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  :خاتمة

تعتبر السينما األمريكية عمل تجاري تهدف إلى تحقيق الربح المادي من خالل ما تنتجه من 

أفالم سينمائية ككل ، منها طبع وقصة ، فالفيلم السينمائي يعد نوع من الصناعة و ليس 

و الذي لفت انتباه  2012مجرد ترفيه ، ففي هذا الفيلم تناول المخرج نهاية العالم في سنة 

  . الكثير

من هذا المنطلق أردنا تخصيص موضوع دراستنا على معالجة القضايا العلمية والدينية عن و 

حاولنا الوصول إلى معرفة كيف ساهمت    2012طريق السينما ، دراسة سيميوسياقية لفيلم  

  .مختلف السياقات الموظفة في هذا الفيلم في إظهار معنى وحقيقة هذا الفيلم 

عليها يمكن القول أن السينما بصفة عامة و السينما األمريكية ومن خالل النتائج المحصل 

بصفة خاصة تلعب دورا هاما و فعاال ، حيث تساهم بدرجة كبيرة في جذب انتباه المتلقي  

وبهذا يمكن القول أن السينما تهدف من جهة إلى إعطاء دالالت من الفيلم من خالل 

الجماهير ومحاولة تغيير توجههم و توظيف السياقات  ومن جهة أخرى تهد ف إلى كسب 

  .تحيق الربح
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  :االستنتاج العام

  في البداية الفيلم يعرض اسم المؤسسة المنتجة

  يعتمد الفيلم على إظهار الشخصيات الرئيسية 

  يعتمد الفيلم على إظهار جوانب دينية وأخرى علمية

  يظهر في الفيلم الرأسمالية المريعة ألصحاب المال والنفوذ 

ويتجلى ذلك من خالل العنوان وكذلك  2012في الفيلم اإلطار ألزماني وهو عام  يظهر

  الحوار والحديث الذي يدور بين الفاعلين

الفيلم ينتهي بنهاية سعيدة وهي نجاتهم من الكارثة وهي نهاية لم تكن متوقعة خالل مشاهدة 

   . الفيلم 

  ى فهم قصة الفيلم يعتمد الفيلم على عبارات خطية تحمل دالالت  تساعد  عل

  يعتمد الفيلم على إظهار األماكن  التي تدور فيها أحداث  الفيلم 

  يعتمد الفيلم على إظهار نوعية العالقات  الموجودة بين الشخصيات 

  يظهر في الفيلم الموقع اإللكتروني من بدايته إلى نهايته 

  .هناك تنوع الموسيقى في الفيلم 
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�ورج ھ�ورد 	و�ون ، ا	���م �� ��ر�� ا����ر ، �ر ، ��د �د�م ، دار ا	��ر ا	�ر�� ، ب ت . 

إ�راھ�م #�د�ل ، ا	!�ھرة ، ا	���س ،�ر ، ) 1980-1895(د���د رو���ون ، ��ر�� ا	����� ا	��	��� ،  -

  1999ا�'�& 	�%!��� ، 

ر�م ��(ر '�د ا	��#� ،ا	%!��� ا������،ا	�دد ا�ول .)��ل ،���!�ل ا	����� �� ا	��	م ،�رر��)�رد  -

  .1986،�*داد،

�����ن '�د ا	���ط ،ا2,راج وا	����ر�و �� ا	����� وا	!�وات ا	���0�1 ا	���ز�و��� و�ؤ���ت أ,رى .د -

  .2008،ا	!�ھرة ،ا	دار ا	%!���� 	��)ر ،1،ط

،ا	����� ا	���(ر ،�ر��� �و�& �دوي ،���ف،)ر�� �راد���م ،�دون رو��ر �2ون �را�ون  -

  .1977ط���،

����ر و آ,رون ، ا	����� ا	�وم ، �ر��� ��د '�د ا	ر�8ن ��7، �(ر ،ا	�0�6 ا	�(ر�� ا	���� .أ -

  .1971	��:	�ف وا	�)ر،�دون ط��� ،

  .82008د�ث،��ظم �ؤ�س ،,ط�ب ا	(ورة وھذ��ن ا	�و	��، ا�ردن، '�	م ا	��ب ا	.د -

WWW.AHEWAR.ORG -  زا0ر�     16.02.2008ا	�دا���ـ، :��8د '��دو ، ا	����� �� ا	

،دار ا	��ر 	��)ر وا	�وز�?، ا	!�ھرة 1ط��8د ���ر 8��ب ،ا	��8وى ا	%!��� وا	�ر�وي 	����م ا	������0 ،-

  .1998،�(ر ، 

،دار �8ر 	��)ر ، 1ا�د�و	و��� ا	(ورة و(ورة ا�2د�و	و��� ،ط:، ��ط� ا	(ورة  �,وف ��8دة -

  .�2004و�س،



،ا	�زا0ر �2وز�د (8راوي وآ,رون ط.�ور�س أ��رس ،��6��� ا	�8ث ا	���� �� ا	��وم ا������2 ،�ر-

  .2004،2006،دار ا	!(�� 	��)ر ،

،'��ن ،دار ��1 ، ا	�ظر�� وا	�ط��ق ،ط��8 �(ط�& '���ن ، '%��ن ��8د @��م ،���ھ7 ا	�8ث ا	�� -

  .2000ا	(��ء 	��)ر وا	�وز�?،

  :ا��و�و��ت-

دار ا	���رف ��(ر ،1،ا	�زء)ا	�ن ا	�(ري(%روت '��)� ،�و�و'� ��ر�� ا	�ن ،.د -

  .1976،ا	!�ھرة،

،ا	���د ا	,��س،دار ا	��ر 	��)ر  ا�8����C'Dد ���ر 8��ب ،ا	�و�و'� . د-

  .2003وا	�وز�?،

  :ا����
م

  2،1994،�(ر،دار ا	���ب ا	�(ري،طاC'Dمأ�8د ز�� �دوي،���م �(ط��8ت -

  .2،1994،��روت ،دار ا	��ل ،ط ا���C'Dأ�رم )��� ،���م ا	�(ط��8ت  -

�دي وھ��� وآ,رون ،���م ا	�ن ا	������0 ، �(ر ا	�0�6 ا	�(ر�� ا	���� 	����ب  -�

  .1973،�دون ط،

،  واC'Dم� ��دي ، ���م ا	�ن ا	������0 ،وزارة ا	%!��� �ر�� أ�8د ���ل ، وھ�. د -

  .1973	����ب ، ا	�0�6 ا	�(ر�� ا	����

����
  :ا�ر���ل ا�

��8در�1 '�� ا	��د ،�د�ق ا	�را�7 �ن ا	,�رج �� ا	���ز�ون ،��6ور�� ا	(�ن ا	�ر��� ،ر��	� -

��1979����ر ،���� اC'2م ، ����� ا	!�ھرة ،   

-�  : ������ ا��ر��
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 ا�
	�ب ا��ظري   

:��� 

�ل � 	م �ر��،��د أن ا����� ����ورة ا�	� �راھ� ا��وم �م 	و�د ن ا��دم و�م 	�ن و��دة �ن 

ا��د " ،�ل و�)ت إ�& �ل ھذا ا�	طور �$�ل 	را��ت  �ر�" و	#��" و  ��" ��ھت  � 	طورھ� ن 

�ل *#ب ���1ر 0)& �.ظ" ا�	�دام أ.دث ا�).ظ" ا,و�& �ر�د ا����+ت �)& ا��دران ن 

 �& ا������ �ا�	��و�و���ت ا�	� ظ2رت  � ھذا ا�#رن وھ� ا�	#���ت ا+��	رو��" ا�	� أو�دت 

�ل ا �	�ج و�رض أ �م �دھش ن �راھ� �.ا+��	رو��" ن   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ا���د��:

ن أ�*ر و��9ل ا�8�م وا�	*#�ف أھ�" وذ�ك �ظرا  ��ز طر�#	�2  � ا�	���ر وا�و�ول 	�	�ر ا����	�

ن ;درة  �9#" �)& ��س ا�و�و��ت و	��و��2  � ;��ب  �� *�ر  ��  =			 �إ�& ا���ھ�ر إ�& ���ب 

إن "ؤرخ ا�$�ون وا,�	�ذ ����" �ر��	ون ا,ر���" ،" ارو�ن ���و  ���"و � ھذا ا��دد ��د ;ول 

� 	�وغ أ�" ;وة أ�رى ،اBراء ،وا,ذواق ا����� �واء أ.��� أم �م �.ب ،ھ� ا�#وة ا�	� 	�وغ أ�*ر 

ن ���ن  "9�،وا�)1" ،وا�زي وا��)وك ،�ل .	& ا�ظ2ر ا��د�� ��2ور ��م أ�*ر ن �	�ن  � ا�

ا,رض ،وذ�ك  � .د ذا	� ;ول �ط�ر ���ه أن ا����� ;ول �ط�ر ،ذ�ك أ��2 	)ك ا8�����ت ا�	F*�ر�" 

)�� أ	 +��" أداة أ�رى ،  رؤ�	�� + 	#	�ر �)& رؤ�" .ر�" ا,���م  � ا�$��ء وإ�� �)& ا�9�2)" 

.ر�" ا�$��ء �$�� ، و�ذ�ك ظ2ور ا��Hھد وا�	$��29 وز��2 و�رى ا�.ر�" ا��ر��" وا�.ر�" ا��ط�9"، 

و�رى �0ر ذ�ك ن ا�.�ل ، �� ��	ط�= أن ���ن � دا�ل ا��$س ا��Hر�" ن ا�$��+ت و�واطف  � 

� ھ� �ط�رة..." ��رة �#ط� ."  

ن ��+ت ا�	�)�" ، ���ت �وع ن أ�واع ا�	�)�" وا�)2و ، و��ل �FH	�2 ا�	وا��" ��)	�2  ����ث ا����

�دت F  ، ر��ن$		��ھ)"  � أول أرھ� ، و��ن 	�1ر ا,ر .�ث �ر ت إ;��+ Hد�دا ن طرف ا�

�2  � ;وة ا�طو �ن �� �#ف أ J�	�	 �ا���رف .	& ��رت ن أھم و��9ل ا +	��ل ا����" ا����

= و����ت �ل و�وع 	�ا���ر�"  � ا�#رن ا��Hر�ن ، .�ث 	��و�ت �ل Hر�." ن HراJ9 ا�

  .�ط)ق �)��2 ا�م ا�$ن ا����=ن  أ �)ت إ�& �ل ا��2ور ،�ل أ��2 أ��.ت 	�	.قاوو

��   � ھذه ا�درا�" ا��ب �)& ����" ا�#���� �ا�د���" و ا��)�" �ن طر�ق ا����� ، .�ث .�ث اھ	

 "�	B��2" ا�  :ا	����  � ���ء درا�	�� ��2ذا ا�و�وع ا��ط" ا�

 "	��	��و���  � #د" ھذه .  �ل ���2 ، ;�ن �ظري �	�ن  *�*"  �ول ، و;�م 	ط��#� ، 

�	� ا�	د�� �)��2  � ا�ذ�رة أھ�" ا�����  و����� ا�$�ل ا����2 +�	�راض ا��طوات ا����2" ا

  .ھذه ا�درا�" 

أ� ا�$�ل ا,ول ن ا�#�م ا��ظري  #د 	طر;�� إ�& 	�ر�ف ا����� و �)ط�� ا��وء �)& 	�ر�FH� Kة 

  .ا����� ا,ر���" 

و � ا�$�ل ا�*��� 	طر;�� إ�& ا��ورة ا�����F� "�9داة ��Hر ا��و�" ����8 " إ�& ا�	را	����ت 	��1ر 

  .ا�#�م 

   أ



 ا�
	�ب ا��ظري                                                                                                   

:����د  

� 	زود ا���.ث ن �ط��ت و	�= ا��ل  � إط�ر � �إن ا�درا�" ا��ظر�" ن أ��د��ت ا��ل ا��)

و�و�� ، إذ ��ب أن ��ون 	Fط�ر �)�ل ا�	ط��#� �ن ا�درا�"  =��ن و	$	J �� أ ق ا�	��ل 

ن ا��ظر�" ،.	& �	.#ق ا+;	راب ن �وا�ب ا�و�وع و�ر " ا	دادا	� و.دوده وإ�ط�ء  �رة �

                                                                                 .ا�	� �	��و��2 ا���.ث �و�وعا
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 ا�
	�ب ا��ط����                                                                                                

����د:                                                                                              

���2 �.�ول 	ط��ق 	.)�ل  �ن    �	�	�ر ا�درا�" ا�	ط��#�" ���رة ا��2ود ا��.*� ,ي ��.ث �)

�	)ف ا�����ر ا��و�" ��2 ،و � ھذا ا��.ث ظ�ھرة وا��.ث  � �و��	�2 �	$��ك ا���;�ت ا�	� 	ر�ط 

ن"2012" ���� درا�	�� ����ل �)& 	.)�ل ���و���;� ��وذج �ن ا�$�)م ا,ر���  ��وع ا����ل ا��)  

             :�	ط��ق ھذه ا�#�ر�" �)& ا�$�)م ا�	� 	�	د  � 	ط���2# �)& ر.)	�ن  �� �.�ول ا�#��م 

 "��2�ا��ص ا�$�9ق ا�	� �#وم  ��2 �$�ل ا�ر���" �ن ا�	�)�ق   

�ل ا�	����ق�.ا����;�ت ا���= ا�	� �#وم  ��2 ���	�راج ا����;�ت ن   
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ا�$�ل ا,��ر  #د 	م 	����� �)	�ر�ف ���$�)م ا������9 وأ�وا�� ،�����9 وأھ�	� ���	��ر أن و � 

 �9�و�وع درا�	�� �	�)ق ���$�)م ا����.  

�وع  ن 2012ا�#�ر�" ا����و���;�" ,��س �	H)� �$�)م ����  � ا����ب ا�	ط��#�  #د 	م 	ط��ق 

 �وا�	� 	�	د  � 	ط���2# �)& ���2" ا��ص ا�$�9ق �ر.)" أو�& و ا����;�ت ا���= �ر.)" ا����ل ا��)

 "���*.  

�	�رة ن ا�$�)م و �ذا �ر�" ن ا�#�ط= ا�	�)ت �)& ا����;�ت ا�	Hا��.ث  #د ا "	����" أو � �أ

 ا�2دف ن وراء ھذا ا�$�)م و �ر " .#�#	�
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 �	�ـــــ�� :

 

ن أ �م  ��	�	 ��ل �	�	�ر ا����� ا,ر���" �ل 	��ري 	2دف إ�& 	.#�ق ا�ر�J ا��دي ن 

��9" ��ل ، ��2 ط�= و;�" ،  ��$�)م ا������9 ��د �وع ن ا�����" و ��س �رد 	ر �� ،  $� ھذا ���

�رج ���2" ا����م  � ��" . ذي �$ت ا�	��ه ا��*�رو ا� 2012ا�$�)م 	��ول ا�  

ون ھذا ا��ط)ق أرد�� 	���ص و�وع درا�	�� �)& ����" ا�#���� ا��)�" وا�د���" �ن طر�ق 

�	)ف ا����;�ت    2012ا����� ، درا�" ���و���;�" �$�)م  .�و��� ا�و�ول إ�& �ر " ��ف ��ھت 

.ا�وظ$"  � ھذا ا�$�)م  � إظ�2ر ��& و.#�#" ھذا ا�$�)م   

" و ا����� ا,ر���" ��$" �� "$�� ��ل ا��	�M9 ا�.�ل �)��2 ��ن ا�#ول أن ا��������" ون 

 �	)�ب دورا ھ�� و  ��+ ، .�ث 	��ھم �در�" ���رة  � �ذب ا�	��ه ا�	)#�  و�2ذا ��ن ا�#ول أن ا����

�ل 	وظ�ف ا����;�ت  ون��2" أ�رى 	2د ف إ�&  	2دف ن �2" إ�& إ�ط�ء د++ت ن ا�$�)م ن 

.�ق ا�ر���Jب ا���ھ�ر و.�و�" 	��1ر 	و�22م و 	.  

   



 ا�
	�ب ا��ط����                                                                                  

  :ا��ــطــــــــــــــــــ�

د�ل إ�& ا�#�ر�" ا����و��#�"  -1  

  ا��ط�;" ا�$��" �)$�)م -2

�رج -3  ا�	�ر�ف ���

  ;�" ا�$�)م -4

  ا�ر���" وا�	�)�#�ت -5

  ا�	�راج ا���#�ت  -6
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  ا�
	�ب ا��ط����                                                                               

 ا���راج ا���	�	ت :

 ���� ا���	ق ا���	�� :  � ھذا ا�$�)م �و�د *�*" أ��ن ر�H� "���9)ون ا����ق ا�

�طJ ا,رض ، : �طJ ا,رض ، ا��.ر ، ا�$��ء و�ل وا.د ��2 	�درج 	.	�  ��ءات *��و�" 		*ل  � 

�	)$"، ا��.ر ، ا��$��" .ا����رة ، ا�	�ر ، ا�����" ، ا����" ، ا���طق ا�  

. ا�ط�9رة ا�.)#"  � ا��و : ا�$��ء   

�ل : �طJ ا,رض ��ورة ا���طق ا�	� �رت  ��2 أ.داث �	��ن ��� �طJ ا,رض  � ھذا ا�$�)م ن 

ا�$�)م  �� 	ظ2ر �ورة ا�	�ر أ�ن ��د ا�$��ل �وردون = ��ت �H	رون ا+0راض ، �� 	ظ2ر 

و�" ن ا�$��)�ن �	��دون  ��و�" ن �ورة �����" أ�ن ��د ��2 و�ورة أ�رى ����"  ��2 أ��� 

 ��	ا�$��)ون �	��دون و�طو ون .و��2  �� 	ظ2ر �ورة أ�رى ��ورة ا�$��ل أدر��ن وھو  � ���رة 

.إ�& �ط#" ���د��M  ا��2د   

�	��ن ��� ا��.ر  � ھذا ا�$�)م أ�ن 	ظ2ر �ورة ا�$��ل ����ون = ا���  � ا��$��" �� 	ظ2ر : ا��.ر 

. أ�رى ��$��" 	�طدم ��,واج  ����8 " إ�& �ورة أ�رى ��$��" أ�رى ��د ا����ة ن ا�1رق �ورة   

�ت ن : ا�$��ء�H �2� �	F	 ء��ل ا�ط�9رة ا�.)#"  � ا��و و	ظ2ر ��� �ورة �)���	�)& ذ�ك ن 
.ا���ر   

و�" ن ا���وات  � ا�$�)م  ����8 " إ�& و�وع ا�$�)م �ا���	ق ا�ز�	�� : �	�)& ذ�ك  � ظ2ور 

. ھو ���رة أ��� �ن ز�ن   

ا���	ق ا� �	�� :  � ھذا ا����ق ا�$��)ون �#�ون ��;�ت �ن طر�ق ا+	��ل ا�)$ظ� و ا��1ر ا�)$ظ� 

�ر �)& إظ�2ر ا���&  ��$��)ون  � ھذا ا�$�)م  ��)ون �)& ���ء ��;�ت  Bر ا�طرف ا�*F	 ن أ�ل

�	)$" �واء ���ت �$ظ�" او 0.�ر �$ظ�"  و�	�)& ذ�ك  � 	���ق ا�$��ل أدر��ن = �د�#�   

��ك ا�$��ل �وردون = زو�	�  ����8 " إ�& �دة �ور أ�رى 	��ن و�� 	ظ2ر ��� �ورة أ�رى 	�

 ھذا ا����ق �واء ���ت �$ظ�" أو �0ر �$ظ�" 
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 ا�
	�ب ا��ط����                                                                               

�	)$"  و	�ددة   �2 	.دد ا���& ا�ذي ��ون H	رك ن طرف ا���	ق ا�$�	#� ا��ر
 � �"��م : ا�#�م 

و�" أو أ راد � .  

و�" ن ا�$��)�ن �	��دون  �طر�#	2م ��ل �ورة  ��2 �و � ھذا ا�$�)م 		�)& ا�#�م ا�*#� �" ن 

�ن أو ا���.��ن (�و 	�درج ھذه ا�#�" أ��� �ن . ا����" و �)���2م ا���ص  �واء ��ن ن  ا�

�� ا�ذي ��		��ل 	*�ل �ل  ��ل ��� إ��� ا����ق ا�	���ري �2و�" ا�$��)�ن و ذ�ك ن   

 "���*ل  � ا�رأ�		 "��(� "� �#* "ن �� ا��ل و ا��#ود ��د طر�#� �.و  �� 	ظ2ر ���  � ا�$�)م ;� 

�ر�ن و 		�)&  �  	J ا��وا�" �)��ود Bدة ا����ص ، ���� 	ظ2ر ;�" أ�رى إ�����" 		*ل  � �ا�

.إ�& ا��$��" �.��	2م ن ا���ر*"   
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 ا����ب ا�	ط��#�                                                                                    

 ا�ر���" و ا�	�)�#�ت :

 � إ�ط�ء  �رة �ن ا�#�" أ+ وھ� ���2" ا����م و ا�ؤ��"      2012	*)ت ا�ر���"  �  �)م : ا�ر���" 

�رج ، ا��	�" �� ����8 " إ�& ا�

�ور ا�)#ط�ت و ا�#�ط=                                                           2012ا�ر���"  �  �)م   

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ا�
	�ب ا��ط����                                                                                                 

:ا�ر�	�� و ا�� "��	ت  

:ا�ر�	��  

*)ت ا�ر���"  �  �)م  	2012   �� "�	� � ا�ط�ء  �رة �ن ا�#�" أ+ وھ� ���2" ا����م وا�ؤ��" ا�

�رج.��+�� " إ�& ا�  

 ا�ر���"                                                             �ور ا�)#ط�ت وا�#�ط=

 

 

 

 

 �9��و�و��� ���	رز ؤ��" ا+�	�ج ا����

�ل ھذه ا��دة ا���" 	روج ن ��

��رج   1012  ا���ر�" �$�)م ا�(�

ث  9ث ا�& 5:  رو+ن إ��ر�	ش ن     

 

         

 

 

 "�$(��ظ2ر ��وان ا�$�)م �)ون أزرق �)& 

�	#د ����2" ا����م وذ�ك  Kر��	وداء وھو �

11:22 إ�&    11:18ن       

 

 

 

 

 

 

 

�ل�ا�2Hد ر.)" ا�$��ل  ھذا  �ظ2ر ن 

�و � ن ا�د�ر ا�ذي  �	(9�� =����ون 

ل ا����م �)� H� و ا�ذي �وف ����م �و�و

49:5 4إ�&     47:04وذ�ك ن     



 

 
�ل ھذا ا�2Hد ��.ظ .دوث �ن 

58:20إ�&  �58:14وارث وذ�ك ن   

 

 

�ل ھذا ا�#ط=  ��.ظ أن ا�$��ل �ن 
ا���و�و�� أدر��ن وآ�رون ��.ظون �)& 

 ا��ر�ط" ا�	� ا���طق ا�	� و;=  ��2 
 ا�ز�زال ن      

1:26:25إ�&   1:25:46 
 

و�" ن ��ل ھذا ا�#ط= ��.ظ  �ن 
ا�$��)�ن �ر��ن إ�& ا���ود إ�& �$��" 
�و � ن ا���ر*" ا�	� �وف 	.ل  "���

 �2م  وھذا ن 
 

2:02:06إ�&       02:01:13          
 

 

 
 � ھذا ا�#ط= ��.ظ أن ر0م 

ا��وارث ا�	� درت �ل O�H إ+ أن 

ھ��ك ن ��ن �� .ظ  � ا�.��ة وذ�ك 

   02:20:43ا�&2:19:52ن 
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 � ھذا ا�#ط= ��.ظ أن ر0م 

ا��وارث ا�	� درت �ل O�H إ+ أن 

ھ��ك ن ��ن �� .ظ  � ا�.��ة وذ�ك 

   02:20:43ا�&2:19:52ن 

  

 

 

 

 

 



:ا�$2ــــــــــــــــرس  

ص................................................................................................   د��ء  

.ص..............................................................................................�)" �Hر  

ص..................................................................................إھــــــــــــــــــــــــداء  

ص.............................................................................#دـــــــــــــــــــــــــــ"    

�
 ا&ط	ر ا����

 "����H8ص.................................................................................ا.  

.ص...............................................................................ا�$ر���ت   

.ص...........................................................................أھ�" ا�درا�"   

ص...........................................................................أھداف ا�درا�"   

ص.................................................................أ���ب ا�	��ر ا�و�وع   

.ص............................................................................�M2 ا�درا�"   

ص.......................................................................ا�درا��ت ا����#"    

ا��ظري  ا&ط	ر  

ص......................................................................................	�2د   

.ص.........................................................ا����� ا,ر���" : ا�(�ل ا)ول   

ص.........................................................................................	�2د  

ص................................................................ا�$ن ا����= : ا��.ث ا,ول   

.ص...................................................	�ر�K ا����� ا,ر���": ا��.ث ا�*���  

 "���ص.......................................................................................  

                                              

                                                 3  



  

  ص.........................................ا��ورة ا��و�" وا�روح ا�*#� �" :  ا�(�ل ا�$	��

  ص..........................................................................................	�2د  

  ص.....................................................ا�	را	���" 	��1ر ا�#�م : ا��.ث ا,ول 

  ص......................................ا��ورة ا������9" أداة ��Hر ا��و�" : ا��.ث ا�*��� 

 "���  ص......................................................................................

  ص....................................���9ص ا, �م ا������9" وأھ�	�2 :  ا�(�ل ا�$	�ث

  ص..........................................................................................	�2د 

$2و� وأ�وا�� : ا��.ث ا,ول  �9�  ص.........................................ا�$�)م ا����

  ص..............................��9" ��ن ا����9ص و ا,ھ�" ا, �م ا����: ا��.ث ا�*��� 

 "���  ص.......................................................................................

  ا��ط����  ا&ط	ر

  ص.........................................................................................	�2د 

  .ص........................................................................................ا��ط" 

  ص.........................................................د�ل إ�& ا�#�ر�" ا����و���;�" 

�رج   ص..........................................................................ا�	�ر�ف ���

  ص..................................................................................;�" ا�$�)م 
  ص...........................................................................ا�ر���" وا�	�)�#�ت 

  ص..........................................................................ا�	�راج ا����;�ت 

  ص.......................................................................ا��	�M9 ا�	و�ل إ���2 

 "	��  ص.........................................................................................

  ص...............................................................................;�9" ا�را�= 

  

       4   



  

  داءــــــــــإھ

ن أ�ل ا�ك ��ل  �ر ��  

ن �ر	�ش ;)�� �ذ�رك ��  

  �� ا��ز�زأ

	� و �)� �)& أد�� و .)� إ�&�.  

  إ�& طر�ق ا�2دا�"... ا��	#�م إ�& طر�#�

  و ا,ل ا� ا����1"إ�& ���وع ا���ر و ا�	$�ؤل 

�ذي  إ�& ��دي و ;و	� و 

  إ�& ن آ*ر�� �)& �$�2م

  إ�& ن �)و�� �)م ا�.��ة

  إ�& ن أظ2روا �� � ھو أ�ل ن ا�.��ة   إ�و	� و أ�وا	�

  إ�& ن 	ذو;ت �2م أ�ل ا�).ظ�ت

  أ	�& أن �$	#دو�� ن �F 	#دھم و

R �  2م	ن أ.��  إ�& ن ��)2م R أ�وا	� ��S و 

  إ�& ن ��= ��ن ���د	� و �ز	�

  إ�&

  و�ن ��ر و��...ن �م أ�ر 2م 

  إذا ذ�رو��... ن أ	�& أن أذ�رھم 

  إ�&

   � ��و��ن أ	�& أن 	�#& �ورھم 

  

��� �  

  



 ا�
	�ب ا��ط����                                                                                                

�راج  :ا�� "��	ت	��� ��; ����*)ت ا�	�)�#�ت   � �ل � ھو إ�� " إ�& ا�ر���" وا�ذي ن 	

  .ا����;�ت

 

 

 �ور ا�)#ط�ت وا��Hھد

 

ا�	�)�#�ت                         

 

�ورة ا�$��ل أدر��ن وھو  � ���رة أ�رة ��	��ه 

�ل � إ�& ��م ���د��M  � ا��2د ن 

 01:27         01:29إ�&   

 

 

ن    ��#�ء ا�$��ل ����ون = �د�#� و 	���2#

     

   01:46إ�&        01:44                 

 

 

 

�)ون أزرق  �	J        2010 	ظ2ر ��� ��"  

�ط#" ا�	�ت  � ;ر�" Hوم ��M وھذا � "�$(� &(�

�ل   �08:38ن  إ�&    08:37 

 

 

�ذ أو+ده��ء ا�$��ل ����ون F��   =و	���#� 

�ل  �:ا��	� وھذا ن   

13:50إ�&    13:48 

 

 

 

�ورة ا�$��ل ا�ر�9س  ا,ر��� =  ا��	� 

�ل � �Hرح ��2 ا�و�= ن 

19:28إ�& 19:05    
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 ا�
	�ب ا��ط����                                                                                   

 

 

 �ور ا�)#ط�ت وا��Hھد

 

                ا�	�)�#�ت                      

    

 

ا�$��ل �وردون �	�ك �زو�	� ��ت  � 

 ا�	�ر

34:47إ�&         34:37ن        

 

 

 

��ك ا�$��)" ��ت = أو+دھ� 	 

 46:42 إ�& 46:41   

 

 

 =	ظ2ر ��� ط�9رة .)#"  � ا�$��ء 

�ت ن ا���ر آ	�" ن ا���ء�H وط#� 

إ�& 01:01:17 01:01:26   

 

 

�ل ھذا ا�#ط= ��وء ��	��ن ��� ن 

ا�$��)�ن إ�& ا���ة و ا�د��ء ن R �ز 

 و�ل أن ����2م ن ا��وارث ا�$ظ��" 

01:04:09إ�&    01:04:21 
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 ا�
	�ب ا��ط����                                                                                 

 

0                         

 

 

و�" ن� 	ظ2ر ��� �ورة �����"   ��2 
�طر�#	2م ا����" ا�$��)�ن  �	��دون    
 

إ�&  1:26:44  1:26:32 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

    +�طدام ا��$��" ��,واج �ورة 
  

 02:04:46إ�&   02:04:43ن 

 

 
��ل ����ون ����ق زو�	� و أو+ده ��د ا�$

ن ا���ر*" ن  �ا�& ���02:17:08	2  -

02:17:14 -   

 
 
 

  
 

 

 
)& ا��.ر وراءھ� �ورة ظ2ور �$��" �

س ��ط�" ��د ا����ة ن ا�1رق ن                  H
  

  02:17:27إ�&  02:17:22  
  
  

 
 
 



 



 ا����ب ا�	ط��#�                                                                                   

 

 

  



  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
    +�طدام ا��$��" ��,واج �ورة 

  
  02:04:48إ�&   02:04:43ن 

  
  
 

 

 
+ده ��د ��ل ����ون ����ق زو�	� و أوا�$

ن ا���ر*" ن  �2	��� 

  02:17:14  -
02:17:08 -   

 
 
 

  
 

 

 
)& ا��.ر وراءھ� �ورة ظ2ور �$��" �

س ��ط�" ��د ا����ة ن ا�1رق ن                  H
  

  02:17:27إ�&  02:17:22  
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�ر . ��"�و0ر#	ن  

 

ن و;$" 	�ود إ�& أ�وام ;����ھ�  � ر.�ب  "��+�د ��� و�.ن ��طو �طو	�� ا+��رة  � ا�.��ة ا���

 "= أ��	ذ	�� ا��رام ا�ذ�ن ;دوا ��� ا��*�ر ��ذ��ن �ذ�ك �2ودا ���رة  � ���ء ��ل ا�1د �	��ث ا, "�ا���

ا�ذ�ن .)وا أ;رص ر و ا�.�" إ�& ن �د�د و;�ل أن ��� �#دم أ�& آ��ت ا��Hر و ا+	��ن و ا�	#د�

 ر���"  � ا�.��ة إ�& ا�ذ�ن 2دوا ��� طر�ق ا��)م وا��ر " 

�  Tن �م 	�	ط=  � 	�2�1م ...�ن ���� ... إ�& ��= أ��	ذ	�� ا, ��ل (�	. Tن �م 	�	ط=  �ن   

R راك ;ول ر�ولH� �� د  ا�ذي �#ول �)& R �)�� وأ�ص ���	#د�ر و ا��Hر ا�د�	ور إ�راھ�م أ.

.إن ا�.وت  � ا��.ر وا�ط�ر  � ا���ء ���)ون �)& �)م ا���س ا���ر : و�)م   

� �	و�� ��Hر�� ا���ص إ�& د�-  "و إ�& �ل ا,��	ذة ا��رام ا�ذ�ن �)و�� ��د ا�ط�ب وزو�	� ��د �)�

.ا�	$�ؤل  وا��� إ�& ا,�م  � در���   )2م �ل ا��Hر وا+	��ن   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 د0	ء

 

 أ�Fل R ا��ظ�م                               ا�ر.ن ا�ر.�م

 ا���ن ا��ر�م                                  رب ا��رش ا��ظ�م

 ا�)ك ا��)�م                                   أن �د�)�� ��" ا����م

ن �ذاب ا���ر ا,��م و�.$ظ�� ن ا��Hط�ن ا�ر��م               و��	ق ر;�	��  

 و�.$ظ �د��م ا��)�م                        و�2د��م �راط ا��	#�م

ن �ذاب ا��.�م �ذو;�مو+ �ط��م ن ط��م ا,*�م             و+   

 و��#��م ن ��ن 	���م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    




 ا�������                                                                                                             �� ا�

 ا������ ا����� ������:

2012:ا����ان  

��: ا�
	�ج�
رو��� ا  

���،ھ�ر�� :��� و����ر�
����زررو��� ا  

������& ا%�$�ر #�ن ��زاك ،!���ي: ���'، ()���  

&�*
#�ن ��زاك،أ���3ا ��4 ،'����& ا%�$�ر ،!���ي ���() ،(��3س ��ر(1 ،أ��$� �/ت ،وودي :,�+ ا��

...،دا�1 �56,� ،���م #�
�3،7ر�6ن ��15 ھ�ر��ن  

�%��
��;��9ز ����3:��:ا��9�� ا�  


:�11:(�ر= ا���ض,��2009��
�.  

                  13�:
,��2009��;�ت ا�
�@�ة ا<�3�����                                                        .

��ه ��) ا����ت ا�
�@�ة ا<�3;�� و���ا :أ�3�) ا������) B) ر�$;��, ���3                              .

 B5�$ا��� ا�C�3:200,000,0001;                                         ��53ن                  260-دو�ر أ�3

461,371,032:ا�B5�$  إ�ادات  

 �E5ا�:                                                                                                             �C�5%ا��

                                                             .                          ا����ت ا�
�@�ة ا<�3;�� : ا�:�5

B5�$1: ��ع ا�
5G ل��I                                                                                                    .

.د158: �3ة ا���ض  
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 ا�������                                                                                             �� ا�

���� �� ���ة ا����� : 

 1, �����
� ا����B ا��J� ��� 1;@ B5�$ق ��3ه  2012ا��E)و ��Lا���3ر أ�@�ء ا�;�ة ا<ر B� N�O،

��ت #
�P �3ن ا<رض إ� أن �@
%3
��R��3 �Gة 3) �;�ن ا<رض (%� ط��JR �@� ا�	/ص ا�

� ا�$�Jه ا��T3) ھ ��U�V$ا� ($W3) ا� �G�
%3 1, B���5�،���X  هTJ�  ����I ���:
  ا�;�ر!�    ا�

Y�
� ,1 أ�3;� ا����Rا� ��
 ،و��� ھTا ا��O��W3 B5�$ة 3) أ���رة 3) أ��ط�� �VOرة ا�

] ا<رض و�;7 ا�	�\� �����Jء ا���� B�W:] ظ�ھ�T ��� ��Wط���E3 ��%3 [:W) �����ة 

�J�:�                                      .                           �ة ل ا�
�3,��$%� ا�:�ا��) وا��Cز �

 B5�$ا� &�\�$) Yإ� ���X� ا���ا,�) ,�@;1 �^ وإذا �O_� 1R�5��Wن ���س وا�Tي �# &����ى ا�:

�  Bأن ا���� �G���� �3ا�� N�O (��5� ھ�بT�5^ ا�G _ن�م و�
�RوI 1J��� �\�I ���$� �3/ل أ�

ا�����Gت وا����Jرات ا��9�ة ،و���$�& �3 إن �@�ك ا�:�& Y�O ^��;3 (3 (:�أ ا<رض ,1 

��Wن ���Rد أط$��^ I (3/ل ط��Uة ��م ����b%�رھ�، �# Y�W�, ، ر����$���� ��3�) B�ا��R9+ و

�
;) 3) ا��\�ل إ�Y ا���) ,1 ر�5O 3و���$�&  ���$Wه ا�Tأن ھ c9�; �b�5 ������ب ،و�;�^ 

G�,�3�  ا��$�ذا<#� <\@�ب JR5W�� م�R�, وا<���6ء�  cي (��طTھ� وأ,�اد أ��(^ ,1 ا���4 ا�

 1, BJ�3 BJ��
�d ا<رض وا�
$��ض أن �R5ا �3�R�,، BJ$�Oن �@� Y5G (,�^ ��e ا�
�#�د

�d ا<رض �3ة أ�Iى ، � Y5G ر�JX$�& وا����و �J� ا�
�Oة 3) ا�%�� B5�$1 ا�J��ھTه ا�W$��� و

R�^ ا�	�\� ��اء ��ن 3) و�� ��م ا�
	�ج �f��از أن �/ BJ�3 ��أ ��Gا ر�^ �:��� Y���)و ^��@

(��@�W
5
�) أو ا�W
                           .ا�
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ا���ب ا��ط����                                                                                                  

 ���ص �ن ��رج ا����م :


 ��و���رت  1955و���ر���10رج ������
 و���� أ����
 و�د �
: ا��ر��ش رو�ن�

�'������ �دأ ����" ا��&��% �
 أ������ ��$ط رأ�" �
 ����" ���! ا�ر�م وا���ث ، و�د ا���ق 

��ر���� ا.�راج �
 �در�% ا������ �
 ��و��- ، *�� ���ر �
 ,�ره *(�را �ول أورو�� 

�د أ��2" ا����7ر ، ���6وز 4واوأ�ر�*� ، 4رف �'��2" ا��
 ����' ��&��% ا���1رة وا/*�ن 


 و� 
و�ن ��ن .م ��� �796" ا���رج ا�(��ن �4ر ا/*(ر 874 ا.ط2ق .دو�ر أ�ر�*

:                                                                                 أ��2" ا��
 أ��6&�  

 

1984 :Le prince de Larche de néo . 

1985 : Joey . 

1988 : Hollywood mouter . 

1990 : moon 44 . 

1991 : universal soldier. 

 1994: La porte des étoile; star gâte . 

1996 :independences Day Le jour . 

1997 :Godzilla. 

2000 : the patriot . 

2003 :Le jour d après . 

2007 : 10.000. 
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 ا���ب ا��ط����                                                                                                  

2009 :2012 

2011 :anonyonous 

2012 :gaia age3.d 
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 ا���
	 ا������                                                                                                            

: � ا�����


� 	� ا������
 ����� آ�� �	دة ا��
ة ا����� �� أ���
 %�$� أن #�"!  ��� ھ� أن ا���،  '
(

+��اع (%�$�� ��
��3ا/
� إ�1 )0 ��
� /. ظ��ر ا����         .   و/� 06%0 إ#$ر ��ھ�� ا�5�رة ا�4

 /. ا��
0ان ا����. وا�#�6. و;�"�رھ و+:� ا��9ح �
ا�?ي أ/�ز�� /. �6
> ا��
د%�، و(�

6
 ( �Aال �ABوا ھ?ا ا��9ل ����$��/                                      .                                          

 �
$%��Cت ا����0ة ا%)�!� ��
ع ا���/، E�E� 0 و;ABو ا���; F!�G� ./ �

H��
ا��. ���ف ;��!� ا��

E!
/ ��� �
H��
�!��Gج رو(#0 إ%��%�O ا�?ي أ)0ث ردود /�M "  2012" إ#�ج ا��0%0 �� اK/Cم ا��


� وا��� وا�?ي %����	�
�
� ا���$Pح ا��"# �ر درا��� و�� ھ��� ��                                      :

 E!
/ M��% M؟             2012ھ E!

� أم ھ� ��9د #�Sة أ�"�ر%� ؟ و� ��0ف �� وراء ھ?ا ا�4�!	 ��
�(

ا�����ت :                                                                                                                

    -  E!
/2012  �
�!	 ��
�( M��%                                                                                     .

    -  E!
                                                                              .أ�"�ر%�  ھ� ��9د #�Sة 2012/

أھ�� ا��را��:                                                                                                           

   �	 0T م�ع ھU� ھ?ا /. أ#� ��V�; �
د%�
� ��9!1 أھ��Cوا �
ث ا��!��;Cى ا���� 1!	 ف #�5

 ، ھ?ا �� ��6 �; �:+ �
HX/ ات��T 
�ا و����  ، وا��. ;�Y ���  روا6��
9ل ا���; E��� .ا��،


� �� أ;�زھT
��
�
4ھ
�Z0���� E /. ا�0را�ت ا��� ��
 %��M /. ط�	�U�:      و�� ��6 أ+�ى �

                                                               . �� ، ا�4	M /. ا(�5ل ��ا(�5ل ا����E، ا       

أھ�اف ا��را�� :                                                                                                         

    � '( إن � M	�E\�� M أھ0اف وأ;�د %��1 ا����
�3 و�� �6!� ھ?ه اCھ0اف ا��. %�$� ����و;!

 إ�1��
���                                                                                                                  :

                                                                                                            : ����أھ�اف 

    -  .H��

� ھ?ا ا�4
!E ا��:�
� و+5	�# �	 F^$ا�                                                            .

   – ��0Gا���� �
	�Tا� Mا��� �	 F^$ھ?ا ا� ا� ./ E!
4                     .                                   

                                                                                                            : ����أھ�اف 

4
� ا��
م ;���ث  -    
� ./ E$ن وا���
� ا���B; �6اءات ا����ن وا��0رب� <XG� �

� أ�د%��!	  

.                                                                                             و��"!�ت ا���' ا��!�.  
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 ا���
	 ا������                                                                                                          

�ع:                                                                                             ��أ�"�ب ا ��ر ا��

�"; M�	 م ;�' أو
T ر�
� دون أن %$�ن وراءھ دوا/> وأ��ب �0	�ا إ�1 ( %�$� أن 5�#Hا�^	 ��%

 �
	�U�و�� وھ. ;?��� a��E إ�1 ذا�
� و���                                                                       .

                                                                                                              : �أ�"�ب ذا#

    -  ��
                                                                     .ا����3 /. ا���ب ا���Gة /. �9ل ا��

�ع ا�0را��  –   U��55 و�G� ل9� �
;  
Z�                                               .ا(ر��ط ا�

                                                                                                      :�����أ�"�ب %

 - ��Zع و)0ا�U�                                                                                              .أھ�
� ا��


� ا��.  – �K	�9 ا�Xا� ��Zأ)0د                                                                                     .


' ;!YB ا%�ادا��  –  ( �U��� ولCم ا�
دو(ر  461,371,032ا��9ح ا�?ي )05ه ا�4
!E ��? ا�

H. –. أ��%$.��
4
!E ا��!� .T
��
�
                                    .�Aو0% �$���� ;��ا6> /. ا���!
M ا��

%��& ا��را�� :                                                                                                          


c ا���' ا��!�. ;+�Kف �9(ت ا��b5G ،إذ �:� ;� �F!�G أ�+ c
�أن �$M ;�' 	!�. أ�

�ل إ�1 ا���
�� ا��!�
� وط�
�� و	!�م ا�	Kم وا(�5:�!� �; �:Gا� ل �� ;
� ا��!�م ا��. �� أدوا��


T. ا�?ي %��م 	!1 إ;�از ا����1 دا+M ا��
ق ��
�
 إ��ع ���9
� ا���!
M ا���
!	 YU�/ �	�U��

�
/ e�#ا�?ي أ.        

 �
 ھ. ���9
� ا��b ا�4H  ���)!� أو��!
!�� ./ 9
� ,و�� أھE أدوات ھ?ه ا���ر;� ا��. ا	��#0ھ���/

 زاد 	� ا����� ا���0دة � M� �����  HھM$^; E ) ا���!��� ( ا��b ا�4�%  
!�� �;V�; �أو ;f+� /. ھ

!� M�!�� ار أو��اء �ن )� ��
U�1 ,5�ر إ5%ل ا����1 ا��م �!���� و��
��� , a�?و� Y�:

 �
�K	)ا �� ���)!� أو�M5/  1 ا�����
�"� ./ .!^��� g$�C �
T
��
�
��"!c  ا���ر;� ا��

   
��9�	� �� ا���� �	 
� , و��0%0ھ#Z �!(��� <ت ا���T
 و/  ا���!

�ة ����م ;��!+Cھ?ه ا  ,

ت T

' #��A /. ھ?ه ا���)!� 	!1 ���� �( :
#. , ق ا��$#. ا���Aق ا�

ق ا���ا�. , ا���

 .6���%A

ق ا����U> , ا�4� , E
/. ا����6. �!��Vق ا�
�. ,ا��TKق أ��
ا��
ق ا����
�ي ���%� , ا��

 �
!	  . ا�4
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 ا���
	 ا������                                                                                             

 %���( ا�")':


0 ا�0را��  T ھ�ة:� و��4دات ا��^$!� أو ا�\�	 <
                   M��^%1 ���9> ا���' 	!�6 1

 ا���' أو ا���5. "و%��/� ��ر%g أ#�9س 	!1 أ#� �
2 ��9�	� ا���:� اC+�ى وا��. %�9ي 	! 

E!
/ � ھ�V�; <��9م " 2012" و�K/Cا �� �
� ��!i �0ة 	�U� ھH��
�158Kا��� E!
ھ0ة ا�4^�; ��T د  

�عU�.       ا+��# ا���ط> وا��^ھ0 ا��. �0Gم ا��  

:�� ا�*

��

�� وإ�6اء ا�0را��  ا���� ��%�"; 
� �� ���9> ا�0را�� %�E ا+�
رھHA6 �	�ھ. 	�رة 	� ��9

رة /. ھ?ا ا���' ھ. ��ط> ���Gا�� ��
1 ��M ���9> ا�0را�� اC:!. وا��!	 ��
��� E� و�� �
!	 

 ./ �!V��� �
ب 	!���C <6را aا�0را�� وذ� �
�$Pإ �	 �;:              ا�4
!E ا��. #���0 أ#� ���M ا�6

�ن  ا��bا+�Kف ا���ط> أو و)0ات  -�Xا��0ة وا�� '
( ��                                                  .

-    �; �:+ .#                                                                 .             �$M ��"> د((ت و��

    �
�
� ا)��Bت ا��
 ھ. ا��
�� ا��05%� �� ا���
!	 
�� ا��. ا	��#0��/ .���.                          و;

                                                                                                           +#)�,� ا����ھ

ا��*����:                                                                                                                    

   f"+ �
 وھ. 	�!
� ا��$4
� وا���!
M وا����
K5��) cح � ھ!�/ K%0�� �1!�� ����0ف  

ا�.-�,�:                                                                                                                     

ش أو +Kف أو 06ل أو #�"� أو ��ؤ(ت %$�ن )��� +Kف أو   �# �
/ ��f�� .و��� �
XT <�6 .وھ

?G�
�0�ن 	0د ��
%�Aوورث +
�� �Tار أ� ا��!�ء ا�0ار��ن /�/  ن  و���eا �� ا����4%ت ��/��%  

_______________ 


ن !	 5"14� .�%, E
ن ����3 0�V	 , .�!ا���' ا�� eھ��,  
ن دار ا�45ء �!�^� و ا���ز%>   , ط,ا��\�%� وا��"��	2000,    ,

137ص  

9
� ا���' ا��!�.,��ر%g أ#�9س ���  �
#   2004,  دار ا����5 �!�^�,ا�A9ا�H ,ط ,:��اوي وآ+�ون  ;�ز%0,��,/. ا��!�م ا�#�

298 ص,   2006  
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 ا���
	 ا������                                                                                                         

�Y ;� ا���\�� أو #�
�9 ��5ف ����ح ا���\�� ا��
م ;� اT �

�9 ��5ف ���# f^�� 0T 
� 	!1 أ#�X��

ت Uو4� ��	 e��%0ة أط�اف و	ط�ف وا)0 أو  �م ;��% 0TوF
�� ا���\�� أو %���M �� اCط�ف و�  

،��	 �
�
� �3
: ��f�� m�5% أن M���% X%وأ)��	 �
�ا#T (�6Cل اK+ �� أو ��0د �
Aة ا��^�%�

 أ#�اع %X�ا���\�� و ا� M��� ��\ت ا���n
 د%�
:ا��%XT ، �
�!	 %XT �...oا�                           .  

                                                                                                                    : ���ا�/

   �/��% �#f; مK	ت ا��!"5� E9�� " ��X�� .وھ �
H��
ا��	� ا���55G ���ض اK/Cم ا��

زن ا���ء Gا���ض وا�� ��q; �:Gرة وا���9ة ا��� وا��M+0 و:(ت ا���ض )
' g!9% ا��\	

%�
�
/                                                                                                 1".وا��$�c وا�$

�/��
/ .H��
 :"أ� ��E9 ا��4 ا���#�/ ./ �

�� ا��9ز ا�?ي ا+��	� ا�+�ان ��#f; �� ه(�و0T ا��

ف إ�
� ��K%0ت Uأ �ب و�$��$�����
� ا�$
2" �6ز اد%�                                                       

 ��E9 ا��5"!�ت ��
; �#f; �/�	 0�/ �
�K	إ�1 " ا� ��
�9ھ
� و���د أھ��إ)0ى و�MH ا(�5ل ;

 ��
6ذ; �� F	X% ا�?ي ��Cا ، �
Hو�� �	���� د��� E%0�� ./ 0���� 
�ھأ#�V�"3  

ا��*�,2 ا��1ا�0 :                                                                                                     

ت    	
� ;�F!�G أ#�ا	� وھ. ا��$ن ا�?ي %�05 ه ا��9H��
ھ. ا��	� ا��. ���ض ;� اK/Cم ا��

�ن 	دة �\!�� $� �	ر واrراء �� +Kل اK/Cم ا����و�U ،ھ?ه ا��$/Cدل ا���                           .  

 

 

______________________ 

5"!�ت ا�	Kم, ز�. ;0وي أ)�0 � E9��,�5�,ب ا���5ي    دار.     37،ص 1994, �!$�  

H. ,�09ي وھ
�� و آ+�ون ��
ب ,��E9 ا��4 ا���$!� ��66ص,    1973, ;0ون ط ,ا��
�n ا��  


� ,P!�. أ��م �K	ت ا�
�وت ,��E9 ا��5"!�;, M
                                          169ص ,  1994,    2ط,دار ا�9
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 ا�9#c ا����9.                                                                                                          

�ز وھ� ذو !
!
�5�ع �� �دة ا���  
Tر s%�P �	 رة�	 �#f; مK	ت ا��!"5� E9�� �/��% :+�ا��

ف إ�
� ا�5�ت X% أو �
!	 �
��9
M ا�5�ر ا�5�� E�%و، �� �
�#
� أو 	!1 ا�9�#�ب 	!1 أ)6 0�Z

a0 ذ��;                                                                                                                        

  �#f; �/��
/ �
�K	ت ا�1 ;�دة "أ� ��E9 ا��5"!�"Bز و��!
!
�5%> �� �دة +Kت ا�� s%�P

 M
 %��0Gم ���9��
��3ا/. و/. ا�����ء إذا ���YU ��،و%��0Gم /. ا��5�%� ا�4X!� �
�0P%0ة ا���

                                                                                     "                    ا�5�رة وا�5�ت

ا��*�,2 ا��1ا�0 :                                                                                                    

�%A4!أو /. ا�� ��
ت ا��	T ./ ا���0 �!��ض E!
ن ،وھ� و�
!� �� و�MH ا����
� ا��4. ، وھ� ھ� ا�4

�ع أوU�� �	، ��;Vر ا��
�� �F!�G �0ة 	�U� c�( وظھ�ة أ 	�رة 	� �!�!� �� ا�5�� �!$^�  

 ��
�� %XT �9�
i ر��� إ�1 ا���9�ر أو ��!�� ��	� وا�\�وف ا��. ��
s ;� وا��Bض ��� ھU��  .

                                                                                                       : �0���ا���+ ا�/


' ا�"�ل إ�1   ( �� �
H��

� ،و����E  اK/Cم ا��H��

� ا�5�ر ا��!	 <�"�  
U .�H0ا� s%�P �ھ


0ي وا6��5
�ة أو �0%0ة أو ط�%!� و�� )
' ا�����ى إ�1 	ط4. و�T ك	. و�ر%G. و3
�ھ وھ���

�
�HZ�
� واK/Cم ا�Hم ا��واK/Cإ�1 ا ����% ��                                                                   ...   

 �
#
� /. ا���ار ا�?ي %�". ���1 �!��:� ا�!����!� ��ا�/�ق : ھ� ا���
s ا�^�M و ا�\�وف ا��

             1 .ا����4دة

                                                                             

 

_______________________ 

 

_ Bernard Lamizet.Ahmed silem .dictionnaire encyclopédiques des science s de L'information et de la 

communication. Paris. Ellipses.1997. P153. 
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 ا���
	 ا������                                                                                                             

 ا��را��ت ا�/�4.�

 ا�"���  :  ا��را�� ا7و�5�; Y�T .ة  -ھ. ا�0را�� ا���
ر ��
0ة +�	0 ;�  –;� 
6��� 	�0 ا��� ��

 g%د#E  +�و;�  –;B���–  ان��	 M��� .�0* وا������+ ا�/��� �
8�درا��  - �4� ا�:�,9 ا�

  .#K	ا� s%�^ا� �
��� �
T
��
�
� �
!
!��-  * �
�
� ا���$Pا� �� ��!"�� :  

H. ا��C%$. ؟  �ھ.��
4
!E ا��!� .#K	ا� s%�^ا� �
�;  

.!� .T
��
�
� M

�  �"�YT ا��)�V إ�1 ��!�$Pھ?ه ا� �	 �;6u� ر�4
!E أ/� .#K	ا� s%�^ ‘ E!
/ou 

dela   et code source �
��:!� إ�1 ا���eH ا����:  

 .#K	ا� s%�^ا� �
�; E�/ ا��. أن �:�ء 	!1 أھE ا���Xا� s
!�� .X��% .$%��Cا .H��
4
!E ا��!�

 �� �6�Gت ا����T
ع و �?ا �� )
' ا���Tا� '
( �� aل  وذ��^��ك /. و:F ھ?ا ا(�5

 �
H��

� �K/vم ا��#K	ط� ا��PCا.  

�
 ا�"���  :ا��را�� ا�;��; Y�T .ھ. ا�0را�� ا��–  ��%A# ��
6��� 	�0 ا���
0 ;�  –;0ا#. أ� ��

 g%د#E –+�و;� –;B���– ان��	 M��� .ا��-  .$%��Cا .H��

T. و���/. �4
!E  –ا�4
!E ا��� M
!��

ر �
�‘ أ/�
� ا���$Pا� �� ��!"��: 

 ا�4
!E و� ھ. اCھ0اف ا����G!�5 ��� ؟�V�% .ا�� E
 ھ. ا��� 

�!:��� �
�
� : إ�1 ا���eH ا���
ن و 	�TK� ا�"��#�;  !��� 

 ./ M��^� وأھ0اف أ+�ى E
�9�	� �� ا��� M��% E!
 :أن ا�4

 ��%ر ‘ ا)��ام ا�"�
�� و ا����
�X; gورة )�"+C; �
	�ا��. ��0د ا��^�%� و ا���داة ;)��ام ا��

�ق ا�^��ب�( �6
� ا��أي ا��م #��ت  و �/�V�4  ��0د ا�
�Xا� ‘ ��
وإظ�ر ا���اFT ا������0 /. ا��

 �
$%��Cرة ا��ه ا�5^� m

� و ��و�� ��5$%��Cا. 
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 ا�
	�ب ا��ظري

   



�
�� ا�
	�ب ا�

   



 ا�
	�ب ا��ط����
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  ورة السينمائية أداة لنشر العولمة            الص:المبحث األول   

يستهلك العالم اليوم كثيرا من نتاج السينما األمريكية ، وهي تدخل إلى كل البيوت حتى في  

أمريكا عدوا يستهدف استقرارها و يسعى للقضاء على تلك الدول التي كانت دائما تعتبر 

من األفالم األمريكية ، وهذا  لم تستطيع الوقوف في وجه ذلك السيل المتزايدأنظمتها فإنها 

يشكل موضع قلق بالنسبة للكثير من المفكرين و الخبراء ، الذين يرون فيه  مر أصبحاأل

التي لم لتجتاح باقي أجزاء العالم، 1خطرا قد يكون أحد الجسور التي تعبر عليها العولمة 

نقول رفضها لقبول األسلوب األمريكي ، بكل متغيراته االقتصادية  تستطيع االنفتاح، حتى ال

  .واالجتماعية و الثقافية قبل ذلك السياسية

أنماط  أصبح يتهدد) هوليودي(إن هذا المد الجارف من اإلنتاج السينمائي األمريكي ( 

ليشكلها في قالب نمط واحد ويقصيها عن التعدد حيث حلت الصورة السينمائية  الصورة

جودة لن مغاير لطريقة إنتاجها فال أخرالقادمة من استوديوهات هوليود محل أي نموذج 

بها إال إذا شابهت تلك الهوليودية ، و قد أصبحت اليوم الصورة السينمائية األمريكية  يعترف

الثقافات المجاورة و إحالل  ةافكرديف العنف المهدد بسيادة ثقافة المركز كأساس وٕالغاء 

الوحدة والتنميط و كالهما رديفي مسار خطاب العولمة ، كونه يتأسس أصال 

                                       
    38،ص2008كاظم مؤنس ،خطاب الصورة وهذيان العولمة ، األردن ،عالم الكتب الحديث،.د -  1
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ي خلق تشكيل أحادي الصورة قائم على اندثار ونبذ الثقافات الغربية عليه فال على الرغبة ف

  .)نموذج إال النموذج األمريكي

وهكذا فإن السينما غدت وسيلة أيد من األيادي التي تسعى الواليات المتحدة األمريكية إلى 

فرض سيطرتها الثقافية خاصة من خاللها إذ تحمل األفالم األمريكية ما تحمله من أساليب و 

أنماط إقناع خفية و ظاهرة فإن خلق البطل المدافع عن العدالة والحرية والصور التي تحمل 

الحياة األمريكية المتحررة إلى أبعاد الحدود و الخطابات التي ترسلها من خالل أفالم أبعاد 

هوليود فأصبحت األفكار و الصراعات االديولوجية التنبعث فقط في أوقات األزمات و 

الحروب،  بل إنها أصبحت تمهد لها وتظهر المواقف المبيتة سياسيا و االستراتيجيات 

  فالم ، المختلفة منتجة من المستقبلية ترسل عبر األ

فكرة عما  wqrnerBross   أ     colo mbiq picturs    طرف شركات عمالقة مثل 

منتظر  في المستقبل من طرف األمريكيين فتستغل السينما لخدمة المواقف األمريكية  ماهر

ة أو بغض النظر عن شرعيتها من عدمها ، إ ن الفيلم األمريكي ال يمكن اعتباره مادة نظيف

بدون نية ترغب في الوصول إلى أهداف مرسومة مسبقا ، فإن السيناريوهات المنتجة تحمل 

قيم وأفكار كثيرة تعبر عن المنتجين لها و المدعمين لتلك  األفالم من قريب أو بعيد  و هي 

تخضع لسيطرة شركات عمالقة و رجال إعالم أباطرة يسيطرون على اإلنتاج و من هؤالء 

  مثال 
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، وبالتالي فإن السينما األمريكية ال  1" روبرت ميردوخ "لشخصيات المعروفة مثل بعض ا

يمكن أن تفلت من يد هؤالء األباطرة الذين يستثمرون في المجال السينمائي و لكن مع نشر 

مبادئ وقيم تخدم مصالحهم و مصالح اإلدارة التي يعيشون على أراضيها وهي الواليات 

لتكنولوجيا والوسائل التقنية األخرى يغذي السينما بفكرة وقوفها على با التحصينإن "المتحدة 

بمعنى انخراطها في عصر العولمة بامتياز على اعتبار أن تبني   ألمعلوماتيقمة الكم 

 أنالتكنولوجيا الحديثة يعتبر أحد األعمدة التي ترتكز عليها العولمة بامتياز على اعتبار 

الكبير في  لتأثيرهاالتي ترتكز عليها  العولمة  األعمدةبر احد تبني التكنولوجيا الحديثة يعت

 فنحن،  األحوالنقل التقنية ال يعني التطور بأي حال من  أنالمسائل المرتبطة بالهوية غير 

يقتضي نقل المعرفة في المقام األول   األمرمثال نشتري األفالم لكننا ال نعمل مثلها ،  أن 

إن السينما " 2لتي  يؤمنون بها و ليس القيم التي تؤمن بها الشعوبفهم ينقلون للعالم القيم ا

تعتبر وسيلة مسالمة و حالمة لكن قد تكون مثل لكأس من العسل فيه سم ، وذلك أن  بهاذ

استهالك األفالم األمريكية من طرف تلك الشعوب المغلوبة على أمرها خاصة شعوب العالم 

الثالث يحدث نوع من تكريس لصور معينة من النموذج األمريكي و يقضي إلى حد كبير 

  .شعوب و بالتأكيد سوف تكون له عواقب كبيرة فيما بعد على اإلنتاج المحلي لتلك ال

                                       
1-  http://news.66c.co.ok/ki/arabia/business/neswsid.                                                                                                    

39،صذ�ره��ظم 	ؤ�س ،	ر�� ��ق .د   -2  
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 استراتيجيات تغيير القيم :  المبحث الثاني

أ في فرض سيطرتها على العالم وتبرير .م.السيناريوهات التي اتبعتها الو  الكثير منإن 

ت موقفها تجاه الكثير من القضايا العالمية وامتيازها بالدقة والتخطيط كانت قد رسمت ونفذ

خيالية بشكل جعل المشاهد لألخبار في التلفزيون أو  وسيناريوهاتقبال في أفالم هوليودية 

القارئ في الجرائد يحس وهو يتابع بعض األحداث األليمة و الخطيرة الواقعية و كأنه شاهدها 

من قبل وذلك من خالل األفالم التي تابعها وهو يتلقاها بنوع من القبول ألنه كان بحكم ما 

غرس فيه من سيناريوهات أمريكية سينمائية و مجموعة من المفاهيم والرؤى التي تعبر ان

بشكل ضمني من خالل مختلف المضامين المطروحة في تلك األفالم ، وذلك لتغيير 

لقد أصبح للفيلم "وتحقيق نوع من اإلقناع إما عن وعي أو دون وعي لدى المتلقي ، 

واضحة بل وكذلك "FEED PACK " تغذية راجحة األمريكي الذي أنتج قبل خمسين عاما

التي تبرز في المجتمعات بشكل واضح، فهناك جملة من  السلوكياتمن خالل التقاليد و 

التصرفات يقوم بها أوالدنا و إخواننا في حياتهم اليومية ، بل إن هناك من األمور التي بدأت 

  1".ة هي من واقع المجتمع األمريكي الحياةتأخذ حيزا كبيرا في 

في  إحياءأي " LIVING IN DAY LIGHT"بوتدجيمس "فأفالم مثل أفالم السلسلة الشهيرة 

بشكل واضح ، حيث  األمريكيةوضح النهار هي من األفالم التي تصور خبايا السياسة 

                                       

 
112ص،2004،دار سحر للنشر ،تونس ،1،طاديولوجيا الصورة وصورة االيدولوجيا:مخلوف حميدة ،سلطة الصورة  -  1   
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رتسم في وقعنا التتطلب هذه األفالم تحليال معمقا حتى نستخرج الصور المطابقة لتلك التي ت

جراء التوجهات األمريكية تجاه مجموعة من القضايا وهي مرتبطة ببعض السيناريوهات التي 

و إذا قارنا . أ إلى تحقيقها من خالل سياستها الخارجية و تعاملها مع الدول .م.تهدف الو

 الخطاب أي المضمون الذي تحمله فإنه ال يختلف كثيرا عما تمتلئ به تلك األفالم ، و

  و عبور القناعات األفكار لغرس  الرموز التي يمكن أن تكون وعاء 

للجمهور وذلك بما تطرحه من قيم إنسانية نبيلة ولكن مغلفة فقط لكن اللب فيها  األمريكية

األفالم تتناول صراحة عما يجول في أفكار الدولة األمريكية وهي "مليء بالدسائس األمريكية 

  بالنهاية تعوض 

اإليحاءات التي ترغبها وزارة الخارجية األمريكية على سبيل المثال في أن  عن الرموز أو

تعرب عما يدور في ذهنها ، وهي بذات الوقت يمكن أن تكون بمثابة صواريخ موجهة للبلدان 

عن كميات األسلحة و أنواعها في " بوند"أ فهي أعلنت صراحة في أفالم .م.التي تضايق الو

س الوقت عرضت أسلحتها ومعداتها المقاومة لتلك األسلحة البلدان التي تخشاها وبنف

المعادية من وجهة نظرها ، والواقع أن أمريكا قد استخدمت األفالم كوسيلة من وسائل 

  1الدعاية لها أو من وسائل التأثير بالمجتمعات ليقينها بالعل الساحر للفيلم بالجمهور

                                       
، القاهرة 1سليمان عبد الباسط ،اإلخراج والسيناريو في السينما والقنوات الفضائية التلفزيونية ومؤسسات أخرى ،ط. د -1

   .14،ص2008،دار الثقافية للنشر ،
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خالل تطور التكنولوجيا في الفيلم يستطيع أن يؤثر في  من" ريتشارد شيكل"وهنا يقول 

األخرى ، فالفيلم يشد المشاهد  الفنونأحاسيس المشاهد و عواطفه بشكل أكثر مباشر من 

  1ويقنعه وذلك بسبب أنه يبدو حقيقيا 

أنه ) :" الفيلم في معركة األفكار( في كتابه " جون هاورد لوسون"وفي نفس المنحى يقول 

على وجوب الحكم على الفيلم بوصفه أداة للسياسة الخارجية وأن األفالم التي  جرى االتفاق

 ترسل إلى البالد األخرى البد أن تخدم احتياجات الدعاية الحكومية وهو اتفاق ظل ساري

  حتى عصر تفوق فيه التلفزيون على

اليستطيع أحد أن ينكرها كصورة البطل األمريكي  وهناك رموز عادة. 2السينما في كم اإلنتاج

الذي يدافع عن العدالة و المظلومين والقوة التي يستعرضها لهزم أعدائه  وكانت كل تلك 

مهمة مستحيلة ، الذي مثل فيه " mission impossible "النماذج واضحة ، فمثال فيلم

مكافحة اإلرهاب و الجماعات  نموذجا عما تطرحه اإلدارة األمريكية من" توم كروز"النجم 

الشريرة التي تهدد المجتمع األمريكي  وتوقض مضاجع المسالمين األمريكيين و صور باتمان 

عندما يأتي دائما إليقاف النفجار األسلحة الكيماوية المهددة بزوال الكوكب ،وذلك حتى 

 فأم اليسيطر عليها أناس ال تهمهم حسب أمريكا غير مصالح  شخصية وعلى العكس

امتالك الجيش األمريكي لتلك األسلحة هو أمر غير ضار وال يطرح تهديدات للغير ، وكأن 
                                       

،العدد األول ،بغداد  األجنبيةريتشارد شيكل ، مستقبل السينما في العالم ،تر،ريم ناصر عبد الباقي ،الثقافة  -  1

   .45،ص1986،
  120جون هاورد لوسون ،الفيلم في معركة األفكار،تر،سعد نديم ،دار الفكر العربي ،ب ت،ص -  2



  الفصل الثاني                                الصورة المعولمة والروح الثقافية 
                          

40 

 

اإلدارة األمريكية شرطي العالم النبيل الذي ال يكل من حماية اآلمنين و تحقيق العدل و 

السالم للناس وهذا كله يعبر تلك األفالم التي تصدرها هوليود لنشر أفكار مخطط لها من 

وهذا كله يبين أهمية الصورة . أمركيين  إستراتيجيةختصين عالقات طرف خبراء وم

السينمائية واستخدامها كوسيلة للدعاية حيث تتميز السينما بخصائص متفردة كما ذكرنا ذلك 

في الفصل السابق من هذا البحث يجعل من السينما وسيلة ناجعة لحقن المجتمعات بأفكار 

وقيم أخرى حسب القائمين أو  سلوكياتن قبل وغرس موجودة م سلوكياتمعينة للقضاء على 

تؤدي ": "علي سيد محمد رضا "المرسلين لتلك الرسائل السينمائية وفي هذا الصدد يقول 

األفالم دورا مهما في خلق الوعي السياسي من أجل إعداد  الرأي العام لقبول السياسة التي 

سيلة من وسائل اإلعالم التي تستخدمها تنتجها الدولة إلجراء التغيير المطلوب ، فالفيلم و 

...1الحكومات لدعم جهودها من أجل التنمية

                                       
التلفزيون ،جمهورية مصر العربية ،رسالة ماجستير ،كلية اإلعالم  إلىمحمد رضا علي السيد،تدفق البرامج من الخارج  -  1

   .59،ص1979،جامعة القاهرة 
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  :خالصـــة 

لقد رأينا مما تطرقنا له أن السينما األمريكية هي وسيلة من وسائل نشر الثقافة األمريكية 

األمريكية للشعوب حتى تلك التي تعمل أنظمتها على معادات  اإليديولوجياتتعبر من خالل 

عالم األمريكي ، فإن الفيلم السينمائي األمريكي استطاع الوصول إلى القاعدة الشعبية اإل

داخل تلك المجتمعات عبر الحوامل المختلفة إذ يقدم الفيلم األمريكي في أعلى جودة تقنية و 

فنية تجعل المتفرج يتقبل تلك األفكار والمواقف دون رفض بل ويتبناها في الكثير من 

  األحيان

  

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل الثاني                                الصورة المعولمة والروح الثقافية 
                          

42 

 

  

  

  

  

  

  

    



  الفصل الثاني                                الصورة المعولمة والروح الثقافية 
                          

43 

 

 



 الفصل الثالث                            خصائص األفالم السينمائية و أهميتها

44 

 

  

  :ــــــــديـــتمه

تعتبر األفالم السينمائية وسيلة هامة من وسائل االتصال وذلك لما تحتويه من خصائص 

  .في هذا الفصل إليهنتطرق  ما سوفذا مطروحة ،هوهي تتعدد بتعدد المواضيع ال
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 .الفيلم السينمائي مفهومه وأنواعه: المبحث األول

يعرف الفيلم السينمائي بأنه عبارة عن سلسلة من الصور المتوالية الثابتة ،عن موضوع أو 

المشكلة أو ظاهرة معينة مطبوعة على شريط ملفوف على بكرة ،تتراوح مدة عرضه عادة 

واألفالم السينمائية تعد .من دقائق إلى ساعتين ،حسب موضوعه والظروف التي تحيط به 

االتصال التي يمكن استخدامها لتوضيح وتفسير التفاعالت وسيلة هامة من وسائل 

والعالقات المتغيرة في مجاالت كثيرة ،ومع فئات وأعمار مختلفة ،وتستخدم األفالم 

السينمائية في مجاالت عديدة ،وألغراض متعددة حيث تستخدم في المجاالت التعليمية 

اإلعالم واإلرشاد ،والتثقيف وغير  ،واإلرشادية ،والزراعية ،والصناعية،تتراوح أغراضها بين

.                                                 ذلك من األغراض األخرى كالترفيه مثال 

  :أنواع األفالم السينمائية-1

تعددت أنواع األفالم السينمائية بتعدد المواضيع المطروحة من خاللها ،وسنحاول فيما يلي 

  ذكر بعض    هذه األنواع 

  :األفالم االجتماعية-1

تعتبر األفالم االجتماعية المرآة العاكسة للواقع اليومي بمختلف مظاهر السلبية وااليجابية 

  السائدة  
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ا واقعية بتصوير نقاط ،وبالتالي فهي تصور مايحدث بداخل المجتمعات ،وتعرض قضاي

  حساسة في

ة تجلب أنظار الجمهور ،ألنه الحياة اليومية ،الهدف الرئيسي منها هو معالجتها بطريقة فني

  يرى نفسه  

وسلوكه فيها ،فيسرح بخياله داخل القصة ،ويجعل نفسه من شخصياتها فيكتشف أشياء 

  .  كثيرة ويتعلم أخرى أكثر ،فيرى الجانب السلبي فيه والجانب االيجابي

 وتبقى األفالم االجتماعية ذات صيت واسع في أوساط الجمهور،وذلك لقربها من المجتمع

،ومعالجة آماله وآالمه وتقيم وضعه االجتماعي ، وقد يجد فيها حال لمشكلة تواجهه ، أو 

  تعطيه فكرة عن ذلك ،وتتجاوز

هذه األفالم ذلك فتصور أفالم تتجه لنقد المجتمع من حيث عاداته و تقاليده، ومعالجة 

  األفكار البالية التي 

تفاؤله دائمة ، صافية من النقد و غرسها المجتمع في الفرد ، فإذا ماظهر مجتمع ما ب

التوجيه ،فهو مجتمع ال يقدم لجمهوره عن طريق الفكر إال الخواء االجتماعي ، واإلفالس، 

                                      وٕاذا اتجه آخر إلى معالجة قضية

م فكرية فيه على أنها أزمة حاضرة في حاجة دائمة إلى أسئلة مليئة بعالمات االستفها

  .،استطاع أن يحل أو  يتجه على األقل إلى حل مشاكله الفكرية من خالل أفالم سينمائية 
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  :األفالم التاريخية-2

تهتم األفالم التاريخية بسرد جزء من تاريخ الشعوب القديمة،وتصوير الحياة البدائية 

وهي تنتقل من البدائي إلى  لها،وكيفية تطورها زمنيا،بعرض مختلف المراحل التي مرت بها

العصري،ولعل أهم ماساهم في هذا التحول،تلك الحروب والثورات التي كانت تخوضها 

قصد النهوض باقتصادياتها ، والخروج من دائرة التخلف،كما أنها تهتم بتصوير مختلف 

الثورات والحروب التي كانت قائمة بين الشعوب والقبائل ،وتمجيد البطوالت 

تصوير أعمال بطال تاريخيين صنعوا الثورات ،وتصوير مختلف المآسي النضالية،ب

والمالمح الثورية ،التي نتجت عن تلك الحروب ، وعرض مظاهر السلم والحرب بينها ،ولقد 

اعتبرت الكاميرا السينمائية خالل الثورات ،أداة من أهم األدوات المستعملة في الحرب 

  .صة فيما يسمى بالدعاية اإلعالمية،خا

وتعتبر األفالم التاريخية حلقة وصل بين الشعوب وحاضرها ،وهي في نفس الوقت تثقيفية 

وتعليمية ، تنقل لنا ماضي الحضارات وكيفية تطورها عبر األزمنة في جميع المجاالت 

لحالية ،حتى وصلت إلى في تطور وتقدم المجتمعات ا ساهمت،سواء كانت علمية أو أدبية ،

  .ماهي عليه

  :      ةم الكوميدياألفال -3
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تعتبر األفالم الكوميدية أفالما هزلية بالدرجة األولى ،وهي أفالم تعرض مواقف مضحكة 

،أغلب مواضيعها مرتبطة بالحياة اليومية ، بحيث تعمل على أحداث من الواقع ولكن في 

 قالب هزلي ،هدفه الترويح عن النفس البشرية ونقلها من الجو المأساة و الحزن ،إلى جو

الضحك والمرح ،و إدخال البهجة و السرور إلى قلوب المشاهدين ، للتخفيف عن آالمهم 

وهمومهم التي يحملونها ،وهي في الواقع تحمل مغزاي و أهداف غير التي تظر باألسلوب 

البسيط أمامنا ،وٕانما تطرح مواضيع حساسة في طابع هزلي يصفق جميع من يشاهده ،ولكن 

،ولو يفهم الجمهور المعنى الحقيقي لها،استطاع أن يضحك،وٕانما اليفهمه إال قليل منهم 

                                          .يبكي لمرارة القضية

وهذا النوع من األفالم موجه في غالب األحيان لجميع أفراد المجتمع على حد سواء ،بتنوع 

  .مستوياتهم االجتماعية والثقافية والتعليمية

  :  ياليةاألفالم الخ-4

أو تعالج موضوعات عن العصور القديمة هي أفالم تتعامل مع المغامرات األسطورية ،

وأفالم الخيال تعرض أحداثا غير واقعية، وٕانما توهم أعين المشاهدين بأنها حقيقة ،هذه .

األحداث والمشاهد خارجة في مجملها عن نطاق العالم الذي يحيا فيه المشاهد ،وبالتالي 

ى الخيالية في رمش العين ينبهر عندما يشاهد مثل هذه األفالم ،فهي تنقله من الواقعية إل

،وتجعله يسرح بخياله بعيدا عن مشاهدها ،والتي تكون في الغالب مخفية ومروعة للغاية 
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،ونجد من هذه األفالم ،أفالما قريبة من الواقع ،وهي أفالم الخيال العلمي ،التي تعتمد على 

ستطيع العقل ،وال ياألرضمغامرات خيالية تحدث في الفضاء الخارجي مثال،أو خارج كوكب 

  .البشري تصورها 

  :األفالم البوليسية -5

يركز هذا النوع من األفالم على معالجة وتحليل القضايا البوليسية والمتعلقة بالشرطة ،والتي 

يكون ممثليها في أغلب األحيان من رجال الشرطة وبطلها فرد أو أفراد من المجتمع ،يحملون 

ور الشرطة في ذلك متابعة هذه القضايا للتحقيق فيما في داخلهم نوايا شريرة وسيئة ،ويكون د

يجري من األمور ،قد يتعلق األمر فيها بمطاردة مجرم احترافي ،أو جماعة من اللصوص أو 

األشرار الذين يودون نشر الخراب ،واالنتقام واألخذ بالثأر من ذلك المجتمع ،وبالتالي يلجأ 

عن هؤالء المجرمين والتخطيط للقضاء  رجال الشرطة إلى لعب الدور األساسي ،بالبحث

عليهم بطريقة بوليسية ،لحماية أفراد المجتمع من خطرهم وتخليص المجتمع منهم ،ونجد هذا 

  1النوع من األفالم بكثرة في العالم األمريكي الذي تكثر فيه مثل هذه األحداث 

  

  

  

                                       

.البدايات , السينما في الجزائر ,محمد عبيدو - www.ahewar.or )16/02/2008( 1  
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 :خصائص األفالم السينمائية-2

 :القدرة على التخيل- 1

الفيلم يملك القدرة على استحضار الواقع بكل تفاصيله وجزئياته فإنه يملك القدرة إذا كان 

في أفالم الرسوم المتحركة التي بلغت قيمتها في  نفسها على بلوغ أبعد أفاق الخيال ،كما نجد

فالمتفرج يشاهد بعينيه على الشاشة ماقد اليصل إليه .اإلبداع الخيالي على يدي والت ديزني 

وأوهامه ،فهو يرى بالفعل البساط السحري طائرا محلقا فوق مدن الشرق القديم  في أحالمه

،في حين تدب الحياة في الكائنات التي لم نسمع عنها إ ال في األساطير مثل ميكي 

وتتحرك أمامنا عجائب الطبيعة ،مثل العجائز البالغين من العمر . ماوس،و األقزام السبعة 

الخ ، كذلك الصوت فإن المعاني المجردة يمكن ... هة األقزام ألف عام،و العمالقة في مواج

أن تتحول إلى شخصيات متجسدة ، واألصوات إلى أشكال ملموسة ، وبهاذا يمكن للفيلم أن 

يحيل العجائب إلى الواقع ، وأن يسجل الواقع الراهن ،ويجعل منه جزءا من الوجدان اإلنساني 

    .على مر العصور

 : القدرة على تغيير قوانين الزمان والمكان2-

الفيلم الروائي يشبه الرواية و المسرحية في اعتماده على شخصيات و حبكة ،ويشبه مخرج 

الفيلم كاتب الرواية في قدرته على تغيير المنظر في لحظة من الزمن ، لكن المخرج يغير 

ج بعي سبب التغيير ، أما المنظر دون حاجة إلى تفسير مثل هذا التغيير ، ألن المتفر 
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الروائي الذي يتبع هذا المنهج بنفس السرعة ،فإن القارئ قد   يضل طريقه إذا لم يكن في 

 . يقظته الكاملة 

أما السينما فتوفر على المتفرج كل هذا العناء ،ألن الصور المتتابعة تتعامل مع العين أكثر 

التالعب الحر بقوانين الزمان والمكان  من تعاملها مع الخيال ،هنا تكمن قدرة السينما على

،ذلك التالعب الذي يمنحها جماليتها الفنية الخاصة بها ،فمن خالل القطع ،يستطيع المخرج 

أن يختار الصورة التي تتمشى مع السياق الفيلمي الذي وضعه في ذهنه مسبقا،وهذا اإلختيار 

مون الفيلم ومادته إلى عالم مادي التحده أية اعتبارات زمانية أو مكانية ،ومن ثم يتحول مض

فالمخرج يختار منه المناظر .قائم بذاته ،وخاضع ألوامر المخرج لتشكيله من جديد 

واألصوات التي تخدم فكرته الرئيسة ،ثم يربط صورة بدالالت حسية وانفعالية ،بحيث يؤدي 

حويه كل صورة التتابع بين الصورة والصورة التي تليها ،إلى خلق معنى أكبر وأشمل مما ت

  .على حده من مكونات مرئية

  :القدرة على فتح عالم جديد3-

يوضح أحد الكتاب أن الفنان السينمائي يعرض العالم الكما يبدو موضوعيا فحسب،بل ذاتيا 

أيضا ، إنه يخلق عوالم راقصة جديدة يستطيع فيها مضاعفة األشياء ويدير حركتها وأفعالها 

يبرز إلى وجود عوالم سحرية حيث تختفي قوة الجاذبية ،وتعود إلى الوراء أو يعجلها ،إنه 

  األشياء المكسورة سليمة ،إنه ينشئ قناطر رمزية بين األحداث واألشياء ،بين 
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المواقف والشخصيات التي لم يكن بينها صلة في الواقع،إنه يدخل في اكوين الطبيعة أشباحا 

قف تقدم العالم و األشياء ويغيرها إلى مرتجفة مفككة األجسام ، وأماكن ملموسة ،إنه يو 

حجارة ، إنه يبعث نسيم الحياة في الحجر ويمنحه الحركة ، إنه يخلق من المكان  غير 

المنظم ، وغير المحدد صورا جميلة الشكل عميقة الداللة ، ذاتية و معقدة مثلما يحدث في 

  الفن التشكيلي

جسام ، وأماكن ملموسة ،إنه يوقف تقدم يدخل في اكوين الطبيعة أشباحا مرتجفة مفككة األ

العالم و األشياء ويغيرها إلى حجارة ، إنه يبعث نسيم الحياة في الحجر ويمنحه الحركة ، إنه 

يخلق من المكان  غير المنظم ، وغير المحدد صورا جميلة الشكل عميقة الداللة ، ذاتية و 

 .معقدة مثلما يحدث في الفن التشكيلي 

  :ائي و الفنون التشكيلية الفيلم السينم4-

السينما هي أكثر الفنون تركيبا ،ألنها تستخدم بقية الفنون األخرى ،ولذلك تسمى أحيانا فن 

.                                                    الفنون الممزوجة ،باإلضافة إلى تدخل الصناعة في كل مراحلها 

لقد ترك كل فرع من فروع الفنون :" ،عميد االتحاد الدولي ألرشيفات السينما  يقول توبليتز

 التقليدية     

بصماته على الفيلم  ، كما أسهم في تحديد قواعد  تكوينه ، فإلى جانب األدب المكتوب 

،هناك األدب المرئي و المسموع ، وٕالى جانب العرض المسرحي ، هناك العرض علي 
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ى جانب الموسيقى التقليدية ، هناك موسيقى تحكم تركيب العمل الشاشة ، وأخيرا إل

 "السينمائي

ويميل بعض المفكرين إلى اعتبار السينما لونا جديدا من ألوان الفنون التشكيلية ، ألن 

والحق أن الفن التشكيلي يقوم بدور رئيسي في العمل .الصورة تقوم فيها بالدور الرئيسي 

نما ،وهي تعتمد على الفنانين التشكيليين في تصميم و تنفيذ فمنذ نشأة السي. السينمائي 

  ديكوراتها و مناظرها

والتصوير السينمائي نفسه سواء كان ملون أوغير ملونا أصبح يرقى في عدد قليل من األفالم 

  1المستوى اإلبداع التشكيلي الخالقإلى 

  :القدرة على فتح عالم جديد5-

مائي يعرض العالم الكما يبدو موضوعيا فحسب،بل ذاتيا يوضح أحد الكتاب أن الفنان السين

أيضا ، إنه يخلق عوالم راقصة جديدة يستطيع فيها مضاعفة األشياء ويدير حركتها وأفعالها 

إلى الوراء أو يعجلها ،إنه يبرز إلى وجود عوالم سحرية حيث تختفي قوة الجاذبية ،وتعود 

زية بين األحداث واألشياء ،بين المواقف األشياء المكسورة سليمة ،إنه ينشئ قناطر رم

والشخصيات التي لم يكن بينها صلة في الواقع،إنه يدخل في اكوين الطبيعة أشباحا مرتجفة 

                                       
1 -http://www.formus.topmaxtech.net/index3384html(19-03-2011,15,23h). 
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مفككة األجسام ، وأماكن ملموسة ،إنه يوقف تقدم العالم و األشياء ويغيرها إلى حجارة ، إنه 

  من يبعث نسيم الحياة في الحجر ويمنحه الحركة ، إنه يخلق

دة مكان  غير المنظم ، وغير المحدد صورا جميلة الشكل عميقة الداللة ، ذاتية و معقال

  مثلما يحدث في الفن التشكيلي 

 3-أهمية األفالم السينمائية:

نتبه الكثيرون منذ أول عهد لظهور السينما إلى أهميتها وخطورة الدور الذي يمكن أن تلعبه ا

قيمهم االجتماعية و األخالقية وتغيير أسلوب الحياة الذي في توجيه سلوك الناس ،وتعديل 

اعتادوا عليه ، بل هناك من اعتبرها أبعد الفنون أثرا وفاعلية في تشكيل العقل البشري 

 .والثقافة اإلنسانية بوجه عام 

  : األهمية االجتماعية للفيلم السينمائي:الفرع األول*

تلعب السينما دورا بالغ الخطورة على نطاق واسع ،في نقل معطيات الفكر والحياة بلغة 

قوامها فهم مشترك ،و بأدوات أكثر نفاذا وفاعلية في تشكيل فكر ووجدان الجماهير ،لذلك 

 .  أصبحت السينما أداة مؤثرة في إحداث التغير االجتماعي ،وفي التنمية الثقافية 

وات الثقافة و المعرفة التي تهدف إلى االرتقاء بالمجتمع ، كما تلعب دورا والسينما أداة من أد

بارزا في تشكيل قيم المجتمع وعاداته وفنونه ، عالوة على استخدامها كوسيلة للتوجيه 

" واإلرشاد ، وٕاثارة الرغبة في تحسين المستوى االجتماعي والنمو والتقدم لدى المشاهد ،

الخيال والقدرة على التحرك من مكان إلى آخر ،عن طريق ما فالسينما فتحت الطريق نحو 
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يشاهده الجمهور ، إذ تعتبر أول عامل فتح الطريق لذلك ، وقد أصبحت في الوقت الحاضر 

 .1"قوة تأثيرية ال يستهان بها ، فقد صاحبت التقدم الفني في المجتمعات اإلنسانية

 ل االتصال الحضاري و الثقافيالفيلم السينمائي وسيلة من وسائ:  الفرع الثاني*

: 

تمثل السينما جسر لقاء الشعوب بعضها ببعض ، ويعتبرها البعض ركنا أساسيا من الحضارة 

و الفكر ، ولها دور مهم في عكس روح عصر وٕادانة التخلف وفتح عين المشاهد ،ليرى في 

  .الصورة المرئية واقعة ظروفه وحقيقته 

ها وتوزيعها على المستوى العالمي ،وتجاوزها لحواجز اللغة فاألفالم السينمائية بحكم انتشار 

من خالل الترجمة، واعتمادها على الصورة كوسيلة للتعبير ، وتركيزها على القضايا المختلفة 

،تشكل وسيلة من وسائل اتصال الثقافات والحضارات ،بغض النظر عن مستوى الثقافة ، 

  .صل به أود رجة التطور الحضاري في المتصل أو المت

فالسينما وسيلة تعبير تترجم مشاعر وأحاسيس ،تعبر عن آراء و أفكار األفراد ، فهي تمثل 

عامال أساسيا في االتصال ، فقيمتها الثقافية وأهميتها االجتماعية ، التي ما فتئت أن تكبر 

راد مع تطورها ، كلها عوامل تساهم في التقارب بين السكان ، وفي تدعيم العالقات بين األف

  ، بجذبها و جمعها الجمهور ، وبتوثيق 

   .الصلة بينه

فالسينما فن يساهم في تدعيم العالقات بين مختلف الفضاءات الثقافية ، و تساعد على 

  .الخروج من العزلة و التقوقع على النفس 

                                       

jeanne marie clerc ,littérature et cinéma France, édition catherine,schapira,1998,p1241  
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والسينما في حركة دائمة تمثل القوة الديناميكية التي ترفع مستوى العالقات بين الناس مهما 

  .كانت المسافات التي تفصل بينهم ،لذلك تعتبر أداة حوار ثقافي 

  : الفيلم وسيلة لالتصال الترفيهي: الفرع الثالث*

اعترف  جميع علماء االتصال والباحثين ،بأن الترفيه أو التسلية واإلمتاع تعد إحدى 

لحياة ، يعد الوظائف الرئيسية لالتصال ، وأن االستمتاع و االسترخاء والهروب من مشاكل ا

هدفا في حد ذاته ، يسعى إليه الجمهور المتلقي في العملية االتصالية ، وفي الوقت الذي 

يمثل فيه عن الجماهير وتخفيف أعباء الحياة عنهم ، هدفا من أهداف القائم بالعملية 

االتصالية ، أي أن أهداف طرفي العملية االتصالية تلتقي و تتفاعل حول عمليات االتصال 

  .رفيهي الت

والسينما كأداة اتصال ، تهتم بصفة أساسية بعصر الترفيه عن الجماهير ، التي تتردد على 

دور السينما ،  فالجماهير تتأثر بالصور التي تتحرك على الشاشة ، وكأنها حقيقة ملموسة ، 

مما يدفع الجماهير إلى التفاعل القوي معها ، لذلك تقوم السينما باإلضافة إلى أفالمها 

  .عنصر اإلمتاع و الترفيه

  

  : الفيلم السينمائي كأداة لدعم التعليم: الفرع الرابع*
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السينما  واحدة من القوى التعليمية الهامة داخل المجتمع ، شأنها شأن سائر وسائر وسائل  

فمن خالل أفالمها يمكن لها أن تخلق جوا مالئما لالكتشافات العلمية ، "اإلعالم األخرى ،

خاص في مجالت الصحة وأن تثيرا لرغبة في المعرفة ، وأن تنشر نوعا من اإلرشاد ال

خاصة في البلدان  1العامة ، والزراعة ، كنوع من التعليم ،ويستخدم هذا الشكل من التعليم

النامية ،حيث اليوجد العدد الكافي من المرشدين الزراعيين والصحيين ،ففي هذه الحالة 

                                                    .                                 يصبح الفيلم ضروريا لنشر المعارف العلمية

كما تستطيع السينما أن ترفع من نوعية التعليم في المدارس ،وذلك بعرض أفالم تستطيع أن 

تضفي الكثير من المعلومات الجديدة كما على الطالب ، كما يمكن لها أن تسهم في تأهيل 

تعليمية تساعد في تدعيم قدراتهم التعليمية  المعلمين ، وأن تتيح إدخال مواد جديدة وطرق

اتجاه الطالب ،حيث تلعب السينما دورا تعليم الطالب تقنيات ومهارات جديدة ،بل وتعيد 

  توجيه سلوكهم االجتماعي ،كما يمكن لها أن توجد 

أساليب جديدة في التفكير و السلوكات ، وأن تثير الرغبة في االكتشاف والتعليم لدى 

  كما أنها " الجماهير ،

تعتبر أداة للبحث العلمي ، سواء في المعامل أو مركبات الفضاء ، حيث تم إنتاج أفالم 

  1كثيرة في اآلونة األخيرة ، اتخذت هدفا لها ، وهو تفسير األعمال العلمية الحديثة 

                                       
 134،ص 1977روبير الفون جرامون ، السينما المعاصرة ،تر ،موسى بدوي ،جنيف ،شركة ترادكسيم ،بدون طبعة ، -1
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هكذا يكون للسينما دور في تنمية العلم ، من خالل عرض أفالم تخدم األهداف العلمية 

  .اتللمجتمع

                                                                                                                        
سبنسر وآخرون ،السينما اليوم ، تر ،سعد عبد الرحمن فلج ،مصر ،الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ،بدون .أ -  1

.1971ط،   
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  :ــــــــةخالص

من خالل ما تم التطرق إليه نجد أن األفالم السينمائية لها أهمية بالغة في جميع المجاالت 

تمثل جسر لقاء الشعوب يبعضهم البعض كما لها دور في عكس روح العصر وٕادانة  

.      التخلف   
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                                                                                               :تمهيد

تعتبر الدراسة التطبيقية عصارة المجهود البحثي ألي باحث علمي فمن  خاللها يحاول 

تطبيق تحليل ظاهرة والبحث في مكوناتها لتفكيك العالقات التي تربط مختلف العناصر 

المكونة لها ،وفي هذا البحث نبني دراستنا بالعمل على تحليل سيميوسياقي لنموذج عن الفيلم 

  نوع الخيال العلمي  من"2012" األمريكي

:             فيه نحاول القيام بتطبيق هذه المقاربة على الفيلم التي تعتمد في تطبيقها على مرحلتين 

  منهجية النص الفائق التي نقوم فيها بفصل الرسالة عن التعليق 

  .السياقات السبع التي نقوم فيها باستخراج السياقات من خالل التعاليق
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  :ـــــةالخــط

  مدخل إلى المقاربة السيميوسيقية  -1

  البطاقة الفنية للفيلم - 2

  التعريف بالمخرج - 3

  قصة الفيلم - 4

  الرسالة والتعليقات - 5

  استخراج السياقات  - 6
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  :مدخل إلى المقاربة السيميوسياقية

أسسها " تعتبر من النظريات الحديثة في علوم اإلعالم و االتصال ظهرت في التسعينات 

  "ألكس ميتشالي

إذ كل المفاهيم التي تأسس هذه 1موضوعها هو إظهار المعنى الذي يرافق االتصال المعمم 

النظرية باعتبارها كمؤسسة لبناء المعنى تندرج ضمن المفاهيم تفترض أن كل فعل أو نشاط 

اني يضع المعنى ضمن أولوياته مما يستلزم أن كل نشاط إنساني موجود عن طريق إنس

أن االتصال هو استعمال مجموع الوسائل : يقول ألكس منتشلي, المعنى الذي يعطيه للفاعل 

  ،الحركات  ،طريقة الجلوس ،تعديل نبرات الصوت  ،المسماة بوسائل االتصال و التحدث 

  .إلخ ...السلوكيات  ،الوضعيات 

تستخدم هذه النظرية للظواهر التي لها بداية و لها نهاية وتختلف عن بعضها البعض وهي 

فيقوم الباحث بتأويلها بالسياقات السبعة التي  ،تهتم بفهم الظاهرة التي تستمد من حالة معينة 

السياق الفيزيولوجي  ،السياق الزماني  ،السياق المكاني : وضعها ميتشالي وهي كالتالي

السياق ألعالقاتي  ،السياق الثقافي المرجعي للقيم ،ساق التموضع المتبادل للفاعلين  ،لحسي ا

  .السياق التعبيري لهوية الفاعلين ،اآلني

                                                           
1
 - Alex Muchielli .la nouvelle communication . Paris. Armand Colin. 1998.p148. 
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  :معنى االتصال في الحالة

    :الحالة

توجد من طرف الفاعلين الذين يشكلون أنظمة من , الحالة في النظرية السيميولوجية السياقية 

  ).اهتمامات,قصد ,رهانات (خالل اتصالهم 

الحالة ألنفسهم انطالقا من أي  أن العناصر البنائية  للحالة هم الفاعلون الذين يشكلون 

  .المعاني المرتبطة بعناصر مهمة حسب وجهة نظرهم 

فالحالة تكون حاملة لعدة إشكاليات رئيسية  والفاعلون من خالل أفعالهم يقومون بتسوية هذه 

  .المشاكل ويكون االتصال هنا وسيلة أساسية لهذا الفعل 

الل تحديد العناصر الثقافية للفاعلين كما يمكننا تحديد الحالة عن طريق التأطير أو من خ

فعل يحدث في الحالة يكون له عدة معاني مرتبطة  1فاتصال الفاعل هو في حد ذاته.

  2بالفاعل نفسه و بعناصر مختلفة للحالة

                                                           
1
 -op, sit,p125. 

2-  Alex Muchielli .la nouvelle communication. Paris. Armand Colin. 1998.p147. 
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:االتصال المعمم  

مكن من خالله نجد أن االتصال هو إنتاج إنساني ي,في إطار المالحظة لظواهر االتصال 

إيجاد المعنى في الحالة  فاالتصال هو كل تعبير نابع من الفاعل االجتماعي سواء كان 

هذه , مقروء أو مرئي ويكون قادر على فهم المعنى في سياق مالئم للفاعلين المعنيين

  .التعابير تكون عبارة عن فقرات اتصالية متقطعة 

الكالم  اللفظ شبه اللفظ  لغة التبادل " يادي فاالتصال له عدة معاني أكثر من معناه االعت

على المستوى الذاتي  سلوكيات الفاعلين االجتماعيين ما هو غير اتصالي  كل ما يفعل 

كل ماهو  غير اتصالي يعتبر إذا . 1هو حامل للمعنى" وكل ما يقال و يكتب ....... ويقال

  .او إيجاد السياق المالئم لقراءتهتمكنا من قراءة العالمة 

باعتبار أن المعنى , دون فهم السياق و المعنى " فقرة االتصال " كما ال يمكننا تعريف 

  .مرتبط بالسياق و العمل على السياقات يقود إلى تحوالت في معنى االتصال للظاهرة

االتصال ليس ظاهرة للتفكير على المستوى الذاتي  بل يجب التفكير فيه على أنه ظاهرة تنبع 

 2تلفة نهائية من فاعلين اجتماعيين للحالةمن تعابير مخ

  

                                                           
1
 -Alex Muchielli . Theorie des processus  de la communication. Paris : Armand colin.1998 . p13. 

 
2
 -  Alex Muchielli. Op.cit . P14. 
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  :ةالسياقي

  .العديد من البحوث أشارت إلى األهمية األساسية للسياقية في معنى االتصال

المعنى يولد من عالقة  وأول العناصر من : معنى الكالم يعود إلى الظروف التي نطق فيها 

هذه العالقة هي السياقات التي يدور فيها التبادل من خالل تشغيل المحاور لمجموع 

الحوارات  والسياق الذي فيه يجب أن يتلقى المستقبل رسالته  ما نقوله يتبع نظرا للظروف 

  . م الحاضرة في الكال

السياق يمد المعنى الذي يولد من وضع , الحالة التي نتصل فيها هي أساسية في االتصال 

عالقة بين النشاط االتصالي و عناصر السياق هذا يقام من طرف مختلف الفاعلين في 

  .1االتصال

  :المعنى غير قابل لتفريق ظروف إنتاجه 

لسياق العام يبين لنا الظاهرة التي نجد يمكننا اعتبار جزء من السياق العام  أيضا اتصال فا

فيها الفعل يكون أكثر من المعنى  وغالبا ما تنتج تأثير مجموع السياقات الحاضرة دائما 

  )العادات الثقافية و النخبوية(

إذا عوضنا اللغة في السياق عن باقي اللغات المنطوقة  نقوم باتباع واحد من المعاني 

 .1المهمة للغة

                                                           
1
 -  ipid. P15. 
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 السياقات المختلفة  المبنية لحالة اتصالية:

و أي تحليل ظاهراتي يمكنه التحقق  ،هي أبعاد لكل حالة اتصالية :تعريف السياقات

يبنوا أهمية الفضاء و الوساطة لهذا البعد في تأثيرهم على االتصال  ،فالباحثون في االتصال 

  .و عالماته

 أيضا البحوث األنثروبولوجية مرورا ب

  . 2أعمال أهمية االتصال للحواس العامة وأعماله تحدثت عن

لنبين أهمية البناءات الزمنية و المعنى المأخوذ من خالل التنظيم الزمني للنشاطات و أيضا 

مدرسة الظاهراتية األج االنجليزية  توضع مع  المجهودات التي يقوم بها كل الفاعلين ألجل 

كل أعمال , بلعب دورهم العالقاتي  وتسمح لهم. تموضع اآلخرين في الهويات التي تماسبهم 

قاموا بتصنيف أشكال العالقات و نوعيتها الذين أكدوا على الوجود   ،علم النفس االجتماعي

علماء علم األج  ،الثابت للمرجعية النموذجية لكل النشاطات االنسانية في الحياة اليومية 

واهر االتصال بوجود مرجعية الظاهراتي و علم االجتماع أثبتوا أهمية وجود الفاعلين في ظ

 3لهوية الفاعلين أنفسهم

 

                                                                                                                                                                                     
1
 - ipid .p16. 

2
 Alex Muchielli.la nouvelle communication.Op .cit . P20. 

3
 -ipid ,p21. 
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 السياقات السبع:

يقصد به أن للمكان الذي  نتواجد به أثناء إنتاج وتمريرا لرسالة  : السياق الفضائي  

دالالت مختلفة وتأويالت متعددة   أثر في  تغيير معناها واعطائها. اإلعالمية  كانت أم ال 

  ,  فإلقاء خطاب موجه للجماهير بداخل أ ستديو تلفزيوني يختلف من إلقائه في ساحة عمومية

فلكل مكان داللته الخاصة به كذلك بالنسبة للديكور و المحيط التي تؤثر فيه العملية 

  .االتصالية 

الة معينة لها زمن محدد النتاجها كل عملية اتصالية تهدف إلى ايصال رس: السياق الزماني

و بثها من أجل رصد أكبر تأثير ممكن لها  لوقدمت أو أجلت عن زمنها المحدد لفقدت أثرها 

كما تغير معناها ألنها أخرجت , وأصبحت غير قابلة لالستعمال و التفاعل مع مضمونها 

  .عن سياقها الزماني الذي أنتجت فيه 

الشم ,البصر :ل يتواصل بواسطة مجموعة من الحواسالفاع:السياق الحسي الفيزيائي 

الذوق فكل فعل من أفعال االتصال يجد الفاعل نفسه في علم مادي وحسي ,السمع ,اللمس,

  .يساهم في معنى التبادل االتصالي 

  

  :سياق التموضع المتبادل للفاعلين
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فيها كل واحد  إن الحياة التي نعيشها ولوظائف التي تؤديها هي بمثابة خشبة مسرح يتقمص

له دوره في تلك الفترة الزمنية المحددة بمعنى آخر أن الفاعلين في العملية االتصالية يتبادلون 

  .األدوار فيما بينهم 

إذ يحاول كل شخص أخذ مكان يجع له يتحكم في زمام األمور وفي سير الرسالة بحكم 

  .الدور الذي خول له

  :السياق الثقافي المرجعي للقيم 

تميز به األفراد عن بعضهم البعض هو ما يمتلكونه من ثقافات متنوعة يحاول كل إن ما ي

واحد أن يتمسك بها قدر اإلمكان فتصبح من الركائز التي يستمتع بها الفاعلون في العملية 

االتصالية فلكل واحد مرجعيته الثقافية الخاصة  به التي نشأ عليها ويحاول تجسيدها بأكبر 

  .الرسالة اإلعالمية قدر ممكن في تمرير

  :السياق العالقاتي

يقصد به أن الفاعلين في العملية االتصالية يقومون ببناء عالقات مؤقتة أثناء تقمصهم 

لألدوار في تمرير الرسالة االتصالية بهدف كسب ثقة الطرف اآلخر مما يسهل تحقيق هدف 

  .مضمون الرسالةأجل توضيح للعملية االتصالية ويمكن له تجسيد أدوار مختلفة من 

  :السياق التعبيري لهوية الفاعلين 
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يعتبر الفرد نتاج المجتمع الذي نشأ فيه فهو بمثابة الممثل عنه بما يحتويه من تعدد األفكار 

و المعتقدات حتى وٕان بدى ذلك صعبا ألن األفراد مختلفون عن بعضهم ولكن الفاعلين في 

لحظة لذلك يحاول كل واحد االلتزام بما يعبر العملية االتصالية يمثلون مجتمعهم في تلك ال

  .عن حقيقة مجتمعه 
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:ملخص عن مخرج الفيلم  


 ��و���رت  �1955و���ر��10رج ������
 و���� أ����
 و�د �
: ا��ر��ش رو�ن�

� ا�ر�م وا���ث��� ����� 
، و&د ا���ق  �$������ �دأ ����� ا��#��" �
 أ������ ��!ط رأ�� �

��ر���� ا.�راج �
 �در�" ا������ �
 ��و��- ، *�� ���ر �
 ,�ره *(�را �ول أورو�� 

، ���7وز 4وا�د أ��2� ا����5ر وأ�ر�*� ، 4رف �$��2� ا��
 ����$ ��#��" ا���1رة وا/*�ن 


 و� 
و�ن ��ن .م ��� �597� ا���رج ا�(��ن �4ر ا/*(ر 854 ا.ط2ق .دو�ر أ�ر�*

:                                                                                 �2� ا��
 أ��7#�أ�  

 

1984 :Le prince de Larche de néo . 

1985 : Joey . 

1988 : Hollywood mouter . 

1990 : moon 44 . 

1991 : universal soldier. 

 1994: La porte des étoile; star gâte . 

1996 :independences Day Le jour . 

1997 :Godzilla. 

2000 : the patriot . 

2003 :Le jour d après . 

2007 : 10.000.   

2009 :2012 
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2011 :anonyonous 

2012 :gaia age3.d 
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 البطاقة الفنية للفيلم:

  2012:العنوان

  روالند ايمريتش: المخرج

  روالند ايمريتش،هارلد كالوزر:قصة وسيناريو

  جون كوزاك ،ثاندي نيوتن ،شيويتيل ايجيفور: بطولة

جون كوزاك،أماندا بيت ،شيويتيل ايجيفور ،ثاندي نيوتن ،توماس كارتي ،أليفر :فريق التمثيل

  ...بالت ،وودي هارسون ،داني غلوفر ،ليام جيمس،مورغان ليلي

  كولومبيا بيكتشرز:الشركة المنتجة

  .بمصر2009نوفمبر11:العرضتاريخ 

                             يكيةبالواليات المتحدة األمر 2009نوفمبر13                  

.                              مدينة فانكفور تم تصويره بين الواليات المتحدة األمريكية وكندا :أماكن التصوير

مليون                                                           260-دوالر أمريكي200,000,000:ميزانية الفيلم 

  461,371,032:إيرادات الفيلم 

                                                              االنجليزية         :اللغة 

                                                 .                                      الواليات المتحدة األمريكية : البلد
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.                                                                                                    خيال علمي: نوع الفيلم

  .د158: مدة العرض

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ملخص عن فكرة الفيلم 
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يعم الدمار أنحاء الكرة األرض  ،حيث 2012في  الفيلم يحكي قصة نهاية العالم المتوقعة

وتغرق مياه المحيطات جميع مدن األرض إال أن مجموعة منتقاة من سكان األرض تجد 

ة  طريقها نحو الخالص من هذه النهاية الفظيعة،للعالم في مجموعة من السفن الفضائي

من أساطير حضارة وقصة هذا الفيلم مستوحاة من أسطورة  المبنية خصيصا  لهذه الكارثة

مجاال  المايا القديمة في أمريكا الوسطى، الخاصة بانتهاء العالم بسبب ظاهرة كونية تسبب

.                                                                 ويعكس قطبيها فتتفجر البراكين والزالزل المدمرة مغناطيسيا قويا يذيب األرض 

سنرى البطل جاكسون كترس والذي يلتقي بأحد العرافين فيحكي يل الفيلم وٕاذا نظرنا إلى تفاص

له أن العالم  سينتهي خالل أيام وبأن عليه الذهاب للصين حيث قاموا بصناعة سفينة 

خاصة لمقاومة التصدعات واالنهيارات الشديدة ،وبالفعل ما إن يتحرك البطل من مكانه حتى 

كاليفورنيا ، فيسعى جاكسون النقاد أطفاله من خالل تبدأ األرض في التشقق ويتم تدمير 

طائرة قام باستئجارها، وبالفعل يتمكن من الوصول إلى الصين في رحلة مليئة بالصعاب 

،ولكنه يكتشف أن هذه السفينة  مدفوعة األجر ألصحاب النفوذ واألغنياء فيقوم بتسلقها هو 

دين على سطح األرض والمفترض أن وأفراد أسرته في الوقت الذي تعاطف فيه بعض الموجو 

يلقوا حتفهم ،فيقومون بحمايتهم معهم في هذه السفينة وينتهي الفيلم بنجاة من احتموا بها 

وبالفعل والظهور على سطح األرض مرة أخرى ، وقد قام المخرج بإبراز أن كال منهم بدأ 

.                          المسيحيينيدعوا ربه سبحانه وتعالى بطريقته الخاصة سواء كان من المسلمين أو 
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  :الرسالة و التعليقات

  :الرسالة
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في اعطاء فكرة عن القصة أال وهي نهاية العالم والمؤسسة   2012تمثلت الرسالة في فيلم  

  .المنتجة له باالضافة إلى المخرج

  ا�5!ط�ت وا��!�ط�ا�ر���"                                     ,ور 

 

 

 

�ؤ��" ا����ج ا�������
 *و�و���� 

��*�رز �روج �ن �2ل ھذه ا���دة 

  1012ا����9" ا��,ر�" �=�5م ا���  

:  ���5رج رو�ن إ���ر��ش �ن   

  ث 9ث ا�8 5

   

 

 

�4وان ا�=�5م �5ون أزرق 854  �ظ#ر

�5=�" �وداء وھو ��ر�- ��9!د ��#��" 

إ�8     11:18ا���9م وذ�ك �ن     

11:22 

 

 

يظهر من خالل هذا المشهد رحلة 

جاكسون مع عائلته خوفا من الدمار 

الذي عم كولومبيا والذي سوف يشمل 

 49:54إلى  47:04العالم كله من 
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 �ن �2ل ھذا ا���#د �2�ظ 

إ�8  58:14�دوث *وارث وذ�ك �ن 

58:20 

      

 

من خالل هذا المقطع  نالحظ أن 

الفاعل الجيولوجي أدريان وآخرون 

ريطة التي المناطق يالحظون على الخ

 01:25:46التي وقع فيها الزلزال من 

  01:26:25إلى 

  

من خالل هذا المقطع نالحظ  

مجموعة من الفاعلين مسرعين إلى 

الصعود إلى سفينة خاصة خوفا من 

الكارثة التي سوف تحل بهم  وهذا من 

  02:02:06الى 02:01:13

 

 

في هذا المقطع نالحظ أن رغم 

إال أن  الكوارث التي دمرت كل شيئ

هناك من كان له حظ في الحياة وذلك 

02:20:43الى2:19:52من   
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تمثلت التعليقات  في كل ما هو إضافة إلى الرسالة والذي من خالله قمنا : التعليقات

 .باستخراج السياقات

 

 صور اللقطات والمشاهد

 

التعليقات                         
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وهو في سيارة صورة الفاعل أدريان 

ه إلى منجم ميجادينج في أجرة باتجا

01:29الى 01:27الهند من   

   

 

ون مع صديقه و لقاء الفاعل جاكس

: 46إلى     01:44تعانقهما  من   

01 

 

 

بلون أزرق     2010تظهر لنا سنة   

فاتح على خلفية لمنطقة التبت في قرية 

ينج وهذا من   مشوم 

08:38إلى08:37  

 

 

  الفاعل جاكسون ليأخذ أوالدهمجيء 

وتعانقه مع ابنته وهذا من                    

 13:50  إلى 13:48
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الفاعل الرئيس األمريكي مع ابنته يشرح 

 19:28الى  19:05لها الوضع من

الفاعل جوردون يتمسك بزوجته كيت 

 34:47الى 34:37في المتجرمن 

 

  تماسك الفاعلة كيت مع أوالدها 

  46:42الى 46:41من 

 

تظهر لنا طائرة محلقة في الفضاء مع 

سقوط شعالت من النار آتية من 

  السماء

لىإ 01:01:26من  01:01:17  
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يتبين لنا من خالل هذا المشهد لجوء 

الناس الى الصالة والدعاء من اهللا 

 عزوجل أن بنجيهم من الكوارث الفضيعة

 01:04:09وهذا من             

 01:04:21الى

 

 

 
 

تظهر لنا صورة لكنيسة  فيها مجموعة 

يتعبدون بطريقتهم الخاصة  الفاعلين من

  من

  01:26:44إلى  1:26:32

  

    صورة الصطدام السفينة باألمواج 

  

 02:04:46إلى 02:04:43من 
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والده الفاعل جاكسون يعانق زوجته و أ

 02:17:08من الكارثة منبعد نجاتهما 

02:17:14الى  

صورة ظهور سفينة على البحر وراءها 

شمس ساطعة بعد النجاة من الغرق من    

             02:17:27الى 02:17:22
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  :استخراج السياقات 

  في هذا الفيلم يوجد ثالثة أماكن رئيسية يشكلون السياق المكاني :  السياق المكاني

: سطح األرض ، البحر ، الفضاء وكل واحد منها تندرج تحته فضاءات ثانوية تتمثل في 

  .مناطق المختلفة، البحر ، السفينةسطح األرض ، السيارة ، المتجر ، الكنيسة ، الكعبة ، ال

  . الطائرة المحلقة في الجو : الفضاء 

المناطق التي جرت  يتبين لنا سطح األرض في هذا الفيلم من خالل صورة: سطح األرض 

فيها أحداث الفيلم  كما تظهر صورة المتجر أين نجد الفاعل جوردون مع كيت يشترون 

االغراض ، كما تظهر صورة لكنيسة أين نجد مجموعة من الفاعلين يتعبدون فيها وصورة 

أخرى لكعبة فيها أيضا مجموعة من الفاعلون يتعبدون ويطوفون حولها  كما تظهر صورة 

  .رة الفاعل أدريان وهو في سيارة متجه إلى منطقة ميجادينج  الهند أخرى لصو 

يتبين لنا البحر في هذا الفيلم أين تظهر صورة الفاعل جاكسون مع ابنه في السفينة : البحر 

كما تظهر صورة أخرى لسفينة تصطدم باألمواج  باإلضافة إلى صورة أخرى لسفينة أخرى 

  . بعد النجاة من الغرق 

يتجلى ذلك من خالل الطائرة المحلقة في الجو وتظهر لنا صورة للسماء تأتي منها : الفضاء

  .شعالت من النار 
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يتجلى ذلك في ظهور مجموعة من السنوات في الفيلم  باإلضافة إلى : السياق الزماني 

  . موضوع الفيلم هو عبارة أيضا عن زمان 

القات عن طريق االتصال اللفظي في هذا السياق الفاعلون يقيمون ع: السياق العالقاتي 

و الغير اللفظي من أجل تأثير الطرف اآلخر على إظهار المعنى فالفاعلون في هذا الفيلم  

يعملون على بناء عالقات  مختلفة سواء كانت لفظية او غير لفظية  ويتجلى ذلك في تعانق 

  .الفاعل أدريان مع صديقه 

وردون مع زوجته  باإلضافة إلى عدة صور وكما تظهر لنا صورة أخرى لتماسك الفاعل ج

  أخرى تبين هذا السياق سواء كانت لفظية أو غير لفظية 

القيم مختلفة  ومتعددة  فهي تحدد المعنى الذي يكون :  السياق الثقافي المرجعي للقيم

  . مشترك من طرف مجموعة أو أفراد 

موعة من الفاعلين يتعبدون  وفي هذا الفيلم تتجلى القيم الثقافية من خالل صورة فيها مج

و تندرج . بطريقتهم الخاصة و بلباسهم الخاص  سواء كان من  المسلمين أو المسيحيين 

كل فاعل هذه القيمة أيضا ضمن السياق التعبيري لهوية الفاعلين و ذلك من خالل تمثيل 

الرأسمالية  فمن كما تظهر لنا في الفيلم قيمة ثقافية سلبية تتمثل في لمجتمعه الذي ينتمي إليه

له المال و النقود يجد طريقه نحو الخالص ، بينما تظهر قيمة أخرى إيجابية تتمثل في 

  مساعدة اآلخرين و تتجلى في فتح البوابة للصعود إلى السفينة لحمايتهم من الكارثة
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�ل ا�0�ت ��� ا�0�رة ، '�� !�أت ����� ��9 '���   ا,��+���Mا�زد+�د ا����& ود Bو�

8�M�  و HMل '��ة �� !�A  ا���!�A  ازدھ�ت ا������   ا,��+�& ا7
��ج���Qة '& 

 ا,دب أkQ8ا����Gة '& ھ5ه ا���Eة و   ا,'Hما��=�� �A  أ
��	ازدھ�را ����Y و#�  ا,��+���

 N�9 A5+� ا������ و�^�� T)� ! ��1ت و روا+�ت  + �د��� A� &��� ما�H',ا���1ر  ا ��5


  kل    1909ا��� -  	�E+�<–  T���ذ �A روا+� ����P  و��ن +��-  � ; ا�MCو ا��

اذ     1912  -ا��5!��  –ا,��+�&  #� ظ(� �Q# A- '& ��د �A ا,'Hم ا����0ة �A أ!�زھ� 

��h ا� ��0ي ��- �� ھ� أ��+�& ���! 	�E+�< ف�� 

� ا������ �
�ر ���8� ا����م '& '��ة �� ! � ا���ب ا� �����  ا,��+���و#� ازداد )Y!

1924-        1882-و 9���س ھ�ر!� ا+��I–  Uر�& A�!�I  – أ�=�ل ا,و��  


�(� �A  !�أتوھ�5ا � � -�!  W�F�9 �=+��ا������ و  !����"�'�ت������   أ��+��ا������ ا�

 ��� ، &�Eا� A��
"Cتا���T ا�#��0دي و ا��  &' T��Eات  أ��+��� �+�� ���8� ا��HMل ا���

   1910 - 1918    kQ8وأ ��+��,   B#�1'& ا������A ا�#��0دي و ا��E& ،  ا�h+�دة�  

�ع �A ا����د ��     ا,��+���ا������  أ�8ب أن إ����1ت ا���ت ھ5ه ا���
1933    

       1929ا�#��0د+�      ا,ز��و
��?P  ا,ورو!���A !��(� ا����'��  أ�Qبو��ن ذ�N � �ة 


�� و �F+�! A� �8�M ��'ا���� 	
و �B ا
��ع ا���ب ا� ����� ا�=�
��  �9ا> 	  أ���
��و��

�=��ا !����ب  �XC�9ا���  ا,��+���"�- واkV ����"� و �F��9 ا������ ! ا,ورو!��ا������ 

��ت ��X'�� وا#��0د+�  و رT4 ذ�N �"�ر��  أ��دتو #� D��  ا>�ھ��ھ���� 
�E(� و 9  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

65ا'�� رو!���ن ، 
UE ا���>B ، ص د  

 

                                                             19  




 ا�������  -��� ا���� ا�ول                                                                  ا�

�A ا����م '& ا���G� ا� ���+� أو ا� �- '& ا��Hھ& �����  ورم ذ�N ا��� ا���� !-  ا��=��

������ و H'`�  g0#ما����G/  ا,��+�&ا������?&  ا7
��جا���(�ر ���  إ#�Qلوازداد Qا�

��ب '& �1 ذا9(�  ا,��+�&ا��q ا����?�� و ا�^�ب �� A�+ T�  �E�EFت ا�H+� ا�� r ! B�

 ��XC9&�ا� ���+� أو ا��Hھ&  ����� ، �Iرك ا����م '& ا���G�  ا,��+������ ا������  أ

�د+�ھ�ت  ا����
�� ، و� ا,'Hما���+�� �U�9 T و ا������ت ا������+� ا�=�!�� �A  وأ
��Y(�ا�

 A�hا� - E! �E�EFت ا�H+� ا�� r ! B� دھ��1وا�8	 و>  

ا��& ��
	 P�� 9 ا��=�� �A  ا��������! � ا���ب ا� ����� ا�=�
�� '�� !�زت ا������  وأ��


���ت �E�G� �8�Mت ا���ب ا� ����� ا�=�V���   ا,ورو!���� ��� ا����� �ت ا�� �Q� 9و

��0ر  �1< !�أت  ا,�=�ا����     1946
�د  و��A ! �ھ� !�أت !�����ر!�� '& �9ر+J ھ

9 �
& �A �"��- ������  وھ�� +��ل د+��E رو!���ن  :   	
ھ& أ�=� ا����ات     1946��

 �Mآ 	
�د ��� �����   ���8ة   إ�Vا!�N�9 ا���� ا� I ��' ���Y(�ت  أ+��(�ر!�� '& �9ر+J ھ

�ھ�ت إ�� ز+�دة أ>�ر ����(� !��Q�      1946أI(�  و '&  +���2% ّ... 25ا�FVت ا�  

�دة � Nب ذ��Q
��ج أورو!�و�A أm�  ن�+hEر ا����.ا������?& و�N�5 ظ(  

�ات ا�������Gت و ا�������ت و ا��Q ����ت '��ة  ا,��+���ا������  !�أتو#� � &' -M�9

1�ل ا��0اع  B�Vا�ا���'��& '& ھ5ه  ا,��+�&ا���ب ا��Qردة و��
	 A� ��=���! T�)9 ا��

�ر 8�M� ���ل ا���Eة ، وأ��F	 اھ����� !��^� و�A� N�5 ا����1� ا������ F9 ت�)I  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

209!���ن ، 
UE ا���>B ، صد+��E رو -   

216د+��E رو!���ن ، 
UE ا���>B ص  
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 ا�������  -��� ا���� ا�ول                                                                  ا�

 �8�Gات ا��XDا��0+�ا��  ���' kQ0��ل ���ل أ'Hم ا���Gل ا� ��& ا��& M�9� و د�ا�0


& ����Cل ����?��  ا,��+�����hات ا������  إ�1ى! � ��ل ا�T��E ا���ر9M��4 د �'�Vإ

�رات ا������  '& ا������ Fا,��+��������� ا��  Nا� ���� و ذ� �+�aا�� P�� 9 �1< �8رت ،

 �����ر و 9 �ف ا���Eة  وإ� 
��ج��5 ���0/ ا��Q ���ت وإ�� +F�+و TGa�+ة��M,ا 

 ��1� ; !��
�ف  �� Nت و ا����+� وذ����Gام ا������ت ا� ���� '& ���ل ا�0�رة و ا�0�!

 	�M0- ، و#� دEم'& ھ5ا ا�H'ة �1<  أh�� TھC� &�� ل ا���Gا��)

� وا �  إ��� -�� وأ��9

�ع V�ا��FG ا���دم �A ا��Gرج ھ� ا�����F  و ا7رھ�با���اE��G� &)' B�V� ، و�8ر �

,��� ا,���ل ا������?�� ا,��+���  '& ا���Eات ا,��Mة   
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 ا�������   -���  ا���� ا�ول                                                               ا�



 ا�
	ل ا�����
   



 ا�
	ل ا����ث
   



 ا�
	ل اول



 


 وأھ����� ������ ا���ل ا����ث                                       ����ص ا���م ا�
  

  :����ــــــــــــــــــــــــد

  


� و�
�� ھ��� �ن و���ل ا����ل وذ�ك ��� ��و
	 �ن ����ص ����
�ر ا���م ا�����

  .�# ھذا ا�(�ل إ�
	��طرق  �� �وفذا �طرو� ،ھوھ# ���دد ���دد ا��وا!
  ا�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                               



 


 وأھ����� ������ ا���ل ا����ث                                       ����ص ا���م ا�

�ث ا�ول� .ا���"م ا������! ���و�� وأ�وا �: ا��

، �����رة +ن ����� �ن ا��ور ا���وا�
� ا�*�+ 	�-� #����
+ن �و!وع أو 
�رف ا�(
�م ا��

ا����13 أو ظ�ھرة ��
�� �ط�و+� +�2 3ر
ط ��(وف +�2 �1رة ،��راوح �دة +ر!	 

 	�
ط وا���م .+�دة �ن د��6ق إ�2 ��+�
ن ،�ب �و!و+	 وا�ظروف ا��# �


� ��د و�
�� ھ��� �ن و���ل ا����ل ا��# 
�1ن ا���دا��8 ��و!
7 و�(�
ر ����
ا��

�# �;��ت 1*
رة ،و�  ���ت وأ+��ر ����(� ،و����دم  ا��(�+�ت وا����6ت ا���9
رة


ث ����دم �# ا��;��ت 
� �# �;��ت +د
دة ،و�<راض ���ددة ����
ا���م ا��


ن ا?+�م وا?ر�3د �
� ،وا?ر�3د
� ،وا�زرا+
� ،وا����+
�،��راوح أ<را!�8 �
ا����

 �*� 	

ف و<
ر ذ�ك �ن ا�<راض ا��رى ��1�ر�B*�وا�،.                                                 

-
������  :أ�واع ا���م ا�

 #�
 ��
���دد ا��وا!
  ا��طرو� �ن ����8 ،و���ول � �
����
��ددت أ�واع ا���م ا��

  ذ1ر ��ض    ھذه ا��واع 

1-
  :ا���م ا%$��� �

�ر ا���م ا�;���+
� ا��رآة ا�����1 ��وا6  ا�
و��� �
��;

� وا�������ف �ظ�ھر ا��� #�

  ا����دة  

���و
ر ��Bط  �
،و������# �8# ��ور ��
دث �دا�ل ا��;����ت ،و��رض 6!�
� وا6�

   #� ����  

 	��
� �;�ب أ�ظ�ر ا�;�8ور ،�� �B

�ة ا�
و�
� ،ا�8دف ا�ر�
�# ���8 ھو ����;��8 �طرا�


رى �(�	    


��	 دا�ل���8 ،�
�رح 
�8 �
1�3ف أ3
�ء  و��و1	 ���
ا���B ،و
;�ل �(�	 �ن ��3

#��;

	 وا�;��ب ا�� #�
رة و
���م أ�رى أ1*ر ،�
رى ا�;��ب ا���*1  .  



 


 وأھ����� ������ ا���ل ا����ث                                       ����ص ا���م ا�

و��2B ا���م ا�;���+
� ذات �
ت وا�  �# أو��ط ا�;�8ور،وذ�ك �Bر��8 �ن ا��;��  

�13�� � �8

م و!�	 ا�;���+# ، و6د 
;د �B�و 	وآ�� 	;� آ������، أو ،و� 	وا;8� �

  ��ط
	 �1رة +ن ذ�ك ،و��;�وز


ده، و����;� ��B� و 	ث +�دا�
ھذه ا���م ذ�ك ���ور أ��م ��;	 ��Bد ا��;��  �ن 


� ا��# ���  ا���1ر ا�

<ر��8 ا��;��  �# ا�(رد ، �Gذا ��ظ8ر �;��  �� ��(�ؤ�	 دا��� ، ���
� �ن ا��Bد و 

ن طر
ق ا�(1ر إ� ا��واء ا�;���+# ، وا?��س، ا��و;
	 ،�8و �;��  � 
Bدم �;�8وره +

�
                                      وإذا ا�;	 آ�ر إ�� 2���6 �;!

�����ت ا���(�8م  ��

	 +�2 أ��8 أز�� �!رة �# �;� دا��� إ�2 أ���� ��� �
�1ر


� ،ا��ط�ع أن 
ل أو  
�;	 +�2 ا�6ل إ�2 ل ��1�3	 ا�(1ر
� �ن ��ل ����
  .أ��م �

2-
  :ا���م ا���ر���

 �

�ة ا��دا���رد ;زء �ن ��ر
I ا�3�وب ا�Bد
��،و��و
ر ا� �
�
�8�م ا���م ا���ر

��رض ����ف ا��رال ا��# �رت ��8 وھ# ���Bل �ن ا��دا�# ،�

� �طورھ� ز��)
��8،و1

ا��# ��1ت إ�2 ا���ري،و��ل أھم ����ھم �# ھذا ا��ول،��ك ا�روب وا�*ورات 

��و!�8 �6د ا��8وض ��6���د
���8 ، وا��روج �ن دا�رة ا����ف،��1 أ��8 �8�م ���و
ر 

���ل ،و��;
د ا��طو�ت Bوب وا��ن ا�3
�����ف ا�*ورات وا�روب ا��# ��1ت ����6 

 #�Lر ����ف ا��

ن ���وا ا�*ورات ،و��و
�
���و
ر أ+��ل �ط�ل ��ر،�
ا��!��


��8  وا����7 ا�*ور
� ،ا��#���;ت +ن ��ك ا�روب ، و+رض �ظ�ھر ا���م وا�رب 


� ��ل ا�*ورات ،أداة �ن أھم ا�دوات ا�������� �# ����
،و�Bد ا+��رت ا���1
را ا��

���د+�
� ا?+��
�ا�رب ،�� 2��
 ��
� ��.  

 �
)
B*� رھ� ،وھ# �# �(س ا�و6ت!�
ن ا�3�وب و���B و�ل  �
�
و����ر ا���م ا���ر


� �طورھ� +�ر ا�ز��� �# ;�
  ا��;��ت و��)

� ، ��Bل ��� ��!# ا�!�رات و1�
�

، �
��2 و��ت إ�2 �# �طور و�Bدم ا��;����ت ا ��ھ�ت،�واء ��1ت +��
� أو أد، �
���

	
  .��ھ# +�



 


 وأھ����� ������ ا���ل ا����ث                                       ����ص ا���م ا�

3

ا���م ا�'و��د� -1      :  

���در;� ا�و�2 ،وھ# أ��م  �
�ر ا���م ا�1و�
د
� أ���� ھز���� �1��رض �وا6ف �!


ث ���ل +�2 أداث �ن ا�وا6  و�1ن �# � ، �

�ة ا�
و����،أ<�ب �وا!
��8 �ر��ط� 

��6ب ھز�# ،ھد�	 ا��رو
7 +ن ا��(س ا��3ر
� و��8�B �ن ا�;و ا��-��ة و ا�زن ،إ�2 ;و 

ا�!ك وا��رح ،و إد��ل ا��8;� و ا��رور إ�2 �6وب ا���3ھد
ن ، ����(
ف +ن آ��8م 

���وب وھ�و���8م ا��# 
��و��8 ،وھ# �# ا�وا6  ��ل �9زاي و أھداف <
ر ا��# �ظر 

���� �# ط��  ھز�# 
�(ق ;�
  �ن 
�3ھده ،و�1ن   

ط أ����� ،وإ��� �طرح �وا!��ا�


B# ��8،ا��ط�ع B#1 �
(�8	 إ� �6
ل ��8م ،و�و 
(8م ا�;�8ور ا����2 ا��
ك،وإ��� !
أن 

  ��رارة


�ن �;�
  أ�راد ا��;��  +�2 د �واء ،���وع وھذا ا��وع ��ن ا���م �و;	 �# <��ب ا

�
�

� وا������B*وا� �
  .���و
��8م ا�;���+

4-
                                                                             :  ا���م ا������

��M �و!و+�ت +ن ا���ور ا�Bد
�� ھ# أ��م �����ل �  ا����9رات ا��طور
� ،أو ��


�B ،ھذه .B �8�-�وأ��م ا��
�ل ��رض أدا*� <
ر وا6�
�، وإ��� �وھم أ+
ن ا���3ھد
ن 

 #������
	 ا���3ھد ،و� �

داث وا���3ھد ��ر;� �# �;���8 +ن �ط�ق ا����م ا�ذي �ا

�8ر +�د�� 
�3ھد �*ل ھذه ا���م ،��B�� #8	 �ن ا�وا6�
� إ�2 ا���

� �# ر�ش ا��
ن ��


 �

دا +ن ��3ھدھ� ،وا��# �1ون �# ا���9ب ��(
� و�رو+� ���9�� 	��
��،و�;��	 
�رح 

�� �ن ا�وا6  ،وھ# أ��م ا��
�ل ا����# ،ا��# ����د +�2 
،و�;د �ن ھذه ا���م ،أ���� 6ر

 
دث �# ا�(!�ء ا���ر;# �*�،أو ��رج 1و1ب ا�رض،و� 
��ط� �
��
 ���9رات �

  .ا��Bل ا��3ري ��ورھ� 

5- 
�  :ا���م ا��و��

                                                           

 



 


 وأھ����� ������ ا���ل ا����ث                                       ����ص ا���م ا�

���3رط�  �B���وا�� �
�

� ا��و��!Bل ا�
�
ر1ز ھذا ا��وع �ن ا���م +�2 ����;� و�


�ن �ن ر;�ل ا�3رط� و�ط��8 �رد أو أ�راد �ن ا��;��  �،وا��# 
1ون ��*�
�8 �# أ<�ب ا


��ون �# دا��8م �وا
� 3ر
رة و�
�� ،و
1ون دور ، �
�!Bھذه ا� ���ا�3رط� �# ذ�ك ���

��ط�ردة �;رم ا�را�# ،أو ;��+� �ن  �8

;ري �ن ا��ور ،6د 
���ق ا��ر � ��

ق �B���

ا���وص أو ا�3رار ا�ذ
ن 
ودون �3ر ا��راب ،وا����Bم وا��ذ ���*-ر �ن ذ�ك ا��;��  

ث +ن����، #����
�;- ر;�ل ا�3رط� إ�2 ��ب ا�دور ا #������ھؤ�ء ا��;ر�
ن  ،و


� أ�راد ا��;��  �ن �طرھم و���
ص ���، �
�
�و� �B
وا���ط
ط ��B!�ء +�
8م �طر

ا��;��  ��8م ،و�;د ھذا ا��وع �ن ا���م �1*رة �# ا����م ا��ر
1# ا�ذي �1*ر �
	 �*ل ھذه 

داث � ).1(ا

 

 

   

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
  



 


 وأھ����� ������ ا���ل ا����ث                                       ����ص ا���م ا�

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  



  ا�	ورة ا���و��� و ا�روح ا������                                                ا�
	ل ا�����     
  
  

                            

  :����د

لقد جتاحت السينما األمريكية اليوم العامل وهي حتتل مكانة معتربة ضمن اإلقتصاد األمريكي و تلعب دور قوي يف القطاع       

 اإلعالمي على الساحة العاملية وهذا سوف ما نتطرق إليه يف هذا الفصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

24 

  



  ا�	ورة ا���و��� و ا�روح ا������                                                ا�
	ل ا�����     
  
  

                            

  ورة السينمائية أداة لنشر العولمة            الص:المبحث األول

تلك الدول اليت كانت دائما تعترب تهلك العامل اليوم كثريا من نتاج السينما األمريكية ، وهي تدخل إىل كل البيوت حىت يف يس 

السيل املتزايد من األفالم أمريكا عدوا يستهدف استقرارها و يسعى للقضاء على أنظمتها فإا مل تستطيع الوقوف يف وجه ذلك 

األمريكية ، وهذا األ مرأصبح يشكل موضع قلق بالنسبة للكثري من املفكرين و اخلرباء ، الذين يرون فيه خطرا قد يكون أحد 

تستطيع االنفتاح، حىت ال نقول رفضها لقبول األسلوب اليت مل لتجتاح باقي أجزاء العامل، 1اجلسور اليت تعرب عليها العوملة 

  .مريكي ، بكل متغرياته االقتصادية واالجتماعية و الثقافية قبل ذلك السياسيةاأل

أصبح يتهددأمناط الصورةليشكلها يف قالب منط واحد ويقصيها ) هوليودي(إن هذا املد اجلارف من اإلنتاج السينمائي األمريكي ( 

ل أي منوذج اخر مغاير لطريقة إنتاجها فاجلودة لن عن التعدد حيث حلت الصورة السينمائية القادمة من استوديوهات هوليود حم

يعرتف ا إال إذا شات تلك اهلوليودية ، و قد أصبحت اليوم الصورة السينمائية األمريكية رديف العنف املهدد بسيادة ثقافة 

العوملة ، كونه يتأسس أصال  املركز كأساس وإلغاء كاقة الثقافات ااورة و إحالل الوحدة والتنميط و كالمها رديفي مسار خطاب

  .)على الرغبة يف خلق تشكيل أحادي الصورة قائم على اندثار ونبذ الثقافات الغربية عليه فال منوذج إال النموذج األمريكي

وهكذا فإن السينما غدت وسيلة أيد من األيادي اليت تسعى الواليات املتحدة األمريكية إىل فرض سيطرا الثقافية خاصة من 

هلا إذ حتمل األفالم األمريكية ما حتمله من أساليب و أمناط إقناع خفية و ظاهرة فإن خلق البطل املدافع عن العدالة واحلرية خال

والصور اليت حتمل أبعاد احلياة األمريكية املتحررة إىل أبعاد احلدود و اخلطابات اليت ترسلها من خالل أفالم هوليود فأصبحت 

ديولوجية التنبعث فقط يف أوقات األزمات و احلروب،  بل إا أصبحت متهد هلا وتظهر املواقف املبيتة األفكار و الصراعات اال

  سياسيا و االسرتاتيجيات املستقبلية ترسل عرب األفالم ، املختلفة منتجة من 

____________________  

                                   .38ص 2008,عامل الكتب احلديث, األردن,خطاب الصورة وهذيان العوملة , كاظم مؤنس. د
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منتظر  يف املستقبل من  ماهرفكرة عما  wqrnerBross   أ     colo mbiq picturs    طرف شركات عمالقة مثل 

طرف األمريكيني فتستغل السينما خلدمة املواقف األمريكية بغض النظر عن شرعيتها من عدمها ، إ ن الفيلم األمريكي ال ميكن 

اعتباره مادة نظيفة أو بدون نية ترغب يف الوصول إىل أهداف مرسومة مسبقا ، فإن السيناريوهات املنتجة حتمل قيم وأفكار كثرية 

عرب عن املنتجني هلا و املدعمني لتلك  األفالم من قريب أو بعيد  و هي ختضع لسيطرة شركات عمالقة و رجال إعالم أباطرة ت

  يسيطرون على اإلنتاج و من هؤالء مثال 

باطرة ، وبالتايل فإن السينما األمريكية ال ميكن أن تفلت من يد هؤالء األ 1" روبرت مريدوخ "بعض الشخصيات املعروفة مثل 

الذين يستثمرون يف اال السينمائي و لكن مع نشر مبادئ وقيم ختدم مصاحلهم و مصاحل اإلدارة اليت يعيشون على أراضيها وهي 

مبعىن   أملعلومايتبالتكنولوجيا والوسائل التقنية األخرى يغذي السينما بفكرة وقوفها على قمة الكم  التحصنيإن "الواليات املتحدة 

 عصر العوملة بامتياز على اعتبار أن تبين التكنولوجيا احلديثة يعترب أحد األعمدة اليت ترتكز عليها العوملة بامتياز على اخنراطها يف

 أنالكبري يف املسائل املرتبطة باهلوية غري  لتأثريهااليت ترتكز عليها  العوملة  األعمدةتبين التكنولوجيا احلديثة يعترب احد  أناعتبار 

يقتضي نقل   األمرمثال نشرتي األفالم لكننا ال نعمل مثلها ،  أن  فنحن،  األحوالة ال يعين التطور بأي حال من نقل التقني

تعترب وسيلة  اذإن السينما 2"املعرفة يف املقام األول فهم ينقلون للعامل القيم اليت  يؤمنون ا و ليس القيم اليت تؤمن ا الشعوب 

مساملة و حاملة لكن قد تكون مثل لكأس من العسل فيه سم ، وذلك أن استهالك األفالم األمريكية من طرف تلك الشعوب 

املغلوبة على أمرها خاصة شعوب العامل الثالث حيدث نوع من تكريس لصور معينة من النموذج األمريكي و يقضي إىل حد كبري 

  .شعوب و بالتأكيد سوف تكون له عواقب كبرية فيما بعد على اإلنتاج احمللي لتلك ال

_________________  

  وهو ذو جنسية أمريكية ,من املساحة املغطاة إعالميا 75% واحد من أباطرة العامل يف اإلعالم يسيطر على أزيد من 

  39ص, مرجع سبق ذكره,د كاظم مؤنس 
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 استراتيجيات تغيير القيم :  المبحث الثاني

أ يف فرض سيطرا على العامل وتربير موقفها جتاه الكثري من .م.السيناريوهات اليت اتبعتها الو  الكثري منإن 

خيالية  وسيناريوهاتالقضايا العاملية وامتيازها بالدقة والتخطيط كانت قد رمست ونفذت قبال يف أفالم هوليودية 

جلرائد حيس وهو يتابع بعض األحداث األليمة و اخلطرية بشكل جعل املشاهد لألخبار يف التلفزيون أو القارئ يف ا

الواقعية و كأنه شاهدها من قبل وذلك من خالل األفالم اليت تابعها وهو يتلقاها بنوع من القبول ألنه كان حبكم 

ما انغرس فيه من سيناريوهات أمريكية سينمائية و جمموعة من املفاهيم والرؤى اليت تعرب بشكل ضمين من خالل 

تلف املضامني املطروحة يف تلك األفالم ، وذلك لتغيري وحتقيق نوع من اإلقناع إما عن وعي أو دون وعي لدى خم

واضحة بل "FEED PACK " لقد أصبح للفيلم األمريكي الذي أنتج قبل مخسني عاما تغذية راجحة"املتلقي ، 

واضح، فهناك مجلة من التصرفات يقوم ا  اليت تربز يف اتمعات بشكل السلوكياتوكذلك من خالل التقاليد و 

ة هي من واقع  احلياةأوالدنا و إخواننا يف حيام اليومية ، بل إن هناك من األمور اليت بدأت تأخذ حيزا كبريا يف 

  1".اتمع األمريكي

يف وضح النهار  إحياءأي " LIVING IN DAY LIGHT"بوتدجيمس "فأفالم مثل أفالم السلسلة الشهرية 

بشكل واضح ، حيث التتطلب هذه األفالم حتليال معمقا  األمريكيةهي من األفالم اليت تصور خبايا السياسة 

حىت نستخرج الصور املطابقة لتلك اليت ترتسم يف وقعنا جراء التوجهات األمريكية جتاه جمموعة من القضايا وهي 

و . إىل حتقيقها من خالل سياستها اخلارجية و تعاملها مع الدول  أ.م.مرتبطة ببعض السيناريوهات اليت دف الو

الرموز اليت ميكن أن  إذا قارنا اخلطاب أي املضمون الذي حتمله فإنه ال خيتلف كثريا عما متتلئ به تلك األفالم ، و

  و عبور القناعات األفكار لغرس  تكون وعاء 

_________________  

  .112ص,2004,تونس ,دار سحر للنشر , 1ط,إيديولوجيا الصورة وصورة اإليديولوجيا , سلطة الصورة , خملوف محيدة -1
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االمريكية للجمهور وذلك مبا تطرحه من قيم إنسانية نبيلة ولكن مغلفة فقط لكن اللب فيها مليء بالدسائس 

  ة تعوض األفالم تتناول صراحة عما جيول يف أفكار الدولة األمريكية وهي بالنهاي"األمريكية 

عن الرموز أو اإلحياءات اليت ترغبها وزارة اخلارجية األمريكية على سبيل املثال يف أن تعرب عما يدور يف ذهنها ، 

أ فهي أعلنت صراحة يف أفالم .م.وهي بذات الوقت ميكن أن تكون مبثابة صواريخ موجهة للبلدان اليت تضايق الو

دان اليت ختشاها وبنفس الوقت عرضت أسلحتها ومعداا املقاومة عن كميات األسلحة و أنواعها يف البل" بوند"

لتلك األسلحة املعادية من وجهة نظرها ، والواقع أن أمريكا قد استخدمت األفالم كوسيلة من وسائل الدعاية هلا 

  1أو من وسائل التأثري باتمعات ليقينها بالعل الساحر للفيلم باجلمهور

منخالل تطور التكنولوجيا يف الفيلم يستطيع أن يؤثر يف أحاسيس املشاهد و عواطفه " ريتشارد شيكل"وهنا يقول 

  2بشكل أكثر مباشر من الغنون األخرى ، فالفيلم يشد املشاهد ويقنعه وذلك بسبب أنه يبدو حقيقيا 

اق على أنه جرى االتف) :" الفيلم يف معركة األفكار( يف كتابه " جون هاورد لوسون"ويف نفس املنحى يقول 

وجوب احلكم على الفيلم بوصفه أداة للسياسة اخلارجية وأن األفالم اليت ترسل إىل البالد األخرى البد أن ختدم 

  احتياجات الدعاية احلكومية وهو اتفاق ظل ساري حىت عصر تفوق فيه التلفزيون على 

  

  

  

________________  

  الدار الثقافية للنشر ,القاهرة , 1ط,اإلخراج و السيناريو يف السينما و القنوات الفضائية التلفزيونية و مؤسسات أخرى ,د سليمان عبد الباسط - 1

                                                                                                                                                                     14ص, 2008,

                                                   .45ص, 1986, بغداد , العدد األول , الثقافة األجنبية , رمي ناصر عبد الباقي , تر , مستقبل السينما يف العامل , ريتشارد شيكل 2
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وهناك رموز عادة اليستطيع أحد أن ينكرها كصورة البطل األمريكي الذي يدافع عن  .3السينما يف كم اإلنتاج

العدالة و املظلومني والقوة اليت يستعرضها هلزم أعدائه  وكانت كل تلك النماذج واضحة ، فمثال 

منوذجا عما تطرحه " توم كروز"مهمة مستحيلة ، الذي مثل فيه النجم " mission impossible "فيلم

ارة األمريكية من مكافحة اإلرهاب و اجلماعات الشريرة اليت دد اتمع األمريكي  وتوقض مضاجع املساملني اإلد

األمريكيني و صور بامتان عندما يأيت دائما إليقاف النفجار األسلحة الكيماوية املهددة بزوال الكوكب ،وذلك 

شخصية وعلى العكس فإم امتالك اجليش حىت اليسيطر عليها أناس ال مهم حسب أمريكا غري مصاحل  

األمريكي لتلك األسلحة هو أمر غري ضار وال يطرح ديدات للغري ، وكأن اإلدارة األمريكية شرطي العامل النبيل 

الذي ال يكل من محاية اآلمنني و حتقيق العدل و السالم للناس وهذا كله يعرب تلك األفالم اليت تصدرها هوليود 

وهذا كله يبني أمهية الصورة . هلا من طرف خرباء وخمتصني عالقات إسرتاتتجية أمركيني  لنشر أفكار خمطط

السينمائية واستخدامها كوسيلة للدعاية حيث تتميز السينما خبصائص متفردة كما ذكرنا ذلك يف الفصل السابق 

على سلوكات موجودة من من هذا البحث جيعل من السينما وسيلة ناجعة حلقن اتمعات بأفكار معينة للقضاء 

قبل وغرس سلوكات وقيم أخرى حسب القائمني أو املرسلني لتلك الرسائل السينمائية ويف هذا الصدد يقول 

تؤدي األفالم دورا مهما يف خلق الوعي السياسي من أجل إعداد  الرأي العام لقبول ": "علي سيد حممد رضا "

ملطلوب ، فالفيلم وسيلة من وسائل اإلعالم اليت تستخدمها احلكومات السياسة اليت تنتجها الدولة إلجراء التغيري ا

  4...لدعم جهودها من أجل التنمية

  

  

  

  

__________________  

  .120ص, ب ت , دار الفكر العريب , سعيد ندمي , تر, الفيلم يف معركة األفكار  ,جون هاورد لوسون  - 3

                                                                5ص,1979,جامعة القاهره , كلية العلوم اإلعالم , رسالة ماجيسرت , مجهورية مصر العربية ,ج يف التلفزيون تدفق الربامج من اخلار , حممد رضا علي السيد  - 4
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  : خالصـــة

األمريكية تعرب من خالل ها لقد رأينا مما تطرقنا له أن السينما األمريكية هي وسيلة من وسائل نشر الثقافة 

اإليديولوجيا األمريكية للشعوب حىت تلك اليت تعمل أنظمتها على معادات اإلعالم األمريكي ، فإن الفيلم 

السينمائي األمريكي استطاع الوصول إىل القاعدة الشعبية داخل تلك اتمعات عرب احلوامل املختلفة إذ يقدم 

ية و فنية جتعل املتفرج يتقبل تلك األفكار واملواقف دون رفض بل ويتبناها يف الفيلم األمريكي يف أعلى جودة تقن

  الكثري من األحيان
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"


" ا�/�	���.�� -J�# ق�

� �&�ن ���رة �" , ��- ا�/�	6 �� )B����ھ*ه ا ��DH�# �
.��Hات ا����  

� ا����دل ��6 ا�/���ى , [�C ا��.^ ,ا��.^ , ا�&�م " أ1�� #" #�	�ه ا���
�دي , ������ل �C ��ة #��;� `�


" , ا�*ا�� 
��/�Fا� "

� ا����� , )���1ت ا�.���a ل, #� ھ��H�و01 #� ��Hل و ....... 01 #� �.�0 و

 \�&� "6	�/�� 0#�S 2.ھ�  


� ا����� ����� إذا �/&	� #" �Tاءة ا���#� و إ��Mد ا��
�ق ا�/��H� -Jاء���   01 #�ھ�a.  

 Q���� �		&/�
�ق و , دون ��- ا��
�ق و ا�/�	�H� " 6ة ا����ل " 1/� � ���B b���# 6	�/�ر أن ا�����B

.ا��/0 ��6 ا��
��Tت ��Hد إ�6 � ��ت �� #�	6 ا����ل ��!�ھ�ة  


� ��6 ا�/���ى ا�*ا�� ا����ل �
% ظ�ھ�ة �&.�� , �
B��� "# 9�	� ظ�ھ�ة C;6 أ�� C
� �
�M\ ا��.& 0B

��� �� "

��/�Fا "
���� "# �
J��; �.��R#.3  

 

 

 

 

 

 

______________________ 

1  Alex Muchielli .la nouvelle communication . Paris . Armand colin. 1998.p147. 

2  Alex Muchielli . Theorie des processus  de la communication. Paris : Armand colin.1998 . p13. 

3  Alex Muchielli. Op.cit . P14. 
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:ا����ل ا�/�/-   

3 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

1  Alex Muchielli .la nouvelle communication . Paris . Armand colin. 1998.p147. 

2  Alex Muchielli . Theorie des processus  de la communication. Paris : Armand colin.1998 . p13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Alex Muchielli. Op.cit . P14. 

 



 
 
 
 

 ا���ب ا��ط����                                                                                    
 
 
 

:ا	������  

� �� #�	6 ا����ل
T�
��� �
(�(Zا �
.ا����� #" ا�� �ث أ[�رت إ�6 اZھ/  

 ��
� 4D; ���د إ�6 ا�!�وف ا���� : #�	6 ا�&�م T�� "# ����� , ا�/�	6 T���]� #" ھ*ه ا�	وأول ا��

وا��
�ق ا�*ي �
C , ھ� ا��
��Tت ا��� ��ور �
�� ا����دل #" �Xل �$`
0 ا�/ �ور �/M/�ع ا� �ارات 

 C���(0 ر�H��/�6 اH������9 ;!�ا ��!�وف ا� ��8ة �� ا, �M\ أن  C��H; �# م�&� .  

� �� ا����ل 

" ا�	$�ط , ا� ��� ا��� ;��0 �
�� ھ� أ)�)B �T�� 98و "# ����ا��
�ق �/� ا�/�	6 ا�*ي 

1.ا������ و �	�]� ا��
�ق ھ*ا ��Hم #" ط�ف #Q��R ا�.���
" �� ا����ل  

 CX��;4 ظ�وف إ��.�� 0B�T �
a 6	�/�ا:  


" �	� ا�!�ھ�ة , أ�:� ا���ل, �/&		� ا����ر GFء #" ا��
�ق ا���م ��
�� ا�.�0 ����
�ق ا���م � �M; ���ا


� #M/�ع , �&�ن أ1�� #" ا�/�	6 c,� d�	� �# ����aو �/Jت ا� ��8ة دا�T�
�(ا�����R	�و ا �
��H�)ا���دات ا�  

� إT�D	/�ا��`�ت ا �T�B "� ق�
�, ذا ��8	� ا��`� �� ا��`�� ��H;.2م ����Bع واS� #" ا�/��;� ا�/�/  

 

 

 

 

_________________ 

1  ipid. P15. 

2  ipid .p16.  
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 ا	�����ت ا	�#"! �  ا	����� 	��	� ا���	��:

 

�  ھ�:����Q ا��
��Tت
� ا������S 0&� د��B0 ظ�ھ�ا��, أ
��ن ��  و أي � �S����� 4H ��ا C	&/�


�ھ- ��6 ا����ل و ��#��C, ا����ل c,� �� ����ا ا*�� �� ا�.:�ء و ا��)�ط
��	�ا أھ/.  

� #�ورا ب
F���Bو��;Zا�� �ث ا �:� أ

�� ا����ل �� �اس ا���#
  1.وأ�/�� � C�fc �" أ�/�ل أھ/

� و ا�/�	6 ا�/,�Xذ #" �Xل ا�
	#G�ءات ا�	ا�� �

" أھ/�	� �
- ا�G#	� ���$�ط�ت و أ�:� #�ر)!	�

 �� "��XW0 �/�98 اFZ "
�  ��98 #9  ا�/��Mدات ا��� ��Hم ��B 01 ا�.����G
�M;ج ا�Zا �
ا�!�ھ�ا�

�T#�ا , 01 أ�/�ل ��- ا�	.% ا��F/��� , و��/��B -�� g\ دورھ- ا������T . ا�����ت ا��� �/�)��- 


Q أ[&�ل ا����Tت و ;��
��� ا	��B $�ط�ت	0 ا�&� �
F/�ذ	ا� �
�F�/�� fB���" أ1�وا ��6 ا���Fد ا�*�

 �
#�
� �� ا� 
�ة ا�
� و�Fد ا�.���
" �� , ا�;��;
��/�ء ��- اZج ا�!�ھ�ا�� و ��- ا��F/�ع أ���cا أھ/

� ا�.���
" أ;.��- ���� �
�F�# د�F�B 2ظ�اھ� ا����ل    

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Alex Muchielli.la nouvelle communication.Op .cit . P20. 

Ibid.¨P21. 
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 ا	�����ت ا	��%:

  �J�:.�ق ا�
�  f;�1 أم   ي��H� CB أن ��/&�ن ا�*: ا��
;��اF� CB أc	�ء إ;��ج و�/���ا��)���  ا���#


� #�	�ھ� وا���J�D د��ةت. � 
`�  �
� �cأ �
� و�,و��ت #���دة  ��H�hء �DXب #�M�� CF/�ھ.��R# 

�
#�/� �S�( �� CJ�H�إ "# Q��R� �;��G.�� ��   ,B�ا0X أ )��

 �
� ا�����

C ا��/�� �cA� ���ا b
�&�ر و ا�/ ��� ���	��B i�*1 CB �[�R�ا C��0 #&�ن د�&��.  

�;�#G�ق ا�
�: ا��
� ا����
��� #"  ���ف إ�6 ا���ل 01 �/�B و ��F��;� د�ز#" #  ��� �	
�# �ر)��

 f�Fأو أ f#�T��  ��� "&/# �
c,� ��1أ �0 ر]Fأ ��B�T �
a f �[ھ� وأ�cت أ�H.� د�ا�/  ��	ز# "�


C ,  ��)��/�ل و ا��.��0 9# #:/�;��� fM�;ا�*ي أ �;�#G�ا ��T�
( "� fF�Xأ ��;Z ھ��	�# �
`� �/1.  

 �J��G
� #" ا� �اس.ا�:ا��
�ق ا� �� ا�.��/M# �D(ا�B 0[ا���ا��/9 ,ا��/%,ا�$- ,ا���� :��0 

���ھ- �� #�	6 ا����دل , ��Sدي و�# -�� �� C�.; 0��.�ا �M�ا�*وق �&0 ��0 #" أ���ل ا����ل 

.ا������   

:���ق ا	"��(% ا	�"��دل 	! �'!�&  

� #��ح  إن ا� 
�ة�$X �B��/B ھ� ���
�� 01 واS� �C دوره �� ا��� ;�
$�� و��ظ�QJ ا��� �Aد� l/H��

 -�	
B �/
����د��ن اZدوار � �
� ا�����
� ا�/ �دة B/�	6 آ�X أن ا�.���
" �� ا��/�
	#G�ا�.��ة ا i��.  

�� &- �� ز#�م اZ#�ر و�� )
� ا��)��� B &- ا��ور ا�*ي �Xل  C� 9M�إذ � �ول lR] 01 أX* #&�ن 
C�.  

 ���!	 ��:ا	���ق ا	-���� ا	�,+  


G إن/�� �#  i�/��� �ول 01 واS� أن  �CB ا��Zاد �" �B:�- ا���P ھ� #� �/��&�;���Hc "# Cت #�	��

 C�
�F�# �S0 وا&�� �
� ا�����
T ��B�ر ا�#&�ن ����g #" ا��GJ�1 ا��� ���/���B 9 ا�.����ن �� ا��/�


�ھ� T ��1,B�ر #/&" �� �M� ول� ��  CB ا��� ;$, ��
�� و[�R�ا �
��H��ا�
�� ا��)��� ا���#�/�.  
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����.�:ا	���ق ا	  

��H�  ��� أc	�ء �n� -��/Hدوار �� �/��TA# ت�T�� ء�	�B ن�#�H� �
� ا�����
CB أن ا�.���
" �� ا��/�

 "&/�� و
� ا�����

4 ھ�ف ���/�H � 0��� �/# �XWف ا�D�ا �Hc \�1 ف��B �
�C ا��)��� ا�����

 "# �.��R# أدوار �
�M� �0 ��8
g #:/�ن ا��)��Fأ.  

:ا	���ق ا	"���,ي 	�0/� ا	 �'!�&   

�C #" ���د ا�Z&�ر و ا�/��H�ات �� � �/B C	� 0�� ا�//B��/B ��� C
����� ا�.�د ;��ج ا�/�M/9 ا�*ي ;$, �

���ن  B�ى6�S وإن /� �
� ا�����
ذ�Z ���[ iن ا��Zاد #��R.�ن �" �B:�- و�&" ا�.���
" �� ا��/�

 C�/�M# �H
HS "� ���� �/B امG��ا� �Sول 01 وا� � i�*� �.#i�� �� -��/�M ا�� !  
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 وأھ����������� ا���ل ا����ث                                             ����ص ا���م ا�

2- 
������ :أھ��
 ا���م ا�

� �و�
� ا���
رون ��ذ أول �	د �ظ	ور ا��
��� إ�� أھ�
�	� و ا����� ���#طورة ا�دور ا�ذي 
��ن أن ��


ر أ��وب ا�+
�ة ا�ذي ا���دوا ��
� ، �ل ھ��ك ��وك ا���س ،و��د
ل '
�	م ا%�����
$ و 
ا/#.'
$ و�-

�2
ل ا��1ل ا��2ري وا���1�$ ا����0
$ �و�� ��م � �� $
���� .�ن ا���رھ� أ��د ا��3ون أ�را و

�:ا��رع ا�ول������م ا����� 
  ا�ھ��
 ا! �����

� �1ل ��ط
�ت ا ���ب���3ر وا�+
�ة ��-$ 'وا�	� �	م ا��
��� دورا ���7 ا�#طورة ��� �ط�ق وا�5 ،

�2
ل ��ر � �� $
����وو�دان ا����ھ
ر ،�ذ�ك أ�9+ت ا��
��� أداة ��2رك ،و �8دوات أ��ر ��3ذا و

� إ+داث ا��-
ر �
$  ا%�������ؤ�رة �� ا����
$ ا���1�  . ،و

� وا��
��� أداة �ن أدوات ا���1�$ و ا���ر�$ ا��� �	دف إ�� ا%ر��1ء �������5 ، ��� ��ب دورا ��رزا ��

�2
ل '
م ا�����5 و��دا�� و��و�� ، �.وة ��� ا��#دا�	� �و�
�$ ���و�
� وا0ر�2د ، وإ��رة ا�ر?�$ �


ن ا����وى ا%������ وا���و وا��1دم �دى ا���2ھد ،�+� ����+ت ا�طر
ق �+و ا�#
�ل "  ���
����

ا���	ور ، إذ ����ر أول ���ل ��C  وا�1درة ��� ا��+رك �ن ���ن إ�� آ#ر ،�ن طر
ق �� 
�2ھده

 �� �
��	�ن �	� ، �1د �9+�ت ا��1دم ا��3 % $
� ا�و'ت ا�+�Dر 'وة ��8
ر�ا�طر
ق �ذ�ك ، و'د أ�9+ت 

$
 1".ا�������ت ا����0

�
 �ن و��ل :  ا��رع ا������� و�����  ا�&%�ري و ا��#��� ا!���لا����م ا�

D����رھ� ا���ض ر��� أ���
� �ن ا�+�Dرة و ا��3ر ، ���ل ا��
��� ��ر ��1ء ا�2�وب �
�ض ، و�� �	
 $�
$ وا'Fر�ا�9ورة ا� ��
ن ا���2ھد ،�
رى � C��� ��س روح �9ر وإدا�$ ا��#�ف و�و�	� دور �	م 

 ��1
  .ظرو�� و+1

� ،و���وزھ� �+وا�ز ا��-$ �ن #.ل�����	� ��� ا����وى ا�

$ �+�م ا���2رھ� و�وزF���
�.م ا��/�� 

� ا��#��3$ ،��2ل و�
�$ �ن ا��ر��$، �D1ا� ��زھ� �

ر ، و�ر������ $�
وا����دھ� ��� ا�9ورة �و�

 ، $��  أود ر�$و��Fل ا��9ل ا���1��ت وا�+�Dرات ،�-ض ا��ظر �ن ���وى ا���1�ا��طور ا�+�Dري 
  .ا���9ل أو ا���9ل �� 


ر ��ر�م ���2ر وأ+��
س ،���ر �ن آراء��� $�

��� و�����  �
� ���ل ���. أ���	�و أ���ر ا/�راد ، 
��Fت أن ���ر �5 �طورھ� ، ��	� �وا�ل  �� �
$ وأھ�
�	� ا%�����
$ ، ا���1
��	� ا���1�� ا%��9ل ، �

� �د�
م ا��.'�ت �
ن ا/�راد ، ��ذ�	� و ���	� ا���	ور ، و��و�
ق �� ا���1رب �
ن ا����ن ، و�  ���ھم 

��
  __________________  .ا�9�$ �

1-jeanne Marie clerc . litteratur et cinema France. Edition catherine schapira .1998.p124 . 
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 وأھ�����                            ا���ل ا����ث                 ������ ����ص ا���م ا�

� �د�
م ا��.'�ت �
ن �#��ف ��ن 
��ھم  ���
����
$ ، و ����د ��� ا�#روج �ن ا��ز�$ �ا��D3ءات ا���1

  .و ا��1و'5 ��� ا��3س 


$ ا��� �ر�5 ���وى ا��.'�ت �
ن ا���س �	�� ���ت �
���
� +ر�$ داF�$ ���ل ا�1وة ا�د� ���
وا��

� ا������ت ا��� �93ل �
�	م ،�ذ�ك ����ر أداة �  .+وار ��1


 �����ل  :ا����ثا��رع ��   ا��ر����ا����م و


$   ا��رف�
Fف ا�رFد إ+دى ا�وظ��
� أو ا����
$ وا0���ع ��
5 ����ء ا%��9ل وا���+�
ن ،�8ن ا��ر��

 �
�� إ��
� +د ذا�� ، � ���د ھد
�.��9ل ، وأن ا%�����ع و ا%��ر#�ء وا�	روب �ن ���2ل ا�+
�ة ، 

� ا�و'ت ا�ذي 
��ا���
$ ا��9�%
$ ، و���� ا�� �
� �ن ا����ھ
ر و�3#
ف أ���ء ا�+
�ة �	ور ا����1�ل 

1� و ����3ل ��� $

$ ا��9�%���� ا��
$ ا��9�%
$ ، أي أن أھداف طر�����	م ، ھد�� �ن أھداف ا�F�1م ���

 �	
�  .+ول ���
�ت ا%��9ل ا��ر


� �ن ا����ھ
ر ، ا��� ��ردد ��� دور ا����9ر ا��ر� $

��� ،  وا��
��� �8داة ا��9ل ، �	�م �39$ أ���

������ھ
ر ���8ر ���9ور ا��� ��+رك ��� ا�2�2$ ، و��8	� +1
1$ ���و�$ ، ��� 
د�5 ا����ھ
ر إ�� 

�
��$ إ�� أ�.�	� ��9ر ا0���ع و ا��ر�D0�� ���
  .ا����3ل ا�1وي ��	� ، �ذ�ك �1وم ا��

� -,داة �د�م ا��(��م :ا�را)'ا��رع �����   ا����م ا�

���

$ ا�	��$ دا#ل ا�����5 ، �82	� 82ن ��Fر   ا���
�� ا�0.م  و��Fر و��Fلوا+دة �ن ا�1وى ا��


$ ، وأن "ا/#رى ،����2��ت ا���.� ��F.� ق �وا�أن �# �	ن ���
 �	�.�
را �ر?�$��ن #.ل أ��  ��

� ��.ت ا�9+$ ا����$ ، وا�زرا�$ ، �ا���ر�$ ، وأن ��2�
م ر �و�� �ن ا0ر�2د ا�#�ص ���وع �ن ا��


ث ) 1("+، $
� ا���دان ا�����
م $9�# ��� �ن ا��ر2د
ن  %
و�د،و
��#دم ھذا ا��2ل �ن ا���ا��دد ا���

$
���3� ھذه ا�+��$ 
C�9 ا�3
�م Dرور
� ��2ر ا����رف ا��
ن ،

ن وا�9+
.                                                                      ا�زرا�

� ا��دارس ��� �
م ��3� ا���
ر ���ط
5 ا��
��� أن �ر�5 �ن �و�
$ ا��D� 5 أن
،وذ�ك ��رض أ�.م ���ط


ن ، وأن ��
C إد#�ل ��� �ن ا����و��ت ا��د
دة ���� �8ھ
ل ا������ ا�ط.ب ، ��� 
��ن �	� أن ��	م 

��� �د�
م 'درا�	م ا���
$ ����د �
��
$ ا���ه ا�ط.ب ،+
ث ���ب ا��
��� دورا �واد �د
دة وطرق ��



��ن �	� أن �و�د  ���، �
د �و�
� ��و�	م ا%������
م ا�ط.ب ��1
�ت و�	�رات �د
دة ،�ل و����  
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 وأھ�����ا���ل ا����ث                                        ������  ����ص ا���م ا�

� ا���3
ر و ا���و��ت�
م �دى ا����ھ
ر ،  أ���
ب �د
دة ��� ا%���2ف وا���  ��� أ�	� "، وأن ��
ر ا�ر?�$ 

� اKو�$ �� ا�����ل أو �ر���ت ا��D3ء ، +
ث �م إ���ج أ�.م ��
رة �� ، �واء ������ر أداة ���+ث ا��

 $�

$ ا�+د���  )1(" ا/#
رة ، ا�#ذت ھد�� �	� ، وھو ��3
ر ا/���ل ا�

�� ����تھ�ذا 
�ون ���
��� دور ������ $
���
$ ا���م ، �ن #.ل �رض أ�.م �#دم ا/ھداف ا��.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

�8
ف وا��2ر,�9ر , ��د ا�ر+�ن ��L,�ر, ا��
��� ا�
وم , �����ر وآ#رون��� $���1971, �دون ط��$, ا�	
F$ ا��9ر
$ ا�  
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 وأھ�����                                       :ا���ل ا����ث ������  ����ص ا���م ا�

 

:
 ���ــــــــــــــ


5 ا����%ت  ���ل ��ر �� �� $-��� $

$ �	� أھ�F���
�ن #.ل �� �م ا��طرق إ�
� ��د أن ا/�.م ا��

� ��س روح ا��9ر وإدا�$ ا��#�ف ��D	م ا���ض ��� �	� دور �
  .                    ��1ء ا�2�وب 
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 و أھ�������: ا���ل ا����ث ��������ص ا���م ا�  

� وأ�وا�� :ا���+ث ا/ول F���
�3	وم ا�3
�م ا��  

 �
ن ا�F�9#ص وا/ھ�
$ : ا���+ث ا����� �F���
  ا�3
�م ا��



 

  

  

  

  

  

  

 �
 و ا�روح ا��#���
�ا��ورة ا��(و: ا���ل ا�����  

  ا�9ورة �8داة ��2ر ا��و��$: ا���+ث ا/ول 

 �
ر ا�1
م: ا���+ث ا����
-� $
�
  إ��را�

   



  

  

  

  

  

  

  ا����� ا��ر�-�
: ���ل ا�ول ا

  ا�3ن ا����5: ا���+ث ا/ول 

�
$:ا���+ث ا�����
  ��ر
M ا��
��� ا/�ر




 وأھ����� ������ ا���ل ا����ث:                                                        ����ص ا���م ا�

:
������ 2-����ص ا���م ا�

�� ا����ل-1�:ا�!درة   

إذا ��ن ا����م ���ك ا��درة ��� ا
�#"�ر ا�وا!  ��ل ������� و�ز����� ���� ���ك ا��درة ��
	� ��� ��وغ 

ا����1* ��� �دي آ�3د أ��ق ا���1ل ،��� ��د�* أ�.م ا�ر
وم ا���#ر�- ا��* ��,ت !���	� �* ا(�داع 

������رج ��9ھد ��3��� ��� ا�9�9- ��!د �8�ل إ��� �* أ#.�� وأوھ��� ،�	و �رى ����3ل .وا�ت د�ز�* 

* ا������ت ا��* �م �
�  �� �وق �دن ا�9رق ا��د�م ،�* #�ن �دب ا�#��ة �ا��
�ط ا�
#ري ط��را �#�

و��#رك أ����� ����ب ا�ط��3- ،�?ل . 8 �* ا=
�ط�ر �?ل ���* ��وس،و ا=!زام ا�
�3-  ��	� إ

ا�A ، �ذ�ك ا��وت ��ن ا���3�* ... �,�ن �ن ا��3ر أ�ف ��م،و ا�����3- �* �وا�	- ا=!زام ا�3���ز ا���


دة ، وا=�و�ات إ�� أ9��ل ���و
- ، و�	�ذا ���ن �����م أن ا���ردة ���ن أن ��#ول إ�� 19���ت ��

�ل ا�وا!  ا�راھن ،و��3ل ��� �زءا �ن ا�و�دان ا(

��* ��� �ر �#�ل ا�3���ب إ�� ا�وا!  ، وأن ��

.ا�3�ور     

�� �&��ر %وا��ن ا�ز��ن وا��#�ن�: ا�!درة   

19���ت و #��- ،و���9 �1رج ا����م ���ب  ��م ا�روا�* ���9 ا�روا�- و ا��
ر#�- �* إ����دها�� ���

دون #��- إ�� ا���ظر �* �#ظ- �ن ا�ز�ن ، ��ن ا��1رج �,�ر ا���ظر  �,��را�روا�- �* !در�� ��� 


�ر �?ل ھذا ا��,��ر ، =ن ا����رج �3* 
�ب ا��,��ر ، أ�� ا�روا�* ا�ذي ���  ھذا ا���	E ���س ��

.  ا�����-� إذا �م ��ن �* ��ظ�� ا�
ر�- ،��ن ا���رئ !د   �"ل طر��  

أ�� ا�
���� ��و�ر ��� ا����رج �ل ھذا ا�3��ء ،=ن ا��ور ا������3- ����3ل �  ا��3ن أ�?ر �ن ����3	� �  

ا���1ل ،ھ�� ���ن !درة ا�
���� ��� ا��.�ب ا�#ر ��وا��ن ا�ز��ن وا����ن ،ذ�ك ا��.�ب ا�ذي ���#	� 

، �	� -���ن 1.ل ا��ط  ،�
�ط�  ا��1رج أن ���1ر ا��ورة ا��* ����9 �  ا�
��ق ������	� ا����- ا��1

(���1ر �8#ده أ�- ا����رات ز����- أو �����- ،و�ن ?م ��#ول ا�����* ا�ذي و"�3 �* ذھ�� �
���،وھذا ا

����1رج .�"�ون ا����م و��د�� إ�� ���م ��دي !��م �ذا�� ،و�1"  =وا�ر ا��1رج ��9���� �ن �د�د 

��1ر ��� ا����ظر وا=�وات ا��* �1دم ��ر�� ا�ر��
- ،?م �ر�ط �ورة �د88ت #
�- وا�����3- ،�#�ث �

�ؤدي ا�����  ��ن ا��ورة وا��ورة ا��* ���	� ،إ�� �1ق �3�� أ��ر وأ�9ل ��� �#و�� �ل �ورة ��� 

.#ده �ن ��و��ت �ر��-  
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 و أھ�����   ������ ا���ل ا����ث                                                       ����ص ا���م ا�

���م 'د�د (�� ���:ا�!درة   

�و"J أ#د ا����ب أن ا����ن ا�
�����* �3رض ا���3م 8��� ��دو �و"و��� �#
ب،�ل ذا��� أ�"� ، إ�� 

 �	���د�دة �
�ط�  ��	� �"���- ا=��9ء و�د�ر #ر��	� وأ���3	� إ�� ا�وراء أو �3 -���1ق �وا�م را!


ورة 
���- ،إ�� ��K9 ،إ�� ��رز إ�� و�ود �وا�م 
#ر�- #�ث ��1�* !وة ا���ذ��- ،و�3ود ا=��9ء ا���

!��طر ر�ز�- ��ن ا=#داث وا=��9ء ،��ن ا��وا!ف وا�19���ت ا��* �م ��ن ���	� ��- �* ا�وا! ،إ�� 


�م ، وأ���ن ���و
- ،إ�� �و!ف ��دم ا���3م و ��د1ل �* ا�و�ن ا�ط��3- أ��9#� �ر���- ����- ا=

ا�#�ر و���#� ا�#ر�- ، إ�� ��1ق �ن ا����ن   ا=��9ء و�,�رھ� إ�� #��رة ، إ�� ��3ث �
�م ا�#��ة �*

�Lر ا���ظم ، و�Lر ا��#دد �ورا ����- ا�9�ل ����- ا�د�8- ، ذا��- و ��3دة �?��� �#دث �* ا��ن 

.ا��9���*   


��:                                                              ا����م ا������* وا���ون ا��(#�

?ر ا���ون �ر���� ،=�	� �
�1دم ���- ا���ون ا=1رى ،و�ذ�ك �
�� أ#���� �ن ا���ون ا�
���� ھ* أ� 

.                                                    ا���زو�- ،��("��- إ�� �د1ل ا�����- �* �ل �را#�	� 

 ����
وع ا���ون ا�����د�-     ��د �رك �ل �رع �ن �ر:" ��ول �و����ز ،���د ا�8#�د ا�دو�* =ر�9��ت ا�  

����� ��� ا����م  ، ��� أ
	م �* �#د�د !وا�د  ��و��� ، ���� ���ب ا=دب ا����وب ،ھ��ك ا=دب �

ا��ر�* و ا��
�وع ، وإ�� ���ب ا�3رض ا��
ر#* ، ھ��ك ا�3رض ��* ا�9�9- ، وأ�1را إ�� ���ب 

��
"���*ا��و
��� ا�����د�- ، ھ��ك �و
��� �#�م �ر��ب ا��3ل ا�  

و���ل �3ض ا����ر�ن إ�� ا����ر ا�
���� �و�� �د�دا �ن أ�وان ا���ون ا��9����- ، =ن ا��ورة ��وم ��	� 

 *
.���دور ا�ر��  

 *�����
���ذ �M9ة ا�
���� ،وھ* ���3د ��� . وا�#ق أن ا��ن ا��9���* ��وم �دور ر��
* �* ا��3ل ا�

.ا�	� و ���ظرھ�ا������ن ا��9�����ن �* ����م و ����ذ د��ور  


واء ��ن ��و�� ،أو �Lر ��ون أ��J �ر!� �* �دد !��ل �ن ا=�.م إ�� ، �
�� *�����
وا���و�ر ا�

1".�
�وى ا(�داع ا��9���* ا�1.ق"  
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 وأھ����������� ا���ل ا����ث:                                                        ����ص ا���م ا�

���م 'د�د (�� ���:ا�!درة   

�و"J أ#د ا����ب أن ا����ن ا�
�����* �3رض ا���3م 8��� ��دو �و"و��� �#
ب،�ل ذا��� أ�"� ، إ�� 

�د�دة �
�ط�  �� -�	� �"���- ا=��9ء و�د�ر #ر��	� وأ���3	� إ�� ا�وراء أو �3��	� ��1ق �وا�م را!

 K9�� ��إ، -���
،إ�� ��رز إ�� و�ود �وا�م 
#ر�- #�ث ��1�* !وة ا���ذ��- ،و�3ود ا=��9ء ا���
ورة 

!��طر ر�ز�- ��ن ا=#داث وا=��9ء ،��ن ا��وا!ف وا�19���ت ا��* �م ��ن ���	� ��- �* ا�وا! ،إ�� 


�م ، وأ���ن ���و
- ،إ�� �و!ف ��دم ا���3م و �د1ل �* ا��و�ن ا�ط��3- أ��9#� �ر���- ����- ا=

ا=��9ء و�,�رھ� إ�� #��رة ، إ�� ��3ث �
�م ا�#��ة �* ا�#�ر و���#� ا�#ر�- ، إ�� ��1ق �ن ا����ن  

ث �* ا��ن �Lر ا���ظم ، و�Lر ا��#دد �ورا ����- ا�9�ل ����- ا�د�8- ، ذا��- و ��3دة �?��� �#د

.ا��9���*   


��:                                                              ا����م ا������* وا���ون ا��(#�

ا�
���� ھ* أ�?ر ا���ون �ر���� ،=�	� �
�1دم ���- ا���ون ا=1رى ،و�ذ�ك �
�� أ#���� �ن ا���ون  

.                                                    #�	� ا���زو�- ،��("��- إ�� �د1ل ا�����- �* �ل �را

 ����
��د �رك �ل �رع �ن �روع ا���ون ا�����د�-     :" ��ول �و����ز ،���د ا�8#�د ا�دو�* =ر�9��ت ا�  

����� ��� ا����م  ، ��� أ
	م �* �#د�د !وا�د  ��و��� ، ���� ���ب ا=دب ا����وب ،ھ��ك ا=دب �

ا��
�وع ، وإ�� ���ب ا�3رض ا��
ر#* ، ھ��ك ا�3رض ��* ا�9�9- ، وأ�1را إ�� ���ب  ا��ر�* و

*�����
"ا��و
��� ا�����د�- ، ھ��ك �و
��� �#�م �ر��ب ا��3ل ا�  

و���ل �3ض ا����ر�ن إ�� ا����ر ا�
���� �و�� �د�دا �ن أ�وان ا���ون ا��9����- ، =ن ا��ورة ��وم ��	� 

 *
���ذ �M9ة ا�
���� . ق أن ا��ن ا��9���* ��وم �دور ر��
* �* ا��3ل ا�
�����* وا�#.���دور ا�ر��

 ،وھ* ���3د ��� ا������ن ا��9�����ن �* ����م و ����ذ د��ورا�	� و ���ظرھ�


واء ��ن ��ون  �
�� *�����
��و�� أ��J �ر!� �* �دد !��ل �ن  و�Lرأوا���و�ر ا�

 ا=�.م إ�� ا��
�وى ا(�داع ا��9���* ا�1.ق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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���م 'د�د (�� ���:ا�!درة   

�و"J أ#د ا����ب أن ا����ن ا�
�����* �3رض ا���3م 8��� ��دو �و"و��� �#
ب،�ل ذا��� أ�"� ، إ�� 

�	���د�دة �
�ط�  ��	� �"���- ا=��9ء و�د�ر #ر��	� وأ���3	� إ�� ا�وراء أو �3 -� ��1ق �وا�م را!

 K9�� ��إ، -���
،إ�� ��رز إ�� و�ود �وا�م 
#ر�- #�ث ��1�* !وة ا���ذ��- ،و�3ود ا=��9ء ا���
ورة 

!��طر ر�ز�- ��ن ا=#داث وا=��9ء ،��ن ا��وا!ف وا�19���ت ا��* �م ��ن ���	� ��- �* ا�وا! ،إ�� 


�م ، وأ���ن ���و
- ،إ��� �و!ف ��دم ا���3م و �د1ل �* ا�و�ن ا�ط��3- أ��9#� �ر���- ����- ا=

ا=��9ء و�,�رھ� إ�� #��رة ، إ�� ��3ث �
�م ا�#��ة �* ا�#�ر و���#� ا�#ر�- ، إ�� ��1ق �ن ا����ن  

�Lر ا���ظم ، و�Lر ا��#دد �ورا ����- ا�9�ل ����- ا�د�8- ، ذا��- و ��3دة �?��� �#دث �* ا��ن 

.ا��9���*   


��                                                          :    ا����م ا������* وا���ون ا��(#�

ا�
���� ھ* أ�?ر ا���ون �ر���� ،=�	� �
�1دم ���- ا���ون ا=1رى ،و�ذ�ك �
�� أ#���� �ن ا���ون  

.                                                    ا���زو�- ،��("��- إ�� �د1ل ا�����- �* �ل �را#�	� 

�� ����
��د �رك �ل �رع �ن �روع ا���ون ا�����د�-     :" ول �و����ز ،���د ا�8#�د ا�دو�* =ر�9��ت ا�  

����� ��� ا����م  ، ��� أ
	م �* �#د�د !وا�د  ��و��� ، ���� ���ب ا=دب ا����وب ،ھ��ك ا=دب �

وأ�1را إ�� ���ب  ا��ر�* و ا��
�وع ، وإ�� ���ب ا�3رض ا��
ر#* ، ھ��ك ا�3رض ��* ا�9�9- ،

*�����
"ا��و
��� ا�����د�- ، ھ��ك �و
��� �#�م �ر��ب ا��3ل ا�  

و���ل �3ض ا����ر�ن إ�� ا����ر ا�
���� �و�� �د�دا �ن أ�وان ا���ون ا��9����- ، =ن ا��ورة ��وم ��	� 

 *
�M9ة ا�
����  ���ذ. وا�#ق أن ا��ن ا��9���* ��وم �دور ر��
* �* ا��3ل ا�
�����* .���دور ا�ر��

 ،وھ* ���3د ��� ا������ن ا��9�����ن �* ����م و ����ذ د��ورا�	� و ���ظرھ�


واء ��ن ��ون  �
�� *�����
و�Lر ��و�� أ��J �ر!� �* �دد !��ل �ن أوا���و�ر ا�

1ا��9���* ا�1.ق  ا(�داعا��
�وى  إ��ا=�.م         

 

 




 ا���������� ا���� ا�ول                                                                       ا�

:��ص�  


	�ع إ����  ���)' &%��� إ�	�ء #"ة �!� �ة �� ا������ و���� ا������ ا������� ا��� أ�

.  *�� أ-�,� ���#� +)�*�� وا
� �د�� �����  
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 ا������� ��� ا���� ا�ول                                                                       ا�

 ��
 ا����� ا�ول : ا��� ا�

إذا (�ن ا�$��ح أ�� ا����ن &%ن ا����$� آ"�  � و�!  ��� ،وھ� ���� ����� ا����� و���� ا�
	��ون ��ل 

 أ>; ا���$�: أي ��ل إط7ق  ,4�5 ا��� ا����� 2�3 ا����$� و01! أن ا����$� /! أ"!ت ھ-ا ا��,��

�ن إ�BC? 2: أ/��م و/!م ط��C ��0!ول ا��Bم �$�@� : ا����ن ��� �,�ر إ���ن ?�ر�� وا�-ي /�= ا���

 ا����$� (�� ?��� 

 ��� �$) �D�$����ا ���0= اB  �& �����ا ���4�5 ا,  ��B� ����E:و��ا�����ا ��  �D�$����ا ����ا?= 

ر������J (� �دو و/! ?$2 ����� ا����� ) ا�5�H�� اG>;(،و(�ن أول  � أط��F��3 F ھ� ا���/! ا�����1 

�7$�$�  � &��ن ا��?= ..:.��CB� !� 2�3ه إذ ���ل 
Gن ا�B$�رة وا�$�?��2 ،وھ$� أ3@= ا����ن ،  �  

وا��QM وا��BJ وا��/P ،/! (��1ا ��2 اOن ا�
�رال ?!ا?� ا���Hع ، ���M= ا�0$��� 2�3  � ا�B,�ر 

���& ، :)�� F�& ���
J��ا ���ا �� �  و��ى (� �دو أن ا����$� �0$; و�S= و�R�� �$0 ا����ن ا���: ، وإ1

1 �& :�3���Hن ا����ا :B�Cو � ط :���
J��ن ا����ا :B�Cط�����ا ���ا ��& R�-�و، U/��ا V�1             

 =W � $� �1ط�: و�2 ?��إ ����M� !B� �<�,"$� ، و����2 ا�$��ح إ�:  � ا���ن ا����ا �$X �3 � وأ

 :Y�
��0$� ��� ا����ن ا�$��D: ا���م ��,!ر ا����$� : ��1: و�@�� ھ-ا &� /�ل ا�!(��ر �Wوت 3

 Z?����ا �D3$; وا�! را �& ���) :���
J��ن ا����$�?��2 وا�$��ح وا�$�$�3: ،وأ"-ت ��!م ا�وا

،وأ>UMC ا����$� و?��: ���غ ا�
$�ل �0$�� ا����ن ،($� �U$5 ��اX] ا�] �ن و ا�$
�ن �� �: أروع 

���C�ا �& FB�5���] �$� =��B�: ��� ر��ع ا����3$�ل اGوا��اG2: وا   ;D��وا[(��Jف ا����� وا���5را�  

 ���"Gوا"��ع ا �D�$����ض ا�B�� ز اد���ن��X ا"��اع =W � و �D�S�,��� ا��ف ا�J�)ا !B� =� -ي�ا
 :�?��� ��1895.  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

1- =0B ، 0!ي  :Cب  �?� أ�$! (� ; ،وھ��
�� : �B�$,��: ا�ا :c��ا��� ا����$��D ،وزارة ا�	��&: وا73Hم ، ا�
196،197،ص 1973،  

.64ص  1976،دار ا�$�Bرف �$,� ، ا���ھ�ة ،1ا�0]ء )ا��� ا�$,�ي (3
��W :Yوت ، �?�3: ��ر�i ا��� ، .د-2  
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 ا������� ��� ا���� ا�ول                                                                     ا�

ظ��ر رواد # 	"! ا��� �	 ا���� أ���ا ����ر ا�����	ج ���	 ��� وا��ي ��� ��وره ا��
	ل ������ 

و�	را&��; و���	��� أر��1; ��6: أ�9م ط��6! �	45	�! إ�2 1, 0 /�-	ت -,��ة &*( &��و )���ن &	�� 

.ا� �"�! &� ا>�9م   

��A1; # 	"! ا��� �	 إ�2 �� @	#! ��� أ�9م /	ر�0 /	�6� ا��0 &	 1?ال ��1,� &� أھ= ا>�9م ا��0 

أ��
; و#�رت �0 ذ�: ا��G; -�	 أن ظ��ر &�E�F� &���?� C�D��D- و����( دو&�( زاد &� أھ��! 

!6I��61: ا�.  

&	 L&�G ا���Fج ا� � 0���D�	�J� 0M ظ��ت ��ا�	L1 @9ل ���ة ا��Aب ا��	���! ا>و�2 " �أ&	 ا� �J ا��

1
	ه Nرض ��وره ا	وا��ي " ;G0 ذ�: ا��� !�M	� 9م ا����P� 	�"	,Qا� 	����� 	ھ	
دو��ك -�	 �Gم ا1

���Tات إ�2 ا-��	ب أدت &S6�F ھ�ه ا��.ا���,��ي ا��ي ��J1 =1�& L� G,( ا��� �	 ا��ا���-�! وا>��	��!  

 �Dا ا���� L�Gو �ءا -,��ا &?E 0Q�� �,#ا��ي أ ���Vن ا���Jن ا�	ة إ��	�I 0� !��& !�	W& 	� ا���

��T 	ء " �	 N#� ا	��ا� 	 �Gس �0 و	ا�  �& ��*Wا�  Y�Q���N L���1 !6��. و��1,� ا��� �	 و  

�FV� ���& Z�	Gض ��ع و�D1ط! و	�� )W� 	� ة ا����G \6��1 ا�Wرة وھ	0 وإ/M	A0 وإ��	�Dا� )WV� 	�1	�

���G^ ا��TاM?  ا���اطS وا�9/��ر �0 ا��5	ن ا���0J6 ، �	���رة ا��� �	�M! �1( إ�2 ا�9/��ر

  1وا����ل وا�D�N	Nت 

 !J�	ون ا���Jا� �? "��0 & � Y�	Q� L��,وط ���Vن ا���J?ات ا��0 &�?ت ا���ا� �Iأ 	�2 ا��� J,1 ا�Wوھ

��� ;��E �G 0��  ���Vن ا���Jا��0 &�?ت ا� !�W��	W��ا� !� Jوا�� !�E �& 0�	��5س ا	�I5وا �Dا�  

���� �I 2#� إ�	��ن ا�	ة ا��5	�I و)��ت .  

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


	ب ،ا����Aى ا�*J	�0 وا�����ي �6�D6= ا��� �	0M ،ط-1I �� & ��A&1 ھ�ة ،&�� ،دار	Jا�، Yوا���ز� �V 6� �
Dا�

.44،ص1998،  



 ا�
	�ب ا��ظري   

:��� 

�ل � 	م �ر��،��د أن ا����� ����ورة ا�	� �راھ� ا��وم �م 	و�د ن ا��دم و�م 	�ن و��دة �ن 

ا��د " ،�ل و�)ت إ�& �ل ھذا ا�	طور �$�ل 	را��ت  �ر�" و	#��" و  ��" ��ھت  � 	طورھ� ن 

�ل *#ب ���1ر 0)& �.ظ" ا�	�دام أ.دث ا�).ظ" ا,و�& �ر�د ا����+ت �)& ا��دران ن 

 �& ا������ �ا�	��و�و���ت ا�	� ظ2رت  � ھذا ا�#رن وھ� ا�	#���ت ا+��	رو��" ا�	� أو�دت 

�ل ا �	�ج و�رض أ �م �دھش ن �راھ� �.ا+��	رو��" ن   
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 ا���د��:

ن أ�*ر و��:ل ا�9�م وا�	*#�ف أھ�" وذ�ك �ظرا �	�ز طر�#	�2  � ا�	���ر وا�و�ول  �	�	�ر ا����

ن ;درة  �:#" �)& ��س ا�و�و��ت و	��و��2  � ;��ب  �� *�ر  ��  =			 �إ�& ا���ھ�ر إ�& ���ب 

إن "ر��	ون ا,ر���" ،ؤرخ ا�$�ون وا,�	�ذ ����" �" ارو�ن ���و  ���"و � ھذا ا��دد ��د ;ول 

� 	�وغ أ�" ;وة أ�رى ،اBراء ،وا,ذواق ا����� �واء أ.��� أم �م �.ب ،ھ� ا�#وة ا�	� 	�وغ أ�*ر 

ن ���ن  ":�،وا�)1" ،وا�زي وا��)وك ،�ل .	& ا�ظ2ر ا��د�� ��2ور ��م أ�*ر ن �	�ن  � ا�

�ط�ر ،ذ�ك أ��2 	)ك ا9�����ت ا�	G*�ر�" ا,رض ،وذ�ك  � .د ذا	� ;ول �ط�ر ���ه أن ا����� ;ول 

 &(� �)�� أ�" أداة أ�رى ،  رؤ�	�� + 	#	�ر �)& رؤ�" .ر�" ا,���م  � ا�$��ء وإ�	 +�ا��2:)" 

.ر�" ا�$��ء �$�� ، و�ذ�ك ظ2ور ا��Hھد وا�	$�:�2 وز��2 و�رى ا�.ر�" ا��ر��" وا�.ر�" ا��ط�:"، 

� ��	ط�= أن ���ن � دا�ل ا��$س ا��Hر�" ن ا�$��+ت و�واطف  � و�رى �0ر ذ�ك ن ا�.�ل ، �

� ھ� �ط�رة...�#ط" ��رة � ."  

ن ��+ت ا�	�)�" ، ���ت �وع ن أ�واع ا�	�)�" وا�)2و ، و��ل �GH	�2 ا�	وا��" ��)	�2  ����ث ا����

�دت G  ، ر��ن$		��ھ)"  � أول أرھ� ، و��ن 	�1ر ا,ر .�ث �ر ت إ;��+ Hد�دا ن طرف ا�

�2  � ;وة ا�طو �ن ا���رف .	& ��رت ن أھم و��:ل ا �� �#ف أ J�	�	 �+	��ل ا����" ا����

= و����ت �ل و�وع 	�ا���ر�"  � ا�#رن ا��Hر�ن ، .�ث 	��و�ت �ل Hر�." ن Hرا:J ا�

  .�ط)ق �)��2 ا�م ا�$ن ا����=ن  أ �)ت إ�& �ل ا��2ور ،�ل أ��2 أ��.ت 	�	.قاوو

��   � ھذه ا�درا�" ا��ب �)& ����" ا�#���� ا�د���" و ا��)�" �ن طر�ق ا������ ، .�ث .�ث اھ	

 "�	B��2" ا�  :ا	����  � ���ء درا�	�� ��2ذا ا�و�وع ا��ط" ا�

 "	��	��و���  � #د" ھذه .  �ل ���2 ، ;�ن �ظري �	�ن  *�*"  �ول ، و;�م 	ط��#� ، 

ا�ذ�رة أھ�" ا�����  و����� ا�$�ل ا����2 +�	�راض ا��طوات ا����2" ا�	� ا�	د�� �)��2  � 

  . ھذه ا�درا�"

أ� ا�$�ل ا,ول ن ا�#�م ا��ظري  #د 	طر;�� إ�& 	�ر�ف ا����� و �)ط�� ا��وء �)& 	�ر�GH� Kة 

  .ا����� ا,ر���" 

و � ا�$�ل ا�*��� 	طر;�� إ�& ا��ورة ا�����:�" �Gداة ��Hر ا��و�" ����9 " إ�& ا�	را	����ت 	��1ر 

  .ا�#�م 

   أ



 ا�
	�ب ا��ظري                                                                                                   

 ����د:

� 	زود ا���.ث ن �ط��ت و	�= ا��ل  � إط�ر � �إن ا�درا�" ا��ظر�" ن أ��د��ت ا��ل ا��)

و�و�� ، إذ ��ب أن ��ون 	Gط�ر =ل ا�	ط��#� �ن ا�درا�"  ��ن و	$	J �� أ ق ا�	��ل �(�

ا��ظر�" ،.	& �	.#ق ا+;	راب ن �وا�ب ا�و�وع و�ر " ا	دادا	� و.دوده وإ�ط�ء  �رة �ن 

                                                                                 .ا�	� �	��و��2 ا���.ث �و�وعا
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 ا�
	�ب ا��ط����                                                                                                

����د:                                                                                              

���2 �.�ول 	ط��ق 	.)�ل  �ن    �	�	�ر ا�درا�" ا�	ط��#�" ���رة ا��2ود ا��.*� ,ي ��.ث �)

�	)ف ا�����ر ا��و�" ��2 ،و � ھذا ا��.ث ظ�ھرة وا��.ث  � �و��	�2 �	$��ك ا���;�ت ا�	� 	ر�ط 

ن"2012" ���� درا�	�� ����ل �)& 	.)�ل ���و���;� ��وذج �ن ا�$�)م ا,ر���  ��وع ا����ل ا��)  

             :�	ط��ق ھذه ا�#�ر�" �)& ا�$�)م ا�	� 	�	د  � 	ط���2# �)& ر.)	�ن  �� �.�ول ا�#��م 

 "��2�ا��ص ا�$�:ق ا�	� �#وم  ��2 �$�ل ا�ر���" �ن ا�	�)�ق   

�ل ا�	����ق�.ا����;�ت ا���= ا�	� �#وم  ��2 ���	�راج ا����;�ت ن   
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ا�$�ل ا,��ر  #د 	م 	����� �)	�ر�ف ���$�)م ا�����:� وأ�وا�� ،���:�� وأھ�	� ���	��ر أن و � 

 �:�و�وع درا�	�� �	�)ق ���$�)م ا����.  

�  � ا����ب ا�	ط��#�  #د 	م 	ط��ق ����(H	��وع  ن �2012$�)م  ا�#�ر�" ا����و���;�" ,��س 

 �وا�	� 	�	د  � 	ط���2# �)& ���2" ا��ص ا�$�:ق �ر.)" أو�& و ا����;�ت ا���= �ر.)" ا����ل ا��)

 "���*.  

�	�رة ن ا�$�)م و �ذا �ر�" ن ا�#�ط= ا�	�)ت �)& ا����;�ت ا�	Hا��.ث  #د ا "	����" أو � �أ

�ا�2دف ن وراء ھذا ا�$�)م و �ر " .#�#	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب



 �	�ـــــ�� :

 

ن أ �م  ��	�	 ��ل �	�	�ر ا����� ا,ر���" �ل 	��ري 	2دف إ�& 	.#�ق ا�ر�J ا��دي ن 

�:�" ��ل ، ��2 ط�= و;�" ،  ��$�)م ا�����:� ��د �وع ن ا�����" و ��س �رد 	ر �� ،  $� ھذا ���

�رج ���2" ا����م  � ��" . و ا�ذي �$ت ا�	��ه ا��*�ر 2012ا�$�)م 	��ول ا�  

ون ھذا ا��ط)ق أرد�� 	���ص و�وع درا�	�� �)& ����" ا�#���� ا��)�" وا�د���" �ن طر�ق 

�	)ف ا����;�ت    ��2012� ، درا�" ���و���;�" �$�)م  ا��.�و��� ا�و�ول إ�& �ر " ��ف ��ھت 

.ا�وظ$"  � ھذا ا�$�)م  � إظ�2ر ��& و.#�#" ھذا ا�$�)م   

" و ا����� ا,ر���" ��$" �� "$�� ��ل ا��	�:M ا�.�ل �)��2 ��ن ا�#ول أن ا��������" ون 

+ ، .�ث 	��ھم �در�" ���رة  � �ذب ا�	��ه ا�	)#�  و�2ذا ��ن ا�#ول أن ا����� 	)�ب دورا ھ�� و  ��

�ل 	وظ�ف ا����;�ت  ون �2" أ�رى 	2د ف إ�& �	2دف ن �2" إ�& إ�ط�ء د++ت ن ا�$�)م ن 

.�ق ا�ر���Jب ا���ھ�ر و.�و�" 	��1ر 	و�22م و 	.  

   



 ا�
	�ب ا��ط����                                                                                  

  :ا��ــطــــــــــــــــــ�

د�ل إ�& ا�#�ر�" ا����و��#�"  -1  

  ا��ط�;" ا�$��" �)$�)م -2

�رج -3  ا�	�ر�ف ���

  ;�" ا�$�)م -4

  ا�ر���" وا�	�)�#�ت -5

  ا�	�راج ا���#�ت  -6
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  ا�
	�ب ا��ط����                                                                               

 ا���راج ا���	�	ت :

��	�  � ھذا ا�$�)م �و�د *�*" أ��ن ر:���" ��H)ون ا����ق ا����� :  ا���	ق ا��

�طJ ا,رض ، : *��و�" 		*ل  �  �طJ ا,رض ، ا��.ر ، ا�$��ء و�ل وا.د ��2 	�درج 	.	�  ��ءات

�	)$"، ا��.ر ، ا��$��" .ا����رة ، ا�	�ر ، ا�����" ، ا����" ، ا���طق ا�  

. ا�ط�:رة ا�.)#"  � ا��و : ا�$��ء   

�ل : �طJ ا,رض ��ورة ا���طق ا�	� �رت  ��2 أ.داث �	��ن ��� �طJ ا,رض  � ھذا ا�$�)م ن 

أ�ن ��د ا�$��ل �وردون = ��ت �H	رون ا+0راض ، �� 	ظ2ر  ا�$�)م  �� 	ظ2ر �ورة ا�	�ر

و�" ن �و�" ن ا�$��)�ن �	��دون  ��2 و�ورة أ�رى ����"  ��2 أ��� ��ورة �����" أ�ن ��د 

 ��	ا�$��)ون �	��دون و�طو ون .و��2  �� 	ظ2ر �ورة أ�رى ��ورة ا�$��ل أدر��ن وھو  � ���رة 

.�2د إ�& �ط#" ���د��M  ا�  

�	��ن ��� ا��.ر  � ھذا ا�$�)م أ�ن 	ظ2ر �ورة ا�$��ل ����ون = ا���  � ا��$��" �� 	ظ2ر : ا��.ر 

. �ورة أ�رى ��$��" 	�طدم ��,واج  ����9 " إ�& �ورة أ�رى ��$��" أ�رى ��د ا����ة ن ا�1رق   

�ل ا�ط�:رة ا�.)#"  � ا��و و	ظ2ر ��� �ورة : ا�$��ء��ت ن �	�)& ذ�ك ن �H �2� �	G	 ء��(�
.ا���ر   

و�" ن ا���وات  � ا�$�)م  ����9 " إ�& و�وع ا�$�)م : ا���	ق ا�ز�	�� ��	�)& ذ�ك  � ظ2ور 

. ھو ���رة أ��� �ن ز�ن   

 ��	� � ھذا ا����ق ا�$��)ون �#�ون ��;�ت �ن طر�ق ا+	��ل ا�)$ظ� و ا��1ر ا�)$ظ� : ا���	ق ا� 

�ر �)& إظ�2ر ا���&  ��$��)ون  � ھذا ا�$�)م  ��)ون �)& ���ء ��;�ت  Bر ا�طرف ا�*G	 ن أ�ل

�	)$" �واء ���ت �$ظ�" او �0ر �$ظ�"  و�	�)& ذ�ك  � 	���ق ا�$��ل أدر��ن = �د�#� .  

	 ���ك ا�$��ل �وردون = زو�	�  ����9 " إ�& �دة �ور أ�رى 	��ن ظ2ر ��� �ورة أ�رى و�	�

 ھذا ا����ق �واء ���ت �$ظ�" أو �0ر �$ظ�" 
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ا�
	�ب ا��ط����                                                                               

�	)$"  و	�ددة   �2 	.دد ا���& ا�ذي ��ون H	رك ن طرف :  ا���	ق ا�$�	#� ا��ر
 � �"��ما�#�م 

و�" أو أ راد � .  

و�" ن ا�$��)�ن �	��دون  �طر�#	2م ��ل �ورة  ��2 �و � ھذا ا�$�)م 		�)& ا�#�م ا�*#� �" ن 

�ن أو ا���.��ن (�ن و 	�درج ھذه ا�#�" أ. ا����" و �)���2م ا���ص  �واء ��ن ن  ا�� ���

�� ا�ذي ��	� إ��� 	��ل 	*�ل �ل  ��ل �� ا����ق ا�	���ري �2و�" ا�$��)�ن و ذ�ك ن 

 "���*ل  � ا�رأ�		 "��(� "� �#* "ن �� ا��ل و ا��#ود ��د طر�#� �.و  �� 	ظ2ر ���  � ا�$�)م ;� 

�ر�ن و 		Bدة ا����ص ، ���� 	ظ2ر ;�" أ�رى إ�����" 		*ل  � ��)&  �  	J ا��وا�" �)��ود ا�

.إ�& ا��$��" �.��	2م ن ا���ر*"   
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 ا����ب ا�	ط��#�                                                                                    

 ا�ر���" و ا�	�)�#�ت :

 � إ�ط�ء  �رة �ن ا�#�" أ+ وھ� ���2" ا����م و ا�ؤ��"      2012	*)ت ا�ر���"  �  �)م  :ا�ر���" 

�رج ، ا��	�" �� ����9 " إ�& ا�

�ور ا�)#ط�ت و ا�#�ط=                                                           2012ا�ر���"  �  �)م   

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا����ب ا�	ط��#�                                                                                                 

 � ا�ط�ء  �رة �ن ا�#�" أ+ وھ� ���2" ا����م       2012	*)ت ا�ر���"  �  �)م : ا�ر���" و ا�	�)�#�ت

�رج.وا�ؤ��" ا��	�" �� ��+�� " إ�& ا�  

 ا�ر���"                                                             �ور ا�)#ط�ت وا�#�ط=

 

 

 

 

 �:��و�و��� ���	رز 	روج ن ؤ��" ا+�	�ج ا����



         ��ل ھذه ا��دة ا����" ا���ر�" �$�)م ا��

�رج رو+ن إ��ر�	ش ن     1012(�                 :

*�       9إ�&           *�    5   

 

 

  

�ظ2ر ��وان ا�$�)م �)ون أزرق �)& �)$�" �وداء وھو 

�	#د ����2" ا����م وذ�ك ن      Kر��	إ�&    11:18  

11:22 

 

 

  

 �	(:�� =�ل ا�2Hد ر.)" ا�$��ل ����ون ��ظ2ر ن 

ل H� و ا�ذي �وف ����و � ن ا�د�ر ا�ذي �م �و�و

49:54إ�&      47:04ا����م �)� وذ�ك ن     

 

 

54 

  

�ل ھذا ا�2Hد ��.ظ .دوث �وارث وذ�ك ن �ن  

 

إ�&  58:20         58:14  

 

  

 � ھذا ا�#ط= ��.ظ أن ر0م ا��وارث ا�	� درت �ل 

 N�H إ+ أن ھ��ك ن ��ن �� .ظ  � ا�.��ة وذ�ك ن

إ�&  02:20:43  2:19:52 

 



. 
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:ا�$2ـــــــــــــــــرس  

ص....................................................................................................   د��ء  

.ص......................................................................................�)" �Hر  

...ص...........................................................................إھــــــــــــــــــــــــداء  

ص.........................................................................#دـــــــــــــــــــــــــــ"    

�
 ا%ط	ر ا����

 "����H9ا......................................................................................  

...................................................................................ا�$ر���ت   

..............................................................................أھ�" ا�درا�"   



...................................................................................أھداف ا�درا�"   

....................................................................أ���ب ا�	��ر ا�و�وع   

�M2 ا�درا�" .................................................................................  

............................................................................ا�درا��ت ا����#"    

 ا&ط	ر ا��ظري 

�2د 	......................................................................................  

...........................................................ا����� ا,ر���" : ا�*�ل ا(ول   

�2د	............................................................................................  

...................................................................ا�$ن ا����= : ا��.ث ا,ول   

......................................................	�ر�K ا����� ا,ر���": �.ث ا�*���ا�  

 "���...........................................................................................  
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  ............................................ا��ورة ا��و�" وا�روح ا�*#� �" :  ا�*�ل ا�$	��

�2د  	............................................................................................  

  .......................................................ر ا�#�م ا�	را	���" 	��1: ا��.ث ا,ول 

  ........................................ا��ورة ا�����:�" أداة ��Hر ا��و�" : ا��.ث ا�*��� 

 "���........................................................................................  

���:ص ا, �م ا�����:�" وأھ�	�2 :  ل ا�$	�ثا�*�.........................................  

�2د 	...............................................................................................  

$2و� وأ�وا�� : ا��.ث ا,ول  �:�  ...........................................ا�$�)م ا����

  .................................ا, �م ا�����:�" ��ن ا����:ص و ا,ھ�" : ا��.ث ا�*��� 

 "���...........................................................................................  

  ا&ط	ر ا��ط���� 

�2د 	...........................................................................................  

  ......................................................................................ا��ط" 

د�ل إ�& ا�#�ر�" ا����و���;�" ......................................................  

�رج   .........................................................................ا�	�ر�ف ���

  ................................................................................;�" ا�$�)م 
  ......................................................................ا�ر���" وا�	�)�#�ت 

  ............................................................................ا�	�راج ا����;�ت 

  .................................................................ا��	�:M ا�	و�ل إ���2 

	�� ".............................................................................................  

" ا�را�= :�;.................................................................................  
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  داءــــــــــإھ

ن أ�ل ا�ك ��ل  �ر ��  

  ;)�� �ذ�رك�� ن �ر	�ش 

  �� ا��ز�زأ

	� و �)� �)& أد�� و .)� إ�&�.  

  إ�& طر�ق ا�2دا�"... ا��	#�م إ�& طر�#�

  و ا,ل ا� ا����1"إ�& ���وع ا���ر و ا�	$�ؤل 

�ذي  إ�& ��دي و ;و	� و 

  إ�& ن آ*ر�� �)& �$�2م

  إ�& ن �)و�� �)م ا�.��ة

  � و أ�وا	�إ�& ن أظ2روا �� � ھو أ�ل ن ا�.��ة   إ�و	

  إ�& ن 	ذو;ت �2م أ�ل ا�).ظ�ت

ن �G 	#دھم و أ	�& أن �$	#دو��  

R �  2م	ن أ.��  إ�& ن ��)2م R أ�وا	� ��S و 

  إ�& ن ��= ��ن ���د	� و �ز	�

  إ�&

  و�ن ��ر و��...ن �م أ�ر 2م 

  إذا ذ�رو��... ن أ	�& أن أذ�رھم 

  إ�&

  ��و�� � ن أ	�& أن 	�#& �ورھم 

  

��� �  



  

ا                                                                                                        ا����ب ا�	ط��#�

�راج  :ا�	�)�#�ت .	��� ��; ����*)ت ا�	�)�#�ت   � �ل � ھو إ�� " إ�& ا�ر���" وا�ذي ن 	

  .ا����;�ت

 

 

 �ور ا�)#ط�ت وا��Hھد

 

ا�	�)�#�ت                         

�ورة ا�$��ل أدر��ن وھو  � ���رة أ�رة ��	��ه  

�ل � إ�& ��م ���د��M  � ا��2د ن 

  01:27         01:29إ�&   

 

ن      ��#�ء ا�$��ل ����ون = �د�#� و 	���2#

    

   01:46إ�&        01:44                 

 

 

�)ون أزرق  �	J �)&        2010	ظ2ر ��� ��"    

�ط#" ا�	�ت  � ;ر�" Hوم ��M وھذا ن � "�$(�

�ل   �08:38 إ�&    08:37 

 

  =�ذ ا�$��)�ن  و	���#� G�� ء ا�$��ل ����ون��

�ل  �:ا��	� وھذا ن   

13:50إ�&    13:48 

 

  

�ورة ا�$��ل ا�ر:�س  ا,ر��� =  ا��	� �Hرح 

�ل � ��2 ا�و�= ن 

إ�&19:28   19:05 
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ا����ب ا�	ط��#�                                                                                   ا                     

 

 

 �ور ا�)#ط�ت وا��Hھد

 

                    ا�	�)�#�ت                      

  � ا�	�ر ا�$��ل �وردون �	�ك �زو�	� ��ت 

34:47إ�&         34:37ن        

 

  

��ك ا�$��)" ��ت = أو+دھ� 	 

إ�&  46:42   46:41 

 

	ظ2ر ��� ط�:رة .)#"  � ا�$��ء = �#وط  

�ت ن ا���ر آ	�" ن ا���ء�H 

إ�&  01:01:17 ن 01:01:26   

 

  

و�" ن ا�$��)�ن  	ظ2ر���� �ورة �����"  ��2 

ن "��� �	��دون  ��2 �طر�#	2م ا�

 

           01:26:32 إ�&  01:26:44
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 ا����ب ا�	ط��#�                                                                                   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
واج +�طدام ا��$��" �ورة ,��    

  
  02:04:48إ�&   02:04:43ن 

  
  
 

  
+ده ��د ��ل ����ون ����ق زو�	� و أوا�$

ن ا���ر*" ن  �2	��� 

 02:17:14 -
02:17:08 -   

 
 
 

  
 

  
س �ورة ظ2ور �$��" �H ا��.ر وراءھ� &(

  ��ط�" ��د ا����ة ن ا�1رق ن                  
  

  02:17:27إ�&  02:17:22  
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�ر / ��"�و1ر#	ن  

 

ن و;$" 	�ود إ�& أ�وام ;����ھ�  � ر.�ب  +�د ��� و�.ن ��طو �طو	�� ا+��رة "�� � ا�.��ة ا���

 "= أ��	ذ	�� ا��رام ا�ذ�ن ;دوا ��� ا��*�ر ��ذ��ن �ذ�ك �2ودا ���رة  � ���ء ��ل ا�1د �	��ث ا, "�ا���

ا�ذ�ن .)وا أ;رص ن �د�د و;�ل أن ��� �#دم أ�& آ��ت ا��Hر و ا+	��ن و ا�	#د�ر و ا�.�" إ�& 

���"  � ا�.��ة إ�& ا�ذ�ن 2دوا ��� طر�ق ا��)م وا��ر " ر  

�  Tن �م 	�	ط=  � 	�2�1م ...�ن ���� ... إ�& ��= أ��	ذ	�� ا, ��ل (�	. Tن �م 	�	ط=  �ن   

 ��(� R &(� R راك ;ول ر�ولH� �� د  ا�ذي �#ولوأ�ص ���	#د�ر و ا��Hر ا�د�	ور إ�راھ�م أ.

.� ا��.ر وا�ط�ر  � ا���ء ���)ون �)& �)م ا���س ا���ر إن ا�.وت  : و�)م   

� �	و�� ��Hر�� ا���ص إ�& د�-  "و إ�& �ل ا,��	ذة ا��رام ا�ذ�ن �)و�� ��د ا�ط�ب وزو�	� ��د �)�

.ا�	$�ؤل  وا��� إ�& ا,�م  � در���   )2م �ل ا��Hر وا+	��ن   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 د1	ء

 

ا�ر.ن ا�ر.�م                          أ�Gل R ا��ظ�م       

 ا���ن ا��ر�م                                  رب ا��رش ا��ظ�م

 ا�)ك ا��)�م                                   أن �د�)�� ��" ا����م

 و�.$ظ�� ن ا��Hط�ن ا�ر��م               و��	ق ر;�	�� ن �ذاب ا���ر ا,��م

ا��)�م                        و�2د��م �راط ا��	#�م و�.$ظ �د��م  

ن �ذاب ا��.�م �ذو;�مو+ �ط��م ن ط��م ا,*�م             و+   

 و��#��م ن ��ن 	���م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


