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الوزير سرحان يلقي كلمته

االجتــار غير املشروع في األعمال الفنية في منطقة 
البحر األبــيــض املــتــوســط ، دعــم اجلــهــود املبذولة 

لتنمية سياحية حتترم القيود البيئية«.
*والقى الوزير سرحان كلمة رئيس اجلمهورية، 
قــال فيها: » ان واجبنا كمسؤولني، يتخطى اليوم 
وتأمني  للمواطنني،  الراهنة  باحلاجات  االهتمام 
فرص العمل لهم، وحماية حقوقهم املادية واملعنوية 
والصحية، ليصل إلى حدود االلتزام باحلفاظ على 
مستقبل اإلنسان واألرض التي يعيش عليها، عبر 
احلــفــاظ على بيئة هــذه األرض بــالــدرجــة األولـــى، 

واإلرث البشري والطبيعي املوجود عليها«.
وقــال: » الواجب يفرض علينا أوال، احلفاظ على 
اإلرث، وجتنيبه أخطار احلروب، والنهب، والتدمير، 
التي  والشعوب  التاريخ  بصمات  ألن  والتهريب، 
متــحــى عــن وجـــه األرض ال ميــكــن اســتــرجــاعــهــا او 
أو تشويهها، خسارة  تدميرها  فيكون  استبدالها، 
ال تــعــوض. ولتحقيق هــذا الــواجــب، ليس هناك إال 
مسار واحد، وهو سن قوانني عاملية صارمة في هذا 
اخلصوص، وتوحيد جهود جميع الــدول لتحقيق 
هــذا الــهــدف، عبر تــعــاون منفتح وشــفــاف على هذا 

املستوى«.
ورأى »ان دراســـة آثـــار الــشــعــوب وتــاريــخــهــا، ال 
يخدم املاضي بقدر ما يغني احلاضر، وقال: » علينا 
أن نعيد للتاريخ دوره في صناعة احلاضر، وإلرث 
الــشــعــوب وهــجــهــا وتــأثــيــرهــا فــي صــيــاغــة اجلذور 

والهوية«. 

افتتحت كلية العلوم في جامعة القديس يوسف 
واملــجــمــوعــة األكــادميــيــة للتنمية، مــؤمتــر »العلوم 
البحر  فــي شــرق  فــي خــدمــة اإلرث  والتكنولوجيا 
املتوسط«، في قاعة بيار ابو خاطر، برعاية رئيس 
اجلمهورية ميشال عون ممثال بوزير العدل ألبرت 
سرحان، وفي حضور مسؤولني ومهتمني في حفظ 

التراث.
حتدث  والــفــرنــســي،  اللبناني  النشيدين  *بــعــد 
رئيس اجلامعة البروفسور سليم دكاش اليسوعي 
البحر  في  املتمثل  الطبيعي،  تراثنا  »ان  من  فحذر 
واحليوانات والنباتات وامليراث التاريخي والفني 
والثقافي، مهدد باالنقراض ألسباب متعددة بسبب 

اإلرادة اإلجرامية للبشر«.
اضــاف: »ال أحتاج الــى القول إن يد اإلنسان في 
ــان لكسر اجلبال  بــلــدي وخــطــطــه فــي بــعــض األحــي
ليست ضـــارة ومــدمــرة للمادة نفسها فحسب، بل 
للبيئة اإليكولوجية والبشرية التي املناطق احمليطة 
به، واشــار الى »شــرور عنف احلــرب واإلرهــاب على 
بعض اآلثار التاريخية لإلنسانية«، معتبرا ان »دور 
اجلامعة يتمثل في نشر ثقافة احلفاظ على التراث 

على أساس علمي متني وتدريب اخلبراء ».
ــن رئــيــس املجموعة األكــادميــيــة للتنمية  *وأعــل
فرانسوا غينو ان »هذه الندوة تهدف إلى خلق حركة 
في شرق البحر األبيض املتوسط وإلى دعوة جميع 
أصــحــاب املصلحة إلــى املــشــاركــة فــي حــركــة تنمية 
الــتــراث هـــذه، والــتــي ينبغي أن تــكــون مــصــدر هذا 

التطور«.
*من جهته، اعتبر السفير الفرنسي برونو فوشيه 
ان »هـــذا املــؤمتــر هــو بــال شــك حــدث سيكون عالمة 
فارقة، ألنه سيسمح بالنظر في منوذج جديد للتعاون 
في مجال التراث«. وقال: »تعد حماية التراث قضية 
سياسية رئيسية لتنمية مجتمعاتنا وبناء السالم. 
واليوم، أكثر من أي وقت مضى، من األهمية مبكان 
حماية جميع التراث الذي يتعرض لهجمات متكررة 

أكثر عنفا وتدميرا«.
*ولفتت السكرتيرة الدائمة الفخرية لألكادميية 
الفرنسية للعلوم كاترين بريشينياك الى ان »التراث 
ــاريــخ، هو  ــت الــلــبــنــانــي مــثــل أي تـــراث غـــارق فــي ال
هــش«، موضحة ان »التطورات احلديثة في العلوم 
والتكنولوجيا تعمل على تغيير أساليب وممارسات 

البحوث املتعلقة بالتراث واحلفاظ عليه«.
*وعــرض عميد كلية العلوم في جامعة القديس 
يوسف ريشار مــارون أهــداف املؤمتر، ومنها »دمج 
ــتــراث فــي الــســيــاســات الــعــامــة، خلق فــرص عمل  ال
تنظيم  املستدامة،  بالتنمية  يتعلق  ما  في  للشباب 
أساسي  بشكل  تتعلق  إقليمية  تــدريــبــيــة  دورات 
مكافحة  على  العمل  والطبيعي،  الثقافي  بالتراث 

»الي�سوعية« تفتتح موؤمتر العلوم والتكنولوجيا 
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