
 

 

 امللتقى العريب للرتاث الثقايف

قلمييٍة حلفظ الرتاث والرتوجي هل  حواراٌت فكريٌة لتوجيه رؤيٍة ا 

 العربية املتحدةالشارقة، ال مارات 

ىل  6من   2018ش باط/ فرباير  8ا 

 وصف اجللسات

 اجللسة احلوارية الأوىل/ اليوم الأول: 

 مفاهمي الرتاث الثقايف يف املنطقة العربية:

خاصة عىل مس توى اجملمتعات احمللية اخملتلفة اليت س ميثلها رتكز اجللسة الأوىل عىل التعرف عىل الفروقات الاكمنة بني مفاهمي الرتاث، س

ثراء فهمنا وتقديران امجلاعي للرتاث، وتشكيل أأرضيٍة  ىل ا  متحدثون ممزيون من خمتلف أأرجاء املنطقة العربية. سوف هتدف املناقشات ا 

 ول الأس ئةل العامة التالية: مشرتكٍة حول ماهية املوضوع املطروح للنقاش خالل املنتدى. س تدور نقاشات هذه اجللسة ح

  ومن اذلي يقرر؟ من يقرر أأن قطعًة أأو مبىًن ما هو تراث؟ ،  كيف يُصنع الرتاث؟ أأو، ما اذلي يُنظر هل عىل أأنه قميم

  كيف يؤثمر وصف ماكٍن ما بأأنه ترايثٌّ عىل التعامل مع املاكن وفق الثقافة السائدة؟ وكيف تُقدر القمية الاكمنة فيه؟ 

 طار ال ظروف احلالية اليت متر هبا املنطقة العربية، هل للرتاث الثقايف دوٌر يف توحيد اجملمتعات من هجة، ويف ربط الأفراد يف ا 

 واجملمتعات مباكٍن أأو أأثٍر أأو تعابري فنيٍة من هجٍة أأخرى؟ 

  قلميية يف املنطقة العربية؟ ما يه؟ وكيف تسامه الأ ا عىل الرمغ اخملتلفة للمنطقة العر  قالميهل هناك ثقافة ا  بية يف تكويهنا وتبنّيم

 من التعددايت الثقافية يف هذه الأقالمي؟ 

 اجللسة احلوارية الثانية/ اليوم الأول: 

 الرتاث الثقايف مضن س ياق " الثقافة السائدة" يف املنطقة العربية:

سوراي أأو لبنان، كام أأن امجلهور اذلي  من الطبيعي أأن توجد يف مكتبات املغرب أأو اجلزائر أأو تونس كتٌب لنارشين من العراق أأو

مارات العربية املتحدة مثاًل هو مجهور املنطقة العربية بأأرسها. سوف  تس هتدفه القنوات الفضائية اليت تُبث من مرص أأو لبنان أأو ال 

قى وغريها، ودورها يف تكوين تتناول هذه اجللسُة الطبيعَة التفاعلية بني الوسائط ال عالمية اخملتلفة، مثل السيامن واملرسح واملوس ي

ن، العنارص الثقافية اخملتلفة يف وعي اجملمتع، خاصًة فكرة الرتاث الثقايف. من خالل حلقة نقاش جملموعة من الفنانني واملفكرين املمتزيي

عالم يف تشكيل الثقافة ستبحث هذه اجللسة ِانعاكس واقع الثقافة العامة عىل ما يتناوهل ويقدمه ال عالم، ويف املقابل، تأأثري هذا ال  

العامة، وقدرة ال عالم عىل تعزيز دور الثقافة يف خلق أأو تعزيز ال حساس ابلنامتء للمنطقة كلك. تبني ال حصاءات أأن عدَد مس تخديم 

وار أأيضاً تأأثري وسائل التواصل اِلجامتعي يف املنطقة العربية أأعىل بكثري من املتوسط مقارنة مبناطق العامل الأخرى، وذلكل س يتناول احل

نرتنت ومواقع التواصل الاجامتعي كواحدٍة من هذه الوسائط ال عالمية الفعاةل. تشمل الأس ئةل اليت س تتناولها هذه اجللسة:   ال 
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   ،كيف يؤثر ال عالم بأأشاكهل اخملتلفة من الأفالم واملوس يقى والأدب والشعر والرواايت عىل الوعي العام ابلرتاث الثقايف

 ص الرتاث الثقايف املادي؟ وبشلٍك خا

  نرتنت ومواقع التواصل الاجامتعي يف تشكيل مفهوم الرتاث الثقايف؟  ما دور ال 

  اجللسة احلوارية الثالثة/ اليوم الثاين:

 أأمهية الرتاث الثقايف يف املنطقة: 

جممتعٍ ما أأن حيافظ عىل ماكٍن ترايٍث دون معرفٍة وتقديٍر لقصة هذا املاكن، من روح املاكن، مفن الصعب عىل   ليتجزأأ قصة الرتاث جزءٌ 

عالوًة عىل ذكل، تُعطى الأولوية، يف كثرٍي من أأماكن الرتاث املُهمة، للمردود اِلقتصادي احملمتل  أأو املعاين اليت حيملها وسينقلها لأولدان.

يف هذه اجللسة، ستبحث مجموعٌة من املفكرين واملامرسني والفنانني البارزين العالقات عىل حساب أأمهية الرتاث احلي أأو "روح املاكن." 

لّيا من هجة، وتقدير الروح واملعاين  بني اجملمتعات يف املنطقة وتراهثا الثقايف امللموس، والتوازن بني ال يرادات اليت تش تد احلاجة ا 

املاكن بدلًة قدميًة أأو منظراً ثقافيًا طبيعيًا أأو رصحًا معامراًي أأو ماكاًن للعبادة. املرتخسة للماكن الرتايث من هجة أأخرى، سواء اكن هذا 

 :ستناقش اجللسة كذكل الأس ئةل التالية

 ملاذا حيتاج اجملمتع لأن يقدر تراثه املادي أأو البيئة املبنية التارخيية اليت تؤثر عىل نوعية حياته؟ 

 اليت تؤثر عىل حياة اجملمتعات احمللية أأو س بل العيش  دايت احلارض واملس تقبلكيف ميكن أأن يكون الرتاث ذا صةل بواقع وحت

 يف الأماكن التارخيية؟

 كيف نس تفيد من القمي واملعاين املرتخسة يف الرتاث الثقايف والأعامل الفنية يف احلفاظ علّيا؟ 

  اجللسة احلوارية الرابعة/ اليوم الثاين:
 عليه: حتدايت فهم الرتاث الثقايف واحلفاظ

اية يؤكد اِلس هتداف العنيف واملتعمد للرتاث الثقايف يف بعض أأجزاء املنطقة العربية عىل أأمهية هذا الرتاث. وِلبتاكر ِاسرتاتيجياٍت محل

ات هذا الرتاث، لبد من فهم الظروف اِلجامتعية اليت ترافقت مع هذا التدمري وتأأثريه عىل اجملمتع، ول س امي بعد أأن ثبت قصور س ياس

امحلاية الرمسية وقت السمل محلاية هذا الرتاث يف أأوقات الزناع، انهيك عن هتديدات التدهور الطبيعي أأو المنو احلرضي. ومن الأمهية 

دراك أأس باب هذا ال خفاق حىت نمتكن من التعامل مع التحدايت اليت تواجه س ياسات حامية الرتاث الثقايف. ملعاجلة هذه القضااي  مباكن ا 

 هذه اجللسة أأس ئةل مثل:ستناقش 

  ملاذا يغيب اجلدل والتحاور عن مهنج احلفاظ عىل الرتاث الثقايف يف املنطقة؟ 

 ملاذا ل ميكن ِاعتبار حق الوصول للرتاث الثقايف والمتتع به واحلفاظ عليه واحداً من حقوق ال نسان؟ 

  نطقة؟ما املعاين والأمهية الاكمنة يف أأمناط الرتاث الثقايف املنترشة يف امل 

 ؟  ملن حُيفظ الرتاث الثقايف، وملاذا يُس هتدف عىل حنٍو متعمٍد وعنيف 
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 اجللسة احلوارية اخلامسة/ اليوم الثاين: 

 :العوامل املؤثرة يف الرتاث الثقايف

نشاء اليونسكت َرْت املبادئ ادلولية حلفظ الرتاث الثقايف بشلٍك متسارعٍ بعد احلرب العاملية الثانية، خاصة مع ا  منظمة الأمم املتحدة  -وطوم

، (ICCROM) للرتبية والعمل والثقافة وغريها من منظامت حامية الرتاث، مثل املركز ادلويل دلراسة حفظ املمتلاكت الثقافية وترمميها

َّبعت س ياسات احلفاظ عىل الرتاث يف املنطقة، . (ICOMواجمللس ادلويل للمتاحف )(، ICOMOSواجمللس ادلويل للمعامل واملواقع ) ِات

 كغريها من مناطق العامل الثالث، التوهجات ادلولية حلفظ الرتاث دون املشاركة الفعاةل يف تشكيلها. عىل الرمغ من غزارة الرتاث الثقايف

ة الرتاث أأشاكل ال دارة املتأأثرة بأأنظمٍة وأ راٍء أأجنبيٍة يف املنطقة العربية وقميه العاملية والبرشية اِلس تثنائية، ورثت الأنظمة الرمسية محلاي

وبعبارة أأخرى، تأأثر املفهوم الوطين للرتاث بعد اِلس تقالل كثرياً  ِاس متر تأأثريها حىت بعد اِلس تقالل ونشوء ادلول الوطنية اجلديدة.

س هذه اجللسة ملناقشة  هذه التأأثريات وغريها عىل فكرة ومفهوم الرتاث الثقايف ابلأفاكر الكولونيالية أأو ابحلركة اِلسترشاقية. س ُتكرَّ

وِاسرتاتيجيات احلفظ أأو امحلاية اليت نتجت عهنا، مثل تأأثري املنظامت ادلولية حلفظ الرتاث، وكذكل التأأثريات ادلاخلية للمعتقدات 

 جللسة:مبفهوم الرتاث وحفظه. تشمل الأس ئةل الرئيس ية اليت س تعاجل يف هذه ا املتعلقةوالنظرايت 

 ما تأأثري الاسترشاق والاس تعامر عىل مفاهمي الرتاث الثقايف واملقارابت احلالية ملامرسات احلفظ؟ 

 ما تأأثري املقارابت الغربية يف فهم الرتاث عىل ما يعترُب ترااًث ثقافيًا يف املنطقة العربية؟ 

 لثقايف، وعىل ممارسات احلفظ والنظرايت واملامرسات؟ما تأأثري املعتقدات والنظرايت السائدة يف جممتعاتنا عىل مفهوم الرتاث ا 

  اجللسة احلوارية السادسة/ اليوم الثالث:
 دور التعلمي: 

دوٌر  ميكن تعزيز الوعي بأأمهية الرتاث الثقايف وحساسيته عىل حنٍو كبرٍي بواسطة الأنظمة التعلميية الرمسية. والتعلمي غري الرمسي هل أأيضاً 

ىل ادلراسات العليا. يف تشكيل الوعي العام.  لزايم ا  سوف تغطي هذه اجللسة ادلور احلايل للتعلمي عىل خمتلف مس توايته، من التعلمي ال 

تشمل مناجه املدارس احلالية بعض املفاهمي عن الرتاث، ولكن اخلرباء يف هذا اجملال يعتقدون أأن هذا غري اكٍف، وهذه حقيقة تتضح 

راءات العامة املتاحة للأطفال والرحالت العائلية وأألعاب الأطفال وغريها. ستناقش مجموعٌة من أأكرث يف التعلمي غري الرمسي، مثل الق

ىل ذكل، يف العديد من  الرتبويني واملهنيني يف الرتاث التأأثري املتوقع لنظم الرتبية والتعلمي احلالية، مع الرتكزي عىل التعلمي العايل. ابل ضافة ا 

جياد وظائَف مناس بة يف أأجزاء املنطقة، يواجه خرجيو اجل امعة من ذوي التخصصات املرتبطة ابلرتاث )مثل عمل ال اثر( صعوابت يف ا 

 سوق العمل، يف حني ل تغطي الربامج اجلامعية ِاحتياجات البدل حلفظ تراهثا. ستشمل الأس ئةل املطروحة للنقاش: 

  الرمسية وغري الرمسية( عىل فهمنا للرتاث الثقايف يف مجيع صوره؟كيف تؤثر أأنظمة التعلمي احلالية يف مجيع مس توايهتا( 

  ن يف مراحل املدرسة واجلامعة؟  كيف ميكن لتعلمي الرتاث الثقايف يف عاملنا العريب أأن يُقمي وحُيسم

 ؟كيف ميكن تنظمي التعلمي عىل حنو أأفضل لتعلمي الش باب وتفعيل دورمه، ولتعزيز الوعي العام دلى معوم اجملمتع  
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 اجللسة احلوارية السابعة/ اليوم الثالث: 

 :الانطباعات والرؤى اخلارجية

يف هذه اجللسة، تس تعرض مجموعة من اخلرباء والفالسفة املشهورين دوليًا يف جمال حفظ الرتاث الثقايف اترخي الرتاث وتطوره وحفظه 

حناء العامل. وس تعرض هذه اجللسة أأيضًا مفهوم الرتاث العاملي، عىل حنو عام، مع الرتكزي عىل أأوجه الش به والتنوع يف الرتاث يف مجيع أأ 

ىل املناقشات السابقة، س تتناول هذه اجللسة أأس ئةل  :من قبيل واِلس تثنائية العاملية للرتاث الثقايف. ِاستناداً ا 

 كيف يرى " ال خرون" الرتاث الثقايف يف املنطقة العربية؟ 

  خرى ذات الصةل أأن تساعد يف التأأثري عىل هذا فهم معاين الرتاث الثقايف الأصيةل كيف ميكن للمهنيني العرب والقطاعات الأ

 ونرشها بفعالية؟

 :اجللسة احلوارية الثامنة/ اليوم الثالث

 :ِاسرتاتيجية املتابعة وخطة العمل

ظرية ملهنج احلفاظ عىل الرتاث هذا امللتقى خطوًة أأوىل متهمد للتوهجات املس تقبلية اليت س هتدف لبناء الفكر والأساسات الن س يكون

ولتحقيق هذا الهدف، سرتكز هذه اجللسة اخلطوات القادمة اليت س تتيح اِلس تفادة القصوى من نتاجئ هذا احلدث  الثقايف يف املنطقة.

قلميي أأوسع. وسوف تناقش  مجموعٌة من اخلرباء ذوي اخلربة الطويةل يف مناحٍ خمتلفٍة تتعلق بفهمنا للرتاث الثقايف وحاميته يف س ياق ثقايف وا 

ة يف العمل يف املنطقة، واذلين دلهيم معرفٌة وفهٌم معيقان لالحتياجات يف املنطقة، العنارص الالزمة لوضع اسرتاتيجية تراث ثقايف مس تنري 

ور اذل ي ميكن أأن تؤديه الشخصيات يف املس تقبل تعمتدها مؤسسات الرتاث الرمسية، ولتحسني س ياسات الرتاث الثقايف، وكذكل ادلَّ

 :وتشمل الأس ئةل الرئيس ية يف هذه اجللسة ما ييل .العامة والفنانون والصحفيون واخملتصون واملفكرون الثقافيون، وأأخرًيا صانعو القرار

 كيف ميكن حامية الرتاث الثقايف عىل ضوء النقاشات السابقة؟ 

 قلمييًة أأو ننفذ تقياميً ملعاجلة ا ر خطًة ا  قلميي؟كيف نطوم  ملوضوع عىل املس توى ال 

 

 


