
الملتقى الدلي حول التراث
 الثقافي في فلسطين 

ُهِويَّتي! ُتَراِثي! 

the project name in Arabic is like the following;
"تراثي...هويتي"
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ُهِويَّتي! ُتَراِثي! 



برنامج الملتقى



مروان ترزي
 لبنات التعلم ضمن مرشوع الرتاث يف املنهاج

الفلسطيني

ميس سلسع
 دليل الرتاث الفلسطيني بني أيٍد شابة:

لنعرف ونهتم ونعمل

مخيم الشباب بني غرونوبل وبيت لحم
 عرض فيديو قصري - عرض النشاط من قبل

مشرتكَني

رناد القبج  وحنني الخريي
 عرض للوسائل التوعوية املنتجة ضمن مرشوع

ترايث! هويتي!ب

 الجلسة األوىل  |   الرتاث والتعليم

الجلسة االفتتاحية
فيلم وثائقي عن مرشوع ترايث! هويتي!

كلامت الرتحيب
 ممثل االتحاد األورويب، كاترين بونو: الوكالة
 الفرنسية للتنمية فلسطني، املحامي أنطون
  سلامن: رئيس بلدية بيت لحم، إريك بيول:
 عمدة بلدية غرونوبل، مموىس ربيض: مدير

 التعليم املستمر  واملتحدث باسم رشكاء
 املرشوع: أفرات وجامعة بيت لحم ومركز

 التقارب بني الشعوب وتيرتاكتيس، عمر عبد
ربه: أستاذ مشارك جامعة بيت لحم

 افتتاح  امللتقى الثقايف

11:40 - 11:20

12:00 - 11:40

12:20 - 12:00

12:40 - 12:20

11:20 - 11:00

10:50 - 10:20

10:20 - 10:00

نقاش وخالصة

الملتقى الدلي حول التراث
 الثقافي في فلسطين 

ُهِويَّتي! ُتَراِثي! 

تعديل الاسم حسب التعديل السابق
الرجاء كتابة اسم المشروع دائما بنفس الشكل



11:30 - 11:10

11:50 - 11:30

12:10 - 11:50

12:30 - 12:10

11:10 - 10:50

10:50 - 10:30

10:30 - 10:00

الجلسة الثانية  |   تعاونات من أجل الحفاظ
  عىل املوروث الثقايف

كارمن غطاس وإريك ريكورا
عرض حول التعاون بني غرونوبل وبيت لحم

إيناس رشيدة
 دور بلدية بيت لحم يف الحفاظ عىل

 املوروث الثقايف

 وصفي الزعارير
 مشاريع ترميم وإحياء البلدة القدمية يف

السموع من خالل رشاكات محلية ودولية

عامد عمرو
 التعاون القائم بني بلدية بني نعيم وبلدية

ثورد - فرنسا

دمية عرسان
 تجربة بلدية رام الله يف حامية وإحياء

البلدة القدمية

رفيف العميص وأنثوين دامتبل
 مبادرة انتقال 2030 - املوروث الثقايف

 الفلسطيني كوسيلة لتحقيق التنمية
االجتامعية واالقتصادية يف قطاع غزة

نقاش وخالصة

الملتقى الدلي حول التراث
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ُهِويَّتي! ُتَراِثي! 



11:10 - 11:30

11:30 - 11:50

11:50 - 12:10

10:50 - 11:10

13:30 - 13:10

10:30 - 10:50

13:10 - 12:50

10:00 - 10:30

12:50 - 12:30

         الجلسة الثالثة  |   اإلطار القانوين
       لحامية املباين القدمية

الجلسة الرابعة  |   الرتاث الفلسطيني
 والسياحة                  

 

 شذى صايف
 املوروث ما قبل قانون حامية الرتاث الثقايف 

املادي يف فلسطني

عزة أبو غضيب
 اإلطار القانوين لحامية املباين التاريخية

وتوثيقها وتسجيلها

محمد أبو حامد
 قانون الرتاث الثقايف الفلسطيني املادي

واتفاقيات اليونسكو يف قطاع الثقافة

يارا رمضان و غدير النجار
 خطة اسرتاتيجية لحامية وترويج الرتاث
 الثقايف يف عرابة: دراسة حالة يف توثيق

 وتسجيل وحامية الرتاث الفلسطيني

 نسمة نسيم
 التوثيق الرقمي يف الحفاظ عىل الرتاث 

   الثقايف الفلسطيني

نقاش وخالصة

 فيلم وثائقي عن مرشوع ترايث! هويتي!

 أسامة ستيتي
 خلق فرص عمل والتحديات التي تواجه قطاع
الرتاث والسياحة واآلثار يف ظل جائحة كورونا

نقاش وخالصة

الملتقى الدلي حول التراث
 الثقافي في فلسطين 

ُهِويَّتي! ُتَراِثي! 



11:20 - 11:00

11:40 - 11:20

12:00 - 11:40

12:20 - 12:00

13:00 - 12:20

11:00 - 10:40

10:40 - 10:20

10:20 - 10:00

   الجلسة الخامسة  |   الحفاظ عىل الرتاث
 وترويجه يف اإلقليم 

د. زيك أصالن
 دور مكتب إيكروم-آثار الشارقة يف حامية

املوروث الثقايف يف الوطن العريب

شيامء شاهني
 عودة الروح؛ نغم جديد عىل أوتار قدمية

مرشوع إعادة تأهيل اسرتاحة ستوبلري

د. جان ياسمني
 استعادة الرتاث الثقايف لبريوت بعد انفجار

2020

د. رامي ضاهر
  مشاريع إعادة إحياء الرتاث الصناعي

 رزان زعبي
املوروث الثقايف الفلسطيني يف النارصة

د. خلدون بشارة
 فلسطني الحداثية: نحو مفهوم واسع للرتاث

محمد املشهراوي
 النشاطات االجتامعية ملهن العامرة

والتصميم وتأثري ذلك عىل التعلم واملعرفة

 نقاش وخالصة
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ُهِويَّتي! ُتَراِثي! 



12:20 - 12:00

12:40 - 12:20

13:00 - 12:40

12:00 - 11:40

10:40 - 10:20

10:20 - 10:00

الجلسة السادسة  |   دور املجتمع املدين يف الحفاظ عىل
املوروث الثقايف وترويجه يف أوروبا 

 خافيري كازانوفاس
 طرق مشاركة املجتمع املدين األورويب يف الحفاظ

عىل الرتاث الثقايف األورويب

فابريس دوفو
 حراك املجتمع املحيل: حشد املتطوعني

 والتدريب العميل لحفظ الرتاث، من حركة
محلية إىل حركة عاملية

 أليسيو ريه
 الرتاث = الناس. أمثلة عىل الدور االجتامعي

للرتاث الثقايف

أنطونيو جرازيادي
 تبادل املعرفة والحفاظ عىل املشهد

 الطبيعي. بعض تجارب املتاحف البيئية يف
منطقة بازيليكاتا، جنوب إيطاليا

نقاش وخالصة

اختتام امللتقى الثقايف



المقدمة



مقّدمة

 يف إطار املرشوع املمول من االتحاد األورويب “ترايث! هويتي!”، والتعاون الفرنيس-الفلسطيني الالمركزي
تنظيم حدث ختامي يف فلسطني عىل شكل ملتقى دويل.ب تم  بني مدينتي غرونوبل وبيت لحم، 

له. الرتاث والرتويج  الحفاظ عىل  الجامعي والتبادالت حول  التفكري  تعزيز  امللتقى  الهدف من    كان 

  تضمن برنامج امللتقى حلقات تبادل معريف، وطاوالت مستديرة متخصصة، وورش عمل، ونقاشات.
 تم تسجيل فعاليات امللتقى ليتم بثها عرب وسائل ومنصات التواصل االجتامعي، يك يتمكن جمهور
 أوسع من إجراء مزيد من النقاشات واملداوالت التي تتعلق بالحفاظ عىل الرتاث الفلسطيني والرتويج
 له.  ستكون نتائج امللتقى األساس إليجاد أرضيات مشرتكة وأفكار لتعزيز التامسك االجتامعي والهوية
ب وأبعد.  وأوروبا،  املنطقة،  يف  ونظرائهم  الفلسطينيني  الفاعلني  بني  العالقات  وتعزيز  الوطنية، 

شارك يف امللتقى جهات فاعلة ومامرسون وأكادمييون محليون ودوليون يف قضايا الرتاث واملواطنة.ب
الرتاث عىل  للحفاظ  تشاريك  نهج  واقرتاح  الفلسطيني،  الرتاث  تعزيز  امللتقى  أهداف  بني   من 
ب هويتّي!”  “ترايث!  مرشوع  نتائج  نرش  إىل  إضافة  الالمركزية،  التعاونات  وتعزيز  وتعزيزه 

 لقد تم تحديد خمسة محاور للملتقى الدويل هي: 1( الرتاث والتعليم.  2( تعاونات من أجل الحفاظ
 عىل املوروث الثقايف.  3( اإلطار القانوين والسجل الوطني والتحديات الحالية للقطاع.  4( الحفاظ عىل
الرتاث والرتويج له يف العامل العريب.  5( دور املجتمع املدين يف الحفاظ عىل الرتاث والرتويج له يف أوروبا.ب

الملتقى الدلي حول التراث
 الثقافي في فلسطين 

ُهِويَّتي! ُتَراِثي! 



والتعليم التراث 



املجتمعية الرشاكة  وبرامج  جهود   ضمن 
ساهم فلسطني،  يف  الثقايف  الرتاث  حفظ   ملركز 
هويتي!” “ترايث!  مرشوع  خالل  من   املركز 
التي التوعية  أدوات  دليل  وإصدار  إعداد   يف 
بعنوان املرشوع  هذا  خالل  من  إنتاجها   تم 
لنعرف، شابة:  أيٍد  بني  الفلسطيني   “الرتاث 
مساعدة إىل  يهدف  الذي  ونعمل”،   ونهتم، 
وفهم معرفة  تطوير  عىل  املحيل   املجتمع 
الحفاظ وطرق  تهدده،  التي  واألخطار   الرتاث 
عليه، وتشجيعهم عىل املشاركة يف حاميته. ب

مجال يف  يعملون  من  الدليل  هذا   يستهدف 
القرار، صّناع  مثل  فيه؛  املعنيني  أو   الرتاث 
م مساعدة  واملجتمع املحيل، والطلبة، حيث يُقدِّ

أيٍد بين  الفلسطيني  “التراث   دليل 
ونعمل”ب ونهتم،  لنعرف،  “شابة: 

املؤسساتية، األنشطة  أو  التدريس  التوعية يف  أدوات  وتطبيق  تنفيذ  املرشف عىل  أو   للمعلم 
 ويستعرض كيفية تطبيق النشاط أو األداة مع رشٍح لها.  يسعى الدليل إىل مشاركة التقنيات
مرتبطة أنشطة  لبناء  أساس  قاعدة  لتكون  املرشوع  خالل  من  إنتاجها  تم  التي   واألدوات 
القادمة، لألجيال  له، وتوصيله سليامً  الفلسطيني وأهميته، وكيفية حاميته، والرتويج   بالرتاث 
املشاركني.ب ومتكني  الرتاث  لدعم  وتعليمية جديدة  تربوية  ومناهج  مناٍح  تطوير  إىل  إضافة 

 من خالل املرشوع، تم إنتاج أربع أغاٍن تراثية، وتنفيذ أربع جداريات، وإصدار معرض يف كتاب،
 وإنتاج رسوم معلوماتية بيانية )بوسرتات( حول الرتاث الفلسطيني )السالسل، الزيتون، املقامات(،
 وألعاب لوحية، وإنتاج أفالم قصرية.  ساهمت هذه األدوات والدليل الخاص بها يف خلق جو
تعاون وتفكري وعصف ذهني وتفاعل، والربط بني املايض والحارض لدى الفئات املستهدفة. ب

ميس سلسع | مركز حفظ الرتاث
فلسطني 



املؤسسة شاركت  الشفوي،  التاريخ  عىل  الشباب  مع  العمل  يف  تامر  مؤسسة  لنهج   استكامالً 
الفلسطيني، املجتمع  لدى  الثقايف  املوروث  تعزيز  أجل  من  هويتي!”  “ترايث!  مرشوع   يف 
مسبقاً.ب عليها  العمل  تم  أبحاث  من  واالستفادة  والشباب  األطفال  عىل  الرتكيز  خالل  من 

 من خالل املرشوع، قامت املؤسسة بتنفيذ مسارات تركز عىل جمع املصطلحات الفلسطينية
إجراء خالل  من  وذلك  والعمران،  والرتاث،  الزراعة،  ومواسم  باألرض،  تتعلق  التي   القدمية 
 مقابالت وزيارات ميدانية من قبل مجموعات تامر الشبابية يف خمس محافظات فلسطينية
يف للميش  مسارات  بعمل  الشباب  قام  الخليل(.   لحم،  بيت  الله،  رام  طولكرم،   )جنني، 
واالستفسار البلد،  أهل  مع  مقابالت  وإجراء  إبراهيم،  مسار  بها  مير  التي  والبلدات   القرى 
تحويل وتم  وحيواين.   نبايت  بيئي  تنوع  من  مييزها  ما  وكل  والتاريخية  األثرية  معاملها   حول 
تعليمية أدوات  إىل  واملقابالت،  التجوال  خالل  من  الشبان  بتجميعها  قام  التي   املعلومات 
طول عىل  فلسطني  يف  الزيتون  شجرة  أهمية  حول  برصياً  معلوماتياً  مخططاً   تضمنت 
واالجتامعي السيايس  الزيتون  شجرة  ودور  الخليل،  إبراهيم  مسار  بها  مير  التي   املناطق 
عليها.ب املعتمدة  واملنتجات  التقليدية  اليدوية  الحرف  عىل  والتعرف  واالقتصادي، 

تهدف بيتنا”،  يف  “زيتنا  اسم  تحت  تفاعلية  لعبة  وإنتاج  وتطوير  بلورة  عىل  العمل  تم   كام 
العرص(، القطف،  )الحرث،  الثالث  الزيتون  املستهدفة عىل مراحل قطف  الفئات   إىل تعريف 
والعادات الزراعية،  واألمثال  والحصاد،  الزراعة،  يف  املستخدمة  باألدوات  التعريف  إىل   إضافة 
الفالحي، الفلسطيني  بالرتاث  تُعرِّف  برصية  رواية  إنتاج  تم  كذلك  باملواسم.    املتعلقة 
باملصطلحات والتعريف  والزيتون،  والخبيزة،  الزعرت،  مثل  الرتاثية  الزراعية  املنتجات   وبخاصة 
واملواد البناء  طريقة  البناء،  )أسباب  الحجرية  السالسل  مثل  باألرض؛  الخاصة   الفالحية 
املقامات تقديم  إىل  تهدف  التي  املقامات  مطوية  عمل  وتم  البناء(.   عملية  يف   املستخدمة 
 املتواجدة يف فلسطني وتاريخها وأعدادها وأنواعها، إضافة إىل تقديم بعض املامرسات واألغاين
الفلسطينية بالعامرة  الفتية  األجيال  تعريف  أجل  ومن  بها.   املرتبطة  الشعبية   واألمثال 
وتم التاريخ،  مر  عىل  وتطورها  الفلسطينية  العامرة  يجسد  مجسم  تنفيذ  تم   التقليدية، 
التقليدي الشكل  توثق  وأخرى  املجسامت،  بناء  عملية  يوثق  ما  منها  قصرية  أفالم   تصوير 
وفيلم الفالحني،  بأرايض  املحيطة  السناسل  بناء  عملية  إىل  إضافة  ومحيطها،  الفالحني   لبيوت 
وخصائصها.ب الفلسطينية  العامرة  حول  بينهام  وحوار  جدها  مع  طفلة  مشوار  يوثق 

المنتجة التوعوية  الوسائل 
ي  هويتي!”  “تراثي!  مشروع  ضمن 

رناد القبج وحنني الخريي | مؤسسة تامر
فلسطني 



زيادة يف  تساعد  أن  ميكن  بديلة  تعليمية  طريقة  الرتاثية  التجريبية  التعلم  لبنات   تعترب 
الحايل يف الرسمي  األكادميي  النظام  املسترشي يف  العجز  بسبب  فلسطني.   بالرتاث يف   الوعي 
الرتاث أهمية  يقدرون  ال  وبالتايل  ثقافية،  معرفة  أو  تعليم  عىل  الطالب  يحصل  ال   فلسطني، 
نهج يف  ولكن  الرسمي،  التعليم  من  نفسه  الهدف  التعلم  لبنات  تحقق  أن  ميكن   الثقايف.  
أهداف بني  والروابط  العالقات  ببناء  التعلم  لبنات  تقوم  ومحفز.   وملهم  وتجريبي   مختلف 
تصبح الكيمياء  ومسافات؛  أبعاداً  تصبح  الرياضيات  للطالب.   اليومية  والحياة   املناهج 
الشعر التحمل؛  عىل  ومقدرة  وملمساً  ألواناً  تصبح  الجيولوجيا  بناء؛  وخلطات   مواصفات 
ب بينها...  فيام  واملشهد  وبلدات  قرى  تصبح  والجغرافيا  وطنية؛  ورموزاً  عالقاٍت  .يصبح 

التراث تعلم  لبنات 
مروان ترزي | مركز التعليم املستمر يف جامعة بريزيت

فلسطني 



الحفاظ على أجل  تعاونات من 
الثقافي  الموروث 



عىل الحفاظ  يف  لحم  بيت  بلدية   تستثمر 
 الرتاث الثقايف املحيل املادي وغري املادي.  فقد
املركز الرتميم يف  البلدية بعض مشاريع   نفذت 
 التاريخي لتأهيل املباين التاريخية كمراكز تخدم
 املجتمع املحيل.  إضافة إىل ذلك، نفذت البلدية
وجددت الرتاث،  عىل  للحفاظ  وقائية   تدابري 
 واجهات الشوارع التاريخية، مثل شارع النجمة
 وفروعه، لتشجيع حركة املشاة، وإتاحة الوصول
مع ذلك  ترافق  وقد  بسهولة.   القدمية   للبلدة 
احتياجات لتلبية  كبرية  تحتية  بنية   أعامل 
ب العرصية.  الحياة  ومتطلبات  املجتمع 

االقتصادي اإلنعاش  عىل  البلدية  تعمل   كام 
ثقافية مساحات  توفري  خالل  من   للمدينة، 
وتوفري السياحية،  املعامل  وإبراز   مناسبة، 
مثل السياحية  والنشاطات   الخدمات 
قطف ومهرجان  امليالد،  عيد   احتفاالت 

 الحفاظ على التراث في مدينة
بيت لحم

واملأكوالت السنوي،  فلسطني  وماراثون  لحم،  بيت  يف  الحياة  ومهرجان  السنوي،   الزيتون 
ب التلحمي.  الثقايف  باملوروث  التوعية  حمالت  إىل  إضافة  اليدوية،  والحرف  املحلية 

دفع أجل  من  السياحة  لتنمية  املشرتكة  الخدمات  مجلس  إنشاء  يف  أيضاً،  البلدية،   ساهمت 
 عجلة التنمية االقتصادية ملنطقة بيت لحم، وخلق بيئة متكينية للرتاث الثقايف.  كام ساهمت
 البلدية يف وضع إطار قانوين وأدوات لحامية وتنمية الرتاث الثقايف يف مدينة بيت لحم. وترافق
لبيت لحم. ب املادي  املادي وغري  الرتاث  أهمية  التوعية حول  العديد من حمالت  ذلك مع 

إيناس رشيدة | بلدية بيت لحم
فلسطني 



 يف أواخر التسعينيات من القرن العرشين، وبالتعاون مع رواق، تم إعداد مخطط الحفاظ عىل الرتاث
 الثقايف للبلدة القدمية يف رام الله، وتعيني حدود املنطقة التاريخية، وحرص املباين الرتاثية املنفردة يف
 املدينة.  وبناء عىل ذلك، تم إعداد مرشوع تفصييل مرفق بنظام ألحكام البناء والحامية داخل البلدة
 القدمية بجذرها التاريخي، إضافة إىل حرص املباين الرتاثية املوزعة يف أحياء املدينة خارج حدود البلدة
 القدمية، مرفقاً بنموذج تقييم لكل مبنى بحسب املعايري العاملية.  ارتأت البلدية إعداد نظام مرفق
 مبرشوع تفصييل يهدف إىل خلق توازن ما بني الحفاظ عىل وتطوير املباين الرتاثية بالتعاون مع مركز
 حفظ الرتاث، حيث تم إعداد دراسة شملت إعادة حرص وتقييم جميع املباين الرتاثية داخل البلدة
 القدمية وخارجها، التي تجاوزت 500 مبنى، إضافة إىل إعداد بيان أهمية وأحكام خاصة بكل مبنى ترايث
 مراعياً املحيط والطابع املعامري للمبنى.  مع ذلك، فإن الدراسة تختلف، يف بعض األحيان، عن الواقع،
 حيث إن خلق التوازن بني االستثامر والحفاظ عىل املوروث الثقايف ال يتكلل دامئاً بالنجاح.  واستناداً إىل
 املادة 35 من قرار بقانون 11 بشأن الرتاث املادي غري املنقول، تم إقرار مخطط الحامية للبلدة القدمية
 واملباين الرتاثية املنفردة، ورفعه بهدف استكامل مصادقته لدى وزارة السياحة واآلثار، وحالياً بصدد إنهاء
البيانات الخاصة بكل مبنى ضمن مخطط الحامية ليتم إدراجه ضمن السجل الوطني للمباين الرتاثية.ب

 وضمن رؤية املجلس البلدي ملدينة رام الله يف كونها مدينة متفائلة ومستدامة وشاملة فخورة بثقافتها
 وتتحكم مبصريها، هناك دور أسايس تعاقبت عليه املجالس البلدية السابقة واملجلس الحايل، وهو
 استمالك املباين الرتاثية وإعادة ترميمها وتشغيلها بهدف تحسني وتطوير البنية التحتية يف البلدة القدمية،
 ما يوفر ظروفاً معيشية أفضل لسكانها، وإعادة الحياة االجتامعية والثقافية والسياحية، إضافة إىل جذب
 املؤسسات املجتمعية للتمركز يف منطقة البلدة القدمية.  ضمن برنامج استمالك املباين الرتاثية، تم
 استمالك وإعادة ترميم وتشغيل كل من املحكمة العثامنية، ومركز خدمات الجمهور يف البلدة القدمية،
ومركز االستعالمات السياحي، وحوش قندح، ودار الصاع، وحديقة العائلة، ودار فرح، ودار جغب.ب

 ومن أجل توفري بيئة ثقافية مالمئة ومنسجمة مع اسرتاتيجية البلدية، تقوم البلدية بتنفيذ العديد من
 النشاطات الثقافية التي تهدف إىل إحياء البلدة القدمية، منها سوق الحرجة، ومهرجان نوار نيسان،
ومهرجان “وين ع رام الله”، وعمدت كذلك إىل عمل مسار سياحي داخل البلدة القدمية لتشجيع زيارتها.ب

بلدية رام الثقافي ودور   الموروث 
وتطويره عليه  الحفاظ  في  الله 

دمية عرسان | بلدية رام الله
فلسطني 



بلدية رام الثقافي ودور   الموروث 
وتطويره عليه  الحفاظ  في  الله 

دمية عرسان | بلدية رام الله
فلسطني 



والتاريخي الثقايف  الجانب  إيالء  إىل  االسرتاتيجية  خطتها  إعداد  خالل  نعيم  بني  بلدية   حرصت 
للبلدة، وذلك والتاريخي  الثقايف  املوروث  التي تهدف إىل حامية  الخطة،   أهمية خاصة يف هذه 
واإلقليمي املحيل  املستوى  الرشكاء عىل  والتعاون مع  التواصل  قنوات  مزيد من  فتح   من خالل 
الثقايف، وإعادة إحياء  والدويل؛ من أجل تجنيد األموال وتبادل الخربات يف مجال حفظ املوروث 
الضفة شامل  من  يبدأ  الذي  الرتايث  فلسطني  مسار  من  مهم  جزء  نعيم  بني  التاريخي.    املركز 
األبيض حوض  منطقة  يف  املجتمعية  السياحة  جمعية  يف  عضو  وهي  جنوبها،  ويصل   الغربية 
أطلق الذي  هويتي!”  “ترايث!  مرشوع  يف  شاركت  قد  نعيم  بني  أن  إىل  إضافة  هذا   املتوسط، 
الرتايث.ب فلسطني  مسار  طول  عىل  الواقع  الرتاث  تعزيز  أجل  من   2018 العام  يف  فلسطني  يف 

 كان ملشاركة بلدية بني نعيم يف أنشطة وتدريبات مسار فلسطني الرتايث، والرحالت امليدانية التي
 تم تنفيذها من خالل مرشوع “ترايث! هويتي!”، األثر الكبري عىل توطيد العالقات الدولية لبلدية
الزيارة خالل  فمن  والتاريخي.   الثقايف  املوروث  وحامية  حفظ  مجال  يف  وبخاصة  نعيم،   بني 
البلدية متكنت  هويتي!”،  “ترايث!  ومرشوع  الرتايث  فلسطني  مسار  خالل  ومن  لفرنسا،   امليدانية 
 من عمل عالقات توأمة مع بلدية ثورد الفرنسية، التي تركز عىل موضوع حفظ املوروث الثقايف
يف الثقايف  املوروث  وتطوير  تعزيز  بهدف  والفرنيس،  الفلسطيني  الطرفني  بني  الخربات   وتبادل 
األنشطة كافة  يف  املرأة  مشاركة  تعزيز  إىل  إضافة  األخرى،  الثقافات  عىل  واالنفتاح  نعيم،   بني 
 والفعاليات والقرارات التي تهتم باملوروث الثقايف يف كال البلدين، واالهتامم بقطاع الشباب، وتنظيم
الفرنسية وبالعكس، من أجل تعزيز العالقات وتبادل  زيارات متبادلة للتعرف عىل مدينة ثورد 
تعزيزها وحاميتها. ب أجل  والعمل من  البلدين  لكال  الثقايف  املوروث  الخربات يف مجال حفظ 

 تم التوافق مع رشكائنا عىل تنفيذ مرشوع إنشاء مركز ثقايف يف بني نعيم، وذلك يف أحد املباين التي تم
 ترميمها بالتعاون مع رواق، وسط املركز التاريخي يف بني نعيم القدمية، بهدف تعزيز املوروث الثقايف لكال
 البلدين وتبادل الخربات، وفتح قنوات التواصل من أجل االنفتاح عىل الثقافات األخرى وتبادل الخربات،
هذا إضافة إىل تطوير الخدمات عىل طول مسار فلسطني الرتايث، بحيث يكون هناك مركز ثقايف فلسطيني-
 فرنيس يعكس املوروث الثقايف لكال البلدين أمام السائحني الوافدين إىل بني نعيم، ويعزز قيم التسامح
 والتآخي بني البلدين، من خالل إنشاء متحف ترايث تُعرض فيه املقتنيات األثرية التي تعكس الثقافة
 السائدة يف البلدة، إضافة إىل توفري نُزل للسياح الوافدين.  ولقد تم الرتكيز يف إعداد خطة املرشوع عىل
 تنفيذ العديد من األنشطة الثقافية التي من شأنها رفع الوعي بأهمية املوروث الثقايف املادي والالمادي،
 وإرشاك املجتمع املحيل يف عملية التنمية، من خالل تبادل األفكار، وإعداد الخطط، وتنفيذ األنشطة.ب

نعيم بني  بلدية  بين   التعاون 
الفرنسية ثورد  وبلدية 

| بلدية بني نعيم عامد عمرو 
فلسطني 

دمية عرسان | بلدية رام الله
فلسطني 



نعيم بني  بلدية  بين   التعاون 
الفرنسية ثورد  وبلدية 

| بلدية بني نعيم عامد عمرو 
فلسطني 



معامريون، حبش  مكتب  هايديا-فلورنسا،  ورشكة  السموع  بلدية  بني  رشاكة  خالل   من 
بلدة يف  الرتميم  مشاريع  من  العديد  تنفيذ  تم  واآلثار،  السياحة  ووزارة  املحيل،  الحكم   ووزارة 
الرتميم مشاريع  تزايد  مع  وبخاصة  مجتمعية،  أولوية  الرتميم  إعادة  أصبحت  لقد   السموع.  
التقليدية األحواش  إحياء  السموع يف  بلدي  يطمح مجلس  بأهميته.   الوعي  وازدياد  البلدة،   يف 
التاريخية الستضافة املباين  استخدام  وإعادة  للمواطنني،  آمنة  فضاءات  توفري  عن طريق   القامئة 
الخدمات االجتامعية والتعليمية، ومن خالل تعزيز السياحة املحلية والدولية باتجاه البلدة. ب

 قمنا من خالل املرشوع بعمل توثيق وتدعيم للمباين التاريخية يف البلدة )تنظيف األحواش، عمل
 الدراسات األثرية، توثيق 17 حوشاً، والتدرب عىل استخدام املسح ثاليث األبعاد، وتدعيم 12 حوشاً
والثقايف الشبايب  املركز  )تأسيس  العقييل  حوش  وترميم  املحيل(،  املجتمع  عىل  الفائدة   لتعميم 
 واملساندة األولية يف التشغيل، مبا يشمل إدارة، ومكتبة، وقسم حاسوب لدعم طلبة الجامعات،
تدريبية بنشاطات  والقيام  ونُزالً(،  للموسيقى،  وغرفة  مهارات،  وتنمية  أطفال  أنشطة   وغرفة 
 تتعلق بالرتاث )املشاركة املجتمعية يف األعامل التطوعية لتنفيذ أنشطة املرشوع، تدريب الشباب
الشبايب. ب املركز  وبخاصة من خالل  لألطفال،  املجتمعية  والتوعية  املحيل  باملوروث  )لالهتامم 

القديمة في البلدة  ترميم وإحياء   مشاريع 
السموع من خالل شراكات محلية ودولية

السموع بلدية   | رير  لزعا ا وصفي 
فلسطني 

| بلدية بني نعيم عامد عمرو 
فلسطني 



التعاون يهدف    .2009 العام  يف  لحم  وبيت  غرونوبل  مدينتي  مجليس  بني  التعاون   بدأ 
املجتمعية، املشاركة  وزيادة  وتعزيزه،  الثقايف  الرتاث  عىل  الحفاظ  إىل  هذا   الالمركزي 
الرياضة مثل  املفيدة  املشاريع  نحو  التعاون  توجيه  يتم  والشباب.   املرأة  دور   وتقوية 
الطالب تبادل  إىل  مثالً  وتسعى  وباتجاهني،  تبادلية  الرشاكة  هذه  والفنون.    والثقافة 
املناخي التغري  مثل  العاملية  الشؤون  من  والعديد  األخرى  الثقافات  .الكتشاف 

والبلدات بالقرى  لحم  بيت  ربط  بهدف  الجبال  تسلق  رياضة  تطوير  التعاون  عن   نتج 
مع التعاون  خالل  ومن  حولها.   املهمة  التاريخية  واملواقع  املسارات  واكتشاف  بها،   املحيطة 
وفرنسا فلسطني  عن  املزيد  لحم  وبيت  غرونوبل  سكان  يعرف  إبراهيم،  ومسار  لحم  .بيت 

بلديتي غرونوبل وبيت لحم بين مجلسي  التعاون 

فلسطني لحم،  بيت   | غطاس  كارمن 
فرنسا  غرونوبل،   | ريكورا  إريك 



 يتم دعم مبادرة “انتقال 2030” التي يقودها
 الشباب من قبل منظمة اإلغاثة األولية الدولية
عىل املبادرة  تركز  الحكومية.   غري   الفرنسية 
للتنمية كفضاء  الفلسطيني  الثقايف   الرتاث 
وبالتايل غزة،  يف  واالقتصادية   االجتامعية 
من غزة.   مجتمعات  صمود  يف   املساهمة 
التخصصات ورشاكات  خالل مقاربات متعددة 
 مبتكرة، تنظر املبادرة يف قضايا اإلدارة املستدامة
االعتبار بعني  األخذ  مع  التاريخية،   للمواقع 
 -عىل سبيل املثال- استخدام األلواح الشمسية
 كمصدر للطاقة املتجددة.  بدأت رشاكة اإلغاثة
 األولية الدولية مع الجامعة اإلسالمية وجامعة
عىل بالعمل   ،2017 العام  يف  غزة  يف   فلسطني 
القديس ودير  جباليا،  يف  البيزنطية   الكنيسة 

التعاونية  ”2030 “انتقال  مبادرة 

هيالريون، مبا يف ذلك برنامج الحامية والرتميم وبناء القدرات وتعزيز الرتاث الثقايف يف غزة. ب

 لتكون قادرة عىل خلق مساحة آمنة للشباب والنساء واألطفال للمشاركة يف حامية وتنمية الرتاث
 الثقايف يف غزة، قدمت مبادرة انتقال 2030 طرقاً للشباب ليكونوا قوة إيجابية يف املبادرات الثقافية
 واالجتامعية املستدامة يف قطاع غزة.  وهكذا عملت اليونسكو ورشكاؤها عىل مواقع تاريخية
 تغطي مجموعة من املكونات غري املادية والتعليمية، مثل تدريب طلبة التاريخ وعلم اآلثار يف
 الجامعات عىل جوانب الرتميم، وتدريب موظفي وزارة السياحة واآلثار يف الضفة الغربية وقطاع
 غزة عىل ترميم الفسيفساء، وتدريب طالب الهندسة املعامرية عىل تقنية التوثيق ثاليث األبعاد،
 إضافة إىل عمل برامج الرتويج والتوعية من خالل إرشاك الشباب يف الزيارات واألنشطة التطوعية
يف املواقع التاريخية، ومسابقة رسم موقع سانت هيالريون من قبل طالب الفن والعامرة.ب

  رفيف األمايس وأنتوين دوتيمبل | اإلغاثة الدولية
األولية، فلسطني



الوطني والسجل  القانوني   اإلطار 
للقطاع الحالية  والتحديات 



الفلسطيني الرتاث  قانون  عىل  املصادقة  قبل  املادي  الثقايف  الرتاث  حالة  عن  نتحدث   عندما 
والوعي املوارد  نقص  مثل  الرتاث،  هذا  تواجه  التي  التهديدات  إبراز  الرضوري  من   ،)2018( 
بكل الفلسطينية  الهوية  تهدد  التي  اإلرسائيلية  اإلجراءات  جانب  إىل  القطاع،  لهذا   والدعم 
 مكوناتها.  كام ال ميكن الحديث عن املوروث الثقايف يف فلسطني دون التطرق إىل عمل وجهود
إعامر لجنة  )رواق،  األربع  املؤسسات  عمل  شكل  فقد  القطاع،  هذا  يف  العاملة   املؤسسات 
 الخليل، مركز حفظ الرتاث، مؤسسة التعاون( النواة األوىل واألساسية لهذا القطاع، وطرح طرق
متعددة للحامية يف ظل غياب منظومة قانونية وآليات حامية للموروث الثقايف يف فلسطني. ب

من كان  أولها  الحامية،  لضامن  عدة  أصعدة  عىل  املاضية  الثالثة  العقود  خالل  رواق   عمل 
تاريخياً مبنى   50,320 توثيق  شمل  الذي  فلسطني،  يف  التاريخية  للمباين  رواق  سجل   خالل 
التي التاريخية  للمباين  نوعه  من  األول  هو  السجل  وهذا  غزة.   وقطاع  الغربية  الضفة   يف 
قانون إقرار  قبل  ما  الحامية  منظومة  يف  املشمولة  وغري  املتأخرة  العثامنية  الحقبة  إىل   تعود 
 بقرار للعام 2018.  إضافة إىل ذلك، قام رواق برتميم املباين التاريخية وتنفيذ برنامج “القرى
 الخمسني”، وبرنامج “خلق فرص عمل من خالل الرتميم” - كلها تسعى إىل خلق مناذج عملياتية
واالجتامعية االقتصادية  للتنمية  كمحرك  الثقايف  املوروث  وتوظيف  اإلحياء،  وإعادة   للرتميم 
وقطاع الغربية،  الضفة  يف  تاريخياً  مبنى   130 من  أكرث  ترميم  رواق  استطاع   والسياسية.  
الخمسني. ب “القرى  برنامج  تاريخية ضمن  بلدة   20 قرابة  وتأهيل  ترميم  إىل  إضافة  “غزة، 

لوزارة املتاحة  القانونية  األطر  خالل  من  بديلة،  حامية  أنظمة  تطوير  عىل  رواق  عمل   لقد 
مركزاً  16 لـ  حامية  مخططات  تطوير  طريق  عن  وذلك  املحلية،  والهيئات  املحيل   الحكم 
تقر وحامية  تطوير  وخطط  الهيكلية  مخططاتها  عىل  تنظيمية  تعديالت  تشمل   تاريخياً، 
ب املناطق.  لهذه  التنموية  الخطط  ضمن  تبنيها  ويتم  والقروية،  البلدية  املجالس  من 

يرى  ،2018 للعام  الثقايف  املوروث  حامية  بقانون  لقرار  التنفيذي  اإلطار  بلورة  تأخر  ظل   يف 
 رواق رضورة استمرار العمل عىل أساليب الحامية املختلفة كالرتميم وإعادة اإلحياء والتوثيق
 كأدوات عملياتية وناجعة للحامية.  يف هذا اإلطار، ال بد من تعزيز دور الهيئات املحلية يف
ب لها.  املتاحة  واملوارد  التنموية  من خططها  أسايس  كجزء  القدمية  البلدات  وتطوير  حامية 

في المادي  الثقافي  الموروث  على  الحفاظ   حالة 
2018 للعام  التراث  حماية  قانون  إقرار  قبل  فلسطين 

شذى صايف | مركز رواق للمعامر الشعبي
فلسطني 



 يف سبيل تعزيز حامية تراثنا الثقايف املادي والحفاظ عليه، يهدف القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018
 بشأن الرتاث الثقايف املادي إىل تحديد نطاق حامية الرتاث الثقايف املادي والحفاظ عليه وفقاً للمبادئ
 واملحاور التي أرساها القرار بقانون، كام يهدف إىل تحديد آلية تسجيل الرتاث املادي، من خالل
 تنفيذ الجرد العام، وإنشاء السجل الوطني للرتاث املادي.  من أهم مرتكزات الحفاظ من خالل
 القانون بقرار، هو الحامية الُحكمية للرتاث الذي يعود تاريخه إىل ما قبل سنة 1917؛ سواء عىل
 سطح األرض، أو يف باطنها، أو املغمور يف مياهها اإلقليمية، وامتداد هذه الحامية لتشمل الرتاث الذي
يعود تاريخ نشأته إىل ما بعد سنة 1917 إذا متتع بأهمية وقيم ثقافية أو اقتصادية أو طبيعية. ب

 ومن أجل إنفاذ القانون، يجب أن يتم تحديد ماهية السجل الوطني للرتاث املادي، وأهدافه
الثابت الرتاث  بيانات  وتوثيق  لحفظ  بيانات  قاعدة  إىل  الوصول  يف  تتمثل  التي   وأهميته 
 واملنقول.  يشمل إعداد السجل مرحلة تنفيذ الجرد العام، وإعداد القوائم التمهيدية ونرشها
 واالعرتاض عليها والبت يف االعرتاض، ومن ثم إصدار القوائم النهائية وشهادة قيد الرتاث التي
تعترب الوثيقة التي تحدد هوية الرتاث وأهميته، وكافة املعلومات والبيانات التي تتعلق به. ب

عرابة، بلدة  التاريخية يف  للمواقع  العام  الجرد  تنفيذ مرحلة  تم  اآللية،  اختبار هذه   يف سبيل 
 كأحد مخرجات مرشوع “ترايث! هويتي!”، وكنموذج يتم تعميمه الحقاً عىل بلدات أخرى.  يف
العام، وال بد الجرد  أولويات مناطق  الهدم، ال بد من تحديد  املوارد وتسارع أعامل   ظل شح 
من التعاون املشرتك ما بني الجهات التي تعنى بالرتاث سواء العامة أو األهلية لتنفيذ ذلك. ب

المادي الثقافي  التراث  لحماية  القانوني   اإلطار 
فلسطين في 

عزة أبو غضيب | وزارة السياحة واآلثار
فلسطني 



عزة أبو غضيب | وزارة السياحة واآلثار
فلسطني 

السياحة وزارة  مع  وثيق  بشكل  الله  رام  يف  اليونسكو  مكتب  عمل   ،2011 العام   منذ 
الثقايف بالرتاث  املتعلقة  الترشيعات  لتحديث  واملايل  الفني  الدعم  وقدم   واآلثار، 
القانون بدخول   2018 حزيران/يونيو  يف  الجهود  هذه  تّوجت  لقد  فلسطني.   يف   املادي 
من اعتامده  بعد  التنفيذ،  حيز  املادي  الثقايف  الرتاث  بشأن   2018/)11( رقم   بقرار 
ة الفلسطينية.  )الوقائع  الرسمية  الجريدة  يف  ونرشه  فلسطني،  دولة  رئيس  ) قبل 

 كانت مشاركة اليونسكو يف هذا النشاط املهم بناء عىل طلب وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية،
 وذلك لضامن مواءمة الترشيعات الفلسطينية الجديدة مع اتفاقيات اليونسكو يف مجال الثقافة،
اليونسكو يف العضوية يف  كامل  قبولها بصفتها دولة عضواً  بعد   التي صادقت عليها فلسطني 
 العام 2011.  لذلك، يعكس املرسوم بقانون املواد املهمة يف اتفاقية الهاي )1954(، واتفاقية
2001 واتفاقية   ،)1972( العاملي  الرتاث  واتفاقية  بالرتاث،  املرشوع  غري  االتجار  بشأن   1970 
االتفاقيات لتنفيذ  الترشيعية  األدوات  بقرار  القانون  يوفر  باملياه.   املغمور  بالرتاث   املتعلقة 
ر القادمة.  لألجيال  فعال  بشكل  وتعزيزه  وإدارته  الفلسطيني  الرتاث  عىل  الحفاظ  لضامن 

2018 لسنة   )11( رقم  بقرار   القانون 
الثقافية اليونسكو  واتفاقيات 

محمد أبو حامد | مكتب اليونسكو يف رام الله
فلسطني 



الثقايف لبلدة عرابة، والعمل مع  كان نطاق هذا املرشوع هو توثيق وتسجيل وتعزيز الرتاث 
 البلدية إلعداد خطة اسرتاتيجية للحفاظ عىل املركز التاريخي وتنشيطه.  هذا العمل ضمن مرشوع
 “ترايث! هويتي!” هو مرشوع تجريبي للجرد والتسجيل الوطني لصالح وزارة السياحة واآلثار
 ملتابعة سعيهم إىل تجميع سجل وطني للمباين التاريخية كجزء من قانون الرتاث للعام 2018.ب

تاريخياً يف  تضمنت األبحاث والدراسات التي أجريت فيام يتعلق مبركز عرابة التاريخي بحثاً 
 املواد املكتوبة، وحلقات التاريخ الشفوي، وتحليل خرائط، ودراسة املسوحات السابقة للمركز
ذات ومساحات  األثرية  املواقع  وتحديد  التاريخي،  للمركز  املعامري  والتحليل   التاريخي، 
واألدوات العمل  منهجية  تتضمن  التاريخي.   للمركز  التهديدات  تحديد  وكذلك  خاصة،   قيم 
التاريخية، املباين  استخدام  إلعادة  اقرتاحاً  عرابة  يف  الثقايف  الرتاث  وتعزيز  لحامية   املقرتحة 
يف املادي  غري  للرتاث  االعتبار  وإعادة  لحاميتها،  الداخلية  واللوائح  القانوين  اإلطار   وتوفري 
األدوات ...(.  وتم وضع هذه  التقليدية  اليدوية  والحرف  والفلكلور  الشفوي  )التاريخ   عرابة 
عرابة. ب لبلدة  اإلسرتاتيجية  الخطة  يف  دمجها  ليتم  البلدية  إىل  التوصيات  من  مجموعة  يف 

 مركز عرابة التاريخي: مشروع تجريبي لجرد التراث

المادي وخطة العمل االستراتيجي لحمايته
 يارا رمضان وغدير نجار  | مرشوع “ترايث! هويتي!”ب

فلسطني 



ويستخدمون، ويفهمون،  الناس،  بها  يعرف  التي  الطرق  تغيري  عىل  الرقمية  الثورة   تعمل 
 ويزورون املواقع الرتاثية.  يف الوقت الحارض، تلعب النامذج الرقمية دوراً رئيسياً يف متثيل شكل
األبعاد ثالثية  والتمثيالت  الجغرافية  املعلومات  نظام  يدعم  عليه.   والحفاظ  ومظهره   الرتاث 
 الدراسات املتعمقة من قبل الباحثني واملستخدمني، من أجل تقديم إمكانيات جديدة للباحثني
سواء.ب حد  عىل  اإلبداعية  الصناعات  يف  واملنخرطني  األبحاث  من  واملستفيدين  واملواطنني 

الثقايف، الرتاث  يف  متخصص  فريق  عىل  تقوم  التخصصات  متعددة  مبادرة  هي   كنعان 
من خالل خدمات الثقافية  للسياحة  كموارد  الثقافية  األصول  إىل  االعتبار  إعادة  إىل   وتهدف 
الرئيسية كنعان  أهداف  أحد  يتمثل  باملستخدمني.   صلة  وذات  االستخدام  سهلة   إلكرتونية 
ومراقبته. وعرضه  وتنظيمه  وتصوره  املادي  الثقايف  الرتاث  لدراسة  بديلة  أماكن  توفري    يف 
نقل عىل  والقدرة  لفلسطني  الفريد  الثقايف  التنوع  فهم  تحسني  إىل  النهاية  يف  هذا   سيؤدي 
املجتمعات، بني  والتضامن  الوطني  التامسك  يعزز  أن  شأنه  من  وهذا  ثراء.   أكرث   روايات 
الرقمي والرتاث  الجديدة  التقنيات  تتيح  كام  املايض.   مع  املعارص  التكيف  عىل   ويشجع 
املستدام. ب االقتصادي  النمو  وتساهم يف  الفلسطينية،  للثقافة  ثراء  وأكرث  تفسريات جديدة 

إدارة نظام  تطوير  املهم  من  إمكاناتها،  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  أدوات  تحقق   ليك 
النظام من  الهدف  الحفاظ.   مبشاريع  املتعلقة  البيانات  وعرض  الفعال،  للتنظيم   الوثائق 
فقدان وملنع  املصلحة،  وأصحاب  املتخصصني  مختلف  بني  املعلومات  بتبادل  السامح   هو 
أخرى، بعبارة  الجامهري.   عند  الفني  الوعي  تعزيز  إىل  إضافة  الزمن،  مرور  مع   البيانات 
ألغراض فقط  ليس  املادية(  وغري  )املادية  الرتاث  محتويات  رقمنة  زيادة  إىل  كنعان   تهدف 
 التوثيق واإلدارة والحفظ، ولكن، أيضاً، لتوسيع الوصول إىل الرتاث الثقايف واستخدامه وإعادة
واألجهزة واملنصات  الرقمية  التمثيالت  خالل  من  الرقمية،  الوسائل  طريق  عن   استخدامه 
ب العرصية.  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وأدوات  االجتامعي  التواصل  ووسائل  الذكية 

التراث على  والحفاظ  الرقمي   التوثيق 
الفلسطيني الثقافي 

نسمة نسيم | جمعية كنعان، غزة
فلسطني 



لإلمكانيات مثال  هو  هويتي!”،  “ترايث!  مرشوع  خالل  من  أنتج  الذي  الوثائقي   الفيلم 
ميكن فلسطني.   يف  الثقايف  الرتاث  لتعزيز  املتطورة  التقنيات  استخدام  يف   الكامنة 
360 مثل  املتقدمة  التقنيات  يف video استخدام  األثرية  واملعامل  األثرية  املواقع  توثيق   يف 
ب للمواقع.  والتاريخي  الحيزي  التكوين  فهم  لتعزيز  الناتج  استخدام  وميكن  فلسطني، 

 إن لجائحة الكورونا تداعيات اقتصادية كبرية تختلف عن األزمات السابقة، ما يتطلب وضع
 سياسات حقيقية ملساعدة القطاع االقتصادي عىل تجاوز فرتة انتشار هذا الوباء، مع الحفاظ
واملقرضني األعامل  ومؤسسات  العاملني  بني  واملالية  االقتصادية  العالقات  شبكة  سالمة   عىل 
ضوء وعىل  الجائحة.   انتهت  متى  النشاط  يتعاىف  ليك  واملستخدمني  واملوردين   واملقرتضني 
 الجائحة، ال بد من وضع تصور إلنشاء صندوق فلسطيني إلدارة األزمات والكوارث التي حدثت
ب بالقطاع.  تعصف  قد  التي  املستقبلية  املخاطر  من  الحد  أجل  من  السياحي؛  القطاع  يف 

مبا  ،2020 يف  انكمش  الذي  املحيل  الناتج  عىل  كبرية  تداعيات  الكورونا  جائحة   تركت 
أكرث من  السياحة  قطاع  وكان  العام 2019.   عليه يف  كان  تقدير عام  أقل   نسبته %5.7 عىل 
66% بنسبة  والسياح   ،57% بنسبة  املسافرين  عدد  انخفض  حيث  ترضراً،   القطاعات 
السياحي للقطاع  القامتة  الصورة  هذه  أن  ويبدو  تقدير.   أقل  عىل   2019 بسنة   مقارنة 
ب سنوات.  وثالث  سنة  بني  ما  القطاع  يف  العمل  واستئناف  الجائحة  انتهاء  بعد  ستستمر 

اإلجراءات من  تسهل  متعددة  تدابري  تتطلب  والسفر  السياحة  مبنظومة  الثقة  إعادة   إن 
عن الناتج  واإلرباك  املفرطة  التدابري  عن  بعيداً  املسافرين  سالمة  نفسه  الوقت  يف   وتضمن 
وغري املبارش  املايل  الدعم  السياحي  القطاع  تعايف  يتطلب  كام  الدول.   بني  اإلجراءات   تباين 
 املبارش، ووضع تدابري ومعايري صحية مبا يتعلق باملسافرين ومستويات الخطورة التي يشكلونها،
ويتطلب أيضاً استخدام تكنولوجيا املعلومات لدمج بيانات املسافرين وبياناتهم البيومرتية.  ب

في للتراث  االعتبار  وإعادة  الرقمية   التقنيات 
فلسطين

السياحة قطاع  على  كورونا  جائحة  ثار   آ
لسفر ا و

بسيم ميالة | مدير وصانع محتوى سمعي برصي
يف رشكة انرت-تك فلسطني 

أسامة ستيتي | وزارة السياحة واآلثار
فلسطني 



أسامة ستيتي | وزارة السياحة واآلثار
فلسطني 

والترويج التراث  على   الحفاظ 
العربي العالم  في  له 



خالل من  العربية،  املنطقة  يف  عليه  واملحافظة  الرتاث  عىل  الحفاظ  يف  الشارقة  إيكروم   شارك 
السياسات، ودراسات  التفكري،  مستوعبات  الربامج  هذه  تشمل  واملبادرات.   الربامج  من   العديد 
تقدم والتحشيد.   التوعية  برامج  إىل  إضافة  املهنيني،  وتعليم  القدرات  وبناء  املعرفة،   ونرش 
لدول الرصاع  أوقات  يف  الثقايف  للرتاث  املخاطر  وإدارة  األولية  املساعدات  أيضاً،   املؤسسة، 
ال جزءاً  يعد  الشارقة-  إيكروم  -مثل  املنظامت  دور  إن  ولبنان.   وليبيا  واليمن  سوريا   مثل 
ب للمنطقة.  الغني  الرتاث  عىل  للحفاظ  الحكومية  وغري  الحكومية  الجهود  من  يتجزأ 

على الحفاظ  في  الشارقة  إيكروم   دور 
العربي الوطن  في  الثقافي  التراث 

| إيكروم-الشارقة زيك أصالن 
املتحدة  العربية  اإلمارات 



 نحن بحاجة إىل َمشَكلة الحدود الضيقة ملفهوم الرتاث كام يتم تعريفه ومامرسته يف فلسطني.  هذه
 دعوة إىل توسيع املفهوم الحايل لالستجابة لإلمكانيات واإلشكاليات املحلية.  فقانون الرتاث الفلسطيني
 )2018( ال يأخذ بعني االعتبار الرغبة يف االنعتاق من املفهوم املعومل )ذي املركزية األوروبية( للرتاث،
 وال رغبة الشعوب األصالنية بتبني نظم قيمية أكرث محلية.  البعد التاريخي، وهو املعيار الرئيس لقانون
 الرتاث الفلسطيني للعام 2018، وعىل أهميته، ال يأخذ بعني االعتبار مفاهيم الحفاظ املستجدة،
. التي ال تتعلق بالروايات الكربى أو الجامليات املعيارية، بل تتعلق بنظم قيمة أصالنية محلية. ب

 تعترب العامرة الحداثية يف فلسطني، التي ُشيدت، بشكل أسايس، خالل الفرتة بني العامني 1917 و1967،
 مثاالً عىل الفرصة الضائعة ملوضعة فلسطني ضمن سياق جغرايف أكرب، ومقاربات مختلفة حول الحيز
 والعامرة.  إظهار عمل املهندسني املعامريني الفلسطينيني الرواد ومساهمة املهندسني املعامريني العرب
 يف املشهد املعامري لفلسطني )وبخاصة يف النصف الثاين من القرن العرشين(، وإظهار عامرة الحقبة
 االستعامرية )وبخاصة مباين االنتداب الربيطاين العامة، مبا يف ذلك قالع تيچـارت سيئة الِصيت والُسمعة
 التي ُشيدت يف السنوات 1942-1938 لقمع ثورة فلسطني الكربى(، وتوثيق مخيامت الالجئني الفلسطينيني
رين(  )58 مخيامً ُشيدت يف فلسطني واألردن وسوريا ولبنان بعد حريب 1948 و1967، الستيعاب املهجَّ
 وغريها الكثري، هو مبثابة إعادة رسم جغرافية فلسطني وكتابة تاريخها من جديد، عوضاً عن ُمساءلة مفهوم
الرتاث الذي مل ينجح يف التقاط مامرسات السكان األصالنيني كجزء من سعيهم املستمر يف التغيري.  ب

مفهوم نحو  الحداثية:   فلسطين 
للتراث أوسع 

خلدون بشارة | مركز رواق للمعامر الشعبي
فلسطني 



 تعترب الثقافة والرتاث الثقايف بشكل عام، والرتاث الصناعي بشكل خاص، من فئات الرتاث املهمشة
الصابون، ومصانع  مائية،  طواحني  الصناعية  بعد  ما  العامرة  تشمل  أجمع.   العريب  الوطن   يف 
هذه كانت  وغريها.   بالزراعة  املتعلقة  واملشاريع  املياه،  ومشاريع  الطاقة،  توليد   ومحطات 
 املنشآت جزءاً من مرشوع بناء األوطان بعد نهاية الحقبة االستعامرية.  ال يعترب تعريف الرتاث
 الثقايف يف العامل العريب الهياكل ما بعد الصناعية تراثاً، ما يؤدي عادة إىل تدمريه.  تُظهر التجربة
 يف األردن أن إعادة االستخدام للرتاث الصناعي الحديث يف العامل العريب، ميكن أن تجلب مستقبالً
متجدداً لهذه الهياكل، وميكن أن توفر للمجتمعات املساحات الالزمة إلعادة إنتاجها الثقايف. ب

الصناعية العمارة  على   الحفاظ 
األردن في 

املعامرية لالستشارات  تراث   | ضاهر   رامي 
األردن الحرضي،  والتصميم 



التي يشكل املباين،  بالعديد من  الذي ألحق أرضاراً جسيمة  انفجار 4 آب/أغسطس 2020،   ترك 
 الكثري منها تراثاً معامرياً ثرياً يحمل أهمية اجتامعية وجاملية تتجاوز قيمتها التاريخية، تأثرياً ال
 جدال فيه عىل مشهد مدينة بريوت.  البيوت املترضرة ليست مباين منعزلة، فهي تنتمي إىل األحياء
 والتجمعات التاريخية النادرة املتبقية يف بريوت.  ولذلك، فهي يف الوقت الحارض جزء أسايس من
 ذاكرتها الجامعية وتاريخها.  إىل جانب ذلك، فإن الفوائد االقتصادية التي يولدها هذا الرتاث كبرية،
املدينة.  ب الرئيسية يف  السياحي  الجذب  مناطق  من  واحدة  التاريخية هي  األحياء  ألن هذه 

املوروث وإنقاذ  السكان  سالمة  لضامن  العمراين  للرتاث  عاجل  تقييم  إطالق  تم  االنفجار،   بعد 
 العمراين يف بريوت.  تم تكوين فريق مكون من أربعني خبرياً يف الرتاث املعامري، تخرجوا جميعاً
لآلثار العامة  املديرية  قيادة  تحت  ووضعوا  اللبنانية،  الجامعة  يف  والحفاظ  الرتميم  مركز   من 
 اللبنانية إلنقاذ الرتاث املبني للمدينة.  أطلق اسم “إنقاذ املوروث العمراين لبريوت 2020” عىل
 املبادرة.  بالتعاون مع الرشكاء الحكوميني وغري الحكوميني، تقوم املبادرة مبهام متنوعة يف إطار
 عملية اإلنقاذ: إعداد خطة عمل، توثيق ثاليث األبعاد/مسح ضويئ، إعداد ملفات ترميم فنية أو
إنشاء وحدة داخلية األولية، عمليات املشرتيات واإلرشاف،  الوقايئ/الحامية  للرتميم   ملفات فنية 
إىل إضافة  الحكومية،  غري  واملنظامت  الوزارة  بني  والتنسيق  الحكومية،  غري  املنظامت   ملساعدة 
إعداد كتالوج “تبني منزل” والعمل مع املفوضية األممية لالجئني يف حملة ترميم املساكن.  ب

المعماري الموروث   استعادة 
2020 انفجار  بعد  لبيروت 
جون ياسمني | مبادرة إنقاذ الرتاث املبني

يف بريوت 2020، لبنان 



المعماري الموروث   استعادة 
2020 انفجار  بعد  لبيروت 

جون ياسمني | مبادرة إنقاذ الرتاث املبني
يف بريوت 2020، لبنان 



 من أجل فهم حالة الحفاظ عىل الرتاث املعامري يف فلسطني التاريخية، ال بد من تسليط الضوء عىل
 غياب واختفاء املوروث الثقايف واملعامري تحت ضغط التوسع الحرضي، وغياب الوعي واإلجراءات
 االستعامرية العنرصية والتمييزية.  مدينة النارصة، شامل فلسطني، مثلها مثل البلدات والقرى يف الجليل
  الفلسطيني، تعاين من تحديات جمة تؤثر عىل حالة الحفاظ والحامية للموروث الثقايف الفلسطيني.
 يكمن التدهور يف غياب الوعي بأهمية املوروث الثقايف عىل املستوى السيايس )بينام تهمل سلطات
 االستعامر متعمدة كل ما يتعلق بالهوية والرتاث الفلسطيني، تنشغل الحركات واألحزاب العربية
 بالهم السيايس العام وتطوير تكتيكات سبل بقاء الفلسطيني يف أرضه(، املجتمعي الشعبي )املنهمك
 يف مشاغله وحياته اليومية، الذي ينظر إىل الرتميم من منظور إرسائييل كعملية مكلفة ورفاهية(،
 السلطة املحلية )التي تفتقد املوارد البرشية واملادية لحمل عبء حامية وتطوير املوروث املعامري
 يف ظل سياسات عزل مكاين وتضييق استعامري مستمر وانشغال مستمر بأمور البنية التحتية وتوفري
 مساحات الستيعاب التضخم السكاين(، واملهنيني واألكادمييني الفلسطينيني خريجي املعاهد اإلرسائيلية
يهتمون منضبطني  وأكادمييني  ومخططني  معامريني  االستعامرية  التعليم  منظومة  تنتج   )حيث 
)باملعايري الجاملية والوظيفية العرصية، مبنأى عن الصريورة التاريخية للحيز والعامرة يف بلداتهم.  ب

 عىل الرغم من الصورة القامتة للحالة السياسية واالجتامعية والثقافية يف الداخل الفلسطيني، والصورة
 السوداوية لحالة الحفاظ للمباين والبلدات التاريخية يف الجليل والتحديات الكبرية، فإن هناك مناذج
 ملبادرات فردية لديها وعي متزايد بأهمية املوروث الثقايف واملعامري والجامليات املحلية والتقاليد
 األصالنية ملدينة النارصة، ولديهم اهتامم وشغف كبريين إلحيائها وإرجاع البهجة والروح ملدينتهم
واملجتمعي املادي  الصعيد  عىل  التحديات  ومواجهة  واملثابرة  اإلرصار  مع  واملهمشة.    املنسية 
النارصة من خالل حامية الثقة واألمل ألهل  بإرجاع  يهتم  واعياً  شبابياً   والسيايس، نالحظ تحركاً 
 وترميم املباين والقصور واملحالت املقفلة.  إن نجاح ونجاعة املبادرات الفردية، يقدم مناذج بديلة
لعمليات اإلحياء أمام فشل الروايات واملؤسسات الكبرية يف إعادة الحياة إىل البلدة القدمية.   ب

الفلسطيني الثقافي   الموروث 
االختفاء ِسفر  الناصرة:  في 

رزان الزعبي | محرتف مزيّن، النارصة
فلسطني 



عىل الحفاظ  مجال  يف  العاملني  املسترشقني  ألحد  االسرتاحة  فتحي  حسن  الشهري  املعامري   صمم 
الرتاث، عىل  بالحفاظ  ارتبط  مستقراً  االسرتاحة  كانت  العرشين.   القرن  منتصف  يف  طيبة   جبانة 
 وواحدة من محطات نقل خربة املسترشقني إىل الكوادر املرصية حينئذ.  تكتمل إعادة تأهيل املبنى
تقنيات لتدريب  كمركز  املبنى  توظيف  إعادة  خالل  من  الرتاثية  املعامرية  قيمته  عىل   والحفاظ 
 التوثيق، وبذلك يجمع بني الحفاظ عىل تراث املبنى املعامري ذاته وقيمته، وبني إعادة توظيف املبنى
ذاته لغرض معريف يساهم يف إحياء كامل التجربة واستدامة الفكرة للمبنى ومحتواه الوظيفي.   ب

 يهدف مرشوع اسرتاحــة ستوبليــر إىل استحضار القيمة التاريخية واملعامرية لالسرتاحة، وتقديم منوذج
 لحامية املباين الرتاثية، وبخاصة غري املسجلة منها، وتقديم منوذج لتنمية املجتمع املحيل من خالل
االستدامة التوثيق، وتحقيق  تقنيات  التدريب عىل  أو  والبناء،  الرتميم   التدريب عىل حرف وتقنيات 
وتنفيذ الخربات،  وتبادل  الجامعي  للعمل  منوذج  وتقديم  ترايث،  ملبنى  االستخدام  إعادة  خالل   من 
املرشوع بأيدي عاملة وحرفيني من املجتمع املحيل تم تدريبهم خالل عمليات الرتميم والتأهيل.   ب

قديمة أوتار  على  جديد  نغم  الروح:   عودة 
ستوبلير بيت  تأهيل  وإعادة  ترميم 

التوثيق تقنيات  عىل  التدريب  مركز   | شاهني   شيامء 
الدقة، األقرص، مرص الرقمي عايل 



قديمة أوتار  على  جديد  نغم  الروح:   عودة 
ستوبلير بيت  تأهيل  وإعادة  ترميم 

التوثيق تقنيات  عىل  التدريب  مركز   | شاهني   شيامء 
الدقة، األقرص، مرص الرقمي عايل 

القيم بني  التوازن  وحققت  فتحي،  موروث حسن  عىل  الحفاظ  يف  االسرتاحة  تأهيل  إعادة   نجحت 
كفاءة وأقىص  تكلفة  بأقل  األعامل  وتنفيذ  اقتصادية  جدوى  حققت  كام  املادية،  والقيم   الثقافية 
 ومردود مجتمعي تنموي.  كذلك قامت بتجديد النشاط األصيل لالسرتاحة بصورة عرصية، ما حقق
 التوافق الوظيفي لعامرة املبنى الرتاثية، ونجح كذلك يف إحياء منظومة البناء الرتاثية )املالك واملعامري
الدور وتفعيل  املحرتف،  املعامري  عامرة  عن  الشعب  عامرة  تفصل  التي  الفجوة  لسد   والحريف(، 
.املجتمعي لعامرة مستدامة تقوم عىل املشاركة الفعلية والفعالة، يف توافق مع منهجية حسن فتحي

املايض عند  الجمود  دون  وهويتها  لرتاثها  احرتامها  عىل  يتوقف  واملجتمعات  األمم  تقدم   إن 
يف القضية  تبقى  ولكن  املستقبل.   لحساب  املوروث  وهدم  إسقاط  أو  الحارض،  حساب   عىل 
هذه املستقبل.   إىل  والتطلع  املوروث  احرتام  بني  الحارض  ميزان  يف  املحسوب  التوازن   تحقيق 
نفسه الوقت  ويف  واألزمان،  األجيال  تتابع  مع  املوروث  احرتام  ظل  يف  املعامري  -اإلبداع   الجدلية 
العاملني تؤرق  ستبقى  العرص-  متغريات  مع  املستحدثة  أو  األصلية  املجتمعية  املطالب   تحقيق 
الخاصة والذاتية  واملادية  الفكرية  بعنارصها  العرصنة  ظل  يف  املعامري  املوروث  عىل  الحفاظ  .يف 



 شهدت املنطقة العربية تطوراً ملحوظاً يف مجاالت العامرة والتصميم، من مشاريع املحافظة عىل الرتاث وإعادة
 إحيائه، إىل املشاريع الحديثة الضخمة، إضافة إىل املنافسة األكادميية املتميزة يف مختلف الدول العربية.  ومع
 التنوع الكبري يف املسارات واملهن التي ميكن أن يعمل بها خريجو العامرة والتصميم، غالباً ما تكون البداية
 صعبة والعمل يف هذا املجال ميثل تحدياً كبرياً مستمراً.  إضافة إىل ذلك، فإن العمل يف هذا املجال يخلق عبئاً
 عىل املامرسني، فال يصبح لديهم مجال للمشاركة يف األنشطة والفعاليات العلمية واإلبداعية.  وهذا النمط يف
 الحياة العملية سبّب فجوة بني الطالب، والخريجني الجدد واملامرسني ذوي الخربة العالية واألكادمييني، عالوة
عىل ضعف وسائل التواصل بينهم، وقلة األنشطة والفعاليات يف املنطقة، التي أدت إىل توسع الفجوة أكرث.   ب

الرياض، مدينة  يف  الداخيل(  ومصممي  املعامريني  )شبكة  نت  آريك  منصة  بدأت  هنا،   من 
مؤسسيها من  شخصية  بجهود  متنوعة  فعاليات  فأقامت   ،2017 العام  السعودية  العربية   اململكة 
وتتيح املختصني  تجمع  ومهني  اجتامعي  طابع  ذات  وكانت  اململكة،  مدن  مختلف  يف   وأعضائها 
هذه يف  خرباتهم  ويتبادلون  يواجهونها،  التي  التحديات  يف  ويتناقشوا  ليتواصلوا  الفرصة   لهم 
لتشمل وتطويرها  املنصة  تنظيم  تم  إذ  نت،  آريك  أهداف  أهم  من  هو  املبدعني  متكني   اللقاءات.  
ب التعاون.    عىل  القائم  املجتمع  لهذا  ممكنة  منفعة  أكرب  لتحقيق  مساهمة  لديه  من  كل 

وفعالة قوية  وصل  حلقة  تشكيل  من  نت  آريك  متكنت  السنوات،  عرب  املستمر  عملها  خالل   من 
من متنوعة  فرص  تقديم  خالل  من  املتخصصة  املجاالت  يف  والطلبة  واألكادمييني  املختصني   بني 
واملصانع واملوردون  والرشكات  التعليمية،  الجهات  منتسبو  يقدمها  التي  العمل  وورش   اللقاءات 
ملناطق عدة  زيارات  أقيمت  للعامرة،  الرتايث  بالجانب  االهتامم  عىل  املنصة  ولحرص   املختلفة.  
القدمية، البناء  مفاهيم  تعلم  بأهمية  الوعي  رفع  إىل  السعودية، هدفت  العربية  اململكة  يف   تراثية 
للبيئة.   ب بناء عرصية صديقة  تطوير طرق  وفائدتها يف  املحيطة،  الطبيعية  البيئة  مع  وتناغمها 

العمارة لمهن  االجتماعية   النشاطات 
والمعرفة التعلم  على  ذلك  وتأثير  والتصميم 

السعودية | آريك نت،  محمد املشهراوي 



على الحفاظ  في  المدني  المجتمع   دور 
أوروبا في  له  والترويج  التراث 



نفسه. الرتاث  أجل  من  الرتاث  نحمي  ال    نحن 
رأيت مؤخراً الناس.   أجل  ذلك من  نفعل   نحن 
 صورة لكنيسة يف سوريا.  بلد، كام نعلم جميعاً،
 تأثر -لألسف- بحرب أهلية استمرت ما يقرب من
  عرش سنوات.  إنها صورة لكنيسة، بل بقايا كنيسة.
 أكرث قليالً من قاعدة الجدران األربعة.  إنه يُظهر
 مكاناً مليئاً بالناس يتجمعون، كام أفرتض، لحضور
من تبقى  ما  هو  هل  الرتاث؟  هو  ما   حفل.  
جدران؟ أم هو ما يتعلق بإدراك الناس للمكان؟

املادية تعابريه  من  كل  يف  الثقايف،  الرتاث   إن 
باألحرى إنها  فقط.   نراه  ما  ليس  املادية،   وغري 
واملعتقدات واملعاين  القيم  من  معقدة   شبكة 
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 والعالقات.  هي مصدر الهوية.  ال ميكننا أن يكون هناك تراث بدون الناس.  ما نعتربه اآلن
.تراثاً، صنعه الناس وخدم وظيفة معينة يف حياتهم.                                       ب

  وهذا يدفعنا جميعاً لتجاوز ما يسمى “املشاركة املجتمعية” يف التعامل مع حامية الرتاث وإدارته.
 ال يعني العمل يف الرتاث ببساطة تنشيط املشاركة، وخلق التحالفات، وتطوير الجمهور.  إنه أكرث
 بكثري؛ هو فهم دور الرتاث يف تنظيمنا االجتامعي ودوره يف دورة اقتصادنا؛ أي يف حياتنا اليومية.  اعتبار
الرتاث شيئاً منفصالً عن حياة املجتمع هو نهج غري مناسب، ويؤدي إىل خسارة كبرية يف الفرص.  ب

 إن اعتبار الرتاث شيئاً حياً، حتى لو ورثناه من ماض سحيق، يحتاج إىل عملية مستمرة لتحسني
يعني الرتاث  يف  االستثامر  حاسامً.   دوراً  التعليم  فيها  يلعب  التي  فرد،  كل  وقدرات   وعي 
.االستثامر يف الناس، وبخاصة يف الشباب الذين ميثلون األجيال القادمة من املهنيني واملستخدمني
من الشباب  “متكني  تسمى  مبادرة  مؤخراً  الثقافة  القتصاديات  سانتاغاتا  مؤسسة   أطلقت، 
أعامرهم ترتاوح  الذين  للشباب  موجه  رسمي  غري  تعليمي  برنامج  وهي  االستدامة”،   أجل 
تنمية وترسيع  لألماكن،  املناطقي  الثقايف  الرأسامل  تعزيز  إىل  ويهدف  عاماً،  و18   15  بني 
.املجتمعات، ودمج هذين الهدفني يف إرشاك الشباب يف نقل املامرسات الثقافية.             ب

تعليمية أنشطة  يف  الشباب  يشارك  للحدود،  العابر  مونفيسو  اليونسكو  مخيم  خالل   من 
 تفاعلية، تهدف إىل فهم القيم املرتبطة باملوارد الثقافية والطبيعية واملجتمعية املحلية.  يتم

اليسيو ري | مؤسسة سانتاغاتا
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يحافظون الذين  الحرفيني  مثل  املحليني،  الالعبني  مع  وثيقة  األنشطة يف عالقة   تطوير جميع 
واألنشطة للسياحة،  تروج  التي  املحلية  الثقافية  واملنظامت  التقليدية،  التقنيات   عىل 
ب األجيال.       بني  والتبادل  املعرفة  نقل  لتشجيع  التقليدية،  اإليكولوجية  .الزراعية 

الشباب يف صياغة مقرتحات جمعية بطريقة تشاركية، القاعدي، يشارك  التنشيط   من منطق 
وتوقعات ملتطلبات  أفضل  بشكل  االنصياع  من  متكينهم  بهدف  املجتمع،  لقادة   ومخاطبتها 
النزو، وديان  يف  أيضاً،  بالفعل،  تنفيذها  تم  التي  الربامج،  هذه  أثبتت  لقد  املستقبل.    جيل 
موقع ويف  مريامار،  لليونسكو  التابعة  البحرية  البيولوجية  املحمية  يف  تورينو،  من   بالقرب 
لقيم بديلة  روايات  تبني  عىل  القدرة  يف  فعالة  أنها  كري،  يف  املقدس  للجبل  العاملي   الرتاث 
 املجتمع، ويف تعزيز املعرفة ونقل الرتاث الثقايف املحيل، ويف تسهيل الحوار عرب األجيال وعرب
التي الواعدة  النتائج  أدت  دولية.   تعاون  مبادرات  إطالق  عىل  القدرة  رفع  ويف   القطاعات، 
دولية مخصصة لورشة عمل  التخطيط  إىل  التجارب،  مثل هذه  عليها من خالل  الحصول   تم 
 للشباب، بعنوان “مشاركة الشباب يف مواقع اليونسكو”، بالتعاون الوثيق مع مكتب اليونسكو
 اإلقليمي للعلوم والثقافة يف أوروبا، بهدف ترسيخ األدوات للكشف عن إمكانات إعادة االعتبار
ملواقع الرتاث العاملي واملجتمعات باعتبارها بيئات تعليمية شاملة.                       ب

 عودة إىل صورة الكنيسة التي ذكرتها يف بداية مداخلتي، من الواضح أن الرتاث يتجاوز الجدران،
 ويتجاوز الوقت الحارض، إىل مستقبل واعد.  لهذا السبب، يجب أن تكون حامية الرتاث واجباً
 مشرتكاً للجميع يف كل مكان يف العامل، بالتأكيد ملا للرتاث من معاٍن تاريخية، ولكن أيضاً، وهذا
عدد من مع  بدأنا  الهدف،  أجل هذا  من  أفضل.   فرصة ملستقبل  بكثري، إلعطائنا  األهم   هو 
الجدران”.  مرشوع يهدف إىل بعد  ما  “الرتاث:  بعنوان  مبادرة   األصدقاء-األفراد واملؤسسات، 
بالرتاث املتعلقة  التخصصات  يف  السورية  الجامعات  طالب  تستهدف  معلومات،  قناة   إنشاء 
املشاركة وتشجيع  العزلة،  وكرس  املعرفة،  مصادر  إىل  الوصول  تحسني  يف  للمساهمة   الثقايف، 
وبناء اإلعامر  وإعادة  للتعايف  كمورد  الثقايف  الرتاث  تجاه  والقدرات  الوعي  ورفع   والنقاشات، 
 السالم والتنمية.  ما نقوم به هو يشء صغري، أشعر أنه مستحق بطريقة ما ألولئك الناس الذين
 يذكروننا مباهية الرتاث حقاً، وملاذا؟ آمل أن عملنا يخدمهم، وال سيام أبناءهم وبناتهم، الذين
الدمار.  مع  سيكون لهم الحق واألولوية يف إعادة إعامر أماكنهم )ليس مادياً فحسب( بعد 
الرغبة يف البدء يف القيام بذلك من تاريخهم وتراثهم الثقايف الهائل بشكل ال يصدق.              ب



 عندما نتحدث عن “املجتمع املدين”، فإننا ال نشري إىل األفراد، بل نشري إىل األفراد املنظمني،
للمجتمع املدين هو من خالل التنظيم األكرث شيوعاً  التجارية.   املنظامت  أو  الحكومة   خارج 
 “الجمعيات”.  قانون الجمعيات يف كل بلد هو مؤرش جيد عىل جودتها الدميقراطية.  إن املجتمع
 املدين الدينامييك، مببادراته وجهوده، يخلق ويحمي وينقل عنارص ثقافية مختلفة، ولهذا السبب،
يجب أن يحظى باهتامم خاص من قبل اإلدارات العامة، كعنرص من عنارص املشاركة.           ب

بالرتاث املتعلقة  العامة  السياسات  والتأثري يف  العمل  كبرية عىل  بقدرة  املدين  املجتمع   يتمتع 
واملرتبطة أهمية،  األكرث  الرتاثية  العنارص  بواقع  املنظامت مبعرفة جيدة  تتمتع هذه   الثقايف.  
 بكل “مجتمع ترايث”، ولديها القدرة عىل توعية املواطنني لالستمتاع بها.  وهي قادرة عىل حشد
 املتطوعني للعمل بتوجيه مهني كـمتطوعني يف املوروث الثقايف.  تظهر هذه القدرة، أيضاً، يف
 حمالت االحتجاج املنظمة واإلجراءات، أحياناً للحفاظ عىل عنرص ترايث، أو للمطالبة باستثامرات
أجل من  تراثه،  من  االستفادة  كيفية  يعرف  أن  املدين  املجتمع  عىل  يتعني  الثقافة.   يف   أكرب 
 حاميته من الضغوط االقتصادية والسياسية وغريها.  يف كثري من األحيان، يعزز التنسيق بني
التجمعات واالتحادات املتعددة للجمعيات القدرة عىل التأثري عىل بيئتها.                       ب

 تويص اليونسكو ببذل جهود دولية لتعبئة املجتمع املدين، ومنذ العام 1999 تعهدت املفوضية
 األوروبية بإرشاك املجتمع بشكل أوثق يف أنشطتها يف مجال الثقافة وتقديم الدعم املايل له.  من
 املسلم به أن الحفاظ عىل الرتاث الثقايف وإثراءه، هو مهمة دميقراطية، ولكن -لألسف- ال تزال
هناك ميزانيات محدودة وعجز هيكيل ونقص يف اإلجراءات طويلة األجل.                     ب

 شجع املجلس األورويب “اتفاقية فارو” يف العام 2004 كإطار إلرشاك املجتمع املدين يف عمليات
 صنع القرار واإلدارة املتعلقة برتاثهم الثقايف.  تؤكد االتفاقية عىل قيمة وإمكانات الرتاث كمورد
 للتنمية املستدامة، وكرافعة لنوعية الحياة يف مجتمع متطور.  وتقر يف الدور الذي ميكن أن
 يلعبه الرتاث يف تعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان.  أنشأت اتفاقية فارو مفهوم “مجتمعات
 الرتاث”، كمجموعات من األشخاص الذين يشرتكون بالقيم والتقاليد نفسها التي تدعو وتعمل
ونوعية املعيشية  البيئة  وتحسني  االجتامعية،  واملسؤولية  الدميقراطية  املشاركة  تطوير   عىل 
الحياة، وإدارة التنوع الثقايف والتفاهم املتبادل، وخلق مجتمعات أكرث متاسكاً.              ب

 عدد املنظامت الثقافية األوروبية هائل، يصل إىل مئات اآلالف.  يتجىل حجم هذه الكيانات
واملرسح واملوسيقى  األدب  املختلفة:  الفروع  من  العديد  يف  وأغراضها  ونوعها   النشطة 
بعضها الكثري.   وغريها  والتجوال  واإلثنوغرافيا  والتقاليد  املعامري  والرتاث  الفنية   واملظاهر 

بي و ر و أل ا  ” ني لمد ا لمجتمع  ا “ ركة   مشا
في لثقا ا ث  لترا ا على  ظ  لحفا ا في 
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سبيل عىل  الخاص.   أو  العام  القطاع  من  متويله  يتم  اآلخر  والبعض  متاماً،   مستقل 
 املثال، يف كتالونيا، تم االعرتاف بالحق يف تكوين الجمعيات يف العام 1869، وتحسنت
كتالونيا الثقافية يف  الجمعيات  اليوم،  تدريجياً.   الجمعيات  القانونية لحركة   التغطية 
ذات عفوية  روابط  تنشأ  األحيان،  من  كثري  ويف  نشط.   كيان   10000 من  أكرث   هي 
طبيعة محلية، للدفاع عن عنارص الرتاث املهددة باالنقراض أو الدفاع عنها.       ب



يتعلق فيام  العمليايت  والنهج  التطوع  ملحوظ شكل  بازدياد  الناشئة  والجمعيات  املجموعات   تأخذ 
 بالحفاظ عىل الرتاث، فيام يبدو، يصبح اتجاهاً عاملياً.  لقد تغريت أوروبا كثرياً يف الخمسة عرش عاماً
 املاضية، أو نحو ذلك، فيام يتعلق مبشاركة املجتمع املدين يف الرتاث، حيث نرى العديد من الجمعيات
 الرتاثية عىل شكل منظامت غري حكومية تتوىل مسؤوليات ضخمة يف حامية الرتاث وإدارته.  يدعي
 دوفو أن هذا يصبح اتجاهاً عاملياً.  محلياً، يؤثر العدد الكبري للمتطوعني والعدد الكبري من الجمعيات
املدين املجتمع  يتميز  السياسات.   مستوى  عىل  تغيريات  إحداث  يف  ويساهم  القرارات،  صنع   عىل 
 األورويب بديناميكية عالية، األمر الذي يعكس الحالة الدميقراطية وحرية التجمع.  عىل سبيل املثال،
ويف من 3 جمعيات.   أكرث  الصني  يف  يوجد  ال  فرنسا،  تراث يف  6000 جمعية  من  أكرث  يوجد   بينام 
اململكة املتحدة، يتم تشكيل الجمعيات الخريية كنظري لتشكيل الجمعيات األهلية يف فرنسا.     ب

 التطوع يف الرتاث ليس ظاهرة حديثة، فقد بدأ يف أوروبا يف القرن التاسع عرش مع ظهور مفاهيم الرتاث،
 واكتسب زخامً يف أوائل القرن العرشين مع مخيامت الرتاث ومخيامت الشبيبة.  ويف الستينيات والسبعينيات
 من القرن العرشين، شهد العمل التطوعي منواً كبرياً يرقى إىل العوملة.  ويف اآلونة األخرية، وبشكل رئييس يف
  بداية األلفية الثالثة، نشهد طفرة يف مشاركة املجتمع املدين يف القرارات املتعلقة بحيزهم وتراثهم الثقايف.
 ونستطيع أن نجزم بأن انتشار فكرة التطوع بدأت من أوروبا الغربية إىل أوروبا الرشقية )مع دمقرطة الدول بعد
)سقوط جدار برلني(، والحقاً إىل بقية العامل )اعتامداً عىل مستوى حرية تكوين الجمعيات والتعاونيات.       ب

 لقد أدى التطوع يف مجال الرتاث إىل تغيري نطاقه، بدءاً من املستوى املحيل، إىل الوطني، واإلقليمي،
 ثم االنتقال عاملياً.  واتّخذ التطوع أشكاالً مختلفة: مؤسسية، بناء مهارات، أو تعليم، أو التظاهرات
يف تعمل  التي  الجمعيات  هذه  من  واحدة  هي  رامبارت  الحرص.   ال  املثال  سبيل  عىل   الصاخبة 
 الحفاظ عىل الرتاث، من خالل تشكيل عدد كبري من الجمعيات املحلية عىل مستوى الدولة، لتحسني
 فكرة املواطنة من خالل املعرفة الرتاثية.  لكل جمعية عالقة قوية باملوقع، وهي من تختار نطاقها أو
 اهتامماتها وطريقة مساهمتها )التطوع، توفري التوجيه واألدوات للرتميم، تشجيع التقنيات التقليدية
التنوع هذا  يسمح    .)... املتطوعني  استضافة  الساحات،  إنشاء  العونة،  الرتاثية،  الحياة  تجربة   أو 
املثال، يف عام واحد تم تنظيم أكرث من 360 مهمة، شارك فيها 3550  مبشاركة واسعة؛ فعىل سبيل 
املرشوع هو  الناجح  املرشوع  فإن  رامبارت،  إىل  بالنسبة  مخيامً/معسكراً.    311 خالل  من   متطوعاً 
املستدام، الذي يحظى بعالقة قوية باملواقع الرتاثية، ويعني الكثري للمجتمع، وله هوية قوية.     ب

دؤوبة حركة  في  المدني  المجتمع 
| مؤسسة رامبارت فابريس دوفو 
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 متثل تجارب “املتحف اإللكرتوين للمشهد الطبيعي يف تيتو”، و”شبكة املتاحف اإللكرتونية للمشهد
 الطبيعي العريب يف بازيليكاتا”، التي أجرتها مؤسسة “املشهد املريديني” منذ العام 2017، أوىل تجارب
الداخلية، املناطق  مع  املشاريع  تتعامل  إيطاليا.   جنوب  يف  بازيليكاتا  منطقة  يف  البيئية   املتاحف 
 والقرى الصغرية املهمشة التي تعاين من النزوح السكاين، والهجرات الريفية، وهجر العديد من القرى
 التاريخية التي تهدد بقاء هذه الحقائق الحرضية ودورها كحافظ للذكريات وحاٍم للمنطقة.  يشمل
 “املتحف اإللكرتوين للمشهد الطبيعي يف تيتو” منطقة يسكنها حوايل 7000 نسمة.  وتضم “شبكة
يف نسمة   1000 عىل  قليال  يزيد  ما  بازيليكاتا”  يف  العريب  الطبيعي  للمشهد  اإللكرتونية   املتاحف 
.بيرتابريتوسا و5000 نسمة يف توريس وتريكاريكو، مع مناظر رائعة الجامل والتنوع.                     ب

 تعرضت منطقة بازيليكاتا لسنوات لهجوم عنيف عىل املشهد الطبيعي لها، سواء أكان من خالل استخراج
.النفط من املنطقة أم االنتشار الكثري لطواحني الهواء املنتجة للطاقة.                                ب

التفكري إعادة  خالل  من  له،  والرتويج  املحيل  الرتاث  اكتشاف  إعادة  هو  لعملنا  الرئييس   املوضوع 
املحلية، املجتمعات  مشاركة  إىل  التجربتان  استندت  الطبيعي.   املشهد  إلدارة  كأداة  املعرفة   يف 
ملناقشة املجتمعية  العمل  وورش  األطفال،  ومشاركة  امليش،  واملشاركة يف جوالت  العامة،   واللقاءات 
وحامية البيئية  املتاحف  إلنشاء  نطمح  نحن  املحيل.   للرتاث  املختلفة  العنارص  خريطة   ورسم 
 األرايض من الهجران وفقدان املعرفة والرتاث.  بالطبع، نحن نتحدث عن عمليات طويلة جداً يرتبط
القيمة املشرتكة ملنطقتنا.              ب بتنمية “الوعي باملكان”، وإدراك  وثيقاً  ارتباطاً  .تحقيقها 

في الطبيعية  المناظر  على  والحفاظ  المعرفة   تبادل 
إيطاليا جنوب  بازيليكاتا،  | مؤسسة رامبارتمنطقة  فابريس دوفو 

فرنسا   أنطونيو جرازيادي |  مؤسسة املشهد املريديني،
إيطاليا



Speakers 



Speakers 

 مدير عام الخدمات السياحية يف وزارة السياحة
 واآلثار الفلسطينية. حصل عىل درجة بكالوريوس
اإلدارة بغداد، ودبلوم يف  التاريخ من جامعة   يف 
عىل ستيتي  يرشف  النمسا.  من   السياحية 
التي الفنية  واملهرجانات  والفعاليات   األنشطة 
تطوير عىل  وتعمل  الداخلية  للسياحة   تروج 
املرتبطة والحرفية  التقليدية  الصناعات   ودعم 
وتأهيل تطوير  عىل  ويرشف  كام   بالسياحية. 
العاملني يف القطاع السياحي الخاص.              ب

Osama Staiti  | أسامة ستيتي  

القتصاديات سانتاجاتا  ملؤسسة  العام   األمني 
مهندس وهو  إيطاليا.  يف  تورينو  يف   الثقافة 
والتنمية الثقايف  الرتاث  يف  وخبري   معامري، 
جامعة يف  مساعد  أستاذ  هو  ري   االقتصادية. 
املاجستري برنامج  وينسق  بيزا،  وجامعة   تورين 
أجل من  الثقافية  واملشاريع  العاملي  “الرتاث   يف 
امللكية “حامية  يف  املاجستري  وبرنامج   التنمية” 
و”األكادميية لألزمات”؛  االستجابة  يف   الثقافية 
وبرنامج املستدامة”  والتنمية  لليونسكو   الدولية 
الجدران”.                  ب “الرتاث: ما وراء 

Alessio Re  | أليسيو ري  



األرايض يف  الدولية  األولية  اإلغاثة  لبعثة   مدير 
اإلنساين العمل  عىل  ويرشف   الفلسطينية، 
الطوارئ برامج  ذلك  يف  مبا  للمنظمة   واإلمنايئ 
العيش سبل  وتحسني  الغذايئ  واألمن   واملآوى 
النفيس والدعم  الصحي،  والرصف   واملياه 
يف للبعثة  كمدير  عمله  يساهم   االجتامعي. 
الحامية قدرات  وتعزيز  الضعف  نقاط   تقليص 
البيئة من  املترضرين  للفلسطينيني   الذاتية 
متعدد متكامل  نهج  خالل  من   القرسية 
الثقايف املوروث  حامية  قطاع  يعترب   القطاعات، 
الفلسطيني أحدها.                               ب

Anthony Dutemple  | أنثوين دومتبل  

وعضو آثار،  وعامل  معامري  مهندس   جرازيادي 
الرئيس وهو  لإليكوموس.  اإليطالية   اللجنة 
الطبيعية للمشاهد  البحث  ملخترب   التنفيذي 
مجال يف  ويبحث  جرازيادي  يعمل   املتوسطية. 
الطبيعي واملشهد  الثقايف  الرتاث  وإدارة   حفظ 
البحثية اهتامماته  ويركز  عاماً،   15 من   ألكرث 
واملعرفة الطبيعي،  املشهد  وحفظ  تحليل   عىل 
          التقليدية والعالقة بني الرتاث املادي وغري املادي.
ب

Antonio Graziadei   | أنطونيو جرادزيادي   



مجلس يف  الدولية  الشؤون  قسم   رئيس 
عضو وهو   ،2012 عام  منذ  غرونوبل   مدينة 
فريقه الخارجية.  الشؤون  وزارة  يف   سابق 
جميع يف  للمدينة  رشاكة   19 عن   مسؤول 
األوروبية، الربامج  إىل  إضافة  العامل،   أنحاء 
يستضيف الذي  الدويل”  “البيت   وإدارة 
والعروض واملؤمترات  املعارض  من   العديد 
من العديد  يف  يُدرس  أنه  كام  املختلفة.   الفنية 
ب واألوروبية.             اإلفريقية  الجامعات 

Eric Recoura  | إيريك ريكورا  

البكالوريوس شهادة  عىل  حصلت   معامرية 
عام منذ  وتعمل  الوطنية،  النجاح  جامعة   من 
تراث، كمهندسة  لحم  بيت  بلدية  يف   2014 
بالحامية املخصصة  الرتاث  وحدة  مديرة   وهي 
والحفاظ عىل الرتاث الثقايف للمدينة.          ب

Enas Shraideh   | إيناس رشيدة  



الهندسة املاجستري يف  ياسمني عىل درجة   حصل 
التاريخية، واآلثار  املواقع  وحفظ   املعامرية 
بانثيون من  التاريخية  العصور  آثار   ودكتوراة يف 
 سوربون يف باريس. منذ عام 1999، يعمل ياسمني
من العديد  يف  اللبنانية  الثقافة  لوزارة   مستشاراً 
 مشاريع الرتميم، وهو حالياً مستشار لدى اليونسكو
العاملي الرتاث  ملوقع  االعتبار  ورد  تأهيل   إلعادة 
بريوت، انفجار  بعد  لبنان.  يف  قاديشا  وادي   يف 
 أصبح ياسمني عضواً نشطاً يف مبادرة إنقاذ الرتاث
 املبني يف بريوت 2020، ويساعد املديرية العامة
 لآلثار وإيكوموس- لبنان يف جهود التعايف.    ب

Dr. Jean Yasmine   | د. جان ياسمني    

يف للربامج  منسقة  حالياً  الخريي   تعمل 
عىل حصلت  املجتمعي.  للتعليم  تامر   مؤسسة 
الجامهريي االتصال  يف  البكالوريوس   شهادة 
وعىل الشارقة  يف  األمريكية  الجامعة   من 
من اإلعالمية  الدراسات  يف  املاجستري   شهادة 
ب      .)2015( بريوت  يف  األمريكية  الجامعة 

Haneen Al-Khairi  | حنني الخريي  



واإلحياء الرتميم  يف  وخبري   معامري،   مهندس 
كازانوفا املستدام.  التأهيل  وإعادة   الحرضي 
إدارة يف  وعضو  ريهابيميد،  جمعية  رئيس   هو 
العديد ويدير  لإليكوموس،  اإلسبانية   اللجنة 
وإعادة الرتميم  يف  الدولية  املشاريع   من 
واالقتصادي االجتامعي  والتنشيط   التأهيل 
مع التعاون  إىل  إضافة  التاريخية،   للمراكز 
مختلف يف  القطاع  يف  تعمل  التي   الوكاالت 
ب عاماً.       ثالثني  من  ألكرث  البلدان 

Xavier Casanovas  | خافيري كازانوفاس  

يشغل وأنرثوبولوجي،  ومرمم  معامري   مهندس 
 حالياً منصب مستشار يف رواق والذي عمل فيه
البكالوريوس درجة  بشارة  نال   .1994 عام   منذ 
بريزيت جامعة  من  املعامرية  الهندسة   يف 
ترميم يف  املاجستري  درجة  عىل  وحاز   ،)1996( 
لوفن جامعة  من  التاريخية  والبلدات   املباين 
درجتي وعىل   ،)2000( بلجيكا  يف   الكاثوليكية 
 املاجستري والدكتوراة يف األنرثوبولوجيا االجتامعية
أرفاين، يف  كاليفورنيا  جامعة  من   والثقافية 
ب      .)2012( األمريكية  املتحدة   الواليات 

Dr. Khaldun Bshara  | د. خلدون بشارة 



منذ الله  رام  بلدية  يف  تعمل  معامرية   مهندسة 
 2006، ويف قسم ترخيص املباين منذ عام 2010،
لغاية الثقايف  واملوروث  األبنية  قسم   وكرئيسة 
 2019. شاركت مشاقي بصياغة األحكام وإعداد
يف القدمية   للبلدة  الحامية  ومخطط    املرشوع 
رام الله.                                          ب

Dima Mashaqi  | دمية مشاقي  

تراث: مركز  عام  ومدير  معامري   مهندس 
وأستاذ حرضي،  وتصميم  معامرية   استشارات 
 مشارك يف كلية الهندسة املعامرية والبيئة املبنية
عىل ضاهر  األردنية. حصل  األملانية  الجامعة   يف 
من املعامرية  الهندسة  يف  البكالوريوس   درجة 
العامرة من األردنية وعىل ماجستري يف   الجامعة 
 جامعة مينيسوتا، ودكتوراة يف نفس التخصص من
جامعة تكساس.                                                         ب

Dr. Rami Daher  | د. رامي ضاهر   



 حصلت زعبي عىل دبلوم التصميم املعامري من
درجة عىل  وحصلت  حيفا.  يف  التقنية   الجامعة 
جامعة من  الداخيل  التصميم  يف   البكالوريوس 
بجانب رزان،  األردن. وأسست  األهلية يف   عامن 
غري عمران  مركز   ،2017 عام  آخرين   مهتمني 
 الحكومي للحفاظ عىل الرتاث املعامري العثامين
يف مدينة النارصة.                                                       ب

Razan Zoubi  | رزان الزعبي 

 مهندسة معامرية تحمل درجة املاجستري يف تقنيات
 البناء املستدام، وتعمل حالياً مع منظمة اإلغاثة
واملشاركة للمنارصة  كمسؤولة  الدولية   األولية 
بأهمية املجتمعي  الوعي  لرفع   املجتمعية 
 املوروث الثقايف يف فلسطني. عملت خالل العامني
 املاضيني مع رشكاء من القطاع الخاص واألكادميي
 واملجتمع املحيل لتطوير برنامج “انتقال 2030”،
 وهو برنامج متكامل لتحقيق التنمية االقتصادية
 واالجتامعية يف فلسطني من خالل تطوير املوروث
الثقايف الفلسطيني.                          ب

Rafif Al Amassi  | رفيف العميص 



يف املجتمعي  للتعليم  تامر  مؤسسة  عام   مدير 
.2006 العام  يف  للمؤسسة  انضمت   فلسطني، 
عىل الطفل  أدب  ولجان  برامج  يف  فاعلة   القبج 
 املستوى الفلسطيني والعريب، وهي عضو يف لجان
العريب. الطفل  أدب   تحكيم جوائز عديدة حول 
 حصلت القبج عىل شهادة املاجستري يف الفيزياء
 الذرية من جامعة ميتشغان األمريكية عام 1993،
يف الفيزياء  ملادة  كمعلمة  املهني  عملها   وبدأت 
املدارس الفلسطينية يف عام1994.                     ب

Renad Qubaj  | رناد القبج

وقد الشارقة،  إيكروم-  ومدير  حفاظ   مهندس 
 أدار برنامج الحفاظ عىل الرتاث الثقايف يف املنطقة
أصالن يقدم   .2003 عام  منذ  روما  من   العربية 
الحفاظ بشأن  العربية  للدول  الفنية   املشورة 
الرتاث واسرتاتيجيات  وإدارته،  الرتاث   عىل 
عىل أصالن  حصل   والتعليم.  والحوكمة   الوطني 
من وإدارته  الرتاث  حفظ  يف  الدكتوراه   درجة 
كلية لندن الجامعية.                                 ب

Dr. Zaki Aslan  | د. زيك أصالن  



مديرة منصب  حالياً  تشغل  معامرية   مهندسة 
البكالوريوس شهادة  عىل  حصلت  رواق.   مركز 
بريزيت، جامعة  من  املعامرية  الهندسة   يف 
 حصلت عىل درجة املاجستري يف املوروث العاملي
تورينو/ جامعة  من  الثقافية  املشاريع   وإدارة 
العديد عىل  صايف  وعملت   .)2016(  إيطاليا 
القدمية البلدات  يف  التأهيل  إعادة  مشاريع   من 
القرى مرشوع  ضمن  الفلسطينية  القرى   يف 
 الخمسني يف رواق، وهي مهتمة باملشهد الثقايف
واالندماج املجتمعي.                           ب

Shatha Safi  | شذى صايف 

والحفاظ عىل اإلدارة  وباحثة يف مجال   معامرية 
يف وايل  طارق  مركز  يف  تعمل  الرتاثية.   املواقع 
املشاريع وإدارة  عىل  باإلرشاف  وتقوم   مرص 
 املعامرية. تشارك أيضاً يف نرش وكتابة الدراسات
يف مهتمة  شيامء  والعامرة.  بالرتاث   املتعلقة 
الحفاظ يف  العمل  وإشكاليات  التحديات   دراسة 
العربية. واملنطقة  املعامري يف مرص  الرتاث                   عىل 
ب

Shimaa Shaheen  | شيامء شاهني 



األنظمة دائرة  ومديرة  قانونية   مستشارة 
وزارة يف  اإلجرائية  واملتابعات   واللوائح 
القانوين الفريق  أعضاء  وأحد  واالثار،   السياحة 
القانون ومتابعة  اعداد  عىل  املرشف   والسياسايت 
حصلت املادي.  الثقايف  الرتاث  بشان   بقرار 
القانون يف  املاجستري  شهادة  عىل  غضيب   أبو 
جامعة من  العامة  واإلدارة  الحقوق  كلية   من 
جامعة من  البكالوريوس  درجة  وعىل   بريزيت 
النجاح الوطنية.                                 ب

Azza Abu Ghdaib  | عزة أبو غضيب  

 حصل عمرو عىل درجة البكالوريوس يف االقتصاد
 والعلوم السياسية من جامعة 6 أكتوبر يف مرص.
 يعمل كمسؤول للعالقات العامة واإلعالم يف بلدية
فلسطني مسار  مرشوع  منسق  وهو  نعيم   بني 
التدريبات من  العديد  يف  عمرو  شارك   الرتايث. 
 املتعلقة بحامية الرتاث الثقايف الفلسطيني، وأنشأ
 شبكة عالقات مع العديد من املؤسسات املحلية
والدولية املعنية بتعزيز السياحة املجتمعية.     ب

Imad Amro  | عامد عمرو 



الثقايف الرتاث  وخبرية  معامرية   مهندسة 
الرتاثية املامرسات  مجال  يف  وباحثة   والسياحي، 
غدير عملت  واملنطقة.  فلسطني  يف   والحداثة 
عىل الثقايف  الرتاث  حفظ  مركز  فريق  يف   كعضو 
 القانون األسايس للحفاظ عىل الرتاث املعامري يف
 بيت لحم. وحصلت نجار عىل درجة املاجستري يف
الدراسات السياحية من جامعة بيت لحم.      ب

Ghadeer Najjar  | غدير النجار 

وإدارة والطبيعي  الثقايف  الرتاث  دراسات   خريج 
وطني مندوب  وهو  الربحية.  غري   املنظامت 
رامبارت يف  الدويل  القطاع  تطوير  عن   مسؤول 
 منذ عام 2008. اكتسب دوفو  خربة عاملية لقضايا
والتاريخ الجغرافيا  يف  خلفيته  من  اليوم،   الرتاث 
املتاحف. قطاع  يف  تجربته  ومن  الثقايف   والرتاث 
 كام طور شبكة واسعة للمنظامت غري الحكومية
 املعنية بالرتاث يف أوروبا ومناطق أخرى يف العامل.
 يعمل دوفو أيضاً عىل بناء فريق من املتطوعني
وإرشاكهم يف املنظامت الرتاثية املحلية.         ب

Fabrice Duffaud  | فابريس دوفو  



الثقافية والشؤون  العامة  العالقات   مديرة 
غطاس تتمتع  لحم.  بيت  بلدية  يف   واإلعالم 
للعالقات االسرتاتيجي  التخطيط  يف   بخربة 
العالمات وإدارة  الدولية،  والعالقات   العامة، 
الثقافية. وهي عضوة الشؤون  وإدارة   التجارية، 
العربية. للمدن  الثقافية  الشؤون  مجموعة   يف 
وضع يف  غطاس  ساهمت   ،2020 عام   يف 
لطريق العاملي  الرتاث  ملوقع  التسويقية   الخطة 
املاجستري درجة  عىل  غطاس  حصلت   الحج. 
لحم بيت  جامعة  من  السياحية  الدراسات   يف 
وأخرى يف إدارة التنمية من جامعة تورين.   ب

Carmen Ghattas  | كارمن غطاس 

الدراسات يف  ومتخصص  معامري   مهندس 
يف بكالوريوس  درجة  عىل  حاصل   الحرضية، 
ودرجة بريزيت  جامعة  من  املعامرية   الهندسة 
جامعة من  الحرضية  الدراسات  يف   ماجستري 
العامرة يف  أبو حامد خربة  لدى  الحرة.   بروكسل 
منذ يرشف   و  الحرضي.  والتخطيط   والحفاظ 
تركز التي  املشاريع  من  العديد  عىل   2012  عام 
وتطوير الثقايف  املوروث  عىل  الحفاظ   عىل 
املتاحف يف مكتب اليونسكو يف رام الله.       ب

Mohammad Abu Hammad  | محمد أبو حامد  



يف البكالوريوس  درجة  عىل  املشهراوي   حصل 
التطبيقية العلوم  جامعة  من  الداخيل   التصميم 
يف املهنية  حياته  وبدأ   ،)2006( األردن   يف 
وعمل الرياض  مدينة  لتطوير  امللكية   الهيئة 
الرتاث يشكل  الدرعية.  تطوير  مرشوع   يف 
قام عمله.  يف  مهمة  مكانة  املعامري   والتصميم 
املهتمني، من  العديد  جانب  إىل   املشهراوي، 
للمعامريني منظمة  مهنية  شبكة  بناء   يف 
ب نت.      آريك  باسم  الداخليني،  واملصممني 

Mohammed ALMashharawi  | محمد املشهراوي 

التعليم مركز  مدير  منصب  ترزي  مروان   يشغل 
ينتهج مركز  وهو  بريزيت،  جامعة  يف   املستمر 
إبداعية تنموية  مناذج  وتعميم  وتطبيق   تطوير 
مع عمل  الفلسطيني.  السياق  لتُوائم   مبنية 
وحدة تأسيس  عىل  املستمر  التعليم   طاقم 
 اإلبداع يف التعلم  )2003(، وعىل ملتقى الريادة
مساري برنامج  تطوير  وعىل   ،)2016(  واألعامل 
مستقبل نحو  خطوات  برنامج  وعىل   ،)2017( 
درجة عىل  حاصل  ترزي   .)2018(  األعامل 
ماكجيل جامعة  من  الهندسة  يف   البكالوريوس 
 وماجستري إدارة أعامل من جامعة نورث وسرتن
يف الواليات املتحدة األمريكية.                    ب

Marwan Tarazi  | مروان ترزي  



الرتاث حفظ  مركز  يف  التواصل  وحدة   مديرة 
يف املاجستري  شهادة  تحمل  لحم.  بيت   يف 
عملها ويشمل  السياحية،  املشاريع   إدارة 
من املحيل  املجتمع  يخص  فيام  جوهرية   مناٍح 
ونرش والتدريب  القدرات  وبناء  التعليم   بينها 
واألبحاث املقاالت  من  مجموعة  لها   الوعي. 
واإلصدارات يف مجال الرتاث.                    ب

Mays Sala’  | ميس سلسع 

البكالوريوس درجة  عىل  نسيم  نسمة   حصلت 
يف دويل  دبلوم  وعىل  املعامرية،  الهندسة   يف 
 إدارة املشاريع واألعامل ودبلوم مهني يف ريادة
 األعامل وتطبيقات األعامل. تعمل حالياً يف إدارة
أسست األزهر.  جامعة  يف  الدولية   املشاريع 
رقمي سجل  وهو  “كنعان”  مؤسسة   نسيم 
منظمة تأسيس  يف  وشاركت  الفلسطيني،   للرتاث 
بلجيكية تعنى بالفن يف مناطق الرصاع.       ب

Nesma Naseem  | نسمة نسيم  



 مدير دائرة الهندسة واملشاريع يف بلدية السموع.
 حاصل عىل درجة البكالوريوس يف الهندسة املدنية
وصفي يقوم   .1998 سنة  بريزيت  جامعة   من 
 باإلرشاف عىل تنفيذ مشاريع البنية التحتية ويتابع
 إصدار تراخيص البناء يف البلدة، ويساهم يف جهود
البلدية يف  إعادة إحياء البلدة القدمية.       ب

Wasfi Zarir  | وصفي زعارير 

 حصلت يارا عىل درجة البكالوريوس يف الهندسة
ودرجة  ،)2016( بريزيت  جامعة  من   املدنية 
واملشاريع العاملي  الرتاث  مواقع  يف   املاجستري 
تورينو، جامعة  من  التنمية  أجل  من   الثقافية 
الرتاث مجال  يف  يارا  تعمل   .)2018(  إيطاليا 
 الثقايف منذ عام 2015، حيث عملت عىل ترسيم
ملف ضمن  وكرميزان  الولجة  لقرية   خرائط 
 ترشيح اليونسكو، وكذلك عملت كمهندسة موقع
يف بالبحث  وقامت  مختلفة،  ترميم  مشاريع   يف 
لقرية عرابة.     ب املادي  املادي وغري   .الرتاث 

Yara Ramadan | يارا رمضان  


