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قبل أيــام أدى الســيد نيجيرفــان بارزانــي اليمني 
الدستورية بوصفه رئيساً لإلقليم ومن بعده انتخب 
السيد مســرور بارزاني ابن عمه رئيســاً للوزراء في 
ســابقة نظر اليهــا الكثير من املراقبــني واملعنيني 
بوصفها إشارة الى جتميع الســلطات في يد عائلة 
واحــدة.. والبعــض كان يرى فيها بعض الشــكوك 
السياســية املعروفة ومنها اخملاوف من التسلط وما 

الى ذلك.. كيف انتهينا الى هذه النتيجة؟ 
الواقع السياســي املعاش يلقي بثقله على الكائن 
وخياراته وسلوكه.. ففي أيام النضال تكون األولويات 
واالســتحقاقات مرتبطــة بعناصر محــددة أمامنا 
وامليــدان امتحان كبيــر لنضالية الفــرد واجلماعة، 
أكانت حزبــاً أم تنظيماً، ولكن تلــك احملددات تتميز 
بالوضوح والتلقائية والشــفافية. فكل عمل أو قول 
مرتبط كما ترتبط السلســلة بــروح اجلماعة التي 

يغذيها الفرد. 
أمــا العمل السياســي في أيام احلكم فتكتســب 
القضايا وامللفــات والتحديات مميــزات محيرة وغير 
متطابقة مع الوضوح السابق. هكذا رأيت التحوالت 
التي حصلت في السياسة احملددة التي عرفتها جيداً 
ايام عملي وكفاحي مع املناضلني األكراد واكتسبت 
منهم خصاالً تتشابه مع ما كّونهم وأنشأ بنيانهم 
وتوزعهــم. وبهــذه الشــاكلة جرى ترتيــب احلياة 
واالســتحقاقات واملكاسب واخلسارات على أسس ال 
تكاد ترتبط باملاضي القريب. فمن كان يظن أن األكراد 
سيصبحون سلطة كبرى بالطريقة التي هم عليها 
اآلن؟ وسيرى املتابع بدهشــة كيف ترجم املناضلون 
األكراد أهدافهم الى هذا الشكل امللتبس اليوم؟ ولم 
يعد يثير دهشــة األغلبية الكبرى من أبناء الشعب 
العراقي كيف تتسرب أموال النفط الى مسارب أخرى 
ال يعرفها أعضاء البرملان الكردي أو العراقي وال الوزراء 
أنفسهم. أي قانون يرسم هذا األمر ويتحكم فيه؟ ال 
نعلم وال ميكن أن نعلم مســتقبالً أسرار امللف املثير 
الذي هو أســاس اخلالفات مع احلكومة العراقية التي 
يفترض أنها شريكة في النضال الكردي ومساهمة 

في الواقع السياسي واحلكم في العراق. 
وســيظل الكثيرون في موقع التشــكيك وانعدام 
الثقة حتى يحصل غير ذلك. وحتى يجيب الســيدان 
نيجيرفان ومســرور البارزانيني على األســئلة التي 
ال تزال مطروحــة. فالعالقات مع بغــداد واحلكومة 
املركزية ال ميكن أن تســتوي من دون أن حتسم ملفات 
النفط على املستويني القانوني وامليداني. أي االنتهاء 
من حســم قانون النفط والغاز وتســوية اخلالفات 
املرتبطة برفض أربيل تســليم مستحقات متزايدة 
عن بيع النفط خارج مؤسســة سومو املتخصصة 

واملسؤولة الوحيدة في العراق. 
كمــا أننا نتوقع من املســؤولني البارزين اجلديدين أن 
يحســما ملفات املناطق املتنازع عليها وفقاً ألحكام 
املادة 140 من الدســتور وما يتخلفهــا من اتفاقات 
دســتورية متوافق عليها بــني الطرفني. ونحن ندرك 
أن هــذه امللفات تنطوي على تعقيــدات وتقاطعات 
معقــدة ولكننا في وضع ال ميكن جتاهله أو التغاضي 
عنــه. بل علينــا أن نتجاوز حقل االلغــام هذا بثقة 
وشــجاعة وصوالً الــى اتفاق وطني عراقي شــامل 
يقطع الطريق على أعداء العراق ويفرح أصدقاءه. فيا 
أيها الســادة األكراد ال تتوقعوا ان يواجهكم الناس 
بالرضــوخ واخلنوع أمــام متســككم بالواقع احلالي 
فاجليل اجلديد من املواطنني ال يشبه املناضلني العرب 
الدكتاتورية، فهو  الذين شــاركوكم الكفاح ضــد 
جيل براغماتــي وعملي وبعيد عن مناخات الصداقة 
والكفــاح.. وما لم يجــر األمر على هــذه الصيغة 
فالشكوك والتشكيك باألكراد وبني صفوفهم سوف 
يتوسع ويشمل مساحات أخرى قد ال ميكن السيطرة 

عليها.. وقد تتهدد وحدتنا النضالية املشتركة. 

حتى نظل في بوتقة نضالية 
واحدة مع الشعب الكردي 
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السليمانية ـ عباس كاريزي:
سياسية  اوســاط  تعقد  بينما 
وشــعبية في اقليم كردســتان 
املرحلة  تشــهد  ان  علــى  اماال 
املقبلــة من عمــر االقليم نقلة 
االصالحات  اجــراء  باجتاه  نوعية 
السياســية، ومعاجلة املســائل 
العالقــة وتطبيــع العالقة بني 
واحلكومــة  اقليــم كردســتان 
اجلمهورية  رئيس  حمل  االحتادية، 
برهم صالح خالل مشاركته في 
مراســم اداء القســم القانوني 
بارزاني  نيجيرفان  االقليم  لرئيس 
العالقة  املشــكالت  مبادرة حلل 

مع بغداد.
 وقــال حســن جهــاد املتحدث 
في  اجلمهورية  رئاســة  باســم 
التي  تصريــح جلريدة "اژانــس" 
باللغة  الســليمانية  في  تصدر 
الكرديــة تابعته الصباح اجلديد، 
ان " مشــاركة رئيس اجلمهورية 
نيجيرفان  تنصيب  في مراســم 
رئيســا لالقليم، القت  بارزانــي 
اهتماما وترحيبا من قبل شــتى 
السياسية"،  واالوساط  االحزاب 
حمل  "صالــح  ان  الى  مشــيرا 
ملعاجلة  مشــروعني  جعبته  في 

املشــكالت العالقة بــني املركز 
واالقليم". 

وانهــت زيارة رئيــس اجلمهورية 
برهم صالــح الى أربيل، قطيعة 
استمرت الكثر من ثمانية اشهر، 
بعد التوتــر بني رئيس اجلمهورية 
على  الدميقراطي  احلــزب  وقيادة 
خلفيــة الصراع علــى منصب 
ان  ويتوقع  اجلمهوريــة،  رئيــس 
يســهم انهــاء القطيعــة في 
بناء مرحلــة جديدة من العالقة 
بني احلكومــة االحتادية وحكومة 

االقليم. 
واضاف حســن جهــاد، ان "زيارة 
صالح فضالً عن انها تسهم في 
حتسني العالقة بني بغداد واربيل، 
مبادرة  طياتهــا  في  حتمل  فهي 
الداخلية  املشــكالت  ملعاجلــة 

لإلقليم". 
وتابــع "هناك مشــروع اعد من 
قبل رئيــس اجلمهورية يدعو الى 
ان تعمــل احلكومــة املقبلة في 
اقليم كردســتان باســرع وقت 
على تشكيل وفد رفيع املستوى 
لزيارة بغــداد، بهدف ايجاد حلول 

جذرية للمسائل العالقة".
تتمة ص2

حل المشكالت وتطبيع العالقة مع بغداد
من أولويات رئيس اإلقليم

نيجيرفان يكلف مسرور بتشكيل حكومة االقليم

a

بغداد ـ الصباح الجديد:

أفاد مصــدر مواكب بــأن العراق 
لم "يلتــزم بالكامل" باتفاق أوبك 
النفطــي، في وقــت رفعت فيه 
تقديرات  بتروليوم  بريتيش  شركة 
العراقي  اخلــام  النفط  احتياطي 

الى املرتبة اخلامسة عامليا.
وذكــر تقريــر صــادر عــن "بنك 
الكويت الوطنــي"، أمس األربعاء، 
بــأن العراق لم يلتزم بنســبة 16 
فــي املئة اضافــة الــى نيجيريا 
بنســبة 153 في املئــة، في حني 
لعب  تواصل  الســعودية  أن  أكد 
اإلنتاج،  خفــض  في  احملوري  الدور 
إذ خفضت اململكــة إنتاجها إلى 
9.74 مليــون برميــل يوميــا في 
ألف   569 أقل مبقدار  أي  نيســان، 
الرســمية  حصتها  مــن  برميل 
وبالتزام بنسبة 277 في املئة، في 
واإلمارات  الكويت  حني ســجلت، 

العربية املتحــدة، معدالت التزام 
بنســبة 132 و112 في املئة على 

التوالي".
الغضبان  ثامــر  النفط  وزير  لكن 
أكــد، االســبوع املاضــي، إلتزام 

العراق باحلصــة املتفق عليها في 
االجتماع األخير للمنظمة، إذ قال، 
على هامش منتدى بطرســبورج 
االقتصادي الدولي، إن العراق ملتزم 
%5.4؛  بنســبة  اإلنتاج  بخفــض 

مبا يعادل 220 ألــف برميل يوميا؛ 
النفطية  السوق  سعيا الستقرار 

مبا يالئم املنتجني واملستهلكني.
وأشار الغضبان إلى "جناح منظمة 
النفط  سوق  اســتقرار  في  أوبك 

الذي شــهد  املاضي،  العام  خالل 
النفط"،  تراجعا كبيرا في أسعار 
مضيفا أنــه بحث مع العديد من 
الشــركات العاملية ســبل تعزيز 
بغداد،  املشترك مع  التعاون  أوجه 
الستقرار  االخيرة  ســعي  مؤكدا 

سوق النفط.
في السياق، رفعت شركة بريتيش 
احتياطــي  تقديــرات  بتروليــوم 
النفط اخلام في العراق الى خامس 
دولة في العالم واململكة العربية 
أول  12 ٪، وهو  السعودية بنسبة 
االحتياطيات  فــي  رئيــس  تغيير 

املقدرة للبالد منذ عام 1989.
لعام  اإلحصائــي  تقريرهــا  وفي 
الشركة  أعادت  اإلحصائي،   2019
بعــض  ضبــط  البريطانيــة 
مما  الســعودي،  الغاز  احتياطيات 
ســمح للريــاض باالقتــراب من 
فنزويــال أعلــى القائمــة كأكبر 

حامل احتياطي في العالم.
تتمة ص2

تقريـر

العراق الخامس عالميا في احتياطي النفط
وتقرير: بغداد لم تلتزم باتفاق "أوبك+"

فيما اكد الغضبان التزام البالد بالحصة المقررة..

الصباح اجلديد ـ وكاالت:
قال مســؤولون إيرانيــون لرويترز 
إن طهران ســتطلب مــن اليابان 
وواشنطن  طهران  بني  التوســط 
النفطية  العقوبــات  لتخفيــف 

املفروضة من الواليات املتحدة.
تأتي تلــك التصريحات قبيل زيارة 
يقــوم بها رئيس الــوزراء الياباني 

شينزو آبي إليران.
وســيكون آبي أول زعيــم ياباني 
اإلســالمية  الثورة  منذ  إيران  يزور 
عام 1979 وتأتي زيارته مع تصاعد 

والواليات  إيــران  بــني  التوتــرات 
املتحدة مما أثار مخاوف من نشوب 
صراع عســكري آخر في منطقة 

الشرق األوسط.
وقال مســؤول إيراني كبير لرويترز 
”بإمــكان اليابــان االســهام في 
تخفيــف التوتر اجلــاري بني إيران 
وأمريكا، كبادرة حســن نية، يجب 
علــى أمريكا إما رفــع العقوبات 
النفطيــة غير العادلــة أو متديد 
اإلعفاءات أو تعليقها )العقوبات(“.

وقال مســؤول آخر: ”الســيد آبي 

ميكــن أن يكــون وســيطا مهما 
لتيسير ذلك“.

ورحــب الرئيس األميركــي دونالد 
التعامل  آبي في  ترامب مبساهمة 
مع إيران وذلك خالل زيارته لليابان 

الشهر املاضي.
قالت  ذي صلــة،  علــى صعيــد 
إيرانيــة ومصادر بصناعة  مصادر 
البتروكيماويــات العاملية إن إيران 
اجتهت للعمل على زيادة صادراتها 

من البتروكيماويات..
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف رئيس حتالف سائرون في 
ديالــى النائب برهــان املعموري 
امس االربعاء، عن وجود شبهات 
فساد تتعلق بسجناء فضائيني، 
مطالبــاً رئيس اجمللــس األعلى 
ملكافحة الفساد بتشكيل جلنة 

لتقصي احلقائق.
تلقت  بيان  فــي  املعموري  وقال 
"الصباح اجلديد" نسخة منه ان 
"دائرة االصالح تعد من أهم دوائر 
وزارة العدل كونها مسؤولة عن 

جميع الســجون فــي العراق"، 
ميزانية  "تكلــف  إنهــا  مبيناً 
املليارات  عشرات  شهرياً  الدولة 
لتغطيــة تكاليف عقود إطعام 

السجناء".
شــبهات  "هنالك  ان  وأضــاف 
فساد تشــير إلى وجود سجناء 
فضائيني ضمن عقود اإلطعام"، 
الفتــاً إلى ان "هذه الشــبهات 
تتســبب بإهدار مبالــغ مالية 
طائلــة وتضع أكثــر من عالمة 
دائــرة  أداء  حــول  اســتفهام 

اإلصالح".
ودعا مدير عام دائرة اإلصالح إلى 
احلقيقية  االعداد  "الكشف عن 
للســجناء واالفصاح عن مبالغ 
بشكل  الدقيقة  اإلطعام  عقود 
علنــي"، مطالبــاً رئيس اجمللس 
األعلى ملكافحة الفســاد عادل 
عبداملهــدي بـ"تشــكيل جلنة 
لتقصــي احلقائــق والتأكد من 
عدم وجــود ســجناء فضائيني 
ومحاسبة كل من يتسبب بهدر 

املال العام".

ايران تسارع لزيادة مبيعات البتروكيماويات وتطلب 
من اليابان التوسط بينها والواليات المتحدة 

نائب يطالب بتقصي الحقائق جراء "شبهات"
بصرف تخصيصات اطعام لسجناء فضائيين

انطالق أعمال معرض العراق للطيران 
2بنسخته السابعة في مطار بغداد الدولي  الزحام في بغداد.. معاناة يومية مستمرة تستدعي 

2حلوال رسمية اكثر من رفع كتل او فتح منطقة

حقول النفط اجلنوبية "ارشيف"

مسرور بارزاني يعتزم لم الشمل الكردي وتقديم حكومته قبل موعدها

بغداد - وعد الشمري:
واالعمار، أمس  أكد حتالف االصالح 
مرشحني  خمســة  وجود  األربعاء، 
رئيس  أتهم  لكنه  الداخلية،  لوزارة 
املهدي  عبد  عــادل  الوزراء  مجلس 
لغاية  باالمتنــاع عــن عرضهــم 

حصــول توافق بني زعمــاء الكتل 
السياسية، مبيناً أن مجلس النواب 
مستعد لعقد جلسة في أي وقت 

بغية مترير الوزارات الشاغرة.
التحالف عالء  النائــب عــن  وقال 
الربيعي فــي تصريح إلى "الصباح 

اجلديــد"، إن "العــراق يعانــي من 
مشكالت عديدة، وجزء من عملية 
حلها هو اكمال الكابينة الوزارية".

واضــاف الربيعي، أن "مؤسســات 
الدولة شــكت على مدى 15 عاماً 
من عدم اختيار الوزراء املناســبني، 

وادى ذلــك إلى تراجــع على جميع 
املستويات".

وأشــار، إلــى أن "معلوماتنا تفيد 
بأن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد 
املهدي لديه خمســة مرشــحني 

لوزارة الداخلية".

وبــني أن "الكتــل تطالــب عبــد 
املهدي بأن يختار مرشــحاً مناسباً 
من اخلمســة الذين وقــع االختيار 
عليهم، فمن غير املعقول أن يكون 
باملواصفات  يتمتعون  ال  جميعهم 

املطلوبة".

وأوضح الربيعي، أن "مجلس النواب 
مستعد لعقد جلسة في اي وقت 
يقوم من خاللها عبد املهدي بعرض 
الوزارات  وبقية  الداخلية  مرشــح 

الشاغرة بغية التصويت عليهم".
تتمة ص2

االصالح واالعمار:5 مرشحين للداخلية وعبد المهدي يربط الوزارات الشاغرة بتوافق الكتل"
أكد أن ال بوادر لحل األزمة

اسماعيل زاير

دعا عضو مجلس النواب عن بغداد 
آراس حبيب كرمي ، إلى إشــاعة روح 

األمل حني يكون هناك إجناز.
وقال حبيب: “أنا دائماً متفائل ولذلك 
أتفاعل مع األخبــار املفرحة. فحني 
ملواد  العراق  إعمــار  ينطلق معرض 
والكهرباء  التحتيــة  والبنى  البناء 
وامليــاه مبشــاركة 11 دولة فإن هذا 
مؤشــر على أن هناك عمالً يتطلب 
“مشــاركة   أن  مباركته”،مبينــاً 
120 شــركة متخصصــة من دول 
مختلفة عربية وأجنبية مؤشر على 

أن العجلة تدور والعافية درجات”.
واضاف: “خبر آخر مفــرح أيضا هو 
اإلعالن عن إكتفائنا من احلنطة هذا 
العــام برغم احلرائــق الرهيبة التي 
طالت أهم محصول إســتراتيجي 

ميثل أحد ركائز أمننا الغذائي”.
روح  اليه إشــاعة  “ما نحتاج  وتابع 
األمل حني يكون هنــاك إجناز ونقد 
األمر  يتطلــب  حني  ســلبي  ماهو 

ذلك”.

النائب آراس حبيب يشيد بإنجازين
ويدعو الى إشاعة روح األمل
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الصباح الجديد - متابعة:

في خضم الســعي اليومي لإلبقاء 
علــى أســباب الــرزق واملعيشــة 
التــي باتــت تتذبذب بــن الدمعة 
واالبتسامة، لم تخرج أحاديث ركاب 

املركبات كثيرا عن دائرة املألوف.
 الــكل يتنــاول الزحــام املتواصل 
ولكن  شــوارعها،  فــي  واليومــي 
تختلف حســب  نظــر  بوجهــات 
ثقافات املتحدثــن الذين يتجاذبون 
أطــراف احلديث عن أســبابها على 
الرغــم من عدم معرفــة بعضهم 

البعض.
وبرغم رفع اآلف الكتل الكونكريتية 
عن اغلب شــوارع العاصمة بغداد، 
وفتح املنطقة اخلضراء بشــوارعها 
امام املواطنن، إال ان معاناة املواطن 
البغــدادي مســتمرة مــع الزحام، 
فضجيج منبهــات املركبات وحرارة 
ترتفــع صباحا وظهيرة  محركاتها 
مع انتهاء الدوام الرســمي للدوائر 
واصحابها مجبرين  املركبات  لتقف 

في طوابير طويلة. 
الزحام  بعد  انزعاجــه  وأبدى  متَلَمل 
الذي رافقه اثنــاء عودته الى منزله 
ولعدة ساعات فقال املواطن اسالم 
احدى  فــي  يعمل  الــذي  محمــد 
للقطاع  االدويــة  مذاخر  شــركات 
اخلاص التي تقع في منطقة الكرادة 
الشوارع  »االزدحامات في  إن  ب بغداد 
اصبحت مــن الظواهر املألوفة لدى 
املواطن البغدادي ســواء كانت في 
الصبــاح او املســاء«، مضيفا وهو 
يروي »مأســاة« يوميه لـ إن »الوقت 
الذي يســتغرقه للوصول من عمله 
الى منزله اكثر من ســاعة في حن 

ان الوقــت ال يتجــاوز 10 دقائق في 
التي تخلو في بعض  اوقات العطل 

االحيان من االزدحامات«.
ويرى ان »كثــرة اعداد املركبات التي 
ان  تزايــد يقلقنــا«، مبينا  هي في 
»شــوارعنا اصبحت ال تســتوعب 
هذا الكم مــن املركبات بالرغم من 
افتتاح الكثير منهــا بعد ان كانت 

مغلقة«.
ويقول املواطن حمزة ناصر إن »ازالة 
الكتل الكونكريتية من الشوارع لم 

تسعفنا للتخلص من االزدحامات«، 
مبينــا ان »جميع دول العالم وحتى 
وانفاق  اجلوار تقوم بعمل مجسرات 
لتسهيل انسيابية املركبات عندما 

جتد ان هناك حاجة ماسة لذلك«.
اصبحت  »االزدحامات  ان  ويضيــف 
احلياة،  وتعطيــل  الرزق  لقتــل  اداة 
مؤكدا ان »الدول ال تتقدم مع وجود 

وسائل اتصاالت ونقل متخلفة«.
فــي حن يعزو حســن عبــود احد 
الى »كثرة سيارات  الزحام  االسباب 

االجرة«، مبينا ان »معظم املواطنن 
اخلاصة  ســياراتهم  بتحويل  قاموا 
الى اجرة ممــا اربك النقــل واحدث 
عبود  ويرصد   ، متواصلة«  ازدحامات 
وتقنن  تنظيم  »عــدم  حديثه  عبر 
حلركة ســيارات االجرة فــي العراق 
فالــكل يعمل كســائق اجرة بدون 
ضوابط«، مبينــا ان »افضل احللول 
وهو مــا متبع بــدول العالم واكثر 
دول اجلوار هو قيام شــركة معينة 
نقل  لغرض  اجرة  بتشغيل سيارات 

املواطنن«.
وتؤكــد مديريــة املــرور العامة أن 
السبب الرئيس للزحام يتمثل بكثرة 
اعــداد املركبات، اذ يقــول العميد 
املرور  عمار وليد من اعــالم مديرية 
أن »الســبب االول فــي االزدحامات 
هو عــدد املركبات الذي ال يتالءم مع 
شــبكة النقل«، مبينــا ان »هناك 
مليون و880 مركبــة في العاصمة 

بغداد وحدها«.
ويضيف وليد أن »االســباب االخرى 

التي تتفرع منها هو عدم وجود طرق 
ومجسرات  وطرق ســريعة  حلقية 
كثيــرة، كمــا ان البنــى التحتية 
للطــرق التــي تعتبــر ضرورية من 
عالمــات وتخطيــط اغلبهــا غير 
متوفرة« ، ويشــير الى ان »وسائط 
النقل اجلماعية غير متوفرة كاملترو 
والقطــار واعتماد املواطن البغدادي 
على وسائط النقل اخلاصة للوصول 
الى غايته مما ادى الــى كثرة الزخم 

املروري«.
مــن جانبه اكد اخلبيــر االقتصادي 
ضرغــام محمد علــي أن »االزدحام 
بشــكل عــام يؤثــر علــى عصب 
التنميــة املتمثــل بالنقــل ويؤخر 
عجلة االنتاج ويزيد من اســتهالك 
الوقــود ويرفع نســب التلوث ويزيد 
مــن اســتهالك املبانــي الناجت من 
االنبعاثــات الكاربونيــة« ، ويوضح 
علي ان »االزدحامات تؤثر ايضا على 
عنصر التسويق بشكل عام ويعتبر 
لقدرة  وتقليص  مهدرة  عمل  طاقة 

بذل اجلهد في اجملاالت االنتاجية«.
واكثر من هذا، تنعكس كثرة الزحام 
وتكرره على ســلوكية الشــخص 
بنحــو ســلبي، إذ تقــول الباحثة 
ان »كثرة  بيداء محمد:  االجتماعية 
االزدحامــات والوقوف فــي طوابير 
ان  ولســاعات من شــانها  طويلة 
وتعكس سلوكيات  التوتر  تســبب 
غير مرغوب بها في الشــارع، كما 
انها تؤثر على مزاجية املواطن داخل 
البيت بســبب الضغط النفســي 

الذي يتحمله في الشارع«.
»الغضب  ان  الــى  وتشــير محمد 
الســريع والعدوانيــة علــى املدى 
الطويل ســوف يالزمان السائق مع 
وجود وكثــرة االزدحامات، فضال عن 

الوقت الذي يهدر بسببها«.
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جانب من الزحام اليومي في بغداد

 الكل يتناول الزحام 
المتواصل واليومي 
في شوارعها، 
ولكن بوجهات نظر 
تختلف حسب ثقافات 
المتحدثين الذين 
يتجاذبون أطراف 
الحديث عن أسبابها 
على الرغم من عدم 
معرفة بعضهم 
البعض

بغداد ـ الصباح الجديد:
حث رئيس حتالف اإلصالح واإلعمار، الســيد عمار 
احلكيم، على ضرورة إنصاف ذوي شهداء سبايكر.

وقال السيد عمار احلكيم في بيان تلقت »الصباح 
اجلديد« نســخة منه »بلوعة وأســى متــر علينا 
الذكرى اخلامســة جلرمية ســبايكر التي ما زالت 
توخز الضمائــر احلية نظرا لبشــاعتها وفداحة 
اخلطب فيها، حيث أرواح آالف الشــباب العراقي 
أزهقت بفعل احلقد الظالمي الغادر أبان انتكاسة 

حزيران ٢٠١٤«.
وأضاف »نحن إذ نســتذكر هذا الوجــع العراقي 
نحث الســلطتن التشــريعية والتنفيذية على 
إنصاف ذوي شــهداء هذه اجملزرة وكشف أركانها 
وتشــخيص جناتها وتقدميهم إلــى القضاء كي 

ينالوا جزاءهم«.
كما دعــا الســيد عمــار احلكيــم »املنظمات 
اإلنســانية واحلقوقيــة العاملية إلــى توثيق هذه 
الفاجعــة واعتبارها جرمية نكراء يندى لها اجلبن، 
تغمد اهلل شهداء العراق بواسع رحمته وألهمنا 

وذويهم الصبر والسلوان«.

حل املشكالت وتطبيع العالقة 
مع بغداد من أولويات رئيس 

اإلقليم
ان  عنــه،  الصحيفــة  وذكــرت 
»املعلومــات تشــير الــى ان برهم 
صالــح حمــل في حقيبتــه خالل 
زيارته الى اربيل مؤخرا مشــروعن، 
الداخلية  احداها ملعاجلة املشكالت 
بن  اخلالفات  وخصوصا  االقليم  في 
احلــزب الدميقراطي واالحتاد الوطني، 
واالخر يخص الية معاجلة املشكالت 

بن بغداد واربيل«.   
من جانبه عبر املستشار في رئاسة 
اجلمهورية ســاالر محمود عن امله 
في، ان تسهم زيارة رئيس اجلمهورية 
الى اربيل بفتح صفحة جديدة من 
الدميقراطــي واالحتاد  العالقة بــن 
الوطني من جهة وبن اربيل وبغداد 

من جهة اخرى.
»رئيس اجلمهورية  ان  وتابع محمود، 
انشــغل خــالل زيارته الــى اربيل 
االثنــن املاضــي باجــراء اتصاالت 
في  املسؤولن  بن  وحوارات مكثفة 
احلــزب الدميقراطي واالحتاد الوطني، 
ملعاجلة مشــكالت االقليم، اضافة 
الى مشكالت االقليم مع احلكومة 
االحتاديــة، وقدم توضيحا عن فحوى 
مشــروعه ملعاجلة املشكالت لتلك 

األطراف«.  
وبينما اصدر رئيس االقليم نيجيرفان 
اول  االربعاء  امــس  بارزاني مســاء 
بارزاني  بتكليف مسرور  له  مرسوم 
املقبلة،  االقليم  حكومة  لتشكيل 
في  السياســي  املكتب  اكد عضو 
الكردســتاني  الدميقراطي  احلــزب 
العالقة  »تطبيع  ان  ابراهيم،  جعفر 
ومعاجلة املسائل العالقة مع بغداد 
اولويات  ســلم  مقدمة  فــي  تأتي 

رئيس االقليم نيجيرفان بارزاني«. 
واضــاف، ان »بنــاء عالقــات جيدة 
اربيل وبغداد مهمة  مســتقرة بن 
نيجيرفان  االقليم  لرئيس  اساسية 
بارزاني، مضيفا ان النجاح في هذه 
املهمة ليست صعبة على بارزاني«.  

واشار ابراهيم، الى ان »بارزاني الذي 
نصب في مراسم مهيبة في اربيل 
لالقليم، ســيكون  رئيســا  االثنن 
داعما اساســيا لتحقيق االستقرار 
في العــراق والتفاهم مــع بغداد«، 
الفتــا الــى ان »بارزاني سيســعى 
لكي تكون الســنوات االربع املقبلة 
مســتقرة تضمــن االمــن واحلياة 
الكرمية للمواطنن في كردستان«.  

النفط وملف املناطق املتنازع عليها 
الدســتور،  140 من  املــادة  وتنفيذ 
وامليزانيــة تعد اهــم امللفات التي 
نيجيرفان  االقليم  رئيس  ســيعمل 
االقليم  حكومــة  ورئيس  بارزانــي 
املقبل مســرور بارزاني العمل على 
معاجلتهــا مع احلكومــة االحتادية، 
اســتنادا على العالقــات الوطيدة 
بن رئيس الــوزراء عادل عبد املهدي 

واملسؤولن في اقليم كردستان.  
وفي السياق،علمت الصباح اجلديد، 
ان الدميقراطــي يخطــط لتقــدمي 
الكابينــة  وزراء  باســماء  قائمــة 
اجلديدة خــالل 20 يومــا الى هيئة 
رئاســة برملان كردستان، بعد اصدار 
تكليــف رســمي من قبــل رئيس 
بتشكيل  بارزاني  ملســرور  االقليم، 

الكابينة اجلديدة حلكومة االقليم.
ســيقوم  املرســوم  صــدور  وبعد 
الدميقراطي مسرور  مرشــح احلزب 
السياســية  االحزاب  بزيارة  بارزاني 
باملشــاركتها  رغبتها  اعلنت  التي 
اسماء  لتقدمي  االقليم  حكومة  في 
مرشيحها لشغل املناصب الوزارية 
فــي الكابينــة اجلديــدة حلكومة 

االقليم.
وقــال اوميد خوشــناو رئيس كتلة 
احلــزب الدميقراطــي فــي برملــان 
»يتوقع  انه  دواۆۆژ،  ملوقع  كردستان 
بعد تكليف مســرور بارزاني ان يتم 
قبل  اجلديــدة  الكابينة  تشــكيل 
املوعــده احملدد لهــا، الن املناصب مت 
توزيعها بن االطراف املشــاركة في 

احلكومة«.

االصالح واالعمار:5 مرشحني 
للداخلية وعبد املهدي يربط 

الوزارات الشاغرة بتوافق الكتل«
وأكــد أن »%80 من خالفات الوزارات 
الشاغرة تتعلق بوزارة الداخلية؛ ألن 
بقيــة احلقائب الســيما الدفاع قد 
حســمت وال توجد اعتراضات على 

مرشحيها«.
وأفاد الربيعــي، بأن »حتالف االصالح 
واالعمــار بجميــع مكوناتــه في 
مقدمتهم نواب سائرون سيكونون 
مع مترير أي من املرشــحن اخلمسة 
اذا متتــع باملواصفات املطلوبة إلدارة 
اســتكمال  يعرقلوا  ولــن  مهامه 
الكابينــة اكثــر من الوقــت الذي 

مضى«.
ولفــت، إلــى أن »املعاييــر التي مت 
االتفــاق عليها ما زالــت ذاتها ولم 
يطرأ عليها تغيير بأن يكون املرشح 
الداخلي  االمــن  فــي قوى  ضابطاً 
بالنسبة لوزارة الداخلية اضافة إلى 
السيرة  والكفاءة وحســن  النزاهة 
والســلوك وأال يكــون قد تســنم 

منصباً وزارياً في وقت سابق«.
وأكمــل الربيعــي بالقــول إن »ما 
يعاب على رئيس مجلس الوزراء أنه 
يرمي الكرة فــي ملعب قادة الكتل 
السياسية وبالتالي ميتنع عن ارسال 
توافق  االسماء بحجة عدم حصول 
لغاية االن، برغــم مطالبات النواب 
بضرورة تقدمي املرشحن بأسرع وقت 
بوصفهم اصحــاب الصالحية في 

متريرهم«.
من جانبــه، ذكر النائــب االخر عن 
العتابي، في حديث  التحالف ستار 
»الكتل  أن  اجلديــد«،  »الصباح  إلى 
قبل  اعلنت  قد  السياســية كانت 
شــهر رمضــان أنها وصلــت إلى 
نهاية حوارات اســتكمال الكابينة 

الوزارية«.
وأضــاف العتابي، ان »البــرود الذي 
طرأ على املشــهد السياســي في 
االســابيع االخيرة حــال دون تقدمي 

اسماء املرشحن«.

ونوه، إلــى ان »حصول مشــكالت 
سياسية بن الكتل عقدت املوقف 
وجعلــت من عمليــة االتفاق على 
املرشــحن في هذه املرحلة مهمة 

صعبة«.
وزارة  أن »موضــوع  العتابــي،  وأورد 
الداخلية قد يكون هو العائق االكبر، 
لكــن ايضاً لدينا مشــكلة تتعلق 
الكردي  البيت  داخــل  العدل  بوزارة 
وارتباط حسمها بتسمية محافظ 
كركوك والنــزاع بن االحتاد الوطني 
الكردســتاني واحلــزب الدميقراطي 

الكردستاني«.
يشــار إلى أن احلكومــة احلالية ما 
زالت تعاني شــغور اربع وزارات وهي 
العدل والتربيــة والداخلية والدفاع 
بسبب اخلالفات على مرشحيها بن 

القوى السياسية.

ايران تسارع لزيادة مبيعات 
البتروكيماويات وتطلب من 

اليابان التوسط بينها والواليات 
املتحدة 

والســعي لفتــح أســواق جديدة 
للتعويــض عن انخفــاض مبيعات 
اآلن خطر  تواجــه  لكنهــا  النفط 
فقدان تلك اإليرادات بالغة األهمية 
مع تشــديد واشــنطن للعقوبات 

على طهران.
منها  اثنــان  وقالت مصادر ســتة 
مسؤوالن كبيران باحلكومة اإليرانية 
إن طهــران تبيع كميــات أكبر من 
من  بأقل  البتروكيماوية  املنتجــات 
أســعار الســوق في دول من بينها 
أعادت  والهند منذ  والصن  البرازيل 
الواليات املتحدة فرض عقوبات على 
صادرات إيــران النفطية في نوفمبر 

تشرين الثاني املاضي.
وتشــير بيانات تتبع السفن املتاحة 
أيضا إلى زيادة في حجم الشحنات 

الشهرية منذ ذلك الوقت.
ومــن احملتمــل أن تكون املســارعة 
البتروكيماويات  مبيعــات  لزيــادة 
مؤشرا على مدى جناح إدارة الرئيس 

األميركــي دونالد ترامــب في خنق 
التي  اإليرانيــة  النفطيــة  املــوارد 
شــهدت تراجعا أكبر مما حدث في 
فترة العقوبات الســابقة في العام 

.2012
األربعة  وقالت مصــادر الصناعــة 
التي  العقوبــات  برغم ســريان  إن 
الثاني  نوفمبر تشــرين  بدأت فــي 
درجة  فثمة  البتروكيماويــات  على 
مــن الغمــوض تكتنفها بســبب 
اليوريا  أنواع منتجاتها ومنها  تعدد 
والنشادر وامليثانول األمر الذي سمح 

إليران مبواصلة البيع.
غيــر أن وزارة اخلزانــة األميركيــة 
حتركت لتشــديد القيود وذلك مبنع 
تعامالت  أي  إبــرام  الشــركات من 
إيرانيــة  مجموعــة  أكبــر  مــع 
للبتروكيماويات وهي شركة اخلليج 
الفارسي للصناعات البتروكيماوية 
اســتنادا إلى الصالت التي تربطها 
باحلرس الثوري اإليراني. كما تســري 
العقوبات على 39 شركة تابعة لها 

وعلى وكالء مبيعاتها في اخلارج.
تنوي  إنهــا  اخلزانــة  وزارة  وقالــت 
على  اجلديــدة  العقوبات  تطبيــق 
البتروكيماويات بقوة، ومن الصعب 
تقديــر دخــل إيــران عمومــا من 
البتروكيماويات، ثاني أكبر صناعات 
التصديــر فــي البالد بعــد النفط 
والغاز، غير أن مســؤولن قالوا في 
شــباط إن اإليرادات غيــر النفطية 
جتاوزت اإليرادات من صادرات النفط.

العراق اخلامس عامليا في 
احتياطي النفط وتقرير: بغداد لم 

تلتزم باتفاق »أوبك+«
إن  بتروليــوم  بريتــش  وقالــت 
في  املؤكدة  النفطية  االحتياطيات 
قد  الســعودية  العربية  اململكــة 
عدلت إلــى 297.7 مليار برميل في 
نهاية عام 2018 من 266.2 مليار في 
العام الســابق، بفارق 303 مليارات 

عن فنزويال.
الثالثة  املرتبــة  فــي  كندا  وجاءت 

باحتياطــي بلغ 168 مليــار برميل، 
تليها إيران بـ 156 مليار، والعراق بـ 

147 مليار.
على مستوى األســعار، نزلت هذه 
نحو اثنن باملئة أمس، متأثرة سلبا 
بفعــل توقعات طلب أضعف وزيادة 
مخزونــات اخلــام األميركية برغم 
تنامي التوقعات بتمديد تخفيضات 

اإلنتاج احلالية التي تقودها أوبك.
ونزلت العقــود اآلجلة خلام القياس 
1.16 دوالر  العاملــي مزيــج برنــت 
 61.13 1.86 باملئــة إلي  للبرميل أو 

دوالر للبرميل.
وهبطت العقــود اآلجلة خلام غرب 
تكساس الوســيط األميركي 1.04 
دوالر أو 1.95 باملئــة إلي 52.23 دوالر 

للبرميل.
الطاقة  معلومات  إدارة  وخفضــت 
األميركية توقعاتهــا لنمو الطلب 
العاملي على النفط في 2019 وإنتاج 
اخلــام األميركي في تقرير شــهري 

صدر يوم الثالثاء.
وخفضــت اإلدارة توقعاتهــا لنمو 
الطلب العاملي علي اخلام بواقع 160 
ألف برميل يوميــا إلى 1.22 مليون 
برميــل يوميــا وقلصــت توقعات 
اإلنتــاج األميركي لعــام 2019 إلى 
12.32 مليون برميل يوميا أي مبا يقل 
140 ألف برميــل يوميا عن توقعات 

أيار.
خملزونات  مفاجئة  زيــادة  أبقت  كما 
النفط حتت  أسعار  األميركية  اخلام 

ضغط.
وبحســب معهد البترول األميركي 
يوم الثالثاء، زادت مخزونات الواليات 
 4.9 النفط اخلام مبقدار  املتحدة من 
مليون برميل على مدى أسبوع حتى 
السابع من حزيران إلى 482.8 مليون 
برميــل، وذلك مقارنــة مع توقعات 
احملللن بانخفاضها مبقدار 481 ألف 

برميل.
ومــن املقــرر أن تصــدر البيانــات 
الرسمية من إدارة معلومات الطاقة 

األميركية.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – انفجار رمانة 
أفاد مصدر امني في الشرطة العراقية 
امــس ، األربعاء، بانفجــار »رمانة« قرب 
منــزل في قضاء املدائن جنوب شــرقي 

بغداد.
وقال املصدر إن »رمانــة يدوية انفجرت 
قرب منــزل ضمن منطقــة الباوي في 
االنفجار  أن  املدائــن«، مضيفــا  قضاء 
»أســفر عن وقوع أضرار مادية بواجهة 

املنزل وأضرار بعجلة صاحب الدار«.

ديالى – اعتقال ارهابي 
اعلــن مصــدر امنــي فــي مديريــة 
االربعاء،  االستخبارات العسكرية امس 
اللوجســتي  الدعم  اعتقال مســؤول 

للدواعش في ديالى.
مديريــة  »مفــارز  ان  املصــدر  وقــال 
الفرقة  في  العســكرية  االستخبارات 

اســتخبارات  وبالتعاون مع  اخلامســة 
لواء املشاة ٢٠ متكنت من القبض على 
أحد االرهابيــن في قرية خزرج منطقة 
الندا في ديالــى« ، مضيفا ان »االرهابي 
مســؤول عن تقدمي الدعم اللوجستي 
ديالى(  بـ)واليــة  للدواعش مبا تســمى 
قدموا  الذين  األمنيــن  عناصرها  وأحد 
معلومــات عــن قطعاتنــا واملتعاونن 
معها »، مؤكدة انه »يعد أحد املطلوبن 
للقضاء مبوجب مذكرة قبض على وفق 

أحكام املادة ٤ إرهاب«.

كركوك – اندالع حريق  
افاد مصدر امني في شــرطة محافظة 
كركوك امس االربعاء باندالع النيران في 
انبــوب للنفط على الطريق الرئيس بن 

كركوك والسليمانية.
وقــال املصدر ان »حريقــا اندلع بانبوب 
للنفــط علــى الطريــق الرئيــس بن 

كركوك والســليمانية والذي يســمى 
طريــق حولي«، مشــيرا الــى ان »فرق 
الدفاع املدني تعمــل حاليا على اخماد 
احلريــق« ، وما يزال ســبب اندالع احلريق 

غير معروف«.

بابل – عملية تفتيش 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
بابل امس االربعاء اعتقال متهم بقضايا 

اإلرهاب »اخلطيرة« شمالي احملافظة.
وقال املصدر إن »قوات من فوج الطوارئ 
الرابع التابعة لقيادة شرطة بابل متكنت 
االستخبارات  مع  والتعاون  باالشــتراك 
وجهاز األمن الوطني ومفارز أمن األفراد، 
مــن إعتقــال متهم بقضايــا اإلرهاب 
اخلطيرة مطلوبا على وفق املادة الرابعة 
من قانــون مكافحة االرهــاب، على إثر 
إجــراء عمليــة التفتيــش الدقيق في 
سيطرة املدخل الشمالي للمحافظة ».

صالح الدين – عملية امنية 
أعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
صالح الدين امــس االربعاء، عن انطالق 
عملية أمنية في عدد من القرى احملاذية 

حملافظة ديالى .
وقال املصدر ان »قوة أمنية مشتركة من 
شرطة احملافظة شرعت بتنفيذ عملية 
أمنية لتمشــيط قرى )عمر مندان وام 
الى معسكر  الغزالن وصنيديج( وصوال 
)عائشة(« ، مضيفا ان »العملية االمنية 
تهــدف ملالحقة فلــول عصابات داعش 
الواقعة ضمن  املناطق  االرهابية وتأمن 
الشريط احلدودي مع احملافظات االخرى«.

الديوانية – ممارسة امنية 
اكد مصدر امني في شــرطة محافظة 
الديوانية امس االربعاء ان ســيطرة درع 
اجلنوب القت القبض على متهم وجدت 

بحوزتــه كمية من احلبــوب اخملدرة في 
أثناء تفتيشــه من قبل أفراد السيطرة 
حيث مت إرساله إلى مركز شرطة سومر  

للتحقيق معه.
مركز  ومفــارز  دوريات  املصــدر  واضاف 
الشــامية وغماس نفذت ممارسة أمنية 
ملتابعــة تنفيــذ أوامر إلقــاء القبض 
الصــادرة من القضاء بحــق املطلوبن 
ألقــت مــن خاللهــا القبــض على 5 
تتعلق  بقضايــا مختلفــة  متهمــن 

باملشاجرات والتهديد.

كربالء – عمليات امنية 
متكنت مفارز قســم األمن الســياحي 
اســتخبارات  مديريــة  الــى  التابــع 
ومكافحة ارهاب محافظة كربالء خالل 
النصف األول من العام احلالي من  إغالق 
الوهمية  السياحية  الشركات  عدد من 
والفنــادق واملطاعم غير االصولية على 

وفق الضوابط القانونية .
كما مت خالل هذه املدة ترحيل مخالفن 
من اجلنســيات األجنبية والقاء القبض 
على متهمن مطلوبن  الى العدالة من 
ضمنهم على وفق أحكام املادة 4 إرهاب 

والقتل العمد .

ميسان – نزاع مسلح 
كشــف مصــدر أمنــي في شــرطة 
محافظة ميســان امــس االربعاء عن 
إصابة شــخص بنــزاع عشــائري في 

محافظة ميسان.
وقــال املصدر إن »نزاعاً عشــائرياً اندلع 
مســاء يوم امس االول في منطقة ابو 
رمانة مبحافظة ميسان في اثناء تواجد 
احدى الفرق اجلوالــة التابعة ملفوضية 
األنتخابات، ما ادى الى إصابة شــخص 
وتعرض ســيارة املوظفن الى اضرار اثر 
اطالق العيارات النارية« ، مضيفا انه »مت 

حجز ســيارة املفوضية من قبل قاضي 
اإلجراءات  اكتمــال  لغــرض  التحقيق 

التحقيقية«.

نينوى – اعتقال مطلوبني 
اعلن املتحــدث باســم وزارة الداخلية 
اللواء ســعد معن امــس االربعاء عن 
اعتقــال عدد من املطلوبــن واملتهمن 
بقضايــا اخلطف واالرهــاب في جانبي 

مدينة  املوصل.
وقال املتحــدث ان »مديريــة مكافحة 
إجــرام قيــادة شــرطة نينــوى وبناًء 
على أوامــر قبض صادرة عــن القضاء 
القــت القبض على عــدد من املتهمن 
واملطلوبــن بجرائــم ســرقة وخطف 
وباالرهاب علــى وفق املــادة 4/ ارهاب ، 
القبــض عليهم في  انــه »مت  مضيفا 
اماكن متفرقة من اجلانب األمين واأليسر 

ملدينة املوصل«.

انفجار رمانة يدوية في المدائن جنوب شرقي بغداد * اعتقال مسؤول الدعم اللوجستي للدواعش وسط ديالى
اندالع نزاع عشائري مسلح في محافظة ميسان * اعتقال مطلوبين بقضايا الخطف واالرهاب في الموصل
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انطالق أعمال معرض العراق 
للطيران بنسخته السابعة 

في مطار بغداد الدولي 
بغداد _ الصباح الجديد:

برعاية وزيــر النقل املهندس عبد اهلل لعيبي ممثال 
عــن رئيس الــوزراء إضافة الى ممثلي الســفارات 
والهيئات الدبلوماسية في البالد وممثلي املنظمات 
الدولية للطيران املدني  ، انطلقت أعمال معرض 
العراق للطيران بنســخته الســابعة في مطار 
بغداد الدولي الذي تنظمه سلطة الطيران املدني 
العراقــي بالتعاون مع شــركة العــدل لتنظيم 

املعارض واملؤمترات اإلماراتية.
 وقال مدير عام سلطة الطيران املدني السيد علي 
خليل ابراهيم خالل كلمته االفتتاحية للمعرض " 
أن انطالقة معرض طيران العراق بدورته السابعة 
يعد اخلطوة االولى لصناعــة الطيران في العراق 
، من خالل باكورة عمــل وجهد متواصل من قبل 
املعنين واخملتصن بهدف تواجد أشــخاص دولين 
رائدين في مجال الطيــران من منظمات الطيران 
املدنية الدولية والعديد مــن الزمالء في منطقة 

الشرق االوسط ومن مختلف دول العالم ، 
وأكــد بأن الطيران اليوم  هو صناعة تســهم في 
رفع مســتويات الدخل للبلــد وتوفير فرص عمل 
كبيرة للمواطنن والعمل على تطويره والتي هي 
صناعة متكاملة من املطار الى شركات الطيران 
الــى اخلدمات التــي تقدم للمســافرين ، أضافة 
الى تطويــر اقتصادياتها ومناهجهــا وإجراءاتها 
وســيكون هذا املعرض فرصة متاحة امام اجلميع  
مــن القطاع اخلاص والقطــاع احلكومي واجلهات 
الدولية التي تشــارك في هــذا املعرض ، وتضمن 
املعرض عرضــا تفصيليا ملدراء املطــارات احمللية 
العراقية مت خالله استعراض ابرز اخلطط واملشاريع 
التي من شانها فتح آفاق اقتصادية للمؤسسات 
الوطنية بهدف تطوير أعمالها من خالل الدخول 

ببرامج مع هيئات وشركات دولية ...
ملزيد من املعلومات التواصل مع العالقات العامة 
واإلعالم في ســلطة الطيران املدني العراقي عبر 

مواقعها وصفحاتها الرسمية...

الحكيم يطالب بإنصاف 
ذوي شهداء جريمة سبايكر 

وتقديم الجناة للعدالة
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واحد من رواد ظاهرة السينما
 السياسية في اوروبا

الصورة اإليجابية للعربي 
في السينما العالمية

تاريخ السينما التجريبية الطليعة احالم أكيرا كيراساوا..
التاريخية )1916  1930( أكيرا كيراســاوا هو اخملــرج الياباني االكثر شــهرة ليس على 

مســتوى السينما اليابانية فحسب بل على مستوى السينما 
العاملية كذلــك ، كان له تأثيره الواضح على مســيرة العديد 
مــن اخملرجني اليابانيني ،فمنذ اخراجه الول افالمه » سانشــيرو 
سوغانا »  اتخذت مســيرته مسارا تصاعديا لم يتوقف إال في 
العام 1998 عام وفاته وهو املولود في العام 1910 ، لم تكن حياة 
كيراســاوا حياة اعتيادية خصوصا وانه عاش وكان شاهدا على 

حربني عامليتني...

تُعد بدايات الســينما، بحّد ذاتها، جتريبية، كما تشــهد على ذلك 
الفترة التي ســبقت الســينما، والبحوث التقنية للــرّواد األوائل 
)إيتّيني ـ جول ماري، األخوين لومّيير، جورج ميلّييس، أو إميل كول(، 
وخالل العشرينّيات ظهر مصطلح »الطليعة« بهدف اإلشارة إلى 
األفالم التي أجُنــزت في إطار حركة البيانــات الفنية الكبرى التي 

استهدفت تغيير الفّن...

10101112 المغرب - عبد الكريم واكريم باريس - ترجمة صالح سرمينيكاظم مرشد السلوم 

م السينما االميركية صورة العربي واملسلم فقط بشكل  لم تُقدِّ
منطي وســيئ، بل درجت ومنذ نشــأتها على رسم صور مغلوطة 
َمت صورة السود  ومســيئة ألعراق أخرى، إذ هنالك أفالم كثيرة َقدَّ
بشكل ســلبي وحتقيري لعدة عقود، قبل أن يتم إعادة النظر في 
هذه الصورة خصوصا بعد دخول الســود كفاعلني أساسيني في 

صناعة السينما بهوليود...

ظلت الفئات الشــعبية متأخرة نســبيا في ادراك قيمة الفيلم 
كوســيط تعبيري يوظف للدعاية والتثقيف، ألنها ظلت تتشبث 
بوســائل دعايتهــا التقليدية القائمــة على الكلمــة املكتوبة 
واملسموعة، اال ان الســنوات االولى التي اعقبت سقوط الفاشية 
االيطاليــة، شــهدت ايطاليا نهضــة كبيرة لصناعة الســينما 

االيطالية...

روما : موسى الخميسي
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

كاظم مرشد السلوم

الزاد الثقافــي واملعرفي الذي تقدمه جريدة 
الصبــاح اجلديد لقرائهــا كل يوم، وتدعمه 
مبلحــق »زاد« األســبوعي الــذي يتنوع بني 
االدب والرياضــة ، والعلــوم ، واالقتصــاد  ، 
تدعمه هــذه املرة بزاد معرفي وثقافي وفني 
جديد، هو ملحق زاد السينمائي، هذا القرار 
الذي جــاء من هيئة التحريــر يؤكد اهمية 
الفن الســينمائي في حياة الناس في كل 
مكان، فالســينما ليس مجرد حدوته متتد 

لساعة او ســاعتني، بل هي وسيلة تواصل 
وتالقح ثقافي بني الشــعوب، اسهمت في 
التعرف علــى ثقافات وحضــارات لم نكن 
لنتعرف عليهــا لوال األفالم الســينمائية 
التي تشــاهد في شــتى  دول العالم، ورمبا 
ال يقرأ الكثير من النــاس كتابا او صحيفة 
بشكل يومي ، ولكنهم بالتأكيد يشاهدون 
فيلما ســينمائيا رمبا يوميا او اسبوعيا في 
اقل تقدير ، خصوصا بعد االنتشــار الواسع 
للفضائيات العربيــة والعاملية التي تعرض 
عشرات االفالم يوميا ، من هنا تأتي السينما، 
وأهميــة ان يكتب عنها فــي الصحف، في 

سبيل إشاعة ثقافة سينمائية بني الناس ، 
تعمل على توجيه ذائقة املشاهد نحو األفالم 
اجليدة، وقراءة وحتليل األفالم خللق فهم أكبر 
لتيمــة الفلــم الســينمائي، فالكثير من 
جهات اإلنتاج تضع في حســاباتها أهدافا 
محــددة إلنتاج هذا الفلــم او ذاك، فبعض 
األفالم حتوي الكثير من الرسائل السياسية 
التي يراد إيصالها الى املتلقي ، وقد تشكل 
الرســائل خطــورة كبيــرة على من  هذه 
يشــاهدها، من خالل تأثيرها عليه بشكل 
ســلبي أو إيجابي ، وشــهدت احلرب الباردة 
بني املعسكرين االشــتراكي والغربي، انتاج 

العديد من هذا النوع من األفالم ، حتى يقال 
ان واحدا من أسباب انهيار االحتاد السوفيتي  
هو األفالم السينمائية التي كانت توجه الى 
شعوب االحتاد، وبالتالي كانت هذه الشعوب 

مهيأة للتغير الذي حدث. 
بعض الدول متتلــك ماكنات انتاج ضخمة 
مثل هوليود التي يتجاوز انتاجها األلف فلم 
سنويا، توزع وتعرض في جميع دول العالم، 
هذه املاكنة اإلنتاجية الضخمة توجه باجتاه 
إشاعة الثقافة الغربية عموما واألميركية 
خصوصا بني املشــاهدين ألفالمها، مراهنة 
علــى التماهي الذي ميكــن ان يحدث لهم 

سواء مع ابطال الفلم، أو حكايته،
كذلك فان الســينما هي وســيلة تواشج 
بينهــا وبني بقيــة الفنــون واآلداب، لذلك 
أخذت الكثير مــن مواضيعها من الروايات 
املهمــة، وكانت ســببا في انتشــار هذه 
الروايات في بعض األحيــان، فروايات جنيب 
محفــوظ التي حول معظمهــا الى أفالم 
ســينمائية، لم يقرأها الكثير من املصريني 
بل شــاهدوها أفالما، في الفترة التي كانت 
نسبة االمية عالية سواء في مصر او بقية 

الدول العربية.
لكل ذلــك تأتي أهميــة ان تكــون هناك 

صفحة ســينمائية في جميــع الصحف 
التــي تصدر ، ســواء في العــراق او غيره، 
هــذه الصفحة موجودة في جريدة الصباح 
اجلديد، لكــن وجود ملحق ســينمائي، قد 
يكــون له األهميــة األكبر، لســعة وتنوع 
املواضيع الســينمائية التــي يحتويها، مبا 
يخلق فائــدة أكبر للقارئ ، ســواء املهتم 
بالشــأن الســينمائي ومتخصص فيه او 
للقارئ الذي ميتلك حب االطالع على خفايا 
الفن الســينمائي ، ومــا حتمله أفالمه من 
، وكذلك كيفيــة صناعة هذه  مواضيــع 

األفالم ، ومعرفة حيـاة جنومهـا.

نحو االهتمام بالفن السابع ونشر الثقافة السينمائية

انطالق أول مهرجان ألفالم 
األنميشين في العراق    12
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بعد التجربة 
والخبرة الكبيرة 
التي اكتسبها ، 
اخرج في العام 

1990 واحدا من 
اهم افالمه » 

أحالم كيراساوا 
» وهو عبارة 
عن مجموعة 
افالم قصيرة 
، هي احالمه 
السينمائية ، 

او هي ما حلم 
به ذات يوم ما 
واراد ان يحوله 

الى فيلم او 
يحكيه الى الناس 

من خالل سرد 
صوري وظف فيه 

فنطازيا خياالت 
االحالم / متناوال 

مايشغل باله ، 
نتيجة االشكاالت 

التي تواجه 
العالم التي لم 

تنته بانتهاء 
الحرب العالمية 
الثانية ، او حتى 

انتهاء الحرب 
الباردة بين الدول 
الكبرى ، فالخطر 

مازال قائما 
، مع التطور 
التكنولوجي 

الهائل خصوصا 
في مجال 

الصناعة النووية 
، وبالتالي فان 

أحالم  االنسان ال 
بد ان تتأثر بهذا 

الخطر ، فكيف اذا 
كانت احالم فنان 

ومخرج اسمه » 
اكيرا كيراساوا »

نشأت طليعيٌة 
تسجيليٌة تتماشى 

مع السينما 
التجريدية، وهكذا، 

بعد أن أخرج 
»والتر روتمان« 

 Opus( فيلمه
I(، وكان بمنزلة 

باليه صافية 
من األشكال 

الجيومترية، بدأ 
يهتم بتصوير 

لقطاتٍ واقعية، 
في عام 1927 أنجز 

 Berlin symphonie(
 )d›une grande ville

ـ برلين سيمفونية 
مدينة كبيرة ـ 

ومن خالل اشتغال 
مونتاجيّ بارع 

يرتكز على عالقات 
أشكال، وإيقاع، 

يُظهر 24 ساعة 
من نشاط مدينة

الملف10

كاظم مرشد السلوم 

أكيرا كيراســاوا هو اخملــرج الياباني 
االكثر شــهرة ليس على مســتوى 
الســينما اليابانية فحسب بل على 
مستوى الســينما العاملية كذلك ، 
كان له تأثيره الواضح على مســيرة 
،فمنذ  اليابانيني  اخملرجني  من  العديد 
» سانشــيرو  افالمه  الول  اخراجــه 
ســوغانا »  اتخذت مسيرته مسارا 
تصاعديــا لم يتوقــف إال في العام 
1998 عام وفاته وهو املولود في العام 
1910 ، لم تكن حياة كيراساوا حياة 
وانــه عاش وكان  اعتيادية خصوصا 
شــاهدا على حربــني عامليتني ، اثرت 
وبشكل كبير على واقع بالده اليابان 
، وحتــول هذه  وعلى ثقافة شــعبه 
البالد من قوة عســكرية كبيرة الى 
قوة اقتصادية هائلة ، ورمبا كانت هذه 
اليابان  فضيلة احلرب الكبيــرة على 

بلدا وشعبا .
هــذا التأثير كان واضحــا في اعمال 
اخملرج كيراساو ، وهو املنحدر من أحدى 
عائالت الســاموراي ، التي تســتمد 
تقاليدها من عمق ديني هائل ، وكان 
السبعة  الساموراي  الشهير  فيلمه 
دليال علــى ذلك وكذلك بقية افالمه 
، لكنه استطاع وبذكاء كبير  من أن 
يحاكي الســينما العاملية من خالل 
اتباع طرق االخراج الغربية االمر الذي 
اســهم الى حد ما فــي جناح وتقبل 
افالمه في الغرب ، وتعاطفهم معها 

.
استمر في جناحاته على الرغم من أن 
نقاد السينما في اليابان كان لديهم 
شكوكهم بسبب طريقة عمله غير 
التقليدية إلى عام 1971 حني أصابه 
اكتئاب بعد فشــل فيلمه ” الطائر 
األحمر” و لم يجد متويالً ألول فيلم له 
باأللوان فنجــا بصعوبة من محاولة 
انتحار، ثم عاد إلى اإلخراج بفيلم من 
إنتاج مشــترك ياباني روسي “ديرسو 
أوزوال” في 1975 الذي حصد أوسكار 

أفضل فيلم أجنبي في عام 1976، و 
استمر بنجاحاته الكبيرة حتى مماته 
في 1998 عن عمــر يناهز الـ 88 بعد 
قضائه ملــا يقارب الـ 57 ســنة في 
عالم األفالم و التي أخرج من خاللها 

30 فيلماً.

بعــد التجربة واخلبــرة الكبيرة التي 
اكتسبها ، اخرج في العام 1990 واحدا 
من اهم افالمه » أحالم كيراســاوا » 
وهو عبارة عن مجموعة افالم قصيرة 
، هي احالمه السينمائية ، او هي ما 
حلــم به ذات يوم مــا واراد ان يحوله 
الى فيلم او يحكيــه الى الناس من 
خالل سرد صوري وظف فيه فنطازيا 
مايشــغل  متناوال   / االحالم  خياالت 
التي تواجه  ، نتيجة االشكاالت  باله 
العالم التي لم تنتــه بانتهاء احلرب 
العاملية الثانية ، او حتى انتهاء احلرب 
البــاردة بني الدول الكبــرى ، فاخلطر 
مازال قائما ، مع التطور التكنولوجي 
الهائل خصوصا في مجال الصناعة 
النووية ، وبالتالي فان أحالم  االنسان 
ال بــد ان تتأثر بهذا اخلطر ، فكيف اذا 
كانت احالم فنان ومخرج اســمه » 

اكيرا كيراساوا »  
ثمانية  احالم هــي مايحويه الفيلم 
، احللــم االول بعنــوان » الشــمس 
تشــرق من خالل السجب » يتحدث 
عن طفــل اليأبه بتحذير امه فيخرج  
في يوم تقيم فيه بنات آوى عرســها 
، فيتعرض الى الطرد من البيت بعد 
ان تســلمه امه سيفا ، وتطلب منه 
الذهاب الى بنات أوى واالعتذار منهم 

.
رمبــا اراد كيراســاوا ان يتحــدث عن 
والقاســية  املنضبطــة  التربيــة 
اخلاضعة للتربيــة واالفكار والعقائد 
اليابانية املتأصلة في اجملتمع ، وكيف 
ميكن ان تصنع من الطفل رجال يواجه 

االزمات .
معاجلــة كيراســاوا للحكاية كانت 
اراد  أخــاذة، كونه  بدهشــة بصرية 
ان يخفــف من جزعنــا على مصير 

الطفل فكانت صــوره حلقول بأزهار 
جميلة وقوس قــزح رمبا ال نراه كثيرا 
في حياتنا ولكــن ميكن ان نتخيله او 

نحلم به .
احللــم الثاني كان بعنوان »بســتان 
اخلوخ » وهو عبــارة عن عرض صوري 
يقتــرب كثيــرا من عــروض الدمى 
اليابانية مبالبسها التراثية ،  والطفل 
الذي رمبا يكون هو نفســه كيراساوا 
حاضرا يحاكي ارواح األشجار، وحياة 

البراعم املتجسدة على شكل فتيات 
ورجال جميلني ،

التناول مت من خالل مايشــبه العرض 
املســرحي على ســفح تــل اخضر، 
العديد من  امــام  يقــف  والطفــل 
االشــخاص الذين هم ارواح اشــجار 
اخلوخ يتوســلهم ان اليذبل بســتان 
اخلوخ الذي يحب فتتحقق له امنيته .

احللم الثالث هو » العاصفة الثلجية 
» وهــو حلم يتحدث عن متســلقي 

جبــال يابانيني يتعرضــون لعاصفة 
اليســتطيعون  شــديدة  ثلجيــة 
مقاومتها ، هنا ايضا تبرز شــخصية 
القائد الساموراي البطل الذي يقاوم 
العاصفــة الخر رمق ثم يستســلم 
، ليصحوا علــى حلم فتــاة تخبره 
ان العاصفــة انتهــت وان الثلج بدأ 
بالذوبان ، ولكــن متى ، هل كان ذلك 
بعــد موتهــم ، ام نهــم وصلوا الى 
معســكرهم فعال كما نادوا في اخر 

الفيلم 

احللــم الرابع هــو » النفــق » تاثير 
الكونية واضحا في هذا احللم  احلرب 
والقائد الشجاع يجب ان ال يخرج من 
العقيدة  معركة خاسرة حيا حسب 
الســاموارية املتأصلــة في جســد 
اجملتمع الياباني ، فماذا اذا خرج كذلك 

؟ 
منســحبا يصــل القائد الــى نفق 
مظلم ، يخرج من خالله كلب بشــع 
املتفجــرات تتبعه  البس حــزام من 
كتيبة من اجليــش هي كتيبة القائد 
التي ابيدت كلها في املعركة ، يؤدون 
التحية له ويعلنون انتهاءاملعركة من 
دون خســائر ، فهم االبطال وان ماتوا 
، هنا يقــول لهم كلمة مؤثرة ، انهم 
النهاية  في  ولكن  ابطاال  يسمونكم 
انتــم موتــى ، كنت امتنــى  لو مت 
معكم ، أمرهم بالرجوع من حيث اتوا 
،ثم  يتركه كيراســاوا مع الكلب في 
نهاية مفتوحة بني املوت  واحلياة التي 

يفصلها كلب بشع .
احللم اخلامس ورمبــا  االهم من حيث 
اللغة  االخراج واســتعمال عناصــر 
السينمائية هو حلم » الغربان » حيث 
يبحث كيراساوا عن الرسام الشهير 
فان كوخ وهو الذي كان هاويا للرسم 
فــي بداياتــه ، ودخل كليــة الفنون 
اجلميلة قبل ان يتجه الى الســينما ، 
يجد فان كوخ في احد حقول القمح 
ومازال الضماد يلف اذنه التي قطعها 
قبل ايام ، مارتن سكوســيزي وكوفاء 
لكيراساوا هو من مثل دور فان كوخ .

كوخ اليعيره اهتمامه ويتركه ليدخل 
باحثــا عنه عبر العديــد من لوحاته 
الــى احلقل الشــهير الذي  ، ليصل 

رسمه فان كوخ وقد مألته الغربان .
احللم الســادس هو االنفجار االحمر 
لبراكني جبــل فوجي » وهو حتذير من 
خطر بناء املفاعــالت النووية ، حيث 
يتنبــأ بانفجار متسلســل لســتة 
مفاعالت نووية ، فيهرب السكان الى 
البحر ، ليلقوا بانفســهم كي ميوتوا 
غرقا بــدال من احلريــق ، خبير علمي 
يتحدث عن ضرر الغازات السامة التي 
تطلفها املفاعالت ويذكر اســماءها 
العلمية تأكيدا من كيراســاوا على 

زيادة التحذير . 
احللم السابع هو حلم مكمل للحلم 
الســادس حيث يتحدث عــن نتائج 
مــاوراء الكارثــة التي ميكــن ان حتل 
باالرض وشــعوبها فنبتــة الهندباء 
البرية تكون عشرات اضعاف حجمها 
يسلم  ال  االنساني  والشكل  والعقل 

من تأثير مدمر كذلك .
احللم االخير هو قرية الطواحني املائية 
، يحاول كيراساوا العودة الى البدايات 
حيث الناس تعيش ببســاطة كبيرة 
بالها مكتفية  وليس ثمة ما يشغل 
من كل شيء من خالل ماتوفره االرض 
واملاء ، حتى املوت يحتفلون به ، وليس 
ثمة مشــكلة من حدوثه ، هو حلم 
بقرية او مدينة فاضلــة وهو امر رمبا 
ال يوجــد حتى في القرى القصية من 

االرض.
كيراساوا صنع قرية غاية في اجلمال 
 ، الدهشــة  تثير  ، مناظــر طبيعية 
نتمنى جميعا ان نعيش فيها ولكنها 
في نهاية االمر حلــم ال يتحقق في 
عالم يشهد صراعا وازمات رمبا حتقق 
االحــالم الكارثية واخمليفــة اكثر من 

االحالم الرومانسية اجلميلة 
اخيرا قدم كيراســاوا مــن خالل هذا 
دهشــة  ضمن  فنية  لوحات  الفيلم 
بصرية هائلــة ، تؤكد علو كعبه في 
االخراج السينمائي ، لذلك كان بحق 

املمثل الكبير للسينما اليابانية .

احالم أكيرا كيراساوا..

تاريخ السينما التجريبية الطليعة التاريخية )1916  1930(
آماندا روبلز، وجولي سافيللي

باريس - ترجمة صالح سرميني

تُعــد بدايات الســينما، بحــّد ذاتها، 
جتريبية، كما تشــهد على ذلك الفترة 
والبحوث  الســينما،  التــي ســبقت 
التقنيــة للرّواد األوائــل )إيتّيني ـ جول 
مــاري، األخوين لومّيير، جورج ميلّييس، 
أو إميــل كــول(، وخالل العشــرينّيات 
بهدف  »الطليعــة«  مصطلــح  ظهر 
اإلشارة إلى األفالم التي أجُنزت في إطار 
حركــة البيانات الفنيــة الكبرى التي 
الفّن، واجملتمع معاً  اســتهدفت تغيير 
)املُســتقبلية، التكعيبية، التجريدية، 

الدادائية، السوريالية، والبنائية(.
الــرّواد ســينمائينّي  أولئك  لم يكــن 
فنانني/رســامني،  كانوا  بل  فحســب، 
تشــكيليني، مصوريــن، أو شــعراء ـ 
يناضلــون من أجل »ســينما صافية« 
تتجــاوز إمــالءات الســرّد املوروثة من 

الرواية، واملسرح.
وفــي هذا احلــراك، شــاركت مبادرات 
متعــددة االختصاصــات في أســّس 

السينما التجريبية.
والتي  األولــى للطليعة،  تلك احلركات 
يُقال عنها »تاريخية«، تشكلت أساساً 
في أوروبــا )إيطاليــا، أملانيا، فرنســا، 
وبريطانيا(، وكانت تســعى إلى تأكيد 
مواقع جمالية جديدة عن طريق جتريٍب 
الصناعية  الســينما  يواجه  شــكليٍّ 

املُهيمنة.
يقترح املؤرخون التمّييز بني ثالثة تياراٍت 

رئيسة:
ـ التعبيرية الفرنسية.

ـ الطليعيات التسجيلية.
ـ وطليعــة »البحث« التي تشــير إلى 

جتارب شكلّية أكثر راديكالية.

1916: بيان السينما املُستقبلية

املستقبلية، أّسسها الشاعر اإليطالي 
»فيليّبو توّماسو مارينيتي«، وهي حركٌة 

أدبيٌة متددت سريعاً إلى الفنون األخرى.
حتتفــي  التكعيبّيــة،  مــن  قريبــٌة 
املُســتقبلية بجمــال العالم احلديث، 

واآلالت، واملدن.
في عــام 1916 نشــر »مارينيتي« بيان 
الســينما املُســتقبلية، وأعلــن فيه، 
بأّن هذه الطليعة الســينمائية سوف 
تتموقع في ملتقى طرق فنوٍن مختلفة: 
»ســوف تكــون أفالمنــا ... قصائــد، 
...، بحوثاً  خطاباٍت، وأشعاراً سينمائية 
موســيقية ســينمائية )تنافر، توافق، 
ســيمفونيات إميــاءاٍت، أفعــال، ألوان، 

خطوط، .. إلخ(«.
في العام نفســه ، كتــب »مارينيتي« 
سيناريو بعنوان )Vita futurista( أخرجه 
»أرنالدو جينا«، وقدم فيه مجموعًة من 
داخل  اضطراباً  يُحدثون  املُســتقبلّيني 

حانٍة بورجوازية في فلورنسا، وفي عام 
1958 ضاعــت نســخة الفيلم خالل 

محاولة ترميمها.

1919 : الطليعة التعبيرية

في عام 1917، أثمر اللقاء بني »جيرمني 
دوالك«، و«لوّي ديلوك« عن إمكانية إجناز 
فيلــم )La Fête Espagnole( ـ العيد 
اإلســباني ـ )1919(، وبشــكٍل أوسع، 
نشــأت أول حركة طليعية للســينما 
الفرنســية معروفة أيضاً حتت اســم 
التعبيرية  )وهي تختلف عن  التعبيرية 

األملانية(.
بعيداً عن جذرية حركاٍت طليعية أخرى، 
اهتّم الســينمائيان بتحويل السينما 

احلكائية إلى مناطق أكثر تعبيريًة.
 El( مارســل لوهربييــه« فــي فيلم«
Dorado( عــام 1921، »رينيه كلير« في 
فيلم )Paris qui dort(ـ  باريس التي تنام 
ـ عام 1923، وأيضاً »جان إبستاين«، بدأ 
هؤالء باكتشــاف اإلمكانيات البصرية 
للفيلم عــن طريق التجــارب اخملتلفة 
في تأطيــر اللقطات، حركات الكاميرا، 
التشــّوهات  والضوء،  الظــّل،  عالقات 
وضوح  عــدم  العدســات،  عن  الناجتة 

الصورة، وتطابق الصور فوق بعضها.
بــدوره، دفع »آبــل غانــس« التجريب 
التقنــّي أبعد بكثيــر، متخيالً لفيلم 
املقاس  1927 توسيع  )Napoléon( عام 
التقليــدي عن طريــق التصوير بثالث 
كاميرات، ومن ثّم عــرَض الفيلم على 

ثالث شاشات.
وبدورهــا، تخّيــرت »جيرمــني دوالك« 
اجلذريــة باقترابهــا أخيراً مــن احلركة 
 La Coquille et( السوريالية مع فيلم 
le Clergyman( ـ القوقعة، ورجل الدين 

ـ عام 1927 الذي شــارك »أنتونان أرتو« 
في كتابته.

1921: السينما التجريدية

ظهر التجريــد في الرســم نحو عام 
1910، وكمــا احلــال فــي الســينما 
الطليعيــة، كانت الفكــرة ابتكارهم 
رســماً »صافياً«، متحــرراً من تبعيته 

للتشخيص.
فــي العشــرينّيات، عدٌد من رســامي 
التجريد أدخلوا إلى السينما أفكارهم 
واحلركة،  األشــكال،  تفكيــك  حــول 
والتالزم بني اإليقاع املوسيقّي، واأللوان، 

واألشكال.
رســاٌم  ريختــر«)1976-1888(  »هانــز 
أملانّي بتأثيــراٍت تعبيرية، وتكعيبية، أو 
»فايكينغ إيغيلنغ«)1880-1925(، رساٌم 
سويدّي قريب من احلركة الدادائية، بدآ 
جتارب بالرســم على لفائــف، ومن ثم 
تصويرهــا. )Rhythm 21( ـ إيقاع 21 ـ 
 La Symphonie (عام 1921 لـ«ريختر«، و
ـ  املائلة  الســيمفونية  ـ   )diagonale
عــام 1925 لـ«إيغيلنغ« يشــيران إلى 
بدايــة عدد مــن التجــارب انتهت مع 

صعود النازية.
هرب »ريختــر« إلى الواليــات املتحدة، 
وهنــاك تعــاون مــع فنانــني أوروبيني 
آخريــن منفيــنّي مثلــه: »مــان راي«، 
كالدير«،  »ألكسندر  أرنست«،  »ماكس 
و«مارســيل  ليجيه«،  »فرناند  وأيضــاً 
 Ballet( دوشــا«، حيث عدت أفالم مثل
Mécanique( ـ الباليــه امليكانيكيــة 
 )Anémic Cinéma(  ،1924 عــام  ـ 
عــام 1926 من بني عالمــات الطليعة 
التاريخية، وأحدث فيلمهما املشــترك 
)Dreams That Money Can Buy ( عام 

1947 تأثيراً على الســينمائيني األوائل 
لألندر غرواند األميركية.

1927 : سيمفونيات حضرية

نشــأت طليعيٌة تســجيليٌة تتماشى 
مع الســينما التجريدية، وهكذا، بعد 
 ،)Opus I( أن أخرج »والتر رومتان« فيلمه
وكان مبنزلة باليه صافية من األشكال 
اجليومتريــة، بدأ يهتم بتصوير لقطاٍت 
 Berlin( واقعية، فــي عام 1927 أجنــز
ـ   )symphonie d›une grande ville
برلني ســيمفونية مدينة كبيرة ـ ومن 
خالل اشــتغال مونتاجّي بــارع يرتكز 
على عالقات أشكال، وإيقاع، يُظهر 24 

ساعة من نشاط مدينة.
عــد الفيلــم حصيلة موجــة جتارب 
تلك  فيلمية حول موضوعاٍت حضرية، 
التــي بدأت تظهر إلى النــور مع فيلم 
)Manhatta( فــي عــام 1921 لـ«بــول 
ســتراند«، و«شارلز شــيلير«، أو فيلم 
)Rien que les heures( ـ ال شــيء إالّ 
الســاعات ـ في عــام 1926 لـ«ألبرتو 

كافالكانتي«.
 Jeux des reflets( وبدوره، شارك فيلم
et de la vitesse( الــذي متّ إجنازه خالل 
األعوام 1923-1925 لـ«هنري شوميت« 
في تلــك البحوث التجريدية عن طريق 

تشظية الواقع.
الحقــاً، عــرف الفيلم الســيمفونّي 
تنويعاٍت مختلفــة مع عددٍ من األفالم 
وأيضاً  إيفانــز«،  لـ«يوريس  القصيــرة 

أفالماً مثل:
دي  لـ«إميانويــل   1931 عــام   )Douro(
ـ   )À propos de Nice( أوليفييــرا«، 
فيما يتعلق مبدينة نيــس ـ عام 1930 

 L›Homme( لـ«جان فيغــو«، أو حتــى
à la caméra(ـ  رجــل الكاميــراـ  عام 
1929 لـ«دزيغا فيرتوف«، واسهمت هذه 
احلضرية  املناظر  باستكشــاف  األفالم 
في اشــتغاٍل تكوينّي بصرّي، ومونتاج 
إيقاعّي يقترب من الكتابة املوسيقية.

1929 : املونتاج السوفييتي
بني األعوام 1920 و1930، وعلى خلفيٍة 
السوفييتية  السينما  انطلقت  ثورية، 
الشــابة للبحث عن لغٍة ســينمائية 
جديدة تكون مبنزلة صدًى جملتمٍع جديد.

اهتمت هذه السينما بتتابع اللقطات، 
يتماشــى مع  وارتكزت علــى مونتاٍج 

جتارب »ليف كوليشوف«.
في عــام 1929، نالحظ من جهٍة فيلم 
)La Ligne générale( ـ اخلــط العام ـ 
االنتباه،  جذب  ومونتاج  لـ«إيزنشتاين«، 
 L›Homme à la( ومن جهٍة أخرى، فيلم
caméra( ـ رجل الكاميرا ـ لـ«فيرتوف، 

ومونتاج الفواصل.
جند أصــول مونتاج جــذب االنتباه في 
مســارح املنّوعات: وينطوي على حلظٍة 
قوية، مستقلة مبا يكفي كي تتخلص 
من الطبيعيــة، والتشــابه مع عرٍض 
مشــهدّي، وذلك من أجل إنتاج رّد فعل 

قوّي على املتفرج.
الفواصل عند  مونتــاج  بينما يشــير 
»دزيغا فيرتوف« إلى احلركة بني الصور، 
وانشــاء عالقــاٍت جديدة فــي الزمان، 
واملــكان كي جتعــل املتفرج يشــاهد 

العالم ألول مرة.
إذا كان هــذان املفهومــان من املونتاج 
املُتعدد األصــوات يختلفان في أماكن 
مختلفــة، فإنهمــا عملياً يشــاركان 
فــي الطليعة الســوفييتّية من خالل 
نزعتهما املشتركة ضّد الوهم الدرامي، 
وما سوف تُسميه السينما التقليدية 

السائدة »شفافية/وضوح«.
1929 : مؤمتر الزاراس

 في نهاية الســينما الصامتة، اجتمع 
واملُنظّرين  الســينمائيني،  من  البعض 
للتباحــث في مســتقبل الســينما 
املُســتقلة، حيث تعّرض نظام داعمي 
الفّن الذي كان يسمح بإنتاج هذا النوع 
من األعمال إلى اخلطر بســبب األزمة 
وصول  ومع   ،1929 عــام  االقتصاديــة 
أصبحت  ما  الصوتية، سرعان  احلوارات 
الســينما صناعــة جديدة، اســتولى 
عليها التجار الذيــن لم يكن يهّمهم 

التجريب الفنّي.
اجتمع هؤالء في قصر إحدى السيدات 
مــن مناصري الفــّن في إطــار »املؤمتر 
الدولــي للســينما املســتقلة«، ومع 
مضيفتهم السيدة » دو ماندرو« بحثوا 
في تخّيل إيجاد إمكانياٍت مؤّسساتية، 
أو قانونية أخرى من أجل االستمرار في 

إبداعهم.
كان مــن بــني املشــاركني: ســيرغي 
ألبرتــو  بــاالش،  بيــال  أيزنشــتاين، 

كافالكانتي، هانز ريختر، والتر رومتان،...
أفضى املؤمتــر إلى توصيات تأســيس 
شــركًة تعاونيــة لتنظيــم عــروض 
نوادي  املستقلة، وشــبكة  الســينما 
سينما، ووكالة صحفية، ولألسف، لم 
تستمر تلك املشاريع، ولكنها شحذت 
أهمية هذه الســينما خــارج النظام 

اإلنتاجّي، والتوزيعّي السائدين.
1930 : السوريالية

يســعى  الســوريالي  املشــروع  كان 
إلى جعلنا نكتشــف حقيقــًة أخرى، 
للتفكير  الالواعي  االشتغال  واستعادة 
انطالقــاً من تقنيــاٍت مثــل الكتابة 
األوتوماتيكية، واالســتيحاء من لعبة 

»اجلثة الفاتنة«، والكوالج.
أثارت الســينما إعجاباً شــديداً عند 
بالنســبة  وأصبحــت  الســورياليني، 
للمخرج »لويس بونويل«، و«ســلفادور 
دالي« آلــة حقيقة للحلــم، وفي عام 
 Un Chien( 1929 أخرجــا معاً فيلــم
andalou( ـ كلٌب أندلســّي ـ، ومن ثّم 
)L›Âge d›or(ـ  العصــر الذهبــيـ  في 
عــام 1930، كان هــذا الفيلــم املُدلل 

مبنزلة البيان السوريالي الثاني.
ريه«  »مان  كما  عصاميون  سينمائيون 
))L›Etoile de mer 1929 ـ جنمة البحر 

ـ، »جان كوكتو«
دم  ـ   )Le Sang d›un poète 1930(  
 La Pieuvre(  »شــاعر ـ، أو »بينليفيه
ـ  كانوا يحومون  1928(ـ األخطبــوط 
الذي ظّل  بروتــون«  أيضاً حول »أندريه 
ينتقد تلك السينما احللمية، ويعد بأن 
أمناط إنتاجها ليست سوريالية صارمة.
وعلى الرغم مــن العدد القليل لألفالم 
املُنتجة في كنفها، كان لتلك اجملموعة 
من األنقيــاء تأثيرها الكبير على القرن 
العشــرين، وبشــكٍل خــاّص، تاريــخ 
السينما التجريبية، كاشفة عن جانب 

الالوعي، واملصادفة في اإلبداع.
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استطاع المخرج 
اإلنجليزي ديفيد 
لين أن يُعطي 
صورة عن 
الشرق العربي 
واإلسالمي في 
فيلمَيه »لورس 
العرب« )1963( 
و«الطريق 
إلى الهند« 
)1984( خالية 
من الغرائبية 
والدونية، 
الصَِّفتان اللتان 
تطبعان أغلب 
األفالم الغربية 
التي تناولت 
قضايا لها 
عالقة بالعرب 
والمسلمين، 
والتي َظلَّت 
سجينة لتلك 
النظرة النمطية 
المتعالية 
والسياحية التي 
يحملها الغرب 
عن البلدان العربية 
واإلسالمية 
عموما، والتي ال 
تخرج عن صحراء 
مليئة بالبدو 
يركبون الجمال 
ويصرخون بصوت 
عال ويتصرفون 
برعونة وعنف

يبدو أن العرب 
ينتظرون لسنوات 
حتى يأتي 
مخرجون َذوُو 
رؤية إنسانية 
ليصوِّروا عنهم 
شخصيات ذات 
مالمحة إنسانية 
حقة. لكن هل 
للعرب أن يظلوا 
في انتظار 
مايُنتَجُ غربيا 
ليروا صُوَّرَهُم 
فيه وكيف تم 
تقديمها ، 
ليُحبطوا كل مرة 
ويندبوا حظهم 
البئيس، أم 
عليهم أن يُنتجوا 
صورهم الخاصة 
والذاتية ويحاولوا 
أن يُصدِّرُوها 
للعالم، األمر الذي 
ليس مستحيال وال 
صعبا كما يمكن 
أن يظهر ألول 
وهلة

11 الملف

المغرب - عبد الكريم واكريم: 

م الســينما االميركية صورة  لم تُقــدِّ
العربي واملســلم فقط بشــكل منطي 
وســيئ، بل درجت ومنذ نشــأتها على 
ألعراق  ومســيئة  رسم صور مغلوطة 
َمت  أخــرى، إذ هنالك أفالم كثيــرة َقدَّ
وحتقيري  السود بشكل ســلبي  صورة 
لعــدة عقود، قبل أن يتــم إعادة النظر 
في هذه الصورة خصوصــا بعد دخول 
في صناعة  أساسيني  السود كفاعلني 
الســينما بهوليود، وكذلــك كان األمر 
انتظروا  الذين  بالنســبة للهنود احلمر 
بدورهم عقودا سيئة سينمائيا قبل أن 
تُعيد لهم االعتبار السينما االميركية 

وتُنتج عنهم أفالما ُمنِصَفة.
لطاملــا مت احلديث عن األفــالم الغربية 
واالميركية باخلصوص التي قدَّمت صورة 
سيئة للشــخصية العربية واملسلمة، 
لكــن باملقابل لم يتــم االلتفات كثيرا 
ألفالم جيــدة فنيا وجماليــا وذات بعد 
إنساني أظهرت العربي بشكل إيجابي 
وبصورة مضيئة. وإذا كانت هذه األخيرة 
قليلة باملقارنة مــع األخرى التي درجت 
علــى تنميط صورة العربي واملســلم، 
فإنها تستحق أن نضعها في بؤرة ضوء 

وحيز ُمَيَّز.
من بــني األفــالم التي قدمــت صورة 
جيدة عن العرب واملســلمني وشكلت 
 )1963( العــرب«  االســتثناء: »لورانس 
للمخرج اإلجنليزي ديفيد لني ، »الطريق 
إلى الهند« )1986( لنفس اخملرج، »احملارب 
الثالث عشر« )1999( للمخرَجني مايكل 
»الســيد  ماكترنان،  وجــون  كرايطون 
إبراهيم وأزهار القرآن« )2003( للمخرج 
»ميونيخ«  دوبيرون،  فرونسوا  الفرنسي 
»ملكة  ســبيلبرغ،  لســتيفن   )2005(
السماء« )2005( لريدلي سكوت، »واجب 
مدني« )2006( جليف رينفو، »العودة إلى 
حنصالــة« )2008( للمخرجة شــوس 
غوتييريث، »صيد السلمون في اليمن« 

)2011( لاِلرس هالستروم... 
وســنقف عند بعض من هــذه األفالم 
التي تُشــكل نقطة ضوء في السينما 
العامليــة، ليــس فقط لكونهــا تُعيد 
العربيــة  للشــخصيتني  االعتبــار 
واملسلمة، لكن لكونها أيضا أفالم ذات 
حمولة إبداعية وفنية وإنسانية، وألنها 
من بني تلــك األفالم التــي ال متوت بل 
تظل خالدة في الذاكرة »السينفيلية« 

العاملية.

ديفيد لني، مخرج إنساني

لني  ديفيد  اإلجنليــزي  اخملرج  اســتطاع 
العربي  أن يُعطي صــورة عن الشــرق 
واإلســالمي في فيلَميه »لورس العرب« 
 )1984( الهند«  إلــى  و«الطريق   )1963(
َفتان  خالية من الغرائبية والدونية، الصِّ
اللتــان تطبعان أغلب األفــالم الغربية 
التي تناولت قضايــا لها عالقة بالعرب 
واملســلمني، والتي َظلَّت سجينة لتلك 
والسياحية  املتعالية  النمطية  النظرة 
التي يحملها الغرب عن البلدان العربية 
واإلســالمية عموما، والتي ال تخرج عن 
صحــراء مليئة بالبــدو يركبون اجلمال 
ويصرخــون بصــوت عــال ويتصرفون 

برعونة وعنف. 
قد جند بعضــا من هذا فــي »لورانس 
العــرب« الذي تدور أحداثــه في اجلزيرة 
العربية ُقَبيل تأســيس الدولة العربية 
احلديثــة بهــا وإعالن اســتقاللها عن 
العــرش البريطاني، لكــن ليس بتلك 
العمومية واإلطالق الذي نراه في األفالم 
األخرى الشــبيهة، إذ به مناذج مختلفة 
من الشــخصيات العربية كما في أي 

منطقة أو بلد آخر.

»لورانس العرب« وصورة العربي 
كإنسان

في فيلم »لورانس العرب« )1963( يصور 
ديفيــد لــني العربي كإنســان بجميع 
تناقضاتــه، فهو يحــب ويكره ويرتكب 
األخطــاء وتعتريه حلظات ندم وتتنازعه 
أحاسيس ودوافع متناقضة ومتشابكة. 
ليس في الفيلم أشــرار وأخيار، فالشر 
واخلير نســبيان بالنســبة لديفيد لني، 
ال فــي اجلانــب العربي وال فــي اجلانب 
اإلجنليزي، هنالك فقط مصالح ونزعات 

تتجاذب الشخوص.
بــل إننا جنــد بالفيلم شــخصية جد 
إنســانية، هي شــخصية »علي« التي 
والتي  بإتقــان،  الشــريف  أدَّاهــا عمر 
تُصبح في آخــر الفيلم مرآة »لورانس« 
ُره بأخطائه وتُأَنِّبه  اإلنســانية التي تَُذكِّ
توازنه  أن جتعله يستعيد  عليها وحتاول 
والنفســي. هي شخصية  اإلنســاني 
للعربــي قليــال مــا نراها فــي األفالم 
الغربية، ال قبل هــذا الفيلم وال بعده، 
أن نقف عندها  شــخصية تســتحق 

لها.  ونتأمَّ
ته  طوال حلظات الفيلم، التي تُقارب ُمدَّ
األربع ســاعات، يُرافق »علــي« لورانس 
ويحصل بينهما تَأثِير وتَأَثُّر متبادل. وفي 
اللحظات العصيبة التي ميُرُّ بها لورانس 
يكون »علي« هو املَلجأ واملُنقذ وهو ذلك 
الضمير احلي الــذي ال يغفل وال يتوانى 
عــن تأنيب لــوراس وتذكيــره باجلانب 

املضيء فيه.
العرب«  »لورانس  بفيلم  هنالك  ليست 
ونبيلة  ومضيئة  شــخصية شــهمة 
وشجاعة، من اجلانبني العربي واإلجنليزي 
كما هي شــخصية »علي« ذو األهداف 
النبيلــة، والتي الهمَّ لها ســوى جمع 
شــتات العرب ودفع القبائــل املتنافرة 
أجل  مــن  عــن خالفاتها،  للتَّغاضــي 
ــمل وتأســيس دولــة موحدة  لمٍّ الشَّ
في اجلزيــرة العربيــة، ال تخضع حلكم 

وسطوة اإلجنليز.

»الطريق إلى الهند«، املُسلم املُفَتَرى 
عليه

في فيلمه اآلخــر »الطريق إلى الهند« 
لفتــرة  تناولــه  أثنــاء  وفــي   ،)1984(
االســتعمار اإلجنليزي للهنــد وانتقاده 
للنفــاق اإلجنليــزي املبني علــى حتقير 
واملكان،  األرض  اآلخــر صاحــب  وازدراء 
يُقــدم لنا ديفيد لني شــخصية أخرى 
ُمفعمــة باإلنســانية وحــب اآلخرين، 
وهي شــخصية الدكتور عزيز الطبيب 
الهندي املســلم الذي َســُيتََّهُم ُظلما 
مبحاولة اغتصاب شــابة إجنليزية وافدة 
للتو مــن إجنلترا لاللتحــاق بخطيبها 
في الهند صحبة والدته. ذلك املســلم 
املتسامح الذي سيقدم خدماته لهؤالء 
بكل أريحية ليجد نفســه نتيجة ذلك 
حبيس زنزانة بــاردة، لَتِتتمَّ تبرئته بعد 
قيام الهنود مبظاهرات واحتجاجات أمام 
احملكمــة، واعتراف الشــابة بكونه لم 

ميسسها بسوء.
إدانة شــديدة وواضحة  جند بالفيلــم 
اإلجنليز  مارســها  التــي  للعنصريــة 
على أبناء البلد آنــذاك، وفضحا لذلك 
الذين  للمســتعمرين،  البليد  التعالي 
كانوا يتصرفون وكأنهم من جنس أرقى 
وأســمى وأن األهالي مــن جنس أدنى 

وخسيس وهمجي.
وطوال حلظــات الفيلــم، املقتبس من 
االسم  بنفس  رواية كالسيكية مهمة 
للروائي البريطاني إدوارد فوســتر، يقدم 
لنا دايفيــد لني مناذج بشــرية جميلة 
وراقني  ُمســاملني  ومســلمني  لهنــود 
أخالقيا وسلوكيا، وفي مقابلهم إجنليز 
ُمتعجرفون وأغبياء، ال يســتثني منهم 
ســوى شــخصيتني إجنليزيتــني هما 
السيدة مور أم خطيب الشابة وأستاذ 
وصاحب مدرسة يتواجد في الهند حلُبِّه 
لها وألهلها الذين يتعاطف معهم ومع 
قضاياهم وطموحهم للتحرر واالنعتاق 

من رِبقة االستعمار.

العربي منتجا لألفكار في »صيد 
السلمون باليمن«

في فيلم »صيد الســلمون في اليمن« 
)2012( للمخرج الرس هالســتروم، جند 
شــخصية عربيــة أخرى مــن القليل 
النادر أن جند مثلهــا في فيلم غربي، إذ 
يقدم لنــا اخملرج من خالل شــخصية 
»الشــيخ« اليمني التي يؤديها باقتدار 
عمر واكد، صورة لعربي متفتح ومثقف 
ومسالم وإنساني ومؤثر في اآلخرين مبا 
فيهم الغربيون، عاشق لصيد السمك 
ويُقرِّرمتويــل مشــروع جللــب ســمك 
السلمون من إجنلترا إلى وديان مبرتفعات 
اليمن، لكننا ســنعلم كمشــاهدين 
فيما بعد أن صيد الســلمون لم يكن 
الرؤيوي أن  أراد »الشــيخ«  سوى ذريعة 
يُحِيي بهــا الــزرع واألرض، كي تخضرَّ 
وتُعطي من خيرهــا لألهالي. فمع مرور 
حلظــات الفيلــم ومن خالل حــوارات 
ى لنا كم  مكتوبــة بِحنكة ودقــة يََتبدَّ
هي هذه الشــخصية جميلــة وتعبق 
إنسانية. لُيقرِّر املتعاونان الغربيان معه 
البقاء فــي آخر الفيلــم باليمن قصد 
مســاعدته على حتقيق مايطمح إليه 
سيواجهها  التي  الصعوبات  كل  برغم 

الثالثة في سبيل ذلك.
هنا ومرة أخرى تلتقي هذه الشخصية 
مع شــخصية »علي« بفيلم »لورانس 
العرب« في كونها شــخصية إنسانية 

بامتياز.

ريدلي سكوت يصنع »مملكة السالم«

يدعــو فيلم »ملكة الســماء« )2005( 
لريدلي سكوت للتســامح بني األعراق 
الفيلم في  أحــداث  وتــدور  والديانات. 
العصور الوسطى حيث يسود التطرف 
الدينــي وتُرتكــب اجملازر باســم الدين 
املســيحي و«إرادة الــرب«، وفي ِخَضمِّ 
دينيا  واملتطــرف  املتشــدد  هذا احمليط 
الوحيدة  الواحة  القدس  تُصبح  وعرقيا 
الباقية للســالم والتسامح والتعايش 

بني األديان واألعراق، وهي الفضاء الباقي 
من أجل إنقاذ اإلنســانية ما هي سادرة 
فيه من َغــّي. وإن ســقطت في أيدي 
عاشــقي الدماء والكراهية سقط كل 
العالم وغابت إلى األبد كل آمال السلم 

والتسامح وقبول اآلخر اخملتلف.
النبالء،  ســليل  البطل  نتابــع  وهكذا 
والذي اليتعرف على أبيه إال حينما يأتي 
هذا األخير للبحــث عن وريث قادما من 
القدس إلى فرنســا املتطرفة والغارقة 

في ظالم العصور الوسطى.
اخلالص  لطلــب  للقدس  رحلتــه  وفي 
النفســي والروحــي بعد وفــاة زوجته 
انتحارا نعيش مــع البطل تلك األجواء 
التــي اليعرف ســوى ريدلي ســكوت 
خلقها ونســجها بحيــث يضعنا في 
قلب صراعات تاريخية حتيل على احلاضر 

الذي نعيشه اآلن وتُفضي إليه.
في فيلم »ملكة الســماء« جند ونتابع 
من اجلانبني العربي املســلم من جهة 
واملسيحي من جهة أخرى، الرجال الذين 
صنعوا واحة ســالم وسط محيط من 
اآلخر.  قبول  وعدم  واحلقد  الالتســامح 
أمنــوذج يقدمه لنا ريدلي ســكوت هنا 
واآلن، ألنــه يعلــم متاما كــم نحن في 

حاجة إليه في ظروف عاملنا املعاصر.
هم  ومن بني هؤالء الرجال وواحد من أهمِّ
م بهذا  صالح الدين األيوبي، الذي لم يَُقدَّ
النبل وهذه اإلنسانية إالَّ ملاما في اخمليال 
الغربي، الذي يَعَترف له مع ذلك بكونه 
صانع الســالم وحامــي الضعفاء من 

جميع الديانات وامللل والنحل.
وحــني تُعلن احلرب أوزارهــا بني اجلانبني 
العربي واملسيحي جند من كال الطرفني 
من يرجــو الســالم وال يصبــو إلراقة 
العربي اإلســالمي  اجلانب  الدماء، ومن 
يكون صــالح الدين األيوبــي هو صانع 
ســالم األقوياء وحامــي الضعفاء من 

املسيحيني واليهود.

»ميونيخ« الفيلم الذي أغضب 
إسرائيل

في »ميونيخ« )2005( يُفاِجئ ســتيفن 
ســبيلبرغ كل املُتتبِّعــني بفيلمه هذا 
الذي يتَّهم صراحة دولة إسرائيل، التي 
ُم نفســها  وتُقدِّ الدميوقراطية  عــي  تَدَّ
كواحــة لها فــي املنطقــة، على أنها 
متــارس اإلرهاب والتَّصفيات اجلســدية 
للقادة الفلســطينيني، في ونفس اآلن 
الذي تدعي فيه أن »اإلرهاب« يأتيها من 

اجلانب الفلسطيني والعربي.
أثنــاء وبعد حادثة  تدور أحداث الفيلم 
األلعــاب األوملبية لصيف ســنة 1972 
بأملانيا، حيث ســيقوم فلســطينيون 
باحتجــاز مجموعــة مــن الالعبــني 
اإلســرائيليني املشــاركني في األلعاب، 
لتنتهــي عمليــة االحتجــاز مبقتــل 
ثم  اجليم  )بفتح  واحمُلَتِجزِيــن  احمُلَتَجزِين 

بكسرها(. 
وطيلــة حلظــات الفيلــم وفــي أثناء 
اســتيقاظ ضميــره بعــد غوصه في 
عمليات القتل، يحــاول املكلف مبهمة 
تصفية القادة الفلســطينيني معرفة 
ما جرى، ليصل في النهائية إلى أن من 
قامــوا بعملية االختطــاف لم يكونوا 
ينوون قتــل الالعبني اإلســرائيليني بل 
كانوا فقــط يريدون خلــق هالة حول 
ثــم إطالق  الفلســطينية  القضيــة 
الرهائــن، لكــن التَّعامــل اخلاطئ مع 
مطالبهم فــي وضع طائــرة بطيارها 
حتت تصرفهــم والتي لم تََتحقق جعل 
العمليــة تنقلب جملزرة ســيموت فيها 

الكل.
وتبدو اتهامــات مخرج الفيلم واضحة 
للجانب اإلسرائيلي وللموساد بالتحديد 
بارتكاب عمليات قتل، بحيث ســتقوم 
السلطات اإلسرائيلية باالحتجاج على 
الفيلم ومخرجــه ذو األصول اليهودية 
وأحد أهم صانعــي الصورة في هوليود 
ومــن بني أكبــر مخرجيها الــذي تنال 

أفالمه النجاح التجاري باستمرار.
في أحد أهم مشاهد الفيلم سيعطي 
الفلسطينيني  ألحد  الكلمة  سبيلبرغ 
الذي سيشرح وجهة نظر اجلانب العربي 
الصــراع  بخصــوص  والفلســطيني 
األمر  يبدو  الفلسطيني، بحيث  العربي 
ُمبرَّرا بالنسبة للفلسطينيني أكثر من 

اإلسرائيليني.
وهكذا يُصبح فيلــم »ميونيخ« واحدا 
التي حاولت  من بني األفالم السياسية 
أن تكــون محايدة وُمنصفــة، ولم تُلِق 
بالالئمة على العرب، ككونهم صانعني 

لإلرهاب ومنتجني له.

»السيد إبراهيم« املتصوف الزاهد 
واإلنساني

في فيلم »السيد إبراهيم وأزهار القرآن« 
)2003( يجمع اخملرج الفرنسي فرونسوا 
دوبيرون في باريس ســنوات الستينيات 
من القــرن املاضي بني عجوز مســلم 
وطفل يهودي في عالقة إنسانية ترتقي 
لتصبــح معهــا شــبيهة بعالقة أب 
بابنه، إذ يتبنى املســلم املتصوف كما 
يقدم نفســه الطفل الذي على أعتاب 
املراهقة روحيا ويَِحنُّ عليه ويرشده، هو 
احلائر الذي هجره أبوه، ليعلم بعد ذلك 
أنه انتحر نتيجة فقدانه لعمله وعجزه 
عن تدبر معيشته اليومية صحبة ابنه. 
جند هنا املســلم صاحــب محل لبيع 
الغذائية، حنونا متشــبعا بقيم  املواد 
التسامح التي يَُردُّها باستمرار لإلسالم، 
الذي  القــرآن،  من  بآيات  مستشــهدا 

يهدي نسخة فرنسية منه للطفل.

»العودة إلى حنصالة«، نفس إنساني 
عميق

إلى  العودة   « انطلقت مخرجة فيلــم 
حنصالة« )2008( اإلســبانية شــوس 
غوتييريــث من حدث واقعي شــهدته 
شــواطئ »روطا« باجلنوب اإلسباني في 
بدايــة األلفية الثانية، لتنســج فيلما 
محترما حاولت فيــه االبتعاد عن تلك 

الصورة النمطية لإلنســان العربي، بل 
إنها اســتطاعت من خالل تصوير غرق 
إحدى عشر شابا مغربيا كانوا يحاولون 
العبــور إلى الضفــة املقابلة على منت 
قارب صغير، ثم ماتال ذلك من اكتشاف 
كونهم ينتمون كلهــم لقرية صغيرة 
بأعالي جبال األطلس املتوســط وسط 
املغرب تُدعى »حنصالة« ، نَسَج أحداث 
ُمتخيَّلة أساســها العالقات اإلنسانية 
والعاطفية التي تنشأ بني مارتني مدير 
مقاولة لنقل األموات وتدبير أمور اجلنائز 
وليلى أخــت أحد الشــبان الذين لقوا 
حتفهــم غرقــا أثناء محاولــة العبور 
للضفة األخــرى، والتي جلأت إلى مارتني 
لينقل جثمان أخيها إلى بلدتها املغربية 
النائيــة. وأثناء رحلة الذهــاب والعودة 
يُعيد  بحنصالــة  اإلقامــة  وبينهمــا 
املشــاهد اكتشــاف املغرب وأهله، من 
خالل وجهة نظر اإلسباني مارتني التي 
تتغيَّر بالتدريــج نحو الصورة اإليجابية 
لهذا الشعب املضياف واملتسامح الذي 
اضطرته ظروف اقتصادية سيئة للجوء 
للهجرة الســرية حتى لــو كان الثمن 

املوت غرقا في أعماق املضيق.

خالصة

يبــدو أن العــرب ينتظرون لســنوات 
حتى يأتي مخرجون ذَُوو رؤية إنســانية 
ذات  عنهــم شــخصيات  ليصــوِّروا 
مالمحــة إنســانية حقــة. لكن هل 
للعــرب أن يظلوا في انتظــار مايُنَتُج 
غربيــا ليــروا ُصوَّرَُهم فيــه وكيف مت 
، لُيحبطــوا كل مرة ويندبوا  تقدميها 
حظهم البئيس، أم عليهم أن يُنتجوا 
صورهــم اخلاصة والذاتيــة ويحاولوا 
رُوهــا للعالم، األمر الذي ليس  أن يُصدِّ
أن  مســتحيال وال صعبا كمــا ميكن 
يظهر ألول وهلــة، ألن للعرب كفاءات 
فنية مــن مخرجني وتقنيــني ومثلني 
وُكتَّاب ســيناريو باستطاعتهم ِفعُل 
ذلك، لكن اإلرادة والرؤية هي ما ينقص 
على مايبدو، وحني ســتحضر ميكن أن 

يتحقق ذلك.
إذ ليس من الضــروري إنتاج أفالم ذات 
ُكلفــة إنتاجيــة ضخمــة، كما هي 
األفالم الهوليودية، بل مجرد أفالم بها 
رؤية واضحة عن الشــخصية العربية 
أن تخلق  العالم ميكن  ومنفتحة على 
العاملية وتفوز  الفرق في املهرجانــات 
بجوائز وتظل في الذاكرة السينمائية 

العاملية. 
ــه األعــم لدى الســينمات  إن التََّوجُّ
الغربيــة وخصوصا هوليود هو الدفاع 
عن املصالح اإلقتصادية والسياســية 
للغرب وأميــركا على اخلصوص، أو في 
األغلب األعم مغازلة جمهور غربي تَربَّى 
ونشأ على مثل هذه الصور النمطية، 
بحيث يُصبح األمر مســألة جتارية ال 
أقــل وال أكثر، تبتغي فيها الســينما 
الوصول  اخلصــوص  على  الهوليودية 
أِلَكبر شــريحة من اجلمهــور الغربي 
االعتيــادي الذي يستســيغ مثل هذه 
الصور التي تُشــفي غليله خصوصا 
في فترات تاريخية عصيبة، كما جرى 
بعد أحــداث 11 شــتنبر2001 ، التي 
قت فيها هاته الرُّؤيَة  تبعتها أفالم تََعمَّ
ــلبية للعرب واملسلمني. فبعد أن  السِّ
كانت صــورة العربي واملســلم تُقدم 
كاريكاتوري  بشكل  األعم  الغالب  في 
اإلرهابي  صــورة  أصبحت  احتقــاري، 
الطاغية  هي  الدماء  لسفك  العاشق 
في هاتــه األفالم، والتي اليحمل ُجلُّها 
أي قيمة فنية أو سينمائية أو إنسانية 
تُذكــر ولم تنل حظــوة عند املهتمني 
بالشأن السينمائي، خالفا لتلك الِقلَّة 
مت  من األفالم التي ذكرناها، والتي قدَّ
العربية  للشــخصية  مشرقة  صورة 
واملســلمة، والتي نالت أغلبها جوائز 
مهمــة مبهرجانات عامليــة ذات صيت 
عاملي، ونَوَّه بها النقاد واملهتمون أينما 

حلت وارحتلت.
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ظلت الفئــات الشــعبية متأخرة 
نســبيا فــي ادراك قيمــة الفيلم 
كوســيط تعبيري يوظف للدعاية 
تتشــبث  ظلت  ألنها  والتثقيــف، 
التقليديــة  دعايتهــا  بوســائل 
املكتوبة  الكلمــة  علــى  القائمة 
واملســموعة، اال ان السنوات االولى 
الفاشــية  ســقوط  اعقبت  التي 
االيطالية، شــهدت ايطاليا نهضة 
كبيرة لصناعة السينما االيطالية، 
فكانت االفالم الواقعية في عقدها 
االول حتمل توقــا كبيرا الى احلقائق 
التي كان يتم تقييــم االفالم على 
ارتباطها  او عدم  ارتباطها  اســاس 
بها، على اعتبار انها وسيط اخالقي 
إضافة الى قيمتها الفنية املتميزة، 
فهي ترتبط تاريخيا باســتديو هات 
مدينة الســينما« تشــينا شيتا« 
التي  االيطاليــة  العاصمــة  فــي 
نيسان/  في  موســوليني  افتتحها 
ابريــل 1937 لتكــون ابــرز مصانع 
االحــالم االيطالية. فتــرة التحرير 
والقضاء على الفاشية دعت القوى 
الدميقراطيــة الى انتزاع الســينما 
من احتكارات املؤسسات الفاشية، 
إلدراكها ان هذا الفن هو اداة تعبير 
حيوية ومهمة، ووســيط ميكن من 
جميع  انعتاق  في  املساهمة  خالله 
فئــات اجملتمع من براثن الفاشــية 
الفيلم  سخرت  التي  ومؤسساتها 
الســينمائي ملمارســات النظــام 
الى  القــوى  هذه  ودعت  وافــكاره. 
ايجاد سينما تعبر عن حاجات هذه 
املعرفة  الجل  املسحوقة  الطبقات 
واالجتماعي  الثقافي  الواقع  وتقومي 
والتاريخــي، فأســس اليســاريون 
االيطاليــون تعاونيات ســينمائية 
أخــذت تنتشــر في عمــوم البالد، 
وبرز من رحــم تلك التعاونيات كبار 
الذين  االيطالية  الواقعية  مخرجي 
اســتطاعوا خالل ســنوات قليلة 
ايجاد ســينما تتوغل فــي جوانب 
مهمة مــن حياة الناس، وهو مادفع 
املســيرة الســينمائية الى االمام 
شــكال ومضمونا. وكانت الطروحة 
روسيليني  االيطالية  الواقعية  رائد 
: » قبــل كل شــيء علينا ان نعرف 
النــاس كما هم، يجــب ان نحمل 
الشــوارع  الى  وننطلق  الكاميــرا 

اذ يكفي  البيوت،  والطرقات وندخل 
ان نخــرج الــى اي منعطف ونقف 
فــي اي مــكان ونالحظ مــا يدور 
بعيــون يقظة لكي نخــرج فيلما 
ســينمائيا حقيقيــا«. كانت تلك 
لكل  اســتنهاض  مبنزلة  االطروحة 
اجل  من  االيطاليني  الســينمائيني 
حتطيــم احلواجز بني الفــن واحلياة، 
فاطلقــت الواقعية اجلديدة العنان 
لالرجتال واحلدس واالعتيادية اليومية 
لتقــدم جماليات  الناس،  في حياة 
ذات طبيعة جماعية مســتندة في 
انطالقتها هذه من الواقع نفســه 
من  متحررة  نفســه،  عن  ليتحدث 
االســتديو هات والديكورات واخليال 
السيناريو  وكّتاب  واملؤلفني  الكاذب 
احملترفني  واملمثلني  التصوير  ومديري 
االيديولوجيات،  ضللتهــم  الذيــن 
لتعتمد على الناس البســطاء من 
الفالحني والصيادين والعمال الذين 
اصبحــوا جنوما حقيقيــني يكررون 
امياءاتهم اليوميــة امام الكاميرات 

التي اكتفت بتسجيل الواقع.
فتحتها  التــي  االبواب  هــذه  ومن 
السينما اجلديدة، دخل الشاب جيلو 

بونتوكورفو ) -1919 2006( الى عالم 
السينما. فقد كان قد اجته في بداية 
الصحفي  العمل  الى  االولى  حياته 
عقب نيله الشــهادة اجلامعية في 
علوم الكيميــاء من جامعة مدينة 
بيزا التي ولد فيها عام 1919، لكنه 
لم يلبث ان تخلى عن مهنة الكتابة 
واتخذ  االيطاليــة  الصحافــة  في 
من الكاميرة الســينمائية وسيلة 
للتعبيــر ، وحقق من خاللها جملة 
القصيرة  التســجيلية  االفالم  من 
السياســية  االوضاع  تناولت  التي 
الصاخبة  االجتماعية  والتحــوالت 
، وكان علــى نحو مباشــر لصيق 
بتيار افالم الواقعية االيطالية التي 
كان زمالؤه في الســينما االيطالية 
آجنلو  ميخائيــل  امثــال  اجلديــدة 
الذي  وفردريكو فيلليني  انطونيوني 
هو االخر انتقــل من الصحافة الى 
السينما واليو بيتري وفرنشيسكو 
روزي وغيرهــم. قــد اســهموا في 
وضع البذرة االولى، يسعون لتصوير 
ايطاليــا التي ميكن رؤيتها كما هي 
فــي احلقيقة، من اجــل ازالة قناع 
الشهيرة،التي  االيطالية  الفحولة 

روجت لها الفاشــية، ليكشــفوا 
عــن االعمــاق بكل حساســيتها 
انهم  كما  وارتباكاتهــا،  وهمومها 
يحاولون رد اعتبار لهذه الســينما 
وما اصابها من ضرر نتيجة سيطرة 
النتاج  الفاشي على اسواق العرض 

احمللية .
لكــن جتربة  اخملــرج الســينمائي 
الشــهير جيلــو بونتوكورفو الذي 
حتتفل ايطاليــا مبئوية  ميالده هذه 
االيام ، وتعده احــد فنانيها الكبار، 
، احــد ابــرز مخرجــي الســينما 
والذي  العالــم  فــي  السياســية 
حاز فــي العام 1966 علــى اجلائزة 
في  الذهبــي«  االســد  الكبــرى« 
مهرجان البندقيــة ، وجائزة النقاد 
في مهرجــان » كان« في الســنة 
نفسها ، عن فيلمه الذائع الشهرة 
والصيــت » معركــة اجلزائر« الذي 
عرض فــي جميع انحــاء العالم ، 
ولــم توافق احلكومات الفرنســية 
بعرضــه  في صاالت البــالد اال عام 
2004. والفيلم  يروي فترة من فترات 
كفاح الشــعب اجلزائــري ابان ثورة 
التحرير، يســتمد قصته من وقائع 

حقيقية عاشــها املناضل اجلزائري 
ياســف ســعدي، وهو احد ابطال 
معركة مدينة اجلزائــر عام 1957 ، 
انطالقا من حــي القصبة العتيق. 
قام بــدور البطولة املناضل ابراهيم 
حجــاج)1934 1996-( الــذي وقف 
الول مرة امام كاميرة ســينمائية، 
الشهير  االيطالي  اخملرج  واستدعاه 
رؤيته  بعــد  فيســكونتي  لوكينو 
للفيلــم للعــب دور » العربي« في 
فيلم »الغريب« ، املقتبس من رواية 
الروائي الفرنسي البير كامو ، جنبا 
الى جنب املمثــل االيطالي الراحل 
مارشــيلو ماســترياني. وســاهم 
االيطالي  الكاتب  مــع  بونتوكورفو 
فرانكو سولوماس واملناضل اجلزائري 
ياسف ســعدي  بكتابة السيناريو. 
اما املوســيقية التصويرية للفيلم 
املوســيقار  مــن نصيب  فكانــت 
على  احلاصل  الشــهير  االيطالــي 
االوســكار اينــو موريكوني . ودخل 
افضل  قائمــة  مرة،  الول  الفيلــم 
خمسني فيلما سينمائيا في العالم 
واعتبــره النقــاد واحدا مــن افالم 
االنطالقــة االولى لتيار الســينما 

السياسية والذي شكل مع فيلم » 
1969 للمخرج اليوناني غوستا  زد« 
اجلماهيري  النجــاح  بداية  غافراس 

لهذه الظاهرة من االفالم.
بونتكورفو  الســينما عنــد   كانت 
مختلفــة عــن بقية افــالم زمالئه 
،كان مياال في جميــع افالمه لرؤية 
الواقع بوصفه عملية تغيير محتوم 
، الميكــن التغاضي عن احلساســية 
، وال ميكن  الروحية لهــذا التغييــر 
تغليــف صالته الفكريــة  باالوهام 
اخلادعة التي نشــرتها الفاشية في 
هذه الصناعة الفنية احلساســة  ، 
فهو يعرف جيد« ان مشكلة االبداع، 
البلد، هي مشــكلة  هنا في هــذا 
قائمة على الدوام باعتبارها مشكلة 
وجودية تنشأ من التناقض الدائم بني 
اجلمهور والفنان، والسينما االيطالية 
اجلديدة حتــاول جتديد نفســها من 
فيها«،  السياسي  التيار  خالل جتديد 
فكانت جميع أفالمه حتمل  امكانية  
تنطلق  بافتراضات  معهــا  التعامل 
مــن الواقع االيطالي الذي تعيشــه 
تيارات  ايطاليا بتحوالت متثلــت في 
فنيــة كانت تســعى فــي مجتمع 

توحــد مــن جديد وتشــكلت لديه 
مقومــات فكرية وتقنيــات جديدة 
فرضته  الــذي  النمط  مــن  للتحرر 
الى  االنسان  التي حولت  الفاشــية 
انتاج، ســلعة ما. وقد وعى  مهمة 
املســاهمة في تطويــر موضوعات 
افالم الســينما اجلديدة، وكســبها 
حســا انســانيا جديــدا، باعتبارها 
تفاعال ديناميكيا، فعلى سبيل املثال 
، فيلمه الشــهير   » معركة اجلزائر« 
فلقد سعى بونتوكورفو ، الى اقامة 
عالقــة مع اجلماهيــر اجلزائرية على 
اساس تعويضها عن حرمانها بتقدمي 
عالم آخر، بعيدا عــن عالم النجوم 
وما يحيطهم من سحر واغراء وترف، 
بالفيلــم ممثلون محترفون  يؤدي  وال 
، فهو لــم يســتبعد اجلماهير من 
ركائــز الصراع الدرامــي، ولم يقدم 
لنا اال خبرات الشــعوب في نضالها 
مــن اجل نيــل حريتهــا والتخلص 
من االســتعمار، وهذه هــي املعاني 
املضمرة في قراءة فيلمية تتضح لنا 
هويتها احلقيقيــة، فهو تقدم على 
الشاشــة نفس اجلماهير الشعبية 
اجلالســة في قاعة العــرض، فهنا 
جند الكاميرا وقــد وضعت امام ابناء 
الشعب اجلزائري ،نقطة االنطالق  ملا 
يسمى« سينما الشعب«التي كتب 
،متأثرة   ، بونونتوكورفو  الراحل  عنها 
الى حــد كبير مبا حدث في فرنســا 
في مرحلة » اجلبهة الشعبية« عام 
1936 حيث استطاع رائد » السينما 
البديلة« جان رنوار، اخلروج بالسينما 
اجلديدة   الواقعيــة  لتيــار  لتمهــد 
وتتحرر من جمودها العقائدي، وتتجه 
الى اخليال الشــعبي، وحتتضن احللم 
بالغد وهي علــى ارض احلاضر.اال ان 
ظاهرة الفيلم السياســي االيطالي 
التي ارتبطت باكثــر من 30 مخرجا 
الراحل  ضمنهــم  ومن  ســينمائيا 
بونتوكورفو،الذي ادرك اكثر من غيره، 
ضــرورة احلاجة خللق وســيلة تعبير 
حديثة حترر الكاميرا السينمائية من 
التقليديــة املهيمنة، وخلق  براثنها 
ســينما بديلة بجماليــات جديدة ، 
لتكون خــارج منط االنتاج الهوليودي 
، ترتكزت على صــراع درامي محوره 
االقلية  االجتماعيــة،  القوى  حركة 
النظام  ميكانيــزم  يحميهــا  التي 
والتقاليــد واجهزة القمــع والقهر، 
واالغلبية التي يتخذ واقعها اليومي 

صورة بطل دائم .

ينطلق قريبا في أربيل أول مهرجان 
ألفالم األمنيشــني فــي العراق، وهو 
أول مهرجــان يعنــي بهــذا الفن 
املهرجــان  موعــد  الســينمائي، 
سيكون  في السابع و العشرين من 
آب القادم و ملدة اربعة أيام مبشاركة 
محلية و عاملية متميزة قد تتجاوز 

اخلمسني فلما.
 اخملــرج والكاتــب  بشــتيوان عبد 
يترأس  الذي  املهرجان  اهلل مؤسس 
كذلــك مهرجانــي ،ســينما ضد 
اإلرهاب ، السينما في عيون نسائية 
، يــرى ان أهميــة هــذا املهرجان 

تكمــن فــي االهتمام واالنتشــار 
الواســع الــذي يلقاه هــذا النوع 
من األفالم الســينمائية ، ونســب 
املشاهدة العالية التي يحظى بها، 
كذلك توجه العديد من الشــباب 
السينمائي الى العراقي النتاج هذا 
النوع من األفــالم، مثل اخملرج أنس 

املوسوي وغيره من الشباب.
فن األنيميشــن او كما يعرف بفن 
الرســوم املتحركة ســابقا ن كان 
و منذ نشــأته االولى مــن الفنون 
احملببــة و التي تتميز باالنتشــارها 
الســريع و يتتمتع مبقبولية كبيرة 

في األوساط الفنيةز
منذ تأســيس البــذرة األولى لفن 
االنيميشــن في عام ١٩٠٠ للميالد 
من  املسحور  الرســم  فلم  بعرض 
اخراج ج.ســتيوارت بالكتون و هذا 
الفن فــي تطــور دائــم و بصورة 
متجددة دائماً ليكون اليوم من أهم 
من  الســينمائي  اجملال  في  الفنون 
خالل ما حتققه شــبابيك التذاكر 
أفالم  فــي  اجملال  لهــذا  العامليــة 
سينمائية شــهيرة .. بل جتاوز هذا 
الفن حدود السينما ليدخل ملرافق 
فنيــة متعددة التوجهــات و منها 

االعالني  اجملال  و  التلفزيونــي  اجملال 
و حتــى فــي مجــال التثقيفي و 
التوعــوي ، و قد دارت عجلة تطوره 
ليتفرع لعدة  األخيرة  السنوات  في 
فــروع فنيــة لكل منها مدرســة 

خاصة بذاتها و املتمثلة في 
2D animation
3D animation

Digetal animation
Stop frame

Cut out
و فروع أخرى

فن األنيميشــن فــن جمالي مهم 

مشــاريعه  تؤخــذ  ان  يســتحق 
باالهتمــام احلقيقــي مــن قبــل 
و  احلكومية  الفنيــة  املؤسســات 
القطــاع اخلــاص مــن املنتجني و 
لهذا  أصبح  قد  خصوصاً  املهتمني 
الفن بالعراق فــي الفترات األخيرة 
الكثير من الصناع و اخملرجني الذين 
صبو اهتمامهم الفعلي و شحذوا 
مبادرة  اصحــاب  ليكونوا  ادواتهم 
فنية اثبتت جناحها على مستويات 
عاملية و جعلت من فن االنيميشن 
الفنون  بقية  ينافــس  فن  العراقي 

السينمائية.

فاضل عبداهلل القيسي

الرمــز هو كل إشــارة أو إميــاءة تبلغ 
معنى معينا، أ و عالمة حســية تدل 
على معنى تصوري قائم بذاته، فتحل 
وتؤدي معناه ومفهومه، كرمز  محله 
للســالم  واحلمامة  للعدالة  امليــزان 
وتوظيف الرمز في الفلم السينمائي 
يختلف عنه في جنس األدب وخصوصا  
اننا نعرف ان السينما فن تركيبي، أي 
التشكيلي  والفن  األدب  أنها تشتمل 
واملســرح واملوســيقى وغيرهــا من 
الفنون، ولهذه احلقيقة أهمية خاصة 
فــي فهم بعــض التســاؤالت التي 
يطرحها اجلمهــور حول االفالم والتي 

تتعلق بفهم السينما عموما.
األدب  علــى  الســينما  اعتمــاد  أن 
خصوصا. واعتياد النــاس على األدب 
من قبل، ســاعد الى حــد بعيد على 
عدم بلورة مفهوم متكامل للسينما 
عنــد الكثيريــن مــن النــاس ومن 
ضمنهم املثقفني، هــذا االعتماد ـــ 
ـــالسينما على األدب ولد  أي اعتمادـ 

قضية توظيف الرمز في الفيلم والتي 
شــكلت عائقا مهما في تشــكيل 
مفهوم محدد للسينما وفي تبسيط 
صورتها أمام اجلمهور، وهناك بالطبع 

قضايا مهمة أخرى
ونعود هنا الى التســاؤل الذي يطرح 
عادة لدى مشاهدة فيلم ما :)الى ماذا 

يرمز هذا ؟؟(
يختلــف الرمــز فــي األدب عنه في 
الســينما وحتى علــى صعيد األدب 
في  الرمز  مناذج الســتعمال  فهنالك 
األقل من ناحية الشكل هو اعتمادها 
جميعا على اللغة ووسيلتها الكلمة.
أما في الســينما فــأن الرمز يعتمد 
على واقع الصورة , أي أن نرمز للشيء 
بنفسه ،بينما األدب له وسائل تعبير 
أخرى للترميز ولكن املشــاهد احلالي 
ــ القارئ ســابقا ــ أعتاد على رمزية 
األدب  خصوصا بعد ظهور املدرســة 
الرمزية في األدب ونقــل اعتياده ذاك 
ليســقطه على الفيلم السينمائي 
الذي ال يخلو هو اآلخر من رمزية ولكن 

بصورة ابسط مما هي في األدب.
منذ بدايات الســينما كما في فيلم 

أيزنشــتاين )االضراب(والذي استخدم 
فيه اخملرج مجموعــة من الرموز، بدءا 
من الديدان التي تغزوا اللحم وبالقس 
الــذي يطرق علــى كفــه بالصليب 
فللينــي  بافــالم  ،ومــرورا  وغيرهــا 

وروســيليني وجان لوك جودار واكيرا 
كوراساوا، وحتى في السينما العربية 
وظف الرمز توظيفــا كبيرا خصوصا 
فــي أفالم يوســف شــاهني وصالح 
ابوسيف وشــادي عبد السالم. وحتى 

في السينما  التجارية كما يصطلح 
عليها جــاء الرمز مــن قبيل تالطم 
امواج البحر كناية عن اضطرام احلالة 
كناية  احلصان  أو مشــهد  النفسية 
عن الشبق اجلنسي، وقد تكررت هذه 

املشاهد وغيرها الكثير.
أمــا فــي االدب الروائي وكمــا قلنا 
ســابقا فتتعدد منــاذج الرمــز فقد 
يكــون الرمز فــي الثيمــة النهائية 
للرواية كما فــي روايةــــ حني تركنا 
اجلســر ــ لعبدالرحمــن منيف حني 
يقول زكي النــداوي بطل الرواية بعد 
اصطياده للطائر وبعد ان يكتشــف 
انه مجــرد بومة:)كانت بومة ولكنها 
أبشــع بومة(..ترميزا لنكسة حزيران 
في  يختلــف  الرمــز  1967...ولكــن 
روايــة أوالد حارتنــا لنجيب محفوظ 
الراء وتشــديد الزاي( الذي رمز)بفتح 
الشخوص املقدسة جاعال اياها بشرا 
عاديني معطيا الذات االلهية مسمى 
الذين  االنبياء  اجلبالوي وكذا مع سائر 
تناولهم في روايته ،وأستخدم الكثير 
الكتاب طرائق شــتى  مــن  غيرهما 

للترميز.
لكي نفهم الرمز في السينما علينا 
أن نفهم طبيعة السينما اوال، وفهم 
املنهج العام للفلم مبا فيه من افكار 
اساســية وثانوية، فالفلم يبدأ عادة 
مــن كاتب الســيناريو أو اخملرج ..حني 

يسأل نفســه عن هدفه النهائي من 
هــذا الفلم ، ليتحول بعــد ذلك الى 
صور مرئية على الشاشــة ولتجعل 
املشــاهد يســقط أفكاره ورؤاه على 
الفيلــم وقــد يكون البعــض منها 
غير مطــروح من قبل اخملــرج وكاتب 

السيناريو.
أن مســتوى وعــي املتفــرج ونوعية 
تركيبتــه االجتماعيــة والنفســية 
ونوعيــة اهتماماتــه، مــن العوامل 
، ألنه وبســبب  التلقي  املهمة فــي 
من ظروف معينــة خاصة وذاتية جدا 
تســتأثر فكرة جزئية ما على تفكيره 
واحاسيســه فينسى للســبب ذاته 

بقية االفكار في الفلم.
من كل ذلــك نخلص الى أن الرمز في 
الرواية هو أصيــل فيها منذ البدايات 
االولى لهــذا الفن الســردي، أما في 
الســينما فهو مختلف باختالف هذا 
الفن الصــوري أوال عن الفن الكتابي، 
الســابع  الفن  فالســينما بوصفها 
،أصبــح الرمــز فيها اكثــر وضوحا 
يخاطب  فنا جماهيريا  بحكم كونها 

كل شرائح اجملتمع. 

واحد من رواد ظاهرة السينما السياسية في اوروبا

الرمز الفني بين الرواية والسينما..

ايطاليا تحتفل بمئوية مخرج فيلم » معركة الجزائر« الفنان جيلو مونتكورفو

انطالق أول مهرجان ألفالم األنميشين في العراق
برعاية وزارة الثقافة مديرية فنون السينما في أربيل

الملف

اخملرج جيلو مونتكورفو لقطة من أحد االفالم التي اخرجها
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مواطــن بريطاني اقتحــم موكب رئيس 
الوزراء ونستون تشرشل وهتف في وجهه 
"أنــت غبي أحمق" فاعتقلت الشــرطة 

املواطن واقتادته الى السجن.
أحد  وسأله  تشرشــل  استدعي  البرملان 
األعضاء الغاضبني: "هل يجوز أن تعتقل 
الشــرطة مواطناً وتضعه في الســجن 

جملرد أنه قام بسبك!؟"
أجاب تشرشــل: إن الشرطة لم تعتقله 
ألنه سّبني بل ألنه أفشى سراً من أسرار 

الدولة.
هــذا هــو "تشرشــل" الذي قــال "كل 
شــعب في العالم ينــال احلكومة التي 

يستحقها!" 
يعــّد "تشرشــل" مــن أشــهر القادة 
السياســيني في العالم، كان ضابًطا في 
بداية حياته ثم كاتباً ومؤرخاً وفناناً، ويعّد 
رئيس الوزراء الوحيد الذي نال جائزة نوبل 

في مجال األدب.
وهو القائل: "كثيرون ارتقوا سّلم اجملد إما 
على أكتــاف أصدقائهم، أو على جماجم 

أعدائهم!
وألن السياسة أصبحت عندنا حتتل جزءاً 
مهماً من حيــاة املواطــن املغلوب على 

ويتناولها  الهواء،  يتنفســها مع  أمره، 
مع الهبيط أو القوزي أو حتى مع 

"لفة الفالفل"، جبراً  أو فرضاً  أو 
اختياراً  أو .. طمعاً.. وهذ أضعف 

اإلميان!  
انتصارات  في السياســة.. هناك 

وثراء،   وفقــر،  وإحباطات،  وهزائــم، 
وضحايا،  ،وأتبــاع،  ونفوذ  وفســاد، 
وتبييــض  وعصابــات،  ومافيــات 

أموال، وســرقات، وترغيــب وترهيب، 
ومســاومات، ومفاجــأت، ومغامرات، 

وسمسرة وسماسرة، وافتراءات وكذب 
ودجــل، وخضوع وخنــوع.. وضحك على 

الذقون!
وفي السياســة أيضاً، هنــاك الوطنية، 
والتجربة  واخلبــرة  واحلنكــة  واحلكمــة 
و"الكاريزما"، والقــدرة على اخلطابة في 

الناس، وفن إدارة شؤون البالد واألزمات!
ومن السياسيني َمن  يعمل على بناء دولة 
قوية يغّير من خاللهــا خارطة املنطقة، 
أو بنــاء حضارة تضرب ســمعتها اآلفاق، 
وهنــاك من يتســبب من السياســيني 
األغبياء واحلمقــى  واملراهقني واملغرورين 
والطغــاة بانهيــار كل ذلك فــي دقائق، 
أو يكونون  ســبباً في انهيــار دولهم أو 
حضارتهــم  بجرة قلــم أو بقرار  مزاجي 

فردي غبي أو حلظة تهّور! 
وهنا لســنا فــي موضــع اإلشــادة  بـ 
والرســام  السياســي  "تشرشــل" 
الســيناريو  وكاتب  واملــؤرخ  والصحفي 
وكاتــب الســير ورجــل الدولــة والوزير 
الذي  العســكري  والقائــد  والضابــط  
رضــع وتعاطى "السياســة" على مدى 
أكثر من 70 عامــاً وورثها عن والده! لكن 
املثل الشــعبي يقول: "مو كلمن صّخم 
وجهــه َكال آنــي حــداد"! وال "كلمن" 
فــاز باالنتخابات بالتصويــت أو التزوير أو 

املساومات "َكال آني سياسي!"
هنا.. ال نســتغرب إن خرج علينا "مقدم" 
أحد البرامج التلفزيونية.. وهو يتملق أحد 
ضيوفه من "املراهقني" احملســوبني على 
عندنا،  السياسية  الطبقة 
ممّن لم ينبت له شــعر 
السياسة..  حلية  في 
بالقيادي  ليصفــة 
والسياسي احملّنك !

- ضوء 
الفارغة  العربــة 
أكثر  "جتعجــع" 
العربــة  مــن 
اململوءة !

عاصم جهاد

حمقى السياسة!

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

عند البحث في علل ما يجري على تضاريسنا املنحوسة 
من اخفاقات وهزائم متتالية، تتكشــف امامنا العديد 
من التجليــات واملعطيــات والظواهر التــي مبقدورها 
مســاعدتنا على فك طالسم هذا املأزق العضال، لكننا 
اليوم ســنتوقف عند ما جنده ظاهرة تستحق االهتمام 
اال وهي )قناعات اخلراب( الســائدة ودورها في دميومة هذا 
املأزق الوطني والقيمي واحلضاري. ال يحتاج املرء الى ذكاء 
كبير كي يكتشــف حجم نفوذ هذه القناعات املسبقة 
واملميتة لدى الكثير من العراقيني، وبنحو خاص لدى ما 
يعرف بـ )النخب( من الذيــن أدمنوا على تقيأ مثل هذه 
القناعات واالجابات اجلاهزة عند كل مناســبة وفي كل 
زمان ومكان. هذا الطفح من اآلراء والقناعات البعيدة عن 
املسؤولية واحلكمة واالنصاف، تعد اليوم معيقاً شديد 
الفعالية أمام أي مسعى نحو امتالك فهم جديد ومثمر 
ملا جرى وملا نتخبط وســطه من هزائم وانســداد شبه 
مطلق لآلفاق. زمن النظــام املباد جرت عمليات ممنهجة 
وواســعة لترســيخ مثل هذه القناعات املثقلة بفهم 
الظواهر واالحــداث وفقاً حلنديري الســلطة وجهازها 
العقائدي والتعبوي الضيق )اكذب واكذب حتى يصدقك 
الناس(، وهــذا املنهج لم يتقوض بعــد زوال طغيانهم 
ربيع العام 2003 عندما وجدت فيه القوى والعقائد التي 
تلقفت مقاليد امور البلد، مناســباً ومتناغما متاما وما 

يدغدغ توجهاتهم الفئوية الضيقة.
غالبا ما ترد في كتاباتي عبارة "حطام البشر" وهم نتاج 
حقبة مؤملة ومريرة من تاريخ العراق احلديث، يتصدر هذا 
احلطام اصحاب هذه العقائــد املميتة "قناعات اخلراب" 
والتي تكبح أي أمل صوب التغيير واالســتعداد ملواكبة 
حتديــات وهموم عصرنــا وحاجاته الواقعية. القســم 
األكبــر من هذا احلطام هم من فلــول النظام املباد ومن 
العاملني في مجال انشــطته االعالمية واآليديولوجية 
والتعبوية، من الذين ما زالــوا وبالرغم من األهوال التي 
اكتشــفت بعد زوالــه، يصرون على تلميــع صورة ذلك 
النظام وتلــك التجربة الكارثية فــي تاريخ هذا الوطن 
واهلــه. وخطورتهم تكمن في قدرتهم واســتعدادهم 
للتخفــي وراء مختلــف الواجهات اجلديــدة واملترافقة 
وانعــدام ال مثيل لــه للموضوعية واالنصــاف، مواهب 
واســتعدادات اعيد االعتبار لها من قبل حيتان املشهد 
الراهــن.  كنــا بأمس احلاجــة الى تقويــض مثل هذه 
القناعــات التي قذفتنا لكل هذا احلضيض، فاذا بنا أمام 
اعادة ترويج وتزويق وتدوير لها، حيث االجابات والتحليالت 
السطحية والدمياغوجية نفسها، والتي جندها ال تكتفي 
بوسائل االعالم التقليدية وحسب بل تسللت الى مواقع 

التواصل االجتماعي بشكل مبرمج وواسع.
ان سطوة هذه القناعات املميتة وعند قطاعات وشرائح 
واسعة من العراقيني؛ يفسر لنا علل عجزنا وفشلنا في 
امتالك تشخيص دقيق ملا نعيشه من هزائم واستباحات. 
امامنا مشوار طويل ومرير كي نتعافى من هذه اآلفات، ال 
ميكــن ان ينطلق مع هيمنة هذه القناعات اآليديولوجية 
البائســة، والتي ينطبق عليها قول السيد املسيح "ال 
تنظر الى القشة في عني أخيك، انظر الى اخلشبة التي 
فــي عينك" وهذا ما جنده راســخاً في مــا يجتره فلول 
البعــث والنظام املباد من قناعــات ومقارنات ومقاربات 
وقحة وصلفة جتاه ما جرى لوطن كان مترعاً بالتطلعات 
احلضارية الراقيــة، ليتحول من خاللهم الى مســتقر 
دائم للكوارث والكوابيس. صالفة ال مثيل لها عكسته 
نشــاطات فلول ذلك احلطام الذي خلفتــه "جمهورية 
اخلوف" والتي اصبحت مكشــوفة وســافرة هذه األيام 
وعلى شتى املنابر واملنصات االعالمية التقليدية منها أو 
احلديثة )السوشــيال ميديا( بعد أن تيقنوا من هشاشة 
وهــوان وخواء من تلقف أســالب وانقاض هــذا الوطن 

املستباح..

ومضــة

قناعات الخراب

أعــرب الفنــان املصــري 
إمام، عن سعادته  محمد 
مسلســل  بنجــاح 
"هوجــان"،  مسلســله 
الغالبة  والد  ومسلســل 
احمد  ببطولته  قام  الذي 
ُعرضا  واللــذان  الســقا، 
في شــهر رمضــان لهذا 
العام، وتصــدرا محركات 
البحــث وحديــث مواقع 
االجتماعــي.  التواصــل 
ووجه إمام رسالًة للسقا، 
من خــالل نشــرِه صورًة 
جتمعهما، من داخل إحدى 
الرياضية،  األلعاب  صاالت 
للســقا،  حتيــة  وكتــب 
مبينــا انهما اســتطاعا 
ان يكونــا جنمــي رمضان 
هــذا العام، وأثــارت هذه 

النجمني  الصورة متابعي 
املصريــني، فمنهــم من 
طالــب بتواجدهمــا في 
عمل واحد خــالل الفترة 
أشاد  ومنهم من  املقبلة، 
من  ومنهم  بعمليهمــا، 
قائال  آخر،  انتهج حديًثــا 
والتعليق  الصــورة  بــأن 
يقصد به محمد رمضان، 
الذي شــارك في السباق 
مبسلســل  الدرامــي 

شــارك الفنــان املصري 
أحمــد الســقا وجنلــه 
االحتفال  في  "ياســني" 
ابنة  "ياســمني"  بتخرج 
يوســف  رانيا  الفنانــة 

الكبرى.
عبــر  رانيــا  ونشــرت 
"إنســتغرام" و"تويتــر" 
للحظة  فيديــو  مقطع 
وعلقت  ابنتهــا  تكــرمي 
عليــه: "عملك الشــاق 
أنت  أثمر..  والتفاني قــد 
تتخرج أخيــرًا". وظهرت 
رانيــا فــي الفيديو وهي 
أحمر  فســتانًا  ترتــدي 
اللون خالل احلفل وتنتظر 
خالل  بشــغف  ابنتهــا 
تكرميهــا على املســرح، 

احتضنتها  نزولها  وبعد 
وباركت لها على التخرج 
وانهمــرت بالبكاء فرًحا، 
بعدهــا دخلــت الفنانة 
مع  رقــص  حلقة  فــي 
بالتخرج  ابتهاًجا  ابنتها 
مهمة  مرحلة  وانتهــاء 
نغمات  من حياتها، على 
وأغاني  واملزمــار  الطبل 

النجاح. 

شــاركت الفّنانة املصرّية 
جتمعهــا  صــورة  زينــة 
ياســمني  بشــقيقتها 
عبــر "إنســتغرام"، إال أّن 
إلى  يلتفتوا  لم  متابعيها 
الّشــبه الكبيــر بينهما، 
واقعة  على  فقط،  ورّكزوا 
بالّســرقة،  اّتهامهــا 
وانصرف اخرين في الّدفاع 
عنها فــي واقعة اّتهامها 
على  والّتحريض  بالّسرقة 
أملاظ"،  "إنســيال  سرقة 
مــن فيــال رجــل أعمال، 
ونشرت زينة قبل أيام عبر 
"إنستغرام" صورة لها مع 
إحدى صديقاتها، وسألها 

أحــد متابعيهــا قائــال: 
"ممكــن تطمئنينــي عن 
املوجهة  األخيــرة  احلادثة 
حلضرتك، إنــي أحبك في 
اخلبــر  ويؤســفني  اهلل 
األخير"، ورّدت "زينة" على 
في  "كذب  قائلًة:  السؤال 

كذب". 

محمد امام

زينة

احمد السقا

أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف

اخلوف شــعور ينتابنا في أوقات اخلطر 
او عند احساســنا بتهديد معني من 
شــخص ما او حــدث مــا، ويؤثر هذا 
الشعور بوظائف اجلسم بنحو ما، وقد 
يكون التسارع بنبضات القلب أهمها 

وأكثرها شيوعا.
وذكــر عدد من العلمــاء ومنهم جون 
واتســن وروبــرت بولتشــك أن هناك 
األساســية  العواطف  من  مجموعة 
الفطرية يولد بها االنسان، واخلوف  أو 
أحد هــذه العواطف. وتشــمل هذه 
واخلوف،  والقلــق،  الغضب،  اجملموعة، 

والرعب، والفرح، والذعر، واحلزن.
تختلف أســباب ودواعــي اخلوف من 
آخر، مع اختالف  الى شخص  شخص 
مــداه وتأثيره، وفي هذا الشــأن يقول 
هشــام النقــاش الباحث فــي علم 
النفس: هناك درجات للخوف، فمنهم 
من يخاف خوفــا منطقيا أي عقالنيا 
وطبيعيا ال بل أحيانا يكون ضرورة من 
اجل احلذر من وقــوع احملظور، باملقابل 
هناك من يخاف من أمور كثيرة أحيانا 
االهتمــام، وهؤالء  ال تســتحق حتى 

غالبا يعانون مشكالت نفسية.
ويتابع: بعض األشخاص يتولد لديهم 
رهــاب من األماكــن العاليــة او من 
او احلشــرات وبعضهم من  احليوانات 
الزواحف حتديدا، وتكون أسباب اخلوف 
أحيانا مكتســبة، أي بســبب حدث 
معني يتعلق باألماكن املرتفعة، او قد 
يشــهد الطفل خوف امه من الفئران 
وفزعها، فيتولد لديه الشعور باخلوف 

من الفئران. 
ويضيف: اخلــوف العقالني، يكون من 
أشياء وتفاصيل يجمع عليها غالبية 
البشــر، مثــل اخلوف من رؤية اســد 
طليق، او الفيضانات في حال حدوثها، 
فهي واقع حال، علينا ان نتعامل معه، 
واخلوف يحفزنا لإلسراع بإيجاد مخرج 

من املشكلة.
أحيانا يكــون اخلوف غير مبــرر، وغير 
عقالني ويتمثل هذا النوع باخلوف من 
اجملهول حســبما ذكــر النقاش وقال: 
العقالني  أن يتفرع اخلــوف غير  ميكن 
إلى العديد من احلاالت مثل اخلوف من 
حالة مرضية لم تصبه قبال، لكنه قرأ 
عنها، واخلوف من اآلخرة، ومن السنوات 
املقبلة، أو حتى اخلوف من الغد، فكل 
لتولــد اخلوف  مجهول يكون ســببا 
لديهم، وهذا اخلوف يصيب الشخص 
بالعجز، والتكاســل عــن التخطيط 

لأليام املقبلة. 

هذا يعني اننــا جميعا مصابون بهذا 
النــوع من اخلــوف، ألننــا ال نخطط 
للمستقبل ابدا بحجة اننا ال ندري ما 
الذي سيحصل يوم غد او بعد دقيقة 
من االن! فهل علينا ان نعيد حساباتنا 

فيما يتعلق بصحتنا النفسية؟
وســيم املوســوي أحد رجاالت الدين 
يوعــز اخلوف الــى قلة االميــان بالرب 
والقــدر اذ قال: االنســان املؤمن اميانا 
حقيقيــا ال يخاف، فهو يعلم جيدا ان 
مــا يصيبه مقدر له من عند اهلل، فان 
ركب الطائرة لــن يخاف ألنه يعلم ان 
كتب له الوصول بســالمة فسيصل 

بســالم وان كان قدره ان ميوت بحادث 
في هــذه الطائرة فال مفــر من ذلك، 

فبكلتا احلالتني اخلوف غير مبرر.
من منا يســتطيع ان ينســى خوفه؟ 
بان يشفينا  بالقدر كفيل  وهل االميان 
من بعض مصادر خوفنا؟ وهل اذا وجد 
املرء نفســه مبواجهة حيوان مفترس 
يبقــى محافظا على هدوئــه ويترك 

روحه تواجه قدرها؟
 اخلوف يولد مع االنســان، وألنه ال مفر 
منه، علينا ان نتعامــل باملديات التي 
يفرضها، سيما وانه ضرورة في الكثير 

من االحيان.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن دار "سوذبي" للمزادات في العاصمة 
البريطانيــة لنــدن، أن خصلة من شــعر 
املؤلف املوسيقي األملاني الشهير لودفيج 
فان بيتهوفن ســتعرض للبيــع في مزاد 
علني، الفتا إلى وجود قصة طريفة ورائها.

وقــال مديــر الكتب واخملطوطــات في دار 
إن  ماغوير،  للمزادات، ســيمون  "سوذبي" 
هذه هي املــرة الثانية التــي تعرض فيها 
خصلة من شعر بيتهوفن للبيع في مزاد، 
لكن هذه املرة اخلصلــة "كبيرة" وقصها 

بيتهوفن بنفسه.
ونقلــت رويترز عن ماغويــر قوله إن قصة 
هــذه اخلصلة بــدأت عندمــا طلب عازف 
البيانو النمســاوي أنطون هالم، الذي كان 
يعزف مع بيتهوفن، من املوسيقار الشهير 

خصلة من شعره ليعطيها لزوجته.
ووفقــا للقصــة املتداولــة، أعطى خدم 
بيتهوفن هالم خصلة من شعر املاعز بدال 

من ذلك.
وأضــاف ماغويــر: "شــعر هالــم 

علم  ألنــه  بغضب شــديد 
من  ليســت  اخلصلة  أن 

شــعر بيتهوفن، وعاد 
له فأعطاه بيتهوفن 
كبيــرة  خصلــة 
قصها بنفسه من 
على  رأسه  مؤخرة 
قطعة من الورق".

أن  إلــى  وأشــار 
ويلوك  ألكســندر 
ثايــر، مؤلــف أول 

ســيرة ذاتيــة أكادمييــة 
أن  أكــد  لبيتهوفــن، 

اخلصلة أصلية.
"ســوذبي"  دار  وباعــت 

خصالت شــعر ملشاهير آخرين منهم لورد 
نلســون وشــوبان وموزارت، لكــن ما مييز 
خصلة شعر بيتهوفن هو حجمها الكبير 

نسبيا.

خصلة من شعر بتهوفن للبيع

بعض حاالت الخوف مكتسبة

الصباح الجديد - وكاالت:
زارت املمثلة األميركية أجنيلينا جولي، بوصفها 
املبعوثــة اخلاصــة للمفوضية الســامية لألمم 
املتحدة لشــؤون الالجئني، مخيمــات الالجئني 

على احلدود بني كولومبيا وفنزويال.
وتزامنت الزيارة مــع إعالن األمم املتحدة، أن أربعة 
ماليني الجــئ ومهاجر فنزويليا فــروا من األزمة 
االقتصادية واإلنسانية في بالدهم. ووفقا ألحدث 
إحصاءات، تصدرت كولومبيا الدول املستضيفة، 
إذ وصلهــا نحــو 1.3 مليون منهــم تليها بيرو 
والبرازيل واألرجنتني، حيث  وتشــيلي واإلكوادور 
حتدثــت جولي احلائــزة على جائزة أوســكار مع 

الالجئني واستمعت إلى رواياتهم. 
الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو  وأعلن 
يوم اجلمعة )الســابع من حزيــران يونيو(، 
فتحا جزئيا حلــدود بالده مــع كولومبيا، 
بإغــالق احلدود في  أمرت  وكانت حكومته 
فبراير شــباط لعرقلة جهود من املعارضة 
وقتها إلدخال مســاعدات للبالد، وتسبب 
اإلغالق في مشــكالت اقتصادية للبلدات 
الواقعة في املنطقة احلدودية، والتي صارت 

تعتمد باألســاس على املــدن الكولومبية 
في ســد احتياجاتها من السلع األساسية 

واخلدمات.

أنجيلينا جولي في مخيمات 
الالجئين الفنزويليين

الصباح الجديد - وكاالت:
يواصل الفيلم العراقــي "أرض ال حياة فيها" خملرجه 
الشاب حســام قاسم، حتقيقه للنجاح عامليا، ليفوز 

مــن بني ألف فيلــم آخر من شــتى دول العالم، في 
مهرجان أقيم في إيطاليا، حديثا.

وفاز الفيلم " Lifeless Land" الذي صوره 
الشاب حسام، مبشاركة أخيه، من على 
ســطح منزلهمــا شــرقي العاصمة 
 MiMo — MILANO بغداد، في مهرجــان
MOBILE FILM FESTIVAL، في ميالنو 

اإليطالية.
ويطمح الشــاب العراقي اخملرج ومؤلف 
املوســيقى التصويرية، املشــاركة في 
بعد  الســابق  أوســع من  مهرجانات 

النجاح الذي حققه من فيلمه الفائز.
يذكــر أن فيلــم "أرض ال حياة فيها" 
قصير وصامت، صوره اخملرج "حســام 
قاسم" من على سطح منزله الكائن 

فــي منطقة األمني، شــرقي العاصمة 
بغــداد، قــام بإخراجه وتصويــره وإعداد 

املونتاج له مــع موســيقى تصويرية من 
تأليفه، مع ميزانية ذاتية، حجمها صفر.

وترشــح الفيلم في مهرجانني في الهند. 
 Lift-Off والترشــيح الثالث في مهرجــان
املتحدة  اململكــة  عاصمة  فــي   ،Global
البريطانيــة، لندن. والترشــح الرابع، في 
مهرجان 3 دقائق في 3 أيام الســينمائي، 

في بغداد.

فيلم عراقي يفوز في مهرجان ميالنو
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