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 التسويق الغربي  للقيم:

  في اإلعالم والسينما وهوليوود

 مقدمة:

في كبير أثر من وهوليوود والسينما لإلعالم ما أحد، على يخفى اليوم يعد               لم
أن القول يمكن حيث منمطة، ونماذج ومفاهيم قيم نحو البشري العقل             توجيه
على للهيمنة سعيها وفي األمريكية- المتحدة الواليات رأسها -وعلى الغربية            الدول
والثاني العسكرية، القوة هو األول نموذجين: اليوم حتى تزال وال استخدمت             العالم
العسكرية القوة عن أهمية يقل ال دورًا كثيرة أحيان في لعبت التى الناعمة، القوة                هو
وهوليوود والسينما اإلعالم عبر الناعمة القوة تعمل حيث واالقتصادية.           والمادية

 إلرسال رسائل للمشاهدين من أجل  تسويق وتبّني األهداف الغربية.

بالخصوص الغربي واإلعالم وهوليوود للسينما األساسية الوظائف بين          ومن
خالل من الغربي، النموذج وقيم ألهداف الشعبي القبول من حالة لخلق يسعى              أنه
هذا وفي معينة. غربية سياسية لتوجهات الجماهير وقبول الغرب حكام            تقدير
كيد بقوة تعمل حيث األخالقية الناس حياة لتشكيل أداًة السينما أصبحت             السياق
من ذلك في ما حدٍّ إلى السينما نجحت وقد الغربية، والمفاهيم األخالق لتلقين               خفية

1 خالل تأثيرها العميق على العقل الالوعي للناس.

مع التعاطي تجيد التى األجيال تزايد ومع والليبرالية الرأسمالية عصر            وفي
متزايد، بشكل الناس أذهان في يترسخ الغربي الحلم صار التكنولوجية،            األدوات
األجيال تسعى الذي المثالي النموذج هي الليبرالية الغربية الشعبية الثقافة            وباتت

 إلدراكه وتقليده.

شحن وفي األمريكية الخارجية السياسة دعم في مركزي بدور هوليوود            تقوم
هوليوود ترتبط كما األمريكية، بالثقافة األخرى الدول تقبل لكي وتمهيده العام             الرأي
األمريكية المسلحة القوات إلى األفالم صانعو لجأ فلطالما بالجيش، متينة            بعالقة
إلظهار هوليوود من األميركية السلطات تستفيد بالمقابل عسكرية معدات           لطلب

  مقاتليها وعناصر األمن في صورة األبطال المثاليين.

للنموذج و للقيم السياسي التسويق إلى الورقة هذه خالل من            سنتطرق
عن سنتحدث ثم والسينما، اإلعالم مقدمتها وفي الفنية األدوات عبر            الغربي

الحقيقية1 السمات تحديد عن المسؤول و منا، وعي غير على يعمل الذي العقل ذلك أي الباطن، بالعقل ايضا                     يسمى
يتحكم و التكرار، أسلوب باستخدام توجيَهه الشخص يستطيع حيث لإلنسان؛ مطيع وهو البشرية،               للشخصية

  بعادات الشخص وسلوكياته، وتصرفاته، وكثيرا ما تحدث لنا منه -أي العقل الباطن- أمراض نفسية خطرة جدا.
 للمزيد من التفاصيل انظر:

 العقل الباطن، سالمة موسى، كلمات عربية للترجمة والنشر، 2011
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السياسي التسويق سنناقش كما الحديثة، الليبرالية السياسات خالل من           العولمة
ذلك؟ في فاعل دور لهوليوود كان وهل هوليوود، عبر األمريكية وللقيم             للنموذج
تشكيل في المساهمة في والفاعل المؤثر دور هوليوود لعبت كيف آخر             بمعنى
وكيف األمريكي؟ والحلم األمريكية السياسات تجاه العالم شعوب من كثير            عقلية
البنتاغون عالقة وما المسلمين؟ عن نمطية صورة تكوين في هوليوود            ساهمت

 بهوليوود؟
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 أوال: التسويق للقيم و للنموذج الغربي عبر اإلعالم

 1-  هيمنة اإلعالم وسلطان الصورة

 أ- دور اإلعالم في تأطير الرأي العام

شركات ست أيدي في اإلعالم وسائل من المئة في 90 ملكية اليوم تتركز               
المواطن ويقرؤه ويسمعه يشاهده ما معظم على تسيطر فقط ،           إعالمية 2

وخمسين مئة من أكثر األمريكي المواطن ويخصص يوم. كل واألجنبي            األمريكي
تدفق خلف ويقف شهريًا، اإلنترنت لتصفح ساعة ومئة التلفاز لمشاهدة            ساعة
بدورها وتبلور وتسوق تصنع عمالقة، شركات اإلعالم وسائل قبل من            المعلومات
وغير مباشرًا تأثيرًا تمارس التي واإليديولوجية السياسية األمور حول العام            الرأي

  الشركات الست التي تسيطر على 90 في المئة من وسائل اإلعالم األمريكية هي:2
حيث من القائمة، رأس على اإلعالمية روبرتس- برايان السيد يديرها -التي Comcast Corporation شركة تتربع -1                
المتحدة، الواليات في االنترنت لخدمة مزود وأكبر ،2013 العام في دوالر مليار 64.657 قيمتها بلغت التي                  إيراداتها
والعالمي األمريكي العام الرأي صناعة في األسد حصة لها التي الفرعية الشركات من العديد الشركة هذه                  وتمتلك

 أيضًا وهي:
ومنتجات واألخبار الترفيه برامج وتسويق إنتاج مجال في تعمل أمريكية وترفيهية إعالمية شركة :NBC Universal                 أـ

 وخدمات المعلومات إلى قاعدة عمالء كبيرة في العالم.
عامًا 85 من ألكثر قامت هوليوود، في للسينما استوديوهات ستة أكبر من واحدة تعتبر :Universal Studios Inc. ـ     ب                 
هيمنة لضمان الشعوب من للكثير السلبية النمطية الصور بتسويق النقاد قبل من اُتهمت هوليوودية أفالم                 بصناعة

 الثقافة األمريكية.
وموزع كمنتج ويعمل ، NBC Universal العالمية سي بي إن في المنزلية األفالم قسم وهو :Focus Features ـ                    ج

 لألفالم الخاصة وموزع لألفالم األجنبية إلى بريطانيا واستراليا وكندا على حد سواء.
مليار 45 تبلغ بإيرادات ،Disney باسم المعروفة The Walt Disney Company شركة عالميًا الثانية المرتبة في وتأتي -2                    
إحدى اليوم وتعتبر ديزني، والت استوديوهات في السينمائي باإلنتاج تشتهر متنوعة أمريكية إعالمية شركة وهي                 دوالر،

  أكبر وأشهر استوديوهات السينما األمريكية.
والنفوذ، القوة حيث من الثالثة المرتبة في تأتي موردوخ روبرت لصاحبها News Corporation األمريكية اإلعالم شركة -3                 
األمريكية Fox News مثل شركة مثال تمتلك فهي وخارجها، البالد داخل اإلعالم شركات من هائًال عددًا                  وتمتلك
من الكثير تمتلك كما األمريكي، العام للرأي األمريكية للحروب وتسويقها للجمهوريين بانحيازها المعروفة               الشهيرة

.New York Post و The Times، Sunday Times الصحف المؤثرة امثال 
تحت ويعمل والتلفزيون، السينما مجال في كبير بنشاط تتمتع التي الرابعة المرتبة Time Warner شركة تحتل -4                 
اإلخبارية CNN وقناة ،HBO المتميزة األمريكية القنوات كشبكة اإللكترونية والمواقع القنوات من كبير عدٌد                جناحها

 العمالقة بأقسامها العالمية، وباقة قنوات الـ NBA  الشهيرة.
دوالر، مليار 2,15 قدرها بإيرادات الخامسة، المرتبة في CBS Broadcasting األمريكي التجاري التلفزيون شبكة تأتي -5                
محطات 4 إلى باإلضافة لها، تابعة إعالمية شركة 200 وحوالي طرفها، من ومدارٍة مملوكة محطة 16 من                   وتتكون

 فضائية َتبث من خارج الواليات المتحدة.
شركٍة أكبر سادَس والكابالت والتلفزيون السينما في المتخصصة األمريكية اإلعالمية الشركة Viacom تعتبر -6              
وتوزيع اإلنتاج شركات من كبيرة مجموعة فياكوم تمتلك دوالر، مليار 7,13 بلغت التي إيراداتها حيث من العالم في                    للبث

.United International Pictures األفالم مثل شركة اإلنتاج التلفزيوني والتوزيع السينمائي 
شركاتها تبثه الذي المحتوى تنظم أنها إال اإلعالم، وسائل على مباشرة سيطرة تمتلك ال األمريكية اإلدارة أن                   ورغم
بذلك جاذبًة المعلومات، محتوى بتأطير وتقوم لها، كأولوية األمريكية األجندات تضع إياها جاعلًة بملكيتها،                وتتحكم
بحسب والخارجية الداخلية للسياسة الجماهيري الفهم في ومؤثرًة بإثارتها، ترغب التي القضايا نحو الجمهور                اهتمام
275 حوالي إيراداتها قيمة تبلغ والتي الشركات هذه قبل من المدعومين والسياسيين الضخمة الشركات                مصالح

 مليار دوالر.
 للمزيد من التفاصيل والمعلومات المرجو زيارة الموقع التالي:

 من يملك اإلعالم األمريكي؟، مجلة النور،  العدد:814، 16/ 5/ 2018.
 على الرابط:

Wv_NvO-FO1v.#من-يملك-اإلعالم-األمريكي؟-item/10802/عربي-و-دولي/http://www.an-nour.com/index.php 
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الحكومات على بل فحسب، االمريكية المتحدة الواليات شعب على ليس            مباشر،
.  والمجتمعات األخرى أيضًا 3

في العليا اليد يمثل أصبح اإلعالم لوسائل والسيكولوجي النفسي التأثير            وألن
الحاسمة القرارات على الشعبية الشرعية وصبغ وتسويقه العام الرأي           صنع
يقبلون الغربية الدول في الناس أصبح  فقد المجاالت، مختلف في            والحساسة
كارثية آلثار تؤدي والتي سابقًا، كبيرة بشعبية تحظى تكن لم التي القرارات              ببعض
العالم مستوى على الذائعة الصورة ذلك: على مثال وخير .  األخرى الشعوب             على 4

من المواطن تمكن أنها هي األمريكية المتحدة الواليات في الحياة خصائص             عن
غالبية عند التام االقتناع يؤدي و واإلعالمي، الثقافي التنوع من بيئة في االختيار               حرية
التضليل آليات ضد محصنين غير جعلهم إلى الفكرة بهذه األمريكيين من             كبيرة
حرة خيارات اتخاذ على الفرد قدرة مدى قياس يصعب أنه من الرغم فعلى               اإلعالمي.
في انتشارا أكثر يعتبر باإلعالم يتعلق فيما االختيار حرية وهم أن إال بدقة، عدمها                من
خالل من الوهم هذا ويتعزز العالم. في آخر مكان أي من األمريكية المتحدة               الواليات
إلى استمراره- على المحافظة إلى اإلعالم على المسيطرون يعمد -الذي            الميل
بطبيعة المرء على ويسهل المضمون. تنوع وبين اإلعالمي الكم وفرة بين             الخلط
700 على يزيد وما تجارية، إذاعية محطة 6700 تملك التي األمة أن يعتقد أن                الحال
تنتج سينما وصناعة الدوريات، ومئات يومية صحيفة و1500 تلفزيونية،           محطة
مالها رأس يبلغ ألفراد مملوكة الكتب لنشر وصناعة سنويًا، جديد فيلم 200              حوالي
الترفيه وألوان اإلعالم من التنوع شديدة تشكيلة توفر أن من البد دوالر،              بليون

.  لشعبها 5

االنتقاء يحسن السكان من جدا صغير قطاع باستثناء أنه األمر            وحقيقة
الهائل، اإلعالمي التدفق من يستفيد أن بالتالي ويستطيع يشاهده الذي ما             ويعرف
مرسوم نطاق داخل ذلك- يعوا لم -وإن أساسا محصورون األمريكيين معظم             فإن

.  من اإلعالم ال اختيار فيه 6

تغلغل من يسلم االشتراكي- القطاع عدا -ما العالم في مكان هناك             ليس
اإلعالنية الوكالة وتعتبر الدولي ، النطاق على العاملة األمريكية اإلعالن           وكالة 7

  من يملك اإلعالم األمريكي؟، مجلة النور،  العدد:814، 16/ 5/ 3.2018
 على الرابط:

Wv_NvO-FO1v.#من-يملك-اإلعالم-األمريكي؟-item/10802/عربي-و-دولي/http://www.an-nour.com/index.php 
 من يملك اإلعالم األمريكي؟، مجلة النور،  العدد:814، 16/ 5/ 4.2018

 على الرابط:
Wv_NvO-FO1v.#من-يملك-اإلعالم-األمريكي؟-item/10802/عربي-و-دولي/http://www.an-nour.com/index.php 

  هربرت شيللر، المتالعبون بالعقول، ترجمة عبد السالم رضوان، (الكويت: مارس 1999)، ص:  25 و526
  صناعة الكذب والتالعب بالعقول، شاهد برنامج في العمق على قناة الجزيرة، 23/9/2013، على الرابط:6

https://www.youtube.com/watch?v=AkelPiPhTTs&t=696s 
    اهربرت شيللر، مرجع سابق،  ص: 7154
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عشر أكبر بين من فمثًال: الدولي، المستوى على الرسالة صّناع أهم أحد              األمريكية
أمريكية. غير واحدة شركة سوى هناك ليس 1971 عام في العالم في إعالنية               وكاالت
.    هناك إحدى وعشرون شركة أمريكية  ومن بين أكبر خمسة وعشرين وكالة دولية 89

من -بداية مجمله في الغربي اإلعالمي للجهاز األساسية الوظيفة           وتتمثل
حالة خلق في التسويق- رجال أغلبها يجري التي الرأي واستطالعات التلفزية             القنوات

.  من القبول الشعبي ألهداف وقيم النموذج الغربي 10

والمعلومات، لإلعالم دوليًا مصدرًا العامة العالقات تعتبر أخرى جهة           من
تغلغل تجعل أن هو الغرب في الدولية العامة للعالقات الرئيس الهدف إن              حيث
بالنسبة تقبله يمكن األقل على أو ومقبوًال سائغًا، شيئًا للتسويق الغربي             النموذج
العالقات نفقات العهد حديثة دراسة قدرت وقد الخارج. في المضيفة            للمناطق

.  العامة الخارجية للشركات األمريكية فقط بحوالي 50 مليون دوالر 11

 

  ب- سلطان الصورة في اإلعالم

إللغاء مناقشات "أربع بعنوان كتابًا ماندر" "جيري أمريكي الكاتب           أ صدر
بأمريكا. اإلعالم مجال في الطويلة لتجربته خالصة عن عبارة الكتاب هذا             التلفزيون"،
األولى عامًا 25 لمدة وبقيت العالم، في إعالنات شركة وأعظم أقوى يملك كان               ماندر
عن العام الرأي تضليل جريمة يرتكب بأنه وعى ثم سنويًا، المداخيل مستوى              على
محاضرات إللقاء تفرغ و شركته بحل فقام اإلشهارية، األفالم من ينتجه ما              طريق
مرة الناس تضليل في استغاللها يتم ال لكي شركته يبع ولم الشخصية أمواله               من
اإلشهاري، الفلم وضد اإلعالم ضد الوعي لنشر وتفرغ جديد، مالك طرف من              أخرى
العربية إلى ترجمته تمت الذي الضخم كتابه في محاضراته من مجموعة             وجمع

.  وسماه "أربع مناقشات إللغاء التلفزيون" 12

السلبي التلفزيون تأثير مغبة من ُمحذرًا صرخته، وأطلق ماندر" "جيري تجرأ             لقد
إعالمية كوسيلة التلفزيون آثار من اكتشفه ما أفزعه الرجل ألن الجمهور،             على

والدانمارك8 وفرنسا وسيالن وكندا والبرازيل وبلجيكا وأستراليا والنمسا األرجنتين في عملياتها، الوكالة               وتباشر
والفلبين وبيرو وباكستان وهولندا والمكسيك واليابان وإسبانيا وسويسرا وإيطاليا والهند             وبريطانيا
وفنزويال. وأورجواي دوالر) ماليين ١٠ قيمتها تبلغ وإعالنات مكاتب خمسة تملك (حيث أفريقيا وجنوب                وبورتوريكو
في إعالنية وكالة أكبر ثاني وروبيكام يونج وكالة حصلت وقد الواليات خارج بلدان سبعة في إعالنية وكالة أكبر                    وهي
 أمريكا عام 1971 على إعالنات قيمتها 503 مليون دوالر  منها 189 مليونا (أي ما يزيد على 37 %) من السوق العالمية.

  هربرت شيللر، مرجع سابق،  ص: 154 و 155
   صناعة الكذب و المتالعبون بالعقول، مرجع سابق9
 بيير بورديو، التلفزيون وآليات التالعب بالعقول، ترجمة درويش الحلوجي، (دمشق: دار كنعان، ٢٠٠٤)، ص: ١٤٧، 10١٥١
    المتالعبون بالعقول، مرجع سابق ص: 159 و11163
  محاضرة  للمقرئ اإلدريسي أبو زيد، حول الفكر واإلعالم، 15 ماي 2014، على الرابط:12

https://www.youtube.com/watch?v=sPjuC12LvpY&t=3266s 
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ضد شيء أي نفعل أن نستطيع ال "ربما السياق: هذا في قال حيث               مدمرة،
للتلفزيون، ال نقول أن نستطيع ولكننا النيترونية، والقنابل الوراثية           الهندسة
خبراء يستطيع وال تكون، أن يجب حيث ، المنزل خارج بأجهزتنا نلقي أن               ونستطيع
التأثيرات هذه مشاهديه، على تأثيرات من الجهاز يخلفه أن يمكن ما تغيير              التلفزيون

.   الواقعة على الجسد والعقل ال تنفصل عن تجربة المشاهدة" 13

اللقطة وناقش الوعي، لتدمير كأداة التلفاز عن كتابه في مندر" "جني             وتكلم
السياق هذا وفي التلفزيون- في والفاصلة االستثناء -وهي التلفزيون في            اإلشهارية
على الصورة تأثير مدى لقياس بتجربة قام حيث مندر؛ ذكره مما واحدًا مثاًال               نذكر
ومن اإلنسان الوعي على قوي تأثير لها الالمرئية الصورة أن فوجد اإلنسان،              الوعي
من أكثر اإلنسان ذاكرة في تنطبع حيث واختياراته، اإلنسان سلوك تحدد أن              شأنها
تلتقطها أن للعين يمكن حركة تتحرك التي المدركة- الصورة -أي الواعية             الصور
لمنتوج بالسينما فيلم في خاص إشهارٍ بإدراج مندر قام رآها. أنه اإلنسان              ويشعر
التابع الدكان صاحب مع واتفق ثانية، من أقل دامت لقطة في الفيلم وسط               وأدخله
أن والحظ اإلشهار، في مر الذي المنتوج بذلك يأتي أن منها والقريب              للسينما
نفس ويطلبون المحل الى سريع بشكل يذهبون الفيلم من االنتهاء عند             الجمهور
تأثير لها الالمرئية الصورة ان اكتشف التحليل وعند اإلشهار، في مر الذي              المنتوج

.   على الوعي اإلنسان 14

من النوع بهذا ليبرالية، رأسمالية كدولة األمريكية المتحدة الواليات           تسمح
مظاهرات كل من وبالرغم ، اإلنسان حق في إجرام أنه رغم التجاري،             اإلشهار 15

اإلعالن شركات أن إال اإلشهار من النوع هذا ضد والمجتمعية الحقوقية             المنظمات
يتعلق عندما يختلف األمر أن إال يجرمه. قانون أي سن يتم ولم اعتماده في                تستمر
األمريكيون شعر فقد السياسي التسويق في اإلعالن من النوع هذا باعتماد             األمر
مثل الترخيص-في هذا يستغل أن الرئيسنكسون فيه أراد الذي الوقت في               بالخطر
له، الناس يصوت أن أجل من السينما في صورته ويعمل اإلشهار- من النوع               هذا
المكشوف، السياسي لالستبداد أداًة أصبحت المعرفة أن األمريكيون أحس           وهنا
الوعي استغالل أن إال واإليديولوجي مقبول واالقتصادي الجنسي االستبداد أن            فرغم
الرئيس ضد األمريكي الكونغرس فتدخل مقبول. غير السياسي للتسويق           المشاهد
للتسويق المشاهد الوعي في التحكم منطق تمنع سياسة وسن           نكسون

 السياسي.

 حسن الهيثمي، أربع مناقشات إللغاء التلفزيون، موقع هسبريس، 07 ماي 2012، على الرابط:13
https://www.hespress.com/hespress/53270.html 

 المقرئ اإلدريسي أبو زيد، مرجع سابق14
 �� ا��ي ���ن أ����� و������.15   ����� ��ا ا����ر ا����ري أ��ام ��� ���� ��� ا���� ا����� �����ن  ا��ي  ���ر ������ وأ������ �� ّ
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التسويق، في وخطورتها الصورة سلطان مفهوم أكثر يوضح الذي والمثال            
غيث. هللا عبد الممثل جسده الذي الرسالة فلم في المطلب عبد بن حمزة دور                هو
عبد الممثل سيصبح الصورة سلطان مقاومة من تمكننا مسبقة معرفة            فبدون
للسلطان الحقيقي االمتحان ويظهر أذهاننا. في حمزة أي السلطان هو غيث             هللا
تصويرهم وتم العشرين القرن في عاشوا لناس أفالم تصوير يتم عندما             الصورة
فمثال الوهمية، الصورة وتبقى الحقيقية الصورة تنمحي الفيلم عرض ينتهي            فعندما
التي صورته طغت مانديال دور لعب الذي فريمان" "مورغان األمريكي الممثل             صورة
الصورة شأن فمن إذن ، نفسه الحقيقي منديال على اإلعالم في لها الترويج              تم 16

 الوهمية أن تمحو الصورة الحقيقية نفسها.

  

النجم16 بطولة من كان الذي ،2009 عام في أنتج الذي "انفيكتس" فيلم في حقيقية قصة حددت السياق هذا وفي                     
في تتمثل بمبادرة الهند جنوب "شناي" منطقة سكان قام حيث مانديال، نيلسون حياة يجسد الذي فريمان"،                  "مورجان
صورة بدل فريمان" "مورغان للممثل وصورة الجمل بعض عليه ملصقًا فوزعوا وفاته، بعد مانديال" "نيلسون                 رثاء

 "نيلسون مانديال". خلط بين الممثل "مورغان فريمان" و "مانديال"، رأي اليوم،  22 دجنبر 2013، على الرابط:
https://www.raialyoum.com/index.php/خلط-بين-الممثل-مورغان-فريمان-و-مانديل/ 
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  2- دور السينما في التأثير على الرأي العالمي

سنة بتجربة ميتشل ديفيد الدكتور النفس علم في األمريكي األخصائي            قام
الصور من مجموعة عليهم عرض حيث األفراد. من مجموعة على مختبره في 1982             
عشر سبعة بعد أي 1999 سنة وخالل صورة. لكل ثوان وثالث ثانية بين تتراوح                لمدة
بشكل تعرفوا أنهم والحظ األفراد نفس على الصور نفس عرض ديفيد أعاد              سنة
سنة. 17 قبل التجربة هذه في شاركوا أنهم تماما نسوا أنهم رغم الصور على                جيد
العقل في اإلدراكي التمثيل نظام على التأثير في الصورة قوة التجربة هذه              تبين
غائب، شيء محاكاة على قادر فني كشكل البداية في الصورة ظهرت وقد              البشري.
العقل لتأطير قوية أداة لتصبح غائب شيء تمثيل الصورة تأثير تجاوز             تدريجيًا
التقاط بزوايا للتالعب الطريق الكاميرا اختراع ومهد اإلنساني. والسلوك           البشري
أصبحت الحين، ذلك ومنذ . والتحكم الغموض أمام الباب فتح فإنه ومنه              الصورة، 17

وعمدت الناس، مخيال في التاريخ عن صورة تشكيل في حيويًا دورًا تلعب              السينما
القيم إرساء على وعملت معينة، سياسية توجهات نحو الجماهير تشجيع            إلى

 والمعايير الثقافية داخل المجتمعات.

من ُيصنع أصبح معينة سياسية لتوجهات الجماهير وقبول الحكام تقدير            إن
المدنيون القادة اعترف السينمائية. االستوديوهات في األفالم صانعي          قبل
يمكن الفيلم أن أكدوا حيث هامة؛ دعائية وسيلة السينما أن أمريكا في              والعسكريون
األمريكي األركان رئيس ويقول القتال. وإرادة الوطنية روح المواطن في يغرس             أن

.   جورج مارشال: "أن الفيلم يجب أن يلعب دورًا عسكريًا كبيراً   في زمن الحرب" 18

تم الذي الزنجي"، "الجندي فلم هو الفكرة هذه يوضح الذي الرئيسي             المثال
في تأثيرًا فيلمًا 16 أكثر كأحد رولينز قبل من مصنف الفيلم .1944 يناير في                إنتاجه
إدراج تم عندما الثانية، العالمية الحرب خالل إنتاجه تم وقد األمريكية. السينما              تاريخ
المخرجون وكان المتحدة. الواليات جيش في مرة ألول أفريقي - أمريكي 875000            
الجيش في والبيض السود األمريكيين بين العنصري الفصل من الحد            يحاولون
مساهمة الفيلم ويصف .  العسكرية القوات إلى االنضمام على السود           وتشجيع 19

على ويركز أمريكا في المختلفة العلوم تطوير في إفريقية أصول من             األمريكيين
بها يتصور التي الطريقة فإن الفيلم، مشاهدة بعد المجيدة. العسكرية            أعمالهم
رؤيته في يبدأون وسوف ستتغير. األمريكي الجيش أفريقي أصل من            األمريكيون

17David B. Mitchell. Nonconscious priming after 17 years: Invulnerable implicit memory? Psychological 
.Science, November 1, 2006, P.  925-929 

18 Peter C. Rollins.  Hollywood As Historian : American Film in a Cultural Context. Lexington: The University  
:Press of Kentucky, 1998. Retrieved from 

.  http://ebookcentral.proquest.com/lib/sehir-ebooks/reader.action?docID=19150  
19Ibid  
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والشرف، للفخر وكمصدر عرقهم، عن النظر بغض األميركيين لجميع           "كبيت"
"المجيدة". المؤسسة هذه من جزءًا يكون بأن بالحلم األسود األمريكي            وسيبدأ
فكثيرة الرئيس. سلطة على المشروعية إضفاء في مهمٌّ دوٌر للسينما فإن             كذلك
الرئيس بقيادة األمريكيون األبطال ينقذ كيف تصور التي األمريكية األفالم            هي
ضد ومرة فضائية كائنات ضد حربضروسيقودونها خالل من مرة العالم              األمريكي
. والديمقراطية الحرية قيم أعداء ضد أخرى ومرة األبرياء أمن يهددون            مجرمين 20

المشاهدين قلوب في اإلعجاب تولد بأن كفيلة تكون السينمائية األفالم            مشاهد
 تجاه رئيس ما وقيم ما لتكسي بالتالي المشروعية لهذا الرئيس ولقيمه.

المشاهدين، مخيال في الماضي صورة تشكيل على كذلك السينما           تعمل
عن وهمية صورة وخلق التاريخ إنتاج إعادة في بالغة أهمية السينما تكتسي              حيث
على السينما صنعتها التي الماضي" "صورة فتطغى الناس. خيال في            الماضي
بها يرى التي الطريقة المثال، سبيل على .  الواقع في حدث الذي الحرفي"              "الماضي 21

إلى تعتمد كولومبوس" كريستوف قبل من أمريكا "اكتشاف التاريخي الحدث            الناس
األفالم قبل من الحدث هذا ويصور التاريخي. الحدث لهذا السينما إنتاج على ما               حد
العالم. بقية مع جنب إلى جنبًا البعيدة القارة تلك جمع مذهل اكتشاف أنه لو                كما
الحرفي" "الماضي على تطغى الماضي" الحدث هذا "صورة فإن السياق، هذا             وفي
وفي البعيدة. القارة تلك في يعيشون كانوا الذين األبرياء وإبادة استعمار كان              الذي
التأثير تحاول غالبا ولكنها فقط، الماضي بتصوير تكتفي ال فالسينما السياق             هذا

 على التاريخ من خالل إنتاج أفالم مصممة بوعي لتغيير المواقف العامة.

خفية كيد بقوة وتعمل الناساألخالقية حياة لتشكيل أداة هي كذلك             السينما
الالوعي العقل على العميق تأثيرها خالل من السينما نجحت وقد األخالق.             لتلقين
على للجمهور عالمي أخالقي" "مناخ خلق في والمراهقين- األطفال -وخاصة            للناس
إلى الناسبها ينظر التي الطريقة السينما شكلت ذلك، إلى وباإلضافة واسع.              نطاق
من كثير في الغربية، األفالم على مدمن شاب المثال، سبيل على الخاصة.              ثقافتهم
واألكل للباس التقليدية فالطرق متخلفة. كثقافة العربية الثقافة إلى ينظر            األحيان
السينمائية. األفالم تبثها التي الحديثة" الحياة "صورة توافق تعد لم            والمعيشة
المراهقين من كبير عدد بين الحياة ونمط المستخدمة اللغة فإن ذلك، على              وعالوة
كيفية على السينما تؤثر كما يشاهدونها. التي األفالم على أساسا تعتمد             أصبحت
"تقدير األخالقية القيمة فإن التوضيح، سبيل فعلى األخالقية، للقيم الناس            رؤية
السينمائية لألفالم المتزايد التركيز ومع العربية، الثقافة في قوية دائما كانت             اآلباء"

  ماينو جياللي، السينما وصناعة القيم، مجلة البدر، جامعة بشار، ص: 18و2019
21Evgeny Dobrenko. (2008). Stalinist Cinema and the Production of History: Museum of the Revolution.    

:Edinburgh: Edinburgh University Press. August 26, 2008,  Retrieved from 
 http://ebookcentral.proquest.com/lib/sehir-ebooks/reader.action?docID=343570  
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هذه تعتبر العربي الشباب من الكثير يعد لم الشخصية، والحرية الفردانية             على
.   القيمة األخالقية واجبا حيويا تجاه اآلباء 22

 

22John R. May, Cinema and Morality. Horizons, 01 September 2014, p. 91-93. DOI:  
https://doi.org/10.1017/S0360966900011853. Retrieved From: 

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/ cinema_and_morality.pdf 
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 3- الليبرالية والليبرالية النفسية

الجمركية الحدود من المعاصر اإلنسان تحرير محاولة على العولمة           تقوم
(السلع) والبضائع لألفكار والسماح والدينية والفكرية السياسية         والقيود
تستعمل فالعولمة .  التكنولوجيا وسائل أحدث على اعتمادًا بالحركة          واألشخاص 23

والوسائل والالسلكية السلكية االتصاالت رأسها وعلى التكنولوجيا وسائل          أحدث
وقطاع االتصال لتطوير الحديثة التكنولوجيا وكل واالنترنت والكومبيوتر          االلكترونية
من قربا أكثر لتصبح القيود هذه من البشرية تحرير على تعمل بحيث              الخدمات

.   السلع 24

سادت والتى –المتوحشة- والليبرالية الرأسمالية عصر الثالثة االلفية          وفي
وغيرها والفضائيات كاالنترنت المسبوقة غير والمعرفية التكنولوجية الطفرة          فيها
الحلم أصبح األدوات، تلك مع التعاطي تجيد التى األجيال تزايد ومع كبيرا، تأثيرها               بات
هي الليبرالية الغربية الشعبية الثقافة وباتت الناس، أذهان في يترسخ            الغربي
الكوكاكوال، مشروب من بدءًا وتقليده إلدراكه األجيال تسعى الذي المثالي            النموذج
أن ممايعني الجينز، البنطال إلي وصوًال والماكدونالدز، البرجر بساندوتش           مرورًا

.   الكثير من دول العالم باتت متغربة فكريا وثقافيا وإعالميا 25

-مثل عليها تعتمد التي الحديثة الليبرالية السياسات خالل من           فالعولمة
إنما االجتماعية- الخدمات وتقلص المعيشة مستويات وتدهور األجور          انخفاض
المستقبل قتامة وتبدو ، للرأسمالية السحيق المستقبل صور بعض لنا           ترسم 26

يشير حينما الراهن، منوالها على األمور سارت ما إذا للرأسمالية            المتوحش
أنه إلى تصوري تنبؤ في شومان وهارالد مارتن بيتر العولمة" "فخ لكتاب              المؤلفان
العمل يمكنهم الذين السكان من %20 فقط هناك سيكون القادم القرن             خالل
فتمثل (%80) الباقية النسبة أما وسالم. رغد في والعيش الدخل على             والحصول
اإلحسان خالل من إال العيش من يتمكنوا لن الذين الحاجة عن الفائضين              السكان

.   والتبرعات وأعمال الخير 27

الدول وبين البشر بين الفروق وتتسع الثروة تركز يزداد العولمة نمو             مع
يملكه ما تضاهي ثروة يمتلكون العالم في مليارديرا 358 ان حيث له، مثيل ال                اتساعا
% 20 هناك وأن العالم- سكان نصف يمثل ما -أي المعمورة سكان من مليار 2.5               

   هذا التعريف للعولمة انتقده الكثير من الباحثين واعتبره البعض استعمار جديد23
 انظر محاضرة العولمة إستعمار جديد للدكتور أبو زيد المقرئ اإلدريسي،  6. 2018، على الرابط:24

https://www.youtube.com/watch?v=T1uL-mHDpxw  
    http://eda2a.com/news/1/32580/هوليوود-والبنتاجون..-كيف-تصنع-"السينما"-السياسات-الخارجية-األمريكية25
  بيير بورديو، مصدر سابق، ص: 2616
  هربرت شيللر، مرجع سابق،  ص: 9 و 278
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من % 84 وعلى اإلجمالي العالمي الناتج من % 85 على تستحوذ العالم دول                من
.   التجارة العالمية  ويمتلك سكانها 85 % من مجموع المدخرات العالمية 28

مسألة الى المسيري الوهاب عبد المفكر يتطرق العام االطار نفس            وفي
يعتبر حيث النفسية، باالمبريالية االستهالك عالقة في لخصها االهمية في            غاية
واالستهالك الجنسي السعار بزيادة كبير حد الى مرتبطة النفسية           االمبريالية
عوامل أهم من نظره في فهي هنا ومن النساء...- –السلع، شيء كل على               والتكالب

.  التفكيك في العصر الحديث 29

في تجاوزها تم التي التقليدية االمبريالية عكس -على النفسية االمبريالية            وتنطلق
وأن االستهالك، هو االنتاج من الهدف ان االيمان من العولمة- من الحالي              العصر 30

من معناها تكتسب المرء حياة وأن االستهالك تزايد هو اإلنتاج تزايد من              الهدف
أن من لإلنسان والبد االستهالك، نسبة تصاعد مع المعنى ويزيد            االستهالك،
إذا ولذا هدف، بدون تنتج التي السلع يستهلك أن يمكن حتى نمطيا سلوكه               يصبح
أبو االختراع النفسية الرأسمالية إطار في فإنها االختراع ام الحاجة الماضي في              كانت
كل جديدة سلعة تظهر ان البد اذ لالختراع التسويق بعد الحاجة تأتي حيث               الحاجة،

.    يوم ثم تظهر بعدها حاجة الناس لها 31

البشرية النفس داخل الرأسمالية بانتشار تتوسع النفسية اإلمبريالية          إن
وتوجهها االمبريالية هذه عليها تسيطر االتساع دائم سوق الى تتحول التي             ذاتها،
االلة يدخل حتى اإلنسان تنميط يتم حيث اإلعالم وسائل ماكينة طريق             عن
النموذج هي الليبرالية الغربية الشعبية الثقافة باتت نفساإلطار وفي            االستهالكية.
على اإلعالمي الهجوم من والهدف وتقليده إلدراكه األجيال تسعى الذي            المثالي
يجد بحيث وتنميطهم الجماهير لتطويع االستهالكي النموذج اشاعة هو           اإلنسان
تتحقق لن السعادة بان تصرح التي "الطعم" للفكرة "مبتلعا" نفسه العادي             اإلنسان

.   إال عن طريق االستهالك والمزيد من االستهالك 32

  

     المصدر نفسه، ، ص: 2811
 

 عبد الوهاب المسيري، رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر، (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2000)، ص:29
193 

  بير بورديو، مرجع سابق، ص: 10- 3012
 ��� ا����ب ا����ي، ���� ����،  ص: 31193
  ��� ا����ب ا����ي، ���� ����، ص: 32193،194،195
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 ثانيًا: التسويق للنموذج وللقيم االمريكية عبر هوليود

 

 ١- عالقة هوليود بتسويق القيم الغربية

يحكمون القصص يروون الذين "إن أفالطون اليوناني الفيلسوف          يقول
والروايات القصص سطوة على المقولة هذه في أفالطون يؤكد أيضا"،            المجتمع
اكتشفها التي الجوهرية النقطة وهي ومعتقداته، المجتمع فكر تكوين في            الخيالية
وطرح القصص لرواية ناجحا وسيطا باعتبارها السينما في األوائل هوليود            سادة 33

 األفكار.

ينهزم ال الذي والغربي األميركي البطل صورة هوليود أفالم تظهر            حيث
وتستخدم الفيلم، ختام في أعدائه على االنتصار من وتمكنه عليه العدوان             ويقاوم
وللمساعدة المعاصر، اإلمبريالي األمريكي المفهوم لبلورة أولية كمادة الفيلم           قصة

.   في التسويق إلقناع الجمهور تدريجيا باالتجاهات الجديدة للسياسة األميركية 34

الغربية، باالرادة الهوليوودية اإلنتاجات في القوي اإليديولوجي الحضور ربط           ان
اإلعالمية الحقول في اإليديولوجي التضليل أساليب اعتماد الغرب على فرضت            التي
مطلب جعل و العالم دول باقي مجتمعات اختراق بهدف بكثافة، والثقافية             والفنية
بشكل يتضح وهذا .  هوليود تقدمه الذي الحياة بنموذج منبهرا داخليا مطلبا             اللبرلة 35

الحرب عقب الدولتين بين الباردة الحرب أثناء األميركية السوفيتية العالقات في             جلي
مدى لتبيان صناعتها هوليوود فيها سخرت عقود خمسة فخالل الثانية،            العالمية
تمت المتحدة الواليات في عليا وبأوامر ،  الشيوعي والخطر الروسي العدو            ضراوة 36

منها يقهر، ال الذي البطل صورة في األميركي أظهرت األفالم من مجموعة              صناعة
جونز وإنديانا لـ"شوارزنيجر" وكوماندوز ستالون" لـ"سيلفستر رامبو المثال سبيل           على
"العدو باإلسالم األحمر" "العدو الروس استبدال فتم اليوم أما .  فورد"            لـ"هارسون 37

صناعات33 جميع تحظى ال بينما ،%92 العالم كل في العرض دور إيرادات من هوليود نصيب أن اإلحصاءات                     وتظهر
 السينما األخرى من بقية الواليات المتحدة سوى بـ8 % فقط، للمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع التالي:

  السينما األميركية، موسوعة زهلول، على الرابط:

http://www.zuhlool.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84
%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9 

  السينما األميركية، موسوعة زهلول، على الرابط:34

 ليلى محمود، هوليود صناعة السينما وتضليل الوعي، موقع الحوار المتمدن، 2016 -09-17، على الرابط:35
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=531583&r=0&cid=0&u=&i=1638&q 

  المرجع نفسه36
  السينما األمريكية، مرجع سابق37
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في اإلسالمي اإلرهاب عن تتحدث التى األفالم عشرات رأينا هنا ومن             األخضر"
االلكتروني موفيز موقع رئيستحرير يقول اإلطار هذا وفي األمريكية. البراءة             مواجهة
.   "لوهاريس": "أن هوليوود اكتسبت اليوم طابعا سياسيا أكثر من أي وقت مضى" 38

الخارجية السياسة دعم في لهوليوود والخطير المركزي الدور نعرف           ولكي
األخرى، الدول على العسكرية لضرباتها وتمهيده العام الرأي شحن وفي            األمريكية
تم عندما الخنازير" خليج "مذبحة الفيلم ففي هوليود. من لفيلمين نموذجين             نذكر
هزائم توالي بسبب الفيتنام من لالنسحاب نكسون االمريكي الرئيس على            الضغط
الجيش ينسحب أن أجل من ويحتج يضغط األمريكي الشعب خرج فيها،             األمريكان
األمريكية القيادة لجأت الضغوطات هذه مواجهة أجل ومن الفيتنام. من            األمريكي
في الخنازير خليج يشبه الذي أمريكا في ميامي خليج الى هوليوود، مع              بالتعاون
بهم فتربص الفيتنام، من ينسحبون األمريكيين للجنود فلمًا وصوروا           الفيتنام
وسوقوا األمريكي، للشعب الفيلم هذا واخرجو آخرهم. عن وأبادوهم           الفيتناميون
الفيتناميين، طرف من كلهم ابادتهم يتم فسوف انسحبوا لو حتى انهم تمثل              لصورة
الشعب خروج في ذلك أثر وظهر الفيتنام، في والقتال للبقاء مضطرون فهم              لهذا
.  الصمود" الصمود االنتقام يقول"االنتقام بالماليين مظاهرات في         األمريكي 39

مايكل الكاتب أثبت حيث للكويت حسين صدام غزو فيلم في يتمثل الثاني              النموذج
بدور وقام هوليود في إنتاجه تم الفيلم أن أغبياء"، بيض "رجال كتاب صاحب               مور
موقف حول الذي هو الفيلم وهذا أمريكا. في مقيمون عرب جنود فيه              البطولة

.   الشعب األمريكي من رفض غزو العراق الى تأييد غزو العراق 40

األفالم أن خالله، من يبين الذي العقاد مصطفى للمخرج بنموذج            وسنختم
مصطفى األمريكية. المصالح لصالح للمعرفة وتشويه هيمنة فيها          الهوليودية
سيناريو وضعت "عندما : يقول "الرسالة" المشهور فلمه عن يحكي وهو            العقاد 41

ولم هوليود في بإنتاجه لي السماح يتم لكي الفيلم، في اليهود أذكر أال تعمدت                الفيلم
و اليهود حاربه هذا ومع الفيلم، يمنع ال لكي النبوي، اليهودي الصراع الى               اتطرق
يشاهده أن ما الفلم ألن و لالسالم، دعوة خير ألنه الكنيسة حاربته و               المسيحيون

  جمهور اجنبي اال وتدخل مجموعة منهم إلى اإلسالم".

 هوليوود والبنتاجون.. كيف تصنع "السينما" السياسات الخارجية األمريكية، موقع جريدة إضاءة 10-03-2013، على38
 الرابط:

 http://eda2a.com/news/1/32580/هوليوود-والبنتاجون..-كيف-تصنع-"السينما"-السياسات-الخارجية-األمريكية
   انظر محاضرة الفكر واإلعالم، للمقرئ اإلدريسي، 15 ماي/أيار 2014، على الرابط:39

https://www.youtube.com/watch?v=sPjuC12LvpY&t=4715s 
  في هذا السياق انظر كتاب رجال بيض أغبياء من تأليف مايكل مور الصادر عن الدار العربية للعلوم40
  الفكر واإلعالم، مرجع سابق41
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في عرف يوجد انه حيث ذكية، بطريقة الرسالة فيلم هوليوود حاربت             وقد
في معروف ويكون األفالم، من مجموعة إنتاج يتم موسم كل في متمثل              هوليوود
عمالقة، بميزانية ضخم فيلم إنتاج سيتم أنه سنوات خالل الهوليوودية            األوساط
نفس في إخراجه يتم ال الموسم، نفس في عمالق اخر فيلم كان اذا الغالب                وفي
نفس في كبرى افالم 3 معه أخرجوا الرسالة فيلم ولكن بواحد. يكتفون بل               الموسم
ان منذ خرقه يتم لم العرف وهذا الرسالة، فيلم عن األضواء يخطفوا لكي               الموسم،

.   نشأت هوليود، من أجل أن يصرفوا االنتباه عن فيلم العقاد 42

الصناعة طريق عن الغربي للنموذج التسويق هذا يومنا الى           ويستمر
النظام لصالح الحقائق وقلب والتزييف التضليل يتم حيث األمريكية           الهوليودية
الشريف عمر العالمي للفنان سبق السياق هذا وفي العالمية، مراكزه و             الرأسمالي
فيلم في البطولة دور أدائه على المشاهدين لكافة و لجمهوره اعتذارا قدم              أن
أن معتبرا غيفارا. تشي األممي للمناضل الثورية التجربة موضوعه كان            هوليوودي
و الحقائق تزوير بهدف األموال عليها أغدقت إيديولوجية محاولة هو            الفيلم
.    تشويهها للنيل من رمزية هذه التجربة الثورية المحفزة لحركات التحرر عبر العالم 43

  الفكر واإلعالم، مرجع سابق42
  ليلى محمود، مرجع سابق43
 

 

 17 



 

 2. صورة المسلمين في السينما الهوليوودية

في األشرار" "العرب بعنوان الجزيرة قناة عرضته الذي الوثائقي الفيلم            يستند
من هوليود تحط وكيف للعرب السيئة النمطية "الصورة بعنوان كتاب إلى             مرجعيته
في الصورة تلك تأثير الفيلم عالج حيث شاهين"، "جاك اللبناني للكاتب الشعوب"              قدر
وجريء مباشر بشكل يفضح كما عامة. العام والرأي خاصة أميركا            شعوب
التي العرب ضد السيئة النمطية الصورة إظهار في هوليود تنتهجها التي             األساليب
وأغبياء برابرة مرتزقة وحوشا وتصورهم عنهم العنصرية النظرة          تعكس
إرهابيون ومحرومين الجنس ويعشقون المادة وراء يركضون للحروب          متعطشون
ومرتعا للزينة أداة ويعتبرونها المرأة ويحتقرون طرق وقطاع الطائرات،           يفجرون

.   لنزواتهم 44

االمريكية، إلينوي بجامعة األستاذ الكتاب صاحب يقول االطار نفس           وفي
تكرسالصورة فيلم 300 هناك شاهدها التي فيلم األلف بين من "إنه ،  شاهين               جاك 45

يقوم أو أمواله ينفق األوروبيات، النساء يحب شهواني العربي الشيخ عن             النمطية
.   بعمل مواقف ال أخالقية وخبيثة للفوز بامراة أوروبية تنضّم إلى نسائه الكثيرات" 46

الماضي القرن مدار على أمريكي فيلم 1000 من أكثر بدراسة شاهين جاك              قام
ضيق منظار عبر العرب إلى هوليوود تنظر كيف تفسر مذهلة بنتائج ليخرج              كله
– اإليجابية األفالم قائمة على شاهين جاك يضع لم فيلم  1000 الـ بين فمن                وصغير،
فيلم بينهم من فيلًما، 12 سوى ايجابي- بشكل والمسلمين العرب تظهر             التي
المقززة الصور بجالء يثبت وهذا . The 13th Warrior وفيلم Three Kings             47

شاشاتها على الهوليودية الدعائية اآللة وسوقتها صورتها التي النمطية           واألشكال
سيئة وحملتصورا والمسلمين العرب ضد العام الرأي تأليب في كبيرا دورا              ولعبت

  انظر البرنامج الوثائقي الذي انجزته الجزيرة وثائقية بعنوان: كيف تحط هوليوود من قد الشعوب؟ العرب االشرار،44
 بتاريخ، 16-12-2011، على الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=-XHXZsMk3Tg&t=238s 
عربي45 أصل من أميركي وهو أمة"، هوليود تشوه كيف السينما.. في األشرار "العرب كتاب مؤلف هو شاهين: جاك                    

عمره من األربعين بلغ حتى عرب مسلمين بأي قط يلتق ولم لبنان, من هاجرا مسيحيين ألبوين بنسلفانيا في                    ولد
تمزقها الحرب كانت التي بيروت في للتدريس األميركية فولبرايت مؤسسة من بمنحة السبعينيات في فاز                 عندما
عن شاهده الذي فالقليل أسالفه. إليها ينتمي التي المنطقة عن الواقع في يعرفشيئا ال أنه الفور على                    آنذاك، وأدرك
وأمضى والسعودية. واألردن لبنان في المباشرة بخبرته له عالقة ال األفالم وفي التلفزيون طريق عن العربي                  العالم
المتحدة الواليات في العربي العالم صورة بين االختالف وراء السبب اكتشاف محاولة في التاليين العقدين                 شاهين
"ألفضل" قائمته في منها فيلما 12 سوى يضع لم 1980 عام منذ شاهين درسها التي األفالم جميع بين ومن                     وواقعه.
وفيلم ،1990 عام أنتج الذي اللصوص" أمير هود.. "روبين فيلم بينها ومن للعرب إيجابية صورا تتضمن التي                   األفالم

 "المحارب الثالث عشر" الذي أنتج عام 1999.
 عبد الرحمن ناصر، 7 صور نمطية للعرب في «هوليوود»، موقع ساسة بوست،  8 أغسطس 2015، على الرابط:46

/https://www.sasapost.com/arabs-and-hollywood  
  المرجع نفسه47
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لمبادئ تؤسس ألنها عامة، بصفة والعالمي خاصة االمريكي الشعوب ذاكرة            في
 الكراهية بين بني اإلنسان.

ايضا أمة" هوليود تشوه كيف السينما في األشرار "العرب كتاب تناول             كما
العرب صورة تشويه في األميركية السينما صناعة تستخدمها التي           الطريقة
الكراهية جرائم مئات إن حيث الماضي. القرن طوال تقريبا فيلم كل في              والمسلمين
11 هجمات بعد المتحدة الواليات في والمسلمين العرب األميركيين ارتكبتضد             التي
والنساء الرجال تشوه التي النمطية الصور محاربة أهمية أكدت           سبتمبر/أيلول
إذا األمر خطورة وتزداد أسهل. وقتلهم كراهيتهم يجعل مما األبرياء            واألطفال
الباحث قال السياق هذا وفي األمريكي، العام الرأي من جزء تشكل األفالم أن               علمنا
ألن مخيف شاهين كتاب "إن ماك، ديفد واشنطن في األوسط الشرق معهد              في

.   األفالم والتلفزيون يشكالن الرأي العام األميركي" 48

ريتشارد األميركية تايم بمجلة السينمائي الناقد يقول السياق نفس           و في
االتحاد انهيار بعد األفالم في الشرير دور ليلعبوا العرب إلى هوليوود "تحولت              شيكل:
البيت في المراسلة ووصفت خاص". بشكل الباردة الحرب وانتهاء           السوفياتي
واحد رجل من مكونة التشهير لمناهضة "عصبة بأنه شاهين توماس، هيلين             األبيض

.   كشف عن تحقير هوليوود للعرب في معظم أفالمها" 49

في  عاما- 30 مدى على فلم 1000 مشاهدته خالصة -وهي شاهين خلص              وقد
:   كتابه الى كثير من المالحظات حول ما تقدمه هوليوود عن المسلمين 50

   - النظر الى االسالم انه كتلة متراصة وأنه ثابت غير قابل للتطوير.

   - االسالم عدواني وعنيف ومهدد ومؤيد لإلرهاب وفي صدام مع الحضارات.

مع مشتركة قيم له وليس آخر، وشيئا منفصال كائنا باعتباره اإلسالم إلى النظر -                
 الثقافات االخرى وغير مؤثر او متأتر فيها

  - اإلسالم أيديولوجية سياسية ويستخدم لمصالح سياسية وعسكرية

  - النظر إلى اإلسالم باعتباره دينا وضعيا بربريا، غير عقالني، بدائي وشهواني.

يمتلكون الذين األقوياء هم الغربيون مرفوضة، للغرب االسالم انتقادات -          
 التكنولوجيا والسالح.

المسلمين ضد التمييز عملية لتبرير تستخدم لإلسالم الموجهة المعاداة -          
 واستثنائهم من المجتمع السائد.

   كتاب أميركي يفضح تشويه العرب في هوليود، الجزيرة نت، 16/11/2001، على الرابط:48
 http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2001/11/16/كتاب-أميركي-يفضح-تشويه-العرب-في-هوليود

  المرجع نفسه49
  الفكر واإلعالم، مرجع سابق50
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شيئ اإلسالموفوبيا أن بمعنى وطبيعية عادية انها المسلمين معاداة الى            -النظر
  عادي.
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 3- هوليوود والبنتاجون أية عالقة؟

فلطالما بالجيش، متينة بعالقة المتحدة الواليات في السينما قطاع           يرتبط
سفن حتى أو نصائح لطلب االمريكية المسلحة القوات إلى األفالم صانعو             لجأ
من األميركية السلطات تستفيد بالمقابل، عسكرية ومعدات حربية          وطائرات

 هوليوود إلظهار مقاتليها وعناصر األمن في صورة األبطال المثاليين.

إيستوود، لكلينت "سولي" فيلم مثل مشهورة افالما البنتاغون دعم ما            وكثيرا
كما سبايز"، أوف و"بريدج فيليبس" "كابيتن لفيلمين مساعدة الجيش قدم            وكذلك
هذا وفي بوند. جيمس الممثل مع كثيرة سينمائية اعمال في الجيش             ساهم
ستروب، فيل السيد هوليوود مع العالقات الجيشعن في المسؤول يقول             السياق
من ليستفيدوا معقولة بميزانية فيلم إنتاج يريدون الذين السينمائيون إلينـا            "يأتي
فيها يظهر التي الصورة في نؤثر أن على القدرة لدينا المقابل، في معداتنا، و                رجالنا
حيث ذروته، الى االمريكية الدولة تدخل وصل الباردة الحرب وخالل .            العسكريون" 51

القلوب كسب يستطيع بشكل األميركية الخارجية السياسة صياغة الهدف           كان
للسياسة للترويج االفالم انتاج في المساهمة بينها من الخارج، في            والعقول

.  األميركية، وتعزيز صورة الحياة األميركية في العالم 52

في األميركية األفالم على والمحلية األجنبية الرقابة إدارة رئيس           وكشف
لصالح أيضا يعمل كان "أنه لوراسشي، لويجي الماضي القرن من            الخمسينات
المتحدة الواليات صورة لتعزيز األفالم على الرقابة عن تقاريره يرسل وكان             الوكالة
وصاحبة ميشيغن جامعــة في األستاذة وبحسب الباردة". الحرب أثناء الخارج            في
األميركية االستخبارات وكالة تعمل جنكينز، تريسيا هوليوود في إيه آي "السي             كتاب
أنها على نفسها لتقدم األفالم، خالل من صورتها تحسين على 1996 العام              منذ
ترتكب قلما وأنها المتحدة، الواليات لحماية منها بد وال عالية بمناقب تتمتع              وكالة

.   األخطاء 53

البنتاغون مثل المتحدة، الواليات في المختلفة األمنية المؤسسات تتدخل           
بالتوجيه األفالم صناعة في المركزية، االستخبارات ووكالة القومي األمن           ووكالة
"إف الفيدرالية المباحث مكتب باسم المتحدث ويقول .  أخرى أحياًنا والحذف            أحياًنا 54

األفالم"، في يرونه ما سوى الشرطة عن يعرفون ال "كثيرون كورتان، مايكل آي"               بي

   هوليوود أداة للتجنيد في يد االستخبارات األميركية، موقع صحيفة العرب، 2016/10/13، على الرابط:51
 https://alarab.co.uk/هوليوود-أداة-للتجنيد-في-يد-االستخبارات-األميركية

  نعوم تشومسكي، السيطرة على اإلعالم اإلنجازات الهائلة للبروباجندا، ترجمة أميمة عبد اللطيف، مكتبة الشروق52
 الدولية، 2003، ص: 7 و8.

   هوليوود أداة للتجنيد في يد االستخبارات األميركية، مرجع سابق53
ج المخابرات األمريكية للحرب في أفالم هوليوود؟، موقع منتور،  2017/07/07، الرابط:54    اليد الخفية: كيف تروِّ

/https://manshoor.com/art/censorship-hollywood-cia-nsa-pentagon 
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األفالم في الشرطة وعناصر الجنود يكون أن في األميركية السلطات تأمل             لهذا
.    أبطاال ال غبار عليهم 55

هذه يسرد بحثا سيكر"، و"توم ألفورد" "ماثيو الكاتبين من كل انتج             وقد
البنتاغون وثائق من صفحة آالف أربعة على الباحثان وحصل وتفاصيلها،            التدخالت
كواليس في حاضرة كانت األمريكية الحكومة أن الوثائق هذه أظهرت إذ             والمخابرات،
هذه وتشمل تليفزيوني. عمل 1000 من وأكثر اإلنتاج، ضخم فيلم 800 من              أكثر
سيكر توم يقول ."Meet the Parents"و "Charlie Wilson's War" مثل أفالًما     األعمال          
آالت مثل لفيلمه الجيش من مساعدة ي تلقِّ يَود الذي المنتج أو الكاتب              "إن
تصريًحا يطلب أن عليه وتسهيالته وغيرها. الجيش معدات و استخدام            العسكرية
إلى فيلمه سيناريو من نسخة تقديم منه هذا ويتطلب األمريكية، الدفاع وزارة              من
أو التعديل أو بالحذف فيه ويتدخل العمل يراجع الغرض، لهذا مخصص             مكتب

.   حذف شخصية أو حدٍث أو قسٍم  من الحوار" 56

األمريكية العالقات من مهمًا جزءًا هو األفالم في العمل البنتاجون            يعتبر
نحن " ينمي، فيليب ديزني لشركة التنفيذي المدير يقول السياق هذا وفي              العامة،
أفالم أضخم "أرمجيدون" فيلم سيكون األمريكي الجيش وبمساعدة بأنه بقوة            نؤمن
األمريكية" المتحدة جيشالواليات وبطولة ريادة ويجسد سيصور الذي ،1998           العام
ما كثيرًا سيناريوهات وكتاب ومنتجين مخرجين من هوليوود في األفالم صناع إن .              57

وأعادوا التاريخية األحداث ثنايا في وبدلوا وعدلوا والحركية، الدرامية الحبكات            غيروا
األمريكي، الدفاع وزارة من خاص طلب على بناء والسيناريوهات النصوص            صياغة
أذهانهم في وتخلق المشاهدين عيون في مزايا لها تقدم التغييرات تلك أن ترى               التى

 أفكار نمطية ثابتة عن العظمة األمريكية عسكرة وحضارة.

  

  هوليوود أداة للتجنيد في يد االستخبارات األميركية، مصدر سابق55
ج المخابرات األمريكية للحرب في أفالم هوليوود؟، مصدر سابق56   اليد الخفية: كيف تروِّ
   هوليوود والبنتاجون.. كيف تصنع "السينما" السياسات الخارجية األمريكية، مصدر سابق57
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 خاتمة

العولمة وجوه من وجها صارت وهوليوود والسينما اإلعالم صناعة أن            يتضح
الى اإليديولوجي الهدف يبرز حيث الغربية، القيم لتسويق ونماذج العالم حول             الغربية
القيم تعميق من سينمائي إنتاج يخلو فال الصناعة، هذه تدره الذي الربح هدف               جانب
الفرد اإلنسان/ نموذج عولمة و اإلستهالكية الثقافة و السوق باقتصاد            المرتبطة
تغييره يمكن ال كقدر الحالي الليبرالي النظام نموذج تقديم كذا و المستهلك،              األناني

 و نمط الحياة المرتبط به كأرقى ما يمكن أن تعيشه البشرية.
أضالع من الثالث الضلع تمثل هوليوود أن الورقة هذه خالل من يتضح              كما
هوليوود تقوم حيث هوليوود. و "البنتاجون األبيض، البيت : األمريكية الهيمنة             مثلث
العام الرأي شحن وفي األمريكية الخارجية السياسة دعم في وخطير مركزي             بدور
خالل من الفيتنام في حصل كما األخرى الدول على العسكرية لضرباتها             وتمهيده

 فيلم " مذبحة خليج الخنازير".
ينهزم ال الذي واألمريكي الغربي للبطل صورة تشكيل على هوليود أفالم             وتحرص
وبالتالي الفيلم، ختام في أعدائه على االنتصار من وتمكنه عليه العدوان             ويقاوم
المعاصر، اإلمبريالي األمريكي المفهوم لبلورة أولية كمادة هوليوود          تستخدم
للسياسة الجديدة باالتجاهات تدريجيا الجمهور إلقناع التسويق في          وللمساعدة

  األميركية.
الحقائق قلب و والتزييف التضليل الى االمريكية الهوليوودية بالصناعة األمر ذهب             بل
صورة تشويه ذلك على مثال وخير العالمية، مراكزه و الرأسمالي النظام             لصالح
تعكس التي ضدهم السيئة النمطية الصورة إظهار و االنتاجات في            المسلمين
متعطشون وأغبياء برابرة مرتزقة وحوش وتصورهم عنهم العنصرية          النظرة
التي النمطية واألشكال المقززة الصور بجالء يثبت وهذا المرأة، ويحتقرون            للحروب
في كبيرا دورا ولعبت شاشاتها على الهوليودية الدعائية اآللة وسوقتها            صورتها
الشعوب ذاكرة في سيئة صورا وحملت والمسلمين العرب ضد العام الرأي             تأليب

  األمريكي خاصة والعالمي بصفة عامة.
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