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 الملخص

لوكٌاته من خالل تلعب الرسوم المتحركة  دورا هاما ومإثرا فً توجهات الرأي العام واتجاهاته وصٌاؼة مواقفه وس

األفالم واألعمال التً تعرض علً الشاشات والمنصات المختلفة والتً توفر للمشاهد معلومات ومواقؾ مباشرة وؼٌر 

مباشرة تدفعه الً تكوٌن موقؾ معٌن او تبنً فكرة معٌنة ما ٌإكد قدرة الرسوم المتحركة بكافة صورها واشكالها على 

ارسات الفردٌة والمجتمعٌة عن طرٌق أحداث ورمزٌة الصورة التً تعرض وتكوٌن احداث تؽٌٌرات فً المفاهٌم والمم

الرأي ونشر المعلومات والقضاٌا والتوجهات المختلفة وهذا ٌتطلب ضرورة مراعاة ظروؾ كل مجتمع وبٌبته الثقافٌة 

االخر وعدم جواز والقٌمٌة والفكرٌة بشكل ٌضمن احترام هوٌة هذا المجتمع وخصوصٌته دون ان ٌعنً ذلك تجاهل 

التعرؾ على ثقافته وحضارته اذ ال بد من التواصل والتفاعل معه واالستفادة مما لدٌه من علوم ومعارؾ وللرسوم 

المتحركة دور كبٌر فً جذب ، وشد االنتباه والقدرة على اإلمتاع  حتى أصحبت الرسوم المتحركة تحتل مركزا متقدما  

العقل، كما أن اهمٌة الرسوم المتحركة تكمن فً كونها فن ثقافً واعتبارها لؽة ثقافٌة فً األسالٌب الفكرٌة المإثرة على 

بٌن الشعوب تعتمد علً كل المفردات من حٌث الصورة والصوت والكلمات فهً لؽة جامعة تخاطب العقل والقلب والثقافة 

توجٌه المشاهد وبناء رأي مجتمعً تجاه  وتإثر فٌهم ولذلك تناول البحث عددا من أفالم الرسوم المتحركة التً أثرت فً

قضاٌا مختلفة وأثرت علً نظرته من خالل هذا الفن البدٌع وركز البحث علً ضرورة الرسوم المتحركة كلؽة تعبٌرٌة 

التوعٌة وحماٌة النشا والمجتمع من ثقافة االّخر المشوهة التً تصدر لنا  مما ٌتطلب ضرورة مإثرة فً سلوك االّخر

 طرٌق االفالم المستوردة والمدبلجة من االّخر. ولؽٌرنا عن 

Summary 

Animation plays an important and influential role in the attitudes and trends of public opinion 

and the formulation of attitudes and behaviors through films and works that are presented on 

different screens and platforms, which provide the viewer with information and positions 

directly and indirectly to the formation of a certain position or the adoption of a certain idea 

confirms the ability of animation in all its kinds and forms Making changes in individual and 

societal concepts and practices through the events and symbols of the image that present and 

form the opinion and dissemination of information and different issues and directions. This 

requires the necessity of observing the conditions of each society and its cultural, Respect the 

identity of this society and its specificity without ignoring the other and not recognizing its 
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culture and civilization, as it is necessary to communicate and interact with it and to benefit 

from its knowledge and animation and play a large role in attracting, and attract attention and 

ability to enjoy until the animation occupies an advanced position And the importance of 

animation lies in the fact that it is a cultural art and a cultural language among peoples based 

on all the vocabulary in terms of image, sound and words. It is a university language that 

addresses the mind, heart and culture and influences them. Therefore, the research dealt with a 

number of cartoons The research focused on the need for animation as an expressive language 

influencing the behavior of the other, which requires the need to raise awareness and protect 

youth and society from the culture of the other distorted, which is issued to us and others 

through films Imported and films Translation from the other. 

 مقدمة 

وجدان تثور دوماً إشكالٌات حول العلى قدر أهمٌة وخطورة تؤثٌر الفنون ومنها الرسوم المتحركة كؤحد أهم عناصر تكوٌن 

دور الرسوم المتحركة فً تكوٌن الشخصٌة العربٌة وبناء ثقافتها، خاصة مع تزاٌد الفضابٌات المتخصصة ووسابل 

بٌاً أم سلبٌاً فً بناء شخصٌته وتوجٌهه وتشكٌل منظومة القٌم لدٌه؟  .. التواصل االجتماعً المختلفة، فهل تلعب دوراً إٌجا

ٌتفق النقاد والمثقفون على دور الرسوم المتحركة فً معالجة القضاٌا االجتماعٌة والسٌاسٌة والحقوقٌة بطرٌقة ساخرة حٌنا 

لشكل الساخر الذي ٌنحى للوجهة الهزلٌة وفكاهٌة حٌنا آخر. وؼالبا ما تتسم الرسوم المتحركة فً نمط معالجتها للقضاٌا با

والطرٌفة ، فٌكون القالب جاذبا للجمهور وٌتماشى مع فاعلٌة ودٌنامٌكٌة الرسوم المتحركة ولخلق أدوات اإلقناع الذهنٌة 

 بشكل ؼٌر مباشر. وهنالك اتجاهان عالمٌان فً الفن والسٌاسة وباختالؾ االتجاه تختلؾ وسابل اإلعالم الخاصة به :

كة فً البلدان  :تجاه األولاال هو الواقعٌة االشتراكٌة التً تنادي بؤن الفن ٌخدم المجتمع وعلٌه فإن الرسوم الُمتحرَّ

 االشتراكٌة كثٌراً ما تخاطب المواطن وتوعٌه وتخلق عنده الحافز على العمل وخدمة المجتمع

ولة الفن للفن وعلٌه فالهدؾ من الفن هو الربح المادي هو االتجاه الرأسمالً االستهالكً الذي ٌدعو إلى مق :االتجاه الثاني

اً  ٌّ عبر اإلمتاع والتسلٌة وهو كذلك ٌحمل أفكار المنطقة والشعوب كلٌّ حسب ثقافته و قد ٌكون متمركزا طابف

(Ethnocentric  .) ة وٌحقق الفن فً المجتمع االستهالكً أهدافه عبر اإلثارة أو االبتسامة والضحك أو الحماسة ونشو

المؽامرة وهذا ال ٌعنً أنه ٌبتعد عن طرح قضاٌا فكثٌراً ما نشاهد أفالماً هولٌودٌة تطرح قضاٌا سٌاسٌة واجتماعٌة 

 كالنضال السٌاسً للزنوج أو سرد لقصة كفاح لصاحب حركة اجتماعٌة ما مثل )مالكولم إكس( أو ؼٌره .

ة القٌمٌة لدى النشا ، وهذا ما ٌحٌط تصمٌمها وتخطٌطها وألعمال الرسوم المتحركة  دورا مهما وفعاال فً تشكٌل الهوٌ

وتبنٌها من طرؾ شركات اإلنتاج والتموٌل، فلها قوة السحر واإلثارة اللذٌن تمارسهما على ذهنٌة األطفال، مما ٌجعلها 

المحٌط تستقطبهم وتلهٌهم عن باقً االنشؽاالت األخرى التً تإثر على توازنهم فً بناء الشخصٌة فً تفاعلها مع 

 .السوسٌوثقافً وفً توازي مع طبٌعة النمو

لقد أصبحت درجة اإلقبال على األعمال الفنٌة بالرسوم المتحركة  فً مرتبة أعلى من باقً المإسسات التربوٌة األخرى  

الفاعلون  داخل المجتمع، مثل: الجامعة ، المدرسة، والمعاهد، والمسجد، والجمعٌات الثقافٌة والتربوٌة، وؼٌرها لذا أصبح

المجتمعٌون ٌُعون  ٌوًما بعد ٌوم  أهمٌَة االلتفات إلى هذا الوسٌط  والسعً إلى تبنٌه فً زرع القٌم والعادات الجٌدة فً 

  .شخصٌة النشء والشباب وإعادة تشكٌل المنظومة القٌمٌة والهوٌاتٌة لدٌهم

ات مختلفة عن البٌبة العربٌة ، وفق إستراتٌجٌة وألن أؼلب أعمال الرسوم المتحركة هً أعمال مستوردة أُنتجْت فً بٌب

تراعً القٌم األصلٌة للمحٌط الذي ابتكرت فٌه، والرسالة المجتمعٌة التً تنبثق عن فلسفة المجتمع األصلً، فإنه من 

هٌة ، وما الطبٌعً أن تتنافى هذه األعمال مع قٌمنا وثقافتنا فً بعض جوانبها، دون أن ننفً ما تضمره من فوابد فنٌة وترفٌ
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تتضمنه من إٌجابٌات، وقد تنبه المهتمون على الصعٌد العربً للؽزو الذي تمارسه على العالم العربً و خاصة مع هٌمنة 

 .وسابل االتصال الحدٌثة، ووفرة الفضابٌات الخاصة

ٌُحلَّ وقد سعت جهود لتعرٌب ودبلجة بعض هذه األعمال، وإٌصالها إلى المشاهد العربً فً حلة عربٌة، لكن   اإلشكال لم 

بالتؽلب على العابق اللؽوي؛ ألن الرسابل والقٌم تظل متخفٌة وراء القصة، ووراء الرموز وخلفٌات الصور واألضواء 

ومالمح الشخصٌات ، مما ٌصعب معه تكٌٌفها مع طبٌعة المنظومة القٌمٌة العربٌة ، ومع عادات وتقالٌد المشاهد المحلٌة، 

كونها نشؤت فً بٌبة مختلفة، وأحٌانا من تصمٌم شركات تسعى من خالل هذه األعمال إلى نشر ومع مسٌرة النمو عنده؛ ل

ًٌّا. م التً توسع نفوذها ومجال هٌمنتها عالم ٌَ  الِق

ورؼم أن هناك اجتهادات عربٌة فً مٌدان صناعة أفالم الرسوم المتحركة قدمت أعماالً مهمة ، تراعً الخصوصٌة 

لتربوٌة العربٌة، وتحترم العادات والتقالٌد التً تناقلتها األجٌال أًبا عن جد، اال انه فً بعض جوانبها المحلٌة، وُتقحم الِقٌم ا

المباشرة والخطابة، مما ٌجعل المتلقً ٌمٌل عنها، مفضالً مشاهدة األعمال األجنبٌة المدبلجة، مما ٌدعو إلى المزٌد من 

فً مصنوعاتها من أفالم الرسوم المتحركة على زرع قٌم  كما أن بعض القنوات تركز .العمل على هذا المستوى

 .أٌدٌولوجٌة عنصرٌة تسعى إلى بث روح التفرقة فً صفوؾ المجتمع العربً 

ات شتى، وعواصؾ تتربص بها  ومن هنا أصبحت هوٌتنا الثقافٌة العربٌة إثر هذا الؽزو اإلعالمً والتقنً  عرضة لِهزَّ

ً األجنبً بآلٌاته المتطورة وقٌمه الشدٌدة الؽرابة عن ثقافتنا انتهك الحدود، وما عاد بشكل ٌومً، خاصة وأن الؽزو الثقاف

سة على موروثنا الحضاري وعقٌدتنا ألنه  باإلمكان محاصرُته أو التحكم فٌه وؼربلته بما ٌتوافق مع منظومتنا القٌمٌة المإسَّ

بكة مع المحٌط السوسٌوثقافً، ومعًٌدا صٌاؼة نموذجها وجد منفذه فٌها، مإثًرا على أخالقها وسلوكها وعالقاتها المتشا

الِقٌمً والُهوٌاتً على المدى الطوٌل حٌث لم نعد  فً ظل هذا التهافت العولمً نعرؾ إلى أٌن تسٌر أجٌالنا، وبؤي وجه 

كة فً القرن ومنذ نشؤة فن الرسوم المتحر .ستسٌر فً الطرقات الكفٌفة التً حاصرها ظالُم العولمة، وتؽرٌُبها المهول

التاسع عشر وبداٌة انتاج افالما تعبر عن مكنون هذا الفن وتقنٌاته المختلفة ظهر سالحا ثقافٌا جدٌدا مإثرا فً الشعوب 

إستخدم هذا الفن ؼالفا له . حٌث استخدمت افالم الرسوم المتحركة القصٌرة لوالت دٌزنً فً صاالت السٌنما العسكرٌة 

كٌة كإحدى األدوات الربٌسٌة للدعاٌة السٌاسٌة فً زمن الحرب العالمٌة االولً وأبرزت نوعا فً الوالٌات المتحدة االمرٌ

من التسلٌة تتناسب مع ضرورات الدعاٌة السٌاسٌة وتفسٌر موقؾ الحكومة ، وكان الفالم الرسوم المتحركة هدفان 

 متالزمان انذاك : 

 اذا شعور أي فرد بعدم الرضا ٌبدو أمراً ؼرٌبا وش :هدف فردي

 خلق إجماع حول أهداؾ الوالٌات المتحدة خالل الحرب  :هدف جماعي

ولذلك أصبح مشروع افالم الرسوم المتحركة القصٌرة المعبرة علً الشاشة هو وسٌلة إلدارة التوترات والتركٌز على دور 

أكثر نفعا . وتعد التجربة الفرد فً الجماعة وخلق ثقافة إجماع عسكري وهً ثقافة ٌكون االختالؾ فٌها خطرا واالتحاد 

السابقة للوالٌات المتحدة هً االولً الستخدام افالم الرسوم المتحركة كوسٌلة لترسٌخ اهداؾ المجتمع فً المجتمع ذاته 

وأصبحت اولً المعارك الثقافٌة التً استخدم فٌها سالح الرسوم المتحركة الفكري للسٌطرة علً االؼلبٌة فً المجتمع 

وترسٌخ العادات والقٌم والمبادئ التً تؤسس علٌها المجتمع االمرٌكً الموجود فً ذلك العصر وكذلك  االمرٌكً وتؤصٌل

لتعلٌم النشء والجٌل الصاعد وترسٌخ اهداؾ وصفات المجتمع والشعور باالنتماء الً الوطن الجدٌد الذي ٌفتقد الجذور 

ك كروسٌا ودول اوربٌة وشرق اسٌوٌة فً استخدام سالح التً ٌبنً علٌها االنتماء فً الشعوب . وسارت عدة دول بعد ذل

الرسوم المتحركة الثقافً فً توجٌه الرابً العام لمواطنٌها او الرابً العام العالمً والتؤثٌر علً المعتقدات واالفكار 

التوجٌه  المجتمعٌة فً كافة المجاالت . وسوؾ نستعرض من خالل البحث امثلة متضادة الستخدام الرسوم المتحركة فً
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الفكري للمشاهدٌن و كان لكل تجربة منهم تؤثٌرها المباشر او الؽٌر مباشر فً العالم وخاصة عالمنا العربً مما تحمله من 

 قٌم ؼربٌة او هجوم وتشوٌه لمنطقتنا وتقالٌدنا العربٌة 

  البحث أهدف

 :ٌلً ما تحقٌق إلى البحث هذا فً الدراسة تهدؾ

 رأي عام عالمً تجاه اي قضٌة او معتقد ثقافً دور الرسوم المتحركة فً خلق .1

 الرسوم المتحركة وسٌلة فعالة فً توجٌه المجتمعات   .2

 كٌفٌة قراءة ثقافة ومعتقدات واهداؾ االّخر الموجه للعالم العربً .3

 التوعٌة وحماٌة النشا والمجتمع من ثقافة االّخر المشوهة . .4

وثقافة المجتمع وتكون قادرة علً التوجٌه االجابً للمجتمعات ضرورة انتاج افالم رسوم متحركة تحمل قٌم وعادات  .5

 االخري تجاه مجتمعنا  

 التاكٌد علً القٌمة الثقافٌة واالبداعٌة الفالم الرسوم المتحركة .6

 مشكلة البحث 

 تتمثل مشكلة البحث فً النقاط التالٌة 

 مدي تاثٌر الرسوم المتحركة فً توجٌه الرأي العام العربً  -1

 لحضارة العربٌة  بالتوجٌه المتعمد ضدها من المجتمعات الؽربٌة باستخدام الرسوم المتحركة  مدي تؤثر ا -2

القاء الضوء علً الصورة السلبٌة للشخصٌة للعربً المباشرة والؽٌر مباشرة التً أصبحت من الصور المؤلوفة فً  -3

 اإلعالم والسٌنما األمٌركٌة منذ أوابل القرن العشرٌن 

 الدراسة منهج

 :منهجٌن على الدراسة اعتمدت فقد البحث أهداؾ لتحقٌق

ٌخص الرسوم المتحركة وتؤثٌرها فً  فٌما البحث، بموضوع ترتبط التً النظرٌة الكتابات وٌستقريء :المكتبً المنهج -1

 المجتمعات خاصة المجتمع العربً .

م مختلفة زمنٌا وتقنٌا إلظهار مدي قدرة وتقوم الدراسة من خالله بتحلٌل أمثلة الفال :الحالة التحلٌل و دراسة منهج -2

 الرسوم المتحركة علً توجٌه الرأي العام 

 السنافر والفكر اإلشتراكي 

شخصٌات  وهً The Smurfs باإلنجلٌزٌةو Les Schtroumpfs بالفرنسٌةسنفور وتكتب  السنافرجمع

 Pierre Culliford بٌٌر كولٌفورد البلجٌكً ، ابتكرها الرسامالؽابة صؽٌرة الحجم ، زرقاء اللون، وتعٌش فً خٌالٌة

.  التلفزٌون للعرض فً الرسوم المتحركة وأُلفت حول السنافر الكثٌر من أفالم Peyo  بالفرنسٌة المعروؾ باسم بٌٌو

وسنفور الحالم  االب سنفور عابلة السنافر الكثٌر من الشخصٌات مختلفة الطباع ، والسنافر شخصٌات متعددة فهناكوتمثل 

رة( وسنفور األكول وسنفور الؽضبان وسنفور الكسول وسنفور الشاعر وسنفور وسنفور القوي وسنفور المفكر )أبو نظا

الرسام وسنفور المازح وسنفور الموسٌقً العازؾ وسنفور العبقري وسنفور المؽرور وسنفور المزارع وسنفور المؽامر 

 .وسنفور الطفل وسنفورة الجمٌلة

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1
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اللذان ٌعٌشان فً القلعة المهجورة.  Azreal هرهور" وقطه األحمر المشاكس شرشبٌل الشرٌر للسنافر عدو شرس وهو

وبهذه الشخصٌات المحببة ٌتم عكس قٌم علنٌة لألطفال بصورة خاصة ولعموم المشاهدٌن من مختلؾ األعمار والثقافات 

 .بصفة عامة 

 (Johan & Peewit) ، ضمن قصة "جوهان )جون( وبٌوٌت1958 أكتوبر من عام 23كان أول ظهور لهم فً ٌوم 

الفرنسٌة، وكان لهذ الظهور األول األثر الكبٌر على حٌاة  Le Journal de  Spirouفً مجلة لو جٌرنال دي سبٌرو

مبتكر الشخصٌة الذي تحول من الفقر إلى الؽنى، وبعد فترة قصٌرة أصبحت قصص السنافر متداولة بٌن كل الناس، 

بكتابة قصة الفلم "السنافر والمزمار السحري" الذي  (Michel Legrand) فزة أخرى عندما قام ماٌكل لٌجراندوحققت ق

فادر  عبر المؽنً هولندي األصلهولندا قدم بموسٌقً ممٌزة للقصة، ثم تلى ذلك ظهور لقصص السنافر فً

، أصبحت  1959لسنافر فً جمٌع أنحاء العالم، و ابتداء من ، ثم انتشرت قصص ا(Vader Abraham) أبراهام

للسنافر مؽامراتهم الخاصة المستقلة بهم ، على شكل قصص قصٌرة ، فً صحٌفة سبٌرو ، و كانت فً البداٌة السنافر 

هورون الزرق المعهودٌن مع سنافر سود اللون ، وفً ذلك الوقت  لم ٌكن هناك سوى شخصٌة بابا سنفور و السنافر المش

كشرشبٌل وهو ذلك المشعوذ الشرٌر الذي ٌرٌد اإلمساك بالسنافر , لكنه ال ٌستطٌع الحصول على ما ٌرٌد منهم , وٌحاول 

بكل الطرق , لكن دون جدوى، فهو ٌرٌد السنافر لحاجة ما إما أن ٌؤكلها كؽذاء سحري أو ٌستعملها فً أشٌاء تفٌده 

  .ن أن ٌإثروا علٌه بالتهدٌدات فشخصٌته شرٌرة لكنها ظرٌفةكتحوٌلها إلى ذهب, وٌسهل لألشخاص السٌبٌ

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%D9%87%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%D9%87%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1958
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
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وهناك جانب وهدؾ خفً للسنافر فقد ظهرت العدٌد من التحلٌالت لقصة السنافر وأؼلبها إجتمعت علً أن السنافر 

شاركون إشتراكٌٌن فقد عاش السنافر فً مجتمع قابم على المساواة بٌن الجمٌع ٌساعدون بعضهم البعض فً أعمالهم وٌت

فً أفكارهم ومشكلة أي فرد تعنً الجمٌع ، أما المبادرة الفردٌة عبر سنفورعبقري تقود دابماً للخراب والفشل ألنها 

مشارٌع فردٌة تبعده عن المجتمع وتعنً االحتكار. فالجمٌع كان ٌتعاٌشون سوٌا وٌحتقرون المال سوٌا وٌنظرون للذهب 

ام الرأسمالً ، أما األب سنفور فكان ٌرتدي األحمر تعبٌراً عن إنتماءه ، أما منافس على أنه قذارة والذي ٌعتبر ركٌزة النظ

الشعب الصؽٌر شرشبٌل كان  ٌسعى دابما للذهب وٌحلم بالسلطة المطلقة عبر مخططاته الفردٌة الشرٌرة والتً عبرفٌها 

 عن الرأسمالٌة الدولٌة 

 

بالتعصب الجنسً والعرقً ومحاباتهم للقٌم  "السنافر" نسًهاجم  كاتب فر 2111: فً عام الكتاب األزرق الصغير

تباٌنت بٌن  .االشتراكٌة، باإلضافة إلى معاداتهم للٌهود والسامٌة، مما أثار  موجة انتقادات بٌن محبً المخلوقات الزرقاء

التؤٌٌد او االستنكار خاصة فً عالمنا العربً  ووردت جملة االتهامات فً كتاٍب أصدره المإلؾ االجتماعً الفرنسً 

ٌُدعى إذ ٌحمل الكتاب تحلٌال ألبطال المسلسل الكرتونً ومجتمعه المتجسد فً  ،"الكتاب األزرق الصؽٌر" أنتونٌو بوٌنو 

 .ال فً خمسٌنٌات القرن الماضًمنظومة مبّسطة والتً أعدت لألطف

قابد المجموعة هو مجرد انعكاس للنظام االشتراكً األحادي السلطة. وشّبه لحٌته البٌضاء  "بابا سنفور" واعتبر بوٌنو أن

مفهوم ٌتطابق مع  المإلفة من الفطر السحري مإسس االشتراكٌة. واعتبر أن عدم امتالكهم منازلهم بلحٌة كارل ماركس

 .شتراكٌة السابدة فً تلك الحقبة السٌاسٌةالمبادئ اال

وفق تسمٌته باللؽة اإلنجلٌزٌة، ٌبدو وكؤنه ٌهودي  ،"جارجامٌل" أو "شرشبٌل" وأضاؾ فً كتابه أن عدوهم الوحٌد

كما لفت الكاتب  .المالمح ، وهو عبارة عن شخصٌة شرٌرة تسعى دابما لتخرٌب قرٌة السنافر الهانبة أو التهام أحدهم

كما وردت فً النسخة  ،"هرهور" باللؽة اإلنجلٌزٌة، أو "آزراٌل" وجً إلى اختٌار اسم قطته التً تضاهٌه شراالسوسٌول

 .العربٌة للفٌلم. واستنتج أن تشخٌص الشر بهٌبة ٌهودٌة، واختٌار اسما ٌهودٌا للقطة لهو معاداة للسامٌة بطرٌقة أو بؤخرى

 .وأشار إلى التعصب الذكوري فً أحداث القصة ،"سنفورة الجمٌلة" ًوانتقد وجود أنثى وحٌدة بٌن شخصٌات المسلسل ه

أن أول كتاب عن السنافر ٌحمل فً طٌاته تعصبا عرقٌا، إذ  "وول سترٌت جورنال" وأوضح بوٌنو فً مقالته مع صحٌفة

ى أنهم ٌفقدون ٌتحولون ألؼبٌاء وفاقدي أقل درجات البداهة، حت" ٌتحول لون السنافر إلى األسود عند المرض، وعندها

 ."قدرتهم على الكالم

والجدٌر بالذكر أن الناشرون األمرٌكٌون امتنعوا عن نشر الكتاب فً حقبة الخمسٌنٌات لنفس السبب، وسرعان ما تحول 

. ومع دبلجة حلقات لون مرضاهم فً اإلنتاجات التلفزٌونٌة والسٌنمابٌة إلى األحمر والبنفسجً منعا ألٌة إسقاطات عرقٌة

ر الً العربٌة انتشرت عبر الشاشات العربٌة مستحوزة علً جمهور كبٌر وعززت النزعة االشتراكٌة فً الكثٌر من السناف

 شعوب تلك الدول 

اختلفت قصة الفٌلم عن القصة االولً  .2113سنة  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وهو فٌلم سٌنمابً أُصدر فً : 2السنافر 

بدخول البشر مع السنافر كما اختلفت التقنٌة ونفذ الفٌلم بالرسوم المتحركة ثالثٌة االبعاد وكان ذلك بمثابة حرب ؼٌر 

علٌه مباشرة علً قصة السنافر وحلقاتها القدٌمة التً اثرت فً اجٌال عدٌدة إلفقادها جوهرها وشكلها التقلٌدي المتعارؾ 

 لدي المشاهد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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وقد القً الفٌلم ؼضٌب عارٌم فً بلجٌكا فً أعقاب إنتاجه فالمخلوقات الزرقاء الصؽٌرة التً ابتكرها بٌٌو البلجٌكً  

وعاشت فً مكان ٌشبه القرٌة التعاونٌة االشتراكٌة ، تعٌش الٌوم فً فٌلم هولٌوودي، وتهرب من ذلك المكان إلى مدٌنة 

 نٌوٌورك. 

 الربيع العربي حياة حشرة و

حٌاة حشرة فٌلم إنتاج شركة والت دٌزنً وشركة بٌكسار بتقنٌة الرسوم المتحركة ثالثٌة االبعاد صدر فً الوالٌات المتحدة 

  ملٌون دوالر 363ملٌون دوالر وحقق ٌفوق  121. وقد تكلؾ الفٌلم 1998فى عام 

 

عصابة من الجراد الشرٌر والتً تفرض على المستعمرة جمع ٌحكً الفٌلم عن إحدى مستعمرات النمل التً ٌسٌطر علٌها 

الحبوب لصالحها مما ٌفرض على النمل عببا إضافٌا لجمع الحبوب للجراد ثم لنفسه قبل حلول موسم المطر الذي ٌلزمون 

مجاورة من أجل فٌه المستعمرة. إال أن "فلٌك" النملة الذكٌة وبطل الفٌلم ٌقرر الرحٌل عن المستعمرة والذهاب إلى مدٌنة 

االستعانة بحشرات مقاتلٌن لمعاونة قومه على نبذ سٌطرة الجراد علٌهم. وٌوافق حكماء النمل على رحٌل "فلٌك" من أجل 

 .التخلص من متاعبه التً ٌسببها دابما بواسطة أختراعاته
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الحشرات ظانا أنهم وتتوالى األحداث فً إطار كومٌدي حٌث ٌنجح "فلٌك" فً الحصول على مساعدة من مجموعة من 

مقاتلٌن إال أنه ٌكتشؾ بعد عودته معهم إلى المستعمرة أنهم حشرات سٌرك تم طردهم ولكنه ٌخفً هذا األمر على قومه 

 ..حتً ٌنكشؾ بواسطة مدٌر السٌرك الذي جاء إلى المستعمرة بحثا عن موظفٌه السابقٌن

مساعدته فً مهمته وبتضافر جهود النمل القضاء على  وفً النهاٌة ٌنجح "فلٌك" بمساعدة حشرات السٌرك التً قررت

 ."هبار" زعٌم عصابة الجراد الشرٌر وبذلك تنتهً سٌطرة الجراد على مستعمرة النمل إلى األبد

فً الفٌلم تظهر الرإٌة السٌاسٌة التى تجلت فً تجسٌد قوى الشر المسٌطرة و هى االنظمة والنمل و هو الشعوب الضعٌفة 

التحاد بٌن الشعوب للتؽلب على تلك االنظمة الظالمة كما فعلت مستعمرة النمل بقٌادة "فلٌك" النملة الذكٌة و ٌبرز اهمٌة ا

ضد "هبار" زعٌم الجراد الذي ظهر بهٌبة شبه عسكرٌة وبالرؼم من انه ٌؽلب على الفٌلم الطابع الفكاهى و المؽامرات اال 

هنا لٌست الحٌوان كحشرة و لكن مقصود بها كل انسان مستضعؾ او  انه ٌحمل فً طٌاته رسالة عمٌقة فالمقصود بالنملة

مؽلوب على امره فً ظل هذا العصر الطاحن الذى ال ٌعرؾ اال لؽة االلة فكان هذا الفٌلم معبرا ببساطة عن معاناة 

دث مع "فلٌك" االنسان و انه البد من ثورة لتصحٌح المسار و ان الثورة لن تؤتى من خارج أبناء الوطن انفسهم كما ح

عندما استعان بالمهرجٌن فً انقاذ وطنه . ولكن المهرجٌن كانوا اداة لتشجٌع ابناء الوطن علً الثورة . وٌعتبر فٌلم حٌاة 

حشرة نواة لما سمً بعد ذلك حروب الجٌل الرابع فمن قام بالثورات العربٌة هم من شاهدوا فً طفولتهم الفٌلم فبطل الفٌلم 

منه انه سٌنقذ وطنه من ظلم الجراد وكانت صفات البطل اٌضا انه المفكر والعبقري كنوعا من  إستعان بالخارج ظنا

ر ورؼم ان اصدقابه المهرجٌن الذٌن اتو من الخارج من فصابل مختلفة ظهروا بال تاثٌر وال التشجٌع لمن ٌقوم بهذا الدو

فلٌك النملة المخترعة المتحررة من قٌود  لجراد وكانقوة إال أن النهاٌة أثبتت عكس ذلك فلوال هم ما أسقط النمل نظام ا

 بالتخلص من التبعٌة للجراد والتصدي لظلمه . الروتٌن هً السبب التً إستطاعت أن تقنع النمل بؤن الحرٌة ال تؤتً إال

 التوجيه العنصري بإستخدام الرسوم المتحركة

وكافحتها على كل صعٌد, فعلى سبٌل المثال حكومة  العنصرٌة هً مشكلة عالمٌة كرست لها الحكومات اهتماماً كبٌراً 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة جعلت الهدؾ الربٌسً للمإسسات التعلٌمٌة هو الحد من العنصرٌة واستبصالها من المجتمع 

ر الدهشة أنه مما حدا بالكثٌر من الجماعات العنصرٌة إلى اإلحجام عن التعلّم ومقاطعة العملٌة التعلٌمٌة برمتها. ومما ٌثٌ

نشؤت مإسسات ضخمة واستثمارات ووسابل إعالم معروفة تنتهج نهجاً عنصرٌاً . فمثال  والت دٌزنً االمرٌكٌة هً من 

أكثر الشركات عنصرٌة , فكما هو معروؾ ان والت دٌزنً تقدم رسوماً متحركة رفٌعة على المستوى التقنً ولكن على 

صرٌة بل وتسعً فً أؼلب أعمالها الً توجٌه المشاهدٌن والجمهور العرٌض المستوى الفكري والفنً فهً شدٌدة العن

العمالها فً شتً انحاء العالم الً اإلتشاح بتلك الصفة تجاه الفبات التً تتناولها الشركة فً أعمالها وتشن تجاهها حربا 

ربطها بها أي عوامل مشتركة تدعوا ثقافٌة عنصرٌة تدفع المجتمعات االخري الً كره تلك الفبات او المجتمعات التً ال ت

األسد الملك ، ذلك الفٌلم الذي تربع على   ( The Lion Kingالً هذا الكره والبؽض العنصري. فعلى سبٌل المثال فٌلم )

م ، والذي دفع المإلؾ لعمل جزء ثانً وثالث من قصة الملك ٩٩ٗٔعرش السٌنما وشاشات التلفاز لسنوات عدٌدة منذ عام 

 ٘ٗكانت تكلفة الفٌلم . د الفٌلم أرباح فاقت تكلفته بمرات عدٌدة لم ٌسبق لها مثٌل فً تارٌخ الرسوم المتحركةاألسد وحص

ملٌون دوالر . واللؽة األساسٌة للفٌلم اإلنجلٌزٌة ، وصدر باللهجة  ٩ٖٙملٌون دوالر أمرٌكً وارباح الفٌلم وأرباح الفٌلم

م تم إعادة دبلجة الفٌلم إلى اللؽة ٖٕٔٓشهرة فً العالم العربً ، وفً عام العربٌة المصرٌة فً نفس العام وحقق نجاح و

ومن خالل أحداث الفٌلم نجد أن الجماعة السلبٌة أو الشرٌرة هً الضباع والتً تتكلم بلهجة الزنوج  . العربٌة الفصحى

(  Scar خ الشرٌر للملك ذو الندبة )حتى أن ألوانها تمٌل إلى الفضً القاتم والموشح بالسواد وهً ألوان الزنوج ، أما األ



 ثانيالجزء ال –ي عشر ثانالعدد ال                                                                مجلة العمارة والفنون         

05 

فهو أٌضاً شخصٌة سلبٌة وهو زعٌم الضباع المحتال المتآمر على أخٌه الملك وهو ٌشبه بؤلوانه و حركاته قاتمً البشرة 

وذوي الشعر األسود.أما الملك العظٌم )موفاسا( وابنه )سمبا( فهما مثال النبل والقوة ٌمٌالن بؤلوانهما إلى ذوي البشرة 

 فاتحة والشعر األشقر المابل إلى البنً وهذا ٌنطلً على أؼلب شخصٌات الفٌلم. ال

 

وحصد الفٌلم العدٌد من الجوابز العالمٌة ، ومنها جابزة األوسكار عن أفضل موسٌقى تصوٌرٌة ، بل وذكرت صحٌفة 

 . مكتبة الكونجرس كعالمة تارٌخٌة واحد من أعظم أفالم والت دٌزنً ، بل وتم حفظ الفٌلم فً  تاٌمز أن فٌلم الملك األسد

  التوجيه العنصري لديزني ضد الحضارة العربية

هو مقٌاس النجاح ,  الرسوم المتحركة وخاصة دٌزنً ال شًء ٌطؽى على الهدؾ المالً أو الربحً فالربح فً عالم

ٌّه و بعٌده عن الوعً واحٌانا حتى عند اإلنسان العنصري نفسه. ولو سؤلنا و المشكلة فً العنصرٌة أنها ؼالباً ما تكون خف

ٌّه فً تلك الشركة عن رأٌهم بالعنصرٌة لرفضوها وألنكروا حقٌقة أن نتاجهم الفّنً  بشكل مباشر الموظفٌن األكثر عنصر

ٌّه, و لكن على مستوى الالوعً نجد أن مفردات ذلك الشخص ونتاجه الفّنً عنصري بامتٌاز  ٌحوي أي فكره عنصر

والّلون األبٌض هو جزء من مخزونه النفسً و االجتماعً وهو انتماإه الحقٌقً ومنذ سنوات بدأت فً إتباع سٌاسة تحوٌل 

عمالها الفنٌة القدٌمة مما ٌتٌح لها إعادة نشر أ Live-Action أشهر أعمال الرسوم المتحركة الخاصة بها إلى نسخ حٌة 

 Alice برسابلها المختلفة بتقنٌة جدٌدة عن الماضً تناسب المشاهدٌن فً العصر الحدٌث  ، وكانت البداٌة من خالل فٌلم

in Wonderland  ً2111ف،Cinderella   ًثم كانت االنطالقة الحقٌقٌة بفٌلم2115ف ، The Jungle Book 

تم اإلعالن عن البدء فً العمل على تطوٌر   2118، وفً 2117فً   Beauty and The Beast ، وفٌلم2116فً 

من ُمخرجه  .، وبالتزامن مع ذلك بدأت سلسلة من األزمات1992الذي سبق تقدٌمه فً  Aladdin النسخة الحٌة من فٌلم

مشعوذ )جعفر( من جاي رٌتشً الذي ادلً بتصرٌحات مسٌبة للشرقٌٌن ففً فٌلم عالء الدٌن بالرسوم المتحركة نجد أن ال

ٌّتٌن وهذا  ٌّتٌن شرق أوسط ٌّتٌن, عالء الدٌن و األمٌرة ٌاسمٌن هم شخص ٌّتٌن اإلٌجاب أصحاب اللون الداكن, أما الشخص

ٌّتٌن ؼارقتٌن فً بحر من الشر و الهمجٌة بدًء من الشرطة التً الحقت عالء الدٌن ألّنه سرق  ٌّد. لكن هاتٌن الشخص ج

و انتهاًء بالبابع الذي كاد أن ٌقطع ٌد األمٌرة ألنها أخذت تّفاحه من عربته لتطعم طفالً جابع. رؼٌؾ خبز لٌؤكله هو وقرده 

هنا تظهر الفكرة الخاطبة عن العرب و المسلمٌن التً مصدرها الجهل و التمركز الطابفً والتً تسٌطر علً فكر المخرج 

بع شرقً طالما افترض المشاهد أّنها مدٌنة عربٌة بسبب وفرٌق العمل . ففٌلم عالء الدٌن ٌدور فً مدٌنة خٌالٌة ذات طا
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الطراز المعماري ومظهر الشخصٌات. والحقٌقة أن اإلساءة للعرب والشرقٌٌن تفوق تصرٌحات المخرج وأصولها تعود 

  .عاًما فً عمق الزمن 91إلى فٌلم الرسوم المتحركة الصادر فً التسعٌنات ، وجذورها تمتد ألكثر من 

أحداث النسبة األكبر من أفالم دٌزنً فً الماضً البعٌد وتسٌطر علٌها األجواء الملحمٌة األسطورٌة،  وؼالبا تدور

وتتضمن تلك األفالم تصوٌر حضارات عدٌدة وشعوب مختلفة وبالد شتى، لكن ٌمكن ببساطة ُمالحظة الفرق الشاسع بٌن 

الخٌالٌة التً ” أجرباه“ًة أفالم األمٌرات وبٌن مدٌنة تصوٌر مختلؾ الممالك األسطورٌة التً ظهرت فً أفالم دٌزنً  خاص

 .تم اتخاذها مسرًحا ألحداث فٌلم عالء الدٌن

ما هً إاّل مدٌنة صحراوٌة ُمقفرة خالٌة من كافة مظاهر الحضارة، ٌمكن القول بؤّنها مدٌنة الصعالٌك والرعاع ، ” أجرباه“

ٌّام أو أكوا خ تتضمن عدًدا قلٌاًل من القصور الفارهة المخصصة للمل وك واألمراء وعلٌة القوم، بٌنما الشعب ٌحٌا فً خ

ومنازل طٌنٌة متواضعة، والمشكلة الحقٌقٌة ال تكمن فً الفقر إنما فً تصوٌر الشعب بؤكمله على أّنه حفنة من الصعالٌك 

فهً الجهل، حٌاتهم بابسة  ذوي الطباع الحادة ٌتسم سلوكهم بالؽوؼابٌة والهمجٌة، ولو أّن هناك صفة وحٌدة مشتركة بٌنهم

 .خالٌة من كافة مظاهر البهجة أو الَتَمُدن، انقطعت بٌنهم لؽة الحوار وسادت بٌنهم لؽة السٌوؾ

 

تلك األجواء الُمنِفرة تتنافى شكاًل وموضوًعا مع تصوٌر المجتمعات األخرى  خاصًة الؽربٌة فً أفالم دٌزنً، التً كانت 

تقدم، وهذا ٌعد بمثابة قلب للحقٌقة مع الحقابق التارٌخٌة المإكدة بؤّن الحضارة العربٌة فً تظهر دابًما فً قمة التحضر وال

 .العصور القدٌمة كانت فً أوج عظمتها، بٌنما كان العالم الؽربً ؼارًقا فً الظالم

لنهاٌة هً توثٌق لتارٌخ وتعلٌم وبٌنما ُندرك تماًما أّن أفالم دٌزنً لٌست أفالًما تارٌخًٌة وأحداثها خرافًٌة بالكامل، لكن فً ا

للمشاهدٌن فً العصر الحدٌث وعصور المستقبل والذي ٌتعلم وٌإسس المشاهد فٌه عقلٌته وشخصٌته من خالل المٌدٌا 

ووسابل االتصال الحدٌثة لذلك ٌجب علً كل عمل فنً ٌجب أن ٌإسس على حد أدنى من المعقولٌة، وأّن ٌتخذ من الثوابت 

مخالفًة لتلك  Aladdin قٌم علٌها عالمه الخٌالً، وبالتؤكٌد صورة الحضارة العربٌة التً صورها فٌلموالحقابق ركابًزا ٌُ 

  .الحقابق الُمثبتة ؛ ألّن الحضارة الؽربٌة قامت على أكتاؾ حضارة بالد الشرق

 عناصر التوجيه العنصري في أفالم ديزني 

هناك ثالث ركابز أساسٌة فً افالم والت دٌزنً ٌعتمد علٌها درامٌا وكذلك فً نشر االفكار العنصرٌة فً أفالمه و هً 

المؽامرة واالستعراض الؽنابً والقصة الرومانسٌة، فٌما ٌخص الركٌزة األولى واألساسٌة أي المؽامرة فإّنها فً العادة 
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ٌُعرضها للخطر، ومن ثم ٌجد بطل القصة نفسه ُمقحًما فً ” ةاألمٌر“تنشؤ عن ُمالحقة قوى الشر للبطلة  لسبب ما مما 

صراع  لم ٌكن طرًفا به باألساس بهدؾ إنقاذ األمٌرة، ومن ثم ٌخوضان مًعا رحلًة طوٌلًة ٌستكشفان خاللها العالم المحٌط 

 .قبل الوصول إلى النهاٌة السعٌدة الُمتمثلة فً القضاء على مصدر الشر والزواج

اك نقطة بارزة ُتفِرق مصدر الشر فً افالم دٌزنً  ففً فٌلم عالء الدٌن على األخص عن ؼٌره من أفالم أمٌرات وهن

دٌزنً األخرى، فقد جرت العادة على أن ٌكون مصدر الشر خارجً، ُمتمثاًل فً شخص ؼرٌب األطوار  بال خلفٌة 

ٌُفسدها بؤفعاله ال ٌُعٌد األمور إلى نصابها، واضحة  ٌقتحم الحٌاة الهادبة الُمستقرة و شرٌرة، حتى ٌؤتً الفارس الُمنتظر و

كان األمر مختلًفا، فالشر هنا ٌتمثل فً مجموعة من األشخاص الُمنتمٌن إلى ذات المجتمع   Aladdin لكن فً فٌلم

زنً  ، فال ٌمكن اإلتٌان بمصدر شر خارجً إذا كانت األحداث  حسب منظور دٌ”جعفر“الشرقً وعلى رأسهم بالطبع 

 !تدور داخل معقل الشر ذاته

 

َحملت مجموعة كبٌرة من أفالم دٌزنً ذات الرسالة االجتماعٌة ولم تمل من تقدٌمها، والتً تتمثل فً أهمٌة الترابط 

األسري وأّن العابلة هً مصدر القوة، وقد رأٌنا فً األفالم عدد كبٌر من نماذج اآلباء األقرب إلى المثالٌة، منها على سبٌل 

الذي أفنى حٌاته بحًثا عن طفلته التً تم اختطافها وهً رضٌعة، لكن السلطان األب فً  Tangled لمثال الملك فً فٌلما

كان مصدر الخطر األول، هو ذلك األحمق الذي ٌحاول إجبار ابنته على الزواج ممن ال ُتحب، حتى أّنه   Aladdin فٌلم

 .اللواتً كان همهن األكبر هو العودة للبٌت حٌث السكٌنة واألمان دفعها للهرب من القصر بعكس أؼلب أمٌرات دٌزنً

عرضت بعض التقارٌر الصحفٌة فً وقت سابق القصص التً وردت فً النصوص األصلٌة التً استلهمت منها دٌزنً 

فً دٌزنً قد  قصص أفالمها، والتً اتسمت بقدر كبٌر من السوداوٌة وكانت نهاٌات أؼلبها مؤساوًٌة، لكن ُكّتاب السٌنارٌو

ؼٌروا بها كثًٌرا، وهذا أمر مشروع ومفهوم ومنطقً، فنحن فً النهاٌة أمام أعمال فنٌة موجهة لألطفال فً المقام األول، 

ا كان مسار األحداث ًٌ  .ٌجب أن تحمل قدًرا من اإلٌجابٌة وتنتهً إلى خاتمة سعٌدة أ

الُنبل والشجاعة واستطاع التصدي لألشرار وُنصرة الخٌر، لكن أثبت عالء الدٌن على مدار أحداث الفٌلم أّنه مؽوار ٌتسم ب

ٌُصبح هو اآلخر أمًٌرا، وكانت تلك هً إحدى األمنٌات  هذا كله لم ٌكن شفًٌعا له، وكً ٌفوز بقلب األمٌرة كان علٌه أن 

 .التً طلب من جنً المصباح أن ٌحققها له
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لذلك، تم َحمل أحدب نوتردام على األعناق فً نهاٌة الفٌلم، وتزوجت اعتادت دٌزنً إخبارنا بؤّن الجوهر أهم من المظهر. 

األمٌرة رابونزل من  اللص السابق  فلٌن راٌدر، لكن ذلك ال ٌنطبق فً نظرهم على مجتمع شرقً جاهل أبطاله ُمحتالون 

 !!فوز بقلب األمٌرة ٌاسمٌنُمخادعون أفعالهم ال تكفٌهم شرًفا. لذا، كان على عالء الدٌن أن ٌصبح شخًصا ؼٌر نفسه حتى ٌ

الوحدة العضوٌة للعمل الفنً ُتلزم ُصّناعه بخلق حالة من االتساق بٌن مختلؾ عناصره. لذلك، كان من الطبٌعً أن تحمل 

ا ٌناسب البٌبة التً تدور بها أحداثه، لكن هل كانت جمٌع الشخصٌات شرقٌة  ًٌ شخصٌات فٌلم عالء الدٌن مظهًرا شرق

 !بالكامل؟

 ، ، وكؤّن وجودها دلٌل قاطع على توجهات هذا الشخصAladdin لحٌة هً السمة الُممٌزة لألشرار فً فٌلم كانت ال

كذلك ٌمكن مالحظة أّن جمٌع األشرار كانت بشرتهم داكنًة أكثر من الشخصٌات على  وتجلً ذلك فً مشهد قطع الٌد و

ة أفتح قلٌاًل، كما أّن عالء الدٌن باألخص كان حلٌق جانب الخٌر، مثاًل: شخصٌتً عالء الدٌن وٌاسمٌن كانتا ذوي بشر

 .الوجه تماًما ذو شعر ناعم مما ٌجعله أقرب إلى الصفات الؽربٌة بعكس باقً شخصٌات الفٌلم

 

إن األمر لٌس ُمصادفة فبعض النقاد األجانب أنفسهم لم ٌعتقدوا هذا، وهاجموا الفٌلم الصادر فً التسعٌنات؛ بسبب أّن 

ٌجابٌة كانت تتحدث اللؽة اإلنجلٌزٌة بلكنة سلٌمة بٌنما كانت الشخصٌات الشرٌرة تتحدثها بلكنة شرقٌة، الشخصٌات اإل

ٌُعد كذلك إثباًتا على نواٌاه ورسابله العنصرٌة األقرب إلى المباشرة ا بالفٌلم، فإّنه  ًٌ ٌُعد ذلك عًٌبا فن  .وبقدر ما 

رٌة، وتفضٌاًل للجنس األبٌض على األسود واستحقار العرب، فإّن وإن كانت كافة النقاط السابقة تحمل إٌحاًء بالعنص

األؼنٌة االفتتاحٌة للفٌلم الكرتونً قد كانت أكثر وضوًحا ومباشرًة فً اإلعالن عن نظرة دٌزنً، حٌث كانت تقول بعض 

 إلخ” … ذانجبت من مكان حٌث ُتقطع به اآل” … “مدٌنة بربرٌة لكنها موطنً“مقاطعها واصفًة المدٌنة العربٌة 

تم توجٌه انتقادات حادة إلى دٌزنً بعد صدور الفٌلم بسبب األؼنٌة، حٌث رأى الجمٌع أّن كلماتها فً األصل ال تناسب 

ا موجًها لألطفال، باإلضافة إلى ما تبثه من سموم العنصرٌة فً نفوس الصؽار، وقد أُجبرت دٌزنً أمام  ًٌ فٌلًما كرتون

 .إلى حذؾ بعض مقاطع األؼنٌة فً النسخة الُمعدلة من الفٌلمالحملة الشرسة التً ُشنت ضدها 

هو الخطؤ المباشر الذي أظهر عنصرٌة دٌزنً ومدي حرصه علً توجٌه المجتمع العالمً وخاصة ” عالء الدٌن“ٌبدو أّن 

الحٌة  النسخة   Aladdin االطفال فً كره العرب والشرقٌٌن بصفة عامة ،. و ٌكثر فً تلك األٌام الحدٌث عن فٌلم

، والذي شهدت أعمال اإلعداد له العدٌد من مظاهر التفرقة العنصرٌة وباألخص الشق الخاص 2119المقرر عرضه فً 
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أعادت شركة دٌزنً تقدٌم قصة عالء الدٌن من خالل  2114باختٌار الممثلٌن، لكن تلك لم تكن المرة األولى ففً عام 

فً شباك التذاكر بؤٌامه األولى، ولكن تمت مهاجمته من قبل اللجنة  عمل مسرحً إستعراضً، حقق العرض نجاًحا كبًٌرا

العربٌة األمرٌكٌة لمكافحة التمٌٌز بسبب خلوه من أي موهبة عربٌة أو مسلمة، وقد تؤثرت عابدات المسرحٌة بسبب حملة 

عمى “بع سٌاسة تسمٌها الهجوم التً ُشنت ضد الُمنتجٌن مما دفع الشركة للخروج عن صمتها، وتبرٌر موقفها بؤّنها تت

 .والمقصود بها أّنها تختار الممثل تبًعا لكفاءته ومالبمته للدور، ولٌس على أساس لونه أو عرقه أو دٌانته” األلوان

ا، وأقرب ما ٌكون إلى المثالٌة، لكن بعض الصحؾ قد ردت على هذا  ًٌ ا وعمل ًٌ ٌبدو تبرٌر شركة دٌزنً فً ظاهره منطق

أّن هناك اآلالؾ من ذوي األصول العربٌة أرادوا إجراء تجارب أداء للحصول على أدوار التبرٌر بالتؤكٌد على 

ٌُعنً أّن القرار كان محسوًما من  ٌُنظر لهم بشكل جدي مما  بالمسرحٌة، إاّل أّن ُمنظمً العرض قد تجاهلوا طلباتهم ولم 

 .البداٌة

تجمٌل صورتها أعلنت عن إجراء تجارب أداء فً فاضطرت شركة دٌزنً لالستجابة إلى الضؽوط وفً محاولة ٌابسة ل

 الوطن العربً والهند بحًثا عن ممثلٌن من أصول عربٌة أو هندٌة تناسب األدوار الربٌسٌة فً النسخة الحٌة من فٌلم 

Aladdin ٌُعطً إحساًسا بانعدام الجدٌة وتشوش الرإٌة نظًرا لالختالؾ الشدٌد بٌن ” العرب و الهنود“، والخلط بٌن

مالمح الشرقٌة العربٌة والمالمح الهندٌة، لكن األمر لم ٌتوقؾ عند هذا الحد، بل أّن دٌزنً أؼرقت الصحؾ بالتقارٌر ال

التً ترصد عملٌة البحث عن الوجوه الشابة فً تلك البلدان، وكؤّن على شعوبها الشعور باالمتنان والعرفان، كما أّن 

 ”من الصعب إٌجاد موهبة شرقٌة تجٌد التمثٌل والرقص والؽناء“رات مثل: المسإولٌن بالشركة لم ٌتوقفوا عن تردٌد عبا

… 

ٌُسر، لكن  وٌبدو أّن شركة دٌزنً لدٌها قناعة بؤّن العثور على ممثلٌن من أصل عربً لتقدٌم شخصٌة اإلرهابً أمر بالػ ال

تقبلها، خاصًة أن ممثلً بولٌوود  حٌن ٌتعلق األمر بشخصٌة محورٌة إٌجابٌة ٌكون األمر صعًبا تلك الحجج الواهٌة ٌصعب

أشهر على البحث عن موهبة ممٌزة ذات  6على األقل  ٌجٌدون الفنون الثالثة وأفالمهم دلٌل كاؾ على ذلك  وبعد مرور 

دٌزنً" على الممثل الكندي من "اختٌارممثل، وقع  2111مالمح عربٌة، وبعد اختبارات أداء متعددة شملت أكثر من 

أصول مصرٌة "مٌنا مسعود" لتجسٌد دور "عالء الدٌن"، وبخالؾ ما كان متوقعاً لم ٌقع االختٌار على ممثلة عربٌة للعب 

 .وتدور "ٌاسمٌن" إنما أسند الدور للممثلة اإلنجلٌزٌة نعومً سك

 

هو العمل األبرز الذي ٌفضح عنصرٌة دٌزنً، وجاءت المالبسات التً أحاطت بؤعمال اإلعداد للنسخة  Aladdin فٌلم

 .الحٌة منه لتإكد تلك الظنون، لكنه فً النهاٌة لٌس العمل الوحٌد الذي ٌحمل إساءة للعرب ودول الشرق

http://edition.cnn.com/2017/07/17/entertainment/mena-massoud-naomi-scott-aladdin/index.html
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 تاريخ ديزني في التوجيه العنصري 

 Crazy with the حمل عنوان Donald Duck دٌزنً فٌلًما قصًٌرا من أفالم مؽامرات قدمت شركة 1947فً عام 

Heat  ٌُمكن التوصل إلٌه لحلقة رسوم متحركة موجهة لألطفال، ” جنون مع حرارة“رؼم أّن عنوان لٌس أفضل عنوان 

ا للتعبٌر عن رسالة الفٌلم ونظرة ُصّناعه للمحٌط الذي دارت به األحداث، وهو بالتؤكٌد الصحراء العربٌة إاّل أّنه كان م ًٌ ثال

نظًرا ألّن الصحراء هً كامل الوطن العربً فً نظر دٌزنً ومع أن افالم تلك المؽامرات تعتمد بشكل كامل علً 

ص عربً ذو لحٌة وعمامة! كان نموذج الشر بهذا الفٌلم الحٌوانات والوحوش اال ان دٌزنً استخدم شخصٌة بشرٌة لشخ

، هذا باإلضافة إلى تصوٌر المنطقة العربٌة  كالمعتاد  فً صورة صحراء ”ARAB“ إنه بشري ؼوؼابً شنٌع منحوه اسم

 .جرداء ُمقفرة

ٌُعد فٌلم بمثابة جرٌمة تارٌخٌة أخرى، حٌث ٌروي الفٌلم قصة أمٌرة من سكان أمرٌكا األصلٌٌن   Pocahontas و

القادمٌن لالستٌالء على أرضها، وُتفضله على أبناء ” الرجال البٌض“، والتً تجمعها قصة حب مع أحد ”الهنود الحمر“

ا، والتً قبٌلتها فهو األكثر تحضًرا بٌنما هم مجموعة من الهمج البدابٌ ًٌ ٌن، وهذا بالتؤكٌد ٌتعارض مع الحقابق الُمثبتة تارٌخ

 .تإكد أّن حرب المستعمرٌن ضد الهنود الحمر هً األحقر فً تارٌخ البشرٌة

سٌٌن فً منطقة جزر المحٌط الهادئ ممن رأوا أّن الفٌلم ٌسًء أًٌضا للهجوم من قبل بعض السٌا  Moana تعرض فٌلم

ٌُظهرهم بشكل ؼٌر البق وال ٌعبر عن الحقٌقة، مما دفع دٌزنً إلصدار ِعدة بٌانات تدافع بها عن  لسكان هذه المناطق و

 .موقفها وتإكد على أّن فٌلمها ال ٌحمل أي إٌحاء عنصري

حٌن  1925، فهم أكثر من أحرقتهم نار عنصرٌة دٌزنً، فاألمر بدأ فً  أّما عن األفارقة وأصحاب البشرة السمراء 

الذي أظهر األفارقة فً صورة كابنات ؼرٌبة ذات لون   Alice Cans The Cannibals قدمت دٌزنً الفٌلم القصٌر

والذي تضمنت إحدى  1941فً   Fantasiaكلون البشر وٌمارسون طقوًسا ؼرٌبًة، ثم الفٌلم الطوٌلأسود ؼطٌس ٌؤ

قصصه ظهور الشخصٌات السمراء فً صورة عبٌد ٌخدمون األمٌرات ذوات البشرة البٌضاء، مما عرض دٌزنً لحملة 

األشرس على اإلطالق أجبرتها على استبدال الشخصٌة فً النسخة الُمعّدلة من الفٌلم بعد عشرٌن عاًما، وفً هجوم هً 

بودٌة، الذي دارت أحداثه حول رجل أسمر ٌروي قصته مع الع  Song of the Southأعادت الكرة بتقدٌم فٌلم 1946

  .وهناك عشرات النماذج األخرى فً مختلؾ أفالم دٌزنً

بشكل عام سنجد أّن النسبة األكبر من األبطال والنبالء فً أفالم دٌزنً من أصحاب البشرة البٌضاء، بٌنما األشرار فً 

لنبٌل موفاسا األؼلب ٌحملون بشرًة داكنًة وكان أبرز مثال على ذلك هو التصمٌم الذي ظهرت به شخصٌات األخوٌن ا

. ٌتلخص تارٌخ شركة دٌزنً فً سلسلة طوٌلة من األزمات   The Lion Kingالملك األسد  والخبٌث سكار فً فٌلم

دابًما ما كانت تتبع طرًقا ملتوًٌة فً إبالغ بعض واالنتقادات وحمالت الهجوم، حٌث أّن أفالمها لٌست برٌبًة كما تبدو، و

الرسابل المسمومة، والتً ال ُتناسب محتوى موجه لألطفال، األمر ال ٌقتصر فقط على التفرقة العنصرٌة، بل تم اتهام 

، وكذلك تمت مهاجمة Toy Story 3 الشركة بّدس إٌحاءات جنسٌة ضمن مشاهد بعض أفالمها مثل مشهد الظل فً فٌلم

 .بسبب ما تضمنه من مشاهد تدعم الشذوذ الجنسً Beauty and The Beast النسخة الجدٌدة من فٌلم

والتً هً قطرة من ؼٌث وٌتبٌن منها أّن سٌاسة  –ص األفكار العنصرٌة فقد استعرضنا العدٌد من مظاهرها أّما فٌما ٌخ

دٌزنً ال تتربص بالعرب والشرقٌٌن بشكل خاص بقدر ما تهدؾ إلى إعالء الجنس األمرٌكً أو الجنس األبٌض على 

 ؼٌره من األعراق . 

 

http://www.imdb.com/title/tt0039282/
http://www.imdb.com/title/tt0039282/
http://www.imdb.com/title/tt0039282/
http://www.imdb.com/title/tt0114148/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt3521164/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0015551/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0032455/
http://www.imdb.com/title/tt0038969/
http://www.imdb.com/title/tt0110357/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt0435761/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt2771200/?ref_=nv_sr_1
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  South Parkحديقة الجنوب 

سٌصبحان القوة األكثر نفوذاً فً العالم. فً  ،Satan التعبٌر فً العالم، فإن صدام حسٌن، والشٌطان إذا قُضً على حرٌة

، افترض الفٌلم أزمة فً حرٌة التعبٌر بٌن كندا والوالٌات المتحدة، نتٌجة فٌلم من إنتاج 1999العام 

 South ة، والتً جعلت فٌلم، الذي ٌحوي مضمونه أكبر عدد من األلفاظ البذٌبPhilipو Terrance الثنابً

Park  على أنه أكثر األفالم استعماالً للكلمات البذٌبة. لكنه، 2111ٌدخل ضمن موسوعة ؼٌنٌس لألقارم القٌاسٌة عام ،

فً الوقت نفسه، فٌلم ٌعتبره المشاهد االمرٌكً فٌلم ٌمثل حرٌة التعبٌر، ومحاكاة ساخرة لألزمة التً سببها 

 .اً مع الرقابة األمرٌكٌةسابق  South  Park مسلسل

 

الفٌلم ٌعٌد تخٌل األزمة بٌن الوالٌات المتحدة المحافظة، وكندا التً تختلؾ فٌها الرقابة، وتسمح بإنتاج الفٌلم المسًء لتربٌة 

اإلبادة األطفال األمرٌكٌٌن. تقود األمهات األمرٌكٌات حملة ضد كندا الدولة، تإدي إلى حرب بٌن البلدٌن الجارٌن . حرب 

إلى حكم العالم.  Satan وهً تفترض موت حرٌة التعبٌر، وسٌادة الرقابة، باإلضافة إلى عودة صدام حسٌن والشٌطان

وقد نفذت للربٌس العراقً السابق مشاهد ثنابٌة مع الشٌطان، فً إشارة ساخرة إلى عالقته معه وقدرته على التدمٌر 

الفٌلم اساء الً العرب اساءة بالؽة وفً نفس الوقت ٌرسخ فً اذهان  .ٌن وإطالق الرؼبات من دون اهتمام بمصٌر اآلخر

المشاهدٌن ان العرب االشرار متمثلٌن فً شخصٌة صدام حسٌن خطٌرٌن علً الوجود االنسانً لذلك ٌجب التخلص منهم 

ق وٌضع امرٌكا فً فهم اصدقاء الشٌطان والفٌلم ٌبرر للمجتمع االمرٌكً والعالمً سبب الحرب االمرٌكٌة علً العرا

 مكانة البطل المنقذ للعالم من الشٌطان 

صنؾ الفٌلم فً الوالٌات المتحدة لمن تخطوا السابعة عشرة من عمرهم، بٌنما صنفته فرنسا لمن هم فوق الثانٌة عشرة، 

 .ملٌون دوالر 84وقد تم منع عرضه فً العدٌد من دول العالم، بٌنما بلؽت أرباحه فً العالم نحو 

 

 Persepolis فارس  بالد

على  1979قصة فتاة إٌرانٌة من أسرة متحررة تعٌش أجواء الثورة االٌرانٌة التً قامت فً إٌران بقٌادة الخمٌنً عام 

نظام الشاه محمد رضا بهلوي، وشعورها بالقمع فً ظل الحكم االٌرانً ، وما تاله من خٌبة أمل، قبل أن ٌرسلها والداها 

 .من األجهزة األمنٌة لتكمل دراستها هناك إلى النمسا خوفاً علٌها
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، خرج عدد من المحتجٌن فً تونس العاصمة، على ما وصفوه 2111تونسٌة الفٌلم فً أكتوبر  خاصة قناة عرضت حٌن

اج بتعّدي الفٌلم على الذات اإللهٌة. وقدمت القناة اعتذاراً على بث الفٌلم، كما تمت مهاجمة منزل مدٌر القناة الفٌلم من إخر

، بالعنوان نفسه. 2111اإلٌرانٌة مرجان ساترابً، وهو مقتبس من الرواٌة المصورة للمخرجة نفسها، وقد صدرت عام 

وهً تروي قصة حٌاتها ومعاناتها مع النظام الثوري اإلٌرانً. و فوز الكاتبة اإلٌرانٌة مرجان ساترابً على عدد من 

ا من أشهر أفالم الرسوم المتحركة التً عالجت قضٌة المرأة اإلٌرانٌة. الجوابز الداعمة لحقوق المراة جعل الفٌلم واحد

وٌرصد ''بٌرسٌبولٌس'' حٌاة مإلفته ساترابً التً نشؤت فً إٌران خالل الثورة اإلسالمٌة، فالطفلة الصؽٌرة التً ؼادرت 

ل مرجان: ''لم أكن متمردة من ، أصبحت اآلن ٌافعة وقوٌة اإلرادة، ونادراً ما تزور مسقط رأسها. وتقو1994إٌران عام 

قبل، والتمرد بالنسبة لً، هو أن تمٌز الخاطا فتتمرد ضده.. أما عن نفسً فال أإمن بما ٌقوله اآلخرون بسهولة، وال بد 

س أن أقبل الكالم وأقتنع به ذهنٌاً أوالً. وحٌن أستمع إلى شًء ٌقوله أحد، أفكر فٌه جٌداً، وأُقٌم جدواه بالنسبة لً.. وهذا لٌ

تمرداً بل استخدام للعقل''. و لم تكن ساترابً تتوقع تحوٌل رواٌتها المصورة إلى فٌلم رسوم متحركة، إذ تقول: ''حقٌقة 

كنت ال أرٌد تحوٌل القصة إلى فٌلم، وحاولت تعطٌل إنتاج الفٌلم مراراً، بوضع عقبات وشروط معقدة مثل: أرٌد الفٌلم 

ٌكون أستودٌو التسجٌل فً وسط بارٌس، ولٌس فً ضواحٌها، لكن فوجبت  أبٌض وأسود، وبالرسم الٌدوي، وٌجب أن

بالشخص المسإول ٌخبرنً عن قبولهم لجمٌع شروطً''. وحظٌت رواٌة ''بٌرسٌبولٌس'' بشعبٌة كبٌرة فور صدورها، 

ران، ورشحت لجابزة األوسكار. وتركز ساترابً جهودها على الفن الذي سٌقدم للعالم وجهة نظر مختلفة بشؤن إٌ

فبٌرسٌبولٌس كانت مجرد البداٌة. وتضٌؾ بالقول: ''الصدام بٌن الثقافات، الشرق والؽرب، الجنوب والشمال، المسلمٌن 

فً المابة من الحمقى فً العالم ٌعرفون بالمتعصبٌن، هنا فً  21و 12والمسٌحٌٌن ؼٌر موجود كما ٌقدم.. فلدٌك ما بٌن 

فً المابة تمثل جناح الٌمٌن المتشدد، فً المقابل  16قفاً وسطٌاً، فسٌكون هناك فرنسا، على سبٌل المثال، إذا اتخذت مو

فً المابة من الحمقى فً كل مكان، هذا ما هو علٌه األمر، وإذا ما  16هناك العدٌد من المتعصبٌن فً إٌران، بحٌث تجد 

 .''كان هناك فصل فً العالم، سٌكون بٌن الناس الحمقى، وبقٌة العالم

 

 والتوصيات: النتائج

مما سبق ٌتضح لنا اهمٌة الرسوم المتحركة كفن ثقافً قادر علً توجٌه المجتمعات تجاه قضاٌا ورإي معٌنة واعتبارها 

لؽة ثقافٌة بٌن الشعوب تعتمد علً كل المفردات من حٌث الصورة والصوت والكلمات فهً لؽة جامعة تخاطب العقل 

ٌفٌة قدرتها علً توجٌه وتؽٌٌر نظرة المجتمعات لبعضها البعض و قراءة ثقافة والقلب والثقافة وتإثر فٌهم واتضح لنا ك

ومعتقدات واهداؾ االّخر من خالل افالم الرسوم المتحركة. وما نخرج به اٌضا من خالل تلك الدراسة المبسطة عن هذه 

وحماٌة النشا فً المجتمع من التوعٌة  وضرورة الفن البدٌع المإثر هو ضرورته كؤداة تعبٌرٌة مإثرة فً سلوك االّخر
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ثقافة االّخر المشوهة التً تصدر لنا كما ٌتضح لنا ضرورة انتاج افالم رسوم متحركة تحمل قٌم وعادات وثقافة المجتمع 

وتكون اداة للتوجٌه االٌجابً للمجتمعات حول المجتمع العربً والتاكٌد علً القٌمة الثقافٌة واالبداعٌة لالمة العربٌة من 

مدي تاثٌر فالم رسوم متحركة تحمل فً طٌاتها تلك العادات والتقالٌد الخاصة بنا كما القت الدراسة الضوء علً  خالل ا

الرسوم المتحركة فً توجٌه الرأي العام العربً و مدي تؤثر الحضارة العربٌة  بالتوجٌه المتعمد ضدها من المجتمعات 

الضوء علً الصورة السلبٌة للشخصٌة للعربً المباشرة والؽٌر مباشرة الؽربٌة باستخدام الرسوم المتحركة  وكذلك القاء 

التً أصبحت من الصور المؤلوفة فً اإلعالم والسٌنما األمٌركٌة منذ أوابل القرن العشرٌن الٌجاد ردود وتحركات عربٌة 

ت الرسوم المتحركة التً لتصحٌح الهجوم الثقافً المتعمد ضد الحضارة العربٌة ومع أنه ٌوجد العدٌد من أفالم ومسلسال

صنعت خصٌصا لتوجٌه الرأي العام والتؤثٌر علً معتقدات وقٌم وتارٌخ الجمهور كؤمٌر مصر وعابلة سٌمبسون .....الخ . 

إال ان االعمال المتخارة فً البحث هً مثال ولٌست أعماال جامعة لكل االنتهاكات الفكرٌة والثقافٌة فً عالم الرسوم 
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