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 الممخص
بدأت مع تعيين الوالي العثماني عمى العراق مدحت إن الصحافة العراقية قد 

وىي صحيفة  8181، وقد أسس أول صحيفة تسمى الزوراء عام 8181باشا عام 
توقفت جريدة الزوراء عن  8181رسمية. وعندما احتل البريطانيون بغداد عام 
، وأشرفوا عمى طباعتيا، وىي 8181الظيور، وصدرت جريدة تعرف باسم العرب عام 

إخبارية، ثم أصدروا عددا من الصحف تعبر عن سياساتيم، ومنيا صحيفة  جريدة
صدى الحقيقة البغدادية. وبعد قيام ثورة العشرين ظيرت بعض الصحف الوطنية 

ظير عدد من الصحف التي  8191كصحيفة التراث واالستقالل. وبعد ثورة عام 
وحتى  8181تسير مع توجيات الدولة. وبعد استالم حزب البعث لمحكم عام 

، ومروًرا بالحرب العراقية اإليرانية، وحرب الخميج 3002االحتالل األمريكي عام 
( فإن الصحف بصفة عامة كانت ممموكة لمحكومة لتنفيذ 8118-8110الثانية )

ونتيجة االحتالل األمريكي لمعراق، وانتشار الفوضى  3002سياساتيا. وبعد عام 
باإلضافة إلى الصحف القومية التي كانت ظيرت مئات الصحف الخاصة والحزبية، 

ليا توجيات اجتماعية وطائفية، وقد بدأت ىذه الصحف باالنحصار والتوقف ألسباب 
 مالية وسياسية وطائفية إلى أن تقمصت وأصبحت عددا محدودا من الصحف.
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Abstract: 

The Iraqi press began with the appointment of the Ottoman 

governor of Iraq, Medhat Pasha in 1868, and he established the first 

newspaper called Al-Zawra in 1869, which is an official newspaper. 

When the British occupied Baghdad in 1917, Al-Zawra newspaper 

stopped appearing, and a newspaper known as Al-Arab was published 

in 1917 and supervised its printing, a news newspaper, and then they 

issued many newspapers expressing their policies, including the Sada 

Al-Haqiqa newspaper. After the revolution of the twentieth, some 

national newspapers appeared, such as Al Turath and Al Istiqlal. After 

the 1958 revolution, many newspapers appeared that were in line with 

the state's orientations. After the Ba'ath Party took power in 1968, 

until the American occupation in 2003, and the Iran-Iraq War and the 

Second Gulf War (1980-1991), newspapers in general were owned by 

the government to implement its policies. After 2003, as a result of the 

American occupation of Iraq and the spread of chaos, hundreds of 

private and party newspapers appeared, in addition to the national 

newspapers that had social and sectarian tendencies. 
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يحتاج إلى التحميل والدراسة  امتميزً  اتمتمك الصحافة العراقية المطبوعة تاريخ
 يمكن من خاللو فيم جوانب ميمة من تاريخ العراق الحديث والمعاصر. حتي

 ،لى اليوممنذ نشأتيا إطويال في مسيرتيا  االصحافة العراقية شوطولقد قطعت 
االحتالل البريطاني لمعراق و  ،االحتالل العثمانيبمراحل كثيرة منذ  حيث مرَّت

(، 8191-8138ثم الصحف العراقية في العيد الممكي ) ،(8181-8130)
(، 8118-8191والصحف العراقية في العيد الجميوري حتى حرب الخميج الثانية )

(، 3002والصحف العراقية منذ حرب الخميج الثانية حتى االحتالل األمريكي لمعراق )
 وأخيًرا الصحف العراقية المطبوعة بعد االحتالل األمريكي لمعراق.

 كما يمي: وسوف نبين من خالل ىذا البحث تمك المراحل تفصياًل 

 :الصحافة العراقية المطبوعة خالل فترة الحتالل العثماني -أوًل 

أسس الوالي العثماني عمى العراق مدحت باشا أول صحيفة في العراق في 
 ،وكانت أسبوعية ،م وأسماىا الزوراء8181حزيران  89يوم الثالثاء المصادف 

 سماىا بمطبعةأبعد أن جمب ليا مطبعة من فرنسا  (8)وتصدر بالمغتين العربية والتركية
ثم تحولت إلى أربع  ،بالحجم المتوسط وبثماني صفحاتكانت تصدر و  ،الوالية

تماما( نفسو ممضمون ل ،وصفحتان بالمغة التركية ،صفحات )صفحتان بالمغة العربية
وجاء في صفحة عددىا األول )أنيا تطبع في األسبوع مرة يوم  م،8101حتى عام 

األخبار والحوادث الداخمية والخارجية(، ولقد اىتمت وىي حاوية لكل نوع من  ،الثالثاء
رشادات عامة اجتماعية وصحية ،عدادىا باألخبار واألوامر الرسميةأفي  وتحذيرات  ،وا 

عدد 2606 صدر من الجريدة وتغطية أنباء العراق السياسية والثقافية، ،لممواطنين
توقفت عن الصدور أن  يإل،عاما 11 فييا بالصدور، وىي التي استمرت المدة خالل
داريا، ثم صدرت في والية الموصل ،8181عام  وكانت تابعة لإلدارة العثمانية ماليا وا 

وفي  ،وكانت أسبوعية وبالمغتين العربية والتركية ،8119جريدة الموصل الرسمية عام 
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واقتصرت عمى نشر القوانين واألنظمة  أوقات كثيرة كانت تصدر بالمغة التركية فقط،
عالناتيا ،الرسمية والبيانات وعند احتالل  ،واستمرت بالصدور ،وأوامر الحكومة وا 

تحولت إلى لسان حال السمطات البريطانية فترة  8181القوات البريطانية لممدينة عام 
، ثم أسس رئيس كتاب (2)8121إال أن توقفت نيائيا عن الصدور عام  (3)من الزمن

بالمغتين العربية  8111اسميا البصرة عام دائرة األمالك في البصرة جريدة أسبوعية 
بعد دخول  8181وتعطمت عن الصدور عام  ،وكانت لسان حال الحكومة ،والتركية

منعطفا في تاريخ الصحافة العراقية،  8101القوات البريطانية إلى العراق، ويعتبر عام 
ا تعبر ففي ىذا العام صدر الدستور العثماني الذي أتاح لمعراقيين أن يصدروا صحف

والموصل في  ،وبغداد ،ر الزوراءيولم تكن ىناك صحف منتظمة الصدور غ ،(1)عنيم
 .8101 مراكز الواليات قبل عام

 :(9822–9893) الصحف العراقية المطبوعة خالل فترة الحتالل البريطاني لمعراق -اثانيً 

احتالليا وحتى إكمال  8181عندما دخمت القوات البريطانية إلى العراق عام 
واستمالة  ،ازداد اىتماميم بالصحافة وذلك ألغراض الدعاية 8181لمعراق عام 

ومنذ وطأت أقداميم محافظة البصرة قامت قواتيم باالستيالء  الجميور العراقي إلييم،
الصحف  مواواستخد ،وشراء المطابع األىمية كي يتفردوا بالنشر ،عمى مطبعة الحكومة

ضعاف نفوذى ،ولدحر الدعايات التركية ،راقيين إلييموالمطبوعات الستمالة الع  ا،وا 
تشرين الثاني  24 وتعزيز سياساتيم فأصدروا جريدة األوقات البصرية التي صدرت في

بعد أن قامت بإلغاء  والفارسية، ،والتركية واإلنكميزية، ،العربية :ىي بأربع لغات 8181
ثم أصدروا في بغداد أول صحيفة بالمغة  ،(9)إصدار جميع الصحف الصادرة آنذاك
نيا عربية عمي أوروجوا ليا  ،8181تموز  1العربية وبصفحتين أسموىا )العرب( في 

أصدروا  8181بآلكن اتجاىاتيا كانت لخدمتيم فقط، ثم في  ،المبدأ والغرض
صحيفة الشرق، ثم أصدروا صحيفة األوقات البغدادية في األول من كانون الثاني 
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 ثم أصدروا صحيفة العراق في األول من حزيران من عام ،المغة االنكميزيةب 8181
8130(8). 

بل كانت مشيئة القائد العسكري  ،ولم يكن ىناك أي قانون ينظم الصحافة
 يز يشرفون عمى صحفيم.منكالبريطاني ىي المعول عمييا، كما كان الضباط اإل

المعروفة بثورة العشرين ضد  1920 وبعد قيام الثورة في حزيران من عام
عالن تأسيس الدولة العراقية عام  ، نجح العراقيون 8138االحتالل البريطاني آنذاك وا 

وتأسيس عدد من الصحف في أواخر أيام االحتالل البريطاني  ،في فرض إرادتيم
ولقد صدرت عدة صحف عراقية لكنيا كانت عمى األغمب بسيطة  ،المباشر لمعراق
 ،ومنيا صحيفة دجمة ،ل البريطاني لغرض التييئة لممرحمة المقبمةوموالية لالحتال
 31كما ظيرت صحف وطنية ومنيا االستقالل التي صدرت في  ،وجريدة الفالح

وعدد بسيط من  ،8130أيمول  81وصحيفة الفرات التي صدرت في  ،8130أيمول 
 .(1)الصحف التي تميزت بكونيا صدرت من قبل مجموعة من المثقفين

 :(9847-9829الصحف العراقية المطبوعة في العيد الممكي ) -اثالثً 

تشجع كثير من العراقيين عمى  ،8138بعد إعالن تأسيس الدولة العراقية عام 
امتدادا لصحف التي كانت إصدار الصحف التي كانت تعبر عن اتجاىاتيم السياسية 
 راقبتيا ومتابعتيا.ثورة العشرين رغم أن اإلدارة البريطانية كانت تشرف عمى م

( مرحمة ميمة في بناء العراق 8122-8138ويعد عيد الممك فيصل األول )
المعاصر، فبالرغم من عالقة التحالف مع االنتداب البريطاني عمى العراق إال أن 

 ؛وقد صدرت كمية من أنواع الصحف خالل تمك الفترة الممك لم ينفرد بالسمطة،
 ،كصحافة األفراد التي تعبر عن تطمعات أصحابيا وآرائيم، وصحف األحزاب

 وصحف األطفال، والصحف الرياضية، والصحف النسوية. ،والصحف المتخصصة
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-9847) الصحف العراقية في العيد الجميوري وحتى حرب الخميج الثانية -ارابعً 
9889:) 

م الممكي كانت واالنقالب عمى الحك 8191تموز  81عندما قامت ثورة 
 ،والحرية ،والزمان ،واألخبار ،البالد :تصدر في بغداد سبع صحف سياسية ىي

والحوادث، وفي اليوم الثاني صدرت جريدة الجميورية، وىي أول  ،والشعب ،واليقظة
منحت الحكومة 8191تشرين الثاني من عام  81جريدة تصدر بعد تمك الثورة، وفي 
وشيدت الفترة التي أعقبت الثورة حالة فريدة  ،جديدةامتيازات لثماني صحف سياسية 

في تاريخ الصحافة العراقية تمثمت في ظيور الصحف التي تعبر عن جميع 
والثقافية، رغم الييمنة التي فرضتيا  ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،االتجاىات السياسية

  الحكومة عمى الصحافة آنذاك.

بعث بإنياء حكم الزعيم آنذاك ، قام حزب ال8182شباط  1وبعد تاريخ 
وألغيت معو جميع امتيازات الصحف السابقة، وأصدرت جريدة  ،)عبدالكريم قاسم(

وكانت الجريدة الناطقة باسم حزب  ،8182شباط  83الجماىير التي ظيرت في 
من الصحف الحزبية في  كميةومع مرور الوقت صدرت  ،(1)البعث وصحيفة الثورة

لكنيا لم تعارض سياسات الحكومة، ومن  ،بغداد والمحافظات تعبر عن توجيات قومية
نيسان  31في  92أىم األمور التي حدثت آنذاك ىو صدور قانون المطبوعات رقم 

أال وىي منح  ،الذي جاء بمواد جديدة لم تعرفيا قوانين المطبوعات السابقة 8181
خمسة أشخاص غير عن وري السياسي إلى ىيئة تضم ما ال يقل إجازة المطبوع الد

وتوزع المسؤوليات  ،اثنان منيم صحفيان عمى األقل، يشكمون مجمس إدارتو ،موظفين
تشريع  8181كانون أول من عام  2وتكون حصصيم متساوية، ثم صدر في  ،بينيم

خضاعيا لرئاسة الجميورية فأصبح اسميا )المؤسسة ا لعامة بتأميم الصحف وا 
 .(1) والطباعة( لمصحافة
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وتسمم حزب البعث مقاليد الحكم مرة أخرى  8181تموز  81وعندما قامت ثورة 
الذي  8181لسنة  308وصدر القانون رقم  ،استولى عمى صحيفة الجميورية والثورة

آب  81لغي بمقتضاه جميع امتيازات الصحف، وصدرت جريدة الثورة مرة أخرى في أ
وىي صادرة عن المؤسسة العامة لمصحافة  ،حال حزب البعثلتكون لسان  8181

ىي و  8118شباط  30وىي يومية سياسية في  ،والطباعة، ثم صدرت صحيفة العراق
التي أرادتيا الحكومة حسب بيانيا لسان حال األكراد، وبعد استالم صدام حسين مقاليد 

ي استمرت ثماني سنوات وقيام الحرب العراقية اإليرانية الت 8111تموز  88السمطة في 
 ،ومنيا صحيفة القادسية ،( صدر عدد من الصحف اليومية بأنواعيا8110-8111)

 ،وتعنى بشؤون الرياضة ،وصحيفة الرياضي ،8110/أيمول  81وىي يومية سياسة في 
المتخصصة  فضافة إلى عدد من الصحباإل ،وصحيفة بغداد أوبرزفر بالمغة االنكميزية

ثم ظيرت  ،وصوت الفالح و غيرىا ،والراصد سياسية ثقافية عامة ،ةاالتحاد التجاري:مثل
صدار أعداد خاصة من  ،حالة صدور مالحق الصحف لمتابعة األحداث والوقائع وا 

 .(80)الصحف لغرض تغطية أحداث المعارك

الل الصحف العراقية المطبوعة من حرب الخميج الثانية ولغاية الحت -اخامسً 
 :(2222-9889)األمريكي لمعراق 

وخروجو منيا عام  8110بعد دخول الجيش العراقي إلى دولة الكويت في 
واجيت الصحف العراقية الحكومية حالة من الحصار االقتصادي المفروض  8118

لتصبح  ؛نصف3غمبيا إلى خفض عدد صفحاتيا بمقدار الأعمى العراق، فاضطر 
وذلك لمعقوبات الدولية بحظر أو مصادرة  ة صفحة،بدال من ست عشر  صفحات ثماني

المواد الداخمة بالطباعة، وبقيت خالل ىذه الفترة تصدر ستة صحف تابعة لمحكومة، 
وواحدة رياضية، وأيضا واجو اإلعالم  اإلنكميزية،وواحدة بالمغة  ،خمس منيا بالعربية

إغالق  العراقي عموما والصحافة خاصة الضغوط الدولية في المجال اإلعالمي من
ومن  ،الصحفية في الخارج وغير ذلك من العقوبات المفروضة عمى العراق ومكاتب
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األمور الميمة في تمك الفترة ىو تولي نجل الرئيس العراقي األكبر المدعو )عدي( 
وىذا األمر ساعد عمى ظيور ،(88)منصب نقيب الصحفيين العراقيين ولمرات متعددة

 ،مقاالتيا الوزراء والمكاتب الرسمية لمدولةنوع جديد من الصحف التي تياجم في 
ومن ىذه الصحف )بابل(،  ،مستمدة قوتيا من نفوذ نجل الرئيس ونقيب الصحفيين

حزيران  81وصحيفة الزوراء التي صدرت عن نقابة الصحفيين العراقيين بتاريخ 
 ،وغطت عمى الصحف الرسمية األخرى ،واستمرت ىذه الصحف بالصدور ،8111
الحال  هوبقي الوضع عمى ىذ ،نجل الرئيس عمى العمل الصحفي طرةت سيواستمر 
 .1/1/3002لغاية 

 –األشكال  –)األنماط  8/3/2222الصحف العراقية المطبوعة بعد  -اسادسً 
 الخصائص(

 ،بدأت الحرب األمريكية عمى العراق 3002في العشرين من آذار   
 29الذي دام  نظام الحكم في العراق يوبالتالي انتي ،سقطت بغداد 1/1/3002 وفي
، ومنذ قياميا باستالم السمطة في العراق، أصدر الحاكم المدني األمريكي (83)عاما

 عمى العراق جممة من القرارات تتعمق بالصحافة واإلعالم.

كونيا كانت لويجد الباحث أنو من المفيد أن نستعرض تمك القرارات، 
 :المرحمةىذه المرتكزات األساسية لإلعالم العراقي خالل 

، والمتضمن حل وزارة الثقافة واإلعالم 32/1/3003( في 81القرار رقم ) .8
يقاف صدور كافة الصحف التي كانت تصدر في زمن النظام  السابق. وا 

الذي تم بموجبو إنشاء )المفوضية  3001( في حزيران 98القرار المرقم )  .3
 (82)لعراقية لالتصاالت واإلعالم( لتحل محل وزارة الثقافة واإلعالم المنحمةا

 .(81)والقرارات األخرى بحل كثير من الكيانات الرسمية في العراق
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شيد العراق آنذاك فوضى في كافة نواحي الحياة ومنيا الميدان الصحفي، 
شير وبمغ عدد الصحف في األ ،حيث صدرت عدد من الصحف دون معرفة ىويتيا

 329وبعد مرور عام بمغت  ،صحيفة 300ما يقارب  3002األولى من عام 
أو  ،أو مرتين في األسبوع،صحيفة منيا اليومية 218بمغت  3009وفي عام  ،صحيفة

صحيفة  180ليصبح حوالي  3001شيرية، ثم ارتفع لغاية عام الأو نصف ،األسبوعية
عالنات،و دينية واقتصادية، و ومجمة )ثقافية،  ويعكس ذلك مدى الفوضى  (89)نية(ف وا 

التي عاشتيا الصحف آنذاك، حيث ال يعرف بالضبط عدد الصحف التي صدرت 
سمية تشرف عمى منح االعتمادات لتمك الصحف، حيث جيات ر بسبب عدم وجود 

 (88)ويوقفيا متى يشاء ،يمكن ألي شخص آنذاك أن يصدر صحيفة متى يشاء
ولعدم وجود لوائح رسمية  ،الصحف بحرية غير مسبوقة بسبب غياب الحكومة توتمتع

 .(81)تقيد ذلك

منسجمة الىذه المرحمة تشكيمة جديدة من الصحف الخاصة غير  أنتجتلذلك 
والتي تعددت فييا الوالءات إلى  ،يغمب عمى أكثريتيا طابع الحزبية السياسية التي

والمتمثمة  3002من الفترة التي سبقت عام عمى العكس تماما ،جيات داخمية وخارجية
وىناك مدرسة واحدة تحدد الخطاب اإلعالمي لصالح  ،بان الصحف ممموكة لمدولة

ومع مرور الوقت تناوبت جيات عدة عمى اإلشراف عمى وسائل اإلعالم  ،السمطة
مون يقام الحاكم المدني في العراق بتكميف )سا 2003 العراقية، ففي تموز من عام

ثم عيد الحقا لمجمس  ،(81)ك( لميمة إعادة بناء المؤسسات اإلعالمية العراقيةىالو 
، ومع مرور الوقت (81) الحكم االنتقالي العراقي بذلك وبإشراف سمطات االحتالل

 تقمص عدد الصحف ليصبح محدوًدا نظًرا لمظروف المالية والسياسية.
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 اليوامش
 

تطورىاا، مكتباة األنجماو المصاارية، و (. وساائل االتصااال نشاأتيا 3008( صاابات، خميال وآخارون )8)
 .318، ص 1القاىرة، ط

(، الموساااوعة الصاااحفية العراقياااة، دار المااادى لمثقافاااة والنشااار، دمشاااق، ص 3080( بطاااي، فاااائق )3)
81. 

(، تااااريخ الصاااحافة فاااي العاااراق مناااذ العياااد العثمااااني وحتاااى حااارب 3080( الاااراوي، خالاااد حبياااب )2)
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(. المشااايد العراقاااي الاااراىن، بياااروت، مركاااز دراساااات الوحااادة العربياااة، 3001( شاااعبان، شاااعبان )83)

 .818(، ص 23سمسمة كتب المستقبل العربي )
، العااراق، جامعااة 3002لعراقيااة بعااد أحااداث (. واقااع الصااحافة ا3083( نغماايش، ىاشاام أحمااد )82)

 .83، ص 99ديالي، مجمة ديالي، العدد 
 ، مصدر سابق.3002(  نغميش، ىاشم أحمد، واقع الصحافة العراقية بعد أحداث 81)
(. الصحافة العراقية في ظل االحتالل األمريكي، بغاداد، باال دار 3001( العزاوي، خالد جاسم )89)

 .91نشر، ص 
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مريكاي (. مالماح المشايد الصاحفي العراقاي بعاد االحاتالل األ3083الء الدين أحماد )( خميفة، ع88)
، ص 22، العاااادد 31، بغااااداد، الجامعااااة العراقيااااة، مركااااز الدراسااااات والبحااااوث، المجمااااد 3002
211. 
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 .829(، ص 31تب المستقبل العربي )العربية، سمسمة ك

سااايمون ىااالوك ىااو المتحاادث الرساامي ، والمشاارف عمااى ساامطات األماام المتحاادة فااي كوسااوفو، ( 81)
وقااد أسااند إليااو ميمااة اإلشااراف عمااى شاابكة اإلعااالم العراقااي ، وتنظاايم األنشااطة اإلعالميااة فااي 

ياة لاحاداث األمنياة فاي (، تغطياة الصاحافة العراق3088العراق. يراجع: عبد اهلل، عمر محماد )
، 28/83/3081حتاااى  8/8/3081محافظاااات نيناااوى وصاااالح الااادين واألنباااار فاااي الفتااارة مااان 

 .20دراسة تحميمية، رسالة ماجستير في اإلعالم، كمية اإلعالم، جامعة الشرق األوسط، ص
دراسات (، واقع الصحافة العراقية في زمن االحتالل األمريكي، مركز 3001( البدراني، فاضل )81)

 .881الوحدة العربية، مجمة المستقبل العربي، بيروت، ص 
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 الممخص:

فيمم الناصر صالح الدين كأحد أىم األفالم في تاريخ  يتناول ىذا البحث
 ،الممثل المصري البارع بدور صالح الدين مظير ذلك وقد قام أحمد، السينما العربية

أما آسيا داغر وىي السيدة المنتجة المعروفة فقد أنفقت بسخاء عمى الفيمم وأخرجو 
 .المخرج الموىوب يوسف شاىين

 .جندي مصري في خمفية الفيمم كعناصر معاونة 420222يضاف الى ذلك شارك 

متخصصين في مجال السينما العربية العديد من النقاد ال لقد صنف
 .اليامة في القرن العشرين أىم األفالم بموضوعية فيمم الناصر صالح الدين كأحد
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Abstract: 

This paper underscores Salah Eddin , the victorious movy film 

as one of the most historical 

Works in the history of the Arabian Cinema. Ahmed Mazhar , 

an exceptional Egyptian actor , played the role of Salah Eddin, Asia 

Dagher , awell – Known female producer , generously produced the 

film and joseph Shahen  

Talentedly directed it. Additionally , Twenty Thousand 

Egyptian soldiers played a vital and 

Memorable background extra role. Many well - Known critics 

in the field of the Arabian films 

Objectively classified Salah Eddin the victorious as one of the 

most important 100 films in The twentietn century. 
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فيمًما تاريخًياا عان السامطان صاالح الادين األياوبي  ؛يتناول ىذا البحث بالدراسة
 . وف والمالبسات التي صاحبت تمثيمو، ويسعى إلى تحميل الظر (3) م(5;33-:335)

نعتمد في المقام األول عمى عدد من المواقع اإللكترونية، خاصة قاعدة بيانات 
جانب من شارك في تمثيل أو إخراج الفيمم  األفالم العربية، وكذلك شيادات متعددة من

المشار إليو؛ لذلك لن يكون توثيقنا بالصورة التقميدياة المعتاادة، بال نتعامال ماع حاوارات 
تم إجراؤىا مع أولئك الفنانين، كما نتجو إلى نقاد ماا ورد فاي الفايمم مان أخطااء تاريخياة 

  .دون أن نقمل من حجم المجيود المضني المبذول فيو
م، أي فاي أخرياات القارن 7;:3بداية السينما العالمية فاي ديسامبر عاام كانت 

عنادما قاماا بتصاميم  ،التاسع عشر الميالدي، من خالل جياود األخاوين لاوميير بفرنساا
( أفاااالم قصااايرة وي شاااك فاااي 32أول آلاااة عااارض ساااينمائي، ومااان خاللياااا تااام عااارض )

ل إمكانيااة مشاااىدة الماليااين محوريااة تمااك الحادثااة الفنيااة فااي تاااريخ اإلنسااانية، ماان خااال
 لمعمل الفني، وايحتفاظ بو في الذاكرة السينمائية العالمية. 

أمااا بالنسااابة لمصااار، فكانااات بداياااة الساااينما فيياااا مااان وجياااة نظااار الااابعض فاااي 
م، ويقاال أن ذلاك حادث بعاد أياام قالئال 8;:3مقيى زوالي باإلسكندرية في يناير عام 

 من ميالدىا عالمًيا في باريس. 
يونياااو  42ذلاااك، ىنااااك مااان يقااارر أن بداياااة الساااينما المصااارية كانااات فاااي  ماااع

م ماااع تصاااوير أول فااايمم تساااجيمي صاااامت تنااااول زياااارة الخاااديوي عبااااس حمماااي 29;3
م(، إلى معيد المرسي أبو العباس باإلسكندرية، ىكذا، فمادينا 36;3-4;:3) (4)الثاني

 ،األول أو الثاااانيم، وسااواء صاااأ الااارأي 29;3 ،م8;:3رأيااين ينحصاااران باااين عاااامي 
( عاًما، فاال نازاع فاي رياادة مصار فاي مجاال الفان 33فالفارق بينيما يسير ي يتجاوز )

 السابع كما يطمق عمى السينما في العالمين العربي واإلسالمي. 
، دون «الناصاااار صااااالح الاااادين»واقاااع األماااار، لاااايس فااااي مقاااادورنا دراساااة فاااايمم 

 التعرض لمظروف السياسية التي صاحبتو. 
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م من خالل تنظيم الضباط األحرار الذي أسسو 74;3يوليو  45ت ثورة قام
في الكمية  Military Historyجمال عبد الناصر، وكان يدرس مادة التاريخ الحربي 

م( 5;33-:335وقد استيوت شخصية صالح الدين األيوبي ) ،الحربية بالقاىرة
 ،يات والستينياترئيس مصر، وتشبو بو من خالل حركة المد القومي في الخمسين

 ومقاومة ايستعمار األوروبي لمعالم العربي خاصة اإلنجميزي والفرنسي. 

وي أدل عمى تأثر جمال عبد الناصر بصالح الدين األيوبي، من قيامو بزيارة 
م، وقد رأت فيو :7;3قبره بدمشق عقب إعالن الوحدة بين مصر وسوريا عام 

 ن فارس عصر الحروب الصميبية. الجماىير العربية الحاشدة صورة حديثة م

م، ;6;3-65;3) (5)ومما يذكر، وقوفو مع الرئيس السوري شكري القوتمي
م( أمام قبر ذلك السمطان وقراءتيما الفاتحة ىناك وتعيدىما برعاية :7;77-3;3

  .الوليدة تحقيًقا لطموحات الشعبين المصري والسوري حينذاك (6)مشروع الوحدة

أخفاااق لعااادة أساااباب لااايس ىناااا مجاااال التفصااايل فيياااا، ولكااان إي أن مشاااروع الوحااادة 
 نوجزىا عمى النحو التالي: 

: تعامل جمال عبد الناصار مان خاالل نائباو فاي ساوريا عباد الحكايم عاامر ماع أولا 
السااوريين عمااى أنياام تااابعين وليسااوا شااركاء حقيقيااين فااي الحكاام عمااى نحااو 

 جعميم ينفرون من الوحدة. 
حياث قامات ىنااك المممكاة  ،ري يربط باين مصار وساورياعدم وجود طريق ب: ثانياا

األردنية الياشمية كدولة حاجزة بينيما وكان ذلاك مان أكبار معوقاات الوحادة 
  .عمى مستوى التواصل الجغرافي

م، التي لام يررحاب بياا فاي ساوريا 83;3: صدور قوانين يوليو ايشتراكية عام ثالثاا
 ر السوريين. وأوجدت غضًبا لدى قطاعات واسعة من التجا
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: تااا مر الغااارب عماااى مشاااروع الوحااادة وساااعيو الحثياااث لمقضااااء عميياااا خدماااة رابعااااا
 إلسرائيل. 

قادة فاي ساوريا ساعت إلاى القضااء عماى الوحادة ن: وجود عدة أسر تجارية متخامساا
 تحقيًقا لمصالحيا. 

 : ايندفاع العاطفي وعدم دراسة مشروع الوحدة دراسة عممية دقيقة. سادساا

-:7;3كماااو إلاااى فشااال الوحااادة التااااي لااام تااادم ساااوى عاااامين فقااااط ) أدى ذلاااك
لاذلك  ،م(، وي ريب في أن ذلاك أصااب طموحاات جماال عباد الناصار فاي مقتال82;3

سعى إلى تمجيد صورتو في العالم العربي، وكان يدرك جيًدا أىمية ساالح اإلعاالم فاي 
ل العربية من المحيط صورة الكتاب، واألغنية، والفيمم السينمائي الذي يطوف كافة الدو 

 إلى الخميج ويدعم مشروعو القومي الوحدوي. 

ىكذا، سعى إلى أن يكون ىناك فايمم عان صاالح الادين األياوبي، بماذاق ناصاري، 
م، وكااان ماان 85;3يرقاادم ماان خااالل دعايااة سياسااية واضااحة لااو، وبالفعاال ظياار الفاايمم عااام 

ر السادات باأمر متابعاة ذلاك جمال عبد الناصر شخصًيا، وقد عيد لمحمد أنو خالل توجيو 
 العمل الفني الضخم الذي سخرت الدولة المصرية إمكاناتيا الكاممة لو. 

، ماان أجاال (7)فااي العاارض التااالي، نقاادم معمومااات أساسااية عاان الفاايمم المااذكور
 إدراك أىم المالحظات النقدية عميو. 

 الفيمم قصة وحوار يوسف السباعي وباإلضافة إليو، ىناك جيد لكل من: 
 )سيناريو وحوار(   عبد الرحمن الشرقاوي 

 )سيناريو(    يوسف شاىين 
 )سيناريو(    محمد عبد الجواد 

 )سيناريو(    عز الدين ذو الفقار 
 )سيناريو(    نجيب محفوظ 
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 أخرجو يوسف شاىين وسااعده سامير نصاري ومحماد عباد الجاواد  ،بالنسبة لإلخراج
  .حظ لمحواروفكري رمزي، كما عمل محمد عمارة كمال

 سيدة اإلنتاج الرفيع» فقد قامت بو آسيا داغر التي حممت لقب :أما اإلنتاج .» 

 فهم كالتالي:  ،أما بالنسبة لممثمين وأدوارهم 
 )صالح الدين األيوبي(   أحمد مظير 

 (8) )عيسى العوام(  صالح ذو الفقار 
 )لويزا(    نادية لطفي 
  (9) )ريتشارد قمب األسد(  حمدي غيث 
 )فيميب أغسطس(   عمر الحريري 
 )زوجة ريتشارد(    ليمى طاىر 

 (:) )عيسى اليكاري(  حسين رياض 
 )فرجينيا(    ليمى فوزي 

 (;) )كونراد دي مونتفرت(  محمود المميجي 
 )الدوق آرثر(   زكي طميمات 
 )والي عكا(    توفيق الدقن 
 (32) )العادل أخو صالح الدين األيوبي(  محمد حمدي 
 )أحد قادة صالح الدين األيوبي(   محمد سمطان 

 )قائد صميبي(   محمد عبد الجواد
 )أرناط( (33) )رينو دي شانيون(  أحمد لوكسر 
 (34) )القاضي الفاضل(  إبراىيم عمارة 
 )القائد الصارم(   صالح نظمي 

 )الرجل الدمشقي(    بدر نوفل 
 )راعية الكنيسة(   إحسان شريف 
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 )أسير صميبي(    عبد العظيم كامل
 )ممثل البابا(    نجيب عبده 

 )مساعد أرناط(   كنعان وصفي 
 )الراقصة الصميبية(    ناىد صبري 
 )الرجل العجوز(    زكي إبراىيم 

 المقدس الصميبية(  ت)ممك مممكة بي  فتوح نشاضي 
 فقام بيا فوزي عطا اهلل : أما الفوتوغرافيا.  

 التصوير:  
 لتصوير( )مدير ا   وديد سري 

 )مصور(  كميميو ستشفممي 
 )مصور(  مسعود حسن 
 )مصور(   روبير سعد 

 وفيما يتصل بالمالبس فعهد بأمرها لكل من:  

 )مصمم المالبس(   ولي الدين سامأ 

 )مصمم أيًضا ليا(   شادي عبد السالم 

 تفيده عبد الرحمن وجبرائيل كراز 

 )تصفيف الشعر(    يونس قاسم 
 د شارك فيهأما اإلنتاج فق:  

 )المنتج األساسي(    آسيا داغر 

 )مديًرا لإلنتاج(  مصطفى عبد المطيف 
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 )مساعد لإلنتاج(   إبراىيم مصطفى 
 بالنسبة لمديكور هناك عدد من المختصين هم:  

 )ميندس لممناظر(   روبرت شار فنبرج 

 )لمديكورات الخاصة(   أنطون بولتيرويس 

 )ميندس لممناظر(   حبيب خوري 

 )لإلكسسوارات(   جبرائيل كراز 

 )مساعد لإلكسسوار(   عجمي عبد الرحمن 

 )لإلكسسوار(   شادي عبد السالم 

 )لإلكسسوار(  ولي الدين سامأ 

 )مساعد إكسسوار(    سعيد عطا 

 )مساعد ديكور(   محمود القرني 

 )مساعد لمديكور(   عثمان حسن 
 أما المونتاج فقد اختص به:  

 )نيجاتيف(    أنجا وميال 

 )مونتير(   رشيدة عبد السالم 

ذا ما اتجينا إلى تنسيق المجاميع والخيول فقد اختص بيا )محمد الجابري(   .وا 

أمااااا الجانااااب الموساااايقي، فقااااد قااااام بالموساااايقى التصااااويرية )أنجمااااو فرانيسااااكو( 
Angelo Francesco  .وىو موسيقار إيطالي بارز 

 ( )أحمد سعد الدين  الموسيقى الشرقية 
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 بالتعاون مع أوركسترا القاىرة السيمفوني والكورال بقيادة )كارلو سافينا(.

سااااتوديو مصاااار وتماااات ايبقاااى أن نااااذكر أن تسااااجيل الفاااايمم وتحميضااااو تاااام فااااي 
  .طباعتو في بريطانيا

إن نظرة متأنية لكافة األسماء الساابقة مان األدبااء والفناانين والاذين شااركوا فاي 
 وىي كالتالي:  ،تكشف لنا عن عدة دييت ،ىذه الممحمة الفنية البارزة

كانااات ىنااااك خطاااة محكماااة مااان أجااال تكاااوين فرياااق عمااال عماااى كفااااءة كبيااارة وخبااارة : أولا 
عريضااة فااي كافااة الجوانااب التااي احتاجيااا الفاايمم بحيااث لاام يرتاارك أي جانااب لممصااادفة، 

نغفال وي  ،وأتصور أن دقة يوسف شاىين الفنياة كاان لياا دورىاا الحاسام فاي ىاذا الشاأن
   .سخاء آسيا داغر وكذلك الدولة المصرية في اإلنفاق عمى الفيمم بسخاء

يطالياااا، وأرمينياااا ،: تنوعاات جنسااايات ذلاااك الفرياااق، فماادينا أفاااراد مااان مصاارثانيااااا  ،ولبناااان، وا 
   .وجميعيم عمموا ضمن عائمة فنية واحدة متناغمة عمى نحو انعكس إيجابًيا عمى الفيمم

 صيات النسائية ممن عممن في الفيمم وىن: : ىناك عدد من الشخثالثاا
 آسيا داغر.  -
  .رشيدة عبد السالم -
  .أنجال وميال -
 تفيدة عبد الرحمن. -
  .ناىد صبري -
 .نادية لطفي -
 .ليمى فوزي -
  .ليمى طاىر -

ولام يكان  ،وي ريب في أن ذلك يؤكد لنا أن ىناك تنوًعا جنسًيا دعام ذلاك الفايمم
 ًيا صرًفا. األمر إبداًعا ذكور 
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( جنادي 42222فإذا أضفنا إلى ذلك كمو، قياام الجايش المصاري بتخصايص )
أدركناااا بالفعاال أنناااا أمااام ممحماااة فنيااة كبااارى عباارت عااان  ،لمعماال فااي الفااايمم ككومبااارس

 توجيات الدولة المصرية حينذاك. 

واقع األمر نحتاج إلى تساميط الضاوء عماى ثاالث شخصايات باارزة عممات فاي الفايمم 
خراًجا ،، تمثيالً المذكور نتاًجا، وىم ،وا     .ويوسف شاىين، وآسيا داغر ،أحمد مظير :وا 

أما أحمد مظير، فيو فنان مصري من أصول شركسية، ولد في حي العباسية 
م الشاااعبية ;3;3م، قبااال عاااامين مااان اناااديع ثاااورة 39;3أكتاااوبر عاااام  :بالقااااىرة فاااي 

عده ابًنا من أبنائيا، فاي تقاديري نالخالدة ضد ايحتالل البريطاني الغاشم لمصر، لذلك 
 أن من عوامل تفوق أحمد مظير في تأدية دوره الرئيسي في الفيمم يعود إلى التالي: 

موىبتااو الشخصااية كفااارس وكفنااان مباادع، ناىيااك عاان خبرتااو خاصااة ماان خااالل  -
  .األفالم التاريخية التي مثميا مع عدد من المخرجين اآلخرين

وقد حارب ىاو  ،م األصمية، إذ وقعت أحداثو في فمسطينمعايشتو لجغرافية الفيم -
  .م:6;3نفسو عمى أرضيا في حرب عام 

براعة يوسف شاىين كمخرج تمكن من إخراج أفضال ماا لادى أحماد مظيار مان  -
  .لحظات إبداعية خاصة، عمى نحو ظير جمًيا في الفيمم

ا أثرىاا الكبيار فاي روح الفريق الواحاد المتنااغم التاي ساادت أثنااء الفايمم وكاان ليا -
 نجاحو الباىر. 

 ،م4224ماايو  :بعد رحمة عطاء فني بارزة، توفي أحمد مظير ياوم األربعااء 
( عاًماااا، ومااان المفارقاااات أن مدفناااو وقاااع فاااي منطقاااة بااااب الاااوزير 6:عااان عمااار بمااا  )

بااالقرب ماان قمعااة صااالح الاادين فااوق جباال المقطاام، وىكااذا، مثاال شخصاايتو حًيااا، ودفاان 
 و الحربية !! بالقرب من عمارت
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أعااوام  9، بعاد 48;3ينااير  47أماا يوساف شااىين، فقاد ولاد باإلساكندرية فاي 
لااذلك نعاده أحااد أبنائياا، وىااو مسايحي كاااثوليكي ألب لبناااني  ،م;3;3مان انااديع ثاورة 

كاثوليكي من مدينة زحمة بسيل البقاع بمبنان، وأم يونانية األصل. ىاجرت عائمتيا إلى 
 ا من الصراعات الطائفية ىناك. م فرارً ;3مصر في القرن 

باإلسااكندرية،  Victoria Collegeدرس يوسااف شاااىين فااي كميااة فكتوريااا 
وفيما بعد، سافر إلى الوييات المتحدة األمريكية حيث أمضى عامين فاي معياد باساا 

وقااد أفادتااو تمااك المرحمااة فااي إدراك  Pasadena play Houseدينااا المساارحي 
ثام عااد  ،القائمة عمى اإلنتاج الضخم إلبياار المشااىدينخصائص السينما األمريكية 

أدراجو إلى مصر، ولديو طاقة كبيرة لمعمل السينمائي من خالل اإلخراج الذي عشقو 
 وأخمص لو تماًما. 

فاااي حاااوار تااام باااين ذلاااك المخااارج الفاااذ والناقاااد الفناااي نبيااال فااارج، وصااادر فاااي كتااااب 
رجااااان القاااااىرة السااااينمائي عااااام حااااوارات سااااينمائية، عمااااى ىااااامش فعاليااااات مي :بعنااااوان
م، أشاااار إلاااى أناااو كاااان متحمًساااا لمغاياااة لممشاااروع الناصاااري عنااادما أخااارج فااايمم 4238

ولاااذلك أخرجاااو بجرعاااة زائااادة مااان اينتصاااار والفخااار الاااوطني  ،الناصااار صاااالح الااادين
، تغيارت رؤيتاو تماًماا إلاى معارضاة م89;3عندما حادثت كارثاة يونياو  والقومي، ولكن

 . (35)ساتو التي أوصمت مصر إلى تمك اليزيمة الفادحةعبد الناصر وسيا

( فيمًمااا طااوياًل منيااا مااا أعتباار ماان أفضاال مااا قاادمت السااينما 49أخاارج يوسااف شاااىين )
   .( أفالم قصيرة وحصل عمى العديد من الجوائز المحمية والعالمية7المصرية، و)

لبااارز عاان رحاال ذلااك الفنااان ا –وبعااض التمثياال  –بعااد تاااريخ فنااي حافاال باااإلخراج 
 ( أعوام من رحيل أحمد مظير. 8م، بعد ):422يوليو عام  49دنيانا في 

أماا آساايا داغاار؛ فقااد ولادت فااي قريااة تنااورين بمبناان حيااث الطبيعااة الساااحرة الخالبااة 
م، وقااد عمماات بالتمثياال ماان قباال 23;3أبرياال عااام  :3التااي تعمقاات فااي وجاادانيا فااي 
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م، ثم ساافرت 44;3عام « ت ظالل األرزتح»سعييا إلى عالم اإلنتاج من خالل فيمم 
م ;3;3ث كانت ىنااك نيضاة فنياة عقاب ثاورة يم ح45;3إلى مصر في العام التالي 

ضااد ايحااتالل البريطاااني الغاشاام ألرض الكنانااة، وصاااحبتيا فااي رحمتيااا أختيااا ماااري 
 وابنتيا ماري كويني، وقد أدركت بفراستيا الفنية أن مستقبميا الفني سيكون فييا. 

بقائياااا فاااي مصااار بأربعاااة أعاااوام، أدركااات بعقميتياااا التجارياااة والفنياااة إمكانياااة  عقاااب
، ولاذلك أسسات الةدخوليا عالم اإلنتاج السينمائي، وي ريب في أنياا كانات صااحبة رسا

( لإلنتاج الفني وايسم نفسو، ي يخماو مان ديلاة تاريخياة مصارية Lotusشركة لوتس )
وكأنياا أرادت القاول أن األفااالم  ،اباد الفراعناةإذ أن زىارة الماوتس نقشات عماى جاادران مع

 فصدق حدسيا !!  ،التي ستنتجيا سيكتب ليا الخمود، وىو ما تم فعالً 

عمى نحو يؤكد  ،ورد قمبي ،وا إسالماه :أنتجت العديد من األفالم الراقية نذكر منيا
 ريادتيا ورقي فنيا وتميزىا حيث لم يكن ىدفيا األول الربأ، بل عشق الفن!! 

بعد رحمة فنية حافمة رحمت تمك الفنانة والمنتجة المبنانية التي تمصارت آسايا داغار 
  .عاًما 7:م عن عمر بم  8:;3يناير  34في يوم 

، الثالثاااة أعاااالم الساااابقين، الممثااال واقاااع األمااار، نحتااااج ىناااا إلاااى عقاااد مقارناااة باااين
الناصر »ذلك الفيمم والمخرج، والمنتجة؛ ألن مثل تمك المقارنة من شأنيا تعميق فيمنا ل

وي ياااازال يجااااذب لااااو ماليااااين  ،الااااذي يتجاااادد حضااااوره مااااع كاااال عاااارض« صااااالح الاااادين
عماى  ،( عاًماا !!79م أي بعاد )85;3المشاىدين عمى الرغم من إنتاجو وعرضو عاام 

 نحو يؤكد لنا أن العمل اإلبداعي يتحدى الزمن عندما يتم إعداده بإخالص وعشق!! 

  :حظات التالية من خالل تمك المقارنة وىي كالتاليفي مقدورنا التوصل إلى المال

م، وولاااد أحماااد 29;3: تقاااارب مااارحمتيم العمرياااة، فقاااد ولااادت آسااايا داغااار عاااام أولا 
أي أنياام ماان  ،م48;3م، أمااا يوسااف شاااىين فولااد عااام 39;3مظياار عااام 

وكاااان ذلاااك مااان عوامااال تقااااربيم  ،م42األولاااين مااان القااارن موالياااد العقااادين 



 أ.د. محمد مؤنس عوض                      « الناصر صالح الدين»ضواء عمى فيمم أ من تاريخ السينما العربية 

Forty - eighth year - Vol. 76  June 2022 07 

 ن إغفال روح العصر ذاتو الذي عاشوا فيو. الفكري والفني دو 
: األعالم الثالثة من نطااق جغرافاي واحاد ىاو باالد الشاام ومصار، عماى نحاو ثانياا

، وىاااي الرابطاااة الجغرافياااة Syro-Egypt« الشامصااار»أكاااد محورياااة فكااارة 
والتاريخيااة بااين اإلقميمااين المتجاااورين عبااار عصااور التاااريخ قااديًما ووسااايًطا 

إلى مصر في إحاداث  –عموًما  –ل ىنا أىمية مقدم الشوام وحديثًا، وي نغف
 نيضة فنية غير مسبوقة منذ القرن التاسع عشر. 

: ثالثاتيم قااموا بأعماااليم الفنياة مان مصار حيااث كانات قماب المشاروع العربااي ثالثااا
وألفاااات نظاااار القااااارئ ىنااااا إلااااى أن  ،القااااومي الوحاااادوي خااااالل تمااااك المرحمااااة

ىااي المصاادر الثاااني لالقتصاااد المصااري صااناعة السااينما فااي مصاار كاناات 
بعااد القطاان، خاصااة مااع الاادور الاااوطني الخالااد الااذي قااام بااو طمعاات حااارب 

 .م( رائد تمصير ذلك ايقتصاد63;3)ت

: من المالحظ أن اثناين مان الثالثاة أعاالم كاناا يادينان بالمسايحية الكاثوليكياة رابعاا
سايحية مارونياة وآسيا داغار. واألخيارة وصافت بأنياا م ،يوسف شاىين :ىما

، فقااد دان مساايحيي لبنااان، أمااا أحمااد مظيااروىااو المااذىب الااذي ساااد لاادى 
باإلسالم عمى نحو أكد لنا أىمية فكرة المواطنة مع تعدد األديان، فالدين هلل 
والوطن لمجميع من خالل خصوصية مصر التاريخية الفريدة. حيث تمصر 

تحاربيااااا اآلن  كاااال ماااان يقاااادم إلييااااا ويصاااابأ جاااازًءا ماااان شااااعبيا، وىااااي فكاااارة
ييااادد مجتمعاتناااا العربياااة حالًياااا التياااارات السااامفية المتشاااددة وىاااي أخطااار ماااا 

سارائيل  وتجعميا تعود قروًنا من التخمف إلى الاوراء فاي وقات يتقادم الغارب وا 
  .قفزات نحو المستقبل

، عان ذكرياتيماا بشاأن (36)ونادياة لطفاي ،من خالل ما ذكره كل من يوساف شااىين
 الدين، يمكن استخالص اإلشارات التالية:  فيمم الناصر صالح
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 .( جنييًاااا مصااارًيا57222ًرا قااادره )رصااادت مؤسساااة دعااام الساااينما لمفااايمم مبمًغاااا كبيااا -
كناااا لقيماااة الجنيااااو ( جنييًااااا مصااارًيا ماااع إدرا87222وسااااىمت آسااايا داغااار بمبمااا  )

 ،( مميار جنييًاا32وىناك من يقرر أن ذلك المبم  يساوي حالًيا ). المصري حينذاك
مما أكد لنا ضاخامة الميزانياة التاي رصادت لاو وكانات مان أىام عوامال نجاحاو، مان 

 خالل كونو فيمًما تاريخًيا. 

التاي امتمكات إرادة قوياة، واقتنعات باالفيمم لاذلك ي نغفل ىنا الحديث عن آسيا داغر 
حياث  ،«بالتجرباة اإلنتاجياة المريارة»أنفقت عميو بسخاء، وقاد وصافت تجربتياا معاو 

من ىيئة دعم السينما، وقامات بارىن عماارة تمتمكياا، ويقاال أناو تام الحجاز استدانت 
 ،عمى أثااث بيتياا وكاذلك شاركتيا عماى نحاو أدى إلاى تورطياا فاي أزماة مالياة كبيارة

وحرصاات عمااى تقااديم كاال مااا  ،وىااو أماار يؤكااد لنااا كيااف أنيااا كاناات صاااحبة رسااالة
ربيااة ماان أوسااع األبااواب تممااك ماان أجاال تحقيقيااا، وبالتااالي دخماات تاااريخ السااينما الع

  .كما أسمفت اإلشارة من قبل« سيدة اإلنتاج الرفيع»واستحقت لقب 

م، وىو العام التالي مباشرة إلعالن ;7;3كان من المفترض بدء تصوير الفيمم عام  -
الوحااادة باااين مصااار وساااوريا، وتقااارر أن يعياااد بإخراجاااو لعاااز الااادين ذو الفقاااار؛ وىاااو 

  .قةمخرج خبير أخرج عدة أفالم ساب

أن عاز الادين ذو الفقاار توفااه اهلل  ،قررت الفنانة نادية لطفي في أحد حواراتياا الصاحفية
ألمار يسااير إذ  ،إي أن ىاذا الارأي جانبااو الصاواب ،فاتم إساناد العماال إلاى يوساف شاااىين

م، وىو عاام عارض الفايمم، واألرجاأ أن مرضاو قاد 85;3رحل ذلك المخرج البارز عام 
فيمم، واختمط األمر عمى الفنانة المذكورة التي كانت تتحادث حاديث منعو القيام بإخراج ال

الااذكريات، فتزاحماات عمييااا بعااض األمااور التااي ماان الممكاان تصااحيحيا ماان خااالل النقااد 
 التاريخي الموضوعي. 

م، حياث كاان قاد مار عاام كامال دون أن تقاوم 82;3ثارت أزمة خاصة باالفيمم عاام  -
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من مشااىده!! ومان المفتارض أن فيمًماا بياذه  المنتجة آسيا داغر بتصوير أي مشيد
كانت مؤسساة الرئاساة تنتظار ظياوره كاي ياؤدي دوره  ،الخصوصية الفنية والسياسية

 المنشود. 

سعت مؤسسة دعم السينما إلى مقاضاة آسيا داغر من خالل وجود الشرط الجزائاي 
تيًرا فااي العقااد المباارم معيااا، وتاادخل األديااب نجيااب محفااوظ الااذي عماال حينااذاك سااكر 

لممؤسساة لمناع مقاضاااتيا، ومنحياا ميمااة جديادة وىااو ماا تام فعاااًل عماى نحااو أكاد لنااا 
 حكمتو وقدرتو عمى حل تمك األزمة المبكرة.

تااردد الفنااان أحمااد مظياار فااي قبااول تمثياال دور صااالح الاادين، وعاان الفنانااة المشااار  -
 –إدراكاو  إلييا أوضحت أن تعميل ذلك شاعوره باأن الادور أكبار مناو، إي أن األرجاأ

قمااب األسااد، أكباار ماان حجاام دور صااالح الاادين، أن حجاام دور ريتشااارد  –كمااا قياال 
  .وبالفعل تم تعديل السيناريو عمى نحو شجعو عمى ايشتراك في الفيمم

( كماااا ردد الااابعض، خاصاااة أن العاااام 7( أعاااوام ولااايس )6اساااتغرق تصاااوير الفااايمم ) -
ماع آسايا داغار، وكاان العمال شااًقا األول لم يتم تصوير شايء فياو بعاد توقياع العقاد 

خاصااااة أن تصااااويره تاااام فااااي صااااحراء العباسااااية، وقااااد خاااارج بالصااااورة المتقنااااة التااااي 
نشاااىدىا الياااوم وتتعجاااب كياااف تاام إنتااااج فااايمم فاااي السااتينيات يمثااال تماااك اإلمكاناااات 

 الضخمة التي يحتاجيا بالفعل الفيمم التاريخي الناجأ. 

ريتشاارد قمااب األساد، ولكاان نظاًرا ينيماكااو  كاان مان المقاارر قياام رشاادي أباظاة باادور -
بإنتاج أحد أفالمو، لذلك اعتاذر عان ايشاتراك فاي الفايمم، وتام المجاوء لحمادي غياث 
وكان قد درس فن التمثيال فاي فرنساا، فاأعطي الفايمم قيماة باارزة حتاى أن ىنااك مان 

ن كان ذلك الرأي مختمف في أمره.   يقرر تفوقو عمى أحمد مظير في التمثيل وا 

أدرك يوسااف شاااىين، أىميااة تاادريب الممثمااين فااي ىااذا الفاايمم التاااريخي الضااخم، وقااد  -
أقرت الفنانة نادية لطفي أنيا قرأت بعمق العديد من المؤلفات التاريخية عن صاالح 
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الدين األيوبي، وقد أعانيا عماى ذلاك شاادي عباد الساالم، مينادس الاديكور المثقاف، 
عماى ركاوب الخيال وممارساة لعباة الشايش  ( أشاير فاي التادريب8كما أنيا أمضت )

وأقاارت بااأن ذلااك المخاارج البااارز، جعاال فريااق العماال أشاابو بعائمااة واحاادة  ،)المبااارزة(
 متناغمة عمى نحو انعكس إيجابًيا عمى العمل من خالل روح الفريق. 

ألىمية القراءة عن الفايمم الاذي ياتم تمثيماو، يدل ذلك عمى إدراك ممثمي ذلك العصر 
اعااة الممثاال صاااحب الثقافااة الواسااعة فااي تقمااص الاادور الااذي يمثمااو، وماان نظااًرا لبر 

الممكن ايفتراض أنيا قرأت عدًدا من المؤلفات العربياة التاي كانات قاد صادرت قبال 
، وعباد المانعم (38)، ومحماد فرياد أباو حدياد(37)مثل ما ألفاو عماي بيماي ،م85;3عام 
لفو كل مان ساتانمي لاين باول ، واإلنجميزية في صورة ما أ(:3)، وعمي بيومي(39)ماجد

Stanley Lane-Poole (3;) والساااير ساااتيفن رنسااايمان ،Sir Steven 
Runciman (42) وبالفرنساااااااية ىنااااااااك ماااااااا ألفاااااااو رينياااااااو جروسااااااايو ،Réne 
Grousset(43) . 

يمثل ذلك القول شيادة ميمة لمجيل الجديد من الممثمين الشبان الذين عماييم القاراءة 
 ية. العميقة دعًما لموىبتيم الفن

عقاااب تصاااوير مشااااىد قميماااة مااان الفااايمم، أظيااار مااادير الرقاباااة محماااد عماااي ناصاااف  -
إلاااى حااادوث أزماااة كبيااارة كاااادت  ،اعتراضاااو عماااى السااايناريو ورفضاااو، وقاااد أدى ذلاااك

تعصاااف باااالفيمم وىاااو فاااي بداياتاااو األولاااى، وقاااد اعتقاااد ذلاااك المااادير أن السااايناريو ي 
ياا الفايمم، كماا أن ىنااك إغفااًي األىداف الوحدوية التاي يساعى إلييصل إلى مستوى 

لمجانب السياسي واإلنساني لدى صالح الدين، وذكر أن القصة ضعيفة، بل طالب 
 Robertبإحضاااار خبيااار أجنباااي ليعياااد كتاباااة السااايناريو مثااال روبااارت أنااادروز 

Andrews  وا إسالاماه»الذي كان قد كتب من قبل فيمم.» 

ساايا داغاار، ويوسااف شاااىين يتعااامالن وجاادنا آ ،أمااام ىااذا التعناات ماان جانااب الرقابااة
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كمااا  ،معيااا بحكمااة ودىاااء، فأكاادا عمااى أنيمااا ساايقومان بااإجراء التعااديالت المطموبااة
ي أمار بتصاوير الفايمم وتام ذسعيا إلى تدخل وزارة الثقافة في صورة ثروت عكاشة ال
وتسااااجيل تصااااوراتو، كمااااا أن  ،تكميااااف األديااااب يوسااااف جااااوىر بمطالعااااة الساااايناريو

ينما، اتجياات إلااى أن يااتم تشااكيل لجنااة عميااا تقااوم بقااراءة ساايناريو مؤسسااة دعاام الساا
 الفيمم، وقد تكونت من كل من: 

محماااد رجاااائي، حسااان حمماااي، أحماااد بااادرخان، يوساااف الساااباعي، نجياااب محفاااوظ، 
  ، يحيى درويش، محمد عمي ناصف.يوسف جوىر

تااوت عمااى عنااد مطالعااة ىااذه األسااماء البااارزة لكبااار األدباااء، والفنااانين؛ نجااد أنيااا اح
مااان كتاااب السااايناريو مثااال نجياااب محفاااوظ وصااااحب القصاااة األصااامية وىاااو يوساااف 

وكااااذلك ماااان مثاااال الرقابااااة وىااااو محمااااد عمااااي ناصااااف، وي ريااااب فااااي أن  ،السااااباعي
 اجتماعيم أثرى الفيمم بصورة أو بأخرى وأنيى النزاع. 

ًياا ىكذا، أمكن التوصل إلى حل عممي من أجل إنقاذ الفيمم، كما ي نغفل دوًرا محور 
م( الذي ي يكتاب تااريخ الثقافاة فاي 4234قام بو الوزير المستنير ثروت عكاشة )ت

 م، بدون تناول دوره المحوري في النيوض بيا. 74;3مصر في ظل ثورة 

تبقى زاوية ميمة فيما يتصل بالجانب الفني لمفيمم، إذ أن الفنان أحمد مظير، الاذي 
ياتااو فااي تمثياال ذلااك الاادور الااذي قااام باادور صااالح الاادين األيااوبي، تحاادث عاان ذكر 

اشاااتير باااو فااااي تااااريخ السااااينما العربياااة، فااااأظير ضااايقو لعاااااممين، األول ألناااو جاااااء 
كدعاية واضحة لجمال عبد الناصر حياث تام تصاوير صاالح الادين عماى أناو بطال 

يوسف شاىين « وديكتاتورية»قومي عروبي، والعامل الثاني تمثل في دقة وانضباط 
غيياار المشاايد ماارات عدياادة عمااى نحااو أرىقااو، وي نغفاال ىنااا الااذي كااان يطمااب منااو ت

ذلك المخرج البارز، أكدوا تمك الزاوية فاي عمماو كمخارج مالحظة أن من تعامل مع 
 يسعى إلى اإلتقان من أجل خروج العمل عمى أفضل صورة. 
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تم ايتفاق عماى تصاوير الفايمم ساكوب ألاوان، وكانات أحادث تقنياة حيناذاك فاي عاالم  -
، وكاااال ذلااااك يؤكااااد لنااااا الطمااااوح الكبياااار آلساااايا داغاااار لموصااااول بااااالفيمم إلااااى السااااينما

المساااتوى العاااالمي، وىاااذا ماااا حااادث فعااااًل، حياااث شااااركت باااو فاااي مساااابقة األوساااكار 
العالمية، مما دل عمى أننا أماام منتجاة طموحاة ترياد الخاروج مان دائارة المحمياة إلاى 

 العالمية. 

يولياو  6التي جارت وقائعياا فاي  (44)يني نغفل ىنا مالحظة أن تصوير معركة حط -
م، قاااد كمفااات إنتااااج الفااايمم نفقاااات باىظاااة مااان خاااالل أعاااداد المماااول والااادروع 33:9

 والسيوف والمالبس وغيرىا. 

( دقيقة، وليست :39كانت مدة عرضو ) ،م85;3فبراير عام  47عرض الفيمم في  -
 ( ساعات كما تصور البعض. 5)

تتمثال فاي األخطااء التاريخياة التاي وقاع  ،ى الفايمممع ذلك، فإن الم خذ الرئيسية عما
فيياا كتااب السايناريو، ماع تقاديرنا التاام لمكاانتيم األدبياة، وكاان األجادر بالقاائمين عمااى 
الفاايمم عرضاااو عماااى أحاااد كباااار المااؤرخين المتخصصاااين فاااي تااااريخ الحاااروب الصاااميبية 

م( ;422ر )توتاريخ صالح الدين األيوبي عمى نحو خاص مثل العالمة سعيد عاشو 
 أستاذ العصور الوسطى ب داب القاىرة. 

 أما تمك األخطاء، فتتمثل في التالي: 

تاام تناااول موضااوع الفاايمم ماان خااالل البعااد القااومي العروبااي، وفااي ىااذا قوليااة أوًي: 
واضاااحة خدماااة لااارئيس مصااار الراحااال جماااال عباااد الناصااار، وىكاااذا ورد تعبيااار 

 سمطان العرب ي سمطان المسممين. 

ظير في الفيمم، عيسى العوام، وىو الفادائي البحاري عماى أناو مسايحي عماى  ثانًيا:
الاارغم ماان إقاارار المصااادر بأنااو ماان مسااممي الساااحل، وماان الواضااأ تماًمااا أن 
الياادف ماان ذلااك، اإلشااارة إلااى تعاااون المساايحيين الشاارقيين مااع المسااممين فااي 
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ماااااة مواجياااااة الغااااازو الصاااااميبي، وفشااااال الحركاااااة الصاااااميبية فاااااي اساااااتقطابيم خد
 ألطماعيم ويستثنى في ذلك مواراتو لبنان. 

، وىاو ماا خاالف الواقاع التااريخي حياث «والاي عكاا الخاائن»ثالثًا: أشار الفيمم إلاى 
م( 4;33-;:33نعماام أن حاااكم عكااا خااالل أحااداث الحممااة الصااميبية الثالثااة )

م، ىااو 3;33إلااى  ;:33وخاصااة أثناااء حصااارىا المرياار أثناااء المرحمااة ماان 
م(، وىااو المجاىااد البااارز الااذي عماال وزيااًرا 3423)ت (45)قراقااوشبياااء الاادين 

لصااالح الاادين األيااوبي، وىكااذا تأكااد لنااا أن رؤيااة القااائمين عمااى الفاايمم لاام تكاان 
 صائبة في تمك الناحية. 

في الفايمم ي أسااس تااريخي لياا، ونفاس األمار « فرجينيا»رابًعا: ىناك من قرر أن 
، أو فرساااااان المستشااااافى الاااااذين عرفاااااوا قائااااادة ايساااااتباليين« لاااااويزا»يقاااااال عااااان 
 .Hospitalliers، وبالفرنسية Hospitallersباإلنجميزية 

خامًسااا: ورد فااي أحااد مشاااىد الفاايمم، قيااام صااالح الاادين األيااوبي بالااذىاب شخصااًيا 
إلااااى ريتشااااارد قمااااب األسااااد لعالجااااو!!، وىااااو أماااار أبعااااد مااااا يكااااون عاااان الواقااااع 

جو، كما أن ذلك السمطان، عندما مارض التاريخي، إذ لم يمتق ايثنان وجًيا لو 
عااااادوه اإلنجميااااازي المااااادود فاااااي يافاااااا، أرسااااال إلياااااو طبيباااااو الخااااااص موساااااى بااااان 

م( لعالجاااو، فاااي لفتاااو إنساااانية فريااادة ي 3426)ت Maimonides (46)ميماااون
نظيااار لياااا فاااي تااااريخ العالقاااات باااين الشااارق والغااارب فاااي العصاااور الوساااطى، 

 خاصة عصر الحروب الصميبية. 

( عاًماااا ماان عااارض فاايمم الناصااار صااالح الااادينن 64ر ىنااا، أناااو بعااد )جاادير بالاااذك
عااام  Kingdom of Heavenظياار فاايمم مممكااة السااماء  ،ليوسااف شاااىين كمخاارج

من إخراج ريدلي سكوت، وقد كتب السيناريو ولياام موناىاان، ومثال فياو دور  .م4227
وارزازات  مساااعود، وقاااد تااام تصاااويره فاااي صاااحراء نالبطولاااة أورينااادو وايفااااغرين وغساااا
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بااالمغرب، ومااع ذلااك يظاال فاايمم الناصاار صااالح الاادين لااو بريقااو المتجاادد بعااد عشاارات 
 األعوام من عرضو مما أكد تفرده!! 

ي ريااب فااي أن ذلااك يؤكااد لنااا كيااف ي ياازال تاااريخ صااالح الاادين األيااوبي يااداعب 
 خيال الفنانين والمخرجين من أجل تناول تاريخو حتى عمى المستوى العالمي. 

 البحث إلى عدة نتائج تجمل عمى النحو التالي:  خمص
م( فااي عااالم السااينما 5;33-:335: ظياار ايىتمااام بصااالح الاادين األيااوبي )أولا 

العربيااة منااذ سااتينيات القاارن الماضااي ماان خااالل فاايمم الناصاار صااالح الاادين 
وبالتاالي تأكاد لناا تنااول تاريخاو لام يكان فقاط مان  ،م85;3الذي ظيار عاام 
األدبااي كقصااص وروايااات وأعمااال مساارحية، وكااذلك الكتابااة خااالل التااأليف 

بااال أيًضاااا مااان جاناااب الساااينما التاااي يشااااىدىا مئاااات  ،التاريخياااة األكاديمياااة
 الماليين خاصة عندما يكون الفيمم مترجًما إلى اإلنجميزية كمغة عالمية. 

: تأكد لنا أن ذلك الفارس البارز من عصار الحاروب الصاميبية، صاار بالفعال ثانياا
م، وي تازال ىنااك 5;33تنبض بالحياة، إذ رحل عن دنيانا عام  (47)أسطورة

 أعمال إبداعية عديدة تتناولو. 

: كشف البحث من شخصية نساائية لبنانياة تمصارت ىاي آسايا داغار امتمكات ثالثاا
عزيمة الرجال، واستطاعت أن تقادم لمساينما العربياة عادًدا مان أرقاى األفاالم 

مكساااب الماااادي الااارخيص،ن بااال كانااات صااااحبة اليادفاااة، ولااام تبحاااث عااان ال
وىااي تؤكااد لنااا أن مصاارنا دوًمااا حبمااى بالمخمصااين وىااو تتشااابو فااي  ،رسااالة
ماااع األميااارة فاطماااة بنااات الخاااديوي إساااماعيل التاااي  –ماااع الفاااارق  –دورىاااا 

أقاماات جامعااة القاااىرة بماليااا الخاااص وباعاات مشااغويتيا الذىبيااة ماان أجاال 
 ذلك اليدف القومي الكبير. 

: عمينااا عناااد تقيااايم الفاايمم الماااذكور. عميناااا أي نساامط األضاااواء عماااى الممثماااين ارابعاااا
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( ألف من جنود الجايش 42البارزين فقط، بل عمى الكومبارس الذين بمغوا )
المصااري، وىااؤيء كااان لياام دورىاام البااارز ماان خااالل المجموعااات الضااخمة 

ود التي شكمت جيش صالح الدين وكذلك جيش الصاميبيين، وأىمياتيم كحشا
 بشرية وكذلك براعة من أداءىم من أجل ظيور الفيمم عمى أفضل صورة. 

 ذلك عرض ألىم النتائج التي توصل إلييا البحث. 
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