
 

 

 امللتقى العريب للرتاث الثقايف

قلمييٍة حلفظ الرتاث والرتوجي هل  حواراٌت فكريٌة لتوجيه رؤيٍة ا 

 الشارقة، ال مارات العربية املتحدة

ىل  6من   2018ش باط/ فرباير  8ا 

 ملاذا هذا امللتقى! -أ ولا 

ال ثريّة من حوهل وما يرتبط هبا من التّحف  العامئرتنبع الّرواايت واحلاكايت عن الرّتاث الثّقايّف من التّفاعل الطويل بني ال نسان و 

والفنون الشعبّية واللّغات واللّهجات اخملتلفة. وتغتين املعارف عن الرتاث من خالل البحث العلمي يف هذه املواقع أ و يف السجالت 

يف ة. واملنطقة العربية، بتنوع بيئاهتا اجلغرافية، موطٌن جملموعاٍت برشيٍة متعددٍة، تمتتع لكٌّ مهنا بذخريٍة تراثيٍة فريدٍة تتجسد التارخيي

 ممارساٍت ثقافيٍّة متنّوعٍة، لتزال تظهر يف العمران والفللكور والسري الشعبية وال مثال والنوادر والطرائف، بل يف لك أ شاكل التعبري

 قايف.الث

لرتاث جتربةا ذات أ بعاٍد امشهداا طبيعياا روحاا جتعل  تُضفي ال صوات والرواحئ عىل املاكن سواء اكن مبىنا أ و حتفةا أ و سوقاا يف مدينٍة أ و

هنا تذكرٌي ابملشاعر واملعاين  والقمي اليت وجدانيٍة ترّسـخ املايض يف احلارض. ال طالل والآثـار شـاهـٌد ماّديٌّ عىل ال قوام الّراحةل، ا 

و يف ِارتبطت ابملاكن حني اكن حيّاا يف الزمن، والرتاث نس يٌج يربط اجملمتعات معاا بتارخٍي مشرتٍك ملنطقٍة توارثهتا حضاراٌت متعاقبة، وه

اخةٌل وخمتلٌف نفس الوقت رابط الفرد ابمجلاعة، فهو رمز هويته ومبعث خفره. ذلا، فا ن حمّددات الرتاث والثّقافة معقـّدٌة ومتشابكٌة ومتد

 علهيا بدرجاٍت متفاوتٍة تعمتد عىل املاكن واجملمتع املعيّن.

قلميي والهوايت احمللية داخل املنطقة، نتيجة التجربة البرشيّة عبـر الزمن، جعل فهم الرتاث متبايناا من م  ن اِلختالف والتباين ال  نطقة ا 

دارته يف املنطقة العربية تأ ثّراا كبرياا ل خرى. ومنذ الفرتة العامثنية واِلس تعامر ال ورويب تأ ثـّ  ر مفهوم الرّتاث الثقايّف وِاسرتاتيجيات ا 

ابملسترشقني اذلين درسوا وقّدموا ما مسوه الرشق وماضيه وهويته يف قالٍب غريٍب عن الرتاث. اكن تقدمي الرتاث يتجاهل املوروث 

م يف متاحف مّصمها ال وروبيون مضن منظوٍر غريٍب احلي للمجمتعات احمللية، بل اكن يُنظر هل، غالباا، عىل أ نه  معروٌض متحفٌي يُقدَّ

ن ِاس مترار عمل املتاحف عىل هذا النسق  نتاج الثقافة وعرضها ابلشلك حىتللآاثر والتارخي. ا   زمننا احلارض ل يشجع مشاركة اجملمتع يف ا 

طار  الفلسفات الغربية وتصّوراهتا للرتاث الثقايف، وليزال العديُد من الاكيف، كام أ ن عدداا من قوانني الآاثر يف املنطقة تطورت مضن ا 

 تكل القوانني انفذاا منذ منتصف القرن العرشين حىت الآن بدون تنقيح، حىت ولو مت حتديث بعضها من زوااي معينة.

ىل هذا اليوم، ول تزال قلميي املشرتك يف املنطقة العربية ضبابياا ا  ، والبياانت  ول يزال مفهوم الرتاث ال  املصطلحات التقنية انقصةا

ح وأ دوات التحليل والتقيمي حشيحةا أ و غري فعاةل، وذلكل تربز أ مهية تبين خطوٍط توجهييٍة ل دارة الرتاث الثقايف يف العامل العريب تُتي

 واملؤرخني وخمتيص احلفظ والفللكور واملهمتني مشاركة علامء الآثـار واملعامريني واجلغرافيني وعلامء ال نرثوبولوجيا وعلامء اِلجامتع والفنانني

 والساكن.   

قلميي ومكنونه ماثةٌل يف املنابر ال عالمية احلديثة، مثل ال فالم واملسلسالت التلفزيونية  ن حماولت ِاس تكشاف الرتاث الثقايف ال  ا 

 تراثيةا بطرٍق خمتلفٍة ولكننا، مع ذكل، لنزال نفتقر واملوس يقى وال داء الشعري، كام أ ن ال دب العريب من روايٍة ومرسحٍ تناول مواضيع  

م يف املايض وما يُعرض الآن يف هذه املنابر ماكنيات اِلس تفادة منه يف تشجيع اِلستامثر  دلراسٍة وحتقيٍق نقدٍيّ شامٍل فامي قُّدِ ِلكتشاف ا 
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ل خرى اليت تتطلب مزيداا من ادلراسة، هو تنّوع املعتقدات . أ حد اجلوانب ايف الرتاث الثقايف للمنطقة وراء احلدود الوطنية ل قطارها

س تفادة من التوعية وللكشف عن املفهوم السائد ملعىن الرتاث؛ من الرضوري أ ن نفهم كيف الِ وعدم وضوح رؤية الرتاث من خاللها. ول

 تسهم هذه املعتقدات يف تشكيل وعي اجملمتع ابلرتاث الثقايف.

للتلف والتدهور الطبيعي اذلي يتعرض بال ضافة  مفرتٍق حرج، فالرتاث مل يكن يوماا همدداا كام هو الآن، ف يقف العامل العريب اليوم عىل

ذا  هل الرتاث، زادت ال خطار النامجة عن توّسـع ال نشطة البشـرية والتدمري املتعمد وال هامل. ورمغ تكل الهتديدات فالرتاث الثقايف، ا 

مشل اجملمتع، وقبول الآخر، وتعزيز ثقافة السالم، وقد يكون الرتاث الثقايف أ يضاا وس يةل حلل املظامل ما أُحسن ِاس تخدامه، أ داٌة لمّل 

 ورفع الّضْيـم. 

عضو اجمللس ال عىل دلوةل ال مارات  صاحب السمّو الش يخ ادلكتور سلطان بن محمد القامسييف هذا الس ياق الواسع، وحتت رعاية 

مارة الش يكرومالعربية املتحدة وحامك ا  قلميي حلفظ الرتاث الثقايف )ا  الشارقة( ملتقىا لتطوير فلسفة الرتاث  -ارقة، ينّظـم املركز ال 

قلميية، لتنش يط احلفاظ عىل ال ماكن الرتاثية وال عامل الفنية يف ا لعامل ومقارابت احلفاظ عليه بناءا عىل املفاهمي واملعطيات احمللية وال 

 العريب والتعريف هبا.

مــارة الشارقة يف الفرتة ما بني يُقام املل  ، ويتأ لف من جلساٍت فكريٍة وورشات معٍل يوميٍة 2018ش باط/ فرباير عام  8و 6تقى يف ا 

وحلقات حبٍث ملناقشة املفاهمي الفلسفية والقمي اليت تسرتشد هبا ممارسات احلفظ يف املنطقة، ولتحديد اِلحتياجات وتطوير خطة معٍل 

ل عىل نرش مداولت ملعاجلهتا. اللغة املعمت دة للملتقى يه العربية، وس يوفّر املنظمون ترمجةا فوريةا للمتحدثني ابللغة ال نلكزيية، كام س ُيعم 

 امللتقى.

 ال هداف -اثنياا 

م الثقافية، وطرح أ   ىل ِاس تعراض القيـ  س ئةٍل من خالل عقد هذا امللتقى، يُتوقع أ ن تفيض املشاراكت لتحفزي احلوار البنّاء اذلي هيدف ا 

قلمييٍة ِاسترشافيّة.  وعىل وجه التحديد:  هامٍة برؤيٍة ا 

 املادي يف  حتفزي خرباء ومفكرين يف اجملالت الثقافية املتنوعة ملناقشة املفاهمي املرتبطة بأ سس حفظ الرتاث الثقايف

 العامل العريب؛

 ت واملفاهمي ادلينية، واملؤسسات مناقشة التأ ثريات عىل س ياسات وممارسات حفظ الرتاث )اكِلسترشاق، واملعتقدا

ادلولية املتخصصة يف الثقافة أ و الرتاث، والعوامل اِلقتصادية اليت وضعت النظم الرتاثية واملناقشات يف املنطقة 

 مضن المنوذج القامئ(؛

 ملنطقة العربية، وأ مهيته واملعاين اليت حيملها الرتاث املادي كام تراها اجملمتعات يف ا التعريف مباهية الرتاث الثقايف

 ورضورة احلفاظ علهيا؛

 دراسة وحتليل دور ال عالم والرتبية يف صياغة مفهوم الرتاث يف الثقافة السائدة؛ 

 .توفري منبـٍر ذلوي اِلهامتمات يف املنطقة من الباحثني ليشاركوا ويسهموا يف املناقشات واحملاداثت اجلارية 

يكروم يكروم ختدم املنطقة الشارقة عىل حتقيق أ هد-وس يعمل مركز ا  قلمييٍة ملنظمة ا  اف امللتقى ومتابعة نتاجئه من خالل رسالته مكدرسٍة ا 

 وتسهم يف نرش املعرفة عىل اكفة املس توايت املهنية واملؤسساتية واجملمتعية.، العربية يف احلفاظ عىل الرتاث الثقايف والرتوجي هل
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 الهيلك واملواضيع املقرتحة   -اثلثاا   

يعين الرتاث الثقايف يف العامل العريب؟ وما اذلي  ماذاحول:  ال ولامللتقى عىل مدى ثالثة أ ايم، وس تدور مناقشات اليوم يُعقد 

نعتربه ذا قمية، للوصول لفهٍم واحٍض يف تعريف ما نتحّدث عنه عند البحث يف حفظ الرتاث الثقايف يف املنطقة. وسريكّـز اليوم 

قلميّي احلايل،  ملاذاعىل ال س باب اليت جتعل احلفاظ عىل الرتاث رضورةا ملحة،  الثاين حنافظ عىل الرتاث الثقايف؟ وعىل املناخ ال 

ما يه الاسرتاتيجية الُفضىل، وما يه احللول  حنافظ عىل الرتاث؟ كيف، الثالثوالهتديدات اليت تواجه الرتاث. وسيناقش اليوم 

ىل معاجلة املسائل قابةل التحقيق. بشلٍك عامٍ  ىل تسليط الضوء عىل الاحتياجات ال ساس ية للمنطقة اليوم، وا  ، يسعى امللتقى ا 

ت يل لكَّ جلسٍة ورشُة معٍل لتداول ال فاكر املطروحة بني املفكّـرين من خمتلف  املتعلقة مبا نعتربه قيّـاما. لتحقيق هذه الغاية س  

 التخصصات وصياغهتا وتلخيصها.

ص حمارض ورشات العمل ِلس تخالص رساةٍل عن الرتاث الثقايف من امللتقى للجمهور املس هتدف، ويف اليوم ال خ ري، س ُتلخَّ

يكروم  الشارقة يف خدمة املنطقة العربية. -ولوضع توصيات امللتقى اليت س تدمع معل مركز ا 

 امجلهور املس هتدف -رابعاا 

 : يف جمال حفظ الرتاث الثقايفيس هتدف امللتقى العريب للرتاث الثقايف الناشطني والعاملني

 املفكرون والفالسفة واملؤرخون وعلامء ال نثـروبولوجيا ذوو اخلربة يف ادلراسات الاجامتعية والثقافية؛ 

 الفنانون واملوس يقيون والشعراء وال عالميون والصحفيون؛ 

  يون اذلين ميلكون معرفةا واسعةا املهندسون املعامريون، واخملططون احلرضيون، وعلامء الآثـار، واحلافظون أ و املهن

 يف دراسات الرتاث الثقايف؛

 املهنيون ذوو اخلربة اذلين يعملون يف جمال الترشيعات و/أ و توثيق ال جْتار غري املرشوع ابلرتاث الثقايف؛ 

 املدرسون والباحثون الناشطون يف حفظ الرتاث الثقايف والتوثيق؛ 

 يف املتاحف ويف مواقع الرتاث؛ مديرو الرتاث الثقايف/املامرسون العاملون 

 قادة اجملمتع احمليل وممثلوه؛ 

 .الباحثون أ و طالب ادلراسات العليـا من مجيع التخصصات املرتبطة حبفظ الرتاث 

 اخملرجات والنتاجئ املتوقعة -خامساا 

ملنطقة من أ جل الارتقاء مبهنجيات احلفاظ النتاجئ واخملرجات املتوقعة للملتقى يه القراءة النقدية ملفهوم الرتاث الثقايف وخصوصيته يف ا

قلميي. وعىل وجه التحديد ستشمل النتاجئ:  ِانطالقاا من منظوٍر ا 

 نرش أ وراق معل امللتقى ل اتحهتا للمفكرين واخملتصني؛ 

 توصياٍت ِاسرتاتيجيةا ملتابعة نتاج امللتقى؛ 

  عالميةا من امللتقى حول مفهوم وخصوصية الرتاث الثقايف يف  الوطن العريب ورضورة احلفاظ عليه.رساةلا ا 

يكروم يـكروم وا  صاته عىل موقعْي ا  لكرتونيني.-س ينرُشُ املركُز نتاجئ  امللتقى الرئيس ية وُملخَّ  الشارقة ال 


