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 نسرين سعدون            

 أستاذة باحثة                                        
 المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم اإلعالم      

                                                                                                           -الجزائر –                                                          
  

 .حرب العراق، سيميولوجيا، السينما األمريكية، الواقع، الدراما، الفيلم السينمائي :المفتاحيةالمفتاحيةالكلمات الكلمات 
 

RRééssuumméé  ::  

  
    Plusieurs générations ont testé comment le cinéma est devenu l'outil essentiel dans la formation de 

la mémoire assemblée en produisant des images qui forment  l'imagination de chaque génération 

dans l'expérience historique avec la réalité, en particulier , en ce qui concerne les expériences des 

guerres qu'a  menées l'être humain dans différentes parties du monde. Le cinéma est  affecté par les 

guerres et il a essayé de produire une image et  un message pour se rappeler des faits  de la guerre. 
 

  Avec la nouvelle guerre Américaine sur l’Irak, le film cinématographique a rencontré  une 

nouvelle expérience dans une ère nouvelle, la relation des gens a changé avec l'information en 

générale et l'image en particulier. Dans un aperçu de ce que a donné l’art cinématographique, nous 

constatant qu'il y a un changement qualitatif dans la relation  du film avec la réalité.  
 

  Sur cette base nous avons décidé de mettre la lumière sur  la réalité  transférée par  l’image  

cinématographique sur la dernière guère en Irak. Notre sélection d'analyser le film REDACTED est 

pour montrer la  sémantique  implicite  que le réalisateur  Brain De palma a essayé de transmettre 

au publique sur  les faits de la guerre en Irak en utilisant différents éléments expressifs du  langage 

cinématographique. 
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  ::  الدراسةالدراسة  إشكاليةإشكالية
 

ن ويورو وتجميع لقهاتيب وت نيي  ،التيي ينرير مين رال يا« الكاميرا هي عيين المرير »ن أ ويلزقر أورسن ي     فت كيون
 مشاهدو، و ما أننا نشاهد العمل عن هريق الكاميرا  فمن الضروري أن نعلم  أي عين يشاهد المرر  ما أمامب.

 

ي قييال  ن الييدراما هييي فيينف التحريييا سييوا  فييي السييينما أو المسييرا ألن ييا ت عييدنل كويييرا فييي شييكليا  الواقييع وتع يي    
تكيييون الرشييي ة انعكاسيييا للويييورل الواقعيييية التيييي ييييدور مييين رال يييا العميييل أميييا فيييي السيييينما  ،ففيييي المسيييرا1 ويييورتب

أهرهيا األر عية أل قيمية ليب ألنيب أل ير ير لي ا ف يي  فالكاميرا هي التي تحيل محيل الرشي ة، وكيل ميا هيو ريار ط عين  
 لييم مييا  -سيين ويلييزو قيير وأور ي  ا التييي هييي عينييب كميي-تحريييا، ألن المريير  فييي السييينما ينريير ميين رييال كاميراتييب 

ب المشاهد لما يريد أن ينرر  لييب ويويرا نريرو عين كيل  يشا  وكيفما يشا  ومتم ما شا ، فيستردم الوورل لي وجن
نميا  شي  أل يريدو أن يراو  أن ي  عدو عن األهر األر عة، ل ا فينن العميل السيينمائي فيي الحقيقية أل يعكيق الواقيع وا 

 يعكق رؤية المرر  ل  ا الواقع.
 

 ن السييينما ميين الفنييون اةنسييانية التييي ت نيي  نقييل الواقييع  و عرضييب  هييرق درامييية متكامليية حييي  قييدم  أفييام   
 اشيتعالميع و  تناول  أحدا  الحروب و الوراعا  السياسية في جميع المراحل و الحقب السياسيية دون اسيتونا ،

توينيا جدييد  ليم قياموق  دريل، 2003فيي سينة   العيراقفتيل نار حرب جديدل راضت ا اةدارل األمريكيية ضيد 
الحيرب  يدأ  اسيتوديوها  التويوير فيي  هي و و،   مني  انيدأل  العيراق  وحيرب هولييوود الحر يية وهيو أفيام أفيام

  Redactedمين  يين هي و األفيام فييلم  ،ونتائج يا اندألع انووص لألفام عن األحدا  التي أد   لم  ارتيار
 الفيلم  انتمي  لي ا ه يي َعرا و دغار مورانو الفيلسوا الفرنسي سينما الواقع التي  محل الدراسة. والمنقح و  العر ية

 لييا التيييار السييينمائي اليي ي يييدعي أوألد أنييب يسيياعد علييم رؤييية الحقيقيية ووانييياد أنييب يهييرا  شييكالية الواقييع :» أن ييا 
 .2«ويحاول تغييرو

 

كيففت تففم  فييي الويييغة التسيياؤلية التالييية: ة الدراسيية ت لييور   شييكالي عليييبو  ،ضييمن  هيي ا السييياق تنييدر  دراسييتنا  
الصفورة السفينمائية التفي واف فا  وهفل  ؟ Redacted لم ففيالتنفاول الفدرامي لواقفل الحفرب علفر العفراق ففي 

  ؟ مل الواقل الحقيقي ألوضاع التي عاش ا العراق طيلة الحرب تتطابقالمخرج بريان دي بالما 
 

 تفكيا سؤال ا الجوهري  لم التساؤأل  الفرعية التالية: تماةشكالية المهروحة علم ضو      
 

 ،كيا  دأ  و  كيا تهور ؟ 3ماهي رلفيا  قضية حرب  الرليج  .1
هل استردم   السينما األمريكية في تناول ا لحرب العراق نفق الهريقة التي تناول    ا حرو  ا  .2

 السا قة؟

                                                 

 .حد أعظم األفالم األمريكية على اإلطالقأ  Citizen Kaneالفيلم الشهري" املواطن كني"شهر أفالمه  أورسلن ويلز هو خمرج أمريكي من أ  
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 ؟ Redactedاألحدا  الواقعية في فيلم والمنقحو ما هي دأللة  عادل تمويل  .3
هييو اليدور اليي ي لع تيب األفييام األمريكيية فييي تشيكيل رأي عييام حيول قضييايا الحيروب التييي راضييت ا  ميا .4

 أمريكا؟
 

  ::  أهدات الدراسةأهدات الدراسة
  

  و كشيييا المعييياني و  اسيييتراصالوويييول  لييييب يتمويييل أساسيييا فيييي  دراسيييةهميييح الت ن ال يييدا الرئيسيييي الييي ي
 .علم العراق األمريكية  المتناول للحرب Redactedيحمل ا فيلم الدألأل  التي 

  كشا عن العاقة التي تر ه الوورل الواقعية  الوورل السينمائية التي احتوها  فيلمRedacted   
  لحرب علم العراق.في نقل مجريا  ا ريان دي  الما   الكشا عن الهريقة السينمائية التي ورف ا المرر 

 

  ::  من ج الدراسةمن ج الدراسة
 

رأينيا أن المقار ية  من هنا وورل السينمائية،الوقوا علم الدألأل  الرفية والمعنم ال اهني للالدراسة تقود ه و   
و : وأن يا هريقية راوية غيير تقليديية فيي موريس أنجفرسالسيميولوجية هي األنسب له يعة ال ح  والتي يعرف يا و

النررية العلمية، ه ا أل يعني حسب ميوريق التقلييد األعميم   ي ا التنياول،    يجيوز لل احي  التغييير فييب  استعمال
السيييييميولوجيا  دراسيييية المعنييييم الرفييييي لكييييل نرييييام  اهتميييي لهالمييييا ف.3ا تقتضيييييب نوعييييية اةشييييكالية ال حويييييةووفييييق ميييي
يا الوورل ال نألولوجية، مجاأل رو ا للدراسا  السيمي يشكل الفيلم السينمائي فحتم،  4عاماتي ضمنية تحميل كمد

ضيمن هي ا اةهيار وريا كريسيتيان مياتز السييميولوجيا فيي دراسية السيينما  أي األشيرهة  ،5من الرموز واليدألأل 
و جان ييا الييدليل المففدلولو و والففدالالسييينمائية واألفييام  اعت ارهييا عامييا  سييمعية  وييريةش، فاسييتعمل  شييكل  رادي و

يحتوي الفيلم علم رسالتين أيقونيتين هما: الدأللية    ،6الل ان يش  ان وجب ور ر ورقة كتا ة دي سوسور"حسب و
و  ليم روالن بفار .كميا أشيارو 7 "المفدلولو والدأللية التضيمينية التيي يتجليم في يا والفدالالتعينية والتيي يتجليم في يا و
أما اآلرر فيمول المسيتوى التضيمني الي ي يع ير  للدليلحداهما يمول المستوى التعيني أتواجد المعاني في نرامين 

وهيو ميا   حي  يعرا التحليل علم المستوى التعيني  أنب القرا ل األولية للويورل السيينمائية عن المعاني المنقولة،
و يسيياعد علييم تحديييد مكونييا  الوييورل  دون روالن بففار ، ف ييو فييي توييورو 8دي سوسففور"و عنييد والففداليقا ييل و 

كمييا تحمييل الوييورل السييينمائية مسييتوى لريير سييميو المسييتوى التضييمنيو  ،الدأللييية أو الجمالييية الرييوف فييي القييرا ل
 ال ي يساعد للووول  لم المعنم الحقيقي للوورل  وهو ميا أكيدو العدييد مين المرتويين فيي مييدان السييميولوجيا.

وا  ا أردنا أن نستعين ه ا   9Ancrage du sensو ترسيخ المعنرو عما يسمم  مف وم وروالن بار يتحد و  كما
المويهلح فييي مجييال تحليييل الوييورل السييينمائية يمكيين تفيادي أي  شييارل ميين شييأن ا أن تشييو  علييم ف ييم المشيياهد، 
وتوجي يب وييوب وج يية أرييرى غييير مقويودل ، حييي  يييتم التركيييز علييم األشييا  الم ميية دارييل  هييار الوييورل التييي 

فكلمييا كانيي  الوييورل أحادييية الدألليية كلمييا  ،ركيية أو الحييوارتسيياعد علييم تو ييي  المعنييم فييي  هنييب سييوا ا ع يير الح
 توج    لم مراه ة اةحساق والريال.
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II--  20032003علر العراق عام علر العراق عام   البريطانيالبريطاني  --التدخل العسكري األمريكيالتدخل العسكري األمريكي  ::  
 

 ا الوأليا  المتحدل ضد تضمن الحرب الشاملة التي شن 3أو حرب الرليج  جا   الحرب علم العراق   
وم أعلن الرئيق األمريكي عن أهدافب المق لة ل  و الحرب  ،فكان  الحرب األولم ضد أفغانستاناةرهاب الدولي، 

لت يئة  ل عامية ود لوماسية شديد يران وكوريا الشماليةش، ف دأ  حما ضمن محور الشر ال ي يشمل  العراق وا  
الغرف من ا دفع الرأي العام ،رج ا الرأي العام الدارلي والدولي للحرب علم العراق دارل المحافل الدولية ورا

عراق، وه ا من أجل   راز دعم من مجلق األمن الدولي علم قرار  الالدولي  لم دعم هروحاتب وتأييد ات اماتب 
استردام القول ضد العراق، لكن رغم ه و المساعي األمريكية لقي  ه و األريرل   األمريكيةللوأليا  المتحدل يجيز 

قانونية راهريا وسياسيا مولحيب  األساق من هرا حلفا  الوأليا  المتحدل  ارا ألعت معارضة شديدل 
ورووم ا علم حد سوا ، وألسيما من هرا فرنسا وروسيا وألمانيا والوين، وهي الدول التي دافع  عن فكرل 

عها  الوق  الكافي لفرق التفتي   ةنجاز م ام ا نز  أسلحة العراق من رال للية المراق ة والتفتي  الدولي وا 
كحل وسه  200210نوفم ر  1 تاريخ  1441ق ل اللجو   لم القول ضد العراق وهو ما كرسب مجلق األمن رقم 

  امتوالو ين دعال والسام المشروهو  شالوأليا  المتحدل األمريكية ومع ا  ريهانيا وكتوفيق  ين دعال الحرب 
  العراق واستنفاد س ل الحل السلمي من رال للية التفتي  وهم  اقي أعضا  مجلق األمن اآلررين.

  

 : جا   عان الحرب األمريكية ال ريهانية علم العراق انهاقا من جملة م ررا 
  

 العراق أسلحة الدمار الشامل امتاا .1
 انت اا حقوق اةنسان .2
 رعاية اةرهاب  .3
 النفه العراقي  .4

 

--IIII  حرب  العراقحرب  العراقلل  تناول السينما االمريكيةتناول السينما االمريكية  ::  
  

 بين الن رين"و في السينما األمريكية ن كر : 3العراق وحرب الرليج أ رز األفام التي تناول   من   
Between Two Rivers   وهو عمل  ريهاني أمريكي مشترا  كلفة واوة مايين دوألر يتهرق  لم حيال

الرئيق العراقي السا ق ودام حسين وعاقتب  أسرتب والقياديين المقر ين منب في الدولة وتنهلق أحداوب  مش د 
ما مسيئا للحرب لفيتسليم نائب رئيق الوزرا  السا ق هارق عزيز للقوا  األمريكية في العراق، ويعت رو النقاد 

  و يغال ناؤورو هو ال ي جسد دور ودام. راوة أن الممول اةسرائيلي
   

و يركز علم التع يب الكيس جينيللمرر  و taxi to the dark sideو تاكسي إلر الجانب المالمفيلم و  
علم س يل الرهأ وما   اعتقلاألمريكي في أفغانستان والعراق وغونتانامو حي  يتناول حالة سائق أجرل أفغاني 

 .2002 ور التع يب المتواول لب من حراق أمريكيين في ديسم ر 
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و وور في مدينة بول كونيكراسحول العراق للمرر  و أمريكيفيلم  Green Zone  والمنطقة الخضراء القاتلةو
يوور ه ا الفيلم حرب الكوي  ويفضح  عف أسرارها حي  تدور  jarheadو جارهيدوفيلم  القنيهرل  المغرب،

و يروف تدري ا  انتوني سوفوردأحدا  الفيلم في فترل حرب الرليج الوانية وتتمحور حول  جندي يدعم و
و العراق في أجزاءو ق ل التوجب  لم السعودية وجيمي فوكسضا ه لتدريب الرقيب سايكق و وارمة تح   مرل
      و وهو فيلم تسجيلي يقدم وا  قوص لعراق ما  عد الحرب.جيمس لونغليالشاب و للمرر  األمريكي

 ،وحي   ع  للعالم جان ا مرتلفا من الحرب الرليج الوانية ديفيد راسلللمرر و  Three Kings  والملوك الثالثةو
وايق كيوب وس ايا جونرو  جور  كلوني و مارا فال ير جنود مح هين و  ا الفيلم ال ي يتناول قوة أر عةه

يؤدون ردمت م العسكرية في العراق ويرههون لسرقة س ائا  ه ية مملوكة لحكومة الكوي  كان العراقيون قد 
و فيلم ووائقي يتناول قوة حرب العراق من وج ة نرر الجنود والعراقيين جزاء الجنودو سرقوها من الكوي .

         وديفيد راسلو  لم جانب  شكل أو  آرر وهو فيلم من  ررا والسياسيين والوحافيين ال ين شاركوا في ا 
          من األفام الووائقية للمرر   FAHRE NHEITو11/9 ف رن ايتو وتريشيا ريغانو ووروان كارلوق زلفاديرو.

و ال ي ي رز فيب األس اب التي أد   لم تواعد الكرو والحقد للوأليا  المتحدل وكيا أو ح  هدفا مايكل مورو
والوأليا  المتحدل من  فترل وكيا  و ن ألدنولل جما  اةرها ية كما يوور العاقة التي كان  قائمة  ين كل من 

و يتناول ه ا الفيلم Grace Is goneو تغير  اآلن  لم عاقة عدائية مع تهرق راص لموضو  حرب العراق.
و و هولة بول جرين جراسقوة أو حادوة وقع  لجندي من الجي  األمريكي في العراق من  ررا  األنجليزي و

 يوور و ال ي تشارلز فيرجيسونللمرر  و no end in sightو ال ن اية تبدوو الممول األمريكي وما  ديمونو.
نف   الم مة  شكل غير متقن وفقا لرؤية  مرر   كياعلم العراق و كيا توره  الوأليا  المتحدل في الحرب 

و مناقشة نقدية لحملة الحرب علم روبرت ريدفوردو يقدم مررجب lions for lambsو أسود مقابل حمالنو الفيلم.
اةرهاب األمريكية ع ر واوة رهوه متوازية توور وج ا  النرر المت اينة تجاو ه و الحرب دارل المجتمع 

س تم ر مرورا  غزو أفغانستان وحتم احتال  11كما يناق  مف وم الحرب علم اةرهاب من أحدا   األمريكي،
ي  قاموا  توويرو ح ،و وهو فيلم تسجيلي  أعين الجنودديبيورا سكرانتونو فيلم للمررجة وأفالم الحربو العراق.

ينتمي ه ا الفيلم  body of liesو جسم األكاذيبو .الم العراق  أنفس م لدى انهاق القافلة العسكرية األمريكية
في  CIA لم نوعية أفام الجاسوسية التي ت تم  عمليا  المرا را  وه ا الفيلم يوور دور المرا را  األمريكية 

فيلم مأرو  عن كتاب    ،the men woh stare at goatsو رجال يحدقون في الماعزفترل ما عد غزو العراق. و
وهو من أكور األفام األمريكية التي تناول  حرب العراق  غرا ة فموضو  الفيلم الكوميدي وجون رونسونو 

و يتناول استردام مجموعة من العسكريين األمريكيين أغرب ساا يمكن جرانت هاسلوتالسارر  ال ي أررجب و
وور الفيلم وحدل في ،استردامب في الحرب علم اةهاق و ه ا الساا هو استردام السحر والقوى الرارقة

            In the vally of ellah وفي وادي اإلله. فيلم و11عسكرية تتدرب ألستردام القوى الرارقة ل زيمة األعدا 
            و Play Boyمأرو  عن مقال نشر في مجلة و ،2007 أنتج سنة و،بول هاجييسمن  ررا  و
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يتحد   ل ريان دي  الما،  Redactedالمنقحوفيلم و ومارا  ولو. اة احية عنوانب والمو  والعارو كت ب الوحفي
 من  ررا  وكاورين  يجلوو. 2009أنتجتب هوليوود في  فيلم ورزانة األلمو، عن المأزق األمريكي في العراق،

 

IIIIII--   التحليل السيميولوجي لفيلم التحليل السيميولوجي لفيلم  RReeddaacctteedd  
  

IIIIII    --11   "بطاقة فنية عن المخرج " بريان دي يالما" بطاقة فنية عن المخرج " بريان دي يالماppaallmmaaBBrriiaann  ddee    ::  
  

في نيويورا  وألية نيوجيرسي مرر   1440س تم ر  11  ، ولد  اسم  ريان رسل دي  الما فيبريان دي بالما  
 ش، وجاهز للقتل 1491سينمائي أمريكي من أول  يهالي مرتص في أفام اةوارل، من أ زر أفامب كاري  

ش، وغير معرف للمق 1443ش وهريق كارليتو   scar face  1493ش والج ة  و الند ة 1490 
intouchables  1499اةضافة  لم رائعة الم مة المستحيلة ش   mission impossibles 1441) 
وا ا  الحرب  أيضا  أنب أفضل  اشت رش. عمل مع العديد من الممولين، كما casualties of wer  1494وا 

ش ال ي النزاع شاعت ا والتي كان من أهم ا فيلم  المررجين ال ين تناولوا وناعة أفام عالج  الحرب الفيتنامية و 
 تدور أحداوب حول مجموعة من الجنود الش اب يقومون  ارتهاا فتال فيتنامية واغتوا  ا وم قتل ا  دم  ارد.
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IIIIII--22  بطاقة فنية عن الفيلمبطاقة فنية عن الفيلم  ::  
  

 .المنقحالعنوان باللغة العربية : 
                                          . redactedالعنوان األصلي: 

 . Brian de palma ريان دي  الما  إخراج :
  ريان دي  الما. سيناريو :

 . Hdnet films توزيل:
 األردن.  مكان التصوير:

  faction documentaireالووائقي الممول  نوع:
 : ساعة ونوا.  زمن الفيلم

 . 2002: تاريخ الصدور
 

IIIIII--33   الفيلمالفيلمملخص ملخص  ::  
 

       تييييدور أحييييدا  الفيييييلم حييييول المييييأزق األمريكييييي فييييي العييييراق ميييين رييييال مييييدونا  الجنييييود علييييم شيييي كة األنترنيييي    
وأحاديو م ع ر كاميرا األنترن  مع زوجات م وأقر ائ م، واللقها  التي يوورها الجنديان األمريكيان وانجيل سيلزارو 

Angel selaser  ووماا كويوMc coy . كاميرا فيديو راوة علم شكل يوميا  
 

وانجل سلزارو يرغب في التقدم لدراسة اةررا  السينمائي  عد عودتب  لم  ادو ول  ا يقيوم  تويوير كيل  الجندي  
 ألنب يعت ر الفيلم ال ي سيقوم  توويرو جواز سفرو  لم مدرسة اةررا  السينمائي. ،شي  يمر عليب يوميا

 

نفسييي ك ييير، فيويي ون غضيي  م فييي وجييب المييواهنين اليي ين  غهمكييوو م  ييالعراق يتعييرف الجنييود  لييم ضيي رييال  
 يحاولون المرور من نقهة التفتي  التي يضعون ا عند مدرل مدينة سمرا  في العراق.

 

 عدها يقوم الجنود  ال جوم علم أحد المنيازل القري ية مين مركيزهم العسيكري فيي سيمرا  ويقيدمون عليم قتيل أفيراد    
سيينة واغتوييا  ا وييم قتل ييا وحرق ييا  عييد  ن ييا   11علييم هفليية وييغيرل ت لييم ميين العميير  واألعتييدا العائليية جماعيييا 

اد القيوا  األمريكيية ريال تواجيدهم  يالعراق جريمت م، وهي قوة استوحاها المرر   من قوية حقيقيية قيام   يا أفير 
 . 2002في سنة 

 

ت  حب وم ت   شريه فيديو و تقوم المقاومة العراقية  الوأر لما حد  للفتال، فترتها الجندي و انحل سلزارو   
علم ش كة األنترن  ي رز عملية القتل التي تعرف ل ا الجندي، ينت ي الفيلم  ن اية مفتوحة عن موير الجنود 

 ال ين اقترفوا الجريمة. 
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 IIIIII  --  44لمختارةلمختارةالتعينية لألجزاء االتعينية لألجزاء ا  القراءةالقراءة  ::  
  

  : :   سياق الفيلمسياق الفيلم  --  أأ
  

 :  لم رمسة مراحل أساسية والتي تتمول فيما يلي Redactedفي ه ا السياق قسمنا فيلم والمنقحو   
 

 الفيلم ال ي يعرا المشاهد علم المكان والزمان الل ين تدور في ما أحدا  ه ا الفيلم. جنريا :1المرحلة 
 لغم عليب وتأور زمائب  ما حول لب.  انفجار عد  Jeams suiteو  جيمس  سويتوفال الجندي و :2المرحلة 
   قتل   Jeams suiteق سوي و ميعلم منزل أحد العراقيين المدنيين من هرا زما  وج األعتدا  :3المرحلة 

 جميع أفراد األسرل واغتواب هفلة في الرامسة عشر وحرق ا  عد قتل ا.             
             الجندي   ارتهاا  سنة    ا  الرمسة عشرل لحادوة اغتواب الهفلة  العراقية  المقاومة  انتقام : 4المرحلة 

 وانجل سلزر وو  حب .             
 الن اية الووائقية للفيلم عن هريق عرف مجموعة من الوور الفوتوغرافية لضحايا الحرب علم :  00المرحلة 

   .العراق               
 

  : :   األولاألول  الجزءالجزء
 

 دأ ه ا الجنرييا  عيرف  أساسا من  الجنريا لما تضمنب من متتاليا  ولقها  تردم الدراسة، الجز يتكون ه ا   
 .HD net filmsالمؤسسة التي قام   توزيع ه ا الفيلم وهي مؤسسة:  اسم

 

وا تة  رلفية  نية تميل  لم السواد يتوسه ا نص كتب  اللغة األنجليزية شه   منب  عف  وورل عدها ر ر    
الوا تيية  الويورليترليل هي و  .Redactedرر  مين حرف يا األول عنيوان الفييلم سيتط ا الكلميا  وتركي  كلميا  أريرى،
 :لير ر نص لرر تح  العنوان  ،وو  للة راقنة ووو  راف  لمحرا شاحنا  

Visually documents imagined avents  before during and after à 2006 rape and 
murder in samarah. 

 .ي قم ره الكتا ة يتحرا ل ضع وواني Samarahعند لرر حرا من كلمة   
األحييدا  ، ي ييدأ التوييوير  فييي فضييا   مجموعيية ميين  متحركيية حييي  تييدور وييورتر يير علييم الشاشيية م اشييرل   

رييارجي تموييل فييي سيياحة ك يييرل لمعسييكر جنييود أمييريكيين،  تحييرا  الكيياميرا حركيية  انورامييا عمودييية تر يير سييما  
 ليم األسيفل تنيزل الكياميرا  حركة  انوراما عموديية  رمادية يترلل ا دران كويا ين ع  من سقا  نايا  المعسكر،

لتتوقا  لقهة عامة لساحة المعسكر مليئة  عدد من الشاحنا  العسكرية  اةضافة  ليم توياعد نييران مين  رامييل 
حديدية موضوعة علم جوان  ا ، تتحرا الكاميرا حركة  انوراما  أفقية وم عن هرييق زووم  ليم األميام ير ير أميام 

وعية مين الجنيود األميريكيين يحمليون أسيلحة حر يية ،كميا ترليل عيرف هي و مجملأحد مدارل هي ا المعسيكر تجميع 
  04-09-2002المتتالية عدل  يانا  مكتو ة وهي: 
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                       awar dialy by    PEC Angel salasar:   اةضافة  لم ، tell me no liesوم 
ب أنييب وييو  أحييد الجنييود يقييوم  الترحيييب  المشيياهد عنييد هيي و الع ييارل األريييرل ي ييدأ الحييوار، حييي  يت ييين ميين راليي  

 والتعريا  الموقع ال ي يقوم  توويرو. 
 وا. 32د و1:   جزءمدة هذا ال

 

  ::  الجزء الثانيالجزء الثاني
 

في فضا  رارجي لرر تمول في موقع لحاجز أمني  منهقة سمرا  في العراق، حي   الجز تم تووير ه ا   
أمامي للكاميرا ليوور لنا الجنود األمريكيين وا تين في مواقع م حاملين  ينتقل المرر  ع ر تحرا ترافلينم

أسلحت م الحر ية ومرتدين   ألت م العسكرية ، لقهة مقر ة تقترب الكاميرا من  عض م لتر ر العرق يتو ب من 
ر  لقهة مقر ة يقوم  فتح ا والتووي ،أجسام م، يحاول الجنديو انجل سلزارو  ل ا  نفسب  أر  كاميراتب الشروية

عن هريق  ، ينما يترقب زما و ر ور أعدا  دارل جحرهات جم علم عقرب وفرا  ك يرل تمجموعة من النمل 
 ز عض م مار أمام الحاج زووم  لم األمام ت ين لنا الكاميرا  لقهة عامة مجموعة من العراقيين يتحركون،

العسكري و عف األهفال يلع ون  الكرل وامرأل في منزل ا تقوم  نزالة الغ ار عن زري ة  واسهة عوا، ينت ي ه ا 
 المقهع  لقهة قري ة جدا ليد ترتدي قفازا أسودا  ين أوا ع ه و اليد رواوة يقوم واح  ا  تحريك ا  ين م،

 اكتفمالحوار في ه ا المقهع، حي   انعدمكما  يترلل ه ا المقهع تكرار شريه ووتي لمقهوعة موسيقية حزينة،
المرر   توريا الوو  الموسيقم والمؤورا  الووتية الناجمة عن حركة النمل ووو  العوا علم الزري ة 

 التي تقوم المرأل  نزالة الغ ار عن ا.
 وا18د و1مدل ه ا الجز  

 

  : :   الجزء الثال الجزء الثال 
  

تدارل مع ا شريه  ،02/11/2002وا تة رلفيت ا سودا ، ر ر في جزئ ا العلوي تاريخ  وورل  الجز ي دأ ه ا     
 لقهة الجز  الك ير تر ر وورل لسهح  نايا  وفرا  اللون ومنارل عالية لمسجد مع ،لة الناي آلوسيقم مووتي 

تحرا سريع لغيوم في السما ، تنتقل الكاميرا  لم فضا  رارجي مع تواول وو  موسيقم للة الناي هيلة 
التعب  ،  لقهة مقر ة ير ر الجندي األمريكي وفلياو يركب د ا ة ير ر علم مامحبالجز تعاقب لقها  ه ا 

مع اقتراب سيارل  ،عامة  للحاجز العسكري ال ي تضعب القوا  األمريكية لقهة زووم  لم األمام تر ر  والنعاق،
رمادية تحاول المرور، يوا التعليق المورا  الوو  النسوي ما ال ي يحد  عندما تقترب سيارل من الحاجز 

التوقا أو السير  ي السيارا : يهلب من سائق تقولالعسكري ال ي تضعب الوحدل األمريكية في سمرا ، المعلقة 
عن تحرا الكاميرا  عدها   تن ي ه ا  التعليق  هرا سؤال عن مدى أهمية ه ا اةجرا  األمني الروتيني.   ه ،
 انوراما أفقية من اليمنم  لم اليسار ومن اليسار  لم اليمين  شكل متسار  و عشوائي تر ر  نفق السيارل  هريق

 ألوامر الجنود ال ين يهل ون من السائق التوقا.  األستجا ةاول  ع ور الحاجز األمني دون مسرعة تح
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يستيقر ه ا األرير فور  ،ال ي تغلب عليب النعاق فوق الد ا ة في ه و األونا   لقهة مقر ة من الجندي وفلياو  
وورل كان    الجز ن اية ه ا  السيارل.سماعب وراخ زمائب فيقوم  نهاق النار من رشا  د ا تب م اشرل ووب 

 علم الشاشة : النص التالي  و ر ورمقلو ة وا تة 
over a 24 month period .u.s. troops  killed 2000 iraquis at check points  
60 were confirmed insurgents  
No US soldiers were charged in any of these incidents. 

         عراقي في حواجز التفتي  األمنية، 2000ش را الماضية قتل  القوا  األمريكية  24ل والتي تعني : را
 لم تتم محاكمة أي جندي أمريكي علم ه و األعمال. فقه قتلوا في اشت اكا  مع الجنود األمريكيين، 20

 وا.42د و1:   الجزءمدة هذا 
 

    : :   رابلرابلالجزء الالجزء ال
  

 :  متتاليا  00 لم  لجز ينقسم ه ا ا    
  

كتب علي ا من   وفحة الكترونية علم ش كة األنترن  دارل اهار الوورل  لقهة قري ة تر ر :1المتتالية 
األعلم ع ارل  ش دا  الحرية  جان  ا من الج ة اليمنم وورل لمسجد  لون ال ني، أما في الج ة المقا لة دائرل 

 جانب هاتين الوورتين  ندقيتين عسكريتين، يتوسه ه و الوفحة   نية مكتوب علي ا ع ارل القرلن الكريم،
سنة يقترب من موقع عسكري لجنود  14األلكترونية شريه فيديو موور في الرام لهفل عمرو حوالي 

: وحه...حه، علم الج ة اليمنم ل  ا الشريه وضع   أمريكيين،  وو  راف  نسمع شروا يقول لهفل
:  ة متسلسلة كتب أعاها المقاومة العراقية وتحت ا المناهق التالية علم الترتيبمجموعة من الرانا    ا قائم

 –ال لد ن ا   -الكورني  –التعازمية  – غداد  –النجا  –الموول  –الفلوجة  –حديوة  -الرمادي –الرالدية 
عة من الرانا  الشعلة وتح  ه و القائمة رانة كتب علي ا جرائم حرب أمريكا، في الج ة اليسرى وضع  مجمو 

 -1921وورل السا ع عشر الواوين من تموز  عام  : تاليةمتسلسلة  واحدل تح  األررى كتب في ا الع ارا  ال
 -العلم العريم علم الشعب واألمة –أي ا اةرول أي ا الشعب  ني ادعوكم أن تحافروا علم المعاني التي... 

 أغاني الحرية. –حقائق موورل  –ح هؤأل  القوم الموحشين الل م أول –حقيقة أ و غريب العديد ع  وا وقتلوا 
كما توسه  ه و الوفحة الع ارل التالية   ند عريف لون   األسود: عاش  أمتنا وعاش  اةنسانية  أمن وسام 

 جيشنا أنوف  وأعدد ، اهلل أك ر وعا  شع نا المجاهد العريم عا  العراق.
 

ِوور كاميرا الجندي وانجل سلزارو ن اردا وفي نفق الموقع ال ي ر ر علم شريه الفيديو في ت  :  2المتتالية 
يحمل الجندي ورو و عل ة شكوألهة،  رو و ووفاياو يت دألن أهراا الحدي ،و :الوفحة اةلكترونية، الجنديان

 ، يجي ب الجندي ورو و أن ا يقوم الجندي وفاياو  سؤال زميلب عن م اق ا   ا كان   الحليب أو شكوألهة سودا
 شكوألهة  الحليب فيقوم الجندي وفاياو  رمي ا علم األرف. 
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عن األشيا  الموضوعة علم  األ تعاديقترب الجندي وجيمق سوي و من زميليب ورو و ووفاياو ويهلب من ما   
من أين يأتي العدو، األرف والح ر من أي شي  يوادف ما وينوح ما  فتح أعين ما جيدا ألن ما أل يعرفان 

 حامل الكاميراش أن يوور جيدا ما يقولب : و ننا أتينا  لم هنا قهعة واحدل   عدها هلب من زميلب وانجل سلزارو
يدوق  الجندي وجيمق سوي و علم كرل قدم مرمية في األرف   في ه و األونا وسنعود  لم الديار قهعة واحدلو 

 فتنفجر عليب وهنا ت تز الكاميرا و تتشو  الوورل. 
 

ِر ر ه ا األرير ي   ،تنتقل الكاميرا  لم الوفحة اةلكترونية أين ير ر شريه فيديو يتوسه الوفحة:  3المتتالية 
   ا القن لة علم الجندي وجيمق سوي و في الموقع السا ق.  انفجر الكيفية التي 

 وا56د و 2: الجزءمدة هذا      
 

  IIIIII--55   المختارةالمختارة  لألجزاءلألجزاءالتحليل التضميني التحليل التضميني   : :  
 

    ::  األولاألول  الجزءالجزء
  

حي  ر ر  عد  مقر ة،هو النص ال ي ر ر في ال داية  لقهة  الجز أكور شي  ميز المتتالية األولم من ه ا   
   HD net filmsالشركة التي قام   توزيع الفيلم وهي شركة :  اسمعرف 

 :  النص ال ي ر ر  اللغة األنجليزية يحمل عدل دألأل  ترتور مضمون الفيلم
       This film is entirely fiction, inspired by an incident, widely reported to have 
occurred in Iraq. 
       While some of the events depicted here may. Resemble, those of the reported 
in incident the characters are entirely fiction al and their words and actions should 
not be confused with those of real personnes.  

 أن  الشرويا  واألحدا  الواردل في يحتوي ه ا النص علم اةعان التقليدي ال ي تضعب معرم األفامو   
الفيلم هي شرويا  و أحدا  ريالية وأن أي تشا ب  ين ما و ين  عف الشرويا  واألحدا  الواقعية قد حد  
 محف الودفةو، لي دأ  عدها  شهب  عف الكلما  التي يحتوي ا النص و التي  تحتوي علم دألأل  تقلب 

   not – fictional- May – inspired- fiction:  المعني موا
 :  فتؤدي المعنم التالي  
و ن األحدا  والشرويا  الواردل في الفيلم شرويا  واقعية وأن التشا ب ال ي وقع في الفيلم  ين شرويا    
 .لفيلم والشرويا  الحقيقية متعمدوا
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 نص جينريا ال داية :01 الفوتوغرام رقم

 ، قم المرر  علم  عض ا، أكان   شهب مجموعة من الكلما  في النصالهريقة التي  رز   ا عنوان الفيلم   
 و.Redactedليشكل عنوان الفيلم و أ قاها  انتقم الحرا األول من كل كلمة

 
 كيفية تشكل عنوان الفيلم : 02 الفوتوغرام رقم

 

 ال داية حي  يؤدي وريفة تحديد  داية الفيلم، من أهم العناور التي يتكون من ا جنيريا (titre)يعت ر العنوان   
 فالعنوان  موا ة المفتاا ال ي ندرل  ب  لم الفيلم ويمكن من رالب ف م الموضو  ال ي يدور حولب الفيلم .

 

 اللغة العر ية هو والمنقحو استعمل ا المرر  ليوا الرقا ة والتنقيح الل ان مارست ما   Redactedمعنم كلمة   
 ب  قام ما  بريان دي بالماالمرر   رفف يع ر عنفالفيلم  اةدارل األمريكية علم مضامين وسائل اةعام،

من التقارير اةر ارية الموورل   واست عد  الوورل الواقعية التي ح ف  اةدارل األمريكية من تنريا ورقا ة شمل
التي تأتي عادل من مناهق الحرب، ف النس ة للحروب أو ح  وسائل اةعام جز ا أل يتجزأ من ما ،فالحرب 

فالحرب   دون وور أل تعت ر حر ا والحرب  دون توريحا  و يانا  وحفية وتقارير أل يكتب ل ا النجاا،
فن ا كان لإلعام قدرا  التأوير العقلي فنن  لا  تسب في الميدان،تكسب في العقول والرأي العام ق ل  أن تك

 .12يؤسق لعاقة حقيقية مع األحدا  والوقائع انهاقا من نشرها  عن هريق الوور
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   ا شكل  التغهية اةعامية للحرب األمريكية علم العراق تحديا و ارت ارا ك يرين للوأليا  المتحدل األمريكية   
ش 1919ش و نما  1910ش وجزيرل غرانادا  1921-1922لدروق من تجار  ا الس اقة كالفيتنام  التي تعلم  ا

   أن التحكم في التغهية اةعامية للحرب وتقديم ا للجم ور يعت ر  ش، 1991-1990وحرب الرليج الوانية  
 .13 النس ة ل ا عاما أساسيا في كسب الحرب

 

م األمريكية علم   راز رفف الشعب األمريكي للحرب و  لا ركز  ففي حرب الفيتنام حرو  وسائل اةعا  
وهنا انحاز   لم جانب الشار  األمريكي والم مئا  اآلألا من المتراهرين  علم الحقيقة والحريا  المدنية،

ضد الحرب، فسارع   لم نقل الحرب  لم مجالق األمريكيين عن هريق نقل وور الدمار والرراب والضحايا 
ن يين راوة من الجانب األمريكي، وهك ا نجح  وسائل اةعام في تع ئة الرأي العام ضد التدرل من الجا

.فق ل 14األمريكي في الفيتنام من رال التركيز علم سل يا  الحرب  نشر وور الرسائر األمريكية المتواولة
مريكي علم أن ا وحرب تكنولوجية  كر أحد الك تاب أن الحرب الفيتنام كان  تقدم للرأي العام األ 1912ف راير 
وحوار الومانية أيام لمجموعة من ال حرية األمريكية، أو ح   -1912ف راير  –و  عد ه ا التاريخ  نريفةو،

قرب التحقيقو و ، وتغير  التغهية الحر ية منواألن ياروالفوضم  األرتهااوسائل اةعام تركز علم قوص 
 ور ر  القوص اةر ارية عن قول موقا القوا  الفيتنامية vietnamization of war لم وفيتنمة الحربو 

مكانية  من رال نشر التقارير السرية التي كان يرسل ا الض اه الم األدارل األمريكية وم احوا  السام وا 
  ه ا التحول الواضح في التغهية اةعامية والسياسية للقضية جا .انسحاب القوا  األمريكية من ساحة الورا 

 . 15مسائل في كيفية تقديم الورا   واسهة الوور الوحفيةال س ب تحول 
 

ش ه و الحرب التي قدمت ا  الوأليا  المتحدل  األمريكية في رل 1991-1990أما في حرب الرليج الوانية    
واآللية الجديدل التي تمول  في  CNNاستها  ال نتاغون من رال  ،األحادية القه ية والنرام الدولي الجديد

،حي  استها  أن يتحكم من رال ا 16الحرب  عاميا  هريقة م نية تم ادارل ينأ Poolالمجمع اةعامي 
 المحتوى والكم والكيا لألر ار والمعلوما  التي كان  تقدم للجم ور األمريكي وللعالم ،ففي ه و الحرب اس تِعمل 

حي  استغل   ،CNNقنال   امتيازحرب الوورو  هلت ا مي  ه و الحرب وا في المعركة وساةعام كسا
الوأليا  المتحدل التهور الك ير لتكنولوجيا ال   الم اشر و نقل  الحرب م اشرل من ج  ة القتال  لم  مجالق 

 المشاهدين في جميع أنحا  العالم.
 

وعند عودت ا وانية  لم الحرب ضد العراق، جند  اةدارل األمريكية وسائل اةعام  2000في سنة و  ،   ا  
لت رير الحرب والتأكيد علم ضرورت ا والحاجة  لي ا رغم معارضة الشار  األمريكي والرأي العام العالمي من 

كن  ورار ال ي  األ يف وال نتاغون جدوى الحرب وعدم الدرول في ا واللجو   لم الهرق السلمية والد لوماسية، ل
في المنهقة   األستراتيجيةعلم مواولة سعي م لتنفي  رهه السيهرل وال يمنة علم النفه  العراقي وعلم المواقع 

 حال دون  لا.
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و أراد  أن يكشا للمشاهد  عف المنقحمن رال و بريان دي بالمامن رال ه ا العرف يت ين لنا أن المرر    
األحدا  الواقعية التي حول  في العراق والتي ح ف  من التقارير اةر ارية  س ب الرقا ة  التي مارست ا اةدارل 

 استراتيجيت األن ا تدرل ضمن  2000األمريكية علم المضامين اةعامية رال حر  ا علم العراق في 
 الحر ية. 

 

حي  استعان  ة األولم من الجينريا لقهة عامة لساحة معسكر راص  القوا  األمريكية،ت ع  ن اية المتتالي  
المرر   الكاميرا الراوة  أحد الجنود لووا الجو العام ال ي يعيشب رفقة زمائب في منهقة سمرا   العراق، 

          لية مؤلفة من وا ونوا، ف ي متتا 02تعد ه ا المتتالية  لقهة مش دش لإلستمرارها مدل زمنية قدر   ي 
             لقهة واحدل وهي أسلوب سينمائي منفرد يعتمد علم تفعيل حركة للة التووير لتقوم  وريفة مزدوجة 
 التووير والمونتا ش وهي تمارق وجودها في الفضا  والمكان معا،  ن حركة عدسة للة التووير وحركة 

ي دو أن المرر  من  .17 م في رواية القوة كما يفعل المونتا التووير نفس ا يمكن أن تعهي معاني جديدل تس
الكاميرا الرقمية الراوة  الجندي أراد أن ينقل مشاعر المشاهد  لم   استردامرال ه و المتتالية  لقهة مش دش 

المونتا  ودون تنقيح ورقا ة علم الوور ليضيا نوعا من الواقعية علم   استردامقلب الواقع دون التدرل 
 ألحدا  الموورل.ا
 

 04-09-2002حي  ألحرنا في  داية ه و المتتالية تاريخ  مكانش، –كما قام  تحديد  هارها الزمكاني  زمان   
أن الكاميرا الرقمية الوغيرل مزودل  ردمة تسجيل   اعت اروال ي يدل علم تاريخ التووير ال ي قام  ب الجندي، 

أين  فتمول في الديكور الرارجي ال ي يمول ساحة لمعسكر أمريكي، أما اةهار المكاني وق  وتاريخ التووير،
ألحرنا اكترار ا  الشاحنا  العسكرية التي تجول في ا وتواعد الدران الكويا من الم نم ومن اآلأل  

 العسكرية  اةضافة  لم مجموعة الجنود ال ين يستعدون ألر  وورل ت كارية أمام أحد  المدارل.
 

  : :   نينيالثاالثا  الجزءالجزء
 

 لم فضا  رارجي تمول في هريق عام تضع فيب القوا  األمريكية حاجزا أمنيا،  الجز انتقل  الكاميرا في ه ا   
 من رال لقهة قري ة جدا ير ر الجندي اعتاد الجنود األمريكيون نو ب يوميا في مدرل مدينة سمرا  العراقية،

 من ج ينب.وانجل سلزارو في موقع تع ا من شدل الحرارل يتو ب العرق 
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 الجندي وانجل سلزارو يتو ب عرقا من شدل الحر. : 03الفوتوغرام رقم

  

الشريه الموسيقم ال ي ترلل لقها  ه ا المقهع ليع ر عن شدل التعب النفسي  استردامكما لجأ المرر   لم   
لساعا  وا تين في ف م يجلسون هناا  ال ي يتعرف لب الجنود جرا  تكرار نفق األحدا  يوميا في ه ا الموقع،

كما  أماكن م دون أن يلمحوا عدوهم ،تكرار المقهوعة الموسيقية يعني تكرار نفق األحدا  التي أوا ت م  الملل،
 قارن  الجنود وا تين في أماكن م المرووة للحراسة دون تحرا لمدل هويلة هيلة اليوم  سكان المنهقة ال ين

 مام الحاجز لقضا  حاجات م دون أن يعيروا لتواجد الجنود أهمية.  رزوا معتادين علم تواجد الجنود فيمرون أ
 

 فورا اللقهة العامة ولقهة الجز  الك ير لتووير العراقيين، نو  المرر  في ه ا المقهع من سلم اللقها ،  
 -جو –زمان  –م م من ديكور  مكان  ensembleتوريا ه ا النو  من اللقها  التي تتولم تقديم جز  

فالشعب العراقي معزول دارل ه ا الورا   ... لخش غرضب سينمائيا التع ير عن العزلة أو الحزن،شرويا 
 .18األمريكية القائم  ين السلهة الحاكمة واةدارل

 

دارل كما ورا اللقهة المقر ة جدا ة راز مجموعة النمل الوغيرل و هي  تشل حركة العقرب الوفرا  الك يرل   
ف جوم النمل   الرمزية في ه و اللقهة لتجسيد فكرتب، استعانةفالمرر   ضمنية أررى، التي ل ا دأللةجحرها 

تهورا  الحرب علم العراق، فرمز المرر  للعراق  العقرب وشل حركتب لديب عاقة  جحرالوغير ودرولب  لم 
لم العقرب في جحرها  العقرب الك يرل أما الجنود األمريكيون فرمز  لي م  مجموعة النمل الوغيرل التي ت جم  ع

فالجيو  األمريكية ت جم  علم العراق ه و الدولة  ا   وشل حركت ا وه ا فعا ما حول علم أرف الواقع،
 ريرات ا.  واستغالالسيادل المستقلة وقام   شل جميع تحركات ا  نسقاه نرام ا 
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 لقهة مقر ة لمجموعة نمل تت جم علم جحر عقرب : 04الفوتوغرام رقم 

  : : الثال الثال   الجزءالجزء
  

،وفي ه ا المقهع ال ي ورا فيب المرر  الرلفية السودا  مع تاريخ 19يؤدي اللون وريفة درامية في السينما  
 أراد التع ير عن المأسال التي ش دها ه ا اليوم جرا  الوقائع الدموية. 2002-11-02

 

األمريكيون حاجزهم األمني أرفق ا  وو  تدور مشاهد ه ا المقهع في الساحة العامة التي يضع في ا الجنود   
موسيقم آللة الناي التي تعت ر من اآلأل  الموسيقية العر ية ف ي ترا  وقافي،  ن وو  الناي في ه ا المقهع 
يؤدي وريفة مرجعية وتع يرية من رال اللحن الموسيقم الحزين ل  و اآللة، فالمرر  أراد التع ير عن الحد  

المرر  رال ه ا المقهع تعليقا  وو  نسوى، ف و يعود  نا  لم روائص  استردم .ال ي رافق ه ا المش د
تتحد  المعلقة عن اةجرا ا  التي يت ع ا الجنود  الفيلم التسجيلي ال ي يعتمد علم التعليق في سرد األحدا ،

انوراما أمامية لتر ر تتحرا الكاميرا  حركة   األمريكيون عند الحاجز األمني عندما تقترب من م سيارل لتع رو،
 سيارل عند أول الهريق تقترب من الحاجز أين نسمع وراخ  عدها هلقا  متتالية للنار علم السيارل.

 

مودر ه و الهلقا  كان الجندي وفاياو ال ي تغلب عليب النعاق فوق الد ا ة، تتحرا الكاميرا  شكل متسار    
مقلو ة ينت ي المش د وير ر علم الشاشة نص التعليق و  وا تة  مقر ة  لقهة من ج ة أررى، و اهتزازهاومشو  
 مكتو ا: 

Over a 24 month period, U.S troops killed 2000 Iraqis at check points, 60 were 

confirmed insurgents  

Non U.S soldiers were charged in any of these incidents. 

اقيا فقه قتلوا في عر  20هأ في الحواجز التي تقيم ا القوا  األمريكية، عراقي قتلوا ر 2000ه ا يعني أن   
 لم يحاكم  لم حد اآلن أي جندي علم ه و األعمال.  ،اشت اكا  مع م
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ن  س ب عدم يه ا التعليق يدل أن معرم العراقيين قتلوا غدرا نتيجة أرها  اقترف ا في حق م الجنود األمريكي  
كما أن ه ا التعليق يعكق ما روجتب اةدارل  السيارا  الملغومة والسيارا  المدنية،تركيزهم وعدم تفرقي م  ين 

 األمريكية ع ر وسائل اةعام عن نرافة الحرب وعدم است داف ا للمدنيين.
 

كما يهرا ه ا التقرير سؤاأل عن س ب رهأ الجنود األمريكيين أونا  أدا  م ام م وعدم التفريق  ين المسلحين   
 ين،  ن هرا ه ا السؤال يقود  لم افتراف مجموعة من الفرضيا  وهي: والمدني

 

 . ر ما الجنود األمريكيون أل يعرفون عدوهم 
  .ر ما يعتقد الجنود األمريكيون أن كل العراقيين هم أعدا  ل م 
  لم عدم تمييزهم ألفراد الشعب العراقي  األمريكيينر ما يؤدي الضغه النفسي و التعب علم الجنود 

ناحر أن س ب ه و الحادوة هو  الجز  التالي ارت اك م في اترا  القرارا ، من رال مشاهد ه ا و 
التعب ال ي أواب الجندي فتغلب عليب النعاق وعندما سمع أوواتا عالية أهلق النار دون أن يعي ما 

 فعل. 
  : : رابلرابلالجزء الالجزء ال

 

يت ين من رال مضمون ا أن ا وفحة من موقع  لكتروني  ،وفحة الكترونية لجز استردم المرر  في ه ا ا  
 راص  المقاومة العراقية، تحتوي علم مجموعة شعارا  موضوعة علم جوان  ا. 

 

 
 وفحة الكترونية لموقع المقاومة العراقية علم ش كة األنترني . : 05 الفوتوغرام رقم

 
 لجئ  لم التووير عن هريق نو  لرر من الكاميرا وهي كاميرا راوة  المقاومة، الجز  ن المرر  في ه ا   

ه ا النو  من التوريا لديب دأللة حي  حاول نقل حد  من وج ة نرر المقاومة العراقية ،فالغزو األمريكي علم 
ول العر ية علم العراق أعاد  لم المنهقة العر ية المحتل األجن ي  عد نوا قرن تقري ا من رروجب وحوول الد
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استقال ا، كما أعاد الغز في المقا ل  لم الوعي العر ي وور المقاومة التي اندلع  في جميع أنحا  العراق 
المقاومة الفلسهينية لم يمارق  ف استونا  تقري ا عشية درول القوا  األمريكية  لم  غداد وسقوه ا علم أيدها،

هاليين في رمسينا  وستينا  القرن الماضي أي شكل من أشكال العرب من  ررو  اةنجليز والفرنسيين واألي
المقاومة المسلحة دارل الدول العر ية. تميز  المقاومة العراقية ضد األحتال األمريكي في كون ا تمول حالة من 

لم كما أن ا تعمل  معزل ع ،رد الفعل الوهني العفوي وغير المنرم النا ع من المعتقد الديني والروا الوهنية
 مساندل الدولة التي سقه   سقوه  غداد.

 

كما تميز  تجر ة المقاومة العراقية عن غيرها من التجارب العر ية السا قة والحالية  أن ا تعمل في مواج ة قول   
المدعمة  أحد  األسلحة الفتاكة  اةضافة  لم القوا  و  األمريكي األحتالعسكرية ج ارل ممولة في قوا  

وا  الحلفا  األررى الموجودل علم األراضي العراقية كما تعمل في مواج ة قوى األمن الوهني ال ريهانية وق
العراقي التا ع للحكومة العراقية. ضا  لم أن المقاومة العراقية تعمل في مناخ عالمي ينرر  لي ا علم أن ا نو  

عان الحرب العالمية عليب  .20من اةرهاب ال ي يجب مقاومتب وا 
 

تمرد العراق والدولية عنوان ا و األستراتيجيةوالر ير في مركز الدراسا   انتوني كورد سماندراسة قام   ا وفي   
و يشرا الر ير الوسائل التي تستردم ا المقاومة والتنسيق  ين تنريمات ا وعمل ا و ين أن المقاومة تتهور المتطور

 مضادلو ،وفي أحد التقارير األمريكية األررى،ووسائل كلما هور األمريكيون وسائل لمقاومت ا لتقوم هي  تهور 
يقول ر ير في وزارل الدفا  األمريكي أنب وعندما تنت ي الحرب في العراق ستدرق وزارا  الدفا  والمقاوما  في 

 .  21العالم تجر ة المقاومة في العراقو
 

 عمل المقاومة في الفيديو الموور،  العودل  لم مضمون الوفحة اةلكترونية ،ناحر أن المرر  ضرم كويرا  
فيوور  ،ففي  داية ه ا الشريه ناحر اقتراب الهفل من موقع عسكري والجنود فوق األسوار يراق ون الموقع

 عدها  الفيديو كيا يول الهفل  كل س ولة ويقترب من م ليضع القن لة في الليل دون أن يتفهنوا لوجودو،
  ا  انفجر هقة والجنود عن هريق كاميرات م الراوة ليسجلوا الكيفية التي يواول أفراد المقاومة مراق ة المن

 القن لة و احا علم الجندي وجيمق سوي و دون أن يتفهن ل م  أحد. 
 

ناحر أن الجنديو جيمق سوي و في نفق الموقع  في نفق الوق  عن هريق كاميرا الجنديو انجل سلزارو،  
ه ا يدل علم أن الجنود متفهنون  ن زما و الح ر ومراق ة المكان جيدا،ق ل أن تنفجر عليب القن لة يهلب م

جيدا لما يحد  حول م، وهم مستعدون دائما لمراق ة عدوهم ال ي أل يعرفون هويتب وه ا ما يزيد من حيهت م 
  ن كيا استهاع  المقاومة أن توور في مكان قريب جدا من الجنود مدل هويلة  متد  من الليل  وح رهم،

  لم الن ار دون أن يلحر م أفراد القوا  األمريكية؟
 

 موا ة الورا  الدرامي ال ي  Jeams suiteالقن لة علم الجندي وجيمق سوي و  انفجاريعت ر ه ا الحد  و  
  .في الفيلم مةديحرا األحدا  القا
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  ::  نتائج التحليلنتائج التحليل
  

 توولنا  لم النتائج التالية :   عد تحليل فيلم المنقح تحليا تعينيا وتضمينيا
 

تكمن أهمية العنوان في كونب الوحدل الدأللية األولم التي تحيل  لم مضمون الفيلم عامة،    يعد  ؤرل  .1
اةوارل التي تعلن عن هيمنت ا من الوهلة األولم ليق علم الفيلم فحسب  ل و علم المشاهد ك لا، 

في  redactedو المنقحل  ا جا  عنوان الفيلم  و ف و يرضع لعملية تركي ية من ق ل المرر ، و
 نا و مرك ا من مجموعة أحرا كل حرا يمول  داية كلمة انتقاها المرر   عناية، أما من حي  

د  في العراق للشعب األمريكي، حالمضمون فيع ر ه ا العنوان عن محاولة نقل الفيلم لحقيقة ما 
ما  لم فشل الوحا والقنوا  التلفزيونية األمريكية كما يشير من وج ة نرر المرر   ريان دي  ال

 الك رى في رواية القوة الحقيقية للحرب ِ َعِدم عِرض ا لمعرم الوور العنيفة علم الرأي العام.
 

حي  لجأ  ومم المرر  جينريا ال داية  رلفية  نية تميل  لم السواد مستغنيا عن الوور والوو ، .2
التقليدي ال ي نجدو في معرم األفام و  أن الشرويا  و األحدا   لم نص يحتوي علم اةعان 

الواردل في الفيلم هي شرويا  ريالية ،وأن أي تشا ب  ين ما و ين الشرويا  و األحدا  الواقعية 
قد حد   محف الودفةو .لي دأ  عدها  شهب كلما  تقلب المعنم رأسا علم عقب وتؤدي دأللة 

لية...الخ، ليف منا أن التشا ب  ين الفيلم واألحدا  الواقعية مقوود ريا أررى مول:  محف الودفة،
 وهادا فعليا.

 

وور لنا المرر  من رال الفيلم حالة ال عر التي يشعر   ا الجنود األمريكيون في  حدى نقاه التفتي   .3
 الفز  كويرا ما ، ف م أل يستهيعون التفرقة  ين السيارا  الملغومة و ين السيارا  ال ريئة و س ب شعورهم 

 يهلقون النار عشوائيا فيقتلون  األ ريا .
 

لفيلم من قوة واقية لجريمة ارتك ت ا مجموعة من القوا  ال رية األمريكية في سيناريو ااستوحم المرر   .4
، تمول  ه و الجريمة في اقتحام أفراد القوا  األمريكية منزل عائلة 2002مارق  12المحمودية يوم 
م رر واغتيال أفرادها ،أفراد القوا  األمريكية كان  لدي م نقهة تفتي  ت عد مائتي متر  الجنا ي دون أي

سنة نرر هؤأل  الجنود وجا  اقتحام  14لفت  الهفلة ع ير قاسم الجنا ي  ا   فقه عن منزل الفتال،
هاق النار علم وج  ا وحرق ا  عد  ألغتوا  االمنزل وقتل العائلة كمقدمة   جريمت م. ارتكابجماعيا وا 

 في ال نا  الدرامي ل  ا الفيلم لم يقم المرر   التهرق م اشرل  لم قوة المحمودية  ل غير موقع الحد ،
 دية  شكل م اشر.وي دو أن القانون يمنعب من اةشارل لقوة المحمو 

 

ق اعتمد المرر   ريان دي  الما علم توريا المكان  شكل أساسي في السرد الفيلمي من أجل رل .0
التأويرا  الدرامية المناس ة، حي  ألحرنا أنب لجأ  لم التووير في أماكن مرتلفة دارلية ورارجية تش ب 
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ال يئة العراقية من أجل التع ير عن الجو العام السائد في العراق و لكشا حجم المعانال التي يعيش ا 
احة  اةضافة  لم عدم تأقلم م الجنود األمريكيون جرا  الحرارل الشديدل و ضيق األماكن المرووة للر 

 مع اله يعة الجغرافية في العراق.
 

لع   كاميرا الفيديو دورا  الم األهمية في ه ا الفيلم ،   أن المرر   ريان دي  الما لجأ  لم معالجة فيلمية  .1
 لموضو  الحرب علم العراق تقوم  الدرجة األساق علم أر ع مستويا : 

 

هو تسجيا  الجنود ليوميات م  كاميرا الفيديو الراوة  اةضافة  لم توريا كاميرا   :المستوى األول -
 المراق ة دارل الوكنة العسكرية. 

هو التغهيا  التي تقوم   ا القنوا  الفضائية راوة  حدى القنوا  الفرنسية و العر ية لما  : المستوى الثاني -
 يجري في العراق. 

شة اليومية علم ش كة األنترن  من رال حوارا  الجنود مع عائات م وموقع مواقع الدرد :المستوى الثال  -
 األكور شع ية.  You tubeيوتوب 

المواقع الراوة  المقاومة العراقية من رال التسجيا  التي ت و ا عن العمليا  التي  : المستوى الرابل -
م من رال ا المرر   لم األيحا   أن فيلمب تقوم   ا ضد القوا  األمريكية .و لعل ه و المعالجة الفيلمية سع
كما يمكن تسميت ا  المعالجة الموازية ف و قدم  نقل أحدا  و وقائع عن الحرب كما هي دون ح ا أو تنقيح،

من رال متنوعة قرا ل موازية للواقع و ليس  قرا ل م اشرل أو ووائقية،  معنم أنب ضخ مادل فيلمية 
كاميرا المراق ة و المواد اةر ارية و األرشيفية للقنوا  الفضائية ،كما ورا تسجيا  الكاميرا الشروية و 

 تقنيا  المونتا  في حشد مادتب الفيلمية حتم وار كل عنور من ه و العناور مودر قول  ضافي للفيلم.
 

األمريكيون من رال الفيلم ناحر أن فكرل المرر  األساسية ليس  التهرق للتجاوزا  التي قام   ا الجنود  .9
فقه ، ل هرا أسئلة ك رى لم يتعود علي ا األمريكيون في أفام هوليوود والتي أل يوجد ل ا حل في ن اية 

 :  الفيلم وهي
 لما ا يحتل العراق؟  -
قتل م  س تم ر أومن من حيال العراقيين ال ين 11لما ا حيال األمريكيين ال ين قتلوا في  -

 األمريكيون في العراق؟ 
 هو الدور العسكري ال ي تقوم  ب أمريكا في المنهقة؟  ما -
 من هو العدو ال ي ينتررو الجنود األمريكيون يوميا في نقاه التفتي  دون أن يلتقوو؟  -

 

تم تحديد األحدا  زمانيا ومكانيا في الفيلم ،فر ر علم الشاشة  عف ال يانا  المكتو ة تمول تواريخ  .9
 .samarah Iraq  ،04-09-2002ومواقع التووير مول : 
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وورل مشوهة  دي  الما  ريان شكل  المرجعية الدينية حيزا معت را في السرد الفيلمي، حي  نقل المرر   .4
للدين اةسامي من رال توريفب كمرجعية ألعمال القتل التي تقوم   ا المقاومة العراقية ضد القوا  
األمريكية، فاةسام من وج ة نرر المرر  دين عنا وحقد و كراهية لألديان السماوية األررى، كما حمل 

ب ديانا  و ليس  حرب سياسا  و اةسام الفيلم رسالة  يديولوجية أررى عن الحرب علم العراق  أن ا حر 
 هو المست دا ألنب يشكل رهرا علم األمة األمريكية.

 

من رال المتتاليا  التي تم التووير في ا عن هريق الكاميرا الشروية الراوة  الجنود ناحر اهتزازها  .10
دان م لتوازن م عن وتحرك ا  شكل ك ير، ليع ر لنا المرر  حجم التوتر العو ي ال ي يعيشب الجنود وفق

 هريق اهتزاز وتأرجح حركة يد الجندي وهو يلتقه كاميراتب الراوة  ين يديب.
 

استغنم المرر  في كوير من مشاهد الفيلم عن المونتا ، لكن في المشاهد التي رك   من هرفب اكتفم  .11
ألمريكيون في  توريا مقهوعة موسيقية تكرر  كويرا ع ر  عن تكرار المعانال التي يعيش ا الجنود ا

العراق، فالمرر  كما  كرنا سا قا ينتمي  لم مدرسة سينمائية تستردم في ا المؤورا  الووتية  شكل ك ير 
 تساعد في نقل مشاعر المشاهد  لم قلب الحد  لتترا أورا عليب.

 

 رامي لقوة واقعيةدمج المرر  في الفيلم  ين أسلو ين سينمائيين، الريال عن هريق  عادتب  نا  د .12
 وأسلوب األفام الووائقية التي من روائوب استعمال التعليق والوور الووائقية. ،وتمويل أحداو ا
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