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نبراس الحرية

اخبار السينما

الراية تحمل جماليتها بذاتها ،فهي تتفرد ببعد عقائدي فكري وأسلوبي
رمب��ا ت�ك��ون ل�ل��راي��ة خصوصية تتفرد بها من
حيث تصميمها باختزالية عالية ومكان وزمان
اس�ت�خ��دام�ه��ا ،م��ن ح�ي��ث اق�ت�ص��اره��ا يف الغالب
على الشكل املستطيل واعتماد خامات القماش
املتميزة باالنسيابية اليت تساعد على الرفرفة،
مع وضعها يف أماكن مرتفعة عن طريق السارية
او فوق القباب واملآذن االسالمية .
ول��و نظرنا اىل ال��راي��ة كعمل ف�ني تصميمي
جندها حتمل مجاليتها بذاتها ،فهي تتفرد ببعد
عقائدي فكري وأسلوبي ،وهناك من��اذج لرايات
واعالم اختزلت بالوان واشكال متعددة ،ومنها ما
بلون واحد مثل راية النيب حممد صلى
اختزلت ٍ
اهلل عليه وآله وسلم (ال ُعقاب) ،ذات اللون األسود
ورايات االئمة االطهار ذات اللون االمحر املرفوعة
فوق قباب اضرحتهم الشريفة.
كما أن ال��راي��ة كمنظومة اتصالية تتعلق
ب��املُ��رس��ل (مصمم ال��راي��ة واجل �ه��ة ال�تي تبنتها)
وال ��رس ��ال ��ة (ال� ��راي� ��ة) واملُ ��رس ��ل إل �ي��ه (امل �ت �ل �ق��ي)،
والرسالة واملرسل إليه عادة ما تكون أشد ضرورة
من املرسل بالقدر الذي يرتتب عليه التعبري عن
الوعي اجلمعي ،فاحلصيلة اجلمالية للراية يف
النهاية جي��ب أن حتظى ب��رض��ا وق�ب��ول اجملتمع
ألنها متثل اهلوية السياسية والفكرية والعقائدية
هلم ،فللتصميم ومجاليته أثر يف هذا القبول او
رفضه.
منذ أن مت ّكن اإلنسان يف األرض ..وزخ��ر فكره
بتصورات عن ظواهر األش�ي��اء وم��ا ورائ�ه��ا ،منت
رؤياه ومل تعد وسائل التعبري لديه مقتصرة على
�س والعامل املوضوعي ،بل استنفر
معطيات احل� ّ
جممل طاقاته من عقل وخيال وإهل��ام الحتواء
موضوعات الفكر بكل مشوليته وحيثياته ،وهذا
يتجلى يف جممل النشاطات الفكرية يف العصور
املاضية ،فقد جل��أ االن�س��ان إىل جتريد االشياء
واألش �ك��ال وطبعها بطابع رم��زي حيمل دالالت

طهران تستضيف
مؤتمر ًا بعنوان «الیوم
العاملي للسالم»
سیحیي اجملمع العاملي للسالم اإلسالمي،
ال �ی��وم ال �ع��امل��ي ل�ل�س�لام م��ن خ�ل�ال تنظیم
م��ؤمت��ر «ال��ی ��وم ال �ع��امل��ي ل�ل�س�لام ل � �ـ»2018
يف العاصمة االي��ران�ي��ة ط �ه��ران .أن األم��م
امل�ت�ح��دة أع�ل�ن��ت  21سبتمرب ی��وم �اً عاملیاً
للسالم وذلك يف إطار فرض السالم واألمن
ومساواة الشعوب يف حقوقها .وتكرمیاً هلذا
الیوم العاملي ،یقوم اجملمع العاملي للسالم
اإلسالمي يف طهران بالتعاون مع اللجنة
ال��وط�ن�ی��ة للیونیسكو يف إی� ��ران بتنظیم
«مؤمتر الیوم العاملي للسالم للعام .»2018
وس� �ی� �ق ��ام امل� ��ؤمت� ��ر حب � �ض� ��ور ع� � ��دد م��ن
األك� ��ادمی � �ی �ی�ن وامل� �ف� �ك ��ری ��ن وال��ع��ل��م ��اء
والسیاسینی يف حدیقة الكتاب يف طهران.
وحماور املؤمتر كالتالي:
 أهم التحدیات أمام السالم والعدل يفالعامل املعاصر - .أسس السالم والعدل يف
املبادئ اإلسالمیة.
 دور النخبة واألجهزة يف تأطری السالمالعادل.
 السالم والعدل يف فكر اإلمام اخلمینی(رض) وقائد الثورة االسالمية االيرانية آیة
اهلل السيد علي اخلامنئي
وی�ع��د «م��ؤمت��ر ال�س�لام اإلس�لام��ي للعام
 »2018املؤمتر التمهیدي الثالث لـ«املؤمتر
العاملي للسالم والعدل يف فكر قائد الثورة
اإلسالمیة» الذي من املقرر أن یقام نهایة
العام اإلیراني اجلاري(مارس .)2019

وال ش ��ك ان ل �ل��راي��ة يف االس �ل��ام ح �ض��ور يف
ت��أك�ي��د ال�ع�ق�ي��دة مل��ا حت�م�ل��ه م��ن ج��ان��ب روح��ي
مرتبط باملعتقد فهي متثل هوية املسلم خصوصاً
أث�ن��اء احل ��روب ،ف��ال��راي��ة هل��ا دور كبري يف ثبات
اجليش وان�ت�ص��اره م��ا دام��ت مرفوعة خفاقة يف
س��اح��ة ال��وغ��ى ،وب��ال�ت��ال��ي فهي ض ��رورة الزم ��ة يف
امل�ع��رك��ة وهل��ا ت��أث�يره��ا النفسي على املقاتلني
وزي��ادة محاسهم وبسالتهم ،ففي تشكيل الراية
لن نكون بصدد شكل مجالي ذي غائية امتاعية
ف��ردي��ة ،ب��ل ن �ك��ون إزاء منظومة م�ع�ق��دة حتمل
تعبريات سيميائية ،جملموعة احملموالت الثقافية
واإليديولوجية اليت تتبناها فئة معينة او جيل
معني أو حتى أجيال متعاقبة.
ومما ورد عند املؤرخني أن عقد األلوية والرايات

يف األم��اك��ن العامة ك��ان للداللة على إشهار
األمر وإعالن احلرب لذا حتمل األلوية والرايات
ألواناً متيزها ،ومن هنا اختلفت ألوانها ..فقد
ورد ان لون اللواء يف معركة مؤتة كان ابيضاً
وق��د سلمه رس ��ول اهلل صلى اهلل عليه وآل ��ه إىل
جعفر ب��ن اب��ي ط��ال��ب ،وك��ان اإلم ��ام علي عليه
السالم حيمل راية س��وداء ول��وا ًء ابيضاً يف بعض
معاركه ضد اخلوارج ،ويف معركة صفني كانت
رايته عليه السالم محراء ،وكانت أعالم العلويني
وراياتهم خضراء ،وغريها من ال��راي��ات والوانها
ال�تي استخدمها املسلمون يف حروبهم وسلمهم
واليت كان هلا دالالت ومعاني كثرية وخمتلفة،
فمنها م��ا يثري اهلمم ومنها م��ا يسرتجع مآثر
األبطال من األجداد من شجاعة وقوة وإقدام.
كانت القبائل فيما مضى تتقاتل فيما بينها
وت�ط�ح�ن�ه��ا احل � ��روب ط �ح��ن ال ��رح ��ى وأذا ب ��دأت
احلرب فال شيء يوقفها ولرمبا تتوارثها االجيال
املتعاقبة ،لكن هناك ع ��ادات وتقاليد التزمتها
ال �ع��رب وه ��ي وق ��ف ال�ق�ت��ال يف االش �ه��ر احل ��رم ال
لغرض املهادنة بل حلرمة القتال فيها ..وكل
من الطرفني يرتقب انقضاء ه��ذه االشهر كي
يستأنفوا القتال ،وقد استخدموا الراية احلمراء
للداللة على ع��دم انقضاء احل��رب فتوضع على
خيمة زعمائهم كي يعلم االع ��داء واالص��دق��اء
ان احل��رب مل تضع اوزاره ��ا بعد ،فهم الي��زال��ون
يطالبون بالثأر لدماء ضحاياهم ...
وه��ا حنن اليوم ن��رى راي��ة الثأر احل�م��راء تهتز
خفاقة فوق قبة ضريح سيد الشهداء ابي عبد اهلل
احلسني (عليه السالم)  ..وها هي اليوم تستبدل
باخرى سوداء إيذانا حبلول شهر احلزن واالسى
حم ��رم احل� � ��رام ..وه ��ا حن ��ن م�ن�ت�ظ��رون  ..متى
تنقضي ه��ذه السنني ..ون�س�م��ع ن��داء (ي��ال�ث��ارات
احلسني) متى اليوم املوعود يا حجة اهلل .
سامر قحطان القيسي

عرض القطع األثرية املعادة من متحف اللوفر في طهران
عرضت الروائع الفنية لعصر القاجار ،واليت عرضت ملدة ثالثة أشهر حتت عنوان «امرباطورية
الزهور احلمراء» يف متحف اللوفر-الفرنسي ،للجمهور بعد إعادتها إیل طهران.
وأقيم معرض «امرباطورية الزهور احلمراء» يف متحف اللوفر الفرنسي بفرنسا يف  28مارس
 2018وملدة ثالثة أشهر لعشاق الفن اإليرانيني.
ومت تنظيم املعرض وفقاً التفاقية التعاون املوقعة بني متحف اللوفر ومنظمة الرتاث الثقايف
خالل زيارة الرئيس روحاني ایل باريس يف يناير . 2016
وأعيدت القطع األثرية اإليرانية ایل طهران يف أغسطس ومت عرضها يوم امس األربعاء يف
قصر كلستان.
 19قطعة أثرية من الروائع الفنية الفريدة من نوعها لقصر كلستان مت عرضها يف املعرض،
مبا يف ذلك مثاني لوحات زيتية وألوان مائية ،وصور التقطها ناصر الدين شاه ،باإلضافة إیل
كامريا تصوير وتاج من النحاس يتعلق بآقا حممد خان ،جملدان مثينان من القرآن الكريم،
و 6مرقعات كتبها ناصر الدين شاه وم�يرزا بابا وحممد باقر وأسد اهلل ش�يرازي وإمساعيل
جالير وجعفر خان .واقام هذا املعرض من يوم امس االربعاء وملدة اسبوع واحد يف قاعة معرض علم االنسان يف قصر كلستان بطهران.

و«أبوذر کرمي» ّ
یمثل إیران في مسابقة موسکو القرآنیة

تکریم  260حافظ ًا لکامل القرآن في إیران

مت ت�ك��ری��م  260م��ن خ��رجی��ی م��ؤس�س��ة «بیت
األح � � ��زان» ال �ق��رآن �ي��ة يف م��دی �ن��ة «إس �ت �ه �ب��ان»
مبحافظة «فارس» اإلیرانیة بعد حفظهم لكامل
املصحف الشریف على مدار العام املاضي.
أن هذا التكریم ّ
مت خالل مهرجان «جربئیل
األمني» اخلاص حبفظة القرآن الكریم.
وحضر حفل التكریم كل من رئیس جملس
ال �ش��وری اإلس�لام��ی االي��ران��ي ال��دك�ت��ور «علي
الرجی� ��ان� ��ي» ،ون ��ائ ��ب وزی� ��ر ال �ث �ق��اف��ة اإلی ��ران ��ي
يف ش� ��ؤون ال� �ق ��رآن ال �ك��ری��م وال� �ع�ت�رة ال �ط��اه��رة
«عبداهلادي فقهي زاده» ،وحشد من املسؤولنی
احمللینی يف مدینة إستهبان.
وق� ��دم م��دی��ر م��ؤس�س��ة ب�ی��ت األح � ��زان الشیخ
«ع �ل�یرض��ا ش��اه �س��ون��ي» ت �ق��ری��راً ع��ن فعالیات
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فكرية عدة ،وإن حماولة تفسريها يستدعي وعياً
كام ًال ال يقف يف حدود املرئيات .
وض�م��ن ه��ذه ال ��رؤى الشمولية متيز اخلطاب
ال �ف �ك��ري اإلس�ل�ام ��ي ع ��ن خ �ط��اب��ات احل �ض ��ارات
االخ ��رى بعمقه وث��رائ��ه ،بوصفه ممث ًال لرسالة
مس��اوي��ة اهل�ي��ة تستوعب جممل احل �ي��اة امل��ادي��ة
وال��روح �ي��ة ،ويلقي على ال�ف�ن��ان وامل�ف�ك��ر املسلم
ثقافة موصولة باملطلق ،متثلت أسسها بالقرآن
الكريم الذي يكشف عن أسرار الكون ،وما حييط
ب��ه ،ويثبت أس��س احلياة البشرية ،مما ك��ان له
األث��ر الكبري يف تطور الفكر العربي اإلسالمي،
الذي انعكس بدوره على الفكر اجلمالي اإلسالمي
ومنها مجالية الرايات االسالمية اليت ُتعد متثي ًال
رمزياً صادقاً لروحية االسالم.

تقع قرية (سنك ت��راش��ان) على اط ��راف مدينة خ��رم آب��اد يف
منطقة ش�لاالت (ن��وج�ي��ان) و(وارك) واشتهرت باسم (ماسولة
لرستان) ،لكونها مبنية على شكل مدرجات حتيط بها مناطق
طبيعية خالبة يؤمها معظم الفرتات الكثري من السائحني.
الوادي الواقع اسفل القرية ميتلئ بالغيوم بعد كل مرة تهطل
فيها األمطار ،حيث يصبح املنظر ال مثيل له ويبدو وكأن هناك
حبر من الغيوم الكثيفة.
القرية هلا مكانة يف األوس ��اط العاملية نظراً ألحتوائها على
مساحة اثرية اكتشفت يف العام  2003حتتوي على بقايا من
العصر احلديدي أثارت تعجب علماء اآلثار .وهذه البقايا يوجد
بعضها اآلن يف متحف قلعة فلك االفالك يف خرم آباد.
هذا ولقد تعترب مدينة خ ّرم آباد هي مركز حمافظة لرستان
وتقع بني سلسلة جبال زاك��روس والقاصي والداني يعرف حق
املعرفة أنها درة طبيعية زاخ��رة باآلثار اليت تضرب جبذورها يف
خمتلف العصور ،ومن أبرز معاملها األثرية :قلعة فلك األفالك،
متحف ال�ش�ع��وب« ،ك� ��رداب س�ن�ك��ي»« ،س�ن��ك نبشته» ،منارة
الطابوق ،اجلسر الصفوي ،جسر شابوري ،نزل املريزا سيد رضا،
غار دوشه ،ينابيع خممل كوه ،دار آخوند ابو ،مقربة بابا طاهر،
محام كب نشان.

املؤسسة قائ ًال :ان مؤسسة بیت األح��زان تتویل
مهمة حتفیظ ال �ق��رآن ال�ك��ری��م للطالب وأنها
أفضل مؤسسة لتحفیظ ال�ق��رآن علی مستوی
ایران .وأضاف شاهسوني ان املؤسسة قد ع ّلمت
أل� ��ف و 900ط ��ال ��ب ح �ف��ظ ك ��ام ��ل امل�ص�ح��ف
الشریف حتی اآلن مؤكداً ان هلذه املؤسسة 185
فرعاً علی مستوی املدن اإلیرانیة.
م ��ن ج �ه��ة اخ � ��رى س� ��وف ت ��وف ��د اجل �م �ه��وری��ة
اإلسالمیة اإلیرانیة احلافظ لكامل املصحف
الشریف «أب ��وذر ك��رم��ي» لیمثلها يف مسابقة
روسیا الدولیة الـ  19للقرآن الكریم.
أن احلافظ لكامل املصحف الشریف «أب��وذر
ك��رم��ي» سیشارك يف مسابقة روس�ی��ا الدولیة
ل �ل �ق��رآن ال �ك��ری��م ال�ت�ي س ��وف ت �ق��ام خ�ل�ال شهر

أكتوبر القادم بالعاصمة موسكو.
وت �ق��ام مسابقة روس �ی��ا ال�ق��رآن�ی��ة يف احلفظ
وال �ت�ل�اوة ب��ال�ت�ن��اوب أي ع ��ام يف ال �ت�لاوة وال�ع��ام
التالي يف حفظ القرآن كام ًال.
وم � ّث ��ل أب � ��وذر ك��رم��ي ای � ��ران يف ال �ع��دی��د من
املسابقات الدولیة للقرآن الكریم كلیبیا واألردن
وت��رك �ی��ا ح�ی��ث ح�ص��ل يف م�س��اب�ق��ة لیبیا علی
املركز الرابع .وقد حصل علی املركز األول يف
مسابقة الطلبة املسلمنی الدولیة حلفظ وتالوة
ال �ق��رآن الكریم يف دورت �ه��ا ال��راب�ع��ة ال�تي أقیمت
سبتمرب  /أيلول  2012للميالد ،يف مدینة تربیز
مشال غرب ایران .جدير بالذكر أن الدورة الـ19
م��ن مسابقة م��وس�ك��و ال��دول �ي��ة ل�ل�ق��رآن الكريم
ستعقد  18لغاية  21أكتوبر القادم.

قرية (سنك تراشان) وسط بحر من الغيوم

خ ّرم آباد طبيعة خالبة وتأريخ عريق
وتعترب حمافظة لرستان هي واح��دة من أمجل احملافظات يف
إيران وما مييزها أن الفصول األربعة تتجلى فيها بكل ما للكلمة
من معنى ومناظرها اخلالبة تسحر ناظري كل من يقصدها
ناهيك عن أنها ذات تراث عريق وماض رافل باألصالة واحلضارة.
تبلغ مساحة ه��ذه احملافظة  30أل��ف كيلومرت تقريباً وتقع
جنوب غربي إيران وإضافة إىل طبيعتها الغناء وتأرخيها التليد.
تلك اجلبال الشاهقة اليت تعانق السحاب واليت تنحدر منها
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الشالالت الزاخرة باملياه لتجري يف أودية هي الغاية يف اجلمال،
كما أن سهوهلا هي اجلنان بعينها وأنهارها اجلميلة املمتدة يف
مجيع أكنافها تعلوها جسور جديدة وأثرية وحتيط بها غابات
البلوط اخل �ض��راء ال�تي ال نظري هل��ا يف ال�ع��امل مم��ا جعل هذه
احملافظة قبلة للسائحني وحميب الطبيعة.

«النسيان» يشق طريقه الى مهرجان بوفالو الدولي
ت��أه��ل الفيلم اإلي��ران��ي القصري «النسيان»
للمخرجة «فاطمة حممدي» اىل املشاركة يف
مهرجان بوفالو الدولي بأمريكا.
وستنطلق فعاليات امل�ه��رج��ان يف ال��راب��ع من
اكتوبر املقبل وستستمر حتى الثامن منه.
وي � ��روي ال�ف�ي�ل��م ال� ��ذي مت ان �ت��اج��ه يف احت ��اد
سينما الشباب االيرانية ،املشاكل اليت يواجهها
االشخاص مع تقدم العمر وأيام الشيخوخة.
وسبق ان شارك الفيلم يف مهرجان Sehsüchte
الدولي لألفالم بأملانيا وفاز جبائزة أفضل فيلم
من مهرجان «موندانس» الدولي لالفالم بدورته الـ 19يف أمريكا.

مهرجانان دوليان يستضيفان «الصخرة» االيراني
يشارك الفيلم الوثائقي االيراني «الصخرة»
للمخرج محيد جعفري يف مهرجانني دوليني
هما مهرجان «شجرة املشمش» لالفالم الوثائقية
يف ارمينيا ،ومهرجان «بايكال» االفالم الوثائقية
يف روسيا.
وس�ي�ق��ام م�ه��رج��ان «ش�ج��رة امل�ش�م��ش» ال��دول��ي
لالفالم الوثائقية بدورته الرابعة من  15اىل 21
سبتمرب يف مدينة ايروان واوجان يف ارمينيا.
ام� ��ا م��ه ��رج ��ان «ب ��اي� �ك ��ال» ال� ��دول� ��ي ل�لاف�لام
الوثائقية بدورته الـ  17فسيقام من  21اىل  25من سبتمرب اجلاري يف «ايركوتسك» املشهورة
بنهرها «بايكال» يف منطقة سيربيا بروسيا.
وسبق للفيلم أن حصل على جوائز دولية مهمة منها جائزة من مهرجان «سربينغر» وجائزة
من مهرجان «نيواورالنز» وحبصوله على جائزة افضل يف مهرجان «نيواورالنز» تأهل للمشاركة
يف االوسكار واملنافسة على جوائزها .يروي «الصخرة» (برد) الذي يستغرق  25دقيقة ،قصة امرأة
تعيش يف أطراف مدينة رامهرمز تذهب يوميا اىل اجلبل حاملة معها مطرقة كبرية لتحطم
االحجار وجتمعها لتبيعها فتعيش بثمنها هي وعائلتها.

«مانيكير» يمثل إيران في مهرجان دبلن
سيمثل فيلم «م��ان�ي�ك�ير» للمخرج اإلي��ران��ي
آرم � ��ان ف �ي��اض مج �ه��وري��ة إي � ��ران اإلس�لام �ي��ة يف
الدورة السابعة من مهرجان دبلن الدولي لألفالم
القصرية .
وتقام فعاليات املهرجان اعتبارا من اخلامس
إىل السابع من أكتوبر  /تشرين األول القادم
يف مدينة دبلن عاصمة مجهورية أيرلندا حيث
يتنافس م��ع أف�لام أخ��رى للحصول على جائزة
املهرجان .ويتناول الفيلم قصة امرأة شابة انتحرت الليلة املاضية يف قرية نائية بعيدة يف مرتفعات
ثلجية يف مشال البالد وال يسمح جملس أمناء القرية بدفنها بدون شهادة الوفاة...فريغم زوج
الراحلة ان يذهب إىل املدينة لتسلم ورقة الدفن لكنه يرتدد من العودة إىل القرية ....
الفيلم من سيناريو وإنتاج وإخ��راج آرم��ان فياض ميثل فيه كل من نیما حسندخت ،مظاهر
رمضانبور ،بهمن صادق حسين ،علي جنفي ،ومحیدة براتي.

بحضور ایراني

تنظیم مؤتمر الحضارة
اإلسالمیة في إندونیسیا
أقیم مؤمتر دول��ي بعنوان «تطوير العلوم من
أجل احلضارة اإلسالمیة احلدیثة» يف اجلامعة
االسالمية جبزيرة «سومطرة» اإلندونیسیة.
أن هذا املؤمتر أقیم وسط حضور إیراني الفت
حیث حاضر العدید من أساتذة جامعة املذاهب
اإلسالمیة اإلیرانیة.
وح��اض��ر ال�ش�ی��خ «ش ��اك ��ري» يف امل��ؤمت��ر ح��ول
«تنمیة ال�ع�ل��وم م��ن أج ��ل احل �ض��ارة اإلس�لام�ی��ة
احلدیثة» وحظیت حماضرته بإقبال كبری من
قبل األساتذة واألكادمیینی االندونيسيني.
وكان عنوان املقال الذي قدمه الباحث الديين

االي ��ران ��ي ال�ش�ی��خ ش��اك��ري «مم �ی��زات احل�ض��ارة
اإلسالمیة احلدیثة يف إرساء السالم املستدام بنی
الدول اإلسالمیة من منظور القرآن الكریم».
وش��رح مم�ي��زات اجملتمع املتحضر م��ن منظور
ال � �ق� ��رآن ال �ك ��ری ��م ق� ��ائ �ل� ًا :ان أس � ��اس احل��ض ��ارة
اإلس�لام�ی��ة ه��و ال�ق��ان��ون واإلمی� ��ان ب��اهلل ال��واح��د
والعقالنیة وال�ع�ل��م وال �ع��دل والتسامح واألم��ن
واإلل�ت��زام بالقیم األخالقیة معترباً هذه األمور
أساس يف إنشاء احلضارة اإلسالمیة.

«اليونسكو» تدعو إلعادة إعمار املوصل ومعاملها األثرية
دعت منظمة األمم املتحدة للرتبية
والثقافة والعلوم (اليونسكو) اجملتمع
الدولي إىل تقديم الدعم الالزم إلعادة
إعمار املوصل العراقية ال�تي تعرضت
ل �ل��دم��ار ج � ��راء احل� � ��رب ،وال �ت��ي تضم
العديد من املعامل األثرية املهمة.
تضم مدينة امل��وص��ل جامع النوري
ال �ك �ب�ير وم �ئ ��ذن �ت ��ه ،وم �ك �ت �ب��ة ج��ام�ع��ة
املوصل ،ومرقد النيب يونس.
وج��ام��ع ال �ن��وري الكبري م��ن مساجد
ال �ع��راق ال�ت��ارخي�ي��ة ،وي�ق��ع يف اجلانب
الغربي للموصل ،وقد بناه نور الدين
زنكي يف القرن السادس اهلجري ،أي أن
عمره يناهز تسعة قرون.
ويُعترب اجلامع ثاني جامع يُبنى يف
امل��وص��ل بعد اجل��ام��ع األم� ��وي ،وأعيد
إعماره عدة مرات كانت آخرها عام .1944
وكان اجلامع يشتهر مبنارته احمل َدّبة حنو الشرق ،وكانت اجلزء الوحيد املتبقي يف مكانه من البناء
األصلي ،وعادة ما تقرن كلمة احلدباء مع املوصل ،وتعد املنارة أحد أبرز آثارها.
و ُدمّر جامع النوري ومنارته احلدباء يف  21يونيو/حزيران  2017جراء نسفها مبواد متفجرة.
وعقدت اليونسكو املؤمتر حول املوصل بالشراكة مع احلكومة العراقية يف العاصمة الفرنسية
باريس ،حتت عنوان «إحياء روح املوصل».
وحضر املؤمت َر خرباء يف الرتاث من عدة دول ،شاركوا خرباتهم بشأن تاريخ املدينة مع تقديم صورة
عن الوضع احلالي.
وقالت املديرة العامة لليونسكو أودري أزوالي إن األح��داث ال�تي وقعت يف املوصل تهم اإلنسانية
مجعاء ،وإعادة املدينة إىل ما كانت عليه يف السابق كنقطة التقاء للعديد من الثقافات واحلضارات؛
مسؤولية اجلميع.
وأشارت إىل أنهم حتركوا من أجل إعادة إعمار أهم معامل املدينة ويف مقدمتها جامع النوري الكبري،
مبينة أن هدف اليونسكو من خالل إعادة إعمار املوصل هذا العام ُ
لفت االنتباه إىل اجلانب اإلنساني يف
املدينة أيضاً .من جانبه قال قيس رشيد نائب وزير الثقافة العراقي إن أكثر من مخسة آالف مبنى مت
تدمريه ،بينها عدد كبري من املساجد والكنائس وال ُكنس يف املوصل.

