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ّ
إطالق الدبلوم الجامعي في السياحة الدينية في «اليسوعية»

كيدانيان يلقي كلمته

أطلقت ّ
كلية االداب والعلوم
ّ
ّ
ّ
اإلنسانية وكلية العلوم الدينية
في جامعة ّ
القديس يوسف الدبلوم
ّ
الدينية في
الجامعي في السياحة
قاعة محاضرات ليلى تركي في
المكتبة الشرقية ،شارع مونو،برعاية
وحضور وزي��ر السياحة أفيديس
ّ
القديس
كيدانيان ،ورئيس جامعة ّ
يوسف البروفسور سليم دكاش
اليسوعي وعميدة ّ
ّ
كلية اآلداب
ّ
اإلنسانية البروفسورة
والعلوم
كريستين بابكيان عساف وعميد
ّ
ّ
الدينية األب مارك
كلية العلوم
ّ
شيشليك اليسوعي والمسؤولة
بركات
عن الدبلوم الدكتورة ليليان ّ
وحشد من مسؤولي الجامعة وطالبها
ّ
الدينية في
ومهتمين بالسياحة
لبنان.
بعد تقديم للطالبة ناي داود،
ّ
تحد ثت الدكتورة ليليان بركات
ّ
ّ
عن تطو ر السياحة الدينية في
العقدين األخيرين ،مشيرة الى
أنها «باتت تشكل في بعض الدول

من الحضور األمامي

ّ
ّ
واجتماعية للتنمية
اقتصادية
رافعة
ّ
المحلية المستدامة» ،الفتة في
هذا السياق إلى أن «لبنان يتمتع
ب�  3000موقع دينيّ ،
تم احصاؤها
الى اليوم ،غير مستثمرة كما يجب».
َّ
ونوهت بالتعاون بين ّ
كليتي العلوم
ّ
ّ
االنسانية والعلوم الدينية في
إطالق الدبلوم «بما يتالقى مع مبادرة
الرئيس سعد الحريري في إطالق
ّ
ّ
والدينية في
الثقافية
السياحة
لبنان في ّأيار  ،2017لجذب شريحة
ّ
اح وإلبراز غنى اإلرث
جديدة من السي ّ
ّ
الديني الذي يتمتع به لبنان».
ّ
وأكد األب ماريك شيشليك من
جهته أن «الهدف من ّالدبلوم هو
ّ
الدينية لكل الطوائف
إبراز المواقع
م��ع ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى غ��ن��ى إط��اره��ا
ّ
ّ
ّ
والثقافي
والجغرافي
التاريخي
وال��روح� ّ
القيم
على
التركيز
مع
،
�ي
ً
ّ
الروحية لشعوب المنطقة» ،آمال
فرصة
في
«أن يكون هذا الدبلوم ّ
ّ
للمتخر جين ،ليس فقط لالطالع
على أسمى ما هو موجود في لبنان،

ً
بل أيضا مشاركته مع اآلخرين بفرح
وأن يكون فرصة ألن يجدوا في
ً
ً
ً
ملهما لبناء
اللبناني
الديني
اإلرث
عالم أفضل».
أم���ا ال��ب��روف��س��ورة كريستين
ب��اب��ك��ي��ان ع��س��اف ف��أوض��ح��ت أن
«ال��ذي��ن سيتسجلون ف��ي ه��ذا
الدبلوم سيحصلون على مهارات
ّ
ت��خ��ر ج��ه��م ،إذ سيصبح
إث����ر
با ستطا عتهم نقل معلو ما تهم
ّ
ّ
والجغرافية عن لبنان
االجتماعية
ّ
والتمكن من المفاهيم المتعلقة
باألديان والسياحة وتعريف ّ
السياح
ّ
الديني عبر وصف مختلف
باإلرث
أماكن العبادة في لبنان وعمارتها
وطقوسها .كما سيساهمون في
ّ
الديني عبر إنشاء مسار
تثمين اإلرث
ّ
سياحي وإطالق نشاطات عن طريق
استعمال أدوات مهنة السياحة
ّ
اإللكترونية».
وتقنيات السياحة
ّب��دوره اعتبر البروفسور سليم
ّ
الدينية،
دك���اش أن «السياحة
ّ
داخلي ،
في جزء كبير منها ،شأن

في حين ّ
أن ه��دف الحكومة هو
فتح هذا الجزء ّ
لزوار جدد ،ال ّ
سيما
ّ
ّ
وخاصة تلك
اللبنانيين في الخارج،
األج��ي��ال التي لم ت��زر لبنان بعد.
ّ
الضروري مضاعفة
لذلك ،سيكون من
ّ
اللوجستية وكذلك أماكن
الوسائل
اإلقامة ووسائل النقل من أجل تلبية
ه��ذه الصناعة في ح��ال ّ
تطو رت.
ّ
ً
وسيتطلب األم���ر أي��ض��ا تعيين
مر شد ين سيا ّ
حيين و مر ا فقين
ّ
كيفية
ومترجمين ومديرين يعرفون
ّ
ّ
الفرعي
الوطني
تنفيذ هذا االقتصاد
الجديد».
أخيرا ،تحدث كيدانيان فأشار إلى
ّ
العالمية
أن «أرقام منظمة السياحة
تشير الى مليار و 200مليون سائح
سنة  2020وهذا رقم كبير ،بينهم
 8 0 0مليو ن تجذ بهم ا لسيا حة
ّ
الدينية» .وقال« :أتت فكرة الدبلوم
في وقتها ألن لبنان يمكن أن يكون
ً
مقصدا لجزء كبير من هؤالء ّ
السياح
ّ
ّ
إسالمي
ديني
بوجود  3000مقام
ّ
ومسيحي فريد من نوعه وبتاريخه

وبثقافته وبأهميته» .واعتبر «إطالق
ً
كتابا عن
رئاسة مجلس ال���وزراء
ّ
الدينية تضمن  300مقام
السياحة
من ه��ذه المقامات مع تطبيقات
خاصة بها هو بداية الطريق ،ال
ّ
ّ
اإليطالية تدعم
سيما أن الحكومة
هذا المشروع من خالل سفارتها
في بيروت».
ورأى ان «ال��ت��ن��وع الكبير في
ا لسيا حة ا للبنا ّنية  ،و ا لسيا حة
ّ
الدينية جزء من هذا التنوع .ومن
هذا المنطلق أطلقنا ،مطلع السنة،
ّ
الخارجية سنة السياحة
مع وزي��ر
ّ
الدينية ،كما أطلقنا تطبيق «لبنان
ّ
المقد ّس» وطلب مني وزير اإلعالم
أن أتبنى هذا المشروع لكنني كوزير
للسياحة ،وباإلمكانات الضئيلة
للوزارة لم أكن ً
قادرا على ذلك».
ّ
ّ
المواقع الدينية
وقدم الخبير في ً
ليفون نورديكيان عرضا لعدد من
ّ
الدينية في لبنان،
أب��رز المواقع
ً
ّ
ّ
شارحا أهميتها التاريخية والفنية
ّ
ّ
-المعمارية واإليمانية.

