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محوره األول اإلنسان وشعوره وأحساسه

«فن الخيامية» ..تراث شعبي بروافد تاريخية ودينية واجتماعية

حضارة األمم ورقيها وعظمتها تقاس بمقياس حساس يرتفع أو
يهب��ط م��ع ارتفاع قيمة فنون هذه األمم ورقيها وثقافتها .والحضارة
في بدايتها كانت كلها من مصدر واحد هي محور اإلنس��ان األول
وشعوره وأحساسه عندما بدأ يتعامل مع البيئة التي عاش فيها .ثم
انعكس هذا االحس��اس والش��عور عندما اس��تخدم الخامات وصنعها
بي��ده وطوره��ا وأض��اف إليه��ا م��ن مظاه��ر الجم��ال .وتقدم اإلنس��ان
م��ع إكتش��افاته وم��ع نم��و فك��ره واحساس��ه .والمهت��م أو ال��دارس
لتاري��خ الفن��ون يج��د أنها عب��ارة عن حلقات متصل��ه تؤثر كل منها
ف��ي األخ��رى  -أو ه��ي مراح��ل كل منها تعبر عن عص��ر أو زمان وهي
متعاقبة ومتصلة كل منها تدفع األخرى وتعطيها دفعة حتى تبدأ
المرحلة الثانية بإنتهاء المرحلة األولى  .وتتابعت هذه المراحل عبر
الزم��ان حت��ى وصلت إلى زماننا هذا ...ويع��د «فن الخيامية» احدى
الفنون الحرفية التراثية التقليدية بمدينة القاهرة التاريخية.
* تعريف الخيامية:
تع��د الخيامي��ة م��ن الحرف التي تتعامل مع القم��اش ،فهی فن
الزخرف��ة بالقم��اش عل��ى القم��اش ،فباإلب��رة والخيط يت��م حياكة
التصميمات المختلفة على الصواوين والخيام واللوحات والوسائد
وغيرها ،فقد يس��تخدم القطن والقطيفة والحرير والس��تان والتيل
إضاف��ة ال��ى أقمش��ة القل��وع والجل��ود الرقيق��ة ،ويتم اس��تخدام كل
منه��ا تبع �اً لنوعي��ة التصمي��م والطلب علي��ه ،وهو ال��ذی يتكامل مع
مه��ارة الفن��ان ،وليس لكلهما غنى عن األخ��ر ،وتصميمات الخيامية

تتأرجح بين الجانبين النفعي والجمالي ،فمع تنوع الشكل والحجم
والوظيف��ة تتع��دد أيض �اً المف��ردات والتراكي��ب والعناص��ر الفني��ة،
فقد يستلهم الفنان عناصره من التراث الشعبي بروافده التاريخية
والدينية واالجتماعية ،وبين اإلتكاء على العنصر التاريخي منفرداً
حيث الطراز الفرعوني أو الروماني أو القبطي أو اإلسالمي.
التطور التاريخي لفن الخيامية_:
يذكر بعض الباحثين والمحللين أن المصري القديم هو أول
من عرف الخيامية في عصر بناء األهرامات ،حيث كانت تستخدم
كمظل��ة لرئي��س العم��ال ،أم��ا الفرع��ون فكان��ت تصن��ع ل��ه خيم��ة
للرح�لات ،فق��د ذك��ر ماس��بيرو في كتاب��ه «المومي��اوات الملكية»
أن هناك سرداقا من الجلد اكتشف من االسرة الحادية والعشرين
وه��و يع��د من القط��ع الفنية الن��ادرة بطريق��ة اإلضاف��ة (الخيامية)
الت��ي عث��ر عليه��ا ف��ي خبيئ��ة الدير البح��ري ،ونج��د أيض �اً أن بعض
مالبس الفراعنة مزخرفة بشرائط مضافة عن طريق التطريز مثل
رداء ت��وت عن��خ أم��ون الموج��ود بالمتح��ف المص��ری القدي��م ،كم��ا
توجد مجموعة من األش��رطة واألحزمة المنقوشة زخرفت بطريقة
الخيامي��ة ،وعل��ى الكراس��ي ال��تی عث��ر عليه��ا ف��ى مقب��رة رمس��يس
الثالث وجدت «خداديات  -وس��ائد» من القماش بها زخارف مضافة
بالقم��اش أيض �اً واالمثل��ة كثي��رة ف��ي التاري��خ المص��ري القدي��م.
أم��ا ع��ن العهدي��ن اليوناني والرومان��ي فقد اس��تخدمت الخيمة في
الجي��وش العس��كرية وكان له��ا ش��كل بيض��اوي يكس��ي م��ن الداخل

بالحري��ر والف��رو ،وأيضاً ظهر فن الخيامية في األش��رطة والجامات
المختلف��ة األش��كال واألحج��ام بها زخ��ارف مضاف��ة بالخياطة مثل
الزه��ور والعناص��ر النباتي��ة واألش��كال الهندس��ية البس��يطة بأل��وان
مختلف��ة .وع��ن العص��ر «البيزنط��ي» فقد عرف الفن��ان القبطي فن
الخيامية وابدع فيه من خالل أس��لوب الكنارات وهي نس��يج رفيع من
القماش كأش��رطة تحوي وحدات زخرفية ورس��ومات متتالية عبارة
عن جامات اغلبها دائرية أو بيضاوية أو مربعة أو مستطيلة وبداخل
هذه الجامات صور األنبياء أو المالئكة يحيطها براويز هندس��ية أو
م��ا يش��به الحبال والمصف��ورات وباقي األرضية مش��غولة بوحدات أو
تفريغات نباتية بس��يطة الخطوط ،وبعد أن يتم ش��غل هذه الكنارات
تح��اك بفتحات وأط��راف الرداء كحليات زخرفي��ة له وخاصة حول
فتح��ة الرقب��ة والصدر وأط��راف األكمام وأطراف الرداء من أس��فل.
كم��ا ع��رف الفن��ان البيزنط��ي أس��لوب التطريز والمخرم��ات وأثري
بهما منسوجاته .
كم��ا بلغ��ت صناع��ة الخي��ام قمة الرق��ي قبل الفتح اإلس�لامي
العربي ومع دخول اإلس�لام مصر ظهرت المنتجات المس��تلهمة من
روح الدين الجديد ،فظهرت األعالم والبيارق لمش��ايخ الطرق ،فكان
يكتب عليها لفظ الجاللة «اهلل» واسم الرسول الكريم محمد«صلى
اهلل عليه واله وسلم» إضافة الى كثير من العبارات الدينية واآليات
القرآني��ة ،أم��ا الزخ��ارف فمأخوذة م��ن اإلطارات العلوية للمس��اجد.
كما ظهر أيضاً كساوي األضرحة المطرزة ،والمعلقات الحائطية
وهي آليات قرآنية مثل «أنا فتحنا لك فتحا مبينا» وغيرها منفذة
بطريق��ة اإلضاف��ة ومحاط��ة بإط��ار خارج��ي على هيئة مس��تطيل أو
دائ��رة إضاف��ة إل��ى بعض الزخ��ارف اإلس�لامية  ،كما ظه��ر معلقات
تمث��ل البيئ��ة الش��عبية ومناظ��ر الري��ف المص��ري وكله��ا منف��ذة
بطريق��ة اإلضاف��ة والتطري��ز .وعلى نفس المنوال ظه��رت المفارش
والس��تائر والوس��ائد وتلبيس��ات األس��قف بعرائس��ها ذات المش��كاوات
المالدة والتنورة كزي للراقصين الشعبيين في الطقوس الصوفية،
عالوة على مالبس وحقائب الس��يدات ،وقد تطورت الخيامية بش��كل
ع��ام ف��ي العصر اإلس�لامي وخاصة العصر المملوكي التي ش��هدت
فيه الخيامية أوج ازدهارها في ظل تس��ابق األمراء والس�لاطين على
إقتناء كل غال وثمين .
ومع نهاية ذلك العهد عام  1517كانت بداية العهد العثماني
ال��ذي كان بمثاب��ة الكارث��ة على الحرف والفن��ون اليدوية في مصر
حيث رحل أصحاب ما يقرب من خمسين حرفة الى األستانة وبدأت
مص��ر ف��ي اإلنج��اب م��رة أخ��رى حت��ى عص��ر محم��د عل��ي وتوجيهه
البوصل��ة نح��و ثقاف��ة الغ��رب الحالله��ا مح��ل ثقاف��ة الش��رق ،وق��د
ح��دث تدريجي��ا حتى بل��غ ذروته في عه��د الخديوي اس��ماعيل الذي
تحول فيه المزاج الش��رقي صوب الغرب ،مما أدى الى تقوقع الفنون
الحرفي��ة ف��ي حواري وأزق��ة القاهرة حتى عصرنا ،وم��ع مرور القرون
وب��كل م��ا يح��دث م��ن مخطط لمحو ت��راث وهوي��ة الفن��ان المصري
بأس��م فن��ون ما بعد الحداثة تش��رق ش��مس ي��وم جديد بمي�لاد أبناء
أصحاب هوية وأصل مصري ذو وعي وثقافة قادر على إحياء التراث
الفني وجماله وإستمرار فن الخيامية بأبسط وسائل التعليم وآليات
التنفيذ في نشر أهمية التراث المصري لنا ولألجيال القادمة .
إعداد  /هبة عريبة

في اطار مساع لاللتحاق باالتحاد العاملي لطريق الحرير

ناشرون ايرانيون يقيمون عالقات تعاون مع دور نشر صينية
أقدم أربعة ناش��رين ايرانين بهدف كس��ب ثقة الناشرين الصينين
واالنضم��ام إل��ى االتح��اد العالمي لطري��ق الحرير على إج��راء مباحثات
وإبرام عقود مع ناشر صيني ينشط في مجال الكتب الجامعية.
وقد جاء في االنباء انه أجرى أربعة ناشرين ايرانيين ناشيطین في
مج��ال الط��ب التقلیدي ،المس��رح ،الكت��ب الجامعي��ة واالدب القصصي،
وذل��ك بالتع��اون م��ع وكال��ة تم��اس األدبي��ة مباحثات مع ناش��ر صيني
ف��ي مج��ال الكت��ب الجامعي��ة ،ودارت المباحث��ات األولي��ة ح��ول كيفي��ة
إقام��ة عالق��ات تعاون« .بوريا نيكإقبال» المدير األدبي لدار نش��ر «نودا»
الت��ي تعتب��ر إحدى دور النش��ر التي بدأت بإجراء مباحثات مع منش��ورات
«زنمين» للكتب الجامعية.
وقال إن المجموعة التي تعمل في دار نشر «نودا» ينشطون برمتهم
في مجال المسرح ،مضيفاً :أقمنا عام 2017م في مدينة شانغهاي الصينة
عرضاً مسرحياً للجمهور الصيني وهكذا بدأ االتصال ،مشيراً :إن كتاب
«حمي��د رضا نعيم��ي» لعب دوراً فاع ًال في بلوره ه��ذا االتصال ،موضحاً:
الكت��اب الذي اقترحته منش��ورات «رنمين» الصينية يش��تمل على ثالثة
اعمال «كارنفال باختين ،شوايك وريتشارد» ومن أجل ايجاد التناسق
واالنس��جام م��ع ه��ذا العم��ل أقدم حميد رض��ا نعيمي على جم��ع اعماله
الثالثة« :سقراط ،ريتشارد وشوايك الجندي الساذج « ضمن مجموعة
واح��دة حمل��ت عن��وان «الف��رح والح��زن» .وأش��ار نيكاقبال إلى اس��تمرار

عالق��ات التع��اون الثقاف��ي بي��ن الناش��رين االيرانيين والصيني��ن ،قائ ًال:
نتطل��ع لتطوي��ر ه��ذا التعاون واس��تمراره خالل إقامة فعالي��ات مهرجان
فجر المسرحي .يعتبر الكتاب في أنحاء العالم سلعة ثقافية ومن خالله
يقيمون عالقات مع سائر الدول األخرى.
* الشروط الخاصة إلقامة عالقات مع الناشرين األجانب
الس��يد حس��ين عابدين��ي مدي��ر دار نش��ر «س��فير ارده��ال» أح��د
الناش��رين الذين تواصلوا مع دار نش��ر رنمين الصينية للكتب الجامعية
به��دف إقام��ة عالق��ات تع��اون ،أش��ار أنه قد ش��ارك من قبل ف��ي المعارض
الخارجي��ة كمع��رض فرانكفورت ،معرب �اً :أدرك��ت أن إقامة عالقات مع
الناش��رين األجان��ب ل��ه ش��روطه الخاصة ،لهذا الس��بب للتعريف بش��كل
أفضل بدار نشر «سفير اردهال» نقيم اتصاالت عن طريق وكالة تماس
األدبية مع دور النشر في باقي الدول.
وأعلن أنه تم اقتراح كتابين في مجال الثقافة والعادات الصينية
عن طريق وكالة تماس األدبية لداره ،مضيفاً :ان الناش��رین االيرانيین
غير ملزمین بمراعاة حقوق النش��ر في منش��وراتهم ،لهذا الس��بب هناك
مالم��ح آخ��ذة ف��ي التبلور لبناء الثقة بين الناش��رين ف��ي كال البلدین؛
ايران والصين.
وح��ول اإلج��راءات المتخ��ذة لتطوير العالقات بين ناش��ري الصين
واي��ران ق��ال عابدين��ي :أسس��ت الصي��ن اتح��اداً تح��ت مس��مى «طري��ق
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الحرير» ،يمنح هذا االتحاد عضويته للدول الواقعة على أطراف طريق
الحرير ،نبذل مس��اعينا كناش��رين لنقيم نشاطات نتمكن على ضوئها
من تقديم أنفسنا للعالم .وضمن إشارته إلى أن جامعة رنمين الصينية
تختص في مجال الثقافة والعادات الصينية قال :نس��عى لنش��ر كتبنا
في الصين ألن الصين دولة عظمى ذات تعداد سكاني كبير ،فإذا اقتنت
المؤسسات الصينية هذه الكتب فحسب لغطت عدداً كبيراً من الكتب.
وكشف مدير دار نشر «سفير اردهال» أن الكتابين المقترحين من
هذه الدار قيد الترجمة ،معرباً :كتاب «اآلداب الدينية» و«الموس��يقى
والتقالي��د الثقافي��ة في الصي��ن» قيد الطباعة وهن��اك مباحثات جارية
حول كتاب يدور حول قضايا البيئة.
* جامعة رنمين مؤسس اتحاد «طريق الحرير»
تعتب��ر منش��ورات جامعة رنمين أكبر ناش��ر متخص��ص في الكتب
الجامعية في الصين فقد تم ترجمة كتبها إلى  27لغة ويدرس فيها ما
يناهز مليوني طالب عالوة على أنها تنشط في مجال الكتب الجامعية
وتع��د مؤس��س اتح��اد طري��ق الحري��ر أو ،one belt and one road
وم ّث��ل هذه المنش��ورات في معرض كتاب طه��ران الدولي للكتاب رئيس
منشورات رنمين لي يانغ كيانك ،المدير التنفيذي لمنشورات رنمين
ونغ لي ،ومدير المببعات سانغ بينغ هنغ ،والمدير القضائي هوو مياو ،و
مدير مركز التعاون الدولي في هذه المنشورات يوالندا لي او.

السياحة في ايران

اخبار السينما
الرسوم املتحركة االیرانیة تتألق في مهرجان سيئول
حقق��ت س��بعة اف�لام الرس��وم
المتحرك��ة م��ن اي��ران تألق��ا ف��ي
مهرجان س��يئول للكارتون والرسوم
المتحرك��ة الثال��ث والعش��رين
الذي استضافته كوريا الجنوبية.
وس��يتم ع��رض ه��ذه الرس��وم
المتحرك��ة بم��ا فيه��ا فيل��م
«ماك��ول» للمخ��رج االيران��ي
«محس��ن رض��ا ب��ور» ف��ي منافس��ات
االف�لام القصي��رة وفيل��م «اب��ن
البح��ر» للمخ��رج االيران��ي االخ��ر
«جالل��ي يكت��ا» ف��ي ف��رع اف�لام
االطف��ال واليافعي��ن خ�لال ال��دورة
الثالثة والعش��رين لمهرجان س��يئول للرس��وم المتحركة الذي س��يجري في الفترة من 17
حتى  21اغسطس  -اب القادم.
وتش��ارك ف��ي ه��ذا المهرج��ان  5اف�لام ايراني��ة للرس��وم المتحرك��ة وه��ي فيل��م
«االس��ود واالبي��ض» م��ن اخ��راج «محم��د عل��ي س��ليمان زاده» و«ك��وزن» م��ن اخ��راج
«مجتب��ى موس��وي» و«االرن��ب الصي��اد» م��ن اخ��راج «محم��د امي��ن كمال��ي» وفيل��م
«هي��وال االس��ود» م��ن اخ��راج «ريحان��ه كاوش» و«عل��ي رئي��س» وفيل��م «ناقص» م��ن اخراج
«عرفا بارس بور».

تشييد مدينتني مصريتني في ايران لـتصوير مسلسل«موسى (ع)»
اعل��ن احم��د ميرعالئ��ي منت��ج
مسلس��ل «موس��ى(ع)» ب��ان صح��ة
جم��ال ش��ورجة تحس��نت وقريب �اً
س��يبدأ بانش��اء ديك��ورات مدينتي��ن
مصريتي��ن لمواقع تصوير مش��اهد
المسلسل.
وق��ال ميرعالئي موضحاً :لقد
تحس��ن الوض��ع الصح��ي لجم��ال
ش��ورجة ونأم��ل ان يحض��ر مواق��ع
العم��ل ،وف��ي نيتن��ا ان نبن��ي قريب �اً
ديك��ورات مدينتي��ن مصريتي��ن
لمواقع التصوير وسنس��تفيد ايضاً
م��ن ديك��ورات مسلس��ل «يوس��ف
الصديق» .واضاف ميرعالئي حول فيما اذا اس��توجب س��فر فريق عمل المسلس��ل الى خارج
البالد لتصوير بعض المش��اهد قائ ً
ال :ليس في نيتنا الس��فر الى خارج ايران لغرض تصوير
بع��ض مش��اهد المسلس��ل او غي��ر ذل��ك ،فنحن نمل��ك االمكاني��ات الكافية لصنع مسلس��ل
جيد وقوي.
وكان المنت��ج والمخ��رج االيران��ي جم��ال ش��ورجة ق��د دخ��ل المستش��فى اث��ر اصابت��ة
بالس��كتة الدماغي��ة وق��د تحس��نت حال��ه وحالي �اً يمر مسلس��ل «النب��ي موس��ى(ع)» بمراحله
التحضيري��ة و س��تنطلق عملي��ة تصوي��ره خ�لال الخري��ف المقب��ل حس��ب م��ا اعلنه ش��ورجة
قبل ذلك.
ومن المقرر ان يخرج ش��ورجة ثالث نس��خ س��ينمائية بمواصفات عالمية لعرضها دولياً،
من مسلسل «النبي موسى(ع)» الذي يتألف من  50حلقة.
وسيمثل بعض ادوار المسلسل فنانون غير ايرانيين من سوريا ومصر ولبنان وتركيا.

دعوة لـ  7افالم ايرانية للمشاركة في مهرجان « »SICAF
وج��ه مهرج��ان « »SICAF
الدول��ي الف�لام االنيميش��ن ال��ذي
س��تقام دورت��ه الثالث��ة م��ن  17ال��ى
 21اغس��طس الق��ادم ف��ي عاصم��ة
كوري��ا الجنوبي��ة س��يئول ،دع��وة
الى س��بعة اف�لام انيميش��ن ايرانية
للمشاركة في فعاليته.
واالف�لام االيراني��ة الت��ي
ستشارك في مهرجان « »SICAF
الدول��ي ه��ي« :المأك��ول» (خوردة
ش��دة) للمخرج محسن رضابور في
قس��م مس��ابقة االف�لام القصي��رة،
«اب��ن البح��ر» (بس��ر دري��ا) للمخ��رج عب��اس جالل��ي يكت��ا في قس��م مس��ابقة اف�لام االطفال
واالش��بال ،وفيلم «اس��ود وابيض» (سياه وسفيد) للمخرج محمدعلي سليمان زادة« ،السيد
الوعل» (آقاي كوزن) للمخرج مجتبى موس��وي ،و«االرنب الصياد» (خركوش ش��كارجي)
للمخ��رج محمدامي��ن كمال��ي ف��ي قس��م مس��ابقة االف�لام القصي��رة« ،الوح��ش الصي��اد»
(هي��والي س��ياه) م��ن اخراج ريحان��ة كاوش وعلي رئيس وفيلم «الناق��ص» من اخراج عرفا
بارس بور في قسم مسابقة افالم االطفال.
وسيش��ارك ف��ي دورة ه��ذه الس��نة لمهرج��ان «  103 ”SICAFفيلم��ا م��ن  93دول��ة م��ن
مختلف انحاء العالم.

منظمة السياحة العاملية:
محافظ��ة إي�لام دي��ار عريق��ة تض��رب بجذوره��ا
بعم��ق التأري��خ البش��ري وجمي��ع نواحيه��ا محفوف��ة
باآلث��ار القديم��ة والمعال��م الطبيعي��ة الجميل��ة،
وكل ه��ذه الروائ��ع تتجلى بأح�لا صورها في مدينة
«دهل��ران» الجميل��ة الواقع��ة ف��ي أقص��ى الح��دود
الجنوبية الغربية للجمهورية اإلسالمية.
محافظ��ة إي�لام تق��ع ف��ي غرب��ي الجمهوري��ة
اإلس�لامية وله��ا حدود م��ع العراق ،والمع��روف عنها
تن��وع طبيعتها وتع��دد الحضارات الت��ي توالت عليها
طوال تأريخها الحافل ،ويمكن القول إن كل ما فيها
من تراث أصيل وطبيعة جميلة ينعكس��ان في مدينة
«دهل��ران» التي تعد مركزاً س��ياحياً هاماً في تلك
الديار.تحت��ل ه��ذه المدين��ة ثل��ث مس��احة محافظة
إي�لام وه��ي المدينة الكبيرة الوحي��دة التي تضم في
تقس��يماتها اإلداري��ة أرب��ع مراك��ز م��دن كبيرة هي
مركزه��ا وكذل��ك «وس��يان» و«بهل��ه» و«ميم��ه»
وكل واح��دة م��ن هذه المدن الجميل��ة لها معالمها
التراثية والطبيعية الخاصة بها وحتى األجواء فيها
مختلفة إلى حد ما مما أضفى عليها طالوة خاصة.

تراث أصيل يتجلى في مدينة «دهلران»

إيالم ..طبيعة جميلة ومعالم سياحية وأثرية متنوعة

* المعالم السياحية في دهلران
المعال��م الس��ياحية أثري��ة كان��ت أو طبيعي��ة

ف��ي مدين��ة دهل��ران متنوع��ة ،أهمه��ا ينابي��ع المي��اه
المعدني��ة والكه��وف ف��ي سالس��لها الجبلي��ة مث��ل

كه��ف «خف��اش» وينب��وع «قي��ر» وف��ي بداية الس��نة
الفارس��ية حي��ن أعي��اد الني��روز تس��تقبل الكثي��ر م��ن
الس��ائحين نظ��راً ألجوائه��ا المعتدل��ة وطبيعته��ا
الجميل��ة ف��ي تل��ك اآلونة.ف��ي قض��اء «موس��يان»
التاب��ع له��ا يوج��د تل أثري باس��م «عل��ي كش» وهو
يعد واحداً من اآلثار التأريخية القديمة التي يرجع
تأريخه��ا إل��ى آالف الس��نين ،إضاف��ة إل��ى العديد من
المناط��ق األثري��ة العريق��ة األخ��رى الت��ي حظي��ت
باهتمام علم��اء اآلثار.وأما قضائي «بهله» و«ميمه»
فهما أيضاً يضمان آثاراً عريقة لها تأريخ حافل ،ومن
أبرزها «قلعة ش��ياخ» وأحجار أثرية منقوش��ة ،فض ًال
ع��ن معال��م طبيعي��ة رائع��ة وش�لاالت جاري��ة بالمياه
العذبة.وإل��ى جانب ه��ذه اآلثار والمعال��م الطبيعية،
هن��اك كذل��ك العدي��د م��ن المراك��ز الديني��ة
المقدس��ة والكثير من مراقد أبناء وأحفاد أئمة أهل
البيت (عليهم الس�لام) أهمها مرقد الس��يد إبراهيم
(علي��ه الس�لام) الواق��ع ف��ي قري��ة «ب��ردي» التابع��ة
لناحية «زرين آباد» وحس��ب الشواهد التأريخية فهو
ابن اإلمام جعفر الصادق(ع).

 800مليون سائح يزورون املواقع الدينية بحلول
عام 2020
أعلن��ت منظم��ة الس��ياحة العالمي��ة أن
إحص��اءات الس��ياح لع��ام  2020س��تصل إل��ى
حوالي  1.2مليار ش��خص ،منهم  800مليون
سائح يزورون المواقع الدينية والمذهبية.
كم��ا أعلن��ت ه��ذه المنظم��ة ع��ن 300
موق��ع تاريخي إس�لامي ومس��يحي ف��ي لبنان
عل��ى قائم��ة األماك��ن الت��ي يزوره��ا الس��ياح
الدينيون والثقافيون.
وأعل��ن المستش��ار الثقاف��ي اللبنان��ي
ف��ي لبن��ان أن��ه نظ � ًرا لحقيق��ة أن لبن��ان
يش��كل مث��ا ً
ال للتعايش الس��لمي بي��ن األديان
واالهتم��ام بالتن��وع الدين��ي ووج��ود معال��م
طبيعي��ة وس��ياحية وإمكان��ات س��ياحية
في��ه ،ف��إن ه��ذا البل��د بالتع��اون م��ع األم��م
المتحدة والبن��ك العالمي وفي إطار خطته
التنموي��ة يتب��ع خط��ة لتطوي��ر الس��ياحة

الثقافي��ة الديني��ة .ويحتفظ لبن��ان بالعديد
م��ن المعال��م التاريخي��ة ،ويأم��ل رئي��س
ال��وزراء اللبنان��ي «س��عد الحري��ري» ب��أن
ي��ؤدي تفعي��ل ه��ذه الخط��ة ال��ى المزي��د
م��ن إيج��اد ف��رص العم��ل لش��باب ه��ذا
البل��د ودف��ع النم��و االقتص��ادي والتنمي��ة
في لبنان.
وس��تقود الخط��ة لبن��ان إل��ى خريط��ة
الس��ياحة الديني��ة ف��ي العال��م وسيش��ارك
خبراء من إيطاليا في تنفيذها.
جدي��ر بالذك��ر أن منظم��ة الس��ياحة
العالمي��ة ه��ي منظمة تابع��ة لألمم المتحدة
تهت��م بش��ؤون ال��دول من الناحية الس��ياحية،
وتص��در اإلحصائي��ات المتعلق��ة بالطل��ب
والع��رض الس��ياحي عل��ى مس��توى العال��م،
ومقرها في مدريد.

