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اخبار السينما

الدين والدنيا ..عالقة الروح والجسد
العالق��ة بي��ن الدي��ن والدني��ا كعالق��ة ال��روح
م��ع الجس��د ،ال يمك��ن ألح��د كائ��ن م��ن كان أن
يفص��ل الدي��ن ع��ن الدني��ا ،أو أن يفص��ل الدنيا عن
الدين فكالهما مكمل لبعضهما البعض ،فالطبيب
المخت��ص بجراح��ة وعملي��ات القل��ب ال يمك��ن له
أن يفت��ي للمري��ض ف��ي كيفي��ة صالت��ه وقصره��ا
أو كي��ف يصل��ي بع��د العملي��ة ،وتل��ك م��ن أم��ور
الدي��ن ،قس��م العب��ادات والمعام�لات ،ولك��ن العالم
بأم��ور الدي��ن ممك��ن ل��ه أن يفت��ي له��ذا المري��ض
بالقل��ب ال��ذي يري��د أن يعم��ل العلمي��ة الجراحي��ة
ف��ي كيفية صالت��ه ووضوئه ال��خ.؛ فكالهما يكمل
اآلخ��ر وال انفص��ام بينهم��ا؛ فال دين بغي��ر دنيا ،وال
دني��ا بغي��ر دي��ن ،وهما وس��يلة إل��ى اآلخ��رة عند رب
العالمين ،وإن الشريعة اإلسالمية وجدت للتيسير
عل��ى الناس في أم��ور حياتهم ،ووجد الدين لينظم
الدني��ا ويرتبه��ا ولوال الدين ألصبح��ت الدنيا غابة
يفت��رس الق��وى الضعي��ف ،لذل��ك نج��د الياب��ان
عل��ی س��بيل المث��ال م��ن ال��دول الصناعي��ة الكبرى
ج��داً والمتقدم��ة وفيها ما فيها من وس��ائل الراحة
والعم��ل والترفي��ه ،ولك��ن كل دقيق��ة تم��ر تج��د
حاالت انتحار في اليابان وس��جلت أعلی نس��بة في
العال��م ،ونع��زو الس��بب لذل��ك لعدم وج��ود الدين،
فلو ارتبط العلم والعمل والدنيا بالدين لما كانت
الياب��ان المتطورة اقتصادي �اً وتكنولوجياً وصناعياً
فيه��ا الكثير من ح��االت االنتح��ار والتي معظمهم
يرم��ون بأنفس��هم تح��ت عرب��ات القط��ار الس��ريع!؛
ول��وال الدي��ن الندث��رت القي��م واالخ�لاق ،وضاع��ت
الرحم��ة م��ن القل��وب ،،ألن الدين هو منظم عالقة
االف��راد م��ع بعضها البعض ،فال لفص��ل الدين عن
الدول��ة ،وال لفص��ل الدولة عن الدي��ن ،الرتباطهما
الوثي��ق م��ع بعضهم��ا البع��ض ولك��ن يج��ب توزي��ع
المهام فكل إنس��ان يُدلي بدلوه في مجاله فالطيار
يق��ود الطائ��رة لتص��ل بالمس��افرين ب��ر األم��ان،
والشيخ العالم يلقي ُخطبته الدينية لترق القلوب
وتدم��ع العيون ليعلموا أن اآلخ��رة قادمة وأن الليل

مهم��ا ط��ال فالب��د م��ن ب��زوغ الفج��ر والعم��ر مهما
ط��ال فالب��د م��ن دخ��ول القب��ر ،وأن الدني��ا ليس��ت
دارن��ا وأن س��يدنا أدم حينم��ا هب��ط م��ن الجن��ة إلی
األرض كان عقاباً وامتحانا فقال تعالیْ :
(اه ِب ُطوا
ُس َت َق ٌّر َو َم َتا ٌع
ض َعد ٌّ
ُو َو َل ُك ْم ِفي األرض م ْ
َب ْع ُض ُك ْم ِل َب ْع ٍ
إِ َل��ى ِحي� ٍ�ن) ،وإنم��ا درانا الحقيقية ه��ي جنة الخلد
التي وعد اهلل المتقين ،فاإلنسان في الحياة الدنيا
خليفة اهلل في األرض لعمارتها واصالحها والعمل
فيه��ا ولك��ن وف��ق ش��رع ومنه��ج اهلل ع��ز وج��ل؛ فق��د
كان لزام��ا عل��ی االنس��ان أن يرب��ط دين��ه بدني��اه،
ويتخ��ذ دني��اه س��لما لكمال دينه؛ وليعل��م أن الدين
ج��اء لكمال األخ�لاق وجمالها ،ورحم��ة للعالمين،
ونتعلم كيفية معاملة الناس طبقا لما حثنا عليه
الدي��ن ،ويك��ون س��لوكنا وش��خصيتنا كم��ا امرنا
اهلل تعال��ى ،وأن ال يك��ون المس��لم فظا ف��ي التعامل
غليظا مع البش��ر ومع ذلك يحافظ علی عباداته،
وأن يعام��ل الن��اس المس��لمين وغي��ر المس��لمين
بالحس��نی والموعظ��ة الحس��نة وال��كالم الطي��ب،
ويعمل علی نش��ر المحبة بين البش��ر كاإلخالص

ف��ي العمل وإيثار ،الغير وس��يادة األمن واألمان بين
أفراد الشعب ،واالصالح بين الناس وفعل الخيرات،
وليك��ون ش��عارنا م��ا تعلمنا ُه منذ الصغر وهو ش��عار
رائ��ع« :الدي��ن المعامل��ة» ،ومن هنا نج��د أن الدين
الحس��ن لي��س فق��ط بإقام��ة ش��عائر اإلس�لام ب��ل
أيض��ا ب��أن تطي��ب معاملتك م��ع األخري��ن ...وفي
وقتن��ا الحال��ي نجد م��ن يقيمون اإلس�لام خارجياً
فق��ط وليس ظاهري��ا ،أي قد تجد رجل يظهر علی
هيئت��ه الديني��ة كله��ا ،ويطي��ل لحيت � ِه ،وتقصي��ر
الث��وب ،ولك��ن تج��ده غلي��ظ القل��ب م��ع االخري��ن،
فظ��ا بخي� ً
لا متكبراً مع من يتعامل معهم ،واهلل عز
وج��ل يق��ول مخاطب �اً لرس��وله الكري��م (ولو كنت
فظ��ا غلي��ظ القل��ب النفض��وا م��ن حول��ك) ،وم��ن
الن��اس «في خلوات ِه إبلي��س وبين الناس يجعل من
نفس � ُه قدي��س» ،ف�لا تكلمني عن الدي��ن ولكن أرني
الدين في أخالقك ومعامالتك ،فطريقتك في
التعام��ل توض��ح دين��ك ،ودينن��ا اإلس�لامي أس��مي
األدي��ان الس��ماوية ،ولكي ننش��ره بي��ن العالم يجب
أن نحب��ب االخري��ن في��ه بالرحم��ة ولي��س بالقت��ل

أو االره��اب ول��ن يزي��د حبه��م للدي��ن إال بحس��ن
أخالقكم في معامالتهم لغير المسلمين والرحمة
والرأف��ة به��م وبإظه��ار أه��م معال��م الدي��ن ،وحس��ن
معامل��ة الغي��ر وع��دم التفريق بي��ن طوائف البش��ر،
كم��ا يج��ب أن يك��ون الظاه��ر كالباط��ن لإلنس��ان
ليس بوجهين! واإلنسان هو القيم على هذه األرض
وم��ا فيه��ا م��ن الموج��ودات أو هو الخليف��ة فيها عن
اهلل جل جالله ليعمرها عمارة تؤدي به إلى السعادة
ف��ي الداري��ن الدنيا والدار األخ��رة .وليعلم الناس أن
اهلل ما شرع الدين إال نظاما للدنيا وما جعل الدنيا
إال لتكون سبيال إلى اآلخرة وأن اآلخرة هي المصير
إلي��ه وأن الدي��ن والعل��م إذا صح��ا تالقي��ا ف��ي صالح
الدنيا وس��عادتها وأيها أدى إلى غير صالحها فليس
بصحي��ح؛ وأن الذين يفرقون بينها ال يفهمون كال
منها حق فهمه ،أو كمثل كائن حي ذي حياة وروح
فالدني��ا بمثابة جس��مه والدين روح��ه والعلم حياته
الناش��ئة ع��ن اتص��ال الب��دن بذل��ك ال��روح ،وس��ترى
أن كل نزع��ة ترم��ي إل��ى فص��ل الس��لطة الزمني��ة
عن الس��لطة الروحية  -على اس��تعمال العصريين -
بدع��وى انحص��ار الدين في الثانية وبُعد األولى عنه
فأصحابها جاهلون بحقيقة اإلسالم أو متجاهلون؛
اه��را ِم� َ�ن ا ْل َح َي��ا ِة
واهلل ع��ز وج��ل يق��ول( :يعلم��ون َظ ِ
َه� ْ�م َعن َْ
ُّ
ال ِخ َر ِة ُه� ْ�م َغا ِف ُلو َن) وملخص كل
الد ْن َي��ا و ُ ِ
ما سبق يختصر ُه حديث النبي(ص) ،فعلى اإلنسان
أن يعل��م الدني��ا ويعل��م اآلخ��رة ،وأن يعم��ل لدني��اه
كم��ا أخب��ر النب��ي كأنم��ا يعي��ش أب��د الده��ر ،وأن
يعم��ل ألخرت ِه كأنما يموت غ��داً ،وأم يتعلموا علوم
الدنيا من فيزياء وكيمياء وطب وأحياء الخ ،..وأن
يتعلموا علوم الدين أيضاً من فقه عبادات ومعامالت
الخ ،ألن الجهل عدو اإلنسان وسبب المصائب« ،وإذا
الجهال��ة أعرق��ت ف��ي أم��ة  -فإل��ى المذل��ة واله��وان
مآله��ا» ،وف��ي النهاية ليكن ش��عارنا جميع��ا هو قول
ْعو َن إِ َلى ا ْل َخ ْي ِر) فال
اهلل تعالیَ ( :و ْل َت ُك ْن ِم ْن ُك ْم أُ َّم ٌة يَد ُ
دنيا بغير دين ،وال دين بغير دُنيا.
د .جمال عبدالناصر ابو نحل

اخملتصة بصناعة الدمى االيرانية «موجدة دانش بجوه»:

للمرة االولى في العالم االسالمي..

قصص الدمى الشعبية تحمل بني طياتها تعاليم مفيدة
ملستقبل األطفال

تدشني منظومة الكترونية لخط القرآن الكريم في ايران

أوضحت الحرفية المستقلة المختصة بصناعة الدمى «موجدة دانش بجوه» ،أن الدمى التي تصنعها
ال تقتصر على لعبة لألطفال وانما تحمل قصص و اساطير قديمة من شأنها المساعدة في بناء شخصية
اكث��ر تالحم��ا م��ع الواقع مقارن��ة مع القصص الخيالي��ة .قامت الحرفية المس��تقلة المختصة بصناعة
الدمى «موجدة دانش بجوه» ،برفقة عدد من زمالئها بصناعة الدمى التي تحمل قصص واساطیر قوميات
قديمة مثل دمية «اربعاء خاتون» ،من مدينة «كيالن» و«اذربايجان» ،ودمية «األخوات المتعطرات» و«ننه
س��رما» و«عمو جله» من لرس��تان الى جانب دمية الرس��ام االيراني «كمال الملك» ومجموعة اخرى من
كبار شخصيات خراسان مثل «محمد رضا شجريان» و«اخوان ثالث» و ..أخيراً «شاماران» التي تعود إلى
اس��طورة م��ن القومي��ة الكردي��ة .وأضاف��ت أن صناعة الدمى ن��وع من تقديم هدية لالطف��ال من خالل اتباع
طموحاتنا في ايام الطفولة والسيما قصص ابطال االساطير المليئة بالرؤى وااللوان واالحداث ما تخلق
عالما من الشجاعة والحيوية والحرية لالطفال وذلك ليس عالما خياليا او غير واقعي.
أم��ا ح��ول عال��م الدم��ى الخاص��ة باالطفال المكفوفي��ن علقت موجدة قائل��ة :عندما اتذك��ر الدمية
«شكوه جون» تستحضر في ذاكرتي «الدمية باجي» ،التي كانت تملك حاجبين ملتصقتين ووجنتين
ورديتني وذات رائحة جميلة وبذلك يمكن ان تخلق عالقة معينة مع لالطفال المكفوفين باالضافة الى
التسلية التي تقدمها لهم.
وتابع��ت أن��ه يمك��ن للدمى ان تؤثر كثيرا على مس��تقبل االطفال مثال قصة الدمي��ة «اربعاء خاتون»
تعلم الش��جاعة كما ان المحبة بين االنس��ان والحيوانات وهي بالمناس��بة قصة تعود لالس��اطير الكردية
القديمة يمكنها ان تعلم االطفال الكثير الن معظم االطفال ال يعرفون هذه القصة بش��كل دقيق او حتى
انهم لم يسمعوا بها .واشارت موجده إلى أن الجميل بالنسبة لي أن معلمات رياض االطفال هم من يشتري
هذه الدمى ليقصون على االطفال قصصهم في دار الحضانة.

دشنت المنظومة االلكترونية الشاملة للخط القرآني برعاية مركز طباعة ونشر القرآن الكريم في
الجمهورية االسالمية االيرانية بهدف تقديم معلومات حول اساليب كتابة المصحف الشريف.
وقام مركز طباعة ونش��ر القرآن الكريم في الجمهورية االس�لامية االيرانية بوضع تصميم وتدش��ين
المنظومة الشاملة للخط القرآني للمرة االولى في العالم االسالمي .ويعتقد المسؤولون عن إعداد هذه
المنظومة ان معرفة الخط القرآني والقراءات تعد من العناصر المهمة للغاية في مجال العلوم القرآنية
حي��ث ل��م يك��رس الباحث��ون في حقل المع��ارف القرآنية اهتماما كافي��ا بها .وتعد الحساس��ية بين علماء
العالم اإلس�لامي حول موضوع كتابة القرآن الكريم ومصالح األمة اإلس�لامية في االس��تفادة من اسلوب
موحد في كتابة المصحف الشريف هي عامل فعال للدخول في هذا التخصص.
وت��م تدش��ين ه��ذه المنظوم��ة بهدف مس��اعدة الباحثين في هذا الحق��ل بجميع ارج��اء العالم وتمتاز
بقابليات عديدة:
-1تقديم معلومات علمية وبحثية في مجال كتابة المصحف الشريف لجميع الباحثين في العالم
بشكل مجاني اطار منظومة الكترونية.
-2الحصول على قائمة لكلمات القرآن الكريم الى جانب تبيين اسلوب كتابتها وفق ماورد من روايات
وجيهة من مصادر ومراجع علم كتابة المصحف الشريف مع امكانية مقارنتها بالمصاحف المعروفة.
-3امكاني��ة البح��ث ع��ن كلمات القرآن الكريم ومقارنة خطها في اكثر من  25مصحفا منتش��را في
العالم االسالمي.
-4الحصول على مصادر معلوماتية رقمية في مجال كتابة المصحف الشريف على شكل كتب ومقاالت.
-5امكاني��ة رؤي��ة المصاح��ف الش��هيرة ف��ي العال��م االس�لامي ومنه��ا مصح��ف الجمهورية االس�لامية
االيرانية والمنتشرة في تركيا وشمال افريقيا والهند وغيرها.
ويس��تطيع الراغبون باس��تخدام هذه المنظومة الرجوع الى موقعها االلكتروني www.Quranrasm.ir
كما يمكن استخدامها عبر موقع مركز طباعة ونشر القرآن الكریم في الجمهورية االسالمية االيرانية.

تحرك مصري بعد عزم اسكتلندا عرض كتلة من كساء الهرم األكبر
أص��درت وزارة اآلث��ار المصري��ة بيان �اً تطال��ب في��ه باإلف��ادة
بمس��تندات تخ��ص ملكية كتل��ة ضخمة من الحج��ر الجيري تمثل
ج��زء م��ن الكس��اء الخارج��ي له��رم خوف��و األكب��ر إضافة إل��ى عرض
مجموعة أخرى من القطع األثرية المصرية.
ومن المقرر أن يعرض المتحف الوطني األسكتلندي في مدينة
إدنب��ره ف��ي الثام��ن من فبراير القادم الكتل��ة الحجرية من هرم خوفو
األكبر وقطعاً أثرية مصرية أخرى.
وقام��ت وزارة اآلث��ار بمخاطب��ة وزارة الخارجية المصرية إلتخاذ
كاف��ة اإلجراءات الالزمة نحو التواصل مع الس��لطات االس��كتلندية
والمتحف الوطني االسكتلندي لإلفادة بمستندات الملكية وشهادات
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تتمت��ع غاب��ات أرس��باران بطبيع��ة بك��ر جميل��ة وخالب��ة
جعلته��ا مقص��د الكثي��ر م��ن الس��ياح األجان��ب ،وه��ي غابات
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التصدير الخاصة بتلك الكتلة الحجرية األثرية وطريقة خروجها
من مصر وتاريخ الحصول عليها وضمها لمجموعة المتحف.
كم��ا طالب��ت باإلف��ادة بمس��تندات الملكي��ة الخاص��ة بجمي��ع
القطع األثرية المصرية والمزمع عرضها بالمعرض.
وأك��د ش��عبان عب��د الج��واد ،المش��رف الع��ام عل��ى إدارة االث��ار
المستردة ،أن القانون المصري الحالي الخاص بحماية اآلثار يجرم
االتجار باآلثار وال يسمح بتصديرها ويعتبرها من األموال العامة.
وأش��ار عب��د الج��واد أن��ه ف��ي حال��ة ثبوت خ��روج الكتل��ة أو أي من
القط��ع األثري��ة األخ��رى بطريق��ة غي��ر ش��رعية س��يتم اتخ��اذ كاف��ة
اإلجراءات الالزمة الستردادها.

جعلتها مقصد الكثير من الس ّياح االيرانيني واألجانب

غابات «أرسباران» ..طبيعة بكر جميلة وخالبة
خصب��ة تض��م مجموع��ة متنوع��ة م��ن األن��واع النباتي��ة
والحيواني��ة والمبان��ي التاريخية وتعرف ه��ذه الغابات أيضا
باسم أرسبارام أو أرازبار أو قره داغ أو قراشة داغ غراغ.
وه��ي محاذي��ة لنهر أرس من الجهة الش��مالية ومحاذية
لمدين��ة مش��كين ش��هر وس��هل مغ��ان م��ن الجه��ة الش��رقية
ومحاذي��ة لمدين��ة س��راب م��ن الجه��ة الجنوبي��ة ومحاذي��ة
لمدينة تبريز من الجهة الغربية .كما ان مدينة اهر تقع في
هذه الغابات الواس��عة .غابات أرس��باران من اجمل االماكن
السياحية في ايران ،وفيها انواع الطيور والحيوانات واشجار
المكس��رات ،ل��ذا يقصده��ا الس��ياح م��ن كافة انح��اء البالد
وخارج��ه ويقض��ون اجم��ل االي��ام هناك مس��تمتعين بس��حر
الطبيعة ،في فصل الربيع والصيف والخريف.

عرض وثائقيات هامة في مهرجان عمار السينمائي
ش��هد مهرج��ان عم��ار الس��ينمائي ع��رض
وثائقي��ات هام��ة الري��ب أنه��ا س��وف تش��غل ال��رأي
والصحافة خالل األشهر القادمة لما لها من تأثير
في الفكر والواقع.
الوثائقيات التي تتنافس على اللقب والتألق
خالل المهرجان مثل« :روتين أحد حراس البيئة»،
«حام��ل الراي��ة»« ،ب�لا مس��افر»« ،هاش��مي م��ا زال
حيا»« ،بابليون»« ،نهاية المهمة»« ،عمق الميدان» و« 18في المئة» و...تعرض على الشاشة لتنال
لقب منارة المهرجان.
وثائق��ي «حام��ل الراي��ة» (علم��دار) للمخ��رج مجي��د بهج��ت ،ع��ن قص��ة أحد مدافع��ي الحرم
والشهيد محمد حسين محمد خاني وجوانب حياته الجهادية المميزة ،الشهيد الذي صنع شهداء
مثل محس��ن حججي وس��يد مصطفى صدرزاده وكان له بالغ األثر في وضع عمليات محرم التي
أدت إلى إنتصارات واسعة على تنظيم «داعش» اإلرهابي في سورية.
وثائق��ي «هاش��مي م��ازال حيا» (هاش��مي همجنان زنده اس��ت) للمخرج علي ط��ادي ،عن حياة
الراحل والرئيس اإليراني األس��بق هاش��مي رفس��نجاني ومس��يرته السياس��ية والجهادية حتى قيام
الثورة اإلسالمية في إيران وبعدها وما رافق ذلك من أحداث.
وثائقي «روتين أحد حراس البيئة» (روزمركي هاي يك محيط بان) للمخرج محمد جواد
رحيمي ،عن حماية المجتمع للحياة البرية وثرواتها الحيوانية ،تنطلق فكرته من أحد المهتمين
بتصوي��ر الطبيع��ة ليتط��ور إهتمام��ه فيما بع��د إلى حماية الحياة البرية ونش��ر الوعي بنش��ر صور
مناطق برية مختلفة من إيران والدعوة إلى حمايتها .أما وثائقي «بابليون» للمخرج محمد مهدي
بهرام��ي نج��اد فيتح��دث عن المش��اركة المس��يحية في الح��رب ضد إره��اب «داعش» ف��ي العراق،
ليعط��ي زاوي��ة رؤي��ة أخرى عن وقوف المس��حيين إلى جانب المس��لمين كتف��ا إلى كتف في هذه
المواجه��ة التاريخي��ة ض��د اإلرهاب ،وعن ش��خصية (ريان الكلداني) الذي يؤس��س فرقة «بابليون»
المس��يحية لمواجه��ة داع��ش ودح��ره عن أرض العراق .يذكر أن مهرجان عمار الس��ينمائي يش��هد
حالي��ا دورته التاس��عة في س��ينما فلس��طين ف��ي العاصمة اإليرانية طه��ران بعرض أف�لام وثائقية،
قصصية ،كليبات.....وكل أنواع األفالم السينمائية.

«املوازنة» اإليراني في مهرجان « »Filmkreisاألملاني
تأه��ل فيلم األنيميش��ن اإليران��ي «الموازنة»
(باالن��س) للمخ��رج «برزان رس��تمي» إلى فعاليات
ال��دورة الخامس��ة لمهرج��ان «»Filmkreis
السينمائي لألفالم القصيرة في ألمانيا.
ويق��ام المهرج��ان في الح��ادي والثالثين من
يناير/كانون الثاني .2019
يذك��ر ان «الموازن��ة» يحك��ي قص��ة جن��ود
يضح��ون بأنفس��هم م��ن اج��ل الدف��اع ع��ن وطنهم
وف��از مؤخ��را بجائزة أفضل أنيميش��ن من مهرجان األف��ق ( )Skylineالدولي في الواليات المتحدة
األمريكي��ة .ه��ذا وس��بق ان ش��ارك الفيل��م ف��ي مهرج��ان « »I WILL TELLالدول��ي ف��ي بريطاني��ا
ومهرج��ان « »edmontonoffearالدول��ي بكن��دا ومهرج��ان « »Gottingenالدول��ي لألف�لام القصيرة
بألمانيا ومهرجان « »Farmالدولي لألفالم بإيطاليا ومهرجان «سراييفو» الدولي ألفالم الشباب
ومهرج��ان « »Adrianالدول��ي لألفالم بأمريكا ومهرجان « »Grecanicaالدولي لألفالم في ايطاليا
ومهرجان « »Cosmicالدولي بأمريكا ومهرجان « »KINOLIKBEZ-IXالدولي لألفالم في روسيا
ومهرج��ان لبن��ان الدولي لألفالم المس��تقلة ومهرج��ان « »Peekskillالدولي لألف�لام بأمريكا وفي
مهرجان « »Kew Gardensالدولي لألفالم بأمريكا.

أربعة أفالم قصيرة فقط تعرض في فجر الـ 37
ق��ال مه��دي بوس��تاني رئي��س المجل��س
اإلداري لجمعي��ة طه��ران لألف�لام القصي��رة،
نظ��راً لش��روط وقواني��ن ال��دورة الس��ابعة
والثالثي��ن م��ن مهرج��ان فج��ر الس��ينمائي
الدول��ي ،تتأه��ل فق��ط أربع��ة أف�لام قصي��رة
للعرض خالل فعاليات المهرجان.
وأض��اف بوس��تاني :وفق��ا للقواع��د
والقواني��ن الجدي��دة لمهرج��ان ه��ذه الس��نة،
تمكن مش��اركة أفالم فق��ط تكون مدتها أقل
م��ن  15دقيق��ة وق��د تم ترش��يحها كأفضل فيلم في مهرجان طهران لألف�لام القصيرة أو مهرجان
بيت السينما ،ووفقا لذلك ،لدينا فقط أربعة أفالم بهذه المواصفات.
وأك��د ان االختي��ار المح��دود لألفالم القصي��رة يرجع إلى القواعد الجديدة للمش��اركة في
مهرجان فجر السينمائي وآمل أن يتم إجراء تغييرات على شروط وأحكام اختيار األفالم القصيرة.
واع��رب ع��ن أمله كي يتمكن من اجتماع مع األمانة العامة لمهرجان فجر الس��ينمائي حتى
يق��دم مقترح��ات لتغيي��ر بعض الش��روط و يعلن عن األفالم المميزة ،لكن��ه اضاف انه لم يتلق أية
إجابة بعد رغم أرسال الطلب.

 2019عام التراث في العالم اإلسالمي..
والقدس عاصمة ثقافية دائمة
أعلن��ت المنظم��ة اإلس�لامية للتربي��ة
والعل��وم والثقافة (إيسيس��كو) الع��ام  2019عام
التراث في العالم اإلس�لامي ،وذلك بعدما تم
اعتماد مدينة القدس المحتلة عاصمة دائمة
للثقافتين اإلسالمية والعربية.
وتنفيذا لقرار المؤتمر اإلس�لامي العاشر
لوزراء الثقافة ،دعت اإليسيسكو -في بيان لها-
ال��دول األعضاء إلى اتخاذ اإلج��راءات الالزمة
لتخلي��د ه��ذا الح��دث المه��م ،مؤك��دة أهمية
الت��راث الحض��اري والثقاف��ي ب��كل تجليات��ه
المادي��ة وغي��ر المادي��ة ،ف��ي حف��ظ الذاك��رة

الجماعية وصيانة هوية الشعوب واألمم.
ونوه��ت بعراق��ة تاريخ العالم اإلس�لامي وتميز موروثه الحضاري والثقاف��ي المتنوع بفضل انفتاحه
وتفاعل��ه م��ع الثقاف��ات اإلنس��انية ،الفتة إلى أن التراث الحضاري اإلس�لامي يعد رم��زا للهوية الحضارية
اإلسالمية ومجاال إلبراز تنوعها الثقافي.
ودعت اإليسيس��كو الدول اإلس�لامية إلى دعم لجنة التراث في العالم اإلس�لامي التابعة للمنظمة،
ومضاعف��ة الجه��ود للمحافظة على التراث اإلس�لامي وإيالئه مزي��دا من االهتمام في الخطط والبرامج
الثقافية ،والتعريف بمعالمه التاريخية ومواقعه األثرية ،والعمل على تسجيل مزيد من هذه المواقع على
الئحة التراث العالمي.
وندد البيان بالتخريب الذي يطال المعالم التاريخية والتراثية في عدد من الدول اإلسالمية جراء
النزاعات والحروب والتطرف.
كما حثت المنظمة الدول اإلس�لامية على تأهيل العناصر العاملة في مجاالت التراث ،فضال عن
الدع��وة إل��ى التعريف بالتراث الثقافي المقدس��ي ،بالتزامن مع إعالن القدس الش��ريف عاصمة للثقافة
اإلسالمية لعام  2019عن المنطقة العربية وعاصمة دائمة للثقافة اإلسالمية.
وكان المؤتم��ر اإلس�لامي ل��وزراء الثقاف��ة قد اعتمد نهاية نوفمبر/تش��رين الثان��ي الماضي مدينة
الق��دس عاصم��ة دائم��ة للثقافة اإلس�لامية .وفي اجتماع س��ابق ل��وزراء الثقافة العرب ،ت��م اعتماد مدينة
القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية ،وبهذا باتت القدس عاصمة دائمة للثقافتين العربية واإلسالمية.

