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حمليات

ّ
المعطر بعبق ال�شهادة والبطولة والبراءة
تحدثوا لـ«البناء» حول الأطفال والعيد في �سورية

جرمقاني :لأطفالنا ّ
حق علينا ب�أن نعطيم الم�ساحة الكافية كي يعي�شوا ب�سالم ومرح
الذقاني :نعمل على بناء ج�سور توا�صل مع عائالت ال�شهداء ك�أخوة في الوطن
علي :للأهل دور كبير في الإجابة على ت�سا�ؤالت الأطفال حول ما يجري ...وخط�أٌ عزلهم عن المحيط

ن�شاطات متن ّوعة لمنفذية الطلبة
الجامعيين ـ الالذقية في «القومي»

5

من نشاط مديرية الهندسة

من نشاطات «مركز صديق الطفل»

سعد الله الخليل
يم ّر العيد في سورية ّ
معطرا ً بعبق الشهادة .فشهداء حمص
األطفال أعادوا كتابة الرواية وأصول الحكاية .العيد واألطفال
في سورية ،الفعاليات المرافقة ،وغير ذلك ،كان محور اللقاء
منسقة مركز «صديق الطفل» ال��ذي ّ
نظم
مع رغ��د جرمقانيّ ،
فعالية «يال نعيّد» ،وجهاد الذقاني ،أمين س ّر وعضو مجلس
إدارة فريق «سورية بتجمعنا» الذي ّ
نظم فعالية «العيد مع إبن
الشهيد» ،وأيضا ً مع الباحثة االجتماعية سمر علي.

«يال نع ّيد»

خالل فترة العيد ،قدّم مركز «صديق الطفل» مجموعة نشاطات
موجهة لألطفال تحت عنوان «يال نعيّد» ،وقدّمت
ترفيهية تفاعلية ّ
منسقة المركز ،صورة عن الفعاليات المختلفة عن
رغد جرمقانيّ ،
األخرى في األيام العادية.
وقالت« :بمناسبة عيد األضحىّ ،
نظمنا من وحي المناسبة
نشاطات تو ّفر اللعب وتمنح قيمة مرافقة أليّ فعالية حتى من
خالل اللعب .وركزت فعالية العيد على قيمة العطاء ،وتقديم شيء
ماديّ وملموس ،مستمد من معاني عيد األضحى ،عبر مجموعة
من النشاطات ،تبدأ بالرقص ،بما يم ّكن الطفل من التفاعل مع
اآلخرين وتفريغ طاقاته الكامنة ،قبل االنتقال إلى نشاط خروف
العيد المتمثل بصنع خروف يقدّم ألشخاص يختارهم الطفل».
وتابعت جرمقاني« :قبل البدء بالنشاط ،نقدّم شرحا ً للطفل
أنّ هذا الخروف الذي صنعته بأيديك ستقدّمه لمن تحب ،انطالقا ً
من فكرة العطاء .وبالمبدأ نفسه ،يصنع الطفل أساور يقدّمها لمن
يختار ،لصديق أو جار ،أو ربما أخ .إضافة إلى المسابقات ،تركز
هذه النشاطات على قيم العمل الجماعي والتعاوني .كما يشمل
النشاط :الحكواتي ،وصناعة حلويات العيد وتقديمها لآلخرين
للحفاظ على خصوصية العيد ،وربطه بالفرح والحلو».
وحول تحقيق الفعالية األهداف المرج ّوة ،أكدت جرمقاني أن
رسخ في
التركيز على القيم التي تحملها الفعالية عبر األلعابُ ،ت ّ
نفوس األطفال كسلوك قائم .وأضافت« :تستهدف الفعالية يوميا ً
ما يقارب  180إلى  200طفل في ظ ّل الظروف الصعبة التي تمر
بها المناطق المحاذية للمركز».
وتؤكد جرمقاني أن الظروف الصعبة ال يمكن أن تقف عائقا ً
أمام تحقيق أهداف المركز والمتطوعين ونشاطاتهم ،وأضافت:
ّ
تخطي الصعوبات والمشاكل النفسية بشكل
«نحن قادرون على
أكبر مقارن ًة بالفترات الماضية ،والحمل األكبر على المتط ّوعين،
فالمطلوب منهم التف ّرغ وإقناع أهاليهم بضرورة تواجدهم في
ظروف استثنائية في غالبية األحيان ،لتقديم الدعم لألطفال.
إضافة إلى تخ ّوف األهالي من إرسال أطفالهم إلى المركز».
وعن انعكاس األزمة في سورية على نشاط األمانة السورية
للتنمية وبرنامج «مسار» الذي يتبع له المركز تقول جرمقاني:
«بما أن الحديث عن عمل تنموي ،فإنه ينطلق من واقع المجتمع
تحسن الظروف سواء بوجود أزمة أو غيابها .المطلوب
وال ينتظر
ّ
تنفيذ خطط ،وبالتالي الصعوبات الكبيرة تتمثل بتقبل األهل
فكرة وجوب حصول الطفل على حاجاته ،واألخذ بيده سواء من
األسرة أو المدرسة .وهذه االحتياجات ال تتحقق سوى من خالل
اللعب والنشاط».
وأكدت جرمقاني أنّ الوقت مناسب للعمل مع الطفل ،ويجب
تحسن الظروف المجتمعية وانتهاء األزمة.
عدم انتظار
ّ

األطفال

وعن تقبّل األطفال الفعالية وانعكاس المجزرة التي حصلت في
حمص بحق الطفولة عليهم قالت جرمقاني« :مهما كان االنعكاس
الذي يبدو واضحاً ،ال يمكن مخاطبة الطفل سوى باللعب كأداة.
وما حصل كان صادما ً وصعبا ً على الكبار والصغار .لكن في
ّ
تخطي ما يحصل لنتمكن
النهاية هناك استمرارية للحياة تتطلب
من إخ��راج األط��ف��ال من األج���واء التي يتع ّرضون لها .وخالل
الفعالية بدت واضح ًة حاجة األطفال إلى مساحة للتعبير عن
ذواتهم ،ولممارسة نشاطاتهم .وفي النهاية ،الطفل يبقى طفالً،

 ...و«فريق سورية بتجمعنا»
سواء في الحرب أو في السلم ،وهو بحاجة إلى مساحة للحركة
والتعبير».
وح��ول التعاون مع المؤسسات الرسمية واألهلية تؤكد
جرمقاني أن «مسار» كمشروع يعتمد على التعاون والتشبيك مع
المؤسسات والجمعيات ،بما يؤ ّمن التكامل في العمل
أكبر قدر من
ّ
وتقديم الخدمة للشريحة المستهدفة.
وتقول« :المركز متعاون مع جمعية قرى األطفال  SOSالتي
تقدم الدعم النفسي لألطفال ،ويقدم «مسار» األنشطة التي تتضمن
المعلومات والقيم والمهارات .ونسعى إلى تعاون مع منظمات
وجمعيات أخرى لتطوير العمل» .ووجهت جرمقاني التحية إلى
أرواح الشهداء الصغار والكبار وقالت« :الفعالية ليست للضحك
ونسيان ما يجري أو تناسيه ،إنما ألنّ هناك أطفاال ً يجب أن
يعيشوا وحقهم علينا أن نعطيم المساحة الكافية كي يعيشوا
بسالم ومرح .ونحن مستم ّرون بتقديم نشاطاتنا لألطفال بعد
العيد لمساعدتهم في الدعم النفسي والتربوي والدراسي».

«العيد مع إبن الشهيد»

أطلق فريق «سورية بتجمعنا» حملة «العيد مع ابن الشهيد»
بمناسبة عيد األضحى .وحول الرسالة التي أراد الفريق إيصالها
من اختيار المكان ورمزيته قال جهاد الذقاني« :بما أن شهداءنا
هم مشاعل النور لنعيش بأمان وسالم ،فأيّ عمل يجب أن يكون
مصدر فخر ألبناء من قدّموا دماءهم لنعيش ،فلذلك ،بدأنا حملة
العيد مع تبن الشهيد ،مع أبناء الشهداء وبناتهم في مدارسهم».
تخصصها .ففي
وأضاف« :الحملة نوعا ً ما جديدة في مجال
ّ
األحوال العادية تتوجه الفرق إلى شرائح مختلفة من األطفال
المهجرين .أما هذه السنة،
األيتام وأبناء الشهداء أو أبناء األخوة
ّ
ومخصصا ً لشريحة محدّدة
فأردنا أن يكون النشاط مختلفاً،
ّ
متمثلة بأبناء الشهداء».
وبحسب الذقاني ،بدأت الحملة في م��دارس أبناء الشهداء،
بتكريم المتف ّوقين من أبناء الشهداء ،ث ّم تكريم يع ّد نقلة مختلفة
لمتفوقين ومبدعين في مجاالت الحياة المختلفة ،قدّموا للوطن
بحسه الوطني ،وهو ابن مدارس
الكثير ،كالفنان عارف الطويل
ّ
أبناء الشهداء ،كما المخرج مهند كلثوم.
وقال الذقاني« :أردنا أن نوصل رسالة إلى أبناء الشهداء من
خالل التكريم ،والرسالة تقول إن التفوق هو الهدف األساس في
الحياة».
ويتابع« :على رغم كثرة الفعاليات التي تك ّرم ذوي الشهداء،
إلاّ أنّ هؤالء يعانون نقصا ً معنويا ً وماديا ً نتيجة الغياب عنهم.
إنهم يحتاجون إلى أكثر من تكريم ،وه��ذا ما نسعى لتأمينه
عبر بناء جسور تواصل مع عائالت الشهداء ،كونهم أخوة في
الوطن .كثيرة هي العائالت التي ال ينقصها المال ،إنما ما ينقصها
وحس األخ ّ��وة .نحن نتابع
بالحس اإلنساني
معنويّ  ،يتمثل
ّ
ّ
بجهودنا المتواضعة وبعددنا المتواضع ،ونحن قادرون على
فعل شيء ،وربما ال نقدر على فعل كل شيء ،لكنّ الهدف األساس
الذي نضعه نصب أعيننا ألاّ نقف ساكتين أو متف ّرجين وصامتين
إزاء أبناء الشهداء ،فيما يكون بمقدورنا تقديم ولو جزء بسيط ولو
ابتسامة».

استهداف المدارس عمل ال إنساني

يصف الذقاني استهداف المدارس بالتص ّرف الالإنساني،
والذي ال يمتّ للبشرية ِبصلة ،وقال« :ال أتصور أن سور ّيا ً مهما
توجهه ،لديه مب ّرر ألن يفجر أطفاال ً في مدرسة .وال أتصور أن
كان ّ
في التاريخ حصل ذلك ،إ ّنه عمل بربري وإرهابي والأخالقي ،وهو
وصمة عار على م ّر التاريخ المعاصر ،وسيعمل الفريق قريبا ً على
إطالق أفكار تضامنية مع أسر الشهداء».
ويرى الذقاني أن إحدى النقاط اإليجابية التي كشفت عنها
األزمة في سورية ،تمثلت بطاقات الشباب الوطنيين الواعين
المحبّين بلدهم .وق��ال« :م��ن يدخل األراض��ي السورية اليوم
يرى عدد الفرق الشبابية المتواجدة على األرض ،والفعاليات
والنشاطات التي يقوم بها شباب سورية .وهذا ما يرفع الرأس
ويوجه رسالة للعالم أنّ الدنيا بخير ،وأن الشعب السوري شعب

حي ،شعب مث ّقف قادر على أن يتجاوز األزمة به ّمة شبابه».
ّ

بناء اإلنسان

وتؤكد الخبيرة االجتماعية سمر علي ،أنّ ما يجري على األرض
صعب على المجتمع ككل ،واألطفال هم الضحية المباشرة لهذه
المعاناة .ولهذا العيد طعم مختلف لدى الكبار والصغار ،وسيُعبّر
عنه بشكل مختلف.
وعن قدرة األطفال على الخروج من التش ّنجات قالت علي« :إنّ
الحروب معروفة خالل التاريخ بأنها تزيد من الخراب ومعاناة
األبرياء .ومع الزمن يمكن أن نعيد بناء المدن ،لكن السالح األش ّد
تدميراً ،ذلك الذي يد ّمر البنية النفسية أو البشرية ،خصوصا ً
األطفال .وعلينا أن ندرك أن الخطر عليهم أكبر ،ألنّ الطفل يتع ّرض
بشكل مباشر وغير مباشر لفظائع الحرب ،ومن أهم واجباتنا أن
نحمي أطفالنا من الصدمات النفسية ،عبر تفهيمهم الواقع بطرق
معينة ،وأنّ هذا الوضع غير دائم .ومن األخطاء الخطرة ج ّدا ً أن
نبعد الطفل عن التلفزيون في هذه المرحلة ،ال بل يجب أن يشاهد
ويسأل وأن نجيبه عن أسئلته ،وتعطيه إجاباتنا األمان .لذلك
نقول أنّ لألهل دورا ً كبيرا ً في هذا الصدد».

اللعب حاجة أساسية

وت��رى علي أن��ه من المحزن أن يمر العيد من دون ألعاب
للطفل .وأحيانا ً حتى من دون ثياب جديدة« .فالطفل بحاجة
إلى أن يخرج ويلعب .وعلى األهل خلق أماكن مناسبة حتى لو
الحي .فالشام بتراثها وعاداتها توفر أماكن لألطفال ليلعبوا
في
ّ
وليفرغوا طاقاتهم وقلقهم وغضبهم ،بما يساعد في النمو
الدماغي والعضلي والنفسي أيضاً ،ويساعد في نسيان ما حصل
له وألصدقائه .اللعب فرصة ليعبّر عن أمانيه وأحالمه وذاته
ومشاعره ومستقبله الذي يحلم به».
وعن تغيّر اهتمام الطفل باأللعاب بما فرضته األزم��ة تؤكد
علي أنّ الحرب طغت على ألعاب األطفال ،وأغانيهم وهتافاتهم.
وقالت« :من المحزن ما نراه في األسواق ،من تل ّونها بلون الحرب،
إذ صار عالم الطفل حربا ً
ّ
مصغرة» .ولفتت إلى تقليد الطفل
اآلخرين ،وتق ّمصه الشخصيات التي يراها من أهله ومجتمعه،
وهو ما انعكس على ألعابه التي تغيرت ،إذ اختفت منها ك ّل معالم
ّ
مصغراً ،وعلى
الطفولة والبراءة ،وتح ّولت إلى إرهاب حتى لو كان
األهالي إبعاد أطفالهم عن كل ما يك ّرس ثقافة القتل».

يفجر مدرسة يغتال جيالً بكامله
من ّ

وتؤكد علي أنّ استهداف تج ّمع «مدرسة عكرمة المخزومي»
ترك أثرا ً في نفوس األهالي واألطفال ،وقالت« :األطفال هم فرحة
العيد التي أخذوها ،وبقي الوجع .ال نريد أن نمنع أطفالنا من
الحزن ألنهم فهموا ما حصل ،خصوصا ً األطفال الذين كانوا
موجودين أثناء التفجير ،من تح ّول ساحة المدرسة إلى ساحة
معركة .صدمتهم كبيرة جدا ً أكثر من األهالي الكبار ،ألن المدرسة
بنظرهم هي مركز أمان».
وقالت« :علينا أن نحزن ونكمل ،ال أن نتوقف ،لنكون أكثر
صالبه وق��وة ،ولنمنح أطفالنا الق ّوة ونش ّد على أيادهم .إنهم
شهداء الخير والمحبّة والمقاومة».
وفي البعد االجتماعي الستهداف المدرسة تؤكد علي أن اختيار
فجر مدرسة،
المدرسة دليل لمحاربة جيل بكامله .وتقول« :أن ُت ّ
فهذا سعي إل��ى اغتيال جيل بكامله ،ما يفرض على الجميع
ّ
يوضحوا للطفل أن الحالة طارئة» .وأكدت علي أنّ األطفال
أن
يلتقطون أيّ فكرة من االهل ،وينتقل إليهم الخوف والتوتر والقلق،
ما يفرض على األه��ل أن يكونوا واعين االنعكاسات السلبية
على الطفل ،وعليهم أيضا ً واجب ترسيخ فكرة الوثوق بالدولة
والجيش مصدر األمان.
ودع��ت علي األهالي إلى أن يعطوا األطفال جرعة من الثقة
واألمان على رغم الظروف .ودعتهم أيضا ً إلى مناقشة أوالدهم في
ما يحصل ،بما يح ّفز الطفل للخروج من األزمة .ألنه في حال عدم
وجود وعي ما يحدث للطفل ،فإن هذا يهدّد نفسية الطفل ولفترة
طويلة وربما دائمة ،وسيكون العالج حينذاك أصعب.

ضمن إطار النشاطات التي تقيمها الوحدات الحزبية
التابعة لمنفذية الطلبة الجامعيين ـ الالذقية في الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي ،أق��ام��ت مديرية اآلداب
والرياضة ،ومديرية الحقوق والزراعة ،نشاطا ً مشتركا ً في
مكتب المنفذية عُ رض خالله فيلم «هأل لوين» الذي يعالج
موضوع الحرب األهلية وخطورتها.
وبعد العرض ،كان حوار حول مضمون الفيلم .وحضر
النشاط عد ٌد من الطلبة القوميين والمواطنين .تقدّمتهم
مديرة مديرية اآلداب لجين شقرة ومدير مديرية الحقوق
جورج بو صنايع.
وأقامت مديرية الهندسة مأدبة غداء بمناسبة عودة

وايلد يبحث و�شختورة في م�شاريع �إنمائية
زار رئيس مجلس إدارة «البنك
العربي» في أستراليا جيف وايلد،
يرافقه مدير «البنك العربي» في
أستراليا جو رزق لبنان ،رئيس
بلدية الدكوانة أنطوان شختورة
بحضور نائب رئيس البلدية جورج
صادر ورئيس «نادي الشرق لحوار
ال��ح��ض��ارات» إي��ل��ي ال��س��رغ��ان��ي،
ورئيس «جمعية منشئي األبنية
في لبنان وتجارها» إيلي غطاس
صوما ،ورجل األعمال أسعد بدوي،
واس ُتكملت الدراسات التي نوقشت
في سدني خ�لال زي��ارة شختورة
إلى أستراليا ،خصوصا ً مشاريع:
المستشفى وال��ح��دي��ق��ة العامة
والمكتبة العامة ومطعم المس ّنين،
التي ستقام في لبنان.
وت����ق���� ّرر خ��ل�ال ال���ل���ق���اء درس
المشاريع ف��ي أستراليا بعد أن
جال الجميع ميدانيا ً على المواقع

محمد أبو سالم
فوق أعمدة قوس النصر ،أحد أبرز معالم صور السياحية ،الذي
يعود إلى العصر الروماني ،ارتفعت السقاالت الحديدية ّ
وغطت الهيكل
المصنوع من الحجارة الرملية ،والذي يعود إلى القرن الثاني الميالدي.
األعمال التي ال يعرف كثيرون من أبناء المدينة تفاصيلها ،هي جزء من
عملية الترميم والتأهيل التي بدأت في آثار صور ،ضمن المرحلة الثالثة
من مشروع اإلرث الثقافي .ومن ضمنها تجهيز مبنى المتحف من الداخل
وتأهيله كي يستقبل القطع األثرية الموجودة في مخازن المدينة.
خطر زوال بعض المعالم األثرية واختفائها ،استدعى تدخالً طارئا ً
بتقنيات حديثة تستعمل للم ّرة األولى بحسب مسؤول المواقع األثرية

المهندس علي بدوي

وايلد متوسطا ً شختورة والسرغاني
حيث س ُتنشأ هذه المشاريع .وأقام
ش��خ��ت��ورة م��أدب��ة غ���داء ف��ي فندق

«هيلتون حبتور» على شرف الوفد
الضيف.

احتفال تكريمي في مدر�سة كفرحزير
ك�� ّرم��ت ال��ه��ي��ئ��ة التعليمية في
مدرسة كفرحزير ،المديرة السابقة
إيفا فرنجية لبلوغها السنّ القانونية
ولمناسبة إحالتها إل��ى التقاعد،
وال��م��دي��رة ال��ج��دي��دة ه��ب��ة ف��ارس
الستالمها مهامها اإلداري����ة ،وذل��ك
خالل مأدبة غداء أقيمت في كفرحزير،
حضرته رئيسة المنطقة التربوية في
الشمال نهال حاماتي نعمة ،كاهن
البلدة األب توفيق فاضل ،مختار
البلدة نصر نصر ،عميد المعلوماتية
في الحزب السوري القومي االجتماعي
جورج ضاهر ،ممثل مديرية كفرحزير
ف��ي ال��ح��زب ج���ورج ي��زب��ك ،ممثلو
تيار المردة فايز جعيتاني وألفرد
فرنجية وأنطوان سهال ،إضافة إلى
أف��راد الهيئتين االداري��ة والتعليمية
وعائل َت ْي المك ّرمتين.
وألقت نعمة كلمة عبّرت خاللها
ع��ن ثقتها الكبيرة ب��وزي��ر التربية
وخ��ي��ارات��ه ،وش��ك��رت لفرنجية ما
قدّمته من عمل دؤوب طوال مسيرتها
التربوية إلبقاء المدرسة في أعلى
المراتب .ون ّوهت بالمديرة الجديدة،
واعتبرت أ ّنها خير سلف لخير خلف.

ت�أهيل �آثار �صور ...بين الإرادة وتوافر الإمكانيات
في منطقة الجنوب المهندس علي بدوي .
البص ،وثالثا ً أخرى في
تشمل األعمال ثالث منشآت رئيسية في
ّ
منطقة الحفريات داخل المدينة .بعض اآلثار التي ُن ّقب عن جزء منها
و ُر ّممت في ستينات القرن الماضي ،دخلت مرحلة الخطر والتداعي
بسبب توقف أعمال الصيانة.
ويقول بدوي« :بدأنا بنقاط معينة لمراجعة التقنيات المستعملة
من خالل ورشة عمل نقوم بها بمساعدة خبراء من منظمة اليونسكو،
مؤسسة عالمية تتعاطى
والمجلس العالمي للمنشآت والـ ،ECOوهي ّ
شؤون مواقع التراث العالمي ،ضمن خطة شاملة لضمان استدامة هذه
التقنيات».
مراحل العمل تستهدف في المرحلة األولى قوس النصر في موقع
ُحصن
البص ،وهو أحد أهم المنشآت التي بناها سكان المدينة ،إذ سي ّ
ّ
عبر استخدام تقنيات حديثة ،من الكربون إل��ى الربط والتوصيل
والتدعيم ،ما يشكل له حماية أكبر في حال حدوث زالزل أرضية .كما
تستهدف هذه المراحب عددا ً من المدافن في الموقع.
أما داخل موقع صور المدينة ،والكالم لبدوي ،فسيصار إلى صيانة
كمية من الموزاييك الذي يشكل جزءا ً من الطريق التي تداعت ،وكانت
قد ر ّممت بتقنيات قديمة ،والتي تأكد أنها تسبّب ض��رراً ،ليستبدل
الحديد وال��ب��اط��ون بالكلس ومجموعة م��ن المعادن التي ال تصدأ
(ستانليس ،تيتانيوم) وال تتأثر بالعوامل الجوية .إضافة إلى تدعيم
منشآت مثل اآلرينا ،أو ما يعرف بالمسرح المربّع ،ومبنى الباليسترا
ـ القاعة الرياضية ،عبر إعادة التغطية والتقوية .أما المشروع الثاني،
فسيستكمل أعمال ترميم المنشآت األثرية مثل مزار اإلله آبولو ،وحمام
البص.
الفريق األزرق بينتون في موقع
ّ
ترميم اآلثار والمحافظة عليها من العوامل الزمنية ،يبدو أنهما ليسا
كافيين من وجهة نظر ب��دوي ،فغياب األدلاّ ء السياحيين ،وورش��ات
العمل عن تاريخ المنشآت األثرية سواء للسكان المحليين أو السيّاح
الذين عادة ما يستعينون بكتيّبات خاصة أو مرافقين ،استدعى إنشاء
ما يُسمى «لوحات تقديم الموقع» ،وهي من األساسيات ضمن المرحلة

النشاط الجامعي إل��ى كلّيات الهندسة ،حضره مدير
المديرية جالل غطاس وهيئة المديرية ومجموعة من
الطلبة القوميين والمواطنين ،وتخلل المأدبة عرض
صور مخيم المنفذية الصيفي ومجموعة من النشاطات
الترفيهية االجتماعية.
وأق��ام��ت مديرية ال��ت��ج��ارة ورش���ة إس��ع��اف��ات أولية
بحضور مدير المديرية محمد حمدو ومجموعة من الطلبة
والمهتمين ،وأشرفت مفوض العمل والشؤون االجتماعية
في المديرية المسعفة جويل مقدسي على تنفيذ الورشة
التي استمرت ألربعة أي��ام ،وتندرج ضمن خطة نظارة
العمل والشؤون االجتماعية في المنفذية.

األولى ليتمكن الزائر من التع ّرف إلى تاريخ كل منشأة ،والحقبة التي
تعود إليها من خالل هذه اللوحات.
ويتابع بدوي« :صعوبة الوصول إلى بعض المواقع ُمشكلة أخرى
ُحلّت ضمن هذا اإلط��ار عبر إنشاء مسارات سياحية داخل المواقع.
جسور خشبية ،ممرات بمواصفات حديثة ،فالحمام الروماني الذي
يتعذر الوصول إليه سيتمكن الزائر من معاينته عن قرب بعد انتهاء
الترميم ،إضافة الى المعبد الفينيقي وهو من أحدث اآلثار ال ُمكتشفة
ضمن موقع صور المدينة ،بالتعاون بين رئيس الموقع والمتحف
والجامعة األميركية في بيروت.
يوما ً بعد يوم تكشف صور عن القيمة األثرية والتاريخية التي تتمتع
بها ،خصوصا ً مع استمرار اكتشاف عدد كبير من المواقع األثرية ،ولكن
هذه االكتشافات قد تتحول إلى مشكلة بسبب ضآلة اإلمكانيات .لذلك
تحاول المديرية قدر اإلمكان الحفاظ على األراض��ي قبل االنطالق في
عمليات بحثية جديدة ،فأعمال التنقيب التي تنتج مواقع جديدة بحاجة
إلى صيانة وإمكانيات مادية ضخمة للحفاظ عليها لألجيال المقبلة .لذا
يجري العمل في اآلثار التي ُتك َتشف داخل المدينة ،وفق ثالثة أنماط:
نمط متكرر يت ّم توثيقه وإزالته ،ونمط يُدمج بالمنشأة التي يُكتشف
فيها ،وثالث على درجة عالية من األهمية إذ ُتستملك األرض للحفاظ
عليه.
ويختم بدوي« :بالنسبة إلى اآلثارات البحرية ،المشروع الرسمي
والجاري العمل فيه ،هو السفينة الفينيقية التي تقع على بعد خمسة
كيلومترات إلى الغرب من صور .فهناك ،ي َ
ُحفر في موقعها ،كما أنّ في
البحر تراثا ً غارقا ً جرى توثيق جزء منه في حقبة الثالثينات (المرفأ
الجنوبي المسمى بالمصري والمرفأ الشمالي) ،ولكن توقف العمل
في المركز «التحتمائي» بعد استقالة فريق العمل .أوقف عمل المركز
والذي ُرصد تمويله من مشروع اإلرث الثقافي ،ولكن واجه عدّة عوائق
المتخصصة نتيجة الروتين اإلداري
أهمها خسارة اإلمكانيات البشرية
ّ
والعروضات من الخارج ،ليخسر لبنان بذلك إصدار دراسات علمية
ترصد اآلثار الغارقة في بحره إلى أن يُعيّن فريق بحثي جديد».

وشكرت فرنجية للهيئة التعليمية
مبادرتها ،وتم ّنت للمديرة الجديدة
ال��ن��ج��اح وال��ت��وف��ي��ق ف��ي رسالتها
التربوية.
وك���ان���ت ك��ل��م��ة ألف�����راد الهيئة
التعليمية في المدرسة ألقتها المربية
توجهت فيها بالشكر
عايدة ساسين ّ
إل��ى فرنجية لِما قدّمته م��ن عطاء
خالل مسيرتها التربوية الطويلة،

ورحبت بالمديرة الجديدة ،متمنية
لها التوفيق.
وشكرت ف��ارس لرئيسة المنطقة
التربوية وأف��راد الهيئة التعليمية
ثقتهم ،ووع����دت ب��إك��م��ال مسيرة
فرنجية ف��ي رف���ع اس���م ال��م��درس��ة
وإبقائها في أعلى المراتب.
في الختام تسلّمت فرنجية درعا ً
تقديرية.

