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ذكرنا بشكل متكرر أهمية مراعاة الجمهور وعاداته وتقاليده عند كتابة المحتوى لكن العديد من  

األعمال اإلعالمية تأتي لتناقش األمور غير المنطقية في أعراف المجتمعات لتغيرها وترتقي  

مثال   اذكريبهذا المجتمع أو لتكشف واقع يخشى المجتمع الحديث عنه والتصديق بوجوده. 

إعالمي استعرض هذه األفكار الجديدة على المجتمع وتحدثي عن األثر الذي تركه   لمحتوى

 وردة فعل الجمهور نحوه. 

، وتعد كذلك تعتبر السينما وسيلة للتعبير عن األفكار واألحاسيس شأنها شأن الفنون األخرى"

 ( 2017/2018إبراهيم، )". بوابة للتعرف على ثقافات الغير ومرآه عاكسة ألحوال المجتمعات 

عانت السينما في بداية ظهورها في المملكة العربية السعودية، وأثارت جدالً واسعاً بين مؤيد  

من رجال الدين خاصة، إذ يرون بأنها من المحرمات نظراً   شرسةومعارض، وشهدت حرباً 

في مقابلة له   صالح العصيمي ، فذكر األستاذ لدخول الموسيقى بها وخروج المرأة وما إلى ذلك

"هنالك دراسات اجتماعية تشير إلى أن أكبر مصادر تعاطي  بأن   ن إدخال السينما في السعوديةع

  (،20:44، 2012)برنامج ياهال،   المخدرات والتعرف عليها وعلى أصدقاء السوء هي السينما" 

السرقة وشرب الخمر وتعاطي المخدرات وذكر قائالً "أن هناك كثيراً من أفالم السينما تعلم 

وأشار   (، 30:50،  2012)برنامج ياهال،    ها، فهذه السينما توصل لثقافة الفساد واإلفساد"وتهريب

)برنامج ياهال،   أيضاً بأن "السينما بؤرة فساد في عامتها وال يمكن أن تقام ويوضع لها ضوابط" 

2012  ،35:5 .)   

بأن "دور السينما  في مقابلة له عن إدخال السينما في السعودية  بينما ذكر الدكتور محمد آل زلفة 

أوضح  و(، 39:36، 2012)برنامج ياهال،  منضبطة تحت ضوابط معينة" ر دو ،دور تثقيف

بأن "السينما هي مصدر ثقافي   في مقابلة له عن إدخال السينما في السعودية  األستاذ علي فقندش 

 . ( 15:21، 2012)برنامج ياهال،  هام جداً نعيشه اليوم" 

"أتمنى تكون عندنا  فإحدى تلك هذه الردود شاهدي تلك المقابلة من م أفعالفكانت هنالك ردود 

 ( Abdulaziz Alharbi ،2012سينما ألن صارت عندنا مواهب سينمائية بس ما في دعم" )

"  سينما خاصه بالنساء وسينما خاص للرجال.. مع مراقبة االفالم فانا مؤيد  إذا وأخرى "

(Abdullah Alsulami  ،2012 ) . 

ومن رجال الدين خاصة إذ يصفونها بأنها "حدث عظيم بالشر"  بينما هنالك من يعارض  

(ABOSTAM999  ،2017 ،1:43 )  انتشار الفاحشة في البالد وبأنها أيضاً من أسباب

(ABOSTAM999  ،2017.)   

لرفض دور السينما في المملكة العربية السعودية هو  سباب األ تلك ومن وجهه نظري أن إحدى 

من المجتمعات المحافظة المتمسكة بالمنهج اإلسالمي، والمتمسكة   يعد  المجتمع السعودي  أن

 . أيضاً بعاداتها وتقاليدها 

 

 جعاالمر

"  Vincent)الفن التشكيلي والسينما فيلم "محبة فنسنت )(. 2017/2018إبراهيم، بوترفاس. ) 

جعت من  تلمسان(. استر  -)رسالة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد  أنموذجا 

-tlemcen.dz/bitstream/112/13678/1/Bouterfase-http://dspace.univ

Ibrahim.pdf 

http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/13678/1/Bouterfase-Ibrahim.pdf
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/13678/1/Bouterfase-Ibrahim.pdf
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  ة. السعودي اإلعالم يثير جداًل بمحاوالت إدخال السينما في (. 2012، مارس، 14برنامج ياهال. ) 

 https://youtu.be/kN12NzvMpIc]ملف فيديو[. استرجعت من 

Abdulaziz Alharbi( .2012 :رد .)  اإلعالم يثير جداًل بمحاوالت إدخال السينما في

. ]ملف فيديو[. استرجعت من  ةالسعودي

https://www.youtube.com/watch?v=kN12NzvMpIc&lc=UgwrSacnF0sivEr

6OAp4AaABAg 

Abdullah Alsulami ( .2012 :رد .)  اإلعالم يثير جداًل بمحاوالت إدخال السينما في

. ]ملف فيديو[. استرجعت من  ةالسعودي

https://www.youtube.com/watch?v=kN12NzvMpIc&lc=UgwaJCcpi1uAz

wjCWvt4AaABAg 

ABOSTAM999 ( .13  ،2017، ديسمبر  .)البراك على سماح   ن تعليق الشيخ عبد الرحم

 https://youtu.be/ZygVGEsJmy4. ]ملف فيديو[. استرجعت من  السينما بالسعودية 

https://youtu.be/kN12NzvMpIc
https://www.youtube.com/watch?v=kN12NzvMpIc&lc=UgwrSacnF0sivEr6OAp4AaABAg
https://www.youtube.com/watch?v=kN12NzvMpIc&lc=UgwrSacnF0sivEr6OAp4AaABAg
https://www.youtube.com/watch?v=kN12NzvMpIc&lc=UgwaJCcpi1uAzwjCWvt4AaABAg
https://www.youtube.com/watch?v=kN12NzvMpIc&lc=UgwaJCcpi1uAzwjCWvt4AaABAg
https://youtu.be/ZygVGEsJmy4

