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ثالثيُّ التراث في دومانـــــــــــــــدوة
يف سلســلة الندوات الثالثية األَصوات 
عن الــراث اللبناني: حفظــه، املحافظة 
الجديد، يحيي  الجيــل  إىل  عليه، ونقلــه 
لقاَءاتها الشاعر هنري زغيب مدير »مركز 
اللبنانية  الجامعــة  اللبنانــي« يف  الراث 
األَمريكيــة LAU، والدكتور أَنطوان مرّسة 
رئيس كريس األونيسكو يف جامعة القديس 
يوسف، والدكتور سهيل منيمنة مؤسس/

دعت  بــريوت«،  »تراثُنا  جمعيــة  رئيس 
»جمعيــة املحافظة عىل اآلثــار والراث 
العمرانــي يف دوما« إىل لقاء بعنوان »كيف 
نَنُْقــُل تراثَنا إىل الجيــل الجديد«، جرى يف 
املروبوليت  متحف  لدى  املحارضات  قاعة 

أَنطونيوس بشري - دوما.
 اســتهّلت اللقاَء رئيســُة »جمعية 

املحافظة عىل اآلثار والراث العمراني يف 
أَيوب، فتحدَّثَت عن  دوما« السيدة زينايل 
الغاية من إقامة الندوة ترســيخاً لهدف 

الجمعية يف حفظ تراث دوما.
الشــاعر هنــري زغيب  الندوة  َدار  أ
متحدثاً عن اتساع دعوات الثالثي إىل ندوات 
توعية من هــذا النوع، تجول عىل املناطق 
اللبنانيــة وتنرش أَهميــة املحافظة عىل 

الراث وحفظه لألَجيال اللبنانية الجديدة.
ــَع يف  ة توسَّ  الدكتــور أَنطوان مرسَّ
يكتبه  لبنــان  تاريخ  أَن  رشح فكرتــه 
من  مقتنيات  بحفــظ  فرديّاً  املواطنون 
أَسالفهم، وتجميعها وإِيداعها ما سوف 
ص  بلدية تخصِّ يف متاحف  يتكوَّن الحقاً 
حيزاً فيهــا لتلك املقتنيــات من أَدوات 

وُصــَور ومخطوطــات ووثائق من كل 
نوع، فيكون املتحف البلدي ذاكرَة البلدة 
يجمــع تراثها املحيل، حتــى إِذا تعدَّدت 
اللبناني  الراث  يصبح  البلديات  متاحف 

ذاكرة أَجيال لبنان.
 الدكتور سهيل منيمنة تحدَّث عن 
أَهمية تراث بريوت الذي تتوىل حفَظه 
عرب  بريوت«  »تراثنا  جمعيُة  وتوثيَقه 
وثائق مطبوعة ودراســات موضوعة 
ت  واملجــالَّ الصحــف  يف  ومقــاالت 
وثائقية  قصــرية  وأَفالم  صة  ملتخصِّ ا
بعضها قديم جّداً ونادر. كما كشــف 
عن دور الجمعيــة يف إنقاذ عدد كبري 
رت  ترضَّ التــي  الراثية  األَبنيــة  ن  م
4 آب، إىل جانــب لقاءات  بانفجــار 

ونــدوات تقيمها الجمعيــة للتوعية 
عىل نُدرة املقتنيــات الراثية وكيفية 

املحافظة عليها.
 يف مداخلــة خاصة عــرض رئيس 
البلدية الدكتور أَســد عيىس ما بدأَْت به 
البلدية قبل فرة من الحصول عىل وثائق 

قديمة عن دوما يجري تحليلُها وتبويبُها 
وحْفُظها لتكون نــواًة غنية يف مرشوع 

»دوما... ذاكرة للمستقبل«.
 ويف ختــام اللقــاء كان حــوار مع 
أَجاب  وأَسئلة  واســتفهامات  لحضور  ا

عنها املحارضون.
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