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مناطق

بروتوكول تعاون بين «المحامين في بيروت»
و«ال�صليب الأحمر»

«القومي» و�أهالي القاع يحيون الأحد

ذكرى �أ�سبوع المنا�ضل القومي �سعاده ح�سين التوم
يحيي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي وأهالي القاع ذكرى مرور
أسبوع على وفاة المناضل القومي
س��ع��اده حسين ال��ت��وم ،وذل��ك يوم
األحد  15حزيران  2014عند الساعة
العاشرة صباحا ً في صالة مارالياس
ـ القاع.
وك���ان «ال��ق��وم��ي» وأه��ال��ي القاع
ش � ّي��ع��وا ال��راح��ل ف��ي م��أت��م حزبي
وشعبي ح��اش��د ح��ض��ره المندوب
السياسي للحزب في البقاع العميد
صبحي ياغي ممثالً رئيس الحزب
النائب أسعد ح��ردان ،والعميد زياد
م��ع��ل��وف ،وع��ض��و الكتلة القومية
النائب د .م��روان ف��ارس والمنفذون
العامون لمنفذيات البقاع الشمالي
والهرمل وبعلبك الياس التوم وهند
دندش وعلي عرار ،ومنفذ عام غربي
ال��ع��اص��ي ،وع���دد م��ن المسؤولين
الحزبيين.
كما شارك في التشييع والتعازي
النائب إميل رحمة ممثالً رئيس تكتل

جانب من الحضور

خالل التشييع في القاع

التغيير واإلص�ل�اح العماد ميشال
عون ،الوزير غازي زعيتر ،والنواب:
حسين الموسوي ،د .علي المقداد،
ن��وار الساحلي ،د .كامل الرفاعي،
وم��م��ث��ل��ون ع��ن األح�����زاب وال��ق��وى

الوطنية واألجهزة األجهزة األمنية
وال��ع��س��ك��ري��ة ،ورؤس�����اء وأع��ض��اء
مجالس بلدية ومخاتير من منطقة
بعلبك الهرمل وغ��رب��ي العاصي،
وفاعليات اجتماعية وتربوية ،وحشد

من القوميين وأهالي القاع والمنطقة.
كذلك أقيم للراحل ق��داس وجناز
ترأسه راعي أبرشية بعلبك المطران
الياس رح��ال ،وراع��ي أبرشية دير
األح��م��ر ال��م��ط��ران سمعان عطالله

بمساعدة لفيف من الكهنة.
وأرسل رئيس الحزب النائب أسعد
ح��ردان إكليل ورد ...وكذلك عميد
ال��دف��اع زي��اد معلوف ،والعديد من
الشخصيات.

خالل �إطالق «م�شروع م�سار الأمويين»

�شداد ممث ًال فرعون« :ال�سياحة لن تت�أخر في دعم هذا الم�شروع الذي
يمثل ال�صورة الح�ضارية عن التكامل بين القطاعين العام والخا�ص»
أطلقت بلدية جبيل ومعهد التخطيط المدني في
الجامعة اللبنانية األميركية و«مؤسسة الصفدي»،
مشروع «مسار األمويين» ،برعاية وزير السياحة
ميشال فرعون ،في قاعة الشمال بمركز الصفدي
الثقافي .ويندرج هذا المسار في إطار مشروعهم
االستراتيجي المشترك «بنو أمية» لبناء المسارات
الثقافية عبر الحدود في الدول الشريكة الواقعة
في حوض البحر المتوسط :إسبانيا ،إيطاليا،
البرتغال ،تونس ،مصر ،األردن ولبنان ،والممول
من االتحاد األوروب���ي .علما ً أن ه��ذه ال��دول كان
للخالفة األموية تأثيرا ً فاعالً على تراثها وثقافتها،
ومعماريا ً أيضا ً حيث ظهر ذلك جليا ً في معالمها
العمرانية ،إال أنها لم يتم إدراجها بشكل كاف في
الروزنامة السياحية في تلك البلدان.
حضر الحفل ،ربيع شداد ممثالً وزير السياحة
ميشال ف��رع��ون ،قائمقام بشري رب��ى شفشق
ممثلة محافظ الشمال رمزي نهرا ،المدير العام
لوزارة الثقافة فيصل طالب ،األمينة العامة للجنة
الوطنية لالونيسكو البروفسورة زهيدة درويش،
رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر الغزال ،رئيس
بلدية عنجر كارابيد بابوكيان مع وفد من أعضاء
البلدية ،المدير العام لمؤسسة الصفدي رياض
علم الدين ،عن الجامعة اللبنانية األميركية الدكتور
رشيد شمعون ورئيس فرع الهندسة في الجامعة
البروفسور اإلسباني خوسيه مانويل مادريغال،
وع��ن مؤسسة ال��ي��غ��ادو ان��دل��وس��ي اإلسبانية
خ��وان مانويل سيد ،نائب رئيس بلدية جبيل
أي��وب ب��رق ،إضافة إلى ممثل نقيب المهندسين
في الشمال المهندس حبيب الشامي ،ومديري
معاهد ومجالس ثقافية في الشمال فاعليات بلدية
واجتماعية وثقافية.
تحدث علم الدين ،فقال« :إننا في المؤسسة،
نضع نصب أعيننا رفع مستوى الوعي على فهم
وتقدير العالم العربي ونشر الثقافة العربية،
وتأمين التواصل بين األفراد من مختلف الثقافات،
والتأكيد أيضا ً على مفهوم اإلنسانية والمشاركة
وتفاعل الحضارات».
وعن مشروع «مسار األمويين» الهادف إلى
تعزيز التراث الثقافي في دول حوض المتوسط،
قال« :لقد قطع المشروع أشواطا ً عدة ،إذ انتهينا
من مرحلة تجميع المعلومات وتحديد المسارات،
لننكب بعدها إل��ى إع��داد وتنظيم ورش العمل
وتبادل الخبرات وتدريب المرشدين السياحيين،
ليصار في نهاية المشروع إلى تجهيز المتحف

األموي في لبنان».
وأض��اف« :إن طرابلس ،تمتلك أهم مقومات
السياحة من غنى في التاريخ واإلبداعات التي
ميزت أبناءها ،ناهيك عن تقاليدها العريقة ،بما
يؤهلها لتكون مدينة للسياحة الثقافية ،إذا ما
أوالها المعنيون االهتمام الالزم ،سواء من خالل
حماية آثارها وصيانتها وتأهيلها الستقطاب
السياح ،وضمان أمنها الدائم ،وإعادة وضعها على
الخريطة السياحية».

الغزال

ثم تحدث الغزال وقال« :نحن مقصرون جداً.
فنحن نعني مسار البشر بالتوازي مع مسار
الحجر ،فقد سعى أجدادنا لذلك .فهل نحن على قدر
ومستوى المسؤولية في هذا التواصل اإلنساني
بين الشعوب؟».
وأض���اف« :ه���ذا المسار يفتح ب��اب �ا ً مشرعا ً
للتواصل مع أبناء الوطن على قاعدة الثقافة
والحضارة المشتركة والمصير المشترك .فكل هذه
المناطق تمر في طرابلس وطرابلس تسري في
دماء أبناء مناطق المسار».
وإذ عبر عن فخره بأن «تتلقى طرابلس الكثير
من المشاريع التنموية ،التي تساهم في نهضتها»،
توجه بالشكر إل��ى االتحاد األوروب���ي وأم��ل «أن
تكون المدينة مدينة سياحة وثقافة وتنمية بشرية
وحضارية».

برق

أما نائب رئيس بلدية جبيل فشدد على أهمية
موقع لبنان االستراتيجي« ،كونه على البحر
األبيض المتوسط ،وبالوسط بين لواء اإلسكندرون
والعريش ،أي أنه بوابة كبيرة إلى الشرق العربي
الداخلي» ،آمالً «أن تتم االستفادة من مقدراته على
أكمل وجه».
وتحدثعن«غنىجبيلبالحضاراتالمتعددة»،
الفتا ً إلى أن «البلدية تسعى بمساعدة مديرية اآلثار
وبتمويل دولي للحفاظ على ثروتها التاريخية».
وقال« :على رغم أن جبيل ال تضم حضارة أموية،
إال أننا انطالقا ً من أهميتها التاريخية ،نرغب في أن
تضم متاحف لكل الشعوب التي مرت على لبنان
ومن ضمنها األمويون».

شداد

ثم ألقى شداد كلمة وزير السياحة ،فاستهلها
بالتنويه «ب��األه��م��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة والثقافية
والحضارية للبنان ،وتراثه الكبير طبيعة وتاريخا ً
وع��ادات وتقاليد متنوعة ،وغناه الكبير بتراثه
الثقافي» .وقال« :لعل أبرز منتج سياحي متكامل
تدعمه وزارة السياحة ه��و المنتج السياحي
الثقافي ،وهي تنظر بعين الحرص واألمل إلى هذا
المنتج وتستثمر فيه إمكانيات ليست بقليلة».
وأك��د العمل على «وض��ع إط��ار منهجي لدعم
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وقعت «جمعية الصليب األحمر
اللبناني» و«ن��ق��اب��ة المحامين في
ب��ي��روت ،أم��س ف��ي بيت المحامي،
بروتوكول تعاون لـ«تعزيز مفهوم
التبرع بالدم وشد أواص��ر التعاضد
االنساني في المجتمع» ،اليوم في
«بيت المحامي».
ويؤسس البروتوكول لـ«يوم عطاء
سنوي تقيمه النقابة ف��ي مراكزها
للمحامين الراغبين في التبرع بالدم،
بالتعاون مع الصليب األحمر وقد
تحدد يوم العطاء في الثامن عشر من
حزيران في مراكز النقابة في بيروت
وصيدا وزحلة بين الساعة العاشرة
قبل الظهر والثالثة بعده.
وو ّق����ع ال��ب��روت��وك��ول ع��ن نقابة
المحامين النقيب جورج جريج وعن
جمعية الصليب األح��م��ر رئيسته
سوزان عويس.
اف��ت��ت��ح��ت ال��ل��ق��اء رئ��ي��س��ة لجنة
ال��ت��واص��ل وال��ت��ن��س��ي��ق ف��ي نقابة
المحامين أماني ميتا التي وازنت بين
«كفتي العدالة التي نتقاسمها جميعا ً
الصليب األحمر ونقابة المحامين،
الساهرتان على القيم اإلنسانية،
والواهبتان من عصارة القلب والدم
والجهد للخير واالنتظام العام».

جريج

وح��ي��ا النقيب ج��ري��ج ف��ي كلمته
«الخدمات الجلى التي يؤديها الصليب

هذا المنتج وجعله تجربة متكاملة بما يتماشى
مع مفهوم السياحة الجديد From place to
.»experience
وعن مشروع «بنو أمية» ،قال« :سيكون حجر
زاوي��ة للمنتج السياحي المتكامل ال��ذي تحدثت
عنه ،فهو يشمل تدريب القائمين عليه ودعم البيئة
المحيطة باآلثار األموية والعربية في أكثر من
منطقة لبنانية ،والتنسيق والتعاون مع البلديات
المعنية ،والتعاون مع منظمي الرحالت السياحية
لجعل ه��ذه اآلث���ار ضمن برامجهم السياحية،
والحفاظ على هذه اآلثار ،وبناء متحف متخصص
في مدينة جبيل وإيالء الجانب االكاديمي اهمية
بالغة متمثلة بجامعة  LAUوالجانب التنموي
الحضري الداعم المتمثل بمؤسسة الصفدي».
وش���دد على «أه��م��ي��ة دور منظمي ال��رح�لات
السياحية ف��ي تسليط ال��ض��وء على المعالم
السياحية في المناطق التي تقام فيها المهرجانات
والعروض ،وكذلك دور البلديات وهيئات المجتمع
المحلي ودور وزارة السياحة في الترويج لها ودور
وزارة الثقافة في استنهاض ه��ذه اآلث��ار ،ودور
الجامعات في االستعالم واالستقصاء وإع��داد
الدراسات» .وختم موجها ً الشكر للجميع «لرسمهم
معالم الطريق التي مر عليها األمويون وبعدها
سائر العرب الذين مروا من ديارنا».

سيد

ثم قدم ممثل ليغادو اندلوسي عرضا ً تفصيليا ً
باللغة العربية عن المشروع :ماهيته وأهدافه
وأنشطته وم��راح��ل تنفيذه ،وق���ال« :إن إنجاز
المشروع يستغرق حوالي  15شهرا ً وستظهر أولى
نتائجه في النصف الثاني من عام  ،2015بعد أن
يتم العام الحالي تصميم المسارات بمختلف الدول
وتسويقها بين شركات السياحة والترويج لها
دولياً».
وأضاف« :لن يكون مشروعا ً جامدا ً بل سيشمل
إض��اف��ات ب��ص��ورة مستمرة وت��ج��دي��دات تجذب
السياح دائماً».
ً
ختم مشددا على «أهمية المشروع ليس فقط
كونه يروج للثقافة والحضارة بين السياح ،ولكنه
أيضا ًيفيدالتطويراالقتصاديواالجتماعيبالبلدات
والمدن والدول المشاركة فيه ،التي ستتمكن من
خالله من مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز
اإلمكانيات الذاتية» .وفي االختتام قدم ممثل ليغادو
إلى علم الدين كتابا ً عن تاريخ األندلس.

النقيب جريح ورئيسة الصليب األحمر
األحمر ،فهذا قدر المؤسسات التي ال
تبغي ال��رب��ح ،بل المؤسسات التي
تدفع من كيسها إلنصاف البائس،
ومد يد العون الى المحتاج وال��ذود
عن الضعيف ،وتوفير المظلة الواقية
من مظالم الحياة وأخطارها .هذا قدر
العامل بصمت وسط ضجيج الدول
واألم��م ،ه��ذا ق��در من أخ��ذ على نفسه
تجفيف مصادر العذاب ولملمة آثار
الحروب ،واحتضان مخالفاتها ،بما
يخفف من األوج���اع ويلغي االحقاد
ويبلسم الجراح».
واع��ت��ب��ر أن «ت��وق��ي��ع ب��روت��وك��ول
التعاون مع الصليب األحمر يجسد
ال��ح��ال��ة التعاضدية والتعاونية

في المجتمع ويكرس ثقافة العطاء
المجاني التي ال يضاهيها أي مفهوم
آخر».

عويس

واع��ت��ب��رت ع��وي��س أن «ن��ق��اب��ة
المحامين ه��ي صاحبة م��ب��ادرات
انسانية يكلّلها إيمان النقابة بالوقوف
ال��ى جانب المحتاج والضعيف»،
وق���ال���ت« :إن ال��م��ح��ام��ي��ن تربطهم
باإلنسان قضية كبرى عبر وحدات
ال��دم الجاهزة إلنقاذ حياة» .وحيت
«اخ��ت��ي��ار نقيب المحامين جمعية
الصليب االحمر كممر إنساني لممارسة
العطاء كسلوك ونمط حياة».

افتتاح معر�ض المنتجات المحلية
والتقليدية في �صور
افتتح أم��س ،وللسنة الثانية على التوالي ،معرض
المنتجات المحلية والتقليدية في صور ،في إطار مشروع
التنمية المحلية وبتمويل مشترك من قبل التعاون اإليطالي
والمنظمة غير الحكومية « -»CTMليتشي.
ش��ارك في حفل االفتتاح ممثل السفير اإليطالي في
لبنان السيد جوزيبي مورابيتو ،السكرتير األول في
السفارة بالما دامبروزيو ،وهو من تنظيم مجموعة العمل
المحلية في صور ( .)Tyros LAGويهدف هذا المعرض
السنوي إلى توفير مكان للتعاونيات في الجنوب للترويج
لمنتجاتها .كما يندرج في إطار مشروع التنمية المحلية
الممول من قبل التعاون اإليطالي وم��ن المنظمة غير
الحكومية « -»CTMليتشي.
وقامت دامبروزيو بحضور ممثلين عن المؤسسات
المحلية وعن وزارت��ي الزراعة والبيئة بقطع الشريط

وبإلقاء كلمة في المناسبة ،رحبت فيها بالمبادرة ،وقالت:
«إن هذه المناسبة خير دليل على الجهود القيمة التي تبذل
في إطار المشروع الرامي إلى تطوير سلسلة منتجات ذات
قيمة وتحسين التسويق المحلي .ويش ّكل المعرض مبادرة
رائعة وفرصة عظيمة للتعاونيات من مختلف القرى التي
تستفيد باستمرار من دورات تدريبية لتعزيز قدراتها
وتحسين إنتاجها».
وقامت المنظمة غير الحكومية « -»CTMليتشي
ب��االش��ت��راك م��ع «جمعية  »Tyros LAGو«جمعية
 »NOWARAبإعداد برنامج تدريبي موجه لـ25
تعاونية وجمعية ،يشارك  14من بينها في المعرض
وتقوم بعرض حوالى  82منتجاً.
ويستمر المعرض الذي يقام بجوار مبنى محمية شاطئ
صور الطبيعية لغاية  30أيلول .2014

يوم طبي لـ«�أغ�صان» و«اليونيفيل» في دير ميما�س
نظمت «جمعية أغ��ص��ان» في مركزها في بلدة دير
ميماس  -قضاء مرجعيون ،يوما ً طبياً ،بالتعاون مع
الفريق الطبي الصيني في «اليونيفيل» في «قاعدة دي
سرفانتس»  -إبل السقي ،بحضور رئيس الجمعية رئيس
بلدية دير ميماس السابق الدكتور كامل مرقص وعقيلته
وممثلي «اليونيفيل» في القطاع الشرقي.
وتضمنت الحملة الفحوصات الطبية والكشف على
أم��راض االن��ف واألذن والحنجرة والعين وال��دم والقلب
والفحص الصوتي للمعدة ألكثر من  75شخصاً.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن «هذه الحملة تأتي ضمن
النشاطات والخدمات الطبية واالجتماعية والثقافية التي
تقدمها الجمعية في منطقة مرجعيون ،بهدف التخفيف
من وط��أة الظروف الضاغطة في المجتمع» ،مؤكدا ً أن
الجمعية «مستمرة في عملها في تقديم هذه الخدمات
وغيرها» ،شاكرا ً «األهالي و«اليونيفيل» على اهتمامهم
ومساهماتهم ،ليس في المجال الطبي فقط ،إنما في كل
المجاالت».

ندوة «ت�أ�صيل التراث العربي» �أو�صت بحفظ التراث وتوثيقه حفظ ًا للهوية
اختتمت مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية
في وزارة اإلع�لام ،أعمال وفعاليات ندوة «تأصيل
ال��ت��راث ال��ع��رب��ي :رؤي���ة بين ال��ح��داث��ة وتحديات
المستقبل» التي أقيمت على مدى ثالثة أيام في قصر
األونيسكو ،برعاية وزيري اإلعالم والثقافة رمزي
جريج وريمون عريجي ،وبالتعاون مع المنظمة
العربية للتنمية اإلدارية في جامعة الدول العربية
والمعهد العالي للدكتوراه ف��ي اآلداب والعلوم
اإلنسانية واالجتماعية في الجامعة اللبنانية.

اليوم األول

بعد جلسة االفتتاح في اليوم األول ،عقدت الجلسة
األولى التي أدارها المدير العام لوزارة اإلعالم الدكتور
حسان فلحة ممثالً بمدير «إذاع���ة لبنان» محمد
إبراهيم ،وتمحورت حول دور التراث في تشكيل
الهوية وتفاعلها مع اآلخر فضالً عن آليات المحافظة
عليه.
وع��ن ذاك��رة الخطاطة واللوحة وال��ض��وء ،رأى
الدكتور قصي الحسين أن «ذاك��رة اللوحة الفنية
لدى التشكيليين العرب اليوم ،ال تقل قوة عن ذاكرة
الخطاطات العربية في التأثير على الفن البصري.
كما قدر للخطاطة أن يكون لها تأثيرها على الفن
النظري والعقلي».
وع��ن قيمة المخطوطات العربية ودوره���ا في
حفظ التراث ،لفتت الدكتورة غريد الشيخ محمد
إلى ما تتعرض له المخطوطات العربية من سطو
منظم بوسائل عدة وكثيرة أهمها الترحيل باسم
التداول العلمي تارة وبحجة أنها إرث شخصي يحق
لمالكها التصرف بها ،مشيرة إلى ضرورة اتباع منهج
رسمي صحيح للمحافظة على التراث :أولها وضع
قوانين تنظم انتقال الكنوز العربية وتمنع خروجها
من األراض��ي العربية ،فضالً عن تكليف وتشكيل
متخصصين ف��ي التحقيق العلمي للمخطوطات
يضمن األمانة في إخراج النص بإشراف لجان عربية
وبجدول زمني محدد».

اليوم الثاني

أما اليوم الثاني للندوة فتوزع على جلستين ،وأدار
الجلسة األولى عميد المعهد العالي للدكتوراه في
اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية الدكتور طالل
عتريسي الذي ثمن جهود المشاركين ،آمالً اإلفادة من

بحوثهم في المجال العملي.
وعن دور التشريعات في حفظ وحماية التراث
رأى مدير مكتب االستشارات الدولية والقانونية في
دبي األستاذ محمد ناصر ،أن «فشل النظم القضائية
في تلبية حاجات المجتمع وحاجات السوق عالوة
عن جنوح الشركات الغربية إلى استبعاد النظم
القضائية عن العقود المبرمة في ال��دول العربية
وإخضاعها عامة لنظم غربية ،قد ولد حالة ضمور في
الفكر القانوني العربي» ،داعيا ً إلى «اتخاذ إجراءين
الزمين يساهمان في حفظ التراث أوالً :أن تقر جامعة
الدول العربية مشروع قرار يعلن أن الجرائم الواقعة
على التراث العربي جرائم ضد االنسانية .ثانياً:
أن تصدر تشريعات ال إقليمية في ال��دول العربية
تحاسب على الجرائم التي تقع على التراث العربي
حتى ولو وقع خارج نطاق اختصاصها».
وعن األسباب المؤدية إلى تلف ودمار المصادر
التراثية عرض الدكتور نسيب حطيط للمنظمات
الدولية التي تعنى بالتراث وللمواصفات الدولية
للعنصر التراثي والمعايير الثقافية والطبيعية،
فضالً ع��ن المؤسسات الدولية المكلفة بحماية
التراث ،الفتا ً إلى أن مأساة التراث العالمي ،بخاصة
التراث المعماري وملحقاته قد ظهرت من نافذة الهدم
للمباني واألحياء القديمة إلعادة بنائها لتحقيق الربح
المادي ،ففي بيروت مثالً هناك ألف وستمئة مبنى
تراثي قد دمر منها  80في المئة وفي طرابلس 150
معلما ً أثريا ً لم يبق منها إال  30معلماً.
وعن منجزات مركز التراث اللبناني عرض الدكتور
هنري زغيب لألساليب المتبعة في المركز والهادفة
إلى لملمة التراث المحلي والبحث عن التراث الموزع
خارج لبنان ،واصفا ًَ المركز بأنه الذاكرة التوثيقية
لمختلف األعمال الفنية اللبنانية الصوتية والبصرية
والمنحوتات التراثية فضالً عن أنشطة رديفة.

الجلسة الثانية

أما الجلسة الثانية ،فأدارها المدير العام لوزارة
الثقافة فيصل طالب ال��ذي تحدث ع��ن العولمة
وعالقتها بالتراث والحداثة وتحديات التبعية
الثقافية .وتساءل هل الحداثة في أوروبا هي ذاتها
في الصين واليابان ،معتبرا ً أن الخصوصية الثقافية
ألي أمة هي ثقافة مفتوحة على العالمية في وجه
العولمة.

بعد ذلك ،تحدث الدكتور نبيل أبو نقول عن جذور
وتطور الدبكة اللبنانية بوصفها موروثا ً ثقافياً ،فرأى
أنها ليست وليدة الصدفة بل متجذرة في التاريخ
اللبناني منذ مئات السنين ومرتبطة باحتفاالت البعث
واالحتفاالت الجنائزية عند الفينيقيين ثم تطورت مع
الزمن وانتظمت معالمها في ما بعد لتشكل الهوية
الثقافية التراثية لكل منا.

شهادات مشاركة وتوصيات

المشاركون في الندوة
ودعت الدكتورة مهى خير بك إلى ضرورة تحديد
المفاهيم والمصطلحات للوصول إلى تعريف جامع
للعولمة ألن مفهومها الحالي يفيد التعميم ويضمر
فعالً إلغائياً.
وأش���ارت إل��ى ض���رورة المشاركة ف��ي صناعة
العولمة ليتحول اإلنسان العربي من موقع رد الفعل
إلى موقع الفعل.
وع��ن تحديات التبعية الثقافية ميز الدكتور
عاطف عطية بين الثقافة والتثاقف م��ن حيث
المصطلح وعقد تالزما ً ضروريا ً بين مفردات الثقافة
والتثاقف والهوية ،الفتا ً إلى وسع الهوة بين العرب
والعالم المتقدم وال سيما في مجال البحث العلمي،
متسائالً عن السبب الحقيقي لهجرة األدمغة ،داعيا ً
إلى ض��رورة دعم البحث العلمي واالستفادة من
نقل التكنولوجيا بهدف نقل المعارف ألغ��راض
تطبيقية وتشجيع االبتكار ،مطالبا ً بضرورة العمل
على تمكين المرأة وحفظ الطفل والحد من الهجرة
وتحديد العالقات الدولية بما تقتضيه المصلحة
العربية العليا ،فضالً عن تمتين العالقة مع االتحاد
األوروبي».
وعن أهمية اللغة العربية في التحديث واألصالة
رأى الدكتور ميشال كعدي أن «اللغة العربية ليست

كيانا ً خشبياً ،الفتا ً إلى أن «التراث العربي قد وقع
في شرك المؤامرة الهادفة إللغائه ،مشيرا ً إلى العجز
العربي ال��واض��ح ف��ي مواجهة األخ��ط��ار المحدقة
بالتراث ،وأوصى بالعمل الجدي للحفاظ على التراث،
رافضا ً القصور اللغوي في بعض الوسائل االعالمية
فضالً عن الكتابة بلغة االنترنت والفايسبوك .ودعا
إلى رفض القناصل والسفراء الذين ال يتكلمون اللغة
العربية.

اليوم الثالث

أما جلسة اليوم الثالث فأدارها المدير العام لوزارة
السياحة ندى السردوك التي تكلمت عن تجربة وزارة
السياحة في الحفاظ على التراث.
وعن تأصيل التراث األدبي العربي ،نفى الدكتور
عبد المجيد زراقط مقولة أن المعرفة األصل قد صدرت
من الغربيين ،وانتقد بعض التجارب في دراسة التراث
األدبي التي تكتفي بدراسة مختارات من النصوص
وتجزئتها بحجة الحداثة ،داعيا ً إلى ضرورة دراسة
النص كوحدة كاملة .واعتبر أن ما تكلمت به العرب من
منثور الكالم أكثر بكثير وأفضل مما تكلمت به من جيد
المنظوم ،األمر الذي يشير إلى تعدد األن��واع األدبية
التراثية الملهمة لآلخرين.

في اختتام الجلسة سلم مستشار المنظمة العربية
للتنمية الدكتور ن��واف طبشات ومدير الدراسات
والمنشورات اللبنانية خضر ماجد ،شهادات مشاركة
للقيمين على الندوة والباحثين المشاركين .واختتمت
الندوة بمجموعة توصيات أتت على النحو اآلتي:
وفي اختتام أعمال الندوة توصل المشاركون إلى
مجموعة من التوصيات أهمها:
 - 1توجيه الشكر إلى المنظمة العربية للتنمية
اإلداري��ة ومديرية الدراسات والمنشورات في وزارة
اإلع�لام والمديرية العامة ل��وزارة الثقافة والمعهد
ال��ع��ال��ي ل��ل��دك��ت��وراه ب����اآلداب وال��ع��ل��وم اإلنسانية
واالجتماعية بالجامعة اللبنانية على جهودهم في
تنظيم هذه الندوة.
 - 2مطالبة المنظمة بزيادة االهتمام في هذا المجال
وعقد مجموعة من المؤتمرات والندوات وورش العمل
المتخصصة ف��ي مجال إدارة المصادر التراثية،
وض���رورة أن يكون ذل��ك سنويا ً وف��ي جميع ال��دول
العربية.
 - 3التركيز على االهتمام أكثر باإلبداع والمبدعين
في مختلف المجاالت االبداعية لنؤسس للمستقبل
تراثا ً حياً.
 - 4مطالبة المنظمة وال���وزارات والمؤسسات
المعنية ب��زي��ادة االهتمام بحفظ وتوثيق التراث
العربي.
 - 5مطالبة وزارات التربية والتعليم والتعليم
العالي ووزارات الثقافة واإلعالم في الدول العربية
بضرورة تضمين المناهج التعليمية موضوعات
تتعلق بالتراث العربي لنشر الثقافة التراثية وتعريف
الطلبة بتراث أمتهم.
 - 6مطالبة ال���وزارات المعنية بضرورة زيادة
االهتمام باللغة العربية وتأكيد أن لغتنا جميلة
ومتطورة وتستطيع استيعاب التقدم العلمي ومحاربة

كل ما شأنه التقليل من أهمية اللغة العربية.
 - 7المطالبة بإيجاد آلية لحصر التراث العربي
ووضعه على خريطة التراث العالمي ،وكذلك إيجاد
آلية عربية العتماد مواقع تراثية عربية.
 - 8المطالبة بزيادة االهتمام بالتراث المعنوي
وتوثيقه وحفظه.
 - 9المطالبة بزيادة االهتمام بضرورة صيانة
مصادر التراث على األس��س العالمية لحفظها من
التلف والدمار والسرقة ،وكذلك عرضها في المتاحف
المتخصصة للتعريف بها.
 - 10المطالبة بإصدار التشريعات الخاصة
متضمنة عقوبات مشددة لكل من ينتهك ويتعدى على
التراث.
 - 11االهتمام بالمخطوطات والوثائق وحفظها
وإتاحتها لكل الباحثين ،ومطالبة الجهات المعنية
بضرورة إعادة المخطوطات المسروقة والموجودة
لدى الدول األخرى والمتاحف الغربية.
 - 12االهتمام ب��األدب العربي من رواي��ة وشعر
وقصة وحكاية وحفظه وتشجيع المبدعين على
االهتمام بهذا المجال.
 - 13منع استخدام المواقع األثرية لغير األغراض
المخصصة لها وبشكل يحافظ عليها وال يعمل على
تدميرها.
 - 14استحداث جائزة أو جوائز عربية للمؤسسات
واألفراد الذين يقومون بالمحافظة على التراث العربي
واإلسالمي.
 - 15تخصيص أيام أو أسابيع للتراث العربي
للتعريف به وتشجيع االهتمام به.
 - 16تعزيز دور التراث في حفظ الهوية العربية
واعتبار التراث نقطة انطالق النهضة العربية الجديدة،
واعتبار الحداثة بوصفها فعالً إبداعيا ً وتجديدا ًمؤصالً
للتراث العربي.
 - 17ض����رورة ق��ي��ام ال��م��ؤس��س��ات االع�لام��ي��ة
والثقافية بإنتاج برامج ثقافية وفنية تسلط الضوء
على المصادر التراثية المادية وغير المادية ،وكذلك
األشخاص الذين لهم إسهامات كبيرة في التاريخ
العربي.
 - 18ض��رورة وج��ود تشبيك بين المؤسسات
التراثية العربية.
 - 19إصدار دورية عربية موحدة محكمة تعنى
بالتراث العربي.

