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املترجم له تج ّليات ال ُتحصى
الحيف في حق
ِ

اخبار السينما

أشباح الكتابة ..نوافذ على عوالم ّ
متعددة
أ ّن م��ا يغف��ل عن��ه ُمعظ��م الق � ّراء ه��و أن وراء األكم��ة جه��داً
كريم �اً ومت َقن �اً لوس��طاء ه��م المترجم��ون (ومنه��م مث ً
ال س��امي
مترج��م دستويفس��كي إلى العربي��ة) الذين بتضحياتهم
الدروب��ي ِ
ُيسرون المتعة لعشاق األدب
السخ ّية ي ّ

نج��رؤ كثي��راً عل��ى التح��دُّث ع��ن الكتابة العالمي��ة بثقة
كبي��رة ف��ي النف��س ،فنس��تعرض أس��ما َءها الب��ارزة ،والقضايا
الكب��رى الت��ي أثارته��ا ،ووقائ��ع م��ن تاري��خ ش��عوب ك ّتابه��ا.
نتوس��ل إل��ى ذل��ك ب��األدب في األغل��ب ،فتجد م ّنا على س��بيل
ّ
المثال من يس��تعرض تاريخ روسيا
وأح��وال مجتمعه��ا ص��دوراً ع��ن
قراءت��ه لرواي��ات عظمائه��ا مث��ل
دوستويفسكي.
المترجمون بصفته��م ك ّتاباً
هم الذين يصنعون األدب العالمي
غير ّ
أن ما يغفل عنه ُمعظم
الق ّراء هو أن وراء األكمة جهداً
كريم �اً
َ
ومتقن �اً لوس��طاء ه��م
المترجمون (ومنهم مث ً
ال سامي
مترج��م دستويفس��كي
الدروب��ي
ِ
إلى العربية) الذين بتضحياتهم
ُيسرون المتعة لعشاق
السخ ّية ي ّ
األدب .لك��ن الغري��ب ه��و ع��دم
التفات هؤالء الق ّراء إلى أن المترجمين ،بصفتهم ك ّتاباً،
هم الذين يصنعون األدب العالمي ،وفق ساراماغو ،مقابل
أجر زهيد ،وجحود في االعتراف بهم.
وإذا كان الق��ارئ ق ّلم��ا يلتف��ت إل��ى ذل��ك الحض��ور
للمترج��م ،الكتفائ��ه باالرتم��اء ف��ي أحض��ان الن��ص
الس � ّري
ِ
والس��تحضاره الش��اع َر أو الروائي أو المس��رحي أو غيرهم أثناء
القراءة ،ألنه ليس بالضرورة ُمطا َلباً بذلك ،طالما أنه يقتني
المترج��م الس��تهالكه واالس��تماع به ش��أن أي بضاعة
الكت��اب
َ
تعرضه��ا الس��وق على المس��تهلك ،فإن المفت � َرض في الناقد

المترجم أيض �اً ،وأن ُيب��رز إضافته
أن يَعم��ل عل��ى دراس��ة عم��ل
ِ
وطبيعت��ه ،وم��دى تم ّكن��ه م��ن إع��ادة كتاب��ة العمل ،أو إحس��ان
وفادت��ه ف��ي الثقاف��ة المضيف��ة ،وال س��بيل إل��ى ذل��ك س��وى
التقيي��م الموضوعي ،وه��و ما ال يقوم به الن ّقاد عاد ًة ،اللهم ّإل
ما كان من أمر الرس��ائل الجامعية التي تس��عى إلى تس��ليط
الضوء على الترجمات.
المترجم ُّ
تحقق كامل للقارئ األسمى
ِ
ً
تعامل��ه مع النص
وخالف �اً للق��ارئ ال��ذي يكون س��لبيا في ُ
األدب��ي ،الكتفائ��ه باالس��تمتاع به ،أو القب��ض على مضمونه،

تحققاً كام ً
المترجم باعتباره ُّ
ال للقارئ األسمى ،إلى
يس��عى
ِ
ْ
ُثبت حضوره ،بتجاوزه اس��تهالك
ي
بأن
االهتمام
على
التركيز
ِ
الن��ص األدب��ي إل��ى إع��ادة إنتاجه في س��ياق ثقاف��ي آخر ،ألجل
ويتجسد كما ُله بصفته قارئاً
ضمان استمراريته في الحياة،
ّ
أن ي ِّ
مثالي �اً  -حس��ب ألبرت��و مانغوي��ل – ف��ي «قدرته عل��ى ْ
ُفتت
خاع��ه ،وأن يُتاب��ع ّ
نص �اً ،وأن يس� َ
كل ش��ريان
�لخه ،وأن يقط��ع ُن َ
ّ
ُ
وك َّل وريد ،وبعد ذلك ُي ِقيمه كائناً ح ّياً آخ َر جديداً» ،بحيث
ُّ
التحقق الفعلي للقارئ المن ِتج الذي حلم به روالن بارت.
يغدو
ُترج��م،
وال غ��رو أن
المترج��م يحض��ر ف��ي النص��وص الت��ي ي ِ
ِ
والت��ي ي ْ
ُش� ِ�رع به��ا للقارئ نواف��ذ على عوالم متع �دّدة من ثقافات

وفنونَّ ،
المترجم؛
وأن صوته ال يفتأ يتردّد في كل أرجاء النص
َ
ف��ي كلمات��ه وعبارات��ه وأيقونت��ه ،ب��ل ّ
معي��ن
إن اختي��ار عم��ل َّ
لترجمته دليل آخر على موقف معرفي ونقدي ،دون أن نسهو عن
االستراتيجية التي يتب ّناها في الترجمة ،وخصوصاً
المترجمين
ِ
الذين يصدرون عن وعي ،والذين ال يتردّدون في إحداث تغييرات
جوهرية في النصوص التي ينقلونها إلى ُق ّرائهم.
لوال الترجمة ل ُك ّنا نسكن أقالي َم تتاخم الصمت
والمؤسس��ات  -في
والح� ّ�ق ْأن ال اهتم��ا َم يوليه الق ّراء والن ّقاد
ّ
العا َل��م عموم �اً وف��ي بالدن��ا العربي��ة عل��ى الخص��وص  -بمصي��ر
مترجم��ي األدب ّإل ن��ادراً ،رغ��م َّ
أن
ِ
ُغام��رون بحياتهم ،في بعض
ه��ؤالء ي ِ
األحيان ،من أجل إمدادهم بالجديد
المفيد ولنش��ر الوعي بينهم ،وألجل
ْطهم بالعا َلم ،و َقبل ذلك بالحياة
رب ِ
والحركة ،فـ«لوال الترجمة  -حسب
ج��ورج ش��تاينر  -ل ُك ّن��ا نس��كن أقالي َم
تتاخم الصمت».
المترج��م له
�ق
�
ح
�ي
الحي��ف ف�
ِ
جم��ل ف��ي
تج ّلي��ات ال ُتحص��ى ،و ُت َ
األغلب في ّ
واجبات كثير ًة،
أن عليه
ٍ
بينم��ا ُيغ� ّ
�ض الط��رف ع��ن الحقوق
الت��ي َي ْل � َزم ْ
ضم��ن ل��ه أيض �اً.
أن ُت َ
تبين ذلك في اجتراء من ال
ويمكن ُّ
دخ��ل لهم ف��ي قضايا الترجمة على اإلفتاء ف��ي أمورها ،وتوجيه
االنتق��اد لممارس��يها دون احت��راز ،فيخوض��ون ف��ي اس��تحالتها
وفشلها وموقفها وغيرها من األمور.
المترجم��ون ف��ي فض��اء الكتاب��ة ،ويعلن��ون ع��ن
يتح� َّ�رك
ِ
تجس��ده اإلص��دارات ،وبجه��د كبير
حضوره��م َ
بمنج��ز م��ادي ّ
ف��ي مواكب��ة المعرفة والجدي��د المفيد ،لكن تقالي��د القراءة
ومؤسس��اته ،وفضاء الثقافة عموماً ،تأبى ّإل ْ
أن
وأعراف النش��ر ّ
تجع��ل منه��م ،وهم الك ّت��اب والكاتب��ات أيضاً ،أش��باحاً في عا َلم
الكتابة.
مزوار اإلدريسي

بهدف مواجهة احملاوالت الغربية لتشويهها

16مؤسسة ثقافية للمهاجرين االفغان
ناشطة في خراسان الرضوية

جامعة يريفان :أرمينيا تقدم صورة ناصعة عن إيران

اعلن مسؤول الشؤون الثقافية في القنصلية االفغانية في مدينة
مش��هد مرك��ز محافظ��ة خراس��ان الرضوية (ش��مال ش��رق اي��ران) بان
هنالك  16مؤسسة ثقافية للمهاجرين االفغان في هذه المحافظة.
وق��ال حس��ين رحيم��ي ،ان اكب��ر ه��ذه المؤسس��ات ه��و مجل��س
التنس��يق للمواك��ب وال��ذي يض��م تح��ت غطائ��ه  320موكب��ا ع��دد
اعضائها ما ال يقل عن  20الفا.
واض��اف ،ان هنال��ك ايض��ا  3مؤسس��ات للرياض��ة والمعاقي��ن
والتالمذة حيث تقدم خدماتها في هذه المجاالت للمهاجرين االفغان
بالمحافظة.
واوض��ح ب��ان هنال��ك  3مؤسس��ات ثقافي��ة فنية ومؤسس��ة النخب
االفغاني��ة و 6مؤسس��ات خيري��ة اضاف��ة ال��ى المجم��ع الثقاف��ي اله��ل
البيت(ع) ،حيث تنشط كل منها في المجاالت المختصة بها.
وقال رحيمي بأن المؤسسة السادسة عشرة هو االتحاد االسالمي
للطلب��ة الجامعيي��ن االفغ��ان وال��ذي يض��م ف��ي عضويته نح��و  3االف
طالب جامعي افغاني يدرسون في مختلف جامعات المحافظة.

قال رئيس قسم الدراسات اإليرانية في جامعة يريفان الحكومية «وارطان وُسكانيان» :نحن نبذل قصاری جهودنا
لتقدي��م ص��ورة حقيقي��ة عن إيران من خالل األعمال المنتجة من قبل هذا القس��م وذل��ك بهدف مواجهة المحاوالت
الغربية لتشويه صورة ايران .وخالل لقائه مدير عام دائرة الثقافة واالرشاد االسالمي في محافظة آذربايجان الشرقية
(ش��مال ش��رق) «محم��د محم��د ب��ور» الثالث��اء،
اضاف وسكانيان ان الدراسات االيرانية في أرمينيا
م��ن حي��ث السياس��ة والثقاف��ة وفي الوق��ت الراهن
تحظی بأهمية بالغة؛ مش��يرا إلی أن النش��اط في
قس��م الدراس��ات االيراني��ة ف��ي جامع��ة يريف��ان ال
يقتص��ر عل��ی الجان��ب العلمي فحس��ب ب��ل يعتبر
مهمة اجتماعية بالنسبة لنا.
وف��ي معرض إش��ارته إلی دراس��ات تاريخ إيران
قسم هذا األكاديمي األرميني التاريخ
في أرمينياّ ،
االيران��ي إل��ی ث�لاث حق��ب -:تاري��خ إي��ران القديم
والفترة الدستورية وفترة ما بعد الثورة االسالمية،
قائال إنه علی مدار هذه الحقب المختلفة الثالث
كان لدی إيران وأرمينيا عالقات متبادلة؛ مضيفا
أن أقلية األرمن وفي فترة الحرب المفروضة العراقية االيرانية ضحت بالغالي والنفيس من أجل الدفاع عن الوطن إلی
جانب سائر أشقائهم االيرانيين.
واعتبر وس��كانيان تش��كيل مجموعات بحثية مش��تركة بين البلدين من أجل تعزيز العالقات بين أرمينيا وايران
بأنها مهمة جدا ،كما دعا إلی إقامة ندوة مشتركة بين طهران ويريفان حول تاريخ البلدين.
ب��دوره ،ق��ال مدي��ر ع��ام دائرة الثقافة واالرش��اد االس�لامي في محافظ��ة آذربايجان الش��رقية ،إن الش��عبين االيراني
واألرميني يعتبران من أقدم الشعوب في المنطقة؛ مؤكدا انهما يتمتعان بعالقات تاريخية وثقافية عميقة ووطيدة.
وأعرب محمد بور عن س��روره حيال نش��اطات قس��م الدراس��ات اإليرانية في جامعة يريفان قائ ً
ال إن هذا القس��م يقوم في
الحقيقة باس��تعراض التاريخ والثقافة اإلس�لامية واإليرانية العظيمتين للعالم ،معلنا عن اس��تعداد دائرة الثقافة واالرش��اد
االسالمي في محافظة آذربايجان الشرقية لتعزيز التعاون في سبيل دعم نشاطات قسم الدراسات االيرانية بجامعة يريفان.
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تضاهي بجمالها وسحر طبيعتها وهواها جزر العالم

الجزر اإليرانية ..خيار اإليرانيني البديل عن السياحة الخارجية

غ��دت جزي��رة «كي��ش» وث�لاث ج��زر إيراني��ة أخ��رى تق��ع ف��ي
الخيلج الفارسي ،أفضل الخيارات البديلة لإليرانيين عن السياحة
خارج البالد والتي باتت تكاليفها مرتفعة وتحمل عبءا كبيرا على
كاهل المواطن اإليراني في ظل الظروف االقتصادية الحالية.
اس��باب ع��دة حال��ت دون ممارس��ة اإليرانيي��ن للس��ياحة خ��ارج
الب�لاد والت��ي تع��د طقس��ا وج��زءا ال ينف��ك م��ن حي��اة المواط��ن
اإليراني الذي ال يترك فرصة أو عطلة ويستغلها في السفر داخليا
او خارجيا أما اليوم فقد توجه إلى األماكن السياحية داخل إيران
مما جعل األنظار تتجه نحو الجزر اإليرانية التي تضاهي بجمالها
وس��حر طبيعتها وهواها جزر العالم .من االس��باب التي وقفت امام
الس��فر خارج البالد ،ارتفاع تكلفة تذاكر الطيران وس��عر العمالت
االجنبية الذي ش��هد تخبطا كبيرا خالل االش��هر الماضية وعلى
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رأسها الدوالر حيث يبلغ عدد اإليرانيين الذين يسافرون سنويا إلى
ب�لاد أخ��رى  9ماليي��ن ش��خص وهذا الرق��م ينطبق أيض��ا على من
يتوجه للسياحة الدينية او الحج.
هناك طرق بديلة وعديدة يمكنها ان تحل هذه المشكلة منها
السفر الداخلي باستخدام خطوط الطيران المحلية كما يمكن
اس��تخدم وس��ائط نقلي��ة أخرى وأق��ل تكلفة كالقط��ار والحافالت
والت��ي تع��د متوف��رة ومجه��زة للرح�لات الداخلي��ة .ان اس��تخدام
القط��ار وق��وارب الس��فر للذه��اب إلى «قش��م» وجزرها س��هل كثير
واختص��ر عل��ى المواط��ن تكالي��ف يمكنه��ا وضعه��ا ف��ي م��كان آخر
حي��ث يوجد في قش��م معالم س��ياحية جذابة وفري��دة مثل «غابات
حرا» واسواق تجارية ووادي جاكوه ووادي النجوم وجزيرة ناز وقد
يتطلب البقاء في الجزيرة لعدة ايام ان اراد السائح مشاهدة جميع
المعالم السياحية الموجودة في قشم.
ان الرغب��ة ف��ي مش��اهدة الج��زر المحيط��ة بقش��م أم��ر مف��رغ
من��ه ف��ي ح��ال وصلت إل��ى هناك كم��ا أن االجواء الت��ي تتمتع بها
المنطق��ة ،تب��دأ بركوب��ك الق��ارب متجهاً إلى جزيرة قش��م حيث
س��تصادف ف��ي طريق��ك الدالفي��ن الراقص��ة وبمج��رد وصول��ك
ستس��تمتع بالتج��ول ومش��اهدة الصناع��ات اليدوي��ة الت��ي تبيعه��ا
نساء الجزيرة وبعد ذلك ستقوم برفقة الناس المحليين للتجول
ف��ي الس��احل الفضي تراق��ب فيه المي��اه التي تترك اثرا واحساس��ا
ال ينس��ى .كم��ا أن جزي��رة هرم��ز اح��دى الج��زر الت��ي س��تقصدها
خالل رحلتك إلى قش��م والتي تش��تهر بألوانها المتعددة وستمتع

ناظريك بمعالمها الخالبة مثل وادي التماثيل وآلهة نمك والغار
الملحي وغابة حرا و ...جزيرة هرمز مزودة بكل ما يحتاجه السائح
م��ن االقامة ووس��ائط النقل حي��ث الذهاب لهناك يجعلك اس��يرا
لسحر المكان وقد يقرر البعض البقاء فيها لمدة يومين او اكثر
لالس��تمتاع فمنه��م م��ن ينص��ب الخي��ام والبع��ض االخ��رى يقصد
البيوت الشعبية لالقامة باالضافة إلى انك لن تعاني من موضوع
م��ن سيرش��دك إل��ى هن��اك الن اهال��ي الجزيرة س��يضطلعون بهذه
المهمة من خالل س��ياراتهم ودراجاتهم النارية .اما جزيرة «الرك»
اح��دى الج��زر االخ��رى التي يمكن الوصول إليه��ا من خالل جزيرة
قشم حيث التردد إليها قائم باستمرار من خالل القوارب ويكلفك
ذل��ك فق��ط  10دقائق من الوقت حيث يقصدها البعض فقط من
اجل الغوص تحت الماء واالستمتاع بالعالم البحري.

« 24لقطة» للمخرج كيارستمي بني أفضل عشرة افالم 2018
اعل��ن الناقد الس��ينمائي «نيك نيومن»
عن قائمة افضل عش��رة افالم للعام  2018من
بينها فيلم « 24لقطة 24 -فريم» اخر اعمال
المخرج اإليراني «عباس كيارستمي» ،فقيد
السينما اإليرانية.
فيل��م ( 24لقط��ة) ،ه��و عم��ل يتك��ون م��ن
 24ص��ورة ثابت��ة وكل واح��دة مدته��ا  4دقائق
ونصف كما ان الفيلم شارك في مهرجان «كان» عام .2017

مهرجان االفالم االيرانية بنيويورك )11( ..فيلم ًا في قائمة العرض
س��يفتتح الفيل��م الس��ينمائي االيران��ي
«حكاي��ة البح��ر» للمخ��رج بهم��ن فرم��ان آرا
ال��دورة االول��ى لمهرج��ان االف�لام االيراني��ة
الذي ستنطلق فعالياته اعتبارا من  10يناير
الحالي وتستمر لغاية  15منه في نيويورك.
وتش��هد الدورة االولى للمهرجان ،عرض
 11فيلما ايرانيا ابرزها أعمال المخرج بهمن
فرمان آرا .
والى جانب فيلم «حكاية البحر» االفتتاحي ،س��تعرض في هذا الحدث الفني أفالم
«اذهب بي الى المنزل» و«التقرير» للمخرج الراحل عباس كيا رستمي و« ۷۶دقيقة و ۱۵
ثانية مع عباس كيارستمي» للمخرج سيف اهلل صمديان و«قلبي يهوي» و«ظالل الرياح
المرتفع��ة» للمخ��رج بهم��ن فرمان آرا ،و«ثالث��ة وجوه» للمخرج جعف��ر بناهي و«البيت»
للمخ��رج أصغر يوس��في نجاد و«الخنزي��ر» للمخرج ماني حقيق��ي و«المعقد» للمخرج
كم��ال تبري��زي و«هن��دي وهرمز» للمخرج عب��اس اميني و«العقول الصغي��رة الصدئة»
للمخرج هومن سيدي.
وبحسب ما جاء في موقع هذا المهرجان السينمائي «مهرجان االفالم االيرانية في
نيوي��ورك ،سيش��هد ع��رض مجموع��ة من االعمال المتفوق��ة والحائزة عل��ى جوائز دولية
الحدى أكثر الس��ينماءات الوطنية حيوية بالعالم والهدف وراء هذا الحدث هو الربط
بين التيارين السينمائيين هما السينما الفنية و السينما التقليدية االيرانية المحببة
لدى عشاق السينما في ارجاء العالم».

اإلعالن عن فعاليات مهرجان فجر املسرحي في احملافظات اإليرانية
أعلن مكتب العالقات العامة للدورة
الس��ابعة والثالثي��ن م��ن مهرج��ان فج��ر
المس��رحي الدول��ي ان فعاليات مهرجان
فج��ر ف��ي المحافظ��ات تنطل��ق اعتب��ارا
من الس��ادس من يناي��ر  /كانون الثاني
الجاري في المحافظات اإليرانية.
واض��اف المكت��ب ان المحافظ��ات
اإليرانية تس��تضيف فعاليات المهرجان
غي��ر التنافس��ية الت��ي تس��تهدف خل��ق
التفاعل وتبادل الخبرات بين الفنانين المس��رحيين المحليين وإنش��اء ش��بكة مسرحية
للمقاطعات فض ً
ال عن جلب الجمهور قبل بدء مهرجان فجر الرئيسي.
وتاب��ع ان فعالي��ات المهرج��ان المس��رحي للمحافظ��ات تنطل��ق م��ن الس��ادس حت��ى
الس��ادس عش��ر م��ن يناير  /كانون الثان��ي الجاري في مدن ومحافظات طهران ،مش��هد،
ك��رج ،همدان،كرمانش��اه ،منطق��ة أرون��د الحرة ،يزد ،تش��هارمحال وبختياري ،لرس��تان
وسيستان وبلوتشستان حيث تنتقل المجموعات المسرحية بين سبع محافظات مضيفة
إلجراء  21عم ً
ال مسرحياً مختاراً.
وباإلضاف��ة إلى ذلك ،س��يتم تنظيم معرض الص��ور والملصقات لألعمال المختارة
في الدورة السادسة والثالثين من مهرجان فجر المسرحي ،ومعرض الذكرى األربعين
للمسرح ما بعد ثورة إيران اإلسالمية بما في ذلك معرض تخصصي للكتب المسرحية
والتمثيلية في المحافظات المضيفة للمهرجان.

االيراني«آر يو واليبال» يسجل رقم ًا قياسي ًا بمشاركته دولي ًا
ق��ال احم��د ش��جاعيان مستش��ار انت��اج فيلم «اري��و واليب��ال» ان الفیلم سيش��ارك في
مهرجانيين لالفالم في امريكا مطلع العام  2019ليس��جل رقما قياس��يا بمش��اركته في
 250مهرجانا دوليا.
واضاف «احمد شجاعيان» الثالثاء ان الفیلم شارك خالل العام  2018في  248مهرجانا
دوليا وحصل علی  70جائزة .
وبي��ن ش��جاعيان انه الفیلم سيش��ارك في  26يناير  2019في مهرج��ان Los Angeles
 Cine Festث��م يش��ارك ف��ي فبراي��ر  2019في مهرج��ان  iNDIE FILM FESTفي الواليات
المتحدة االمريكية ليبلغ عدد المهرجانات الدولية التي شارك فيها  250مهرجانا.
واوضح ان احداث الفيلم تدور حول مجموعة من الالجئين العرب يصلون الى حدود
دول��ة تتكل��م االنجليزي��ة ويج��دون الح��دود مغلقة لذلك يش��تبكون كل ي��وم مع حرس
الحدود الى ان يتمكن عدد من االطفال ايجاد طريقة لتفاهم الطرفين.
والفنانون المشاركون في الفیلم هم شيخ محبوبي وياسمين صلحي وحامد ندري
وابراهيم عموره و مهدي حسيني ومحسن داداش زاده.

«إيسيسكو» تعلن  2019عام ًا
للتراث بالعالم اإلسالمي
أعلنت المنظمة اإلس�لامية للتربية والعلوم
والثقاف��ة (إيسيس��كو) ،تحدي��د الع��ام  2019كعام
للتراث في العالم اإلس�لامي ،وذلك تنفيذاً لقرار
المؤتمر اإلسالمي العاشر لوزراء الثقافة.
دعت اإليسيسكو في بيان لها ،الدول األعضاء
إل��ى اتخاذ اإلج��راءات الالزمة لتخليد هذا الحدث
المه��مّ .
وذك��رت ف��ي بيانه��ا ،بعراقة تاري��خ العالم
اإلس�لامي وبتـمـ ّيـ��ز موروث��ه الحض��اري والثقاف��ي
الغن��ي والمتن��وع ،بفض��ل انفتاح��ه وتفاعل��ه أخ��ذاً
وعطا ًء ،مع الثقافات اإلنسانية المتعـددة المصادر،
ومن خالل إبداعات المفكرين والمثقفين والعلماء
واألدباء والشعراء والفنانين والمعماريين والصناع
التقليديين.
وأك��دت الحاج��ة إلى دع��م لجنة الت��راث في
العال��م اإلس�لامي التابع��ة له��ا ،وإل��ى مضاعف��ة
الجه��ود للمحافظ��ة عل��ى ه��ذا الت��راث الثقاف��ي،
وإيالئ��ه مزيداً من االهتمام في الخطط والبرامج
الثقافي��ة والتراثية ،بما يضم��ن إبراز تنوعه وغنى
خصائص��ه الجمالي��ة والثقافي��ة والحضاري��ة ف��ي
بعديها اإلسالمي.

وحث��ت اإليسيس��كو ال��دول األعض��اء عل��ى
تنظي��م أس��ابيع ثقافي��ة ح��ول الت��راث الثقاف��ي
المقدس��ي ،بمناس��بة االحتف��اء بالق��دس عاصم ًة
للثقاف��ة اإلس�لامية لع��ام  ،2019ع��ن المنطق��ة
العربي��ة ،وعاصم��ة دائم��ة للثقاف��ة اإلس�لامية،
وتفعي��ل توأم��ة عواص��م الثقافة اإلس�لامية لس��نة
 2019مع مدينة القدس.
عل��ى جان��ب آخر ندد البي��ان بالتخريب الذي
يط��ال المعال��م التاريخي��ة والتراثي��ة ف��ي ع��دد
م��ن ال��دول اإلس�لامية ج��راء النزاع��ات والح��روب
والتط��رف ،داعي��ا ال��ى مواجه��ة ه��ذا الوض��ع عب��ر
االسترش��اد بمضامي��ن «مس��ار المنام��ة لتفعي��ل
العم��ل الثقاف��ي اإلس�لامي لمواجه��ة التط��رف
والطائفي��ة واإلرهاب» وكذلك «إعالن البحرين
حول حماية التراث االنس��اني ومواجهة التطرف»
الصادري��ن ع��ن المؤتم��ر اإلس�لامي االس��تثنائي
لوزراء الثقافة في نوفمبر الماضي.

