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من مركز روما �إىل منظمة �إيكروم

معالـم يف م�سـار املركـز الدويل 

منري بو�شناقي، املدير العام، و يوكا يوكيليتو، امل�شت�شار اخلا�ص.

قرار اإن�ساء منظمة اإيكروم من قبل منظمة اليون�سكو

اعتمد املوؤمتر العام التا�شع ملنظمة اليون�شكو املنعقد يف مدينة 

نيـودلهي قرار اإن�شاء املركز الدويل لدرا�شة �شون وترميم 

املمتلكات الثقافية - اإيكروم يف ت�شـرين الثاين/نوفمرب عام 

1956، وهي الفرتة التي ات�شمت بعملية التعايف من ويالت 

احلرب العاملية الثانية. وقبل ذلك بعامني، كان املوؤمتر العام 

قد اعتمد اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية 

يف حالة وقوع نزاع م�سلح، وهي اأول اتفاقية ملنظمة 

اليون�شكو ب�شاأن حماية املمتلكات الثقافية. وجاء قرار 

اإن�شاء املركز مطابقا حلاجة منظمة اليون�شكو لزيادة الوعي 

واملعـرفة العلمية حول حفظ الرتاث، ولتبادل مثل تلك 

اخلربات مع حافظي الرتاث )اليون�شكو، املوؤمتر العام : 

القرارات، 1956(: 

)4.53( اإن املوؤمتر العام الذي يعترب اأنه يتعني 

على املنظمة ، وفقا للمادة 1 من الد�ستور، احلفاظ 

على املعرفة وزيادتها ون�رشها عن طريق �سمان 

حفظ وحماية االإرث العاملي التاريخي والعلمي، 

والذي يعترب اأن البحث العلمي احلديث قد اأدى اإىل 

ا�ستخدام اأ�ساليب جديدة للحفاظ على املمتلكات 

الثقافية اأكرث موثوقية واأكرث فاعلية من تلك 

التي ا�ستخدمت يف املا�سي، والذي يعتبـر اأنه من 

ال�رشوري، يف معاجلة الكنوز التي يتكون منها 

تراث العامل، اأن توؤخذ يف االعتبار اأحدث التطورات 

العلمية، يقرر اإن�ساء مركز دويل لدرا�سة �سون وترميم 

املمتلكات الثقافية، يكون مقره يف مدينة روما، حيث 

�سيكون قادرا على اال�ستفادة من امل�ساعدة املقدمة 

من املوؤ�س�سة املركزية للرتميم وغريها من املوؤ�س�سات 

العلمية املتخ�س�سة. …

اأوىل الدول التي اأ�شبحت اأع�شاء يف املركز 

الدويل اجلديد هي: عام 1957: النم�شا؛ وعام 1958: 

جمهورية الدومينيكان، واإ�رسائيل، والأردن، ولبنان، 

واملغرب، وبولندا، واإ�شبانيـا، و�شيالن؛ وعـام 1959: 

بلجيكا، وبلغاريا، وم�رس، وليـبيـا، و�شـوي�رسا، 

و�شـوريـة،ويوغو�شالفيـا؛ وعـام 1960: اإيطاليا، ورومانيا، 

وال�شودان. )تلك هي اأ�شماء البلدان وقت ان�شمامها 

لع�شوية املركز.( 

بناء اأ�س�س املنظمة )مركز روما( 

يف عام 1958، وقعت منظمة اليـون�شكو اتفاقـًا مع احلكومة 

اليطالية لتحديد مكان مقر املركز يف روما، ومن هنا جاء 

ال�شم الأويل الق�شري: مركز روما. وقد مت اإن�شاء تعاون 

وثيق مع املـوؤ�ش�شـات الإيطاليـة املتخ�شـ�شة يف جمال حفظ 

الرتاث، وخ�شو�شًا املعهـد املركزي للرتميم )الذي كان 

يدعى ICR، ويدعى حاليا ISCR(، ومع اآخرين اأي�شا، 

مثل املعهد امللكي لرتميم الأعمال الفنية، املوجود يف مدينة 

بروك�شل، وذلك من اأجل اأن يتمتع بقاعـدة دوليـة وا�شعـة 

النطاق. اأمـا املجل�ص املوؤقت )1958-1960( الذي مت 

تر�شيحه من قبل منظمة اليون�شكو فيتاألف من اأربعة اأع�شاء 

خارجيني هم: )�شيزارى براندي، املدير( عن املعهـد املركزي 

للرتميم، و)بول كورمانز، املدير( عن املعهد امللكي لرتميم 

الأعمال الفنية، و)بيريو غاتزول( عن اإيطاليا و )جان. ك. 

ت�شور هذه اللوحة املائية املركز كر�شيع تر�شده 

�شخ�شية اأبوية اأكرب �شنا واأكرث تعبا والتي متثل منظمة 

اليون�شكو. للفنان اأ.فلور�ص، غواتيمال، الدورة ال�شابقة 

للحفاظ املعماري )ARC(، م�شارك، 1971.
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فان دير هاغني( عن منظمة اليون�شكو. وقد مت تعيني ال�شيد 

)فريديريك غي�شني( رئي�شًا، وكان ي�شغل من�شب مدير 

املتحف الوطني ال�شوي�رسي يف زيـورخ. وكان اأي�شًا من بني 

املراقبني كل من: الربوفي�شور )غوليلمو. دي اأجنيـلي�ص دو 

اأو�ش�شات(، مديـر عـام اإدارة امللـكية الثـقافية يف اإيطاليـا، 

وجورج�ص هرني. ريفيري، مدير املجل�ص الدويل للمتاحف.

وقد عنينّ املجل�ص املوؤقت اأول مدير وهو ال�شيد هارولد 

جيم�ص بلينديرليث، العامل الربيطاين ال�شهري وحافظ  

خمـترب املتحف الربيطاين، والذي اأ�شبح كتابه حفظ الآثار 

والأعمال الفنية الذي �شدر عام )1956( مرجعا كال�شيكيًا. 

اأما بول فليـبـو، وهو موؤرخ فني بلجيكي متخ�ش�ص يف فن 

الر�شم الفلمندي ونظرية الرتميم ولديه خلفية يف فل�شفة 

الت�رسيع والقانون، فقـد عينّـن يف من�شب نائب املدير. وقد 

انعقدت اجلمعية العامة الأوىل للمنظمة يف عام 1960، 

وانتخب اأع�شاء املجل�ص الدائمني، بالإ�شافة اإىل اأع�شاء 

املجل�ص املوؤقت التي عينتهم منظمة اليون�شكو. وقد وافقت 

احلكومة اليطالية على تزويد املركز باملوظفني الإداريني 

الأ�شا�شيني. 

كانت املهمة الأوىل هي اإن�شاء هيكل وبرنـامج للمنظمة، 

ا�شتجابة للنظام الأ�شا�شي والطلبات امل�شتجدة. واأخذ عدد 

الدول الأع�شاء ينمو منوا مطردا، فبلغ 53 ع�شوًا بحلول 

نهاية عام 1971. ومتثلت املهمة الثانية يف حتديد وبناء �شبكة 

من اخلرباء واملعاهد املتخ�ش�شة يف حفظ الرتاث. واأدى املدير 

ف على امل�شاكل  �شل�شلة من املهمات ال�شتـطالعية بهدف التعرنّ

والتمكن من حتديد املوارد املحتملة يف جميع اأنحاء العامل. 

وكان واحدًا من اأوائل امل�شاريع الناجتة عن هذه املهمات 

ال�شتطالعية مرتبطًا مع حملة منظمة اليون�شكو حلماية الآثار 

القدمية يف وادي النيل. 

وفـيما يتعلق بدور هارولد جيم�س بلينديرليث، 

فقـد و�سف )فيليـبو( ذلـك يف مقابلة حيـث قـال: »كـان 

بلينديرليث خبرياً معروفـًا؛ فقد جاء من املتحف 

الربيطاين، حيث كان قد اأن�ساأ واأدار خمتربا حلفظ الرتاث، 

وحيث كان م�سوؤوال عن عمليات ترميم مهمة جرت 

يف  جماالت متنوعة،  كمخطوطات البحر امليت على 

�سبيل املثال. وكان �سفريا رائعا، وكان باإمكان منظمة 

اليـون�سكو اال�ستفادة منه حيث انه كان دائم اال�ستعداد 

لذلًك. ومن ناحية اأخرى، عندما كان بلينديرليث يزور بلداً 

ما، كان هناك احتمال اأن ين�سم ذلك البلد اإىل ع�سوية 

املركز كعالمة على امتنانه ملا قدمه له خالل زيارته«. 

ــم  اعترب التدريب منذ البداية اأداة هامة. وكان ينظنّ

بادئ الأمرعلى �شكل فتـرة تدريب داخـلي يف كـل من املعهـد 

املركزي للرتميم )ICR(، واملعـهد امللكي لرتميم الأعمال 

الفنية )IRPA(، وبعد ذلك بفرتة وجيزة جرى ربط عالقات 

اإذن، مركز روما يعد بالتاأكيد ن�شاطًا قريبا 

جدًا من قلبي، لقد تركت خمترب اأبحاث 

املتحف الربيطاين تلبية لدعوة تلقيتها 

لتاأ�شي�ص مركز درا�شات دويل حلفظ الرتاث 

يف روما، ولقد قمت بهذا العمل لأنني �شعرت 

بوجود كثري من امل�شاكل يف كافة اأنحاء 

العامل ميكن للمرء اأن يعاجلها ويخلنّ�شها 

من جهل الظروف التي توجد وحتفظ فيها 

هذه املعامل...ومن هنا يف روما نحن على 

ات�شال مع كافة البلدان يف العامل. ونتلقى 

دعما من حوايل 24 دولة منها. ونحن على 

اأمت ال�شتعداد لتقدمي امل�شاعدة لأية دولة، 

بغ�ص النظرعما اإذا كانت تقدم الدعم لنا اأم 

ل، ولكننا بالطبع لن نتمكن من اأن ن�شتمر 

يف وجودنا وعملنا ما مل نتمكن بطريقة اأو 

باأخرى من جمع املال الذي يكفينا لنعي�ص 

منه. 

هارولد جيم�س بلينديرليث يف مقابلة 

اأجراها مع اإذاعة منظمة اليون�سكو عام 

.1961

اكا يف مدينة �شمنا يف ال�شودان عام 1962. ال�شيد جورجيو تورنّ
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ملدة طويلة كان لدي اقتناع باأن هناك حاجة 

لإقامة تعاون وثيق مع كل من عامل املخترب، 

ـم. وكان ال�رسط اأن  وموؤرخ الفن، واملرمنّ

يعرف كل واحد منهم اأكرث بقليل من الآخرين 

عن هذا الفرع من فروع املعرفة. اإذن، ينبغي 

اأن يقوم تدريب املرممني على الـجـمع بـني 

عدة تخ�ش�شات. وعلى هذا الأ�شا�ص فكرت، 

بالإ�شافة اإىل البعثات، اأنه من ال�رسوري 

اأن يتم الرتكيز على التعليم. ويف هذا ال�شياق 

فكرت اأي�شًا اأنه من ال�رسوري تاأ�شيـ�ص هيكل 

لربنامج مـا، وو�شع املفاهيـم ذات ال�شلة.

بول فيليبو يف مقابلة اأجراها عام 2001.

وات�شالت مع جامعة روما اأي�شا، حيث  كان دي اأجنيلي�ص 

دو اأو�ش�شات  ي�رسع يف البدء يف عقد دورات متخ�ش�شة 

للمهند�شني املعماريني. ومنذ عام 1966 ت�شلم املركز مهام 

تن�شيق هذه الدورات ون�رسها على ال�شعيد الدويل. ويف عام 

1968، بداأت دورة متخ�ش�شة اأخرى بال�شرتاك مع املعهـد 

املركزي للرتميم حول حفظ  اللوحات اجلدارية. يف غ�شون 

اكا( بو�شفه خمت�ص  ذلك الوقت مت تعيـني )جورجيو تورنّ

يف علم الرتميم، وبداأ  توراكا باإن�شاء خمترب تعليمي �شغري 

متخ�ش�ص لدعم برامج التدريب. وتعد كل من املكتبة ومركز 

ـاًن اأن�شاآ بناء على منحـة قدمتها  التوثيـق اإجنازان مهمنّ

 .)Gulbenkian( موؤ�ش�شـة غولبنـكيـان

يف عام 1964، لعب مركز روما دورا رئي�شيا يف املوؤمتر 

الدويل الثاين للمهند�سني املعماريني والفنيني 

املتخ�س�سني يف املعامل التاريخية، والذي نظم يف 

البندقية يف اإطار اأعمال منظمة اليون�شكو، ورئ�شه ال�شيد دي 

اأجنـيلـي�ص دو اأو�ش�شات. وكان فريق �شياغة ميثاق البندقـية 

برئا�شـة )بيـريو غاتـزول( وكان رميون لومـري مقـررا، وكان 

من بني الأعـ�شاء الثالثـة والع�رسين كل من بلينديرليث 

وفيليـبو وهيـرو�شي دايفـوك وهو م�شوؤول العالقات مع املركز 

يف اليوني�شكو. ويف عام 1966، دعي مركز رومـا  لتن�شيق 

تدابري اإ�شالح الأعمال الفنيـة التي تاأثرت نتيجة الفي�شانات 

التي �رسبت مدينتي فلورن�شا والبندقيـة. ويف �شهر اأيلول/ 

�شبتمرب 1972، تعاون املركز لتنظيم ›موؤمتر وليامزبرج 

ـل بداية تعـاون وثيـق مع الوليات املتحدة  الهام، وهو ما مثنّ

الأمريكية، التي كانت قد ان�شمت اإىل املركز يف العام ال�شابق. 

وقد �شاعـد ذلك اأي�شا على تعزيز امليزانية من الناحية املالية، 

والتي كانت ت�شينّـر على ميزانية متوا�شعة للغاية. وكانت 

ميزانية املركـز يف البداية قد اأن�شئت على اأ�شـا�ص ن�شبة 1 ٪ 

من م�شاهمة الدول الأع�شاء يف منظمة اليـون�شكو. 

تطوير التدريب والبحوث، 

)املركز الدويل حلفظ الرتاث(

انتخب بول فليبـو مديرا ملركز رومـا يف �شهر اأيـار/ مايـو 

عام 1971. وكان واحدًا من اأول القرارات التي اتخذها هو 

تغيري ال�شم الق�شري للمركز لي�شبح: »املركز الدويل حلفظ 

الرتاث« حيث كان كثريًا ما ي�شاء فهم ا�شم »مركز روما«. 

واعتربت وليتـه كمدير انطالقة للمرحلة الثانية والرئي�شية 

يف تاريخ املنظمة. وقد زودت احلكومة اليطالية املركز مببنى 

جديد كان املقر ال�شابق مل�شت�شفى �شان مي�شيل، مما �شمح 

برتتيب اأف�شل للمكاتب ومرافق للتدريب، ف�شال عن توفري 

م�شاحة اأكرب للمكتبة. 

اأما على ال�شعيد الدويل، فقد كانت فرتة ال�شبعينيات 

فرتة حا�شمة بالن�شبة ملوا�شلة تطوير ال�شيا�شات 

وال�شرتاتيجيات ذات ال�شلة بحفظ الرتاث. ويف عام 9721، 

اعتمدت منظمة اليون�شكو اتفاقية الرتاث العاملي، واعرتفت 

باملركز الدويل كواحد من هيئاتها ال�شت�شارية. وقد �شارك 

املركز يف عدد من املنا�شبات خالل ال�شنة الأوروبية للرتاث 

املعماري، 1975، مما اأنـتج �شل�شلة من وثائق ال�شيا�شة 

العامة من قبل املجل�ص الأوروبـي، كما �شارك يف التح�شري 

للتو�شية ب�شاأن احلماية والدور املعا�رس للمناطق التاريخية، 

التي اعتمدتها اليون�شكو يف عام 1976. كما بداأ املركز 

�شل�شلة من الربامج الإقليمية يف اأمريكا الالتينية والدول 

العربية واآ�شيا، مبا فيها م�شاريع رائدة يف احلفاظ على 

اللوحات اجلـدارية، بال�شرتاك مع املعهـد املركزي للرتميم 

نفـذت يف كل من رومانيا )1970(، وتركيا، ولبـنان، 

واليـابـان )1973(.

كان التدريب، يف برامج املركز، هو املو�شوع الأهم 

يف هذه الفرتة، مما اأدى اإىل تطوير و�شقل برامج التدريب 

الدولية »الكال�شيكية« التي نظمت يف مقره يف رومـا: احلفاظ 

املعماري/ العمراين يف الفرتة من عام 1966، واحلفاظ 

على اللوحات اجلدارية من عام 1968، واملبادئ الأ�شا�شية 

لعلوم الرتميم )يف وقت لحق: املبادئ العلمية للحفظ( 

من عام 1973، والأمن والبيئة والإ�شاءة يف املتاحف )يف 

وقت لحق احلفاظ الوقائي يف املتاحف( من عام 1975. 

ويف عام 1976، نظم املركز، برعاية اليون�شكو، اأول دورة 

متخ�ش�شة يف ترميم املعمار احلجري يف مدينة  البندقية. 

وقد اعتربت هذه املبادرات كلها مبثابة مرجعيات دولية 

رئي�شية يف جمال التدريب على حفظ الرتاث، كما اعتربت 

مبثابة مناذج للدورات التدريبية على امل�شتوى الوطني. 

يف مبناه اجلديد يف �شان مي�شال، كان باإمكان املركز 

الدويل حلفظ الرتاث اإن�شاء خمترب تعليمي بالتعاون مع 

املعهد املركزي للرتميم وغريه من املوؤ�ش�شات. وهذا اأعطى 

فر�شة لإعداد احلقائب التعليمية يف جمال املحافظة على 

الرتاث، والذي اأ�شهم يف و�شع برنامج تعاون تقني على 

م�شتوى العامل. يف عام 1973، بداأ املركز باإ�شدار ن�رسة 

اإخبارية �شنوية، حيث كتب )فيليـبو( عن »ت�شنيف املناهج 

الدرا�شية لتدريب املتخ�ش�شني يف حفظ الرتاث« )1974(، 

مما يعك�ص املقاربة املنهجية للتدريب على حفظ الرتاث وهي 

»عالمة« املركز املميزة وال�شمة التي يت�شف بها. والواقع 

اأن معظم من�شـورات املركز كانت تهدف اإىل دعم التدريب 

والتعليم، مبا يف ذلك اإ�شدار �شل�شلة اأ�شا�شية من الكتب 

املدر�شية على درجة عالية من الكفاءة املهنية، ف�شال عن 

برنـامج التدريـب الكال�شيكي حول ترميم اللوحات اجلدارية 

التي ر�شمها كل من لـورا وباولـو مـورا وبول فيليـبو 

)1977(، بناء على البحوث امل�شرتكة مع جلنة احلفاظ على 

اللوحات اجلدارية التابعة للمجل�ص الدويل للمتاحف. 
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بلوغ �سـّن الن�سج )اإيكروم( 

ومع بـلوغ عقـد الثمانيـنيات، وبدءًا من الأ�شـ�ص الأولية، 

ر لي�شبح �شبكة دوليـة نا�شجة،  تعـزز املركـز الدويل وتطونّ

م�شتمرا يف التعاون الوثيق مع منظمة اليون�شكو. وقد 

تعززت �شل�شلة  احلمالت الدولية التي كانت منظمة 

اليون�شكو بداأتها يف ال�شتيـنيات وذلك عن طريق تنفيذ اتفاقية 

الرتاث العاملي. ويف الوقت نف�شه، كان كل من املجل�ص الدويل 

للمعامل واملواقع واملجل�ص الدويل للمتاحف نا�شطًا يف جمال 

تعزيز �شيا�شات حفظ الرتاث يف جميع اأنحاء العامل. وقد 

�شهد عـقد الثمانينيات موا�شلة تطوير منهجيات علمية 

وبرامج تدريبيـة، اأوًل يف اأوروبـا واأميـركا ال�شمالية، ثم 

ـردة يف جميـع اأنحاء العامل.  ب�شفة متزايدة ومطنّ

عندما انتخب املهند�ص املعماري الربيطاين ال�سـري 

برنارد ملكيور فيلـديـن مديرًا للمركز الدويل يف عام 

1977، قدم للمنظمة لي�ص ا�شمها اجلديد  فح�شب –املركز 

الدويل لدرا�شة �شون  وترميم املمتلكات الثقافية - اإيكروم 

)ICCROM( – لكنه عزز اأي�شا هيكلها التنظيمي، واأدخل  

نظام التاأمني ال�شحي، واعتمد امتيازات التقاعدـ  فاأدخل 

بذلك املركز �شمن اإطار منظومة الأمم املتحدة. وقد �شدد 

على التعاون بني التخ�ش�شات، اآخـذًا املهند�شني املعماريني 

اإىل املخترب والعلماء اإىل �شاحة العمل، كما در�ص اأي�شًا 

العالقة بني النظرية والتطبـيق. كما اأوىل اهتمامًا متزايدًا 

للبحوث، مثل البحوث يف جمالت الف�شيـف�شاء، وال�شيطرة 

على املناخ )Corpus Vitrearum( والآثـار ال�شناعية، ولبنات 

الطيـن واحلجر، ف�شاًل عن نظريـة هنـد�شة احلفظ املعمارية 

وتاريخها. وكانت هناك م�شكلة خا�شة تتعلق بالزلزل؛ فقد 

�شاعدت منظمة اإيكروم يف التدابري املتخذة للحماية يف كل من 

غواتيمال وفريويل يف اإيطاليا يف عام 1976، وكذلك يف اجلبل 

الأ�شود يف عام 1979. و�شمحت اتفاقية اأجريت مع املوؤ�ش�شة 

الدولية لالأعمال التاريخية 

والفنية )IIC(، و�رسكة الن�رس باتيـروورث )اململكة 

املتحدة( ببدء اإ�شدار �شل�شلة من املن�شورات الأ�شا�شية حول 

مو�شوع »احلفظ يف الفن، والهند�شة املعمارية وعلم الآثار« 

ت�شمنت كتاب فيلديـن وعنوانه: احلفاظ على املباين 

التاريخـية )1982(، وهو يعدنّ كتابًا مرجعيًا رئيـ�شيًا حول 

الرتاث املبني.

انتخب �سيفـات اإيرديـر )Cevat Erder( مديـرا يف 

عام 1981، هو عامل اآثار تركي  ومدير برنامج تعليمي يف 

جمال حفظ الرتاث يف اأنقرة. وخالل فرتة وليته اأعري جمددا 

مو�شوع و�شع الربامج الإقليمية اهتماًما خا�شًا. فربنامج 

احلفظ الوقائي يف املتاحف الإفريقية )PREMA(، الذي 

بداأ بدعم من منظمة اليون�شكو كان نتيجة من نتائج العمل 

الذي بداأ يف عام 1981 من اأجل حفظ الرتاث املنقول يف 

اأفريقيا جنوبي ال�شحراء الكربى، و�شمل التدريب والبحث 

 PREMO والتعاون التقني. واتبع النموذج نف�شه يف برنامج

الذي نفذ يف اأوقيانو�شيا.

ويف عـام 1982، مت و�شع برنامج فني جديد اأكرث 

منهجية يقوم على توفري جمموعة متنوعة من الأدوات 

والكتب وغريها من املواد الالزمة ملوؤ�ش�شات حفظ الرتاث 

يف جميع اأنحاء العامل. اأما التدريب يف جمال حفظ املواد 

الورقية ووثائق الأر�شيف واملحفوظات فقد بداأ يف عام 

1985، فيما كان يجري و�شع برنامج جديد حول الرتاث 

املعماري الرتابي )البناء بالطني(. وقد جاء اإن�شاء  �شبكة 

املعلومات حول احلفظ )CIN(، يف عام 1986، نتيجة جهـد 

م�شرتك مع معهـد غيتي حلفظ الرتاث )GCI( وغريهم من 

ن ثورة يف عامل املكتبة. وقد اأ�شبح م�رسف  ال�رسكاء، مما دونّ

بيـانات مكتبة منظمة اإيكروم )الذي بداأ يف عام 1977( 

عن�رًسا اأ�شا�شيًا يف هذه ال�شبكة. ومت تعزيز التعاون مع 

جلنة اليون�شكو للرتاث العاملي. ويف عقد الثمانينيات ازدادت 

الأن�شطة املت�شلة بالرتاث العاملي و�شوحا يف برامج  منظمة 

اإيكروم. 

ويف عام 1988، انتخب اأندريه تومات�سوفت�سكي 

املهند�ص املعماري واملوؤرخ البولندي مديـرًا ملنظمة اإيكروم . 

ـل الذكرى الثالثني لنطالق ن�شـاطات  وكان عـام 1989 ميثنّ

منظمة اإيكروم، وبحلول ذلك الوقت كان عدد الدول الأع�شاء 

اإن قوة املركز الدويل لدرا�شة �شون وترميم 

املمتلكات الثقافية – اإيكروم هي قوة خفية. 

فقـد كانت قوته كامنة يف املائة حما�رس عاملي 

الذين جاوؤوا اإىل اإيكروم لأنه مركز امتياز، 

وقد قدموا خدماتهم مقابل مبالغ مالية 

رمزية جدًا … وكان وجود الطالب على 

املدى الطويل حيوي جدًا لأنهم �شيعودون 

اإىل بلدانهم ويحتلون فيها مع الوقت مراتب 

ومنا�شب عالية. 

يف مقابلة مع برنارد فيلـديـن، 2003.

يتمتع اإيكروم بخم�شني �شنة من اخلربة 

وتراكم املعرفة التي ميكن منها ا�شتخال�ص 

عديد الدرو�ص والعرب. وميكن لهذه املعرفة، 

اإذا ما ا�شتخدمت ب�شورة جيدة، اأن ت�شنع 

العجائب. لذا، فاإنه ينبغي ا�شتخدامها حلماية 

القطع القينّـمة والكنوز. كما ينبغي تطبيق 

العلوم والتقنيات يف خدمة الثقافة يف عامل 

يخ�رس تراثـه ب�رسعة كبرية وهـو ما يبدو 

اأنه ف�شيلة. وبكلمات اأخرى، على املرء اأن 

يتذكر اأن احلفاظ على الرتاث الثقايف ق�شية 

�شديدة احل�شا�شية ولي�شت خدمة �رسيعة. 

واأنا م�شتمر يف تكرار هذا الكالم و�شوف 

اأعيـ�شه دومـًا.

�سيفات اإيردير يف كلمة األقاها مبنا�سبة 

الذكـرى اخلم�سني الحتفال املركز الدويل 

لدرا�سة �سون وترميم املمتلكات االأثرية – 

اإيكروم بعيد تاأ�سي�سه،2006 .

فيلدين وبلينديرليث واإيردير وفيليبو يف اجتماع اجلمعية العامة عام 1983.
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قد زاد لي�شبح 82 دولة. وحيث كان تومات�شوفت�شكي 

بالفعل رئيـ�شا للجنة الدولية للتدريب التابعة للمجل�ص الدويل 

للمعامل واملواقع )اإيكومو�ص ICOMOS(، فقد اأكد على 

ـم �شل�شلة من املوؤمترات لتح�شني  اأهمية تدريب املدربني، ونظنّ

التعاون بني املدربني ومراكز التدريب. وكانت الدورة 

التدريبية الدولية الأوىل حلفظ اخل�شب اأقيمت يف تروندهامي 

)الرنويج( يف عام 1988، بالتعاون مع ال�شلطات الرنويجية، 

واملجل�ص الدويل للمعامل واملواقع - اإيكومو�ص ومنظمة 

 CRATerre اليون�شكو. وقد نتج عـن التعاون مع موؤ�ش�شة

وغريها من ال�شـركاء يف جمال حفظ املن�شاآت الرتابية 

)املباين الطينية( و�شع برنامج مدتــه خمـ�ص �شنوات 

ي�شمى »م�رسوع غايا« )GAIA(، وهو يتاألف من البحوث 

والتوثيق، والتعاون التقني والتدريب. يف هذه الفرتة، مت 

تزويد خمترب منظمة اإيكروم مب�شاحة اأكـرب ومرافـق اأف�شل. 

ويف الوقت نف�شه، فاإن فكرة اإيجاد خمتبـر هند�شة معمارية، 

والتي �شبـق واأطلقها فيلدين، اأ�شفرت عن اإن�شاء منوذج 

»متنقل وقابل للت�شدير« منخف�ص التكلفة ومرفق بدليل 

مرجعي منـ�شور. 

تنامي ال�سبكة الدولية 

اإن الأحداث التي اأدت اإىل ن�شوب ثورة عام 1989 يف اأوروبا 

الو�شطى واأوروبا ال�رسقية حملت اأي�شا تغيريات كبرية يف 

ـع  جمال احلفاظ على الرتاث الثقايف. فاملجتمع الدويل تو�شنّ

ليجذب عددا متزايدا من الدول اإىل التعاون الن�شط. وقد 

مت ت�شجيع هذا التعاون عن طريق الآليات الدولية التابعة 

لليـون�شكو، مثل اتفاقيـة الرتاث العاملي، وكذلك من خالل 

رفـع م�شتـوى الوعي بهـا من قبل كل من املجل�ص الدويل 

للمعامل واملواقع واملجل�ص الدويل للمتاحف، والتدريب 

والتعاون التقني الذي تقدمه منظمة اإيكروم. ويف �شـياق 

التعاون مع جلنة الرتاث العاملي، ن�شـرت منظمة اإيكروم يف 

عام 1993، كتابـا عنوانـه مبادئ توجيهية لإدارة التـراث 

الثقـايف العاملي اأعده كل من ال�شري برنارد فيلدين ويوكا 

يوكيليتو.

مت انتخاب ال�سيد مارك لينني مدير املتحف البلجيكي 

واملوؤرخ الفني مديرا ملنظمة اإيكروم يف عام 1992. يف ذلك 

الوقت، مت تغيري لقب »املدير« لي�شبح »املدير العام«. وقد 

اأجرى لينني مراجعة رئي�شية واإعادة هيكلة للمنظمة، مما 

اأدخل تغريات خمتلفة يف كل من الإدارة والربجمة.  ويف 

عام 1994 اأ�شبحت اإيكروم مربوطة ب�شبكـة الإنرتنت 

و�شار بالإمكـان الو�شول اإليها من خاللها، وبات الربط 

ي�شمل املكتبة، ف�شار اأي�شا بالإمكان ا�شت�شارة فهر�شها 

عرب خط ال�شبكة. وقد ت�شمنت الفرتة درا�شة ا�شتق�شائية 

عن امل�شاركني يف الدورات ال�شابقة ملنظمة اإيكروم 

بو�شفها مرجعـا لتطورات جديدة. ويف حني بقيت الربامج 

الكال�شيكيـة مبثابة مرجع، فقد مت اأي�شا نقل الرتكيز على 

وجه ال�رسعة للمبادرات الإقليمية والإدارة. وكانت اآخـر 

دورة تقلـيدية حـول احلفاظ املعمـاري نظـمت يف عام 1998. 

 )ITUC( كما تـم ا�شتـبدالهـا جزئيــا بالربنـامج اجلديـد

الذي بحث يف جمال احلفاظ املتكامل على الرتاث الإقليمي 

واحل�رسي، وعقدت اأول دورة دولية يف مقر منظمة اإيكروم 

يف عام 1997. ترافق ذلك مع مبادرات اإقليمية يف كل 

من الربازيل، ودول البلطيـق وجنوب �رسق اآ�شيـا. وكان 

م�رسوع اإنقـاذ الفنون عرب و�شائل الإعالم الذي بداأه غاييل 

دي غويـ�شني يهدف اإىل رفع م�شتوى الوعي العام يف جمال 

حفظ الرتاث الثقايف. 

ويف عام 2000 مت تعيني عامل الآثار الربيطاين والرتبوي 

يف جمال احلفاظ على الرتاث نيكوال�س �ستانلي – براي�س، 

مديرا عاما، فعمل على ا�شتكمال وحت�شني اأعمال اإعادة 

تنظيم اإدارة اإيكروم وبرناجمها الهيكلي الذي كان لينني قـد 

بـداأه. وحيث اأن عددا من كبار املوظفني يف منظمة اإيكروم قد 

خرجوا اإىل التقاعد، جتدد املوظفون تدريجيـا، وهو ما اأدى 

اإىل متثيل دويل غـري اأوروبي يف املنظمة. 

ـذ لينني و�شع الربامج التدريبية الإقليمية،  ويف حيـن حبنّ

اأدخل �شتانلي- براي�ص من جديد �شل�شـلة من الدورات 

التدريبية الدولية اجلديدة، مثل دورة يف حفظ الرتاث املبني. 

نحن ننتقل من احلفاظ على الرتاث و�شونه 

اإىل اإدارته. ويف الوقت نف�شه تزداد املخاطر: 

اإيديولوجيات وت�شويق الرتاث الثقايف ف�شال 

عن تلويث بيئتنا، تلك هي حتديات نواجهها 

جميعنا ولكنها تواجه منظمة اإيكروم ب�شكل 

خا�ص. فمنظمتنا التي اأدارها ثمانية مديرين 

والتي هي حماطة بخرباء على درجة عالية من 

الكفاءة ملتزمون بعمق، طاملا اأجنزت مهمات 

اأوكلت اإليها، ومل ت�شارك فقط يف القيام بتلك 

التغيريات بن�شاط بل كانت اأي�شا ال�شباقـة 

واملنذرة. 

اأندرجيز تومت�سوف�سكي يف كلمة األقاها 

مبنا�سبة االحتفال بالذكرى اخلم�سني الإن�ساء 

املركز الدويل لدرا�سة �سون وترميم املمتلكات 

الثقافية- اإيكروم، عام 2006

نحن بحاجة اإىل ممار�شة جيدة واىل برامج 

تدريبية حول الطرق التي تربط حفظ 

الرتاث بحماية البيئة ورعايتها، وبالقت�شاد 

والتنمية الثقافية، وبالرتبية والتعليم 

وفوق ذلك كله بحاجة اإىل التخطيط الذي 

ميكن تطبيقه اأي�شا ًعلى الرتاث غري املادي. 

وخ�شو�شا فيما يتعلق بالرتاث الثقايف 

احلي، فقد نكون بحاجة اإىل تو�شيع نطاق 

مقارباتنا ذات الأهداف املحددة لت�شبح 

مقاربات اأو�شع واأ�شمل واأ�شدنّ ديناميكية 

واأغنى من حيث املحتوى يف اإطار التنمية 

الإقليمية والتخطيط ولالنـتقال من العمل 

ه نحو الإنتاج اإىل اإدارة العمليات. املوجنّ

مارك لينني يف كلمة األقاها مبنا�سبة االحتفال 

بالذكرى اخلم�سني الإن�ساء املركز الدويل 

لدرا�سة �سون وترميم املمتلكات الثقافية- 

اإيكروم، عام 2006.

فيلدين وبلينديرليث واإيردير وفيليبو يف اجتماع اجلمعية العامة عام 1983.
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وعمل �شتانلي-براي�ص اأي�شا على تعزيز برنامج الن�رس، 

فخلق �شل�شلة الدرا�شات حول حفظ الرتاث، التي �شيبلغ عدد 

املجلدات التي �شدرت منها ت�شعة بحلول نهاية عام 2009. 

وبالتوازي مع ذلك، ونتيجة لأكرث من خم�شة وع�رسين عاما 

من اخلربة ن�رس كتاب يوكا يوكيليتو، النائب ال�شابق للمدير 

العام لالإيكروم، وعنوانه تاريخ احلفظ املعماري يف عام 

1999، وقد �شدر الكتاب عن دار ن�رس برتوورث- هاينمان 

بال�شرتاك مع منظمة اإيكروم . اأمـا التوجهات الإ�شرتاتيجية 

لإيكروم التي �شدد عليها �شتانلي براي�ص، فتمثلت يف حفظ  

البيئة، والتنوع الثقايف، والكفاءة، ودمج الرتاث الثقايف 

املنقول وغري املنقول، وتعزيز احلفظ الوقـائي واملحافظة 

على البحوث املتعددة التخ�ش�شات، ف�شال عن اإدماج حفظ 

الرتاث النظـري والعملي يف الربامج اجلامعية. ومت اإيـالء 

اهتمام خا�ص ل�شمان اأعـلى م�شتوى من اجلودة جلميع 

امل�شاريع التي �شاركت فيها منظمة اإيكـروم. 

�شورة جماعية التقطت يف االحتفال بالذكرى اخلم�شيـن ل�شدور قرار عن اجلمعية العامة ملنظمة اليـون�شكو حول اإن�شاء املركز الدويل 

لدرا�شـة �شون وترميم املمتلكات الثقافية – اإيكروم، التي انعقدت يف مدينة بايـ�شتوم يف اإيطاليـا، عام 2006.

ـاقًا،  ينبغي على ايكروم اأن يكون مركزًا �شبنّ

يتوىل ويدير براجمه اخلا�شة التي ت�شتجيب 

لحتياجات الدول الأع�شاء لديـه بـدًل من اأن 

يتـفاعل فقط مع الطلبـات الع�شوائية التي 

ترد عليه �شدفة. ولقد باتت مقاربات الربامج 

اليوم ناجحة وموؤ�ش�شة تاأ�شي�شًا جيدًا، والتي 

ع املتزايد خللفيات املوظفني مفتاحًا  كان التنونّ

التوجهات الإ�شرتاتيجية  لها. وي�شمح تعريف 

للدول الأع�شاء يف التفكري يف املهمة والهدف 

ـم التقدم  ب�شكل متكامل و�شامل، وباأن يقينّ

بوا�شطة التقارير التي تقي�ص مدى التاأثري. 

اإن حفظ الرتاث الدويل و�شونه و�شل اليوم 

اإىل درجة مل يكن يت�شورها اأحد يف عام 1956 

ومتثل منظمة اإيكروم حمرابه بو�شفها مركزًا 

اأرجاء  متخ�ش�شًا يتمتع بنظرة ت�شمل كافة 

العامل. اأما ا�شمه التاأ�شي�شي الذي اأعطي له يف 

1956 بو�شفه مركزا للدرا�شات فيبقى  عام 

�شحيحًا كما كان دومًا، ويبقى ن�رس معرفته 

التي ل مثيل لها عامل م�شريي وهام. 

نيكوال�س �ستانلي-براي�س، 2009.
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عندما كنت عـامل �آثـار �شاب يف �جلز�ئر، �أجـريت 

حفريات ملقربة م�شيحيـة مبّكـرة يف موقع تيبـازة 

�لأثـري، وقد بات �لآن م�شجل على لئحة �لرت�ث 

�لعاملي، و�أثـناء �أعمال �حلفريات �كت�شفت قبـر�ً 

ـناً بلوحات ج�شيـة، وقطعاً ف�شـيف�شائية تعـود  مزيّ

�إىل �لقرنني �لر�بع و�خلامـ�س للميالد. وحيث �أنني 

ــلت يف كيفية �حلفاظ على هذ�  و�جهت م�شكلة متثّ

�لكـت�شاف، كان �أول رّد فعـل يل هو �لت�شال مبركز 

روما. وكانت مفاجاأة كبرية يل عندما ح�رش كل من 

هـارولـد جيم�س بلينديرليث وجورجيـو توّر�كـا لزيارة 

�ملوقع. �أده�شـني �أن ياأتي لزيارتي �شخ�شيات من هذ� 

�مل�شتوى �لعـايل و�لرفيع من �لأخ�شائيـني. كان ذلك يف 

�أو�خر �ل�شتيـنيات، ولقد �أثر هذ� �للقاء ب�شكل كبري على 

خربتي كعامل �آثـار. 

وقد كنت طو�ل حياتي �ملهنيـة على �ت�شال د�ئم 

مع خرب�ء منظمة �إيكروم خ�شو�شاً خالل فرتة عملي 

مع منظمة �ليون�شكو، وكنت د�ئما �أعتبـر منظمة 

�إيكروم �مل�شدر �لرئي�شي للدول �لأع�شاء من حيث 

تقدمي �مل�شورة �لعلمية و�لتقنية من �أجل �ملحافظة على 

�ملعامل �لأثرية وجمموعات �ملقتنيات. وب�شفتي �ليوم 

مدير� عاما ملنظمة �ليكروم، �أرغب يف �ل�شتمر�ر 

على خطى من �شبقوين بو�شع ثالث ��شرت�تيجيات يف 

ظل �لتحديات �لتي يو�جهها �لرت�ث �لثقايف يف �لقرن 

�حلادي و�لع�رشين . 

تهدف �أوىل تلك �ل�شرت�تيجيات �إىل 

تعزيزعالقـات �ل�رش�كة �لقدمية و�إقامـة �رش�كات 

جديدة مع عدد من �ملوؤ�ش�شات �ملتخ�ش�شة. وهذ�، 

يف ر�أيي، هو �ملفتاح ملو�جهة تعقيد �لق�شايا �ملطروحة 

ول �شيما من جانب �لتهديد�ت �لتي يتعر�س لها 

�لرت�ث �لثقايف، مثل �لتنمية �حل�رشية غري �ملن�شبطة 

وتغري �ملناخ. �أما �لإ�شرت�تيجية �لثانية فتتمثل يف جعل 

منظمة �إيكروم مركز�ً عامليا، مما يدعو �إىل بذل كل 

�جلهود كي تن�شم �إلينا كافة �لدول �لأطر�ف يف �لأمم 

�ملتحدة.  وترّكـز �لإ�شرت�تيجية �لثالثة على مو��شلة 

وزيادة �لعمل �لعلمي �ملهني يف جمال حفظ �لرت�ث، 

و�لتوعية مبنهجيات جديدة يف جمال حفظ �لرت�ث. �إن 

حماية كل من �لرت�ث �ملادي وغري �ملادي ل ميكن �أن 

تتم �شوى من خالل �ل�شعي �إىل رفع م�شتوى �لوعي 

�لعام وزيادته. 

وفيما ت�شل جتربتي مع منظمة �إيكروم �إىل د�ئرة 

ا باأن �أقـدم معامل منظمة  كاملة، فاإين فخور �شخ�شيً

�إيكروم و�إجناز�تها يف هذه �لطبعة �خلا�شة من �لن�رشة 

ـرعن  �لإخبارية. ورغم �أنه كان من �مل�شتحيل �أن نعبّ

تقديرنا جلميع �أولئك �لذين مرو� من هذه �لأبو�ب 

و�أن ناأتي على ذكر كافة �مل�شاريع �لتي ��شرتكنا فيها يف 

خمتلف �أنحاء �لعامل، فاإننا بذلنا حماولة متو��شعة لنربز 

بع�شاً من �أهم �للحظات �لتي حتدد هذه �ل�شنو�ت 

�خلم�شني. 

و�أنا �أ�شكر كل من تف�شل بتقدمي �إ�شهامات �أو 

زّودنا ببع�س �ل�شور �ملوجودة لديه. �إن �لق�ش�س �لتي 

رويتموها لنا قد �أدفاأت قلوبنا، و�ملثال قوي عن �أن 

منظمة �إيكروم مل توؤثـر فح�شب يف جمال �حلفاـظ على 

ـرت على حياة �لعديد  �لرت�ث كميد�ن، ولكنـها �أثّ

ـي  من �لنـا�س �لذين يعملون د�خلها ويف �إطارها. وكلّ

�إميان باأن هـذ� �شي�شـتمرعلى هذه �ل�شورة �حل�شنة يف 

�مل�شتقبل. 

ونحـن منـ�ضي قـدمـًا 

ر�سالة من املدير العام 

منري بو�شناقي

عزيزي القارئ، 
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�ل�ضنو�ت �لأوىل من عـمر مركز روما

بداأ تاريخ املركز يف الطابق الأول من مبنى تاريخي قائم يف �شارع كافور يف مدينة رومـا. يف ذلك الوقت البعيد كان عدد 

املوظفني قلياًل اإل اأن الأفكار والطموحات كانت كبرية. ورغم اأنه كان ما يزال يف بداياته الأوىل، اإل اأن مركز روما 

ـًا يف عامل احلفاظ على الرتاث وترميمه. كان ذلك ع�رس البعثات الهامة اإىل  كان قد بداأ بالفعل يعطي تاأثريًا كبريًا ومهمنّ

البلدان البعيدة، ف�شاًل عن حمالت الإغاثة الطارئة يف مواجهة الكوارث. وكان اأي�شًا الزمن الذي ت�شكلت فيه اأفكار 

جديدة ن�رست خالل املوؤمترات وحلقات التدريب الدولية. وقد و�شعت تلك ال�شنوات الأوىل من التكوين الأ�ش�ص لكثري 

من املراحل القادمة.

» كانت العالقة بني كل من بلينديرليث وبراندي 

عالقة خا�شة نوعًا ما، لأن كاًل منهما فهم واأدرك 

�رسورة عقد اتفاقيات. لكن امل�شكلة كانت تتمثل 

يف الت�شال بينهما والتحاور وفهم بع�شهما 

بع�شًا باعتبار اأن بلينديرليث كان ل يجيد 

اللغة الإيطالية... ول كان براندي يح�شن اللغة 

الإنكليزية، فكانا يحاولن التحادث والتحاور 

باللغة الفرن�شية، وكنت اأنا اأحاول اأحيانا اأن 

اأ�شاعد يف الرتجمة بينهما. وكان الأمر يبدو 

م�شحكًا يف بع�ص الأحيان لالختالف ال�شديد يف 

�شخ�شية كل منهما: حيث كان بلينديرليث يخلط 

ما بني امل�شائل العلمية مع ق�شايا احلياة اليومية، 

بينما كان براندي يتبع دوما تفكريه النظري. 

وانا اأذكر ذات مرة، عندما بداأت مهمات البعثات 

اإىل م�رس قبل ال�رسوع يف بناء ال�شد العايل، وكان 

بلينديرليث ما لبث اأن عاد من اإحدى املهمات 

وحتدث عن زيارته للقبور امل�رسية. لكنه قطع 

احلديث ليقول اأن البي�ص الذي اأكله يف ال�شباح مل 

يكن »طازجاً« م�شتخدمًا التعبري باللغة الإيطالية 

)fresco(. فعلنّـق براندي الذي كان دائم التفكري 

يف الر�شوم اجلدارية يقول: كال، كال مل تكن 

ر�شوم جدارية بل ر�شوم بتقنية التيمبرية )تقنية 

تتاألف من الطالء باألوان مائية لزجة اأو خمففة يف 

�شفار البي�ص(. 

فيليبو يف مقابلة اأجريت عام 2001، بينما كانت 

تتم مناق�سة التعاون مع �سيزارى براندي، رئي�س 

مركز البحوث

تعليق على ال�شورة 7: »كان مركز روما يقع 

يف �شارع كافور، وهو �شارع ي�شهد حركة �شري 

كثيفة. وكان قطع ال�شارع يعترب نوعًا من الألعاب 

البهلوانية. لذا، اأعـلن بلينديرليث يف اأحد الأيام 

ـن من قطع  اأنه �شي�شرتي عربة اأطفال … ليتمكنّ

ال�شارع باأمان.« 

»عملنا بجدنّ وكدنّ وكان عملنا جيدًا، مبعنى اأننا 

ـا عائـلة كبرية واحدة. وكان بلينديرليث قد  كننّ

ـًا....وكنت اأنا يف �شـننّ  اأ�شبح مديرًا كبريًا وم�شننّ

الع�رسين، وكان زميلي يبلغ ال�شاد�شة والع�رسين 

من العمر، كننّـا جميعنا �شغارًا يف ال�شـننّ وكان 

ـنا مثل اأولده«. جيما  املدير يحبنا كثريًا، لقد كنّ

برياردينللي، امل�شاعدة ال�شابقة لينديرليث، حول 

احلياة يف مركز روما.

زمالء يحتفلون بزفاف جيما برياردينللي يف عام 1966.

ج. نريو، رئي�س وزراء الهند خالل خطابه يف اجتماع اجلمعية العامة 

ال�شيد بلينديرليث ب�شحبة ال�شيد كورمانـز، مدير ملنظمة اليون�شكو يف نيودلهي، 1965.

املوؤ�ش�شة امللكية للفنون الوطنية البلجيكية اأثناء 

بعثة منظمة اليون�شكو اىل الهند، 1965.

املدير واملوظفني يف طريقهم لتناول القهوة يف فرتة اال�شرتاحة.

8

يقرر املوؤمتر العام ملنظمة 

اليـون�سكو الذي عقد يف 

نيودلهي باإنـ�ساء هيئة 

للحفاظ على الرتاث.

مت توقيع اتفاقية بني 

منظمة اليـون�سكو 

واإيطاليا لإن�ساء موؤ�س�سة 

يف روما. تن�سم النم�سا 

كاأول دولة ع�سو لها.

تن�سم خم�س دول لع�سوية 

املنظمة مما يجعل ›مركز 

روما‹ كيانًا قانونيًا.

ي�سبح »مركز روما« 

مركزاً عاماًل ويعّيـن 

هارولد جيم�س 

بلينديرليث كاأول مديراً 

له.

1956 195719581959
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»اأظن اأنكم تودون معرفة اأن زوجي ال�شيد هريو�شي 

دايفوكو - وهو واحد ممن ح�شلوا على جائزة 

منظمة اإيكروم يف عام 1979، وهو من الأخ�شائيني 

يف منظمة اليون�شكو الذين وجهوا اإيكروم يف �شنواتها 

الأوىل ما يزال على قيد احلياة و�شحته جيدة ن�شبيًا 

رغم اأنه يبلغ التا�شعة والثمانني من العمر. ونحن 

نحفظ ذكريات عن �شداقتنا بهارولد بلنديرليث 

وعـن رحالتنا اإىل روما حل�شور اجتماعات اجلمعية 

العامة. تهانينا لكم يف عيدكم اخلم�شني.«

الي�سون دايفوكو

م�رسوع ديباجة مليثاق البندقية 

مكتوب بخط ب. فيليبو. 

امل�شدر: اأوراق ليميري، اأر�شيف اجلامعة، 

لوفني، بلجيكا.

بلينديرليث خالل اعطاءه ملحا�رضة يف كوريا، 1960.

معبد اأبو �شمبل، م�رس: اإزالة راأ�ص من معبد رم�شي�ص الثاين 

بوا�شطة رافعة. © منظمة اليون�شكو/نينادوف�ص

دايفوكو، الثاين من اليمني، اأخذت هذه ال�شورة خالل 

موؤمتر ايكومو�س يف مدينة وار�شو، بولندة، 1965. 

امل�شاركون يف احللقـة الدرا�شية حول احلفاظ على الرتاث املعماري، عام 1965.

تعقد اجلمعية العمومية 

الأوىل.

تد�ّسـن مكتبة 

املركز.

يلعب مركز روما دوراً 

رئي�سيًا يف �سياغة ميثاق 

البندقية. تبداأ حملة اإنقاذ 

معبد اأبو �سمبل عـ�سية 

اإن�ساء ال�سّد العايل يف 

اأ�سـوان. وقد مت تفكيك املعبد 

واأعيد جتميعه يف املوقع 

اجلديد.

يتم اإن�ساء املجـل�س 

الدويل للمعامل واملواقع 

ويعّيـن ال�سيد غاتزول 

رئي�سًا له. وهكذاولدت 

�رشاكة مثمرة. تعقد 

احللقة الدرا�سية الأوىل 

حول حفظ الرتاث 

املعماري يف مقـر املركز.

تعمل منظمة اإيكروم على 

تن�سيق اجلهود الدولية يف 

مواجهة في�سانات مدينتي 

فلورن�سة والبندقية.

تعقد احللقة الدرا�سية 

الأوىل حول ترميم 

اللوحات اجلدارية ب�رشاكة 

مع املعهد املركزي 

للرتميم.

196019621964196519661968
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�ملقر �جلديد، تو�ضيع �لآفـاق

ـل عقد ال�شبعينيات فرتة مهمة لتعزيز حفظ الرتاث كمهنة. وقد برزت يف هذه الفرتة مفاهيم  جديدة مثل البيئة، واملناطق احل�رسية  مثنّ

التاريخية، اإىل جانب جمموعـة من املواثيق والتو�شيات الهادفة اإىل حماية الرتاث. وتعد حلظة انتقال املركز ملقره التاريخي يف �سارع 

دي �سان مي�سال بالنقلة الهامة والتاريخية، اإذ حملت الف�شاءات والقرب من منظمات الرتاث الأخرى اإمكانات جديدة و�شاعدت على 

القيام بن�شاطات اأكبـر. 

»جزء من تاريخ منظمة اإيكروم يبداأ باملبنى الذي ي�سم املنظمة. وكان ف�ساء �سان مي�سيل يتمتع ب�سمعة �سهرية 

كمدر�سة تعّلـم ال�سباب العمل يف جمال الفنون اجلميلة. على مدى القرون، ولدت جحافل كبرية من الفنانني... وكان من 

اأبرز الفنانني/املرّمني الذين تعلموا حرفتهم فيها يف الفرتة من حوايل 1893عام وحتى عام 1906 الر�سامني اإيتورى 

�سريبارويل الذي عا�س ما بني عام 1881 وعام 1951، وجونيبو راجي الذي عا�س ما بني عام 1875وعام 1959. 

هوؤالء الرجال �سافروا اإىل اأمريكا، وباالإ�سافة اإىل عملهم يف خلق الفن االأ�سلي املبدع، عملوا على ترميم العديد من 

الكنائ�س والهياكل اجلميلة يف اأمريكا ال�سمالية واجلنوبية. ومن املنا�سب جدا اليوم اأن يقع مقر منظمة اأيكروم يف مبنى 

دّرب هذا العدد الكبري من الرجال العظماء الذين �ساركوا يف ترميم بع�س من اأعظم الكنوز الفنية يف العامل«. 

جوزف اأ. �سريبارويل االبن، مدير االأعمال التجارية يف نيويورك، وحفيد اإيتوري �سريبارويل، الفنان االإيطايل–االأمريكي ال�سهري، عام 2009. ايكروم يف �شارع �شان مي�شيل

بول فيليبو وب. فيلدين.

تف�شيل من نحت، بوروبـودور.

بعثة اإىل رومانيا حلفظ اللوحات اجلدارية اخلارجية الحدى كنائ�س مولدافيا قرب احلدود مع رو�شيا، 1973.

الدورة التدريبية حول املبادئ العلمية حلفظ الرتاث. ج.دي غي�شني، م.�س. اأوجينة ب�شحبة 

بع�س امل�شاركني بـ CFLR مركز اعادة طباعةال�شور، جتليد الكتب، وترميم حمفوظات 

اأر�شيف الدولة والتي ت�شمى حاليا ICPAL، روما، 1976.

احلفظ الوقائي يف املتاحف. العمل التطبيقي الذي يتم يف منظمة 

اإيكروم. غاييل دي غي�شني ب�شحبة بع�س امل�شاركني، 1975 .

بول فيليبو ي�سبح مديرا ويعمل على تغيري 

ا�سم املركز من »مركز رومـا« اإىل »املركز 

الدويل حلفظ الرتاث«.

تن�سم الوليـات املتحدة الأمريكيـة اإىل 

املركـز وهو ما يوؤّثـر على ميزانيته 

اإيجابيـًا.

تاأديـة مهمة اإىل بوروبـودور لدرا�سة الرتات 

التي يتعر�س لها احلجر وعمليات التنظيف.

يتم العرتاف باملركز بو�سفه هيئة 

ا�ست�سارية يف اتفاقية اليـون�سكو 

للرتاث العاملي.

ينتقل املركز اإىل مقره اجلديد 

واحلايل يف �سارع دي �سان مي�سال.

ي�سدر العدد الأول من الن�رشة.

تاأدية مهمة اإىل رومانيا لرتميم اللوحات 

الزيتية اخلارجية املوجودة على اإحدى 

كنائ�س مولدافيا.

انطالق احللقة الدرا�سية حول علوم حفظ 

الرتاث.

197119721973

10
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موظفو منظمة اإيكروم، 1979.

فريويل، 1976. من الي�شار: حمراب كني�شة فين�شوين، فريـويل بعد الزلزال االأول. اإىل اليمني: املحراب نف�شه بعد الزلزال الثاين، اأ�شهمت 

اإيكروم يف امل�شح الت�شويري الذي اأجري بعد الزلزال االأول. وا�شتندت اإعادة بناء الكني�شة اإىل الر�شومات التي اأعدت.

تنعقد احللقة الدرا�سية الأوىل حول 

الأمن والبيئة يف املتاحف )والتي 

�سميت يف ما بعد احلفظ الوقائي 

يف املتاحف(.

تعقد احللقة الدرا�سية الأوىل يف مدينة 

البندقية حول حفظ املعمار احلجري.

جتري اأعمال الإنقاذ على اإثر زلزال 

كارثي �رشب مدينة فـريويل يف 

اإيطاليا.

ت�سدر م�سودة تو�سية عن منظمة 

اليون�سكو حول حماية املناطق 

التاريخية والدور املعا�رش.

يعـّيـن برينـارد فيلديـن 

مديرا، ويعمل على تغيري 

ا�سم املركز لي�سبح »املركز 

الدويل لدرا�سة �سون وترميم 

املمتلكات الثقايف–

اإيكروم«. تدخل املكتبة 

لأول مرة خط ال�سبكة. 

مع حلول عيدها الع�رشين بداأت منظمة 

اإيكروم بعقد اأربع حلقات درا�سية منتظمة 

يف روما وهي: حفظ الرتاث املعماري، 

وحفظ الر�سومات اجلدارية، واملبادئ 

العلمية حلفظ الرتاث، احلفظ الوقائي 

يف املتاحف وحفظ املعمار احلجري يف 

البندقية.

1975197619771979

»لقد كنت حمظوظًا جدًا مل�شاركتي يف احللقة الدرا�شية 

بعنوان »مقدمة عن مبادئ علوم حفظ الرتاث« التي 

ـق اللوحات  عقدت يف عام 1978. وقـد كنـت حينها من�شنّ

والر�شومات وال�شور يف متحف مدينة نيويورك، وانتقلت 

بعد ذلك لأ�شبح من�شقا اأعلى قبل اأن تتبدل رتبي لأ�شبح 

مديرا للمتحف. وقد تعلمت يف احللقة الدرا�شية اأ�شـ�شًا 

ومبادئ حول الطبيعة املادية للمواد الثقافية. كما اأ�شهمت 

احللقة يف تعريفي بعامل حفظ الرتاث واملمار�شني القياديني 

البارزين يف هذا امليدان والذين ما زالوا من اأ�شدقائي. 

وفيما تطورت مهنتي، لعب مفهومي حلفظ الرتاث دورا 

رئي�شيا يف تقييم جمموعات مقتنيات املتحف املختلفة 

واملتنوعة ويف اإنقاذها.«

�ستيفني هـ. ميللري

املدير التنفيذي، متحف موري�س، الواليات املتحدة االأمريكية

»يف اأواخر ال�شبعينيات �شاركت يف حلقة 

درا�شية حول اأمن املتاحف و�شبط املناخ. وقد 

ا�شتمتعت بحمل خرطوم ماء حتت اإ�رساف 

ـي املعلومات  رجل اإطفاء حمرتف، و�شعـدت بتلقنّ

حول �رسقة الرتاث قدمها لنا اأحد رجال 

ـه الر�شـمي  ال�رسطة الإيطالية وهو يرتدي زينّ

تـه الع�شكرية. كنت حامال يف ال�شهر  وكامل بزنّ

ال�شابع واأم�شيت اأجمل �شـاعة يف رحلة على 

طول نهر التيرب يف مدينة رومـا. وقد اأغمي علينّ 

واأنـا بالقرب من مقر منظمة اإيكروم بعـد وجبة 

غذاء وافرة ود�شمة فاأ�رسع غايـيل دي غوي�شـني 

الذي كان يراأ�ص احللقة التدريبـية اإىل اتخاذ 

ما ي�شمن ال�شفاء العاجل وهو باأن و�شعني 

يف �شيارته، وهي �شيارة �شباق مفتوحة، واأخذ 

ي�شوقها ب�رسعة معينة. وهكذا متكنت من 

متابعة برنامج التدريب لذلك اليوم. ول�شـت 

اأدري اإن كانت حلقاتكم الدرا�شية تت�شمن 

حما�رسة عن حالت الإغماء التي ت�شاب بها 

نة فيها  الن�شاء يف املتاحف، واإذا مل تكن مت�شمنّ

نوا مناهجكم العمل املرجتل  عليكم اأن ت�شمنّ

الذي قام به غاييـل دي غوي�شـني.« 

اإيبيلتجي هارتكامب-جونك�سي�س

املديرة ال�سابقة ملتحف ريجك�س، هولندة
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مكتبة ممتازة يف جمال احلفاظ على الرتاث: من فهر�س البطاقات اإىل الع�سر الرقمي

لقد بداأت ثورة م�شغرة يف املكتبة يف عام 1977، عندما ح�شلت اليكروم على جهازين كمبيوتر اآي بي اإم وبداأت اأمتتة 

�شجالت الكتالوج. اخت�شا�شيني من اآي بي اإم عملوا معنا لإن�شاء اأول برنامج لهذا الغر�ص وهكذا متكنو من القاء نظرة من 

وراء الكوالي�ص على مقتنيات املكتبة وكانت اإمكانات هذه التكنولوجيا اجلديدة مثرية للغاية و�شعرنا مثل الرواد عندما قمنا 

بتطوير حقول جديدة الو�شف الببليوغرايف الالزمة ل�شجالتنا. كانت لنا اأيام عمل مكثفة مع ما تراكم من بع�ص املن�شورات 

املا�شية 9000 للت�شجيل يف النظام اجلديد جنبا اإىل جنب مع ا�شتمرار فهر�شة عمليات ال�شتحواذ احلديثة ولكن معرفتنا 

باأننا بتنا نوفر مثال مفيد وتعليمي ملنظمات اأخرى كانت املكافاأة. 

جانا باغانيلي، م�ساعدة مكتبة، ايكروم

حتول �يكروم للرقمية

ر�شوم كاريكاتريية من ن�رسة عام 1979 تثري الفكاهة حول عملية التوثيق باملكتبة.

موظفي ق�شم املن�شورات، �س.روكويل 

وم.جار�شية اأمام اأول كمبيوتر لاليكروم، 

.1983

مثل موظفي املكتبة دائما عمودها الفقري. 

ف.تومازي، ج.باجانيلي، م. اأوهان�شيان ورئي�س 

املكتبة م.�س. اأوجينة، 1983

من�ضور�ت �ليكروم باأثر رجعي

يف اأواخر ال�شبعينات �شقط عبء املن�شورات على عاهلي، 

وكنت مبتدئة ولكن مع الهتمام الأ�شيل للتاأكد من 

الدقة واللغة وتوقا اإىل التعلم. لقد عملت مع زميلتي 

مونيكاغار�شية يف هذا املجال ل�شنوات عديدة. وكانت 

الن�رسة رقم 7 عمادنا من النار ففي تلك الأيام كانت 

الطابعات اليطالية ل تزال يف حتديد نوع الر�شا�ص 

ومل يكن لديهم فكرة عن الوا�شلة يف الإنكليزية اأو 

الفرن�شية. نحو خم�ص جمموعات من الرباهني ذهب 

ذهابا واإيابا، يف نهاية املطاف جنحنا بطباعة الن�رسة. 

ولتب�شيط احلياة بداأنا حملة ملعالج الن�شو�ص بحيث اأن 

ي�شهل اإنتاج ن�شخة الكامريا اجلاهزة. بعد الت�شاور مع 

زمالئنا من منظمة FAO قمنا بحملة ل�شتخدام برنامج 

وانغ معالج الن�شو�ص الذي كان من اآخر �شيحات 

الع�رسيف ذلك الوقت. ولقد كتبنا مذكرة تو�شي ب�رساء 

هذا الربنامج -و بتمجيد ف�شائله الكثرية- لي�ص اأقلها 

ت�شهيل جتميع التقرير ال�شنوي الذي كان اآنذاك عملية 

يدوية مملة تتمثل بقطع ول�شق اجلمل. مت قبول الطلب 

وتركيب معالج الن�شو�ص والذي بعث بالبهجة للجميع. 

تاأثر املبنى باأكمله بهذه احلداثة، وبداأ النا�ص با�شتخدام 

الربنامج يف بع�ص الأحيان وازداد الطلب حتى اأ�ش�شت 

غرفة كمبيوتر �شغرية وتطورت الأمور من هناك اإىل 

اأجهزة الكمبيوتر يف كل مكتب. هذه التح�شينات التقنية 

�شهلت اإنتاج العديد من منتجات. من التطورات الأخرى 

املعنية حت�شني ت�شميم الر�شالة الإخبارية واإدخال 

ا�شتخدام اللون، احل�شول على اأرقام ردمك وردمد، 

وحو�شبة القائمة الربيدية. �شاهم التطور التقني بثورة 

وتطور قدرات مطبوعات اليكروم وما زال لها تاأثري 

هناك ويف اأماكن اأخرى.

�سينثيا روكويل، املديرة ال�سابقة لق�سم املن�سورات، االيكروم
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خم�ضون �ضنة من �حلفظ �لوقائي مع منظمة �إيكروم  

غاييـل د غي�شـني وكاتريـن اأنتـوماركي 

منذ خم�شني عاما، وقبل اأن ي�شبح اأول مدير ملنظمة اإيكروم، 

اأ�شدر الدكتور هـاورلد جيم�ص بلينديرليث كتابه الذي 

يحمل عنوان حفظ الآثار والأعمال الفنية عام 1956. وكان 

بلغته الوا�شحة وتغطيته الكاملة للمادة كلها، باأن اأ�شبح 

العمل ب�شـرعة مرجعًا اأ�شا�شيًا يف هذا املجال. من البداية، 

كان الرتكيز على احلفظ الوقائي ي�شبق اأي تدخل مبا�رس. 

ويف ذلك الوقت، كانت الرطوبة تعترب التهديد الرئي�شي 

ملجموعات املقتنيات. وقد مر ع�رسون عاما، ظهرت فيها 

من�شورات اأخرى، مثل كتاب غاري طم�شون ال�شهيـر 

وعنوانه  بيئة املتحف )يف عام 1978(، وهو يركز لي�ص فقط 

على جمموعات املقتنيات ولكن اأي�شا على املباين املحيطة 

بهـا. وكان املناخ ل يزال على راأ�ص قائمة اأ�شـباب التدهـور. 

يف عام 1975، عملت منظمة اإيكروم على معاجلة هذه 

الق�شية من خالل اقرتاح الدورة الأوىل ملا اأ�شبح يعرف ب 

ـز كـل من الإدارييـن  »احلفظ الوقائي يف املتاحف«. وقد ركنّ

ـني  واملن�شقيـن، واملهند�شني املعماريني واحلافظني - املرممنّ

على املناخ وعلى الإ�شاءة اأي�شـًا، وال�رسقة واحلريق. وعلى 

مدى خم�شة ع�رس عاما، ح�رس هذه احللقات 250 من 

املهنيني يتنمون اإىل 38 دولة ليدر�شوا فيها، ولكنهم يعملون 

يف الوقت نف�شه على اإثراء تلك احللقة الدرا�شية بتجاربهم 

ـرب لهم عن �شكرنا وامتناننا،  اخلا�شة وبخرباتهم. ونحن نعنّ

لأنهم حددوا الكثري من الأخطار التي تهـدد الرتاث، 

فاأ�شبحت ا�شرتاتيجيات الوقاية اأكرث و�شوحـًا. ونحن 

ـنوا منظمة  ًا اإىل العديد منهم لأنهم مكنّ نّه ال�شكر اأي�شـ نوجـ

اإيكروم  من ن�رس ر�شالتها من خالل احللقات الدرا�شية 

الوطنية والإقليمية يف اأكرث من اأربعني بلـًدا. وبالتوازي 

مع هذه اجلهود، متكنت منظمة اإيكروم من و�شع ت�شور 

ـم وجرى يف ثمان واأربعني  ملعر�ص عن املناخ والإ�شاءة نظنّ

مدينة اأوروبية. وقد مت و�شع مواد تعليمية واإن�شاء م�رسف 

بيانات ومعلومات حلوايل األف �شورة، باتت اليوم متاحة 

على املوقع. 

بني عامي 1985 و 2000، اأطلق املركز الدويل لدرا�شة 

�شون وترميم املمتلكات الثقافية- اإيكروم م�رسوع 

الوقائية يف املتاحف الأفريقية )PREMA(، الذي كان 

مبثابة تطور حا�شم بالن�شبة للحفظ الوقائي. يف ذلك الوقت، 

كانت جمموعات ل ح�رس لها من املقتنيات املتحفية يف 

ي وكانت بحاجة اإىل مقاربة  حالة ميوؤو�ص منها من الرتدنّ

ا�شرتاتيجية وعاملية. وعلى مدى خم�شة ع�رس عامـًا، متكنت 

منظمة اإيكروم من اإ�رساك اأكرث من خم�شة وع�رسين �رسيكـًا 

علميـًا وماليـًا، وتدريب اأربعمائة من املهنيني املتخ�ش�شني 

الذين ينتمون اإىل اأربعة واأربعني بلـًدا، كما عملت على تاأهيل 

اأكرث من ع�رسة متاحف كنماذج حـالة. واليوم، ت�شتمر 

اجلهود املبذولة من خالل خمتلف املوؤ�ش�شات الفريقية، 

ومدر�شة الرتاث الأفريقي )EPA( ومركز تنمية الرتاث يف 

 .)CHDA( اأفريقيا

ومع برنامج PREMA فاإن مفهوم احلفظ الوقائي من 

�شاأنه اأن يتطور بعمق، و�شوف يقرتح اإجابات هادفـة جتمع 

ما بني احلمايـة والتعزيز، و�شيتطرق لكل ناحية من نواحي 

وظائف املتحف- من التخزين اإىل العر�ص، ومن البحوث اإىل 

الن�شاطات، ومن التخطيط اإىل ال�شيانة الوقائية، و�شيكون 

احلفظ الوقائي جزًءا ل يتجزاأ من كل قطاع من القطاعات. 

وقد ت�شاءلت اأهمية املناخ تدريجيـًا، نظًرا للحاجة لل�شيطرة 

على التهديـدات الأخرى التي كثرًيا ما كان لها تاأثيـر اأ�شـد 

خطورة. 

ومع ذلك، فاإنه ما يزال هناك نقطة �شعف يف هذه 

املقاربة: اإذ اأنها تنطوي فقط على م�شوؤولية املهنيني 

املتخ�ش�شني، رغم اأن حفظ  الرتاث هي م�شاألة وا�شعة 

الأبعاد وكونية. ونتيجة لذلك، ل بدنّ للجمهور اأي�ًشا من 

امل�شاركـة يف اجلهـد الوقائي. ولهذا الغر�ص، اأطلقـت منظمة 

اإيكروم يف عام 1990 عملية كربى وا�شعة النطاق تـدعى 

»ا�شتنها�ص و�شائل الإعالم لإنقاذ الفن«، تهدف اإىل جمع 

عامة اجلمهور واملهنيني املتخ�ش�شني. وهكذا، فاإنه خالل 

فرتة خم�ص �شنوات مت تنفيذ �شل�شلة من الأعمال الرائدة 

التي ا�شـتهدفت جموعات خمتلفـة هـم على التوايل: املعلمون، 

واملر�شدون ال�شياحيـون، وامل�رسفون الإعالميون والراعـون. 

ومع مطلع الت�شعينيات، بداأ احلفظ الوقائي بالزدهار 

والنتعا�ص. فاأطلقـت هولنـدة »خطة دلتــا« وعملت موؤ�ش�شة 

احلفظ  الكنديـة )CCI( على نـ�رس خـطتها للحفظ، وتبـننّـت 

املوؤ�شـ�شات املهنيـة املخت�شة فكـرة املوؤمترات الدولية؛ 

واأبتدعت جلنة احلفظ التابعة للمجل�ص الدويل للمتاحف  

جمموعة للحفظ، حلقات التدريب وبرامج اأكادميية اأقيمت 

يف خمتلف البلدان تبع ملثال �شهادة املاج�شتري التي اأن�شاأتها 

جامعة ال�شوربون بالتعاون مع منظمة اإيكروم. 

وبعد مرور خم�شني عامـًا على ولية الدكتور بلينديرليث يظل 

هات ال�شرتاتيجية  احلفظ الوقائي واحًدا من اأبـرز التوجنّ

ملنظمة اإيكروم وما يزال ميثل اأولوية لأنه يعني ويربـط 

ـع جميع اأولئك العامليـن يف جمال حفظ  ويحفـز وي�شجنّ

الرتاث، اأبعـد من التخ�ش�شات والثقـافـات.

�شورة خالل اإجتماع عقد بروما يف 2002 حول 

.EPA ال�شندوق املايل لـ

 EPA من الي�شار اإىل اليمني: اأ.غودونو، مدير

البنني، �شتانلي-براي�س مدير االيكروم ال�شابق، 

ت.اأمينو الرئي�س ال�شابق جلامعة اأبومي-

كااليف بالبنني، ب.�شيموين من�شق �شابق لدى 

EPA وك.اأنتـوماركي مديرة وحدة جمموعات 
املقتنيات، منظمة اإيكروم
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زمن »�لتعزيز«

حيث اأ�شهم العقدان املا�شيان يف دفع امل�شرية قدما وا�شعا ا�ش�شا وعملي، كانت الثمانينيات فرتة 

ـة لتعزيز الربامج واحللقات الدرا�شية والتدريبية القائمة، فيما يتم تقدمي مبادرات جديدة مثل  مهمنّ

الربامج الإقليمية.

كني�شة ديربا بريهان �شيال�شي غوندار، اإثيوبيا، �شاركت منظمة 

اإيكروم يف �شل�شلة من البعثات ما بني عام 1979 وعام 1982.

ج. ماييه، 1985. كجزء من ن�شاط وحدة التدريب حول 

البحوث اجل�شية مت حقن اجل�س املائي يف اأبراج منطقة 

البلدية يف روما.

�شيفات اإيردير

ي�سبح �سيفات اإيردير مديراً.

ـًا  تعقد منظمة اإيكروم موؤمترا دولي

حول درا�سـة املواد الرابطة وهو 

نتيجة بحوث مكّثـفة وطويـلة 

الأمـد جرت باإ�رشاف ج. تـوّراكا.

انطالق برنامج امل�ساعدات 

الفنية.

انطالق الربامج الإقليمية 

وي�سبح PREMA )احلفظ 

الوقائي يف املتاحف 

الفريقية( الربنامج الأول.

198119821985

»يف عام 1985 مت تعييني يف منظمة اإيكروم بو�شفي 

م�شت�شارة علمية، اإل اأن م�شكالت عائلية األزمتني 

بتحديد اإقامتي يف روما ومل اأبَق �شوى �شنتني. لكن 

اخلربة التي اكت�شبتها يف هذه الفرتة كانت ل تقدر 

بثمن بالن�شبة لعملي امل�شتقبلي بو�شفي م�شت�شارة 

م�شتقلة وحما�رسة يف عدة جامعات يف اأوروبة 

واأمريكا اجلنوبية وال�شمالية. ومن بني عديد الأ�شياء 

التي تعلمتها اأهمية مبداأ احلدنّ الأدنى من التدخل 

يف اأي من م�شاريع احلفظ، وهو يربز بو�شفه الأمر 

البديهي الذي �شدد عليه املدير الدكتور �شيفات 

اإيردير ودعا اإىل تطبيقه. كما تعلمت من زمالئي 

اأهمية التعاون املتعدد الخت�شا�شات يف حفظ 

الرتاث. واأما الدعم الذي قدمته ماري- كري�شتني 

اأوجينيت )وهي ملتحقة بربنامج الزمالت وحتب 

القطط( التي كانت تعمل يف املكتبة، بال�شافة اىل 

امل�شاعدة  املبهجـة التي قدمها الزمالء خ�شو�شا 

ا، وال�شيدات اإيلينا فيوريني، وليليانـا  اأنريكـو كــارنّ

فيكيون ومونيـكا غار�شـيا، فيعـدنّ من اأجمل ذكرياتي«.

اأ. اإيلينا كاروال

موظفة �سابقة يف اإيكروم

»اإن ح�شور احللقة الدرا�شية التي عقدت عام 1983 حول 

احلفاظ املعماري يعد حجر اأ�شا�ص يف م�شارنا العملي 

يف حماية موقع الرتاث العاملي اأنتيغا يف غواتيمال من 

ال�شقوط والنهيار بعد م�شي فرتة األفي عام ترك فيها 

مهجورًا. ومن خالل العمل مع جمموعة من اخلرباء 

املتعددي الخت�شا�شات متكنا من اإنقاذ معامل هذا املوقع 

ون�شبه؛ والعمل على ت�شاريح البناء يف املدينة وترميـم 

الفنون. كانت هذه الدورة منرية بالن�شبة يل يف اإقامة 

برامج لالأطفال يف جمال تاريخ احلفظ كي نزرع  بذرة 

جهود الرتميم امل�شتقبلية. واأنا اأ�شكر معلمنا ال�شيد 

برنارد فيلديـن وكافـة موظفي منظمة اإيكروم.«

اإيليزابيت بيل

�ساحبة ومديرة �رشكة �سفريات اأنتيغا ال�سياحية–غواتيماال

»لقد غّيـرت امل�ساركة يف حلقات منظمة اإيكروم 

الدرا�سية بالتاأكيد حياتي كلها. اإذ اأنني التقيت 

ا  هناك بزوجي غريي بارتـون الذي كان هو اأي�سً

ا يف احللقة الدرا�سيـة عـام 1980 وعنوانها  م�سـاركـً

»املبادئ العلمية حلفظ الرتاث«، فاأنا من اأملانيا 

وهـو من نيوزلندة. وقد تزوجنـا عام 1982 ولدينا 

االآن ولدان. وكانت هذه احللقة الدرا�سية نقطة 

البداية ملهنة ناجحة لكلينا يف جمال حفظ الرتاث 

االإثني، وما زلنا نعمل معا يف هذا امليدان. لقد 

ع�سنا وعملنا يف نيوزيلندة واأملانيا، ونحن اليوم 

م�ستقرون يف نيوزيلندة ولدينا عملنا اخلا�س يف 

ميدان حفظ الرتاث«.

�سابني وايك 

عاملة يف املحافظةعلى الرتاث يف اأملانيا ونيوزيلندة 
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�شابني وايك وغريي بارتون، 1980 يف فيال جوليا، روما. 

�شورة من جمموعة ال�شيدة �س. وايك.

حفل افتتاح احللقة الدرا�شية حول اإدارة حفظ جمموعات 

املقتنيات الوطنية )PREMA( يف غانا عام 1989 الذي عقد 

يف املتحف الوطني يف غانا، اأكرا، عام 1989.

ب. فيلدين ويوكا يوكيليتو 

يف مدينة تاي�شان يف ال�شني، 

1988 خالل بعثة مراقبة 

ملواقع الرتاث العاملي.

اأ. تومات�شوف�شكي 1988

حتوز منظمة اإيكروم على جائزة 

الأغـا خـان للهند�سة املعمارية 

تقديراً جلهدها يف حفظ و�سيانة 

امل�سجـد الأقـ�سى املبارك يف القـد�س.

يبداأ الربنامج اجلامعي الأول 

لربنامج PREMA يف مدينة روما.

يتم تاأ�سي�س »م�سـروع غايـا«، وهو مبادرة 

م�ستـركة بيـن منظمة اإيكروم

و CRATerre-EAG لدرا�سة املعمار الرتابي 

واحلفاظ عليه.

ي�سدر العدد الأول من ن�رشة جمـلة اإيكـروم باللغة 

الإ�سبانية يف الفرتة ما بني عامي 1987 و 1990.

يعّيـن اأندريز تومات�سوف�سكي مديرا.

يحتفل هاورلد جيم�س بلينديرليث 

بعيد ميالده الت�سعني.

تبداأ احللقة الدرا�سية الأوىل حول 

اخل�سب يف مدينة تروندهامي يف 

الرنويج.

198619871988

» مع برنامج PREMA ا�شتجابت اإيكروم للتحدي يف 

كامل الإقليم ودوله ال�شت والأربعني. فقد و�شعـت 

نظامـا تاآزريا للتدريب والت�شال وامل�شاعدة الفنية. 

وابتدعـت اأول ميزانية اإ�شافية لتمويـل املوؤ�شـ�شات 

الوطنية والإقليمية والدولية، اخلا�شة والعامة 

كليهـما. ومع برنامج PREMA جربت اإيكروم بجراأة 

النفتاح على جماهري اأخرى لتعزيز عمل املهنيني 

املتخ�ش�شني باملتاحف وهم  �شانعو القرار، وعموم 

اجلمهور، وال�شباب، وو�شائل الإعالم؛ وعن طريق 

خلق �شهادة جامعية �شمنتها جامعتان �شهريتان 

لالإ�شهام يف العرتاف مبجال حفظ الرتاث واملهنيني 

العاملني يف املتاحف؛ وعن طريق تدريب املدربني 

وتطوير مناهجهم التعليمية؛ وعن طريق فر�ص عملية 

منهجية للتقييم الذاتي جتري مرتني يف العام لكل 

من امل�شاركني واملعلمني و�شانعي القرار واملمولني 

الداعمني. وعند التحاقي مبنظمة اإيكروم بو�شفي 

 PREMA ــر برنامح حديثة التخرج من اجلامعة، غينّ

كياين باأ�رسه كما غينّـر تفكريي. فقد عرفني على 

احلكمة والتوا�شع وال�شتماع. كما علنّـمني برنامج 

PREMA امل�شاواة امللمو�شة، وقدم يل اأحا�شي�ص عميقة 

ولقاءات ا�شتثنائية واأف�شل الأ�شدقاء. واأف�شل 

ما قدم يل على الإطالق هو الثقة الرا�شخة التي ل 

تتزعزع بالآخرين وخمزونا �شخما من القوة والفرح 

والغبطة. و�شاهم هذا ›العمل‹ يف ر�شم م�شهد حياتي 

وطبعه بطابعه. واىل كل اأولئك الذين التقيتهم خالل 

ذلك امل�شار، اأعرب لهم عن امتنان لمتناه.«

كاترين اأنتوماركي

مديرة وحدة جمموعات املقتنيات، منظمة اإيكروم 

» يف عام 1982 �شـاركت مع اأربعة ع�رس زمياًل 

ينـتمون اإىل اثني ع�شـر بـلدًا يف احللقـة الـدرا�شيـة 

التي تنـاولت مو�شـوع املبـادئ العلـمية حلفـظ الرتاث 

ـقها نيـكـول�ص  اكا ون�شنّ والتي اأدارها جـيورجيـو تــورنّ

�شتـانلي- برايـ�ص الذي اأ�شبح فيما بعـد املديـر العام 

للمركـز الـدويل لـدرا�شـة �شون وترمـيم املمتـلكات 

الثقافـية- اإيكروم. واأنــا اأعتبـر اأن فـرتة ال�شـهـور 

الأربعـة التي اأم�شيتهــا يف هـذه احللقـة الدرا�شية 

كانت الأكثـر اإثــارة وحتفيزًا بالن�شبة مل�شيـرة حياتي 

املنهية. وكان من بني اأولئـك الذين علمونـا مهنـيني 

خمت�شيـن متمينّـزيـن، وقد تعلنّـمنا ب�شورة خا�شة 

من بع�شـنا البع�ص. وبعد فتـرة العـمل املكثنّـف كانت 

ـم لـنا حفالت ليلية يف امل�شاء وحفالت اأخرى تنظم  تنظنّ

يف عطلة نهاية الأ�شبـوع يف الأكادمييات الأجنبية يف 

مديـنة رومـا – وهـي اأماكن جميلة خالبة حيث كان 

الحتفال والرتحيب على الطريقة الإيطـاليـة اأكرث من 

تـرحيبي وحميمي.«

غربييال مورودير-كري�ست 

معهد حفـظ الرتاث وترميمه، جامعة الفنون 

التطبيقيـة، النمـ�سا، وع�سوجمل�س املركز الدويل 

لدار�سة �سون وترميم املمتلكات الثقافية -اإيكروم 

يف الفرتة ما بني عام 2002 وعام 2009.
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تبني نظرة �أو�ضع

كان هذا العقد مرتبطًا اإىل حـدنّ كبري بالإدارة وبرفـع م�شتـوى الوعي وبالن�شاطات الإقليمية. وكانت 

املبادرات، من مبادرة دعوة و�شائل الإعالم اإىل اإنقاذ الفـن، اإىل اأفريقيا 2009، قد �شعـت لـ�شم 

املجموعات ال�شكنية واإ�رساكها عن طريق تقا�شـم املعرفة ورفع وعي النا�ص به�شا�شـة الرتاث الثقايف 

واأهميـته. وقد بداأت الربامج وحلقات التدري�ص والتدريب بالنت�شار يف اأقاليم عديدة يف خمتلف اأنحاء 

العامل.

ك. ما�شودا، خبري يف احللقة الدرا�شية حول حفظ الورق 

الياباين، 1992.

 نقل املعرفة التقليدية من جيل اإىل جيل، �شورة التقطها �س. 

اأديلبايـه، من جمموعة »مقتنيات املتحف الوطني يف بيـلو«.

اإحدى الالفتات يف اجتماع خالل م�شابقة »اأنقذوا الفن يا و�شائل االإعالم«، عام 1993.

احللقة الدرا�شية »بات«، عام 1996. �شورة للم�شاركني يف ق�رض ›ت�شودي‹، ت�شان 

ت�شان، تظهر تزيني �شطح احلفر الفني.

م. لينني، 1996. 

مدينة متريا، اإيطاليا

ت�سبح منظمة اإيكروم مربوطة 

ب�سبكة الإنرتنيت. 

 )PREMO( ينطلق برنامج

حلفظ الرتاث يف اثنني وع�رشين 

دولة من دول البا�سيفيك.

تتم �سياغة »ميثاق نارا« 

حول الأ�سالة يف اليابان.

يبداأ برنامج التدريب حول حفظ 

الرتاث يف الدول املغاربية 

 .)NAMEC(

تبداأ مراجعة وظائف منظمة 

اإيكروم املذكورة يف نظامها 

الأ�سا�سي وي�ساف اإليها الدعوة 

والإقناع. 

يتعنّي مارك لينني مديرا، ويتغري 

اللقب لحقا ملدير-عام. 

تبداأ احللقة الدرا�سية حول حفظ 

.)JPC( الورق الياباين

تبداأ حملة دعوة و�سائل الإعالم 

لإنقاذ الفن.

تبداأ �سل�سلة احللقات الدرا�سية حلفظ 

 )ITARC( الفن املعماري الإيطايل

بالتعاون مع مديرية التنمية التابعة 

للحكومة الإيطالية. 

ينظم املركز الدويل لدرا�سة �سون 

وترميم املمتلكات الثقافية -اإيكروم 

مع اأحد �رشكائه »الجتماع الدويل 

حول احلمم الربكانية والأحجار 

الربكانية« يف جزيرة اإي�ستري يف 

ت�سيلي.

يحتوي فهر�س املكتبة على 

50.000 مدخل.

1994 1993 1992 1991 1990

»لقد ا�شتخدم م�رسوع برميو )PREMO( لعوام ما 

بني 1994-1998 �شل�شلة من اأحداث التدريب الدولية 

كفر�شة للم�شاعدة يف تاأ�شي�ص جمعية متاحف جزر 

البا�شيفيك. هذه منطقة ت�شم دول �شغرية وامل�شافات 

التي تف�شل بينها كبرية و�شا�شعة، ويعرف املهنيني 

املخت�شني يف جمال الرتاث املحليني كقادة يف املحافظة 

على تقاليد الثقافية العريقة التي ميتد عمرها عرب قرون 

عديدة. وي�شرتك كل من مديري املتاحف واملراكز 

الثقافـية ومـديـري املواقع التاريخية والأر�شيف 

واملحفوظات يف هدف كلي م�شرتك هو العمل على حفظ 

، كما ن�شاهد يف ال�شورة املوجودة اإىل  الرتاث احلينّ

الي�شار والتي ح�شلنا عليها من اأحد امل�شاركني يف واحدة 

من حلقات التدريب الإقليمية التي عقدت يف »جمهورية 

بالو« عام 1999، حيث تظهر يف ال�شورة �شيدة م�شننّـة 

تعلنّـم حفيدتها كيفية حياكة حقيبة يد م�شنوعة من نوع 

من الورق يتواجد فقط يف جزيرة العائلة.«

نيل بات

موظف �سابق يف منظمة اإيكروم
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ال�شيدة اأ. �شيبـريو )كوبا( وال�شيدة ل. ما�ش�شيالن-كلنـري 

)بلجيكا( خالل اجتماعات اجلمعية العامة عام 1999 

اأثناء زيارة  لق�رض فرينيزي يف روما.

املتعاون القدمي �س. جيانتوما�شي يف مدينة ›باجيا‹ يف 

التيبيت، عام 1996.

احللقة الدرا�شية »بات«، عام 1996. �شورة للم�شاركني يف ق�رض ›ت�شودي‹، ت�شان 

ت�شان، تظهر تزيني �شطح احلفر الفني.

تعقد اأول حلقة درا�سية 

لأورو�سي، وهو الطالء الياباين.

يعقد موؤمتر حول اأنظمة توثيق 

الر�سوم الت�سميمية امل�ستخدمة 

يف حفظ اللوحات اجلدارية يف 

مقر منظمة اإيكروم .

ينطلق برنامج اأفريقيا 2009.

يتم تاأ�سي�س م�رشوع تريا Terra وهو 

 »Gaia ا�ستمرارية مل�رشوع »غايا

 ،PAT 96 ولنجاح م�رشوع بات

بامل�ساركة مع CRATerre-EAG وثم 

بالتعاون مع معهد غيتي حلفظ الرتاث.

يجري توقيع اتفاقية بني منظمة 

اإيكروم وجامعة بينني الوطنية، 

تن�ساأ مبوجبها مدر�سة الرتاث الوطني 

الإفريقي.

تعقد احللقة الدرا�سية الأخرية من 

الربنامج التقليدي حول حفظ الرتاث 

املعماري.

تعقد احللقة الدرا�سية الأوىل 

حول احلفظ واإدارة املعمار 

الرتابي والرتاث الأثري على 

النطاق الأمريكي يف مدينة 

تروجيللو يف البريو.

يبداأ برنامج حفظ الرتاث الرتابي 

واحل�رشي.

ت�سبح منظمة اإيكروم مربوطة 

ب�سبكة الإنرتنيت. 

 )PREMO( ينطلق برنامج

حلفظ الرتاث يف اثنني وع�رشين 

دولة من دول البا�سيفيك.

تتم �سياغة »ميثاق نارا« 

حول الأ�سالة يف اليابان.

1999 1998 1996 1995 1994

�سا�سي دي ماتريا )حجار منطقة ماتريا االيطالية( وحلقات التدري�س حول احلفاظ على الرتاث املعمـاري )1994 – 1998( 

»منذ عام 1994 اأ�شبحت ا�شرتاتيجيات حفظ الرتاث يف موقع ›�شا�شي دي ماتريا‹  الأثري يف اإيطاليا وعمليات اإعادة تاأهيله مو�شوعا يتمتع باأهمية 

خا�شة يف اإطار احللقات الدرا�شية التي تعقدها منظمة اإيكروم حول حفظ الرتاث املعماري. وبعد ت�شجيل موقع ›�شا�شي‹ على لئحة التـراث العاملي يف 

عام 1993، اأَجريت ات�شالت مع ال�شلطات املعنية لتحقيق اأهداف احللقة الدرا�شية. و‹كمخترب حفظ‹ حقيقي فان املوقع يحتوي على كافة حتديات اأعمال 

احلفظ تقريبا من القيا�ص الأ�شغر وحتى القيا�ص الأكرب، كان موقع ›�شا�شي‹ مثاليا لربط اأهداف احللقة الدرا�شية بواقع احلال احلقيقي، وهو ما ي�شمح 

مبواجهة املهارات. وكان من بني اأبرز اأهداف احللقة الدرا�شية التي عقدت يف ›ماتـريا‹ م�شاعدة ال�شلطات املحلية ودعمها يف جمالت امل�شكالت املختارة 

والإ�شهام يف رفع الوعي بني ال�شكان املحليني. وقد مت عبـر ال�شنني تطوير منهجية لل�شـعـي اإىل توحيد جهود املهنيني املحليني واأولئك القادمني من دول 

خمتلفة واأقاليم ثقافية متباينة يف معاجلة م�شكالت احلفظ واحلماية. ويف عام 1998قدمت الدورة التدريبية تقرير تلخي�شي عن حالة احلفظ يف املوقع مت 

تقدميه اإىل مركز الرتاث العاملي التابع ملنظمة اليون�شكو كاإ�شهام يف املناق�شات ذات ال�شلة املبا�رسة املتعلقة بعمليات الر�شد وكتابة التقارير واأطرها. 

»يف عام 1997 �شاركت يف احللقة الدرا�شية الأوىل من حفظ ورق الأورو�شي التي عقدت يف اليابان، بلدي 

الأ�شلي. وغنينّ عن القول اأننا تعلمنا الكثري، لكن احللقة الدرا�شية ملنظمة اإيكروم الدرا�شية تت�شمن اأكرث من 

مو�شوع. فالتنوع الكبري الرائع للم�شاركني وفر�شة امل�شاركة يف الثقافة اليابانية مع جمموعة من الزمالء 

املهنيني املتخ�ش�شني جعل احللقة الدرا�شية جتربة ل ميكن يل اأن اأن�شاها. وقد اكت�شفنا مدينة طوكيو وتعرفنا 

عليها من خالل تذوق الأطعمة املحلية والت�شوق وزيارة املتاحف، ومن خالل ور�شة عمل للمتخ�ش�شني يف 

فـن الأورو�شي. وقد اكت�شبت نظرة جديدة لوطني الأم من خالل عيون زمالئي الدوليني. وعندما تفارقنا عند 

نهاية احللقة الدرا�شية، بقيت معي تلك ال�شبكة املوؤلفة من الزمالء املهنيني القادمني من �شتنّى اأنحاء العامل.«

هريوكو كاريا  

حافظ للرتاث، اليابان 

» اأنا واحد من خريجي برنامج ›بات‹، �شاركت يف 

ح�شور احللقة الدرا�شية التي عقدت عام 1999 يف 

مدينة تروجيللو يف البريو. لقد كانت التجربة رائعة 

لدرجة اأنني عندما عدت اإىل وطني الأم بداأت اأت�رسف 

كمن�شق يف مو�شوع تقنيات املعمار الرتابي والإ�شكان 

ذات الهتمام الجتماعي، وفوق ذلك كله، حفظ الرتاث 

املعماري. وحتى يومنا هذا جنحت بتوعية وتدريب ما 

يفوق الألف �شخ�ص من بينهم البننّـائني الذين ي�شعون 

، وامل�شاعدين والطالب واملهند�شني املعماريني  الآجرنّ

واملهند�شني وال�شكان املحليني وغريهم. وقد بقيت 

على ات�شال بكل من األك�شاندرو األفا وهيوبرت غيينّو، 

ـرا يل الدعم الكامل. ال�شديقني احلميمني، اللذين وفنّ

رميوندو رودريغ فيلهو

مهند�س معماري- حافظ للرتاث، الربازيل
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حتديات جديدة

ــر، �شعت اإيكروم دومًا اإىل اأن تبقى يف طليعة التوجهات ويف نف�ص خط املو�شوعات التي تربز على ال�شاحة وذات الأهمية العاملية. وقد  يف عامل متغينّ

حملت الألفية اجلديدة قلقًا متزايدا من العوملة، تغيري املناخ، واإدارة املخاطر والكوارث، والتنمية امل�شتدامة، والتقنيات ال�رسيعة التطور. وقد 

ا�شتجابت منظمة اإيكروم لتلك التحديـات وامل�شتـجدات عن طرق تو�شـيع براجمها الإقليمية، وبوا�شطة اأعادة اإدخال حلقات درا�شية دولية يف مدينة 

روما، وتبادلت املعلومات وتقا�شمتها من خالل عقد املوؤمترات، واأنتجت من�شورات عالية النوعية، وعملت على ا�شتك�شاف حدود جديدة من خالل 

اإطالق مبادرات مثل برنامج »�شوميا« )SOIMA( حول حفظ جمموعات مقتنيات ال�شوت وال�شورة. 

ينطلق برنامج اآثـار 

)احلفاظ على الرتاث 

الثقايف يف املنطقة 

العربية( وبرنامج كولآ�سية 

)احلفاظ على مقتنيات 

الرتاث يف جنوب �رشق 

اآ�سيا( 2010.

تبداأ ن�رشة منظمة اإيكـروم 

بال�سدور باللـغة العربية.

تعود ن�رشة املنظمة لل�سدور باللغة 

الإ�سبانية.

ينعقد املوؤمتر الأول يف مدينة روما 

حول مو�سوع الرتاث الديني احلّي.

تعقد احللقة الدرا�سية الأوىل حول 

ال�سجالت املعمارية وقوائم اجلـرد 

واأنظمة املعلومات اخلا�سة بحفظ 

.)ARIS( الرتاث يف مدينة روما

تاأ�سي�س برنامج التدريب 

الـداخـلي والزمالت.

تعقد الدورة التدريبية 

الأوىل للم�ساركة يف اتخاذ 

القرارات املتعلقة بحفظ 

الرتاث يف مدينة روما 

 .)SCD(

عدد الدول الأع�ساء يف منظمة 

اإيكروم يفوق املائة دولة.

يتم انعقاد ور�سة عمل ال�ستعداد 

 )ITUC( ملواجهة خماطر الرتاث

يف �سانـدييـغو يف الدومينيكان 

يف جمهورية الدومينيكان. 

مت تعيـني الدكتور نيكول�س 

�ستانلي-برايـ�س مديـراً عامـًا.

مت نـقل م�سوؤوليات »برنامج 

برميـا« اإىل اأفريـقيـا.

انطلقت اأ�سغال برنامج 

تنمية املتاحف وتطويرها 

)PMDA( والتي تدعى اليوم 

CHDA( وبداأ العـمل به يف 
مدينة مومبـا�سـا يف كينـيا.

2004 2003 2002 2001 2000

»ح�رست ور�شـة عمل اإيكـروم– يونـ�شكو حول ال�شتعداد ملواجهة اأخطار الرتاث العاملي التي عقدت عام 

2001 يف �شانتتـو دومنغو يف جمهورية الدومينيكان. لقد كانت  ور�شة العمل هذه ممتازة وعلى درجة 

كبرية من الأهمية لدول منطقة الكاريبي من حيث احل�شور. وقد وفرت املحا�رسات التي قدمها خرباء 

منظمة اإيكروم اأ�شا�شًا قويًا، فيما حثنّـت املـ�شاريع التـفاعلية الطالب، ودفعتهم اإىل حل امل�شكالت باإبداع 

واأ�شهمت يف الوقت نف�شه يف بناء الثقة داخل الدورة وعلى النطاق القليمي. وكم كنت �شعيدا عندما طلب 

مني اأن اأ�شارك يف خطة اإدارة الطوارئ التي و�شعت للمتحـف الوطني جلزر كاميان والتي ناق�شـتها مع 

الآخـرين كي يتمكنـوا من ا�شتخدامها لو�شع خطط مماثلة يف بلدانهم. اإن منظمة اإيكروم منظمة رائـدة يف 

حفظ الرتاث الثقايف من حيث مفاهيمه واأعماله يف �شتى اأنحاء العامل.«

مارغريت لي�سيكار-دينتون

املتحف الوطني جلزر كاميان

الرق�شة االأثرية التي ابتدعتها دائرة الفنون يف تايلندة. وتايلندة متاأثرة 

بالفن والنحت الذي ي�شكل االآثار التايلندية. وتقدم الرق�شة على م�رضح 

املتحف الوطني يف املنا�شبات اخلا�شة، 2008.

واحد من امل�شاركني يف حلقة تدريب لربنامج اآثارعقدت يف قلعة 

عمان، يف االأردن، 2007.

احللقة الدرا�شية حول امل�شاركة يف اتخاذ القرارات املتعلقة بحفظ نيكوال�س �شتانلي-براي�س، عام 2001.

الرتاث، امل�شاركون يوؤدون زيارة اإىل م�شنع احلجارة ال�شلبة يف 

مدينة فلورن�شة يف اإيطاليا عام 2002.



19

 ن�رشة �لإيكروم، �لعدد 35 ت�رشين �لأول/ �أكتوبر 2009

» بعد احلرب العاملية الثانية، قيل اأن منظمة اإيكروم �شت�شرتك يف غر�ص ال�شالم والتقدم وتثبيتهما. واليوم، ويف اإطار حمتوى اأقل تفاوؤًل واأكرث �شكًا، 

ميكن للمرء اأن يقول اأن منظمة اإيكروم ت�شهـم يف �شناعة عامل اأف�شل من خالل عملها يف حفـظ الرتاث الذي يربط ما بني ح�شارات الزمن املا�شي التي 

ف بها حيثـما  ــا اأن يقدم الدعم لهـذه املنظمة املتمينّـزة ويعرنّ اإن اختفت �شتعر�ص تطور جمتمعاتنا للخطـر. وهكذا، ينبغي على كل من كان يف اليكروم مننّ

كان موجودا.

جان مي�سال دوبوا-فريدييه

امل�ست�سار القانوين ال�سابق ملنظمة اإيكروم

انتهـاء برنامج اأفريقيـا 2009. 

منظمة اأيكـروم حتتفـل بعيدهـا 

اخلم�سني. 

تعيد منظمة اإيكروم قطع 

الر�سوم واللوحات اجلدارية 

املخزنة يف خمترباتها 

لكني�سة اإيراميتاين يف مدينة 

بـادوا يف اإيطاليا.

انطالق برنامج »لتــام« 

)LATAM( حلفظ الرتاث يف 

اأمريكا الالتيـنـية والكاريبي.

احللقة الدرا�سيـة الأوىل حول 

حفظ جمموعات ال�سوت 

وال�سورة تعـقد يف ريو دو 

جينريو يف الربازيل. 

احللقة الدرا�سية الأوىل حـول 

الرتاث املبني )CBH( تعـقد يف 

مدينة روما. 

الدكتور منري بو�سناقي ي�سبح 

املدير العام.

العيـد اخلم�سني ل�سدور قرارمنظمة 

اليونـ�سكو عن املوؤمتر العام 

لإن�سـاء اإيكروم. 

انطالق برنامج حفظ الرتاث املبني. 

احللقة الدرا�سية الأوىل حول 

التقليل من الأخطار التي 

تتعر�س لهـا جمموعات 

املقتنيات تعقد يف روما.

2009 2008 2007 2006 2005

»كنت واحدة من املتدربني يف مكتب املدير العام، 

اأعمل م�شاعدة يف تنظيم منتدى عقد عام 2007 

حول مو�شوع »التخ�شي�ص والرتاث الثقايف«. 

وما تتزال خبـراتي تاأثرب�شكل كبري ورئي�شي 

على تطور مهنتي يف جمال حفظ الرتاث. واأنا 

اأحمل ذكريات جميلة للوقت الذي اأم�شيته يف 

العمل يف منظمة اإيكروم،  فيما كنت اأعمل مع 

زمالء على درجة كبرية من التعاون وامل�شاعدة 

ـل التدريـب الداخلي فر�شة  والأنفتاح. وقد �شكنّ

فريـدة للقاءات ملهمة مع مهنيـني وخرباء 

م�شهوريـن ومعتربين دوليًا  يف هذا املجال من 

كافة اأنحاء العامل. واأنا اأ�شعر بالفخر والمتنان 

لأنني منحت فر�شة ممتازة للح�شول على خـبـرة 

يف العمل واأرغـب دوما يف التفكيـر يف املا�شي 

واأحفظ الذكريات عن تلـك الأوقات فيما اأ�شتمر 

يف ارتباطاتي ال�شخ�شية والتزاماتي وتكري�ص 

جهودي حلفظ الرتاث الثقايف و�شونه. واأمتننّـى 

ملنظمة اإيكروم اأف�شل النجاحات يف ال�شنوات 

اخلم�شني القادمة !!«

كري�ستني �ستام،

تلميذ دكتوراه دولة، اأملانيــا

» لقد �شاركت يف عدة حلقات درا�شية حول الرتاث الثقايف 

لبحث التحديات التي تواجه الرتاث العاملي مع م�شعى لو�شع 

ا�شرتاتيجيات وتطويرها وا�شتغاللها. وخالل حلقة درا�شية للمهنيني 

العاملني يف جمال الرتاث القادمني من اأفريقيا حول التحكم بالإدارة 

نظمها برنامج اأفريقيا 2009 يف مومبا�شا بدعم من منظمة اإيكروم، 

كنت من بني املهنيني الذين و�شعوا خطة اإدارية لواحدة من اأهم 

املباين التاريخية يف املدينة القدمية يف مومبا�شا هو مبنى ›ليفني 

هاو�ص، بيت ليفني‹. وقد قمت باإجراء بحوث حول حفظ املدن 

التاريخية مع تركيز خا�ص على مدينة مومبا�شا القدمية كجزء من 

�شهادة املاج�شتري التي اأعمل على اإعدادها يف اإطار منحة درا�شية 

للدرا�شات العليا يف جمال الرتاث قدمتها يل منظمة اإيكروم يف جامعة 

زميبابوي. ويف هذا البحث اأكدت و�شددت على بع�ص التحديات التي 

تواجه املتاحف الوطنية يف كينيا من خالل تقدميها للمدينة بو�شفها 

منتجعًا �شياحيًا. ومن الوا�شح اأن قرارات احلفظ اخلا�شة مب�شهد 

املدينة العاملي ل ميكن فر�شها على ال�شكان بل ينبغي اأن تتخذها 

كافة جمموعات الهتمام املختلفة. واأنا هنا الآن اأقدم املعرفة التي 

اكت�شبتها من خالل التدريب يف تعليم احلفظ املعمـاري يف اجلامعة. 

تلعب منظمة اإيكروم دورًا رئي�شيًا يف بناء قدرات املهنيني الأفارقة، 

ويف العامل باأ�رسه.«

كاريوكي كامارو، مهند�س معماري/حما�رش

جامعة جومو كينياتا الزراعية والتقنية، كينيا

احللقة الدرا�شية حول فـن حفظ 

ال�شخور، برنامج اأفريقيا 2009، 

اإحدى امل�شاركات يف احللقة، ناميبيا، 

.2006

الدكتور م بو�شناقي وال�شيد ج. دي غوي�شني يف 

�شورة مع م�شارك �شابق لربنامج ARC من عام 

93 يف الهند، عام 2008.

�شيدات من مدينة نانكاين 

يف بوركينا فا�شو يعملن 

على تزيني منازلهن خالل 

مهرجان اإعادة اإحياء املعرفة 

التقليدية. حقوق الن�رض: 

برنامج اأفريقيا 2009.

امل�شاركون يف احللقة الدرا�شية ›�شوميا‹ التي عقدت يف ريو دو 

جينريو يف الربازيل، 2007.
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ر�ضائل من �لأ�ضدقاء و�لأ�رسة 

كما يحلو الأحد الزمالء اأن يعّبـر قائاًل اأن املتعاونني وامل�ساركني يف الدورات واحللقات الدرا�سية وغريها من 

اجلهات التي متـّر عرب اأبواب هذه املنظمة يخ�سعون لعملية االكرمة »ICCROMization«. نحن دوما عائلة 

تتو�سع روابطها العائلية ومتتد على مدى العقود ومناطق العامل واملوؤ�س�سات. نقدم فيما يلي بع�س الكلمات 

ملوظفني �سابقني، ول�رشكاء، والأ�سخا�س يتمتعون بخربة طويلة.

»كان ذلك عام 1976 عندما و�شلت اإىل منظمة اإيكروم 

بو�شفي من�شقًا للدورة حول ر�شم اللوحات اجلدارية 

وامل�شاريع، وكانت روما يف قلب حلظة من حلظات الأ�شالة 

يف تاريخ احلفظ. وقد تالحمت تركة املعهد املركزي للرتميم، 

وتعاليم �شيزاري براندي وجيوفاين اأورباين، واخلربة 

الوا�شعة لباولو ولورا مورا، مع الأ�ش�ص العلمية والتاريخية 

والأ�ش�ص الفنية ملنظمة اإيكروم التي و�شعها كل من هارولد 

اكا. وقد اجتمعت  بلينديرليث وبول فيليبو وجورجيو تورنّ

هذه التيارات معا لتوفر حوافز لظهور ما يعرف اليوم 

باملقاربة الدولية للحفاظ على الإرث الثقايف العاملي. 

اأما عمالقة احلفظ يف كل من منظمة اإيكروم وموؤ�ش�شة 

وتبادل  تقا�شم  يف  فقط  ي�شرتكوا  مل  فاإنهم  ›اإي�شتيتوتو‹، 
خربتهم الوا�شعة، وفل�شفتهم، ومنهجيتهم مع امل�شاركني 

يف احللقة الدرا�شية ملنظمة اإيكروم الذين جاوؤوا من جميع 

اأنحاء العامل، ولكنهم وفروا اأي�شا فر�شة تعليمية كبرية 

ملوظفي منظمة اإيكروم. 

كانت منظمة اإيكروم املنظمة الدولية الوحيدة العاملة يف 

جمال احلفاظ على الرتاث التي متتلك كال من التفرغ املهـني 

الفني ف�شاًل عن التمويل امل�شتقل. وهذا يتيح ملنظمة اإيكروم اأن 

تقدم لق�شايا حفظ الرتاث وم�شاكله م�شتوى غري م�شبوق من 

اخلربة الفنية، بالإ�شافة اإىل حرية عمل وت�رسف ل ي�شاهى.

وكانت اخلربة املكت�شبة على مدى اأحد ع�رس عاما 

ق�شيتها هناك خربة فريدة وثمينة، وكان لها الف�شل �شبه 

الكامل يف اأي جناح حققته يف حياتي املهنية. فبدون التجربة 

واخلربة  املكت�شبة من منظمة اإيكروم ملا مت اختياري لأكون 

يف جلنة الرقابة الفنية يف الفاتيكان التي اأنيطت بها مهمة 

ترميم  جدارية مايكل اأجنلو املوجودة يف كنيـ�شة �شي�شتـينا. 

اأما اللحظات التي كانت مدعاة للفخر يل فهي عندما نال 

واحد من م�شاريعي امليدانية، وعنوانه »حفظ وترميم قبة 

امل�شجد الأق�شى املر�شومة التي دمرتها النريان يف القد�ص« 

جائـزة الآغـا خـان للهند�شة املعمارية عام 1986. 

وبو�شفي واحدا من مئات من املهنيني املخت�شني يف 

جمال حفظ وترميم الرتاث »املتاأثرين« مبنظمة اإيكروم، 

اأحييها واأهنئها على الذكرى ال�شنوية اخلم�شني لإن�شائها. 

�شكرًا لكم منظمة اإيكروم، 

بول م. �سوارتزبوم  

مدير حافظي الرتاث

املدير التقني للم�ساريع الدولية

موؤ�س�سة �سولومون ر. غوغنهامي 

قبة امل�شجد االأق�شى املبارك يف القد�س، على اليمني: 

اأ.عواد املهند�س املقيم جلنة ترميم امل�شجد االأق�شى 

املبارك، على الي�شار: ب. �شوارتزبوم مدير مرمم/حافظ 

يف منظمة االيكروم 1984.



21

 ن�رشة �لإيكروم، �لعدد 35 ت�رشين �لأول/ �أكتوبر 2009

م�ساركتي يف احللقة الدرا�سية حول »احلفاظ على 

الرتاث املعماري 82« غّيـرت حياتي بكل معنى الكلمة. 

كنت واحدة من اأ�شغر امل�شاركني يف دورة هذا العام؛ و�شلت 

اىل روما واأنا اأحمل ثقافة معقولة يف جمال احلفظ  ولكن 

القليل من اخلربة العملية يف هذا املجال، ومل اأكن اأمتتع 

باأية معرفة بالعامل. وهناك تعرفت على جمموعة رائعة 

وا�شتثنائية من الزمالء قدموا من اأنحاء خمتلفة من هذا 

الكوكب ينتمون اإىل دول �شبق يل اأن وجدت �شعوبة يف حتديد 

موقعها على اخلريطة العامل، كما تعرفت اإىل العديد من 

املر�شدين الذين اأ�شهموا يف ت�شكيل م�شرية حياتي ومهنتي، 

واإىل املدينة التي بتنّ اأحبها واأدعوها بيتي ل�شنوات عديدة. 

وكنت  اأ�شعر بالتوا�شع لأنني مل اأكن اأعرف، ولكني اأي�شا 

�شعرت بالقوة والرغبة اجلاحمة للتعلم والتطور ب�شفتي 

ال�شخ�شية واملهنية يف بيئة كانت خالقة وديناميكية و�شاملة، 

واإن�شانية بدرجة ل ت�شدق. 

عند النتهاء من احللقة الدرا�شية حول »حفظ الرتاث 

املعماري 82« ، كنت حمظوظة يف احل�شول على منحة للعمل 

اكا يف اإحدى وحدات  ملدة عام مع الدكتور جورجيو تورنّ

البحوث والتدريب يف منظمة اأيكروم. وقد تعلمت عن ت�شميم 

البحث وعن املنح الدرا�شية، وعن العمل اجلماعي، وعن 

�رسورة الربط بني كل من النظرية والعلوم باملمار�شة 

امليدانية. وكان عملنا امليـداين يف امل�شـروع حتت اإدارة كل من 

باولو ولورا مورا، وهما حافظان ا�شتثنائيان من خمت�شي 

احلفاظ على الرتاث ومعلمني وا�شال تقدمي توجيهات هامة يل 

طوال حياتي العملية. 

بقيت اأعمل يف منظمة اإيكروم ما يقارب من ع�رس 

�شنوات، اأول بو�شفي م�شت�شارة ثم يف نهاية املطاف 

بو�شفي موظفة م�شوؤولة عن مناهج املخترب اخلا�شة بحفظ 

الرتاث املعماري وتدري�شها، وم�شوؤولة يف الوقت نف�شه عن 

التن�شيق العام للحلقة الدرا�شية مع كل   من يوكا يوكيليتو 

واليخانـدرو األـفـا. كانت فرتة تكوين ا�شتثنائية وغري 

عادية يف حياتي تتميز بالتعلم امل�شتـمر وبتطور العديد من 

العالقات الهامة التي ما تزال قائمة حتى يومنا هذا. 

غادرت منظمة اإيكروم يف عام 1992 وعملت لعدة 

�شنوات يف موؤ�ش�شة الرتاث الجنليزية قبل التحاقي مبن�شبي 

احلايل وهو م�شاعد مدير، ق�شم الربامج، يف معهد غيتي 

حلفظ الرتاث )GCI( يف لو�ص اأجنيلو�ص. ودون �شك، كانت 

�شنوات عملي يف منظمة اإيكروم هي التي وفرت يل الأ�شا�ص 

ملا اأعقب ذلك. كنت حمظوظة لأنني تلقيت تعليمي على يد 

اأف�شل مهنيي احلفظ والرتميم يف جيلهم، وهو ما مكنني 

من اإقامة عالقات دائمة مع زمالء من جميع اأنحاء العامل، 

كما مكنتني هذه الفر�شة من اأن اأتعلم مبا�رسة من امل�شدر 

الأ�شلي الأول ما ميكن اإجنازه مبوارد حمدودة عندما يكون 

هناك التزام م�شرتك بهذا الغر�ص. 

لقد �شمح يل من�شبي احلايل يف معهد غيتي حلفظ الرتاث 

اأن اأغلق الدائرة بعـدة طرق. فمعهد غيتي لديه تاريخ طويل 

من التعاون مع منظمة اإيكروم. لقد متكنت من ال�شتفادة 

من هذا التاريخ لتعزيزالعالقات والروابط بني موؤ�ش�شتينا، 

ونحن الآن �رسكاء يف عدد من املبادرات الدولية من �شمنها 

الدورة الدولية حول حفظ وترميم املعمار احلجري يف مدينة 

البندقية، ومبادرة )MOSAIKON( حلفظ الف�شيف�شاء يف 

منطقة البحر الأبي�ص املتو�شط، واحللقة الدرا�شية اأري�ص 

)ARIS( حول الت�شجيل والتوثيق من اأجل الرتاث املبني. 

واأنا مقتنعة متام القتناع باأننا ميكن اأن نك�شب الكثري اإذا 

جمعنا قوة منظمة حكومية دولية مع موؤ�ش�شة خا�شة تعتمد 

على امل�شاعدات والتربعات، واإنه ملن دواعي ال�رسور واملتعة 

اأي�شًا اأن يعمل املرء مع زمالء هم حمل ثقة ي�شاركونه قيما 

مماثلة، ويلتزمون بالنهو�ص بهذا املجال وتطويره. 

وفيما حتتفل منظمة اإيكروم بعيدها اخلم�شني، اأنني 

متاأكدة باأنني ل�شت الوحيدة التي تعرتف بالدورالهام 

واملتميز الذي لعبته على �شعيد حياتي ال�شخ�شية وحياتي 

املهنية.  فحيثما اأ�شافر واأذهب، األتقي دوما بامل�شاركني 

ال�شابقني يف دورات منظمة اإيكروم الذين يعملون بال كلل 

ول ملل ل�شالح تراثنا الثقايف امل�شرتك، وقد اأ�شبحوا قادة 

يف جمال احلفظ. ويف عامل يتزايد فيه القلق والعنف والإهمال 

البيئي والنق�شام ال�شيا�شي، بات من املهم اأكرث من اأي 

وقت م�شى اأن تبقى املوؤ�ش�شات الدولية على قيد احلياة 

لتوفر الفر�ص لتقارب النا�ص من بع�شهم البع�ص، وتتبادل 

املعارف واخلربات، واأن تعمل لتحقيق الأهداف امل�شرتكة. 

واأنا اأتطـلع للعمل مع منظمة اإيكروم ل�شنوات عديدة مقبلة، 

واأمتنى لها حياة طويلة ومثمرة. 

جني ماري  تيوتونيكو

املدير امل�ساعد، الربامج 

معهد غيتي حلفظ الرتاث 

خمت�شي منهج املخترب اخلا�س بحفظ الرتاث 

املعماري وتدري�شه يف االيكروم، 1989. من 

الي�شار اىل اليمني: ي.�شكايفر، ج.م. تيوتونيكو، ج. 

ريتزي، د. �شابرية، ت. تومي، و د. مونتانيا.
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كان  ذلك يف عام 1986 عندما »اكت�سفت« منظمة اإيكروم 

ومند ذلك احلني بداأت عملية طويلة يف �سخ�سيتي هي 

اأنني«تاأكرمت« مبعنى اأن �سخ�سيتي ان�سبغت بها …

كنت قـد دعـيت لإلـقاء حما�رسة عـن املبادئ العلمية يف حفظ 

الرتاث )SPC( وذلك يف احللقة الدرا�شية حول ال�شرياميك 

والزجاج. وكان من املمكن يف ذلك الوقت، اأن يعلنّـم املرء 

الدرو�ص باللغة الفرن�شية خ�شو�شا مع وجود ترجمة 

فورية. ولو مل يكن احلال كذلك، ملا جتراأت اأبدا باأن اأعطي 

دورة تدري�شية يف هذه املوؤ�ش�شة العريقة التي كنت قد تعرفت 

اإليها من من�شوراتها ومن خالل تاأثريها الدويل. كما اأن 

الهالة وال�شمعة العظيمة التي يتمتع بها املديرون تعد اأي�شا 

يـًا هائاًل. وكنت قد عملت بجد وتعب كبريين، وعملت  حتدنّ

على اإعداد �شل�شلة طويلة من ال�رسائح، واأم�شيت بع�شًا من 

ليايل ال�شهر قلقًا مل اأتذوق فيها طعم النوم، فاأنا �شاأواجه 

مهنيني خمت�شني قدموا من جميع اأنحاء العامل، فيما اأنا 

معتادة على جمموعة من الطالب الفرن�شيني املبتدئني. حتى 

و�شلت بالفعل متعبة مرهقة. 

وكانت تلك هي انطباعاتي : التاأثري الأول: وجدت غرفًا 

ب�شيطة وحتى متهالكة، ومعدات قليلة وحمدودة. ل �شيء 

متباه اأو فاخر، ول يوجد بريوقراطيون دوليون زائدون.

املفاجاأة الأوىل: الغـنى والرثاء ال�شتثنائي املتمثل يف 

هذا احل�شور املتعدد الثقافات والنتباه والوعي الذي يبدي 

اهتماما وم�شاركة وترحيبًا ومتا�شكًا وجتان�شًا. وهذا ما 

اأيقظني   على الرغم من التعب الذي كنت اأ�شعر به.

ال�شدمة الأوىل: القيادة الكبرية واملعتربة ملنظمة 

اإيكروم يف جمال حفظ الرتاث وترميمه مقارنة مع ما كنا 

نعلنّـمه يف اجلامعة، وال�شعور املفاجئ باأننا متاأخرين نوعا ما 

يف كل من ال�شكل وامل�شمون: احلفظ الوقائي بو�شفه مقاربة 

عاملية ولي�ص جمرد و�شع املعايري، وتوعية اجلمهور وزيادة 

الوعي لديه، والبعد املتعدد الثقافات للمخاطر التي ينطوي 

عليها حفظ الرتاث، وحقائب الدرا�شة الذاتية واأ�شاليب 

التعليم التفاعلية، وما اإىل ذلك. 

النفعال الأول: توافر املوظفني الذي ل ي�شدق يف منظمة 

اإيكروم جلميع امل�شاركني القادمني مرة تلو الأخرى. وكيف 

يتم احلفاظ على هذا امل�شتـوى من اجلودة والف�شول ونوعية 

الرتحيب؟ بالن�شبة يل، اعتربت اأن هذا اللقاء هو حلظة 

نادرة، لكنه بالن�شبة لهم حدث يومي يبدو اأنه مل يكن اأبدًا 

ي�شكل عبئًا. 

بعد هذه التجربة الأوىل، توفرت يل عديد الفر�ص 

للعمل مع منظمة اإيكروم – يف ارتباطات موؤ�ش�شية مثل 

برميا‹ )PREMA(، ثم يف ارتباطات فردية مثل  ›برنامج 
امل�شاركة يف برامج امل�شاركة باأعمال احلفاظ على الرتاث، 

واإدارة املخاطر، وعدة جل�شات مثمرة للغاية لتبادل الأفكار 

والع�شف الذهني. عقب  كل مرة عملت فيها مع منظمة 

اإيكروم، كنت اأ�شعر بالن�شاط وباأنني جتددت، وعند عودتي 

اىل جامعة ال�شوربون، ت�شاركت يف تلك التوجهات اجلديدة 

التي انبثقت عن هذه املبادلت مع زمالئي وطالبي. ولفرتة 

طويلة، كنت اأحاول مواكبة منظمة اإيكروم، واليوم يحدوين 

الأمل يف اأن اأكون مواكبًا ملنظمة اإيكروم يف كافة اأعمالها 

ون�شاطاتها، لأن اأكرب در�ص تعلمته هو اأن ننظر اإىل امل�شتقبل 

البعيد، واأن ننظر اإىل ال�شورة الكبرية، واأن نعمل كفريق 

واحد، واأن نتوقع امل�شتقبل بل ن�شتبقه. 

لقد تعلمت در�شني اثنني نهائيني بعد اأكرث من ع�رسين 

عاما من العمل معًا: الأول هو اأنه عندما يرتك املرء منظمة 

اإيكروم يحمل معه اأكرث مما جاء به، والأف�شل من ذلك هو 

اأنه اإذا كان اأكرث تعبا عند مغادرته منه وقت جميئه، فاإن ما 

ك�شبه ي�شتحق عناء التعب. 

هناك حتديات كربى تنتظرنا، وتعد منظمة اإيكروم 

اليوم، اأكرث من اأي وقت م�شى، نقطة الرتكاز التي نحتاج 

اإليها كي جتمع املهنيني املخت�شني يف حفظ الرتاث من 

خمتلف اأنحاء العامل حول الق�شايا احلا�شمة. 

كل عام وانتم بخري! 

ماري بريديوكو  

حما�رش، جامعة ال�سوربون يف باري�س 

م. بريديوكو، حتا�رض يف دورة امل�شاركة يف 

قرارات احلفظ التي عقدت يف روما يف عام 

.2004
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قوة املقاربة املوؤ�س�ساتية

بروك�شل، كانون الأول/دي�شمرب 1984. 

يف الندوة الدولية حول »تقنيات البناء الرتابي املالئم 

للبلدان النامية«، قدمت موؤ�ش�شة CRAterre وثيقة عالية 

التقنية موؤلفة من 360 �شفحة بعنوان »الكتاب التمهيدي 

حول البناء الرتابـي«. وقد ح�رس م�شوؤولن ر�شميان من 

منظمة اإيكروم هما األيخاندرو األفا وجان ماري توتونيكو، 

ملقابلتنا ليقدموا لنا تفاعلهم وانطباعاتهم وردود الفعل 

عا باإعادة  على ال�شفحتني املتعلقتني بحفظ الرتاث، وتطونّ

ـهت  كتابتهما من جديد. وبعد هذه اخلطوة التعاونية، وجنّ

منظمة اإيكروم دعوة لـ CRAterre  لتدير وت�شينّـر حلقات 

تدري�ص حول الهند�شة املعمارية الرتابية املعا�رسة، وعملت 

منظمة اإيكروم على تكليف CRAterre بتوفري التدريب حول 

حفظ املعمار الرتابي. 

روما، ت�رسين الأول/اأكتوبر 1987. بعد م�شي 

ثالث �شنوات، عملنا على اإعادة تن�شيط وتفعيل اللجنة 

الدولية حول املعمار الرتابي التابعة للمجل�ص الـدويل 

للمعامل واملواقع- اإيكومو�ص عن طريق امل�شاركة يف تنظيم 

الجتماع الدولـي اخلام�ص للخرباء ب�شاأن حفظ املعمار 

الرتابي. وبهذه املنا�شبة مت حتويل اجتماعات هذه اللجنة 

اإىل �شل�شلة »موؤمترات عن الأر�ص«، كان اآخرها املوؤمتر 

الذي نظم يف باماكو، مايل يف عام 2008 وح�رسه اأكرث من 

450 �شخ�شا ميثلون 64 بلدا خمتلفا. ويف هذا الوقت، 

وبهذه املنا�شبة، مت اتخاذ قرار باإن�شاء حلقة درا�شية دولية 

جديدة حول حفظ الرتاث املعماري الرتابي، اأ�شميناها 

حلقات »بات« الدرا�شية، متكنا من خاللها من تدريب املئات 

من املتخ�ش�شني. ولكن ذلك مل يكن املدى الكامل لطموحنا 

حيث كان علينا اأن نعمل على و�شع جمموعة من املبادرات 

امل�شتقبلية يف اإطار موؤ�ش�شاتي. ويف عام 1989 اأبرم اتفاق 

لإن�شاء م�رسوع ›غايا‹. ويف اإطار هذا امل�رسوع مت اإجناز 

عمل �شخم، وهذا اأدى بطبيعة احلال اإىل �رساكات اأخرى، 

كانت اإحداها �رساكة مع معهد غيتي حلفظ الرتاث، لتنظيم 

املوؤمتر الإقليمي الأول مل�رسوع »بات«.

تروخيللو، ت�رسين الثاين / نوفمرب 1996. مت تنظيم 

احللقة الدرا�شية الأوىل يف البلدان الأمريكية يف مو�شوع 

حفظ الرتاث املعماري الرتابي والرتاث الأثري واإدارتهما، 

»بات 96«، ثم »بات 99«. ولتنظيم هاتني الدورتني 

الدرا�شيتـني، تركنا جانـبًا كاًل من التعليم التقليدي واأ�شاليب 

التعليم الهند�شية العلمية التقليدية واأدواتها. ومت فح�ص 

كل �شيء من ال�شفر، وال�شتعا�شة عنه با�شتخدام املفاهيم 

اجلديدة واملبتكرة. وكان التعـاون مع معهـد غيتي حلفـظ 

الرتاث قويـًا ومكثـفًا بدرجة مر�شية، مما اأدى اإىل التوقيع، 

يف عام 1998، على اتفاق اإطار لإ�شفاء الطابع الر�شـمي على 

»م�رسوع تيـرا« )Terra Project(. وبالعتماد على القوة 

املجتمعة للموؤ�ش�شات الثالث ا�شتطعنا اأن ن�شع خطة عمل 

ا�شرتاتيجية تعالج ب�شكل متزامن: اأوًل: البحث والتطوير، 

وثانيًا: التعليم والتدريب، وثالثًا: التخطيط والتطبيق، 

ورابعًا: املعلومات وتثمينها. 

باري�ص، اآذار / مار�ص 2000. كما و�شعت م�شاريع 

ـما  اأخـرى للتعاون بني منظمتي اإيكروم وCRAterre، ول �شينّ

من خالل برنامج »اأفريـقيا 2009« بالتعاون مع منظمة 

اليون�شكو ومركز الرتاث العالـمي، حيث �شاركت 44 دولة 

من الـدول الأفريقـية. 

وبالرجوع اإىل النظر من جديد يف هذه املغامرة باأ�رسها، 

ميكننا اأن نرى على الفور اأنها اأبعد ما تكون عن النتهاء.  

فقد بداأ العمـل بثبات وبدون دعاية كبرية من جانب اأحد  

الر�شميني يف منظمة اإيكروم، هو ال�شيد اليخاندرو األفا، الذي 

جنـح يف تنفيذ ا�شرتاتيجية  تعاون بني املوؤ�ش�شات رائعة 

وقوية للغاية وفعالة ومنتجة. 

�شكرًا لكم منظمة اإيكروم، وعيد �شعيد. 

هوغو هوبني 

 CRAterre - Ensag

من الي�شار اىل اليمني: ه. هوبني، ر.مورالي�س و اأ. الفا 

بالديراما يف الربوجو، البريو خالل دورة بات لعام 

.1996
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املجل�س الدويل للمتاحف )اإيكوم( واملركـز الدويل 

لدرا�سة �سون وترميم املمتلكات الثقافية )اإيكروم(

بداأت العالقة القائمة منذ اأمد بعيد بني املجـل�ص الدويل 

للمتاحف ومنظمة اإيكروم منذ انطالق تاريخ تاأ�شي�ص منظمة 

اإيكروم. 

ومبنا�شبة الدورة اخلام�شة للجنة الدولية لالآثارالتابعة 

ملنظمة اليون�شكو التي انعقدت يف عام 1953، مت ان�شاء جلنة 

فرعية لتحديد املهام امل�شتقبلية ملنظمة اإيكروم، التي كانت 

ت�شمى يف ذلك الوقت »املركـز الدويل لدرا�شة امل�شاكل التقنية 

املتعلقة بحفظ املمتلكات الثقافية ». وكان ال�شيد جورج 

هرني ريفيري مدير املجل�ص الدويل للمتاحف – اإيكوم وقتئذ 

رئي�ص هذه اللجنة الفرعية. وكان الأع�شاء الرئي�شيون هم 

ال�شيد هارولد بلينديرليث، املدير الأول الذي انتخب يف عام 

1965 ع�شوا فخريـًا يف املجل�ص الدويل للمتاحف - اإيكوم، 

وع�شو املجل�ص الدويل للمتاحف - ايكوم، ال�شيد فريديريك 

ج. غي�شني Frédéric G. Gysin. ومبنا�شبة انعقاد املوؤمتر 

العام لليون�شكو يف دورته التا�شعة التي التاأمت اأ�شغالها  يف 

مدينة نيودلهي يف عام 1956، اقرتح ال�شيد فريديريك ج. 

غي�شني، الذي ميثل الوفد ال�شويـ�رسي، اأن يتم اإنـ�شاء مركـز 

رومـا. وقد مت اعتماد هذا القرار )القرار رقم 1.4.53( مع 

نظامه الأ�شا�شي. 

وتتميز عالقة العمل القائمة بني املوؤ�ش�شتني بالتزام 

قوي. فمنذ تاأ�شي�ص كل من  املنظمتني، يتواجد ممثل عن 

املجل�ص الدويل للمتاحف - ايكوم بحكم من�شبه ع�شو دائما 

يف جمـل�ص منظمة اإيكروم، كما يكون املدير العام ملنظمة 

اإيكروم بحكم من�شبه ع�شوًا دائمًا  يف اللجنة الدولية للحفظ 

التابعة للمجـل�ص الدويل للمتاحـف )اإيكوم(. ويف الواقع، فاإن 

الأمانة العامة للمجل�ص الدويل للمتاحف - اللجنة الدولية 

للحفظ، هي اأكرب هيئة دولية تابعة للمجل�ص الدويل للمتاحف، 

قد ا�شت�شيفت يف منظمة اإيكروم ل�شنوات عديدة. 

اإن ال�رساكة القوية والإيجابية بني منظمة اإيكروم 

ومنظمة ايكوم حازت مزيدا من التعزيز والتو�شيع  لت�شمل يف 

عام 2005 معهد غيتي حلفظ الرتاث وذلك بهدف العمل على 

تقوية عن�رس التدريب لربامج املتاحف يف حالت الطوارئ: 

 .)TIEM( فريق العمل اجلماعي لالإدارة املتكاملة للطوارئ

كري�ستينا  مينيغازي

ايكوم، اأخ�سائية برامج  

على مدى ال�شنوات الع�رس املا�شية اأو اأكرث لعبت منظمة 

اليكروم دورا يف غاية الهمية ك�رسيكا رئي�شيا للمجل�ص 

الدويل للمتاحف )اإيكوم( يف التدريب يف جمال املحافظة 

على الرتاث واملمار�شة الأخالقية واملهنية يف املتاحف. 

ومع ذلك فان اإعداد ال�شتجابات املخططة لأحداث 

كارثية والتي اأثرت كثريا يف عامل الرتاث املتحفي من 

خالل و�شع وتنفيذ برنامج الطوارئ للمتحف هو 

نتيجة مقنعة للنمو املت�شارع لهذه العالقة التي اتاحة 

الفر�شة لتوفري الأدوات واملهارات الالزمة للمتاحف 

لالكتفاء الذاتي يف اأوقات احلاجة. يحيي املجل�ص الدويل 

للمتاحف )اإيكوم( الذكرى ال�شنوية اخلم�شني ملنظمة 

اليكروم، ويتطلع اإىل ا�شتمرار هذه ال�رساكة على مدى 

اخلم�شني القادمة. 

الي�ساندرا كومينز، رئي�سة ايكوم. 

امل�شاركون يف الدورة التدريبية حول العمل اجلماعي املتكامل 

الإدارة حاالت الطوارئ، متحف بانكوك الوطني، تايلند 2005
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املجل�س الدويل للمعامل واملواقع – اإيكومو�س واملركز 

الدويل لدرا�سة �سون وترميم املمتلكات الثقافية - 

اإيكروم 

اإن الأ�رسة الدولية املوجودة اليوم ذات ال�شلة باحلفاظ 

على الرتاث الثقايف تاأ�ش�شت ون�شاأت حتت رعاية منظمة  

اليون�شكو، »املنظمة الأم«. واملركز الدويل لدرا�شة �شون 

وترميم املمتلكات الثقافية - اإيكروم واملجل�ص الدويل 

للمعامل واملواقع -اإيكومو�ص هما منظمتان من »اأبناء«، 

منظمة اليون�شكو، واحدة اأن�شئت يف عام 1956، والأخـرى 

يف عام 1965. وخالل موؤمتر البندقية الذي عقد يف عام 

1964، �شدر قرار يو�شي باإن�شاء  املجـل�ص الدويل للمعامل 

واملواقع بو�شفه منظمة غري حكومية، تهدف اإىل ا�شتكمال 

عمل ›مركز رومـا‹ وهي منظمة حكومية )وقد اأ�شبح اليوم 

منظمة اإيكروم(. كما ركزت التو�شية اأي�شا ب�شكل حمدد 

على اأن يعمل مركز روما بال�شرتاك مع منظمتي اليون�شكو 

و املجل�ص الدويل للمتاحف )اإيكوم( يف تاأ�شي�شها )القرار 

رقم 2: معلم لالإن�شان- اإيكومو�ص(. ولهذا كان هناك 

ربط اإداري بينهما منذ البداية، حيث اأن كل هيئة �شتكون 

متواجدة ومتمثلة يف هيكل الهيئة الأخرى. وعالوة على 

ذلك، بات من املمار�شات ال�شائعة اأن يتم التعاون يف تنظيم 

املوؤمترات الدولية وور�شات العمل التي تتناول موا�شيع 

حمددة، مثل موؤمتر نارا حول مو�شوع الأ�شالة الذي عقد 

يف عام 1994. 

على مر ال�شنني، كان معظم املوظفني واخلرباء 

ال�شت�شاريني يف منظمة اإيكروم العاملني يف جمال الرتاث 

املبني اأع�شاء يف املجل�ص الدويل للمعامل واملواقع، وبالتايل 

فاإنهم كانوا يف منا�شبات عديدة »يحملون عبء حقيبتني« يف 

الوقت نف�شه. ميكننا اأن ن�شري اإىل اأن الأ�شتاذ بيـريو غازول، 

الرئي�ص املوؤ�ش�ص للمجلـ�ص الدويل للمعامل واملواقع، كان 

واحـدًا من اأن�شـط املتعاونني مع مركـز رومـا، من ناحية 

ب�شبب دوره كممثل للحكومة الإيطالية يف جمـل�ص املنظمة، 

ومن ناحية اأخرى باعتباره مهنـيًا خمت�شًا وحما�رسًا يف 

احللقات الدرا�شية الدولية. 

كما ن�شط اأي�شًا عدد من مديـري منظمة اليون�شكو يف 

اإطار عمل املجل�ص الدويل للمعامل واملواقع – اإيكومو�ص، مثل 

ال�شيد برنار فيلدين، الذي كان رئي�شـًا  لفرع املجـلـ�ص الدويل 

للمـعامل واملواقع يف بريطانيــا، واأندريه توما�زسويت�شكي 

رئي�ص جلنة التدريب يف املجلـ�ص الدويل للمعامل واملواقع 

)CIF(. ويف عام 1972، مت تر�شيح كل من املجلـ�ص الدويل 

للمعامل واملواقع- اإيكومو�ص واملركز الدويل لدرا�شة �شون 

وترميم املمتلكات الثقافية – اإيكروم كليهما بو�شفهما 

هيئات ا�شت�شارية يف اتفاقية الرتاث العاملي يف منظمة 

اليون�شكو، ويغطي كل منها دورا حمددا، مما يعزز الأن�شطة 

امل�شرتكة. بينما كان املجلـ�ص الدويل للمعامل واملواقع منهمكًا 

يف تقييم الرت�شيحات واملراقبة والر�شد ب�شكل خا�ص،عملت 

منظمة اإيكروم اأ�شا�شا يف جمايل التدريب والتعاون التقني. 

يوكا يوكيليتو 

امل�ست�سار اخلا�س للمدير العام ملنظمة اإيكروم؛ امل�ست�سار 

ال�سابق للرتاث العاملي لدى املجل�س الدويل للمعامل واملواقع – 

اإيكومو�س، الرئي�س ال�سابق  للجنة التدريب يف اإيكومو�س 

خالل جمرد ن�شف قرن حولت وغريت منظمة 

اليكروم عامل احلفاظ على الرتاث، وقادتنا اإىل الن�شج 

من خالل التدريب الثابت للمتخ�ش�شني الدوليني، 

وقد تكاثر خريجي وخريجات اليكروم وانت�رسوا يف 

العامل. ازدهرت البذور التي زرعتها منظمة اليكروم 

يف �شبكة عاملية من مراكز التدريب واملوؤ�ش�شات 

والرتاث، اليوم كادر قوي من مهنيني الرتاث يوا�شل 

احلفاظ على الذاكرة الب�رسية يف كل بلد. منذ اأن 

تاأ�ش�ص املجل�ص الدويل للمعامل واملواقع – اإيكومو�ص 

يف عام 1965 كنا ننظر اىل اأخانا الكرب �شنا ك�رسيك 

و�شديق على حد �شواء. ومبا ان كال املنظمتني دائم 

التطور نحن نوا�شل التطلع اإىل تعاون وثيق وت�شامن 

للن�شف الآخر من القرن.

جو�ستافو اأرووز، رئي�س اإيكومو�س 

تهانينا لأيكروم يف يوم عيد ميالده �خلم�ضني!

ICOMOS

على اليمني: �س.ايردير، املدير العام ال�شابق ملنظمة ايكروم 

يت�شلم جائزة Gazzola لعمله املتميز يف جمال املحافظة 

على الرتاث خالل اجلمعية العامة الرابعة ع�رض للمجل�س الدويل 

للمعامل واملواقع – اإيكومو�س يف �شالالت فيكتوريا، يف 

زميبابوي، 2003.
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التدريب واملعلومات والبحوث والتعاون والدعوة، هذه 

هي الركائز اخلم�ص لأن�شطة املركز الدويل لدرا�شة �شون 

وترميم املمتلكات الثقافية – اإيكروم التي ميكنه من خاللها 

اأن ينجز مهماته. ومع ذلك، كان املركز الدويل لدرا�شة 

�شون وترميم املمتلكات الثقافية – اإيكروم ، منذ بداياته 

يعترب التدريب اأداة اأ�شا�شية لتطويـر وتعزيز نظام حفظ 

الرتاث على نطاق عاملي. وعلى الرغم من اأن �شكل اأن�شطة 

التدريب وتركيزها تطور مع الوقت، وم�شتجيبا لالحتياجات 

املتغرية والإمكانيات يف خمتلف اأنحاء العامل، اإل اأنها ل تزال 

واحدة من اأقوى ركائز اإيكروم وموجوداته واأ�شوله. واإننا 

ويف الغالب ن�شتمر يف اإحداث فرق من خالل التدريب، رغم 

اأن ن�رس املعلومات والبحث والتعاون والدعوة هي اأي�شا من 

العنا�رس الأ�شا�شية لعملنا. 

كيف ميكن اأن يحدث اإيكروم فرقًا، ويكون ذا �شلة 

يف عامل تعمل فيه اأعداد كبرية من مراكز حفظ  الرتاث 

ومراكز البحوث، وخ�شو�شًا اأن برامج تدريبية وحلقات 

تدري�ص وتدريب وتكوين قد ظهرت على مدى ال�شنوات 

اخلم�شني املا�شية؟ ما هو دور مركـز دويل للحفظ يف عامل 

يزداد عوملة اأكثـر من اأي وقت م�شى؟ مثل هذا المتحان 

الذاتي اأمر �رسوري داخل اأية موؤ�ش�شة وذلك ل�شمان اأنه 

ميكن لها ال�شتمرار يف تقدمي ا�شتجابات مالئمة لالحتياجات 

احلقيقية، وهذا ما ي�شح اأكرث يف �شياق اأزمة اقت�شادية 

عميقة وكبرية.

�شوف نظهر يف ال�شفحات التالية ما تقوم به اإيكروم 

)وملاذا(، وما هو تاأثريها يف عامل احلفظ. فقد كانت ن�شاطات 

اإيكروم دوما ذات نطاق حمدود، وذلك ب�شبب حجم املنظمة 

والقيود املفرو�شة على ميزانيتها. وبالتايل، فاإن جميع 

براجمنا يتم اإن�شاوؤها ل�شتهداف املجالت التي ميكن اأن 

يكون لنا فيها اأكرب الأثر �شمن حدود املوارد املتاحة. 

ونحن ن�شعى يف اإيكروم جاهدين لال�شتجابة لالحتياجات 

والتوقعات، م�شتفيدين اأف�شل ا�شتفادة من الو�شائل 

املتاحة والإمكانات، فيما نعمل يف الوقت ذاته على جتننّـب 

الزدواجية يف اجلهود.

ويحق للدول الأع�شاء اأن حت�شل على الأف�شل، 

واأن تتوقع اأن ترى فرقًا وا�شحًا عندما يعمل املهنيون 

املخت�شون امل�شوؤولون عن حفظ الرتاث يف بلدانهم املعنية 

بعد اأن يكونوا قد �شاركوا لفرتة من الزمن يف اإحدى 

ن�شاطات منظمة اإيكروم. اإن مفهوم التعددية، الذي كان 

يف �شلب اإن�شاء اإيكروم، هو ما يجعل من التدريب، وكافة 

ن�شاطاتنا الأخرى خا�شة بهذه الدرجة. وغني عن القول اأن 

منظمة اإيكروم هي املنظمة احلكومية الدولية الوحيدة التي 

تعقد اجتماعا مرة كل �شنتني حت�رسه كافة دولها التي يبلغ 

عددها 126 دولة لتتحدث على وجه التحديد عن حفظ الرتاث 

الثقايف. 

1. نظرة عامة على بع�ص من اأن�شطة اإيكروم 

م�شاحة للتعلم واملناق�شة والتبادل وامل�شاركة

تعد احللقات الدرا�شية الدولية منذ زمن طويل العمل الرائد 

الذي مييز ن�شاطات اإيكروم،  وتتوقع الدول الأع�شاء، لي�ص 

فقط جودة الإنتاج من املوظفني يف هذا ال�شدد، بل تتوقع 

اأي�شا اأن يحدث امل�شاركون يف الدورات واحللقات الدرا�شية 

التي تنظمها وتعقدها منظمة اإيكروم فرقا ملحوظًا يف اأعمال 

حفـظ الرتاث عند عودتهم اإىل بلدانهم. 

ياأتي املهنيون اإىل دورات املركز اإيكروم يف جمموعات 

�شغرية ن�شبيًا. ويف كل دورة، ميكن للمرء اأن يجد جمموعة 

من علماء الآثار واملهند�شني املعماريني وموؤرخي الفن، 

واحلافظني وال�شائنني، واملهند�شني، واملتحفيني واملخططني 

اأو علماء احلفظ، وعموما ياأتي معظمهم من املوؤ�ش�شات 

العامة. وغالًبا ما تكون امل�شوؤوليات يف اتخاذ القرارات 

املرتبطة باحلفظ ملقاة على عاتقهم ومنوطة بهم، وغالبًا ما 

ي�شاركون يف دورات التدريب. هوؤلء امل�شاركون ياأتون من 

كل منطقة ممكنة من العامل وجميعهم متحدون يف ال�شعي اإىل 

حتقيق الهدف النهائي نف�شه: كيف ميكن اأن نوفـر اأف�شل 

رعـاية لرتاثنا. ويحمل امل�شاركون اإىل الدورات واحللقات 

الدرا�شية لي�ص فقط ثراء ثقافتهم وتراثها ونطاقـات خمتلفة 

من اخلربة، ولكنهم يحملون اأي�شا ما يعـدنّ رمبا اأكرث اإثارة  

لالهتمام، فهم يحملون طرقـًا متعددة لفهـم الرتاث وتعريفـه 

وحتديـده، والتي تت�شمن مقاربات خمتلفة حلفظه. 

يتم حتفيز التفاعل وت�شجيعه بوا�شطة املحا�رسين، 

الذين يتم انتقاوؤهم خلربتهم املعروفة   وقدرتهم على اإي�شال 

معرفتهم . طوال الدورات يجري تقا�شم اخلربات امل�شرتكة، 

ع التـراث،  واملقارنة فيما بينها. والنتيجة هي العرتاف بتنونّ

�إحد�ث فرق يف جمـال حفظ �لرت�ث

موظفو املركز الدويل لدرا�شة �شون وترميم املمتلكات الثقافية – اإيكروم

نقا�س داخل غرفة الدرا�شة خالل الدورة التدريبية 

حول امل�شاركة يف قرارات احلفاظ، 2008.
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والعرتاف بالتايل باملقاربات املتعددة واملتنوعة حلفظه. 

وي�شتفيد امل�شاركون دائما من املواد املرجعية التي اأعدت 

للدورات واحللقات الدرا�شية، ف�شال عن اأماكن التعلم، 

والتي توفــر اإمكـانـات ثابتة لزيارة م�شاريع حفظ الرتاث 

ال�شابقـة اأو امل�شاريع اجلارية التي ما تزال قيد الجناز – 

وهي التي تعد م�شادر غنية للغاية من التمارين واملمار�شة 

العملية التطبيقية. 

اإن هذا النوع من الإعداد والتدريب ملقاربة من مقاربات 

التدريب يعد فريدًا من نوعه وي�شعب العثور عليه يف مكان 

اآخر. اإن املوؤ�ش�شات الر�شمية والأكادميية العادية قد تقدم 

بع�ص امل�شاحات لعدد حمدود من الطالب الأجانب، ولكن 

ـهًا نحو احلفاظ على املمار�شات  الرتكيز غالبـًا ما يكون موجنّ

وال�شيا�شات الوطنية. وميكن اأن تكون املوؤمترات الدولية 

الكبرية احلجم حمافل اأخرى من حمافل املناق�شة، ولكن 

غالبًا ما تكون هناك حدود لهذه املبادلت، ب�شبب ق�رس 

مدة هـذه الجتماعات، وب�شبب عدم وجود متثيل للمهنيني 

العاملني يف جمال احلفظ من دول عديدة، وغالبًا لأ�شباب 

اقت�شادية. تختلف اأي�شا دورات اإيكروم وحلقاته الدرا�شية 

عـن ور�ص العمل التي تعقد يف  اإطار التعاون الثنائي، حيث 

تكون اخلربة حمدودة وتقت�رس يف العادة على البلدين 

املعنيني. 

ل متثل الدورات واحللقات الدرا�شية التي يعقدها 

املركز الدويل اإيكروم فقط الوقت الالزم للتعلم وامل�شاركة، 

ولكن اأي�شا »وقتًا لال�شرتاحة« يكون فيه املهنيون مرتاحون 

من تعب املهام اليومية املت�شارعة واجلداول الزمنية 

املزدحمة، لكي يتمكنوا من التفكري يف اجلوانب النظرية 

والعملية حلفظ الرتاث. 

 ومع حلول نهاية فرتة اإقامتهم، مييل امل�شاركون اإىل 

تكوين روؤية اأو�شع حلفظ الرتاث، ف�شاًل عن اأنهم يح�شلون 

على القدرة على تعزيز الأدوات واملنهجيات التي تتيح لهم 

حل امل�شكالت على خمتلف امل�شتويات ال�شرتاتيجية. 

 بالنظر اإىل اأن حجم املجموعة مت حتديده عمدًا لزيادة 

نوعية التفاعل والتعلم، فاإنه يجري اختيار امل�شاركني يف 

كثري من الأحيان من بني املهنيني العاملني يف جمال احلفظ 

، الذين ميكنهم تقا�شم املعرفة واخلربة املكت�شبة ون�رسهما 

ب�شورة ذات اأثر م�شاعف بعد نهاية الدورة التدريبية. 

وبالتوازي مع هذه الدورات واحللقات الدرا�شية، اأطلق 

اإيكروم برنامج التدريب الداخلي وبرنامج الزمالة. وي�شمح 

برنامج التدريب الداخلي للحافظني املحرتفني ال�شباب 

قـة لتخطيط الأن�شطة  اكت�شاب نظرة ثاقبة وروؤية متعمنّ

وتنظيمها وتنفيذها على امل�شتوى الدويل. 

 عن الربط ال�شبكي وتبادل املعلومات 

يتم اعتبار ن�رس املعلومات وتعميمها واجبا اأخالقيا 

ومعنويا لأولئك الذين يعملون يف جمال الرتاث الثقايف. 

ـل الأدوات اجلديدة وو�شائل الإعالم التوا�شل فتجعله  وت�شهنّ

اأي�رس من اأي وقت م�شى، ولكن بالرغم من ذلك، يبقى هذا 

واحدًا من العنا�رس الأ�شعـف يف نظام حفظ الرتاث.  ولذلك 

يعتقد اإيكروم اأنه ل يزال عليه اأن يلعب دورا ن�شطا يف تعزيز 

تبادل املعلومات وتقا�شمها وامل�شاركة فيها . 

اأما اإحدى الطرق الرئي�شية التي ابتكرها اإيكروم 

لتحقيق هذا الغر�ص فكانت عرب تاأ�شي�ص واحدة من اأهم 

املكتبات املتخ�ش�شة يف العامل يف جمال حفظ الرتاث و�شونه. 

وحتتوي جمموعة مقتنياتها اليوم على 84 األف مو�شوع 

وعنوان باأكرث من �شتني لغة، وهي مرفقة بقاعـدة بيـانـات 

على �شبكة الإنرتنت تتيح الو�شول اإىل اأكرث من 102،000 

مرجعًا من املراجع الببليوغرافية. 

على مدى عقود، طبق اإيكروم برناجما للفهر�شة، 

وحيثما اأمكن، عمل على تلخي�ص املواد املتعلقة بحفظ 

الرتاث. يف الواقع، وحتى وقت قريب مل تقم اأي مكتبة 

اأخرى يف العامل باإجنـاز وتنفيذ اأعمـال فهر�شـة يف نطاق 

بهذا العر�ص والتنوع والتو�شع يف اأدبيات حفظ الرتاث 

و�شونه. ويتم تقا�شم هذه املراجع الببليوغرافية املفهر�شة 

مع ببليوغرافيا �شبكة معلومات احلفظ )BCIN(. وقد تلقت 

عملية التلخي�ص يف املكتبة دعمًا �شخيًا من موؤ�ش�شة ملخ�شات 

اأدبيات احلفظ الدولية )AATA( خالل ال�شنوات الأربع 

الأخرية. 

يف فرتة الثمانينيات عمل اإيكروم على نقل الفهر�ص 

ر واملحو�شب وقوائمه وبياناته اإىل نظام برنامج  امل�شونّ

قاعدة البيانات »�شي دي - اإيزي�ص« املتاح لال�شتعمال 

املجاين من قبل منظمة  اليون�شكو. يف ذلك الوقت كان ينظر 

اإىل هذه التكنولوجيا على اأنها هبة من ال�شماء، ل �شيما 

بني املكتبات التي ل متلك �شوى موارد معتدلة والتي بات 

باإمكانها الآن الو�شول اإىل قاعدة بيانات جمانية ف�شال 

عن اأن تكاليف �شيانتها غري مرتفـعة. وحيث اأن املعايري 

العديد �سيقا�سم وياأكد على ما قيل من قبل 

بع�س االأ�سخا�س الذين ا�سرتكوا يف دورات 

لدينا يف املا�سي:

 ما من جتربة من العمر! واأنا اأتفق مع 

م�شاعر الخرين حول م�شار الدورة 

التدريبية، النا�ص، روما نف�شها والتمتع )ل 

داعي للذعر اإذا كنا ل نتفق جميعا(. واحدة 

من الدرو�ص احلقيقية التي اكت�شبتها من 

الدورة هو اأنه ميكن اأن يكون اأكرث من اإجابة 

اأو نهج واحد �شحيح: انه �شيء اذكر نف�شي 

فيه كثري من الأحيان خالل عملي يف وطني 

نيوزيلندا

روبن بورج�س، نيوزيلندا

مهنيا تغري توجهي للحفظ ب�شكل هائل، انه 

الآن غني مبعنى الأماكن واأهميتها للنا�ص. 

�شخ�شيا ف�شويل قد انتع�ص وتطور وعيي 

وح�شا�شيتي جتاه العامل كثريا فعندما اأ�شمع 

عن الكثري من البالد يف الأخبار اأو غري ذلك 

فانني قادرة على القول باأن يل �شديق هناك.

جني البرج، كندا

توثيق جمموعات املقتنيات خالل احللقة 

الدرا�شية لكول اآ�شية 2010، حول مو�شوع حفظ 

املن�شوجات، املتحف الوطني لالإثنولوجيا، اليدن، 

هولندا، عام 2005
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واملقايي�ص الببليوغرافية املرجعية اجلديدة وتوقعات 

امل�شتخدمني قد تطورت منذ ذلك الوقت، فاإن املكتبة تعمل 

على ترحيل قاعدة بياناتها اخلا�شة نحو برنامج جديد، 

ي�شتند اإىل حركة امل�شدر املفتوح واملقايي�ص واملعايري 

امل�شتخدمة يف مكتبة الكونغر�ص. و�شيكون هدفنا يف نهاية 

املطاف جعل خرباتنا متوفرة للمكتبات الأخرى يف الدول 

الأع�شاء التي تواجه حتـديات مماثـلة من خالل ن�رس 

تفا�شيل هـذا امل�رسوع على �شبكـة الإنتـرنت. 

بالإ�شافة اإىل املكتبـة، يحفـظ اإيكـروم ذاكـرة م�شاهمتـه 

اخلـا�شة يف جمـال الرتاث من خـالل الأن�شـطة التي ت�شطلع 

بهـا دائـرة املحفوظات، التي اأن�شـئت يف عـام 2002 لإدارة 

�شجـالته غري امل�شتخدمة. وتعد املحا�رس املوؤ�ش�شية 

ـمًا بالن�شبة لنا يف �شمان  املحفوظة يف الأر�شيف موردا قينّ

احلفاظ على ذاكرتـها التاريخـية و�شمان ال�شفـافية يف 

ـن الباحثـون قيـمة  الإجراءات الإدارية التي تتخذها. ويثمنّ

املحفوظات باعتبارها م�شدرًا اأوليـا ً واأ�شـا�شيـًا للموا�شيع 

وملجالت احلفـظ حيـثما �شارك اإيكروم  وعمل. 

ويف الوقت احلا�رس، تعمل اإدارة الأر�شيف واملحفوظات 

على ت�شميم وتنفيذ نظام لإدارة ال�شجالت، يكون قادرا 

على معاجلة �شجالت اإيكروم الن�شطة و�شبه الن�شطة، �شواء 

اأكانت ن�شخًا مطبوعة اأو ن�شخًا رقمية. يتم اإجناز وتنفيذ هذا 

العمل بالتعاون مع م�رسوع InterPARES )البحوث الدولية 

يف ال�شجالت الأ�شلية الدائمة يف الأنظمة الإلكرتونية(. 

من اأجل التوا�شل ون�رس نتائج اأن�شطته املختلفة، 

يعمل اإيكروم  على ن�رس الن�شو�ص التي يتم التعرف عليها 

بو�شفها م�شاهمات اأ�شا�شية وموثوق بها يف احلفاظ على 

الرتاث. تلعب هذه الن�شو�ص دورًا رئي�شيًا يف التنمية املهنية 

بني احلافظني، و�شتظل موردا حيويـًا بالن�شبـة لالأجيال 

املقبـلة. ومع تطور التكنولوجيا، ل نزال نحاول الو�شول اإىل 

جمهور اأو�شع نطاقًا واأكـرث تنوعـًا من حيث تقا�شم املعرفة 

وامل�شاركة فيها على الورق واإلكرتونيًا على حد �شواء عرب 

موقعـنا على �شبكة الإنرتنت. ويخطـط اإيكـروم حاليــا ً للجيل 

الثاين من تطوير وت�شميم �شبكته على الإنرتنت، وذلك 

لت�شهيل وتعزيز الت�شال وتبادل املعلومات والتعاون. 

ـة قينّـمة للتوا�شل امل�شتمر وتبادل  ويعد اإيكروم من�شنّ

املعلومات ي�شهل الو�شل اإليه،  ويعترب مفيدًا بالن�شبة اإىل 

املوؤ�ش�شات الوطنية واملجتمع املهني وعامة اجلمهور. ونحـن 

ـال، بال�رساكة  موجودون هنـا لكي ن�شطلع بـدور نـ�شط وفعنّ

مع اأع�شاء اآخرين يف جميع اأنحاء العامل العاملني يف جمال 

الرتاث، يف الإعداد ملواجهة التحديات املقبلة. 

البحوث امل�ستهدفة والتطبيقية 

اإن املنظور الدويل الذي تقدمه البعثات التي يوؤديها موظفو 

اإيكروم، والت�شالت التي يجرونـها مع امل�شـاركني 

واملحا�رسين والباحثني الدوليني ت�شمح لنا دومًا باأن يكون 

لدينا فهمًا وا�شعًا لالجتاهات الرئي�شية وجمالت البحث 

ذات الأولوية . 

 وحيث اأن اإيكروم ل ميلك الو�شائل اأو القدرة على 

القيام بتنفيذ برامج بحث وا�شعة النطاق، فاإنه يحاول اأن 

يهدف اإىل خلق �شبكات من الأفراد اأو املوؤ�ش�شات لـتقوم 

باأبحاث مماثلة. كما اأنه يعمل على و�شع م�شاريع بحث يف 

خلط املواد الرابطة واملونة )املالط( اأثناء 

الدورة التدريبية التاأ�شي�شة االقليمية التي نظمها 

برنامج اأثــار حول احلفاظ على الرتاث االأثري 

يف املنطقة العربية، طرابل�س وجبيل، لبنان، عام 

.2006-2005

ومن املتعارف عليه عامليا حقيقة اأن املهنيني 

ذوي العقول املفتوحة ي�شاهمون يف اإثراء 

الثقافة املادية يف العامل. مازلت اأذكر 

كم�شارك بالدورة التدريبية لعام 1999 

كم كان �شارا ومزعجا بنف�ص الوقت اإعادة 

تقييم املقدمات املنطقية الأخالقية املربرة 

لتدريبي الثقايف املتما�شك واملبني على 

املالحظة ومقرتحات العالج. كان هذا 

جزء من الدورة التدريبية حول املبادئ 

العلمية يف احلفاظ )SPC 99(. اإعادة مثل 

هذه التقييمات ت�شبح ماألوفة يف دورات 

اليكروم عندما يطلب املتخ�ش�شني العامليني 

يف تخ�ش�شات حفاظ دقيقة ومعينة من 

امل�شاركني اإىل النظر يف وجهات نظر بديلة.

وهذا النفتاح وال�شتجواب الذاتي عزز 

الولء الذي �شجع العديد من امل�شاركني 

 SPC( لتقدمي دعمهم لاليكروم. يف اأعقاب

99(، �شاهمت يف دورتني تدريبيتني يف 

اأمريكا الالتينية كمحا�رس، حيث قدم 

امل�شاركون حتدياتهم اخلا�شة وقدراتهم 

الرائعة. يف ريو دي جانريو، كانت فكرة 

اختبار الن�شاط الفوتوغرايف جديدة على 

امل�شاركني يف الدورة التدريبية حول العلوم 

واحلفاظ على مقنيات الأر�شيف لعام 2005، 

مت اعدادها خالل 45 دقيقة كمحفوظة عاملية 

بدون حماولت �شابقة. بطريقة ما دل هذا 

على انه كات هناك تاآزر وت�شافر للجهود 

ب�شكل جتاوز توقعات اجلميع

مارك �سرتينج، نيوزيلندا

امل�شاركون يقومون باإجراء مترين عملي على ف�شيف�شاء رومانية اأثناء احللقـة 

الدرا�شية حول احلفاظ الأثري، بوترينت، البانيا، 2007.
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ـمة خ�شي�شًا لتلبية احتياجات حمددة. ومثل  مقر عمله م�شمنّ

هذه البحوث تتجنب اأن تكون بحوثـًا نظرية بحتة فرتكز بدًل 

من ذلك على حل امل�شاكل وتقدمي التوجيه املرتبط باخلربات 

العملية. وقد ركزت املوا�شيع الأخرية ب�شكل كبري على 

مقاربات الإدارة، حيث اأن اأحد العنا�رس الرئي�شية هو تعزيز 

الربط بني خمتلف التخ�ش�شات. وتاأخذ الق�شية الهامة 

يف العتبار العدد الوا�شع من اجلهات الفاعلة واأ�شحاب 

امل�شلحة املعنيني يف املحافظة على الرتاث، مع بحوث حمددة 

ت�شتهدف م�شاركة املجتمعات املحلية، اأو من اأجل زيادة 

الوعي بني نطاق اأو�شع من ال�شكان. 

اإن اأغلبية كبرية من اأبحاثنا مرتبط بقوة بالأن�شطة 

التدريبية، �شواء اأكانت حول احلفظ الوقائي وتقليل املخاطر 

التي تتعر�ص لها املتاحف وجمموعات الأر�شيف، اأو 

التخطيط حول ال�شتعداد ملواجهة الكوارث التي قد يتعر�ص 

لها املواقع، اأو التو�شل اإىل فهم اأف�شل لالآليات والعمليات 

والنتائج املرتتبة على عمليات اتخاذ القرارت حول حفظ 

الرتاث. هذه كلها مو�شوعات هامة يف �شوء التحديات 

املطروحة وبخا�شة من جراء تغري املناخ، الذي باتت اآثاره 

وا�شحة بالفعل يف خمتلف اأنحاء العامل. وهناك درا�شة 

اأخرى ذات اأهمية خا�شة اأجريت حول املمار�شات  التقليدية 

«، التي  حلفظ الرتاث، اأو ما يعرف ب »مقاربة الرتاث احلينّ

ت�شتك�شف طرقًا اأكرث ا�شتدامة للحفاظ على تراثنا واإدارة 

التغيري. 

اإن البحوث التي ت�شتند اإىل مواد البحث ل تزال جتد 

م�شاحة لها داخل اإيكروم، عندما يتم اإدراك الحتياجات. 

كان ذلك ما جرى للحفاظ على جمموعات مقتنيات ال�شوت 

وال�شورة، وعلى وجه اخل�شو�ص يف و�شع مقاربات حلفظ 

جمموعات الو�شائط الرقمية، وهو نوع من اأنواع الرتاث 

الذي ي�شمل جميع البلدان بدرجات متفاوتة، ويطرح م�شاكل 

نظرية وعملية عديدة. 

كما ي�شجع اإيكروم البحوث من خالل الزمالت 

الدرا�شية، ويقدم للمهنيني ذوي اخلربة الفر�شة لتطوير 

م�شاريع البحث ذات ال�شلة مبجتمع احلفظ الأو�شع نطاقًا. 

اإن كثريًا من تاأثري مثل هذه البحوث ون�رسها وتوزيعها 

ر يف النظرة الأو�شع لإيكروم للتعاون مع الوكالت  مـتجـذنّ

احلكومية املعنية باحلفظ  وتفهم جداول اأعمالها واحتياجات 

احلفظ. 

2. البناء على التقاليد 

يعد املركز اإيكروم م�شتودعـًا للمعرفة التي يتم حتديثها 

با�شتـمرار. كما يعد موظفوها حمظوظني لأنهم على 

ات�شال مع مئـات من املهنيني املخت�شني يف جمال احلفظ 

من كافة اأنحاء العامل. ويف الوقت نف�شــه، ونحن نحتفل 

بذكرى تاأ�شي�ص اإيكروم، فاإنه غني عن التاأكيد اأن ما نحـن 

عليه اليوم هو بف�شل ما بنيـناه على مدى العقود اخلمـ�شة 

املا�شيـة. وفيما نبني على تاريخنا، فاإن حماولتنا التي 

امل�شاركون يقومون باإجراء مترين اأثناء احللقـة الدرا�شية الـدولية 

حول احلـّد من املخاطر التي ت�شيب جمموعات املقتنيات، �شيبيو، 

رومانيا، 2007.

م�شاركي الدورة الرتيبية حول الرتاث املبني يقومون بتمرين على التوثيق يف 

روما، عام 2009.
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نبذلهـا جاهـدين للتميًز تتم عن طريـق ال�شتـمرار يف 

الإم�شـاك بالجتاهات العاملية يف جمال احلفـظ، والعرتاف 

بالحتياجات اجلديـدة لـلدول الأع�شاء يف اإيكروم، ولذلك 

فنحن نعمل با�شتمرار�شمن هذا ال�شيـاق لإدخال حتـ�شينات 

وتغيريات يف براجمنا. 

وقد و�شعـت العديد من املبادئ الأ�شا�شية التي �شمحت 

بتحديد علم ومفهوم حفظ الرتاث داخل ال�شاحة العاملية منذ 

الأيام الأوىل لإيكـروم، وما تـزال �شاحلة حتى يومنا هذا. 

وها نحـن نوا�شل بناء براجمـنا التي تقوم على اأ�شـ�ص قويـة 

والإرث الذي يح�شل عليـه اإيكروم من اأن�شطته على مـر 

ال�شنيـن، وبع�شه جديـر بالذكـر والتعريـف. 

حفظ الرتاث بو�سفه م�ساألة ثقافية 

قـدم بول فليبو عددا من الق�شايا الفل�شفية الهامة لهذا الفرع 

من فروع املعرفة. »احلفظ هو قرار ثقايف«، كانت تلك جملة 

اعتربت نقطة حتول فا�شلة يف تاريخ حفظ الرتاث، وما زالت 

قابلة للتطبيق وال�شتعمال حتى اليوم. ومن الأمور الثابتة 

اأن هناك جمتمعات حملية وجمتمعات ذات مواقف خمتلفة، 

ومقاربات خمتلفة للطريقة التي ينظرون فيها اإىل تراثهم، 

واأنه ل توجد مقاربة واحدة للحفاظ عليه. ونحن يف اإيكروم، 

نبذل جهدًا واعيًا لتعزيز هذا املوقف من خالل خمتلف 

الو�شائل. فعلى �شبيل املثال، فيما نناق�ص املقاربات الغربية يف 

جمال حفظ الرتاث، ننظر يف الكيفية التي انعك�شت فيها وكيف 

ا�شتخدمت يف اأجزاء خمتلفة من العامل، والعك�ص بالعك�ص. 

التعاون املتعدد التخ�س�سات 

اإن العالقـة بني التخ�ش�شات العديـدة – �شـواء النظرية اأو 

العمـلية على حـد �شواء - التي توؤثر على حفظ الرتاث ل 

تزال يف �شميم تفكرينا. ولقد بات من املقبول الآن عمومًا 

اأن العمل يف اإطار العزلة التامة مل يعد مرغوبا فيه اأو حتى 

مقبوًل، لكن ل تزال هناك حاجة ملزيد من التدريب يف هذا 

الجتاه. فبع�ص املهنيني العاملني يف جمال احلفظ ما زالوا 

يعملون يف عزلة تامة. وباملثل، فاإن العديد من فرق العمل 

املتعددة التخ�ش�شات تعمل بالتوازي مع قليل من تبادل 

املعلومات خالل عملية �شنع القرار اأو عملـية دمج النـتائج. 

اإن العمل معًا، اأو ما يو�شف عادة »بالأ�شلوب املتكامل« 

حلفظ الرتاث واإدارته ا�شتمر كفكرة رئي�شية مندجمة يف 

جميع اأن�شطتنا. 

احلفظ الوقائي 

اإن احلفظ الوقائي، الذي مت تعزيزه والرتويج له منذ اللحظات 

الأوىل من عمل اإيكروم  واإن�شائه، ويبدو اأن لديه �شالحية 

مطلقة تقريبًا يف اأنظمتنا، لذا مت دجمه يف معظم براجمنا. 

ــر فـقط  جدول اأعمالنا، ولكنا اأدى  واحلفظ الوقائي مل يغينّ

اأي�شا اإىل التو�شع يف وجهات نظرنا للرتاث وحفظه. ومع تزايد 

عدد الأخطار والتهديدات التي يتعر�ص لها الرتاث الثقايف 

)والطبيعي(، جمتمـعة مع تراجع املوارد دفعـنا يف اجتاه و�شع 

املناق�شة بني جمموعة امل�شاركني اأثناء احللقة 

الدرا�شية اأفريقيا 2009 حول مو�شوع حفظ الفـن 

ال�شخري، نـاميـبيا، عام 2006.

اإحدى امل�شاركات تقوم بتنفيذ مترين تطبيقي يف مو�شوع التوثيق 

خالل الدورة الدولية حول حفظ املعمار احلجري، البندقية، عام 2009.
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مقاربات لإدارة املخاطر ف�شاًل عـن العمل على و�شع �شـيا�شات 

اأو�شـع نطاقـًا وا�شرتاتيجيات للحفـظ الوقائي اأكرث دقة واأ�شدنّ 

تركيزًا.    

النهج الرباجمي 

على مدى العقدين املا�شيني، تطورت ن�شاطات اإيكروم 

بقوة و�شارت يف خطني متكاملني: من ناحية، هناك دورات 

واأن�شطة ت�شتهدف جمهورًا دوليًا من املهنيني العاملني يف 

جمال حفـظ الرتاث  ينـتمون اإىل كافة الدول الأع�شاء يف 

اإيكروم، ومن ناحية اأخرى، توجد برامج م�شممة خ�شي�ًشا 

للرد على الحتياجات اخلا�شة بالأقاليم اجلغرافية املحـددة 

واإمكاناتها. يف حني كانت هناك حماولة للحفاظ على التوازن 

بني الأن�شطة الدولية والأن�شطة الإقليمية، فاإن فوائد 

هذه الأخرية قد ازدادت و�شوحًا مع مرور الوقت. ومن 

خالل برامج م�شتمرة حمددة مثل برنامج اأفريقيا 2009، 

وبرنامج كول اآ�شية CollAsia 2010، وبرنامج اآثــار 

ـل امل�شعى يف  وبـرنامج لتـام اأو برنامج الرتاث احلي، يتمثنّ

ا�شتهداف الحتياجات اخلا�شة مع الأخذ يف العتبار ب�شياق 

البلدان املعنية واإمكانياتها. وت�شمح املقاربة الرباجمـية 

امل�شتخدمة يف تعريـفها والتخطيـط لها وتنـفيذها باإيجـاد 

هيـكل متما�شـك يجب احلفاظ عليه، والأهم من ذلك بالن�شبة 

اإليهم هو اأن تكون هناك نتائـج اأكرب من نتائج تلك الأن�شطة 

الفـرديــة. 

3. التطلع اإىل امل�ستقبل 

بالإ�شافة اإىل ال�شتمرارية الطويلة من فل�شفات ومقاربات، 

هناك اأي�شا عدد من الق�شايا والتحولت الناجمة عن التغري 

الجتماعي والقت�شادي والظروف البيئية والإمنائية يف 

جميع اأنحاء العامل. ونحن على قناعة باأن الرتاث ميكن بل 

يجب اأن يلعـب دورًا فاعـاًل يف التنـمية امل�شتدامة للمجتمع. 

وقد مت اإدخال هذه املفاهيم يف اأبحاثنا ون�شاطات التدريب 

التي ننظمها، وهي تظهر ب�شكل متزايد الفوائد التي ميكن 

حتقيقها اإذا متت معاجلة احلفظ  وتناوله بطرق جديدة. 

اأما املوا�شيع التي كان ميكن اأن تبدو يف املا�شي غريبة اأو 

اأن ل ترتبط مبا�رسة يف احلفاظ على الرتاث الثقايف، فقد 

باتت الآن متاأ�شلة يف براجمنا، مثل ال�شتدامة والأهداف 

الإمنائية لالألفية، وفريو�ص نق�ص املناعة الب�رسية )الإيدز(، 

وحل النزاعات، والتكنولوجيات اخل�رساء. و�شمن هذا 

املنظور، ينبغي على اإيكروم ، اأن يبقى لعـبًا ن�شـطًا يف تقـدمي 

اأدوات ت�شاهم يف حفظ م�شوؤول لرتاثنا الثقايف وذلك يف اإطار 

تعامل وثيق مع �رسكائنا امللتزمني الذين نثمنهم ونكن لهم 

كل التقدير. 

وقد �شمحت حالة العوملة غري امل�شبـوقة بطريـقة مـا 

بوجود فكـرة التـراث العاملي امل�شرتك. كما اأنها �شمحت 

بقيام تبادل ونقل للمعلومات اأكرب عـددًا، ولكن رغم ذلك يبقى 

هناك العديد من التحديات التي ل تزال قائمة. والآن هناك 

حاجة قوية، اأكرث من اأي وقت م�شى، لالإبقـاء على وجهات 

النظر طويلة الأمــد وعلى ال�شتدامـة يف اأذهانـنا. وقد جعـلنا 

ذلك ن�شطـر ل�شتك�شـاف اأف�شل ال�شبـل ل�شتخدام املوارد 

املتوفرة وال�شبكات القائمة. وقد وجـدنـا اأنه من املهم باأن 

ن�شطلع وندر�ص بعمق الرتاث املحلي، �شامنيـن ا�شتمرارية 

التقاليد واملقاربات املختلفة للرتاث وقيمه وهويته. اإن 

الختالفـات بني وجهات النظر والجتاهات العاملية، 

واملقاربات املحلية والقـيم ثابتة، وحماولة اإيجاد التوازن 

املالئم تعدنّ حتدًيا م�شتمرًا ومتوا�شاًل. 

ل ينبغي اأن ينظر اإىل العوملة على اأنها توؤدي اإىل تراث 

متجان�ص واحد، اإذ اأنها بدًل من ذلك اإثراء لكيفية النظر 

اإليها، مع اإيالء اهتمام خا�ص للجماعات املحلية والتنوع 

الثقايف. فتزايد تنوع املقاربات يقود بعيدا عن منوذج واحد 

عملت البلدان الغربية على ت�شديره. وبدًل من ذلك، فاإنه 

يوؤدي اإىل تعدد اجلهات الفاعلة بدًل من وجود �شخ�شيات 

قليلة يف جمال احلفظ. وهذه  عالمات �شحية ملرحلة ن�شج 

النظام، ولكن ما زال هناك الكثري مما ينبغي القيام به. 

مترين عملي تطبيقي اأثناء احللقة الدرا�شية �شوميا SOIMA 2007 عن 

حفظ جمموعات مقتنيات ال�شوت وال�شورة، ريو دي جانريو، الربازيل، عام 

 .2007
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و�رسورة حتديـد الأولويات اأمـر �رسوري يف عـامل 

تتغينّـر فيه فر�ص احلـ�شول على املوارد. وفيما نعمل على 

تعزيز موقف احلفظ من حيث �شمان التمويـل املالئـم، 

فاإن م�شوؤوليتنا تتمثل اأي�شا يف اأن نعمل باأكرث ما اأوتينا 

من اإمكانيات. وهذا يطرح جمـموعة متنـوعة من التحديات 

بالن�شبة ملنظمة مثل اإيكروم يف مواجهة الطلبات الواردة 

علينا من الدول الأع�شاء. وترتيب الأولـويات مطلـوب 

نّب املخاطرة بـاأن تكون جهودنا قيـد النتـ�شار ب�شكل  لتجنـ

�شعيف عـرب طائفة وا�شـعة من الن�شاطات، لدرجة اأنـه ل 

ميكن حتقـيق اأي تاأثـري هـام . 

على الرغم من اأن اإيكروم �شاعد يف اإر�شاء نظام املحافظة 

على الرتاث يف جميع اأنحاء العامل من خالل الدورات 

التدريبية، واحللقات الدرا�شية وامل�شاعدة التقنية ون�رس 

املعلومات، اإل اأن هذا التطور مل يكن خايل من العقبات.

كن�شاط ثقايف ميثل حفظ الرتاث حتديًا م�شتمرًا. ولذلك 

ل تزال هناك حاجة اإىل اأن نقدم  لكل من املهنيني املخت�شني 

يف جمال الرتاث ممن هم يف منت�شف حياتهم الوظيفية اأو 

كبـار املهنييـن احلافظني وقـًتا للتفكري ومقارنـة تطورهم 

ـع يف  ال�شخ�شي واأفكارهـم. كما اأن هناك اأي�شا حاجـة للتو�شنّ

التفكري والبحث عـن املوا�شيع والجتاهات اجلديدة، حيث 

�شيوا�شل اإيكروم القيام بدوره التحفيزي. 

التعليق على ال�شورة : الن�شاط العملي يف كني�شة �شانتا �شي�شيلية بالقرب من ايكروم اأثناء الدورة 

.2009 ،)ARIS( التدريبية املتعلقة بقوائم املحا�رض املعمارية، اجلرد ،ونظم املعلومات للحفظ

تبقى مكتبة االيكروم م�شدرا ا�شا�شيا وجوهريا ملخت�شني احلفاظ وللباحثيني والطالب 2009. 
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كني كانيى، مديـر م�رشوع

بابا كـيتا، مدير م�رشوع

فالريي ماغار، اأخ�سائية يف جمال حفظ الرتاث

اإيلينا اإن�سريتي ميديتـ�سي، مـ�ساعـدة اإدراية اأوىل

ماري- فرانـ�س اأدولف، م�سـاعـدة اإدارية

�سونيا وايدمري، م�ساعدة اإدراية

راهيل وولد ميخائيل، م�سـاعـدة اإدارية ، برنـامج اآثــار

وحدة املقتنيات

كاترين اأنتوماركي، مديرة الوحدة

كاترينا �سيميال، مديرة م�رشوع

اأبارنا تاندون، اأخ�سائية م�رشوع

اإيزابيل دايلهود دو بري�سي�س، م�سـاعدة اإدراية

اإيزابيل فريجري، م�سـاعدة اإدراية

مكتب االت�سال واملعلومات

مونيكا غار�سيا روبلز، مديرة باالإنابة، ومديرة ال�سبكة

�سابينا جوراتي، كاتبة الأنظمة املعلومات

اإيليزا اأورتيز، م�ساعدة اإدارية

التوثيق، املكتبة واملحفوظات واالأر�سيف

بول اأرين�سون، مدير 

ماريا ماتا كارافاكا، موؤر�سفة

مارغاريت اأوهان�سيان، م�ساعدة مكتبة

جانا باغانيلي، م�ساعدة مكتبة

نيكولينا فالت�سيجليا، م�ساعدة فنية، ومكتبة

كري�ستني جيورجيف، م�ساعدة اخلدمات الفنية وم�ساعدة مكتبة

ال�سوؤون املالية واالإدارية

برونو بيزاين، مدير ال�سوؤون املالية واالإدارية

روبرتو نعوم، مدير اأنظمة املعلومات

م. اآنا �ستيوارت، من�ّسـقة، معلومات التدريب والزماالت

األي�ساندرو مينيكوت�سي، رئي�س املحا�سبة

اآنا برياردينو، كاتبة مالية

موريت�سيو موريكوين، كاتب حما�سب

كري�ستينا باريني، كاتبة حما�سبة

اإنريكو كارا، رئي�س امل�سرتيات والتموين

بيرتو بالدي، م�ساعد امل�سرتيات والتموين

جيو�سيبة ت�سيويف ، �سائق و�ساع

املوظفون

يود املركز الد�يل لدرا�سة �سون �ترميم املمتلكات الثقافية – اإيكر�م اأن يعّبـر عن بالغ �سكره �امتنانه لالأ�سخا�ص التالية اأ�سما�ؤهم لأنهم 

اأر�سلوا لنا اإ�سهاماتهم ��سورًا ميلكونها عن املركز. �على الرغم من اأننا مل نتمكن من ن�سرها كلها يف هذه الطبعة من العدد اخلا�ص من جملتنا، 

لكننا ناأمل يف ا�ستخدامها يف امل�ستقبل، �نحن نقـّدر تقديرًا كبريًا الذكريات التي �ساركتموهـا معنـا. 

الد�ل الأع�ساء يف ايكر�م لغاية �سهر ت�سرين اأ�ل لعام 2009

املحتويات

ICCROM
Via di San Michele, 13

I-00153 Rome, Italy
هاتف رقم: 39-06585531+

فاك�س رقم: 39-065855349+ 

iccrom@iccrom.org
www.iccrom.org

اإيكروم )املركز الدويل لدرا�سة �سون وترميم املمتلكات الثقافية( هي املنظمة احلكومية الوحيدة من نوعها املنوطة على م�ستوى دويل مبهمة 

حفاظ وحماية الرتاث الثقايف، وهي تعنى باملعامل، املواقع، املتاحف، املكتبات واالأر�سيف. وتنفذ ايكروم مهمتها من خالل جمع ون�رش املعلومات، 

تن�سيق البحوث، اال�ست�سارات، توفري التدريب املتقدم، وتعزيز اإدراك قيمة احلفاظ على الرتاث الثقايف.

تتوفر ن�سخ الن�رشة باللغات الفرن�سية، اال�سبانية 

والعربية بناء على الطلب

دول اأع�ساء

 دول يف طريقها اإىل الع�سوية اأو ال�ستعادة الع�سوية



املركز الدويل لدرا�صة �صون وترميم املمتلكات الثقافية املركز الدويل لدرا�صة �صون وترميم املمتلكات الثقافية

ن�رشة 
املركز الدويل لدرا�صة �صون وترميم املمتلكات الثقافية

اإيكروم

ن�رشة م�صرتكة لالحتفال بالذكرى ال�صنوية اخلم�صون لاليكروم

العدد 35 عـدد خا�صت�رشين الأول/ اأكتوبر 2009




