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مناطق

ال�صحة تنبت من خيرات الأر�ض!
معر�ض المنتجات التراثية...
ّ

صور ـ كوثر عيسى
قد يعتبر البعض أنّ المنتجات الريفية «ما بتسوى» ،أو أنّ
قيمتها الغذائية منخفضة بسبب عدم الترويج اإلعالمي ،وبسبب
أن «مرطبان المربّى» مثالً لم يظهر في إعالن مع حسناء «دلوعة»
على التلفزيون .لكن ما يجهله هذا «البعض» أنّ المنتوجات
الريفية ،أكثر فائد ًة من أيّ منتوجات أخ��رى ،وأكثرها مالءم ًة
لصحتنا كونها خالية تماما ً من أيّ مواد كيماوية وأخرى حافظة،
التي تش ّكل الوبال الحقيقي على جسمنا وصحته.
تصنع هذه المنتوجات أيا ٍد مباركة بتراب الوطن ،في الريف،
حيث ال مبيدات اصطناعية ،وال أسمدة كيماوية .وبما أننا نعيش
في عالم تع ّمه الفوضى المتراكمة من مأكوالت ومشروبات غير
صحية ،نحتاج اليوم إلى هذه المنتجات الصحية فعالً ،ال بل
ّ
مخصصة لصنع هذه
أنّ كل مدينة بحاجة إلى أماكن أو أقسام
ّ
المنتجات وبيعها.
وانطالقا ً من هذه الحاجة ،افتتحت «مجموعة العمل المحلية
في ص��ور  ،»TYROSمعرضا ً يتض ّمن منتجات ريفية على
كافة أنواعها ،وش��ارك في المعرض عدد كبير من المؤسسات
والفاعليات الموجودة في المنطقة.
وإذ اف ُتتح هذا المعرض بعد دراسة مع ّمقة من خالل ورشة عمل

أقيمت وقتذاك ،قد وجد القيّمون على هذا العمل أن المنتج جيد مع
مواصفات عالية الجودة ،ويجب أن يُس ّوق بسهولة .لذلك قررت
«مجموعة العمل المحلية» إنشاء معرض يخدم كافة التعاونيات
ضمن مواصفات علمية دقيقة ،وتعود بالفائدة على أكثر من 14
تعاونية ومؤسسة واتحاد.
وألهمية المشروع ،زار «موقع صوت الفرح» و«جريدة البناء»
المعرض ّ
لالطالع على المنتجات وأخذ كافة المعلومات التي يهتم
بها عدد من الناس .فأشار مدير معرض المنتجات الغذائية حسن
حمزة أن التجربة خالل السنة الماضية كانت صغيرة وقصيرة،
أما هذه السنة فوصلت إلى مستوى عالٍ ،محققين قفزة نوعية
على مستوى تجهيز المنتج.
ّ
المقطرات ،الحبوب على
وقال« :يضم المعرض :الحرفيات،
أنواعها ،الكبيس ،المخلالت والمربيات ،وغير ذلك من الخضار
علمي دقيق ،الفحص
والحبوب ،وتخضع هذه المنتوجات لفحص
ّ
األول :شركة خاصة ،الفحص الثاني من قبل وزارة الزراعة ،وعلى
هذا األساس ُتسلّم المنتوجات و ُتعرض للبيع».
وت��اب��ع« :ك��م��ا يجب على ك��اف��ة التعاونيات توفير مركز
للتسويق ألهمية الحفاظ على هذه المنتوجات ،ألنها أصبحت
تراثية ،فهذا المشروع محاولة م ّنا لتطوير الحياة االقتصادية
وصحي
واالجتماعية في منطقة ص��ور ،لتقديم منتج نظيف
ّ

وبأسعار مدروسة جداً.
ومن هذه المنتوجات :الصابون المتعدّد األنواع والبعيد عن
المواد الكيماوية ،هذا الصابون الطبيعي مئة في المئة الذي يجدّد
خاليا الجسم ويحافظ عليها ،إلى جانب عد ٍد من اإليجابيات
الكثيرة ،كما أنّ أصناف هذا الصابون كثيرة ،فمن صابون حبة
البركة ،إل��ى المسك والعنبر ،إل��ى المص ّنع من زي��ت الزيتون
الطبيعي ،والنعناع ،والياسمين ،وغير ذلك ،كما أنّ زيت الزيتون
مصنف وحائز شهادة خاصة من قبل وزارة الزراعة».
وأشار حمزة إلى أن المشروع يأتي في إطار مشروع التنمية
االقتصادية واالجتماعية لسكان الريف في جنوب لبنان ،والممول
من وزارة الخارجية اإليطالية ،والمن ّفذ بالتعاون مع المنظمة
اإليطالية « »CTM Onlusووزارة الزراعة اللبنانية.
وق��ال« :وع��دت المجموعة المستهلك بإنزال أصناف جديدة
في السنة المقبلة ،وهذا هدفنا الرئيس ،من خالل تنمية المجتمع
الريفي اقتصاديا ً واجتماعيا ً عبر خلق فرص عمل جديدة ،بعد
النجاح الذي الحظناه من خالل عودة الزبائن مرات ثانية وثالثة
ورابعة ،وهذا دليل على نجاح المشروع».
وفي الختام ،شكر حمزة «موقع صوت الفرح» و«البناء» على
المواكبة الدائمة ،مؤكدا ً أنّ أيّ مشروع يعمل على تنمية منطقة
صور ومحيطها ،يش ّكل خطوة نحو األمام لتطوير مجتمعاتنا.

�أخبار متفرقة
انتخاب رئي�س جديد لبلدية زغرتا ـ �إهدن
صص النتخاب خلف لرئيس
عُ قد في مكتب قائمقام زغرتا إيمان الرافعي اجتماع قبل ظهر أمسُ ،خ ّ
بلدية زغرتا ـ إهدن الراحل المهندس توفيق معوض ،بحضور  18عضوا ً من أعضاء المجلس البلدي،
وغياب المحامية ريتا حميد غسطين بداعي المرض.
وجرى خالل االجتماع الذي است ُه ّل بالوقوف دقيقة صمت حدادا ً على الراحل ،انتخاب شهوان
الغزال معوض ،وبإجماع األعضاء والحاضرين ،رئيسا ً للبلدية لتو ّلي المسؤولية خالل مدة السنتين
المتبقيتين من والية المجلس البلدي الحالي.
وكان عدد أعضاء المجلس البلدي قد انخفض عقب وفاة العضو إدمون دحدح ،فرئيس البلدية
الراحل في  19حزيران الماضي ،وشغور مركزيهما.

فليفل يدعو �إلى الجاهزية لح�صر �أ�ضرار ّ
الهزة
طالب محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل ،وفي إطار التدابير المتخذة من أجل الحفاظ على السالمة
العامة ،وللح ّد من أيّ أضرار قد تنتج من ج ّراء أيّ ارتدادات للهزة األرضية التي حصلت ليل السبت
ـ األحد ،طالب القائمقامين بإبالغ البلديات واتحادات البلديات والدفاع المدني في مراكز األقضية
اتخاذ أقصى درجات الحيطة والجاهزية الكاملة والتنسيق في ما بينها للتدخل الفوري وحصر
األضرار والتعامل معها وفق األول المتبعة المتعلقة بالسالمة العامة.
إلى ذلك ،أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في بيان صدر
يسجل منذ صباح األحد أيّ تردّدات تذكر لله ّزات األرضية التي ضربت منطقة إقليم
أمس ،أ ّنه لم
ّ
الخروب ،ما يفيد أنّ «النوبة الزلزالية» قد تراجعت حاليا ً وهي ّ
مؤشرات إيجابية ومطمئنة.
وأعلن المركز أن االجراءات الوقائية التي أشير إليها سابقا ً ال تزال ضرورية ،خصوصا ً للمنازل
والمنشآت غير اآلمنة والمهدّدة بالسقوط.

«ك�شافة البيئة» تطلق م�شروع ًا �سياحي ًا

أطلقت جمعية «كشافة البيئة في لبنان» مشروع تشجيع السياحة الداخلية  2014خالل تنظيمها
جولة في رحاب قضاء البترون في الشمال لخمسين من الناشطين البيئيين من هيئة حماية الطبيعة
والحفاظ على التراث في النبطية.

من تخريج الطالب في «سيدة اللويزة» ـ ذوق مصبح

وشملت الجولة محطات عدّة استهلت بدير مار يوسف في جريتا حيث ضريح القديسة رفقا و
مزارها ،إلى دير مار قبريانوس ويوستينا في كفيفان ،إلى بلدة دوما في أعالي قضاء البترون حيث
تنتشر آثار ومعالم عدّة منها ناووس روماني ومعبد إله الصحة اسكالبيوس الروماني ،وعدد من
األبنية الوثنية القديمة التي تحولت إلى كنائس ،إضافة إلى أكثر من مئة بيت تراثي ،تتميز بفنها
المعماري الذي هو مزيج من اليونانية والتوسكانية واللبنانية.

تخرج طالبها
«�سيدة اللويزة» ـ ذوق م�صبح
ّ
خ ّرجت مدرسة «سيدة اللويزة» ـ ذوق مصبح «فوج  2014من طالبها الثانويين» برعاية رئيس
مجلس إالدارة المدير العام لبنك بيروت الدكتور سليم صفير وحضور الرئيس العام للرهبانية
المارونية المريمية األباتي بطرس طربيه ،رئيس المدرسة األب شربل حداد وفاعليات.
ودعا حداد المتخ ّرجين إلى االلتفاف حول مدرستهم واعتمادها مستقبالً مدرسة ألوالده��م،
خصوصا ً أن التطور الذي تشهده المؤسسة والنمو الذي تحققه لخدمة األجيال المقبلة.
تاله صفير داعيا ً إلى العصامية واإليمان والتخطيط وتحديد األولويات واختيار االختصاص
المناسب ،ودعا الطالب إلى االنتباه لصحتهم وحسن تواصلهم مع اآلخر وإلى الكد لبلوغ القمم،
وجعل في خطابه قصة تعلم النجاح.
بدوره ،بارك طربيه االحتفال وك ّرس الفوج ،ثم أدّى المتخ ّرجون كلمتهم الوداعية وتلوا َق َسم
االنتماء إلى رابطة القدامى ،واختتم الحفل بتسلم الشهادات.

كرم�س في «لي�سيه �سان بيار» ـ �أميون
أقامت «ليسيه سان بيار» ـ أميون الكرمس السنوي لمناسبة انتهاء السنة الدراسية ،بحضور
مدير المدرسة األب نقوال مالك ،وأفراد الهيئتين االدارية والتعليمية ولجنة االهل.
وألقى مالك كلمة أ ّكد فيها أنّ «المدرسة كعادتها تظهر بحلة بهية ،وتذهل الناس كل مرة بجديدها
الذي ال ينتهي .إنها الحلم ،يقطف من المستحيل ورودا ً ويقدّمها باقات زاهية بالشغف والعطر إلى من
هم في أرض الواقع» ،مشدّدا ً على «أنّ النجاح الباهر الذي حققه الكرمس خير دليل على ثقة الناس
بالمدرسة».
وتض ّمن الكرمس عروضا ً ترفيهية وتوجيهية لالطفال ،وألعابا ً تثقيفية وتراثية وفقرات فنية.

اختتام م�شروع «مناه�ضة تزويج القا�صرات»

عقد «المنتدى الديمقراطي للنساء في المجتمعات
االنتقالية ـ منتدى آمنة» في لبنان ،لقا ًء تقويميا ً بمناسبة
اختتام مشروع «مناهضة تزويج القاصرات في لبنان»،
وذلك في فندق «ريفييرا» ،بحضور أعضاء المنتدى من
ممثالت وعامالت في  18جمعية ومنظمة من المجتمع
المدني اللبناني.
ألقت عضو لجنة المتابعة اإلقليمية للمنتدى الدكتورة
فهمية شرف الدين كلمة ترحيبية ،أشارت فيها إلى هدف
اللقاء بجمع عضوات المنتدى والعامالت في الجمعيات
والمعنيات بمشروع مناهضة تزويج القاصرات في لبنان،
«ال سيما بعد تزايد وصول الحركات المحافظة والحركات
اإلسالمية والسلفية المتط ّرفة التي أعقبت ثورات الربيع
العربي ،قد دفع هذا الموضوع إلى الواجهة ،خصوصا ً في
مخيمات اللجوء حيث الممارسات العنفيّة ضد الفتيات
واستخدام أجسادهن للثأر واالغتصاب والخطف ،ومرات
كثيرة تحت ذرائ��ع حماية األخ�لاق والشرف» .وأعربت
عن اعتزازها بالدور الذي قامت به الجمعيات اللبنانية
لمواجهة ظاهرة التزويج القصري للقاصرات ،الفتة إلى
تأثير ازدي��اد هذه الظاهرة على قوانين الرادعة للعنف
األسري .وأملت أن يثمر اللقاء باالقتراحات والتوصيات
التي ستؤول إلى الحد من هذه الظاهرة.
وشدّدت شرف الدين على أهمية المنتدى الذي سيلعب
دورا ً أساسيا ً في الحفاظ على المكتسبات التي نالتها
المرأة خالل السنوات المئة الماضية ،والعمل على رصد
أيّ حشائر لهذه المكتسبات أو تهديد أليّ منها .مؤكدة
أن المنتدى سيرفع الصوت أمام أيّ انتهاك ،وسيكون
بالمرصاد لكل االعتداءات على هذه المكتسبات ،ال سيما
خ�لال المرحلة االنتقالية التي تمر بها معظم ال��دول
العربية منذ بدء الربيع العربي.
وق�� ّدم��ت منسقة «منتدى آم��ن��ة» ف��ي لبنان ومديرة
المعهد العربي لحقوق االنسان جومانة مرعي عرضا ً عن

المشروع والنشاطات التي ن ّفذت في إطاره خالل األشهر
الماضية في مختلف المناطق اللبنانية ،بالتعاون مع
منظمات المجتمع المدني اللبناني ،وقالت« :أولينا تزويج
القاصرات األولوية ألنه من أنواع انتهاك الطفولة».
وأشارت إلى أن المشروع يسعى إلى الح ّد من ظاهرة
تزويج الالجئات في لبنان وحمايتهن من اال ّتجار بهن
من خالل تزويجهن ،وتض ّمن عقد دورة تدريب مدربات
لمناهضة التزويج المبكر وعقد  10ل��ق��اءات تدريبة
في المناطق تستهدف بناء ق��ي��ادات محلية تعمل في
نشر الوعي لمناهضة التزويج المبكر لالجئات .الفتة
إل��ى أنّ نشاطات المشروع استهدفت أكثر م��ن 336
سيدة وفتاة في عكار وطرابلس والبقاع وفي عدد من
المخيمات.
وأعلنت مرعي توصيات المنتدى واقتراحاته للح ّد
الخاصة
من ه��ذه الظاهرة من خ�لال تعديل القوانين
ّ
بسن الزواج ،وتعديل المواد المتعلّقة بمعاقبة من يقوم
بالتزويج (م��ادة  )505ووج��ود ولي أمر (م��ادة ،)483
وتكريس حقوق الطفل والطفلة ف��ي مناهج التربية
الوطنية في المدارس ،خصوصا ً في مجال الحماية من
التزويج المبكر ،ووضع سياسات اجتماعية لمحاربة
الفقر وتمكين المرأة اقتصادياً.
ودعت إلى استكمال المشروع وتنفيذ حملة مدافعة
لمناهضة تزويج القاصرات ورفع سنّ ال��زواج ،وإعداد
دراسة بحثية ميدانية إحصائية للتعمق بواقع مشكلة
التزويج المبكر في لبنان وفي كافة الدول التي يتم تنفيذ
المشروع فيها ،وإبراز أثر اللجوء من سورية على إعاقة
تط ّور البيئة الحاضنة وتغيير مسارها ،والعمل الجاد
لتفعيل دور المنتدى وإعالء صوته لناحية إدانة كافة
إنتهاكات حقوق النساء في هذة المرحلة االنتقالية ،ال
سيما أ ّننا بدأنا نشهد مرحلة قتل الناشطات وتصفيتهن
بعد تزايد ظاهرة التح ّرش والعنف الجنسي ضدّهن.

�سفير المك�سيك يزور «الحكمة»
زار سفير المكسيك غارسيا آمارال
ج��ام��ع��ة ال��ح��ك��م��ة وال��ت��ق��ى رئيسها
المونسنيور كميل م��ب��ارك وط�لاب
الماستر في الدبلوماسية والمفاوضات
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وإدارة المنظمات
غ��ي��ر ال��ح��ك��وم��ي��ة ،ف��ي إط���ار سلسلة
ل��ق��اءات ح��واري��ة تنظمها الجامعة و
م��رك��ز «ق���دم���وس» وب��رن��ام��ج ماستر
العلوم السياسية والعالقات الدولية
م��ع أب���رز ال��س��ف��راء ال��ع��رب واألج��ان��ب

المعتمدين في لبنان.
وأطلع مبارك السفير المكسيكي على
تاريخ الجامعة والكليات العاملة فيها
حاليا ً والكلّيات الجديدة المزمع إطالقها
ف��ي السنوات المقبلة ،وق���ال« :نحن
سعداء ألن يلتقي طالبنا مع سفير دولة
نعتز بها وبصداقتها وبحبها للبنان
واللبنانيين الذين يعدون بمئات اآلالف
فيها».
وق��ال« :كما يعلم الجميع أنّ عدد

اللبنانيين وال��م��ت��ح��دّري��ن م��ن أصل
لبناني ،المقيمين في المكسيك أكبر
من عدد اللبنانيين المقيمين في لبنان.
وهناك ثالثة ماليين لبناني لهم مركزهم
ومكانتهم في المكسيك .وهناك أكثر
من عشرين مليون لبناني ومتحدر من
أصل لبناني يعيشون اليوم في أميركا
الالتينية .وهناك أيضا ً لبنانيون كثر
يستفيدون م��ن المكسيك ال��ت��ي هي
بدورها تستفيد من الطاقات اللبنانية».

الك�شف عن تنور قنوبين ومع�صرة العنب

ناشطو «كشافة البيئة» في دير مار يوسف ـ جريتا

تخريج طالب ك ّلية ال�صيدلة في « »LAUـ جبيل
احتفلت كلّية الصيدلة في «الجامعة اللبنانية
األميركية  »LAUفي حرم جبيل ،بتخريج 29
طالبا ً نالوا شهادة الدكتوراه و 72أحرزوا إجازة
البكالوريوس في الصيدلة ،بحضور رئيس
الجامعة الدكتور جوزف جبرا ،وجمع من أهالي
المتخ ّرجين.
قدّم الحضور جاد العبد الله ،مساعد العميد
في كلّية الصيدلة ،ثم ألقى الدكتور جبرا كلمة
رحب فيها بالطلبة واألهالي وتو ّقف عند أهمية
ّ
هذا االنجاز وشكر األساتذة وموظفي الجامعة
ضحوا كثيرا ً في
وأهالي المتخ ّرجين الذين
ّ
سبيل نجاح أبنائهم.
وتوجه جبرا إلى المتخ ّرجين قائالً« :لقد
ّ
أصغيتم إل���ى م��ح��اض��رات وعملتم بشغف
وأجريتم اختبارات وبحوثاً ،واليوم حصلتم
على شهادة متميزة تؤهلكم للنجاح في عملكم
وخدمة مجتمعكم» .ودعاهم إلى «الوفاء لما
تحمله مهنة الصيدلة من أخالقيات وقيم وعدم
المساومة في سبيل الربح المادي والجهوزية
لمواجهة ك ّل أنواع التحدّيات».
وألقى عميد كلّية الصيدلة باإلنابة الدكتور
عماد بطيش كلمة جاء فيها« :إنه ليوم سعيد،
خصوصا ً لألهل الذين يشاهدون تخرجّ أبنائهم
بنجاح ،وللمتخ ّرجين أن يشعروا بجدارة

5

اإلن��ج��از» .وأ ّك���د أن��ه��م ج��وه��ر الكلّية ومحط
اهتمامها ،وقال« :عليكم أن تكونوا فخورين بما
حققتم وأن تقدّروا شهادتكم ،وخالل مسيرتكم
المهنية عليكم أن تعملوا بنشاط و مثابرة
وبإنتاجية ألنكم ستقيَّمون على مدى وعيكم
والتزامكم في تحقيق النجاح».
وت��وج��ه إل��ى المتخ ّرجين ق��ائ�لاً« :اعملوا

بشغف وبأخالقية وال تساوموا على قيمكم،
كونوا جاهزين لبناء جيل جديد من الصيادلة،
ال تخافوا ،بل تقدموا واستفيدوا من الفرص
ألنكم مؤهلون وجاهزون للتحدّيات .ستغادرون
اليوم الجامعة بفخر وفرح وعندكم كل معطيات
النجاح وتشبثوا باألمل واإليمان».
وألقت الطالبة نسرين حداد الحائزة أعلى

معدل كلمة شكرت فيها عائلتها وأصدقائها.
كما ش��ك��رت الجامعة وك��ل العاملين فيها
الذين علموها الطريق األمثل لتصبح صيدليا ً
ناجحا ً لخدمة المجتمع ولتحسين صحة
االنسان وفتحوا لها المجال لتحقيق اإلنجازات
وال��وص��ول إل��ى مرحلة النضوج ف��ي حياتها
وحياة كل المتخرجين ودعتهم إلى الشعور
بالفخر والنجاح.
وقدّمت الطالبة في كلّية الصيدلة كريستيان
ال��خ��وري م��ع��زوف��ة على البيانو لريتشارد
كاليدرمان.
وخلع الدكتور بطيش مع أس��ات��ذة الكلّية
ال��وش��اح األخ��ض��ر على ال��ط�لاب ال��ذي��ن أنهوا
مرحلة الدكتوراه وو ّزع عليهم مع حملة إجازة
البكالوريوس ميداليات ُنقش عليها شعار كلّية
الصيدلة وت��اري��خ تخ ّرجهم .وو ّزع���ت جوائز
على الطالب المتفوقين وهم :نور بكور (جائزة
أعلى معدل) ،جوزفين هراوي (جائزة التوعية
الطالبية) ،نور بكور (جائزة العالجية) ،حسنة
جريج فرنجية (جائزة التف ّوق السريري) ،وجان
بول فيرانيان (جائزة الطالب المحترف).
وأخيرا ً شرحت الدكتورة ألين سعد رئيسة
قسم الممارسة الصيدلية في الكلّية أهمية حلف
اليمين قبل أن يؤدّي الطالب في الختام ال َق َسم.

كشف متط ّوعو رابطة قنوبين للرسالة والتراث معلما ً
عمرانيا ً جديدا ً متصالً بتراث ال��وادي المقدس البشري
واالقتصادي ،إذ رفعوا االشواك والنباتات البرية واألتربة
والردم عن موقع تنور قنوبين وإحدى المعاصر المنحوتة
في الصخر قربه .وت��م الكشف استنادا ً إل��ى معلومات
شعبية متداولة حول «ج ّل التنور» أي الج ّل الزراعي الذي
يحتضن التنور ،قرب مجرى المياه الفاصل بين كنيس َت ْي
سيدة الكرم ومار سمعان في وادي قنوبين.
ووصف الزميل جورج عرب ،الذي يتولى مع مجموعة
من المتط ّوعين تحقيق كشف معالم الوادي المقدس من
مشروع المسح الثقافي الشامل لتراث الوادي ،الذي تنفذه
رابطة قنوبين ،الموقع بأنه يضم المعصرة والتنور .أما
المعصرة فمنحوتة بيد االنسان في صخرة كبيرة متصلة
بعمق مجرى المياه ،هي مستطيلة الشكل طولها متر و30
سنتمتراً ،وعرضها متر واحد بعمق  30سنتمتراً ،مقسومة
بفرزة منحوتة أيضاً ،وفيها قناة ضيقة الستجماع العصير
ونقله إلى أواني استيعابه عبر مزراب دائري الفتحة ال
يتجاوز قطرها  2سنتمتراً ،حولها بعض أواني االستعمال
البدائية كانت مطمورة.
التنور المكان المع ّد ماضيا ً لتصنيع الخبز يقع فوق
المعصرة مباشرة في زاوي��ة صخرية دائرية جدرانها
الداخلية مكسوة بطبقة من خليط ال��ح��وارة والكلس
والرمل .استعمله أبناء الوادي سنوات طويلة قبل هجره
حين هجروا واديهم .تحيط بموقع التنور أشجار الزيون
والتوت وآثاره الباقية توازي نصف دائرة في ما الواجهة
متهدمة.
وأشار إلى أنّ هذا المعلم هو العاشر بعد المئة من معالم

الوادي المتنوعة بين مغارة ومحبسة ومزار ومدفن وأثر
عمراني باتت مكشوفة بعدما تم رفع االش��واك واالتربة
والنباتات البرية والردم المزمن .ولفت إلى ضرورة تعميق
البحث حول هذا المعلم وسواه لتحديد األطر التاريخية
التي أحاطته ،ووجهة استعماله ،فاالستنتاج األول أنّ هذا
المعلم هو معصرة ولكن المطلوب تعميق الدراسة لتحديد
طبيعته بصورة علمية ألنه ربما استعمل لغير خدمة
المعصرة.
أما رئيس رابطة قنوبين نوفل الشدراوي فقال« :يجري
التعامل مع هذه المعالم المكشوفة على ثالثة مستويات:
االول :تصدرها رابطة قنوبين للرسالة والتراث بدعم
السيد وديع العبسي بثالثة مجلدات فاخرة بست لغات.
ت��وزع داخ��ل لبنان وخارجه على المرجعيات الروحية
والزمنية ،وعلى السفارات والدور الثقافية والجامعية.
الثاني :تأهيل طرق الوصول إلى هذه المعالم ،وتجهيزها
بإشارات الداللة واالرش��اد وبشروط الحماية ،لتسهيل
وص��ول ال���زوار والسيّاح أو الباحثين المتخصصين.
أ ّم��ا المستوى الثالث فهو المتعلق ب��إج��راء ال��دراس��ات
العلمية المتخصصة المتعلقة بالجوانب االركيولوجية
والتاريخية وسواها المتصلة بهذه المعالم .وهذه تتطلب
خطة تعاون بين وزارة الثقافة وسائر الهيئات الحكومية
واالهلية المهتمة باإلرث الثقافي الثمين الذي يحتضنه
الوادي المقدّس».
وشدّد على أهمية إجراء الدراسات لتحصيل الحقائق
العلمية لهذا العمل المضني الشاق المحفوف باالخطار
ال��ذي تقوم به رابطة قنوبين التزاما ً منها بإبراز تراث
الوادي المقدس بكل جوانبه.

