة تزرع في أدمغتهم منذ الوالدة 

وتقوم بتسجیل تفاصیل حیاتهم كلها لیتم اقتباس الصور الجمیلة منها عند الممات 
یًا وعرضها في فیلم قصیر أثناء تشییع الجنازة، ویعیش هذا الرجل صراعًا داخل

لتورطه في تفاصیل حیاة الناس، والتي تذكره باستمرار بذكریاته المؤلمة منذ الطفولة. 
وبالرغم من أن القصة ال تمت إلى العرب والمسلمین بصلة، فقد تعمد المخرج الذي 

كتب القصة بنفسه إقحام بعض الشخصیات العربیة لیمنح العرب األمریكیین حق 
  .١٥دیین بعیدًا عن الصور النمطیةالظهور في صورة المواطنین العا

الذي أنجز فیلمًا أمریكیًا خالصًا  علي سلیمفي السیاق نفسه، نذكر أیضًا المخرج 
ودون أن یضّمنه أي إشارة إلى العرب  2006" عام Sweet Landیحمل اسم "

وقضایاهم، ویحكي الفیلم قصة فتاة ألمانیة تهاجر إلى أمریكا في زمن الحرب 
یة بعد أن دّبرت لها عائلتها زواجًا من شاب أمریكي بالمراسلة، وتعاني العالمیة الثان

الفتاة من مشاعر التوجس المنتشرة آنذاك حیال جمیع األلمان خشیة كونهم جواسیس 
للنازیین، ولفت الفیلم أنظار النقاد األمریكیین إلخراجه المتمیز، واستحق بذلك جوائز 

  المستقّلة. عدیدة ومنها جائزة "سبیریت" لألفالم
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إزاء هذا النجاح الذي حققه عدد قلیل من المخرجین العرب في هولیود، لم یحالف 
النجاح البعض اآلخر وخصوصًا أولئك الذین حملوا معهم قضایا مجتمعاتهم إلى 
هولیود، وقد ال تكون اهتماماتهم تلك هي السبب الوحید في عدم تحقیق النجاح 

  عاییر الفنیة أیضًا بعین االعتبار.المنشود، إذ ال بد أن تؤخذ الم
الذي انتقل إلى الوالیات المتحدة  هشام عیساويونذكر من هؤالء المخرج المصري 

أنقذوا لدراسة العلوم اإلنسانیة ثم درس اإلخراج وقدم أفالمًا وثائقیة منها " 1990عام 
" الذي تعرضنا له American Eastأخرج فیلم " 2006وفي عام ”. أبو الهول

ابقًا وهو من بطولة توني شلهوب وسید بدریة، ولكنه لم یحقق نجاحًا كبیرًا في س
مع عروض أخرى  -مثل سندانس والقاهرة ودبي-أمریكا، وظل حبیس المهرجانات 

قلیلة، ویعزو بعض النقاد السبب إلى تواضع مستوى اإلخراج الفني وتدني أداء 
  بعض الممثلین.

" مرحبًا إلى هولیوودفیلمه الروائي " ان بن شیخةحسّ في العام نفسه أخرج المغربي 
وتناول فیه قصة شاب عربي یهاجر إلى أمیركا حامًال إلیها أحالمه الكبیرة، وبالرغم 
من النجاح األولي الذي یحققه في البدایة من عمل ومسكن وحب، إال أنه سرعان ما 

فسه عاجزًا عن یصطدم بعدها بالعراقیل التي تهبط به إلى قعر المجتمع، فیجد ن
تحقیق أحالمه من جهة وعن العودة إلى الوطن من جهة أخرى، ویأتي هذا الفیلم 

أیضًا ضمن مجموعة من األفالم التي أنتجها مخرجون عرب لتقدیم وجهات نظرهم 
الخاصة حیال أزمة الحادي عشر من سبتمبر وما بعدها، ولم یحظ الفیلم أیضًا 

  بالكثیر من االنتشار.
ذه التجارب المتعثرة محاولة أخرى كان سیكتب لها النجاح لوال تضاف إلى ه

اصطدامها بعوائق من نوع آخر لم یكن بالحسبان، وجاءت هذه المحاولة من مخرج 
فرنسي یحمل خبرة جیدة في اإلخراج السینمائي، إذ نشرت بعض الصحف  -تونسي

توقیع عقد جدید  نبأ 2004العربیة على هامش تغطیتها لمهرجان كان السینمائي عام 
والنجم األوسكاري "مارلون براندو" بطل الجزء  رضا الباهي بین المخرج التونسي

األول من سلسلة "العراب" الشهیرة، واحتفت الصحافة بهذا الخبر الذي زفه إلیها 



  

  ٣٢ 

الباهي مشفوعًا باقتناع براندو التام بفكرة الفیلم التي یرى أنها تدافع عن حقوق 
ة في أمریكا، إلى درجة اقتراحه بأن ُیختتم الفیلم بإرسال بطله المسلمین المهضوم

العربي إلى غوانتانامو للمزید من إدانة الغطرسة األمریكیة، وهو ما وجد فیه الباهي 
  شیئًا من المبالغة.

المؤسف في األمر أن وسائل اإلعالم سرعان ما نشرت بعدها نبأ وفاة "براندو"، 
لمسلمین الذین استبشروا خیرًا بموافقة أول نجم أمریكي وكانت خسارة كبیرة للعرب وا

بهذا الحجم على لعب دور یخدم قضیتهم وبتوقیع مخرج عربي، كما كانت صدمة 
  كبیرة للمخرج الذي بذل الكثیر من الجهد في اإلعداد بمشاركة براندو نفسه.

للمسلمین في مواقف براندو اإلنسانیة النادرة كانت وحدها كفیلة بتوقع دعمه الكبیر 
أرسل فتاة من  1972هولیود، فعندما فاز باألوسكار عن دوره في "العراب" عام 

الهنود الحمر الستالمها مستغًال الحدث للفت أنظار األمریكیین إلى حقوق هذه 
أن  - المشارك في إعداد فیلم الباهي-األقلیة المستضعفة. ونقل الكاتب محمد رضا 

بل موته بأسفه الشدید على دعمه لدولة الصهاینة براندو كان قد أخبر الباهي ق
سیاسیًا ومادیًا وعاطفیًا في الخمسینات والستینات لما تعّرض له الیهود من مجازر 
-خالل الحرب العالمیة الثانیة، وأنه أدرك فیما بعد الفرق بین الیهودیة والصهیونیة 

المخّیمات التي كان  خصوصًا عندما رأى -وهو أمر نادرًا ما یحدث بین األمریكیین
یعیش فیها الفلسطینیون المشّردون في لبنان، وامتنع بعدها عن تأیید دولة تفعل 

  .١٦بالفلسطینیین ما فعلته ألمانیا بهم
ثم یذكر براندو للباهي قصة أخرى تدعو للمزید من التفاؤل فیقول: "ذات مّرة زرت 

أو التعّرف إلى أي شيء.  المغرب ونزلت في دار، لم یكن هّمي االختالط اجتماعیاً 
كان كل شيء، متوافرًا وكنت خالل وجودي أستمتع بحیاة رغدة. ذات یوم لم أستطع 
النوم فبقیت صاحیًا لساعة متأخرة من اللیل. فجأة سمعت شیئًا غریبًا یدلف علّي من 
كل جانب... كان األذان، أذان الفجر، صعدت سطح المبنى ووقفت أنظر إلى تلك 

تطلق تلك األصوات التي تطلب من الناس أن تصّلي.. شعرت یا رضا المآذن وهي 
بخشوع غریب. هذا المشهد ولحظاته ال یزال یسري في أوصالي خشیة بالغة"، ویعلق 
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محمد رضا باألسف لعدم وجود من كان سیتلّقف هذا الشعور لیرشده ویهدیه 
  .١٧ویقّومه

فقد كان یحمل اسم  - خطط لهالذي لم یكتمل على النحو الم- وبالعودة إلى الفیلم 
"Brando, Brando وهو یحكي قصة شاب تونسي یهاجر إلى الوالیات المتحدة "

سعیًا وراء الحلم األمریكي بعد أن یقنعه أحد األمریكیین في لقاء عابر بأنه یشبه في 
مالمحه النجم المعروف "براندو"، فتغیر هذه الكلمات حیاة الشاب ویحلم بأن یسیر 

ى خطا "براندو"، وتبدأ رحلة السعي الشاقة للقاء به في هولیود، ولكن الحلم بالفعل عل
سرعان ما یتبدد عندما یصطدم الشاب الحالم بواقع المسلمین في أمریكا بعد أحداث 

الحادي عشر من سبتمبر، وینتهي به الحال عامًال في أحد المطاعم، وقد یذّكر 
تب العراقي صموئیل شمعون وبكل ما مطلع القصة بروایة "عراقي في باریس" للكا

  فیها من سخریة من الواقع.
ومن الجدیر بالذكر أن الباهي أعاد صیاغة سیناریو فیلمه بعد حذف المشاهد التي 
یمثلها براندو، وبدأ تصویره بعد سنتین من توقفه، انطالقًا من مهرجان كان الفرنسي 

  الذي كان قد شهد إعالن نبأ الفیلم من قبل.
  
  

  تجون یواجهون المشاكل ذاتهاالمن
تتماثل تجارب العرب ذاتها نجاحًا وفشًال في مجال اإلنتاج كما في المجاالت 

الذي هاجر مع والده إلى  ماریو قصاراألخرى، ویحضرنا أوًال اسم المنتج اللبناني 
روما في طفولته وتعّلم منه حرفة توزیع األفالم، ثم حملها معه عندما استقل بعمله 

لیود لیبدأ مسیرته في إنتاج األفالم الضخمة، وكانت بدایته مع "سلفستر في هو 
، وبعد 1982عام  "الدم األول"ستالون" إلنتاج سلسلة "رامبو" الشهیرة بدءًا من فیلم 

نجاحه الملفت تابع قصار إنتاج هذه السلسلة مع البطل األمریكي الذي تحول إلى 
د شوارزنیغر" إلنتاج أول أفالم سلسلة أسطورة عالمیة، ثم قرر العمل مع "أرنول

"، والتي حققت أیضًا نجاحًا كبیرًا لیستمر االثنان معًا في إنتاج ترمینایتورالمدمر "
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» غریزة أساسیة«بقیة أجزاء السلسلة. كما أنتج قصار أفالمًا شهیرة أخرى مثل فیلم 
، 1994" عام ستار جیتمن بطولة "مایكل دوغالس"، والفیلم الشهیر بوابة النجوم "

  لثالث جوائز أوسكار ولكنه لم یحصل على أي منها. » شابلن«وقد رشح فیلمه 
وبالنظر إلى قائمة األفالم السابقة، فإن قصار ال یعدو كونه رجل أعمال ناجح یتقن 

استثمار أمواله في أكثر األفالم ربحیة، مما جعله من أغنى منتجي هولیود في 
زال قصار مستمرًا حتى اآلن في إنتاج أفالمه الضخمة السبعینات والثمانینات، وما 

  والمربحة والتي تدور معظمها حول العنف والجنس. 
وقد صّرح قصار في لقاء تلفزیوني جوابًا على سؤاٍل حول ما إذا كان یطمح إلى 

تغییر صورة العرب في هولیود بأنه ال یحب السیاسة، وأنه یتمنى لو یستطیع فعل 
. ولكن تجربة قصار في اإلنتاج تؤكد ١٨ولكن األمر معقد جداً  شيء من خالل فیلم

أن صناعة األفالم تفعل الكثیر، فقد رسخت سلسلة "رامبو" صورًا نمطیة معروفة في 
العالم كله للجندي األمریكي األسطوري الذي یقتل كتیبة كاملة بیدیه العاریتین، حتى 

  یكیة.أصبحت هذه األفالم مضرب المثل في العنجهیة األمر 
من جهة أخرى، وبعد أن اجتمع المخرج "جیمس كامیرون" مع النجم "شوارزنیغر" في 

" تابع االثنان عملهما إلنجاز واحد من أكثر األفالم إساءة المدمرأول أفالم سلسلة "
وافتراء على العرب والمسلمین وهو فیلم "أكاذیب حقیقیة". وفي الوقت الذي ندد فیه 

ستمر قصار في التعاون مع هذا الثنائي إلنتاج األجزاء التالیة العرب بهذه الوقاحة، ا
من سلسلة "المدمر"، منحیًا مرة أخرى جمیع القضایا التي قد تعكر علیه صفاء 

نشاطه االستثماري، ولن یمنعنا هذا السلوك من اإلشادة بعبقریة هذا المنتج العربي 
  الناجح.

  
"، إیلي سماحةهو المنتج اللبناني "تجربة مماثلة نجدها لدى أحد أصدقاء قصار و 

والذي بدأ مسیرته الفنیة من أسفل السلم عندما انتقل من نیویورك إلى هولیود لیجرب 
حظه في أرض األحالم، وكانت البدایة في العمل حارسًا على باب ملهى لیلي، حیث 

أتیحت له فرصة التعرف على عدد من العاملین في الوسط الفني، فبدأ بمواعدة 
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دى عارضات أزیاء التي أتاحت له الدخول إلى عالم الفن، ثم تقدم لخطبة الممثلة إح
-"بروك شیلدز"، وتزوج بعدها بفتاة أخرى تنتمي إلى الطبقة ذاتها، مما سمح له 

باالطالع على الثروات الهائلة التي تجنیها هذه الشریحة من الناس،  -حسب قوله
دفعني إلى اختیار مهنتي، المال كان  ویضیف مصرحًا ألحد الصحفیین: "وهذا ما

هدفي األول واألخیر وهو أساسي بالنسبة إلي، لم أصبح منتجًا ألنني أحب هذه 
المهنة بالذات، بل ألن عالم األفالم وعالم الموسیقى أبدیان، وهما مصدران للمال ال 

  !١٩یشح منهما"
  

رجل األعمال مثال آخر لهذه الفئة من المنتجین نجده بوضوح أكبر في تجربة 
شركة "كارتاجو" لإلنتاج  1975، والذي أسس سنة طارق بن عّمار والمنتج التونسي

السینمائي العالمي، وساهم في تقدیم خدمات اإلنتاج لعدد من األفالم األوروبیة 
"، وفي بریان حیاة" و"غزاة التابوت المفقودواألمریكیة التي صورت في تونس مثل "

الذي أصبح رئیس وزراء إیطالیا -مع سیلفیو برلسكوني  أسس باالشتراك 1985عام 
شركة "كینتا" لإلعالم، وأدار جولة مایكل جاكسون العالمیة ما بین عامي  -فیما بعد
، وهو یسیطر اآلن على مجموعة "كینتا" العاملة في قطاع التوزیع 1998و 1996

از" الفرنسیة، من أسهم قناة "بر  %14السینمائي وتقنیات الصوت والصورة، ویملك 
ویشغل منصب عضو مجلس اإلدارة في شركتي "میدیاسات" و"میدیوبانكا" في 

إیطالیا، وقد شارك في إنتاج ما یزید عن خمسین فیلمًا عالمیًا خالل ربع قرن، تصل 
  كلفتها اإلجمالیة إلى حوالي خمسمئة ملیون دوالر.

 آالممهمة توزیع فیلم "ومن المحطات المهمة في تجربة هذا المنتج العالمي تولیه 
" للمخرج "مل غیبسون" في أوربا، والذي ما زال ُیصنف لدى الكثیرین على المسیح

  أنه أقوى فیلم تبشیري في تاریخ السینما.
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هذه الرؤیة "البراجماتیة" التي تقدم الربح على أي اعتبار آخر تتجلى أیضًا في نشاط 
واللذان حققا معًا ما لم  »دودي«ل وابنه الراح» محمد الفاید«الملیونیر المصري 

عربات «یحققه أي عربي حتى اآلن في مجال األوسكار. فقد شاركا في إنتاج فیلمي 
، فُرشح األول لسبع جوائز 1999عام » سائق مسز دیزي«، و1981عام » النار

وفاز بأربع منها وعلى رأسها جائزة أفضل فیلم، أما الثاني فُرشح لتسع جوائز وفاز 
» عربات النار«منها أیضًا ومن بینها جائزة أفضل فیلم. ویحكي الفیلم األول  بأربع

قصة عّداء یهودي یفوز بالمیدالیة الذهبیة في األولمبیاد في فترة العشرینات التي 
شهدت تصاعد الطموح الصهیوني الستعادة "أرض المیعاد"، إذ نسمع بكل وضوح 

لیست لدیك أي فرصة للتراجع.. تقدم : «مدربه الیهودي وهو یشجعه على الفوز بقوله
وافعلها من أجل إسرائیل.. وما دام الیهود یتمیزون بكل هذا الثبات فإني أؤمن فعًال 

فتدور قصته حول » سائق مسز دیزي«أما الفیلم الثاني »!.. بأنهم شعب هللا المختار
األسود، العالقة الحمیمیة التي تجمع بین أرملة یهودیة "مسز دیزي" مع سائقها 

وتجري هذه األحداث في فترة الخمسینات والستینات التي كان التمییز العنصري فیها 
ما زال سائدًا وخصوصًا في والیات الجنوب األمریكي التي تدور فیها القصة، حیث 
تظهر المرأة الیهودیة في صورة الممثل الوحید للمشاعر اإلنسانیة في مجتمع مشبع 

  . ٢٠بالعنصریة
  

إذن أن نلمس لدى المنتجین الیهود كل الحرص على تحقیق مصالح  من المؤسف
شعبهم وبشتى الوسائل، وتعاونهم على ممارسة الضغط الذي یضمن انصراف جوائز 
األوسكار لألفالم التي تحقق غایتهم، في الوقت الذي ال یكتفي فیه بعض المنتجین 

الیین الدوالرات لتمویل العرب بتغییر أسمائهم واالنسالخ عن هویتهم، بل ویضخون م
  هذه الدعایة البغیضة للصهاینة سعیًا وراء الربح!

  
  

  مصطفى العقاد.. محاولة یتیمة!
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في ظل التكتل الصهیوني الذي یحكم قبضته على هولیود، وأمام التخاذل العربي 
واإلسالمي الالهث وراء المكاسب الشخصیة، لمع اسم عربي وحید في سماء هولیود 

تینات، وظل یكافح وحیدًا من أجل رسالته خمسة وأربعین عامًا حتى منذ مطلع الس
  وافاه القدر.

لعائلة متواضعة في مدینة حلب  1935سنة  مصطفى العقادُولد المخرج والمنتج 
السوریة، وانتقل في سن التاسعة عشرة إلى الوالیات المتحدة لدراسة اإلخراج 

ة الجریئة، والتي لم یفلح أحد ممن حوله السینمائي بعد إقناع والده بجدوى هذه الخطو 
في ثنیه عنها، إذ لم یكن قد سبقه أحد من العرب إلى اقتحام هولیود من خارج 

  الوالیات المتحدة.
وبدأ البحث عن عمل، فرفضت سبع  1958عام  UCLAتخرج من جامعة 

في استودیوهات كبرى في هولیود توظیفه مما دفعه لتأجیل طموحه السینمائي والعمل 
  مجال اإلعالم لدى بعض المحطات التلفزیونیة.

استطاع العمل في هولیود ببدایة متواضعة أتاحت له فیما بعد  1962في عام 
إنتاج  1976التعرف على كوالیس عاصمة السینما العالمیة، مما مّهد له في العام 

یة من وٕاخراج أول فیلم عربي عالمي عن اإلسالم، وقدم نسختین بالعربیة واإلنجلیز 
" مع تبدیل أدوار النجوم بین ممثلین عرب وأمریكیین، مسندًا الرسالةفیلمه الشهیر "

بطولة النسخة اإلنجلیزیة إلى كل من "أنتوني كوین" و"أیرین باباس"، ولم یخل العمل 
من الصعوبات وأهمها الرفض الذي لقیه الفیلم من قبل بعض الجهات اإلسالمیة 

لكن ذلك لم یمنع استكمال تصویره ونجاحه. وفي عام ألسباب شرعیة وتاریخیة، و 
" حول قصة كفاح البطل اللیبي عمر أسد الصحراءأنتج وأخرج فیلمه الثاني " 1981

المختار ضد االحتالل اإلیطالي، وانضم في بطولة الفیلم إلى كل من "كوین" 
  و"باباس" النجم "أولیفر رید".

لجمهور العربي والمسلم، إذ كانت المرة األولى لقي الفیلمان قبوًال منقطع النظیر لدى ا
التي تحكى فیها قصص محلیة بإخراج عربي وبتقنیات ونجوم هولیود، وما زال 

الفیلمان یشكالن إرثًا ثقافیًا مهمًا للعرب والمسلمین خصوصًا مع عدم تكرار هذه 



  

  ٣٨ 

بي أدت إلى تزاید االهتمام الغر  2001التجربة، وُیذكر أن أحداث سبتمبر عام 
  باإلسالم مما أعاد االعتبار إلى فیلم الرسالة كمصدر مهم للمعلومات حول اإلسالم.

  
ظل العقاد یبحث طوال عشرین سنة عن ممول لفیلم لم ُینجز حول قصة صالح 

الدین األیوبي، كما كان یحّضر قبل وفاته لمشاریع أخرى تحمل هّم اإلسالم 
یحة األندلسیة" التي حكمت األندلس، والمسلمین، ومنها مشروع فیلم یحكي قصة "صب

وفیلم آخر یدور حول قصة البطل الشیشاني "محمد شامل" والذي ناضل بضراوة ضد 
القیاصرة الروس دون أن یسمع عنه معظم المسلمین، وفیلم ثالث یعرض قصة الملك 

وفدًا إلى الخلیفة األندلسي في قرطبة یعرض  1213اإلنجلیزي الذي أرسل في عام 
عتناقه لإلسالم هو وشعبه مع دفع الجزیة في مقابل وضع إنجلترا تحت حمایة علیه ا 

بأن الملك الذي  -حسب الرواة-الخلیفة، ولكن الخلیفة طرد الوفد اإلنجلیزي العتقاده 
وقد نشرت صحیفة "الصاندي تایمز"  ،لى قوى أخرى لیس أهًال لحمایتهیسلم شعبه إ

  قصة العجیبة.البریطانیة الوثائق التي تؤكد هذه ال
المؤسف في األمر؛ وبعد أن شرع العقاد في التحضیر لفیلم صالح الدین الذي تأجل 

عشرین عامًا ورشح لبطولته النجم "شون كونري"، عاجله الموت في انفجار هز 
  أثناء تواجده بصحبة ابنته في أحد فنادقها. 2005العاصمة األردنیة عمان سنة 

  
من العرب والمسلمین بتمثیلهم في عاصمة السینما  لقد حقق العقاد حلم المالیین

العالمیة، وظل یحارب لوحده في هذا المیدان ألكثر من أربعة عقود، بالرغم من 
المضایقات التي تعرض لها منذ أیامه األولى في هولیود والتي كشفت عنها شقیقته 

ناشونال" بتاریخ اإلعالمیة لیلى العقاد بعد وفاته في حدیث لوكالة "یونایتد برس أنتر 
قالت فیه: "لقد حاربوه كثیرًا لدرجة أنه لم یكن یجد مكانًا لعرض  20-7-2007

أفالمه حتى أنه كان مضطرًا لشراء صالة سینما لیعرض أفالمه"، كما صرحت في 
الحدیث نفسه بأنه تعرض للمضایقة أیضًا من جهات عربیة وأبدت تعجبها من هذه 

  عني أن الضریبة التي دفعها العقاد كانت مضاعفة! المواقف غیر المفهومة، مما ی



  

  ٣٩ 

من أجل ذلك صرح العقاد في أكثر من مناسبة عدم اعتماده على التمویل الخارجي 
إلنجاز أفالمه التي تحقق أهدافه السامیة، فاضطر إلنتاج سلسلة أفالم الرعب 

دوا فیه مبررًا "هالوین" بأجزائها الثمانیة، وانتقده على هذا التوجه البعض ممن لم یج
  مقنعًا، وسواء كان الرجل مصیبًا أم مخطئًا فإن أحدًا لم یشكك في صدق رسالته.

یقول العقاد في لقاء أجري معه بعد إنتاج فیلم الرسالة: "لقد عملت الفیلم ألنه كان 
موضوعًا شخصیًا بالنسبة لي، شعرت بواجبي كمسلم عاش في الغرب بأن أقوم بذكر 

ملیون تابع في العالم، هناك فقط القلیل  700م. إنه دین لدیه الحقیقة عن اإلسال
المعروف عنه، مما فاجأني. لقد رأیت الحاجة بأن أخبر القصة التي ستصل هذا 

  .٢١الجسر، هذه الثغرة، إلى الغرب"
ویقول في لقاء آخر: "كون اسمي (مصطفى) هذا وحده یشكل صعوبة كبیرة، كان 

ي بسهولة لكن كیف أغیر اسمي الذي أورثني إیاه بإمكاني أن أغیره ألمارس عمل
فرضت على الجمیع في شبثًا به.. وتابعت عملي بإصرار و أبي؟! لقد كنت وال أزال مت

  .٢٢هولیوود وخارجها احترام اسمي"
من أجل هذا المواقف النبیلة وغیرها استحق العقاد ما لقیه من احتفاء عربي وٕاسالمي 

رف المداهنة والمجاملة في حق عظمائها، وقد ال نبالغ في العالم كله، فالشعوب ال تع
هو أحد الرجال القالئل في هذا العصر الذین  - رحمه هللا-في القول بأن العقاد 

یشعر المسلمون جمیعًا بأنهم یخصونهم، وذلك بالرغم من كل ما قیل عن عدم تدینه 
ه بمواكب حاشدة في حیاته الخاصة. أما أهل مدینته حلب فقد عبروا عن حزنهم لفقد

نة، وعلى أحد مدرجات جامعاتها، لتشییع جنازته، وأطلقوا اسمه على أحد شوارع المدی
  وضعوا له نصبًا تذكاریًا عند مدخلها.كما 
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مع األسف فإن الكثیر من العرب لم یسمعوا بعد باسم هذا الشاب الناجح "شیراز 
ستحق بجدارة جائزة الحلم األمریكي إلثباته إمكانیة النجاح في هولیود حسن"، والذي ا

بدءًا من نقطة الصفر. أما ما یثیر دهشتنا وٕاعجابنا معًا فهو حرصه على عدم 
االنسالخ عن هویته وقدرته على كسب إعجاب الطرفین معًا: المسلمون في العالم 

  كله، وعمالقة هولیود!
ز" مع عائلته المتدینة في بریطانیا، ولم یكمل دراسته إلى نشأ الشاب الباكستاني "شیرا

المرحلة الثانویة، إذ فقد والده وهو في سن السادسة عشرة مما اضطره إلى إعالة 
عائلته باإلشراف على مطعم األسرة "تنسلتاون كافیه" في وسط لندن، وهو المطعم 

ى مطعم یعمل على مدار الذي بدأ مقهى صغیرًا ثم حّوله شیراز بحنكته واجتهاده إل
الساعة، وبالرغم من امتناع المطعم عن تقدیم المشروبات الكحولیة فقد اكتسب قبوًال 

  لدى زبائنه المخلصین لبشاشة مدیره "شیراز" وكفاءة موظفیه وجودة خدماته.
، وبعد أن اطمئن شیراز على نجاح المطعم وقدرته على إعالة 2003في مطلع عام 

ى لوس أنجلوس ولیس في جعبته سوى ألفي جنیه إسترلیني مع حلم العائلة، انطلق إل
، وسرعان ما تضخم »میلك شیك«متواضع بفتح دكان صغیر لبیع الحلیب المخفوق 

  الحلم لیصبح شیراز بعد سنة ونصف نجمًا تلفزیونیًا عالمیًا. 
ر الحظ شیراز في البرامج التلفزیونیة نقصًا في التواصل بین الشرق والغرب، فقر 

إنتاج برنامج تلفزیوني یجمع بین بولیود الهندیة وهولیود، وعرض الفكرة على شركة 
فأعجبوا بها وُكلف بتفنیذ الحلقة التجریبیة األولى مع أنه لم یكن یملك » بي فور یو«

المال الكافي حتى الستئجار معدات التصویر، فعاد إلى هولیود وشعر بأنه في ورطة 
لى هللا بالقرب من شعار هولیود الشهیر مما أثار فضول حقیقیة، ولكنه ظل یصلي إ

المنتج السینمائي "مایكل لیفي" الذي استمع إلى قصته وقدمه إلى "رونالد بیركنز" 
مؤسس "وكالة الفنانین المبدعین"، وسرعان ما ُفتحت له األبواب وتمكن من تصویر 

رت دي نیرو"، "آشلي الحلقة األولى مع كبار نجوم هولیود مثل "إدي میرفي"، "روب
جود" و"بن آفلك"، وكانت مجرد خطوة أولى على طریق النجاح الذي حققه برنامجه 

"، والذي  تحول إلى عالمة تجاریة مربحة تستقطب Tinseltown TVالشهیر "
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المعلنین من عدة قارات، ثم تولى شیراز مهمة إنتاج برنامجه بنفسه وأصبح ملیونیرًا 
  .٢٣في الثالثین من العمر

تمیز برنامج شیراز بمسحته الشرقیة غیر المألوفة في هولیود وتجنب القضایا التافهة 
في الحیاة الشخصیة للنجوم، كما أنه ال یتعرض إلى المسائل الدینیة المباشرة في 

حیاتهم ولكنه ینجح بذكائه في النفاذ إلى الجانب الروحي بأسئلته العمیقة مثل: ماذا 
وسط إرهاق العمل وأضواء النجومیة؟ وتتفاوت األجوبة بین  تفعل لكي تبقى متوازناً 

االرتباك واإلیمان با  وفعل الخیر والهوایات المفیدة، ولكنها تكشف للمشاهدین خواء 
حیاة النجوم المغرقة في المادیة وُتعّري حقیقة هولیود ذات البریق المصطنع، وتبرهن 

سباه قلوب خمسمئة ملیون مشاهد على أن بساطة وٕاخالص هذا الشاب المسلم قد أك
حول العالم، ممن التفوا مع أسرهم وأطفالهم حول الشاشات لمتابعة خطاب إعالمي 

خارج عن المألوف، یالمس قلوبهم وعقولهم بلغة مبسطة وبأسلوب بصري مبهر 
  وعالي االحترافیة.

یدیر نجاح شیراز لم یتوقف عند حدود العمل كمذیع ومنتج لبرنامج تلفزیوني، فهو 
أطلق شیراز شبكة  2005الیوم إمبراطوریة إعالمیة ذات امتداد عالمي، ففي یولیو 

www.Hollywood.tv  على اإلنترنت والتي أصبحت خالل أقل من عام واحد
أقوى شركة إعالمیة متخصصة بأخبار النجوم في العالم كله، وتعد مرجعًا رئیسًا 

هارها باالبتعاد ما أمكن عن الفضائح، لوسائل اإلعالم األمریكیة والعالمیة مع اشت
افتتح شیراز  2008وهي الیوم عالمة تجاریة تقدر بملیارات الدوالرات. وفي عام 

مقهى جدیدًا في لوس أنجلوس یحمل اسم "مالیین الحلیب المخفوق" كامتداد لمقهى 
"تنلستاون" الذي انطلق منه، حیث یمكن فیه تذوق نكهات الحلیب بأسماء النجوم، 

جمیع مشروباته طبعًا خالیة من الكحول، وسیصبح أیضًا اسمًا تجاریًا لسلسلة مقاٍه و 
أضاف شیراز إلى إمبراطوریته ثالثة  2010تمتد فروعها إلى أنحاء العالم. وفي عام 

مواقع كبرى یتخصص أحدها في أخبار الریاضة، بینما یقدم األخریان كًال من 
  إمارتي دبي وأبو ظبي إلى العالم.
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ما هي عادة النجوم، یخصص شیراز جزًء من نشاطه للعمل التطوعي، لذا وك
اختارته األمم المتحدة سفیرًا عالمیًا للشباب في قضایا حقوق اإلنسان وممثًال خاصًا 
ألصدقاء األمم المتحدة. كما استحق عشرات الجوائز واأللقاب وشهادات الثناء من 

مها لقب "سفیر الشرق األوسط إلى مسؤولین ونجوم أمریكیین وعالمیین، ومن أه
، و"سفیر هولیود إلى 2004هولیود" في مسابقة الموسیقى العربیة في دبي العام سنة 

. وقد أطلق شیراز سیرته الذاتیة في 2005بولیود" في حفل األوسكار الهندي سنة 
بصفته "الحلم األمریكي المسلم"، والتي كسبت أیضًا العدید من  2006عام 

  .٢٤الجوائز
وبالرغم من عدم خلًو تجربة شیراز من المالحظات وحرص الجهات الرسمیة 

واإلعالمیة األمریكیة على تقدیمه نموذجًا للمسلم األمریكي "المعتدل" وفقًا لشروطها، 
فإنه أثبت مرة أخرى قدرة المسلمین على النجاح في هولیود، وأن تقدیم بعض 

و العمل ألجل الربح المادي البحت، التنازالت ال یستدعي االنسالخ عن الهویة أ
ویقول شیراز إن كثیرًا ممن قابلوه كانوا یقولون إن المسلمین ال یمكن أن یحققوا نجاحًا 

  .٢٥في هولیود، لكنه كان یصر على موقفه وال یخجل من االنتماء إلى دینه
ح التي تمن» الحلم األمیركي«وبهذه الثقة والعزیمة واإلیمان؛ استحق شیراز جائزة 

سنویًا ألصحاب النجاحات الكبرى، وقد فاجأ جمهور الحفل عندما صعد إلى المسرح 
اسمحوا لي «الستالم جائزته مصطحبًا والدته المحجبة، وقال وسط تصفیقهم الحار: 

أن أقدم هذه الجائزة إلى والدتي فقد وعدتها بذلك من قبل، ولتعلموا أني لم أنلها إال 
  . ٢٦»احدة، دعوت فیها هللا لیحقق ما أتمنىألني قمت بسبع عمرات وحجة و 
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  حلقة اإلرهاب المغلقة
  
  

كما مر معنا في الفصل األول من الكتاب، فإن جمیع الصفات الكریهة التي یمكن 
للعقل البشري أن یتخیلها قد عمل أباطرة هولیود على إلصاقها بالعرب والمسلمین، 

كانت سلسلة من  -ینما في بدایتهالذي شهد مولد الس- فعلى امتداد القرن العشرین 
الصفات المشینة تُقدم على أنها طباع أصیلة في حیاة هؤالء البشر، ومنها التخلف، 

، وكان آخر هذه الصفات البداوة، الجهل، القذارة، القبح، الشهوانیة، الطمع، والخیانة
ف والقتل بروزًا على الساحة وأكثرها تحقیرًا وبشاعة هو ذلك المیل الفطري إلى العن

والتدمیر، أو ما یسمى مجازًا باإلرهاب، وقد بدأت هذه الصورة القبیحة بالظهور 
الصهیوني، حیث تحولت هولیود بكل  -المنهجي والمدروس مع بدأ الصراع العربي

إمكانیاتها منذ ذلك الحین إلى بوق دعائي لصالح "إسرائیل"، وتجسدت هذه الدعایة 
بسنة  1967الذي أنتج قبل نكسة  "Cast a giant shadowفي أفالم من قبیل "

واحدة، ولعب فیه الیهودي "كیرك دوغالس" دور ضابط أمریكي یذهب لمساعدة 
إسرائیل في الحرب ضد العرب، وكما هي العادة في األفالم الدعائیة فإن الكالم الذي 

ول في یتفوه به "دوغالس" ال یكاد یختلف عن أي بیان سیاسي لقادة "إسرائیل"، إذ یق
أحد المشاهد وبحماسة بالغة: "إنها دولة تحیط بها خمس دول عربیة ترید رمیها في 

البحر المتوسط، إنهم ال یملكون دبابات وال طائرات وال أصدقاء، ال شيء، الناس 
یقاتلون بأیدیهم فقط للحصول على جزء من الصحراء"! وبطریقة ما یظهر 

هیئات آدمیة، وقد أدى هذه األدوار  الفلسطینیون في الفیلم وكأنهم وحوش على
ممثلون كومبارس عرب تم جلبهم لهذا الهدف الدنيء، ثم أغفلت أسماؤهم في شارة 

  الفیلم بعد أداء المهمة.

                                                 
من خالل سیطرتھم على ھولیود في غسل أدمغة الشعوب التي كانت تلصق بھم تلك الصفات الكریھة طوال لقد نجح الیھود     *

قرون في أوربا وأمریكا، وحلت بدالً منھا صورة الیھودي العبقري الناجح والمخلص لشعبھ وللبشریة، بینما ألقیت جمیع تلك الصفات 
ألمثلة على ھذا السلوك الوضیع: الجزء الثاني من فیلم "والد العروس" والذي ُعرض السیئة التي ُعرفوا بھا على المسلمین، ومن أشھر ا

أكثر من مرة في محطات فضائیة عربیة! حیث یلعب ممثل یھودي دور العربي "حبیب" الذي یبتز بطل الفیلم بطریقة تعید إلى ذھن 
  ن األعمال األدبیة مثل مسرحیة شكسبیر "تاجر البندقیة".المشاھد الصورة التي كانت لصیقة بالیھود في أوربا وتجسدت في الكثیر م
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ومع استمرار االحتالل الصهیوني ألرض فلسطین، استمرت سیاسة هولیود في 
 لخروج"االتحقیر الموسوم باإلرهاب لكل ما هو عربي أو مسلم، ففي فیلم "

"Exodus" یتم الربط بین الفلسطینیین والنازیة! أما فیلم "death before 
dishonor فنرى فیه الفلسطینیین وهم یقتلون عائلة  1978" والذي أنتج سنة

إسرائیلیة بدم بارد، ثم یقتلون ضباطًا آخرین، ویفجرون سفارة أمریكیة في بلد عربي 
بممثلین یهود للعب أدوار اإلرهابیین العرب، بعملیة انتحاریة، وقد استعان المخرج 

  بینما أوكل األدوار الثانویة للكومبارس العرب الذین أخفیت أسماؤهم.
" الذي أنتج عام The Black Sunday" "ألحد األسوداألمر نفسه یتكرر في فیلم "ا

، حیث تحاول عصابة فلسطینیة تفجیر منطاد مليء بالذخیرة وسط ملعب 1976
هیر أثناء المباراة النهائیة لبطولة كرة القدم األمریكیة، ونرى في الفیلم یغص بالجما

امرأة فلسطینیة وهي تقتل كل من یقف في وجهها بدم بارد، وقد أسندت أدوار العرب 
اإلرهابیین أیضًا إلى ممثلین أمریكیین ویهود باستثناء الدور الثانوي لـ "محمد" 

  المولود في البوسنة.” Bekim Fehmiu“اإلرهابي والذي لعبه الممثل 
وفي عقد السبعینات، أسس المنتجان الیهودیان "مناحیم غوالن" و"یورام غلوباس" 
شركة "كانون" إلنتاج األفالم في هولیود، والتي خصصت معظم نشاطها لتحقیر 

المسلمین ووصفهم باإلرهاب، حیث أنتجت على مدى عشرین عامًا أكثر من ثالثین 
دف، مستخدمة شتى الوسائل الرخیصة والبذیئة لتحقیق مصالح فیلمًا لهذا اله

"إسرائیل"، واستمر األمر على هذا الحال إلى أن أفلست الشركة في أواخر التسعینات 
 The Deltaبعد فشلها في ترویج المزید من الكراهیة، وكان من أشهر أفالمها فیلم "

Force ن أثینا إلى روما ویحكي قصة طائرة تتوجه م 1986" الذي أنتج عام
وتختطفها عصابة من الركاب الفلسطینیین الذین یجبرون الطیار على الهبوط في 

بیروت، ونرى في الفیلم مجددًا عنصریة الفلسطینیین تجاه "الیهود األبریاء" مع إسناد 
أدوار العرب للممثلین الیهود، فحتى ذلك الوقت كان من الصعب العثور على ممثلین 

وارًا رئیسیة أو ثانویة في األفالم التي تحقرهم، فالتحقیر یجب أن یمتد عرب یلعبون أد
إلى الممثلین العرب أنفسهم الذین ال ُیسمح لهم بلعب أدوار أكثر أهمیة من مجرد 

ملء الشاشة بالجیوش البدائیة "الملیشیات" أو أفراد العصابات الذین بالكاد ینطقون 
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جون في تلك المرحلة مستعدین للدخول في أي ببعض الكلمات العربیة، ولم یكن المنت
مغامرة مع ممثل عربي قد یسعى لتغییر مجرى الفیلم في حال موافقته على المشاركة 

  فیه.
ولكن هذه السیاسة تغیرت تدریجیًا مع مطلع التسعینیات، حیث أصبح من الممكن 

أیضًا!..  متابعة أفالم تكرس صورة اإلرهابي المسلم وبتوقیع ممثلین عرب ومسلمین
، یكتشف "شارلي شین" 1994" والذي أنتج في عام Navy Sealsففي فیلم "

و"مایكل بین" عصابة من اإلرهابیین العرب في لبنان ویسارعون إلى إبادتهم قبل أن 
یدمروا الغرب باألسلحة الحدیثة التي استولوا علیها، ونرى في الفیلم إرهابیًا یدعى 

في أسطنبول  1952" الذي ُولد عام نمیر القاضي" (بن شهید) ویلعب دوره الممثل
  قبل أن ینتقل إلى هولیود ویغیر اسمه إلى "نیكوالس كادي".

 أكاذیبأما القفزة النوعیة في أدوار الممثلین المسلمین فأعتقد أنها بدأت مع فیلم "
 -، حیث یلعب الممثل الباكستاني1994" الذي أنتج في عام True Lies" "حقیقیة
" دور اإلرهابي "سالم أبو عزیز"، والذي یشكل عصابة إرهابیة آرت مالكاني "البریط

لتفجیر قنابل نوویة في مدن مختلفة في الوالیات المتحدة، وبمشاركة ممثلین عرب 
. وقد نجح "مالك" في إظهار أشد الوجوه لؤي ماردینيو ماجد إبراهیمآخرین مثل 

ثل جانبي "كومبارس" یظهر في بعض قبحًا لإلرهابي المسلم، إذ لم یكن مجرد مم
المشاهد غیر الناطقة بل نجده یدیر حوارات مطولة مشحونة بالغضب والتهور، 

  ویكافح بضراوة لنشر "لون الجهاد القرمزي" على كافة أنحاء أمریكا.
وانتقل مع عائلته  1962ومن الجدیر بالذكر أن "آرت مالك" ُولد في الباكستان عام 

ن الرابعة، ثم عمل ممثًال في مسارح بریطانیا قبل أن ینتقل إلى إلى لندن وهو في س
 Cityالوالیات المتحدة، لیلعب أول أدواره السینمائیة في دور شاب هندي في فیلم "

of Joy ثم جاء ظهوره الثاني في دور قائد الخلیة اإلرهابیة في فیلم 1992" عام ،
ي المرتبة الثالثة ذاك العام من وهو الفیلم الذي حل ف 1994" عام أكاذیب حقیقیة"

جهة تحقیق أعلى اإلیرادات وحظي بشهرة واسعة جدًا. كما لعب هذا الممثل دورًا 
الطریق إلى مسیئًا آخر عندما مثل دور "رمزي أحمد یوسف" في الفیلم التلفزیوني "

 The، ثم لعب دور البطولة في العمل التلفزیوني البریطاني "1997" عام الجنة



  

  ٤٦ 

English Harem والذي طرح مشكلة تعدد الزوجات عند المهاجرین  2005" عام
المسلمین من وجهة نظر غربیة، ویعیش "آرت مالك" في بریطانیا حیاته الخاصة 
على الطریقة الغربیة مع زوجته "جینا رو" التي كانت زمیلته في الدراسة وابنتیه 

  "جیسكا" و"كییرا". 
  

تاحت للممثلین العرب والمسلمین فرصة للشهرة، قد یصح القول بأن هذه األدوار أ
فبعد أن فشل العدید منهم في إیجاد موطئ قدم لهم في هولیود قبلوا بلعب هذه 

" الوارد ذكرها في الفصل السابق، سید بدریةاألدوار، كما في قصة الممثل المصري "
في أمریكا، " والمولود توني شلهوبوهو أمر تكرر أیضًا مع الممثل اللبناني األصل "

" عندما لعب دور Equalizerفي مسلسل " 1986حیث كان أول ظهور له عام 
أدیت هذا «اإلرهابي العربي في إحدى الحلقات، وقد برر شلهوب قبوله بالدور قائًال: 

!.. والسؤال هنا: هل هناك ما یبرر حقًا ألي ممثل أن ٢٧»الدور مرة.. وهي تكفي
یین البشر ویساعد على تكریس الصور النمطیة یلعب دورًا یهین فیه شعبًا من مال

التي تسيء إلیهم؟ وٕاذا كان شلهوب لم یلعب حقًا دور اإلرهابي مرة أخرى، فلماذا قبل 
بالظهور في أفالم تسيء إلى المسلمین وتكرس هذه الصور كما هو الحال في فیلم 

  "الحصار"؟
ُأنتج بتوقیع الكثیر من وأیًا كان الجواب، فمن الجدیر بالذكر أن فیلم "الحصار" 

سامي بو الممثلین العرب، فإلى جانب "توني شلهوب" نقرأ أسماًء عربیًة أخرى مثل: 
عجیلة، أحمد بن العربي، مصلح محمد، آصف مندفي، سعید فرج، حلمي قاسم، 

  !هاني كمال، وعمرو سالمة
  
  

  الحادي عشر من سبتمبر.. والحملة الجدیدة
ود لصورة اإلرهاب القادم من الشرق اإلسالمي، بعد أن مهدت بعض أفالم هولی

وقعت بالفعل أحداث مماثلة لما تخیله الهولیودیون على مدى حوالي ثالثین سنة، 
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حیث رأى العالم أجمع وعلى الهواء مباشرة طائرة "بوینغ" وهي تضرب برج التجارة 
المشاهدون ، وجاء هذا المشهد الواقعي بعد أن تشّبع 2001العالمي في نیویورك عام 

في العالم كله بصورة اإلرهاب اإلسالمي الذي یخطط لتدمیر أمریكا في عقر دارها، 
ُتعرض كل أسبوع  "األحد األسود"و"الحصار" و"أكاذیب حقیقیة" فقد كانت أفالم مثل 

تقریبًا على بعض القنوات األمریكیة، وكأنها تقدم درسًا مكررًا یجب تلقینه لكل 
يء ما سیحدث، ولتتم إدانة المسلمین منذ الساعة األولى لوقوع المواطنین تمهیدًا لش

هجمات سبتمبر وقبل ظهور أي أدلة تذكر على إدانتهم، وهي األدلة التي لم تكتمل 
  حتى اآلن.

، ففكرة ٢٨ومن الغریب حقًا أن تتشابه بعض األحداث الواقعیة مع أحداث تلك األفالم
" مع األحد األسودد مشابه لها في فیلم "اصطدام الطائرة بالبرج قد سبق تمثیل مشه

محاولة اصطدام المنطاد بأرض الملعب المليء بالجماهیر، أما وقائع التمییز المشین 
الذي تعرض له المسلمون بعد الحادي عشر من سبتمبر فقد سبق التمهید له في فیلم 

" قبل ثالث 20th Century Foxالذي أنتجته شركة " "The Siege" "الحصار"
نوات فقط، ویلعب أدوار البطولة فیه نجوم كبار مثل "دنزل واشنطن" و"بروس س

ویلیس"، حیث تقوم خلیة إسالمیة بسلسلة من التفجیرات في شوارع مدینة نیویورك 
انتقامًا الستهداف قائد تنظیمها من قبل الوالیات المتحدة، مما یدفع الجیش األمریكي 

ویتم اعتقال آالف العرب والمسلمین  إلى إعالن حالة الطوارئ في نیویورك،
" توني شلهوباألمریكیین في معسكرات اعتقال بدون توجیه أي اتهام، ویظهر "

كعمیل فدرالي مسلم یعاني صراع التوفیق بین الوالء لقیادته وحقیقة اعتقال عائلته 
وأصدقائه، وقد بررت هذه المشاهد للمواطن األمریكي كل ما حدث بعد ذلك على 

  وحتى الیوم. 2001واقع ابتداء من سبتمبر أرض ال
أما على صعید اإلنتاج، فقد وجد منتجو هولیود في هذه المرحلة الجدیدة من الصراع 
مع اإلسالم عشرات القصص الناجحة لتحویلها إلى أفالم تدر علیهم األرباح وتحقق 

 ، واألمر هنا ال یقتصر على قضیة اإلرهاب فيمصالح واشنطن في الوقت نفسه
الداخل األمریكي، إذ أفرزت أحداث سبتمبر أحداثًا تاریخیة كبرى بدءًا من الحرب 
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على طالبان وانتهاء بورطة احتالل العراق، وبما أن العادة جرت في هولیود على 
تأریخ جمیع الحروب األمریكیة ونقلها إلى الشاشة الكبیرة، سواء لتوجیه الرأي العام أو 

القرار أو للبحث في تبعات هذه الحروب وآثارها إلرسال رسالة ما إلى صناع 
هولیود، وارتفعت  بؤرة اهتمامأصبح "الشرق األوسط" في  السیاسیة واالجتماعیة، لذا

عدد أسهم الممثلین العرب الباحثین عن الشهرة والمال، ونشطت حركة التصویر في 
ریكیة التي واإلسالمیة، حتى تجاوز إجمالي عدد األفالم األمالدول العربیة  من

مئتي فیلم بما فیها األفالم  2010تناولت الحرب على العراق حتى منتصف عام 
  .٢٩القصیرة والطویلة والوثائقیة، منها نحو ثالثین فیلمًا روائیًا طویالً 

  

سبتمبر،  11بعد أحداث «في لقاء صحفي:  بشار القدومي یقول الممثل الفلسطیني
أمریكا، كنت غداتها أدرس وال أذهب شهور من وجودي في  8والتي حدثت بعد 

لمقابالت للعمل في األفالم، بعد األحداث زاد الطلب على العرب، فغالبیة األفالم 
كان لها طابع یخص الشرق األوسط إما بشكل سلبي أو إیجابي، وظهرت أفالم مثل: 

لب ". بالمجمل زاد الطخلیة هامبورج"، و"الخلیة النائمة"، ومسلسالت مثل: "سیریانا"
على الممثلین العرب لكن بطابع سلبي إلرضاء وزارة الخارجیة األمریكیة، كل مخرج 

أمریكي كان یرید أن یثبت أنه "وطني أمریكي" بغض النظر عن اإلساءة للعرب 
المسلمین، واألدوار تلخصت إما في جنود عراقیین منظور لهم بنظرة دونیة، أو أن 

ثلین، بغض النظر عن األلوان، یدورون في یظهر الرجل األبیض قائدًا وبقیة المم
  .٣٠»فلكه وال معنى لهم

وبهذه الكلمات یرسم لنا القدومي صورة الوضع القائم في عاصمة السینما العالمیة في 
هاني عالم ما بعد الحادي عشر من سبتمبر، والتي یؤكد علیها الممثل الفلسطیني 

عامًا، ولكنه لم یحظ إال ، والذي وصل إلى هولیود قبل خمسة وعشرین النعیمة
بأدوار ثانویة مثل نادل في مقهى أو سائق لیموزین إلى أن حالفه الحظ بعد هجمات 

. وبالرغم من تأكید هاني على رفضه أربعة ٣١أیلول وأصبح وجهًا مألوفًا في هولیود
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أدوار مسیئة للعرب فقد قِبل المشاركة في أفالم ومسلسالت مألى بالصور النمطیة، 
  ".خزانة األلم"، وفیلم "الخلیة النائمةسلسل "ومنها م

ومن الطریف أن تغییر اسم هاني إلى "مایكل دیسینت" لم ُیخرجه من دائرة األدوار 
النمطیة للمثلین العرب بالرغم من وسامته، ونسترجع هنا اعتراف الممثل المخضرم 

"فرید"  " في لقاء صحفي بأنه أسقط اسمه األولف. موراي أبراهامسوري األصل "
كعربي بغیض یخرج لقتل «مكتفیًا بحرفه األول كي ال یقع في فخ التنمیط 

، وٕاذا كانت هذه القصة تعود إلى عقود طویلة فكیف یعاني إذن الممثلون ٣٢»الجمیع
  *المسلمون الجدد في الوقت الحاضر؟

" في لقاء صحفي لوسیلة إعالمیة "توني شلهوبیقول الممثل ذو األصل اللبناني 
عندما تبدأ برفض دور اإلرهابي، فإن مدیري اإلنتاج في هولیوود سیكفون «ة: غربی

من -، ویضیف الممثل وكاتب السیناریو األمریكي المسلم  ٣٣»عن االتصال بك
"  في لقاء مع صحیفة "نیویورك J.D. Hall" "جي. دي. هول" -أصل أفریقي

ك حقًا عنصر صهیوني ال أرید أن أعمم الحكم على كل الیهود، ولكن هنا«تایمز": 
معاٍد لإلسالم، وبالقدر الذي یمكنك أن تتجانس فیه مع هذا العنصر، إذا كان 

  .٣٤»بإمكانك أن تمثل المسلمین فإن الصورة التي تقدمها عنهم لن تجد القبول
 -واسمه األصلي فتح هللا-" آالن مارنيوقد بلغ هذا األمر درجة مقاضاة اإلیراني "

بائع «یعمل لحسابها ألنها تعرض علیه أدوارًا نمطیة مثل وكالَة التوظیف التي 
، وذلك »الشاذ جنسًیا«و» المغتصب«، »اإلرهابي«، »األجنبي المخادع«، »الكباب

  فقط بسبب مالمحه العربیة. 
البریطانیة هذه الوكالة » إیفننغ ستاندرد«وكان "فتح هللا" قد اتهم في لقاء مع صحیفة 

نجومیة حیث كان هو أول من تقدم بطلب للعب الدور بأنها أضاعت علیه فرصة ال
، ولكنه فوجئ أثناء تدربه على الدور 2002عام » عازف البیانو«األساسي في فیلم 
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بأنه قد تم تجاهله لیقع االختیار على الممثل "أدریان برودي" بدًال منه، والذي فاز 
  الحًقا بجائزة أوسكار. 

على طلب آخر تقدم به لتمثیل دور » فتح هللا«واألسوأ من ذلك هو الرد الذي تلقاه 
للكاتب المعروف "شكسبیر"، عندما ضحك علیه المنسق في الوكالة قائًال: » ماكبث«
  ٣٥»!أنت ال تصلح إال لدور بائع كباب أو إرهابي«

بید أن الكثیر من الممثلین العرب والمسلمین ال یجرؤون على اتخاذ موقف "فتح هللا" 
ن باألدوار المسیئة إلى دینهم وبني جلدتهم، وهذا ما یؤكده تصریح السابق، بل ویقبلو 

لقد ذهبت للعدید من المقابالت للعمل في هولیوود، اإلجابة «الممثل بشار القدومي: 
الوحیدة التي كنت أتلقاها عند اعتراضي على الدور أن "هناك ألفًا غیرك یالئمهم 

وجودین عن اإلساءة التي یحملها الدور الذي ال یعجبك"، وعندما أخرج أخبر الم
الفیلم، في أحسن الحاالت عندما یذهب الجمیع وال یبقى متقدمون للدور فیستخدمون 

  .٣٦»یهودیًا لتقدیم الشخصیة العربیة في السینما
لذا یوفر بعض العرب العناء على المخرج ویقبلون بهذه األدوار، حتى ارتبطت بعض 

رة تجسیدها لتلك الصور النمطیة، مثل الممثل الوجوه لدى الُمشاهد باإلرهاب لكث
والذي جّرب نحو عشرین مهنة خالل سنتین فقط قبل أن  سعید فرجلبناني األصل 

یحقق حلمه في هولیود، مبتدئًا مسیرته في األدوار الناطقة منذ بدایة الثمانینیات 
، ”JAG"و ”24ولیصبح من أكثر الممثلین عربًا تمثیًال لإلرهابیین كما في مسلسلي "

  وغیرها. ”The Onion Movie" ،"The Siege”، "The Unit“وأفالم مثل 
ال عجب إذن في ابتهاج البعض بالتحوالت التي طرأت في هولیود، وأن یصرح 

هناك مزید من األعمال للممثلین العرب، أكثر «بأن  إسماعیل قناطر الممثل المغربي
تمام بالمنطقة، وسیفتح ذلك مما كان علیه الوضع قبل عشر سنوات، فهناك اه

، وقد استغل "قناطر" انفتاح هذه األبواب جیدًا وقبل بدور مسيء في »األبواب
والذي ُیظهر األمریكیین المسلمین على " Sleeper Cell" "الخلیة النائمةمسلسل "

أنهم عمالء محلیون لإلرهاب العالمي، ویعترف "قناطر" بأنه ال یعترض على تأدیة 

                                                 
   2004ینایر  3، 9167وسط، العدد الشرق األ    ٣٥
  إسالم أون الین، مرجع سابق.    ٣٦



  

  ٥١ 

دوار، فالشيء الوحید الذي یزعجه هو أن یكون الدور ضعیفًا مثل هذه األ
، وكأن المشكلة هي في سطحیة الدور ولیس في الصورة النمطیة التي ٣٧وسطحیاً 

یسعى إلى تكریسها في عقول وقلوب مالیین المشاهدین عن اإلرهاب وعالقته 
  باإلسالم والمسلمین!

" والتي یاسمین حنانيقي آشوري "األمر نفسه یتكرر مع الممثلة الشابة من أصل عرا
سبق لها تمثیل العراق في مسابقة ملكة جمال آسیا، إذ شاركت مع إسماعیل قناطر 

األمر المتعلق بتمثیل دور اإلرهابیین هو «في المسلسل نفسه مبررة األمر بقولها: 
بلعب  سید بدریة، وهو المبرر ذاته الذي سمح للممثل المصري »وجودهم في الواقع

لم أمثل دورًا لم یحدث في الحقیقة، نخطف «اإلرهابي لعشرین سنة، إذ یقول: دور 
، وقد یكون هؤالء على حق عندما ٣٨»الطائرات، وأدیت دور خاطف، أقوم بعملي

یقتصر فهمهم للواقع على هذا الجانب المعتم دون غیره، وخصوصًا عندما تغیب عن 
ود األمریكیة ولیس في دمشق أذهانهم حقیقة أنهم یمثلون هذه األدوار في هولی

والقاهرة وأنهم یقدمونها للمشاهد الغربي الذي ال یعرف عن اإلسالم إال ما یتفضلون 
بعرضه على الشاشة، كما أن تكرار ظهور "اإلرهابیین المسلمین" على الشاشة طبقًا 

للصورة التي یریدها منتجو هولیود ودون إظهار أي صورة أخرى عن المسلم الطبیعي 
، فضًال عن أن تنمیط *طیب هو تحكم مغرض في الواقع الذي یریدون تمثیلهوال

على نحو یتماهى فیه اإلرهابي مع أي مسلم عادي یمارس ” اإلرهابي المسلم“صورة 
واجباته الدینیة سیؤدي عادة إلى الربط بین كل مظاهر اإلسالم من صالة وحجاب 

  ولحیة وعفة وبین العنف واإلجرام.
سبق؛ تتنوع المبررات لدى ممثلین آخرین یطمحون إلى عالمیة إضافة إلى ما 

" عن نفسه في عمر متوليهولیود، فقد دافع الممثل األمریكي من أصل مصري "
عندما أعرب للجمهور عن سعادته "بتقدیم تلك  2007مهرجان القاهرة السینمائي عام 

                                                 
    2007أكتوبر  5، 10538أشرف خلیل، الشرق األوسط، العدد     ٣٧
  المرجع السابق    ٣٨

بھذا المنطق نفسھ یمكن تبریر كثافة اإلنتاج السینمائي في ھولیود وغیرھا ألعمال تدور حول "الھولوكوست"، حیث تُجسد    *
الیھود الذین تعرضوا لالضطھاد وخطر اإلبادة الجماعیة على ید النازیین في ألمانیا، ولكن الغایة من ھذا الكّم الھائل من األفالم  مأساة

والمسلسالت ھي ضمان استمراریة الشعور بالذنب في الضمیر الغربي جیالً بعد جیل لتبریر أي جریمة یرتكبھا الصھاینة في حق 
. لذا فإن التعاطف مع آالم الیھود في ھذه المأساة ال یبرر التساھل مع ھذا اإلصرار المغرض على التذكیر بھا طالما الفلسطینیین فیما بعد

كانت تُتخذ وسیلة لتبریر جرائم أخرى ستؤدي إلى آالم أكبر لدى شعوب ال ذنب لھا! كما أن التعاطف مع آالم ضحایا اإلرھاب ال یبرر 
  المسلمین كمجتمع إرھابي لتبریر احتالل العراق وفلسطین وغیرھما! التساھل مع تكرار تنمیط صورة



  

  ٥٢ 

سن ولطالما الشخصیات، خاصة أن صورة العربي في أفالم هولیوود قد بدأت تتح
، وصّرح قائًال: "المنتجون یحاولون حصري في أدوار الشخص ٣٩كانت سیئة"

العربي.. مما دفعني للقلق ألنه ال یوجد أحد یحب أداء دور واحد في التمثیل.. 
، ٤٠ولكنني سأسعى للبحث عن أدوار مختلفة.. فال مانع لدي في أداء أدوار أخرى"

ة لدى "متولي" لیست في تكریس الصور وقد ُیفهم من هذا التصریح بأن المشكل
النمطیة التي تؤذي شعوبًا كاملة من العرب والمسلمین، بل في خوفه الشخصي من 

  الوقوع أسیرًا لألدوار النمطیة!
ومن الجدیر ذكره أن هذا الممثل المولود في أمریكا من أب مصري وأم هولندیة قد 

"، والتي تتناول جریًحا 16مل اسم "بدأ مسیرته الفنیة مع مسرحیة لكاتب إسرائیلي تح
أحداث "اإلبادة الجماعیة" التي شهدتها أرمینیا على ید العثمانیین، ثم عمل لمدة سبع 

سنوات في مسارح "برودوي" في نیویورك، إلى أن أتیحت له الفرصة في هولیود 
"، حیث ُیجري میونخعندما ُعرض علیه دور الفدائي الفلسطیني "علي" في فیلم "

ي" في أحد المشاهد حوارًا سریعًا مع أحد عمالء الموساد أثناء تدخینهما للسجائر "عل
موضحًا وجهة نظر منظمة "أیلول األسود" الفلسطینیة التي اختطفت الریاضیین 

الصهاینة في أولمبیاد میونخ، ولكن السماح بظهور وجهة النظر هذه في فیلم 
قد ال  یكون أكثر من ذر  -ین عاماً وهو ما لم یكن ممكنًا قبل نحو عشر -هولیودي 

للرماد في العیون، فالقصة الحقیقیة التي أراد المخرج الیهودي "ستیفن سبیلبرغ" 
إظهارها قد ُشوهت على نحو مفضوح، علمًا بأن "سبیلبرغ" لم یفلح في إرضاء 

الصهاینة عندما برر في أكثر من مناسبة أنه لم ینِو في فیلمه هذا إدانتهم، بل كان 
سعى إلى إعادة النظر في سیاسة االغتیال مع "العدو"، وقد بذل حقًا الكثیر من ی

  الجهد إلظهار الصهاینة في غایة اإلنسانیة واألخالق حتى عندما یمارسون القتل.
موقف مشابه تكرر أیضًا مع "عمر متولي" الذي لم یفلح في إرضاء الصحفیین 

ه لم یبِد أي اعتراض على دوره في الفیلم والنقاد في مهرجان القاهرة عندما اعترف بأن

                                                 
          ٢٠٠٧دیسمبر  1، ١٢٦٦صحیفة المصري الیوم، عدد     ٣٩
 2007دیسمبر  5الجمھوریة المصریة،     ٤٠



  

  ٥٣ 

المنحاز للصهاینة بعد أن وقع العقد، حیث كان قد اكتفى قبل التوقیع بقراءة دوره فقط 
  .  ٤١دون االطالع على السیناریو الكامل للفیلم

بالرغم من هذه المواقف غیر المبررة، فاإلنصاف یستدعي التوقف عند دور البطولة 
، حیث 2007" عام Rendition" التسلیم"ل الشاب في فیلم "الذي لعبه هذا الممث

ظهر في شخصیة المهندس الكیمیائي مصري المولد أمریكي النشأة (أنور 
اإلبراهیمي) والذي تشتبه المخابرات األمریكیة في عالقته بعناصر إرهابیة، فیتم 

اسمه لم یذكر -القبض علیه وترحیله بطائرة مخصصة لنقل أمثاله إلى بلد عربي 
  بهدف تعذیبه من قبل السلطات هناك. -ویقع في شمال أفریقیا

تفاوتت آراء النقاد العرب حول هذا الفیلم، فهو یدین للوهلة األولى هذه اإلجراءات 
القذرة للمخابرات األمریكیة التي تحاول التملص من وسائل اإلعالم المحلیة 

عهم إلى دول دیكتاتوریة ومنظمات حقوق اإلنسان عبر نقل المشتبهین للتحقیق م
وانتزاع المعلومات منهم بشتى الوسائل، وهو ما نسمعه صراحة في الفیلم على لسان 

التي تعترف بأن أمریكا ال تعذب أحدًا  -النجمة میریل ستریب-مسؤولة المخابرات 
ولكنها تهتم فقط بالمعلومات.. أما طریقة استخراج هذه المعلومات والتي تتم خارج 

  وبأید غیر أمریكیة فهي أمر ال یعنیها.أراضیها 
إال أن نقادًا آخرین لم یخفوا استیاءهم من الصور النمطیة التي لم یخل منها هذا 

الفیلم، فهو ال یبدو متعاطفًا مع المسلمین أو مؤیدًا لحق مهضوم من حقوقهم أو حتى 
ین عنصر ساعیًا إلظهارهم على ما هم علیه في الواقع، فثمة عالقة جنسیة سریة ب

 -الممثل جاك جالینهال- المخابرات األمریكي الذي یتولي عملیة التحقیق "دوجالس" 
وبین الفتاة العربیة التي تعاونه في المكتب، فضًال عن التركیز على السلطة الذكوریة 

العربیة من خالل قصة الضابط األمني العربي الرافض لحریة ابنته في اختیار 
تصار الفیلم لحّق المهندس المسلم وبراءته قد جاء على ، كما أعتقد أن ان٤٢زوجها

النجمة ریس -حساب إدانة شعبه كله، فهذا الشاب المتحضر المتزوج من أمریكیة 
والبريء من تهم اإلرهاب ال ینتمي إلى ذلك الشعب العربي بقدر انتمائه  -ویذرسبون

                                                 
  المرجع السابق.    ٤١
 ٢٠٠٨/٥/٢٩رامي عبد الرازق، المصري الیوم،     ٤٢



  

  ٥٤ 

الفعل الخاطئ لدولة  إلى أمریكا التي أخطأت في اتهامه، وكأن اإلدانة ال تتعدى ذلك
متحضرة في مقابل عالم متخلف آخر ال یستحق حتى التفكیر في تبرئته لتخبطه في 

بحر هائل من األخطاء المستعصیة. علمًا بأن الممثل عمر متولي لم یحظ بدور 
البطولة بالرغم من لعبه دور الشخصیة المركزیة التي تدور حولها القصة، كما لم 

ولم تمنع هذه ”!.. كومبارس“"بوستر" الفیلم وكأنه مجرد یظهر اسمه أیضًا على 
المالحظات دور العرض العربیة من عرض الفیلم واالحتفاء به لشعورها بانتصاره 

  .2007للعرب، فضًال عن عرضه خارج المسابقة في مهرجان القاهرة السینمائي عام 
  

هولیود، فنقتبسه من أما التعلیق األمثل على ما یقوم به هؤالء الممثلون العرب في 
یقول فیها: "تمثیل مثل هذه األدوار  بشار القدوميكلمات للممثل الفلسطیني 

.. ٤٣فضیحة.. كیف سیواجه الممثل أهله وأصدقاءه وضمیره بعد عرض العمل؟"
وسنترك لهم حق الرد! مع التذكیر بأن المشاركة في هذه األعمال لم تعد تقتصر 

مسلمین، فقد أصبح من المعتاد نقل عملیات على بعض الممثلین من العرب وال
التصویر بكاملها إلى دول عربیة وٕاسالمیة، وتوظیف عشرات الفنیین المحلیین في 

" خزانة األلمفرق اإلنتاج دون معارضة تذكر، ومن األمثلة البارزة على ذلك فیلم "
 ، وسنخصص لهذه القضیة فصًال الحقاً 2010الحائز على ست جوائز أوسكار عام 

  في الكتاب.
  

  
  

  جیل واعد یسعى إلى كسر الحلقة المغلقة
بالرغم من تساهل بعض الممثلین العرب في ما یسند إلیهم من أدوار أمام بریق 

النجومیة وٕاغراء الثروة، فإن بعضًا آخر من الممثلین والمخرجین والكتاب العرب قد 
لمسلم، حتى أولئك سعوا إلى كسر تلك الحلقة المفرغة للصور النمطیة لإلرهابي ا

  الذین سبق لهم العمل في أفالم تكرس الصور النمطیة المسیئة في الماضي!

                                                 
  إسالم أون الین، مرجع سابق.   ٤٣



  

  ٥٥ 

الذي لعب الكثیر من األدوار النمطیة -" سید بدریةكتب المصري " 2006ففي عام 
" وقام بدریة بلعب دور البطولة فیه إلى American Eastفیلمًا یحمل اسم " -سابقاً 

أنطوني عزیز، "، وعدد من الممثلین العرب مثل شاهي سارة" و"توني شلهوبجانب "
، وكان هشام عیساوي، وأخرج الفیلم المخرج المصري فوزي إبراهیمي، وقیس ناشف

. ویحاول الفیلم معالجة قضایا أحمد زهرةمن بین منتجیه المنتج السوري األصل 
ا في هذا العرب األمریكیین من خالل عدة محاور قد تبدو غیر مترابطة، ولكن أهمه

البحث عن دور له في  -قیس ناشف-السیاق هو محاولة الممثل العربي الشاب 
  هولیود دون السقوط في الحلقة المفرغة للصورة النمطیة لإلرهابي المسلم.

" فكانت له تجربة أخرى، فبعد حلیم مصطفى جبوريأما الممثل الكردي األصل "
ة اإلخراج السینمائي، بدأ مشواره في انتقاله إلى أمریكا في أواخر السبعینات لدراس

 "ثالثة ملوك"حقل التمثیل مع تمثیله لدور مواطن عراقي طیب في الفیلم األمریكي 
الذي یُعّده "جاك شاهین" فیلمًا منصفًا، ثم توالت أدواره الصغیرة والتي لم تخرج عن 

أسوأ من "إطار شخصیة المواطن العربي، إال أنه شعر بالندم بعد مشاركته في فیلم 
" عندما وقع في أسر الحلقة المفرغة مؤدیًا دور العربي الشریر، مما دفعه بیروس

لتأسیس شركة إنتاج صغیرة أسماها "سیمیتار"، مبتدئًا مشواره في إنتاج األفالم مع 
"، إدریس بورمول"، والذي أخرجه المخرج األفغاني األصل "Moslym" "مسلمفیلم "

كي أسود یقوم بتحضیر رسالة للماجستیر حول رؤیة وتدور القصة حول شاب أمری
هولیوود للعالقة بین المسلمین، وصرح المنتج جبوري بأنه سعى إلظهار المسلمین 

في فیلمه على أنهم بشر قابلون للخطأ ولیسوا أنبیاء، وأنهم أصحاء نفسًیا ولیسوا 
  .٤٤متخلفین ووقحین

"نیكول مع زوجته  القدوميبشار  محاولة أخرى مهمة قدمها الممثل الفلسطیني
"، وجاءت فكرة الفیلم بعد انتقال بشار إلى القیادة إلى زغزغالندفي فیلمهما " بالیفیان"

هولیود قبل وقوع أحداث سبتمبر ببضعة أشهر لدراسة التمثیل المسرحي، ثم عدم 
تمكنه من العودة إلى بالده بسبب االنتفاضة، لیتزوج من المخرجة األمریكیة المسلمة 

  "، ویبدآ معًا التخطیط لهذا العمل. نیكولمن أصل بولیفي "
                                                 

 2008نوفمبر  26ة عبد الفضیل، فیلم أمریكي یواجھ ھولیوود.. ویبرئ المسلمین من اإلرھاب، موقع إم بي سي، مرو    ٤٤



  

  ٥٦ 

كان الهدف هو صناعة فیلم أمریكي من داخل هولیود حول الصراع العربي مع 
" تمكن الزوجان من صناعة مؤنس خلفالصهاینة، وبمساعدة المنتج السوري "

ل دون أجر، فیلمهما بمیزانیة متواضعة، مستعینین بستة وأربعین ممثًال تبرعوا للتمثی
وتم التصویر بین لوس أنجلوس والقدس ورام هللا وعدد من المناطق الفلسطینیة، 

وتدور أحداث الفیلم الكومیدي حول قصص حقیقیة جرت مع الممثل القدومي أثناء 
عمله كسائق تاكسي في هولیود لتوفیر مصاریف دراسته ومعیشته، حیث كانت 

  لتحویلها إلى أحداث هذا الفیلم.زوجته تقوم بتسجیل تلك القصص تمهیدًا 
وتبدأ القصة مع تساؤل الزبائن حول جنسیة بشار ووقوعه في بعض المشاكل عندما 

یخبرهم عن قدومه من فلسطین خصوصًا بعد أحداث سبتمبر، مما اضطره أحیانًا 
إلى نسبة نفسه إلى دولة اخترع لها اسمًا وهو "زغزغالند"، وبما أن األمریكیین هم من 

تقع بین الشعوب جهًال بالجغرافیا كانوا یصدقونه عندما یخبرهم بأنها دولة  أكثر
  الصین وٕاسبانیا!

أما بشار فكان ینظر إلى هذه الدولة الخیالیة على أنها المكان المثالي بعید المنال 
والذي یحلم به أهله في القدس ویقول: "هي لیست شیئًا محددًا تمامًا لكنها مع ذلك 

  . ٤٥هي شيء من أحالمنا ورغباتنا وأمانینا"لیست ال شيء، 
وتضمن الفیلم مواقف هزلیة حاول فیها نقد العنصریة لدى الیهود األمریكیین والتي 
تتجاوز عنصریة "اإلسرائیلیین" أنفسهم، كما انتقد العرَب أیضًا عندما یقعون في فخ 

حسب له النجاح الهجرة والصراع بین البقاء في الغرب وحنین العودة إلى الوطن، ویُ 
  في كسر حلقة الصور النمطیة المغلقة بالرغم من تواضع اإلمكانیات.

  

الشابات المسلمات لم یقفن أیضًا مكتوفات األیدي، بل نجح بعضهن في منافسة 
الرجال على القیام بدورهن بالرغم من عبء العوائق المضاعف على عاتقهن، ونبدأ 

، والتي لم یمنعها حجابها لینا خان ندیة المسلمةمثالنا األول من هولیود مع الشابة اله
والتزامها من شق طریقها في هولیود بكل ثقة، فدرست اإلخراج السینمائي أكادیمیًا، 

وكتبت وأخرجت العدید من األفالم القصیرة والفیدیوكلیب، وهي تسعى في بعض 
                                                 

سعید أبو معال، بطل فیلم "القیادة إلى زغزغالند".. بشار القدومي: ھولیوود تسعى إلرضاء اإلدارة األمریكیة، إسالم أون    ٤٥
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ة مواطنین أعمالها إلى كسر الصور النمطیة للمسلمین في أمریكا وتقدیمهم في صور 
  طبیعیین ومهتمین باالندماج.

باسم حقق فیلمان قصیران من أعمال "خان" جوائز في عدة مهرجانات، وهما فیلم "
"، حیث یظهر في الفیلم األخیر عشرات من الرجال أرض تدعى الجنة"، و"یحاول

والنساء المسلمین األمریكیین وهم یحملون الفتات تتضمن رسائل متعددة تؤكد على 
سبتمبر"،  11م أعضاء مندمجین في المجتمع مثل "أختي توفیت أیضًا في كونه

وحظي الفیلم باهتمام كبیر من منظمات مهتمة بحقوق المسلمین في أمریكا، كما قدم 
  ٤٦لمخرجته فرصًا أكبر للدعم والنجاح والذي نأمل أن نرى ثماره قریبًا.

، وبطلتها هي أیضًا وفي كندا ثمة قصة نجاح أخرى حظیت بالكثیر من االهتمام
" وتصف نفسها بأنها "مسلمة محافظة "زرقاء نوازشابة محجبة وملتزمة تحمل اسم 

  .٤٧تغطي رأسها وتؤدي الصلوات الخمس وتشارك في نشاطات المسجد المحلي"
مسیرتها الفنیة بالعمل كاتبة ومنتجة في  -الكندیة من أصول باكستانیة-بدأت نواز 

، وعندما سارع اإلعالم الغربي إلى اتهام 1995عام  CBCهیئة اإلذاعة الكندیة 
 -قبل أن تثبت التهمة بحق شاب أمریكي غیر مسلم-المسلمین بتفجیرات أوكالهوما 

" والذي ُیتهم فیه أخوان شواء المسلمینبادرت بإخراج فیلم قصیر یحمل اسم "
ا الخلفیة، ثم مسلمان باإلرهاب لمجرد وقوع انفجار خالل قیامهما بالشواء في حدیقتهم

" وقدمت فیه قصة التهدید بالقتلباسم " 1998أخرجت نواز فیلمًا قصیرًا آخر عام 
كاتبة مسلمة ال تجد وسیلة أفضل للشهرة من ادعاء استالمها رسالة تهدید بالقتل من 
متطرفین إثر كتابة روایتها األولى. وبالرغم من سخریة نواز الالذعة في الفیلمین من 

بیة إزاء تعاطیها لقضایا المسلمین فقد حظیت بإعجاب كبیر لدى العقلیة الغر 
  عرضهما في مهرجان تورنتو السینمائي.

تابعت نواز نشاطها بنجاح وأسست شركة إنتاج خاصة، وأنتجت أفالمًا قصیرة أخرى 
)، وتنوعت مهاراتها بین اإلخراج واإلنتاج 2005" (أنا والمسجدوشریطًا وثائقیًا باسم "

بین  مسجد صغیرنصوص. أما عملها األهم فهو المسلسل الكومیدي "وكتابة ال
                                                 

  انظر:    ٤٦
 2008-8-21نمائیة أمریكیة تدافع عن نمطیة المسلمین، الفن أونالین، "لینا خان" سی  
   www.america.gov، 23-2-2009مسلمون شباب یتركون بصمتھم،   

 2003أغسطس  8، 9019كندیة من أصل باسكتاني تعید المرح مرة أخرى لألصولیة، صحیفة الشرق األوسط، العدد    ٤٧
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وحظي باهتمام كبیر في  2007" والذي كتبت نصوص مواسمه األربعة منذ المروج
كندا وسویسرا وبعض الدول األفریقیة، وتحاول نواز من خالله التعرض لصعوبات 

لقة، وال توفر اندماج المسلمین في كندا بأسلوب هزلي وكسر حلقة اإلرهاب المغ
سخریتها أحدًا سواء من المسلمین أو غیرهم. ویمكن القول بأن نواز تمثل بحجابها 

من مسلمي أمریكا الشمالیة الذین  -أو الثالث-وانفتاحها الثقافي الجیل الثاني 
یجمعون في شخصیاتهم الناجحة والواثقة مزیجًا من ثقافتي الشرق والغرب وعلى نحو 

  دون األخذ بعین االعتبار هویتهم الهجینة.   یستحیل معه تصنیفهم
على الضفة األخرى لألطلسي، تعمل منتجة شابة أخرى لتحقیق األهداف نفسها في 

" التي شاركت في إنتاج وتصمیم أزیاء عدد من األفالم أسماء حسنبریطانیا، وهي "
" الكافر” "The Infidel“البریطانیة قبل أن یظهر اسمها في ملصق الفیلم الكومیدي 

)، والذي یمكن تصنیفه مع عدد محدود من األفالم ضمن توجه جدید في 2010(
األمریكیة یسعى لتأسیس نظرة أكثر تفهمًا للمسلمین في الغرب،  -السینما األوربیة

وغالبًا ما تكون الكومیدیا خیر وسیلة لتمهید الطریق الوعر أمام القضایا الحساسة، 
في التأكید على أن تسعة  -دیفید بادییل-هودي خصوصًا عندما یرغب كاتب نص ی

. وبالرغم من ٤٨وتسعین بالمئة من المسلمین في بریطانیا ال یؤیدون اإلرهاب
تحفظاتنا على بعض ما ورد في الفیلم فمن المهم اإلشادة بهذا الجهد، وخصوصًا 
ریة عندما یتجرأ الفیلم على إظهار الیهود في الطرف المقابل على قدر ما من العنص

تعد أول مسلمة تنتج فیلمًا بریطانیًا، ونقتبس ” أسماء“تجاه المسلمین. ونشیر إلى أن 
والداي طبیبان ولكني لم أرد أن أكون مثلهما، بل «من إحدى التصریحات قولها: 

أردت عمل شيء یؤثر في المجتمع والنظرة إلى المسلمین... لم أرد أن أصنع أفالمًا 
مختلفة، وفكرت في أن وجود اسمي على ملصق هذا  فحسب بل أردت صناعة أفالم

  نأمل لها بدورنا النجاح في تحقیق هذه األهداف.، لذا ٤٩»الفیلم سیشكل فرقًا كبیراً 
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  اإلنصاف على طریقة هولیود.. المسلمون والعرب األخیار!
  

  
  

استعرضنا في الفصول السابقة مراحل تطور الصورة النمطیة الهولیودیة للعرب 
الذین یمثلون أكثر من ُسدس سكان الكرة األرضیة، بدءًا من أساطیر  والمسلمین

االستشراق وعالم الحریم والعبید، مرورًا بتحقیر سكان الصحراء المتخمین بخیرات 
النفط والمتعصبین ضد الشعب الیهودي المحاصر على "أرضه"، ووصوًال إلى 

من المخلوقات الكریهة  اإلرهاب الذي جاء كحلقة أخیرة في سلسلة تطور هذه الفئة
العصیة على التحضر، والتي ال تكتفي بإصرارها على التخلف بل وتحمل حقدًا دفینًا 

على كل من سبقها إلى التحضر إلى درجة تغریها بإبادتهم وٕازالتهم من هذا العالم 
  الذي تریده أن یبقى متخلفًا!

تلفزیون أمام عیون هذه الصور النمطیة تكرر عرضها مئات المرات في السینما وال
المشاهدین في العالم أجمع منذ بدایة القرن العشرین، وكانت مهمة تمثیل هذه األدوار 
الكریهة ُتسند عادة إلى ممثلین یهود ألسباب عدة سبق التعرض لها، وقد یكون أهمها 

هو عدم جدارة الممثلین العرب والمسلمین للعب أدوار مهمة حتى إذا كانت بهدف 
هي تهمة سعى بعض الممثلین العرب إلى تفنیدها من خالل اجتهادهم في تحقیرهم، و 

  تقدیم هذه الصور النمطیة على أحسن وجه!
بالرغم من ذلك فهناك ما یدعو إلى التفاؤل وٕان لم یرَق بعُد إلى درجة التخلص من 
الصور النمطیة التي أصبحت عالمة مسجلة لكل عربي ومسلم بالفطرة، فاالنفتاح 

بین الشعوب یزید من صعوبة تعمیم تلك الصور على شعوب بأكملها،  المتزاید
  خصوصًا فیما یتعلق بالعرب والمسلمین الذین ولدوا وعاشوا في الوالیات المتحدة.

نتیجة لذلك أصبح من الضروري ظهور صورة جدیدة للعرب والمسلمین، فإلى جانب 
خرى موازیة دون الخروج األدوار النمطیة المعتادة ُسمح لهم بالظهور في صورة أ

بعیدًا عن إطار الصراع مع اإلرهاب، فإذا كان العربي أو المسلم شریرًا كالعادة فهو 
"إرهابي"، وٕان تصادف كونه خّیرًا كاستثناء من القاعدة فلیكن دوره مقتصرًا على 
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التحالف مع "الغربي المتحضر" للقضاء على "اإلرهابیین األشرار"، وكأن دوره في 
 -غیر المسبوق-سیظل محصورًا ضمن حدود اإلرهاب، حتى مع االعتراف  الحیاة

  بوجود جوانب أخرى في حیاته كالعمل والدراسة والحب!
  

وهي أستاذة في جامعة میتشیغان وتتابع صورة العرب  -تقول "إیفلین السلطاني"
 إن معظم«تقول:  -2001والمسلمین األمیركیین في التلفزیون األمیركي منذ العام 

األدوار التلفزیونیة التي تطلب شخصًا ذا أصول شرق أوسطیة كانت تنحصر في نوع 
أو نوعین فقط من األدوار. النوع األول هو الشخص العربي المشتبه بقیامه بأنشطة 

غیر قانونیة، أما النوع الثاني فهو العربي أو المسلم "الجید" الذي یساعد الحكومة 
. وتؤیدها البروفیسورة "میلیاني ٥٠»ر" العرباألمیركیة في حربها ضد "األشرا

ماكلیستر" األستاذة في جامعة جورج واشنطن مشیرة إلى أن تلك األدوار تأتي دائمًا 
في سیاق اإلرهاب، وأنها تدعم الصلة بین الهویة العربیة والتهدید الذي تتعرض له 

  الوالیات المتحدة األمیركیة. 
هذه  -2001الذي التحق بهولیود سنة - ميبشار القدو ویشرح الممثل الفلسطیني 

بالمجمل زاد الطلب على الممثلین العرب لكن بطابع سلبي «التطورات بقوله: 
إلرضاء وزارة الخارجیة األمریكیة، كل مخرج أمریكي كان یرید أن یثبت أنه "وطني 
أمریكي" بغض النظر عن اإلساءة للعرب المسلمین، واألدوار تلخصت إما في جنود 

قیین منظور إلیهم بنظرة دونیة، أو أن یظهر الرجل األبیض قائدًا وبقیة الممثلین عرا
  .٥١»یدورون في فلكه وال معنى لهم -بغض النظر عن األلوان-
  
  

  "المسلمون األخیار" على الشاشة الصغیرة
لم تتخلف األعمال التلفزیونیة عن طرح هذه الصور الجدیدة للمسلمین بعد أحداث 

استعراض بعض األمثلة مع أحد برامج األطفال األمریكیة الموجهة  سبتمبر، ونبدأ
                                                 

  میدل إیست أونالین.    ٥٠
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إلى أطفال العالم كله، إذ تفتقت عبقریة هولیود عن شخصیة كارتونیة اسمها "ثریا 
"  عام X- Men" »األشخاص الغامضون« قادر" في المسلسل الكارتوني األمریكي

م تعرضت لالختطاف ، وهي فتاة أفغانیة كانت تعیش في ظل حكم طالبان، ث2002
والبیع في سوق العبید (!) إلى أن خلصها أبطال المسلسل الخارقون وقاموا بضمها 
إلى الفریق تحت اسم "دست"، علمًا بأن منتجي المسلسل قد تكرموا وتركوها تتمسك 

  بحجابها ونقابها األسود بعد خروجها من أفغانستان.
  

وحدة «المسلمة ضمن فریق  في العام نفسه، استحدثت هولیود بعض الشخصیات
، وكانت القصة تدور »24«في الموسم الثاني للمسلسل البولیسي » مكافحة اإلرهاب

حول محاولة إرهابیة لتفجیر قنبلة نوویة في األراضي األمریكیة مع اتهام ثالث دول 
الممثل كیفر -"شرق أوسطیة" بمحاولة تفجیرها، ویتولى العمیل "جاك باور" 

  إیقاف القنبلة. مهمة -ساذرالند
ونظرًا لنجاح المسلسل فقد تابعت شركة "فوكس" إصدار أجزاء أخرى منه كل سنة، 

وقد تكررت مشاركة "العرب والمسلمین األخیار" في المسلسل بضمهم إلى وحدة 
مكافحة اإلرهاب وٕاظهار مدى والئهم لوطنهم األمریكي، ففي الموسم السادس الذي 

یاسر" كل جهودها للقبض على "اإلرهابیین المسلمین" تبذل "نادیة  2007أنتج سنة 
المتواطئین مع أمثالهم الروس لتفجیر قنبلة نوویة في أمریكا، وأثناء عمل "الوحدة" 

على مالحقة طائرة بال طیار یتم إطالقها لتفجیر قنبلة نوویة ثانیة في "سان 
فتتسارع  فرانسیسكو"، یكتشف أحدهم وجود تسرب للمعلومات من داخل الوحدة،

أصابع االتهام لتشیر إلى "نادیة" لكونها مسلمة ومولودة في "الشرق األوسط"، وقبل 
أن یحسم الفریق أمره في إدانتها أو تبرئتها تظهر بعض الدالئل على تورطها ویتم 

توقیفها على الفور، ولكن براءتها سرعان ما تظهر قبل أن یشرع أحد زمالئها 
  ها للكشف عن الجهة التي تتعاون معها.العنصریین في تعذیبها ودفع

هذه األحداث وغیرها تم تصویرها بمباركة عدد من الممثلین العرب والمسلمین، 
نیكوالس قاضي، أنتوني عزیزي، سعید فرج، هاز سلیمان، فاران ونذكر منهم 

" الذي ألكساندر صّدیق، إلى جانب الممثل السوداني األصل "طاهر، وآل فارس
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في دور اإلرهابي العربي "أسعد"، والذي یتوب  2007السادس سنة  ظهر في الموسم
عن جرائمه وینضم إلى وحده مكافحة اإلرهاب لإلیقاع بزمالئه السابقین، ویتساهل 
معه المحققون مؤقتًا ریثما یستفیدون من خدماته، إال أنه یموت في النهایة. ومن 

رب فیه عن ارتیاحه لموته، فقد الطریف أن أحد النقاد األمریكیین قد كتب مقاًال یع
لقي جزاءه على أفعاله الشریرة بالرغم من توبته، إذ یبدو أن التوبة غیر مقبولة لدى 

البعض حتى لو اقترنت بالتضحیة لغسل الخطیئة، أما األكثر طرافة فهو عرض 
العربیة، بالرغم من استنكار  MBCالمسلسل كامًال على اثنتین من قنوات مجموعة 

ت اإلسالمیة األمریكیة لما یتضمنه من إساءة، بل واعتراض منظمات حقوق المنظما
اإلنسان ومجالس اآلباء في الوالیات المتحدة على ما یحتویه من مشاهد تعذیب 

وعنف ضد "اإلرهابیین".. والذین هم غالبًا مسلمین، بینما لم نسمع باعتراض اآلباء 
هم، وٕاقبال أوالدهم المراهقین على في البالد العربیة على عرضه مترجمًا إلى لغت

  متابعته!
  

-)، فتظهر شخصیة العراقي "سعید جراح" الضائعون» (Lost«أما في مسلسل 
وهو عسكري سابق في الحرس الجمهوري  -والذي یلعب دوره الممثل نافین أندروز

العراقي، یصادف وجوده على متن طائرة تقلع من أسترالیا وتتحطم على جزیرة غیر 
ة فینجو منها بضعة أفراد ومنهم صاحبنا العراقي، أما سبب وجوده في أسترالیا مأهول

حسب قصة الفیلم فهو تجنیده لصالح تعاون استخباراتي دولي للتسلل إلى خلیة 
إرهابیة إسالمیة نائمة، وبالرغم من أن الممثل لیس عربیًا إال أننا أشرنا إلى هذا 

إلیها من األدوار، علمًا بأن المسلسل قد  الدور لكونه یصب في نفس الخانة المشار
  العربیة. MBCُعرض أیضًا على إحدى قنوات مجموعة 

 الخلیة النائمة"ونختتم عرضنا لهذا النوع من المسلسالت مع المسلسل الشهیر "
“Sleeper Cell ” والذي یتصدر هذه الفئة جمیعها في إبراز الصورة النمطیة الجدیدة

الممثل -إذ یخترق العمیل الفیدرالي المسلم األسود "داروین"  للمسلم األمریكي الطیب،
خلیة إرهابیة إسالمیة نائمة داخل الوالیات المتحدة ویتمكن من إقناع  -مایكل إیلي

أعضائها بأنه منهم إلى درجة تمكنه من اإلیقاع بهم، ونجد في المسلسل جمیع 
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بدو أمریكي المظهر إلى أبعد الصور النمطیة للمسلم اإلرهابي، ولكنه في هذه المرة ی
الحدود، إشارة إلى أن الخطر قائم حتى عندما یكون المسلم غربیًا بشعر أشقر وعیون 

زرقاء! ویؤكد المسلسل على تقدیم األمریكي المسلم الطیب في صورة العمیل 
الفیدرالي الذي ال تمنعه المواظبة على شعائر دینه من صالة وقراءة للقرآن عن القیام 

  ”.ه في الدفاع عن أمریكا ضد "اإلرهابیین المسلمینبدور 
ومن الطریف أن یسند دور زعیم الخلیة إلى الممثل الیهودي المولود في "إسرائیل" 

"عودید فهر" والذي سبق أن ظهر في سلسلة أفالم المومیاء كزعیم لجیش العبرانیین 
تانیًا مسلمًا المدافعین عن مصر، واألغرب من ذلك أن یكون كاتب المسلسل باكس

لم یحظ برضا الكثیر من  -بالرغم من كل ما قدمه- واسمه "قمران باشا"، والذي 
األمریكیین الذین لم یُرق لهم منظر األمریكي المسلم وهو یدافع عن بالدهم حتى وٕان 
كان یحمل اسمًا غربیًا "داروین"!.. إذ یبدو أن صورة اإلرهابي قد تغلغلت في أعماق 

ي إلى درجة یصعب تغییرها، مما دفع بالكثیر من مشتركي شبكة الالوعي األمریك
"شوتایم" األمریكیة إلى التهدید بإلغاء اشتراكهم في حال إصرارها على عرض هذا 

  *المسلسل الذي أنتجته وبثته على إحدى قنواتها!
  
  

  "المسلمون األخیار" في السینما
ون مع األمریكیین نذكر الفیلم من أشهر األمثلة المبكرة لظهور المسلم الطیب المتعا

والذي لعب فیه الممثل األمریكي لبناني األصل  1998" المنتج عام الحصارالشهیر "
» إف بي أي«" دور "فرانك حداد" العمیل األمریكي المسلم لدى الـتوني شلهوب"

ضمن فریق لمحاربة اإلرهاب، وهو الفیلم الذي لم ُیعرض في أي دولة عربیة، ولقي 
، وقد سبق لنا الحدیث عنه في هذا 2001سبتمبر  11لمیة أكبر بعد أحداث شهرة عا
  الكتاب. 

                                                 
نیكوالس قاضي، یاسمین حناني، سارة ن الممثلین العرب والمسلمین، ومنھم: شاركت في العمل أیضاً مجموعة كبیرة م   *

  )، وغیرھم.ھاني النعیمة (واسمھ األصلي شاھي، سعید طغماوي، مایكل دیسینت
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یعلق البروفسور "جاك شاهین" على هذا الفیلم بقوله: "في فیلم الحصار كل العرب 
إرهابیون ویقتلون ألوفًا من الناس في مدینة نیویورك قبل الحادي عشر من سبتمبر، 

یكون هناك على األقل شخصًا من خلفیة عربیة وأعتقد أن المخرج شعر بضرورة أن 
وهذا ما حدث، وهذا شبیه  FBIوأعطى ذلك الشخص دورًا ثانویًا جدًا وهو عمیل في 

بما كانت علیه صورة السود في األیام القدیمة في السینما حیث ترى كل السود 
یقتلون في الغابة لكن هناك رجل أسود وحید جید هو صدیق البطل، وهي مجرد 

   .٥٢لیة تزویقیة وال یجب أن نلقي لها أي اهتمام"عم
هذه "العملیة التزویقیة" أصبحت أكثر شیوعًا في هولیود بعد الحادي عشر من 

سبتمبر، إذ ینتهز المخرج البریطاني "ردلي سكوت" فرصة اندالع الحرب األمریكیة 
قصة  "، والذي یحكيسقوط الصقر األسودلطرح فیلمه " 2001على "اإلرهاب" سنة 

إسقاط طائرة الصقر األسود األمریكیة من قبل المقاومین الصومالیین، ومحاولة 
األمریكیین الخروج من تلك المنطقة الملتهبة بأقل قدر من الخسائر، ویبدو اختیار 

وما بعدها -موضوع كهذا إلنتاج فیلم هولیودي بالتزامن مع الحرب على أفغانستان 
  یاسیة. أقرب إلى الدعایة الس -من حروب

تبدأ المهمة في هذا الفیلم بتعاون أحد الصومالیین مع الجیش األمریكي إلرشادهم 
إلى مقر قیادة المیلیشیات التابعة للجنرال "عیدید"، فنرى الصورة النمطیة الجدیدة 

للمسلم الطیب والمتعاون مع جیش العدالة األمریكي، بدءًا بمشهد المؤذن وهو ینادي 
المئذنة، والذي یتلوه مشهد للعمیل الصومالي وهو یصلي على  لصالة الفجر من فوق

شاطئ البحر، ثم ینطلق ألداء مهمته العظیمة ویقود سیارته وسط سوق شعبي تباع 
فیه األسلحة علنًا وكأنها بضاعة مشروعة، فاإلسالم الذي یرضي هولیود هو ذاك 

  ریكیین.الذي ال تمنع فیه الصالة ومظاهر التدین من التحالف مع األم

في نهایة الفیلم، ینجح األمریكیون بإنقاذ بعض من تبقى من جنودهم الذین وقعوا في 
الفخ واضطروا للقتال حتى صباح الیوم التالي، وعندما یخرجون من الحي الذي 

تسیطر علیه المیلیشیات وسط مقدیشو یستقبلهم الشعب الصومالي الطیب بالزهور، 
                                                 

 26/12/2005قناة الجزیرة، برنامج الكتاب خیر جلیس، العرب السیئون.. كیف تشوه ھولیوود شعباً،     ٥٢
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من أقصى األرض لتحریرهم. وقد نجح المخرج في فهم أبطال الحریة الذین جاؤوا 
تجسید الصورة التي وعد بها الرئیس بوش االبن جیشه عندما یقتحم العراق لیحرره 

  من نظامه الدیكتاتوري!

  

هذه الصورة المثالیة للوالیات المتحدة لم تكن دائمًا على ذلك النحو في أفالم هولیود، 
عة الحال عن الصورة النمطیة الجدیدة التي ولكن "العرب األخیار" لم یخرجوا بطبی

-" سیریاناُرسمت لهم، إذ نجد إدانة واضحة من قبل كاتب ومخرج الفیلم الشهیر "
للرأسمالیة األمریكیة المتمثلة في التحالف المشبوه بین كل  - 2005الذي أنتج عام 

یة من اإلدارة األمریكیة في واشنطن ورؤساء شركات النفط وحكام الدول العرب
النفطیة، وهو موقف مشابه لموقف المخرج األمریكي "مایكل مور" الذي عّبر عنه في 

" واتهم فیه إدارة بوش بالضلوع في مؤامرة قذرة مع 9/11فیلمه الوثائقي "فهرنهایت 
  الحكام العرب ضد مصالح الشعب األمریكي.

الجانب  بید أن المخرج األوسكاري "ستیفن جاَجن" ترك للعرب فرصة التحول إلى
"، ففي ظل هذه المؤامرة التي یبدو الجمیع فیها على الجانب سیریاناالخّیر في فیلمه "

الممثل السوداني األصل -السیئ من أمریكیین وعرب، یظهر األمیر ناصر السباعي 
كحالة شاذة، فهو شاب مستنیر تخرج من جامعة "أكسفورد"  -ألكساندر صّدیق

برلماني وٕاشراك المرأة فیه، أي أن المخرج أعفى  ویسعى إلصالح شعبه بإحالل نظام
األمیر العربي الطیب من التحالف مع القادة الغربیین لكونهم هم أیضًا أشرار، ولكنه 
  حصره أیضًا في خانة التعاطف مع الثقافة الغربیة باعتناقه ألفكار "التنویر" األوربیة!

الخلیة ة عند حدود مسلسل "من جهة أخرى، لم یقف التحالف مع المخابرات األمریكی
المنتج ” Traitor“سالف الذكر، فالرسالة ذاتها تكررت في فیلم "خائن"  النائمة"

الممثل دون -، والذي یتولى فیه العمیل المسلم األسود "سمیر هورن" 2008سنة 
مهمة اختراق إحدى الخالیا اإلرهابیة وتفكیكها قبل تنفیذ جریتمها بتفجیر  - تشیدل

ة ركاب في أمریكا في عید الشكر، وكما هو الحال في المسلسل نجد خمسین حافل
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العمیل المسلم هنا أیضًا في غایة التقوى والورع، وفي الوقت الذي هلل فیه بعض 
الصحفیین العرب لهذه الصورة المنصفة للمسلم المعتدل والتي تنزه اإلسالم عن 

لمباشرة، ومن أهمها أن التطرف غابت عنهم الكثیر من الرسائل المباشرة وغیر ا
یندمج خمسون أمریكي مسلم في أعمالهم ودراستهم وحیاتهم العائلیة ودون أن یختلفوا 

عن أي أمریكي آخر سوى في انتظار ساعة الصفر التي ینطلقون فیها لتفجیر 
األبریاء من حولهم، ولیست هناك وسیلة أكثر فاعلیة في إثارة العنصریة ضد العرب 

غرب مثل هذه! ویبقى التذكیر بأن الكثیر من مشاهد الفیلم ُصورت والمسلمین في ال
سعید في المغرب، وشارك فیه عدد كبیر من الممثلین العرب والمسلمین مثل 

طغماوي، رعد راوي، حسام غانسي، حبیب حمدان، عالء صافي، علي مؤمن، 
  .داني جزار، مصطفى حنیني وعمر ممدوح

 "المنطقة الخضراء"ل العراق فیظهر في فیلم أما دور "العرب األخیار" في احتال
“Green Zone ” والذي تزامن عرضه مع الذكرى  2010 عامالمنتج في أوائل

ویقوم بها -السابعة الحتالل العراق، إذ نعثر على هذا الدور في شخصیة "فرید" 
والذي یساعد الضابط األمریكي "روي میلر" على  -خالد عبد هللالممثل المصري 

الممثل "اإلسرائیلي" ذو -ول إلى القیادي السابق في نظام صدام "محمد الراوي" الوص
لتتأكد شكوك "میلر" عبر "الراوي" في الكذبة التي  -األصل العراقي ییغال ناعور

رّوجت لها إدارة بوش حول حیازة العراق ألسلحة الدمار الشامل مما بّرر لها احتالل 
  نهب خیراتها. البالد وعزل قیادتها وحل جیشها و 

وبالرغم من النقد الجريء في الفیلم لدوافع هذه الحرب، لم یجد مؤلف القصة غیر 
شخصیة عراقیة عانت من االضطهاد في ظل حكم صدام للتعاون مع الضابط 

األمریكي، ولم یكن دافع "فرید" فیما یبدو البحث عن الحقیقة إذ یقرر قتل "محمد 
"میلر" بذلك شاهدًا مهمًا على اعتماد إدارة بوش الراوي" بنفسه فیما بعد، ویخسر 

سیاسة التضلیل والزج بالشباب األمریكیین في حرب غیر مجدیة، في الوقت الذي 
یتنعم فیه القادة األمریكیون بحیاة مترفة داخل حصونهم في المنطقة الخضراء وسط 

  رب.بغداد، ومن المؤسف أن یتكرر تقدیم مثل هذه األدوار من قبل ممثلین ع
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  من التعاون الفردي إلى الحكومي!

التحالف األمني الرسمي مع األمریكیین لمجابهة "اإلرهاب" ُیعد الیوم شرطًا أساسیًا 
 The" "المملكة" للعرب الراغبین في التصنیف ضمن فئة األخیار، ویقدم لنا فیلم

Kingdom "- الوصفة الكاملة لتحقیق هذا الشرط، وعلى ید  - 2007المنتج سنة
  ممثلین عرب مرة أخرى.

 أشرفالممثل الفلسطیني الشاب "-یجسد دور العقید السعودي "فارس الغازي" 
أحد األشكال الممكنة حدیثًا لكسب الرضا األمریكي، إذ ال یكتفي المخرج  -"برهوم

بإظهار هذا الضابط الطیب على أنه معاٍد لإلرهاب واإلرهابیین ومتحالف مع زمالئه 
یین القادمین إلى السعودیة لمساعدته في التحقیق، بل یضحي المحققین األمریك

الرجل بروحه وُیقتل في نهایة الفیلم، ثم ُیسلم الروح على ید زمیله األمریكي المحقق 
أثناء مداهمتهما لمنزل رئیس "الخلیة اإلرهابیة"،  -الممثل جیمي فوكس-"رونالد" 

ذروته  -األخیار دائماً -ریكیین وهكذا یبلغ االنسجام بین المسلمین األخیار واألم
  عندما یتحد الجمیع للتخلص من عدوهم األوحد.

أما الصورة النمطیة الجدیدة التي یرید الفیلم استحداثها للعرب والمسلمین األخیار 
فهي تفسح الطریق أمام المسلمین لیمارسوا شعائر دینهم دون اعتراض، على أن یبقى 

ویش" ودون أن یؤدي اإلیمان إلى اعتناق أي قضیة. التدین ساذجًا وعلى طریقة "الدرا
مع ضرورة االنخراط فیما یسمى بالحداثة وعدم رفض أسلوب الحیاة على الطریقة 

الغربیة، واألهم من كل هذا هو التعاون مع الغرب للقضاء على  "اإلرهاب 
اإلسالمي". لذا یحرص المخرج على إظهار كل من العقید غازي والنقیب هیثم في 

ورة الرجل المسلم متفتح الذهن، والذي یتجاوز العقبات الثقافیة والصعوبات ص
السیاسیة إلنشاء عالقة متینة مع زمیله األمریكي، في الوقت الذي یعاني فیه من 

عقدة النقص أمام هذا الغربي ویشعر بعبء تقالیده االجتماعیة، كما  یدخن السجائر 
. أما على الصعید الدیني، فكالهما یحرص ویحب الحیاة ویعیش حیاة عائلیة مستقرة
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على فرائضه الدینیة، إذ ُتعلم زوجة العقید غازي ابنتها الصغیرة كیفیة وضع 
الحجاب، ثم تصلي العائلة كلها معًا، أما النقیب هیثم فیحرص على الصالة بمالبس 

  نظیفة، ویهتم برعایة أبیه المقعد ویعینه على صالة الجماعة.

المنَتج عام -"جسد من األكاذیب"  عاون الرسمي، یقدم لنا فیلمفي مثال آخر للت
نموذجًا أكثر تطورًا ویبلغ فیه نضج "العرب األخیار" حده األقصى، إذ ال  - 2008

یكتفي ضابط المخابرات األردني (هاني سالم) بالتعاون مع المخابرات األمریكیة 
لیم" المقیم في عّمان، بل نجد والتنسیق معها للقبض على أحد قادة القاعدة "الشیخ الس

الضابط األنیق والمثقف والذي یعیش على الطریقة الغربیة في اللهو واحتساء الخمر 
أكثر دهاًء وخبثًا من األمریكیین أنفسهم، فهو الذي یستطیع حل اللغز ونصب الكمین 

للشیخ "السلیم" في الوقت الذي تعجز فیه المخابرات األمریكیة "سي آي أیه" عن 
الحقة الخلیة "اإلرهابیة" عبر األقمار الصناعیة. وبالرغم من إسناد هذا الدور إلى م

ممثل بریطاني، فإن قائمة ممثلي الفیلم تحمل أسماًء عربیة أخرى، فضًال عن 
تصویر معظم مشاهده على األراضي المغربیة، وهو ما سیأتي تفصیله الحقًا في 

  الكتاب.

  

  

  ن األخیار" في أمریكا!شروط هولیود الندماج "المسلمی

إذا كانت األفالم السالف ذكرها تحتفي بالمسلمین والعرب األخیار المتعاونین مع 
أمریكا في حربها على "اإلرهاب" من مواقعهم في بالدهم النائیة، فقد اهتمت أفالم 

أخرى بقضیة اندماج المسلمین األمریكیین في مجتمعهم، وقدمت لهم فرص 
  لشروط هولیود المسبقة! إنصافهم، ولكن وفقاً 

 "ال تعبث مع زوهان"نذكر على رأس قائمة هذا الصنف الجدید الفیلم الكومیدي 
“You Don't Mess With The Zohan ” فهو من أكثر 2008والمنتج عام ،



  

  ٦٩ 

هذه األفالم حشدًا "للعرب األخیار" ومن أكثرها إذالًال لهم في الوقت نفسه، إذ یفاجئ 
م ساندلر" مشاهدیه بدور یكشف عن الوجه اآلخر لما اعتاد على الممثل الكومیدي "آد

، ویظهر في صورة عمیل أسطوري ٥٣التصریح به من شخصیته الودیعة والمسالمة
للمخابرات الصهیونیة لم یكن یتقن شیئًا في الحیاة سوى قتل "اإلرهابیین" الفلسطینیین 

هذا الشاب الذي تربى  منذ طفولته (!) ولكن فطرة حب السالم تنهض فجأة في نفس
في بیت محارب متقاعد لیخبر والدیه بأنه لم یعد یرید القتل، ثم یهاجر إلى نیویورك 

  ویتقمص شخصیة جدیدة تتالءم مع هوایته اللطیفة وهي قص الشعر والتزیین. 

أن یقدم لنا مفهومه  - الذي شارك ساندلر في كتابة نصه وٕانتاجه-یحاول الفیلم 
الفلسطینیین والصهاینة، ففي الحي الذي یعمل فیه "زوهان" لدى الخاص للسالم بین 

صاحبة صالون الحالقة الفلسطینیة "دالیة" یتقاسم العرب والیهود طرفي الشارع، 
وتدور بینهم المعارك باستمرار، ولكن الغلبة دائما تكون بالطبع لصالح الیهود، وفي 

ودي یفحمه، ومن ذلك أن تسعة كل مشادة ینتهي الحال بالعربي إلى الخرس ألن الیه
وتسعین بالمئة من الناس یریدون من العرب الرحیل، والیهود ال یعانون من التمییز 

إال ألنهم یشبهون العرب في مالمحهم الشرق أوسطیة، والصراع أصًال یدور بین 
والثاني  -ولیس الصهاینة وال المحتلین وال الغاصبین-فریقین: األول اسمه الیهود 

  .-ولیس الفلسطینیین وال العرب وال أي شعب آخر-إلرهابیین یسمى ا

یظهر العرب في ثالث شخصیات مهمة في الفیلم: "دالیة" الفتاة الفلسطینیة الجمیلة 
، "الشبح" اإلرهابي الخطیر الذي یمتلك عشرین زوجة -وعقلها-والمتحررة من دینها 

شف في النهایة أنه األخ ومئتي فرع لمطعمه المخصص للوجبات السریعة، والذي نكت
األحمق للجمیلة نادیة والتي تنصحه في نهایة الفیلم بترك طریق اإلرهاب والسیر في 

طریق زوهان الذي سیتزوج بها، وأخیًرا سائق التاكسي الفلسطیني المغفل والذي ما 
زال یحقد على الجندي اإلسرائیلي زوهان لسبب وحید وهو أن األخیر كان قد سلبه 

علمًا بأن مصادرة هذه العنزة لم تكن  -لیس أرضه وال تاریخه وال هویتهو -عنزته 
أیضًا بغیر مبرر فالصهاینة ال یسرقون!.. والطریف في األمر أن هذه األدوار الثالثة 

                                                 
  .E tvالشھیر على قناة  Hollywood True Storyفي إحدى حلقات برنامج ھذا ما تم التركیز علیھ    ٥٣
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تم إسنادها إلى ممثلین أمریكیین، أما الشخصیات العربیة الثانویة والمغرقة في 
 موسى قریشن للممثلین العرب، وعلى رأسهم الحماقة والبشاعة فقد تبرع بها المنتجو 

. ولعل أهم ما یمیز میسون زایدوالفلسطینیة  أحمد أحمدو سید بدریةوالمصریان 
"العرب األخیار" في هذا الفیلم أنهم ال یوافقون على مبادرة الیهود للسالم إال بعد 

عتدون على اكتشافهم حقیقة أن المضي في طریق العنف لن یزیدهم إال فشًال، فهم الم
أرض الیهود، وهم الماضون في طریق اإلرهاب حتى نهایته، وهم قبل ذلك وبعده 

  لیسوا سوى حمقى وشهوانیین مثیرین للسخریة. 

الفیلم مليء بالتحقیر واإلهانة والصور النمطیة واستغفال الُمشاهد، فحتى العهر 
ن استئثار "الشبح" یصبح مبَررًا عندما یمارسه زوهان في حق جمیع نساء الفیلم، ولك

بعشرین زوجة فقط (!) هو أمر یثیر االشمئزاز، فالزنا مقبول والتعدد جریمة!.. أما 
األلفاظ البذیئة واإلیحاءات الجنسیة التي تمأل الفیلم فقد حققت سبقًا بوصول عدواها 
إلى العرب للمرة األولى، فهو أول فیلم یحظى بشرف نقل الكلمات السوقیة بالعامیة 

  یة إلى هولیود!العرب

  

السینما الهندیة شاركت أیضًا في إقرار شروط االندماج لهؤالء "المسلمین األخیار" في 
مطلع أمریكا، ونظرًا إلتقانها هذه الشروط فقد نجحت أحیاًنا في اختراق هولیود. ففي 

 My Name Is“ "اسمي خان" قامت شركة "فوكس" بتوزیع الفیلم الهندي 2010
Khan ”كاراندولة وأكسبته صفة العالمیة، وهو من إخراج " 150ن في أكثر م 
"، ویلعب المسلمون الهنود الكثیر من شاروخان" وبطولة نجم بولیود المسلم "جوهر
  أدواره.

یحكي الفیلم قصة الهندي المسلم "رضوان خان" المصاب بمرض التوحد والذي 
ة "ماندیرا"، حیث تنقلب یهاجر إلى الوالیات المتحدة ویتزوج من فتاة هندیة هندوسی

حیاته رأسًا على عقب إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر، فتعاني عائلته من 
االضطهاد بسبب اسم "خان" الذي تحمله. وینقل الفیلم الكثیر من مشاهد معاناة 
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المسلمین في أمریكا، ومنها تعرض المسلمین لمحاوالت القتل في الشوارع فضًال عن 
وحشو عقول الطالب في المدارس بالكراهیة تجاه اإلسالم الذي  الشتائم والتحقیر،

"یدعو للجهاد ضد جمیع المخالفین"، واضطرار زوجة أخ رضوان (حسینة) لخلع 
حجابها بعد أن ینزعه عن رأسها أحد المتعصبین في الجامعة التي تحاضر فیها، 

أقصاه مع مقتل وٕافالس صالون الحالقة الذي تدیره "ماندیرا"، ویصل التصعید إلى 
على ید زمالئه المتعصبین، فتحّمل  -ابن ماندیرا من زوجها السابق-الطفل سمیر 

أمه المسؤولیة على خان وتطالبه بإقناع الشعب األمریكي كله بأن اسمه ال یستلزم 
كونه إرهابیًا، وتشترط علیه عدم العودة إلى المنزل قبل إیصال هذه الرسالة إلى 

الشاب المصاب بالتوحد في رحلة طویلة عبر البالد بحثًا عن  الرئیس نفسه، فینطلق
الرئیس بوش، یتعرض خاللها لالعتقال والقهر وغیرها من األحداث، إلى أن یحقق 

بأن اسمه خان وأنه لیس  -في بدایة والیته-غایته ویخبر الرئیس "باراك أوباما" 
  إرهابیًا.

یها بولیود حیث تلعب الصدفة الفیلم ال یخلو من بعض السطحیة التي اعتادت عل
دور البطولة في الربط بین األحداث ویتعرض البطالن ألشكال شتى من العوائق 

على طریق الحب وصوًال إلى النهایة السعیدة والمعروفة مسبقًا، ولكن ذلك ال یقلل 
من قیمة الفیلم الفنیة ومن قدرته على نقل الواقع المؤلم للعنصریة التي یعاني منها 

لمون األمریكیون، وال بد من االعتراف بجهود صّناع الفیلم في إظهار الجانب المس
المشرق للمسلم المعتز بدینه، إذ یصّر خان على التبرع بخمسمئة دوالر لمجاعات 

أفریقیا بالرغم من إصرار الجهة التي تجمع المال على تلقیه من المسیحیین فقط، كما 
ته فیه دون اكتراث لنظرات أحد، أما یحرص خان على الصالة في أي مكان حضرَ 

حسینة فتعود إلى قاعة التدریس بحجابها لتصارح طالبها بأنها شعرت بالنفاق عندما 
  خلعته مع إعالن ینُدر سماعه في هولیود: "حجابي هو وجودي".

وقبل أن ُنغرق في التفاؤل بهذه الصورة المشرقة وغیر المألوفة ال بد من وضع 
الصحیح، حیث ال تكتمل صورة "المسلمین األخیار" إال وفقًا األمور في إطارها 

لشروط هولیود، فالمسلم األمریكي الطیب هو الذي یصنف الناس حسب أخالقهم وال 
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یكترث لدینهم، والذي ال یبالي بمقاطعة عائلته عند محاولتهم إقناعه بأن الزواج من 
من حكم الشرع فیمارس  ألن الحب أولى لدیه -مع أنه باطل شرعاً -هندوسیة حرام 

كل منهما دینه دون تعارض، وهو الذي ینجح في التطبیع مع جیرانه حتى عندما 
یشارك أحدهم في حرب أفغانستان، كما یتعاطف مع ضحایا حرب العراق، ویفدي 

الشعب األمریكي بحیاته عندما یتعرض للكوارث، ویقدم زكاة ماله لجامعي التبرعات 
بالرغم من عدم شمولها - اء في هجمات سبتمبر من أجل ضحایا فرق اإلطف

ویقوم بالتبلیغ عن المتطرفین والمساعدة في القبض  -بمصارف الزكاة الشرعیة
علیهم، وبما أن التبرؤ باللسان ال یكفي فاألفضل أن ُیرجم دعاة اإلرهاب بالحصى 

  كما رجم إبراهیم علیه الصالة والسالم الشیطان!

مسلم األمریكي الطیب أال یخطر بباله أي تساؤل حول واألهم من ذلك؛ یجب على ال
دوافع اإلرهاب، فالتاریخ كان ینقسم إلى ما قبل وبعد المیالد، وٕاذا كنا نعیش اآلن 

مرحلة جدیدة اسمها ما بعد الحادي عشر من سبتمبر فیجب أن یدرك "المسلم 
أما الداعیة المعتدل" أنها نقطة یبتدئ عندها تاریخ جدید ال عالقة له بما قبل، 

المتطرف الذي یحّرض الشباب على اإلرهاب عالنیة في أحد مساجد لوس أنجلوس 
فهو وحده الذي یتحدث عن دوافع اإلرهاب من قتل الفلسطینیین وغیرهم، وهو منطق 

متهافت ینبغي للمسلم األمریكي الطیب أن یواجهه بالرجم بالحجارة وأن یكف عن 
  ضومًا یحرض بعضهم على العنف!  التفكیر في أن للمسلمین حقًا مه
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  "وادي الذئاب".. المقاومة على طریقة الدراویش!

  
  

تناقلت وسائل اإلعالم نبأ مداهمة الجنود األمریكیین  2003في الرابع من یولیو عام 
لكتیبة تركیة في السلیمانیة ذات األغلبیة الكردیة شمال العراق، حیث قام األمریكیون 

طًا تركیًا لالشتباه بمحاولتهم اغتیال محافظ كركوك، باعتقال أحد عشر ضاب
وأخرجوهم من مكاتبهم أمام عدسات المصورین إلى سیارات الجیش مقیدي األیدي 

وبالرغم من إطالق سراح هؤالء الضباط ورؤوسهم محشوة في أكیاس من القماش. 
دون مالبس بعد یومین من الحادثة مقرونًا باعتذار رسمي مفاده أن الضباط كانوا یرت

وكأن كونهم عراقیین یكفي - مدنیة مما أدى إلى صعوبة التمییز بینهم وبین العراقیین 
موجة إال أن األتراك لم یصدقوا هذا االدعاء، بل تصاعدت  -لوصفهم باإلرهاب!

عارمة من الغضب الرسمي والشعبي في تركیا أّثرت على العالقات بین البلدین، 
نتقامًا من األتراك الذین رفضوا السماح للقوات هذا التصرف ا فيالبعض  ورأى

العراق، علمًا بأن  غزوأراضیها أثناء  القواعد العسكریة فياألمریكیة باستخدام 
  على استفتاء شعبي ولم یكن مجرد قرار سیاسي. التركي قام الرفض
ء ألتراك بالتحرك عسكریًا جالوبما أن میزان القوى ال یسمح  ؛على هذه اإلهانةوللرد 

ة إنتاج أضخم فیلم تركي على اإلطالق، نتیجالرد سینمائیًا هذه المرة، وكانت ال
  كندي مشترك. -بمیزانیة تقدر بحوالي عشرة مالیین دوالر وبإنتاج تركي

" شهرة السلسلة التلفزیونیة التركیة راجي شاشماز" و"بهادیر أوزدینیراستغل الكاتبان " 
حول مكافحة أحد ضباط المخابرات "بوالت  والتي تدور أحداثها ٥٤"وادي الذئاب"

ألمیدار" لعصابات المافیا التركیة، فقاما بكتابة نص هذا الفیلم كاستمراریة للمسلسل 
الناجح وتحت االسم نفسه مع تحویل "وادي الذئاب" من الشوارع الخلفیة في إسطنبول 

دور أكار" "سیردار  إلى المناطق المحتلة في العراق، كما أسند المخرج التركي

                                                 
بعد نجاح الفیلم السینمائي الذي یحمل ھذا االسم، قرر منتجو المسلسل السیر على خطا الفیلم بتحویل قضیتھ في األجزاء    ٥٤

قد عّمق عرض ھذا المسلسل من األزمة التالیة من مناھضة عصابات المافیا إلى صراع جھازي المخابرات التركي واإلسرائیلي، و
  السیاسیة العالقة بین الطرفین منذ الحرب على غزة.
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، مع استقدام عدد من النجوم نجاتي شاشماز"" البطولة إلى بطل المسلسل نفسه
  العرب واألمریكیین لمنح الفیلم صبغته العالمیة.

نجح الفیلم بالفعل في تجاوز السوق المحلیة، فبعد أن حظي بمتابعة غیر مسبوقة في 
ل هولندا والنمسا وألمانیا العدید من الدول األوربیة مثدور العرض التركیة، ُوزع في 

لقي إقباًال جماهیریًا كبیرًا، بالرغم من منع عرضه في عدد من دور السینما األلمانیة و 
لضغوط اللوبي الصهیوني، بل نجح المنتجون أیضًا بتسویقه في الوالیات  نتیجة

  .ةمسلم ُصنع بأید اً عالمی اً فیلمبصفته المتحدة نفسها، مما یسمح لنا بتناوله 
  
  
  صة الفیلمق

بمشهد ألحد الضباط الذین تعرضوا  "وادي الذئاب.. العراق"تبدأ أحداث الفیلم التركي 
یكتب رسالة إلى ف ،قرر االنتحار انتصارًا لكرامة الوطن وقدلتجربة االعتقال تلك 

 یعید الفیلمضابط المخابرات "بوالت" الذي سینتقم له ولألمة التركیة فیما بعد. ثم 
إلى ضابط أمریكي  هاالحقیقیة التي جرت في السلیمانیة، مع إسناد تمثیل األحداث

سام ویلیام مارشال" ویلعب دوره النجم األمریكي "بیلي زین"، والذي " یدعىوهمّي 
أدلى بتصریح مفاجئ لوسائل اإلعالم یقول فیه أنه كان مبهوًرا بالشخصیة التي أداها 

دت هولیوود على تقدیمه عند تناولها ألنها تطرح وجهة نظر مغایرة تمامًا لما اعتا
  لمثل هذه القضایا المثیرة للجدل.

یدخل "بوالت" أرض العراق مع اثنین من مساعدیه لتنفیذ المهمة، وتبدأ األعمال 
البطولیة منذ اللحظة األولى وكأننا أمام نسخة تركیة لألسطورة األمریكیة "رامبو"، 

  أن ُیخدش. البطل الخارق الذي یقتل جیشًا كامًال دون
وللمزید من االنتقام یحشد الفیلم أكبر قدر ممكن من أشكال العجرفة والظلم الذي 
یمارسه األمریكیون ضد الشعب العراقي بكافة أعراقه، فیصور لنا انتهازهم فرصة 

لتبریر  -كما هي العادة في المناسبات-سماع إطالق النار في أحد األعراس الشعبیة 
شبابها، فیتحول االحتفال إلى مجزرة ُیقتل فیها العریس، وتبدأ  اقتحام القریة واعتقال
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العروس األرملة خطتها لالنتقام، إلى أن تلتقي بالضابط "بوالت" ویتعاونان على تنفیذ 
  هدفهما المشترك.

كما یعرض الفیلم أحداثًا مأساویة العتقال عشرات العراقیین ونقلهم إلى أحد 
بسرقة أعضائهم  -الممثل األمریكي جاري بوزي-المستشفیات لیقوم طبیب یهودي 

وبیعها إلى األثریاء في الخارج، وفي مشهد آخر یفتح أحد الجنود األمریكیین النار 
على العراقیین أثناء "شحنهم" إلى المستشفى ألنهم أقل شأنًا عنده من الحیوانات، 

تعذیب، فضًال عن مشاهد أخرى یعاد فیها تجسید ما جرى في سجن أبو غریب من 
  والتي قدمها المخرج بجرأة غیر معهودة مع تعریة الممثلین بالكامل.

في نهایة الفیلم، یبلغ خیال الكاتب درجة إقحام الجنود األمریكیین في معركة وحشیة 
مع المدنیین عند مداهمتهم إلحدى القرى، فتبدأ المعركة بقصف المئذنة التي یعتلیها 

ثم یعیث الجنود فسادًا وتدمیرًا في بیوت القریة مؤذن عجوز ینادي لصالة العشاء، 
الطینیة، بینما یستقتل األتراك في هذه المعركة غیر المتكافئة، وتُقتل لیلى قبل 

نجاحها في طعن "سام" لیقوم "بوالت" بالمهمة مستخدمًا خنجرها، وهو الخنجر الذي 
لى إهدائه لزوجاتهم أهداه العریس القتیل إلى لیلى مؤكدًا على أن أجداده اعتادوا ع

جیًال بعد جیل منذ عصر القائد الكردي صالح الدین األیوبي، لیستقر أخیرًا في قلب 
  القائد األمریكي، وهي رسالة رمزیة تحمل الكثیر من الدالالت.

  
  

  غموض وتناقض
كما هو حال السیاسة التركیة مع صعود حزب العدالة والتنمیة، قد یكون من الصعب 

األیدیولوجیة لصّناع الفیلم دون ترك هامش للخطأ لما تتسم به من  تحدید المرجعیة
الغموض الذي قد یكون مقصودًا. ففي بدایة الفیلم، یقّبل الضابط العلم التركي ویكتب 

في رسالة االنتحار: "في كل یوم قضیناه في العراق سألنا أنفسنا ما الذي كنا نفعله 
أي -ي تلك المنطقة فإنه قد قمع شعبها هناك؟ ثم الحظنا أن كل من امتلك سلطة ف

إال أجدادنا"، ثم یردد: "عاش الوطن" ویضغط على الزناد مفجرًا رأسه.  -األكراد
وتتوالى مشاهد االعتزاز الشدید بالقومیة التركیة طوال الفیلم، فیظهر البطل التركي 
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ل، ویغدو في صورة المخّلص األوحد لألكراد، بینما ینقلب زعیمهم إلى عمیل لالحتال
الموت في سبیل الوطن أمرًا مألوفًا لدى الُمشاهد، وعلى طریقة جیمس بوند في فداء 

  التاج والملكة البریطانیة. 
بالرغم من ذلك، تظل المشاعر اإلسالمیة برأسها أیضًا طوال الفیلم، بل ُیعاد سبب 

في عبد االحتالل في بعض المشاهد إلى البعد عن الدین، إذ نسمع شیخ القریة الصو 
وهو یدعو ربه قائًال: "ألننا  -غسان مسعودالممثل السوري - الرحمن الكركوكي 

تصرفنا بقسوة فیما بیننا فإن عدونا یضطهدنا اآلن... أصبحنا جاهلین، خاطئین 
واآلن مهزومین، لم توقظنا حكمة القرآن والسنة، فأیقظَتنا یا رب عن طریق أعدائنا، 

ه االعتداءات، یا رب.. تقدیرًا لنبیك المبارك الذي أوصل امنحنا القدرة والقوة لنصد هذ
  إلینا اإلسالم دین السالم، ال تحرمنا من الشریعة وال من األخالق التي تركها لنا".

والذي یعزو المشكلة إلى جهل المسلمین -غیر أن هذا التحلیل الجريء لواقع الهزیمة 
بعد، فمواقف الشیخ الصوفي ال ال یتطلع إلى ما هو أ - بدینهم وقسوتهم على بعضهم

تتعدى غالبًا مهمة رسم صورة اإلسالم "المتسامح" النابذ للعنف. ففي أحد المشاهد، 
یقتحم الشیخ عبد الرحمن بیتًا لبعض الشباب المقاومین وهم یستعدون لقطع رأس 

صحفي غربي، فیوبخ قائدهم قائًال: نبینا لم یفعل هذا، ثم یسأله وهو ینزع السیف من 
  ده: هل أنت هللا لتعرف إن كان بریئًا أم ال؟ی

وفي مشهد آخر نجده یحاور الفتاة التي ترملت في حفل زفافها (لیلى) عندما تستأذنه 
للقیام بعملیة فدائیة بین الجنود األمریكیین، فیمنعها ألن من یقوم بهذه العملیة یخالف 

طرًا بقتل العدید من األبریاء إرادة هللا من ناحیتین، فهو یقوم بها من باب الیأس ومخا
المتواجدین في المكان بدون ذنب، كما یقدم ذریعة للغرب لنعت المسلمین باإلرهاب، 

ثم یؤكد مرة أخرى على أن عجزنا نتیجة النحرافنا عن القرآن والسنة ولفشلنا في 
االتحاد، وبما أن الفدائي شخص عاجز، فأعداؤنا یرغبون في زیادة هذه العملیات بل 

  ربما هم من ینظمها، ثم یرى أن الحل یكمن في الدعاء إلى هللا كي نصبح أحرارًا.و 
وبالرغم من وجاهة القول بخطأ التفجیر العشوائي فإن الزعم باستفادة األعداء من 

العملیات الفدائیة ال یتناسب مع أحداث الفیلم نفسه، حیث ال ینتظر المحتل مثل هذه 
ما رأیناه عندما یرابط الجنود األمریكیون على مقربة من الذرائع لینفذ مخططاته، وهذا 
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القریة بانتظار إطالق الرصاص المعتاد في األعراس لیبدؤوا االعتقال، كما یؤكد 
هي السالح األقوى في  -وبغض النظر عن شرعیتها-الواقع على أن هذه العملیات 

الوقوف وراء أي منها، بل مقاومة المحتل ولم یثبت قیام األمریكیین أو "اإلسرائیلیین" ب
یعرض الفیلم تذمر الضابط األمریكي الذي ینجو من إحدى هذه العملیات قائًال: 

كیف یجرؤون؟.. أما اكتفاء الشیخ بالدعاء إلى هللا فیبدو موقفًا انهزامیًا یتناسب مع 
الصورة النمطیة لإلسالم "المعتدل" في ثوب الشیخ الصوفي المهادن والمستسلم إلرادة 

، وتتجسد هذه الصورة بوضوح أكبر في حضرة الذكر الصوفیة التي یقودها الشیخ هللا
  بین أتباعه الدراویش!

وللمزید من الغموض والتناقض، یبدي الشیخ الصوفي رأیًا مغایرًا دون أن ندرك سبب 
التحول، فنراه في مشهد آخر یستأمن أحد أتباعه على المسجد وملجأ األیتام ثم 

"الصبر ال یعني أن تخضع.. الصبر هو أن تقاوم"، والعجیب هو أن  یوصیه قائًال:
الفیلم ال یقدم لنا النموذج المقبول لهذه المقاومة سوى على ید ضباط المخابرات، 

  بینما یظل الشیخ الصوفي بعیدًا عن ساحة العنف حتى النهایة.
  
  

  من یدفع الضریبة؟
فالم عالیة الجودة بجهود وأموال یحق للمسلمین أن یستبشروا خیرًا عندما ُتصنع أ

وٕابداعات مسلمة، لتدفع عنهم تهم اإلرهاب وتعید إلى الساحة شیئًا من توازنها في 
ظل التفرد الهولیودي الطویل، وخصوصًا عندما یتحول اتجاه حركة النجوم من 

  هولیود إلى الشرق ویشارك ممثلون أمریكیون في تقدیم الوجه اآلخر للحقیقة.
ريء آخر لهذا الفیلم وبعد االعتراف بالدوافع االقتصادیة الحتالل ففي موقف ج

العراق؛ ُیسلَّط الضوء وبصراحة بالغة على الدوافع الدینیة "الصلیبیة" إلدارة بوش، 
ویخاطبه  -علیه الصالة والسالم- فیقف القائد األمریكي "سام" أمام تمثال المسیح 

بابل كما وعدت في الكتاب المقدس.. بالقول: "امنحني القدرة من أجل الصراع في 
الجیل القادم سیكون ممتنًا ألبطالهم الذین بنوا مملكة الرب، إنه لشرف لي أن 

یذكرونني في صلواتهم.. عندما خرج القدیس بطرس سألته إلى أین أنت ذاهب؟.. 
هاهي بابل، موطني، ولن تسألني إلى أین أنا ذاهب؟.. أعدك بأني سأموت هنا، 
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هذه األرض، سیتدفق دمي على أرض المیعاد حتى تعود، وحتى تبقى  وسیسقي دمي
أرض المیعاد لنا، فعندما تعود لنا أرض المیعاد سیعود السالم، والذي ُیحّل السالم 

فهو ابن هللا"، كما لم ُیغفل الفیلم أیضًا الوجود "اإلسرائیلي" في العراق فیوجه المخرج 
  ندق یسیطر علیه األمریكیون. عدسته إلى أحد الحاخامات الیهود في ف

بالرغم من هذا كله، تظل المعالجة منقوصة ومحكومة بمرجعیات صناع األفالم 
واألجواء السیاسیة في الدول التي ینتمون إلیها مما قد یفسر مظاهر التناقض التي 

مرت بنا في هذا الفیلم، فإخراج اإلسالم من دائرة التسامح الصوفي إلى ساحة 
یجد الكثیر من الصعوبات في ظل المشهد السیاسي التركي القائم عشیة المقاومة قد 

إنتاج هذا الفیلم، وفي ضوء هذا الواقع یمكننا فهم انسحاب اإلسالم عن الحیاة 
الیومیة ألبطال الفیلم باستثناء الشیخ عبد الرحمن، وظهور لیلى بكامل زینتها بالرغم 

لقریة، كما نتفهم عجز أحد مساعدي من نشأتها في كنف الشیخ الوصي على أیتام ا
  الضابط التركي عن فهم نداء األذان وكأنه یسمعه للمرة األولى.

هذه الصورة الهزیلة لإلسالم قد ال تعني بالضرورة توظیفه براجماتیًا في سبیل 
في الفترة التي -االنتصار للقومیة التركیة، فالدهاء السیاسي للحزب الحاكم في تركیا 

ال بد وأن یترك بصمته التي تستلزم من المراقبین التمهل وقراءة بین  -فیلمأنتج فیها ال
السطور، آخذین بعین االعتبار تلك التناقضات بین المواقف والتي تدعونا للتفاؤل مع 
كل فیلم عالمي ُینتج بجهود عربیة أو مسلمة ویسعى لكسر قیود االحتكار الهولیودي 

ضریبة ببعض التنازالت وتعانق الضابط األتاتوركي للحقیقة، وال بأس حینئذ في دفع ال
  مع الشیخ العثماني تحقیقًا لغایة أكبر.
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  "الجنة اآلن".. عندما تدفع المقاومة اإلسالمیة الضریبة!
  
  
  

" الیومین الجنة اآلنفي فیلمه " هاني أبو أسعدیعرض الكاتب والمخرج الفلسطیني 
س قررا القیام بعملیة استشهادیة، وحسب األخیرین من حیاة شابین فلسطینیین في نابل

تصریحات المخرج فإنه لم یوجه فیلمه هذا إلى الغرب، كما لم یذكر أنه موجه إلى 
العرب أو المسلمین أیضًا، بل صنعه لنفسه أوًال كي یحافظ على وجود شعبه في 

. وبالرغم من ذلك، فقد ُعرض الفیلم في عدة ٥٥التاریخ من خالل هذه القصة
ت عالمیة قبل أن ُیوزع في الدول العربیة، وكان الفیلم العربي الثالث الذي مهرجانا

 رشید بو شارب "غبار الحیاة"بعد فیلم الجزائري  2006یدخل مسابقة األوسكار عام 
، وحاز على جائزة "جولدن جلوب" (الكرة الذهبیة) ألفضل فیلم أجنبي في *)1984(

الجوائز العالمیة، مما یدعونا إلى تصنیف  الوالیات المتحدة، إضافة إلى العدید من
  الفیلم ضمن قائمة األفالم العالمیة.

وهو في  1980، وانتقل عام 1961ُولد المخرج هاني أبو أسعد في فلسطین عام 
سن التاسعة عشرة إلى أمستردام في هولندا لدراسة هندسة الطیران ولكنه تحول فیما 

عدیدة قبل أن ینال فیلمه "الجنة اآلن" شهرة بعد إلى صناعة األفالم، وصنع أفالمًا 
عالمیة واسعة مما دفعه لالنتقال إلى هولیود، وحسب تصریح له فقد عاش في 

  أمستردام لمدة أطول في حیاته مما قضاه في فلسطین.
  
  

  قصة الفیلم.. بین التشویق واألیدیولوجیا
یارات في نابلس یحكي الفیلم قصة شابین فلسطینیین یعمالن في ورشة لتصلیح الس

(سعید وخالد)، ویعانیان من تبعات االحتالل والحصار كأي فرد آخر من "عرب 
". یخسر خالد عمله إلساءته إلى أحد الزبائن، فیخرج الصدیقان إلى أحد المقاهي 48

                                                 
 9/3/2006برنامج حوار مفتوح على قناة الجزیرة،     ٥٥

  ) ولكنھ لم یحصل على الجائزة.2005( أیام المجدیذكر أن "بو شارب" عاد إلى مسابقة األوسكار مرة أخرى مع فیلم    *
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المتواضعة وینقل لنا حوارهما صورة قاتمة عن معاناة الشباب الفلسطیني. وفي طریق 
درس ملتٍح (جمال) یتعاون سرًا مع إحدى خالیا المقاومة، لیزف العودة یلتقي سعید بم

لتنفیذ عملیة استشهادیة في الیوم  -بناء على طلبهما- إلیه خبر اختیار الصدیقین 
  التالي.

 -والذي كتب نص الفیلم بنفسه-من خالل هذه المقدمة الشائقة، یدفعنا المخرج 
ا الموت بملء إرادتهما، ویحاول إلى متابعة تفاصیل الساعات األخیرة لشابین قرر 

الغوص في أعماق كل منهما مبرزًا البعد اإلنساني والعاطفي للفدائیین، ومتعمدًا كسر 
الحاجز النفسي لدى الغرب بهدف تفهم حاجات ودوافع هؤالء الشباب، وتتجلى هذه 

المحاولة في تجمیل صورة االستشهادي بصریًا وسردیًا، فهو شاب حلیق الذقن یرتدي 
بذلة أنیقة، ویقّبل صدیقته قبل المضي إلى الموت (!) وهي محاولة قد تشجع 

المشاهد الغربي على طرح األسئلة حول الجوانب األخرى لحیاة الفلسطینیین بعیدًا 
  عن التخلف والعنف.

بالرغم من حرص المخرج الذكي على تجنب المرجعیات األیدیولوجیة لالستشهادیین 
دیولوجیا كانت تسفر عن وجهها بوضوح، فقد درجت العادة والمقاومین إال أن األی

على تصنیف الفدائیین إلى علمانیین ومتدینین، حیث یرى العلماني (الیساري) في 
"االستشهاد" االختیاري وسیلة أخیرة إلعالن حقه في الحریة وسالحًا فعاًال لكسر 

المتدین على ذلك معنویات العدو وٕایقاع أكبر قدر من الخسائر في صفوفه، ویزید 
باعتقاده أن االستشهاد هو أقصر طریق إلى الجنة، ولكن المخرج قرر إبراز جوانب 
أخرى من شخصیة الفدائي لم تكن واردة في أذهان الكثیرین، ففي الوقت الذي یبدو 

أقرب إلى التدین السطحي ونزقًا وغیر متزن، نجد  -علي سلیمانالممثل -فیه خالد 
خارج التصنیف لعدم إیمانه أصًال  -قیس ناشفالممثل - صدیقه المتعقل سعید

بالقضیة. وعندما یتوجه االثنان لتفجیر نفسیهما في تل أبیب في وقت واحد، یبدي 
خالد شوقه الكبیر إلى الجنة، بینما یبدو سعید مترددًا وغیر مقتنع بصحة ما یقومان 

وجمال فلم ینجح  -هومأشرف بر  الممثل-به. أما صورة قادة الخلیة وهما أبو أكرم 
المخرج في إبقائها على الحیاد، فلحیة جمال وٕامامته بقیة أفراد الخلیة قبل العملیة في 
الصالة وتذكیره الشابین بأنهما ذاهبین إلى الجنة هي دالئل تشیر إلى خلفیته الدینیة، 



  

  ٨١ 

اصل بینما یثیر الشكوك بسلوكه البراغماتي الذي ال یقتصر على تدخینه الشره والمتو 
فحسب بل نجد لدیه المالمح المعتادة للصورة التي تقدمها بعض وسائل اإلعالم لتلك 

  الفئة من "صّناع الموت"!
تتشابك خیوط القصة مع فشل العملیة في المحاولة األولى فیفترق الشابان عن طریق 

ملیة الخطأ، ثم یبدأ خالد البحث عن سعید، بینما یتابع األخیر طریقه وحیدًا لتنفیذ الع
ولكنه یحجم عن تفجیر إحدى الحافالت المكتظة باإلسرائیلیین عندما یلمح فیها طفلة 

صغیرة، ومع حلول المساء یلتقي عن طریق الصدفة بصدیقته سهى التي تخفي 
فیكشف لها عن حقیقة والده الذي كان  -لبنى عزبل الممثلة المغربیة- إعجابها به 

حیاة بعد تصفیة والده من قبل المحتل وهو في عمیًال للصهاینة وأنه یعاني قسوة ال
سن العاشرة، ثم یقّبلها قبلة الوداع ویمضي هاربًا إلى قبر والده ویحاول االنتحار فوقه 

بتفجیر نفسه قبل أن یمنعه خالد في اللحظة األخیرة، مما یثیر الكثیر من التساؤل 
بغیر قضیة، لینحصر البعد حول هذه االنهزامیة المفاجئة للمقاوم الذي بات انتحاریًا 

النضالي للشهادة في مفهوم أضیق نحاول تلمسه في حوار االستشهادي اآلخر 
  (خالد) مع سهى التي ترفض الفكرة من أساسها وبشدة. 

في المشهد التالي، یدور حوار طویل بین سعید والمشرف على العملیة (أبو أكرم)، 
نظره، فیبدأ بالشكوى من السجن الكبیر ویمنح المخرج لسعید وقتًا كافیًا لشرح وجهة 

الذي یسمى الضفة الغربیة، ومن الجرائم التي یرتكبها االحتالل في حق الشعب 
الفلسطیني، أما الجریمة الكبرى في رأیه فهي استغالل ضعف الناس وٕاسقاطهم في 

فخ العمالة ثم تصفیتهم، إذ كان والده طیبًا ولكنه ضُعف في یوم ما، ویجب أن 
االحتالل نفسه تبعات هذا الضعف. وقبل أن یسمح المخرج بتحول بوصلة  یتحمل

االستشهادي من قضیة المقاومة إلى تبریر الخیانة، یتذمر سعید من عجزه أمام 
صمت العالم عن جرائم االحتالل، ومن المحتل الذي یلعب دور الضحیة والجالد في 

رامته وٕایصال رسالته حتى وٕان آن واحد، ویعلن عزمه على تنفیذ العملیة السترداد ك
لم یبق أمامه سوى لعب دور المقتول والقاتل برد الفعل في آن واحد، وُیقفل الحوار 

األخیر لالستشهادي دون أن یأتي على ذكر الجنة التي وضعها المخرج عنوانًا 
  لفیلمه.
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في المشهد األخیر یخرج الصدیقان مرة أخرى إلى تل أبیب، ونكتشف أن خالد قد 
اجع عن العملیة ولم یأت إال إلقناع صدیقه بالعودة، ولكن سعید یباغته ویمضي تر 

، وُیختم الفیلم ”قدمًا في خطته، ثم یفجر نفسه في حافلة ملیئة بالجنود "اإلسرائیلیین
  بشاشة بیضاء تعطي المشاهد هامشًا واسعًا من التأویالت المتباینة.

  
  

  تجرید المقاومة
ر من التساؤالت، إذ لم یكن التحول في مسار شخصیة یثیر تطور األحداث الكثی

البطلین مقنعًا، فلماذا یبدي سعید ترددًا في البدایة ما دام مصرًا على المضي قدمًا 
بهذه القوة؟ وكیف یمكن لسهى أن تقنع خالد في حوار قصیر وغیر متكافئ بالعدول 

قل أن یتحول هذا عن رغبته العارمة في الوصول إلى الجنة بأقصر الطرق؟ وهل یع
إلى موقف مناقض  -حسب قوله-االندفاع المدعوم بقناعة دینیة وعجز عن النضال 

  تمامًا في اللحظة األخیرة وٕالى اقتناع ال ینقصه الحماس بوجود طرق أخرى للنضال؟
من جهة أخرى، یتعمد الفیلم منح الفرصة الوحیدة لالستشهاد إلى سعید بدًال من 

بشرح وجهة نظره بكل عقالنیة وهدوء دون أن یناقشه أحد،  خالد، كما یسمح لسعید
في الوقت الذي نجد فیه خالد عاجزًا عن تبریر دوافعه بدون غضب وانفعال شدیدین، 

في نقض  - الفتاة المثقفة والتي عاشت جزءًا من حیاتها في الخارج-ثم تنجح ُسهى 
اإلنسان وعدم تقدیم  هذا الدوافع مع وجود حلول بدیلة كاللجوء إلى منظمات حقوق

المبررات للمحتل لتطبیق المزید من القمع عند تنفیذ مثل هذه العملیات، أما الرأي 
األكثر وضوحًا فهو الذي ُیختتم به حوارهما عندما تصرخ في وجه خالد قائلة: لیست 

  هناك جنة، إنها مجرد خرافة في رأسك (!).
ه فكریًا بل جردته أیضًا من دوره هذه الصورة الهزیلة لالستشهادي لم تكتف بتفریغ

الفاعل والحقیقي من خالل تقدیمه في صورة الكومبارس الذي یتلقى األوامر في اللیلة 
األخیرة من حیاته. أما الصورة التي ظهر فیها القادة فال تبتعد كثیرًا عن الصورة 

ز والمحبط النمطیة الغربیة لمدبري "العملیات اإلرهابیة" الذین یدفعون الشباب العاج
إلى الموت بالنیابة عنهم، فشخصیة جمال المریبة ال تدعو لالرتیاح، بنظراته التي ال 

تخلو من الخبث وتدخینه الشره، أما مشهد تناوله للشطائر ببرود أثناء قراءة خالد 
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بیان االستشهاد أمام الكامیرا فیجرده حتى من المشاعر، ویبرز سیطرته التامة على 
  نة التي ینعم بها في الوقت الذي یدفع فیه اآلخرین إلى الموت!الموقف والطمأنی

یتكرر التنمیط أیضًا خالل مشهد تحضیر الشابین للعملیة على خلفیة إسالمیة، حیث 
ل المیت ثم تركیب األحزمة  یقوم عناصر الخلیة بحالقة رأسیهما وتغسیلهما كما ُیغسَّ

صطف الجمیع خلف رئیسهم في صالة الناسفة وٕالباسهما بذالت فاخرة، وفي النهایة ی
جماعیة، وتتوالى هذه اللقطات الصامتة على خلفیة دعاء جماعي نمطي: "اللهم 
شتت شملهم وفرق جمعهم..."، في ربط سمعي وبصري الشعوري بین "اإلرهاب" 

  *والعبادة!
هذه المشاهد وغیرها تفسر حصول الفیلم على تمویل فرنسي، هولندي، ألماني، بل 

صندوق السینما في "إسرائیل"، ثم وصوله إلى دور السینما في أوربا  وحتى من
والوالیات المتحدة وعرضه في أكثر من خمس وأربعین دولة، وترشیحه من قبل 

السلطة الفلسطینیة للمشاركة والفوز بعدد من الجوائز في كبرى مسابقات األفالم في 
ع الفیلم من االنتشار والفوز العالم. ویبقى كل ما قیل عن الضغوط التي مورست لمن

باألوسكار خارج دائرة االهتمام إلدراكنا المسبق بقدرة هذه الضغوط على منع الفیلم 
من الوصول إلى مسابقة األوسكار في حال تأكد إصرار اللوبي الصهیوني على 

طرده، وهذا ال یقلل من شأن تصریحات المخرج حول صناعة الفیلم بتقنیات بصریة 
أنها لیست السبب الوحید في رأینا للوصول إلى العالمیة، خصوصًا وأن عالیة إال 

أداء بعض الممثلین لم یكن مقنعًا، مثل الهدوء المتكلف إلى درجة البرود في أداء 
الممثل قیس ناشف، واللهجة الهجینة وغیر المقنعة على لسان لبنى عزبل، فضًال 

ویین والكومبارس، وهو أمر قد یبدو عن تدني مستوى األداء لدى معظم الممثلین الثان
مبررًا لدى المشاهد العربي الذي یدرك صعوبة العثور على محترفین في األرض 

  المحتلة، ولكنها نقطة ضعف محسوبة لدى المشاهد الغربي وحكام مسابقة األوسكار.

                                                 
- 2006المنتج عام” United 93“شائعاً في العدید من األفالم التي تتعرض لقضایا اإلرھاب، ففي فیلم  بات ھذا األسلوب   *

والذي یعرض قصة خطف إحدى الطائرات األربعة صباح الحادي عشر من سبتمبر الستھداف الكونغرس، تأتي  - على سبیل المثال
عرب یؤدون الصالة ویقرؤون القرآن في غرفة بإحدى الفنادق  افتتاحیة المخرج والسیناریست "بول غرینغراس" بلقطات لشباب

األمریكیة، وبالتوازي مع لقطات للمدن األمریكیة وشوارعھا النابضة بالحیاة، ثم عودة إلى الخاطفین الشباب أثناء استعدادھم لتنفیذ 
رة أخرى أن یجسد أدوار الخاطفین ممثلون جریمتھم البشعة، وكل ذلك على خلفیة صوتیة لتالوة من القرآن الكریم! والمؤسف ھنا م

  . عمر بردونيو لویس السامري ،خالد عبد هللاعرب، وھم 



  

  ٨٤ 

من جهة أخرى، وبالرغم من كل ما قیل حول موقف صانع الفیلم من المقاومة، فمن 
الزم «إنصافه بالعودة إلى اعترافه األخیر بأنه قد "غّیر رأیه"، مصرحًا بأنه: الواجب 

  .٥٦»تكون األولویات المهمة حالیًا دعم المقاومة في أي شكل في الدراما
ولكن؛ هل سینجح هاني أبو أسعد بموقفه الجدید هذا في إقناع ممولیه بدعم أفالمه 

أخرى؟ وٕاذا كان ذلك مستحیًال فهل الجدیدة والمشاركة في مسابقة األوسكار مرة 
  سیدعمه الممولون العرب هذه المرة؟

  

یبقى أن نشیر قبل اختتام هذا الفصل إلى أن فیلمًا فلسطینیا آخر تم ترشیحه لمسابقة 
" للمخرج عجمي، وهو فیلم "2010األوسكار في فئة أفضل فیلم أجنبي عام 

ي "یارون شیني"، والذي یسلط " باالشتراك مع اإلسرائیلسكندر قوبطيالفلسطیني "
الضوء على معاناة الفلسطینیین في یافا. ومن الجدیر ذكره أن قوبطي  قد تجرأ بعد 

ترشیح فیلمه لألوسكار من قبل "إسرائیل" على التصریح بأن فیلمه لیس إسرائیلیًا، 
فهو فلسطیني وال یمثل "إسرائیل" وال هي تمثله كوطن، ولعل هذه التصریحات كانت 

  ى أسباب فشل الفیلم في المسابقة.إحد
  

  
  الجوائز العالمیة التي حصل علیها فیلم "الجنة اآلن":

  جائزة مهرجان برلین للسینما العالمیة.   •
  جائزة الفلم األوروبي.  •
  هولندا.  فيجائزة العجل الذهبي   •
  جائزة الجولدن جلوب في الوالیات المتحدة.   •
  لعالمیة في جنوب أفریقیا.جائزة مهرجان دوربان للسینما ا  •
  جائزة منظمة العفو الدولیة "آمنستي إنترناشیونال".  •
  وجائزة قراء صحیفة "مورغن بوست".  •

                                                 
  ]2009/  9/  1موقع الجزیرة نت، بتاریخ برنامج "حوار مفتوح" على قناة الجزیرة [ورد ھذا التصریح في    ٥٦
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  "سیریانا".. تعاطٌف معنا أم ترسیخ لعجزنا؟!
  
  
  

أعتقد أن تحلیل الفیلم األمریكي "سیریانا" لیس باألمر السهل، فهو مثال جید على 
كة الُمحكمة، ویحتاج المشاهد لفهمه إلى التركیز بشدة على األفالم المعقدة وذات الحب

محاور القصة التي تسیر بالتوازي دون أي تقاطع، لیكتشف في اللحظات األخیرة 
تجمع الخیوط لتشتبك معًا في نقطة واحدة، وهي التي تشیر بجرأة بالغة إلى أن كل 

صالح فئة قلیلة من ما یجري في عالَمي السیاسة واألعمال لیس إال خطة مرسومة ل
المتنفذین في الوالیات المتحدة، وبهذا یمكن فهم شعار الفیلم الذي رافق ملصقاته: 
"كل شيء مترابط"!.. فالجمیع مدان بطریقة أو بأخرى في هذا الفیلم: األمریكیون، 

العرب، الباكستانیون، اإلیرانیون، وحزب هللا، إذ یسعى الجمیع لتحقیق مصالحه في 
ة الحساسة من العالم، باستثناء عنصر واحد ال نرى له وجودًا یذكر في هذه المنطق

  الفیلم.. وهو "إسرائیل"!
الفیلم من تألیف وٕاخراج "ستیفن جاَجن" الحاصل على جائزة األوسكار عن سیناریو 

، وقد استوحى قصة فیلمه من كتاب "ال أرى 2000عام ” Traffic“فیلم "المرور" 
مؤلفه "روبرت بایر" والذي كان عمیًال للمخابرات األمریكیة ل» See No Evil«شر ا" 
ومسئوًال عن ملف الشرق األوسط خالل ثالثین عاًما، حیث یدور هذا » سي آي ایه«

الكتاب حول أسرار هذه المخابرات وعالقتها بشركات النفط وبمالحقة خالیا 
ي باهتمام كبیر في ، وحظ2005"اإلرهاب" في العالم اإلسالمي. وقد أنتج الفیلم عام 

دور العرض األمریكیة والعالمیة، وفاز النجم جورج كلوني عن دوره فیه بجائزة 
  األوسكار ألفضل ممثل في دور مساعد. 

  
  

  قصة الفیلم
یلعب "جورج كلوني" دور العمیل لالستخبارات األمریكیة "بوب بارینز"، حیث ُیطلب 

ف اإلیقاع بها وتفجیرها، ولكنه منه بیع صاروخین إلحدى الجماعات في طهران بهد
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الممثل المصري -یفاجأ بأن أحد الصاروخین سیسلم على الفور إلى "إرهابي" مصري 
وتظهر المفارقة عندما یعّد "بوب" تقریرًا لقادته في واشنطن حول ما  -عمرو واكد

جرى ولكن قادته ال یكترثون لألمر لسبب غیر مفهوم، بالرغم من تصریحهم له بأن 
 -وكان ذلك في عهد خاتمي-ال یأتي من إیران التي یحكمها اإلصالحیون  الخطر

وال من العرب المتحالفین مع أمریكا، بل من "الذین یریدون أن یردوا العالم إلى ما 
كان علیه قبل أربعة عشر قرنًا". ونتیجة لهذا التقصیر؛ تتحقق مخاوف "بوب" 

یة فدائیة ینفذها شاب باكستاني وینفجر الصاروخ في ناقلة نفط أمریكیة عبر عمل
  بعد طرده من عمله في شركة نفطیة عربیة. - الممثل اإلیراني مظهر منیر-یائس 

وفي عملیة أخرى یسافر "بوب" إلى لبنان متخفیًا في شخصیة رجل كندي لمالحقة 
الممثل السوداني األصل - ولي عهد إمارة عربیة نفطیة (األمیر ناصر السباعي) 

 محمدالممثل -فیلجأ إلى أحد قادة حزب هللا "سید حسین هاشمي"  -قألكساندر صّدی
لیأخذ إذنه ویطمئنه بأن مهمته المخابراتیة في بیروت ال عالقة لها بالحزب،  -مجد

وكأن بیروت تقع كلها في قبضة حزب هللا الذي یجب أن یوافق على كل ما یجري 
سوي)، والذي یتصرف أیضًا فیها، ثم یطلب "بوب" المساعدة من عمیل إیراني (المو 

في بیروت كما یشاء في إشارة إلى النفوذ اإلیراني في لبنان، ولكن الموسوي یفاجئ 
صدیقه "بوب" باختطافه وتعذیبه بوحشیة للحصول على أسماء الجهات التي أرسلته، 

  ولوال تدخل حزب هللا إلنقاذه في اللحظة األخیرة لُقطع رأسه!
ر ناصر المحلَل االقتصادي األمریكي "برایان" مستشارًا في الوقت نفسه یعّین األمی

له، والذي یحرص على تحذیر األمیر مما یحاك من مؤامرات لالستحواذ على النفط 
بین كل من والده وشقیقه وبین األمریكیین، فیحتدم التنافس بین األمیر ناصر وشقیقه 

ما األمیر حمد على خالفة والده -أكبر كرتزاالممثل - األصغر األمیر مشعل 
وبما أن األمیر ناصر یحمل أفكارًا "تنویریة"  -ناظم صوالحةالممثل -السباعي 

إلصالح بالده ویسعى للتمرد على الغرب بتصدیر نفطه إلى الصین بدًال من 
الوالیات المتحدة، فإن العمیل "بوب" یكتشف أخیرًا أن الهدف من تكلیفه بمالحقة 

على أوامر قادته ویحاول إنقاذ األمیر فُیقتل االثنان معًا األمیر هو قتله، ولكنه یتمرد 
  عبر صاروخ أمریكي موجه باألقمار الصناعیة!
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  رموز ورسائل وصور نمطیة
الفیلم مليء بالرموز واإلشارات السیاسیة واألیدیولوجیة والتي یتطلب تفكیكها إعادة 

لم منها طرفا الصراع المشاهدة أكثر من مرة، فضًال عن الصور النمطیة التي ال یس
األمریكي والعربي، ولعل الصورة األكثر تنمیطًا للمسلم "اإلرهابي" هي تلك التي 

في دور (محمد شیخ عجیزة)، فنرى شابًا ملتحیًا بمالبس  عمرو واكدیجسدها 
خلیجیة، یخفي وراء ابتسامته المصطنعة الكثیر من الحقد والشر ویحسن اصطیاد 

مل لیعوضهم عن الفقر والشعور بالغربة بإقحامهم في الشباب العاطلین عن الع
جماعته، حیث یجدون الطعام والمأوى والترفیه فضًال عن الشعور باالنتماء، ومن 

خاللها ُتغسل أدمغتهم ویتحولون إلى قنابل موقوتة لتنفیذ العملیات االنتحاریة.  
تواطئه مع الحكام  وبالرغم من جرأة الفیلم على إشراك الغرب في المسؤولیة من خالل

الفاسدین لنهب خیرات الشعوب المسلمة، فقد وقع في مطب اتهام الفقر بكونه 
المحرض األول على "انتحار" هؤالء الشباب، وهو ادعاء ال یمكن تعمیمه لعلمنا بأن 

  الكثیر منهم ینحدر من عائالت میسورة. 
ومواقع نفوذه في من جهة أخرى، یفاجئنا المخرج بصورة نمطیة صادمة لحزب هللا 

بیروت، كما تبدو المدینة الجمیلة على الهیئة التي كانت علیها خالل الحرب األهلیة، 
فال نرى سوى الدمار والفقر والشباب المسلحین یملؤون األزقة واألسطح وكأنهم في 

  حالة استنفار لهجوم محتمل!
"مات دیمون" أما المرأة الخلیجیة فظهرت في صورتها التقلیدیة مع تعلیق بصوت 

(المحلل برایان) یختزل فیه رؤیته للبالد على أنها نساء یرتدین العبایات السود 
ویمشین خلف الرجال بخمسة أمتار، ورجال یرتدون مالبس بیضاء نظیفة وال 

یضطرون للعمل في ذلك الجو الحار فیسندون مهمة خدمتهم إلى العمالة اآلسیویة! 
م للعرب والمسلمین سیئة بالكامل، فهم متخلفون، وتكاد الصورة التي یقدمها الفیل

كسالى، عنیفون وٕارهابیون، أما حكامهم فمتواطئون مع الطغمة السیاسیة والرأسمالیة 
  في الغرب. 
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أما ما قیل عن تعاطف الفیلم مع العرب بإظهارهم في موقع الضحیة لإلمبریالیة 
ما یجري في المنطقة  إجحاف مضاعف، فالفیلم یتناول -في رأیي-األمریكیة فهو 

بمفاهیم ورؤى استشراقیة، والحالة "اإلیجابیة" الوحیدة للعرب نراها في المشهد الذي 
یعلن فیه األمیر ناصر لمستشاره األمریكي عن خطته إلصالح بالده بتعدیالت 

سیاسیة استقاها من دراسته في أكسفورد، وكأن اإلیجابي العربي الوحید هو ذاك الذي 
  رب وعاد إلى بالده المتخلفة بأفكار التنویر األوربیة!تعلم في الغ

وبالرغم من تصویر معظم مشاهد الفیلم في دبي والمغرب، فقد فوجئت أجهزة الرقابة 
اإلماراتیة فیما بعد بمشاهد غیر مقبولة واشترطت حذفها، ومن أهمها مشهد یظهر 

لى الغمز الذي فیه جنود عرب یضربون العمال اآلسیویین على الحدود، إضافة إ
یتردد على لسان "مات دیمون" عندما یشیر إلى قیام شركة بن الدن بأعمال التكییف 
في الحرم المكي وجنیها بذلك الملیارات، وهو أسلوب معروف في الدعایة اإلعالمیة 

  "البروباغاندا" حیث ُیرَبط بین أمرین في جملة ظاهرها البراءة وباطنها االتهام!
  
  

  الضریبة
ف العرب والمسلمون الذین شاركوا في الفیلم بترسیخ هذه الصور النمطیة، بل لم یكت

قدموا لصّناعه خدمة إضافیة مجانیة، فاالنطباع األهم الذي یحصل علیه المشاهد 
من الفیلم هو أن العرب والمسلمین لیسوا مجرد شعب متخلف وغرائزي، أو حتى فئة 

فهموا حقیقة المؤامرة التي تحاك لهم، مقهورة من الناس، بل هم أقل شأنًا من أن ی
حیث یتساءل األمیر ناصر أمام مستشاره األمریكي عما یجري في المفاوضات بین 

أخیه مشعل واألمریكیین لیصرخ المستشار في وجهه ویوقظه من غفلته، فاألمریكیون 
یریدون االستحواذ على تسعین بالمئة من احتیاطي النفط العالمي الذي ما زال في 

الده في الوقت الذي ینفق فیه األمیر مالیین الدوالرات في واحدة من حفالته. ب
واألسوأ من ذلك أن تجابه صحوة األمیر وسعیه لتحریك الشعب للتمرد على أخیه 

برفض أمریكي عاجل، فالقوة األسطوریة ألسیاد واشنطن لن تتضرر برفض العمیل 
وال یتطلب األمر سوى توجیه صاروخ "بوب" االنصیاع ألوامرهم وقتل األمیر الشاب، 



  

  ٨٩ 

من الفضاء الخارجي لقلته في بالده ووسط حراسه، وكأن األمریكیین یسیطرون على 
  األرض والسماء معًا ولن یقف شيء في وجه مصالحهم.

واألمر نفسه یتكرر على الجانب األمریكي عندما یعجز محام أسود عن التصدي  
كبریات شركات النفط والمتواطئة مع األمیر لقضیة الفساد التي یكتشفها في إحدى 

العربي، بل ینال المحامي الشریف سخریة الذعة في وسط الشارع لمجرد بحثه عن 
، ”الفساد هو ما یحمینا“العدالة، ونسمع الحقیقة المرة التي ُتعلن على مسامع المارة: 

لذي یذهب وهو الفساد نفسه الذي یتسبب في إهمال نمو الخالیا اإلرهابیة، وهو ا
ضحیته العمیل "بوب" بمجرد أن یصحو ضمیره. وبهذه النهایة السوداویة تسقط 

الكثیر من االحتماالت ویبقى الشعور المحبط بعدم جدوى التغییر، فإدانة الشر في 
األعمال األدبیة والفنیة ال تكفي ما لم ینتهي الحال بإقامة العدل وٕاعادة التوازن إلى 

  ذهن المتلقي.
  

هنا هو احتفاء اإلعالم العربي بالمشاركة "المشرفة" للفنان الشاب عمرو  المفاجئ
واكد في هذا الفیلم، وتنظیم ندوة جماهیریة في قصر السینما بالقاهرة لجمعه مع 
معجبیه، وكأن ظهور اسم ممثل عربي في فیلم عالمي هو بحد ذاته شرف یرفع 

  رؤوس العرب حتى وٕان كان في صورة نمطیة مسیئة!
الذي ُفتح له باب العالمیة -الجدیر بالذكر أن الممثل السوري غسان مسعود  ومن

كان قد رفض دور األمیر حمد  -بعد أداء دور صالح الدین في فیلم "مملكة السماء"
السباعي لیقبل به الممثل ناظم صوالحة، وبالرغم من رفض عمرو واكد المشاركة في 

فقد قبل المشاركة في هذا الفیلم ألنه  -حسب قوله-فیلم أجنبي آخر مسيء لإلسالم 
یفضح الجرائم التي ترتكبها أمریكا لالستیالء على ثروات دول الخلیج، وألن جمیع 
الممثلین یجسدون شخصیات إنسانیة بما فیهم اإلرهابي، وهو یؤمن بأن الجمهور 

هنا  ، وكأن القضیة األهم٥٧والرقابة في مصر سیفهمون رسالة الفیلم ولن یسیؤوا الفهم
هي عدم استیاء الجمهور المصري وعدم منع الفیلم من العرض من قبل الرقابة 

المصریة، دون االلتفات إلى أن الدور الذي لعبه سیكّرس الصورة النمطیة لإلرهابي 

                                                 
 2006مایو  7لقاء مع موقع في الفن،     ٥٧
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المسلم لدى مالیین المشاهدین الغربیین، وربما بعمق لم یسبق له مثیل من خالل 
ة المسلم بین جماعته وتالمیذه، والحوارات المفصلة تفاصیل الحیاة الیومیة لقائد الخلی

  التي تربط اإلرهاب بالعفة وصالة الجماعة وتعلم القرآن!
ألكساندر من جهة أخرى، لم یتنبه الكثیر من النقاد العرب إلى أن الممثل البریطاني "

" الذي لعب دور األمیر ناصر قد ُولد في السودان ألب سوداني وأم بریطانیة سیدیج
اسمه األصلي صّدیق الطاهر الفاضل المهدي، وأن أصوله تعود إلى مؤسس و 

الحركة المهدیة محمد أحمد المهدي، وأنه ابن أخ رئیس الوزراء السوداني السابق 
  (الصادق المهدي). 

 1995وحتى  1993التلفزیونیة منذ موسم ” Star Trek“شارك "صّدیق" في سلسلة 
فاضل، ثم قرر تبدیله الحقًا للمزید من االندماج، محتفظًا باسمه الحقیقي صّدیق ال

وعاد إلى لعب األدوار النمطیة المسیئة عندما ظهر في دور اإلرهابي العربي "أسعد" 
" والذي ُعرض على إحدى 24في الموسم السادس من المسلسل البولیسي الشهیر "

  .2008عام  mbcقنوات مجموعة 
من قبل بعض الممثلین المسلمین، فبالرغم من  أخیرًا، یبدو أن الضریبة لم ُتدفع فقط

حصول طاقم العمل على إذن التصویر في كل من دبي والمغرب فقد فوجئت أجهزة 
الرقابة اإلماراتیة فیما بعد بمشاهد غیر مقبولة واشترطت حذفها، ومن أهمها مشهد 

بال  یظهر فیه رجال شرطة الحدود في دولة خلیجیة وهم یضربون العمال اآلسیویین 
ذنب. وال ننس اإلشارة إلى التنمیط الذي یتردد على لسان "مات دیمون" لطبیعة حیاة 

الناس في دول الخلیج برفقة لقطات تم تصویرها أیضًا في دبي، فضًال عن الغمز 
المقصود في حدیثه عن قیام شركة "بن الدن" بأعمال التكییف في الحرم المكي 

معروف في الدعایة اإلعالمیة "البروباغاندا"  وجنیها بذلك الملیارات، وهو أسلوب
  حیث ُیرَبط بین أمرین في جملة ظاهرها البراءة وباطنها االتهام!



  

  ٩١ 

  الكومیدیون المسلمون في أمریكا.. سخریة منا أم ألجلنا؟!
  
  
  

بالرغم من الصورة التي یحرص األمریكیون على ترویجها في العالم حول قیام أمتهم 
دیمقراطیة، وقوة القانون في حمایة حق األقلیات واألعراق في على مبادئ الحریة وال

المساواة مع الجمیع، فإن الحقیقة التي ال یمكنهم نفیها هي عدم سیادة هذه المبادئ 
المثالیة على الثقافة العامة في المجتمع األمریكي، حیث تبقى في معظمها مجرد 

خصوصًا عندما یتعلق األمر  شعارات وقواعد أخالقیة وقانونیة بعیدة عن التطبیق،
بالتمییز ضد السود والمسلمین، بل یؤمن الكثیر من األمریكیین بأنه یتوجب على 

المهاجرین اللجوء إلى الكومیدیا إذا ما أرادوا حقًا تدریب األمریكیین على نبذ 
  العنصریة.

ت أدرك الكثیر من المهاجرین صحة هذه القاعدة ونجاعتها، وطبقوها بنجاح في فترا
مختلفة من القرن العشرین، وكان للكومیدیین السود على وجه الخصوص دور كبیر 
في لفت أنظار المجتمع إلى قضایاهم في عقدي الستینات والسبعینات، حتى تمكنوا 
بالفعل من الحصول على تأیید الكثیر من البیض لحقوقهم المدنیة، فلمعت حینذاك 

ر، صموئیل رید وبیل كوسبي. ویدعم أسماء كل من دیك غریغوري، ریتشارد بریو 
البروفسور "جاك شاهین" من جامعة إیلینوي الرأي القائل بالدور الكبیر للفكاهة في 
إعادة النظر في الصور النمطیة فیقول: "ال أعتقد أنك ستبّدل تفكیرك فجأة خالل 

 مشاهدتك للعرض، ولكنك عندما تغادر وتسمع الروایات اإلخباریة فیما بعد، سیظهر
لك الحًقا صحة بعض ما تبّین في ذلك العرض، وعندها ُیعید الناس التفكیر 

باألمور"، كما ُینقل عن الكومیدي الراحل المعروف "بیتر أوستینوف" قوله: "إن الناس 
  یأتون دائمًا إلي بعد نهایة العرض لیقولوا لي: شكرًا جزیًال لك ألنك جعلتنا نفكر".

أكبر حركات االضطهاد في التاریخ األمریكي إثر  وبعد تعرض المسلمین لواحدة من
هجمات سبتمبر، لجأ بعض الشباب الموهوبین من ذوي األصول اإلسالمیة إلى 

"الكومیدیا" كوسیلة إلیصال صوتهم إلى المجتمع. یقول الكومیدي مصري األصل 



  

  ٩٢ 

 ": "ال یمكننا أن نعّرف بأنفسنا بالطرق الجادة ألنه لن یسمعنا أحد،أحمد أحمد"
  فالطریقة الوحیدة للقیام بذلك هي أن نأخذ األمر بطریقة هزلیة"!

؛ ُعرض على العدید من القنوات األمریكیة فیلم وثائقي بعنوان 2007وفي عام 
 Muslim American Comics" "الكومیدیون األمریكیون المسلمون ینهضون"

Come of Ageكیین من " ُصورت فیه تجارب وحیاة خمسة كومیدیین مسلمین أمری
أزهر عثمان،  الهنديتیسا هامي،  اإلیرانیةأحمد أحمد، أصول شرقیة وهم المصري 

.. وهم جمیعًا أمریكیو المنشأ والوالدة، دین عبید هللا ومیسون زایدوالفلسطینیان 
ویمكن القول بأن هؤالء الخمسة هم من أكثر الكومیدیین المسلمین شهرة في أمریكا 

األساس على تقدیم النكات والمواقف المضحكة في المسارح الیوم، وتقوم مهنتهم في 
 Stand upوالنوادي اللیلیة، وفقًا لما یسمى في الوالیات المتحدة بالكومیدیا اإللقائیة "

comedy."  
قد یبدو الدافع الذي أعلنه معظم أو جمیع هؤالء الكومیدیین العتالء المسرح في غایة 

اع عن الحقوق اإلنسانیة والقانونیة لمالیین النبل، فهم یحملون بذلك رایة الدف
المسلمین في أمریكا، بل ویفتحون الباب أمام المجتمع األمریكي لالقتراب من 

اإلسالم وطرح األسئلة بجدیة أكبر، ولكن صحة هذه الدوافع والطرق التي یسلكها 
ن بعض أولئك الشباب تحتاج إلى تحقیق، فبعض النكات تبدو مؤلمة حقًا للكثیر م

المسلمین الذین ال یستسیغون هذه السخریة الالذعة، كما ال یبعد أن یستغل بعض 
  الكومیدیین تلك الموجة العتالء سلم الشهرة وجني المال على حساب غیرهم!

  
  كومیدیات مسلمات.. ولكن!

: "أنا ما زلت عذراء، بملء إرادتي.. [ثم میسون زاید في إحدى نكاتها الساخرة تقول
رادة والدي أیضًا"!.. ویضحك الجمهور األمریكي ساخرًا، بینما تقول تستطرد] وبإ

میسون أمام الكامیرا في الفیلم الوثائقي سالف الذكر أنها لم ترغب بارتداء الحجاب 
في أمریكا وأن والدها قد احترم رغبتها تلك، لذا ظهرت على الشاشة بمالبس قصیرة 

الفتاة المسلمة والدفاع عنها وفقًا لمفاهیمها جدًا، ولم یمنعها ذلك فیما یبدو عن تمثیل 
  الخاصة!
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وبالرغم من إصابتها بشلل دماغي جزئي فقد حصلت میسون على درجة البكالوریوس 
في التمثیل وقدمت عروضًا في مسارح عدیدة في الكثیر من الوالیات األمریكیة، ثم 

المدن المحتلة مثل  انتقلت لتقدیم عروضها في المناطق التابعة للضفة الغربیة وبعض
  الناصرة، حیفا، بیت لحم، رام هللا، والقدس.

"، والتي تعیش مع والدیها المهاجرین من إیران، تیسا حاميأما الكومیدیة اإلیرانیة "
فقد اختارت وضع الحجاب على رأسها أثناء ظهورها على المسرح إلضفاء بعض 

دینین، حیث تنقل في إحدى المصداقیة، وبالرغم من اعترافها بأن والدیها غیر مت
نكاتها عن أمها أن جدها عالم الدین "سیتقلب في قبره لو عرف أن حفیدته كانت 

على خشبة المسرح تتحدث عن السحاقیات"، إال أنها تحرص على استشعار معاناة 
المسلمات المحجبات في أمریكا، حتى وٕان سخرت من حجابهن عندما صعدت على 

وهي ترتدي  2004ي بوسطن في إحدى لیالي أغسطس خشبة مسرح ناٍد كومیدي ف
بنطاًال أسود ومعطفًا أسود یصل إلى الفخذ مع غطاء للرأس، ثم حدقت في الجمهور 

وقالت: "كان ینبغي علّي حقًا أن أرتدي معطفًا طویًال"، ثم أضافت: "غیر أني 
  شعرت بنوع من الفسق الیوم"!

"، والتي قدمت نیفین فارسادنیة األصل "مواقف ساخرة أخرى تتكرر مع الكومیدیة إیرا
عرضًا ساخرًا تحت اسم  2004في مهرجان نیویورك الدولي الثانوي للفنون عام 

"Bootleg Islam "وهو العرض الذي أشارت إلیه صحیفة "وول ستریت جورنال ،"
على غیر عادتها، إضافة إلى اهتمام صحیفة "نیویورك صن" به في تحقیق أجرته 

السیاسي، علمًا بأن عرض "نیفین" ال یكاد یتعرض للسیاسة، فمعظم حول المسرح 
اهتمامها منصب على استلهام المواقف المثیرة للسخریة من عائلتها كنموذج للعائلة 

المسلمة، كالسخریة من ابنة عمتها العذراء الساذجة والبالغة من العمر ثالثة وعشرین 
  لة زفافها!عامًا والتي تحلم برؤیة زوجها عاریًا في لی

األمر نفسه یتكرر مع فتاة أخرى وجدت في عائلتها المتدینة مادة غنیة بالنكات 
الظهور على المسرح كانت  "شازیا میرزا" المثیرة لضحك األمریكیین، فعندما بدأت

ترتدي الحجاب، وبالرغم من خلعه الحقًا فهي تزعم أنها متدینة جدًا، وُیذكر أن 
نحتها فرصًا للشهرة أكثر من معظم زمیالتها مثل صحیفة وسائل اإلعالم األمریكي م
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، وهو ما یمكننا تفهمه CBSعلى شبكة  Minutes" "60"نیویورك تایمز" وبرنامج 
عندما نستمع إلى بعض نكاتها، إذ تقول في إحداها: "اسمي شازیا میرزا.. هذا ما 

النكات لم تطلقها  تقوله على األقل رخصتي لقیادة الطائرات".. علمًا بأن أمثال هذه
  "میرزا" إال بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بفترة قصیرة.

أما عن عائلتها الباكستانیة المقیمة في بریطانیا فتقول "شازیا": "یسألني الناس لماذا 
تمشي أمي خلف والدي بخمس خطوات، وأنا أقول: حسنًا منظره أجمل من الخلف"، 

ت المسلمین نفسها حین تروي قصة تعرضها بینما تخصص بعض سخریتها لمعتقدا
  لقرصة خفیة أثناء زیارة لها إلى مكة المكرمة قائلة: "ال بد وأنها كانت ید هللا"! 

التي كانت معلمة فیزیاء في مدرسة -أما الموقف األكثر غرابة فهو قرار "میرزا" 
باتت قدیمة نزع حجابها عندما أخبرها أصحاب النوادي اللیلیة أن نكاتها  -بریطانیة

وتحتاج إلى بعض التجدید! وكما هي العادة في مثل هذه المواقف، سارعت "میرزا" 
إلى التصریح بأن الحجاب ال عالقة له باألخالق، فأخالقها لم تتغیر بعد نزع غطاء 

رأسها، كما أبدت انزعاجها ممن یتهمها باستغالل حجابها وتدینها في الماضي 
  لمكاسب شخصیة.

الذكر أن "میرزا" تخلت فیما بعد عن النكات السیاسیة وقصرت ومن الجدیر ب
اهتمامها على تقالید عائلتها المتدینة، وخیر ما یلخص هذا التحول في االهتمام 

بقضایا المسلمین الكبرى ومعاناتهم إلى مجاراة الغرب في ترسیخ الصورة السلبیة التي 
نجده في اعتراف میسون زاید كان من المفترض بهؤالء الكومیدیات أن یحاربنها فس

  التي تقول: "ال یتعلق األمر بالِعرق.. إنه یتعلق بكوننا نساًء"!
  

  فرقة ملتزمة.. وتعتیم إعالمي!
وهو محام -بدا مختلفًا بهیئته المثیرة للجدل، فقد كان هذا الشاب  "أزهر عثمان"

- نه متعاطفًا مع الفكر المتطرف، ولك - وأستاذ جامعي أمریكي من أصل هندي
اكتشف خطأ هذا التوجه ومال نحو االعتدال، ومع ذلك فلم یتخّل  -حسب قوله

"أزهر" عن مظهره التقلیدي، وهو ال یخشى الظهور في مالبسه وقبعته الباكستانیة 
  ولحیته الطویلة في الشوارع األمریكیة وبرفقة زوجته المحجبة. 
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"هللا خلقني  المسمى، وفي العرض 2004بدأ "أزهر" طریقه نحو الكومیدیا عام 
صعد على خشبة المسرح وقال للجمهور بالعربیة: "السالم علیكم"، ثم  مضحكًا"

استطرد: "إذا كنتم ال تعرفون معنى هذه الجملة فسأترجمها لكم.. إنها تعني: سوف 
  أقتلكم".. وانفجر الجمهور ضاحكًا.

ل، وتضفي على نكاته ثقة "أزهر" بدینه وثقافته تعطیه الكثیر من المصداقیة فیما یقو 
مسحة من الجدیة التي یتحلى بها المؤمنون بقضیتهم، ففي إحدى نكاته نجده یقول: 
"لقد حققنا الكثیر من التقدم في سبیل التخلص من العنصریة في الوالیات المتحدة، 
فالرجل األسود ما زال یشكو من عدم حصوله على محاكمة عادلة في أمریكا".. ثم 

  سلم فإنه یشكو من عدم حصوله على محاكمة من األساس"!یتابع: "أما الم
وفي نكتة أخرى یتحدث "أزهر" عن شاب مسلم یتابع أسماء الممثلین والفنیین التي 
تظهر في الشارة النهائیة ألحد أفالم هولیود، ثم یجد اسمًا عربیًا مدرجًا في القائمة 

المسلمون بغزو هولیود!.. كما فینتفض ویهلل من شدة الفرح وهو یقول: أخیرًا لقد بدأ 
سخر في إحدى المرات من موقف األمریكیین منه عندما یصعد إلى الطائرة، فما أن 
یضع قدمه في المطار حتى تالحقه النظرات من كل الجهات، وبمجرد وصوله إلى 

الطائرة یدب الرعب في قلوب الركاب، حتى إذا هبطت بسالم في نهایة الرحلة یبادله 
  ات االعتذار مع ابتسامات حمقاء!الجمیع نظر 

في فرقته المسرحیة  -الذي درس الشریعة اإلسالمیة في القاهرة-یشارك "أزهر" 
، والشاب األسود محمد عامر زمیالن آخران وهما: األمریكي من أصل فلسطیني

بعد اعتناقه  "بریتشر موس"الذي غّیر اسمه إلى  "بریانت ریجینالد موس"المثقف 
شرین سنة وُیعرف اختصارًا باسم "الداعیة موس"، واشتهر "موس" منذ اإلسالم قبل ع

سنوات طویلة بخبرته في العمل مع فرق كومیدیة إفریقیة والتینیة ویهودیة كافحت 
للمطالبة بحقوق األقلیات، كما ظهر في برامج تلفزیونیة أمیركیة شهیرة مثل "ساتردي 

یصرح محمد عامر بأن الفرقة استمدت  نایت" و"دایمون واینز" و"جورج لوبیز"، بینما
  .٥٨الصحابي الجلیل نعیمان األنصاري "منّكت الرسول" فكرة تأسیسها من

                                                 
  م2008نایر ی 3موقع العربیة نت بتاریخ      ٥٨
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وتركز هذه الفرقة نقدها على ما یتعرض له المسلمون من االضطهاد على وجه 
الخصوص، كما تتعرض لبعض وجوه الخلل في طریقة فهم المسلمین للكثیر من 

ك فقد تعرضت لنقد بعض الجالیات المسلمة في الغرب األمور دون تجریح، ومع ذل
حتى ُمنعت من تقدیم حفلتها في إحدى جامعات بریطانیا، في الوقت الذي تُفتح فیه 

األبواب على مصاریعها أمام الكومیدیین اآلخرین الذین یتخذون من إسالمهم 
  وأصولهم الشرقیة مادة للسخریة.

ى القبول الكافي لدى اإلعالم األمریكي، ولعل هذا ما یفسر عدم حصول الفرقة عل
فاشتراط الفرقة في معظم األحیان عدم تقدیم الخمر خالل العرض وظهور أعضائها 
في هیئة إسالمیة واستنادهم إلى خلفیة ثقافیة وحقوقیة في نكاتهم الالذعة هي أمور 

  ال تنال إعجاب الكثیرین حتى لو قاموا بتمریرها تحت ذریعة الكومیدیا.
  
  تشفت فجأة أني عربي!اك

في المقابل، نجح كومیدیون آخرون من أصول عربیة ومسلمة في نیل إعجاب 
 Dean" "دین عبید هللا" األمریكیین على طریقتهم، ومن أشهرهم الكومیدي

Obeidallah "-المتحدر من أب فلسطیني وأم إیطالیة ویحمل الجنسیة األمریكیة - 
" لكونه ال ُیظهر هویته العربیة، ولكنه Dean"والذي أبدى ارتیاحه مع اسمه األول 

أصبح یتذمر مؤخرًا من اسمه الثاني "عبید هللا"، لذا فهو ُیسارع في بعض عروضه 
إلى إخبار جمهوره بأنه كان مجّرد شاب أبیض یعیش حیاة شاب أبیض من 

  أصبح فجأة: عربًیا! 9/11نیوجیرسي، وعندما وقعت أحداث 
م انتقل إلى التحریر في شركة إعالمیة، وبالرغم من الدخل كان "دین" یعمل محامیًا ث

الجید لم یرغب في االستمرار إذ لم یجد ما یحقق طموحه إال في الكومیدیا، فبدأ 
بتقدیم النكات في نوادي نیویورك دون اإلشارة إلى أصله العربي مستفیدًا من مظهره 

حریصًا على إخفاء  األمریكي، وعندما وقعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر ظل
هویته، ولكنه وجد بعد عدة شهور أنه من المناسب استغالل أصوله العربیة، وواصل 

على الجائزة األولى لمسابقة "روح بیل هیكز"  2005نجاحه حتى حصل في عام 
  الكومیدیة.



  

  ٩٧ 

وفي تجربة أخرى؛ احتضنت مالكة إحدى أشهر نوادي الكومیدیا اإللقائیة "میتزي 
ثالثة شباب شرقیین لتأسیس فرقتهم الكومیدیة مطلقة علیهم اسم  2000شور" سنة 

"، وقدمت لهم فرصة جیدة للولوج إلى The Arabian knights" "الفرسان العرب"
عالم الشهرة حیث انطلق من هذا النادي الشهیر عدد من كبار ممثلي هولیود 

  الكومیدیین مثل "روبین ویلیامز" و"جیم كاري".
حّول أعضاء الفرقة الثالث نشاطهم أیضًا إلى السخریة  2001بر وبعد أحداث سبتم

من أوضاع المسلمین ومما یتعرضون له من اضطهاد، بعد أن لعب بعضهم أدوارًا 
 2005في أفالم هولیودیة تكرس الصورة المعروفة للمسلم اإلرهابي!.. وفي العام 

 The Axis ofیدیة "" الكوممحور الشرحّول هؤالء الشباب اسم فرقتهم إلى فرقة "
Evil .وبدؤوا بتقدیم حفالتهم في العدید من المدن داخل الوالیات المتحدة وخارجها ،"  

منذ منتصف  -مصري المولد وأمریكي النشأة- أحمد أحمد اشتهر عضو هذه الفرقة
التسعینات عندما ترك والدیه المقیمین في كالفورنیا وانتقل للعمل في هولیود وهو في 

ة عشرة، حیث لم یكن یرفض األدوار التي تدور حول اإلرهاب والعنف سن التاسع
حسب -والتخلف، إلى أن سئم من تقدیم دور مسلح عربي أو سائق سیارة أجرة 

  فتحول إلى الكومیدیا لیتحكم في المادة التي یقدمها.  - قوله
یقول في إحدى عروضه: "لقد توقفت عن التمثیل منذ مدة طویلة ودخلت عالم 

میدیا، ففي عالم التمثیل هناك العدید من الصور النمطیة، لذا كنت دائما أحصل الكو 
على دور اإلرهابي. تصوروا أنني قمت بدور اإلرهابي في فیلم قدیم یتحدث عن 

مجموعة من إرهابیین یقومون بخطف طائرة، تصوروا أن مدیرة أعمالي اتصلت بي 
بعة، فسألتها ما هو الدور أربعة؟ وقالت أنه یجب أن أحاول القیام بالدور رقم أر 

فقالت الدور هو اإلرهابي (رقم أربعة) ألن أدوار رقم واحد، اثنین، وثالثة حاز علیها 
ممثل أسود وشاذ ویهودي تباعًا، فذهبت للقاء المخرج وفریق العمل وأدیت الدور 

ام بشكل مبالغ فیه ألني أردت أن أسخر منه، فأعجب المخرج بأدائي وطلب مني القی
به مرة أخرى، "اجلس سوف تعطیني وٕاال سأقتلك".. فقال المخرج عظیم هذا بالضبط 

ما كنت أبحث عنه، أرید أن تؤدیه مرة أخرى لكن هذه المرة أرید منك أن تتقمص 
الروح الشرق أوسطیة.. أرني تلك القدرة الكائنة في شعبك، فسألته: أتقصد الغضب؟ 
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یتمیز به شعبك، فاستعملت هذا الغضب  فقال بالضبط استعمل ذلك الغضب الذي
الذي یتمیز به شعبي وحصلت على الدور، ثم اتصلت بي مدیرة أعمالي وأخبرتني 
باألمر فقلت لها إنني لم أكن أحاول أن أحصل على الدور بل كنت أسخر منه، 

فقالت لي ما فعلته كان ناجحًا وقد حصلت على الدور، فقلت لها أبلغیهم شكري وأني 
هذا الدور ففي كل مرة أقوم به أشعر بأني أغذي وحش الصور النمطیة ولن سأرفض 

أفعل ذلك بعد الیوم، فقالت لي سوف یدفعون لك ثالثین ألف دوالر أسبوعیًا مقابل 
  هذا الدور".. وهنا یصمت أحمد وعلى وجهه مالمح الحیرة، ویضحك الجمهور!

مطیة بإطالق النكات الساخرة أمام هذا الموقف نتساءل: ما جدوى محاربة الصور الن
أمام ما ال یزید على ألفي مشاهد في قاعة المسرح في الوقت الذي یقوم فیه 

الكومیدي نفسه بتكریس الصورة النمطیة نفسها في فیلم سینمائي یشاهده المالیین 
حول العالم وعلى مدى سنوات عدیدة؟ خصوصًا إذا علمنا أن أحمد لم یضطر إلى 

األفالم المسیئة للمسلمین في بدایة مشواره لیتوقف عندها بعد المشاركة في تلك 
تحقیق قدر من الشهرة كما یفعل البعض، بل عاد إلى الظهور في األفالم التي تغذي 

ترنیمة " "American Carol""وحش الصور النمطیة"، ومنها الفیلم الكومیدي 
كر" أي فرصة فیه )، والذي لم یفّوت مخرجه الیهودي "دیفید زَ 2008" (أمریكیة

لشیطنة المسلمین وتمجید الجیش األمریكي الحامي األول للحریة، وٕالى درجة من 
المبالغة قد ال یصل إلیها أي فیلم تفكر البنتاغون في إنتاجه. وفي السنة نفسها ظهر 

، وهو أیضًا من "ال تعبث مع زوهان""أحمد أحمد" بصحبة "میسون زاید" في فیلم 
رًا للمسلمین تحت ذریعة التقریب والتطبیع مع الیهود في أمریكا. أكثر األفالم تحقی

ولعل هذه األدوار تبرر الفرص التي ُقدمت ألحمد في اإلعالم األمریكي، فقد ظهر 
، كما Central Comedyو MTV ،PBS ،ABCفي قنوات تلفزیونیة عدیدة مثل 

. ولكن هذه 2004ام حصل على جائزة الكومیدي "ریتشارد بریور" لألقلیات العرقیة ع
الشهرة لم تقنع نقاده من األقلیة المسلمة الذین وجدوا في نكاته عبئًا إضافیًا هم في 
غنى عنه، ففي إحدى نكاته یتحدث عن عالقاته مع العدید من أصدقائه الیهود في 

لوس أنجلوس، وبعد أن یسرد نقاط التشابه في االلتزامات الدینیة بین المسلمین 
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أن هناك ثمة فرق واحد بینهما، فالیهود ال ینفقون الكثیر المال ألنهم  والیهود یقول
  متمسكون به، أما المسلمون فال ینفقونه ألنهم ال یملكونه أصًال!

  

  من المسرح إلى الشاشة
بعد نجاح الكومیدیا "الشرق أوسطیة" على المسارح وفي النوادي األمریكیة والبریطانیة 

جربة إلى التلفزیون والسینما، للوصول إلى عدد أكبر أصبح من الممكن نقل هذه الت
من الجمهور، ویبدو أن التجربة لم تختلف في محاسنها ومساوئها عن مثیلتها في 

  الكومیدیا اإللقائیة.
كانت تعمل بجد منذ  زرقاء نواز المخرجة والمنتجة الشابة الكندیة من أصل باكستاني

عالمیة الیوم عبر أنجح مسلسل كومیدي منتصف التسعینات قبل أن تحقق شهرتها ال
) 1996" (شواء المسلمینحول المسلمین في الغرب، فبعد فیلمیها القصیرین "

بإنتاج  CBC) نجحت نواز في إقناع هیئة اإلذاعة الكندیة 1998( تهدید بالقتل"و"
)، وكانت الفكرة 2007" (مسجد صغیر بین المروجأول ثمان حلقات من مسلسلها "

مشاكل جالیة مسلمة صغیرة تحاول االندماج في وسطها البروتستانتي في تدور حول 
قریة وهمیة غرب كندا بدءًا من تأسیس مسجد صغیر ومرورًا بكل ما یتعلق 

باالختالفات الثقافیة والدینیة كالحجاب وتهم اإلرهاب، وجاءت المفاجأة مع استقطاب 
لقة األولى في مطلع عام مع بث الح -وهو رقم جید في كندا-نحو ملیوني مشاهد 

، ثم الحصول على ثالث جوائز محلیة وعالمیة لتتابع نواز كتابة نصوص 2007
  .2010أربع مواسم سنویة حتى عام 

وبالرغم من نجاح نواز في دفع المشاهد الكندي إلعادة النظر في الكثیر من 
ت على المسلمات والصور النمطیة المسیئة، فمن المؤسف أیضًا أن نجاحها لم یأ

كما - طبق من ذهب، فهي ال تسخر من العنصریة تجاه المسلمین فحسب بل تمتد 
لتشمل المسلمین أنفسهم وبطریقة ال  -هو الحال لدى كومیدیین آخرین سبق ذكرهم

تخلو أحیانًا من اإلیذاء والتجني، وهي نتیجة متوقعة إزاء خوضها طریقًا وعرًا وشائكًا 
من  -في رأیي- قیق االندماج، وتنبع هذه المشكلة للوصول إلى هدفها الصعب في تح

صعوبة الوقوف على رؤیة موفقة لالندماج وعلى نحو یحقق رضا المسلمین 



  

  ١٠

والغربیین على حد سواء، لذا تجمع نواز في بعض حلقاتها بین مواقف متباینة 
یصعب على المسلم العارف بدینه التساهل معها تحت أي مبرر، كأن یرفض شیخ 

ًا راقصًا محتشمًا لدوافع شرعیة معروفة ثم یضطر لحضوره بل ومباركته ملتٍح عرض
تحت ضغط ابنته غیر المحجبة عندما تواجهه بتسجیل سري یظهر فیه وهو یراقص 

بعض النساء في أحد األعراس، وتواجه نواز ازدواجیة العقلیة المسلمة في الغرب 
إلى الراقصة على المسرح، عندما یصارع هذا الشیخ الباكستاني رغباته في النظر 

وبین إغالق عینه وفتحها أمام سخریة ابنته الشابة المتزنة وغیر المحجبة تترك نواز 
المشاهد العربي المغترب في حیرة أمام مطالبته بالجمع بین التزام دیني مفعم بالثقة 

لدى  واندماج ال یخلو من المخالفة الشرعیة، لتبرز في النهایة ضحالة المعرفة الدینیة
  نواز وغلبة العنصر الغربي على مفهومها لالندماج المفضي إلى التمییع.

على الجانب البریطاني المقابل؛ ولتحقیق األهداف ذاتها من اندماج للمسلمین وكسر 
 الكاتب وبطل فیلم "-للصور النمطیة، وبعقل أكثر تفتحًا من عنصریة "آدم ساندلر" 

" الكافري "دیفید بادییل" نصًا كومیدیًا لفیلم "وضع الكاتب الیهود -"مع زوهان تعبث
) محاوًال من خالله أیضًا التقریب بین الیهود والمسلمین عبر الكومیدیا 2010(

والمواقف الساخرة ولكن في بریطانیا هذه المرة، وشارك في إنتاج الفیلم عدد ال بأس 
  ”. أسماء حسن“به من المسلمین وعلى رأسهم المنتجة الشابة 

 الذي - أومید جلیلي الممثل من أصل إیراني-الفیلم حول قصة "محمود ناصر"  یدور
یكتشف في وقت متأخر أنه ُولد لعائلة یهودیة قبل أن تتبناه عائلة مسلمة، فیبدأ 

البحث عن إرثه الیهودي عبر سلسلة من المفارقات التي أراد الفیلم أن یسخر بها من 
م من احتفاء الصحافة في الشرق والغرب التعصب لدى المسلمین والیهود. وبالرغ

فمن نافلة القول  -وسبق أن أثنینا على بعض حسناته في فصل سابق-بالفیلم 
اإلشارة إلى أن فیلمًا كهذا ال بد وأن ینتهي إلى تجرید القضیة من أبعادها التاریخیة، 

ا الحل من جوهره، لیقدم لن -بما هو دین ناسخ لكل ما قبله-ثم تجرید اإلسالم نفسه 
على طبق علماني بحت، وبعیدًا عن كل ما یمت إلى الدین بصلة طالما ظل التدین 

  قرینًا للتزمت، والمفضي بدوره إلى االنغالق واإلرهاب!
  



  

  ١٠

  هل سیحقق الكومیدیون المسلمون أهدافهم في الغرب؟
بناء على تصریحات الكومیدیین المسلمین أنفسهم فإن أهدافهم تتراوح بین تصحیح 

ر النمطیة لألقلیات العربیة والمسلمة في دول الغرب من جهة وٕاصالح أخطاء الصو 
هذه األقلیات لمساعدتها على االندماج بالمجتمعات الغربیة من جهة أخرى. وللتحقق 

من إمكانیة نجاح هذه المحاولة؛ نسترجع بعض التجارب المماثلة التي سبق إلیها 
  الكومیدیون من أقلیات أخرى.

یهود طویًال من الصورة النمطیة المسیئة لهم في أوربا ثم في أمریكا، لقد عانى ال
والتي تحصرهم في خانة الضعفاء، الهامشیین، البخالء، وعدیمي الضمیر والذمة. 

وترسخت هذه الصور في الثقافة الغربیة مع النظر إلى الیهود لقرون طویلة بوصفهم 
وُتسند  -علیه الصالة والسالم-أقلیات منبوذة تحمل على ظهرها وزر صلب المسیح 

إلیها المهن الوضیعة التي یترفع عنها األوربي المسیحي مثل اإلقراض بالربا والبغاء. 
ولما كان المسرح یركز منذ عصر الیونان على األقلیات والمجموعات الهامشیة عرقیًا 

من  ومهنیًا وطبقیًا فقد عانى الیهود في أوربا من السخریة واإلدانة في العدید
 "یهودي مالطة"لشكسبیر و "تاجر البندقیة" المسرحیات الشهیرة، ونذكر منها

  لكریستوفر مارلو.
بالرغم من ذلك لم تبق هذه الصور النمطیة إلى األبد، فمع التحول الرأسمالي في 
القرن السادس عشر وتصاعد قوة "البورجوازیة" التي منحت لكل من یملك المال 

في المجتمع؛ بدء الیهود بالخروج من قوقعتهم واالندماج في والقدرة حقَّ المشاركة 
المجتمع وامتهان التجارة والصناعة، ورافق هذا التحول تحسن صورة الیهود في 

  األدب اإلنجلیزي في القرن التاسع عشر.
وفي مطلع القرن العشرین، أصبحت الوالیات المتحدة الوجهة المفضلة للمهاجرین 

روسیا القیصریة، حیث وجد الیهود في أرض األحالم مكانًا الیهود من شرق أوربا و 
مناسبًا للعب دورهم في المجتمع بحریة أكبر مع سیادة الروح الرأسمالیة والقیم 

الدیمقراطیة، وتمكن أثریاؤهم من االستثمار في شركات وأعمال ضخمة ساعدت على 
ة للعمل في السینما ترسیخ مكانتهم في المجتمع، بینما وجد عامة الیهود فرصًا جید

التي كانت تبشر بوالدة صناعة جدیدة مدرة للربح وذات قدرة أكبر على التأثیر في 
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الرأي العام من األدب والمسرح، وبما أن مهنة التمثیل كانت في نظر األوربیین مهنة 
وضیعة، لم یجد الیهود أي صعوبة في ملء هذا الفراغ بعد أن اعتادوا على العمل 

  المهن.في مثل تلك 
وهكذا لمعت أسماء الممثلین الیهود في هولیود مثل "اإلخوة ماركس" و"ماكس لیندر" 

و"آل جولسون"، وكانت لهم السیطرة التامة إلى درجة أنهم لعبوا كافة األدوار 
المطلوبة حتى أدوار الزنوج السود، كما استغلوا العاطفة الدینیة البروتستانتیة لدى 

له أعماًال دینیة تناسب میوله انطالقًا من التوراة مثل فیلمي الشعب األمریكي وقدموا 
  "ِحَكم سلیمان" و"الوصایا العشر".

أما المجال األهم الذي برعوا فیه فهو الكومیدیا، والذي مّهد لهم طریق االندماج بقوة 
في المجتمع، فنجحوا في لعب األدوار التي تدور حول الصور النمطیة للیهود مع 

لسخریة مثل المصرفي البخیل، رجل األعمال الفاشل، الرومانسي الحالم، الكثیر من ا
والرجل المتزمت الحازم، حیث مّهدت هذه األعمال الكومیدیة سواء في المسرح أو 

  السینما للتعامل مع تلك الصور النمطیة على أرض الواقع بشيء من السخریة.
لهم الحق في عرض  ومع مرور الوقت، أصبحت هولیود في قبضة الیهود، وصار

الصورة التي یریدونها عن أنفسهم، كما أن اندماجهم في المجتمع األمریكي قّلص 
الكثیر من الفروق التي كانت موجودة في أوربا، حتى أصبح الیهودي كأي مواطن 
أمریكي عادي سواء من الطبقتین الوسطى أو الثریة، وظهرت الشخصیات الیهودیة 

ما األمریكیة مع التركیز على أن الیهود هم أمریكیون من كال الطبقتین في السین
عادیون ویحملون تاریخًا عریقًا یفخرون به. وتزامنت هذه التحوالت مع تطابق 

المصالح السیاسیة بین الصهیونیة والغرب عمومًا، فُزرعت دولة للیهود في الوسط 
على مر التاریخ،  اإلسالمي لیقوموا بدور الجماعة الوظیفیة كما كانوا دوماً  - العربي

وهو دور المبرر الشرعي لتدخل الغرب في شؤون المنطقة، كما ساعدت الدعایة 
الصهیونیة على تحویل ما جرى في ألمانیا النازیة من اضطهاد للیهود إلى وسیلة 

البتزاز العالم وٕاظهار هذا الشعب في دور الضحیة التي تستحق الشفقة، وهي 
من الفاتیكان القرار التاریخي ببراءة الیهود من دم الدعایة نفسها التي استصدرت 

  المسیح.
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هذه العوامل كلها ساعدت على تغییر النظرة العامة تجاه الیهود، وٕامكانیة تقبل 
وهو -وجودهم في المجتمع الغربي، ویضاف إلیها عامل الحرص البروتستانتي 

على حشد  -الغربیة المذهب األكثر انتشارًا في الوالیات المتحدة ومعظم دول أوربا
الیهود في أرض المیعاد (فلسطین) لتعجیل موعد عودة المسیح، ومن ثم إبادة كل من 

الیهود والمسلمین وٕاقامة مملكة العدل على هذه األرض، مما یعني مساندتهم مادیًا 
وسیاسیًا إلنشاء دولتهم واالمتناع عن اضطهادهم إلى أن یأتي دور المسیح في 

  القضاء علیهم!
ظل هذه التطورات السیاسیة واالجتماعیة، أصبح من الممكن للكومیدیین الیهود  في

أن یسخروا من أنفسهم في هولیود دون أن یخشوا تبعات هذه السخریة، فقد أصبحوا 
لذا برع كل من "وودي  -واألمریكي تحدیداً -جزءًا ال یتجزأ من نسیج المجتمع الغربي 

ت وصناعة األفالم الكومیدیة ذات السخریة آالن" و"میل بروكس" في تقدیم النكا
الالذعة من الیهود خالل السبعینات والثمانینات، أما الیوم فلم نعد نرى أثرًا یذكر لهذا 
النوع من الكومیدیا، حیث لم یعد من الضروري للیهود الحدیث عن هذه المرحلة من 

تصاد واإلعالم تاریخهم بعد أن أصبحت لهم الید الطولى في كل من السیاسة واالق
في الوالیات المتحدة، بل أصبحت السخریة منهم إحدى المحرمات التي یعاقب علیها 

  القانون.
  

أما التجربة األخرى المهمة لما یسمى بكومیدیا األقلیات فهي تجربة الكومیدیین 
الحقوق السود، والذین اشتهروا في عقد الستینات وما بعده بالتزامن مع تصاعد حركة 

المدنیة وتأیید الشعب األمریكي لها من كافة األعراق واألحزاب السیاسیة، حیث لم 
یعد استمرار التمییز العنصري ممكنًا مع ثبوت عدم صحة وجود أي فروق في تطور 

الجنس البشري بین السود والبیض كما كان شائعًا، كما لم یعد ممكنًا أیضًا تجاهل 
لتي تعد شرطًا لتحقیق مبادئ الدیمقراطیة والحریة حقوقهم المدنیة المشروعة ا

والمساواة التي تقوم علیها الثقافة األمریكیة، علمًا بأن السود لم یشكلوا یومًا حضارة 
تناهز حضارة الغرب، ولم یكن في تاریخهم وال حاضرهم أي دور منافس لحضارة 

  الغرب.
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لسود، قد تبدو المقارنة مع إزاء هذا الواقع لتطور قضایا وأوضاع كل من الیهود وا
وضع أقلیات العرب والمسلمین ضربًا من الجهل بحقائق األمور، فالمسلمون لم 

یكونوا یومًا مجرد أقلیة تعیش في كنف الحضارة الغربیة كالیهود الذین ال یزید عددهم 
في العالم كله عن اثني عشر ملیونًا حسب بعض التقدیرات، بل هم أمة تربو على 

وربع الملیار إنسان، ولدیهم ثقافة وتاریخ وتشریع في غایة الرقي، وهي الثقافة الملیار 
الوحیدة التي تُقلق الغرب منذ نشأتها، بدءًا من الحروب الصلیبیة ووصوًال إلى اعتماد 

  نظریة صراع الحضارات في التعامل معها.
العرب الیوم في بناء على ذلك، قد تساعد الكومیدیا السیاسیة التي یقدمها المسلمون و 

الوالیات المتحدة على تخفیف بعض االحتقان، وربما على إظهار المسلمین في 
صورة البشر العادیین الذین یحق لهم أن یضحكوا ویعیشوا كبقیة الناس (!)، وفي 

حال استمرارها على نحو منظم وهادف فمن الممكن أن تمهد إلعادة النظر في 
م، ولكن قد تصبح هذه الكومیدیا في الوقت نفسه الكثیر من قضایا المسلمین وحقوقه

أداة لتكریس الوضع القائم بدًال من العكس، كما هو الحال في بعض الدول العربیة 
التي تمنع كل أشكال المعارضة باستثناء الكومیدیا السیاسیة الساخرة والتي تتحول مع 

باشرة مفادها: الوقت إلى مجرد أداة لتنفیس االحتقان، وربما إلى رسالة غیر م
وعندها فإن ”!.. "اسخروا من أنفسكم، فلن تحصلوا منا إال على الضحك والتصفیق

الرابح الوحید في هذه اللعبة هم نجوم الكومیدیا، حیث المال والشهرة والسجاد األحمر 
ودفاتر التوقیع.. وربما أیضًا الظهور بمظهر المناضلین وأصحاب الرسالة، وأي 

  رسالة؟!
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  ین حظ العرب والمسلمین من العولمة؟"بابل".. أ

  

  

، وحاز على جائزة أحسن 2007" لسبع جوائز أوسكار سنة Babelُرشح فیلم "بابل" "
فیلم في مسابقة الكرة الذهبیة "جولدن جلوب"، كما أحرز بطله "براد بیت" جائزة 

ة أفضل دور مساعد في نفس المسابقة، وظل الفیلم محور اهتمام الصحافة لفترة طویل
كما هو حال األفالم المهمة التي تختار مكانها بعنایة في صفحات التاریخ 

  السینمائي.

یحكي مخرج الفیلم المكسیكي "ألیخاندرو غونزالیس إینیاریتو" في فیلمه قصة معقدة 
من ثالثة محاور في ثالث دول، متعمدًا تسلیط الضوء على المتناقضات والحواجز 

ثقافات ورؤى مختلفة، ومستمدًا رؤیته من أسطورة بابل التي تفرق العالم إلى شعوب و 
الواردة في التوراة والتي تزعم أن البشر أرادوا یومًا بناء برج في بابل لیصلوا به إلى 

السماء فعاقبهم الرب وبلبل ألسنتهم، فأصبحوا في الیوم التالي ولكل منهم لغته 
ك سلسلة التشعب إلى أقوام الخاصة حتى عجزوا عن التواصل فیما بینهم، وبدأت بذل

  ولغات وثقافات مختلفة. 

  

  حبكة درامیة معقدة

یبدأ الفیلم بزوجین أمریكیین "كیت بالنشیه" و"براد بیت" یقرران القیام برحلة سیاحیة 
إلى المغرب بهدف استعادة الوئام المفقود بینهما منذ فقد أحد أوالدهما الثالثة، وأثناء 

تري رجل بدوي من آخر مسن بندقیة صید كان هذا الرحلة في صحارى المغرب یش
األخیر قد حصل علیها كهدیة من سائح یاباني، ویقدمها إلى ولدیه الصغیرین لیحمیا 

بها قطیع األغنام من خطر الذئاب، ولكنهما یقرران اختبار مداها من الیوم األول 
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اصة فیطلق أحدهما النار على حافلة سیاحیة في طریق صحراوي، وتصیب الرص
بالصدفة الزوجة األمریكیة في رقبتها، فیسرع الجمیع إلى أقرب قریة إلسعافها، ویبدأ 

الخبر باالنتشار فتسرع السلطات المغربیة إلى معالجة األمر خوفًا من أن یكون 
العمل إرهابیًا، وتبدأ الشرطة المغربیة بمداهمة بیت البدوي العجوز وضربه مع زوجته 

ببیع البندقیة إلى بدوي آخر لتبدأ مطاردة هذا األخیر مع عائلته لیعترفا باألمر، فیقر 
  وینتهي األمر بإطالق النار وقتل أحد أبنائه.

في الجهة األخرى من العالم تقرر الخادمة المكسیكیة التي بقیت مع ولدي العائلة 
األمریكیة لرعایتهما أن تأخذهما معها إلى المكسیك لحضور زفاف ولدها، ویستعرض 

یلم بذكاء الفروق الواضحة بین حیاة أطفال البدو في المغرب وترف العیش في الف
كالفورنیا. وفي طریق العودة إلى الوالیات المتحدة ُیصر ضباط الجمارك على تعقید 

األمور فیقتحم أخ الخادمة حاجز الحدود بسیارته ویفر هاربًا إلى داخل البالد بعد أن 
مدللین في الصحراء، وتنتهي القصة بقبض الشرطة یترك أخته المسنة مع الولدین ال

  على الخادمة وترحیلها إلى الخارج.

أما في الیابان فجد قصة مختلفة أیضًا، إذ تفتقر المراهقة الصماء "شیكو" إلى الحب 
والحنان بعد موت أمها بالرغم من حیاتها المترفة مع والدها المصرفي، فتطلب 

اء المراهقین أو حتى الضابط الذي جاء للتحقیق الدفء في أي عالقة مع الشباب سو 
  في البندقیة التي أهداها والدها للبدوي المغربي وتسببت في جریمة قتل.

  

  صورة العرب والمسلمین في الفیلم

تنوعت اآلراء كثیرًا في تقییم الفیلم في الصحافة العربیة بین مؤید ومعارض، وبالرغم 
م من منظور رؤیته الفلسفیة التي ناقشت تعقیدات من میل بعض النقاد إلى قراءة الفیل

العولمة وتنوع الثقافات في إطار فني شائق، فإن ما یهمنا في هذا السیاق هو الصورة 
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التي قدمها بعض العرب والمسلمین المشاركین في الفیلم عن شعوبهم، والضریبة التي 
  دفعتها تلك الشعوب لتلك المشاركة.

الصورة في غایة التخلف بالتركیز على حیاة البداوة وقسوة للوهلة األولى، تبدو هذه 
الصحراء مع إهمال روعة الطبیعة المغربیة وغناها الحضاري في مدنها الكبرى. 

وتتجسد هذه الصورة في مشهد تجمهر النساء واألطفال لرؤیة السائحة المصابة وهي 
لزائر من الفضاء تتلقى العالج في بیت إحدى النساء العجائز وكأنهم أمام مشهد 

الخارجي. ونرى هذه الصور النمطیة أیضًا في اتهام الطفل البدوي ألخیه بالتحرش 
بأختهما الطفلة الصغیرة، في إشارة مقیتة إلى الكبت الجنسي الذي وصل إلى درجة 

هیام طفل صغیر بأخته الصغرى في بیئة مقفرة لم تبلغها بعد منتجات العولمة 
  المشبعة باإلباحیة!

ا الصورة األسوأ فجسّدها بعض الممثلین المغاربة في أدوار رجال الشرطة الذین أم 
ال یعرفون سوى لغة الضرب والرفس حتى في حق العجائز واألطفال، حرصًا على 

تبرئة ساحتهم من تهم اإلرهاب أمام الغرب، في مقابل الصورة المشّرفة لحرص 
  مجرد تعرضها لألذى. السلطات األمریكیة على إنقاذ إحدى مواطناتها ل

الممثل -” أنور“من جانب آخر؛ رسم الفیلم صورة جمیلة للدلیل السیاحي المسلم 
والذي یبذل كل جهده لمساعدة السائحین األمریكیین واستضافتهما في  -محمد أخزم

بیته إلى حین وصول حوامة اإلسعاف، ثم یرفض أخذ المال جزاء على خدماته. كما 
غیر مباشرة من هاجس األمن لدى األمریكیین الذین یصابون یسخر الفیلم بطریقة 

بالذعر لمجرد تعرض حافلتهم لرصاصة طائشة، ویتابع السخریة من المجتمع الغربي 
بأسره مع تسارع وسائل اإلعالم العالمیة إلى نقل الخبر وتداعیاته قبل أن تبرأ ساحة 

  المسلمین من هذه التهمة.

جول الُمشاهد بین قصصه الموزعة على ثالث قارات في نهایة الفیلم، وبعد أن یت
یحق له أن یتساءل: أین حظ العرب والمسلمین من العولمة؟ وهل یمكن اختزال واقع 
مجتمعاتنا في مظاهر الكبت الجنسي والدكتاتوریة والتخلف وٕارهاب العالم؟ولماذا تدفع 
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فیلم هولیودي  هذه المجتمعات ضریبة مشاركة بعض الممثلین والفنیین العرب في 
 *لتحقیق بعض المكاسب الشخصیة؟ وهل تحققت بالفعل نبوءات بعض المستقبلیین

حول قدرة العولمة على تمییع الهویة الوطنیة لشعوب "العالم الثالث" وٕالى درجة تجعل 
من المقبول لدى البعض اإلساءة إلى ذواتهم ومجتمعاتهم وبمباركة من قیاداتهم 

  بحت؟!بذریعة الكسب المادي ال

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
في أحد معانیھا على المفكرین المعنیین بدراسة أثر التقدم العلمي على كافة  Futuristsتطلق صفة الكتاب المستقبلیین    *

  جوانب الحیاة اإلنسانیة للمجتمعات واألفراد.
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  "مملكة السماء".. عندما تكرمت هولیود بإنصافنا!
  
  

صالح الدین األیوبي.. أیقونة سحریة تداعب أحالم المسلمین منذ احتالل فلسطین 
في منتصف القرن العشرین، ومثال نموذجي للبطل األسطوري الذي یسعى صانعو 

ل حكایته في السینما األفالم العرب إلى شرف تجسیده في أعمالهم، فقد أعید تمثی
والمسلسالت العربیة عدة مرات، وظل فیلم صالح الدین مشروع العمر الذي سعى 
إلنجازه المخرج العالمي مصطفى العقاد على مدى أكثر من عشر سنوات، حتى 

إلى أن بادرت هولیود مرة أخرى لتقدیم هذا  -أو ُقتل عمدًا كما یرى البعض-توفي 
اصة، فحَبس العرب والمسلمون أنفاسهم، وتناقلوا األخبار الدور ومن وجهة نظرها الخ

والشائعات منذ بدایة الحدیث عن تحضیرات فیلم "ردلي سكوت" (مملكة السماء) 
وحتى وصوله إلى دور العرض، وما أن شاهدوه بأعینهم حتى تنفسوا الصعداء 

  وبالغوا في تقدیره والثناء على صانعیه!
  

  قصة الفیلم
 1937وهو من موالید -المخرج البریطاني "ِردلي سكوت"  ، حقق2005في عام 

وعده بإنجاز فیلم تاریخي عن الحروب الصلیبیة یحمل  -"Sirویحمل لقب فارس "
"، بنّص كتبه Kingdom of Heaven" "مملكة الجنة" أو "مملكة السماءاسم "

د نورتون، السیناریست الیهودي "ولیام ماناهان"، وبطولة كل من أورلندو بلوم، إدوار 
دیفید ثیولس، لیام نیسن، ناتالي كاكس، ومایكل شین، إلى جانب الممثل السوري 

 -، والبریطانيخالد نبوي الذي قام بدور صالح الدین، والمصري غسان مسعود
  ملیون دوالر.   130، وبلغت كلفة إنتاج الفیلم حوالي ألكساندر صدیقالسوداني 

ان" الذي یرفض في البدایة التوجه إلى القدس مع یركز الفیلم على قصة الحّداد "بالی
والده، ثم یحج إلى المدینة المقدسة مضطرًا لیكّفر عن تورطه في قتل أحد الرهبان. 
ومنذ وصوله إلى میناء األرض المقدسة "مسینا" الذي یعد نقطة انطالق الصلیبیین 
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ربیین والذي إلى القدس، یبدأ البطل الصلیبي باكتشاف التعصب الدیني لدى األو 
  یتجلى في مواعظ التحریض ضد المسلمین حیث ال ُیعد قتلهم خطیئة. 

یصل "بالیان" إلى القدس، ویفاجأ بنبأ وفاة والده الذي یورثه حكم مقاطعة "أیبالن" 
وهي إحدى حامیات الطریق إلى القدس، وهنا تبدأ تجلیات الصورة المثالیة للرجل 

یعمر األرض، فیوحد القائد الشاب جهود جمیع األبیض الذي جاء من أقصى العالم ل
المزارعین والعمال في إقطاعیته لیحولوا الصحراء إلى جنة خضراء، علمًا بأن الفیلم 

قد ُصّور في واحات المغرب الصحراویة والتي ال تشبه الطبیعة الجغرافیة ألرض 
  فلسطین.

اب بالجذام وبین في تلك األثناء، ینشب صراع بین الملك "بالدوین الرابع" المص
والمسمى عند العرب  -"حراس الهیكل" المتعصبین ومعهم بارون الكرك "رینالد" 

والقائد "جي رینو"، فیتعمد هؤالء اإلغارة على قوافل المسلمین ونقض الهدنة  -أرناط
مع صالح الدین الذي یحشد جیوشه الستعادة حصن الكرك، ویلتقي القائدان أمام 

ح الدین التحیة: "السالم علیكم" ویبدي استعداده لالنسحاب أسوار الحصن فیلقي صال
بشرط معاقبة البارون الخائن فیوافق الملك، وفي نهایة الحوار یِعد صالح الدین 

  الملَك بإرسال أطبائه إلیه لمعالجته من الجذام.
یشرف الملك بعدها على الموت، وُیظهره الفیلم حتى اللحظة األخیرة رجًال في غایة 

ل واألخالق، فُتعین ابنته "سیبیال" زوجها "جي رینو" ملكًا على عرش القدس، النب
لیبادر على الفور بإطالق سراح بارون الكرك الذي یتحرش مجددًا بالمسلمین وینقض 
الهدنة. فیتواجه الجیشان مجددًا في حطین بالرغم من نصیحة "بالیان" بعدم الخروج، 

ین مكتفیًا بعرض جثثهم التي تنهشها النسور ویتجنب المخرج تصویر هزیمة الصلیبی
مع وصول "بالیان" إلى أرض المعركة بعد انتهائها، فتشمئز نفسه ویتزاید نفوره من 
"التعصب"، وتتوجه عدسة المخرج إلى كوم الجثث والرؤوس الذي نصبه المسلمون 

حمالت لیقذفوا في قلوب اآلخرین الرعب، وهو تقلید عانى منه المسلمون أنفسهم في 
  التتار ولم ُیذكر في كتب التاریخ قیام المسلمین بشيء من ذلك!

في خیمة صالح الدین، نجد "رینالد" و"جي رینو" أسیران ینتظران مصیرهما، ثم نفاجأ 
بصالح الدین وهو یباغت "رینالد" الخائن بضربة سیف قبل أن یحكم بقطع رأسه 
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جي رینو" فلیس من شیم الملوك قتل ! بینما یعفو عن الملك "*جزاء خیانته المتكررة
بعضهم إذا وقع أحدهم في األسر. ثم یتابع صالح الدین حشد جیوشه الستعادة 

القدس، بینما ُیعّد "بالیان" العدة لحمایتها بعد أسر ملكها ومقتل معظم مقاتلیها في 
حطین حیث لم یبق إال العواّم، فیحاول أسقف القدس إقناع "بالیان" بالهرب لعدم 

درتهم على التصدي للجیوش الجرارة ولكن "بالیان" یرفض هذا العرض مصرًا على ق
  البقاء وحمایة شعبه، ثم یلقي خطبة عصماء یتحول الدهماء على إثرها إلى أبطال.

تدور معركة دامیة عند أسوار القدس على مدى ثالثة أیام، یقدمها المخرج عبر 
ن، وفي إطار تاریخي مزور للحضارة مشاهد میلودرامیة مطولة الستبسال الصلیبیی

المصطنعة التي یرفل فیها الصلیبیون من تقنیات وخطط عسكریة محكمة یباغتون 
بها المسلمین، إلى أن یقف صالح الدین مندهشًا وعاجزًا أمام مشهد احتراق وانهیار 

أبراجه الخشبیة مثل أحجار "الدومینو"، بینما ال یحتمل البطل "بالیان" رؤیة أحد 
لجنود المسلمین وهو یرفع رایته عند أعلى السور، فیندفع بكل بطولة ویقتل كل من ا

  یقف في طریقه لیرمي برایة الهالل إلى األرض في مشهد درامي مؤثر. 
بعد إقناع المشاهدین ببطولة الصلیبیین ونبل أهدافهم، یتمكن المسلمون بالصدفة من 

نها إلى المدینة، وعندها فقط تمیل اكتشاف نقطة ضعف في أحد األسوار فیتسللون م
الكفة إلى صالح المسلمین حیث تغلب الكثرة الشجاعة، ویضطر "بالیان" إلى الحوار 

مع صالح الدین وهو مرفوع الرأس. وهنا نجد "بالیان" قد فقد كل ما كان لدیه من 
ر إیمان ولم یعد في نفسه أي أثر للمقدسات، مهددًا بعدم الخروج من القدس حتى یدم

، فیجیبه *كل مقدساتها، كي ال ُیبقي فیها شیئًا یطمع فیه أحد من المؤمنین بأي دین
صالح الدین بحنكته السیاسیة واعدًا بالصفح عن جمیع المقاتلین بشرط مغادرتهم 
المدینة، وعندما یذّكره "بالیان" بمجازر الصلیبیین في حق المسلمین عندما احتلوا 

ح الدین.. صالح الدین"، وما أن یدیر صالح الدین القدس یجیبه بنبل: "أنا صال

                                                 
ولكنھ استخف بالنبي  یروي المؤرخون أن أرناط غدر بقوم من مصر عند الشوبك فناشدوه الصلح الذي بینھ وبین المسلمین   *

صلى هللا علیھ وسلم وقتلھم، فنذر صالح الدین أن یقتلھ إن ظفر بھ، وعندما وقع الملك وأرناط في األسر یوم حطین أوقف صالح الدین 
  أرناط بین یدیھ وقال لھ: ھاأنا أنتصر لمحمد منك، ثم عرض علیھ اإلسالم فلم یفعل فسل سیفھ وضربھ.

لیبیین ھددوا بتدمیر مقدسات المسلمین دون غیرھم من المسجد األقصى وقبة الصخرة وبقتل من یذكر المؤرخون أن الص   *
لدیھم من أسرى المسلمین وعددھم نحو خمسئة آالف عندما خافوا على أنفسھم من المصیر الذي لقیھ على أیدیھم مسلمو القدس من 

ون" ولم یكن كما صوره الفیلم على أنھ تفاوض شریف جاء بعد اكتشاف مجازر، فكان تھدیدھم رداً انھزامیاً بائساً كما في "خیار شمش
  حقیقة سخف األدیان وأنھ تدمیر للمقدسات التي عبثت بعقول البشر من شتى األدیان ودفعتھم إلى ھذا العنف!
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ظهره ویخطو بضع خطوات حتى یسأله "بالیان": "ماذا تعني لك القدس؟" فیستدیر 
صالح الدین ویجیب على الفور: "ال شيء"، ثم یستدرك رافعًا قبضة النصر: "كل 

  شيء"!
افل الصلیبیین ُیستقبل "بالیان" فور عودته إلى القدس استقبال األبطال، وتبدأ قو 

بإجالء المدینة، بینما تمشي الملكة "سیبیال" بین عامة الناس وكأنها واحدة منهم. 
وفي المشهد األخیر نرى ملك إنجلترا "ریتشارد قلب األسد" یبحث عن "بالیان" أثناء 

مروره بفرنسا في الطریق إلى الشرق، فیطلب منه االنضمام إلى حملته السترداد 
ان" یرفض العرض ویصر على البقاء حدادًا مغمورًا في الریف القدس، لكن "بالی

الفرنسي قائًال: "مملكة السماء یفعل هللا بها ما یشاء"، ویتابع حیاته مع زوجته 
، بعد أن تخلیا عن أطماع الجاه والسلطة لمن **الجدیدة "سیبیال" في بیت متواضع

  یبحث عنها من الملوك ورجال الدین.
  

  رسالة الفیلم
قراءتنا لرسالة الفیلم مع التذكیر بنقطتین: األولى هي الحوار الذي جمع الفنان  نبدأ

غسان مسعود مع مخرج الفیلم أثناء مقابلة اختیار الممثل الذي سیلعب دور صالح 
الدین، ففي نهایة الحوار سأله المخرج: هل تعتقد أن صالح الدین كان رجل دولة أم 

  لة. وفي المساء حصل على الدور بالفعل!رجل حرب؟ وأجاب مسعود: بل رجل دو 
النقطة الثانیة هي تصریح أدلى به الممثل السوري باسم یاخور للصحافة السوریة بأنه 

كان أحد المرشحین لهذا الدور، ولكنه لم یحصل علیه ألن المخرج أراد إظهار 
صالح الدین في مظهر القائد السیاسي، وهو ما یتعارض مع ضخامة جسم یاخور، 

أن المخرج قد استكثر على صالح الدین صفة البطولة حتى في جسده، مع أن وك
  التاریخ یؤكد على فروسیته منذ صغره.

  

                                                 
 الحقیقة ھي أن صالح الدین أطلق سراح "جي رینو" وأعاده إلى زوجتھ "سیبیال"، فلجئا إلى طرابلس ثم   *  *

أنطاكیة، وحاوال استعادة صور التي كانت آخر معقل للصلبیبیین وعلى ھدنة مع صالح الدین ولكن أمیرھا لم یعترف بھ ملكاً فذھب إلى 
  حصار عكا التي كان صالح الدین قد استردھا، ولم تكن النھایة على ذلك النحو الرومنسي الذي اخترعھ مؤلف القصة!
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بالعودة إلى الفیلم، نجد أنه یدین دوافع القادة الصلیبیین لتلك الحمالت التي یقر 
بحصرها في السلطة والثروة، ویقدم الصورة النمطیة للتدین في الغرب الحدیث والتي 
تقوم على العالقة التي كانت قائمة في القرون الوسطى بین الكنیسة والملوك، فرجال 

الدین یشكلون طبقة مستقلة في المجتمع تقوم بمهمة السیطرة على عقول وقلوب 
الناس، ویتحالف معها الملوك والنبالء الذین یسیطرون على أجساد الناس وأرزاقهم، 

ة وضعها المنتفعون من رجال الكنیسة، ثم وبهذا المنظور یصبح الدین مجرد كذب
ُوظفت بالتواطؤ مع القادة المتالك والء الناس والحْجر على عقولهم، ثم تجییشهم 

لتحقیق أطماع كل من رجال الدین والسلطة في السیطرة على "أرض اللبن والعسل" 
  في المشرق اإلسالمي.

للخروج من أتون التعصب، وهو  انطالقًا من هذه الفلسفة یقدم الفیلم رؤیته الالدینیة
الحل الذي یكتشفه "بالیان" تدریجیًا على امتداد الفیلم، إذ یبدأ طریقه إلى القدس 
بمحض الصدفة بعد تورطه في قتل الراهب، وهناك یصحو على حقیقة الدوافع 

الخسیسة للقادة ورجال الدین عندما یصارحه أحد القادة أمام مشهد جثث القتلى في 
لم یعد یصدق أحدًا بعد اكتشافه خبث نوایا الجمیع من حوله ویعرض  حطین بأنه

علیه مرافقته في االنسحاب من المنطقة كلها، فیرفض "بالیان" مصرًا على الدفاع 
بشرف عن الشعب المستوطن لهذه األرض. وعندما یحاصر صالح الدین القدس 

ینتهي هذا المشهد إال یتكرر موقف التخاذل من أسقفها الذي یطلب منه الهروب، وال 
بعد أن تترسخ لدى المشاهد صورة رجل الدین االنهزامي والمتخاذل، والذي ال یكترث 

لحیاة الرعاع من الناس وال یجد جوابًا على سؤال "بالیان" حول مصیرهم في حال 
  إنها مشیئة الرب".“فراره سوى بالقول: 

عبه كأحد النواب وهكذا تضعف ثقة "بالیان" في الدین كله،  لیخطب في ش
الدیمقراطیین في البرلمانات األوربیة الحدیثة مستخدًما مصطلحات حداثیة مألوفة من 
قبیل الدفاع عن اإلنسان لكونه إنسانًا ولیس عن الحجارة التي تبنى بها دور العبادة. 

الذین أغفل الفیلم -وما أن تطُرق هذه الكلمات الملهمة أسماع الرعاع المتعصبین 
حتى تستنیر عقولهم بنور الحداثة وینبذون  -في حق المسلمین في القدس مجازرهم



  

  ١١

أسقفهم المتخاذل، ثم ینقلبون أبطاًال لالستبسال في الدفاع عن أنفسهم وعن إنسانیتهم 
  ولیس عن الحجارة واألرض التي جاؤوا لتقدیسها!

ن" بعض وللمزید من إقناع المشاهد بعدم جدوى الدین وخلوه من العقل یقدم "بالیا
البراهین العقلیة، فعندما یأمر بإحراق جثث القتلى خوفًا من انتشار المرض یعترض 
األسقف بحجة وجوب تركهم على حالهم كي ُیبعثوا یوم القیامة، فیجیب "بالیان" بأن 
الرب الذي یأمر بترك الجثث حتى تتفسخ وتقتل األحیاء بالعدوى هو رب ال یستحق 

  العبادة. 
انة بالطبع لدین األوربیین بل تمتد إلى اإلسالم الذي یزعم الفیلم أن وال تقتصر اإلد

ملوك المسلمین قد وظفوه أیضًا لمصالحهم الدنیویة، فبعد تصریح صالح الدین  بأن 
القدس ال تعني له شیئًا یعید الجواب مستدركًا بأنها في الحقیقة "كل شيء"، وهذا 

صالح الدین فهو لیس بطًال یدافع عن الموقف یلخص الصورة التي أرادها الفیلم ل
على  -كالقادة الصلیبیین-مقدسات المسلمین، بل قائد سیاسي محنك ینصب اهتمامه 

األرض التي سیبسط نفوذه علیها، والقدس لیست أكثر من ورقة رابحة یمكنه من 
  خاللها حشد المسلمین تحت رایته لمكانتها المقدسة في نفوسهم!

ف المفترى على صالح الدین، یحرص الفیلم على إثبات ُنبل بالتوازي مع هذا الموق
البطل الصلیبي حتى في حال كفره باألدیان، فعندما یكتشف "بالیان" حقیقة أن القدس 

لیست سوى أكذوبة وضعها الملوك عبر التاریخ لیسیطروا بمعابدها المقدسة على 
لیبیین إلى ید عقول الشعوب، وعندما تسقط أمام عینیه من ید المتعصبین الص

المتعصبین المسلمین الذین یقودهم قائد محنك ال یقل براجماتیة عنه؛ نجده یسلمها 
إلى صالح الدین غیر عابئ بها طالما تمسك صالح الدین بوعده بعدم التعرض 
للناس باألذى خالل جالئهم عنها، ثم یعود إلى شعبه لیبشرهم بسقوط هذه المدینة 

جلها، ویقول: "إذا كانت هذه هي مملكة الرب فلیفعل بها التي ال تستحق الموت من أ
الرب ما یشاء".. إذن فلنترك الرب یتصرف في مملكته، أما نحن البشر فسننصرف 

  إلى شؤوننا الدنیویة!
وتجدر اإلشارة هنا إلى تصریح غسان مسعود في برنامج "بالعربي" لجیزیل خوري 

صالح الدین، وبما أنه ال یرید تبني  على قناة العربیة بأنه قرأ مئات الصفحات عن
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ما قیل عنه من انتقادات فقد اكتفى بنقل آراء من یقول بأنه أسس للدیكتاتوریة 
واإلقطاعیة في هذه المنطقة من العالم ُمقّرًا بعدم رغبته في إثارة حساسیة من یحب 

  صالح الدین، وأبدت جیزیل على الفور إعجابها بهذه الفكرة!
  

سالة الفیلم، ثمة مقاصد أخرى ما زالت بحاجة للبحث، فبعد إدانة  وبالعودة إلى ر 
الفیلم لدوافع الصلیبیین في احتالل "أرض اللبن والعسل" وبعد تصفیق الكثیر من 
النقاد العرب لهذه الجرأة، یتجنب الفیلم الحدیث عن ضرورة خروج المحتل وعودته 

ل النظیف التي ُروج لها طویًال إلى وطنه بل یقدم بدیًال آخر یتجلى في صورة المحت
في حقبة "االستعمار"، وبهذا تصبح السیادة على األرض المحتلة أمرًا مشروعًا، 

األمریكي أسعد أبو خلیل على هذا الطرح بقوله: "شعرت  -ویعلق األكادیمي اللبناني
بحزن، عندما رأیت بطل الفیلم، وبعبقریة غربیة یعّلم هؤالء العرب األقل منه كیف 

حفرون للحصول على ماء كأنهم لم یكونوا یقومون بهذا األمر منذ قرون. إنه أمر ی
یشبه الخرافة الغربیة بأن هجرة الصهاینة جعلت (الزهور تكسو الصحراء) في 

  فلسطین"!
وهنا نستنتج رسالة أخرى مفادها أن الحل األمثل للصراع القائم الیوم على أرض 

، وأن یسیر الفلسطینیون على خطى صالح فلسطین هو أن یلقي الطرفان السالح
الدین عندما رضي بالهدنة مع الصلیبیین الذین عاشوا بوئام مع السكان األصلیین 

تحت رایة الملك العادل "بالدوین الرابع"، وأن یكف كل منهما عن االستماع إلى 
صوت "المتطرفین" في الجانبین، وعندها سینعم الفلسطینیون بالسالم في ظل 

مقراطیة اإلسرائیلیة"، وسیتمكنون من بناء دولة فلسطینیة "معتدلة" ومنزوعة "الدی
السالح! وٕاذا لم یقبلوا باألمر الواقع واستمروا في المطالبة بحق العودة، فسیستمیت 
المحتلون في الدفاع عما ورثوه عن آبائهم كما فعل "بالیان" عندما خطب في جیشه 

ع عنها من أجل معابدها بل من أجل البشر الذین معترفًا بأن القدس ال تستحق الدفا
یحتلونها، وبما أن القداسة مرفوعة عنها فلیس ألحد حق انتزاعها ممن یعمرها 

  ویحسن استغاللها.
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عالوة على ما سبق، یقر الفیلم بحق الجیل الثاني من الصلیبیین الذین ُولدوا في 
احتاللها متهافتة إذ ال ذنب القدس بالبقاء فیها، حتى وٕان كانت دوافع آبائهم في 

لألبناء في أكاذیب آبائهم، بینما ال یحق للمسلمین المطالبة بأرض تم انتزاعها من 
آبائهم قبل أن ُیخلقوا. وبهذا المنطق یفقد الفلسطینیون حقهم في العودة حتى وٕان ثبت 

خطأ الصهاینة المؤسسین في طرد آبائهم قبل ستین سنة من أرضهم، ویبقى الحل 
ن في بقاء الجیل الثاني من الصهاینة على أرضهم، وبقاء الجیل الثاني من إذ

  الفلسطینیین في الشتات!
  
  

  ماذا كسب العرب والمسلمون من الفیلم؟
بالرغم من كل هذه الرسائل السیاسیة واألكاذیب التاریخیة التي یمتلئ بها الفیلم، 

اء على الفیلم وتتویج تسابقت وسائل اإلعالم العربیة على مدى عدة شهور للثن
مخرجه "ردلي سكوت" على عرش اإلنصاف التاریخي للحقیقة التي تجاهلها الغرب 
قرونًا طویلة، فقد بهرهم مشهد صالح الدین وهو یدخل إلى الكنیسة بعد فتح القدس 
لیرفع الصلیب عن األرض ویضعه باحترام على المذبح، علمًا بأن هذا المشهد كان 

، أما مشاهد اإلساءة *عود نفسه ولم یكن مكتوبًا في نص الفیلممن اقتراح غسان مس
واألكاذیب والدعایة السیاسیة التي یحفل بها الفیلم فقد تغاضى عنها الكثیرون، وكأن 
سعادتهم بهذا الجزء الیسیر من حقهم في اإلنصاف شغلتهم عن االلتفات إلى كل ما 

  سبق! 
الفیلم وبكثافة لم تكن هولیود قد اعتادت ویزداد الموقف سوءًا مع مشاركة العرب في 

علیها بعد، فهناك ممثالن عربیان بارزان، وآخر من أصل عربي (ألكسندر صّدیق) 
ومئات الممثلین الكومبارس من المغاربة، فضًال عن تصویر معظم مشاهد الفیلم 

  على أرض المغرب.

                                                 
"السیرة الصالحیة" إلى أن المسلمین أزالوا صلیباً كبیراً كان الصلیبیون قد نصبوه على قبة یشیر بھاء الدین بن شداد في    *

الصخرة المشرفة، ولم یجد المؤرخون في ذلك ما یطعن في انفتاح المسلمین على اآلخر واحترام حقھ في الحیاة وحریة العبادة، كما ال 
  ة إلثبات تسامح المسلمین أو لنفي تھم اإلرھاب عنھم!نجد الیوم في ھذا المشھد المصطنع في الفیلم أي ضرور
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الشرق، بل لم یحقق  بالرغم من ذلك؛ لم یلق الفیلم في الغرب ما لقیه من احتفاء في
اإلقبال الكافي في الصاالت األمریكیة بما یتناسب مع حجم تكالیفه الضخمة، كما 

نشرت الصحافة األمریكیة الكثیر من التعلیقات العنیفة في حق الكاتب والمخرج 
البروفسور "جوناثان رایلي سمیث" بسبب ما كشفاه من زیف الصلیبیین، بل صّرح 

بریطانیة والمتخصص في تاریخ الصلیبیین بجامعة كمبریدج ال” دیلي میل“لصحیفة 
وعندما  ”.وأنه خطیر جدًا على العالقات بین الغرب والعالم العربي ،الفیلم تافه“بأن 

أراد المخرج تصویر بعض المشاهد الخاصة بالقدس في كنیسة "میزكیتا" الكاثولیكیة 
واجهه أسقف الكنیسة بالرفض  في قرطبة والتي كانت مسجدًا كبیرًا لمسلمي األندلس،

  المطلق، فكان البدیل هو االنتقال إلى المغرب!
  

ولإلنصاف؛ ال بد من اإلقرار ببعض المواقف النبیلة التي سمح الفیلم لصالح الدین 
بالظهور فیها، فهو یعرض على عدوه الملك المساعدة بإرسال أطبائه إلیه، كما ال 

ل حتى وٕان افتعلوا المجازر في حق المسلمین، ینكث العهود وال یعامل أعداءه بالمث
وقد أقر المؤرخون األوربیون على مّر العصور بهذه الصورة المثالیة لصالح الدین 

حتى أصبح نموذجًا للعدو النبیل. ولكن هذا ال یجب أن یمنعنا عن إدانة الفیلم  الذي 
أسطوریة للبطل لم یستطع نفي مساوئ الصلیبیین فأقام قصة الفیلم كلها حول صورة 

الصلیبي "بالیان" كي یتخلص من عقدة الذنب، ثم دفع الشعب الصلیبي كله للوقوف 
  معه لتبقى أخطاء الطغاة مجرد حاالت شاذة.

وٕاذا كان المسلمون قد كسبوا تلك الصورة النبیلة لصالح الدین، فقد دفعوا الضریبة 
نكثهم للهدنة وكأنه كان  في المقابل عندما تقتصر دوافعه لمهاجمته الصلیبیین على

ینتظر تلك اللحظة لضم القدس إلى إمبراطوریته، وعندما یغفل الفیلم حقیقة وقوف 
المسیحیین العرب إلى جانب صالح الدین ضد الصلیبیین في القدس، وعندما یغفل 

أیضًا حقیقة أن الصلیبیین لم یعودوا إلى أوربا بعد فتح القدس بل نزح الكثیرون منهم 
التي ظلت على الهدنة، كما عاودت "سیبیال" مع زوجها "جي رینو" الكرة  إلى صور

  وحاوال استعادة عكا!
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لقد خسر العرب والمسلمون في هذا الفیلم حقیقة كبرى ال توافق أبدًا هوى هولیود، 
منذ -وهي أن فلسطین أرُضهم سواء لكون الفلسطینیین هم السكان األصلیین لها 

معظم سكانها الفلسطینیین قد اعتنقوا اإلسالم وعاشوا في أو ألن  -عصر الكنعانیین
كنفه بسالم مع الیهود والمسیحیین، أو ألن المسلمین الذین فتحوا القدس في عهد 

عمر رضي هللا عنه كانوا هم الوحیدین الذین لم یسفكوا دماء أهلها ولم یضطهدوا من 
یعطي الحق في السیطرة بقي منهم على دینه في ظل الحكم اإلسالمي. ولكن الفیلم 

علیها لألقوى، فمن كان یمتلك السالح والقوة فإن استیالءه علیها مشروع حتى وٕان 
كان ال یؤمن في قرارة نفسه بقداسة شيء منها، وهذا هو بالضبط ما تفعله 

  الصهیونیة الیوم في فلسطین.
  

  هل نجح الفیلم في التشجیع على الحوار بین الحضارات؟
ن العرب في الفیلم فرصة تاریخیة للحوار مع الغرب، حتى وصل وجد بعض المثقفی
إلى التذكیر بأن العرب أطلقوا في الماضي  -ومنهم غسان مسعود-األمر ببعضهم 

على الغزاة األوربیین اسم الفرنجة ولیس الصلیبیین، وأن هذا االسم قد ابتكره 
ذ مسعود لم یعثر (!)، ولعل األستا ٥٩"األصولیون اإلسالمیون" في العصر الحدیث

على  -وفقًا لتصریحه-في مئات الصفحات التي قرأ فیها عن تاریخ صالح الدین 
أي ” Cruse Signati“حقیقة أن الفرنجة هم الذین أطلقوا على أنفسهم اسم 

"الموسوم بالصلیب" بعد أن اتخذوا الصلیب شعارًا لحمالتهم التي كانت األطول في 
" فنَحَته المؤرخون Crusadersلفظ الصلیبیین "تاریخ الحروب بین البشر، أما 

  !٦٠األوربیون في القرن الثامن عشر وُترجم إلى العربیة كما هو
وبالرغم من تذكیر بعض النقاد بصعوبة الثقة في فیلم وضع نصه كاتب یهودي 

وأنتجته شركة "فوكس" التي یملكها "روبرت مردوخ"، أكد األستاذ غسان مسعود في 
ة حرصه طوال الوقت على أن یكون الفیلم منصفًا وعادًال، مستنكرًا لقاءاته الصحفی

                                                 
  برنامج بالعربي مع جیزیل خوري، موقع قناة العربیة نت.    ٥٩
  لالستزادة:    ٦٠

 www.newadvent.orgموقع العھد الجدید     ·
  الموسوعة العربیة، دار الفكر، دمشق    ·

http://www.newadvent.org
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من ثقافتنا األدبیة والمسرحیة  %80حوالي «االعتراض على یهودیة الكاتب ألن 
والسیاسیة ناتجة عن منّظرین و كتّاب یهود مثل ماركس ومارخولد" دون أن یعترض 

وبموقف -بعد نه رفض فیما ، مع أ*(!) كما بّرأ المخرَج من تهمة االنحیاز ٦١»أحد
" للمخرج The Body of Lies" "جسد األكاذیب"المشاركة في فیلم  -یستحق الثناء

  **نفسه عندما لمس فیه ما یسيء للعرب والمسلمین

من جهة أخرى، اختار بعض الكتاب العرب التسامح مع صناع الفیلم ألنهم صنعوه 
الفیلم بتلك الصورة، وقد نتفق  للغرب ولیس للمسلمین، وهذا في رأیهم یبرر ظهور

معهم في تفهم هذا المبرر الختیار أدوار البطولة من الطرف اآلخر أو تصویر 
المعارك التي تظهر بطوالت الصلیبیین مع تجاهل المعارك األخرى التي سقطوا فیها 
ضحایا وأسرى مثل "حطین"، أما تزویر التاریخ لتحویل الهزیمة والخیانة وسفك الدماء 

بطولة ونبالة وٕاحیاء لألرض فهذا ال یبرره إال المنطق الذي یحترف تزویر  إلى
الحقائق لصالحه مهما كانت واضحة ومعروفة، وهو ما سجله التاریخ بدءًا من 

الحمالت الصلیبیة ومرورًا باالستعمار والعولمة، وانتهاًء باحتالل فلسطین والعراق 
  وأفغانستان!

بالتبریر بل أثنى على الفیلم وصانعیه إلدانته  عالوة على ذلك، لم یكتف البعض
الحروب وعرضها في مظهر مقیت، مثل تقزز "بالیان" من رؤیة الجثث في "حطین"، 

وعدم خوضه حرب الدفاع عن القدس إال مضطرًا، وحرصه مع الملك "بالدوین 
 الرابع" على الحوار والسلم، وحرص صالح الدین أیضًا على السالم والمهادنة، مما

یعني أننا أمام مشروع للحوار بین الحضارات إلحالل السالم العالمي بدًال من الحرب 
  والعنف، والحوار بدًال من التطرف، وربما الالدینیة بدًال من الدین.

قد یكون افتراض دعوة الفیلم إلى الحوار صحیحًا، ولكن ما جدوى تقدیمها في صورة 
برة في صورة شعب متحضر بالرغم من إقرار محشوة باألكاذیب؟ ولماذا ُیقدَّم البرا

المؤرخین الغربیین بأنهم لم یتعلموا عادات النظافة إال بعد مخالطة المسلمین في 
                                                 

   2005، تموز 1جریدة تحوالت، العدد    ٦١
الد نبوي مع غسان مسعود في ھذا الرأي، بل یعجب من عدم حصول المخرج على ما یستحقھ من یتفق الممثل المصري خ    *

  ].2010أبریل  7، األربعاء mbcتكریم في الوسط العربي! [ورد ذلك في لقاء أجري معھ في برنامج نقطة تحول على قناة 
بدعم ومساعدة  2001عام   DownBlack Hawkمن المھم التذكیر بأن "ردلي سكوت" قد سبق وأخرج فیلم     *  *

من البنتاغون، والذي یحكي قصة سقوط طائرة ھلیكوبتر أمریكیة في مقدیشو بالصومال، ویقدم الصور النمطیة المعروفة لـ "اإلرھابیین 
  المسلمین" في ھذا البلد األفریقي.
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؟ ٦٢حروبهم الطویلة وسرقة كتبهم ومنجزاتهم العلمیة التي لم یعلموا بوجودها من قبل
؟ *مانيوما الغایة من ظهور القائد المجاهد صالح الدین في صورة رجل سیاسة عل

وهل یمكن القول بأن هذه اإلضافات هي مجرد اجتهادات تحكمها الضرورة الفنیة 
  لكتابة السیناریو؟!

إن الصورة التي یرید الفیلم أن یبني علیها حوارًا بین الشرق والغرب تقوم أساسًا على 
التخلص من عبء التاریخ المشین، فبعد أن جرت العادة على كیل التهم للمسلمین 

العصمة عن الخطأ، فإن كل ما ُیقدم لنا الیوم ال یزید عن اإلقرار بأن  وادعاء
المسلمین كانوا أصحاب حضارة وأمانة مع االستدراك في الوقت نفسه بأنهم لم یكونوا 

وحدهم كذلك، فاألوربیون كانوا یتحلون أیضًا بكل تلك الصفات، بل ویحاكمون كل 
قدة الذنب وعبء التاریخ الملطخ من یشذ عنها. وبما أن الغرب قد تخلص من ع

بالدم عبر التبرؤ من مسیحیته وٕاحالل الالدینیة بدیًال عنها، فیجب على المسلمین 
السیر على خطاه وأن یتخذوا من صورة صالح الدین في الفیلم النموذج المثالي 

  للقائد المسلم البراغماتي الذي یمكن للغرب التحاور معه.
  

السرد التاریخي ألحداث وقعت في مرحلة الصدام بین أوربا الفیلم یتجاوز في أهمیته 
المسیحیة والشرق اإلسالمي، فالصدام مع األسف ما زال قائمًا حتى هذه الساعة 

ولكن في صور أخرى، وبالرغم من انقسام الغرب منذ "عصر التنویر" إلى فریقین 
لمسلمین، متصالحین: متدین وعلماني، إال أن كالهما یتخذ الموقف نفسه من ا

فالبروتستانت ینتظرون معركة هرمجدون التوراتیة إلبادة المسلمین وٕاقامة مملكة الرب 
على أرض فلسطین، والعلمانیون عاجزون عن التعایش في كوكب واحد مع أصحاب 

دیانة توسعیة ذات ثقافة مستلقة. لذا فإن الدعوة إلى الحوار من قبل من یرى مثل 
تبقى في رأینا مجرد دعایة إعالمیة ونفاق دبلوماسي، وٕاذا هذا الفیلم عمًال منصفًا س

                                                 
  لمزید من المعلومات حول أثر الحروب الصلیبیة الحضاري على أوربا:    ٦٢

  ركر، الحروب الصلیبیة،  ترجمة السید الباز العریني، دار النھضة، بیروتإرنست با   ·
  د.عمار النھار، شمس الحضارة العربیة اإلسالمیة، دار أفنان، دمشق   ·

أسھب المؤرخون العرب في وصف عبادة وتقوى القائد صالح الدین، والذي لم یفتح القدس إال بعد خمسة وعشرین عاماً    *
ى اإلصالح الدیني والتربوي في مصر والشام، والذي قطع عن نفسھ ملذات الحیاة منذ اتصالھ بنور الدین الشھید من العمل الدؤوب عل

وعزمھ على تحریر البالد من الوجود الصلیبي. ولم یتحقق لھ ھذا المجد إال بعد مواجھة اثنین وعشرین ملكاً أوربیاً، وخوض أربع 
  .وستین معركة، وتحریر خمسین مدینة وبلدة
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أراد المسلمون حقًا أن یصلوا إلى نتیجة ما من هذا الحوار فحبذا لو وّحدوا موقفهم 
أوًال قبل أن ینفرد فریق دون غیره بإقرار ما یریده نیابة عن المسلمین جمیعًا، ثم 

الحوار، بینما ُیتهم اآلخرون  ینسب إلى نفسه قیم االنفتاح والتسامح والرغبة في
  *”!نظریة المؤامرة“بالوقوع في أسر 

                                                 
لالطالع على نموذج للمقاالت التي سارعت إلى تقریظ الفیلم والسخریة بمنتقدیھ، انظر: بدریة البشر، العربي في ھولیود،    *

 2005مایو  15صحیفة الشرق األوسط، 
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  "المملكة".. من لم یكن معنا فهو ضدنا!
  
  

، تناقلت الصحافة العربیة نبأ شروع هولیود بتصویر فیلم 2007في منتصف عام 
ضخم یتعرض لقضیة "اإلرهاب" ضد األمریكیین المقیمین في السعودیة، ولفت هذا 

لجمیع لحساسیة القضیة خصوصًا وأنها المرة األولى التي تعالج فیها الخبر أنظار ا
  بطریقة مباشرة ومركزة.

بدأ عرضه  2007بعد أقل من أسبوعین من عرضه في الوالیات المتحدة في سبتمبر 
في عدد من الدول العربیة، بینما ُمنع من العرض في كل من الكویت والبحرین. 

طالقه وظل مدرجًا ضمن قائمة أكثر األفالم دخًال حقق الفیلم عائدات ضخمة منذ ان
في شباك التذاكر األمریكیة لعدة أسابیع، وقد یعود ذلك إلى الدعایة الضخمة التي 

حظي بها، أو إلى موجة االهتمام بقضیة الفیلم التي بلغت أوجها في تلك الفترة، 
  ألكشن".بالرغم من تواضع المستوى الفني للفیلم مقارنة بأفالم الحركة "ا

  
  

  قصة الفیلم
یبدأ الفیلم بعرض وثائقي جريء وغیر مسبوق لتاریخ المملكة وعالقتها بالوالیات 

 1932المتحدة حسب رؤیة صّناعه، مبتدئًا بتأسیس المملكة العربیة السعودیة عام 
على ید "ابن سعود" الذي سیطر على معظم أنحاء شبه الجزیرة العربیة بمساعدة 

میین الوهابیین" حسب الفیلم، والذین كانوا ضد الغرب ویریدون "المحاربین اإلسال
العودة بالزمن إلى العهد الذي لم یكن فیه اإلسالم مهددًا من قبل الغرب. وأثناء 

البحث عن الماء بمساعدة أمریكیة ُعثر بالصدفة على كمیات هائلة من النفط، والتي 
  الكثیرین في بالده.  سمح الملك بتصدیرها إلى الغرب بالرغم من اعتراض

، أقیم أول اتحاد بین البلدین مع تأسیس شركة النفط العربیة األمریكیة 1938في عام 
"أرامكو"، وأقیم مجمع سكني إلقامة العاملین فیه، حیث كانت "الشریعة اإلسالمیة 

  الصارمة" تطبَّق خارج حدوده، بینما ینعم سكانه بالحریة.
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مایتها، وتدهورت سمعة الفئة الحاكمة بسبب حیاتهم بقي األمریكیون في المملكة لح
المترفة مما أفقدهم ثقة "المحافظین الدینیین". وكرّد على الدعم األمریكي لـ "إسرائیل" 

، قام "الوهابیون" بالضغط على الملك لمنع تصدیر النفط، وتبین 1973في حرب 
ا الحظر إلى إعادة للجمیع أنهم قادرون على التحكم بحیاة الغربیین، وقد أدى هذ

  التوازن بین المصّدرین والمستهلكین.
اجتاح العراقیون الكویت، وعرض "بن الدن" على حكومته استدعاء  1990في عام 

"جیشه" من أفغانستان إلخراج العراقیین من الكویت، ولكنهم فضلوا االستعانة بنصف 
"في الشوارع  ملیون جندي أمریكي، فبدأ "بن الدن" بإثارة الشغب ضد الحكومة

  والمساجد"، ثم شرع في تنفیذ عملیاته حول العالم خالل عقد التسعینیات.
المفارقة الطریفة هي أن هذا التوتر القدیم والعمیق یقوم بین دولتین هما: الدولة 

األكثر إنتاجًا للنفط في العالم، والدولة األكثر استهالكًا له.. ویصل التوتر إلى أقصاه 
، والتي قام بها تسعة عشر شابًا، خمسة عشر  منهم 2001 مع هجمات سبتمبر

كانوا سعودیین، مما یعني تحول "بن الدن" إلى "قوة عالمیة"، مع تصریحات لسفراء 
  .السعودیة في الوالیات المتحدة ببذل كل الجهد لمالحقته

  
والتي  بهذه الدعایة الفجة یقدم الفیلم درسًا استراتیجیًا لفهم قضیة اإلرهاب برمتها،

توحي بأن صناع الفیلم تلقوا فنون اإلنتاج السینمائي في االتحاد السوفییتي خالل 
حكم ستالین، حیث ُیزور التاریخ وتؤّول الحقائق لتحقیق أهداف مسبقة، كإقناع العالم 

بأن رفَع أسعار النفط خالل حرب أكتوبر/ تشرین كان بضغط من "الوهابیین" 
یجة تنسیق عربي لمعاقبة األمریكیین على الجسر الحاقدین على الغرب ولیس نت

الجوي الذي أقاموه إلمداد الصهاینة بالسالح، وأن أسامة بن الدن كان یقود جیشًا 
قادرًا على مواجهة نحو ملیون جندي عراقي، وأنه كان یخطب في الشوارع والمساجد 

ى عقیدة ضد أمن الدولة، واألهم من ذلك كله نسبة كل ما نراه من "إرهاب" إل
"الوهابیین" الذین كانوا وما زالوا یریدون العودة بالمملكة إلى الوراء، دون اإلشارة إلى 

  أي ظلم یقع علیهم من الخارج!
                                                 

  ھذا السرد التاریخي ھو نقل للمعلومات التي وردت في الشریط الوثائقي الذي بدأ بھ الفیلم.    *
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بعد هذه المقدمة التي ال تقبل الجدل؛ یبدأ الفیلم بتأسیس العالقة بین الُمشاهد 

أمام بطل الفیلم "رونالد  والعناصر الرئیسیة للفیلم. ففي الوالیات المتحدة، نجد أنفسنا
ویقوم بدوره الممثل  FBIوهو ضابط أسود في مكتب التحقیقات الفدرالي -فلوري" 

والذي یشرح لزمالء ابنه الصغیر في المدرسة كیف كان یوم والدة  - جیمي فوكس
هذا الطفل هو أسعد أیام حیاته في مشهد یشحن الُمشاهد بالتعاطف الالزم مع 

الذین یقدسون الروابط األسریة. وفي الوقت نفسه نشاهد مباراة الضحایا األمریكیین 
بیسبول تجري داخل أسوار مجمع سكني مخصص لألمریكیین وسط الریاض، مع 

لقطات أخرى سریعة للروابط األسریة داخل المجمع، بالتزامن مع لقطات یظهر فیها 
صغیر على سطح قائد "الخلیة اإلرهابیة" المسّن (أبو حمزة) وهو یحتضن حفیده ال

ب  إحدى البنایات المطلة على المجمع السكني طالبًا منه المتابعة عبر المنظار المقرِّ
للحدث الذي تقوم مجموعة من الشباب بتصویره، لترسیخ صورة الطفل العربي الذي 

  ینشأ على العنف منذ الصغر.
اء عند مدخل المجمع السكني المحصن بعدة حواجز أمنیة، ینجح اثنان من أعض

الخلیة وهما یرتدیان مالبس الشرطة بقتل اثنین من رجال الشرطة وخطف سیارتهما، 
ثم ینقضان على سكان المجمع ویفتح أحدهما علیهم النار بطریقة عشوائیة. وعندما 
یعم الذعر والفوضى بین الناس، یصرخ أحد رجال الخلیة المتنكرین في زي الشرطة 

  ، ثم یفجر نفسه بینهم مع تردید الشهادتین. طالبًا منهم التوجه إلیه لحمایتهم
یتصل محقق أمریكي (فرانك) یعمل في الریاض من موقع الحدث ببطل الفیلم 

"رونالد" الذي ما زال یقص القصص للتالمیذ الصغار لیخبره بالجریمة، وعندما یهّم 
ك المحقق "رونالد" بمغادرة المدرسة یكتشف ابنه الصغیر بسلیقته السلیمة أن هنا

أشرارًا في الخارج ینتظرون من یقضي علیهم، بینما نجد (أبو حمزة) یمسك رأس 
حفیده الصغیر ویجبره على مشاهدة الجریمة. وعندما یحتشد المسعفون والمحققون في 

المكان، ُیكمل المتطرفون جریمتهم بتنفیذ االنفجار األكبر، فُینسف بناء كامل من 
  یة ومنهم العمیل فرانك.عدة طوابق، وُیقتل أكثر من مئة ضح
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یناقش فریق التحقیق مع زمالئهم في اإلف بي آي إمكانیة الذهاب إلى المملكة 
 -الممثلة جنیفر غارنر -للمشاركة في التحقیق، ولكن الطبیبة الشرعیة "جانیت مایز"

تخبر الجمیع بأن السلطات هناك ال تسمح بتدخل أي أحد في التحقیق حفاظًا على 
أن هیبتها تعني استمرار تدفق النفط، وهذا هو األهم، فإنهم لن یذهبوا.  هیبتها، وبما

بفضح  -الممثل رعد راوي- وینهي "رونالد" الخالف مع تهدیده السفیر السعودي 
، ویصل التصریح االستثنائي للفریق *تورطه في تمویل ثالثة "إرهابیین" في بوسطن

  بالسفر إلى السعودیة في طائرة عسكریة.
مهمة  -محمود سعیدالممثل -انب السعودي، یتولى اللواء عبد المالك على الج

بالتواطؤ  -علي سلیمانالممثل الفلسطیني -التحقیق في األمر، وُیتهم النقیب هیثم 
-مع المتطرفین، ویحاول اللواء انتزاع اعترافاته بالتعذیب، ولكن العقید فارس الغازي 

  ءته على الفور.ُیظهر برا -أشرف برهومالممثل الفلسطیني 
وهو شاب صغیر السن ویلعب دوره الممثل - وبتكلیف من األمیر أحمد بن خالد 

یتولى العقید غازي مهمة الحفاظ على أمن الفریق القادم من أمریكا،  -عمر بردوني
والذي یضم إلى جانب المحقق "رونالد" الطبیبة "جانیت" وخبیر المتفجرات "جرانت 

آدم لیفت"، ولكن السعودیین یرفضون التعاون مع الفریق، سیكس" وخبیر الكومبیوتر "
  فیطلب "رونالد" من األمیر المزید من حریة التحرك ویأتي الجواب بالموافقة.

في الیوم التالي، یصطحب العقید غازي المحقق رونالد معه إلى متطرف تائب كان 
الممثل -یعمل مع "أسامة بن الدن" شخصیًا، وهو رجل مسن ویدعى "عز الدین" 

وقد انتهى به األمر إلى التعاون مع السلطات  -"اإلسرائیلي" یوري غابرییل! 
السعودیة للقبض على المتطرفین. وفي نهایة الحوار یكشف عز الدین عن إصبعین 
مفقودین من أصابع یده الیمنى، ویخبرهما بأن كل من یعمل في تركیب المتفجرات 

  لى "أبو حمزة".سیفقد حتمًا بعض أصابعه، في إشارة إ
مع تطور األحداث یشتبك الفریق مع عصابة من المتطرفین وُیخطف "سیكس"، لتبدأ 
عملیة المطاردة إلنقاذه والتي تقود الفریق إلى منطقة السویدي، وعندها یصرخ العقید 

                                                 
حول تحویل زوجة السفیر السعودي المال إلى  2002لتحقیق الذي فتح في الوالیات المتحدة في نوفمبر وھي إشارة إلى ا   *

  اثنین من منفذي ھجمات سبتمبر.
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غازي: ال ینبغي لنا أن نكون هنا! وبالرغم من تعرض الفریق لوابل من الرصاص 
من جمیع الجهات إال أنه ینجح في قتل الجمیع دون أن وقذائف اآلر بي جیه 

ُیخدش!.. وهو مشهد مألوف في أفالم هولیود عندما یتساقط "اإلرهابیون" بثیابهم 
" في Cast a giant shadowالعربیة وأسلحتهم اآللیة ونجده في أفالم كثیرة مثل "

" في True Lies" في الثمانینات، و"Death before dishonorالستینات، و"
التسعینات، ولكن الفارق الوحید في هذا العقد هو أن الممثلین العرب باتوا یشاركون 

  في صید "اإلرهابیین" إلى جانب األمریكیین و"اإلسرائیلیین".
بعد تصفیة المهاجمین، تنجح الطبیبة الماهرة في الوصول إلى زمیلها في اللحظة 

رق قتل العنصر األخیر من العصابة الكثیر األخیرة قبل أن ُیذبح أمام الكامیرا، ویستغ
  من الجهد لیأخذ الُمشاهد وقتًا یسمح بربط صورة وجهه الملتحي بالبشاعة المطلوبة.
وقبل أن یهم الفریق بالخروج من المنطقة إثر نجاح العملیة، تدخل الطبیبة إحدى 

ئلة الشقق لتعتذر من طفلة أفزعتها عن طریق الخطأ. وقبل أن نتعاطف مع العا
المكونة من نساء وأطفال وشیخ عجوز، نكتشف أننا أخیرًا أمام رئیس العصابة "أبو 
حمزة" بثوبه األبیض ولحیته البیضاء ووجهه الوقور، وما أن یكتشف العقید غازي 

حقیقة الرجل من أصابعه المبتورة، حتى یقوم حفیده المراهق بإطالق النار على رأس 
، وُیسلم العقید غازي الروح سعیدًا باالنتصار وهو في العقید، ثم ُیقتل الفتى وجّده

  أحضان صدیقه المحقق رونالد.
  
  

  رسائل وصور نمطیة!
یعد هذا الفیلم نموذجًا صارخًا لألفالم المشحونة بالدعایة "البروباغاندا" في مرحلة ما 

، كما أنه من أكثرها توریطًا للعرب والمسلمین في تحقیق تلك 2001بعد سبتمبر 
عایة وفقًا للرؤیة الهولیودیة الجدیدة لظاهرة "المسلمین األخیار"، وقد حظي الفیلم الد

بترحیب جید من قبل بعض الصحفیین العرب لتقدیمه صورة قد تعد إیجابیة للمسلمین 
الرافضین للعنف، فضًال عن إظهاره مدى التعاون الرسمي للسلطات العربیة في 

ي یرى فیه آخرون أنه یسيء بشدة إلى العرب "الحرب على اإلرهاب". في الوقت الذ
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والمسلمین، إلى درجة منعه من العرض في بعض الدول. وسنكتفي هنا بسرد بعض 
  الرسائل الموجهة والصور النمطیة الواردة في الفیلم، مع تحلیل بعض النماذج.

 یقدم الفیلم معظم الصور النمطیة التي اعتدنا علیها في أعمال هولیود التي تتعرض
للعرب والمسلمین، وخصوصًا تلك التي تتعلق بالسعودیة على وجه الخصوص. فما 

أن تحط طائرة الفریق في "قاعدة األمیر سلطان" وُتطلب جوازات سفرهم، حتى 
أو -یالحظ أحد الضباط وجود ختم "إسرائیلي" في إشارة سریعة إلى المقاطعة العربیة 

الفیلم تجاه الكیان الصهیوني. وعندما  التي ال ترضي صناع -لنُقل "الذعر العربي"
یصل الفریق إلى مسرح الجریمة، تتوجه الكامیرا إلى مجموعة من رجال الشرطة أثناء 
أدائهم صالة الجماعة ضمن سلسلة من اللقطات السریعة التي تتولى تعریف المشاهد 

یب هیثم ببشاعة الجریمة. وفي نهایة المشهد، یلتفت أحد الضباط السعودیین إلى النق
المكلَّف بحراسة الفریق األمریكي، ویقول له ساخرًا: "هل أنت مستعد للموت وأنت 
  تدافع عن عدوك؟"، ثم تدور العدسة مجددًا باتجاه الشرطة الذین یؤدون الصالة!
في المشهد الذي یلیه، یقوم األمیر أحمد بزیارة الفریق في مسرح الجریمة للمرة 

األمیر لوضع عباءة رجالیة على جسد الطبیبة "جانیت" األولى، ویسارع أحد مرافقي 
إلخفاء صدرها البارز في مشهد یثیر استیاء الفتاة المتحررة وسخریة المشاهد في 

الوقت نفسه. وفي مشهد آخر یخبر العقید غازي المحقق رونالد على استحیاء عدم 
عوة للرجال إمكانیة اصطحاب الطبیبة معهم إلى الولیمة في قصر األمیر ألنها د

فقط، قائًال: أنت تعرف التقالید، فیترك المحقق هذا األمر للعقید كي یحرجه، فتتمكن 
منه عقدة النقص ویخجل من إخبار الطبیبة باألمر، في إشارة إلى تهافت تلك التقالید 

  وضعف ثقة أصحابها بأنفسهم.
ي معظم فتجد مكانها ف -وللمسلمین عامة-أما الصور النمطیة للشعب السعودي 

مشاهد الفیلم، ونذكر منها مشهد رحلة الفریق البریة على أطراف الریاض حیث 
تالحق الكامیرا عددًا من الجمال ورجًال یصلي بجانب سیارته على طرف الطریق 
الصحراوي في عدة لقطات خارج سیاق الحدث. وفي مشهد آخر؛ تحاول الطبیبة 

الشرطي المتعصب بأسلوب  "جانیت" تشریح جثة أحد ضحایا التفجیر فیصرخ
  همجي: "ال.. حرام.. هذا شاب مسلم".
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ویبدو واضحًا حرص صناع الفیلم على توزیع بعض رسائلهم الخفیة بین الَمشاهد 
دون مناقشتها، أو طرحها على ألسنة بعض الشخصیات دون التعلیق علیها، إذ 

لسعودي في وجه العقید ا -بعد مقتل زوجته-یصرخ أحد سكان المجمع السكني 
قائًال: "هل هذا ما یریده النبي محمد.. هل هذا ما یریده هللا؟.. هل یحب هللا أوالدكم 

أكثر من أوالدي؟ هل یحب هللا زوجتك أكثر من زوجتي؟"، ثم یسمح المخرج للمحقق 
"رونالد" بلعب دور المهدئ لالحتقان والذي یعجز بالضرورة عن منع وصول هذه 

  د األمریكي.الرسالة إلى أسماع المشاه
الممثل الیهودي كریس -رسالة أخرى أكثر خبثًا نسمعها على لسان المحقق "سیكس" 

عندما یمسك في مشهد خارج عن السیاق بنسخة إنجلیزیة من القرآن الكریم،  - كوبر
الذین ستحظى بهن بعد هذه  -أي الحور العین-ویسأل زمالءه: "كم عدد العذارى 

لما یؤمن به المتعصبون؟"، وتجیب "جانیت" على  الحیاة الدنیا في حال اتباعك
الفور: سبعون، فیرد علیها "سیكس": إجابة خاطئة. وینتهي المشهد دون تعلیق أو 
تصویب، مع ترك األمر للُمشاهد كي یتوقع اإلجابة التي تناسبه، وبطریقة تعطي 

  صناع الفیلم هامشًا الدعاء البراءة.
  

ریق إلى منطقة السویدي في وسط الریاض فیضم أما مشهد المطاردة الذي یقود الف
الكثیر من الصور النمطیة لإلسالم لتصب في العقل الباطن للُمشاهد دفعة واحدة، 

ویبدأ المشهد بتنمیط المنطقة تمهیدًا لما سیأتي عندما تعلن الطبیبة "جانیت": 
ا "المعقل "السویدي هو معقل مشهور للمسلحین ومركز لتجنید القاعدة"، علمًا بأن هذ

المشهور" ال یختلف عن أي حي شعبي في وسط الریاض، ولكن رسالة الفیلم تستلزم 
شیطنته على طریقة هولیود في تصویر أحیاء "هارلم" و"برونكس" في نیویورك عند 

تحقیرها للسود، لذا یتحول حي السویدي فجأة إلى ما یشبه أحیاء عصابات المخدرات 
اث سمعیًا وبصریًا بالصور النمطیة للنساء المنقبات وُتمأل األحد *في ساو باولو!

  والرجال الملتحین والمآذن المرددة ألصوات التكبیر. 
                                                 

ربما جاء اختیار كاتب القصة لھذا الحي على خلفیة االشتباكات التي جرت فیھ بین عناصر األمن السعودي وأعضاء في    *
، ولكن اشتباكات أخرى جرت في العدید من أحیاء الریاض ولیس ھناك ما یستدعي تنمیط أي منھا على 2004تنظیم القاعدة في نوفمبر 

  ھذا النحو!
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ویتكرر األمر نفسه في مشاهد المداهمة، بدءًا باآلیات القرآنیة وسجاجید الصالة 
المعلقة على الحیطان، ووصوًال إلى بشاعة الشباب الملثمین وصوتهم المرعب في 

ان قبل ذبح الرهینة: "لقد تم القبض على العلج األمریكي، وسوف یلقى قراءة البی
جزاءه بالذبح بالسكین، وذلك لتعاونهم مع إسرائیل بغیة اإلفساد في األرض ومحاربة 

  المسلمین".
في المشهد األخیر، یعود الفریق المنتشي بالنصر إلى اإلف بي آي، وُیختم الفیلم 

  في كل من واشنطن والریاض. بمحادثتین تجریان في وقت واحد،
ففي األولى یسأل أحدهم "رونالد" عن الكلمات التي همس بها في أذن "جانیت"  

لمواساتها عندما علمت بمقتل صدیقها العزیز "فرانك" في بدایة الفیلم، وفي الثانیة 
تسأل ابنة الشیخ "أبو حمزة" ابن أخیها الصغیر عن الكلمات التي همس بها جّده في 

وهو في النزع األخیر. ویأتي الجواب واحدًا من "رونالد" وحفید "أبو حمزة": أذنه 
"سنقتلهم جمیعًا"، ثم تغوص الكامیرا في عیني الطفل البريء، والمفجوع بفقد جده 

أمام عینیه. إنها نشوة النصر بتحقیق الوعد الذي قطعه "رونالد"، ولكنه نصر 
  **ه لن تموت، وستبقى الحرب قائمة!منقوص، فقد مات الشیطان حقًا، ولكن ساللت

  
  
  

  رسالة الفیلم الخفیة
عالوة على ما سبق ذكره من الرسائل والصور النمطیة التي یمتلئ بها الفیلم، یمكن 
القول بأن الرسالة التي یلخصها مشهد قتل "أبو حمزة" هي األكثر خطورة وأهمیة، 

ر من الطفلة المحجبة إیذانًا فبعد إنقاذ "سیكس" من الذبح ومحاولة الطبیبة االعتذا
بانتهاء المهمة، یبدأ المشهد بالربط مع ذاكرتنا البصریة للجیش األمریكي في العراق، 
ونسترجع الشعوریًا مشهدًا مشهورًا تناقلته وسائل اإلعالم لطفلة عراقیة یجبر الجیش 

نمیط صورة األمریكي عائلتها على الخروج من المنزل أثناء مداهمته، وتبدأ الرسالة بت

                                                 
ال تقتصر الخطورة في نظر الفیلم على استمرار وجود القاعدة كأفراد یخضعون لتنظیم سري، بل یُعزى     *  *

  ا الفكر، وإلى درجة تورط السفیر األمریكي نفسھ في األمر.الخطر أیضاً إلى تعاطف المجتمع السعودي وبعض رجال األمن مع ھذ
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الجیش األمریكي عبر اإلنسانیة المفرطة للطبیبة المجندة "جانیت" بإخفاء سالحها 
  عن عین الطفلة والمسارعة إلى تقدیم الحلوى واالعتذار.

ویستمر التنمیط الخفي مع تحول العائلة المسالمة التي نجدها تستجدي الرحمة إلى 
فتى المراهق دون مبرر، بینما وكر لإلرهاب، فینطلق الموت المباغت من مسدس ال

ال ُیقتل الفتى بالرصاص األمریكي إال بعد شروعه في محاولة قتل أخرى، وال یفّوت 
الفیلم فرصة التأكید على إنسانیة الجیش األمریكي مجددًا عندما تبذل "جانیت" جهدها 

  إلسعافه. 
الشیخ الوقور  ویستمر التنمیط باالنتقال من األطفال القتلة والنساء المحجبات إلى

العاجز عن الحركة والذي یخفي تحت عجزه ولحیته البیضاء حقیقة إجرامه، لنكتشف 
في النهایة أن أكثر األسر المسلمة إقناعًا لنا في ظاهرها بالسلم والرفق هي أشدها 

عنفًا وٕاجرامًا، وستُبرر بذلك جمیع المشاهد الواقعیة لعملیات المداهمة التي ستعرضها 
  بار فیما بعد عما یجري في العراق وأفغانستان وفلسطین المحتلة.نشرات األخ

  
  

  الضریبة!
بالرغم من أن المسلمین هم من أكثر الشعوب معاناة من االضطهاد والفقر والتخلف، 
فإن معظمهم یدرك أن التطرف والتفجیر العشوائي وخطف األبریاء وقتلهم هي كلها 

دین یحترم اإلنسانیة، وأن مشكالتهم ال یمكن  جرائم ال تنتمي إلى اإلسالم وال إلى أي
أن تحل بتلك الطریقة، لذا فإن إحصاءات االتحاد األوربي تؤكد على أن عملیة 

، ولكن ٦٣إرهابیة واحدة من بین كل خمسمئة تقریبًا تعود إلى متطرفین إسالمیین
ر هولیود ما تزال مصرة على انتهاز هذه النسبة التي ال تكاد ُتذكر لتضخیم خط

اإلسالم وشیطنته، دون االكتراث إلى حقیقة أن تناول هذه القضیة الشائكة بمنظور 
سطحي وساذج لن یفضي إال إلى المزید من العنف، فتحقیر المسلمین وتبرئة البطل 

األمریكي بالرغم مما یجري في العراق وغیرها هي كلها أمور تزید من الشعور 
  متحمس الرغبة في االنتقام.باإلحباط والعجز، وتنمي لدى الشباب ال

                                                 
 2008جراهام فولر، ماذا لو لم یظهر اإلسالم، ترجمة أحمد عز العرب، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة،    ٦٣
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والسؤال هنا: إذا كان هذا الفیلم یناقش خطرًا حقیقیًا وغیر مصطنعًا فلماذا إذن ال 
ُتصور الحقیقة كاملة؟ إذ یقدم لنا صورة بریئة لألطفال األمریكیین بدًء من ابن 

المحقق "رونالد" ثم ابن المحقق "فرانك" الذي قضى في التفجیر، ومرورًا باألطفال 
الذین تعرضوا لألذى في المجمع السكني، أما األطفال في الجانب العربي فإما أن 
یكونوا أبریاء كأوالد العقید غازي المتعاون مع األمریكیین، أو أبناء عوائل متطرفة 

  فیمارسون القتل أو یحملون لواء العنف كحفید "أبو حمزة".
تضرروا من اإلرهاب، ولكننا ال شك في أننا نتعاطف مع األطفال األمریكیین الذین 

لم نَر في تاریخ هولیود كله لقطة واحدة ألطفال دیر یاسین وصبرا وشاتیال وكاُبل 
والفلوجة وجنین وبیروت وغزة. وال شك أیضًا في أننا نتألم لمقتل زوجة ذاك األمریكي 
الغاضب، ولكنا ال نكاد نعثر في أرشیف هولیود على قصص لنساء محجبات تنتهك 

  .هن ویذبحن أمام عیون رجالهن وفي وسط بیوتهنأعراض
لذا وبالرغم من ضرورة إدانة اإلرهاب ومكافحته والتبرؤ منه فإن العدل لن یتم ما لم 

تكتمل الصورة وُیدان المخطئون من الطرفین، وٕاال فسُینظر بعین الشك إلى كل 
احدة. وٕاذا مساهمة یقدمها العرب في أفالم كهذه طالما اقتصر الطرح على رؤیة و 

في إجراء الكثیر  أحمد اإلبراهیم)كنا نشید بجهود المستشار السعودي في هذا الفیلم (
من التعدیالت فمن غیر الممكن غض الطرف عما یتضمنه الفیلم من إساءة وصور 

، كما ال یمكن * نمطیة في حق الكثیر من مظاهر اإلسالم وحیاة المسلمین الیومیة
ن عرب و"إسرائیلیین" في فیلم كهذا وخصوصًا في مشاهد التساهل مع مشاركة ممثلی

 أشرف برهومال تخلو من المصافحة والمودة كالذي جمع بین الممثل الفلسطیني 
  و"اإلسرائیلي" "یوري جابرییل"!

  

                                                 
ل ومنع وتم رفضھ في ھولیود، ب 2007" الذي أخرجھ "برایان دي بالما" عام Redactedلعل االستثناء الوحید ھو فیلم "    *

  من العرض في كل صاالت العرض األمریكیة باستثناء تلك الصاالت التي یملكھا منتج الفیلم!
من مشاھد الفیلم، مما یدعونا إلى القلق بشأن حجم اإلساءة الھائل  %90ذكر السید أحمد اإلبراھیم أنھ عمل على تعدیل     *

سبتمبر  6 - ھـ 1428شعبان  24وار نشرتھ صحیفة الریاض، الخمیس الذي كان مقرراً في السیناریو األصلي قبل تعدیلھ! [في ح
]، علماً بأن اإلبراھیم "ال یرى أن الفیلم في شكلھ الذي عرض بھ في نھایة األمر سلبیاً على اإلطالق" [في 14318العدد  -م 2007

]، وذلك بالرغم مما یمتلئ بھ الفیلم 10559العدد  2007أكتوبر  26ھـ  1428شـوال  14الجمعـة حوار نشرتھ صحیفة الشرق األوسط، 
  من إساءات سبق لنا اإلشارة إلى نماذج منھا!
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  عندما تنتقل هولیود إلى الشرق
  
  
  

على االنتقال إلى  -وفي مراكز السینما األوربیة أیضاً -جرت العادة في هولیود 
العدید من مواقع التصویر في أنحاء مختلفة من العالم للبحث عن مناطق جغرافیة 

  تتناسب في طبیعتها ومناخها وعمارتها وسكانها مع شروط بعض األفالم.
وبما أن عددًا كبیرًا من األفالم األمریكیة واألوربیة یتطلب التصویر في مناطق 

اء بالواحات الخضراء والجبال صحراویة وأراض شاسعة، أو في نقاط التقاء الصحر 
التي تكسوها الثلوج، فضًال عن القصص التي تدور في مدن وقرى عربیة أو "شرق 

أوسطیة"، فقد وجد الكثیر من المخرجین ضالتهم منذ نشأة السینما في أرض المملكة 
المغربیة، حتى أصبحت قبلة لصانعي األفالم من شتى أنحاء العالم وعلى مدار 

لسنوات األخیرة، بدأت بعض الدول العربیة األخرى بتقدیم عروضها السنة. وفي ا
الستقبال صانعي األفالم على أرضها، فنشطت تلك الصناعة أیضًا في كل من 

  تونس واألردن، ومؤخرًا في اإلمارات العربیة المتحدة.
  
  

  هولیود الصحراء المغربیة ورزازات..
» زازات«وتعني بدون، و» وار«ن: "ورزازات" هي عبارة أمازیغیة مركبة من كلمتی

اسمًا » بدون ضجیج«وتعني الضجیج، حیث اختار أهل المنطقة من األمازیغ عبارة 
لمدینتهم التي كانت مجرد قریة صغیرة في عهد االحتالل الفرنسي، ثم توسعت ونمت 

لتصبح واحدة من أكثر المناطق جذبًا للسیاحة في المغرب، نظرًا لما تتمتع به من 
جذابة تجمع بین خضرة الواحات الملیئة بالینابیع العذبة والجو اللطیف  طبیعة

والجبال الشاهقة المكللة بالثلوج وبین األودیة الجافة القاحلة وكثبان الرمال 
  الصحراویة.
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هذه الطبیعة الجمیلة والمتنوعة جذبت السینمائیین أیضًا إلى واحات وصحاري 
لسینما في هذه المنطقة یبدأ مع تاریخ السینما ورزازات من أوربا وأمریكا، فتاریخ ا

لو شیفریي «نفسه، حیث صنع مؤسس السینما الفرنسي "لویس لومییر" فیلمه 
في ورزازات، ثم لحق به المخرج الفرنسي  1897"الراعي المغربي" عام  »ماروكان

، وقد أحصى الكاتب الفرنسي "جورج 1922عام  »الدم«"لویتز مورا" لتصویر فیلم 
دول" حوالي خمسین فیلمًا ُنفذ في المغرب قبل الحرب العالمیة الثانیة، أي في سا

حقبة السینما الصامتة، وكان الكثیر منها یهدف إلى تمجید االستعمار الفرنسي 
ویرسخ الصور النمطیة السیئة للشرق المتخلف، لذا كانت فرق عمل هذه األفالم 

ت تسند أیضًا إلى ممثلین أوربیین. وفي أوربیة بالكامل، وحتى األدوار العربیة كان
نهایة عقد العشرینات بدأت السینما األلمانیة والبریطانیة واألمریكیة باالنتباه أیضًا إلى 

اإلمكانیات الطبیعیة والجغرافیة لهذه المنطقة، ثم توسع اإلنتاج بغزارة أكبر بعد 
الجذب السینمائي في  الحرب العالمیة الثانیة لتصبح ورزازات واحدة من أشهر مناطق

  العالم.
وبدء ظاهرة أفالم "الحرب  2001وبعد وقوع هجماث الحادي عشر من سبتمبر عام 

على اإلرهاب" دخلت ورزازات مرحلة جدیدة، وأصبحت المنطقة األوفر حظًا لتصویر 
جمیع المشاهد التي تتطلب وجود صحاٍر وأراضي مفتوحة كالمعارك واألحداث 

حت بقیة المناطق والمدن المغربیة القبلة المفضلة لكل من یرید التاریخیة، كما أصب
أن یصور فیلمًا عن "الشرق األوسط"، حتى بلغ معدل ما یتم  تصویره في المغرب 
قبل نهایة هذا العقد ما بین عشرین إلى ثالثین فیلمًا طویًال كل عام، عدا األفالم 

ارتفع رقم معامالت تصویر األفالم من اإلعالنیة والوثائقیة والبرامج التلفزیونیة، كما 
. ویقال أن 2007٦٤ملیونًا عام  240إلى أكثر من  1997ملیون دوالر عام  25نحو 

  .2009٦٥هذا الرقم قد اقترب من الملیار دوالر في نهایة عام 
تقدم السلطات المغربیة من خالل "المركز السینمائي المغربي" تسهیالت كبیرة لِفرق 

ي األجنبیة، مثل تسهیل االستیراد المؤقت لألسلحة والذخائر اإلنتاج السینمائ

                                                 
 2008/  10/ 13جریدة البیان،     ٦٤
   2010/ 1/ 22العربیة نت،    ٦٥



  

  ١٣

والمتفجرات، وتخفیض تكالیف النقل والمبیت والتصویر في األماكن التاریخیة، 
واإلعفاء من الضریبة على جمیع الممتلكات، مما ساعد على تخفیض كلفة اإلنتاج 

یات المتحدة، وقد بنسبة تقترب من الثلث بالمقارنة مع مثیالتها في أوربا والوال
ساعدت هذه البیئة النشطة على توجه العدید من رجال األعمال لالستثمار في 

المنطقة وٕانشاء شركات اإلنتاج واالستودیوهات الضخمة بمواصفات عالمیة مثل 
استودیو "أطلس كوربوریشن"، كما سمح هذا التوجه لسكان المنطقة باحتراف العمل 

  اإلنتاج السینمائي.في شتى المهن التي یتطلبها 
  

  من یدفع الضریبة؟
ینشط في مدینة ورزازات عدد من السماسرة ووكالء شركات اإلنتاج األجنبیة للبحث 

عن "الید العاملة" المحلیة الرخیصة، أو بعبارة أدق للبحث عن "الوجوه العاملة" 
أن لتصویرها في األفالم السینمائیة ضمن أعداد كبیرة من الكومبارس، حیث تكاد 

ألف نسمة، وقد أدى  17تكون المهنة الوحیدة لمعظم سكان المدینة البالغ عددهم 
انخفاض األجور وتوفر المواهب المحلیة إلى اكتفاء بعض المخرجین األجانب 
بالممثلین المغاربة حتى في األدوار المهمة بدًال من جلبهم من الخارج، إذ لعب 

لي « "حدائق الجنة"طولة في الفیلم اإلیطالي المغاربة كافة األدوار باستثناء دور الب
  والذي أنتج في نهایة التسعینات.» جاردن دیدن

عام  محمد الصافي ولتعریف العالم بحقیقة ما یجري هناك قدم المخرج المغربي
والذي ینقل فیه بالصوت والصورة معاناة  "ورزازات موفي"فیلمه الوثائقي  2001

صورة الجمیلة التي یحرص آخرون على نقلها. فنرى سكان هذه المنطقة بالرغم من ال
في الفیلم صفوفًا طویلة من السكان الفقراء وهم ینتظرون دورهم ألداء االختبار أمام 
لجنة اختیار الممثلین، أو لمعرفة نتائج االختبار التي ینتظرونها بفارغ الصبر. كما 

لتحدث عن تجاربهم، والذین یجري الفیلم مقابالت مع العدید من الممثلین الكومبارس ل
یبدون استعدادهم للعب كافة األدوار المطلوبة، وهي تتنوع بین أدوار الجنود والخدم 
والحرس، أو حتى تكوین جیوش من البشر الذین یملؤون موقع التصویر إذا دعت 

  الحاجة حسب رؤیة المخرج.
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أو النطق ببعض  أما الممثلون ذوو الخبرة الطویلة فیطمحون إلى لعب أدوار ثانویة
العبارات كي یتحولوا إلى ممثلي كومبارس من الدرجة األولى، وربما یتدرجون في 

  التقدم مع الوقت لیصبحوا ممثلین أكثر احترافًا وشهرة.
ویتحدث ضیوف الفیلم من الممثلین الشباب والمسنین عن معاناتهم المادیة التي ال 

لغبن، حیث یقول أحدهم أمام الكامیرا: تغطیها أجورهم الزهیدة، فضًال عن شعورهم با
" لقد عملت في أحد عشر فیلما لنفس المخرج ولم یقل لي شكرًا ولو مرة واحدة، إنهم 

  یطلبون منا فقط أن نصفق للبطل"!
وحسب استطالع أجرته مجلة العربي الكویتیة فإن أجر ممثل الكومبارس الواحد یبلغ 

ماسرة والوكالء المحلیون قرابة الثلث من دوالرًا فقط بعد أن یقتطع الس 20حوالي 
أجورهم، علًما بأن عملهم قد یتطلب التواجد في مواقع التصویر من طلوع الشمس 

  .٦٦إلى ما بعد الغروب
أما الضریبة الكبرى فتدفعها شعوب كاملة من العرب والمسلمین مع كل فیلم ُینتج 

لشعوب إلى العالم كله، على أرض المغرب وهو یحمل الصور النمطیة السیئة لهذه ا
في الوقت الذي یخرج فیه بعض الممثلین والفنیین ووكالء الكومبارس بأجورهم العالیة 

دون اكتراث بما یدفعه اآلخرون من ضریبة، وهو سلوك یذكرنا بالسمعة السیئة 
لوكالء النجوم في هولیود، إذ یتداول األمریكیون نكتة تتحدث عن  طبیب متخصص 

خبر أحد المرضى بحاجته الماسة إلى عملیة زرع قلب إلنقاذ حیاته، بأمراض القلب ی
ثم یطمئنه بأن لدیه قلبین جاهزین لعملیة الزرع ویعودان إلى شخصین توفیا حدیثًا 

في حادثین مروریین، أحدهما بطل ریاضي شاب في العشرین من العمر، أما اآلخر 
ر المریض القلب الثاني، فهو وكیل لنجوم هولیود في السبعین من العمر، فیختا

ویسأله الطبیب مندهشًا: ولماذا تفضل قلب هذا العجوز على قلب الریاضي الشاب؟ 
  فیجیب: ألني أرید قلبًا غیر مستعمل!

وٕاذا كان األمر كذلك، فإن المسؤولیة هنا ال تقتصر على الوكالء فحسب، بل 
الدولة المغربیة في نتساءل عن دور "المركز السینمائي المغربي" وغیره من أجهزة 

مراقبة ما یجري تصویره على أرض هذا البلد العربي المسلم، وأیضًا عن دور 
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الصحافة المغربیة ذات الهامش الواسع من الحریة، فضًال عن أصوات أعضاء 
البرلمان المغربي المعروف بتعدد أطیافه وجرأته على المساءلة، وسنستعرض فیما 

صورت في "أرض المرابطین" على نحو یستحق طرح یلي نماذج لبعض األفالم التي 
  هذه التساؤالت.

  
  نماذج لألفالم التي صورت في المغرب:

  
  "Pattonفیلم "باتون" " -1
، وهو یحكي قصة الجنرال األمریكي "جورج س. باتون" 1970أنتج هذا الفیلم سنة  

یع القیم خالل الحرب العالمیة الثانیة، والذي یكتشف خالل الحرب أنه یتقمص جم
الحضاریة التي عرفها أسالفه منذ آالف السنین. في الوقت الذي یفسر فیه ما یراه 

لدى العرب من صفات وحشیة ومتخلفة على أنها  امتداد أیضًا لقیمهم القدیمة! 
فعندما یرى النساء العربیات وهن یجردن جثث جنود الحلفاء في تونس من مالبسهم 

ن" صورًا مشابهة في خیاله الموسوعي وكأنه كان ویسرقن حاجیاتهم یستعید "باتو 
في هذا المكان كان «شاهدًا على تاریخ المنطقة نفسها منذ آالف السنین فیقول: 

القرطاجیون یدافعون عن المدینة أمام ثالث فصائل رومانیة قاتلت بشجاعة ولكنهم 
م وبقي الجنود لم یتمكنوا من المقاومة فكانت المذبحة، النسوة العربیات أخذن مالبسه

، ومن المؤسف أن یُصّور هذا »عراة في الشمس منذ ألفي عام.. لقد كنت هناك
الفیلم الذي یحقر العرب في حاضرهم وماضیهم على أرض المغرب لیحصد فیما بعد 
سبع جوائز أوسكار، كان من بینها جائزة أفضل فیلم وأفضل مخرج وأفضل سیناریو 

  .٦٧أصلي
  
  :سلسة أفالم المومیاء -2

بإمكانیات وخدع متواضعة، ثم أعید إنتاجه مع الكثیر  1932أنتج فیلم المومیاء عام 
من التعدیالت لالستفادة من التقنیات التكنولوجیة الحدیثة على ید "ستیفن سومرز" 
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، مسندًا أدوار بطولته إلى كل من "برندان 1999الذي كتب قصته وأخرجه عام 
ه حول أسطورة وقوع الكاهن المصري القدیم فریزر" و"راشیل وایسز"، وتدور قصت

"إیمحوتب" في حب ابنة الفرعون "سیتي األول"، ومن ثم قیام الفرعون بقتل ابنته 
والحكم على الكاهن بالدفن حیًا، لتلتقي عالمة اآلثار البریطانیة "إیفلین" بعد قرون 

ستعانة طویلة بمواطنها "ریتشارد" الباحث عن كنوز مصر ویحاول كل منهما اال
باآلخر لتحقیق أهدافه في الوصول إلى المدینة المفقودة، وعندما تقرأ "إیفلین" تعویذة 
سحریة من كتاب الموتى عن طریق الخطأ تعود الحیاة إلى الكاهن إیمحوتب، والذي 
یبدأ سلسلة من أعمال القتل التي یسعى لتتویجها بخطف "إیفلین" وٕاحالل روح حبیبته 

دها، وهنا یأتي دور "ریتشارد" إلنقاذها بعد صراع مع جیش من ابنة الفرعون في جس
المومیاوات، وفي النهایة ینتصر العرق األبیض وتُقتل مومیاء الكاهن أمیحوتب التي 

لم تكتمل فترة حیاتها الثانیة، ویأتي السكان األصلیون إلى البطل البریطاني لشكره 
قرون، لنفاجأ بأن هؤالء السكان  على تحریرهم من هذا الخطر الذي ظل كامنًا طوال

لیسوا من العرب المصریین بل هم بنو إسرائیل الذین یتحدثون بالعبریة، ویلعب دور 
" المولود في تل أبیب والضابط oded fehrقائدهم الممثل اإلسرائیلي "عودید فهر" "

ات السابق في سالح البحریة اإلسرائیلي، والذي احتشد خلفه العشرات من سكان ورزاز 
  لتشكیل جیوش الیهود المدافعین عن أرض مصر!

  
" The Mummy Returns" أما الجزء الثاني من الفیلم والمسمى بعودة المومیاء 

، 2001فكان من أكثر األفالم استعراضًا للمؤثرات الخاصة عندما ُعرض في سنة 
إذ  مما أكسبه المركز األول في شباك التذاكر األمیركي منذ أسبوع عرضه األول،

ملیون دوالر والتي استحقت حینئذ لقب ثاني أعلى عائدات  70.1بلغت عائداته 
 The Lost World: Jurassicیسجلها فیلم في أسبوع، ویسبقه في ذلك فیلم "

Park والذي تم تصویر بعض مشاهده في 1997٦٨" للمخرج "ستیفن سبیلبیرغ" عام ،
  كل من المغرب واألردن ومصر.
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ا الجزء القصة نفسها، حیث یعود البطالن اإلنجلیزیان إلى مصر یتابع الفیلم في هذ
بعد أن أصبحا زوجین مع ولدهما عبقري، وتبدأ مهمة العائلة بالبحث عن السوار 
السحري للملك العقرب الذي یقال أنه حكم مصر قبل الفرعون "مینا األول"، وبعد 

الملك العقرب من العودة  العثور علیه تبدأ المعركة مع مومیاء إیمحوتب وجیشه لمنع
إلى الحیاة من جدید، وتبرز المواهب البطولیة لكل من اإلنجلیز والیهود على أكثر 

من صعید، ففي الوقت الذي یستبسل فیه الیهود لمحاربة جیوش الهیاكل العظمیة من 
حراس الفرعون، تتحول عالمة اآلثار "إیفلین" إلى محاربة بارعة لمواجهة ابنة 

لى جانب زوجها الذي یقاتل مومیاء إیمحوتب، بینما یتفرغ ابنهما العبقري الفرعون، إ
  لحل اللغز، لُیقتل الملك العقرب أخیرًا برمح إیزیس الذي یحمل نجمة سداسیة. 

ُیذكر أن أجهزة الرقابة المصریة كانت قد منعت الجزء األول من الفیلم من العرض 
ة مسیئة للمصریین فهم إما متخلفون في الدور المصریة، لما یتضمنه من صور نمطی

أو عمالء خونة یسهل إغراؤهم بحفنة من المال، فضًال عن التأكید على دور الیهود 
  في بناء مصر القدیمة وظهورهم في صورة المنقذ للبالد!

إال أن الرقابة نفسها وافقت فیما بعد على عرض الجزء الثاني من الفیلم (عودة 
وار مفتوح بین النقاد في عرض خاص، حیث رأى إثر ح 2001المومیاء) عام 

المعارضون أن الفیلم یتضمن إساءة واضحة للحضارة المصریة، وٕاظهار مصر على 
أنها أرض ملیئة بالشر والسحر، واستخدام المخرج رموزًا ماسونیة كالهرم الذهبي 

ن. بأنهم جهلة متخلفو  1933وتقدیم فكرة خاطئة عن مصریي عام  والنجمة السداسیة،
بینما رأى المؤیدون أن الفیلم سخیف وال یستحق االهتمام، وأنه مجرد عاصفة من 

، وهو الرأي الذي أقنع الرقابة ٦٩المؤثرات الخاصة التي ال تتجاوز فكرة إبهار المشاهد
على  mbcالمصریة، وسمح بتكرار عرض الفیلم بكل أجزائه على قنوات مجموعة 

إبهار المراهقین ذوي الثقافة المحدودة فوضعوا مدى سنوات، والذي أدى بالفعل إلى 
العدید من المقاالت والتعلیقات على شبكة اإلنترنت للتعبیر عن إعجابهم بهذا الفیلم 

  الذي "یمجد الحضارة المصریة"!

                                                 
  المرجع السابق.   ٦٩
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ولعل آراء كهذه تقف أیضًا خلف عرض المسلسل الكارتوني "المومیاء" الذي یحكي 
، علمًا بأن هذا mbc3مسیئة على قناة القصة نفسها وبكل ما فیها من صور 

المسلسل لم یلق النجاح في وطنه "أمریكا" عندما عرض الجزء األول منه سنة 
وعدم طرحه  2003، بل أدى فشله إلى توقف عرض الجزء الثاني منه سنة 2001

  )!DVDفي األسواق على أقراص (
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برعایة شیخ قبیلة بدویة في الیمن  1890جرى سنة یتحدث الفیلم عن سباق للخیل 
)، ویعود بنا الفیلم المنتج حدیثًا (سنة عمر الشریف(الشیخ ریاض ویجسده الفنان 

) إلى سخافات هولیود التقلیدیة األولى في العقد الثاني من القرن العشرین، 2004
ألف لیلة حیث لم تكن تتجاوز معرفة عامة الناس في الغرب عن الشرق أساطیَر 

ولیلة وشظف عیش البدو في صحراء تشح فیها الماء وحسناوات یتلهفن لمقدم 
"الكاوبوي" األبیض إلنقاذها من حیاة الحریم، لذا یبدو من غیر المفهوم إعادة تصویر 
الشرق العربي بهذه الرؤیة االستشراقیة الحمقاء في القرن الحادي والعشرین وبمباركة 

  الكومبارس العرب وعلى أرض عربیة!عدد كبیر من الممثلین و 
یقبل راعي البقر األمریكي "هوبكنز" دعوة الشیخ البدوي للمشاركة في السباق بدافع 

مساعدة إحدى قبائل الهنود الحمر التي صودرت خیولها من قبل الجیش االتحادي، 
هد وتقع عینه في لحظة وداع بالده على تمثال الحریة، بینما تستقبله بالد العرب بمش

، ثم یتولى العجوز السخیف "یوسف" مهمة االعتناء به *العبید المقیدین بالسالسل
وبحصانه بعد أن خیره قومه بین قطع یده أو خدمة الضیف األمریكي جزاء لسرقته 

. وعندما یدخل "هوبكنز" الخیمة یرفض الشیخ ریاض مصافحته **بعض الحلیب
مجرد مالمسة ید شخص "كافر"، ثم خشیة أن یفقد قدرته على التنبؤ بالمستقبل ب

                                                 
تؤكد اإلحصاءات أن السكان األفریقیین المتحدرین من سالالت الرقیق في شبھ الجزیرة العربیة ال یشكلون واحداً في المئة    *

ي في البرازیل لوحدھا حالیاً نحو مئة من السكان الحالیین، بینما تم تھجیر عشرات المالیین إلى األمریكتین لیشكل الوجود األفریق
  ]2006، نوفمبر 576ملیون! [للمزید حول ھذا الموضوع انظر االستطالع الذي أجرتھ مجلة العربي في زنجبار، العدد 

تغیب عن العقل االستشراقي السطحي حقیقة أن قطع ید السارق ال یطبق في حق المساكین وفي قبائل تعاني    *  *
! القحط والفقر، كما   ال یجوز استبدال الحد الشرعي بأداء أي خدمة أخرى كرعایة الضیوف مثالً
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یخبره الشیخ بأن عنایته بالخیول نابعة من اهتمام القرآن بها مما یدفعه إلى إجبار 
نسائه على النوم وقوفًا في اللیالي الباردة لیتمكن حصانه "الحتال" من النوم في 

  الخیمة.
ى أن یكون هذا وأخش-ُیقدم الفیلم عقیدة اإلسالم بطریقة ال ُتقنع أشد الناس حمقًا 

فالبدو یؤمنون بأن مشاركة ضیفهم  -مألوفًا لمشاهدي مثل هذه األفالم في الغرب
"الكافر" في السباق تدنیس لهم وأن الشمس ال بد وأن تحرقه قبل وصوله خط النهایة، 

كما یؤمنون بأن القدر قد صنف الناس مسبقًا إلى رابحین وخاسرین وال جدوى من 
الفارس "الصقر" في بركة من الطین ویشرف على الغرق ویهب مقاومته، فعندما یقع 

"الكاوبوي" لنجدته یؤكد له البدوي المؤمن أن هذه رغبة هللا ویتوسل إلیه أن یقتله، 
ولكن البطل المستنیر یصر على إنقاذه ویشرح له أن المكتوب یتحقق عندما ینفذ 

ما النقاب على وجه ابنة . أ***إرادته هو وحصانه للفوز بالسباق ولیس باالستسالم
الشیخ "جزیرة" فال نجد له تفسیرًا سوى بقولها: "أنت ال تفهم عالمنا"، وهو عالم ال 

نفهمه نحن أیضًا خصوصًا عندما تشكو الفتاة العربیة المقموعة إلى مخلصها 
سعید  الممثل المغربي-األمریكي من عزم والدها على تزویجها من "ابن الریح" 

وعندما  -ولیس الرابعة!-فوزه بالسباق لتصبح زوجته الخامسة  في حال -طغماوي
یقتحم الشیخ ورجاله خیمة ضیفهم األمریكي ویجدون "جزیرة" عنده نكتشف مرة أخرى 
أحكامًا جدیدة في الشریعة لم نسمع بها من قبل، إذ ُیحكم علیهما بحد الزنا مع أنهما 

لرجم ال ُیطبق على الزانیة إال بعد كانا یتجاذبان أطراف الحدیث ال أكثر، وبما أن ا
أن یغرقها والدها فسُتعفى من هذه المیتة البشعة لعدم وجود الماء وُیكتفى بجلدها سبع 

كما هي -، ولكنهما ینجوان في اللحظة األخیرة Ωجلدات، بینما ُیقطع عضو الزاني
                                                 

هذه العقیدة التي ترد على لسان الكاوبوي األمریكي هي بالضبط خالصة مفهوم اإلیمان بالقدر لدى المسلمین    **  *
وا بما آتاكم"، ومن الحدیث الشریف: "اعقلها منذ صدر اإلسالم، وهي التي نفهمها من قوله تعالى: "لكي ال تأسوا على ما فاتكم وال تفرح

وتوكل"، أما هذا التواكل فلم نسمع بسیطرته على عقول المسلمین حتى في أكثر عصورهم انحطاطًا! وخصوصًا عندما یصل إلى درجة 
تخلف یعود إلى القرآن إقدام أحد المتسابقین على قتل فرسه فور إصابته بجرح في ساقه خالل السباق، أو عندما نكتشف أن أصل هذا ال

هللا یضل من یشاء ویهدي من یشاء، وعلیه فال یجوز للمسلم حتى أن یحاول الفرار من الموت!.. وأتساءل  عندما یشرح لنا"الصقر" أن
اع حتى هنا كیف ُیصدق المشاهد الغربي إمكانیة بقاء شعب على قید الحیاة طالما ظل یؤمن بعقیدة كهذه والتي ال بد وأن تستلزم االمتن

  عن التداوي في حال المرض؟!
Ω    حددت الشریعة حد البكر بمئة جلدة، وحد المحصنة (المتزوجة) بالرجم، ولكن الحد ال یطبق إال في حال اعتراف الفاعل

  ي كلھ.بفعلھ، أو أن یراه أربعة شھود عدول رأي العین وبطریقة ال تترك مجاالً للشبھة والشك، وھو ما لم یقع في التاریخ اإلسالم
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عندما یقتحم الخصم اللدود "كاتب" مع رجاله مضارب القبیلة  -عادة هولیود
ویخطفون "جزیرة"، لیقع الشیخ في حیرة إزاء مبادلة ابنته المخطوفة بحصانه 

األصیل، ویقرر أخیرًا أن الحصان أغلى من العائلة مع علمه بأن الخاطف سیسلم 
  ابنته العذراء إلى الغجر لیعبثوا بها.

ى تأتي براءة البطل األمریكي أخیرًا عندما یجبن جمیع الفرسان العرب الذین نشأوا عل
القتال عن إنقاذ األمیرة، بینما یحارب "الكاوبوي" مع حصانه مثل "زورو" مع أنه لم 
یخض معركة من قبل فیقتل كتیبة من الرجال ویعید "جزیرة" إلى قبیلتها، ثم ینتصر 
في الجولة التالیة من السباق وینجو من كل المؤامرات التي تحاك لقتله في مجاهل 

وري "هیدالغو" من جراحه بینما یهلك اآلخرون، وال الصحراء ویعالج حصانه األسط
یفوت المخرج فرصة لتشویه كل ما یمت للشرق بصلة فحتى البیئة تبدو في غایة 
القبح، فتارة تغرقها عاصفة رملیة أسطوریة ال یتمكن سوى األمریكي من مقاومتها 

ها الرهیبة بذكائه وتارة یغزوها سرب من الجراد الذي یغطي الشمس، فضًال عن حرارت
وجفافها الدائم وعقاربها المرعبة، بل ال ینجو حتى الحیوان من العنصریة عندما تنهزم 

أمام "هیدالغو"  -التي یتنافس فرسان العالم على ساللتها األصیلة-الخیول العربیة 
  الذي لم تطأ حوافره أرض الصحراء القاحلة من قبل!

هونًا في حال خسارته للداللة على یقدم البطل للشیخ مسدسه الثمین الذي كان مر 
عقیدة  -الذي طالما وصفه بالكافر-كرمه األصیل، ویتعلم الشیخ من األمریكي 

اإلیمان بالقدر على النحو الصحیح، ویصافحه مقرًا بعجزه عن قراءة الغیب حیث لم 
ینجح في التنبؤ بنتیجة السباق. ثم یودع البطل الوسیم الفتاة التي وجدت الخالص 

، ویتواضع الجمیع أمام انتصار عظمته ****یدیه وخلعت بفضله الحجابعلى 
ویكتشفون للمرة األولى خطأهم في تدنیس ذلك الكافر الذي لم ینجحوا في إرسال 

  روحه وروح حصانه إلى الشیطان.
یعود البطل مجلًال بهالة من القداسة ومحمًال بجائزته الثمینة إلى بالده لیشتري بها 

صادرة من الهنود الحمر ویعید إلیها حریتها، ثم یبلغ النبل مداه ویطلق كل الخیول الم
                                                 

یصر الفیلم على إظھار البطل األمریكي في صورة الرجل العفیف، فھو ال یكترث إلغراء سیدة أرستقراطیة    ***  *
بریطانیة جاءت للمنافسة في السباق، كما یتعامل مع "جزیرة" التي ینقذھا من خاطفیھا بالرغم من  خلوتھما في الصحراء بأخالق ال 

ثیر إعجاب الفتاة التي لم تر مثل ھذا الرقي فتتوسل إلیھ أن یرفع النقاب عن وجھھا، حیث لم ینظر إلیھا تذكرنا سوى بالصحابة، وھو ما ی
  أحد من قبل بمثل ھذه النظرة الطاھرة، وھي نظرة تختلف كثیراً عن تلك التي یقدمھا "الكاوبوي" على أرض الواقع في العراق!



  

  ١٤

حصانه "هیدالغو" أیضًا، لتجري أسراب من الخیول في السهول الخضراء وتنشر في 
اآلفاق رسالة الحریة التي جاء بها الرجل األبیض إلى العالم أجمع، ویعود البطل 

شرق والغرب كیف تكون محاسن القنوع خالي الوفاض بعد أن لّقن الناس في ال
  األخالق.

الفیلم مليء بنماذج یصعب حصرها للصور النمطیة واألكاذیب المغرقة في العنصریة 
والسخف والتمجید الكاریكاتوري للعرق األبیض، حیث ال نجد صفة إیجابیة ُتذكر 
للعرب أو لدینهم حتى لدى الشیوخ الطاعنین في السن الذین یتوسم فیهم الناس 

. ومن المثیر ±مة والحلم، بینما ینافس البطل األبیض في سموه أخالق األنبیاءالحك
للدهشة حقًا أن یعاد إنتاج مثل هذه األفالم في عصر العولمة حیث یمكن لطفل في 
السادسة أن یتعرف على حقیقة اإلسالم بكبسة زر على حاسبه الشخصي، وال ندري 

قد غابت أیضًا  -على األرجح- لفیلم عمدًا إن كانت هذه الحقیقة التي غّیبها صانعو ا
، أم أن هناك مبررات ال نعرفها تجیز لهما ولفریق سعید طغماويو عمر الشریفعن 

العمل المغربي المشاركة في فیلم یحقر العرب والمسلمین جمیعًا على هذا النحو 
  ±±الجارح!
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الممثل -ئد الجیش الروماني "ماكسیموس" یعرض هذا الفیلم التاریخي قصة قا
والذي یعتزم اإلمبراطور "أوریلیوس" نقل سلطاته إلیه،  -النیوزیلندي "رسل كرو"

فیسارع ابن اإلمبراطور "كومودوس" إلى قتل أبیه طمعًا في السلطة، ویفر 
"ماكسیموس" بجلده قبل أن ُیقتل، فیعلن اإلمبراطور الشاب البحث عن القائد المتمرد 

ویقتل زوجته وولده. وبعد العدید من الصعاب، یجد "ماكسیموس" نفسه أسیرًا لدى 
البدو في شمال أفریقیة، ویباع في روما كعبد مملوك لیقوم بدور المصارع 

"Gladiator الذي یقاتل حتى الموت في مسارح الرومان. وبالرغم من أن الفیلم "
                                                 

حق البدو، ویكفي ما ورد من وصف لألعراب في القرآن الكریم، ولكن  نحن ال ننكر صحة الكثیر مما یرد من النقد في   ±
العنصریة والتحقیر أمر ال یجوز في حق أي شعب أو عرق أو دین، وخصوصاً عندما یصر الغرب على إلصاق صفات البداوة 

 - أوربي وأم من الھنود الحمرمن أب - بالمسلمین والعرب جمیعاً، بل وصل األمر بصانعي ھذا الفیلم إلى تصنیع بطل أمریكي مھجن 
  لیجمع في دمھ نبل البیض وشجاعة السكان األصلیین وھما صفتان یُحرم منھما العرب باإلكراه! 

، ومن الطریف أن یتزامن عرضھ في إحدى المرات mbcیُذكر أن ھذا الفیلم ُعرض مترجماً على إحدى قنوات    ±  ±
  فیھ من إساءة على قناة أخرى من باقة ھذه المجموعة العربیة. مع عرض فیلم "العودة إلى مناجم سلیمان" بكل ما
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في الفیلم لم یكن له  -أو األمازیغ-مليء باألخطاء التاریخیة، إال أن إقحام العرب 
أي مبرر سوى اإلساءة فضًال عن كونها أكذوبة تاریخیة، إذ ُیقصر حضور المغاربة 

على لعب دور اللصوص ذوي المالمح القبیحة والقلوب القاسیة، والذین یخطفون 
المقاتلین األقویاء لبیعهم إلى تجار العبید وٕاجبارهم على القتال الدموي في مسارح 

  روما للترفیه عن الناس.
وهو من إخراج البریطاني "ردلي  2000وقد ُصّور هذا الفیلم أیضًا في المغرب عام 

وكان جمیع ممثلي الكومبارس  -الذي أخرج الحقًا فیلم مملكة السماء -”سكوت
  وتجار العبید الملتحین والمعّممین من السكان المحلیین!
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هو من أكثر األفالم إساءة للعرب والمسلمین في تاریخ هولیود على اإلطالق، فهو 
لیس مجرد فیلم یحكي قصًة عن اإلرهاب أو یكرس الصور النمطیة لشعب بأكمله، 

  بل یتجرأ بخبث على تبریر المجازر في حق المدنیین من المسلمین!
یة األسبق "جیمس ویب"، وتدور حول تعود قصة الفیلم إلى وزیر البحریة األمریك

محاصرة مجموعة من المدنیین الیمنیین مقّر السفارة األمریكیة في صنعاء، حیث 
بقیادة الممثل األسود سامویل -یفاجأ المشاهد برجال البحریة األمریكیة من المارینز 

وهم یمطرون الشعب األعزل من الرجال والنساء واألطفال المحیطین  -ل. جاكسون
لسفارة بوابل من الرصاص، وقبل أن یتعاطف المشاهد مع الضحایا األبریاء، تبدأ با

الممثل تومي -"العدالة األمریكیة" بأخذ مجراها النزیه في األحداث، فیتولى المحقق 
التحقیق في األمر، وُیفاجأ بطفلة صغیرة تسیر على ساق واحدة من  -لي جونز

فى في الهواء الطلق یضج بالجرحى، ویعثر ضحایا تلك المجزرة، فیتبعها لیجد مستش
بمحض الصدفة تحت أحد األسّرة على شریط فیدیو یحمل رسالة مسجلة لخلیة 

إرهابیة، وما أن یصحو المحقق من وقع المفاجأة حتى یعید المخرج عرض المشهد 
مع الحقیقة الكاملة، حیث یطلق المدنیون الیمنیون النار على السفارة األمریكیة 

جنود المارینز إلى الدفاع عن أنفسهم، ثم ُتركز الصورة على وجه الطفلة فیضطر 
البريء الذي تعاطفنا معه في البدایة لنراها تشارك بقیة "اإلرهابیین" من النساء 
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والرجال والشیوخ في إطالق النار على األمریكیین بمسدسها الصغیر! وتنتهي 
یلطمن الوجوه، في مشهد مشابه المجزرة باستعراض جثث القتلى والنساء الثكالى 

تمامًا لما نراه في نشرات األخبار واألفالم الوثائقیة من مجازر حقیقیة ُترتكب في حق 
المدنیین في فلسطین والعراق وأفغانستان وغیرها، وینجح الفیلم في حقن الجزء 

الالواعي من عقل المشاهد بمصل المناعة ضد أي تعاطف مع أمثال هؤالء الضحایا 
ریضه على استحضار الصورة النمطیة للشعب المسلم بنسائه وشیوخه وأطفاله بتح

وهم یطلقون النار قبل أن یرتكب األمریكیون أو "اإلسرائیلیون" في حقهم أي مجزرة 
  مهما كانت بشعة!

الفیلم مليء أیضًا بالصور النمطیة المتعمدة، ففي العمق تتكرر مشاهد المآذن 
المنقبات، وكل ما من شأنه الربط بین اإلسالم  وأصوات األذان وصور النساء

واإلرهاب، وقد لقي الفیلم إقباًال كبیًرا في دور العرض وتصدَّر الئحة شباك التذاكر 
مالیین  10األمیركي لعدة أسابیع بعائدات بلغت حتى نهایة األسبوع الثاني أكثر من 

  دوالر.
في المغرب الشقیق بكل ما فیه من أما الحقیقة األكثر إیالمًا فهي تصویر هذا الفیلم 

إساءة وتشویه، وقیام الكومبارس المغاربة بأدوار اإلرهابیین مرة أخرى، علمًا بأن 
بعض الجالیات الیمنیة والعربیة في الوالیات المتحدة نظمت مظاهرات احتجاجیة 

 إلدانة الفیلم خالل عرضه في أكثر من والیة، وتسبب الفیلم آنذاك بأزمة دبلوماسیة
أحرجت السفیرة األمریكیة في صنعاء، وترك أثرًا عمیقًا في نفوس كل من شاهده من 

  العرب والمسلمین. 
  
  ":Black Hawk Downفیلم "سقوط الصقر األسود" " -6

 Ridley" ؛ قّدم البنتاغون الدعم المباشر للمخرج "ِردلي سكوت"2001في عام 
Scottإلسقاط الجنرال الصومالي "محمد  " إلنجاز فیلم یحكي قصة المحاولة الفاشلة

، حیث یبدأ الفیلم بمقدمة مهمة تبرر 1992فرح عیدید" من قبل األمریكیین عام 
دخول األمریكیین إلى القرن األفریقي، فالصومالیون متورطون في حرب أهلیة، 

وملیشیات عیدید تسیطر على البالد بالحدید والنار، مما أجبر حماة الحریة  
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ى التدخل ضمن قوات دولیة أخرى بهدف إحالل السالم ولدوافع األمریكیین عل
  إنسانیة (!).

تقوم قصة الفیلم على مهمة یضعها قائد القوات األمریكیة القتحام المبنى الذي 
یحتمي بداخله عیدید وأتباعه، والتي تنتهي بالفشل الذریع ثم االنسحاب من المنطقة 

من فرقتي دلتا -ة إنزال عدد من الجنود بأكملها بعد فترة وجیزة، حیث تقتضي الخط
بالمروحیات في منطقة ملیئة بأتباع عیدید للسیطرة على  -والفرسان عالیتي التدریب

مقر سلطته. وقبل أن تبدأ المجازر في حق المدنیین؛ یصرح قائد الكتیبة الشاب في 
ن المشاهد بدایة الفیلم بأنه یحترم الصومالیین لكونهم فقراء وغیر متعلمین، كي یحس

  الظن بنوایا األمریكیین منذ البدایة. 
یظهر دور "المسلمین األخیار" في الفیلم مع تعاون أحد الصومالیین مع القوات 
األمریكیة إلرشادهم إلى موقع المقر، ولكن الملیشیات تنجح في اكتشاف المهمة 

نجح مجددًا في بأسالیب مراقبتها البدائیة وتمطر األمریكیین بالرصاص والقنابل، ثم ت
إسقاط إحدى طائرات الهلیكوبتر "الصقر األسود" لتتحول المهمة إلى إنقاذ الجنود 
العالقین في أكثر األحیاء خطورة، وعندما تتوجه الهلیكوبتر األخرى إلنقاذهم یتم 

إسقاطها أیضًا، فیتورط الجنود في قتال الشوارع حتى صباح الیوم التالي، وتنتهي 
  الطیارین ومقتل تسعة عشر أمریكیًا، في مقابل ألف صومالي! األحداث بأسر أحد

یعّد هذا الفیلم من أكثر إنتاجات هولیود إساءة وتنمیطًا لصورة "اإلرهاب اإلسالمي" 
وأكثرها تمجیدًا للجیش األمریكي. فالصومالیون لیسوا أكثر من حشود متخلفة 

یرد على لسان أحد قادتهم، متعطشة للدماء، بل إن التفاوض لدیهم مرادف للقتل كما 
وهم أفضل من تتوافر لدیهم مجموعة الصور النمطیة السیئة التي اعتادت هولیود 

على إلصاقها بالشعوب، من سواد البشرة والدین اإلسالمي والفقر والتخلف فضًال عن 
"اإلرهاب"، إذ نراهم ینصرفون للصالة أثناء القتال، ویبیعون األسلحة في الشوارع كما 

ع الخضروات، وینقضون كالذئاب على الجنود األمریكیین. كما تعمد الفیلم توریط تبا
المدنیین في العنف، فحتى النساء واألطفال یحملون السالح، وعندما یرى المشاهد 

أحدهم ُیقتل برصاص أمریكي فسیبرر الشعوریًا هذه المجزرة، بل لن یباِل بمأساة أحد 
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القتیل بیدیه، وقد یسّر كثیرًا لرؤیة ذلك القطیع  الصومالیین وهو یجري حامًال طفله
  من الزنوج وهم یتساقطون بالجملة برصاص الجیش األمریكي.

واألهم من ذلك كله هو أن هذه الدعایة المجانیة لتبریر محاولة األمریكیین احتالل 
منطقة القرن األفریقي وتطویق منطقة الخلیج والسیطرة على منفذ استراتیجي للبحر 

حمر المطل على قناة السویس قد تم تصویرها مرة أخرى على أرض عربیة، األ
قد  2001وبمشاركة حاشدة من ممثلین عرب، وأن توقیت عرض الفیلم في عام 

تزامن مع تصاعد تهدیدات اإلدارة األمریكیة بضرب الصومال الذي یؤوي 
، وأنه ما زال "اإلرهابیین"، ومع اندالع الحرب المفتوحة على "اإلرهاب اإلسالمي"

  العربیة! Fox Moviesوقناة  mbcُیعرض باستمرار على مجموعة قنوات 
  
  ":The Four Feathersفیلم الریشات األربعة " -7

رفضت حكومة السودان منح رخصة التصویر لطاقم الفیلم على  2002في عام 
م أرضها لما یتضمنه من إساءة إلى السودان وشعبه وتاریخه ودینه، فنقل الطاق

  معداته إلى ورزازات.
(الریشات األربع) للكاتب اإلنجلیزي "ماسون كانت" والتي  تعود قصة الفیلم إلى روایة

سبق تصویرها سینمائیًا خمس مرات خالل القرن العشرین، أما المحاولة األخیرة 
هندي -والتي حملت نفس اسم الروایة فقد خرجت إلى النور برؤیة المخرج اإلنجلیزي 

الذي  حسین أمیني، ومن كتابة كل من "میشیل شیفر" و»شیكار كابور« - األصل
  ُیعتقد أنه مغربي األصل.

یتحدث الفیلم عن مالزم بالجیش البریطاني یدعى "هاري" یتم استدعاؤه للمشاركة في 
ضد االحتالل  1884الحملة العسكریة المتوجهة لقمع الثورة المهدیة في السودان عام 

دیم استقالته لعدم اقتناعه بأخالقیة هذه الحرب ضد شعب یقاوم البریطاني، فیقرر تق
-االحتالل، ولكن خطیبته وثالثة من زمالئه یقدمون إلیه ریشات أربعة كرمز للجبن 

فیتراجع عن قراره ویسافر إلى السودان لینفي عن نفسه  -كما في الثقافة اإلنجلیزیة
داني ویعیش بالقرب من هذه التهمة، وعندما یصل إلى هناك یتنكر في زي سو 
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معسكر لإلنجلیز كي یراقب ما یحدث، فیشرف على الهالك في الصحراء قبل أن 
إلى إنقاذه، ومع تطور األحداث یتحول  - محمد بوشيالممثل -یسارع (أبو فاطمة) 

"هاري" إلى الصف اآلخر ویشارك السودانیین في معاركهم ضد اإلنجلیز إیمانًا 
م المشابهة التي یتعاطف فیها الرجل األبیض مع بقضیتهم، وعلى عكس األفال

كما في -الشعب المضطهد ضد جیشه الغازي ویثبت في موقفه حتى نهایة الفیلم 
فإن التعاطف مع المسلمین ال  -"الرقص مع الذئاب"، الساموراي األخیر، و"أفاتار"

 یمكن أن یكتمل، إذ سرعان ما یصحو "هاري" عندما یرى جثث زمالئه ممزقة في
المعركة لیعود إلى صف اإلنجلیز أمًال بإنقاذ من بقي منهم على قید الحیاة، بل 

یتعاطف المسلم نفسه مع اإلنجلیز في حركة معاكسة لنفاجأ بجهود "أبو فاطمة" في 
تحریر الجندي اآلخر "فیكار" من االعتقال والتعذیب في أم درمان، لیعود "هاري" 

تنتظره في بریطانیا ویرد إلیها ریشتها فتصفح عنه  أخیرًا رافع الرأس إلى خطیبته التي
  من جدید.

تسبب هذا الفیلم باستیاء شدید لدى الشعب والحكومة السودانیین، فبالرغم من وقوف 
بطل الفیلم اإلنجلیزي إلى جانب السودانیین وٕاظهار وجه العدالة جزئیًا في قضیتهم 

جیش والقیم اإلنجلیزیة على حساب إال أن الفیلم یحفل أیضًا بالمشاهد التي تمجد ال
السودانیین وثورتهم المهدیة التي تمثل المقاومة اإلسالمیة في بالدهم، وال یخلو الفیلم 

من الصور النمطیة لكل من "المسلم الطیب" الذي یتعاون مع العدو ضد بالده، 
و"المسلم اإلرهابي" الذي یعذب األسرى اإلنجلیز في السجون، والشعب المسلم 

  متخلف والبربري الذي ال یستحق التعاطف مع قضیته العادلة.ال

وبالرغم مما قیل عن إساءة الفیلم للمصریین أیضًا بإظهارهم في مظهر المتعاون مع 
العدو المحتل لقمع الثورة المهدیة في السودان وٕاساءة بعض الضباط المصریین 

اد بین النقاد حیث رأى للثوار، فقد أجازت الرقابة المصریة عرض الفیلم بعد جدل ح
المؤیدون أن الفیلم ینطلق من فكرة رفض الحرب ویسَخر من العنصریة االستعماریة 

التي تتسبب في الدفع بهؤالء الشباب للقتال والموت على بعد آالف األمیال من 
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. وبغض النظر عن هذه المبررات، فإن تزامن إنتاج الفیلم مع بدء احتالل ٧٠بالدهم
وأمریكا للعراق یثیر الكثیر من الشكوك، وكأن رسالة ما یسعى  كل من بریطانیا

المنتجون إلى بثها في روح الجیش المقدم على االحتالل والشعب الذي یسانده؛ 
مفادها أن المعیار األخالقي في الحرب ال یقوم على عدالة القضیة بل على االنتماء 

ا في إعادة انتخاب الرئیس جورج العرقي. وربما لعبت هذه الدعایة "البروباغاندا" دوره
بوش االبن لوالیة ثانیة وبأغلبیة كاسحة بالرغم من المعارضة الشعبیة الكبیرة للحرب 

قبل اندالعها، ویكشف التاریخ الحدیث عن ظاهرة تعاطف الرأي العام في أمریكا 
 وبریطانیا مع قیادته بمجرد اندالع الحرب إلى حین عودة المحاربین سالمین حتى في
حال عدم اعترافه بأخالقیتها، وعندها لن یكلف األمر أكثر من االعتذار عن بعض 

األخطاء، وسیبنى صرح تذكاري لضحایا الجیش، ویكرَّم من بقي منهم على قید 
  الحیاة!

حیث -عاد مرة أخرى إلى المغرب » شیكار كابور«نشیر أخیرًا إلى أن المخرج 
لسینمائي لیكون أحد أعضاء لجنة التحكیم بدعوة من مهرجان مراكش ا -ُصور الفیلم

  !2007في دورته السابعة عام 
  
  ":Body of Liesفیلم جسد األكاذیب " -8

اسم روایة الكاتب والصحفي "دیفید  - 2008الذي أنتج سنة -یحمل هذا الفیلم 
وهو صاحب عمود شهیر في صحیفة واشنطن بوست، » جسد األكاذیب«إغناتیوس" 

شباب باكستانیین یشكلون خلیة "إرهابیة" في مانشستر ببریطانیا  ویبدأ بمشهد لثالثة
وهم ینتظرون مداهمة متوقعة من قبل القوات البریطانیة، ویظهر في الوقت نفسه 

قائدهم على الشاشة مهددًا بتكرار حادثة التفجیر األخیرة التي قاموا بها في "شیفیلد" 
وبمجرد دخول عناصر القوة إلى ببریطانیا ردًا على حرب أمریكا على اإلسالم. 

منزلهم یكّبر الشباب بأعصاب هادئة ودم بارد، ثم یسمي أحدهم با  ویضغط على 
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زر القنبلة لتنفجر بالجمیع، في داللة على أن الموت عند هؤالء هو مجرد انتحار 
  للهروب من تحمل المسؤولیة.

الفیلم، حیث نسمع شرحًا  المشهد التالي یمهد لألیدیولوجیة التي یؤمن بها صانعو هذا
-مفصًال للقضیة وأبعادها من وجهة نظر ضابط المخابرات األمریكي "إد هوفمان" 

ومفادها أن الناس تعبوا من مبررات كل من األمریكیین والمتطرفین  -النجم رسل كرو
اإلسالمیین، وبالرغم من زیادة العملیات ضد األعداء فإنه لم یر في الحقیقة أي تقدم، 

صبح األمریكیون في مواجهة "تكتل عالمي" مما یتطلب عمًال مستمرًا ودؤوبًا. ثم بل أ
یشرح آلیة عمل العدو الذي قرر أن یعیش في الماضي ویتصرف كما في الماضي 

حتى ال یراه الذین یعیشون في المستقبل، فال یستخدم المتطرفون وسائل االتصال 
ًا لوجه ثم االختفاء وسط الزحام. الحدیثة بل یعتمدون على التواصل الشفهي وجه

وتبلغ السذاجة مداها عندما یرى أن األعداء ال یریدون التفاوض فغایتهم هي أن یعلم 
الناس بشأنهم، ورسالتهم تقوم على خیارین فقط: "إما أن تعتنقوا دیننا أو تموتوا"، 

ن األعداء وینتهي التحلیل مع التأكید على أن الحقیقة لیست معقدًة على اإلطالق، وأ
  ینتظرون من حماة الحضارة أن یغمضوا أعینهم دقیقة واحدة فقط لیغیروا العالم بأسره!

تدور بقیة األحداث بین "الشرق األوسط" وواشنطن، ویتولى مهمة العمل المیداني 
ویلعب دوره النجم لیوناردو  –"روجر فیِرس" » CIA«عمیل االستخبارات األمریكیة 

الممثل الیهودي أوسكار -دایة مع عمیل عراقي اسمه "بسام" وتكون الب -دي كابریو
یساعده في جمع المعلومات وقتل المقاومین، وفي إحدى العملیات الجریئة  -إیزاك

ُیقتل "بسام" وتهّب قوة أمریكیة إلنقاذ الشاب األمریكي دون اكتراث للعمیل العراقي 
  وسط ذهول "فیِرس".

فمان" الذي نراه طوال الفیلم وهو یراقب "فیِرس" تتواصل التعلیمات من قائده "إد هو 
فیرجینیا" عبر األقمار  -من مكتبه في قیادة المخابرات األمریكیة في "النجلي

الصناعیة دون أن یخفى علیه شيء! ویكلفه بمهمة استخباریة جدیدة في األردن، 
صبًا جدیدًا ، فیتولى من»السلیم«تقضي بتعقب واغتیال أحد قادة تنظیم القاعدة واسمه 

في السفارة األمریكیة في عّمان لنكتشف أن السفارة ال تختلف كثیرًا عن أي مقر 
  للمخابرات وأنها تتمتع بصالحیات واسعة على أرض األردن!



  

  ١٥

الممثل البریطاني مارك -یلتقي "فیِرس" بضابط االستخبارات األردني هاني سالم 
ن ثقافته قائًال: "ومن یتولهم منكم ویدور بینهما حوار یكشف فیه "فیِرس" ع -سترونج

فإنه منهم"، فیهز هاني رأسه مؤیدًا ویقول: "في دار الحرب"، ویتفق االثنان على 
أنهما في صف واحد. ثم یكشف هاني لصدیقه األمریكي عن أسالیب التعذیب التي 
یستخدمها في التحقیق مع المتطرفین للوصول إلى "السلیم"، كما یصطحبه في رحلة 

عمر كرامي ویجسده -الصحراء لیستعرض مهارته في توظیف لص سابق إلى 
تحّول من السرقة إلى التطرف  لیصبح في النهایة  -قیس ناشفالممثل الفلسطیني 

عمیًال للمخابرات من داخل خلیة "السلیم"، ونفاجأ بأن كل ما یحتاج إلیه األمر 
منزًال الئقًا یعیش فیه لتحویل شاب فلسطیني نشأ في المخیمات إلى عمیل هو منحه 

  مع أمه.
هولندا، بینما یتابع "السلیم" أحداث  -تنفجر قنبلة أخرى في سوق للزهور في أمستردام

االنفجار عبر نشرات األخبار من صالون منزله الفخم في عّمان، في صورة نمطیة 
بون لقادة هذه التنظیمات األقرب إلى رؤساء المافیا، فهم یسكنون  قصورًا فخمة ویرك
سیارات فارهة ویحیط بهم الحرس واألتباع ویدخنون السجائر، بل نسمع عن أحد 

عناصر المخابرات األمریكیة تصحیحًا لمعلومات "فیِرس" یقول فیه أن المتطرفین في 
األردن لیسوا كزمالئهم في العراق، فهم یشربون الخمر ویرتكبون الفواحش! وبذلك 

الغرب في ذهن المشاهد، لتشمل أطیافًا أخرى  تتسع دائرة الصورة النمطیة ألعداء
غیر تقلیدیة من المسلمین. ثم نستمع الحقًا لشرح موجز عن شخصیة "السلیم" التي 
رسمها مؤلف القصة بمواصفات تضمن أكبر قدر من التنمیط المجحف، فهو رجل 

سوري ینتمي إلى عائلة متوسطة الحال قامت السلطات بتصفیتها دون أن نعرف 
، ففر إلى السعودیة ودرس فیها الفیزیاء والهندسة ثم أكمل دراسته في عمان السبب

  وانتمى إلى حركة حماس! 
یقرر "فیِرس" إحداث خلیة إرهابیة وهمیة لإلیقاع بالسلیم یتم من خاللها توریط 

في انفجار  -علي سلیمانالممثل الفلسطیني -مهندس أردني متدین (عمر صّدیقي) 
ع "السلیم" الطعم ویتصل بصّدیقي للتنسیق معه في عملیات مدبر بتركیا، فیبتل

مشابهة، ونفاجأ بأن  خلیة "السلیم" أكثر كفاءة من كافة أجهزة المخابرات عندما 



  

  ١٥

تكتشف زیف الخطة فتقتل المهندس البريء على طریقة المافیا قبل أن یتمكن أحد 
  من إنقاذه. 

-األردنیة من أصل إیراني  وفي محور آخر یقع "فیِرس" في حب عائشة الممرضة
والتي یتم من خاللها تنمیط العائلة العربیة  -*غولشفته فرحانيالممثلة اإلیرانیة 

- حیث ُیراقب سلوك الفتاة. وعلى مائدة الغداء، نكتشف غضب األخت الكبرى 
من احتالل األمریكیین للعراق، بینما تبدو عائشة أكثر  -لبنى عزبل الممثلة المغربیة

  مقًا، وهو بالضبط ما یناسب أي عمیل استخباري في العالم!سذاجة وح
وعبر عائشة ُیستدرج "فیِرس" إلى داخل سوریا، فیجد نفسه أمام "السلیم" في أحد 
أوكاره، ویبدأ سیل الصور النمطیة المعروفة من تعذیب وحشي على ید الشباب 

م یقدم الفیلم رسالته على الملتحین واآلیات القرآنیة التي تتلى بطریقة مثیرة للسخریة، ث
لسان "فیِرس"؛ فآیات القتال یتم تفسیرها من قبل المتطرفین على نحو خاطئ، وشیوخ 

اإلرهاب لیسوا سوى رأسمالیین یصنعون جیوشًا من العبید عبر أموال البترول، 
وسیأتي الیوم الذي یختفون فیه جمیعًا في رماد التاریخ. وقبل أن ُیذبح "فیِرس" أمام 

میرا تقتحم المخابرات األردنیة بقیادة هاني المقر فُینقذ "فیِرس" في اللحظة األخیرة الكا
  وُیعتقل السلیم.

، ال بد لنا *وبالرغم من المغالطات التاریخیة والدینیة والمنطقیة الكثیرة في هذا الفیلم
من اإلشارة إلى أثر العولمة واالنفتاح الذي نعیشه الیوم في تغیر مواقف المثقف 

األمریكي من حكومته والذي ترك بصمته بشكل ما على هولیود، إذ لم تعد أمریكا 
منزهة عن الخطأ حتى في عین المخرج "ردلي سكوت" نفسه الذي أخرج في عام 

بكل ما فیه دعایة فجة "بروباغاندا"، وهي ظاهرة ” سقوط الصقر األسود“فیلم  2001
تجت في ظل "الحرب على اإلرهاب" امتدت إلى العدید من األفالم األخرى التي أن

                                                 
تسببت مشاركة "فرحاني" في ھذا الفیلم بمشكلة مع السلطات اإلیرانیة لعدم التزامھا بالتعلیمات المفروضة على الممثلین     *

م أجنبیة، مما أدى إلى منعھا من السفر في العام نفسھ إلى ھولیود للمشاركة في فیلم آخر، علماً بأننا لم اإلیرانیین عند مشاركتھم في أفال
نسمع بوجود مثل ھذه التعلیمات في الدول العربیة [نقالً عن صحیفة (الجمھوریة) المصریة]، كما أدى ظھورھا في حفل افتتاح الفیلم في 

  س قصیرة إلى إثارة الكثیر من الجدل داخل إیران.نیویورك كاشفة الرأس وھي ترتدي مالب
اآلیة الكریمة: "فقاتلوا أئمة الكفر إنھم ال  - وھو ممثل مصري- سنكتفي بمناقشة مغالطة واحدة عندما یتلو أحد المتطرفین    *

على أنھا تأمر بقتل من لم یكن ] مع استبدال كلمة (إیمان) بكلمة (أیمان)، لتترجم اآلیة إلى المشاھد الغربي 12أیمان لھم" [التوبة: 
مؤمناً! مع أن اآلیة وردت في حق المشركین الذین نقضوا األیمان أي العھود، وتختتم اآلیة بقولھ تعالى: "لعلھم ینتھون"، وقد علّق 

ض العھود]، ال المفسر البیضاوي كلمة لعل بكلمة قاتلوا، أي "لیكن غرضكم في المقاتلة االنتھاء عما ھم علیھ [ویقصد الخیانة ونق
إیصال األذیة لھم"، ولكن الممثل المصري یضیف من جعبتھ خاتمة أخرى لآلیة تقول: ھذا ھو جزاء الكفرة والمشركین!.. فأي ضریبة 

  أقبح من ھذه لوصول ھذا الممثل المغمور إلى ھولیود!



  

  ١٥

ردلى «". وقد صّدر إنذار بورن" و"التسلیم"، "المنطقة الخضراء"، "سیریانامثل "
أنا وعامة «هذا الفیلم بعبارة ذات مغزى للكاتب (و. هـ. أودن) یقول فیها: » سكوت

ّر الناس نعلم تمامًا ما یتعلمه األطفال في المدارس.. الذین یتعرضون للشر یردون بش
، وجّسد "سكوت" البیروقراطیة األمریكیة في فیلمه ببراعة مع كل مرة یواجه فیها »مثله

"فیِرس" الموت أو یحتاج إلى دعم فیتصل بقائده في واشنطن عبر الهاتف النقال، في 
الوقت الذي یستمتع فیه هذا القائد بمالحقته عبر القمر الصناعي أو یمارس حیاته 

ء شدید. كما قدم لنا المخرج عمیَل المخابرات األمریكي في الیومیة مع أطفاله بهدو 
صورة متواضعة بعیدًا عن أسطورة جیمس بوند، فهو إنسان عادي قابل للخطأ 
والغضب والیأس، قد یتمرد على قادته ویأسف لقتل األبریاء ویقع في حب فتاة 

  عربیة. 
لمتاح في هولیود، فقد ولكن التفاؤل بهذه الظاهرة سیقف بنا عند حدود هامش النقد ا

ُیسمح أحیانًا بنقد بیروقراطیة قادة الوالیات المتحدة وما یقعون فیه من أخطاء، ولكن 
ثمة خطین أحمرین ال یمكن ألحد أن یقترب منهما، األول هو اإلطار العام للسیاسة 
والثقافة األمریكیة والتي ال تحكمها توجهات حزبیة أو أخطاء ُترتكب في هذه الحرب 

تلك، والثاني وهو األهم: الصهیونیة وكل ما یتعلق بها، سواء وجود "إسرائیل" أو  أو
سیاساتها أو الدیانة الیهودیة أو أثر ضغوط اللوبي الصهیوني على أي سیاسة ما في 

  العالم.
ومن هذا المنطلق یمكن قراءة النهایة غیر التقلیدیة للفیلم عندما یرفض "فیِرس" 

ه "هوفمان" بالجلوس في مكتب مریح بعیدًا عن المشاكل العرض الذي یقدمه رئیس
معلنًا قراره بالبقاء في "الشرق األوسط" الذي یحبه، وبالرغم من استنكار رئیسه حیث 

یصّر "فیِرس" على االنسحاب من هذه الحرب القذرة ” ال أحد یحب الشرق األوسط“
بعیدًا عن صراعات  متمردًا على الطرفین معًا، ویفضل العیش مع صدیقته الساذجة

  السیاسة!
بقي أن نذّكر بأن معظم مشاهد الفیلم ُصّورت بین الرباط وورزازات في المغرب، 
وذلك بعد أن رفضت األردن طلب التصویر على أرضها لما یتضمنه الفیلم من 
إساءة مباشرة للسلطات والشعب، وبعد أن رفضت أیضًا كل من أبو ظبي ودبي 



  

  ١٥

الممثلین فتضم المزید من األسماء العربیة أخرى ومنها:  ، أما قائمة٧١الطلب نفسه
جمیل خوري، علي خلیل، هدى زبیط، عمر بردوني، عبد الرحیم كشمیر، سامي 

غسان مسعود بینما رفض الفنان السوري  سمیر، رامي حلمي وشریدي جبرین،
 "مملكةالمشاركة في الفیلم بالرغم من تعاونه السابق مع المخرج نفسه في فیلم 

، *، لذا ُأسند دور الشیخ "السلیم" إلى الممثل "اإلسرائیلي" "علون أبو طبول"٧٢السماء"
، وسبق أن لعب دور جندي "إسرائیلي" 1965وهو من موالید األرض المحتلة عام 

. وقد نتساءل هنا عن المبررات التي تسهل على بعض 2005" عام میونخفي فیلم "
سرائیلي"، وخصوصًا عندما یطلب المخرج من الممثلین العرب التعاون مع ممثل "إ

" لعب دور القائم بأعمال "السلیم" مع كل ما یتطلبه الدور من احترام بردوني عمر"
  وتوقیر لشیخه المفترض!

  
  

  ”:Sex and the City II” “2الجنس والمدینة “فیلم  -9
الم في ظل التساهل المتزاید لرقابة السلطات المغربیة على طلبات تصویر األف

األجنبیة أصبح هذا البلد العربي الجمیل البدیَل األمثل للدول العربیة األخرى التي 
سقوط " من بیروت إلى الدار البیضاء، و"سیریانایصعب التصویر فیها، فبعد انتقال "

" من األردن إلى جسد من األكاذیب" من مقدیشو إلى ورزازات، و"الصقر األسود
" من صنعاء إلى ورزازات أیضًا، بدأ فریق شتباك"قواعد االالرباط وورزازات، و

بالعمل على تحویل مراكش إلى أبو   2009في أغسطس/آب  ”2الجنس والمدینة “
  ظبي بعد رفض السلطات في كل من دبي وأبو ظبي طلب التصویر.

ویبدو أن االحتجاجات الواسعة التي واجه بها المراكشیون فریق العمل لم تتمكن سوى 
ؤقتًا مما ضاعف مدة التصویر عدة أضعاف، كما لم تمنع اعتراضات من تعطیله م

 2010الصحافة المغربیة الفیلَم من الوصول إلى دور العرض العالمیة في مایو 
  وبكل ما یحمله من إساءة وسخریة وجنس. 

                                                 
 2008-11-19جریدة الحقیقة الدولیة،     ٧١
  نقالً عن موقع شام برس اإللكتروني.    ٧٢

أجد نفسي مضطراً لإلشادة ببراعة الممثل "اإلسرائیلي" في تقمص ھذه الشخصیة على نحو مغایر للصورة النمطیة    *
المعتادة، وھي الصورة التي كّرسھا الممثلون العرب مثل عادل إمام وأحمد بدیر قبل غیرھم من األمریكیین و"اإلسرائیلیین"، حیث 

رط الممثل في مبالغاتھ الملیودرامیة غیر المقنعة، وكأنھ یسفر عن حقد شخصي یدفعھ للتمادي في یختلط األداء المسرحي بالسینمائي ویف
  السخریة على حساب جودة العمل وواقعیتھ.



  

  ١٥

الفیلم بجزئیه األول والثاني لیس إال امتدادًا للسلسلة التلفزیونیة الشهیرة التي تحمل 
سم واستمر عرضها لخمسة عشر عامًا، وتدور القصة حول تفاصیل الحیاة نفس اال

العاطفیة والجنسیة ألربع سیدات من نیویورك في إطار كومیدي، بینما اختار 
المنتجون في الجزء الثاني انتقال بطالت الفیلم إلى أبو ظبي لقضاء العطلة، حیث 

المحتشمة للمدینة، وال یفّوت الفیلم تبدأ هناك المفارقات بمحاولتهن التأقلم مع البیئة 
أي فرصة للسخریة من التقالید العربیة واإلسالمیة، والتي رأى البعض أنها تأتي في 

سیاق الحملة المحمومة إلطفاء جذوة التقدم في دولة اإلمارات حیث ال یستسیغ العقل 
حكام من الغربي اقتران اإلسالم والحضارة في مكان واحد، خصوصًا عندما تنطلق األ

منظور المركزیة الغربیة فُیصبح المعیار األخالقي والمنطقي للسلوك هو التوافق مع 
ما یهواه الشارع األمریكي وما یستحسنه لبقیة الناس على هذا الكوكب، ویغدو 

التحدي األكبر للفیلم في نقل قصة تحمل اسم "الجنس والمدینة" من نیویورك إلى أبو 
  *ظبي!

  
  أفالم أخرى:

ة إلى النماذج السابقة، نذكر أیضًا بعض األفالم المسیئة التي ُصورت كلیًا أو إضاف
  جزئیًا في المغرب، وهي: 

" الذي سبق الحدیث عنه، وتم تصویر مشاهده بین لورنس العربفیلم " -
  المغرب واألردن.

 1985" من إنتاج سنة The Jewel of the Nile" "جوهرة النیلفیلم " -
ي "مایكل دوغالس"، ویظهر فیه العرب كشعب همجي وبطولة الممثل الیهود

  .mbcبدائي یحكمهم دیكتاتور متوحش، وتكرر عرضه على إحدى قنوات 

                                                 
كشفت "باركر"  2010-6-3بتاریخ  mbcفي لقاء أجري مع بطلة الفیلم "سارة جیسكا باركر" لبرنامج "سكوب" على قناة    *

ا رأتھ عن قرب من مظاھر اإلسالم والتقالید الشرقیة أثناء التصویر في المغرب، بدءاً من روائح التوابل عن إعجابھا الشدید بكل م
ووصوالً إلى الصلوات الخمس، مع أن الصورة التي قدمتھا "باركر" مع زمیالتھا في الفیلم للشرق اإلسالمي تبدو مختلفة تماماً، فحتى 

بدت لھن في غایة المرارة والقرف. فھل نحن إذن أمام مؤامرة تمنع عرض أي صورة حسنة  القھوة العربیة التي ترمز لكرم الضیافة
لھذه البالد حتى عندما تكون حقیقة یؤمن بھا ممثلو ھولیود أنفسھم؟ وإلى متى سیتقبل الھولیودیون ھذه االزدواجیة بین ما یلمسونھ عن 

لموقف یذكرنا بتجربة مشابھة مر بھا النجم الراحل "مارلون براندو" أثناء قرب وما یُفرض علیھم تجسیده على الشاشة؟ وإذا كان ھذا ا
فلماذا ال تُستغل فرصة تواجد ھؤالء النجوم في دول عربیة ومسلمة  - وسبق الحدیث عنھا في ھذا الكتاب-تواجده في المغرب أیضاً 

عرب عندما ینتقلون إلى ھولیود وإلى درجة التخلي عن واحتكاكھم بأھلھا لتقریب وجھات النظر، وبالطریقة نفسھا التي یتأثر بھا ال
  ھویتھم؟!
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  " الذي تعرضنا له بالتفصیل في هذا الكتاب.مملكة السماءفیلم "  -
" الذي ُصور كامًال على أرض علي بابا واألربعون حراميالفیلم الفرنسي " -

  .2007المغرب سنة 
الذي قدم فیه بعض الممثلین المحلیین صورة ” Traitor" “خائنالفیلم " -

  مسیئة للمسلمین األمریكیین، وقد تحدثنا عنه سابقًا في الكتاب.
  

  

  تونس.. المحطة األفریقیة الثانیة
تحتل تونس المرتبة الثانیة في استقطاب صناع األفالم العالمیین في المنطقة 

ن األوربیین مقارنة بنظرائهم األمریكیین، ویعود العربیة، وترتبط بدرجة أكبر بالمنتجی
، والذي سبق التعرض طارق بن عمار الفضل األول في ذلك إلى رجل األعمال

  لتجربته السینمائیة واإلعالمیة في الفصل الثالث من الكتاب.
» كارتاغو فیلمز«بدأ نشاط تونس اإلنتاجي العالمي عندما أسس بن عمار شركة 

 »ستار وورز«السنة نفسها من تصویر الفیلمین الكبیرین  وتمكن في 1975سنة 
لستیفن سبیلبرغ في تونس، ثم أتبعهما بفیلم  »غزاة التابوت المفقود«لجورج لوكاس و

  لرومان بوالنسكي الذي صّور بأكمله في تونس في نهایة الثمانینات. »القراصنة«

أوربا وعقد الكثیر من انشغل بن عمار بعد ذلك بتوسیع إمبراطوریته اإلعالمیة في 
عقود الشراكة والتعاون مع كبار رجال اإلعالم واإلنتاج السینمائي في العالم مثل 

رئیس الوزراء اإلیطالي "برلوسكوني" واألمریكي المعروف بمیوله الصهیونیة "روبرت 
مع » قاضیة امرأة«إلى اإلنتاج السینمائي مع فیلم  2001مردوخ"، لیعود في عام 

مریكي "برایان دي بالما"، حیث أسس في العام نفسه بالقرب من العاصمة المخرج األ
أول مدینة سینمائیة تونسیة بمواصفات عالمیة، وتتضمن المدینة ستة استودیوهات 

هكتارًا، وجاء تأسیسها  12ضخمة ومرافق أخرى تحتل بمجموعها مساحة قدرها 
  ».إمبریوم«یحمل اسم كخطوة مكملة لمشروع مشترك بین بن عمار و"برلوسكوني" 
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یأخذ النقاد على بن عمار أن جمیع أفالمه التي ُصورت في تونس ال تحمل أي 
بصمة عربیة، كما ال تشیر من قریب أو بعید إلى أي قضیة تهم سكان المنطقة، 

ففي إجابة عن سؤال طرحه الناقد محمد رضا على بن عمار حول غیابه عن 
عدة السینمائیین العرب، قال بن عمار: "كٌل له الواجهة العربیة وعدم اهتمامه بمسا

دوره الذي یحسن القیام به. ال أستطیع أن أنتج أفالمًا عربیة أو مساعدتها ألن هذا 
لیس الدور الذي أنتهجه. الذي أستطیع القیام به هو أن أقدم نفسي كعربي مثقف 

ر األكثر وجاد وصادق وناجح إلى الغرب، وفي هذه اآلونة بالذات، هذا هو األم
. وقد یعني ذلك أن األفالم العالمیة التي ستصوَّر في تونس خالل ٧٣أهمیة عندي"

المستقبل المنظور لن تخدم القضایا التي تهم العرب والمسلمین، ولن تتعدى كونها 
أعماًال تجاریة مربحة تبحث عن أقل التكالیف على أرض تونس، خصوصًا وأن 

ونس قد أصبحت كلها في قبضة هذه المجموعة الصناعة السینمائیة العالمیة في ت
  عن العمل منذ عقود.” الساتباك“بعد توقف الشركة التونسیة لإلنتاج والتوزیع 

النقد ال یتعلق هنا بعدم اهتمام المنتجین ورجال األعمال بالقضایا العامة، فالعمل في 
لثقافي صناعة األفالم یتعدى المجال التجاري البحث ویدخل في صمیم التأثیر ا

والسیاسي وٕاعادة تشكیل الرأي العام. لذا فإن اقتصار مفهوم المنتجین للنجاح على 
تحقیق أعلى اإلیرادات سیؤدي بطبیعة الحال إلى مرور العدید من األفالم الهولیودیة 

التي ال تقف على الحیاد فضًال عن تلك التي تسيء إلى قضایانا وتاریخنا ودیننا، 
  .ویشهد الواقع على ذلك

ففي أول إنتاج هولیودي في تونس؛ اجتمع كل من المنتج والمؤلف "جورج لوكاس"  
» غزاة التابوت المفقود«والمخرج "ستیفن سبیلبرغ" والممثل "هاریسون فورد" إلنتاج فیلم 

ملیون  18وهو الجزء األول من سلسلة "إندیانا جونز" الشهیرة، وتكَّلف إنتاج الفیلم 
، 1989ملیون دوالر وفقًا ألرقام سنة  230احًا تقدر بحوالي دوالر بینما حصد أرب

ونظرًا لهذا النجاح فقد تابع فریق الفیلم إنتاج ثالثة أجزاء أخرى ُعرض آخرها سنة 
2008.  

                                                 
   2002یولیو  12، 8627العدد الشرق األوسط،     ٧٣



  

  ١٥

حول بحث النازیین األلمان عن  1936تدور األحداث االفتراضیة للفیلم في عام 
إذ تقول األسطورة . نه یحمل ألواح التوراة"تابوت العهد" المفقود، والذي یؤمن الیهود بأ

  بأن الجیش الذي یتقدمه هذا التابوت المقدس سوف یكتب له النصر.
-"دكتور هنري جونز"  وقبل أن یعثر النازیون علیه؛ ُیكلَّف عالم اآلثار األمریكي

بالمسارعة إلى إیجاده عبر طریق طویل ومليء  -والمعروف باسم "إندیانا"
ینتهي به إلى القاهرة. وبفضل ذكائه وقّوته یعثر الدكتور جونز على  بالمغامرات

التابوت الذي ظل مفقودًا آلالف السنین في إحدى المغارات الفرعونیة، ثم یدخل في 
مغامرة أخرى عندما ینتزعه النازیون منه بالقوة، ویتناوب كل من الدكتور جونز 

بالكنز، إلى أن یتمكن البطل والجیش النازي المدجج بالسالح على االستئثار 
األمریكي بمفرده من إنقاذ حبیبته وكنزه معًا، وعندما یقع كالهما في أسر النازیین 
وُیفتح التابوت تتولى المعجزة مهمة إنقاذهما، فتخرج األشباح والنیران لتقضي على 
الجیش النازي كله، في الوقت الذي تتمزق فیه قیود البطلین ویخرجان من الزوبعة 

  دون أن أي خدوش، وتنتهي القصة بعودتهما مع الكنز سالَمین إلى أمریكا. 
وكما هي عادة أفالم الحركة في تلك المرحلة فالفیلم قائم برمته على فكرة تمجید 

البطل األمریكي وتحقیر الشعوب األخرى، فالدكتور جونز یجمع في شخصیته كًال 
معًا، في مقابل الصورة النمطیة للنازي من الذكاء، العلم، القوة، الشجاعة والوسامة 

األحمق، المتعصب، الخائن والقبیح. وُتعرض هذه التناقضات جمیعها على خلفیة 
الصورة النمطیة األخرى المعتادة للعربي المسلم، والذي ال یستحق أكثر من بعض 

سم األدوار الهامشیة لملء فراغات األحداث، فهو إما عمیل للنازیین ُیكلَّف بوضع ال
في طعام البطل، أو شحاذ عجوز یتوسل إلى البطل طلبًا لبعض النقود، أو عامل 

بسیط یتلقى األوامر من السید األمریكي للحفر والبحث عن الكنوز، أو مقاتل فاشل 
یعجز عن صد لكمات البطل األمریكي، أو حتى مهرج یستعرض مهاراته بالسیف 

لجولة األولى بطلقة من مسدسه. كما قبل أن ینهي البطل األمریكي المبارزة من ا
تمأل حشود الكومبارس العرب الشاشة في مشاهد أخرى بهدف تأیید البطل األمریكي 
المخّلص في كل بطوالته، ولم یحظ أي ممثل عربي حتى بدور ثانوي یسمح بظهور 

  اسمه على الشاشة!
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مخبأ للتابوت أما الرسالة األهم في الفیلم من وجهة نظرنا فتبدأ من اختیار مصر ك
المفقود للتذكیر بنظریة غزو الفراعنة للقدس واالستیالء على التابوت ثم دفنه في 

مخبأ سري یحفل بالرموز الهیروغلیفیة والتماثیل الفرعونیة في مدینة تانیس، ثم دمج 
األعداء من ألمان وعرب معًا في مكان واحد لهزیمتهم، فما أن تُتلى الصلوات 

تابوت المقدس حتى تتدخل القوى اإللهیة وتنشق السماء لتعصف بالعبریة وُیفتح ال
الریاح واألشباح باألشرار النازیین، وال ینجو سوى البطالن لیقوما بمهمة نقل الكنز 

السماوي إلى أمریكا، حیث ُیحفظ بطریقة سریة في مستودعات الجیش األمریكي الذي 
  *بات الحامي الرسمي لـ "شعب هللا المختار"!

  
" الشهیر المریض اإلنجلیزيثال آخر؛ تمكن البعض من إقناع منتجي فیلم "في م

، دون االلتفات إلى ما تحمله تلك 1997بتصویر الكثیر من مشاهده في تونس سنة 
الذي -المشاهد من إساءة مقصودة للعرب واإلسالم، فضًال عما یحفل به الفیلم 

، إذ یفترض أن تدور من مغالطات تنم عن السذاجة -حصد تسع جوائز أوسكار
بعض أحداثه في القاهرة خالل األربعینیات، وبما أن هولیود ال تهتم عادة بالتفاصیل 

عندما یتعلق األمر بالعرب فإن بیئة الفیلم ال تشیر من قریب أو بعید إلى القاهرة 
حیث یضع السكان على رؤوسهم القبعات المغربیة، بینما تقام صالة الجماعة في 

  األذان یرفع فیه!وقت ما زال 
واألهم من ذلك، أن ُتسَند مهمة قطع إصبع أحد المرضى إلى ممرضة محجبة، تنفیذًا 

ألوامر ضابط نازي یذكرها بأن األمر عادي بالنسبة لها، ألن شعبها كان سیقطع 
یدها في حال ارتكابها فاحشة الزنا (!).. وهكذا تتحول الممرضة المسلمة بحجابها 

ى كائن متوحش، بالتوازي مع الصورة المقابلة للممرضة من مالك للرحمة إل
اإلنجلیزیة في نبلها وحسن معاملتها، فضًال عن جمالها الذي یساعد المشاهد على 

  المقارنة الالشعوریة بین الطرفین!
  

                                                 
یعد ترشیح ھذا الفیلم لعشر جوائز أوسكار من أكبر مھازل ھذه المسابقة في تاریخھا، فمن غیر المعتاد أن یرشح فیلم    *

تى وإن لم یفز بھما، ولكن رسالتھ العنصریة الفجة سمحت لھ بالحصول على ست تجاري ترفیھي لجائزتي أفضل فیلم وأفضل مخرج ح
  جوائز أخرى وھي أفضل مؤثرات صوتیة ومؤثرات مرئیة ومونتاج وصوت وموسیقى وإخراج فني.
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  األردن.. جهود حثیثة للمنافسة

اختار یعود تاریخ العمل السینمائي في األردن إلى بدایات القرن العشرین عندما 
بعض صانعي األفالم الغربیین األردن لتصویر أفالمهم، مستفیدین من تنوع المواقع 

الجغرافیة بین اآلثار والصحاري والغابات والبحر المیت، وكانت النقلة النوعیة مع 
  .1962فیلم "لورنس العرب" الذي ُصور الكثیر من مشاهده في وادي رم والبتراء عام 

لحرب على "اإلرهاب" واندالع حربي أفغانستان والعراق، وبعد إعالن إدارة بوش ا
أصبح "الشرق األوسط" موضوعًا لعشرات األفالم العالمیة سواء األمریكیة أو األوربیة 
أو حتى الهندیة، وتعززت بذلك مكانة األردن على خارطة صناعة األفالم لما تقدمه 

  للمدن العراقیة. -على وجه الخصوص-من بیئة مشابهة 
لتقوم بمهمة  2003سنة  الهیئة الملكیة األردنیة لألفالمذا الغرض تم تأسیس وله

اإلشراف والمتابعة والتدریب، وقدمت السلطات أیضًا العدید من التسهیالت 
الستقطاب صناعة السینما العالمیة كأحد أشكال االستثمار الذي یدر على البالد 

للعمل ویعزز صناعة السینما ویوفر فرصًا جیدة  ٧٤المالیین من القطع األجنبي
المحلیة، وكان من بوادر هذا االهتمام قیام المخرج الراحل مصطفى العقاد بزیارة 

  بحثًا عن التمویل والدعم لفیلمه الذي لم یكتمل عن صالح الدین.  2004لألردن سنة 
، أثارت الهیئة الملكیة غضب النقاد لسماحها بتصویر الفیلم 2005في عام 

، والذي یحكي ٧٥" للمخرج "أموس جیتاي"Free Zone" "منطقة حرة" ""اإلسرائیلي
قصة سیدتین تنطلقان من تل أبیب إلى المنطقة الحرة في األردن المتاخمة لحدود 
العراق والسعودیة في سیارة أجرة، وتلعب دوَري البطولة كل من "اإلسرائیلیة" "حنة 

  ي بورتمان" (ربیكا).الزلو" (حنة)، واألمریكیة من أب "إسرائیلي" "ناتل
وخالل الطریق من غرب األردن إلى شرقه ال تكاد السیارة تمر بمظهر حضاري 

واحد، بل یمأل  المخرج أرض األردن بالالجئین الفلسطینیین لتذكیرهم بأنه الوطن 

                                                 
ملیون دوالر، وتتوزع على عائدات  24قد تصل مكاسب األردن من تصویر أحد األفالم ذات المیزانیات الضخمة إلى    ٧٤
قطاع السیاحي والطیران وأجور العاملین وغیرھا، كما تسّوق بعض األفالم للمناطق السیاحیة التي یتم التصویر فیھا وعلى نحو غیر ال

  مباشر.
مجلة الصوت العربي الحر د. إبراھیم علوش، فیلم "إسرائیلي" ركیك صور في األردن بالتعاون مع ھیئة األفالم الملكیة،     ٧٥

  اإللكترونیة.
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البدیل. كما تمتلئ الصحاري األردنیة بالِجمال وقطعان الماشیة التي یرعاها البدو، 
ة "اإلسرائیلیة" حنة بأن الفلسطینیین یعملون داخل بیوت زراعیة مع تذكیر السائق

زجاجیة في بلدها "إسرائیل"، وأن عائلتها كانت تزرع الورود في صحراء النقب 
لتصدیرها إلى أوربا، في تكرار ألسطورة انقالب صحراء فلسطین إلى جنة على ید 

  المهاجرین الیهود!
صول السیارة إلى المنطقة الحرة والتقاء "حنة" وتستمر سلسلة التنمیط والدعایة مع و  

 -هیام عباسالممثلة الفلسطینیة المقیمة في فرنسا -بالسیدة الفلسطینیة (لیلى) 
للمطالبة بمستحقات زوجها المالیة، حیث یقوم "اإلسرائیلي" بصناعة سیارات مصفحة 

اق، حسب الطلب لیتولى الفلسطیني مهمة بیعها إلى كبار الشخصیات في العر 
وعندما یتساءل الُمشاهد عن سبب تولي الزوجتین مهمة تصفیة الحسابات المالیة، 
یكتشف أن "اإلسرائیلي" تعّرض لهجمة "إرهابیة" من الفلسطینیین أثناء زیارته إلى 

النجف، أما الثاني فهو منشغل بتورط ابنه الشاب باالنخراط في صفوف "اإلرهابیین"، 
لقصة من كل االتجاهات، ثم یتصادف وصول السیدات وهكذا ُیقحم "اإلرهاب" في ا

الثالث إلى قریة لیلى مع قیام "اإلرهابیین" الفلسطینیین بإحراق قریتهم لالحتجاج على 
نسیان آبائهم حق العودة، في رسالة مفادها أن القریة التي بناها آباؤهم إثر نزوحهم 

الحیاة، ولكن "التعصب"  إلى األردن تكفي لتوفیر كل ما یحتاجون إلیه من مقومات
  یمنعهم من االقتناع بهذا الرزق الوفیر!

ال یقتصر االستنكار هنا على ما یتضمنه الفیلم من إساءة وتنمیط، بل نتساءل عن 
مبررات السماح بتصویره على أرض األردن بالرغم من تعارض رسالته الواضح مع 

ى وطن بدیل للفلسطینیین. سیاسة الدولة في عدم إمكان تحول أي جزء من المملكة إل
بالرغم من ذلك؛ نجحت الهیئة في استقطاب أفالم أخرى أقل سوءًا من هذا الفیلم، بل 

كان لبعضها دور جید في كشف الحقائق بعیدًا عن الصور النمطیة والدعایة 
السیاسیة التي اعتادت علیها هولیود. ومنذ تأسیس الهیئة تم تصویر حوالي خمسة 

مع تصویر عشرة أفالم روائیة  2007م حققت قفزة أكبر في عام أفالم كل عام، ث
وكان من أشهرها فیلم "المعركة إلى حدیثة" للمخرج "نیك  طویلة في سنة واحدة،
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، والذي ینتقد بشدة ٧٦" للمخرج "برایان دي بالما"Redacted" "منقحبرومفیلد"، وفیلم "
  رب أدوارًا رئیسیة ومساعدة. الحرب على العراق ویلعب فیه الكثیر من الممثلین الع

وقد أثار هذا الفیلم حملة مقاطعة واسعة في الوالیات المتحدة، دفعت دور العرض 
التي یهیمن علیها أباطرة هولیود إلى تجاهله ومنعه من العرض، مما أدى إلى تكبد 
منتجه "مارك كوبان" خسائر فادحة حیث لم ُیعرض الفیلم إال في دور العرض التي 

  .٧٧عقابًا له على المصداقیة یملكها
اقتبس المخرج اسم فیلمه من التنقیح الذي تجریه وسائل اإلعالم األمریكیة على 
أخبارها، ویتحدث الفیلم عن القصة الحقیقیة للجریمة البشعة التي ارتكبها جنود 

أمریكیون في مدینة "المحمودیة" العراقیة، عندما بدؤوا التحرش بفتاة مراهقة عراقیة في 
الرابعة عشر من عمرها أثناء مداهمة منزل عائلتها عدة مرات بحجة تفتیشه، ثم 

قرروا اقتحام المنزل في وضح النهار واغتصاب الفتاة جماعیًا، ثم قتل العائلة كلها 
  وٕاحراق جثة الفتاة، وكل ذلك أمام عدسة كامیرا الفیدیو التي یحملها أحدهم!

غضب المقاومة  - 12/3/2006ت بتاریخ التي حدث-أثارت هذه الجریمة الفظیعة 
العراقیة، ونجح بعض المقاومین في اختطاف أحد هؤالء الجنود وقطع رأسه. وقّدم 
المخرج جمیع هذه األحداث في فیلمه متجاوزًا التقلید الهولیودي المتعارف علیه في 

جرد تبرئة الجیش والتقالید األمریكیة من مثل هذه "األخطاء" التي تقدم على أنها م
حاالت شاذة لبعض الجنود الذین ال یفلتون من المحاكمة العادلة. ومن بین األسماء 
العربیة التي ظهرت في الفیلم: زهرة زبیدي في دور الفتاة فرح، سهیل عبد الحسین 

  في دور والد فرح، وسحر علول في دور مراسلة تلفزیونیة.
  

شركة  م عندما اختارتعادت هولیود إلى األردن بعمل ضخ 2008في أواخر عام 
تصویر بعض مشاهد الجزء الثاني من فیلم الحركة   األمریكیة"دریم وركس" 

" في عدة مواقع أردنیة مثل صحراء وادي رم ومدینة Transformers" "المتحولون"
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البتراء األثریة ومدینة السلط، وقد عّول األردنیون كثیرًا على نجاحهم في استقدام 
  في األردن لما سیقدمه لهم من شهرة عالمیة.فریق العمل للتصویر 

  

 "خزانة األلم"ویبدو أن هذه اآلمال لم تذهب سدى، إذ ُصورت معظم مشاهد فیلم 
“The Hurt Locker ” في الصحاري والمدن األردنیة، وشارك نحو سبعین فنیًا

، ٧٨رسأردنیًا في الطاقم الفني للفیلم إلى جانب حوالي مئة وخمسین ممثًال من الكومبا
وهو من أكثر األفالم التي تناولت حرب العراق ترویجًا للصورة المثالیة للجیش 

األمریكي المدافع عن السالم في أنحاء األرض، ومن أكثرها تشویهًا للمقاومة المحلیة 
لهذا االحتالل، كما یقتصر اهتمام الفیلم على آالم الجنود األمریكیین الذین لم یقطعوا 

لتخلیص العرب المتخلفین من براثن اإلرهاب، دون أن یخصص هذه المسافات إال 
الممتدة لسبع سنوات حتى تاریخ عرض -أي ثانیة واحدة آلالم الشعب المحتل 

طوال مدة الفیلم التي تصل إلى ساعتین، وهو ما فوجئ به حتى الجنود  - الفیلم
م واقعیته، األمریكیون الذین نقلت وسائل اإلعالم األمریكیة استیاء بعضهم من عد

  واعتراضهم على الصورة المالئكیة التي لم یزعموها ألنفسهم.
ینقل الفیلم أحداثًا خیالیة لما یتعرض له ثالثة جنود في إحدى وحدات إبطال  القنابل 

في الجیش األمریكي في العراق، ویقدم قائدهم صورة طریفة للجندي الذي ال یهاب 
وثمانین قنبلة، وهو بالطبع إنسان مثالي  الموت بعد نجاحه في إبطال أكثر من مئة

في جوهره، لدیه عائلة تنتظره في أمریكا، ویتعاطف مع الطفل العراقي الذي یحمل 
اسم "بیكهام" ویبیع األفالم اإلباحیة للجنود. أما المقاومة فلیست سوى جماعات 

د قتلهم إرهابیة تتقن زرع القنابل في السیارات والشوارع، وحتى في جثث األطفال بع
  وفي أجساد اآلباء المساكین رغم أنوفهم!

لم یحقق الفیلم نجاحًا تجاریًا في شباك التذاكر، وقد ال تكون في ذلك خسارة كبیرة 
كما تلّقى الكثیر من النقد للتطویل  -ملیون دوالر فقط! 11-نظًرا لتواضع میزانیته 

إلى الحبكة المطلوبة في  الممل وتكرار األحداث واإلیقاع البطيء، فضًال عن افتقاره

                                                 
ریم نصر، صانعو األفالم في ھولیود یجدون تُقدر مكاسب األردن من ھذا الفیلم بحوالي سبعة مالیین دوالر أمریكي. [م   ٧٨
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أي قصة سینمائیة إذ یبدو أشبه بفیلم وثائقي یهدف إلى تسجیل بعض وقائع الحرب 
  بكامیرا محمولة كثیرة االهتزاز.

بالرغم من هذا كله، حقق الفیلم مفاجأة غیر متوقعة بدخوله التاریخ عبر بوابة 
ضل فیلم وأفضل األوسكار عندما أحرز ست جوائز دفعة واحدة وأهمها جوائز أف

مخرج وأفضل نص! علمًا بأنه دخل منافسة صعبة مع تسعة أفالم أخرى على جائزة 
أفضل فیلم بدًال من خمسة كما كان علیه الحال في السنوات السابقة، وكان من أهم 

الذي حقق أعلى اإلیرادات في تاریخ السینما  ”Avatar“"أفاتار" المنافسین فیلم 
هذا األخیر كانت تدافع عن حق المقاومة ضد االحتالل على اإلطالق، ولكن قصة 

وتسخر من ثقافة الجیش األمریكي القائلة: "سنكافح اإلرهاب باإلرهاب"، ولعل هذا 
"، ثم أضیفت إلیها جائزة خزانة األلمهو السبب الذي ذهبت ألجله الجائزة إلى "

تاریخ األوسكار الذي اإلخراج لتصبح المخرجة "كاثرین بیغلو" أول امرأة تفوز بها في 
  امتد اثنین وثمانین عامًا.

لم تنس "بیغلو" إهداء جائزتها إلى الجیش األمریكي، وأن تشكر في الوقت نفسه 
أصدقاءها في األردن من منصة حفل األوسكار، كما شكر "راي بیكت" فریقه 
األردني لدى تسلمه جائزة أفضل مكساج صوت. ونقلت وكالة رویترز مشاعر 

واالعتزاز التي صّرح بها أعضاء الفریق األردني المشارك لدى إعالن فوز  السعادة
إلى  -في خاتمة الفیلم-الفیلم بهذه الجوائز، علمًا بأن فریق الفیلم وّجه شكره الخاص 

  الهیئة الملكیة لألفالم وٕالى القیادة األردنیة.
  

صناعة من جهة أخرى، ُتحسب لألردن دعوته إلى محاربة الصور النمطیة في 
األفالم، وهي بادرة طیبة بالقیاس إلى األفالم التي تصور في دول عربیة أخرى دون 

ملیون دوالر  100أدنى رقابة، وقد أطلقت لهذا الهدف الملكة نور صندوقًا بقیمة 
لدعم إنتاج أفالم سینمائیة رئیسیة تساعد على مكافحة الصور النمطیة، ویقدم دعمه 

لتي تحقق هذه األهداف ولكنها ال تحظى بفرصة على وجه الخصوص لألفالم ا
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جائزة موقع  2008، كما استحقت الملكة رانیا في نهایة العام ٧٩النجاح التجاري
  "یوتیوب" العالمیة لمحاربة الصور النمطیة من خالل صفحتها الخاصة على الموقع. 

  

  
  اإلمارات العربیة المتحدة.. الوجهة الجدیدة لهولیود 

یة الجدیدة، تتنافس إمارتا دبي وأبو ظبي على استقطاب المنتجین منذ مطلع األلف
وفقًا لبعض - العالمیین لتصویر أفالمهم على أراضیهما، ویتزامن هذا النشاط 

مع سعي دبي إلى احتالل مركز العاصمة التجاریة في المنطقة وسعي  -المراقبین
  أبو ظبي لتبوء مركز العاصمة الثقافیة في الوقت نفسه.

أهم مالمح النشاط السینمائي في اإلمارتین تشجیع المهرجانات السینمائیة ومن 
المختلفة، مثل مهرجان الشرق األوسط السینمائي في أبو ظبي، ومهرجان دبي 

السینمائي الدولي الذي یعد األول عربًیا والعاشر عالمًیا، ومهرجان الخلیج السینمائي 
، إلى جانب 2006ما الهندیة عام ومسابقة أفالم من اإلمارات وأوسكار السین

المسابقات والمهرجانات المتخصصة مثل أفالم البیئة وأفالم مكافحة اإلیدز. كما تقدم 
سلطات اإلمارتین الكثیر من التسهیالت لشركات اإلنتاج الفني واإلعالمي لتحویل 

من  أنشطتها أو جزء منها إلى أرضهما، وتم بالفعل توقیع االتفاقیات إلنشاء العدید
المشاریع الضخمة مثل عقد الشراكة الموقع مع شركة "باراماونت ستودیوز" لبناء 

منتزه سینمائي في اإلمارات، والعقود المماثلة مع شركة "وارنر بروس" إلنشاء منتزه 
ومرافق لتصویر األفالم في أبو ظبي مع تأسیس صندوق إلنتاج األفالم المشتركة، 

أبو ظبي لإلنتاج السینمائي وشركة ''إنترناشیونال وكذلك العقد الموقع بین شركة 
  جیوغرافیك إنترتینمنت'' لتأسیس صندوق آخر إلنتاج األفالم.

كما نجحت اإلمارات في جلب فیلمین أمریكیین كبیرین لتصویر عدد كبیر من 
، واللذان "المملكة"و "سیریانا"مشاهدهما على أراضیها في السنوات األخیرة، وهما 

عنهما في فصول سابقة من الكتاب، مع اإلشارة إلى ما یتضمنه كل  سبق الحدیث
  منهما من إساءة للعرب واإلسالم.
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ومن الجدیر بالذكر، أن الرقابة في اإلمارات احتاجت إلى أربعة شهور لمراجعة فیلم 
، ثم اشترطت حذف عدد من المشاهد مع أن اثنین منها ُصورا ٨٠"سیریانا" قبل إجازته

لمشهد األول نرى حراس الحدود األجالف وهم یعاملون العمال في دبي، ففي ا
اآلسویین كالعبید الذین یقفون في طوابیر طویلة وُیمنعون من النطق، وعندما یتفوه 
أحدهم بكلمة ممازحًا أباه ینقض علیه الجنود ویوسعونه ضربًا بالبنادق!.. وقد نتفق 

نتساءل عن الطریقة التي تمكن  مع طلب األجهزة الرقابیة حذف هذه المشاهد، ولكنا
  فیها صانعو الفیلم من تنفیذها في دبي دون اعتراض!

ونعید طرح هذه التساؤالت حول فیلم "المملكة" الذي ُصورت معظم مشاهده في شوارع 
  أبو ظبي، وبكل ما تحمله تلك المشاهد من صور نمطیة مسیئة لإلسالم والمنطقة!

                                                 
 2006/ 4/ 17میدل إیست أونالین،     ٨٠



  

  ١٦

  بض؟ضریبة هولیود.. من یدفع؟.. ومن یق
  
  
  

  هولیود.. ترفیه أم سیاسة؟ 
منذ أن ظهرت السینما في نهایة القرن التاسع عشر، ثم التلفزیون في الربع األول من 
القرن العشرین، بدأت "الصورة" باحتالل موقع الریادة في التأثیر على ثقافة الجماهیر 

في الخطب  بدًال من "الكلمة المكتوبة" في الكتب والصحف، ومن "الكلمة المسموعة"
والمذیاع. وأخذت أنظار السیاسیین ورجال األعمال تتوجه صوب السینما والتلفزیون 

لخطورة دورهما في التأثیر على الناس. وكانت أكثر المراحل وضوحًا في ظهور 
نتائج هذا التنافس للسیطرة على السینما واإلعالم هي فترة الحرب الباردة بین 

لي، إذ صرح "لینین" آنذاك قائًال: إن "السینما هي أهم المعسكرین االشتراكي والرأسما
، وهو ما أكده القائد الشیوعي "تروتسكي" في كتابه "الثورة ٨١الفنون بالنسبة لنا"

والحیاة الیومیة" عندما رأى أن "هذه الوسیلة التي بین أیدینا هي أفضل وسیلة 
هضة لإلدمان على الكحول، للدعایة، سواء كانت هذه الدعایة تقنیة، أم ثقافیة، أم منا

أم صحیة، أم سیاسیة. إنها تیسر القیام بدعایة هي في متناول فهم الجمیع وجاذبة 
الهتمام الجمیع، ودعایة تستحوذ على المخیلة"، وبما أن الشیوعیة كانت تسعى إلى 

إقصاء الدین عن الدولة والحیاة فقد دعا "تروتسكي" إلى إحالل السینما محل الكنیسة 
  التخلص منها.بعد 

أما الجانب الرأسمالي فكان أكثر خبثًا ودهاء، ففي الوقت الذي لم تخجل فیه 
الحكومات االشتراكیة والشمولیة من السیطرة المكشوفة على السینما واإلعالم، تركت 

الحكومات الرأسمالیة الغربیة هذا األمر ظاهریًا لشركات اإلنتاج الخاصة ورجال 
ن تسمح في الوقت نفسه بخروجه عن الخط المرسوم له، وهذا األعمال، ولكنها لم تك

ما یؤكده "بیتر جران" في كتابه (ما بعد المركزیة الغربیة) بقوله: "إن النفوذ الحكومي 
في المجاالت الثقافیة ربما كان أكثر تغلغًال مما یعترف به عادة"، ویضیف: "هناك 
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جاء من خالل تنظیم اإلعالم  شكل أخیر ومهم للتدخل الحكومي في تنظیم الثقافة
الجماهیري... وبشكل أكثر عمومیة نقول: إن اإلعالم الجماهیري وفر للدولة فرصة 

، ووصف ٨٢تعزیز قوالب ذهنیة عن الجنس والنوع لیس التعلیم على استعداد لتقدیمها"
وزیر الخارجیة األمریكي األسبق "جورج شولتز" تقنیة البث المباشر بأنها "أنجع من 

حة نوویة عدیدة لغزو الكتلة الشرقیة، وأن شعوب أوربا الشرقیة ثارت على أسل
، أما رئیس ٨٣الشیوعیة ألنها تمكنت من التقاط برامج التلفزیون الغربي واألمریكي"

" "جاك فالنتي" فیقول بكل Motion Picture Association of Americaشركة "
  ) نفسها"!DNAوضوح: "إن واشنطن وهولیوود تحمالن الجینات (

واألمر ال یتوقف عند هذا الحد، فبالرغم من تجنب الحكومة األمریكیة اإلنتاج 
المباشر لألفالم والبرامج كما هو الحال في الدول االشتراكیة، إال أنها كانت وال زالت 

تقوم باألمر ذاته عن طریق دعمها للشركات والقنوات التلفزیونیة التي تساند 
العشرینات قامت وزارة الدفاع "البنتاغون" بتأسیس مكتب خاص سیاساتها، ففي أواخر 

للتنسیق بین هولیود وواشنطن، ومنذ ذلك الحین تقوم "البنتاغون" بدعم العدید من 
األفالم السیاسیة الموجهة، ونذكر منها فیلم "األجنحة" للمخرج "ولیام ویلمان" المنتج 

"، و"باتون" للمخرج "فرانكلین ، و"السالح األقوى" للمخرج "طوني سكوت1927سنة 
، و"سقوط الصقر األسود" للمخرج "ردلي سكوت" المنتج 1970سكافنر" المنتج سنة 

  .2001سنة
واألغرب من ذلك هو أن وزارة الدفاع "البنتاغون" تملك سلطة حظر األفالم التي 
تمس سیاساتها بشكل مباشر وتسيء إلى صورتها، إذ قررت حظر الفیلم الوثائقي 

، وتدور 1946ذلك یضيء" للمخرج "جون هیوستن" والذي بدأ بتصویره عام  "دع
أحداثه حول االضطرابات النفسیة التي القاها الجنود أثناء الحرب العالمیة الثانیة، 

  1980.٨٤وبقي الفیلم ممنوعًا من العرض حتى عام 
ه عادة من خالل البرامج  ومن الجدیر ذكره أن الدعایة السیاسیة والثقافیة ال توجَّ

الجادة أو األفالم الوثائقیة أو نشرات األخبار، بل غالبًا ما ُترّوج في إطار الترفیه 
                                                 

 2004/ 4/ 19د العزیز، السینما.. والبحث عن دور إسالمي، موقع إسالم أون الین، عالء عب   ٨٢
 241، ص1999، 1: حرب المحطات الفضائیة، دار الشروق، عمان، ط2000إیاد شاكر البكري، عام    ٨٣
 20/10/2007جریدة الثورة السوریة، نقالً عن اللوموند،     ٨٤



  

  ١٦

والتسلیة، ویؤكد على ذلك المخرج األمریكي "فرانسیس فورد كوبوال" في قوله: "إن 
أكثر األفالم سیاسة في العالم یمكن أن نجدها ال تحتوي على أي موضوع 

أثیر االجتماعي والفكري فیقول الباحث "میلفین ، أما على صعید الت٨٥سیاسي"
دیفلیر": "یمكن رؤیة االعتماد القوي لوسائل اإلعالم على النظام الترفیهي بسهولة 

، ویؤیده المفكر األمریكي "هربرت شیلر" في ٨٦أكثر في تعدیل القیم والقواعد السلوكیة"
فیهیة هي في الواقع في كتابه (المتالعبون بالعقول) عندما یقول: "إن البرامج التر 

أشكال تربویة.. وأشكال توعیة أیدیولوجیة"، كما یفّند "شیلر" الفكرة التي یروج لها 
الكثیرون حول خلو الترفیه من أي مضامین فكریة أو سیاسیة مثل مقولة "الفن للفن" 
فیقول: "یستفید جهاز تشكیل الوعي شدید التنوع والذي یستخدم كافة األشكال المألوفة 

قافة الشعبیة (الكتب الهزلیة، الرسوم المتحركة، األفالم السینمائیة، برامج المذیاع للث
والتلفاز، األحداث الریاضیة، الصحف والمجالت) یستفید ألقصى حد من هذا 

المفهوم الخاطئ"، أي أن حرص اإلعالمیین ومنتجي األفالم الدائم والمستمر على 
عمالهم من أي فكرة أخرى سوى الترفیه والتسلیة تكرار مقولة "الفن للفن" وادعاء خلو أ 

یؤدي إلى ضعف مقاومة المشاهد والمتلقي مما یجعل مرور األفكار واالقتناع بها 
  أكثر سهولة!

  
  لماذا یحلم الجمیع بهولیود؟

في ظل نظام العولمة التي نعیشها الیوم تحول العالم حقیقًة إلى ما یشبه القریة 
ان في القرون الماضیة، فالناس یتعارفون فیما بینهم الصغیرة التي عرفها اإلنس

بسهولة، ویتبادلون األخبار على مدار الساعة، وال یخفى على أحد منهم شيء مما 
یجري في أقصى أنحاء هذه القریة. وال شك في أن تبعات هذا التطور ستجد طریقها 

دى حدود القریة إلى كافة مناحي الحیاة، فإذا كانت أحالم الناس في الماضي ال تتع
أو المدینة أو الدولة التي یعیشون فیها، فإن الطموح إلى العالمیة الیوم أصبح متاحًا 

  وقابًال للتحقق.
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ولتصنیِف ما یحققه هذا الطموُح وتأكیدِه وتوثیقه؛ تعارف الناس في هذا العصر على 
ذكیاء مقاییس عالمیة ألقصى حاالت النجاح في الكثیر من المیادین، فالطالب األ

یطمحون إلى الدراسة في جامعة هارفرد، والعلماء واألدباء یحلمون بجائزة نوبل، 
والمخترعون یفضلون تسجیل براءات اختراعهم في مكاتب براءات االختراع في 

الوالیات المتحدة والیابان، والصحفیون والكتاب یسعون إلى نشر مقاالتهم في التایمز 
بذلون كل ما بوسعهم لالحتراف في الدوري اإلسباني أو واللوموند، والعبو كرة القدم ی

اإلنجلیزي أو األلماني، أما بقیة الریاضیین فیطمحون إلى المیدالیات الذهبیة في 
مسابقات األولمبیاد، بینما یتنافس السینمائیون على اقتحام هولیود أو الفوز بجائزة 

  األوسكار.
ى القمة، إال أنها جمیعًا وبدون استثناء وبالرغم من عالمیة هذه المقاییس وتربعها عل

في  -بل مركزیة- محدودة في إطار من یشرف علیها أو یمولها، فهي إذن محلیة 
  القرار واالختیار والتوجه، وعالمیة في االنتشار والشهرة والتلقي!

لذا فإن هولیود كانت وال تزال عاصمة لصناعة السینما العالمیة من حیث قدرتها 
صهیونیة في -تجاتها إلى العالم كله، ولكنها كانت وستبقى أمریكیة على تصدیر من

غربیة في  -براجماتیة في إدارتها وتمویلها، لیبرالیة -سیاستها وتوجهاتها، رأسمالیة
روحها، إنجلیزیة في لغتها، أنجلوسكسونیة في ثقافتها وانتمائها. وهذه الهویة الواضحة 

ن یحاول الوصول إلیها واالنخراط في لهولیود یفترض أن تكون معروفة لكل م
عالمها، حتى في حال الرغبة في التمرد علیها والسیر في عكس التیار، وأعتقد أن 
جمیع العرب والمسلمین الذین جربوا الدخول إلى هولیود والنجاح فیها قد كانوا على 

الذین  علم بهذه الحقیقة، سواء أولئك الذین لم یمانعوا من االنخراط في عالمها، أو
كانت لدیهم بارقة أمل بالبقاء فیها مع الوقوف في أماكنهم أو السیر في االتجاه 

  المعاكس.
  

  كیف أثرت هولیود في حیاة ومصیر الشعوب واألقلیات العربیة واإلسالمیة؟
تعرضنا في الفصول السابقة إلى بعض التجارب الناجحة للممثلین والكتاب 

لمسلمین العاملین في هولیود، ونقلنا مبررات والمخرجین والمنتجین من العرب وا
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البعض وحججهم لالنخراط في عالم هولیود الذي لم تعد حقیقته تخفى على أحد. 
فالبعض أبدى تحفظًا وأعلن یقظته وحرصه على عدم المجازفة، والبعض اآلخر 
اعترف صراحة بأن المال هو غایته الوحیدة، بینما رأى آخرون أن الوصول إلى 

هو بحد ذاته هدف یستحق العناء ودفع الضریبة، وتهّرب الكثیرون من تهم  هولیود
اإلساءة بأنهم یمثلون الواقع كما هو، فالعالم ال یخلو من اإلرهابیین المسلمین 

وخاطفي الطائرات الملتحین وقاطعات األصابع المحجبات، بینما رأى آخرون أن 
ل یكمن في منحهم الوقت الكافي المشكلة هي فقط في سطحیة هذه األدوار، وأن الح

للظهور على الشاشة والكالم، بینما لم یجد البعض مشكلة في هذه وال تلك، بل 
استاؤوا فقط من تنمیطهم كممثلین في أدوار مكررة، ووعدوا بأن یبذلوا جهدًا في 

  الخروج منها لتبقى صورتهم أكثر تجددًا!
ى، فعندما صنع األتراك فیلم ویبقى هناك فریق آخر یناقش األمر من زاویة أخر 

" لالنتقام لكرامتهم التي أهانها األمریكیون في العراق وقعوا هم أیضًا في وادي الذئاب"
خطأ التعمیم نفسه عندما أظهروا األمریكیین كلهم على أنهم أشرار وبدون استثناء، 

وهذا ما یفعله األمریكیون بالضبط عندما یتعرضون للعنف من قبل العرب 
لمین، بل وهذا ما تفعله السینما العربیة أیضًا في الكثیر من أفالمها التي تتناول والمس

القضایا ذات العالقة بالوالیات المتحدة و"إسرائیل"، باستثناء األعمال التي تقترب من 
  التطبیع تحت مسمى الحوار، وبطریقة ساذجة!

صحاب النفوذ وبمثل هذه الحجج، یتسابق بعض العرب والمسلمین إلى نیل رضا أ
في هولیود، ویقُصرون مجال اهتمامهم على ما یحققه لهم ذلك من الشهرة والثروة، 
محاولین تجنب حقیقة انخراطهم في ماكینة هولیود التي تسعى هي أیضًا لتحقیق 

غایتها حتى لو اضطر األمر إلى سحقهم، متناسین في الوقت ذاته أن تجاهل هذه 
هم غیر المعلنة على تسخیرهم لتحقیق سیاسات الحقیقة یعني بالضرورة موافقت

واشنطن و"إسرائیل" على مرأى ومسمع العالم كله، إذ لم یعد سرًا تلقي هولیود دعمًا 
المؤسسة العسكریة واألمنیة األمریكیة لصناعة األفالم التي تمهد للحرب مباشرًا من 

حدیثه عن الدور في ، وهو ما یؤكده البروفسور "جاك شاهین" على العرب والمسلمین
الذي لعبته وزارة الدفاع وبعض أجزائها مثل الجیش والمارینز والحرس الوطني 
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" True Lies" "أكاذیب حقیقیة"بتقدیمها مساعدات تقنیة لتلك الفئة من األفالم مثل 
"ضربة ، و1996" عام Executive Decision" "قرار تنفیذي"، و1994عام 

" الذي The Siege" "الحصار"، أما فیلم 1998" عام Freedom Strike" الحریة"
وقد  ،في نیویورك FBIدعم وكالة المباحث الفیدرالیة ي بفحظ 1998أنتج سنة 

 المشاهدكرست مثل هذه األفالم الصورة الشیطانیة لشعوب بأكملها، وسهلت على 
احتالل أرضهم وتهجیرهم وقتلهم منذ مطلع القرن العشرین  ي تقبل ما یجري منالغرب

  حتى الیوم.و 
ولفهم آلیة العمل التي تتبعها هولیود، نعود إلى لقاء أجرته قناة الجزیرة مع شاهین 

یقول فیه: "إن صورة العربي السیئ معنا منذ أكثر من مائة سنة، الروسي السیئ بقي 
معنا لمدة عشرین سنة والیهودي الشریر لم یظهر في السینما أبدًا، ظهر فقط في 

ورأینا ما حدث نتیجة لذلك وهذا ما یحدث عندما تصّور شعبًا ما بأنه السینما النازیة، 
شریر لمدة مائة عام أو أكثر، رأینا كلنا إلى أین یقود ذلك". ثم یتابع الحدیث قیاسًا 

إلى ما حصل للیهود في ألمانیا النازیة، فبعد أن تشبع الشعب األلماني بالدعایة 
إبادة الیهود ومحوهم من الوجود، وعندما العنصریة ضدهم أصبح من المقبول لدیهم 

أمطرت هولیود عقول الشعب األمریكي باألفالم والمسلسالت وحتى برامج األطفال 
المحقرة للیابانیین إلى درجة الشیطنة، أصبح من المقبول أیضًا إلقاء قنبلتین ذریتین 

والیات على مدن یابانیة تضج بالحیاة. واألمر نفسه كان قد حدث مع السود في ال
المتحدة قبل توحیدها عندما ُنزعت عن العبید األفارقة صفة اإلنسانیة، حتى أصبح 

  من السهل على الناس تقبل شنقهم دون أي عبء أخالقي.
ویرى شاهین أن هذا ما حدث بالضبط على مدى مئة سنة بخصوص صورة العرب، 

ب األمریكي على لم یحتّج الشع 2003فعندما أعلنت أمریكا الحرب على العراق سنة 
الحرب ضد الشعب العراقي ألنهم "لم یعرفوا العرب كشعب عادي.. بشرًا كباقي 

، بل هم شعب متخلف وعنیف تحكمه عصابات من ٨٧البشر فیهم الممرضة والطبیب"
  شیوخ النفط.
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وأعتقد أن الكثیر من المظاهرین الذین جابوا شوارع أمریكا وبقیة الدول المتحالفة معها 
للدفاع عن الدم العراقي، بل خوفًا على أوالدهم المجندین الذین أرسلوا  لم یخرجوا

للقتال في حرب غیر عادلة، إذ كانت أكثر شعارات االحتجاج التي رفعوها شیوعًا 
تقول: "ال للدم مقابل النفط"، فالخوف إذن على دماء أبنائهم ولیس على دماء الملیون 

  ایة تلك الحرب على أرضهم!ونصف الملیون ضحیة الذین قتلوا منذ بد
عالوة على ذلك، فإن سهام العنصریة الهولیودیة ال تصیب فقط الشعوب "الشرق 

أوسطیة" التي تعیش بعیدًا في الصحراء، بل یتأذى منها كل المهاجرین العرب 
" الحصاروالمسلمین في الدول الغربیة، فعندما یرى المشاهد األمریكي في فیلم "

وضأ قبل تنفیذ جریمته ضد األبریاء في نیویورك، سیربط في عقله إرهابیًا مسلمًا یت
الباطن بین الوضوء واإلرهاب، وستقفز إلى ذهنه تلك الصورة البشعة كلما رأى زمیًال 

  له یتوضأ في مقر العمل أو الجامعة!
لذا احتج مجلس العالقات األمیركیة اإلسالمیة  "كیر" على هذا الفیلم قبل عرضه، 

الفیلم لم یوافقوا على تغییر أي شيء من مشاهده! كما لم تفلح  ولكن صّناع
اعتراضات "كیر" في الحد من اإلساءة والتنمیط للمسلمین داخل الوالیات المتحدة في 

یقوم إرهابیون عرب  2005، ففي الموسم الرابع الذي عرض سنة "24"مسلسل 
لى عدة مفاعالت بتفجیر قطار واختطاف وزیر الدفاع األمریكي، ثم یسیطرون ع

نوویة أمریكیة ویحاولون قتل الرئیس األمریكي نفسه، وقد صرحت "ربیعة أحمد" 
بأن طریقة تصویر المسلمین في هذا المسلسل  CNNالمتحدثة باسم "كیر" لتلفزیون 

تزرع في النفوس الخوف والكراهیة، وأنها بدأت بالشعور بالخوف من الذهاب إلى 
  وثوقها من قدرة الناس على التفریق بین الخیال والحقیقة.المتجر بعد مشاهدته، لعدم 

وُیذكر أن شركة "فوكس" حاولت بعد هذا االعتراض تخفیف حدة االستیاء العربي 
الذي یلعب دور -واإلسالمي فعرضت إعالنًا یظهر فیه الممثل "كیفر ساذرالند" 

ر في البرنامج ویحث المشاهدین على األخذ بعین االعتبار أن األشرا -المحقق جاك
  .٨٨ال یمثلون جمیع المسلمین
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وفي العام التالي، تنفس المسلمون األمریكیون الصعداء عندما ظهر اإلرهابیون في 
الموسم الخامس من المسلسل على أنهم روس، ولكن "اإلرهابیین المسلمین" عادوا 

عطى . وللمزید من اإلساءة؛ أ 2007إلى الواجهة مرة أخرى في الموسم السادس عام 
مؤلف القصة لإلرهابیین هذه المرة فرصة النجاح في تفجیر قنبلة نوویة داخل لوس 
أنجلوس، مما زاد من درجة الرعب لدى المشاهدین إلى أقصى الحدود، وهو أمر لم 
یكن معهودًا في المواسم السابقة عندما كان البطل األمریكي ینجح في تعطیل تلك 

  العملیات قبل تنفیذها.
ذلك، وصلت آثار هذه اإلساءة إلى العنف المطبق ضد المعتلقین عالوة على 

المسلمین على أرض الواقع، حیث أكدت األكادیمیة العسكریة األمیركیة في "ویست 
" الذي 24أن الجنرال "باتریك فینغان" التقى بمنتجي مسلسل " 2007بوینت" عام 

تعذیب التي یظهرها تعرضه قناة فوكس، مطالبًا إیاهم بتخفیف أسالیب العنف وال
المسلسل "ألن الجنود األمیركیین في العراق یقلدونها". إذ اعتاد مخرج المسلسل في 

مواسمه السنویة المتتالیة على عرض لقطات للمحقق "جاك باور" وهو یقوم مع 
زمالئه بتعذیب المشتبهین في اإلرهاب، ووصلت هذه األسالیب الوحشیة في بعض 

النار على ساق أحد المعتقلین أو بتر أصابع یدیه إلجباره  المشاهد إلى درجة إطالق
على االعتراف، كما یقوم هذا المحقق في مشاهد أخرى بانتزاع المعلومات من 

أشخاص یسمیهم المسلسل باألشرار مستخدمًا أكیاسًا بالستیكیة تمنعهم من التنفس، 
ل في معتقالت ثم حقنهم بعقاقیر تسبب األلم، وكل هذا یجري حسب رؤیة المسلس

  على أرض الوالیات المتحدة!
أما نتائج هذه األعمال فقد صّرح بها المحقق األمریكي "توني الغورانیس" الذي عمل 

كانت لدینا قواعد تحقیق «مع الجیش األمیركي في سجن أبو غریب في العراق قائًال: 
ه مع غیاب بال قیود تقول بصفة أساسیة إن من حقنا أن نفعل ما نشاء. ومن ثم فإن

أي تدریب وألننا لم نتدرب على أسالیب التعذیب فقد لجأنا إلى ما شاهدناه على 
  .٨٩»شاشات التلفزیون
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أمام هذه الحقائق، تصبح أعذار هولیود أقرب إلى االستخفاف بعقولنا عندما تصر 
على عدم مسؤولیتها عما یجري على أرض الواقع، ففي بیان نشرته شركة "فوكس" 

قالت أنها لم تكشف حتى اآلن عن أي جماعة   2007ا المسلسل سنة المنتجة لهذ
عرقیة أو طائفیة، یقع علیها اللوم في خلق شخصیات وأدوار المسلسل. وأضاف 

هو دراما عن مكافحة اإلرهاب، وبعد خمسة مواسم، فإن  24مسلسل«البیان: 
غیره) متورطة  الجمهور واٍع لذلك، ویعرف أن أي فرد أو عائلة أو جماعة (عرقیة أو

  !!٩٠»في العنف، لم یقصد منها أن تكون نموذجیة
وٕاذا كان األمر كذلك، فیحق لنا إذن أن نتساءل: لماذا یصر هؤالء على حصر 

عصابات اإلرهابیین في تلك الجماعات العرقیة؟ ولماذا یحظى المسلمون والعرب 
ت واألقلیات بالحظ األوفر من الظهور بمظهر اإلرهابیین من بین جمیع الجماعا

  األخرى؟
وقبل أن نرهق أنفسنا في البحث عن اإلجابة، نورد إحصائیة حدیثة للبولیس الدولي 

) هجومًا 498( 2006األوروبي مفادها أن دول االتحاد األوروبي قد شهدت في عام 
هجمة منها قامت بها الجماعات االنفصالیة،  424إرهابیًا، وهي موزعة كما یلي: 

هجمة من مختلف اإلرهابیین، أما  18متطرفون یساریون،  هجمة قام بها 55
  ٩١اإلسالمیون فلم یقوموا إال بهجمة واحدة!

أما االدعاء الساذج بأن "الجمهور واٍع" لعدم تورط أي جماعة عرقیة أو دینیة في 
اإلرهاب فهو تكذیب للواقع الذي ال یختلف علیه اثنان، ویؤكد على ذلك "جاك 

إن مئات جرائم الكراهیة التي ارتكبت ضد األمیركیین العرب «شاهین" عندما یقول: 
أكدت أهمیة  - 2001أي سبتمبر -والمسلمین في الوالیات المتحدة بعد الهجمات 

محاربة الصور النمطیة... وعندما تشوه شعبًا فإن رجاًال ونساء وأطفاًال أبریاء 
رتكاز إلى مزاعم "وعي ، فاال٩٢»یعانون، والتاریخ علمنا وال یزال یعلمنا هذا الدرس

الجمهور" لیس إال تبریرًا غیر محسوب، إذ استنتج المفكر األمریكي "ویلسون براین 

                                                 
٩٠    http://arabic.cnn.com/2007/entertainment/1/20/24.muslims/index.html  2007/ 2/ 19، بتاریخ 
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الناس قاموا بخلق ذلك الوهم حول «كي" من دراسته لوسائل اإلعالم األمریكیة أن 
قدرتهم على السیطرة على بیئتهم، وقد جعلتهم هذه األوهام أكثر عرضة للتأثیرات 

، ویسخر هذا الكاتب من المقولة الشائعة: »بالالوعي والعقل الباطنالتي تتعلق 
فالواقع یشیر بوضوح إلى  ٩٣»لیس من الممكن أن ُنستغل بأشیاء ال نستطیع إدراكه«

انغماس الشعوب الغربیة والمتحضرة أكثر من غیرها في حمى االستهالك بالرغم من 
م والدعایة من قبل متخصصین ارتفاع مستوى الوعي لدیها، حیث ُتدار وسائل اإلعال

أكفاء في علم النفس والبیولوجیا لتحدید الطرق المثلى للتأثیر على السلوك الالواعي 
مهما كان العقل الواعي متنبهًا وحذرًا، وٕاذا كان هذا یتم لحساب التشجیع على الشراء 

  االستهالكي فمن األجدر توظیفه ألهداف سیاسیة ال تخفى على أحد.
كل ذلك أال یكتفي الكثیر من العرب والمسلمین الذین حققوا أحالمهم  والمؤسف في

في هولیود بالتقصیر عن أداء واجبهم في مقاومة هذه المؤامرة، أو حتى بالصمت 
ثم عّدوا  -وربما عن حسن نیة-والتنحي جانبًا، بل بذلوا كل ما بوسعهم إلنجاحها 

ها، ولم یعدموا الوسیلة التي تمجدهم ذلك نجاحًا باهرًا لهم وللشعوب التي أساؤوا إلی
  بین تلك الشعوب وتستقبلهم بأكالیل الزهور كاألبطال!

  
  

  هل فشلت تجربتنا في هولیود؟
مع بدایة انفتاح هولیود الجدید على الممثلین العرب استبشر الكثیر من الصحفیین 

م تتعرض والمثقفین والنقاد خیرًا، وبدا للوهلة األولى أن مشاركة العرب في أفال
لقضایاهم ستؤدي حتمًا إلى تلطیف مواقف هولیود قلیًال وبالتدریج، ولكن تصریحات 

ومواقف بعض هؤالء الممثلین أنفسهم ال تِعد بالكثیر. ففي حلقة خاصة حول هذه 
بعد - غسان مسعودصّرح الفنان  mbcالتجربة من برنامج "نقطة تحول" على قناة 

بأن اإلنسان یظل مسحورًا بما ال  -اصنة الكاریبي""قر و"مملكة السماء" مشاركته في 
یعرف إلى أن یدخله ویعیش أجواءه فیكتشف أنه مجرد فقاعة فارغة، وأكد مسعود 

التي كان علیه أن یدفعها مقابل العالمیة. ولعل هذا  بالضریبةعلى أنه كان مشغوًال 
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كاذیب" "سیریانا"، "جسد األ  مثل: ما یبرر رفضه المشاركة في أفالم مهمة
  ، وهو موقف یستحق الكثیر من التقدیر."الشیطان المزدوج"و

أكد في الحلقة نفسها على أن تجربته العربیة هي األهم،  محمد مفتاحالفنان المغربي 
وصّرح بأن السینما العالمیة تقع تحت سیطرة الصهیونیة وتعمل ضد المسلمین، 

"الشيء مه في الفیلم األمریكي مستشهدًا بتجربته غیر الُمرضیة عندما لم ُیذكر اس
) الذي ُصور في المغرب، وهو ما تكرر مرة أخرى عندما لعب 1976( المستحیل"

وأصر المنتج الیهودي على تجاهل اسمه "محمد"! لذا المقّنع" دورًا رئیسًا في فیلم "
  فإن المكسب الوحید من هولیود في رأیه هو المال ولیس المجد أو الشهرة.

لم یكن بعیدًا أیضًا عن هذه الرؤیة، إذ أكد في الحلقة  خالد نبوي الفنان المصري
نفسها على أنه لم یسَع خلف هولیود وأن تجربته العربیة ستظل هي األهم، مشیرًا إلى 

لما یتضمنه الفیلم "الشیطان المزدوج" رفضه لعب دور شبیه عدي صدام حسین في 
  . ٩٤من إساءة

لیود؟ وهل سیبقى فیها فقط أولئك الذین هل نحن إذن أمام هجرة عكسیة من هو 
اعتادوا الظهور في أدوار نمطیة مسیئة في الوقت الذي ینسحب فیه من یخشى دفع 

  الضریبة؟ هذا ما ننتظر جوابه في السنوات القلیلة المقبلة!
  
  

  ماذا قدمنا ألنفسنا؟
"في " : J.D. Hall" "ج. د. هول"یقول الكاتب والممثل األمریكي األسود المسلم 

الوقت الذي كان فیه الكتاب والمخرجون األمریكیون من أصل أفریقي یحققون نجاحًا 
متواضعًا في هولیود، كان العرب والمسلمون األمریكیون ما یزالون واقفین في آخر 
الصف، فنحن ال نملك أي قوة سیاسیة في هذا البلد، وال نملك أي قوة لصنع القرار 

م، لذا فإننا عاجزون عن التحكم في صورتنا التي في وسط اإلعالم وصناعة األفال
وهذه الكلمات الصادقة من رجل یعمل وسط هولیود تضعنا أمام  ،٩٥یراها اآلخرون"

                                                 
 2010أبریل  7ء ، األربعاmbcبرنامج نقطة تحول على قناة    ٩٤
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التساؤل الحقیقي: ماذا قدمنا نحن ألنفسنا؟ ولماذا ننتظر اإلنصاف من اآلخر الذي 
  وضع نفسه في موضع العدو؟!

ور "جاك شاهین" الذي یرى أن جانبًا من وفي البحث عن إجابة، نبدأ برأي البروفس
المشكلة هو أن االستودیوهات الكبرى التي تعرضت لضغوط على مدى السنین 

لتتوقف عن تقدیم صور سلبیة للمرأة والسود واألقلیات األخرى واجهت انتقادات قلیلة 
  لتقدیمها صورًا سلبیة عن العرب. 

میركیة "ریتشارد شیكل" في قوله: وهو ما یؤكده الناقد السینمائي بمجلة تایم األ
"تحولت هولیود إلى العرب لیلعبوا دور الشریر في األفالم بعد انهیار االتحاد 

السوفیتي وانتهاء الحرب الباردة بشكل خاص"، ویضیف: "في البدایة لم تكن للعرب 
منظمات مماثلة لعصبة مناهضة التشهیر لكي تثور وتحتج عندما تقدم هذه الصور 

  .٩٦ةالنمطی
ونقترب أكثر مع تعلیق "شاهین" في لقاء آخر والذي یقول: "إنهم ال یستهدفون أي 

مجموعة أخرى ألن كل مجموعة یمكن أن تحتج وتثور، لماذا ال یوجد إال أنا 
أكادیمي واحد في بلد ضخم مثل أمیركا یهتم بهذا األمر؟ أنا الوحید الذي یتابع هذه 

في الجامعة وال في مراكز األبحاث، أنت  القضیة ویكتب عنها ونحن ال ندرسها
تعرف أنني لم أستلم یومًا رسالة من أي عربي تقول شكرًا أستاذ شاهین ألنك تقوم 

ولهذا فإن كان  -ویقصد كتاب "العرب األشرار"-بهذا العمل وكتبت هذا الكتاب 
الكنافة فإن العرب أنفسهم ال یهتمون وٕاذا أرادوا فقط أن یجلسوا ویشربوا القهوة ویأكلوا 

  .٩٧جزًء من المشكلة یقع عندهم، والعرب ال یأخذون هذه المشكلة على محمل الجد"
إنه صمت عجیب حقًا، وهو أشبه بمؤامرة أخرى یتعاون فیها الجمیع على الصمت 

والتجاهل، تمامًا كما یتعاون أقطاب هولیود على اإلساءة للعرب والمسلمین منذ أكثر 
فقد استعرضنا في هذا الكتاب عشرات األسماء العربیة  من قرن دون رادع من أحد،

والمسلمة التي تمكنت من تحقیق بعض النجاحات في هولیود، ولكننا بالكاد نسمع 
عن تحرك یذكر لصالح صورة العرب والمسلمین في اإلعالم والسینما في الغرب 
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، وبروفسور والعالم كله، باستثناء المحاوالت الیتیمة التي تقوم بها منظمة "كیر"
  متقاعد اسمه "جاك شاهین"!

  
  

  بـوادر أمـل..
بالرغم من الصورة السیئة التي یلفها الظالم لواقع العرب والمسلمین في هولیود، فإن 
بوادر أمل جدید بدأت بالظهور في السنوات األخیرة ال بد من ذكرها لإلنصاف، بدًء 

في لوس  میة "كیر"لمجلس العالقات األمیركیة اإلسالمن تأسیس مكتب تابع 
أنجلوس بالقرب من هولیود، بهدف متابعِة ما تنتجه من أفالم ذات عالقة بالمسلمین، 

  ودعوة صناع األفالم ألخذ استشارتها في النصوص والمشاهد قبل عرضها.
التي -وبعد تزاید اهتمام هولیود باإلسالم إثر هجمات سبتمبر، كثفت هذه المنظمة 

زیاراتها لالستودیوهات  -سلمین في الوالیات المتحدةتعد الممثل الرئیسي للم
فإن  "حسام آیلوش"والشركات اإلعالمیة في هولیود وغیرها، وحسب تصریح مدیرها 

هذه الزیارات تهدف أوًال إلى تصحیح صورة اإلسالم والمسلمین لدى العاملین في 
یحتاج إلیها،  المجالین اإلعالمي والسینمائي، وتقدیم الخدمات االستشاریة لكل من

إضافة إلى تشجیع جیل المسلمین الجدید على الدخول في هذا المجاالت وفتح 
الفرص أمامهم للمشاركة بوصفهم مواطنین أمریكیین یتمتعون بكافة حقوق 

  .٩٨المواطنة
كما بدأت بعض شركات اإلنتاج بالفعل بتعیین جهات عربیة وٕاسالمیة كمستشارین 

اعتماد "كیر" كرقیب استشاري في بعض األفالم مثل  في أعمالها قبل العرض، إذ تم
 جاك، كما عمل "1998الذي أنتج عام  »Prince of Egyptأمیر مصر «

ویتحدث عن حرب  2005الذي أنتج عام  "الملوك الثالثة" " مستشارًا لفیلمشاهین
الخلیج الثانیة، وكان قد سبق تعیینه مستشارًا لشركة "وارنر بروس" بعد أن احتجت 

                                                 
  قناة الجزیرة، برنامج من واشنطن، صورة العرب والمسلمین في السینما األمیركیة.    ٩٨

لم أتمكن في الحقیقة من التعرف على طبیعة الدور االستشاري الذي قدمتھ "كیر" في الفیلم وكیف أثّر على أحداثھ، فھذا     *
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الذي أنتجته  "قرار تنفیذي"عدة جماعات عربیة أمیركیة ومنظمات إسالمیة على فیلم 
أرسلت استودیوهات "یونیفیرسال" نص  2007. وفي عام 1996٩٩الشركة عام 

لمراجعته، ثم قرر  "أحمد اإلبراهیم" إلى السعودي "المملكة" السیناریو الخاص بفیلم
د أن قدم اإلبراهیم الكثیر من المالحظات على المخرج تعیینه مستشارًا له في الفیلم بع

من مشاهد  %90النص، وحسب تصریح هذا األخیر فقد كان له دور في تغییر 
  .١٠٠الفیلم

یضاف إلى ما سبق نجاح منظمة "كیر" في لفت األنظار إلى خطورة األفالم المسیئة 
رض في إلى المسلمین مع تنظیمها مظاهرة احتجاجیة سلمیة أمام عدد من دور الع

، وكانت هذه إحدى مؤشرات ظهور 1998" عام الحصارأمریكا أثناء عرضها لفیلم "
  قوة ضغط جدیدة في المجتمع األمریكي.

ومن أهم اإلنجازات التي حققتها ضغوط "كیر" في هولیود نجاحها بعد عامین من 
مجموع كل «االتصاالت مع شركة "بارامونت" في تعدیل أحداث الفیلم األمریكي 

" والذي بدأ تصویر مشاهده في مطلع عام Sum of All Fears» "خاوفالم
، أي قبل أحداث سبتمبر بعدة شهور، حیث یستعید الفیلم قصة الهجوم 2001

كما حدث من قبل في » السوبر بول«اإلرهابي على نهائي بطولة كرة القدم األمیركیة 
ولة اإلرهابیین هذه المرة ، ولكن القصة هنا یتم تضخیمها مع محا"األحد األسود"فیلم 

تدمیر سالح نووي "إسرائیلي" عثروا علیه سلیمًا في مرتفعات الجوالن! وقد نجحت 
جهود "كیر" في إقناع الشركة المنتجة ومخرج الفیلم "إلدن روبنسون" بتعدیل أحداث 
الفیلم نظرًا لما یتضمنه من إساءة لصورة المسلمین داخل أمریكا وخارجها، فقامت 

، وأرسل المخرج »النازیة الجدیدة«بالفعل بتحویل هویة العصابة اإلرهابیة إلى  الشركة
أتمنى أن تتأكدوا أنه لیست لدي أیة نیة «"روبنسون" إلى "كیر" خطابًا یقول فیه: 

لترویج صور سلبیة عن المسلمین والعرب وأني أتمنى لكم األفضل في سعیكم 
  . ١٠١»المتواصل لمحاربة التمییز العنصري

                                                 
 ،16/11/2001موقع الجزیرة نت، بتاریخ     ٩٩
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"مركز معلومات مع تأسیس  2008ر متفائل آخر نقلته وسائل اإلعالم نهایة عام خب
-في كالیفورنیا، والذي یهدف حسب تصریح أحد مؤسسیه  المسلمین على الشاشة"

مساعدة المنتجین والمخرجین للوصول إلى الحقائق «إلى:  -المنتج "مایكل وولف"
ة التي رسمت شكل المسلمین في عن المسلمین بدًال من اللجوء إلى الصور النمطی

، ویضم المركز عددًا من المخرجین والمنتجین الكبار في ١٠٢»السینما األمریكیة
"، ومن المفاجئ جیم بركو" "24"هولیوود من أمثال "هوارد جوردون" منتج مسلسل 

أن فكرة تأسیس المركز لم تأت من جماعات الضغط اإلسالمیة، بل تعود إلى 
في مجال اإلنتاج السینمائي في هولیود، وهي مبادرة طیبة  مجموعة من العاملین

  بالفعل، ولكن التحقق من صحة نوایاها وجدواها الفعلیة یحتاج إلى بعض الوقت. 
  
  

  هل ستتغیر صورة العرب والمسلمین في هولیود؟
تتفاوت اآلراء عند اإلجابة على هذا السؤال بین قطبي التفاؤل والتشاؤم، ولعل الرأي 

شیوعًا یمیل إلى أن صورة العرب والمسلمین في العقلیة الغربیة عمومًا هي  األكثر
الیوم أسوأ من أي وقت مضى، فبالرغم من كل ما قیل عن تفاؤل المسلمین في تغیر 
هذه الصورة بعد تزاید االهتمام للتعرف على اإلسالم وأهله في السنوات األخیرة، إال 

المیة الغربیة في تكریس المزید من الكراهیة أن جهود هولیود واإلمبراطوریات اإلع
هي التي نجحت وآتت ثمارها، وما زالت مصادر المعلومات األولى حول اإلسالم 

  والعرب هي تلك الواقعة تحت تصرف الصهیونیة والمتعاطفین معها.
ویستدل المؤیدون لهذا الرأي بتزاید أعداء المسلمین في السنوات األخیرة، إذ تحولت 

فكار العنصریة لدى مجموعات لم تكن على عالقة بالمسلمین والعرب بعض األ
لتصب جام غضبها على هؤالء األعداء الجدد، فالدعایة المسیئة التي تتكرر كل یوم 
على مرأى ومسمع العالم كله قد دفعت بعض "النازیین الجدد" في أوربا وأمریكا إلى 

لعرب والمسلمین مكانهم. وفي تأخیر حربهم على الیهود والسود والغجر وٕاحالل ا
الوقت الذي یحتاج فیه المسلمون والعرب إلى المزید من التأیید الدولي لقضایاهم؛ 

                                                 
١٠٢   tp://news.bbc.co.uk/hi/arabic/programmes/newsid_6071000/6071006.stmht 
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نجد أن الدعایة المسیئة للمسلمین تنتقل من الغرب إلى شعوب أخرى في أمریكا 
الالتینیة وآسیا وأفریقیا، حتى تكاد كلمة اإلرهاب أن تصبح مرادفًا لإلسالم نفسه على 

  عید العالم كله، وهو الذي نؤمن بأنه دین جمیع األنبیاء!ص
  

بالرغم من هذه المؤشرات المؤلمة، یرى فریق آخر أن ثمة مؤشرات أخرى تدل على 
تغیر ما في عنصریة هولیود، أو لنقل في طریقة تعبیرها عن الكراهیة على األقل، إذ 

والذي كان من أقوى األفالم  سنة  "أكاذیب حقیقیة"لم یعد مقبوًال الیوم إنتاج فیلم مثل 
، ولن تجرؤ سیاسة التحقیر على كیل الشتائم في حق الشعوب على إطالقه 1994

ودون فتح نافذة أخرى لتفهم الطرف اآلخر حتى وٕان لم یزد ذلك على ابتكار شریحة 
"المسلمین األخیار" على األقل، ولعل الفضل في ذلك یعود إلى انفتاح الشعوب على 

ي ظل العولمة وثورة االتصاالت، وٕالى التوسع في مشاركة الممثلین والفنیین بعضها ف
من العرب والمسلمین في معظم األفالم التي تتعرض لقضایاهم فضًال عن تصویرها 

، كما یرتقي *في بالدهم، إذ ال بد أن یؤدي هذا االحتكاك إلى تقریب وجهات النظر
ذي لن یستسیغ تسطیح "الحرب على االنفتاح بالذوق العام للمشاهد الغربي ال

اإلرهاب" بالطریقة الفجة التي درجت علیها العادة ما لم تُقدم على األقل في إطار 
المنتَجین عام  "ال تعبث مع زوهان"و "ترنیمة أمیركیة"كومیدي ساخر كما في فیلمي 

2008**  .  
بعد هجمات سبتمبر  ویؤكد هذا التوجه إنتاُج العدید من األفالم الناجحة تجاریًا وفنیاً 

بالرغم من نقدها الصریح لبعض مالمح التقصیر لدى السیاسیین األمریكیین كما في 
"، كما انتقدت هولیود جسد من األكاذیب" و"التسلیم"، "المنطقة الخضراء"، "سیریانا"

) الدعایة المفرطة "البروباغندا" التي تنتهجها بعض 2006" ("واجب وطنيفي فیلم 
م األمریكیة لتعبئة الرأي العام ضد المسلمین، وٕالى درجة إصابة أحد وسائل اإلعال

الممثل -األمریكیین العاطلین عن العمل بارتیاب مَرضي تجاه جاره الطالب المسلم 

                                                 
ھذا التوسع في االحتكاك بین الطرفین ال بد وأن یؤدي إلى نتائج أخرى على الطرف العربي والمسلم، فإذا كان البعض    *

ا، إذ لم یسبق مثال ظھور ممثلین عرب عراة، أو یستبشر باالستفادة من تقنیات وكفاءات ھولیود فلیست ھي وحدھا التي یتم تصدیرھا إلین
  نطقھم بشتائم جنسیة، أو تلقین ممثل قاصر كافة أشكال األفالم اإلباحیة لیتقن أداء دوره كبائع لھا على قارعة الطریق في بغداد!

أقل من جھة الكّم،  ال بد من التذكیر بأن ھذا التفاؤل ال ینفي استمرار أسلوب التحقیر التقلیدي ولكن ربما بنسبة   *  *
) مثالً تعاد نفس األساطیر التي تبنتھا ھولیود حول بالد ألف لیلة ولیلة منذ قرن كامل، وكأن عقلیة الكاوبوي 2004" (ھیدالغوففي فیلم "

  المتطرفة عصیة على التطور واالنفتاح حتى في أسلوب التحقیر ذاتھ!
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ثم اختطافه وتعذیبه لالعتراف بجرم لم یرتكبه، لتظهر  -النجا خالد أبوالمصري 
قد أنتجت خالل سنوات "الحرب على  براءته فیما بعد. علمًا بأن جمیع هذه األفالم

  . *اإلرهاب"، مع أن العادة جرت في هولیود على عدم معالجة أي حرب قبل انتهائها
وقد تخدم هذه المؤشرات فئة أخرى من المثقفین في الشرق والغرب ما زالت  تحلم 
بغد أفضل، فهم ینطلقون غالبًا من اتساع أفق نظرتهم إلى اإلنسان ذاته بوصفه 

ة مما یدفعهم لإلیمان المطلق بالهویة الكونیة، والتي یجزم الكثیرون منهم بأنها ظاهر 
ستحل یومًا محل النزعات العرقیة والمذهبیة التي تفصل بین الشعوب وتؤجج نار 

یقول الناقد األلماني من أصل إیراني "أمین فرزانیفار": "بالرغم من كل الحروب. 
عنصر مطمئن وهو أن السینما الهولیودیة  النفور من تحیز سینما هولیود فهناك

لیست جادة وال تحمل فقط على العرب. فأفالم الكاوبوي مثلت كثیرًا وأساءت للهنود 
الحمر وجعلت األفارقة تجار مخدرات، ومثلما جعلت العرب یظهرون كإرهابیین فقد 

جعلت النساء المكسیكیات خادمات أو عاهرات في األفالم، كما حكمت على 
. وقد یكون ما قاله صحیحًا ١٠٣طالیین بأنهم جمیعًا ینتمون لعصابات المافیا"اإلی

حول إشراك هولیود أعراقًا أخرى مع العرب في حقدها البغیض، ولكن الفارق هنا ال 
یقتصر على طول مدة هذا الحقد تجاه العرب والمسلمین دون غیرهم والتي تتطابق 

على تخصیص المسلمین بكم هائل من مع عمر السینما كله، كما ال یقتصر أیضًا 
الصور النمطیة التي تستوعب جمیع الصفات التي تنفر منها النفس البشریة، وال 
على تربع المسلمین على رأس قائمة منتجات هولیود المسیئة كمًا وكیفًا، فاألمر 

یتصل مباشرة بالصراع القائم بین الغرب والشرق اإلسالمي، ببعدیه السیاسي والدیني، 
هو صراع ثقافي ال یصح أن تقاس علیه تلك النظرة العنصریة تجاه الهنود الحمر و 

  والمكسیكیین واإلیطالیین، وال حتى تجاه الروس والیابانیین والسود األفارقة.

                                                 
مركزاً مھماً لتصدیر الثقافة األمریكیة فھي خاضعة بطبیعة الحال لتقلبات من المھم التأكید على حقیقة أن ھولیود وبوصفھا    *

ً - الوسط الثقافي في مجتمعھا مما یعني حتماً عدم تجانسھا، وخصوصاً في مجتمع دیمقراطي یتیح  التعددیة في الرأي، فقد  - ولو جزئیا
األمریكیة أو حتى تتنبأ بنھایة وانھیار  -جوانب الثقافة الغربیةأنتجت ھولیود عدداً ال بأس بھ من األفالم التي تنتقد وبشدة الكثیر من 

، بل تُعد بعض األفالم "محارب على الطریق"و "الھروب من نیویورك"، "عالم الماء"، "االستدعاء العام"الحضارة الغربیة، مثل 
لمرشح الرئاسة  "حقیقة مرعبة"مایكل مور وفیلم الوثائقیة الناقدة من أكثر الوثائقیات شھرة وشعبیة لدى الجمھور األمریكي مثل أفالم 

  السابق "ألبرت غور".
 2008أغسطس  26سمیر عواد، العرب أونالین،     ١٠٣
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المؤسستین وفي المنحى ذاته، ینتقد البروفسور "جاك شاهین" التعاون القائم بین 
األفالم في هولیود، وال نرى في نقده لهذا وصّناع  تینالعسكریة واألمنیة األمریكی

التعاون ما هو أبعد من االستیاء من العنصریة التي تتناقض في رأیه مع القیم 
بأن الجیل القادم من المنتجین  اً ؤمنومالمستقبل، بیبدو متفائًال جدًا  ، لذااألمریكیة

سیقلعون  والمخرجین الشباب سیدرك یومًا ما أن تحقیر الشعوب أمر خاطئ وأنهم
  فهي مسألة وقت ال أكثر! ،عنه حتماً 

وتعود إلى  -كما یرد الدكتور إبراهیم علوش-إال أن القضیة تتجاوز العنصریة 
تعصب أمریكي شوفیني یهدف إلى تعبئة الرأي العام األمریكي والعالمي، وحتى 

بل إن تهمة العنصریة هذه لم تعد تقلق ، ١٠٤العربي، في "الحرب على اإلرهاب"
یود لقدرتها على نفیها، وذلك إما بإعالن صغیر یظهر فیه البطل على الشاشة هول

لیذّكر المشاهدین بأن اإلرهابیین الذین یقاتلهم ال یمثلون جمیع المسلمین كما فعلت 
 قناة وشركة "فوكس"، أو بإظهار وجه آخر للعربي المسلم وهو یتعاون مع البطل

  ".األمریكي أو الیهودي لمحاربة "اإلرهاب
ومن الملفت أن البروفسور شاهین ال یجد ما یدافع به عن العرب سوى التذكیر بأنهم 
لیسوا جمیعًا مسلمین وأن بینهم نسبة كبیرة من المسیحیین، ومؤكدًا على أن المجتمع 

العربي لیس متدینًا تمامًا كما یعتقد الغرب بل یحتوي على الكثیر من المظاهر 
ذا ال یختلف كثیرًا عن أصحاب تلك النظرة الدونیة لإلسالم العلمانیة!.. وأعتقد أنه به

لیس بإظهار حقیقة اإلسالم وأهله، بل بنفي  -في رأي شاهین-والمسلمین، فالعالج 
  اإلسالم عن كثیر من العرب، ثم بنفي التدین عن كثیر من المسلمین!
قطهم في فخ وعلیه فإن إیمان البعض بحتمیة انتصار الهویة الكونیة یومًا ما قد یس

المثالیة السطحیة، وبالرغم من اتساع أفق فهمهم لظاهرة اإلنسان فقد ال یتعدى 
تفسیرهم للواقع ضیَق أفِقِ◌ النظرة العنصریة التي تحكم هولیود واستعالءها على 
بعض الشعوب، الفتقار كلیهما إلى القدرة على النفاذ في عمق الصراع بتراكمه 

  والدینیة. التاریخي وتعقیداته الثقافیة
  

                                                 
  د. إبراھیم علوش، عندما یقلد الحدث السیاسي الحدث السینمائي ، مجلة نور حواء اإللكترونیة.    ١٠٤
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هل یكمن الحل إذن في الحوار وممارسة الضغوط؟ وهل تجدي هذه المحاوالت 
إلحداث انقالب شامل في نظرة هولیود إلى العرب والمسلمین، والتي ال تزید عن 

  كونها انعكاسًا للصراع بین الشرق والغرب؟
م أو أعتقد أن الضغوط سُتجدي على نحو جزئي، وأنها قد تمنع تصویر أحد األفال

، إال أن 2001سنة » مجموع كل المخاوف«ُتغّیر مجرى أحداثه كما حدث في فیلم 
المسلمین جربوا ضغوطًا أكبر في مواقف أخرى دون أن ینالوا النتیجة المرغوبة، 

وأشهر مثال على ذلك حادثة الرسوم المسیئة للرسول صلى هللا علیه وسلم في 
قبتها مظاهرات واحتجاجات رسمیة دولیة الصحف الدانمركیة والنرویجیة، والتي أع

ومقاطعات اقتصادیة، بل لعل المسلمین لم یتوحدوا في قضیة مشابهة منذ انتفاضة 
األقصى كما توحدوا ذلك الیوم، ومع ذلك فقد أعید نشر تلك الرسوم كرّد انتقامي، وما 

یونیة لتثبت زالت ردود فعل الیمین األوربي تتوالى كل عام في كتب وأفالم وبرامج تلفز 
  للمسلمین أنهم سیظلون مكروهین إلى األبد!

في المقابل، أثبتت المقاطعة االقتصادیة آنذاك أنها ذات جدوى في حال تفعیلها بقوة 
كافیة، بل لعلها الطریقة الشعبیة الوحیدة التي یمكن أن تترك أثرًا في ظل التشتت 

أخرى، وسنستبعد خیار قطع  العربي واإلسالمي والذي ال نجد له مثیًال في أي أمة
  إمدادات النفط عن الطرح الستحالة تطبیقه حالیًا!

 -في رأینا من مجرد الضغط- أما التأثیر اإلعالمي الحقیقي فیتطلب جهودًا أكبر 
بدءًا بتأسیس شركات اإلنتاج والتوزیع السینمائي في قلب هولیود وٕادارتها بأموال 

كما أثبتت تجارب كل من مصطفى العقاد  وخبرات عربیة، وهو أمر لیس بالمستحیل
، والتي تمكنت من كسر االحتكار الصهیوني بالرغم من *وسید بدریة وحلیم جبوري

كونها تجارب فردیة ومتواضعة. كما نؤكد على الدعوة التي ظل المرحوم العقاد 
یرددها لثالثة عقود حول عدم االكتفاء بتأسیس شركات عربیة وٕاسالمیة لإلنتاج 

زیع واإلعالم، بل المساهمة في الشركات اإلعالمیة واإلنتاجیة القائمة هناك والتو 
سواء بشراء األسهم أو البحث عن فرص للعمل أو بتمویل بعض منتجاتها بهدف 

                                                 
  سبق التعرض لھذه التجارب في مواقع متفرقة من الكتاب.   *



  

  ١٨

تغییر مسارها وتعدیل قراراتها، وهذا ما قام به العقاد في بدایة مشواره عندما انضم 
  إلى العمل السینمائي. إلى قنوات إخباریة أمریكیة قبل أن یتوجه

نظریًا - هذا التوجه یلقى الیوم ترحیبًا أكبر، وقد أكد علیه التونسي طارق بن عمار 
عندما شجع الولید بن طالل وغیره من المستثمرین العرب على شراء  -على األقل

المحطات األمریكیة الكبرى أو المشاركة فیها، ونضیف التذكیَر بأن مجرد المساهمة 
سهم تلك القنوات أو حتى االنضمام إلى مجلس إدارتها ال یكفي ما لم في شراء أ

یقترن باألفعال التي نجد لها آثارًا على أرض الواقع، وٕاال تحولت هذه المساهمات إلى 
عمل تجاري بحت یضخ األرباح إلى المستثمرین ویقوي نفوذ القائمین علیها ممن 

بأن هناك العدید من األسماء العربیة  یمعنون في اإلساءة إلى اإلسالم والعرب! علماً 
في  أنطوني شدیدالمشهورة في مؤسسات إعالمیة أمریكیة كبرى، ونذكر منها 

في صحیفة "تولیدو بلید" واللذان حازا على  مایكل صالحصحیفة "واشنطن بوست" و
التي تعد أول امرأة في الوالیات "لوسیل سلحبي" جائزة بولیتزر الشهیرة، كما نذكر 

تحدة تترأس شبكة تلفزیونیة بتولیها رئاسة مجلس إدارة شبكة "فوكس" التلفزیونیة، الم
، وكذلك CNN، كبیرة المحررین ومذیعة الربط في تلفزیون "أوكتافیا نصر"وال ننسى 

 كمال أمین أحد أشهر الشخصیات في عالم اإلذاعة في الوالیات المتحدة اللبناني
عینات برنامجي "أربعون كیسي الكبار" و"عّد كیسي "كیسي"، والذي قدم منذ بدایة السب

فقد نجح في اختراق هولیود بكل جدارة  "شیراز حسن"التنازلي"، أما النجم اإلعالمي 
من خالل برنامجه العالمي "تنسلتاون تي في" وٕامبراطوریته اإلعالمیة بالرغم من 

  .*صغر سنه
العقلیة األمریكیة والغربیة وبالرغم من ترسخ الصورة النمطیة لإلسالم والعرب في 

إال أن احتمال التغییر سیظل قائمًا  -بل ولدى بعض العرب أیضاً  - وحتى العالمیة
مهما بدا صعب المنال، فالعقل البشري ینزع دائمًا إلى الشك والتساؤل، وهذا ما 

یجعل األفكار الجدیدة قابلة دائمًا لالنتشار في كل المجتمعات بعد أن تأخذ وقتها 
في من الرفض ثم االعتیاد، وصوًال إلى الفضول والتساؤل اللذان یدفعان إلى الكا

                                                 
بالرغم من ھذا التواجد اإلعالمي فما زال العرب والمسلمون بعیدین عن لعب أي دور فاعل في شركات اإلنتاج السینمائي    *

، حیث تسود مشاعر ”النكسة“والتلفزیوني الكبرى في ھولیود، ومن المؤسف للغایة أننا ما زلنا أسرى عقدة العجز التي ورثناھا منذ 
یر بالرغم من كل ما بذلھ العقاد طوال ثالثین سنة من جھود مدعومة بالتجربة إلقناع العرب بأن اقتحام اإلحباط والفشل واستحالة التأث

  ھولیود لیس بالمعجزة، وأنھ ال یتطلب سوى بعض اإلرادة والتنظیم واالستثمار بقلیل من ثرواتنا المھدرة.
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القبول والتصدیق، ویكفي التذكیر بانتشار اإلسالم في معظم أنحاء العالم اإلسالمي 
  بالمعاملة الطیبة والموعظة الحسنة دون قتال أو حصار أو إكراه.

نجم الراحل "مارلون استعرضنا في موضع سابق التحول الذي طرأ على موقف ال
براندو"، إذ كان متعاطفًا بقوة في شبابه مع القضیة الصهیونیة لما رآه من اضطهاد 

للیهود في ألمانیا النازیة، مما دفعه إلى أداء دوره بكل حماس في مسرحیة كتبها 
الصهیوني "بن هكت" ومدافعًا عن الواجب اإلنساني المتمثل في نقل الیهود من 

طین، وقد نجحت المسرحیة بالفعل في جمع تبّرعات مباشرة لنصرة أوروبا إلى فلس
  الیهود في عملیة االستیطان.

وفي أیامه األخیرة، اعترف "براندو" للمخرج التونسي رضا الباهي بأنه متأّسف جّدًا 
على دعمه السابق للكیان الصهیوني، فعندما شاهد بعینه واقع المخّیمات التي كان 

یون المشّردون في لبنان أدرك الحقیقة التي ما تزال غائبة عن یعیش فیها الفلسطین
معظم األمریكیین، وهي أن الیهود قد فعلوا بالفلسطینیین أكثر بكثیر مما فعله 

النازیون بهم. وٕاذا كان هذا التحول قد حدث بالفعل مع أحد نجوم هولیود الكبار، 
در على التفكیر الحر فمن غیر المستبعد إذن أن یحدث مع أي مواطن أمریكي قا

  طالما أتیحت له الفرصة للتفكیر واالطالع على الحقیقة.
وحتى یتحقق هذا الهدف؛ ال بد من تكاتف القوى والجهود للتحرك على جمیع 

األصعدة في آن واحد، وٕاال فستبقى هذه التحركات مجرد أعمال فردیة ال تترك أثرًا، 
كیف انتقل العقاد إلى رحمة هللا بعد  وهي أشبه بنفخة في وجه العاصفة، فقد رأینا

عشرین سنة من البحث عن ممول لفیلمه، وكیف بقي فیلماه الیتیمان في سجل 
الذاكرة وحدهما لثالثین عامًا، وٕاذا نجح العرب والمسلمون یومًا ما في إنجاز فیلم 
ضخم آخر لنصرة قضیتهم فسیعرض لفترة ما في دور العرض، وقد یثیر بعض 

تح الباب للنقاش، ثم سیصبح جزءًا من التاریخ مهما كان ضخمًا ومؤثرًا، األسئلة ویف
وستبقى الصور النمطیة التي كرستها هولیود على مدى أكثر من قرن هي القاعدة 
العامة والمؤثرة، لذا ینبغي أن یكون التحرك جماعیًا ومنظمًا ومستمرًا، وأن توظف 

دها ستجد محاوالت المسلمین في جمیع اإلمكانیات وفي كل وسائل اإلعالم، وعن
  دعوة اآلخرین إلى الحوار وطرح األسئلة آذانًا صاغیة.
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  ویبقى سؤال أخیر: هل سُتحل المشكلة برمتها في حال وصولنا إلى هذه المرحلة؟.. 
هنا یجب التمییز بین اإلساءة بدافع العنصریة تجاه عرق أو طائفة ما وبین التحقیر 

رب المعلنة أو الباردة تجاه أمة أخرى في إطار صراع المنهجي كأحد أسالیب الح
ثقافي شامل. فالعنصریة التي حكمت نظرة األوربیین للیهود حتى نهایة الحرب 

العالمیة الثانیة وتأسیس "إسرائیل"، أو تلك التي ظلت قائمة في الوالیات المتحدة حتى 
مة حتى اآلن تجاه الستینات من القرن الماضي تجاه السود، أو التي ما زالت قائ

الالتینیین.. فإنها جمیعًا كانت محكومة بثقافة عصرها، وتم التخلص من بعضها أو 
التخفیف منها مع مرور الوقت. أما دعایة التحقیر والشیطنة التي تطبق أثناء الحرب 
فهي محكومة باستمرار هذه الحرب أو انتهائها، والتحقیر الذي طبقته وسائل اإلعالم 

تجاه الیابانیین مثًال لم یعد له وجود بعد استسالم إمبراطورهم في الحرب األمریكیة 
العالمیة الثانیة، وكذلك األمر في حالة الحرب الباردة مع السوفییت بعد سقوط 

الشیوعیة، أو مع الهنود الحمر بعد إبادة نحو خمسین ملیونًا منهم حتى لم یبق إال 
بینما سیبقى التحقیر المطبق حالیًا تجاه القلیل لدمجهم في مجتمع الرجل األبیض، 

المسلمین ما دامت الحرب علیهم قائمة سواء كانت باردة أو مسلحة، وهي حرب یرى 
الكثیرون أنها ستبقى حتى تلغي إحداهما األخرى أو تتمكن من القضاء على روحها 

ذه ، ولعل مناقشة ه*ومصدر قوتها كما حدث في كل من الیابان واالتحاد السوفییتي
  النقطة تحتاج إلى بحث آخر.

  
  
  

  كي ال ندفع المزید من الضرائب!
  

                                                 
كي "صموئیل ھنتنجتون" إلى سبع حضارات، وھو یصنف العالم الیوم وفقاً لنظریة (صراع الحضارات) للمفكر األمری    *

ستبقى حتماً في صراع مع واحدة منھا وھي اإلسالم، وأن الصراع قائم حتى تلغي إحداھما  - األقوى- یرى أن الحضارة الغربیة 
الحضارة الغربیة،  األخرى، أما "فرانسیس فوكویاما" فیؤكد في نظریتھ (نھایة التاریخ) على أن الحضارة التي ستتغلب في النھایة ھي

واألمریكیة منھا على وجھ - والتي ستسود العالم حتماً بقیم الدیمقراطیة والحداثة. ومن المالحظ أن السیاسة الغربیة الخارجیة 
تؤمن فعالً بھذه النظریات بالرغم من الغطاء الدبلوماسي، ونحن نرى أن الصراع ال یستلزم من المنظور اإلسالمي نفي  -الخصوص

أو القضاء علیھ، وال یتعدى األمر نشر الدعوة بین األمم دون ضرورة بسط النفوذ وسلب الثروات كما ھو الحال في المفھوم اآلخر 
  الغربي اإلمبریالي.



  

  ١٨

فیما یلي حوارًا جرى بینه وبین رجل مسلم:  مصطفى العقاد یروي المخرج الراحل
قال لي: إن ما تفعله حرام في حرام وسیجازیك هللا على أفعالك المشینة، كیف تقدر «

  أن تخلق في الصور روحًا لتحركها؟! 
  الصور التي تصدر في المجالت حرام؟ سألته: هل 

  أجاب قائًال: ال، هذا تجمید للظل مسموح به.
حاولت عبثًا أن أوضح له أنني فقط أحرك الصورة في السینما وال أخلق فیها روحًا، 

  وبشيء من العصبیة علق قائًال: هذا كفر!!  
ین وحده عز وال یدري أنه دون أن یعلم أعطاني صفة الخلق وهذا من شأن رب العالم

وجل.. أال یدرك هذا الشخص أن الذي اخترع نظریة التصویر كان مسلمًا وعربیًا 
  ١٠٥».وهو "الحسن بن الهیثم"؟!

مع األسف الشدید، استقبل الكثیر من المسلمین بمثل هذا الفكر السینما والتلفزیون، 
ضاریة ثم وقفوا حائًال أمام كل من حاول الرد على افتراءات الصهیونیة بطریقة ح

كان من الممكن أن تجنبنا الكثیر مما وقعنا فیه الحقًا، وظنوا أن ثمة طرقًا أخرى 
"شرعیة" ستمكنهم من إیصال صوتهم إلى العالم، فمرت عقود طویلة اتسعت فیها 
الهوة بین الشرق والغرب، وترسخت خاللها الصور النمطیة للمسلمین في أذهان 

أكبر، ووجدوا أنفسهم في النهایة عاجزین  العالم حتى بات إصالحها یتطلب جهداً 
  حتى عن الصراخ، فاختار بعضهم أخیرًا طریق الرد المسلح!

طوال تلك العقود؛ ظل المسلمون الذین یشكلون سدس سكان البشریة یعّولون على 
رجل واحد فقط في هولیود اسمه مصطفى العقاد، وظل هذا الرجل صامدًا لوحده في 

رها، مبتدئًا مشواره بالصراع مع المسلمین الذین بذلوا كل هولیود لیمثل أمة بأس
جهودهم إلفشال مشروعه، ثم تابع باحثًا عن دعم لمشروعه عن صالح الدین 

عشرین سنة، مختتمًا رحلته تلك بالموت قتیًال تحت األنقاض، وما زال ملیار وربع 
  ملیار مسلم یبحثون عن رجل آخر یتجرأ على المتابعة!
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براطور الصحافة واإلعالم "روبرت مردوخ" یقدم دوریًا مالیین الدوالرات المنتج وٕام
كدعم مباشر إلى إسرائیل، ویسّخر إمبراطوریته العالمیة لصالح الصهیونیة، أما 
المنتجون العرب فیتباهى بعضهم بأنهم ال یفكرون إال بالربح، ویجدون في ذلك 

یكتفي آخرون بظهور أسمائهم العربیة في  تمسكًا نبیًال بمبادئ الرأسمالیة النقیة، بینما
اإلعالم الغربي، مقدمین بذلك صورة ناصعة لرجل األعمال العربي الناجح، وربما 

  الناجح فقط في جمع المال بأي وسیلة!
  

"ستیفن سبیلبرغ"  -وصاحب االسم األشهر في هولیود-المخرج والمنتج الصهیوني 
حفي: "لم یعد النجاح التجاري هّمًا یتباهى بأنه صاحب قضیة، ویقول في لقاء ص

لدي، في السابق كنت أرید لفیلمي أن یتبوأ أعلى اإلیرادات، لم أكن راضیا بأي نسبة 
من النجاح باستثناء النسبة األعلى، اآلن كل ما أریده هو أن یغطي الفیلم كلفته، 

أما إذا فلسفتي هي أنه إذا نجح الفیلم فإن ذلك یعود لقدرتي على التحكم بمصیري، 
فشل فهو من المسائل القدریة"، ویضیف أنه قد نضج اآلن، وأنه خرج نهائیًا من 

. أما المخرجون العرب فیتباهى ١٠٦إطار األفالم الترفیهیة مهما كانت مربحة تجاریاً 
بعضهم بأنه ال یحمل قضیة تذكر سوى قضایاه الشخصیة، فهناك من یبحث عن 

سجادة الحمراء، أما البعض اآلخر فیرید أوًال أن المال، وهناك من یحلم بالنجومیة وال
  یفهم ذاته ویتعرف إلى هویته، وٕالى أن یجدها سنظل نأمل بأن یتبنى قضیة تالئمها.

  

للتعبیر  2004سنة  "آالم المسیح"المخرج والنجم األوسكاري "مل غبسون" صنع فیلم 
لم استمات الرجل عن مشاعره الدینیة، وعندما حاربه الیهود قبل وبعد صناعة الفی

السترضائهم وٕاقناعهم بأنه ال یرید إدانتهم بشيء، وكان بالفعل هو أول من یعرض 
في هیئة شرقیة، بعیون سوداء وشعر أسود،  -علیه الصالة والسالم-صورة المسیح 

بعد أن درج الغرب على رسمه وتصویره بمالمح أوربیة. لكن الرجل ارتكب خطًأ 
على مسامع -خمورًا في وقت متأخر من اللیل، وشتم فادحًا عندما ُقبض علیه م

الیهود الذین رأى فیهم أصل البالء والشر، فكانت ضربة قاضیة لمستقبله  -الشرطة
في هولیود، وبالرغم من اعتذاره العلني وتبریره بأنها مجرد كلمات خرجت في لحظة 
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غضوبًا علیه غضب وُسكر، إال أن اعتذاره لم ُیقبل، وما زال النجم األوسكاري م
  لجرأته على المساس بقداسة الیهود. 

في المقابل، وبالرغم من الرفض الشعبي لمشاركة ممثلین عرب في أعمال مسیئة، لم 
یكترث عمر الشریف للرفض الذي قوبل به عندما قّبل شفتْي الممثلة الیهودیة "باربرا 

، ودون أن یمنعه بعد سنة واحدة من نكسة حزیران» فتاة مرحة«سترایسند" في فیلم 
اعتراف "سترایسند" بدعم دولة الكیان الصهیوني من الوقوع في حبها، كما لم تمنع 
مواقفه هذه الصحافَة والمهرجانات العربیة من تكریمه بعد عودته إلى مصر عندما 

  أفل نجمه في هولیود.
  

ها، على أراضی "الشاطئ"في تایالند خرجت مظاهرات تندد بتصویر الفیلم األمریكي 
لما یقدمه من صورة مشینة لبالدهم على أنها مرتع للمتعة واإلباحیة والعنف، وعندما 

قررت هولیود تصویر فیلم عن إعدام رجل أمریكي في بكین لم تجرؤ على التقدم 
بطلب التصویر على أرض الصین، وقامت بشحن سفینة ملیئة بالمنتجات والدراجات 

حي صیني متكامل وسط هولیود. ولكن عندما  والمالبس والدیكور من الصین إلنشاء
یرید أي منتج في هولیود صناعة فیلم یسيء إلى عدة أجیال قادمة من العرب 

والمسلمین فإنه یتقدم على الفور بطلب التصویر في الدولة العربیة التي تدور فیها 
 األحداث، وفي حال مواجهة طلبه بالرفض لما یتضمنه من إساءة بالغة فإنه یتحول
ببساطة إلى المغرب. وفي الماضي، أوقفت السلطات المغربیة تصویر فیلم الرسالة 

على أراضیها إثر ضغوط بعض المتشددین،  -الذي یحكي قصة اإلسالم للغرب-
  ولكنها الیوم ال تجد من یعترض على تصویر أي فیلم یسيء إلى اإلسالم نفسه!

  

ق إلى عرض األفالم المسیئة للعرب القنوات التلفزیونیة األمریكیة واألوربیة تتساب
كان ُیعرض كل  "أكاذیب حقیقیة"واإلسالم، وحسب تصریح "جاك شاهین" فإن فیلم 

أسبوع على المشاهدین في أمریكا لفترة طویلة، وما تزال األفالم المسیئة حتى القدیمة 
منها ُتعرض باستمرار على المشاهد الغربي. وعندما صنع الممثل والمخرج 

 فیلمًا وثائقیًا عن مذبحة جنین أثناء االنتفاضة الثانیة وأسماه محمد بكري نيالفلسطی
لم یجد إال قناة المستقبل اللبنانیة لتوافق على عرضه، وبعد أن نجح  جنین" -"جنین
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قضائیًا في رفع الحظر عن الفیلم في فلسطین لما یتضمنه من حقائق مرعبة، لم 
اشتها للمشاهدین العرب أنفسهم ولیس تقبل أي قناة عربیة أخرى عرضه على ش

للغرب، في الوقت الذي تستورد فیه هذه القنوات برامج ومسلسالت وأفالم أمریكیة 
تحقر المسلمین والعرب، وتعرضها على أعین المعنیین بالتحقیر على مدار الساعة، 

ثم ال یتجاوز رد فعلها إزاء الضغوط التي یمارسها بعض الغیورین حذَف مشاهد 
  بالت الحارة والكلمات السوقیة!الق
  

في الماضي، كان العرب یستشیطون غضبًا عندما یسمعون بنبأ فیلم أمریكي یسيء 
إلیهم، وكانوا ینددون ویقاطعون كل من یعمل في صناعة هذه األفالم، أما الیوم 

فیتبادل الشباب العربي صور نجمات هولیود ویعلقونها على جدرانهم، ویدبجون على 
ت مقاالت اإلعجاب والثناء على النجوم واألفالم التي تشوه تاریخهم وتندد اإلنترن

  بحاضرهم ومستقبلهم.
العرب الیوم یتباهون باالنفتاح على الغرب، ویتسابقون إلى إثبات انسالخهم من عقدة 

  "نظریة المؤامرة"، ویخجلون من مجرد إطالق لفظ "المقاومة".
هم عن مبرر لتخلفهم في اإلسالم، وسیظل العرب الیوم یدفعون ضریبة بحث أجداد

أبناؤهم في المستقبل یدفعون المزید من الضرائب إذا استمر األمر على هذا الحال، 
  فسنة هللا في خلقه ال تعرف المحاباة، ولن تجد لسنة هللا تبدیًال.

العرب الیوم أضعف من محاكمة العمالء والخونة الذین یتواطؤون عملیًا مع قتلتهم، 
إذن بمساءلة بعض من یسيء إلیهم من أبناء جلدتهم في هولیود؟! األمل  فكیف

معقود على هؤالء الهولیودیین العرب أنفسهم، فضمائرهم هي وحدها الحكم، وٕان كانوا 
محقین في عدم اكتراث شعوبهم ألخطائهم فلیذكروا أیضًا أنهم لم یكسبوا ود هولیود 

یئة لن تجرح مشاعر اإلرهابیین أو البدو بعد كل تلك التنازالت، وأن األدوار المس
المتخلفین الذین ال تعنیهم هولیود بل ستمثل من یؤدیها من الممثلین العرب 

والمسلمین في عیون زمالئهم ومشاهدیهم في الغرب، وأن حفنة الدوالرات التي یجنیها 
كرامته  أحدهم لقاء دور یسيء فیه إلى نفسه وقومه ودینه لیست إال ثمنًا لما تبقى من

  الشخصیة قبل أي شيء آخر، ثم أداة الضطهاد وقتل المزید من األبریاء!
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التبریر قد ُیسكت إلحاح ضمائرهم لبعض الوقت، وعجُز العرب والمسلمین عن 
مساءلتهم قد یمنحهم وقتًا أطول للتفكیر، فهل ستدفعهم محاولتنا المتواضعة للتساؤل 

  مجددًا عن موقفهم أمام هللا والتاریخ؟
  أرجو أال یخیب أملنا األخیر!

  

  
  

  
  
 


