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Abstract 

The television and the cinema are considered two of the most important tools for creating stereotypes and shaping 

public awareness of current issue. When it comes to Jerusalem, a typical image of this holy city that is widely spread 

in western media almost contradicts that presented by the eastern media This paper studies the image of Jerusalem in 

Eastern and Western media. Some of the effective drama makers have been chosen for this study, namely, American 

Turkish, Egyptian and Syrian drama producers. Cases of each one of the above-mentioned dramatic works have been 

studied and compared with the historical and current realty in Jerusalem, in order to study how these work shape the 

image of the holy city. Five dramatic works that cover two important historical periods in the history of Jerusalem, 

namely the Crusades and the current Israeli occupation, have been selected for this study. Works that represent the 

Crusades include the American movie Kingdom of Heaven, the Egyptian movie al-Nasır Salah al-Din and the Syrian 

Tv Series Salah al-din Ayyubi. As for this current situation in Jerusalem, the American Movie Word War Z and the 

Turkish movie Kurtlar Vadisi Filistin (The Valley of the Wolves Palestine) have been studied. 
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 1القدس يف الدراما املرئية بني الشرق والغرب: دراسة نقدية

 التركية. مايو 29لمساعد في جامعة إسطنبول أستاذ دراسات بيت المقدس، وأستاذ التاريخ اإلسالمي ا
 د. عبدهللا معروف عمر

 

 ملخص: 

ال خيفى على ذي لب كون التلفزيون والسينما ترتبع اليوم على مساحة ال أبس هبا من تشكيل الوعي اجلمعي جتاه قضية معينة، ذلك 
اإلعالمية أصبحت تنافس وسائل تناقل املعلومة وتشكيل الوعي اليت عرفها البشر على مر قرون طويلة. ويف هذا أن هذه الوسائل 

السياق، تساهم الدراما التلفزيونية بشقيها: األفالم واملسلسالت دورًا كبريًا يف تشكيل الصورة النمطية للمكان، وعندما يتعلق األمر 
 تقدمها الدراما الغربية وعلى رأسها هوليود ختتلف حد التناقض أحياانً مع شبيهاهتا يف الشرق.ابلقدس فإن الصورة النمطية اليت 

                                                           
 23-21الفرتة  أصل هذه الدراسة ورقة قدمت ملؤمتر )القدس يف األدب العاملي املعاصر( الذي أقيم يف اجلامعة األردنية ابململكة األردنية اهلامشية يف  1
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ا املؤثرة تبحث هذه الورقة يف الصورة اليت تقدم عن مدينة القدس يف الدراما املرئية الشرقية والغربية، ومت اختيار مناذج من أبرز أنواع الدرام
؛ وهي الدراما األمريكية املمثلة أبفالم هوليود اليت تناولت مدينة القدس اترخيًا وواقعًا بل ومستقبالً يف املنطقة العربية احمليطة ابلقدس

بصورة منطية معينة، والدراما الرتكية اليت متثلها عدد من املسلسالت واألفالم اليت تتناول القدس وإن بشكل غري مباشر، إضافًة إىل 
ها كل من الدراما املصرية والسورية سواء يف األفالم أو املسلسالت، حيث مت اختيار مناذج من أعمال الدراما العربية اليت ترتبع على عرش

مل، درامية تلفزيونية حمددة من كل ٍّ من هذه املصادر ودراستها من انحية املقاربة التارخيية والواقعية، وكيفية تقدمي صورة القدس ضمن الع
 وتشكيل هذه الصورة يف وعيه.  ورة القدس لدى املتلقيمع دراسة كيفية أتثري ذلك على رسم ص

ويف هذا السياق مت اختيار أعمال أساسيًة مهمة وتقسيمها على فرتتني اترخييتني مها فرتة احلروب الصليبية وفرتة االحتالل اإلسرائيلي 
)مملكة اجلنة( األمريكي، وفيلم  Kingdom of Heavenاحلايل؛ ففي فرتة احلروب الصليبية تربز ثالثة أعمال مهمة هي: فيلم 

)الناصر صالح الدين( املصري، ومسلسل )صالح الدين األيويب( السوري. وأما على صعيد واقع القدس اليوم فتم تناول عملني مهمني 
 ي.)وادي الذائب فلسطني( الرتك Kurtlar Vadisi Filistin)احلرب العاملية زي( األمريكي، وفيلم  World War Zمها: فيلم 

 

 الكلمات املفتاحية:

 القدس، دراما، احلروب الصليبية، االحتالل اإلسرائيلي

 مقدمة

اترخيها الطويل إىل فيلم درامي ملحمي، فلعله لن جيد خريًا من مدينة القدس اليت  لو قدر لكاتب سيناريو أن خيتار أي مدينة فيحول  

اصطبغ اترخيها الطويل ابلصراعات واحلروب والنزاعات والسالم واحلب والكره وغريها من املشاعر اإلنسانية املختلطة اليت صبغت اتريخ 

، مادًة خصبًة للدراما املرئيةكون القدس واترخيها وواقعها ومستقبلها هذه املدينة العريقة، ولذلك، فليس من اخلفي على ذي لب أن ت

وأحد أهم أساليب تشكيل العقل اجلمعي من خالل الرسالة  اليت تعد أحد أهم ميزات القرن العشرينو  بشقيها: الفيلم، واملسلسل،

ددة يرغب كاتب السيناريو واملخرج أن يقنعه هبا وحيوهلا من اإلعالمية اليت تبثها هذه املواد املرئية حماِولًة إقناع املشاهد بوجهة نظر حم

قد جنح اإلعالم املرئي إىل حد كبري يف ذلك، فساهم يف حتويل اخليال و  إىل حقيقةٍّ واقعية. –يف أغلب األحيان  –صورةٍّ بصريةٍّ متخيلةٍّ 

 عات، ال سيما اجملتمعات الغربية.اقع يف بعض اجملتمإىل واقع، وأصبحت بعض الشخصيات اخليالية غري املوجودة فعلياً تعامل معاملة الو 
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لة هبوليود والدراما املرئية تشكل اليوم أحد أهم أعمدة الثقافة الشرقية والغربية، فعلى الصعيد الغريب، ترتبع الدراما املرئية األمريكية املمث

د لقضيةٍّ شائكةٍّ عميقةٍّ مثل القدس البد وأن تثري اهتمام مئات على عرش الدراما البصرية املؤثرة يف العامل كله، وابلتايل فإن تناول هوليو 

 املاليني من املتابعني حول العامل وتساهم إىل حد ما يف تشكيل وعيهم جتاه هذه القضية. خاصة وأن القدس متثل نقطًة مركيزًة عميقًة يف

وكذلك ميكن نطقة، سواء املسلمون أو املسيحيون أو اليهود. ثنااي اهتمام نسبةٍّ كبريةٍّ جدًا من البشر اليوم ممن يدينون أبمهية هذه امل

ها القول عندما يتعلق األمر ابلدراما الشرقية اليت ترتبع املصرية منها والسورية على عرشها، إضافًة إىل الدراما الرتكية اليت شقت طريق

 بعض األحيان. مؤخراً لتصبح يف مصاف أعمال الدراما املهمة جداً واملثرية للجدل والدراسة يف

ضمن فرتتني من أهم الفرتات اليت تستثري الدراسة  األعمال الدرامية العاملية القدس يف بعض الصراع على هذه الدراسة تتناول قضية

، وتدرس املقارابت الذي يشهد االحتالل اإلسرائيلي للمدينة املقدسة والواقعوالبحث يف اتريخ القدس، وهي فرتة احلروب الصليبية، 

يف حماولةٍّ لفهم كيفية  التارخيية والواقعية الفعلية،الواردة يف املصادر ملعلومات ابمع مقارنتها  التارخيية والواقعية اليت تقدمها هذه األعمال

  ونوعية الرسائل اليت حتملها هذه األعمال.أتثريها على املشاهد، 

ورتني أعاله بسبب وجود أعمال درامية مهمة ومعروفة ومؤثرة قدمت ومن اجلدير ابلذكر أن هذه الدراسة تقتصر على الفرتتني املذك

تناولت فرتة القرن العشرين ورواية كيفية سقوط املدينة  –على أمهيتها  –وجهات نظر خمتلفة، ولذلك مل تتم دراسة أعمال درامية 

 خمتلفتني، حيث يقتصر هذا األمر على عملني املقدسة حتت االحتالل اإلسرائيلي، وذلك لعدم وجود أعمال درامية كربى تعتمد روايتني

يعطي  دراميني اثنني مها املسلسل السوري )التغريبة الفلسطينية(، واملسلسل األردين )القدس أوىل القبلتني(، وال جند يف الدراما الغربية ما

 اسة.وجهة نظر خمتلفة، ولذلك مل تتم إضافة هذين العملني وتلك الفرتة التارخيية إىل هذه الدر 

 اتريخ احلروب الصليبيةأواًل: 

كلٌّ من قدمت الدراما والسينما العاملية عدداً ال أبس به من األفالم السينمائية واملسلسالت التلفزيونية اليت تناولت فرتة احلروب الصليبية  

وجهة نظره، ولعل نوعية جلهة املنتجة واملنفذة للعمل الدرامي تنبئ عن نوعية وشكل هذا العمل واألفكار اليت يطرحها ونوعية املقارابت 

 Kingdom ofالتارخيية اليت يركز عليها إليصال رسالته اخلاصة، ويف هذا اجملال تربز ثالثة أعمال مهمة: األول هو الفيلم األمريكي 
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Heaven  مملكة اجلنة(، والثاين هو الفيلم املصري )الناصر صالح الدين(، والثالث هو املسلسل التلفزيوين السوري )صالح الدين(

 األيويب(.

 )مملكة اجلنة( Kingdom of Heavenفيلم 

من إنتاج  2005هذا الفيلم عام  Foxاململوكة لشبكة  Twentieth Century Fox Film Corporationأصدرت شركة 

)أورالندو بلوم( يف دور ابليان  وقام ببطولته كل من وكتب السيناريو )ويليام موانهان(، املخرج األمريكي )ريديل سكوت(،وإخراج 

الح الدين، إبلني، و)إيفا غرين( يف دور امللكة سيبيال، و)مارتون سوكاس( يف دور امللك غي دولوزنيان، و)غسان مسعود( يف دور ص

 2و)بريندان غليسون( يف دور رينو دوشاتيون، إضافًة لعدد آخر من املمثلني.

هذا الفيلم ينتمي لفئة األفالم امللحمية، وهو يسلط الضوء بشكل مباشر على حياة شخصية حقيقية من شخصيات احلروب الصليبية 

لكن املقاربة  3( الفلسطينية املهجرة الواقعة ضمن قضاء الرملة.وهو ابليان ابرون إيبلني، وإيبلني يف العصر احلديث هي قرية )يبىن

الدرامية لشخصية ابليان يف هذا الفيلم حتتوي على عدد كبري من املغالطات التارخيية ليس أقلها أن ابليان مل يكن وحيد أبيه الذي جاء 

ة ابريزان به من فرنسا بعد قصة تراجيدية متثلت ابنتحار زوجته ووفاة ولده كما بنيت حبكة الفيلم، ألن ابليان كان عضواً معروفاً يف عائل

أخت امللك سيبيال،  –آنذاك  –األمرية  حاول ابلفعل الزواج منابرون إيبلني، وهو واحد من ثالثة أخوة، منهم أخوه بلدوين الذي 

 4لوال أن والدهتا رتبت زواجها من غي دولوزنيان القادم من فرنسا. ،(املشهور يف األدبيات التارخيية ابسم امللك اجملذوم) بلدوين الرابع

 بينما بنيت حبكة الفيلم الدرامية على فكرتني: 

 فكرة قدوم ابليان من فرنسا الستالم مرياث أبيه ابعتباره وحيداً. -1

                                                           
  .Kingdom of Heaven, IMDB, https://www.imdb.com/title/tt0320661/, Date accessed 17/9/2016 انظر:  2
3  See Kletter, Raz and others. Yavneh I: The excavation of the 'temple hill' repository pit and the cult stands. 2010. 
Fribourg: Academic Press Fribourg, p. 4 
4 See Edbury, Peter W. John of Ibelin and the Kingdom of Jerusalem. 1997. Woodbridge: The Boydell Press, p.10 
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فكرة وقوع ابليان يف حب األمرية سيبيال اليت أصبحت ملكة القدس، مث اصطحاهبا معه إىل فرنسا ليعيشا معًا بعد سقوط  -2

 التنازل عن امللكية.بيت املقدس بيد صالح الدين واختيار امللكة 

م يروي هااتن الفكراتن األساسيتان اللتان يقوم عليهما سيناريو الفيلم مغلوطتان كلياً! وهو ما جيعل الفيلم أقرب لفنتازاي اترخيية منه لفيل

 قصًة حقيقيُة.

معاصر، فهو وإن تغلف بفكرة الدعوة ويرى ماثيو ريتشارد شليم يف نقده هلذا الفيلم أن هذا الفيلم يطرح أفكارًا ذات طابع سياسي 

للتعايش والسالم بني أبناء الداينتني: اإلسالمية واملسيحية، فإنه يروج بشكل أو آبخر للرؤية االستشراقية للصراع على القدس، واليت 

كما أنه أيخذ على الفيلم   5ب!تعترب أن احلروب الصليبية مل تكن خطًأ وإمنا كانت تطوراً طبيعياً ال يصح أن يشعر الغربيون انحيته ابلذن

حماولته تقدمي صورة "غربية معاصرة" لصالح الدين، يظهر فيها السلطان صالح الدين مبظهر الرجل الرباغمايت الذي خيتلف عن 

( اليت جسدها املمثل املصري خالد النب ُال 
وي، الشخوص الذين مييلون للتطرف يف التزامهم بتعاليم اإلسالم، واملتمثلني بشخصية )امل

والذين ال يفرق الفيلم بينهم وبني الشخوص الذين ميثلون التطرف املسيحي وعلى رأسهم شخصيتا رينو دوشاتيون وامللك غي 

كذلك فإن الفيلم يصور التفاهم التام بني شخصية صالح الدين وامللك بلدوين الرابع، حيث حياول الفيلم أن يقدم صورًة   دولوزنيان.

جلميع األداين يف ظل امللك بلدوين الرابع املتفاهم متامًا مع صالح الدين، وذلك جيعل األمر يبدو وكأن حترير ملدينة القدس املفتوحة 

بيت املقدس مل يكن األولوية لدى صالح الدين ابعتبار عدم وجود مشكلة أصالً يف عهد امللك بلدوين الرابع، وتبدأ املشكلة فعلياً بعد 

يًا غي دولوزنيان احلكم وتعاونه مع املتطرف دينيًا أيضًا رينو دوشاتيون إلحداث بلبلةٍّ تؤدي إىل حرب وفاته وتويل امللك املتطرف دين

 6مقدسة.

تب، فصالح الدين كان هذه الصورة اليت يقدمها الفيلم تغفل إىل حد كبري شخصية صالح الدين احلقيقية كما نقلتها خمتلف الك

تعاماًل يقوم على األمهية الدينية  –كما ينقل املقربون منه   –ه مع قضية بيت املقدس شخصيًة ذات جذور دينية أصيلة، وكان تعامل

                                                           
5 Schlimm, Matthew Richard. ‘The Necessity of Permanent Criticism: A Postcolonial Critique of Ridley Scott’s 
Kingdom of Heaven’, in Journal of Media and Religion. (9:3). 2010, p. 131 
6 Ibid, p. 140 
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ولعل هذا ما  ، وعلى ضرورة حترير املدينة من االحتالل، وهو املشروع الذي قام حكم صالح الدين على أساسه أصاًل.للمدينة املقدسة

من أسرى املسلمني وهم  بتدمري املسجد األقصى املبارك وقتل من أبيديهميستلم املدينة من ابليان دون قتالٍّ بعد هتديد ابليان جعله 

بضعة آالف، أما الفيلم، فإنه يقدم صورة حتاول أن تربط بني فهم صالح الدين لقيمة املدينة وفهم ابليان يف نفس الوقت، ففي مشهد 

يمة القدس؟(، فيجيب صالح الدين: )ال شيء(، مث يسري تسليم املدينة على سبيل املثال يوجه ابليان سؤااًل لصالح الدين: )ما هي ق

الذي ال خيتلف يف  –وهو يف هذا يتناغم متاماً مع موقف ابليان  7قلياًل ويلتفت مرة أخرى ويقول رافعاً يديه ابجتاه وجهه: )كل شيء(.

س يف وجه صالح الدين، حيث يقول: لدفاع عن القدحني يعلن االستعداد ل –نظرته للقدس عن نظرة صالح الدين كما يصوره الفيلم 

ال  –كما يصور الفيلم   –، فالقدس نفسها حبجارهتا 8)حنن ندافع عن هذه املدينة ال لنحمي احلجارة، بل حلماية الناس الذين فيها(

والفيلم بذلك حياول إعادة صياغة صورة صالح الدين  تقدسها.تعيش فيها و تساوي شيئاً، لكن قيمتها تكمن يف النفس البشرية اليت 

وابلتايل فإن الفيلم خيلص إىل نتيجة أن حترير بيت  ،9بشكل غريب حديث إىل حد ما، أو كما يسميه شليم "تغريب صالح الدين"

رجة األوىل! وإمنا هو لداملقدس على يد صالح الدين مل يكن مسألة إحقاق حق أو عدلٍّ برفع الظلم املتمثل يف االحتالل الصلييب اب

دٍّ إىل أخرى، حبيث يصور احلق يف السيادة على املدينة للجهة اليت تسيطر عليها ملدينة املقدسة من ييل احتو جمرد عمليُة طارئٌة مت فيها 

  10مجلةٍّ يقوهلا ابليان: )ما دامت هذه مملكة السماء، فليفعل هللا هبا ما يشاء(. من خاللابلفعل، وذلك 

إىل ذلك، فإن هناك رسالة سياسيًة شديدة الوضوح ينتهي هبا الفيلم يف ربطٍّ مباشر بني أحداثه والوضع احلايل، حيث تظهر إضافًة 

. 11عبارة يف هناية الفيلم تقول: )واآلن، بعد حوايل ألف عام من احلروب الصليبية، فإن األرض املقدس ال تزال تعاين من الصراعات(

 مئات السنني من اهلدوء يف القدس بعد هناية احلروب الصليبية حىت وقوعها حتت االحتالل الربيطاين عام وهذه الرسالة تستثين عملياً 

حتت االحتالل اإلسرائيلي، فيبدو للمشاهد أن ما يراه اليوم ليس  1967ام والشرقي ع 1948، مث وقوع قسميها الغريب عام 1917

                                                           
7 Kingdom of Heaven. http://www.youtube.com/watch?v=rhZC5FrYJLw, mins: 2:48:10 - 2:48:40, Date retrieved: 
29/4/2018 
 mins: 2:21:30 – 2:21:40 ,املصدر السابق  8
9 Schlimm, The Necessity of Permanent Criticism, p. 142 
 mins: 2:49:25 – 2:49:35 ,املصدر السابق  10
 mins: 3:00:36 – 3:00:47 ,املصدر السابق  11
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سة، وأن احلق والعدل يقرره هللا حسب موازين القوى! وهذا يعين ابلضرورة أن وضع إال امتدادًا طبيعيًا للصراع على املدينة املقد

 االحتالل احلايل للمدينة املقدسة وضع طبيعي أييت يف السياق التارخيي الطبيعي!

، ولكنها تشجع على هذه املقاربة التارخيية ميكن اعتبارها منقوصًة بشكل واضحٍّ وتعرب عن حماولةٍّ خللط األوراق ال خلدمة مشروع بعينه

 حتييد النسبة األكرب من البشر وهي غري املعنية مباشرة ابلصراع احلايل.

 )الناصر صالح الدين(فيلم 

م، وهو من إخراج املخرج املصري )يوسف شاهني(، وكتب السيناريو كل من 1963وزعت شركة لوتس فيلم املصرية هذا الفيلم عام 

محدي غيث وقام ببطولته كل من )أمحد مظهر( يف دور صالح الدين، و )يوسف السباعي( و)جنيب حمفوظ( و)عبدالرمحن الشرقاوي(. 

ح ذو الفقار يف دور )عيسى العوام(، وأمحد لوكسر يف دور )رينو ديشاتيون(، وليلى فوزي يف دور يف دور )ريتشارد قلب األسد(، وصال

 )فريجينيا(، إىل جانب عدد آخر من املمثلني.

ه ال يغطي قصة حترير بيت املقدس على يد الناصر صالح الدين ابلدرجة األوىل، بل يركز أساساً على ما كان يالحظ يف هذا الفيلم أن

رير صالح الدين بيت  املقدس، حيث يتحدث ابلتفصيل عن احلروب بني صالح الدين وريتشارد قلب األسد خالل احلملة بعد حت

 سقوط بيت املقدس بيد صالح الدين، وينتهي فعلياً مع مغادرة ريتشارد أرض الشام عائداً إىل إجنلرتا.الصليبية الثالثة اليت أعقبت 

ول الرواية التارخيية اليت استند إليها هذا الفيلم، حيث أن الفيلم عاىن من مغالطات اترخيية كبرية وميكن طرح العديد من التساؤالت ح

ليس أقلها تركيزه على العروبة، واعتباره صالح الدين عربياً ابلرغم من كونه كردايً كما هو معروف، وتركيزه على كون قضية بيت املقدس 

عبدهللا، وخادم صالح الدين، الصًة، يكثر فيها قول صالح الدين يف التعريف بنفسه: )يف فرتة احلروب الصليبية قضيًة عربية خ

إضافًة لتسمية القدس ابسم )أورشليم( أكثر من مرة على لسان صالح الدين! وتصوير املدينة أهنا مدينة مأهولة ابلسكان  ،12العرب(

وكذلك مت اخرتاع شخصيات ال أساس هلا يف  العرب الذين يهامجهم الصليبيون من اخلارج يومياً، وهو أمر منافٍّ للحقائق التارخيية.

                                                           
. اتريخ  1:17:36 – 1:17:26، دق: http://www.youtube.com/watch?v=iabw8OeTjHgانظر: فيلم الناصر صالح الدين،   12

 28/4/2018املشاهدة: 
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( الفارسة لويزا دولوزنيان قائدة االستبارينيويب املزعوم )عيسى العوام( وهو مسيحي الداينة! وشخصية )كشخصية القائد األيالتاريخ،  

اليت تعاونت معه، علمًا أبنه ال توجد شخصية بني قادة صالح الدين هبذا االسم أو الصفة، ومل يعرف عن صالح الدين أن أاًي من 

السيناريو استوحوا اسم )عيسى العوام( من شخصية عيسى اليت ذكرها غري واحد من  قادة جيشه كان مسيحي الداينة! ويبدو أن كاتيب

كان مسؤواًل عن توصيل الكتب والنفقات للمحاصرين يف عكا أثناء حصار الفرجنة   13ين لتلك الفرتة، وهو سبَّاح مسلماملؤرخني املعاصر 

كما ال وجود يف اتريخ احلروب الصليبية لفارسة   كره الفيلم حول شخصيته.بداية احلملة الصليبية الثالثة، وليس له أي عالقةٍّ مبا ذ  هلا يف

 ابسم )لويزا دلوزنيان( ومل يكن من عادة الصليبيني أن يعينوا لفرسان االسبتارية قائدة أنثى.

التيار الناصري يف مصر  ولعل من املناسب اإلشارة إىل أن توقيت إنتاج وعرض هذا الفيلم أتى مرتافقاً مع صعود املد القومي العريب مع

كانت م، ولعل هذا الفيلم كان يعترب أحد أدوات الرتويج للدعاية القومية العربية اليت  1967يف ستينات القرن العشرين قبل نكسة عام 

هلل والوطن ترفع شعار العروبة فوق الدين، وهو ما متثله عبارة الناصر صالح الدين إلحدى النساء يف القدس عند دخوهلا: )فإن الدين 

، وكذلك هو ما يبينه القائد عيسى العوام املسيحي يف الفيلم أثناء نقاشه مع لويزا حيث يقول: )أان عريب، مستحيل أن 14للجميع(

وحيفل الفيلم مبغالطات اترخيية كثرية أخرى يف سبيل  .15يعرتف مسيحي خملص أبخوة غرابء استعلموا الصليب كقناع لغزو بالده(

إضفاء الشرعية على رسالته اليت حياول إعطاءها ال خيلو بعضها من السذاجة خاصًة يف تصوير شخصية صالح الدين ودعوته ريتشارد 

ت قلب األسد لزايرة القدس وزايراته املتكررة له، وحديثه دائماً عن القتال ابحلب، وتشييعه لريتشارد أثناء خروجه من القدس بني اهلتافا

غري ذلك من األحداث البعيدة عن الوقائع التارخيية اليت حتدثت عنها املصادر التارخيية بني الطرفني، ويف احملصلة فإن هذا الشعبية، إىل 

                                                           
ابلكتب  –يعين عكا أثناء حصار الفرنج هلا  –ىل البلد )ومن نوادر هذه الوقعة وحماسنها أن عوامًا )) مسلمًا (( كان يقال له عيسى ، وكان يدخل إ   13

ليالً على غرة من العدو ، وكان يعوم وخيرج من اجلانب اآلخر من مراكب العدو ، وكان ذات ليلة شد على  -أي يربطه على وسطه  –والنفقات على وسطه 
ه من أهلكه ، وأبطأ خربه عنا ، وكانت عادته أنه إذا دخل البلد طار طري وسطه ثالثة أكياس ، فيها ألف دينار وكتب للعسكر ، وعام يف البحر فجرى علي

إليهم ميتًا غريقًا ، عر فنا بوصوله ، فأبطأ الطري ، فاستشعر الناس هالكه ، وملا كان بعد أايم بينما الناس على طرف البحر يف البلد ، وإذا البحر قد قذف 
، ووجدوا على وسطه الذهب ومشع الكتب ، وكان الذهب نفقة للمجاهدين ، فما رُئي من أد ى األمانة يف فوجدوه عيسى العوام  -أي تفقدوه  –فافتقدوه 

النوادر السلطانية ابن شداد، هباء الدين يوسف بن رافع.  (حال حياته وقد أد اها بعد وفاته ، إال هذا الرجل. وكان ذلك يف العشر األواخر من رجب أيضاً 
 207-206، ص. 2. القاهرة: مكتبة اخلاجني. ط1994. واحملاسن اليوسفية

 45:27 – 45:24فيلم الناصر صالح الدين، مصدر سابق، دق:   14
 43:45 – 43:34املصدر السابق، دق:   15
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حروب ريتشارد قلب األسد يف الشام قائمًة على فهمٍّ مغلوطٍّ فقط حول طريقة تعامل املسلمني مع املسيحيني هناك، الفيلم يصور 

ملة رينو دوشاتيون، وهي شخصية غري حقيقية كذلك، حيث أن رينو تزوج من ستيفاين ميلِ ي أمرية إبحياء من شخصية فرجينيا أر 

وعندما يقتنع ريتشارد برباءة صالح الدين من كل تلك التهم يعود لصوابه ويصبحان مقاطعة "ما وراء األردن" يف ذلك الوقت. 

 صديقني!

مصر يؤكد أن اهلدف من هذا الفيلم كان توجيه الرأي العام املصري حتديداً حنو  يفولعل الظرف التارخيي الذي ظهر خالله هذا الفيلم 

، وجزءًا من عملية صياغة العقل تروجيًا للمبادئ اليت أعلنها الرئيس املصري آنذاك مجال عبدالناصرارتباطه ابلقومية العربية حتديداً، و 

ربة سياسية حنو قضية القدس وأماكنها املقدسة اليت كانت يف وقت عرض ، وليس فيه مقااجلمعي املصري جتاه احلركة القومية العربية

 جزءاً من اململكة األردنية اهلامشية.الفيلم 

 مسلسل )صالح الدين األيويب(

، وهو من إخراج املخرج السوري )حامت علي(، وكتب 2001مؤسسة )سورية الدولية لإلنتاج الفين( هذا املسلسل وعرض عام أنتجت 

)د. وليد سيف(، وأدى أدوار البطولة فيه كل من مجال سليمان يف دور )صالح الدين األيويب(، وسوزان جنم الدين يف دور  السيناريو

، ويتكون لفاضل( وغريهمابسم ايخور يف دور )نور الدين حممود(، وغسان مسعود يف دور )القاضي ا)عصمت الدين خاتون(، و 

 منها ساعًة تلفزيونية. املسلسل من ثالثني حلقًة متتد كل حلقةٍّ 

يركز املسلسل على سرية امللك الناصر صالح الدين يوسف منذ صغره حىت حترير بيت املقدس من االحتالل الصلييب، وهو بذلك يتابع 

الدين الدين حممود، وصالح  عهود ثالثِة ملوكٍّ ارتبطت أمساؤهم مبشروع حترير بالد الشام من الصليبيني، وهم عماد الدين زنكي، ونور

يوسف. ويهتم املسلسل بوصف األحداث اليت أثرت يف صالح الدين وصاغت شخصيته كاستشهاد أخيه شاهنشاه أثناء حصار 

دمشق يف احلملة الصليبية الثانية، وعالقته اخلاصة بعمه أسد الدين شريكوه ووصوله إىل مصر حىت توليه حكمها وإهناء اخلالفة 

البالد بعد وفاة امللك العادل نور الدين حممود، كما يسلط املسلسل الضوء على عدد من األحداث  الفاطمية، مث تويل احلكم يف مجيع

كسرة الرملة، ومعركة حطني، وغريها من املهمة اليت حصلت يف تلك الفرتة، مثل فتح الرها على يد امللك عماد الدين زنكي، و 
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تلفزيونية ملشروع اترخييًة وهو بذلك ميكن أن يعترب سريًة األحداث اليت شكلت مفاصل أساسيًة يف سرية السلطان الناصر صالح الدين. 

 قدس الذي بدأ بعماد الدين زنكي ال لشخص صالح الدين فقط.حترير بيت امل

تمد أمساء ، حيث يعبشكل عام لة األخطاء التارخيية فيهوالالفت يف هذا املسلسل اعتماده على رواية اترخيية صحيحةٍّ لألحداث، وق

معلومات صحيحةٍّ اترخييًا مثل شخصية )شيخ أحداث شخصيات اترخيية واقعية يف الغالب، وأما الشخصيات اخليالية فيه فتستند إىل 

وهذا ما رحلة من التاريخ. دمشق( الذي يقدم يف املسلسل كشخصيةٍّ خيالية تستند أساسًا لفكرة وجود )أحداث دمشق( يف تلك امل

 مةٍّ علمية إضافًة لقيمته الفنية.جيعل هذا املسلسل ذا قي

بل االحتالل اإلسرائيلي الصهيوين، ويالحظ يف املسلسل أنه حياول إجراء مقاربةٍّ سياسيةٍّ يضع فيها االحتالل الفرجني الصلييب يف مقا

م، 2000وهذا األمر ميكن فهمه يف سياق الفرتة اليت أنتج فيها املسلسل، واليت شهدت بداية انتفاضة األقصى اليت انطلقت هناية عام 

الصلييب بعد أسره،  ويبدو ذلك واضحاً يف كثري من حوارات املسلسل، مثل احلوار املتخيل الذي يدور بني صالح الدين واألمري بلدوين

 : يف حوار يستدعي الرواية الصهيونية احلالية يف الصراعحيث يناقشه صالح الدين يف أحقية وجوده يف هذه البالد 

 ما الذي جاء بك إىل هنا أيها األمري؟()صالح الدين:  -

 بلدوين: )ولدت هنا، فال أعرف يل بالداً غريها( -

ان أم قصر، وال أحسبه يطول كثريًا بعد اآلن، تلك سنة احلياة مع الغزاة صالح الدين: )ولكنه مصري حمتوم طال الزم -

 الطارئني، كما النبتة ال حتيا يف غري أرضها(

بلدوين: )املصائر يف الغيب اي سيدي، أما حنن فنعمل ما ميليه الواجب وما تفرضه علينا النذور، ابلشجاعة اليت تليق  -

 الشجاعة(ابلفرسان، والسلطان أحرى الناس بتقدير 

كون هناك أمور ولكن جيب أن تنعم أقدر الشجاعة، ولذلك أشفق عليها من أن تبذل يف غري احلق... صالح الدين: ) -

يتواضع عليها اخل لق.... أال خيطر يف ابلك ولو للحظةٍّ واحدة أن هذه ليست بالدكم، إمنا أخذت ابلغزو؟ إن تكن أنت قد 

جييئكم املدد بني الفينة واألخرى؟ ويف املقابل، من أين أييت جندان؟ أمل تتساءل  ولدت هنا، فمن أين جاء آابؤك؟ ومن أين
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أن عليكم أن تقتلوان مجيعاً   لكيومًا ما الذي تتطلعون إليه يف قابل األايم وحنن اليوم أشد رفضًا لوجودكم عندان؟ أال خيطر 

يمن ومصر واملغرب، وكل تلك البالد، فهل تومهتم يوماً كي تطمئنوا؟ ومن حنن؟ حنن الشام والعراق وفارس وبالد اجلزيرة وال

 16بالدهم؟ هذا إن أرضاكم البعض(. أنكم ستستطيعون القضاء على كل هؤالء؟ أم تومهتم يوماً أهنم سينزلون لكم عن بعض

يرسل رسائل مباشرًة تتعلق بتشبيه وحرب القوة، وهذا احلوار سياسي فلسفي ابمتياز، حيث مث يستمر النقاش حول حرب احلق 

االحتالل احلايل ابالحتالل الصلييب، ويصل املسلسل يف ذروة التأصيل الدرامي لفكرة املزاوجة بني االحتاللني يف املشاهد األخرية من 

الصليبيني  يستدعي احلوار الذي دار بني صالح الدين والقاضي الفاضل يف عسقالن حولاملسلسل بعد حترير بيت املقدس، حيث 

بة حني يقول: )هذا البحر هو الذي محل إلينا أولئك الغزاة الطامعني، ومنه سيعودون إبذن هللا، هذا البحر هو بوابة الغزاة الطامعني وبوا

ُر الشام أن حتتمل عن األمة واجب حراسته ومنعه، وبقدر ما يكون العبء واملغرم، يكون األجر واملغنم إن شاء هللا (، خروجهم، وق د 

ويرتافق هذا اجلزء مع مشاهد لوصول املهاجرين اليهود إىل فلسطني عرب البحر األبيض املتوسط، إضافًة إىل صور لعمليات هتجري 

الفلسطينيني واجملازر اإلسرائيلية املختلفة يف فلسطني، مث تظهر صور خلروج اجليش اإلسرائيلي من جنوب لبنان، يتم ربطها مع مشاهد 

  17تنتهي براية النصر. 1973قصى لتختم مبشاهد عسكرية تبني مشاهد من حرب عام من انتفاضة األ

املصري فكرته من ربط االحتاللني ببعضهما، يف حماولةٍّ لتأكيد هذه الرسالة السياسية املباشرة يقدمها املسلسل يف آخر حلقاته ليبني 

وال خيلو املسلسل من رسائل غري مباشرة تتعلق  االحتالل الصلييب.نفسه للمشروعني، مبعىن آخر، هناية االحتالل الصهيوين كما انتهى 

بسماحة املسلمني يف تعاملهم مع اآلخر يف الرتكيز على مشاهد تسامح صالح الدين مع الصليبيني خالل خروجهم من القدس، وتصل 

نشأت بني صالح الدين وابليان بعد تسليم  يصور املسلسل عالقة صداقةٍّ غري موثقةٍّ اترخيياً هذه الصورة إىل شيء من الالمعقول حني 

ومن الواضح أن كاتب السيناريو أراد منه أن  ، وهذا األمر مل يرد يف أي مصدر اترخيي،املدينة، لتنتهي املسألة ابملصافحة بني الطرفني

لناصر صالح الدين( الذي يعطي صورًة ورديًة تؤكد على سلمية صالح الدين وإن مل يكن بشكل مبتذل كما كانت احلالة يف فيلم )ا
                                                           

،   30:32 – 28:25، دق: http://www.youtube.com/watch?v=SFLOxkCjD9A، 26انظر مسلسل صالح الدين األيويب احللقة   16
 28/4/2018اتريخ املشاهدة: 

 – 45:25، دق: http://www.youtube.com/watch?v=CkexDgQj12Mواألخرية،  30انظر مسلسل صالح الدين األيويب احللقة   17
 28/4/2018، اتريخ املشاهدة:  48:00
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لكن هذا املسلسل بشكل عام ميكن اعتباره أحد أفضل االعمال الدرامية العربية اليت تناولت قضية احلروب الصليبية  ورد ذكره آنفاً.

 د صالح الدين بكثري من املصداقية وإن احنازت للرواية العربية اإلسالمية هلذه األحداث.وفتح بيت املقدس يف عه

 الواقع الفلسطيين واملقدسي اليوماثنياً: 

من أكثر ما يثري احلساسيات يف التعامل معه من الناحية اإلعالمية والفنية، لعل الواقع يف مدينة القدس اليوم خصوصاً وفلسطني عموماً 

املدينة ختضع هلذا فالقدس ختضع اليوم لالحتالل اإلسرائيلي منذ أكثر من ستة عقود، واألماكن املقدسة يف القسم الشرقي من 

، واالحتالل اإلسرائيلي مدعوم آبلةٍّ إعالمية قوية تتمثل يف أغلب أفالم هوليود األمريكية، وهو أمر االحتالل منذ أكثر من أربعة عقود

ولذلك، فمن الصعب مشاهدة روايةٍّ غري منحازةٍّ ألي طرفٍّ من أطراف الصراع يف الدراما البصرية يف الوقت من الصعب إنكاره، 

يف السينما األمريكية، والرتكية.  ن صورتني متناقضتني هلذا الواقع، وحتديداً السياق، مت اختيار عملني سينمائيني يعطيا ويف هذااحلايل، 

)وادي  Kurtlar Vadisi Filistin)احلرب العاملية زي(، والثاين هو الفيلم الرتكي  Z War Worldاألول هو الفيلم األمريكي: 

 الذائب فلسطني(.

 )احلرب العاملية زي( Z War Worldفيلم 

من إنتاج وإخراج املخرج األمريكي )مارك فورسرت(، وكتب السيناريو  2013هذا الفيلم عام  Pictures Paramountأصدرت شركة 

)ماثيو مايكل كارانهان( ومعه فريق، وقام ببطولته كل من )براد بيت( يف دور حمقق األمم املتحدة غاري لني، و)مريايل إينس( يف دور 

اجليش اإلسرائيلي، إضافًة لعدد آخر من املمثلني،  سيغان الضابط يفيف دور زوجته كارين، واملمثلة اإلسرائيلية )دانييال كريتيتس( 

)احلرب العاملني زي:  World War Z: An Oral History of the Zombie Warوسيناريو الفيلم مبين على رواية ابسم 

 التاريخ الشفوي حلرب األموات األحياء( للكاتب األمريكي ماكس بروكس.
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يف  احلايل فئة أفالم الرعب واخليال العلمي، وهو ال يتحدث بشكل مباشر عن الواقع يف القدس، إال أنه يدخل الواقعهذا الفيلم ينتمي ل

من خالل بعض العناوين الصارخة مثل اجلدار العازل يف القدس وموضوع السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني  القدس ضمن السيناريو

 من العناوين اليت يربز من خالهلا وجهة  نظرٍّ يقدمها للمشاهد تتعلق ابلواقع يف القدس. وعقيدة اجليش اإلسرائيلي وغريها

تدور أحداث الفيلم حول وابء خيايل يصيب البشر جيعلهم أشبه ابألموات األحياء يف حتركاهتم وشديدي العدوانية، ويقوم احملقق التابع 

 لألمم املتحدة )غاري لني( ابلتوجه بطائرة عسكرية إىل عدة دول حول العامل أمهها كوراي اجلنوبية وفلسطني وإيرلندا يف حماولةٍّ للوصول

ضباط وكالة املخابرات هذا الوابء وإجياد حل له. وخالل وجوده يف إحدى القواعد العسكرية األمريكية يف كوراي يلتقي أبحد  إىل أصل

الذي خيربه إن الوحيدين الذين عرفوا عن الوابء قبل انتشاره هم اإلسرائيليون، وأهنم قاموا إبحاطة القدس  CIAاملركزية األمريكية 

خم ملنع املصابني ابلوابء من الدخول إليها، وابلتايل فقد أصبحت منطقًة آمنة، ويرشده للقاء مدير املوساد ابلكامل جبدار عازل ض

 اإلسرائيلي املسؤول عن الدفاعات اإلسرائيلية يف وجه الوابء. 

ينة حبماية اجليش اإلسرائيلي، وعند الوصول إىل القدس، تتبع الكامريا صورًا توضح كون الفلسطينيني واإلسرائيليني يعيشون معًا يف املد

وتظهر صور مطابقة متامًا للجدار العازل احلايل يف القدس، وتظهر يف إحدى اللقطات صورة جملموعات من الفلسطينيني يدخلون إىل 

 للوصول إىل املنطقة اآلمنة وخيتلطون ابإلسرائيليني يف سالم.داخل القدس عرب ممرات خاصة حبماية اجليش اإلسرائيلي 

 ن الالفت للنظر، أن املشهد التايل يظهر شابة فلسطينيًة متسك مبايكروفون مث تبدأ الغناء بكلميت )سالم( ابلعربية و)شالوم( ابلعربية،وم

وينضم إليها عدد من الناس رافعني األعالم الفلسطينية واإلسرائيلية، وهذا الغناء جيعل املايكروفوانت والسماعات ترفع الصوت كثرياً، 

ا ينبه املصابني ابلوابء خارج اجلدار، فيتسلقون اجلدار العازل فوق بعضهم البعض بعنف وينقضون على القدس وينتشر الوابء يف وهو م

رعب يف كل مكان بصحبة الضابطة اإلسرائيلية املدينة بسرعةٍّ وتسقط مما يدعو احملقق غاري للمغادرة بسرعة وسط مشاهد الذعر وال

 .سيغان

 ملشاهدة هذه اجلزئيات يف الفيلم يبدو واضحاً أن الفكرة اليت يقدمها ختتلف متاماً عن الواقع يف املدينة املقدسة حتت ومن الوهلة األوىل

بل وسكان كافًة، االحتالل اإلسرائيلي، فهو يقدم صورًة رومانسيًة للجيش اإلسرائيلي الذي يعتربه الفيلم حامي مدينة القدس وسكاهنا  
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. كما أنه يتم تقدمي اجلدار العازل يف القدس احمليطة هبا، وهو أمر منافٍّ للواقع السياسي واالجتماعي يف القدس اليوملسطينية املناطق الف

بصورةٍّ إجيابية، وهذا يبدو واضحًا يف إحدى حلقات احلوار حوله بني بطل الفيلم وضابط وكالة االستخبارات األمريكية، الذي يقول 

 له:

 ئيل؟الضابط: ملاذا تفوز إسرا -

 غاري: كيف تفوز إسرائيل؟ -

 قبل أايم فقط من مهامجة األموات للبشر.. أول من عرف، وأول من حترك. ]جبدار[ الصابط: لقد سيجوا بالدهم ابلكامل -

 هناك منذ ألفي سنة. اجلدرانغاري: هؤالء الناس يبنون  -

 قبل أسبوع فقط، فالتوقيت املناسب الضابط: نعم، صحيح، ولكنهم انتهوا من كل هذا العمل الذي استمر آالف السنني -

 18هو كل شيء.

نالحظ يف النص إبراز الضابط لفكرة أن بناء األسوار يف القدس استمر على يد اإلسرائيليني وأجدادهم منذ ألفي سنة، وهذه مغالطة 

بنيت جدران صحيح، إذ مل يسبق أن  اترخيية، إذ إنه يرجع فكرة وجود اجلدار العازل يف القدس نفسها إىل زمنٍّ قدميٍّ أساساً، وهذا غري

 عازلة على يد بين إسرائيل على سبيل املثال قدمياً.

بين ألجل محاية املدينة املقدسة هو عني ما حتاول الدعاية اإلسرائيلية تصويره يف اخلارج، ولذلك فهو كما أن فكرة كون اجلدار العازل 

اليت يقدمها الفيلم ال تبتعد عن هذا التصور، بل إهنا تقدم فكرًة سياسيًة وهي  يسمى يف األدبيات اإلسرائيلية )غالف القدس(، والفكرة

واطنني أن سبب بناء اجلدار ابلدرجة األوىل كان بعد اعرتاض املوساد اإلسرائيلي مكاملًة يف اهلند تتحدث عن الوابء، وذلك حلماية امل

 جلدار العازل يف القدس هي ما يكرسها الفيلم.واملدينة املقدسة، وابلتايل فإن فكرة "احلماية" املرتبطة اب

                                                           
 World War Z – CIA Agent, http://www.youtube.com/watch?v=qjr7hZD3DKo, mins: 2:18 - 2:48, Date انظر  18
retrieved: 29/4/2018 
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 تتكرس لديه نظرية املظلومية اليهودية متمثلًة يف حديث مسؤول املوساد اإلسرائيلي لبطل الفيلمإضافًة إىل ذلك، فإن املشاهد هلذا الفيلم 

، وحرب 1972ة، وعملية ميونخ عام الذي يستدعي التاريخ احلديث يف القرن العشرين من خالل ثالثة أحداث هي اهلولوكوست النازي

 يقول: ، حيث73رمضان أكتوبر 

تنفذ رفضنا أن نفهم أنه س 1972يف الثالثينات رفض اليهود أن يصدقوا أهنم ميكن أن يُرس لوا إىل معسكرات النازية، يف عام  -

ية، ولكننا أمجعنا على أهنم مل يشكلوا ، رأينا حتركات القوات العرب1973فينا جمزرٌة يف األوملبياد، ويف الشهر الذي قبل أكتوبر 

 19خطراً، لكن بعد شهر واحد كاد اهلجوم العريب يلقي بنا يف البحر، ولذلك قرران أن نصنع تغيرياً.

 يف نفس الوقت، فإن الفيلم يقدم مفارقًة غريبة حني يؤدي غناء الفتاة الفلسطينية للسالم عرب امليكروفوانت برفقة بعض دعاة السالم إىل

سالم سقوط املدينة بيد املصابني ابلوابء وتدمريها! وهي مفارقٌة ينبغي أن ينظر هلا بعني االعتبار خاصًة أهنا تعطي صورًة سلبيًة لفكرة ال

نفسها يف نفس املشاهد، فتجد املشاهد يعترب أن هذا املوقف نفسه هو ما يؤدي إىل سقوط املدينة املقدسة، وهذه مفارقٌة يف غاية 

 الغرابة.

الذي أعلن عنه رئيس  وجهة النظر اإلسرائيلية اليمينية يف عدة حماورة على رأسها اجلدار العازلابلتايل ميكن القول إن هذا الفيلم يتبىن 

، ويكمن اجلانب األكثر ، وغريها من القضااي كالسالم على سبيل املثال2001الوزراء اإلسرائيلي اليميين السابق أرئيل شارون عام 

، هذا اإلطار يف كون وجهة النظر املذكورة تقدم ضمن إطار فيلم رعب من أفالم اخليال العلمي وليس ضمن فيلم سياسي أمهية يف

وابلتايل فإن أفكاره تطرح بشكل غري مباشر، حبيث يصبح مشهد اجلدار العازل يف نظر املشاهد للفيلم مرتبطاً بفكرة اخلالص واحلماية 

 . تقدمها الرواية الفلسطينية للموضوعوليس بفكرة الفصل العنصري اليت

 )وادي الذائب فلسطني( Filistin Vadisi Kurtlarفيلم 

                                                           

 10th man theory, the God of devils advocate, http://www.youtube.com/watch?v= AcNK7M2eCI4, mins: 1:15 انظر  19
– 1:40, Date retrieved: 29/4/2018 
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من إخراج املخرج الرتكي )زبري شامشاز(، وكتب السيناريو وأنتج الفيلم  2011هذا الفيلم عام  الرتكية Film Panaأصدرت شركة 

أيضًا )راجي شامشاز(، وقام ببطولته كل من )جنايت شامشاز( يف دور رجل املهمات العسكرية اخلاصة الرتكي بوالت علمدار، و)إردال 

اليهودية األمريكية سيمون، الصحفية يعيزر، و)نور فتاح أوغلو( يف دور بيشيكجي أوغلو( يف دور الضابط اإلسرائيلي موشيه بن ال

 إضافًة لعدد آخر من املمثلني.

عرض البصرية الرتكية )وادي الذائب(، وهي تتكون من مسلسل وهذا الفيلم من فئة أفالم احلركة )أكشن(، وهو إحدى سالسل الدراما 

 أفالم بنفس االسم وهي )وادي الذائب فلسطني(، و)وادي الذائب العراق(، و)وادي الذائب سورية( وعدةمومسه العاشر،  حىت سابقاً 

، وهي سلسلة تلفزيونية وسينمائية ذات شعبية كبرية يف تركيا ويف العامل العريب، حيث متت دبلجة هذه السلسلة و)وادي الذائب الوطن(

 يف دور السينما يف تركيا تعرض سلسلة األفالمحمطات التلفزة العربية، كما أن إىل اللغة العربية بعدة هلجات وعرضت على عدد من 

 .وحققت شعبية كبرية

سبعة  القوات اإلسرائيلية  قتلم، واليت أسفرت عن 2010يستعري هذا الفيلم أحداث اهلجوم اإلسرائيلي على سفينة مرمرة الرتكية عام 

حيث تقوم حبكته على تنفيذ بوالت علمدار قراراً تركيًا ابلتخلص من الضابط أزمًة دبلوماسيًة بني احلكومتني،  وأاثرت ،مواطنني أتراك

وتقدم ، أثرًا للمواطنني األتراك الذين قتلوا يف هذه العملية اإلسرائيلي املسؤول عن إعطاء األمر بتنفيذ عملية اهلجوم على السفينة

 عن ذلك ابسم )موشيه بن إليعازر( وهو شخصية خيالية.الشخصية اإلسرائيلية املسؤولة 

ومن خالل األعمال العسكرية واحلربية اليت يقوم هبا بوالت علمدار وفريقه الصغري ومشاهد احلركة واهلجوم يف خالل الفيلم يتم تقدمي 

وصول بوالت علمدار إىل القدس للبحث عن ويتم تصوير مشاهد بداية رواية أقرب للرواية الفلسطينية املتعلقة ابالحتالل اإلسرائيلي، 

الصورة السلبية للجنود اإلسرائيليني الذين يستفزون املواطنني املقدسيني ويف هذه املشاهد نالحظ موشيه بن إليعازر يف القدس، 

هودية سيمون، واليت ال ينفعها التذكري الدائم حبقوق ابستمرار، ويتعاملون مع اجلميع بوقاحة ال يسلم منها حىت الصحفية األمريكية الي

 اإلنسان وبكوهنا مواطنًة أمريكية. 
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وميضي الفيلم يف سرد املعاانة الفلسطينية بشكل واضح يف احلوار الذي يدور حىت بني أفراد العائلة الفلسطينية أنفسهم يف جمالسهم، 

إجراءات القمع اإلسرائيلية ومنع التجول وإطالق الرصاص احلي وقتل الناس تدمري البيوت الفلسطينية و حبيث يتحدثون ابستمرار عن 

ابستمرار، ويف بعض املشاهد يلمس املراقب مبالغة يف تسويق فكرة ممارسات االحتالل القمعية، حبيث جند على سبيل املثال أن موشيه 

ويف مشهدٍّ آخر يطلق النار على مواطن فلسطيين داخل  بن إليعازر ايمر هبدم منزلٍّ فوق طفل مقعد بشكل متعمد، ويتعمد قتل جدته،

إىل الواضحة سيارته الختبار نوع جديد من الرصاص! كما أن بعض سطور احلوار بني الشخصيات اإلسرائيلية تتميز ابلدعاية السلبية 

وغريها من النقاط اليت تطرح  "لكربىاإسرائيل ما يسمى "حد السذاجة عند احلديث عن عدم االلتزام بقرارات األمم املتحدة وأمهية بناء 

تصوير أحداث ال حتصل يف العادة يف على الرواية الفلسطينية أحياانً، من خالل بل وتزيد  فلسطينيةوجهة نظرٍّ منحازًة للرواية ال

 فلسطني.

اة الفلسطينيني يف فلسطني أييت  ويبدو أن احلدة الشديدة يف الفيلم جتاه تصوير الطرف احملتل ومبالغته يف إبراز اجلانب املظلم من حي

كتوجيه مباشر للمشاهد حنو االهتمام مبعاانة الفلسطينيني وإبراز بشاعة االحتالل وإجرءاته، وذلك ال يبدو بعيدًا عن كونه ردة فعلٍّ 

 ألحداث سفينة مرمرة اليت حصلت قبل شهور فقط من إطالق الفيلم. 

املتمثل العسكري  يف جانبهوالفلسطيين ومعاانة اإلنسان الفلسطيين حتت االحتالل لكن اقتصار الفيلم على تصوير الواقع املقدسي 

فلسطينية، فاملسألة يف الفيلم تبدو وكأهنا املظلومية اليف تصوير نوعية وسياسة هدم البيوت قد ينظر إليه كنوع من املبالغة  املستمر ابلقتل

ويظهر بوضوح أن الفيلم يتبىن فكرة اقتصار االحتالل اإلسرائيلي على املناطق اليت  لست احتالاًل بقدر ما هي قضية قتل وهدم وذبح!

م، ففي أحد املشاهد ينظر أحد أفراد فريق بوالنت علمدار إىل خريطة للضفة الغربية تبدو فيها املستوطنات، ويبدو 1967احتلت عام 

ري فيش وأين إسرائيل؟( أحد الفلسطينيني: )أين فلسطني فارغًة، فيسأل 1948ما حاذاها من مناطق فلسطني اليت احتلت عام 

ابعتبارها  1948إىل املناطق احملاذية هلا واليت تقع داخل األراضي احملتلة عام الفلسطيين إىل الضفة الغربية ابعتبارها فلسطني، ويشري 

! وهذا ما يهمل قضااي كربى 1967ني عام كأن دولة إسرائيل قد احتلت دولة فلسطو وبذلك فإن الصورة تبدو يف الفيلم  20.إسرائيل
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، ويقصر القضية الفلسطينية 1948ضمن القضية الفلسطينية على رأسها قضية الالجئني الذي يرجع أغلبهم للمناطق اليت احتلت عام 

 مسألة تعمد قتل املدنيني وهدم بيوهتم.ابلتايل على 

اجلانب الذي مت احتالله، وليست ابلتايل جزءًا من دولة إسرائيل، ففي  إال أن الفيلم هنا حياول التأكيد على كون القدس جزءًا من

مشهد وصول بوالنت علمدار إىل القدس )وابملناسبة يتم تصوير املكان على أنه يف البلدة القدمية ابلقدس(، يسأله الضابط اإلسرائيلي 

، وهذا ما يوضح 21إىل فلسطني( أان أتيتإسرائيل؟( فيجيب: )مل آت إىل إسرائيل،  بوالنت علمدار، ملاذا أتيت إىلعند احلاجز: )

نقطًة أساسيًة حياول الفيلم الرتكيز عليها فيما يتعلق ابلقضية الفلسطينية، وهي أن القدس حتت االحتالل وليست جزءًا من دولة 

 إسرائيل.

 اخلالصة

اع عى مدينة القدس بشكل خاص، وفلسطني بشكل عام أخذت اهتماماً ال أبس مسألة الصر من خالل هذه الدراسة النقدية يتبني أن 

وتربز يف هذه الدائرة مرحلتان شديدات احلساسية مها مرحلة احلروب به يف الدراما البصرية سواء كانت منها السينمائية أو التلفزيونية، 

أعمال مهمة من أربعة بلدان هي أمريكا ومصر وسورية وتركيا، واالحتالل اإلسرائيلي احلايل. ومن خالل الرتكيز على مخسة  الصليبية

، على صعيد تقدمي فرتة احلروب الصليبية يف الدراماودراسة كيفية تقدميها للمرحلتني التارخييتني بشكل متناقض أحياانً، ميكن القول إنه 

للحبكة   خدمةً الوقت، حيث ال متيل إىل اخرتاع أحداثٍّ تبدو الدراما السورية أجنح يف االلتزام ابلسياق التارخيي لالحداث يف ذلك 

الدرامية كما احلال يف السينما األمريكية، كما ال متيل إىل اخرتاع شخصيات وقصص خيالية تغري األحداث التارخيية كما هو احلال لدى 

عربية املعاصرة النظر اليت تقدمها الكتب التارخيية ال ا السورية التارخيية تصلح تلخيصاً وجتسيداً لوجهةالسينما املصرية، وابلتايل فإن الدرام

قدرهتا على استخدام املؤثرات البصرية املبهرة يف تصوير احلدث، لكنها تعترب متأخرًة يف طريقة لألحداث، بينما تنفرد السينما األمريكية ب

. ويف هذا السياق ميكن القول إن السينما املصرية لتشويقتقدمي احلدث التارخيي حبيث تغري السياق التارخيي بعينه خدمًة لفكرة اإلهبار وا

 تعترب األضعف يف تعاملها مع هذه املرحلة التارخيية على خمتلف الصعد.
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فإن التناقض يبدو واضحًا وشاسعًا بني ما حتاول السينما األمريكية والرتكية تقدميه حول أما فيما يتعلق ابلواقع الفلسطيين واملقدسي، 

حتالل ووضع السكان حتت االحتالل، ففي حني نرى الصورة والروايتني: اإلسرائيلية والفلسطينية فيما يتعلق إبجراءات االقضية القدس 

بل وأبكثر مما تقدمه الرواية  –يف احلالة األمريكية منحازًة ابلكامل للرواية اإلسرائيلية، نراها منحازًة ابلكامل للرواية الفلسطينية 

األبرز يف . لكن ميكن القول إنه بني مجيع األعمال اليت متت دراستها تعترب السينما األمريكية يف احلالة الرتكية –الفلسطينية نفسها 

تلئ املشاهد البصرية واحلوارات ابإلشارات غري املباشرة إىل الرواية اإلسرائيلية ، حبيث متائل غري املباشرة للجمهورتوصيل الرس أسلوب

توصيل الفكرة اليت يرغب املتعلق ابلواقع املقدسي، وهي نقطة ينبغي فهم أمهيتها، حيث أن الرسائل غري املباشرة قد تكون أبلغ يف 

على املتلقي واقتناعه ابلفكرة اليت  أحياانً، مما قد ينعكس سليًا صاحب العمل بتوصيلها مما لو كانت رسائل مباشرة قد تبدو ساذجةً 

 يقدمها العمل الدرامي.


