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ثقافة وفنون

عريجي وال�سيد ح�سين يفتتحان المتحف الأكاديمي في «اللبنانية»
ندين زهرالدين
ضمن إطار مذ ّكرة التعاون المو ّقعة
بين الجامعة اللبنانية ووزارة
الثقافة ـ المديرية العامة لآلثار،
وال��ت��ي تقضي بفتح المؤسستين
على بعضهما من أجل تطوير العمل
التراثي األث��ري في لبنان ،وتأمين
ال��ت��ك��ام��ل ب��ي��ن العملين الميداني
واألك��ادي��م��ي ،افتتح وزي��ر الثقافة
ري��م��ون عريجي ورئ��ي��س الجامعة
اللبنانية ال��دك��ت��ور ع��دن��ان السيّد
حسين أمس ،المتحف األكاديمي في
قاعة المتحف في الجامعة اللبنانية
ـ الحدث.
حضر االف��ت��ت��اح مستشار وزي��ر
الثقافة الدكتور أسعد سيف ،رئيس
المتحف التراثي اللبناني الدكتور
حارث البستاني وعدد من العمداء
ومديري الفروع وأس��ات��ذة األقسام
ورؤسائها ،إضافة إلى موظفين في
الجامعة اللبنانية وممثلي وسائل
اإلعالم.
بعد النشد الوطني ونشيد الجامعة
اللبنانية ،أش��ار سيف إل��ى أنّ هذا
المتحف األكاديمي االختباري يقام
لغايات تدريبية وتعليمية يشارك
فيها أس��ات��ذة الجامعة وال��ط�لاب
معاً .وهو يرمي إلى أن يكون األداة
التدريبية لطالب اآلثار في الجامعة
اللبنانية الذين سيتسلّمون بمعظمهم
مهام الوظائف التقنية والفنية في
المتاحف اللبنانية مستقبالً.
وأوضح أن فكرة المتحف التدريبي
مبتكرة ،ج��دي��دة م��ن نوعها ،ليس
في لبنان والعالم العربي فحسب،
بل في العالم ،بحيث إن الدينامية
المتحفية تتط ّور وتتبلور وتتغيّر
وفقا ً للإلطارين األكاديمي والبحثي
المرتبطة بهما.
وأل��ق��ى السيّد حسين كلمة قال
فيها :ال ب ّد أن نشكر وزارة الثقافة في
هذا المَعْ لم الكبير الحضاري الثقافي،
إذ للمرة األول���ى تنشئ الجامعة
اللبنانية متحفا ً أثريا ً له عالقة بطلبة
قسم اآلثار في كلّية اآلداب والعلوم
اإلنسانية .وزارة الثقافة في لبنان
ليست فقط وزارة من الماضي بل

تتطلّع إلى المستقبل .وال ب ّد لي أن
أن ّوه بجهد معالي الوزير الذي دعم
الجامعة اللبنانية وتفاعل معها
خالل السنتين الماضيتين.
وأش��ار إلى أنّ هذا النشاط مدين
لمجموعة من األساتذة الزمالء الذين
حضروا وتعبوا من بينهم الدكتور
ح��ارث البستاني ال��ذي أش��رف على
المتحف الوطني ف��ي ب��ي��روت ومن
حماة التراث اللبناني األثري خالل
الحرب ،الدكتور أسعد سيف المدير
السابق ل��وزارة الثقافة ،الدكتورة
ي��اس��م��ي��ن م��ع��ك��رون م��دي��رة مركز
الترميم األثري في معهد الفنون (هذا
االختصاص النادر غير المتو ّفر في
ع��دد من البلدان) ،والدكتور عادل
مرتضى رئيس اللجنة الفنية في
المجمع.
ون����� ّوه ب��ج��ه��د م��س��ؤول��ة مكتب
الخارجية في الجامعة اللبنانية
ال��دك��ت��ورة ن��دى شباط التي قامت
بجهد إداريّ الف��ت ف��ي ه��ذا العمل
وكانت منها متابعة دقيقة.
وقال :أما كلّية اآلداب ،فهي ممثلة
بشخص عميدها الدكتور محمد أبو
علي وه��و قد تك ّفل بإقامة العالقة

الثقافية ال��وط��ي��دة ب��ي��ن المتحف
وأق��س��ام اآلث����ار ف��ي ف���روع الكلّية
الخمسة .كما أح��يّ��ي ك�� ّل أس��ات��ذة
كلّية اآلداب ،هذه الكلّية التي أعطت
لبنان أكثر من ستين أل��ف متخ ّرج
خالل خمس وستين سنة ،هي الرقم
األول في ع��داد متخ ّرجي الجامعة
اللبنانية.
وأضاف :نشكر أيضا ً معهد الفنون
الجميلة بحكم اختصاصه وخبراته
على جهوده ،وسيوطد هذا التعاون
الموحد في
بحكم النظام األكاديمي
ّ
الجامعة بين معهد الفنون وكلّية
اآلداب.
وأش���ار إل��ى أن ه��ذا العمل ليس
للشكل أو للثقافة فقط ،ب��ل يكمن
في أهمية الحفاظ على آثارنا وهي
مسؤولية وزارة الثقافة .في زمن
انهيار الثقافة في الشرق العربي وفي
زمن العدوان على اآلثار الحضارية
لشعوب ه��ذه المنطقة ولثقافتها،
ترفع الجامعة اللبنانية لواء الدفاع
عن اآلثار الحضارية للبنان وللشرق
العربي ولمنطقة الشرق األوسط.
وسيكون هذا المتحف مدارا ً أمام
المستفدين من طالب وأساتذة على

م��س��ت��وى ال��م��اس��ت��ر وغ��ي��ره��ا ،وه��و
مفتوح لجميع المهتمين اآلثاريين
في لبنان ،كما سيتم تعزيز المتحف
شهرا ً بعد شهر.
أما وزي��ر الثقافة ريمون عريجي
فأشار إل��ى أن المتحف األكاديمي
االخ��ت��ب��اري ل�لآث��ار ف��ي الجامعة
اللبنانية الذي يفتتح اليوم (أمس)،
ليس وليد الصدفة ب��ل ه��و نتيجة
التعاون القائم بين الجامعة اللبنانية
ووزارة الثقافة ـ المديرية العامة
لآلثار منذ مدة .وهذا المشروع مرتكز
على مذكرة التعاون الموقعة بين
الجامعة اللبنانية ووزارة الثقافة
وال��ت��ي تقضي بفتح المؤسستين
على بعضهما من أجل تطوير العمل
التراثي األثري في لبنان ،باالرتكاز
على فكرة التكامل بين العمل الميداني
والعمل األكاديمي.
وقال :إننا نؤمن بالعمل التشاركي
العلمي األكاديمي والعملي ،كوسيلة
علمي عا ٍل تح ّتمها
لتأمين مستوى
ّ
ال��ض��رورة ف��ي ع��ال��م إدارة ال��ت��راث
واآلثار في لبنان.
وأك������د ع���ل���ى أن س����� ّر ن��ج��اح
المجتمعات الراقية والمث ّقفة يكمن

ف��ي مسؤولية التكامل بين أف��راد
المجتمعات ومؤسساتها الرسمية
وال��خ��اص��ة .وق���ال :م��ش��روع متحف
اآلثار في الجامعة اللبنانية نموذج
لهذا التعاون بين العاملين في وزارة
الثقافة واألكاديميين في الجامعة
اللبنانية وال���ذي ن��أم��ل م��ن خالله
إيجاد بيئة تكاملية لطالب الجامعة
وللفنيين في المديرية العامة لآلثار
على ح ّد سواء.
وأض��اف :إن انفتاح المؤسسات
الوطنية على بعضها وتعاونها،
ي��ؤدّي��ان إل��ى خلق بيئة صحيحة
تؤ ّمن ف��رص عمل حقيقية للشباب
اللبناني .فالجامعة اللبنانية هي
الخزان الذي يغ ّذي المديرية العامة
لآلثار بالطاقات والخبرات الفنية في
مجاالت اآلثار والمتاحف وغيرها من
االختصاصات الضرورية للمحافظة
على تراث الوطن.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،ت��م حاليا ً نقل
بعض القطع اآلث��ري��ة ،وه��ي تش ّكل
نواة المجموعة األولى من القطع التي
تضعها المديرية العامة لآلثار على
سبيل إع��ارة إل��ى متحف الجامعة
اللبنانية .وإن��ن��ا ع��ل��ى اس��ت��ع��داد
الستكمال ه��ذا النمط عبر إع��ارات
الحقة لقطع أثرية يتم التوافق عليها
علمي هادف.
مستقبالً ضمن برنامج
ّ
وأك��د عريجي أن وزارة الثقافة
وال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل�لآث��ار على
استعداد تام الستكمال الدعم لهذا
المتحف الذي يأمل أن يكون المختبر
الفعّ ال لتدريب طالب اليوم الذين
سيصبحون ف ّنيي المستقبل ،والذين
يُع َّول عليهم كثيرا ً الستالم اإلرث
الوطني وحفظه لألجيال المقبلة.
وأع���رب ع��ن فخره بهذا الصرح
العلمي الوطني ،وتم ّنى المزيد من
تحقيق المشاريع الثقافية المرادفة
للبرامج التعليمية األكاديمية ،وفي
ذلك انخراط أكبر للجامعة في تخريج
متخصصة تتمتع بمستويات
أجيال
ّ
ثقافية عالية ترفد االختصاصات
وتفتح اآلفاق على المستقبل.

تصوير :مازن الحميد
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«ثقافة المقاومة»...
محا�ضرة للدكتور نذير العظمة في جرمانا
تناولت المحاضرة التي ألقاها
رئيس المكتب السياسي (في الشام)
للحزب السوري القومي االجتماعي،
الباحث الدكتور نذير العظمة ،والتي
حملت ع��ن��وان «ثقافة المقاومة»
النضال القومي الذي خاضه الشعب
ال��س��وري في العصر الحديث ض ّد
االحتالل األجنبي ،وصوال ً إلى الحرب
اإلرهابية التي تتع ّرض لها سورية.
وق�����ال ال���دك���ت���ور ال��ع��ظ��م��ة في
محاضرته التي ُن ّظمت في في المركز
الثقافي العربي في جرمانا ـ دمش،
إن المقاومة ف��ي س��وري��ة م��وروث
��ي تجلّى في
وت��راث
شعبي ورس��م ّ
ّ
ال��م��ؤس��س��ات ال��ت��ي تعاقبت على
ّ
سورية ،كونها تش ّكل شعاعا ً مضيئا ً
في دمائنا ي ّتجه إلى الفجر ،وذلك
بعد ظهور المطامع االستعمارية
ف��ي س��وري��ة .م��وض��ح��ا ً أن البطل
الشهيد يوسف العظمة ش ّكل نواة
مقاومة سعت إلى استقطاب الحركة
مسجالً
الشعبية لمقاومة الغزاة،
ّ
حالة تاريخية ال مثيل لها عندما
رف��ض دخ��ول االحتالل من دون أن
يل ّقنه درس���ا ً يعبّر فيه ع��ن حميّة
السوريين ونخوتهم ،وي��ؤك��د أن
الجيش والشعب جبهة واحدة.
ولفت العظمة إلى أن هناك أبطاال ً
آخرين انض ّموا إلى المقاومة في بقاع
سورية مختلفة .ولكنها (المقاومة)
كانت تؤ ّكد أن دمشق عاصمة القرار
القومي وترفض «سايكس ـ بيكو»
و«وع��د بلفور» ،وتدعو إلى الهوية
السورية .مؤكدا ً في سياق حديثه
أن ال��دم��اء التي بذلها السوريون
عبر تاريخهم المش ّرف ،كانت بدافع
االن��ت��م��اء الشديد إل��ى الهوية ض ّد
الصهيونية ومن يقف إلى جانبها في

واالستيطاني،
التوسعي
مشروعها
ّ
ّ
ضحوا بحياتهم
مستشهدا ً بأبطال
ّ
من أجل الوطن مثل االستشهاديتين
سناء محيدلي وابتسام حرب.
وتابع العظمة :فقدت سورية في
مشروعها المقاوم كثيرا ً من رجالها
ونسائها من أج��ل الكرامة ،إضافة
إل��ى األط��ف��ال أي��ض��اً ،حتى تحافظ
على كرامتها عبر موروثها األخالقي
والتاريخي والديني ،الذي ينظر إلى
اإلنسان من منظار حضاري يرفض
التقسيم والطائفية والمذهبية.
وف��ي مداخلتها ،تحدّثت إيمان
ح��وران��ي رئيسة ال��دائ��رة الثقافية
ف��ي م��رك��ز ال���دراس���ات وال��ب��ح��وث
ال��ت��وح��ي��دي��ة ،م��ع��ت��ب��رة أن أول���ى
الحركات المقا ِومة في سورية كانت
على أيدي النساء المقاومات .فهي
م��وج��ودة م��ن زم��ن زنوبيا وم��اري

العجمي ونازك العابد إلى تاريخنا
المعاصر ال���ذي تجلّى ف��ي نساء
كثيرات مثل حميدة الطاهر وغيرها
من النساء .مشيرة إلى دور األحزاب
المقا ِومة في النضال ض ّد االستعمار
والصهيونية ،وأن��ه ال يمكن لوطن
أن ينتصر إال إذا تضافرت الجهود
وا ّتحد الكفاح ض ّد الطامعين.
ع��ل��ى ح��ي��ن رأت ال��ك��ات��ب��ة منار
الحسين أن المحاضرة اتجهت إلى
زمن معيّن وكان يجب أن تمتد إلى
عصرنا الراهن ،وأن تتكلم عن األدباء
المقاومين الذين قضوا في النضال
ض ّد الصهيونية مثل غسان كنفاني.
ومنهم م��ن أح��رق��وا منزله وكتبه
ومنهم من تع ّرض للخطف والتنكيل
وال��ت��ع��ذي��ب ك��م��ا ح��ص��ل ف��ي وقتنا
الراهن على يد أذن��اب الصهيونية
وعمالئها.

يت�شرف «نادي �شبيبة مزيارة»
ّ
بدعوتكم �إلى ندوة حول كتاب

«مواد للبناء»

للكاتب فهد البا�شا
ثم توقيعه
تتخ ّلل الندوة مناق�شة الكتابّ ،
وذلك في مركز النادي ـ مزيارة
تموز 2016
في تمام ال�ساد�سة والن�صف من م�ساء يوم الأحد ّ 24

« »AUCEتخ ّرج اّ
طلبها
ّ
أدبي
ح�شد
وقع ديوا َنيه الجديدين «خط�أ �شائع» و«دفتر خرطو�ش» بح�ضور
ٍ
�سيا�سي و� ّ
ّ

بالل �شرارة :نعمل على دعم الجيل الجديد وعلى �إ�سقاط م�صطلح «�شعراء خم�س نجوم»

ّ
نظمت «الجامعة األميركية للثقافة والتعليم ،»AUCE
حفل تخريج طلاّ بها السنوي الرابع عشر ،وذلك في حرم
الجامعة ـ الحدث ،برعاية وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب مم ّثالً بخليل صيقلي ،وبحضور مم ّثلين
عن قادة األجهزة األمنية ،وتربويين وإعالميين ،وممثلي
أحزاب وهيئات في المجتمع المدني.
رئيس الجامعة الدكتور منيب الساكت ألقى كلمة اعتبر
مؤسسات التعليم تواجه تحدّيات تفرضها عليه
فيها أن
ّ
مجموعة من التح ّوالت التي ال يمكن عزلها عن الواقع

ال��ذي يتصل بالزيادات الكبيرة في نسب البطالة بين
والتوجه نحو الخصخصة.
المتخ ّرجين،
ّ
وبعد كلمة لرئيس مجلس األمناء الدكتور عبد السالم
النابلسي ،ألقى صيقلي كلم ًة تم ّنى فيها أن يحمل
المستقبل للمتخ ّرجين أياما ً ملؤها النجاح والتوفيق
والتقدّم.
ث ّم ألقى الطالب إيلي كيروز كلمة باإلنكليزية ،والطالبة
زينة أبو مجاهد كلمة بالعربية .و ُو ّزع��ت الجوائز على
الطلاّ ب األوائل في الكلّيات ،والشهادات على المتخ ّرجين.

درج مواقع �أثرية عراقية
«يوني�سكو» ُت ِ
على الئحة التراث العالمي

لمى ن ّوام
و ّق��ع أمين عام الشؤون الخارجية لمجلس
النواب رئيس الحركة الثقافية في لبنان الشاعر
بالل شرارة ،ديوانيه «خطأ شائع» (بالفصحى)
و«دفتر خرطوش» (بالمحكية) ،وذلك في مركز
للتخصص والتوجيه
«الجمعية اإلس�لام��ي��ة
ّ
العلمي» في بيروت.
حضر حفل التوقيع وزي��ر األش��غ��ال العامة
والنقل غازي زعيتر ،سفير دولة فلسطين أشرف
دبور ،النواب :قاسم هاشم ،علي خريس ،ميشال
موسى ،علي ب ّزي ،أيوب حميّد .النائب السابق
حسين يتيم ،رئيس ديوان المحاسبة القاضي
أحمد ح��م��دان ،رئيس مجلس الجنوب قبالن
قبالن ،مدير عام المغتربين هيثم جمعة ،مدير
ع��ام الشباب والرياضة زي��د خيامي ،الدكتور
محمود ب��� ّري ،رئ��ي��س المكتب السياسي في
حركة أمل جميل حايك ،القنصل سعيد فخري،
ال��ك��ات��ب واإلع�لام��ي س��ام��ي كليب ،وح��ش��د من
الفاعليات والشخصيات السياسية واالجتماعية
واالقتصادية ومهت ّمون.
وحضر من الشعراء :طالل حيدر ،محمد علي
شمس ال��دي��ن ،المنصف المزغني ،عبد القادر
الحصني ،حسن العبد الله ،عبد الغني طليس،
مصطفى سبيتي ،باسم عباس ،خليل الشحرور،
ابراهيم الشحرور ،وباقة من الشعراء والشاعرات
من الجيل الجديد.
كريمة المحتفى به الشاعرة والزميلة عبير
شرارة قدّمت بعضا ً من الكلمات التي تتحدّث عن

مضمون كتابات والدها الشاعر ،التي حاكت في
معظمها األرض واإلنسان والحياة.
بعد ذلك ،ألقى شرارة كلمة حيّا فيها الحضور،
ثم قدّم بعض القصائد من الديوانين في الشعر
واألدب واإلنسانية .وتط ّرق إلى المضمون الذي
تو ّزع بين الفصحى والمحكية .ثم و ّقع ديوانيه
للحضور.
«البناء» حضرت حفل التوقيع ،وأجرت حوارا ً
مع الشاعر بالل شرارة حول ديوانيه ومهرجانات
صور الدولية والحركة الثقافية التي يترأسها.
ع��ن اخ��ت��ي��اره توقيع دي��وان��ي��ن م��ع��ا ً األ ّول
بالفصحى والثاني بالمحكية ،أكد ش��رارة :أنا
أحب كتابة الشعر عموما ً
ّ
بغض النظر إن كان
ّ
بالمحكية أو بالفصحى .اللغة المحكية لغة
تختصر المسافات ،المعنى الذي يعطية المحكي
يحتاج في اللغة الفصحى إلى كتب ،ويكون ربما
في بعض األحيان جملة باللغة المحكيّة.
وعن مضمون الديوانين قال« :خطأ شائع»،
دي���وان بالفصحى وه��و حصيلة سنتين من
الكتابة ،جمعتها ووضعتها في هذا الديوان .أما
«دفتر خرطوش» ،فمجموعة قصائد موجودة في
جعبتي الشعرية منذ سنين ،جمعتها ووضعتها
في هذه الديوان كتكملة لسلسلة دواويني باللغة
المحكيّة.
وع��ن رحلته م��ع عالم الشعر ق��الُ :ول��دت
ووجدت أهلي وأقاربي كلّهم شعراء .وأنا كنت
ابن جدّي ،وهو الشاعر الشعبي حسن شرارة،
وهو ليس فقط شاعر فصحى بل شاعر عتابا
وميجانا .جدي صاحب حضن داف��ئ ،هو الذي

علّمني لغة الناس .فهو كان يرى المرأة البيضاء
وهي بائعة اللبن ،والمرأة الخضراء وهي التي
تقطف التبغ .كان يرى األلوان من ناحية المهنة
واالنتماء .كانت نشأتي في هذا الجو ،أنا ابن
بيت شعريّ بامتياز ،أهلي كانوا يشاركون في
الدوريات العربية كلها ،من روايات ومجالت لها
عالقة بالثقافة واألدب.
في رصيد ش��رارة الشعري سبعة دواوي��ن
تتمحور موضوعاتها ح��ول الحياة واألرض
والمرأة والوطن .وعن المهرجان الشعري الذي
يقام للم ّرة األولى ضمن مهرجانات صور الدولية
قال :بعد غياب قسريّ لمهرجانات صور ،عادت
وكان المميّز فيها هذه السنة ،المهرجان الشعري
الذي أقيم في المدرج الروماني بحضور السيدة
رندة ب ّري .المهرجان كان ناجحا ً جداً ،والجمهور
استمتع بهذه الخلطة المميزة من لبنان والعالم
العربي.
وأض���اف ش����رارة :ق���دّم ال��م��ه��رج��ان الشاعر
الدكتور مهدي منصور ،والشعراء المشاركون
كانوا :غسان مطر وشوقي بزيع من لبنان ،ومن
مصر الدكتور عالء الجانب ،ومن العراق الدكتورة
بلقيس حسن ،وم��ن تونس الشاعر المنصف
المزغني ،ومن عُ مان الشاعر عبد الله العريمي.
تخلل المهرجان رس��م للفنان السينوغرافي
السوري فهد باكير على خشبة المسرح ،وقدّم
القيمون على المهرجان لوحات باكير هدايا
تكريمية للشعراء المشاركين.
وعن النشاطات المستقبلية للحركة الثقافية
في لبنان قال :نحن في الحركة الثقافية مع تداول

السلطة الشعرية وتوريثها من جيل إلى جيل.
فنحن نسعى إلى إلغاء تسليط الضوء فقط على
شعراء «خمس نجوم» ،ألن هناك شعراء جددا ً
لديهم موهبة ويستح ّقون م ّنا الدعم والمساعدة
نظرا ً إلى ثقل هذه الموهبة .فقمنا كحركة ثقافية
بطباعة ستّ مجموعات شعرية السنة الماضية
لكوكبة من الشباب .وهذه السنة أيضا ً بصدد
طباعة كتب ودواوي���ن لشعراء ج��دد .وسنقوم
أيضا ً بطباعة كتب لها عالقة باالقتصاد واألدب
تشرح بعض المصطلحات العلمية ،وهناك
نصوص تشرح للناس حقوقهم .نحن لسنا
حركة شعرية ...نحن حركة ثقافية.
مقتطف من ديوان «دفتر خرطوش»:
يا ليل
يل سهران ك ّل الليل متلي
بصبّك بكاسي بمزمزك
شو م ّر بدّي مرمرك
إن تعّ بتني بأ ّفيك
وما بنطفي يا ليل
وبط ّفيك!
مقتطف من ديوان «خطأ شائع»:
خطأ شائع
أن تدعو امرأ ًة للنوم
تحيي الليل معك
وتقصد لو ْ
الجدير ذك��ره ،أن لوحة غالف دي��وان «دفتر
خرطوش» من تصميم رئيسة جمعية الفنانين
التشكيليين للرسم والنحت الفنانة التشكيلية
ديما رعد ،وصورة غالف ديوان «خطأ شائع» من
التشكيلي أكسم طالع.
تصميم الفنان
ّ

ص ّوتت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
«يونيسكو» ،مساء األحد الماضي ،ضمن اجتماعاتها
المنعقدة في مدينة اسطنبول التركية ،على ض ّم مواقع
عراقية أثرية إلى الئحة التراث العالمي.
وق��ال ليث شبر ،عضو الوفد العراقي المشارك في
االجتماعات ،إن «يونيسكو» ق�� ّررت مساء األح��د ض ّم
أه��وار العراق ،ومواقع أثرية أخ��رى إلى الئحة التراث
العالمي ،بعد ثمانية أيام من المناقشات المتواصلة في
اسطنبول.
وتعقيبا ً على تصويت «يونيسكو» ،قال حميد الغ ّزي
رئيس مجلس محافظة ذي ق��ار ،إن ق��رار ض�� ّم األه��وار
ومواقع أثرية أخ��رى في المحافظة إلى الئحة التراث
العالمي إنجاز كبير ح ّققه الوفد العراقي وستكون له
األهمية الكبيرة في توسيع السياحة بمختلف أنواعها،
خصوصا ً أن األهوار تع ّد معلما ً تاريخيا ً وثقافيا ً مهماً.
وشاركت في االجتماع الـ 40لمنظمة «يونيسكو» في

اسطنبول  21دولة منها :تركيا ،العراق ،الكويت ،لبنان،
فنلندا ،فرنسا ،البرتغال ،كرواتيا ،كوريا الجنوبية ،إيران،
إندونيسيا ،كازاخستان ،تنزانيا ،فييتنام ،واليابان.
وتض ّم محافظات ذي قار ،والمثنى ،وبابل ،والبصرة،
واألنبار ،والديوانية وكربالء ،والنجف ،عددا ً من المواقع
األثرية التي تستقطب مئات السياح األجانب ومنها :بيت
النبي إبراهيم ،األهوار ،مدينة أور ،مدينة بابل التي تض ّم
مختلف المواقع األثرية ،والتي كانت تع ّد عاصمة الملك
نبوخذنصر الثاني.
ّ
واألهوار هي مجموعة مسطحات مائية تغطي أراضي
منخفضة جنوب السهل الرسوبي العراقي ،وتقع فيها
مدن :العمارة والناصرية والبصرة ،وتقدّر مساحتها
بنحو  20أل��ف كيلومتر مربع ،وتع ّد م��رك��زا ً مهما ً في
المحافظة على توازن البيئة .وتشير الدراسات والبحوث
التاريخية واألثرية إلى أن األهوار هي المكان الذي ظهرت
فيه مالمح السومريين وحضاراتهم.

