
ص��وات عن 
َ
في سلسلة الندوات الثاثية األ

عليه،  المحافظة  حفظه،  اللبناني:  ال��ت��راث 
اتها  لقاَء يحيي  الجديد،  الجيل  ِإل��ى  ونقله 
ال��ش��اع��ر ه��ن��ري زغ��ي��ب م��دي��ر “م��رك��ز ال��ت��راث 
ميركية 

َ
األ اللبنانية  الجامعة  في  اللبناني” 

ن����ط����وان م���س���ّرة رئ��ي��س 
َ
أ LAU، وال���دك���ت���ور 

ك���رس���ي األون���س���ك���و ف����ي ج���ام���ع���ة ال��ق��دي��س 
سس/

َ
يوسف، والدكتور سهيل منيمنة مؤ

���ن���ا ب����ي����روت”، دع��ت 
ُ
رئ���ي���س ج��م��ع��ي��ة “ت���راث

“ج��م��ع��ي��ة ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اآلث�����ار وال���ت���راث 
 

ُ
ل

ُ
ْنق

َ
ِإل��ى لقاء “كيف ن العمراني في دوم��ا” 

الجديد”، جرى في قاعة  الجيل  ِإل��ى  نا 
َ
تراث

ال���م���ح���اض���رات ل�����دى م��ت��ح��ف ال��م��ت��روب��ول��ي��ت 
نطونيوس بشير - دوما.

َ
أ

 “ج��م��ع��ي��ة 
ُ
اس���ت���ه���ل���ت ال�����ل�����ق�����اَء رئ����ي����س����ة

العمراني في  اآلث��ار والتراث  المحافظة على 
��ت 

َ
ث ي�����وب، ف��ت��ح��دَّ

َ
دوم����ا” ال��س��ي��دة زي��ن��ال��ي أ

ا لهدف 
ً
الندوة ترسيخ ِإقامة  الغاية من  عن 

الجمعية في حفظ تراث دوما. 
ا 

ً
زغيب متحدث الشاعر هنري  الندوة  دار 

َ
أ

عن اتساع دعوات الثاثي ِإلى هذا النوع من 
ندوات توعية تجول على المناطق اللبنانية 
ه���م���ي���ة ال��م��ح��اف��ظ��ة ع���ل���ى ال���ت���راث 

َ
وت���ن���ش���ر أ

جيال اللبنانية الجديدة.
َ
وحفظه لأل

��َع في شرح  ت��وسَّ ة  ن��ط��وان مسرَّ
َ
أ الدكتور 

المواطنون  يكتبه  لبنان  ت��اري��خ  ن 
َ
أ فكرته 

س���اف���ه���م، 
َ
�����ا ب��ح��ف��ظ م��ق��ت��ن��ي��ات م����ن أ ف�����ردّيً

ا 
ً
ن الحق وتجميعها وِإيداعها ما سوف يتكوَّ

ص حيًزا فيها لتلك  في متاحف بلدية تخصِّ
ومخطوطات  وُص���َور  دوات 

َ
أ من  المقتنيات 

ووث����ائ����ق م���ن ك���ل ن�����وع، ف��ي��ك��ون ال��م��ت��ح��ف 
المحلي،  البلدة يجمع تراثها   

َ
البلدي ذاك��رة

يصبح  البلديات  متاحف  دت  تعدَّ ِإذا  حتى 
جيال لبنان.

َ
التراث اللبناني ذاكرة أ

همية 
َ
ث عن أ الدكتور سهيل منيمنة تحدَّ

ه 
َ
ه وتوثيق

َ
ال��ذي تتولى حفظ ت��راث بيروت 

 “تراثنا بيروت” عبر وثائق مطبوعة 
ُ
جمعية

ودراس����ات موضوعة وم��ق��االت ف��ي الصحف 
ف�������ام ق��ص��ي��رة 

َ
��ص��ة وأ ت ال��م��ت��خ��صِّ

َّ
وال���م���ج���ا

ا ون������ادر. كما  وث��ائ��ق��ي��ة ب��ع��ُض��ه��ا ق��دي��م ج�����ّدً
كشف عن دور الجمعية في ِإنقاذ عدد كبير 
بانفجار  رت  ت��ض��رَّ التي  التراثية  بنية 

َ
األ م��ن 

ِإل��ى جانب لقاءات ون��دوات تقيمها  4 آب، 
المقتنيات  �����درة 

ُ
ن ع��ل��ى  ل��ل��ت��وع��ي��ة  ال��ج��م��ع��ي��ة 

التراثية وكيفية المحافظة عليها.
في مداخلة خاصة عرض رئيس البلدية 
ْت ب��ه البلدية 

َ
س���د عيسى م��ا ب���دأ

َ
ال��دك��ت��ور أ

قبل ف��ت��رة م��ن ح��ص��ول على وث��ائ��ق قديمة 
ها 

ُ
ظ

ْ
ها وتبويُبها وحف

ُ
عن دوما يجري تحليل

 غ��ن��ي��ة ف���ي م���ش���روع “دوم������ا... 
ً
ل��ت��ك��ون ن�����واة

ذاكرة للمستقبل”. 
م��ع الحضور  اللقاء ك��ان ح��وار  وف��ي ختام 
ج�����������اب ع��ن��ه��ا 

َ
س�����ئ�����ل�����ة أ

َ
واس����ت����ف����ه����ام����ات وأ

المحاضرون.

ثالثيُّ التراث يف دوما

بداية اللقاء، من اليمين: سهيل منيمنة، هنري زغيب، َأنطوان مسّرة، وزينالي َأيوب تفتتح الندوة.
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