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خلفية ومقدمة

الملتقى العربي للتراث الثقافي
ً
أوال لماذا هذا الملتقى!

تنبــع ال ّروايــات واحلكايــات عــن ال ّتــراث ّ
الثقــايفّ مــن ال ّتفاعــل الطويــل بــن اإلنســان والعمائــر األثريـّـة مــن حولــه ومــا
ّ
ّ
واللهجــات املختلفــة .وتغتنــي املعــارف عــن الــراث مــن خــال
واللغــات
يرتبــط بهــا مــن ال ّتحــف والفنــون الشــعب ّية
البحــث العلمــي يف هــذه املواقــع أو يف الســجالت التارخييــة .واملنطقــة العربيــة ،بتنــوع بيئاتهــا اجلغرافيــة ،موطــنٌ
ملجموعات برشي ٍة متعدد ٍة ،تتمتع ٌّ
ممارسات ثقاف ّي ٍة متنوّع ٍة ،التزال
كل منها بذخري ٍة تراثي ٍة فريد ٍة تتجسد يف
ٍ
ٍ
تظهــر يف العمــران والفلكلــور والســر الشــعبية واألمثــال والنــوادر والطرائــف ،بــل يف كل أشــكال التعبــر الثقــايف.
ُ
ـى أو حتفـ ًة أو ســوقا ً يف مدينـ ٍة أو مشــهدا ً طبيعيـا ً روحـا ً
تضفــي األصــوات والروائــح عــى املــكان ســواء كان مبنـ ً
جتعــل الــراث جتربـ ًة ذات أبعــا ٍد وجدانيـ ٍة ترسّ ــخ املــايض يف احلــارض .األطــال واآلثــار شـاه ـ ٌد مــا ّديٌّ عــى األقــوام
ال ّراحلــة ،إنهــا تذكـرٌ باملشــاعر واملعــاين والقيــم التــي اِرتبطــت باملــكان حــن كان ح ّيـا ً يف الزمــن ،والــراث نســيجٌ
ً
ـرك ملنطقـ ٍة توارثتهــا حضـ ٌ
ـارات متعاقبــة ،وهــو يف نفــس الوقــت رابــط الفــرد
ـخ مشـ ٍ
يربــط املجتمعــات معـا بتاريـ ٍ
ٌ
والثقافــة معقـ ٌ
ّ
ّ
ـابكة ومتداخلـ ٌـة
ـدة ومتشـ
ـراث
ـ
ل
ا
دات
د
ـ
ح
م
ـإن
ـ
ف
ـذا،
ـ
ل
ـره.
ـ
خ
ف
ـث
ـ
ع
ومب
ـه
ـ
ت
هوي
باجلماعــة ،فهــو رمــز
ّ
ومختلـ ٌ
ـي.
ـف عليهــا بدرجـ ٍ
ـات متفاوتـ ٍة تعتمــد عــى املــكان واملجتمــع املعنـ ّ
إن االِختــاف والتبايــن اإلقليمــي والهويــات املحليــة داخــل املنطقــة ،نتيجــة التجربــة البرشيـّـة عبــر الزمــن ،جعــل
فهــم الــراث متباينـا ً مــن منطقــة ألخــرى .ومنــذ الفــرة العثمانيــة واالِســتعمار األوروبــي تأثـ ّـر مفهــوم ال ّتــراث
الثقايفّ واِســراتيجيات إدارته يف املنطقة العربية تأثّرا ً كبريا ً باملســترشقني الذين درســوا وق ّدموا ما ســموه الرشق
قالب غربي عن الرتاث .كان تقديم الرتاث يتجاهل املوروث احلي للمجتمعات املحلية ،بل
وماضيه وهويته يف
ٍ
ٍ
ٌ
ً
َّ
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والتاريــخ .إن اِســتمرار علــم املتاحــف عــى هــذا النســق حتــى زمننــا احلــارض ال يشــجع مشــاركة املجتمــع يف إنتــاج
الثقافــة وعرضهــا بالشــكل الــكايف ،كمــا أن عــددا ً مــن قوانــن اآلثــار يف املنطقــة تطــورت ضمــن إطــار الفلســفات
الغربية وتصوّراتها للرتاث الثقايف ،واليزال العدي ُد من تلك القوانني نافذا ً منذ منتصف القرن العرشين حتى
اآلن بــدون تنقيــح ،حتــى ولــو تــم حتديــث بعضهــا مــن زوايــا معينــة.
وال يــزال مفهــوم الــراث اإلقليمــي املشــرك يف املنطقــة العربيــة ضبابيـا ً إىل هــذا اليــوم ،وال تــزال املصطلحــات
ـوط
التقنيــة ناقصـ ًة ،والبيانــات وأدوات التحليــل والتقييــم شــحيح ًة أو غــر فعالــة ،ولذلــك تــرز أهميــة تبنــي خطـ ٍ
توجيهيـ ٍة إلدارة الــراث الثقــايف يف العالــم العربــي تُتيــح مشــاركة علمــاء اآلثــار واملعماريــن واجلغرافيــن وعلمــاء
األنرثوبولوجيــا وعلمــاء االِجتمــاع والفنانــن واملؤرخــن ومختــي احلفــظ والفلكلــور واملهتمــن والســكان.

إن محــاوالت اِستكشــاف الــراث الثقــايف اإلقليمــي ومكنونــه ماثلـ ٌـة يف املنابــر اإلعالميــة احلديثــة ،مثــل األفــام
مواضيع
ومرسح تناول
واملسلسالت التلفزيونية واملوسيقى واألداء الشعري ،كما أن األدب العربي من رواي ٍة
َ
ٍ
ـامل فيمــا قُـ ِّـدم يف املــايض ومــا
ـق نقـ ّ
ـدي شـ ٍ
ـرق مختلفـ ٍة ولكننــا ،مــع ذلــك ،النــزال نفتقــر لدراسـ ٍة وحتقيـ ٍ
تراثيـ ًة بطـ ٍ
ٍ
ي ُعرض اآلن يف هذه املنابر الِكتشاف إمكانيات االِستفادة منه يف تشجيع االِستثمار يف الرتاث الثقايف للمنطقة
وراء احلــدود الوطنيــة ألقطارهــا .أحــد اجلوانــب األخــرى التــي تتطلــب مزيــدا ً مــن الدراســة ،هــو تنـوّع املعتقــدات
الســتفادة مــن التوعيــة وللكشــف عــن املفهــوم الســائد ملعنــى الــراث؛
وعــدم وضــوح رؤيــة الــراث مــن خاللهــا .ول ِ
مــن الــروري أن نفهــم كيــف تســهم هــذه املعتقــدات يف تشــكيل وعــي املجتمــع بالــراث الثقــايف.
ـرق حــرج ،فالــراث لــم يكــن يومـا ً مهــددا ً كمــا هــو اآلن ،فباإلضافــة للتلــف
يقــف العالــم العربــي اليــوم عــى مفـ ٍ
والتدهــور الطبيعــي الــذي يتعــرض لــه الــراث ،زادت األخطــار الناجمــة عــن توسّ ــع األنشــطة البشــرية والتدمــر
ُ
ٌ
أداة للمّ شــمل املجتمع،
املتعمد واإلهمال .ورغم تلك التهديدات فالرتاث الثقايف ،إذا ما أحســن اِســتخدامه،
ّ
وقبــول اآلخــر ،وتعزيــز ثقافــة الســام ،وقــد يكــون الــراث الثقــايف أيضـا ً وســيلة حلــل املظالــم ورفــع الض ْيــم.
يف هذا السياق الواسع ،وحتت رعاية صاحب السم ّو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
ّ
ينظــم املركــز اإلقليمــي حلفــظ الــراث الثقــايف
األعــى لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وحاكــم إمــارة الشــارقة،
(إيكــروم -الشــارقة) امللتقــى العربــي للــراث الثقــايف.
ـات فكريـ ٍة
يُقــام امللتقــى يف إم ــارة الشــارقة يف الفــرة مــا بــن  6و 8شــباط /فربايــر عــام  ،2018ويتألــف مــن جلسـ ٍ
حبث ملناقشــة املفاهيم الفلســفية والقيم التي تسرتشــد بها ممارســات احلفظ يف
عمل يومي ٍة وحلقات
وورشــات
ٍ
ٍ
املنطقــة ،ولتحديــد االِحتياجــات وتطويــر خطــة عمــل ملعاجلتهــا .اللغــة املعتمــدة للملتقــى هــي العربيــة ،وسـ ّ
ـيوفر
ٍ
ُعمل عــى نــر مــداوالت امللتقــى.
املنظمــون ترجمـ ًة فوريـ ًة للمتحدثــن باللغــة اإلنكليزيــة ،كمــا سـي َ

ً
ثانيا :األهداف
من خالل عقد هذا امللتقى ،ي ُتوقع أن تفيض املشاركات لتحفيز احلوار الب ّناء الذي يهدف إىل:
 حتفيز خرباء ومفكرين يف املجاالت الثقافية املتنوعة ملناقشة املفاهيم املرتبطة بأسس حفظ الرتاث الثقايفاملادي يف العالم العربي.
 مناقشة التأثريات عىل سياسات وممارسات حفظ الرتاث (كاالِسترشاق ،واملعتقدات واملفاهيم الدينية،واملؤسسات الدولية املتخصصة يف الثقافة أو الرتاث ،والعوامل االِقتصادية التي وضعت النظم الرتاثية
واملناقشات يف املنطقة ضمن النموذج القائم).
 التعريف مباهية الرتاث الثقايف وأهميته. دراسة وحتليل دور اإلعالم والرتبية يف صياغة مفهوم الرتاث يف الثقافة السائدة. -توفري منب ٍـر لذوي االِهتمامات يف املنطقة من الباحثني ليشاركوا ويسهموا يف املناقشات واملحادثات اجلارية.
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ً
ثالثا :الهيكل والمواضيع
ي ُعقــد امللتقــى عــى مــدى ثالثــة أيــام ،وســتدور مناقشــات اليــوم األول حــول :مــاذا يعنــي الــراث الثقــايف يف العالــم
ـح يف تعريــف مــا نتحـ ّدث عنــه عنــد البحــث يف حفــظ
العربــي؟ ومــا الــذي نعتــره ذا قي ّمــة ،للوصــول لفهـ ٍـم واضـ ٍ
وسريكــز اليــوم الثــاين عــى األســباب التــي جتعــل احلفــاظ عــى الــراث رضور ًة ملحــة،
الــراث الثقــايف يف املنطقــة.
اإلقليمي احلايل ،والتهديدات التي تواجه الرتاث .وسيناقش اليوم
ملاذا حنافظ عىل الرتاث الثقايف؟ وعىل املناخ
ّ
ُ
ـام،
الثالــث ،كيــف حنافــظ عــى الــراث؟ مــا هــي االســراتيجية الفضــى ،ومــا هــي احللــول قابلــة التحقيــق .بشـ ٍ
ـكل عـ ٍ
يســعى امللتقــى إىل تســليط الضــوء عــى االحتياجــات األساســية للمنطقــة اليــوم ،وإىل معاجلــة املســائل املتعلقــة
ُ
َّ
ّ
املفكــرين مــن
ـل لتــداول األفــكار املطروحــة بــن
مبــا نعتــره ق ّيــماً .لتحقيــق هــذه الغايــة َ
سـتَيل كل جلسـ ٍة ورشــة عمـ ٍ
مختلــف التخصصــات وصياغتهــا وتلخيصهــا.
ويف اليوم األخري ،ستُ َّ
لخص محارض ورشات العمل الِستخالص رسال ٍة عن الرتاث الثقايف من امللتقى للجمهور
املستهدف ،ولوضع توصيات امللتقى التي ستدعم عمل مركز إيكروم -الشارقة يف خدمة املنطقة العربية.

ً
خامسا :المخرجات والنتائج المتوقعة
النتائــج واملخرجــات املتوقعــة للملتقــى هــي القــراءة النقديــة ملفهــوم الــراث الثقــايف وخصوصيتــه يف املنطقــة وعــى
وجــه التحديــد ستشــمل النتائــج:
 نرش أوراق عمل امللتقى إلتاحتها للمفكرين واملختصني.توصيات اِسرتاتيجي ًة ملتابعة نتائج امللتقى.
ٍ
 رسال ًة إعالمي ًة من امللتقى حول مفهوم وخصوصية الرتاث الثقايف يف الوطن العربي ورضورة احلفاظ عليه.ُ
نتائج امللتقى الرئيسية وم َّ
سينشرُ املركزُ
موقعي إيـكروم وإيكروم-الشارقة اإللكرتونيني.
ُلخصاته عىل
ْ
َ

ً
رابعا :الجمهور المستهدف
يستهدف امللتقى العربي للرتاث الثقايف الناشطني والعاملني يف مجال حفظ الرتاث الثقايف:
 املفكرون والفالسفة واملؤرخون وعلماء األنثـروبولوجيا ذوو اخلربة يف الدراسات االجتماعية والثقافية. الفنانون واملوسيقيون والشعراء واإلعالميون والصحفيون. املهندسون املعماريون ،واملخططون احلرضيون ،وعلماء اآلثـار ،واحلافظون أو املهنيون الذين ميلكون معرف ًةواسع ًة يف دراسات الرتاث الثقايف.
 املهنيون ذوو اخلربة الذين يعملون يف مجال الترشيعات و/أو توثيق اإلتْجار غري املرشوع بالرتاث الثقايف. املدرسون والباحثون الناشطون يف حفظ الرتاث الثقايف والتوثيق. مديرو الرتاث الثقايف/املمارسون العاملون يف املتاحف ويف مواقع الرتاث. قادة املجتمع املحيل وممثلوه. -الباحثون أو طالب الدراسات العليـا من جميع التخصصات املرتبطة حبفظ الرتاث.
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البرنامج
أجندة امللتقى

جلسات امللتقى

 9:30 – 8:30التسجيل (إستقبال)
١٠:١٠ – 9:30

إفتتاح امللتقى :موسيقى الفنان نصري شمّ ة
فنان اليونسكو للسالم 2017
عرض فيلم من إيكروم  -الشارقة

كلمة ترحيبية ّ
ملنظمي امللتقى ،املركز الدويل
لدراسة حفظ املمتلكات الثقافية
(إيكروم/إيكروم -الشارقة) (د .زيك أصالن/
د .أوليفر مارتن)

امللتقى العربي
للرتاث الثقايف

كلمة حكومة اإلمارات العربية املتحدة من
معايل وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة يف اإلمارات
العربية املتحدة ،السيدة نورة الكعبي

رؤية إقليمية حلفظ الرتاث
والتعريف به
 8-6فرباير/شباط2018 ،
اليوم األول

١٠:٤٠ – ١٠:١٠

الثالثاء  6شباط/فرباير2018 ،

يعني الرتاث الثقايف يف
العالم العربي؟
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املشاركون
معايل وزير الدولة الدكتور زيك نسيبة األستاذ الدكتور يوسف فضل حسني
الدكتورة ريتا عوض الدكتور راسم بدران الدكتور عيل حرب مدير
احلوار :األستاذ ريكاردو كرم

 1٣:٠0 – 1٢:٣0مناقشة
1٤:٠0 – 1٣:٠0

إسرتاحة الغداء

1٥:٠0 – 1٤:٠٠

اجللسة الثانية  -الرتاث الثقايف يف سياق الثقافة السائدة
كيف تؤثر وسائل اإلعالم والوسائط الفنية املقروءة واملرئية واملسموعة (األفالم
واملوسيقى واألدب والشعر والروايات والصحف) يف صياغة الوعي العام بالرتاث
خاص يف تشكيل
بشكل
الثقايف؟ ما دور اإلنرتنت ووسائل التواصل االِجتماعي
ٍ
ٍ
مفهوم الرتاث؟
املشاركون
األستاذ الفنان نصري شمة الدكتور حسن أشكناين الدكتور حسن أوريد
الدكتور بالل البدور الدكتور يوسف احلسن مدير احلوار :الفنان القدير
محمد صبحي

سعادة د .ويرب ندورو ،مدير عام املركز الدويل لدراسة

األساس املنطقي
للملتقى والتهديدات
التي تواجه الرتاث
الثقايف

ماذا

اجللسة االِفتتاحية  -جلسة حوارية للمدراء
العامني وممثيل املنظمات اإلقليمية والدولية

 12:30 – 11:٣0اجللسة األوىل  -مفهوم الرتاث الثقايف يف املنطقة
ً
ما هو الرتاث الثقايف ضمن سياق الفكر والثقافة؟ ما الذي يعترب تراثا ومن ميلك
هذا الرتاث؟ ما الذي يعترب ق ّيما ً ومن يقرر ذلك؟ كيف ميكن للرتاث الثقايف أن
يوحّ د املجتمعات ،وأن يربط األفراد واملجتمعات باملكان؟ كيف يرتبط الرتاث بواقع
ومستقبل املجتمع؟

حفظ املمتلكات الثقافية (إيكروم)

سعادة د .خالد إيرين ،مدير عام مركز دراسات

التاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية (إيرسيكا)

سعادة د .معجب الزهراين مدير معهد العالم العربي
يف باريس

ممثلة منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم
(يونيسكو) ،د .آنا باوليني

ممثل املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة
(إيسيسكو) ،د .محمد يونس

مدير احلوار :األستاذ أحمد عيل الزين
١١:٠٠ – ١٠:٤٠

تقديم وعرض جائزة إيكروم  -الشارقة حلفظ
الرتاث الثقايف يف املنطقة العربية وتسليم اجلائزة
الكربى (برعاية صاحب السمو حاكم الشارقة)

١١:١٠ – ١١:٠٠

صورة جماعية

١١:٣٠ – ١١:١٠

إسرتاحة

 1٥:30 – 1٥:٠0مناقشة
 1٥:٤٥ – 1٥:٣0إسرتاحة
 1٦:٠0 – 1٥:٤٥إطالق كتابني من سلسلة قراءات مختارة من إيكروم – الشارقة
1٧:١0 – 1٦:٠٠

حلقة عمل (مواضيع حبثية مختارة)
ماذا يعني الرتاث الثقايف يف ظل الثقافة السائدة؟ كيف ميكن االِستفادة من
اإلعالم والوسائط الثقافية املختلفة يف تقديم الرتاث وإعطائه املساحة التي
يستحقها يف الفكر املجتمعي والثقافة السائدة؟

 ٢١:30 – 1٩:٠0حفل عشاء يف متحف حصن الشارقة  -قلب الشارقة
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امللتقى العربي
للرتاث الثقايف

رؤية إقليمية حلفظ الرتاث
والتعريف به
 8-6فرباير/شباط2018 ،
اليوم الثاين

األربعاء  ٧شباط/فرباير2018 ،

معنى الرتاث الثقايف

ملاذا
حنافظ عىل الرتاث
الثقايف؟

 ١٠:30 – ٩:30اجللسة الثالثة  -أهمية الرتاث الثقايف يف املنطقة
ما أهمية احلفاظ عىل الرتاث الثقايف؟ كيف
ينظر املجتمع لرتاثه املادي؟ وملاذا؟ كيف يؤثر
ضياع الرتاث عىل حياة املجتمعات؟ كيف ميكن
اِستخدام القيم املتأصلة يف أماكن الرتاث الثقايف
واألعمال الفنية لتحسني احلفاظ عليها وتنمية
املجتمعات؟
املشاركون
الدكتورة سعاد العامري الدكتور مراد
بوتفليقة الدكتورة سلمى سمر الدملوجي
الدكتور طارق وايل الدكتور طالل عقييل
مدير احلوار السيد ريكاردو كرم

 1٥:٣٥ – 1٥:١٥عرض من برنامج محو التاريخ (السيد أحمد عيل الزين)

 ١١:٠٠ – ١٠:٣٠مناقشة

 1٥:٥0 – 1٥:٣٥إسرتاحة

١١:١٥ – ١١:٠٠

إسرتاحة

 ١٢:١٥ – ١١:١٥اجللسة الرابعة  -حتديات فهم الرتاث الثقايف
واحلفاظ عليه
ما هي أسباب غياب فكر احلفاظ عىل الرتاث
الثقايف يف املناقشات واملداوالت الفكرية يف
املنطقة؟ وكيف ميكن التعامل مع الرتاث الثقايف
كحق من حقوق اإلنسان؟ ما هي معاين ودالالت
الرتاث الثقايف يف املنطقة؟ وملن حنافظ عليه؟
احلفاظ عىل الرتاث الثقايف يف زمن احلرب وإعادة
بنائه بعد احلرب ،ملاذا حنافظ عىل الرتاث وملاذا
ندمره؟
املشاركون
صاحبة السم ّو املليك األمرية وجدان بنت فوّاز
الهاشمي الربوفيسور واسيني األعرج
السيد جاد ثابت أ .د .معاوية اِبراهيم
الدكتورة سهري حواس
سعد املسعودي

 1٤:٤٥–1٣:٤٥اجللسة اخلامسة  -التأثريات عىل الرتاث الثقايف
ما تأثري االِسترشاق /االِستعمار عىل مفهوم الرتاث الثقايف واملمارسات احلالية
احلفاظ عليه؟ ما تأثري العوامل الغربية عىل ما يعترب تراثا ً ثقافيا ً يف العالم العربي؟
ما تأثري املعتقدات واأليديولوجيات عىل مفهوم الرتاث الثقايف ،وعىل نظريات
وممارسات احلفاظ؟
املشاركون
الدكتور إحسان فتحي الدكتور منذر جمحاوي الدكتور حمدان طه
الدكتور حسام مهدي األستاذ الدكتور رشاد سالم مدير احلوار :السيد
أحمد عيل الزين
 1٥:١٥ – 1٤:٤٥مناقشة

 1٧:٠0 – 1٥:٥٠حلقة عمل :ما دور الرتاث يف تشكيل هوية املجتمع؟ وما الذي جيعله هدفا ً للتدمري
أو احلفاظ؟
 ٢١:٣0 – ١٨:٣٠حفل استقبال :انطالق فعاليات مهرجان أضواء الشارقة  - 2018دارة الدكتور
سلطان القاسمي للدراسات اخلليجية

مدير احلوار :الدكتور

 ١٢:٤٥ – ١٢:١٥مناقشة
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 ١٣:٤٥–١٢:٤٥إسرتاحة الغداء
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امللتقى العربي
للرتاث الثقايف

رؤية إقليمية حلفظ الرتاث
والتعريف به
 8-6فرباير/شباط2018 ،
اليوم الثالث

اخلميس  ٨شباط/فرباير2018 ،

اإلحتياجات وخطة
العمل

كيف

حنافظ عىل الرتاث؟
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 ١٠:30 – ٩:30اجللسة السادسة  -دور التعليم والرتبية
كيف تؤثر أنظمة التعليم احلالية جبميع مراحله
(الرسمية وغري الرسمية) عىل فهمنا للرتاث
الثقايف؟ كيف ميكن تقييم الرتاث الثقايف يف
العالم العربي وكيف ميكن حتسني وإبراز القيم
عىل أساس االِحتياجات واملنافع؟ كيف ميكن
تنظيم التعليم إلرشاك الشباب وتعزيز الوعي
العام؟
املشاركون
صاحبة السم ّو املليك األمرية دانا فراس
الدكتور سليمان العسكري الدكتورة
مينة املغاري الدكتورة راوية مجذوب
السيدة منال عطايا مدير احلوار :الدكتور سعد
املسعودي
١١:٠٠ – ١٠:٣٠
١١:١٥ – ١١:٠٠

مناقشة

1٤:٤٥–1٣:٤٥

اجللسة الثامنة  -اِسرتاتيجية املتابعة وخطة العمل
كيف ميكن حماية الرتاث الثقايف يف سياق النقاشات السابقة؟ کیف یمکننا وضع
خطة عمل  /تقییم االحتیاجات علی مستوى املنطقة؟
املشاركون
الدكتور نظمي اجلعبة الدكتور عبد العزيز املسلم الدكتور أمري باسيك
الدكتور عبد الرحمن عيل الدكتور حسن اللوايت
إدارة احلوار :الدكتور زيك أصالن والدكتور رضا فراوة

 1٥:١٥ – 1٤:٤٥مناقشة
 1٥:٣0 – 1٥:١٥اسرتاحة
 1٧:٠0 – 1٥:٣٠اجللسة اخلتامية
التوصيات :وثيقة حتمل رؤية عربية حول مفهوم الرتاث الثقايف
يف الوطن العربي

إسرتاحة

 ١٢:١٥ – ١١:١٥اجللسة السابعة  -إنطباعات من اخلارج
ما هو مفهوم الرتاث الثقايف يف املنطقة العربية
من اخلارج؟
املشاركون
د .ستيفانو دي كارو أ.د .يوكا يوكيليهتو
السيدة سوزان دينيري الدكتورة باتريتسيا
كيل د .جون روبنز إدارة احلوار :د .آنا
باوليني و د .جان لوي لوكسن
 ١٢:٤٥ – ١٢:١٥مناقشة
 ١٣:٤٥–١٢:٤٥اسرتاحة غداء
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الجلسة الحوارية األولى  -اليوم األول:
مفاهيم التراث الثقافي في المنطقة العربية:

الجلسة الحوارية الثالثة  -اليوم الثاني:
أهمية التراث الثقافي في المنطقة:

سرتكز اجللسة األوىل عىل التعرف عىل الفروقات الكامنة بني مفاهيم الرتاث ،خاصة عىل مستوى املجتمعات
املحلية املختلفة التي سيمثلها متحدثون مميزون من مختلف أرجاء املنطقة العربية .سوف تهدف املناقشات
إىل إثــراء فهمنــا وتقديرنــا اجلماعــي للــراث ،وتشــكيل أرضيـ ٍة مشــرك ٍة حــول ماهيــة املوضــوع املطــروح للنقــاش
خــال املنتــدى .ســتدور نقاشــات هــذه اجللســة حــول األســئلة العامــة التاليــة:

مكان ترايث دون معرف ٍة
مجتمع ما أن حيافظ عىل
قصة الرتاث جز ٌء اليتجزأ من روح املكان ،فمن الصعب عىل
ٍ
ٍ
ٍ
وتقديـ ٍـر لقصــة هــذا املــكان ،أو املعــاين التــي حيملهــا وســينقلها ألوالدنــا .عــاو ًة عــى ذلــك ،تُعطــى األولويــة ،يف
كثــرٍ مــن أماكــن الــراث املُهمــة ،للمــردود االِقتصــادي املحتمــل عــى حســاب أهميــة الــراث احلــي أو “روح املــكان”.
يف هــذه اجللســة ،ســتبحث مجموعـ ٌـة مــن املفكريــن واملمارســن والفنانــن البارزيــن العالقــات بــن املجتمعــات يف
املنطقــة وتراثهــا الثقــايف امللمــوس ،والتــوازن بــن اإليــرادات التــي تشــتد احلاجــة إليهــا مــن جهــة ،وتقديــر الــروح
واملعــاين املرتســخة للمــكان الــرايث مــن جهــة أخــرى ،ســواء كان هــذا املــكان بلــد ًة قدميـ ًة أو منظــرا ً ثقافيـا ً طبيعيـا ً أو
رصحـا ً معماريـا ً أو مكانـا ً للعبــادة .ســتناقش اجللســة كذلــك األســئلة التاليــة:

ٌّ
ترايث عىل التعامل مع املكان وفق الثقافة السائدة؟ وكيف تُقدر القيمة
مكان ما بأنه
 كيف يؤثّر وصفٍ
الكامنة فيه؟

 -ماذا حيتاج املجتمع ألن يقدر تراثه املادي أو البيئة املبنية التارخيية التي تؤثر عىل نوعية حياته؟

مبنى ما
 كيف ي ُصنع الرتاث؟ أو ،ما الذي ي ُنظر له عىل أنه ق ّيم ،ومن الذي يقرر؟ من يقرر أن قطع ًة أوً
هو تراث؟

 يف إطار الظروف احلالية التي متر بها املنطقة العربية ،هل للرتاث الثقايف دورٌ يف توحيد املجتمعات من جهة،أثر أو تعابري فني ٍة من جه ٍة أخرى؟
ويف ربط األفراد واملجتمعات
مبكان أو ٍ
ٍ
 هل هناك ثقافة إقليمية يف املنطقة العربية؟ ما هي؟ وكيف تساهم األقاليم املختلفة للمنطقة العربيةيف تكوينها وتبن ّيها عىل الرغم من التعدديات الثقافية يف هذه األقاليم؟

الجلسة الحوارية الثانية  -اليوم األول:
التراث الثقافي ضمن سياق "الثقافة السائدة" في المنطقة العربية:

ـب لنارشيــن مــن العــراق أو ســوريا أو لبنــان،
مــن الطبيعــي أن توجــد يف مكتبــات املغــرب أو اجلزائــر أو تونــس كتـ ٌ
كمــا أن اجلمهــور الــذي تســتهدفه القنــوات الفضائيــة التــي تُبــث مــن مــر أو لبنــان أو اإلمــارات العربيــة املتحــدة
ُ
اجللسة الطبيع َة التفاعلية بني الوسائط اإلعالمية
مثالً هو جمهور املنطقة العربية بأرسها .سوف تتناول هذه
املختلفــة ،مثــل الســينما واملــرح واملوســيقى وغريهــا ،ودورهــا يف تكويــن العنــارص الثقافيــة املختلفــة يف وعــي
املجتمــع ،خاصـ ًة فكــرة الــراث الثقــايف .مــن خــال حلقــة نقــاش ملجموعــة مــن الفنانــن واملفكريــن املتميزيــن،
ســتبحث هــذه اجللســة اِنعــكاس واقــع الثقافــة العامــة عــى مــا يتناولــه ويقدمــه اإلعــام ،ويف املقابــل ،تأثــر هــذا
اإلعالم يف تشكيل الثقافة العامة ،وقدرة اإلعالم عىل تعزيز دور الثقافة يف خلق أو تعزيز اإلحساس باالنتماء
للمنطقــة ككل .تبــن اإلحصــاءات أن عــد َد مســتخدمي وســائل التواصــل االِجتماعــي يف املنطقــة العربيــة أعــى
بكثري من املتوسط مقارنة مبناطق العالم األخرى ،ولذلك سيتناول احلوار أيضا ً تأثري اإلنرتنت ومواقع التواصل
االجتماعــي كواحــد ٍة مــن هــذه الوســائط اإلعالميــة الفعالــة .تشــمل األســئلة التــي ســتتناولها هــذه اجللســة:
 كيف يؤثر اإلعالم بأشكاله املختلفة من األفالم واملوسيقى واألدب والشعر والروايات عىل الوعي العاموبشكل خاص الرتاث الثقايف املادي؟
بالرتاث الثقايف،
ٍ

 كيف ميكن أن يكون الرتاث ذا صلة بواقع وحتديات احلارض واملستقبل التي تؤثر عىل حياة املجتمعات املحليةأو سبل العيش يف األماكن التارخيية؟
 -كيف نستفيد من القيم واملعاين املرتسخة يف الرتاث الثقايف واألعمال الفنية يف احلفاظ عليها؟

الجلسة الحوارية الرابعة  -اليوم الثاني:
تحديات فهم التراث الثقافي والحفاظ عليه:

يؤكــد االِســتهداف العنيــف واملتعمــد للــراث الثقــايف يف بعــض أجــزاء املنطقــة العربيــة عــى أهميــة هــذا الــراث.
ـراتيجيات حلمايــة هــذا الــراث ،البــد مــن فهــم الظــروف االِجتماعيــة التــي ترافقــت مــع هــذا التدمــر
والِبتــكار اِسـ
ٍ
وتأثريه عىل املجتمع ،وال سيما بعد أن ثبت قصور سياسات احلماية الرسمية وقت السلم حلماية هذا الرتاث
يف أوقات النزاع ،ناهيك عن تهديدات التدهور الطبيعي أو النمو احلرضي .ومن األهمية مبكان إدراك أســباب
هذا اإلخفاق حتى نتمكن من التعامل مع التحديات التي تواجه سياسات حماية الرتاث الثقايف .ملعاجلة هذه
القضايــا ســتناقش هــذه اجللســة أســئلة مثــل:
ملاذا يغيب اجلدل والتحاور عن منهج احلفاظ عىل الرتاث الثقايف يف املنطقة؟ماذا ال ميكن اِعتبار حق الوصول للرتاث الثقايف والتمتع به واحلفاظ عليه واحدا ً من حقوق اإلنسان؟ما املعاين واألهمية الكامنة يف أمناط الرتاث الثقايف املنترشة يف املنطقة؟متعمد وعنيف؟
حنو
ٍ
-ملن ي ُحفظ الرتاث الثقايف ،وملاذا ي ُستهدف عىل ٍ

 -ما دور اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي يف تشكيل مفهوم الرتاث الثقايف؟
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الجلسة الحوارية الخامسة  -اليوم الثاني:
العوامل المؤثرة في التراث الثقافي:

تطـوّرَ ْ
ـارع بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة ،خاصــة مــع إنشــاء
ت املبــادئ الدوليــة حلفــظ الــراث الثقــايف بشـ ٍ
ـكل متسـ ٍ
اليونســكو -منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة وغريهــا مــن منظمــات حمايــة الــراث ،مثــل املركــز
الــدويل لدراســة حفــظ املمتلــكات الثقافيــة وترميمهــا ( ،)ICCROMواملجلــس الــدويل للمعالــم واملواقــع
( ،)ICOMOSواملجلس الدويل للمتاحف ( .)ICOMاِتَّبعت سياسات احلفاظ عىل الرتاث يف املنطقة ،كغريها
مــن مناطــق العالــم الثالــث ،التوجهــات الدوليــة حلفــظ الــراث دون املشــاركة الفعالــة يف تشــكيلها .عــى الرغــم
مــن غــزارة الــراث الثقــايف يف املنطقــة العربيــة وقيمــه العامليــة والبرشيــة االِســتثنائية ،ورثــت األنظمــة الرســمية
حلمايــة الــراث أشــكال اإلدارة املتأثــرة بأنظمـ ٍة وآرا ٍء أجنبيـ ٍة اِســتمر تأثريهــا حتــى بعــد االِســتقالل ونشــوء الــدول
الوطنيــة اجلديــدة .وبعبــارة أخــرى ،تأثــر املفهــوم الوطنــي للــراث بعــد االِســتقالل كثــرا ً باألفــكار الكولونياليــة
أو باحلركــة االِســترشاقية .سـتُك َّرس هــذه اجللســة ملناقشــة هــذه التأثــرات وغريهــا عــى فكــرة ومفهــوم الــراث
الثقــايف واِســراتيجيات احلفــظ أو احلمايــة التــي نتجــت عنهــا ،مثــل تأثــر املنظمــات الدوليــة حلفــظ الــراث ،وكذلــك
التأثــرات الداخليــة للمعتقــدات والنظريــات املتعلقــة مبفهــوم الــراث وحفظــه .تشــمل األســئلة الرئيســية التــي
ســتعالج يف هــذه اجللســة:
 ما تأثري االسترشاق واالستعمار عىل مفاهيم الرتاث الثقايف واملقاربات احلالية ملمارسات احلفظ؟ -ما تأثري املقاربات الغربية يف فهم الرتاث عىل ما يعترب ُ تراثا ً ثقافيا ً يف املنطقة العربية؟

 ما تأثري املعتقدات والنظريات السائدة يف مجتمعاتنا عىل مفهوم الرتاث الثقايف ،وعىل ممارسات احلفظوالنظريات واملمارسات؟

الجلسة الحوارية السادسة  -اليوم الثالث:
دور التعليم:

ميكــن تعزيــز الوعــي بأهميــة الــراث الثقــايف وحساســيته عــى حنـ ٍـو كبــرٍ بواســطة األنظمــة التعليميــة الرســمية.
والتعليم غري الرسمي له أيضا ً دورٌ يف تشكيل الوعي العام .سوف تغطي هذه اجللسة الدور احلايل للتعليم عىل
مختلــف مســتوياته ،مــن التعليــم اإللزامــي إىل الدراســات العليــا .تشــمل مناهــج املــدارس احلاليــة بعــض املفاهيــم
كاف ،وهــذه حقيقــة تتضــح أكــر يف التعليــم
عــن الــراث ،ولكــن اخلــراء يف هــذا املجــال يعتقــدون أن هــذا غــر
ٍ
غــر الرســمي ،مثــل القــراءات العامــة املتاحــة لألطفــال والرحــات العائليــة وألعــاب األطفــال وغريهــا .ســتناقش
مجموعـ ٌـة مــن الرتبويــن واملهنيــن يف الــراث التأثــر املتوقــع لنظــم الرتبيــة والتعليــم احلاليــة ،مــع الرتكيــز عــى
التعليــم العــايل .باإلضافــة إىل ذلــك ،يف العديــد مــن أجــزاء املنطقــة ،يواجــه خرجيــو اجلامعــة مــن ذوي التخصصــات
َ
وظائف مناسبة يف سوق العمل ،يف حني ال تغطي الربامج
املرتبطة بالرتاث (مثل علم اآلثار) صعوبات يف إجياد
اجلامعيــة اِحتياجــات البلــد حلفــظ تراثهــا .ستشــمل األســئلة املطروحــة للنقــاش:

الجلسة الحوارية السابعة  -اليوم الثالث:
االنطباعات والرؤى الخارجية:

يف هــذه اجللســة ،تســتعرض مجموعــة مــن اخلــراء والفالســفة املشــهورين دوليـا ً يف مجــال حفــظ الــراث الثقــايف
تاريــخ الــراث وتطــوره وحفظــه عــى حنــو عــام ،مــع الرتكيــز عــى أوجــه الشــبه والتنــوع يف الــراث يف جميــع أحنــاء
العالــم .وســتعرض هــذه اجللســة أيضـا ً مفهــوم الــراث العاملــي ،واالِســتثنائية العامليــة للــراث الثقــايف .اِســتنادا ً إىل
املناقشــات الســابقة ،ســتتناول هــذه اجللســة أســئلة مــن قبيــل:
كيف يرى “اآلخرون” الرتاث الثقايف يف املنطقة العربية؟كيف ميكن للمهنيني العرب والقطاعات األخرى ذات الصلة أن تساعد يف التأثري عىل هذا فهم معاين الرتاثالثقايف األصيلة و نرشها بفعالية؟

الجلسة الحوارية الثامنة  -اليوم الثالث:
استراتيجية المتابعة وخطة العمل:

ســيكون هــذا امللتقــى خطــو ًة أوىل مت ّهــد للتوجهــات املســتقبلية التــي ســتهدف لبنــاء الفكــر واألساســات النظريــة
ملنهج احلفاظ عىل الرتاث الثقايف يف املنطقة .ولتحقيق هذا الهدف ،سرتكز هذه اجللسة اخلطوات القادمة التي
ـاح مختلفـ ٍة تتعلــق بفهمنــا للــراث الثقــايف وحمايتــه يف
ســتتيح االِســتفادة القصــوى مــن نتائــج هــذا احلــدث يف منـ ٍ
ســياق ثقــايف وإقليمــي أوســع .وســوف تناقــش مجموعـ ٌـة مــن اخلــراء ذوي اخلــرة الطويلــة يف العمــل يف املنطقــة،
والذيــن لديهــم معرفـ ٌـة وفهــمٌ عميقــان لالحتياجــات يف املنطقــة ،العنــارص الالزمــة لوضــع اســراتيجية تــراث ثقــايف
مستنرية يف املستقبل تعتمدها مؤسسات الرتاث الرسمية ،ولتحسني سياسات الرتاث الثقايف ،وكذلك ال َّدور
الــذي ميكــن أن تؤديــه الشــخصيات العامــة والفنانــون والصحفيــون واملختصــون واملفكــرون الثقافيــون ،وأخـرًا
صانعــو القــرار .وتشــمل األســئلة الرئيســية يف هــذه اجللســة مــا يــي:
 كيف ميكن حماية الرتاث الثقايف عىل ضوء النقاشات السابقة؟ -كيف نطوّر خط ًة إقليمي ًة أو ننفذ تقييما ً ملعاجلة املوضوع عىل املستوى اإلقليمي؟

 كيف تؤثر أنظمة التعليم احلالية يف جميع مستوياتها (الرسمية وغري الرسمية) عىل فهمنا للرتاث الثقايفيف جميع صوره؟
ُحسن يف مراحل املدرسة واجلامعة؟
 -كيف ميكن لتعليم الرتاث الثقايف يف عاملنا العربي أن ي ُقيم وي ّ
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 كيف ميكن تنظيم التعليم عىل حنو أفضل لتعليم الشباب وتفعيل دورهم ،ولتعزيز الوعي العام لدىعموم املجتمع؟
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المتحدثون

أوليفر مارتن

رئيس املجلس التنفيذي إليكروم
(املركز الدويل لدراسة حفظ وترميم
املمتلكات الثقافية)

حصل عىل درجة ماجستري يف الهندسة
املعمارية من املعهد الفيدرايل السويرسي
للتكنولوجيــا يف زيوريــخ يف عــام .1998
ثم أكمل دراسته وحصل عىل الدكتوراه
يف العلــوم التقنيــة وتاريــخ الهندســة
املعمارية من املعهد الفيدرايل السويرسي
للتكنولوجيا يف زيوريخ حتى عام .2002
شغل عدة مناصب يف املكتب االحتادي
الســويرسي للثقافــة حتــى انضــم إىل
مجلــس اإلدارة يف عــام  2012كرئيــس
لقســم الــراث الثقــايف واآلثــار التارخييــة.
وبالتزامن مع ذلك ،عمل كعضو خبري
يف الوفــد الســويرسي لــدى جلنــة الــراث
العاملي التابعة لليونسكو يف الفرتة من
 2010إىل .2013
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زكي أصالن

مدير إيكروم-الشارقة
(املركز اإلقليمي حلفظ الرتاث الثقايف
يف الوطن العربي)

دكتوراه يف املحافظة عىل الرتاث وإدارته من
كلية لندن اجلامعية يف اململكة املتحدة،
ٌ
وهو معماريٌ
مختص باحلفاظ عىل الرتاث
الثقــايف .تســلم عــام  2003إدارة برنامــج
“آثار” يف منظمة إيكروم قبل أن يصبح
مديــر املركــز اإلقليمــي يف الشــارقة .هــو
كذلــك مستشــارٌ ليونســكو ،وإيكومــوس
واملفوضية األوروبية .شارك بتأليف دليل
يونيسكو وإيكوموس املوجّ ه للمدرسني
حول تقديم الرتاث الثقايف للجيل النائش
حتــت عنــوان “إطــاع الشــباب عــى إدارة
وحمايــة املوقــع األثــري” ،وهــو عضــو
مجلــس حتريــر مجلــة احلفــاظ عــى املواقــع
األثريــة وإدارتهــا ،اململكــة املتحــدة .وهــو
ممثل إيكروم يف املجلس التنفيذي ملركز
يونيســكو-الفئة الثانيــة -للــراث العاملــي
يف الوطن العربي يف البحرين .وهو أستاذ
رشف يف كليــة لنــدن اجلامعيــة ،ويديــر
برامج اإليكروم للدول العربية.

نورة الكعبي

وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة،
اإلمارات العربية املتحدة
رئيسة مجلس إدارة هيئة املنطقة
اإلعالمية يف أبو ظبي اإلمارات
العربية املتحدة

حتمــل شــهادة البكالوريــوس يف نظــم
املعلومات اإلدارية من جامعة اإلمارات
العربية املتحدة عام  ،2001كما أكملت
برنامج القيادة من جامعة لندن لألعمال
عام  .2010عضوة يف العديد من مجالس
اإلدارة منهــا املجلــس الوطنــي لإلعــام
ورشكــة أبــو ظبــي لإلعــام ومجلــس أبــو
ظبي الريايض .تتوىل تعزيز جميع املجاالت
الثقافية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
كما ترعى وتدعم األنشطة الرامية إىل
تطويــر املواهــب الشــابة داخــل املجتمــع،
شــغلت ســابقا ً منصــب وزيــرة الدولــة
لشؤون املجلس الوطني االِحتادي .أدرجت
كأول إماراتية ضمن قامئة “أبرز  100مفكر
عاملي” من مجلة “فورين بولييس” ،إىل
جانب إدراجها يف العام  ،2014ضمن قامئة
“أكــر  30امــرأة عربيــة تأثــرا ً يف القطــاع
احلكومــي بالعالــم العربــي” مــن مجلــة
“فوربس الرشق األوسط”.

كمــا حصلــت عــى جائــزة “ســيدة أعمــال
العــام” مــن ِق َبــل Gulf Business
ُ .Industry Awards
وك ّرمت يف العام
 2015مــن قبــل جمعيــة أمريــكا لإلعــام
اخلارجي ( )AAMتقديرا ً لدورها القيادي
يف تنمية صناعة اإلعالم يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة.
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ويبر ندورو

خالد أرن

مدير عام إرسيكا (مركز األحباث
للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية)

مدير عام إيكروم (املركز الدويل
لدراسة حفظ وترميم املمتلكات
الثقافية)
حصــل نــدورو عــى درجــة البكالوريــوس
يف التاريــخ مــن جامعــة زميبابــوي ودرجــة
املاجستري يف الفلسفة يف علم اآلثار من
جامعــة كامربيــدج ودرجــة املاجســتري يف
احلفاظ املعماري من جامعة يورك .وأكمل
تعليمه الرسمي يف جامعة أوبساال حيث
حصــل عــى درجــة الدكتــوراه يف إدارة
الرتاث .انضم الدكتور ندورو إىل املتاحف
الوطنية واآلثار يف زميبابوي .وقد شغل
منصب منسق مشارك لربنامج اآلثار،
ثم انتقل إىل جامعة زميبابوي محارضا ً يف
إدارة الرتاث .كما حارض عن إدارة الرتاث
يف جامعة بريغن يف الرنويج وكذلك يف
جامعــة كيــب تــاون يف جنــوب أفريقيــا.
وجــاءت أول مشــاركة للدكتــور نــدورو
مع املركز الدويل لدراسة حفظ وترميم
املمتلكات الثقافية يف عام  ،1998عندما
ُكلف بتنفيذ أحد مشاريع امليدانية األوىل
لربنامج أفريقيا  .2009ومنذ عام .2002
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عمــل الدكتــور نــدورو يف املركــز الــدويل
لدراسة حفظ وترميم املمتلكات الثقافية
كموظف متفرغ مما وفر منظورا أفريقيا
مفيــدا للغايــة لتخطيــط وتنفيــذ برنامــج
أفريقيا  .2009ترك الدكتور ندورو املركز
الدويل لدراسة وترميم حفظ املمتلكات
الثقافيــة يف عــام  ،2007ليتبــوأ منصــب
املدير التنفيذي للصندوق األفريقي ملركز
الرتاث العاملي .وخالل فرتة والية الدكتور
ندورو يف الصندوق األفريقي ملركز الرتاث
العاملي ،قام بتوجيه الصندوق ليصبح
أحــد املنظمــات الرائــدة يف مجــال حفــظ
الــراث يف املنطقــة كمــا جمــع تربعــات
هامة للصندوق .وهو مدير عام إيكروم
(املركــز الــدويل لدراســة حفــظ وترميــم
املمتلكات الثقافية) منذ بداية عام .2018

خريج كلية الدراسات اإلسالمية ،جامعة
مرمرة بإســتانبول ،وحاصل عىل درجة
املاجســتري يف التاريخ من معهد العلوم
االجتماعيــة ،وعــى درجــة الدكتــوراه يف
التاريــخ احلديــث مــن معهــد الدراســات
الرتكية باجلامعة نفسها ،أستاذ مشارك
يف ميدان العلوم االجتماعية والبرشية
واإلدارية من رئاسة مجالس اجلامعات يف
تركيا .عمل يف إرسيكا خبريا ً متخصصا ً
ورئيسا ً لقسم املكتبة والتوثيق ،ويف جلان
تنظيــم املؤمتــرات والنــدوات حــول تاريــخ
القوقــاز ومنطقــة الفولغــا–أورال وآســيا
الوسطى والبلقان ،وشارك يف مؤمترات
القمة ووزراء خارجية الدول اإلسالمية،
ّ
ومثل إرسيكا يف مؤمترات وزراء الثقافة
واإلعــام .عــن مديــرا ً عامــا للمركــز يف
يناير  ،2005وما زال مستمرا ً يف منصبه.
أرشف عــى نــر عديــد الكتــب الهامــة
مثل “القدس من خالل الصور التارخيية”

بالرتكية واالجنليزية والعربية .واملصحف
الرشيف املنسوب إىل عثمان بن عفان،
نســخة متحــف طــوب قابــي رساي،
واملصحف الرشيف املنسوب إىل عيل بن
أبــي طالــب ،نســخة صنعــاء .عمــل يف
عدد من اجلمعيات اإلنسانية واملنظمات
الثقافيــة غــر احلكوميــة مثــل :اجلمعيــة
الرتكية -اإلســامية بإجنلرتا ،كما عمل
مستشــارا ً لوزيــر الدولــة يف اجلمهوريــة
الرتكية لشؤون البلقان ،وأنشأ مؤسسة
حضارة البلقان ( .)BALMEDهو عضو
مُؤســس ونائــب رئيــس منظمــة احلــوار
الرتيك-العربي الدولية .يتحدث العربية
واالجنليزيــة واليونانيــة والفارســية ،إىل
جانب الرتكية ،وميكنه التواصل باللغات
الســافية .وقد أثرى املكتبة اإلســامية
بعدد كبري من املؤلفات واملقاالت العلمية
التــي صــدرت بلغــات العالــم اإلســامي
املختلفة.
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آنّا باوليني

معجب بن سعيد
الزهراني

مدير عام معهد العالم العربي
يف باريس

حيمل دكتوراه يف األدب العام واملقارن من
جامعة السوربون عن أطروحة بعنوان:
صورة الغرب يف الرواية العربية احلديثة،
عضو هيئة تدريس قسم اللغة العربية
جامعة امللك سعود .حيمل بكالوريوس
يف اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن كليــة
الرتبية يف جامعة امللك سعود ،وشهادة
الدرجة العليا يف اللغة الفرنسية ودبلوم
الدراســات املعمقــة يف األدب العربــي
احلديث  D.E.Aمن جامعة السوربون.
هو عضو حترير مؤسس يف مجلة “دراسات
رشقية” التي تصدر من باريس ،وعضو
هيئــة حتريــر يف مجلــة “قوافــل” ،وعضــو
مجلس إدارة اجلمعية العربية السعودية
للثقافــة والفنــون ،واملــرف عــى املــادة
الثقافيــة يف املوســوعة الشــاملة عــن
اململكــة ،وعضــو مجلــس إدارة مركــز
الرتجمة جبامعة امللك سعود.
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ممثلة اليونسكو يف الدول العربية
يف اخلليج واليمن
مديرة مكتب اليونسكو اإلقليمي
يف الدوحة

لــه العديــد مــن الدراســات والبحــوث يف
مجــاالت فكريــة عامــة ويف مجــال النقــد
والرسديــات منهــا :الطهطــاوي وخرافــة
البــدء ،قــراءة نقديــة لبعــض مفاهيــم
اخلطاب العربي النهضوي ،مفهوم الرتاث
يف الفكر العربي املعارص :مقاربة حتليلية
نقدية ،مقولة الغزو الثقايف بني املعريف
واإليديولوجــي ،أوهــام العامليــة :قــراءة
نقديــة مقارنــة ملفهــوم “العامليــة” ،حنــو
نظريــة جماليــة عربية-إســامية.

حاصلة عىل درجة املاجستري يف الهندسة
املعمارية والتخطيط احلرضي واإلقليمي
للبلــدان الناميــة مــن معهــد الهندســة
املعمارية يف مدينة البندقية يف إيطاليا،
ودرجــة الدكتــوراه يف الهندســة احلرضيــة
واالقليمية من كلية الهندسة يف جامعة
بولونيــا بإيطاليــا .انضمــت إىل منظمــة
اليونســكو كخبــر مشــارك يف مكتــب
اليونسكو يف عمان ،وتم نقلها يف البداية
إىل إدارة اآلثار بوزارة السياحة األردنية
من اجل إدارة أعمال الرتميم والصيانة
وتنفيذهــا يف الرقيــم وقــر عمــرة .ويف
يوليه  ،2000تقلدت منصب رئيس وحدة
البلدان العربية .أسهمت باوليني يف إعادة
التأهيل الطويل األجل ملنتقيات املتحف
الوطني الكويتي وإعداد االسرتاتيجيات
الوطنيــة للتنميــة الثقافيــة يف أبــو ظبــي
واليمن .كما عملت مسؤولة عن أمانة
جلنة التنسيق الدولية لصون الرتاث

الثقــايف العراقــي يف قســم املتاحــف
واملقتنيــات الثقافيــة يف قطــاع الثقافــة،
حيث ُكلفت باألنشطة التشغيلية وبناء
القدرات ،مبا يف ذلك التدريب بالتعاون
مــع املجلــس الــدويل للمتاحــف واملركــز
الدويل لدراسة حفظ وترميم املمتلكات
الثقافية .وهي عضو يف املجلس الدويل
للمتاحف واجلمعية اإليطالية للمهندسني
املحرتفني.

29

محمد عبد اهلل
يونس

خبري الرتاث اإلسالمي يف إيسيسكو
(املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم
والثقافة) يف الرباط باململكة املغربية.
أستاذ مساعد يف اآلثار اإلسالمية
بكلية اآلثار جامعة الفيوم ،مرص.

دكتوراه يف اآلثار اإلسالمية من جامعتي
القاهــرة ويينــا األملانيــة ،لــه العديــد
مــن البحــوث الدوليــة يف مجــال اآلثــار
واملسكوكات والتاريخ اإلسالمي ،إضاف ًة
مؤلفات منشور ٍة باإلجنليزية والعربية.
إىل
ٍ
أجنز العديد من املهام العلمية والبعثات
من وزارة التعليم العايل املرصية ،واالِحتاد
األوربي ،واملجلس الدويل للمسكوكات،
وكذلــك مــن بعــض اجلامعــات األملانيــة.
شــارك يف العديــد مــن املؤمتــرات الدوليــة
يف كل من أملانيا وروسيا وإيطاليا وتركيا
والعديد من الدول العربية .درس العديد
مــن فــروع اآلثــار اإلســامية يف جامعتــي
الفيوم واإلسكندرية.
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أحمد علي الزين
كاتب وإعالمي

درس املوسيقى واملرسح يف اجلامعة اللبنانية
ببريوت .بدأ حياته املهنية كصحفي وروايئ،
وألف مقاالت ورسائل افتتاحية لصحف
النــداء والنهــار والســفري واحليــاة وزهــرة
اخلليج .يف عام  ،1986أنتج وألّف وق ّدم
عرشات املؤلفات الكوميدية والعروض
السياسية لراديو صوت الشعب .وبالنسبة
للتلفزيــون ،أخــرج للتلفزيــون الرســمي
اللبنــاين أفــام وثائقيــة عــن الفنانــن
اللبنانيني املعارصين وغريهم من املطربني
واملوسيقيني والكتاب والشعراء املعارصين.
كما ساهم يف حترير وإنتاج عدة حلقات
من الربنامج احلواري “حوار العمر” ،الذي
قدمتــه جيزيــل خــوري وأذيــع عــى قنــاة
ال بــي يس .ويف تلفزيــون أبوظبــي ،قــام
بتحريــر وإخــراج برنامــج قــراءات ،وهــو
برنامج يعرض أحدث الكتب وأهمها.

كمــا قــام بكتابــة وحتريــر وإخــراج سلســلة
مــن األفــام الوثائقيــة القصــرة عــن
مشــاهري القــرن العرشيــن مثــل زكريــا
أحمــد ومحمــد عبــد الوهــاب وأســمهان
وأم كلثــوم وعبــد احلليــم حافــظ وفريــد
األطــرش وليــى مــراد ومحمــد القصبجــي
وفــروز .وقــد ُعرضــت إحــدى مرسحياتــه
(رؤيــا) عــى مــرح اليونســكو يف بــروت
عــام  .2000كمــا صــدر لــه روايــة “الطيــون”
و“خربــة النــواح” و“معــر النــدم” و“حافــة
النســيان” .وكانــت أدرجــت روايــة “حافــة
النسيان” ،املجلد األول من ثالثية عبد
اجلليل غزال ،يف سلسلة بانيبال .يف عام
 ،2003بــدأ عــرض سلســلة مــن األفــام
الوثائقيــة بعنــوان “روافــد” وبثهــا عــى
قنــاة العربيــة اإلخباريــة .حــازت سلســة
“روافد” عىل اجلائزة الذهبية ألفضل برنامج
ثقايف وتعليمي يف مهرجان اخلليج العارش
لإلذاعــة والتلفزيــون.
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يوسف فضل
حسن

زكي أنور نسيبة

وزير دولة يف حكومة دولة اإلمارات
العربية املتحدة

عمل السيد نسيبة يف احلكومة اإلماراتية
ومرتجمـا ً فوريـا ً لرؤســاء دولــة اإلمــارات
العربية املتحدة منذ عام  .1968وكان قبل
ذلــك مســاعدا لوزيــر اخلارجيــة والتعــاون
الدويل يف وزارة اخلارجية واملستشار الثقايف
يف املحكمة الرئاسية اإلماراتية .ولد نسيبة
يف القــدس وتلقــى تعليمــه يف القــدس
واململكــة املتحــدة ،وبــدأ حياتــه املهنيــة
كصحفــي يف عــام  .1967أصبــح نســيبة
مديــر املعلومــات يف أبــو ظبــي ،ويف عــام
 ،1975أصبــح مديــر املكتــب اإلعالمــي
لصاحــب الســمو رئيــس الدولــة ثــم
مستشــاره اخلــاص ،وذلــك خــال عملــه
كمرتجم شخيص للرئيس .كما تم تعيني
الســيد نســيبه يف العديــد مــن اجلهــات
العامة واخلاصة التي تعمل عىل تطوير
االســراتيجيات الثقافيــة والتعليميــة،
وعضوا ً يف العديد من املجالس،مجلس
إدارة جامعة باريس السوربون -أبو ظبي
ومجلــس أمنــاء جامعــة أبوظبــي.
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خترج نسيبة من جامعة كامربيدج باململكة
املتحــدة ،وحصــل عــى درجــة املاجســتري
يف االقتصاد .وقد نرش ترجمات للشعر
اخلليجي والعربي إىل عدة لغات أوروبية
وأسهم بسلسلة من املقاالت يف املجالت
والصحــف .كمــا حصــل عــى عــدد مــن
األوسمة العربية والدولية املرموقة .كما
حصل عىل درجة الدكتوراة الفخرية يف
العلــوم اإلنســانية مــن جامعــة القــدس
يف عام  2014تقديرا ً ملسريته الزاخرة.

مدير مؤسس جلامعة الشارقة،
اإلمارات العربية املتحدة
مدير جامعة أم درمان اإلسالمية

دكتــوراه يف التاريــخ اإلســامي ،مدرســة
الدارســات الرشقيــة اإلفريقيــة ،جامعــة
لنــدن ،شــهادة القانــون العــايل ،وزارة
العدل ،رئيس كريس الدارسات الرتكية،
مبعهد الدارسات اإلفريقية واآلسيوية،
مديــر جامعــة اخلرطــوم ،مديــر جامعــة
أم درمــان اإلســامية .لــه العديــد مــن
املؤلفات منها :مقدمة يف تاريخ املمالك
اإلسالمية يف السودان الرشقي ،العالقة
بني الثقافة العربية والثقافة اإلفريقية،
اإلســام يف إفريقيا والكثري من األوراق
العلميــة باللغــات املختلفــة.
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ريتا عوض

راسم بدران

ناقدة أدبية وخبرية يف شؤون الثقافة
والفنون والرتاث الثقايف والعالقات
الثقافية.

ماجســتري يف النقــد املقــارن ونقــد الشــعر
العربي احلديث ،ودكتوراه يف دراسة الشعر
اجلاهيل ونقده .نرشت عددا من الكتب
والدراسات العلمية والنقدية يف الشعر
العربي احلديث والكالسييك والنظريات
النقديــة األدبيــة ،وحــررت العديــد مــن
الكتــب يف الفنــون والثقافــة والــراث،
والقضيــة الفلســطينية عامــة وقضيــة
القــدس خاصــة ،إىل جانــب رئاســة حتريــر
املجلــة العربيــة للثقافــة ،وحتكيــم عــدد
من املجالت األكادميية والعلمية واجلوائز
األدبية .تولّت رئاسة إدارة الثقافة ووحدة
فلســطني يف ألكســو (املنظمــة العربيــة
للرتبيــة والثقافــة والعلــوم)ّ ،
نظمــت
وشــاركت يف عــدد كبــر مــن املؤمتــرات
والندوات وامللتقيات اإلقليمية والدولية،
واكتسبت خربة واسعة يف العمل الثقايف
والدبلوماسية الثقافية واإلدارة الثقافية
والعالقــات الدوليــة.
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تعاونت مع عدد من املنظمات الدولية
كاليونسكو وإيكروم والوايبو ،يف تنفيذ
مشــاريع وعقــد مؤمتــرات وورشــات عمــل
ودورات تدريبية للمنطقة العربية .منذ
عام  ،2012خبرية ومستشارة مستقلة يف
املجــاالت الثقافيــة والرتجمــة والتحريــر،
وتواصل البحث والتأليف والنرش يف مجال
النقد األدبي للشعر العربي.

ريكاردو كرم

معماري ورئيس رشكة “دار العمران”
يف اململكة األردنية الهاشمية.

إعالمي ومحاور

أحد أعالم العمارة العربية املعارصة وأحد
أبرز رواد الفكر املعماري العربي املعارص
مبا أسسه من خالل مدرسته الفكرية،
يعمل كمستشار معماري إلعادة تقييم
املخطــط الرئيــي والتصميــم للجامعــة
اإلســامية يف كواالملبــور ،وهــو عضــو
منتخــب يف املجلــس األكادميــي للعمــارة
العاملية يف صوفيا ،وعضو جلنة التحكيم
اخلاصــة جبائــزة إيكروم-الشــارقة حلفــظ
الــراث الثقــايف يف املنطقــة العربيــة .مــن
أهم مشــاريعه قرص احلاكم يف الرياض،
املكتبة احلسينية يف جامعة الريموك يف
إربد ،ومبنى أمانة عمان الكربى واملسجد
الكبري يف السعودية.

أحــد أبــرز اإلعالميــن عــى الســاحة
العربيــة ،انفــرد مبحــاورة عــدد كبــر مــن
أبرز الشخصيات العربية والعاملية املؤثّرة،
حققت برامجه نسب مشاهدة عالية،
ٌ
“حديث
نذكر منها“ :مع ريكاردو كرم”،
آخر”“،وجوه املدينة”“ ،عراقيون”“ ،وراء
الوجوه” ،و”مرايا” .أطلق “تكريم” كمنصة
تســتعرض ســنويا ً مجموعــة مــن العــرب
الذين يشكلون قدوة يف مجاالت اخلدمات
اإلنســانية ،الفنــون ،الثقافــة ،العلــوم،
البيئة ،التعليم واألعمال .نرش كتابني،
األول حمــل عنــوان “حاورتهــم” والثــاين
بعنوان “باريس اللبنانية” .حاز عىل أوسمة
وجوائــز عـ ّدة منهــا :وســام االســتحقاق
الوطني الفرنيس من رتبة فارس ،جائزة
مهرجان بريوت الدويل ،جائزة جمعية
خرجيي اجلامعة اللبنانية األمريكية لإلجناز،
جائزة مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل
خليفة للثقافة والبحوث .أدرجت مجلة
“تايم آوت” اسمه ضمن الحئة “الرجال
العــرة األكــر تأثــرا يف بــروت” وضمــن
الحئة “أبرز أربعني لبناين يف العاصمة”.
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نصير شمه

مؤلف موسيقي وعازف عود
سفري النوايا احلسنة لليونسكو
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ختــرج مــن معهــد الدراســات النغميــة يف
بغداد عام 1987م ،وختصص يف العزف عىل
آلة العود .مغرم منذ بداياته بالصوفية
تعمق يف قراءة الطرق الصوفية العرش وما
اشتق منها فيما بعد وسرية الصوفيني
الكبار .له الكثري من األعمال يف قراءة
الشعر موسيقيا .ألف العديد من القطع
املوسيقية منها :قصة حب رشقية ،إرشاق،
ألجل أطفال العراق ،حالة وجد ،رحلة
األرواح .وضع املوسيقى التصويرية للعديد
من األعمال املرسحية العراقية والعربية
ولإلذاعــة والتلفــاز ولألفــام الوثائقيــة،
وشارك يف الكثري من التجارب مع فنانني
عامليــن كبــار .حصــل عــى العديــد مــن
اجلوائز التقديرية والتكرميية آخرها لقب
“فنان اليونسكو للسالم  ”2017يدير حاليا
مدرسة بيت العود العربي يف القاهرة،
إضافــة إلرشافــه عــى فــرع بيــت العــود
العربــي يف أبــو ظبــي ،وبيــت العــود يف
قســطنطينة باجلزائــر ،وبيــت العــود يف
مكتبة اإلسكندرية .وهو مهتم مبؤسسة
طريق الزهور التي تعنى بعالج وتعليم
أطفال العراق ،وبالقضايا اإلنسانية عىل
امتداد الوطن العربي والعالم.

حسن أشكناني

أستاذ مساعد األنرثوبولوجيا (علم
اإلنسان) وآثار اخلليج العربي القديم
يف كلية العلوم االِجتماعية ،جامعة
الكويت

دكتــوراه مــن جامعــة ســاوث فلوريــدا يف
أمريــكا عــام  ،2014ســاهم يف إنشــاء أول
متحف لألنرثوبولوجيا يف جامعة ساوث
فلوريدا -الواليات املتحدة األمريكية .كاتب
يف مجلــة الــراث ،ويف مجلــة النــراس
الصــادرة مــن اِحتــاد طلبــة الكويــت فــرع
الواليات املتحدة األمريكية ،كاتب صديق
يف جريــدة املنتــدى يف ديرتويــت بواليــة
ميشــغن يف أمريــكا ،عضــو يف املنظمــة
العاملية للفولكلور الشعبي  IOVالتابع
لألمم املتحدة يف فيينا ،عضو يف منظمة
مجتمع ناشيونال جيوغرافيك -أمريكا،
عضــو يف معهــد اآلثــار األمريــي ،SAA
وعضــو يف متحــف ومعهــد الدراســات
الرشقية .ASORألّف كتاب ”:قوة دملون
والتفاعــل احلضــاري يف العــر الربونــزي”
(باللغــة اإلجنليزيــة) ،وكتــب يف مجلــة
املتحــف العربــي.

حسن أوريد

كاتب وسيايس
أستاذ العلوم السياسية يف جامعة
محمد اخلامس وجامعة بوردو

دكتــوراه دولــة يف العلــوم السياســية،
دبلومــايس ســابق ،عمــل كمستشــار
ســيايس يف ســفارة املغــرب بواشــنطن،
وناطق رسمي باسم القرص املليك ،ووايل
جهة ،ومؤرخ اململكة ،حاصل عىل جائزة
بوشكني لآلداب من احتاد كتاب روسيا.
وهــو حاليـا ً أســتاذ العلــوم السياســية يف
جامعــة محمــد اخلامــس وبــوردو ،وهــو
مؤسس مركز طارق بن زياد للدراسات
واألحباث ،ومستشار علمي ملجلة زمان
(املغربية) بالعربية والفرنسية .ومن نتاجه
األدبــي والعلمــي :اإلســام الســيايس يف
امليــزان (احلالــة املغربيــة) ،جــذور الوهــن
العربي (بالفرنسية) Aux origines du
 ،marasme arabeنظرات يف الغرب
(بالفرنسية) ,Regards sur l’Occident
 ،2017املوريســي (روايــة) ثــاث طبعــات
باملغرب ،بالعربية والفرنسية ،ستصدر
قريبا عن الهيئة العامة للكتاب مبرص.
ســرة حمــار (روايــة) أربــع طبعــات (دار
األمــان) ،ربيــع قرطبــة (روايــة) املركــز
الثقــايف العربــي.

وهــو كاتــب عمــود يف الــرق األوســط
واحليــاة والبيــان اإلماراتيــة ،كاتــب رأي
يف القدس العربي ،كاتب رأي يف مجلة
زمــان (املغربيــة) بالعربيــة والفرنســية.
شارك يف تغطية مراسم جنازة احلسن
الثاين لـ  CNNباللغة اإلجنليزية ،وتغطية
االنتخابــات األمريكيــة الرئاســية ،2012
لــسكاي نيــوز العربيــة يف “أبــو ظبــي”،
ومشارك يف قناة فرانس 24ـ عقب رضبات
الباتكالن.
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بالل البدور

رئيس جمعية حماية اللغة العربية،
اإلمارات العربية املتحدة
باحث وكاتب وشاعر

عضــو يف الســلك الدبلومــايس والقنصــي
بدرجة وزير مفوض يف العام  ،2014شغل
منصب الوكيل املساعد لشؤون الثقافة
والفنون يف وزارة الثقافة والشباب وتنمية
املجتمــع ،عمــل ســفريا ً لدولــة اإلمــارات
العربية املتحدة لدى األردن وانتخب رئيسا ً
جلمعية حماية اللغة العربية ونائبا ً لرئيس
مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم ،وهو
عضــو األمانــة العامــة جلائــزة محمــد بــن
راشد للغة العربية .وشكل بالل البدور
منوذجـا ً متميــزا ً يف إثــراء احلــراك الثقــايف
داخــل وخــارج دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحدة ،وله العديد من املؤلفات البحثية
خصوصا ً يف الرتاث اإلمارايت.
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يوسف الحسن

باحث وكاتب ودبلومايس سابق

حيمــل يوســف احلســن درجــة الدكتــوراه
يف العلــوم السياســية ،عمــل يف الســلك
الدبلومايس منذ عام  1972ومثّل الدولة يف
العديد من املؤمترات والندوات اإلقليمية
والدولية ،ويف اِجتماعات اجلمعية العامة
لألمــم املتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة
ومنظمــة املؤمتــر اإلســامي .أرشف عــى
تنظيم الندوة الدبلوماسية السنوية التي
تنظمهــا وزارة اخلارجيــة بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة منــذ عــام  ،1986كمــا
رأس حترير مجلة الدبلومايس ،وهو عضو
يف العديــد مــن اجلمعيــات واملنظمــات
الثقافيــة والفكريــة واإلنســانية العربيــة
منها والدولية .هو أحد مؤسيس جريدة
اخلليــج اإلماراتيــة عــام  ،1970وكان أول
رئيس حترير لها .وهو باحث مختص يف
العالقات الدولية ،واحلوار بني احلضارات،
وأمن اخلليج العربي .صدرت له العديد
مــن املؤلفــات أبرزهــا :احلركــة املســيحية
األصولية يف الواليات املتحدة األمريكية،
ِاندمــاج :دراســة يف العالقــات اخلاصــة
بــن إرسائيــل وأمريــكا ،حنــو دبلوماســية
عربيــة معــارصة ،مســتقبل دولــة الرفــاه
يف اخلليــج ،واحلــوار اإلســامي املســيحي،
كمــا قــام بتحريــر العديــد مــن املؤلفــات
منهــا“ :حــوار احلضارات”،و“اإلمــارات
وحقــوق اإلنســان”.

محمد صبحي

كاتب وسيايس
جنم مرسحي وتلفزيوين وسينمايئ
ممثل ومخرج

حاصــل عــى بكالوريــوس املعهــد العــايل
للفنون املرسحية من أكادميية الفنون،
قسم التمثيل واإلخراج املرسحي يف مرص.
أسّ س أول معمل مرسحي عام  1970باسم
“استوديو املمثل” وقدم من خالله عددا ً
من األعمال منها :هاملت (شكسبري)،
ميديــا (جــون أنــوي) ،ثــم أســس “فرقــة
ســتوديو  ”80قــدم مــن خاللهــا أعمــاال ً
منها :املهزوز ،املتحذلقات ،البغبغان،
الهمجــي ،ختاريــف .وأخــرج العديــد مــن
املرسحيات منها :الزيارة  ،عىل بالطة .ثم
قدم من متثيله وإخراجه :ماما أمريكا،
عائلة ونيس ،الفن أصل احلضارة ،كارمن.
لــه مســاهمات كرميــة يف مجــال تطويــر
الفــن ومؤسســاته حيــث أســس وأنشــأ
عدة مسارح مع جتهيزاتها منها :مرسح
الليسية باإلسكندرية ،ومرسح نيو أوبرا
مبيدان األوبرا ،ومرسح الفردوس مبيدان
البعوث.

ويف مجــال العمــل اخلــري أنشــأ مدينــة
سنبل بطريق مرص-اسكندرية الصحراوي
لتعليم األطفال املرشدين واأليتام الفنون
الرفيعة باإلضافة إىل التعليم األسايس،
وتضم هذه املدينة دار مسنني للفنانني
ومتحف للفنون .هو سفري النوايا احلسنة
ملؤسسة  FACEلألطفال واأليتام وأطفال
الشــوارع ،وهــو عضــو ســابق يف املجلــس
القومي حلقوق اإلنسان املرصي ،وعضو
املجلس القومي للمرأة ،وعضو املجلس
األعىل ملكافحة اإلرهاب .له العديد من
األفالم السينمائية مثل :الكرنك ،وراء
الشمس ،بالوالدين إحسانا ،الشيطانة
التــي احبتنــي ،محامــي حتــت التمريــن،
بطل من الصعيد ،رجل بسبعة أرواح،
وعدة مسلسالت تليفزيونية منها :جنة
الفــردوس ،يف بيتنــا رجــل ،أيــام املــرح،
ملــح األرض ،أنــا وهــؤالء ،رجــل غنــي
فقــر جــداً ،ســتة أجــزاء ملسلســل ونيــس
وأحفاده ،برنامج ما فيش مشكلة عىل
قنــاة  .CBCحــاز عــى التكريــم واجلوائــز
الكثــرة مثــل :جائــزة الدكتــورة ســعاد
الصباح لإلبداع الفكري ،وتكريم مهرجان
املرسح العربي بتونس ،وجائزة أحســن
ممثل أوسكار ،وتكريم من سمو الشيخ
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي
حاكم الشارقة للعمل التطوعي ،وتكريم
قناة  CBCللفن والتطوع .حاصل عىل
دكتــوراه فخريــة مــن اجلامعــة األمريكيــة
بكاليفورنيا ،وماجستري فخري من جامعة
كمربيدج الربيطانية.
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سعاد عامري

مراد بوتفليقة

كاتبة ،مهندسة معمارية متخصصة
يف حفظ الرتاث ،ناشطة سياسية
واجتماعية.

ألفــت أعمــاال ً نالــت استحســانا ً دوليـاً:
“شــارون وحمــايت” (رانــدوم هــاوس،
 ،)2005وقد اعتمدت فيه حس الفكاهة
والسخرية لوصف العبثية وقسوة العيش
حتت احلصار اإلرسائييل الطويل .وقد تُرجم
الكتــاب إىل  20لغــة وحصــل عــى جائــزة
فيارجييو  -فريسيليا اإليطالية لعام .2004
وكذلك ألفت رواية باسم “لن خترس شيئا
إال حياتــك” :رحلــة مــن  18ســاعة مــع
مراد” (بلومزبري .)2010 ،وأحدث كتبها
هو “جولدا نامت هنا” (بلومزبري )2015
الذي يصف معنى فقدان الوطن وعدم
الشــعور “باملوطــن” مــرة أخــرى ،وقــد فــاز
الكتاب جبائزة نونينو اإليطالية (.)2014
وهــي مهندســة معماريــة متخصصــة يف
احلفــاظ عــى الــراث ،وهــي تقــول إنهــا
أصبحت كاتبة من قبيل الصدفة املحضة
يف ســن اخلمســن مــن عمرهــا .أسســت
مركــز املعمــار الشــعبي “رواق”؛
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وهي منظمة غري حكومية مقرها يف رام
اهلل بفلسطني .وفازت بالعديد من اجلوائز
الدولية (جائزة األمري كالوس ،وجائزة
كاري ستون للتصميم االجتماعي ،وجائزة
اآلغا خان للعمارة لعام  .)2014جنح مركز
رواق يف حتويل عملية إعادة تأهيل املعالم
واملباين التارخيية إىل وسيلة للقضاء عىل
الفقــر وخلــق فــرص العمــل وأصبــح أداة
للتنمية االجتماعية واالقتصادية للفئات
املهمشــة (النســاء واألطفــال) يف املناطــق
الريفية يف فلسطني ،وهو ما تشري إليه
سعاد عامري بأنه من “األماكن العامة
واملباين الرامية إىل التغيري االجتماعي”.
ملزيد من املعلومات عن سعاد عامري،
يرجى مشاهدة حلقتها عىل TED Talk
بعنوان “عميل هوايتي :انظر ملا يف داخلك؛
وليس يف داخل اآلخرين”

مدير حفظ وترميم الرتاث الثقايف يف
وزارة الثقافة اجلزائرية.
أستاذ مساعد يف قسم العمارة جبامعة
البليدة باجلزائر.

مهنــدس معمــاري متخصــص يف حمايــة
املعالم التارخيية واحلفاظ عليها ،وأكمل
الدكتــوراه يف الرتميــم احلــري مــن كليــة
الهندســة املعماريــة يف بوليتكنيــكا دي
بــاري ،إيطاليــا ،مــع أطروحــة بعنــوان:
“طرطــوس” (ســورية) .يأخــذ عــى عاتقــه
مســؤولية وتنســيق عــدد مــن مشــاريع
البحــث والتدريــب ،مثــل :دورة ختصــص
الدراســات العليــا حــول ترميــم وتأهيــل
وإظهــار قصبــة اجلزائــر وفقـا ً للتقنيــات
التقليدية واستخدامها االبتكاري ،مبادرة
التدريــب يف املوقــع مــن قســم الهندســة
املعمارية يف البليدة ملساعدة وزارة الثقافة
اجلزائرية وهو مؤلف عدة منشورات عن
حفــظ الــراث الثقــايف.

سلمى سمر
دملوجي

مهندسة معمارية.
أستاذ يف مؤسسة بن الدن للعمارة يف
العالم اإلسالمي يف كلية الهندسة
والعمارة ،اجلامعة األمريكية يف بريوت.

خترجــت مــن كليــة الهندســة املعماريــة
والكليــة امللكيــة للفنــون يف لنــدن،
وعملــت مــع املهنــدس املعمــاري املــري
حســن فتحــي ( )1976-1975و ( 1983إىل
 .)1984ويف عام  ،2008أنشأت مع زمالئها
“مؤسســة دوعــن للعمــارة الطينيــة” يف
املكال ،حرضموت ،اليمن ،وكانت تبارش
مشاريع استصالح األرايض وإعادة تأهيلها.
بذلــت دملوجــي عمـاً ميدانيـا ً مكثفـا ً
وأجــرت حبوثـا ً حــول الهندســة املعماريــة
يف املنطقة العربية .وقد ألفت أكرث من
 12مقالة منها :زيليج ،وهو فن اخلزف
املغربــي ( )1993مــع جــون هيدجيكــو،
وعمارة عمان ( ،)1998وعمارة اإلمارات
العربيــة املتحــدة ( ،)2006وعمــارة اليمــن
( .)2007وكان أحــدث كتبهــا “الهندســة
املعمارية األخرى” :علم الهندسة واألرض
والهندسة العامية (Leon Inaugurale
 ،)de l’cole de Chaillotوقــد نـ ُـر
الكتــاب يف باريــس يف عــام  2015وتــم
إدراجــه يف قامئــة أكادمييــة “Acadmie
d’Architecture for the Prix du
.”Livre d’Architecture
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طارق والي
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طالل عقيلي

معماري ومصمم عمراين

معماري باحث وكاتب

مؤسّ س مركز طارق وايل للعمارة والرتاث
وهو أحد منابر العمارة يف مرص ،يهدف
إىل حتقيق احلياة األفضل لإلنسان واملجتمع.
حاصل عىل دكتوراه يف التخطيط العمـراين
مــن جامعــة القاهــرة وعــى العديــد مــن
الشهادات واجلوائز التقديرية منها جائزة
منظمــة العواصــم واملــدن اإلســامية يف
التأليف من املرتبة األوىل يف مجال العمارة
 1998له العديد من املؤلفات واإلصدارات
منها :لطائف العمران يف دراسة املكان،
نهج البقاء يف عمارة الصحراء ،النظرية
العمرانيــة يف العــر اخللدونيــة ،البيــان
والتبيــان يف العمــارة والعمــران ،نهــج
الواحد يف عمارة املساجد ،ونهج البواطن
يف عمارة املساكن.

حيمل دكتوراه يف الهندسة املعمارية من
اجلامعــة التقنيــة يف برلــن ،وهــو عميــد
كلية الهندسة املعمارية بدمشق سابقا ً
وأستاذ التصميم وختطيط املدن ،محارض
يف اجلامعات واملعاهد واملؤسسات العلمية
العربيــة واألجنبيــة ،باحــث يف العمــارة
العربيــة اإلســامية .نــر العديــد مــن
األحبــاث حــول العمــارة الرتاثيــة وختطيــط
املــدن والتخطيــط اإلقليمــي .مــن أهــم
مؤلفاته كتاب “اجلامع األموي يف دمشق”.

صاحبة السمو
الملكي األميرة
وجدان الهاشمي

رئيسة اجلمعية امللكية للفنون اجلميلة

دكتوراه يف تاريخ الفن اإلسالمي من كلية
الدراســات الرشقيــة واإلفريقيــة جبامعــة
لندن .سفرية اململكة األردنية يف إيطاليا
ِّ
مؤسســة وعميد كلية
ســابقا ،كما أنها
الفنون والتصميم يف اجلامعة األردنية،
ومحررة الفن اإلسالمي ملوسوعة احلضارة
ِّ
ومؤسســة املتحــف الوطنــي
اإلســامية،
األردين للفنون اجلميلة ،واجلمعية امللكية
ٌ
ٌ
كبرية
مساهمات
للفنون اجلميلة ،ولها
يف تطوير الفنون والرتاث اإلسالمي عىل
املســتوى األكادميــي يف األردن .كــم أنهــا
مندوب وزارة اخلارجية األردنية إىل برنامج
األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ،وهــي أول اِمــرأة
تدخــل وزارة اخلارجيــة األردنيــة .لهــا 16
كتــاب حــول الفــن اإلســامي باللغتــن
العربيــة واإلجنليزيــة ،ولهــا  38معرضـا ً
فرديـا ً و 100معرضـا ً جماعيـا ً وبينــايل يف
كل مــن العالــم العربــي وأوروبــا وآســيا
والواليــات املتحــدة.
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واسيني األعرج

جاد ثابت

روايئ وأكادميي

حاصل عىل دكتوراه بعنوان “نظرية البطل
يف الرواية العربية” من جامعة دمشق،
وهو أستاذ كريس جبامعة اجلزائر املركزية
وأستاذ كريس جبامعة السوربون .قبل أن
يتفرغ للكتابة الروائية ،كان نائب رئيس
احتاد الكتاب اجلزائريني ومؤسس ومرشف
عــى مجلــة االحتــاد .أرشف عــى إصــدار
السلسلة األدبية “أصوات الراهن” التي
تهتم بالتجربة األدبية الشابة يف اجلزائر.
ســاهم كــروايئ يف العديــد مــن النــدوات
العربيــة والعامليــة املتعلقــة مبوضوعــات
الكتابة وحتديات الفكر العربي ،وغريها.
أعد وأنتج برنامج أهل الكتاب التلفزيوين
عن الكتاب واملقروئية يف اجلزائر والوطن
العربي .أنتج سلسلة الديوان التلفزيونية
التــي حتــاول أن تنجــز أنطولوجيــا مرئيــة
عن الكتاب منذ بداية القرن العرشين.
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من أعماله الروائية واألدبية :نوار اللوز،
ضمــر الغائــب ،الليلــة الســابعة بعــد
األلــف ،ســيدة املقــام ،حارســة الظــال،
ذاكرة املاء ،رشفات حبر الشمال ،طوق
الياســمني ،البيــت األندلــي ،رمــاد
الرشق ،أصابع لوليتا ،مملكة الفراشة،
العربــي األخــر ،الشــعر اجلزائــري .حائــز
عىل جائزة الرواية اجلزائرية عىل مجمل
أعماله الروائية ،جائزة التليفزيون األوىل
للحصص الثقافية اخلاصة وجائزة الكتاب
الذهبي ،وجائزة اإلبداع العربي ،وجائزة
كتارا للرواية العربية.

معاوية ابراهيم

مهندس معماري ومخطط

عالم آثار ومؤرخ

رئيــس نقابــة احتــاد املعماريــن العــرب
ورئيــس الفــرع اللبنــاين للمهندســن
واملعماريــن وعضــو يف جلنــة اليونســكو
للرتاث العاملي .يعمل بني بريوت وباريس،
خربته متعددة املجاالت ما بني التصميم
والبحوث ،التي متتد عرب مجاالت املشاهد
احلرضيــة التارخييــة ،وتصميــم الفضــاء
العام ،وإعادة تأهيل وتنشيط النسيج
العمراين التقليدي ،ووضع اسرتاتيجيات
لالســتدامة ومنــو املجتمــع املحــي ،فضــا
عن اإلسكان االجتماعي واملرافق العامة.
وهــو مؤلــف العديــد مــن املنشــورات
األكادمييــة عــن احلــرب وإعــادة اإلعمــار،
وعن العالقة بني الرتاث واحلداثة .درس
الهندســة املعماريــة يف املعهــد الوطنــي
للفنــون اجلميلــة يف اجلامعــة اللبنانيــة
وكليــة الهندســة والعمــارة يف اجلامعــة
األمريكيــة يف بــروت ومدرســة بليفيــل
للهندســة املعماريــة يف باريــس باإلضافــة
إىل كليــة باريــس للشــؤون الدوليــة يف
العلــوم  Poيف باريــس.

ممثــل األردن الســابق يف جلنــة الــراث
العاملي يف اليونيسكو والرئيس السابق
جلمعيــة أصدقــاء اآلثــار ،وكان أســتاذا ً
جامعيـا ً وعميــدا ً للبحــوث والدراســات
العليا يف جامعة اإلرساء اخلاصة باألردن.
حيمل شهادة دكتوراه من جامعة برلني
احلــرة .وهوعميــد ســابق كليــة اآلداب
والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية
مؤسس ملعهد اآلثار واألنرثوبولوجيا
ومدي ٌر
ٌ
يف جامعة الريموك باألردن .أسّ س وحارض
يف قسم اآلثار يف جامعة السلطان قابوس
ـات تنقيــب ومشــاريع
ب ُعمــان .وقــاد بعثـ ٍ
حبثية يف فلسطني واألردن وأملانيا والبحرين
والكويــت واليمــن وعمــان .حصــل عــى
جائزة وســام اِســتحقاق جمهورية أملانيا
االِحتادية وجائزة االِحتاد العام لآلثاريني
العرب وجائزة جامعة فيالدلفيا .ألّف
وح ّرر العديد من املجلدات وله ما يزيد
عن  100مقال يف جرائد وكتب متخصصة.
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سهير زكي
حواس

أستاذ العمارة والتصميم العمراين
بقسم الهندسة املعمارية ،بكلية
الهندسة -جامعة القاهرة.
خبريٌ اِستشــاريٌ ومنســق وزارة اإلســكان
واملجتمعات اجلديدة .ترأس حاليا ً وحدة
التدريــب يف املنظمــة الوطنيــة للتنســيق
ٌ
رائدة يف توثيق عمارة القاهرة يف
العمراين.
القرن  ،19وهي مؤلِّفة موسوعة القاهرة
كتب وأكرث
اخلديوية عام  ،2002لها ستة
ٍ
من  50حبثا ً يف املجالت الوطنية والدولية.
وهــي عضـ ٌو يف العديــد مــن املنظمــات
واللجــان الوطنيــة والدوليــة ،كمــا أنهــا
عضــو مجلــس إدارة  ،NOUHوعضــو
باللجنة املعنية بتجهيز “مرشوع امليثاق
العربي للحفاظ عىل الرتاث املعماري يف
الدول العربية” يف املجلس األعىل لآلثار.
وهــي عضـ ٌو بلجنــة قانــون البنــاء اجلديــد
الّــذي يناقشــه الربملــان يف املــادة اخلاصــة
مبستويات ولوائح التنسيق العمراين.
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سعد المسعودي
أكادميي وإعالمي

يهتــم ســعد املســعودي بالدراســات
املتخصصــة باإلعــام والثقافــة ،أسّ ــس
مــع متخصصــن يف علــم الــراث واآلثــار
“ملتقى مالحقة اآلثار املرسوقة” الذي جنح
يف حجز الكثري من اآلثار الِسرتدادها عرب
السفارات .حيرص املسعودي عىل حضور
مؤمترات يونيسكو واملؤمترات الدولية التي
تنــادي بنــر ثقافــة التســامح والســام
واحلفــاظ عــى اآلثــار وينــادي بنقــل اآلثــار
مــن املناطــق املضطربــة اىل أماكــن أكــر
امنا ً عىل أمل عودتها بعد عودة السلم.
يعمــل إعالميـا ً يف راديــو مونــت كارلــو يف
فرنسا ومراسالً متجوال ً يف قناة العربية.
غطــى احلــرب العراقيــة -اإليرانيــة وحــرب
الكويــت وأفغانســتان والغــزو األمريــي
للعــراق ووثـّـق رسقــة املتحــف العراقــي يف
بغداد ،ثم نرش قامئة املتورطني يف تهريب
اآلثار يف الصحافة العراقية.

إحسان فتحي

منذر جمحاوي

مؤرخ وناقد يف الفن والعمارة.
أستاذ الهندسة املعمارية يف جامعة
عمان باألردن .يف عام .1978

مدير عام دائرة اآلثار ،األردن.

حصــل عــى درجــة الدكتــوراه يف احلفــاظ
عىل املناطق احلرضية من قسم التخطيط
العمراين واإلقليمي ،جامعة شيفيلد،
اململكة املتحدة .نرش أكرث من  100كتاب
وورقــة حبثيــة ،وشــارك يف الكثــر مــن
املؤمترات العاملية وكان املتحدث الرئييس
يف  10مؤمتــرات .عميــد مؤســس لكليــات
العمارة يف العديد من املناطق يف العالم
العربــي ،وكذلــك أســس قســم الــراث
يف بلديــة بغــداد عــام  .1983وقــد شــغل
منصب رئيس قسم الهندسة املعمارية
يف جامعــة بغــداد يف الفــرة .1991-1986
وهو خبري يف احلفاظ عىل الرتاث وخبري
استشاري لدى منظمة اليونسكو ومعهد
جيتــي لصيانــة اآلثــار والصنــدوق العاملــي
للمباين التذكارية واملركز الدويل لدراسة
حفظ وترميم املمتلكات الثقافية ومدير
جمعية املهندسني املعماريني العراقيني.

دكتوراه يف إدارة املوارد الثقافية من كلية
الهندســة املعمارية ،جامعة أكســفورد-
بروكس ،اململكة املتحدة .يشغل منصب
أستاذ مشارك حلفظ وإدارة الرتاث الثقايف
والتخطيط والتصميم يف كلية الهندسة
املعماريــة والتصميــم يف جامعــة العلــوم
والتكنولوجيا األردنية .عضو يف العديد
من املجالس املحلية والدولية مثل مجلس
إيكروم واملجلس الوطني األردين للسياحة
واالِحتــاد العاملــي للــراث الثقــايف املــادي.
نرش العديد من املقاالت يف مجال إدارة
وحفــظ املمتلــكات الثقافيــة والتخطيــط
للســياحة الثقافيــة والســياحة املســؤولة
وترميــم وإحيــاء الــراث والتطبيقــات
اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات يف إدارة
الرتاث.
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حمدان طه

عالم آثار
مؤرخ وكيل سابق لوزارة
السياحة واآلثار الفلسطينية
مدير عام سابق لدائرة اآلثار والرتاث
الثقايف
عمل حمدان طه باحثا ً مستقالً ،ومن عام
 2012حتى  2014كان وكيالً لوزارة السياحة
واآلثار .ويف عام  1994شغل منصب املدير
العام إلدارة اآلثار يف فلسطني .قام د .طه
يف مجرى عمله باإلرشاف عىل عدد من
التنقيبــات األثريــة يف فلســطني ،أبرزهــا
تنقيبات تل السلطان وخربة بلعمة وتل
املفجر وخربة املفجر وتل بالطة .وعمل
أيضا ً كمنسق وطني لربنامج مركز الرتاث
العاملي يف فلسطني .كما أن له العديد من
املقاالت والدراسات املنشورة يف املجالت
والدوريات العلمية.
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حسام مهدي
معماري وكاتب

خترج مهدي مهندسا ً معماريا ً من جامعة
عني شمس يف مرص .وقد حصل عىل درجة
املاجستري يف حفظ املباين واملدن التارخيية
من جامعة لوفني يف بلجيكا (مركز رميوند
لومري الدويل لصيانة اآلثار) ،وكذلك درجة
الدكتوراة من جامعة غالسكو يف اململكة
املتحدة ،عن رسالته “اجتاهات حنو حفظ
املبــاين األثــري -دراســة حالــة “القاهــرة”.
كمــا عمــل كرئيــس قســم الرتميــم بهيئــة
أبو ظبي للسياحة والثقافة يف أبو ظبي
ومســؤول عــن ختطيــط الــراث العمــراين
يف إمــارة أبــو ظبــي وتنفيذهــا وإدارتهــا
وصيانتهــا .وهــو اآلن يــرف عــى فريــق
مــن املتخصصــن يف حفــظ املبــاين وينســق
أعمــال االستشــاريني واملقاولــن لتنفيــذ
مشاريع صيانة املباين األثرية يف جميع أحناء
اإلمــارة .عمــل حســام مهــدي كمهنــدس
مستقل وباحث ومستشار ومحارض حول
احلفاظ عىل الرتاث املعماري واحلرضي.

رشاد محمد سالم
وقد ُكلف للقيام بالعديد من املهام من
منظمة اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ واالحتاد األوروبي واملشاريع املمولة
مــن البنــك الــدويل بشــأن الــراث الثقــايف
واملحافظة عىل الرتاث املعماري واحلرضي
وإدارة املواقــع األثريــة .وتعتــر مجــاالت
البحــوث والتدريــس والتدريــب جوانــب
هامــة يف مســرته املهنيــة .وقــد انتخــب
مهــدي نائبـا ً لرئيــس اللجنــة العلميــة
الدوليــة املعنيــة بالــراث الشــعبي العــام
التابعة املجلس الدويل للمعالم واملواقع.
ومنذ عام  ،2000عكف عىل إعداد مسودة
“مــرد للمصطلحــات العربيــة للحفــاظ
عــى الــراث الثقــايف ومقابلهــا باللغــة
اإلجنليزية” مع إيكروم-الشــارقة .يكرس
مهــدي حياتــه ويســعى ســعيا ً دؤوبـا ً حنــو
املساهمة يف إرساء نهج خاص بالثقافة
وفلسفة حفظ الرتاث الثقايف وممارستها
يف املنطقــة العربيــة.

مدير اجلامعة القاسمية بالشارقة
أستاذ ورئيس قسم اللغـة العربية
وآدابها ،كليـة اآلداب والعلـوم

دكتوراه يف فقه اللغة العربية ،ماجستري
أصــول اللغ ــة مــن جامعــة األزهــر ،لــه
العديد من الكتب واملؤلفات منها :احلرف
العربي سرية ومسرية ،منهج األصوليني
اللغــوي لغتنــا العربيــة جمــال وكمــال،
األداء الصويت ،التعريب رضورة حضارية،
ضعف األداء اللغوي يف وسائل اإلعالم،
مصــادر الدراســات اإلســامية والعربيــة
وسبل تطويرها.
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سمو األميرة دانا
فراس

رئيس صندوق البرتاء الوطني
سفرية اليونسكو للنوايا احلسنة .2017
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مدافعة عاملية عن حماية الرتاث واحلفاظ
عليه باعتباره أساسا ً للتنمية والسياحة
املســؤولة والهويــة واملشــاركة السياســية.
وحاليـا ً تشــغل منصــب رئيــس صنــدوق
البرتاء الوطني ،وهو أقدم منظمة وطنية
غــر حكوميــة يف األردن معنيــة مبجــال
حمايــة الــراث واحلفــاظ عليــه .عملــت
عــى تعزيــز احلفــاظ عــى الــراث الثقــايف
والتعليم والتنمية املستدامة من حيث
مختلف القدرات يف القطاعات الثالثة:
القطاع اخلاص والقطاع العام واملجتمع
املدين ،يف كل من األردن والواليات املتحدة.
كذلــك عملــت يف مكتــب جاللــة امللكــة
نور يف مشاريع تعزيز التنمية املستدامة
والسالم وحقوق اإلنسان .حاصلة عىل
درجة البكالوريوس من جامعة بوسطن
يف االقتصــاد والعالقــات الدوليــة ،كمــا
حصلت عىل درجة املاجستري يف الدراسات
اإلمنائية من كلية لندن لالقتصاد والعلوم
السياســية ،وماجســتري اإلدارة العامــة
مــن كليــة كينيــدي احلكوميــة يف جامعــة
هارفــارد ختصــص التنميــة املســتدامة
والسياسة البيئية.

سليمان إبراهيم
العسكري

مدير املركز العربي للبحوث الرتبوية
لدول اخلليج (منذ عام )2015
أنهى د .العسكري دراسته اجلامعية بكلية
دار العلوم يف جامعة القاهرة ،وحصل
عىل شهاديت املاجستري والدكتوراه يف تاريخ
اخلليج واجلزيرة العربية يف العرص اإلسالمي
من جامعة مانشسرت ،اململكة املتحدة.
عمــل مدرسـا ً لتاريــخ اخلليــج واحلضــارة
العربية اإلسالمية يف قسم التاريخ جبامعة
الكويــت بــن عامــي  1984و ،1994وكان
أمينـا ً عامـا ً للمجلــس الوطنــي للثقافــة
بني عامي  1993و ،1998عمل عىل إنشاء
مكتبة الكويت الوطنية ومهرجان القرين
الثقــايف الســنوي ،ويف عــام ُ 1999كلــف
برئاسة حترير مجلة العربي ،وبقي فيها
حتى عام  ،2013أرشف عىل عدة مجالت
دورية كما أسس وأصدر مجلة (العربي
العلمي) يف يونيو  .2011نال جائزة الكويت
التقديرية لعام  ،2009وتكريم اِحتاد املؤرخني
العرب بالقاهرة  ،2007وقد نالت مجلة
العربي خالل رئاسته لها جائزة مؤسسة
العويس الثقافية عام  ،2002وجائزة أفضل
مجلــة عربيــة ثقافيــة باِســتفتاء األهــرام
الدويل بالقاهرة عام  2002أيضاً.

مينا المغاري

أستاذة يف كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،جامعة محمد اخلامس،
الرباط ،املغرب.

هو عضو املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب  -دولة الكويت ،ومجلس أمناء
املجمــع الثقــايف العربــي – بــروت ،وهــو
عضــو مراســل مبجمــع اللغــة الع ــربية –
دمشق ،وعضو مجلس أمناء املركز القومي
للرتجمة جبمهورية مرص العربية ،ومجلس
األمنــاء باملجلــس العربــي لكتــاب الطفــل
والنــشء  -القاهــرة ،ومجلــس األمنــاء
الِحتاد املؤرخني العرب  -القاهرة ،وجمعية
التاريــخ واآلثــار لــدول مجلــس التعــاون
اخلليجــي ،واملجلــس األعــى للجامعــة
الكويتيــة ،ومجلــس أمنــاء معهــد تاريــخ
العلــوم العربيــة واإلســامية يف جامعــة
فرانكفورت .من مؤلفاته ،التجارة واملالحة
يف اخلليج العربي ،كشف الغمة يف تاريخ
عمــان ،حلــم التنويــر العربــي ،الكويــت
والتنميــة الثقافيــة ،حتديــات الثقافــة
العربية.

دكتوراه دولة يف تاريخ العمارة اإلسالمية
بعنــوان :مدينــة مــاكادور /والصويــرة
“دراســة تارخييــة وأثريــة” ،كليــة اآلداب
والعلوم االنسانية ،الرباط .دكتوراه من
الدرجــة الثالثــة يف آثــار وتاريــخ الفنــون
اإلســامية“ :املســاجد اجلامعيــة يف عهــد
السلطان مال سليمان” ،جامعة باريس
الرابعــة ،الســوربون ،باريــس .الســكرتري
العــام ّ
للجنــة املغربيــة لليونيســكو مــن
 2005ح ّتــى  .2010أســتاذ يف قضايــا الــراث
لفئة طالب الدكتوراه يف كلية العمارة
حاليـاً .أســتاذ يف قضايــا الــراث لطــاب
املاجيستري يف آليات الصحراء االِجتماعية.
نائب رئيس اللجنة املغربية إليكوموس،
رئيــس جلنــة الــراث (مؤسســة مــاكادور
والصويرة) ،رئيس اللجنة الدولية للذاكرة
 .2013 -2008عضــو باملجلــس التنفيــذي
إليكومــوس .عضــو بلجنــة خــراء القــرى
العامليــة واملــدن التارخييــة.
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راوية مجذوب

املديرة املؤسسة ملركز التعليم العايل
املتخصص يف ترميم وصيانة املعالم
األثرية واملواقع التارخيية يف معهد
الفنون اجلميلة يف اجلامعة اللبنانية.

دكتوراه يف التاريخ واحلضارات من جامعة
ليــون ،فرنســا ،ودكتــوراه يف تاريــخ الفــن
وعلم اآلثار من جامعة السوربون ،فرنسا.
وعملت مديرة معهد الفنون اجلميلة يف
اجلامعة اللبنانية بني عامي  1991و.1997
أسســت وأدارت مركــز التعليــم العــايل
املتخصص يف ترميم وصيانة املعالم األثرية
واملواقــع التارخييــة ،يف مدينــة طرابلــس،
بالتعاون مع مدرسة شاليوت يف باريس
وجامعة سابينيزا يف روما ملدة  14عاماً.
يف عام  2005كرمتها حكومة فرنسا عىل
خدماتها للحكومة اللبنانية واملجتمعات
املحلية ،ومُنحت لقب “فارس”.
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منال عطايا

مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف

مختصــة يف املتاحــف وحتمــل  12ســنة مــن
اخلربة يف احلفاظ عىل الرتاث الثقايف وتطوير
املتاحــف والدبلوماســية الثقافيــة .كونهــا
املديــر العــام لهيئــة متاحــف الشــارقة،
فإنهــا تديــر  16متح ًفــا يف إمــارة الشــارقة.
وحتمل عطايا بكالوريوس يف فن االستوديو
ودراسات االتصال من كلية هاميلتون،
باإلضافــة إىل شــهادة دراســات عليــا يف
دراسات املتاحف من جامعة هارفرد يف
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،كمــا أنهــا
زميلــة يف منظمــة كلــور وذلــك إلجنازهــا
برنامج القيادة الثقافية املميز يف املمكلة
املتحــدة عــام  .2010وتعــد عطايــا عضــوة
يف املجالــس االستشــارية لكليــة الفنــون
واآلداب والعلوم االجتماعية يف جامعة
الشارقة ويف املركز اإلقليمي حلفظ الرتاث
الثقــايف (إيكــروم – الشــارقة) .كمــا أنهــا
عضو يف اللجنة العليا مللف الشــارقة –
بوابــة اإلمــارات املتصاحلــة.

ستيفانو دي كارو
املدير العام السابق إليكروم
عالم آثار ومؤلف ومحارض يف العديد
من اجلامعات اإليطالية
املدير العام السابق لقسم اآلثار
يف وزارة الرتاث الثقايف واألنشطة
والسياحة اإليطالية.

شهدت حياته املهنية املبكرة خربة خاضها
يف إدارة آثار الزلزال يف إربينيا بإيطاليا يف
أوائل الثمانينيات .كان دي كارو مديرا ً
ملكتب التنقيبات يف بومباي ،ثم مراقبا ً
لآلثــار يف نابــويل وكازيرتــا ،وأخــرا ً مديــرا ً
إقليميا ً للرتاث الثقايف يف منطقة كامبانيا،
حيث كان رائدا ً يف إدارة املشاريع األوروبية
حلفــظ الــراث الثقــايف يف إطــار الربنامــج
التنفيذي اإلقليمي .ومن بني النجاحات
األخــرى التــي حققهــا متكنــه مــن جــذب
العامــة إىل الــراث الثقــايف مــن خــال
إعــادة تنظيــم العديــد مــن أبــرز األقســام
الدامئة يف متحف نابويل األثري ،وكذلك
مــن خــال الرتويــج للمعــارض اخلاصــة
وتطوير املتاحف املحلية.

ُعرف دي كارو بنظرته الثاقبة ،إذ كان
آلرائــه أثــر ملحــوظ يف الربامــج الوطنيــة
حلفظ الرتاث .وقد ساهم يف رسم املبادئ
التوجيهية الوطنية األوىل إلنقاذ اآلثار،
ومثــل إيطاليــا يف العديــد مــن املؤمتــرات
واالجتماعــات الدوليــة .نــر أكــر مــن
 300كتاب ومقال علمي حول مواضيع
ترتاوح بني علم اآلثار واحلفاظ عىل املعالم
التارخييــة اليونانيــة والرومانيــة املشــاهد
الثقافيــة والــراث غــر املــادي .كمــا نظــم
دي كارو معــارض حــول الــراث الثقــايف
اإليطــايل يف بلــدان كثــرة منهــا الصــن
وفرنســا وروســيا .حصــل دي كارو عــى
وســام اســتحقاق اجلمهوريــة اإليطاليــة
ووسام الفروسية جلوقة الرشف الوطني
للجمهورية الفرنسية ،وهو أيضا عضو
يف األكادمييــة الربيطانيــة واملعهــد األملــاين
لآلثار واملجلس االستشاري العلمي ملرشوع
هريكوالنيوم للحفاظ عىل الرتاث الذي
يديــره معهــد بــاكارد للعلــوم اإلنســانية.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،تــم تكرميــه مبنحــه
“جائزة اخلدمة العامة املتميزة” من معهد
اآلثــار األمريــي.
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يوكا إلماري
جوكيلهتو

مهندس معماري متخصص يف ختطيط
املدن (هلسنيك).
دكتوراه من جامعة يورك باململكة
املتحدة.
أستاذ مخرضم،جامعة نوفا غوريكا،
سلوفينيا.
أستاذ زائر فخري ،جامعة يورك،
اململكة املتحدة.
مستشار خاص ملدير عام إيكروم (املركز
الدويل لدراسة حفظ وترميم املمتلكات
الثقافية).
عضو فخري يف إيكوموس (املجلس
الدويل للمعالم واملواقع).

54

ولد جوكيلهتو يف هلسنيك ،فنلندا وخترج
مــن كليــة العمــارة والتخطيــط احلــري،
جامعــة بوليتكنيــك يف هلســنيك .شــارك
يف دورة احلفاظ املعماري الدويل (إيكروم،
 ،)1971وهو بروفيســور يف جامعة يورك
( .)1986قام بتدريس تاريخ ونظرية حفظ
اآلثار والتخطيط للرتاث العمراين وإدارته
يف إيكروم من  1972إىل  ،1998كان مسؤوال ً
عــن قســم احلفــاظ عــى املبــاين املعماريــة
واحلرضية .قام بتمثيل إيكروم يف البعثات
التقنيــة إىل الــدول األعضــاء .تقاعــد مــن
منصب مساعد املدير العام يف عام .1998

عمــل يف إيكومــوس (املجلــس الــدويل
للمعالم واملواقع) وكان الرئيس السابق
للجنة التدريب الدولية  ،CIFومستشار
إيكوموس للرتاث العاملي ومسؤول تقييم
وعــرض ملفــات الرتشــيح لقامئــة الــراث
العاملي لدى جلنة الرتاث العاملي .بعد عام
 ،1998عمل يف مجال الهندسة املعمارية
يف فنلنــدا ،والتخطيــط احلــري ،واملبــاين
السكنية ،واملكاتب ،واملباين الصناعية.
وساهم يف تطوير املخططات التنظيمية
ومخططات إدارة حفظ الرتاث لدول مثل
إيران وجورجيا وإريرتيا وأذربيجان ،وكذلك
عمــل مستشــارا ً ملركــز الــراث العاملــي،
وأرشف عىل بعثات استشارية بالنيابة عن
منظمات اليونسكو وإيكروم وإيكوموس.
له حوايل  300منشور ،منها :تاريخ احلفاظ
املعماري (بوترورث-هاينمان ،1999 ،نُرش
أيضـا ً يف اليابــان وكوريــا والصــن وتايــوان
وإيــران واســتونيا وجورجيــا) ،وإرشــادات
إلدارة مواقع الرتاث الثقايف العاملي (مع
بــي .إم .فيلــدن؛ املركــز الــدويل لدراســة
حفظ وترميم املمتلكات الثقافية،1993 ،
تُرجــم إىل عــدة لغــات) .ويف منشــورات
قامئة الرتاث العاملي له منشــور بعنوان:
ســد الثغــرات  -خطــة عمــل للمســتقبل
(مع إم .بيتزيت ،و إتش .كليري ،و إس.
دينري ،إيكوموس ،اآلثار واملواقع ،الثاين
عرش ،)2005 ،وآخر بعنوان :ما هي القيمة
العاملية االستثنائية؟ (إيكوموس ،اآلثار
واملواقــع ،الســادس عــر ،)2008 ،ومــن
منشــورات إيكــروم لــه منشــور بعنــوان:
تاريخ املنظمة ألول  50عاماً،2009-1959 ،
روما .2011

سوزان دينير

مستشارة الرتاث العاملي يف إيكوموس
(املجلس الدويل لآلثار واملواقع)
أمني عام إيكوموس يف اململكة
املتحدة
اضطلعت ببعثات دولية إليكوموس يف
أوروبا وآسيا والرشق األوسط وأفريقيا.
وعملت سابقا ً يف الصندوق الوطني يف
اململكة املتحدة ،كما عملت يف املتاحف،
وكمحــارضة ،مبــا يف ذلــك ســت ســنوات
يف رشق وغــرب أفريقيــا .وكانــت رئيــس
 BASINوهــي شـ ٌ
ـبكة دوليـ ٌـة للمســاكن
منخفضــة التكلفــة ،وأمــنINTACH
اململكة املتحدة (املؤسسة الوطنية الهندية
للفن والرتاث الثقايف ،اململكة املتحدة).
لها العديد من املنشورات عن املشاهد
ٌ
ٌ
زائرة
محارضة
الطبيعية الثقافية ،وهي
يف عدد من اجلامعات.

باتريشيا كيل

أستاذة يف كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،جامعة محمد اخلامس،
الرباط ،املغرب.

نائبة رئيس املجلس التنفيذي إليكروم
(املركــز الــدويل لدراســة حفــظ وترميــم
املمتلــكات الثقافيــة) عملــت كمديــرة
عامة للمعهد الكندي للحفاظ يف يناير
 ،2014وتولت دور املدير العام للرتاث يف
أغسطس\آب  .2016و تدير املعهد الكندي
للحفــظ ،وشــبكة املعلومــات الرتاثيــة
الكنديــة ،والربامــج املتعلقــة باملتاحــف
يف إدارة الــراث الكنديــة .عملــت كيــل
ألكرث من  15عاما يف مجموعة واسعة من
الوظائــف مــع باركــس كنــدا ،منهــا مديــر
حفظ الرتاث ومدير فرع سياسة املواقع
التارخييــة الوطنيــة .وتشــمل مؤهالتهــا
األكادمييــة درجــة املاجســتري يف دراســات
املتاحــف والعلــوم وكذلــك الدكتــوراه يف
تاريــخ املتاحــف مــن جامعــة أكســفورد.
ركزت مسريتها املهنية عىل وضع وتنفيذ
السياسات والربامج يف التاريخ ،وإدارة
املــوارد الثقافيــة واحلفــاظ عــى الــراث.
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جون روبنز

جون روبنز هو نائب مدير املتحف
الوطني للفنون يف واشنطن ،نائب
رئيس املجلس التنفيذي إليكروم

مسؤول عن العمليات اليومية للمتحف
وكذلك مشاريع التصميم والبناء .تقلد
روبنــز منصــب املديــر التنفيــذي ســابقا ً
للمركز الوطني لتكنولوجيا صيانة اآلثار
والتدريب عليها ،وكذلك مساعد مدير
املــوارد الثقافيــة ،ومديــر املركــز الوطنــي
للمــوارد الثقافيــة ،وكان جميعهــا يقــع
حتــت دائــرة املناطــق املفتوحــة األمريكيــة.
جــون روبنــز مهنــدس معمــاري معتمــد
يف الواليــات املتحــدة ،وتشــمل خرباتــه
الواسعة يف مجال املشاريع ترميم متثال
احلرية وجزيرة احلرية يف نيويورك ،وتصميم
وتركيــب معــارض الفنــون واملعــارض
األخــرى يف متحــف بــول جيتــي يف لــوس
أجنلــوس .كان روبنــز أول مــن حــاز عــى
جائزة ريتشارد موريس هانت يف احلفاظ
عــى اآلثــار التارخييــة ،وهــو حاليـا ً عضــو
يف مجلــس املركــز الــدويل لدراســة حفــظ
ترميــم املمتلــكات الثقافيــة.
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بعد عام  ،1998عمل يف مجال الهندسة
املعمارية يف فنلندا ،والتخطيط احلرضي،
واملبــاين الســكنية ،واملكاتــب ،واملبــاين
الصناعية .وســاهم يف تطوير املخططات
التنظيميــة ومخططــات إدارة حفــظ
الرتاث لدول مثل إيران وجورجيا وإريرتيا
وأذربيجان ،وكذلك عمل مستشارا ً ملركز
الــراث العاملــي ،وأرشف عــى بعثــات
استشارية بالنيابة عن منظمات اليونسكو
وإيكــروم وإيكومــوس .لــه حــوايل 300
منشــور ،منهــا :تاريــخ احلفــاظ املعمــاري
(بوترورث-هاينمان ،1999 ،نُرش أيضا ً يف
اليابــان وكوريــا والصــن وتايــوان وإيــران
واســتونيا وجورجيــا) ،وإرشــادات إلدارة
مواقــع الــراث الثقــايف العاملــي (مــع بــي.
إم .فيلدن؛ املركز الدويل لدراسة حفظ
وترميم املمتلكات الثقافية ،1993 ،تُرجم
إىل عــدة لغــات) .ويف منشــورات قامئــة
الــراث العاملــي لــه منشــور بعنــوان :ســد
الثغــرات  -خطــة عمــل للمســتقبل (مــع
إم .بيتزيت ،و إتش .كليري ،و إس .دينري،
إيكوموس ،اآلثار واملواقع ،الثاين عرش،
 ،)2005وآخــر بعنــوان :مــا هــي القيمــة
العاملية االستثنائية؟ (إيكوموس ،اآلثار
واملواقــع ،الســادس عــر ،)2008 ،ومــن
منشــورات إيكــروم لــه منشــور بعنــوان:
تاريخ املنظمة ألول  50عاماً،2009-1959 ،
رومــا .2011

جان لويس
لوكسن

السكرتري العام األسبق إليكوموس

بعــد احلصــول عــى شــهادة الدكتــوراه يف
القانــون مــن جامعــة لوفــن يف بلجيــكا،
أكمل لوكسان دراساته يف علم االِقتصاد
يف جامعــة ســتانفورد بكاليفورنيــا .كان
مديرا ً عاما ً يف وزارة شؤن الثقافة ببلجيكا
يف الفرتة من  1973ح ّتى  .2006ترأس جلنة
الرتاث الثقايف يف مجلس أوروبا يف الفرتة
من  1989ح ّتى  ،1993قبل أن تم اِنتخابه
سكرتريا ً عاما ً إليكوموس يف الفرتة من
 1993ح ّتــى  .2002فــأرشف عــى مشــاركة
املجلس االِستشاري يف جلنة الرتاث العاملي،
وشارك يف العديد من اِجتماعات اخلرباء،
منها اِجتماع نارا عام  ،1994واِجتماعات
الــراث العاملــي الالمــادي يف زميبابــوي يف
 2000و ،2003وهــو أمــن خزينــة االئتــاف
الــدويل للتحالــف الــدويل ملواقــع الضمــر
كعامل
منذ  .2010كتب بغزار ٍة يف الرتاث
ٍ
للتنميــة االِقتصاديــة ،وكتــب يف البعــد
الالمــادي يف الــراث املبنــي .نــر مؤخــرا ً
دراسـ ًة حتليليـ ًة عــن أهميــة االِتفاقــات
واملواثيق .يتمتع د .لوكسن مبعرف ٍة عميق ٍة
باملجلس الدويل للمعالم واملواقع ،وله
ٌ
الهتمام بشأن عمل الهيئات
آرا ٌء
مثرية ل ِ
االِستشارية للجنة الرتاث العاملي.

نظمي جعبة

أستاذ مشارك يف التاريخ وعلم األثار
جبامعة بريزيت يف فلسطني

دكتوراه يف الدراسات الرشقية من جامعة
توبنغــن بأملانيــا ،أكمــل دراســاته األوّليــة
يف دراسات الرشق األوسط وعلم اآلثار
جبامعــة بريزيــت .مديـ ٌر مســاع ٌد يف مركــز
رواق :مركــز احلفــاظ عــى املعمــار يف رام
اهلل ( .)2010 -1992مدير املتحف اإلسالمي
احلــرم الرشيــف -القــدس (.)1984 -1980تدمــج أحباثــه بــن علــم اآلثــار والتاريــخ
والسياســات والعمــارة .وهــو متخصـ ٌ
ـص
ـكل عــام،
بشــؤون القــدس واخلليــل بشـ ٍ
ـكل خــاص .يعمــل
واملواقــع املق ّدســة بشـ ٍ
ـات ثقافيـ ٍة
حاليـا ً مبجلــس أمنــاء مؤسسـ ٍ
متعــدد ٍة ومتاحــف يف القــدس والضفــة
الغربيــة .نــر عــدة كتــب وعــددا ً كبــرا ً
ٍ
مــن املقــاالت يف التاريــخ ،وعلــم اآلثــار،
والسياســة والعمــارة.
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رضا فراوة

رئيس سابق لوحدة الترشيع
األوىل يف وزارة العدل االحتادية
يف سويرسا

دكتوراه يف القانون من جامعة فريبورغ
يف ســويرسا حــول االجتــار غــر املــروع
باملمتلكات الثقافية واسرتجاعها .عمل
يف وزارة العدل االحتادية يف سويرسا ملدة
 31عاما ً (حتى  31ديسمرب  ،)2016حيث
ترأس وحدة الترشيع األوىل ملدة  16عاماً،
وهــو مستشــار لــدى منظمــة اليونســكو
منــذ عــام  .1986شــارك يف العديــد مــن
الندوات الدراسية واملؤمترات الدولية التي
ُعقــدت حتــت رعايــة اليونســكو وإيكــروم
ومجلــس أوروبــا واالحتــاد األوروبــي حــول
حماية الرتاث الثقايف بصفة عامة ،واالجتار
غري املرشوع باملمتلكات الثقافية يف بصفة
خاصة .وباعتباره خبريا ً دوليا ً يف ترشيعات
الرتاث الثقايفُ ،كلِّف بالعديد من البعثات
الفنيــة وصــاغ تقاريــر التقييــم الترشيعــي
يف مجــال حمايــة الــراث الثقــايف وإدارتــه
والرتويج له.

58

عبد العزيز المسلم

رئيس معهد الشارقة للرتاث
عضو مجلس إيكروم االِستشاري
ٌ
ٌ
وباحث وخبريٌ اِستشاريٌ يف الرتاث
مؤلف
الثقايف .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف
التاريخ والرتاث من جامعة احلسن الثاين
ٌ
ٌ
ٌ
وتراثية
حبثية
هتمامات
يف املغرب ،له ا ِ
يف اخلليــج والــراث الثقــايف العربــي .قـ ّدم
ـهامات ملموسـ ًة يف دعــم الباحثــن
إسـ
ٍ
واملؤسسات املعنية بالرتاث .يرأس حاليا ً
معهد الشارقة للرتاث ،وهو رئيس حترير
مجلة “املوروث” .كما أنه عض ٌو تنفيذيٌ
لعدد من املنظمات واملؤسسات الدولية
املعنية بالرتاث الثقايف ،وتقلّد العديد من
اجلوائــز واألوســمة مــن اإلمــارات العربيــة
املتحدة ودول مجلس التعاون اخلليجي،
ٌ
ٌ
كبرية من الكتب واملنشورات
مجموعة
وله
يف الثقافــة والقصــص اخلياليــة والــراث
والشــعر اخلليجــي .تُرجمــت بعــض مــن
أعماله إىل اإلجنليزية واإليطالية واإلسبانية
والتيشيكية .ر ُّشح جلائزة سرتيد ليندرجن
السويدية عام  .2016ك ّرس جهوده وقدراته
ملخططه (حلمه) ،الّذي يأمل فيه جعل
احلكايــات الشــعبية متيــرة بســهولة
لألطفال للحفاظ عىل الروايات الرسدية
مــن زمــن املــايض اجلميــل ،ولتمكــن ّ
كل
األطفال من القراءة والفهم.

أمير باتشيك

مستشار املدير العام للرتاث املعماري
يف مركز إرسيكا
ٌ
مفوض يف جلنة احلفاظ عىل اآلثار
القومية يف البوسنة والهرسك

كان باتشيك أستاذا ً للهندسة املعمارية
والتخطيــط احلــري ونظريــة وتاريــخ
الهندســة املعماريــة واملحافظــة التارخييــة.
ٌ
وهو حاليا ً
زميل لدى جامعة رساييفو.
كما حارض يف أكرث من  30جامعة يف جميع
أحنــاء العالــم .عمــل مستشــارا ً جلمعيــة
اآلغــا خــان للثقافــة جبنيــف ،وللصنــدوق
العاملــي للــروح املعماريــة ،واملجلــس
الدويل للمعالم واملواقع .حصل باتشيك
عىل جائزة آغا خان لعام  1986للعمارة
لرتميم مدينة موستار القدمية ،وكان عىل
سنوات منسق أنشطة إعادة
مدار عرشة
ٍ
تأهيل املدينة بعد حرب  .1995-1992ألّف
وشــارك يف تأليــف  21كتابـا ً و 52مقالــة،
ألّف رواية “بلدة موستار القدمية” ،وهو
املحــرر اإلقليمــي ملجلــة اإلدارة الثقافيــة
والتنمية املستدامة يف لندن.
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editor in the “Journal of Cultural
Management and Sustainable
Development” London.
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conservation programmes. He
supported the development of
the very first national guidelines
on rescue archaeology and has
been invited to represent Italy at
various international conferences
and meetings. He published over
300 scientific books and articles on
topics ranging from archaeology to
the Greek and Roman preservation of
historic centers, cultural landscapes
and intangible assets. De Caro has
also curated exhibitions on Italian
cultural heritage in China, France
and Russia, among other countries.
Grande Ufficiale of the Italian
Republic and Knight of the Légion
d’Honneur of French Republic, he is
also a member of British Academy,
Deutsche Archäologische Institut
and Scientific Advisory Board of the
Herculaneum Conservation Project
run by the Packard Humanities
Institute. In addition, he has been
honored with the “Outstanding
Public Service Award” from the
Archaeological Institute of America.
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Sulaiman
Ibrahim
AL-Askari.
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Head of the Arab Center for
Educational Research in Gulf
Countries.
Dr. Al-Askari completed his
undergraduate studies at the
Faculty of Dar Al Uloom - Cairo
University, and received his MA
and PhD on the History of the
Gulf and Arabian Peninsula in
the Islamic era from Manchester
University, United Kingdom. He
was the teacher of History of the
Gulf and Arab Islamic civilization,
in Kuwait University, Department
of History. He became SecretaryGeneral of the National Council for
Culture between 1993 and 1998,
and worked on the establishment
of the National Library of Kuwait
and the annual Al-Qureen Cultural
Festival. In 1999, Dr. Al-Askari was
appointed editor in chief of Majallat
Al-Araby magazine, and remain in
this position till 2013.

He edited and launched several
important periodicals including
the Al-Araby Al-Ilmy magazine
in June 2011. He received the
Kuwait
State
Appreciation
Award in 2009, and was honored
by the Union of Arab Historians
Association in Cairo in 2007. During
his time in Majallat Al-Araby, the
magazine received the Al-Owais
Foundation Award for Cultural and
Scientific Achievements, and the
Al-Ahram prize for the best Arabic
cultural magazine, both in 2002.
Dr. Al-Askari is a Member of the
National Council for Culture, Arts
and Literature- Kuwait, the Board
of Trustees of the Arab Cultural
Council – Beirut, the Board of
Trustees of the National Center for
Translation in the Arab Republic
of Egypt, and a correspondent
member of the Arab Academy –
Damascus, and a member of the
Board of Trustees of the National
Center for Translation – Cairo,
the Board of Trustees of the Arab
Council for Children and Youngsters
- Cairo, the Board of Trustees of
the Union of Arab Historians –
Cairo, the GCC Society for History
and Archaeology, the Supreme
Council of Kuwait University,
Board of Trustees of the Institute
for the History of Arabic-Islamic
Science at the Johann Wolfgang
Goethe University – Frankfurt. He is
currently a member of the Supreme
Education Council of Kuwait. He
authored several books on various
themes including the trade and
navigation in the Arabian Gulf,
disclosure of difficulties in the
history of Oman, the dream of
Arab enlightenment, Kuwait and
cultural development, challenges
of Arab culture.

Mina Elmhhari
Professor in the Faculty of Arts
and Humanities, Mohammed V
University in Rabat.
State Doctor of in the History of
Islamic Architecture: “The City of
Mukador / Essaouira: An Historical
and Archaeological Study” Faculty
of Arts and Humanities, Rabat.
Doctorate of the third corps in
Archeology and History of Islamic
Art: “Mosques University in The
Sultan Mullah Suleyoman’s Reign
“ University of Paris 4, Sorbonne,
Paris. Professor and researcher at
the Faculty of Arts and Humanities,
Mohammed V University in Rabat.
Secretary-General of the Moroccan
Commission for UNESCO from June
2005 to February 2010. Professor at
the National School of Architecture,
History and Theory of Architecture
(2005 - 2004). Professor of Heritage
Issues for Ph.D. Students at the
School of Architecture, and of
heritage issues for the master
students on the desert social
mechanisms. Vice-President of the
Moroccan Committee of ICOMOS.

Chairperson of the Heritage
Committee (Mokador Essaouira
Association). Chairperson of the
Memory of the World Committee
2013-2008. Member of the ICOMOS
Executive Council. Member of the
Expert Committee of the World
Villages and Historical Cities.
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Rashad
Mohammed
Salem
Chancellor of Alqasimia
University, Sharjah
Professor and Head of
Department of Arabic Language
and Literature at the Faculty of
Arts & Sciences
PhD in the Arabic Jurisprudence,
a Master of Origins of Language
from Al Azhar University. Prof. Salem
has many books and writings such
as: “The Biography and History
of Arabic Letters”, “The Linguistic
Approach of Fundamentalists”,
“The Beauty & Perfection of Arabic
Language”, “The Voice Performance”,
“The Civilizational Necessity of
Arabization”, “The Poor Linguistic
Performance in Media” and “The
Sources of Islamic and Arabic
Studies and Ways to develop them”.
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HH Princess
Dana Firas
President of the Petra National
Trust (PNT) UNESCO Goodwill
Ambassador
HH Princess Dana Firas is a global
advocate for heritage protection
and preservation as a foundation for
development, responsible tourism,
political identity and participation.
She currently serves as President
of the Petra National Trust (PNT),
Jordan’s oldest national nongovernmental organization in the
field of heritage protection and
preservation. She was designated
a UNESCO Goodwill Ambassador
in June 2017. Since the early 1990s,
she has worked to promote cultural
heritage preservation, education
and sustainable development in
various capacities in the three
sectors: private, public and civil
society, both in Jordan and in
United States.

She worked in the office of
HM Queen Noor on projects
that promoted sustainable
development, peace and human
rights. She holds a BA degree from
Boston University in Economics
and International Relations. She
also holds a MSc in Development
Studies from the London School of
Economics and Political Science and
a MBA from Harvard University’s
Kennedy School of Government
that focused on sustainable
development and environmental
policy.
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Monther
Dahash
Jamhawi
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Director General of Antiquities
in Jordan.
PhD in Cultural Resources
Management from Oxford School
of Architecture / Oxford Brookes
University - England. He is an
associate professor of Conservation
and Management of Cultural
Heritage and Planning and Design
in the College of Architecture and
Design at Jordan University of
Science and Technology. Member
of many national and international
councils such as ICCROM Board
Council, The Jordan National
Council of Tourism, and World
Association for Tangible Cultural
Heritage. He published many
articles on Management and
Protection of Cultural Properties,
Planning for Cultural Tourism,
Sustainable Tourism, Heritage
Restoration and Revitalization, and
New IT Applications in Heritage
Management.

Hamdan Taha
Archaeologist and Historian
Former deputy Minister of
Palestinian Ministry of Tourism
and Antiquities.
Former director general of
Department of Antiquities
Taha is currently an independent
researcher (2014-2012), who served
since 1994 as the director general
of the Department of Antiquities
in Palestine. He directed a series
of excavations and restoration
projects and co-directed the joint
expeditions at Tell es-Sulatn, Khirbet
Bal’ama, Tell el-Mafjar, Kh. El-Mafjar
and Tell Balata. He worked also as a
national coordinator of the World
Heritage Programme in Palestine.
He is the author of many books,
field reports and scholarly articles.

Hossam
Mahdy
Architect and writer
He graduated as an architect from Ain
Shams University, Egypt. He obtained
a M.Sc. in the conservation of historic
buildings and towns from University
of Leuven, Belgium (Raymond
Lemaire International Centre for
Conservation, and a Ph.D. from
University of Glasgow. U.K., with the
title “Attitudes towards architectural
conservation- the case of Cairo”.
He was the Building Conservation
Supervisor at Tourism and Culture
Authority of Abu Dhabi (TCA).
He was responsible for planning,
implementation and management of
the conservation for the built heritage
of the Abu Dhabi Emirate. He led a
multidisciplinary team of building
conservation professionals and
coordinated the work of consultants
and contractors for architectural
conservation projects across the
Emirate.

He worked as a freelance architect,
researcher, consultant and lecturer
on the conservation of architectural
and urban heritage. Commissioned
on numerous assignments by
UNESCO, UNDP, E.U. and World
Bank funded projects on cultural
heritage, architectural and urban
conservation, and management
of archaeological sites. Research,
teaching and training are significant
aspects of his work profile. He
was elected the Vice-President
of ICOMOS International Scientific
Committee on Vernacular Built
Heritage (CIAV). Since 2000, he
worked with ICCROM-Sharjah
on “A Glossary of Arabic terms
of the conservation for cultural
heritage, with English equivalents”.
He has a lifetime commitment to
contributing to the establishment
of a culture-specific approach,
philosophy and practice of
conservation for cultural heritage
in Arab region.
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Saad
AL-Massoudi

Soheir Zaki
Hawas
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Professor of Architecture and
Urban Design at Department
of Architecture at Faculty of
Engineering, Cairo University
She is a consulting expert and
coordinator for the Ministry of
Housing and New Communities.
She currently is the head of
training unit at the National
Organization of Urban Harmony.
She is a pioneer in documenting
Cairo’s 19th Century architecture;
she published the Encyclopedia
of Khedivial Cairo in 2002, and six
other books, she also has more than
50 published papers in national
and international journals. She
is a member of many national
and international organizations
and committees, and a board
member in NOUH, a member of
the committee mandated by the
Supreme Council of Antiquities to
prepare a draft the ‘Arab Charter on
the Preservation of Architectural
Heritage in the Arab Countries.’

Professor and media specialist

She is also a member of the
committee preparing the new
building code being discussed by
People’s Assembly in the chapter
containing laws and regulations
of urban harmony.

Focusing on media and culture
studies, Mr. Massoudi, together
with heritage experts, established
a forum for the restitution of looted
antiquities, that succeeded in
restoring many antique objects to
be restituted through embassies.He
is careful to participate in UNESCO
conferences and other international
conferences that aim at spreading
a culture of peace and tolerance
and the conservation of antiquities.
He calls for temporary removal of
antiquities from conflict zones to
safe places till the conflict ends.He
is a media figure working in RMC
(Radio Monte Carlo) in France and
correspondent reporter for Al-Arabiya
channel. He covered the Iraq-Iran
war, Kuwait, Afghanistan wars and
the American invasion of Iraq. He
documented the looting of Baghdad
museum, and published the names
of people involved in the trafficking
of antiquities in the Iraqi media.

Ihsan Fethi
Art and architecture historian.
critic Professor of Architecture,
Amman University, Jordan.
Prof. Fethi obtained his Doctorate
in Urban Conservation from Town
& Regional Planning Department,
Sheffield University (UK), 1978. He
published more than 100 books
and research papers, participated
in numerous world conferences
and was keynote speaker in 10
of them. He is founding Dean of
several colleges of Architecture in
various parts of the Arab World. He
founded the Heritage Department
at Baghdad Municipality in 1983.
He was chairperson of the Baghdad
School of Architecture from 1986
to 1991. He worked as conservation
expert and consultant to UNESCO,
the Getty Conservation Institute,
World Monument Fund and
ICCROM. He also served as Director
of Iraqi Architects Society.
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Waciny Laredj

Jad Tabet

Novelist and Professor

An architect and planner

PhD on “The Theory of the Hero in
the Arab Novel” from Damascus
University, and a professor at
University of Central Algeria,
and Sorbonne University. Before
dedicating himself to writing fiction,
he was the Vice-President of the
Algerian Writers Union, and founded
and supervised Al Etihad Magazine.
He supervised the publication of the
literary series “Voices of the Present”,
which focuses on the young literary
experience in Algeria. As a novelist,
he participated in many Arab and
international symposia related to
the topics of writing, challenges
of Arab intellect and many others.
He produced TV program “Ahl AlKitab” which discusses books and
the passion for reading in Algeria
and the Arab world.
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He also produced the TV program
“Al Diwan” in which he tried to
compile a visual anthology of
the book from the beginning
of the 20th century. His literary
works include: Nawar al-Luz,
The Conscience of the Absent,
The Seventh Night After One
Thousand, The Lady Of The Shrine,
The Guardian Of Shadows, The
Memory Of Water, The Balconies
Of The North Sea, The Jasmine
Bracelet, The Andalusian House,
Ashes Of The East, Lolita›s Fingers,
The Kingdom Of The Butterfly,
The Last Arab, Algerian Poetry.
He was awarded the Algerian
Novel Prize for all his works, the
First Television Award for special
cultural programmes, The Golden
Book Award, The Arab Creativity
Award, The Katara Prize for Arabic
Novel.

He is the President of the Arab
Architects Association and
Lebanese Chapter of Engineers
and Architects and a Member of
UNESCO World Heritage Committee.
Working between Beirut and Paris,
his practice extends over several
dimensions of design and research,
spanning across the fields of
historic urban landscapes, public
space design, rehabilitation and
revitalization of traditional urban
fabric, development of strategies
for sustainable community growth
as well as social housing and public
facilities. He is the author of several
academic publications on war
and reconstruction, and on the
relationship between heritage and
modernity. He taught architecture at
the National Institute of Fine Arts at
the Lebanese University, the Faculty
of Engineering and Architecture
at American University of Beirut,
Belleville School of Architecture
in Paris, as well as Paris School of
International Affairs at Sciences
Po in Paris.

Muawiya
Ibrahim
Archaeologist and Historian
The former representative of Jordan
in the UNESCO World Heritage
Committee and former President
of the of Friends of Archaeology
Society. He was a professor and dean
of Research and Graduate Studies
at Al-Isra Private University, Jordan.
He received his PhD from the Free
University of Berlin, and he is the
Founding Director of the Institute
of Archaeology and Anthropology
in Yarmouk University in Jordan;
he also founded and lectured in
the Department of Archaeology at
Sultan Qaboos University, Oman.
He carried out excavations and
research projects in Palestine,
Jordan, Germany, Bahrain, Kuwait,
Yemen, and Oman. He received the
das Grosse Bundesverdienstkreuz
from the President of the Federal
Republic of Germany, the Arab
Archaeologists Association Award,
and the University of Philadelphia
Award among many other awards.
He is an author/editor of several
volumes and over 100 articles in
specialized journals and books.
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Tarek Waly

Talal Akily

Architect and Urban designer

Architect, Researcher & Writer

He established the TWC (Tarek
Waly Center for Architecture
& Heritage) to be one of the
architecture platforms in Egypt,
aiming for the wellbeing of man
and society. Waly received his
Ph.D. in Urban Planning from Cairo
University 1995. He also received
many certificates of recognition
and awards including the Islamic
Capitals and Cities Organization
Award for architectural writing,
first-rank in1998. He published
extensively on issues of architecture
and heritage, his books include:
Theory of Urbanism as Derived
from the Khaldouny Paradigms, In A
Quest of an Approach for Existence
in Desert Architecture, Statement
and Elaboration on Architecture
and Urbanism; In A Quest of the
(One) Path in Mosques Architecture,
Private Skies: The Courtyard Pattern
in the Architecture of the House.

He received his PhD in Architectural
Engineering from the Berlin Institute
of Technology. He is the former
Dean of Faculty of Architecture
in Damascus University, Professor
of Urban Planning, lecturer in
a number of Arab and foreign
universities, institutes and scientific
institutions, and researcher in
Arabic and Islamic architecture.
He published his research on
traditional architecture, urban
planning and regional planning.
One of his best known books is the
“Umayyad Masjid in Damascus”.

HRH Princess
Wajdan
AL Hashemi
President of the Royal Society of Fine Arts
She received her PhD. in Islamic
Art History from the SOAS (School
of Oriental and African Studies,
University of London). She is the
former Jordanian ambassador to
Rome, Italy, and the founder and
dean of the Faculty of Arts and
Design, University of Jordan, and
founder of the Jordan National
Museum of Fine Arts, and the Royal
Society of Fine Arts, a delegate from
the Ministry of Foreign Affairs to the
Ministry of Foreign Affairs, whereby
she was the first woman to join the
Ministry of Foreign Affairs in Jordan.
She has 16 books on Islamic art
published in English and Arabic,
and 38 exhibitions and 100 joint and
biennial exhibitions in Arab world,
Europe, Asia and United States.
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Salma Samar
Damluji

Mourad
Bouteflika

Architect, Professor, Binladin
Chair for Architecture in the
Islamic World at the Faculty of
Engineering and Architecture,
American University of Beirut

Director of Conservation and
Restoration of Cultural Heritage
in the Algerian Ministry of
Culture.
Associate Professor in the
Department of Architecture at
the University of Blida, Algeria.
He is an architect specialized in the
preservation and conservation of
historic monuments and completed
his PhD in Urban Restoration in
the Faculty of Architecture at
the Politecnica di Bari with a
thesis entitled : ‘Tartous (Syria).
He assumes responsibility for
and coordination of a number of
research and training projects,
in particular the Post-Graduate
Specialization course on “The
Recovery and Valorization of the
Casbah of Algiers according

44

to Traditional Techniques and their
Innovative Use” and “in situ training
of the Department of Architecture of
Blida to aid the Algerian Ministry of
Culture”. He is the author of several
publications on cultural heritage
conservation.

Damluji graduated from the
Architectural Association School of
Architecture and the Royal College
of Art in London. She worked with
the Egyptian Architect Hassan
Fathy (1976-1975) and (-1983
1984). In 2008 she established with
colleagues in Yemen the Daw‘an
Mud Brick Architecture Foundation
in Mukalla, Hadramut, and has
been working there on earthen
construction and rehabilitation
projects. Damluji carried out
extensive fieldwork and research
on architecture in Arab region. She
is author of over 12 titles including
Zillij: the Art of Moroccan Ceramics
(1993) with John Hedgecoe, the
Architecture of Oman (1998), the
Architecture of the UAE (2006), and
the Architecture of Yemen (2007).

Her latest “The Other Architecture:
Geometry, Earth and Vernacular
(Leçon Inaugurale de l’École de
Chaillot)” was published in Paris
in 2015 and short-listed at the
Académie d’Architecture for the
Prix du Livre d ’Architecture.
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Muhammad
Sobhy

42

Theatre, TV and Cinema
Star and Director
Graduated from the Higher
Institute for Performing Arts from
the Academy of Arts, Acting and
Directing department, Egypt. He
founded the first scene laboratory
titled “Actor›s studio” in 1970,
through which he presented a
number of his works, including
Hamlet (Shakespeare), and Media
(Jean Anouilh), then he established
“Studio 80” group, through which
he presented works including:
Mahzouz, Baghbaghan, Hamajy,
Takhareef, and directed several plays
such as: Al-Ziyarah, Ala Balatah. He
also acted and directed Mama
America, Wanees› Family, Art is the
Origin of Civilization, and Carmen.
He has contributed to the
development of Art and its
institutions as he founded and
established a number of equipped

theatres like Lycee theatre in
Alexandria, New Opera theatre
in Opera Square, Al-fardous
theatre in Islamic Mission City. In
charitable work, he founded the
Sounbul City on Egypt-Alexandria
desert road to educate homeless
and orphan children fine arts and
primary education. The city also
includes a state elderly home for
artists and an Arts Museum. He is a
goodwill ambassador for FACE, also
a former member in the Egyptian
National Council for Human Rights,
a member in the National Council
for Women, and a member in the
Counter-Terrorism High Council. He
has numerous of movies, including
Karnak, Wara Al-Shams (Beyond
the Sun), Bilwalidayn Ihsana ,
Alshaytana Allaty Ahabbatny (The
she-devil who loved me), Mouhamy
Taht Al-Tmreen (Trainee lawyer),
Batal Min Al-Saiyd (A hero from
Upper Egypt), Rajul Bisabaat Arwah
(and A man with seven souls). He
starred in a big number of TV series
such as: Jannat Al Fardous (The
Paradise), Fi Baytina Rajul (A man in
our house), Ayyam Al-Marah (days of
joy), Milh Al-Ard (salt of the earth),
Ana Wa Ha’oula’ (Me and those),
Rajulun Ghany Faqueer Jiddan (A
rich very poor man), Wanees and
his grandchildren- six seasons, No
problem program on CBC channel.
He was awarded many prizes such
as Dr. Souad Al-Sabah›s prize for
intellectual creation, honor of the
Arab theatre festival in Tunisia,
honor by HH Sheikh Sultan
Al-Qasimi, Ruler of Sharjah for
volunteerism, and honor of CBC
channel for Art and volunteerism.
He holds an honorary doctorate
from the American University of
California, and honorary MA from
University of Cambridge, United
Kingdom.

Suad Amiry
Writer, conservation architect,
and political and social activist.
The author of the internationally
acclaimed Memoirs: “Sharon and
My Mother in Law” (Random House,
2005), which uses humor and irony
to describe the absurdity, and
cruelty, of living under prolonged
Israeli Occupation. The book has
been translated into 20 languages
and has won the prestigious Italian
Literary Award “Premio Viareggio”
2004. She is also the author of
“Nothing to Lose but Your Life:
an 18 hour Journey with Murad”
(Bloomsbury, 2010). Her latest book
“Golda Slept Here” (Bloomsbury
2015) describes what it means to
lose one’s home and not to “feel at
home” ever again, won the Italian
Nonino Prize (2014). Amiry, who
says she had become a writer by
pure accident at the age of 50, is
a conservation architect.

She is the Founder of RIWAQ: Centre
for Architecture Conservation- an
NGO based in Ramallah, Palestine,
which won several international
awards (Prince Clause Award, Carry
Stone Social Design Prize, and
Aga Khan Award for architecture
2014). Riwaq has succeeded
in transforming the process of
Rehabilitation (and gentrification)
of historic centers and buildings
into a vehicle of poverty elevation,
job creation and a tool for social
and economic development for
marginalized groups (women and
children) in rural Palestine, what
Amiry refers to as “Public Spaces
and buildings for Social Change”.
To get to know Suad Amiry watch
her TED Talk: “My Work my Hobby:
Simply Look inside You Never at
Others”.
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Bilal
AL-Budoor

40

President of the Dubai Culture,
Arabic Language Protection
Society
Researcher, writer and poet
He
worked
as
Minister
Plenipotentiary in the Foreign
Service in 2014, and served as
Undersecretary for Culture and Arts
in the Ministry of Culture, Youth
and Community Development. He
also served as ambassador of the
United Arab Emirates to Jordan and
was elected president of the Arabic
Language Protection Society and
Vice-Chairman of the Cultural and
Scientific Association. He is also
a member of Secretariat of the
Mohammed bin Rashid Arabic
Language Award. Al-Budoor is
considered a distinct figure in
enriching the cultural movement
within and outside the United Arab
Emirates, and has many research
books especially on the UAE
heritage.

Youssef
Al-Hassan
Researcher, Writer and a former
diplomat
Dr. Al-Hassan has a PhD in Political
Science and has worked in the
diplomatic corps since 1972.
He represented his country in
many regional and international
conferences and symposia and
the meetings of the UN General
Assembly (UN GA), the League
of Arab States (LAS), and the
Organization of the Islamic
Conference (OIC). Since 1986, Dr.
Al-Hassan has been supervising
the annual diplomatic symposium,
which is held under the auspices
of the UAE Foreign Ministry. He
was also appointed as editor-inchief of The Diplomat magazine.
He is a member of many Arab and
international cultural, intellectual
and humanistic associations and
organizations.

Dr. Youssef Al-Hassan was among
the founders of the UAE›s Gulf
newspaper first issued in 1970,
and was its first editor-in-chief.
He has written and published
many scientific studies and
articles in Arab and international
magazines and newspapers.
He is a researcher specialized in
international relations, the dialogue
between civilizations, and Arabian
Gulf security. Dr. Al-Hassan has
many publications, the foremost
of which are: “The Christian
Fundamentalist Movement in the
USA”, “Integration: A Study of Special
Israel-USA Relations”, “Towards a
Contemporary Arab Diplomacy”,
“The Future of the Welfare State in
the Gulf”, and “The Islamic-Christian
Dialogue”. Dr. Al-Hassan also edited
many works, including “Security
of the Gulf”, “Dialogue Among
Civilizations”, and the “UAE and
Human Rights”.
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Hassan
Ashkanani

38

Assistant Professor of
Anthropology and Archeology
of the Ancient Arabian Gulf,
Faculty of Social Sciences, Kuwait
University
He received his PhD from University
of South Florida, USA, 2014, and
contributed to the establishment of
the first museum of anthropology
at the University of South Florida
– USA. He writes in the Heritage
journal, and the Al-Nibras Magazine
issued by the Kuwaiti Students
Union of the United States of
America, Detroit, Michigan, USA.
A member of the World Folklore
Organization IOV in Vienna,
member of the National Geographic
Society of America, member of the
American Institute of Archeology
SAA – and the Museum and institute
of Oriental Studies ASOR. He wrote
a book titled: “The Power of Dilmun
and the Cultural Interaction in the
Bronze Age” (in English), and a writer
in the Arab Museum Journal.

Hassan Aourid
Writer and politician
He holds a State Doctorate
in Political Sciences, a former
diplomat who worked as a political
consultant in Moroccan embassy
in Washington, royal palace
official spokesman for the royal
palace, governor and kingdom
chronicler who got The Pushkin
Prize in literature from the union
of Russian writers. Recently he is
a professor of political science
in Mohammed V University and
Purdue University, in addition, he
is the co-founder of Tarek Ibn Ziad
studies and researches center and
a scientific consultant for Zaman
(the Moroccan) magazine in Arabic
and French.Some from his literary
and scientific works: political Islam
at stake (Moroccan case), the roots
of Arabian weakness (in French)

Aux origines du marasme arabe,
glances of west (in French)
Regards sur l’Occident, 2017, the
Moorish (novel)in three editions in
Morocco in Arabic and French, it
will be published soon by General
Egyptian Book Organization, donkey
biography (novel) four editions (Dar
Al-Aman) and Cordoba spring
(novel) Arab cultural center. He also
a columnist at the Middle East, AlHayaa and Al-Bayan in the United
Arab of Emirates, opinion writer in
Al Quds Al Arabi newspaper and
Zaman magazine (The Moroccan)
in Arabic and French. He took a
part in the coverage of the funiral
of Hassan ii for BBC in English also
in the coverage of United States
presidential elections 2012 and
a contributor in France 24 after
Bataclan attacks.
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Ricardo Karam

36

Media figure and host
One of the most prominent media
figures in Arab World. He hosted
a number of prominent Arab and
international personalities in his
programs that were highly rated
including: “With Ricardo Karam”,
“Another Talk,” “Faces of the City,”
“Iraqis,”“Beyond Faces” and “Mirrors.”
He has launched “Takreem” award
as a platform to annually honor a
number of leading Arabs figures
in the fields of humanitarian aid,
art, culture, science, environment,
education and business. He
published two books: “I Interviewed
Them”, and: “The Lebanese Paris”.
He was awarded many decorations
and prizes, including: the French
national order of merit, Beirut
international festival award, the
award of American-Lebanese
society for achievement, Sheikh
Ibrahim bin Muhammad Al-Khalifa›s
Centre for Culture and Researches
Award.

“Time Out” magazine listed him
among “The most effective ten men
in Beirut” and “The most prominent
forty Lebanese in the capital”.

Naseer
Shamma

Composer Artist and Oud player
Goodwill Ambassador, UNESCO

He graduated from Institute of
Music studies, Baghdad, in 1987,
and specialized in playing on
the Oud instrument. Since his
beginnings he was attracted to
Sufism, and read the Ten Sufi
Schools and its later branches and
great Sufis› narratives. A lot of his
work concerns the read of poetry
in music. He composed a number
of musical records including
Oriental Love Story, Sunshine, for
the Children of Iraqi, a Status of
Love, and the Journey of Spirits.
He composed the soundtrack for
numerous Iraqi and Arab theatrical
works as well as for radio, TV, and
documentaries. He has extensive
experience with many international
artists. He was awarded many prizes
and recognition, the most recent of
which is being named the UNESCO
Artist for Peace 2017.

Currently, he manages his own
school, the home of Arab Oud in
Cairo, as well as supervises the
home of Arab Oud in Abu Dhabi,
the home of the Oud in Constantia
in Algeria, and the home of the
Oud in Alexandria. He is interested
in the Way of Rose organization
which cares for the treatment and
the education of Iraqi children, and
the humanitarian issues in the Arab
world and around the world.
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Rita Awad

Rasem Badran

A literary critic
an expert in cultural affairs, arts,
cultural heritage and cultural
relations
Dr. Awad holds M.A in comparative
critic and critic of modern Arab
poetry, and PhD in the study of
the Al-Jahily (pre-Islam) poetry.
She published several books and
papers on modern and classic Arab
poetry and literary critic theories.
She edited many books in art,
culture, heritage, Palestine and
Jerusalem in particular, in addition
to being the editor in chief of the
Arab Culture Magazine. She is a
juror in a number of academic
and scientific journals, literary and
awards. She was the head of the
culture department and Palestine
unit in ALECSO. She organized and
participated in a large number of
conferences, seminars, and regional
and international forums.

Architect and the Head of
Dar Al Omran Co., the Hashemite
Kingdom of Jordan
One of the leading figures in the
contemporary architectural
design and thought in the Arab
world.

She gained a wide experience in
cultural work, cultural diplomacy,
cultural
management
and
international relations. She
cooperated with a number of
international
organizations,
especially UNESCO, ICCROM and
WIPO in implementing projects,
and organizing conferences,
workshops and training courses
for Arab Region. Since 2012, she
is an independent consultant in
the culture field: writing, publishing
in literary criticism in modern and
old Arab poetry.

Works as architectural consultant
for the reevaluation of main plan
and design of International Islamic
University in Kuala Lumpur. He
is an elected member of the
Academic Council for International
Architecture in Sofia and a member
of arbitration committee for the
ICCROM-Sharjah Award for Cultural
Heritage Conservation in the Arab
Region. One of his most important
projects is the Qasr Al Hukm in
Riyadh, the Husainiyya Library in
the Yarmouk University in Irbid,
the building of Greater Amman
Municipality and Al Masjid Al Kabir
in the Saudi Arabia.
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Zaki Anwar
Nusseibeh

32

Minister of State in the UAE
Government.
He has been active in Government
service and interpreter for
Presidents of United Arab Emirates
since 1968. He was Assistant
Minister of Foreign Affairs and
International Co-operation at
Foreign Ministry and the Cultural
Advisor at UAE Presidential Court.
Born in Jerusalem and educated in
Jerusalem and the United Kingdom,
he began his career as a journalist
in 1967. He became Director
of Information in Abu Dhabi. In
1975 Mr. Nusseibeh became the
Director of the Press Office for HH
the President and subsequently
Advisor while continuing his role
as President’s personal interpreter.
He has also served on several public
and private bodies dealing with
the development of cultural and
educational strategies.

Yusuf Fadl
Hasan
He is member on several Boards
including
Paris-Sorbonne
University Abu Dhabi, and the
Board of Trustees for Abu Dhabi
University. He graduated from
University of Cambridge, UK, with
a Master’s degree in Economics.
He has published translations
of Gulf and Arab poetry into
several European languages and
contributed a series of articles to
journals and newspapers. He has
received a number of prestigious
Arab and International Awards. He
was awarded an honorary PhD in
Human Sciences by University of
Jerusalem in 2014 in recognition
of his long and active career.

Director of Omdurman Islamic
University.
Founding Chancellor of the University
of Sharjah, the United Arab Emirates
He received his PhD in the Islamic
History from SOAS, University of
London, and a certificate of Higher
Law from the Ministry of Justice.
Professor of Turkish Studies at
the Institute of African and Asian
Studies. Director of University of
Khartoum, and Omdurman Islamic
University. He has many writings
including: “Introduction to the
History of Islamic Kingdoms in the
Eastern Sudan”, “The Relationship
between Arab Culture and African
Culture”, “The Islam in Africa” and
many scientific sheets in the
different languages.
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Mohammed
Abdullah
Younis
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Expert of Islamic Heritage at
ISESCO (Islamic Educational,
Scientific & Cultural
Organization), Rabat, the
Kingdom of Morocco.
Assistant Professor of Islamic
Monuments in the Faculty of
Archaeology, Fayoum University,
The Arab Republic of Egypt
PhD in the Islamic Monuments from
Cairo University and University of
Jena in Germany. His research focus
is on monuments, coins and Islamic
history, and many of his papers are
published in English and Arabic. He
undertook many scientific missions
for the Egyptian Ministry of Education,
EU, the International Council of
Coins and a number of German
universities. He also Participated in
many international conferences in
Germany, Russia, Italy, Turkey and
many Arab countries, and taught
in a number of programmes on
Islamic Archaeology in the Fayoum
and Alexandria Universities.

Ahmad Ali
EL-Zein

Writer and Media Figure
El Zein studied music and theatre
at the Lebanese University, Beirut.
He started as a journalist and wrote
cultural essays, articles and editorials
for al-Nida’ newspaper, Annahar,
Assafir, al-Hayat and Zahrat al-Khalij.
In 1986, he produced, wrote and
presented dozens of comedies and
political shows for Radio Sawt alSha’b. For television, he directed
documentary films portraying
contemporary Lebanese artists,
singers, musicians, writers and
poets for Télé Liban. He contributed
to the editing and production of
several episodes of the talk show
Hiwar al-Omr, presented by Giselle
Khoury, which was broadcasted
on LBC Channel.

In Abu Dhabi TV, he edited and
directed Qira’at, a program
presenting the latest and most
important books. He also wrote,
edited and directed a series of short
documentaries on celebrities of the
20th century such as Zakariyya
Ahmad, Mohammed Abdel Wahab,
Asmahan, Oum Kalthoum, Abdel
Halim Hafez, Farid al-Atrash, Laila
Murad, Mohamed El Qasabgi and
Fairuz. One of his plays, Ru›ya
(Vision), was staged at the UNESCO
Theatre in Beirut in 2000. He wrote
Al-Tayoun, Khirbat al-Nawwah,
Ma›bar al-Nadam and Hafat alNisyan. The Edge of Oblivion, the
first volume of his Thulathiyat
Abdul Jalil Ghazal trilogy. In 2003,
he started shooting a series of
documentaries entitled Rawafed on
Al Arabiya News Channel. Rawafed
was awarded the Golden Prize for
the best cultural and educational
programme at the 10th Gulf Media
Festival.
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Moajab Bin
Saed
AL-Zahrani

Anna Paolini

Director General of the Institute
du Monde Arabe in Paris

28

Holds a Ph.D. in General And
Comparative Literature, from
the Univesity Sorbonne, for his
thesis “the image of west in the
modern Arbic novel”, a lecturer in
the Department of Arabic Leterature
in King Saud University,. He also
holds a BA in Arabic Language
and Literature from the Faculty of
Education, King Saud University
and “the high-class certificate in
French language“, and a diploma in
Advanced Studies in Modern Arabic
Literature D.E.A . from Sorbonne
University. He is a member of the
editorial board of “eastern studies”
magazine which he founded in
Paris, and a member of editorial
board in “Kawafel” magazine, and
supervises the cultural material of
the Encyclopedia of KSA, and

a board member of the translation
center at King Saud University. He
has several studies and research
work in critics and narratives
including: Al-Tahtawy and the myth
of the beginning, Critical Readings
of Some Concepts in Progressive
Arabic Rhetoric, the Concept of
Heritage in Contemporary Arab
Thought, Argument of Cultural
Invasion
Between Cognitive
and Ideological, Global Illusions:
Comparative Critical Reading in
the Concept of “global .“

Director, UNESCO
Representative in Arab States
of the Gulf
Head of UNESCO Regional
Office in Doha
Anna Paolini holds a MA in
Architecture and Urban and
Regional Planning for Developing
Countries from the Institute of
Architecture of Venice Italy, and
a Ph.D. in Urban and Territorial
Engineering from the Faculty
of Engineering at University
of Bologna (Italy). She joined
UNESCO as an Associate Expert
at UNESCO Office in Amman in
1993, and was detached initially
to the Department of Antiquities
of Jordanian Ministry of Tourism to
manage and implement restoration
and conservation work on Petra
and Qusair’ Amra. In July 2000,
she became Head of the Arab
Countries Unit of the Cultural
Heritage Division.

She assisted in the long-term
rehabilitation of collections of
Kuwait National Museum and the
preparation of National Strategies
for Cultural Development in Abu
Dhabi and Yemen. She also was
responsible for the Secretariat of
the International Coordination
Committee for Safeguarding
of Iraqi Cultural Heritage (ICC).
Paolini worked with the Section
for Museum and Cultural Objects
within the Culture Sector, tasked
with operational and capacity
building activities, including
training in cooperation with
the International Council of
Museums (ICOM) and ICCROM.
She is a member of International
Council of Museums (ICOM) and
Italian Association of Professional
Architects.
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Webber Ndoro
Director-General, ICCROM
(International Centre for the
Study of the Preservation and
Restoration of Cultural Property)
Ndoro holds a BA in History from
University of Zimbabwe, a Master
of Philosophy in Archaeology from
Cambridge University, and a Master
in Architectural Conservation
from York University. His formal
education was completed at
Uppsala University where he
obtained a PhD in Heritage
Management. Ndoro worked at
National Museums and Monuments
of Zimbabwe. He served as Cocoordinator of its Monuments
Programme, and then moved to
the University of Zimbabwe as
lecturer on heritage management.
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He has also lectured on heritage
management at University of
Bergen in Norway, as well as at
University of Cape Town, South
Africa. His first involvement with
ICCROM was in1998, when he
was tasked with implementing
one of the first site projects for
the AFRICA 2009 programme.
From 2002, he worked as a fulltime ICCROM staff member on
AFRICA 2009 Programme, providing
an African perspective at ICCROM to
the planning and implementation
of the programme. He left ICCROM
in 2007 to accept the position of
Executive Director of African World
Heritage Fund (AWHF). During his
mandate, Ndoro has guided the
AWHF to become one of the leading
conservation organizations in the
region, and has raised a significant
endowment. He was elected in
November 2017 to the position of
Director General of ICCROM starting
a mandate as of 1 January 2018.

Halit Eren
Director General of IRCICA
(Research Centre for Islamic
History, Art and Culture)
Graduated from the Faculty of
Islamic Studies Marmara University
in Istanbul, and holds an MA in
History from the Social Science
Institute, and Ph.D. in Modern
History from the Turkish Studies
Center in the same university
and is an Associate Professor in
Social, Human and Management
Science from the presidency of the
universities’ boards in Turkey. He
started working at IRCICA as a
specialized expert and head of
Library and Documentation Section,
and in the committee for organizing
conferences and seminars on the
history of Caucasus, Volga- Oral
territory, central Asia and Balkans.

He participated in many summits
and conferences of Islamic Foreign
Affair Ministers, and represented
IRCICA in Islamic conferences of
Ministers for Culture and Media.
He was finally appointed Director
General in January 2005. He
oversaw on the publication of many
important books like” Jerusalem
Through Historical Pictures”
in Turkish, English and Arabic
and the Holy Quran ascribed to
Uthman ben Affan ,TOPKAPI SARAYI
edition, the Holy Quran ascribed to
Ali ben Abi Taleb, Sana›a edition.
He joined several of humanitarian
associations and non-governmental
cultural organization such as the
Islamic –Turkish association in
England, and was a consultant for
the State Minister for the Balkans
Affair in Turkey, and established
the Balkans Civilization Foundation
(BALMED). He is a co-founder and
vice president of The TurkishArab International Dialogue
Organization. He speaks Arabic,
English, Greek and Persian beside
Turkish. He can communicate with
Slavic languages. He contributed to
the Islamic literature with a great
number of international works and
articles in the different languages
of Islamic world.
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Oliver Martin

Zaki Aslan

Noura Al Kaabi

Chairperson of the Council of
ICCROM (International Centre
for the Study of the Preservation
and Restoration of Cultural
Property)
MARTIN obtained a Master in
Architecture in 1998 from Swiss
Federal Institute of Technology,
ETHZ Zürich. He pursued his studies
with a PhD in technical sciences and
history of architecture at ETHZ until
2002. Martin held several positions
at the Swiss Federal Office of Culture
until he joined the management
board in 2012 as Head of Section
Cultural Heritage and Historic
Monuments. In parallel, he acted
as an expert member of the Swiss
delegation to the UNESCO World
Heritage Committee from 2010
to 2013.

Director of the ICCROM’s
Regional Conservation Centre in
Sharjah (ICCROM-Sharjah)erty)

Minister of Culture& Knowledge
Development
Chairperson of BOD of Media
Zone Authority in Abu Dhabi,
United Arab Emirates

Dr. Aslan is a conservation architect,
he received his Ph.D. in Heritage
Conservation and Management
from University College London
(UCL), U.K. He was a consultant to
UNESCO, EC, and ICCROM. He is
co-author of a UNESCO-ICCROM
teacher’s guide titled “Introducing
Young People to Heritage Site
Management and Protection.”
Aslan is also member of the
editorial board of the “Journal of
Conservation and Management
of Archaeological Sites”, Maney
Publishing, U.K. He represents
ICCROM as advisory board member
at the 2nd Category WH Centre for
Arab states. He is honorary professor
at University College London, and
directs ICCROM’s programmes in
the Arab States.

A member of several BODs such as
the National Media Council, Abu
Dhabi Media Co., Imagination and
Abu Dhabi Sports Council. She
undertakes the enhancement
of all cultural fields in the United
Arab Emirates and she sponsors
and supports the activities aiming
at the development and care of
young talents in community.
She held formerly the position
of “Minister of State for Federal
National Council Affairs. She was
listed as the first Emirati national
to be in the list of Top 100 Thinkers
in the World from Foreign Policy
magazine.

In 2014, she entered in the list
of Most Influential 30 Women
at the Government Sector in the
Arab World by the Forbes Middle
East magazine, had the award of
Businesswoman of the Year from
Gulf Business Industry Awards
and was honored in 2015 by the
American Association of Media
(AAM) in appreciation of her
leading role in the development
of media industry in the United
Arab Emirates. She holds a BA of
Management Information Systems
from the United Arab Emirates
University in 2001 and completed
the Leadership program from
London Business School in 2010.
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Speakers

Panel Five - Day Two:
Influences affecting Cultural Heritage:
International conservation principles were largely developed after the Second World War,
especially with the creation of UNESCO and other heritage protection organizations such as
ICCROM, ICOMOS, and ICOM. Heritage conservation policies in the region, and other third
world regions, followed international trends of heritage conservation without participating
effectively in their formation. Despite the fact that the Arab region contains rich cultural
heritage and remains of the past of outstanding universal and human values, official systems
of heritage protection inherited management forms influenced by foreign systems and views
that remained after independence and creation of new nation states; in other words, national
perceptions of heritage that followed respective independence were heavily influenced by
colonial or orientalist ideas. This session is dedicated to discuss these and other influences
on the concept and notion of cultural heritage and the resulting conservation or protection
strategies, such as the impact of international heritage conservation organizations, but also
internal influences of beliefs and ideologies on the concept of heritage and its conservation.
The key questions that will be addressed in this session include:
- What is the impact of Orientalism and Colonialism on the concept/ notion of cultural heritage
and the current approaches to conservation practices?
- What is the impact of Western approaches on what is considered cultural heritage in the Arab
region?
- What is the impact of beliefs and ideologies on the concept of cultural heritage, and on
conservation approaches, theories and practices?

Panel Six - Day Three:
The Role of Education:

Awareness of cultural heritage significance and its fragility can be very much enhanced by
formal education systems. Informal education also has a role in public awareness. This session
will cover the current role of education on different levels, from primary to postgraduate
education. Available curricula in schools include some notions of heritage, but this is often
considered by experts in the field as insufficient, this is even more true in informal education
such as the available general readings for children, family excursions, children games, etc.
A group of educators and heritage professionals will discuss what is to be expected from
education, with some emphasis on higher education. In addition, in many parts of the
region, university graduates with heritage-related specializations (such as archaeology) face
difficulties to find jobs in the market. On the other hand, university programmes, do not cover
country needs to conserve its heritage. Questions to be addressed will include:

- How can cultural heritage education in the Arab world be best assessed and improved at
school and university levels?
- How can education be better organized to involve and inform young people and promote
public awareness?

Panel Seven - Day Three:
External Impressions and Reflections:
A group of internationally renowned experts and philosophers in cultural heritage conservation
will present the history and development of heritage understanding and conservation in
general, focusing on similarities and diversity of heritage world-wide. This session will also
present the concept of World Heritage, and outstanding universality of cultural heritage.
Based on the previous discussions this session will address questions in this area that would
include:
- How is cultural heritage in the Arab Region understood by the “others”?
-How can Arab professionals and other related sectors help influence and effectively
communicate authentic understanding or meanings of cultural heritage?

Panel Eight - Day Three:
Follow-up Strategy and Action Plan:

The forum is hoped to be a first step to inform future directions aimed at establishing thought
and conceptual foundations for approaches to cultural heritage conservation in the region. In
order to achieve this goal, this session will focus on the way forward and how the outcomes of
this event can benefit various aspects related to our understanding of cultural heritage and its
protection in a wider cultural and regional context. A group of experts with a long experience
of working in the region, and who have a deep knowledge and understanding of the needs
in the region, will discuss the elements necessary to establish an informed cultural heritage
strategy for the future, to be adopted by official heritage institutions and improving cultural
heritage policies, as well the role that can be played by public figures, artists, journalists, and
cultural specilaists and thinkers and, eventually, decision makers. The key questions of this
session would include:
- How can cultural heritage be protected in line with the previous discussions?
- How can we develop a regional plan or elaborate assessment to address the subject on
regional level?

- How do current education systems at all levels (formal and informal) affect our understanding
of cultural heritage in all its forms?
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Panel One - day One:
Notions and Perceptions of Cultural Heritage in the Region:

The importance of Cultural Heritage in the Region:

The first session will focus on exploring the differences in our conceptions of heritage,
especially on local communities’ level, represented by distinguished speakers from different
parts of the Arab Region. The discussion will aim at enriching our understanding and possible
collective appreciation of heritage, and form a general agreement on the notion of the
subject matter that will be discussed throughout the forum. Discussions will be guided by the
following generic questions:

The story of heritage can contribute to the spirit of the place, and it would be difficult for a
community to safeguard a heritage place without its appreciation of a place’s story or the
meanings it can convey. Moreover, in many cases, the potential of economic revenue in
important heritage places is prioritized over the significance of a living heritage or the “spirit
of a place”. In this session, a group of prominent thinkers, practitioners and artists will explore
the relationships between communities in the region and their tangible cultural heritage,
and the balance between the much needed revenue on one hand, and on the other, the
appreciation of the spirit and embedded meanings of a heritage place, be it an old town, a
cultural landscape, a monument or a place of worship. The session will further discuss the
following questions:

- How is heritage made?; i.e., what is recognised as valuable, by whom and who decides? Who
decides that an object or a monument is ‘heritage’?
- What does it mean to attribute a heritage value to a place within the context of public
culture? Who then owns a heritage place?, and how is it appreciated and recognised as
valuable?
- Within the current conditions that the Arab region is undergoing, does cultural heritage have
a role in uniting communities on one hand, and connecting individuals and communities to
a specific place, monument, or artistic expressions on the other?
- Is there a regional culture in the Arab region? What is it? How do different parts of the Arab
region with their diversity contribute to its formation and identify with?

Panel Two - Day One:
Cultural Heritage within the general context of “public culture” in
the Arab Region:
It is customary for publishers in Iraq, Syria or Lebanon to sell their books in Morocco, Algeria
or Tunisia. The target audience for some satellite channels from countries such as Egypt, UAE,
Saudi Arabia (to name a few), is the people of the region as whole. This session will address
the dynamics between different media modalities such as movies, theater, music, etc., and the
formation of different elements of culture, especially the notion of cultural heritage. Through
a panel discussion of a group of distinguished artists and thinkers, this session will explore the
extent to which media reflects realities of the general culture, and in turn affects in shaping
it, and the potentials of media in strengthening the role of culture in creating or enhancing a
sense of belonging to the region as a whole. As statistics show that the number of social media
platforms’ users in the Arab region are much higher than average compared with other world
regions, the discussion will also address the influence of the internet and social media as one
of these relevant modalities. The questions to be addressed in this session will include:
- How do various media forms (films, music, literature, poetry and novels) influence the public
awareness of cultural heritage in its tangible form?
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Panel Three - Day Two:

- What is the role of the internet and social media in shaping the notion of cultural heritage?

- Why is it important for a community to appreciate its tangible heritage or the historic built
environment that affects its quality of life?
- How can heritage be relevant to current and future realities and challenges affecting the lives
of local communities or livelihood of historic places?
- How can the conservation of cultural heritage and works of art benefit from a set of values
and meanings embedded in them?

Panel Four - Day Two:
Challenges in understanding and protecting cultural heritage:
The recent deliberate and violent targeting of cultural heritage in some parts of the Arab
region confirms the significance of this heritage. A full understanding of the social conditions
and impact of this destruction is needed to devise protection strategies, especially that official
conservation policies in times of peace proved insufficient to protect this heritage in times
of conflict, not to mention threats of natural decay or urban development. It is important
to understand the reasons for this failure to address the challenges facing cultural heritage
protection policies in the region. To address these issues, this session will discuss questions
such as:
- Why is a debate and dialogue about the conservation of cultural heritage is inadequate or at
times lacking in the region?
- Can access to cultural heritage be considered one of the human rights?
- What are the meanings and significance embedded in typical cultural heritage forms in the
region?
- Who is Cultural Heritage preserved for, and why is it deliberately and so violently targeted?
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9:30 - 10:30

Arab Cultural
Heritage
Forum

A regional vision to
Preserve and Promote
Cultural Heritage
Third Day
Thursday 8 February,
2018

Needs and Action
Plan

How

do we protect
Cultural
Heritage?
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Panel Six: The role of education
How do current education systems at all
stages (formal and informal) affect our
understanding of cultural heritage? How
can cultural heritage in the Arab region
be assessed and how can values be
improved and highlighted on the basis of
needs and benefits? How can education
be better organized to involve and
inform young people and promote public
awareness?
Participants
Her Royal Highness Princess Dana Firas
Dr. Suleiman Al-Askari
Dr. Mina
Al-Maghari Dr. Rawya Majzoub
Ms. Manal Ataya Moderator: Dr. Saad
Al Massoudi

13:45 - 14:45 Panel Eight: Follow-up Strategy and Action Plan

How can cultural heritage be protected in the context of previous
discussions? How can we develop a regional plan or conduct an
assessment to address the subject on a regional level?
Participants
Dr. Nazmi Al - Jubeh Dr. Abdul Aziz Al-Musallam
Dr. Abdelrahman Ali Dr. Hasan Lawati
Moderators: Dr. Zaki Aslan and Dr. Ridha Faroua

Dr. Amir Pasic

14:45 - 15:15 Discussion
15:15 - 15:30 Break
15:30 - 17:00 Closing Session: Recommendations A Regional Vision for Cultural

Heritage

10:30 - 11:00 Discussion
11:00 - 11:15 Break
11:15 - 12:15 Panel Seven: External Impressions and

Reflections
How is the concept of Cultural Heritage in
the Arab region is viewed from abroad?
Participants
Dr. Stefano DeCaro Prof. Jukka
Jokilehto Mrs. Susan Denyer
Dr. Patricia Kell Dr. John Robbins
Moderators: Dr. Anna Paolini and
Dr. Jean-Louis Luxen

12:15 - 12:45 Discussion
12:45 - 13:45 Break
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9:30 - 10:30

Arab Cultural
Heritage
Forum

A regional vision to
Preserve and Promote
Cultural Heritage
Second Day
Wednesday 7 February,
2018

The meaning of
Cultural Heritage

Why

do we protect
Cultural
Heritage?
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Panel Three : The importance of
cultural heritage in the region
Why is it important for a community to
appreciate its tangible heritage or the
historic built environment that affects
its quality of life? How can heritage be
relevant to current and future realities
and challenges affecting the lives of local
communities or livelihood of historic
places? How can the values inherent
in cultural heritage and works of art be
used to improve their conservation and
community development?
Participants
Dr. Suad Amiry Dr. Mourad
Bouteflika Dr. Salma Samar Al-Damluji
Dr. Tarek Waly Dr. Talal Aqili
Moderator: Mr. Ricardo Karam

10:30 - 11:00 Discussion
11:00 - 11:15 Break
11:15 - 12:15 Panel Four: Challenges in

understanding and protecting cultural
heritage
Why is a debate and dialogue about
the conservation of cultural heritage
is inadequate or at times lacking in
the region? What are the meanings
and significance embedded in cultural
heritage forms in the region? For whom
Cultural Heritage preserved for, and why
is it deliberately and violently targeted?
Participants
HRH Princess Wijdan Bint Fawaz Al
Hashemi Professor Waciny Laredj
Mr. Jad Tabet Dr. Mouawiya Ibrahim
Dr. Suheir Hawass Moderator: Dr.
Saad Al Massoudi

12:15 - 12:45 Discussion
12:45 - 13:45 Break
13:45 - 14:45 Panel Five : Influences affecting Cultural Heritage

What is the impact of Orientalism/ Colonialism on the concept/ notion
of cultural heritage and the current approaches to conservation
practices? What is the impact of Western approaches on what is
considered cultural heritage in the Arab region? What is the impact
of beliefs and ideologies on the concept of cultural heritage, and
conservation theories and practices?
Participants
Dr. Ihsan Fethi Dr. Monther Jamhawi Dr. Hamdan Taha
Dr. Hossam Mahdi Prof. Rashad Salem Moderator: Mr. Ahmed
Ali Al-Zain
14:45 - 15:15 Discussion
15:15 - 15:35 “Erasing History” short video clip by Mr. Ahmed Ali Al-Zain
15:35 - 15:50 Break
15:50 - 17:00 Round table discussion: What is the role of heritage in shaping

the identity of a society? What makes it a target for destruction or
preservation?

18:30 - 21:30 Reception: Sharjah Light Festival 2018 (Opening at Dr. Sultan Al-

Qassimi Centre for Gulf Studies)
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8:30 - 9:30

Registration (Reception)

11:10 - 11:30 Break

9:30 - 10:10

Music performance by Artist Naseer
Shamma – UNESCO Artist for Peace 2017
Video by ICCROM-Sharjah

11:30 - 12:30 Panel One: Notions and Perceptions of Cultural Heritage in the

Welcome Speech of the organiser of the
Forum: the International Centre for the
Study of the Preservation and Restoration
of Cultural Property (ICCROM/ ICCROMSharjah) (Dr. Oliver Martin/ Dr. Zaki Aslan)

Arab Cultural
Heritage
Forum

A regional vision to
Preserve and Promote
Cultural Heritage
First Day
Tuesday 6 February,
2018

Rationale of the
Forum and the
challenges facing
Cultural Heritage

What

does Cultural
Heritage
mean in the
Arab Region?
12

UAE Government Speech by Minister of
Culture and Knowledge Development,
HE Noura Al Kaabi

Region
What is recognised as valuable, by whom and who decides? Does
cultural heritage have a role in uniting communities on one hand,
and connecting individuals and communities to a specific place,
monument, or artistic expressions on the other? How does heritage
relate to the reality and future of society?
Participants
His Excellency the Minister of State Dr. Zaki Nusseibeh Prof. Dr.
Yusuf Fadl Hasan Dr. Rita Awad Dr. Rasem Badran Dr. Ali Harb
Moderator: Mr. Ricardo Karam

12:30 - 13:00 Discussion

10:10 - 10:40

Opening Session:
Panel discussion: Directors and
representatives of regional and
international organizations:
HE Dr. Weber Ndoro, Director General
of ICCROM (International Centre for the
Study of the Preservation and Restoration
of Cultural Property)
HE Dr. Halit Eren, Director General of the
Research Centre for Islamic History, Arts
and Culture (IRCICA)
HE Dr. Mojeb Al Zahrani, Director of the
Institut du Monde Arabe in Paris
Representative of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO), Dr. Anna Paolini
Representative of the Islamic Educational,
Scientific and Cultural Organization
(ISESCO), Dr. Mohamed Younis
Moderator: Mr. Ahmed Ali Al-Zain
10:40 - 11:00 Presentation of ICCROM-Sharjah Award

for the Conservation of Cultural Heritage
in the Arab Rregion and awarding of the
Grand Prize (Under the Patronage of HH
The Ruler of Sharjah)

11:00 - 11:10 Group Photo

13:00 - 14:00 Lunch Break
14:00 - 15:00 Panel Two: Cultural Heritage within the general context of “Public

Culture” in the Arab Region
How do various media forms (films, music, literature, poetry and
novels) influence the public awareness of cultural heritage in its
tangible form? What is the role of the internet and social media in
shaping the notion of cultural heritage?
Participants
Mr. Naseer Shamma Dr. Hassan Ashkanani Dr. Hasan Aourid
Dr. Bilal Al Budoor Dr. Yousef Al Hasan Moderator: Mr.
Mohamed Sobhi

15:00 - 15:30 Discussion
15:30 - 15:45 Break
15:45 - 16:00 Launching two books from the book series “Selected Readings from

ICCROM-Sharjah”

16:00 - 17:10 Round table discussion: What is recognised as valuable, by whom and

who decides? How can media and other cultural modalities be used
to inform and influence the public and local culture about cultural
heritage?

19:00 - 21:30 Gala Dinner at al Hisn Fort – Heart of Sharjah
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Programme
Forum Agenda

Forum Sessions

Second: Objectives
This forum is expected to promote a dialogue aimed to review regional and diverse cultural
perceptions and values, pose significant questions, and critique a spectrum of regional views
on the subject. The forum specifically aims to:

The Arab Forum for Cultural Heritage is aimed at experts and researchers working in the field
of culture and cultural heritage in the Arab world, both tangible and intangible, and from
other relevant disciplines.

- Encourage experts from a range of cultural fields to discuss concepts related to the essence
of tangible cultural heritage conservation in the Arab Region.

- Thinkers, Philosophers, historians and anthropologists with experience in cultural and social
studies.

- Discuss influences on conservation strategies and practice (including orientalism, religious or
non-religious beliefs, international doctrine developed by institutions specialized in heritage
and culture, as well as the economic conditions surrounding conservation practices).

- Artists, poets, musicians, media professionals and journalists.

- Advocate and promote the significance and meanings of Cultural Heritage in this tangible
forms, as perceived in the region, and of its conservation.
- Analyze the role of media and education in forming conceptions, making cultural heritage
relevant in the public sphere; and influencing a culture of conservation.
- Provide a platform for individuals with deep and profound concerns and interests in the
region to participate and contribute to current debates and conversations.
The center will follow-up the forum objectives through its mission as a school for heritage
conservation and promotion serving the region, and think-tank for policy-makers in the
region, and will continue to contribute to the dissemination of knowledge at institutional,
socio-cultural and professional levels.

Third: Structure and Topics
The forum will be held over three days. The discussions of the first day will focus on “what
we value and what is cultural heritage in the Arab Region?”, in order to seek clarity related
to defining what is it that we are talking about when we examine conservation of cultural
heritage in the region. The second day will focus on the current regional climate and the wide
threats to heritage: why are we convening and why do we conserve heritage? The third day
will address strategies on how can we protect this heritage in light of discussions initiated in
the first two days? What are the optimal strategies and practical solutions?
The forum is intended to highlight fundamental needs of the region today and address
questions related to what we value, and why and how this can be utilised to mobilise
advocacy and action. To this end, the forum will conclude each day with a workshop session,
where the questions raised will be applied in the form of focused discussions. The final day will
summarise results of the workshops and lay foundations for a new approach and an Action
Plan that will inform the work of ICCROM-Sharjah and support the work of its Member States
in the Arab Region.
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Fourth: Target Audience

- Architects, archaeologists, conservators or relevant professionals with extensive knowledge
in cultural heritage studies and doctrine.
- Experienced professionals working in legislation and/or the documentation of illicit
trafficking of cultural heritage.
- Professors and researchers active in cultural heritage preservation and documentation;
Cultural heritage managers/ practitioners working in Museums and on Sites.
- Region-wide educators.
- Research or graduate students of all related specialties.

Fifth: Expected Outcomes and Results
The expected outcome of the forum is a critical analysis of the state of cultural heritage in the
region, in order to enhance the principles and practices of its conservation and promotion
from a regional perspective. The outcomes will specifically include:
- A publication of the forum proceedings to make them available to researchers and specialists.
- Strategic recommendations to follow-up the forum objectives with partner institutions.
- A message from the forum to the general public on the significance and specificity of Cultural
Heritage and the need for its Conservation.
The main results and summaries will be posted on ICCROM and ICCROM-Sharjah websites.
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Arab Cultural Heritage Forum
First: Rationale
Historical accounts of cultural heritage are deeply rooted in the long and rich dynamics of
valued sites, artefacts, folklores, different dialects and languages. Learning from our heritage
enriches our knowledge and consequently the quality of our lives. With its varied geographical
environments, the Arab Region is home for people of diverse confessions and backgrounds,
each with their own cultural particularities and valued heritage assets where ideas and
intangible values linger in proverbs, tales, anecdotes, etc.
It is the materiality of places, landscapes, buildings, and artefacts infused with sounds, smells,
and a ‘spirit’ of a place that transforms heritage from a set of meanings to an experience of
existential dimensions that anchor the past in the present. The ruins and traces are a material
witness of a departed community. They are the reminders of the emotions, meanings and
values that were once associated with the place when it was alive in time. Heritage is thus a
main strand that weaves communities together in a common history formed by a continuum
of civilizations within a specific geographical range and geopolitical position. At the same time,
heritage connects individuals to communities, it is a symbol of identity and source of pride.
Heritage and culture identifiers are thus complex, intertwined and contested, dependent on
and relevant to place or community.
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Regional variations and national identities within the region are a result of a human experience
through time. They are reflected in different conceptions of heritage within the Arab region.
Moreover, the Ottoman period and European colonialization were main factors in shaping
this conception; the concept of cultural heritage and the strategies of its management were
largely influenced by orientalists, who studied and presented what they called the Orient and
its past, within a Western model of heritage in general and the heritage of Arab countries in
particular. Heritage presentation, in many cases in the region, excluded the living heritage of
local communities, and was confined to museums that were designed by Europeans, mostly
for Europeans within a Western conception of archaeology and history. The perpetuation
of such museology into the present is detrimental to regional societies’ participation in
producing and presenting culture. Additionally, current Antiquity Laws in the region, in most
cases, were developed within Western philosophies and perceptions of what cultural heritage
is or should be. Since the mid-twentieth century till present, many of these laws remain used,
despite some revisions and updates in some countries.

The region-wide understanding of ‘Regional Heritage’ today is still inadequate, lacking in
technical terminologies, analytic assessment tools and evaluative procedures. It is therefore
important and urgent to call for a formal recognition of cultural heritage conservation
management in the Arab Region that engages multiples voices, bringing together
archaeologists, architects, geographers, anthropologists, sociologists, artists, historians,
conservators, folklorists and the general public, to broaden the scope beyond the borders of
any single discipline.
Attempts to explore regional cultural heritage are evident in modern media platforms, such as
movies, television, music, poetic renditions as well as theater and literature; however, what is
lacking is a thorough investigation into what has been and is being conserved or presented,
and how this can be utilised to encourage appropriate investment in cultural heritage of
the region, beyond national boundaries. Another aspect requiring further study, and one
that inherently overlaps with many aspects of social life, is the diversity and commonality of
beliefs and faiths. To further harness broad outreach and recognise perceptions of heritage,
an understanding of how these beliefs inform community’s awareness of cultural heritage is
necessary.
The Arab region today is at a critical crossroad, as cultural heritage has never before been
exposed to the types of threats it is facing today; the natural processes of decay and
deterioration have always threatened heritage, but human induced threats such as negligence,
development and even deliberate destruction have recently intensified. Despite the current
challenges, cultural heritage has the potential to unify the society and foster a culture of
peace. Cultural heritage may indeed be a vehicle to resolve grievances and to diffuse conflicts.
Within this broader context, and under the Patronage of His Highness Sheikh Dr. Sultan bin
Muhammad Al Qasimi, Member of the Supreme Council of the United Arab Emirates and
Ruler of Sharjah, ICRROM’s Regional Centre in Sharjah is organising the Arab Cultural Heritage
Forum to develop philosophical principles and approaches, based on local and/ or regional
perceptions, aimed at promoting and preserving heritage places and artworks in the Arab
world.
The forum will be held in Sharjah from 6 to 8 February 2018 and will examine philosophical
contexts and values that inform conservation practices in the wider region through thematic
sessions, discussions and daily workshops, which will help identify challenges in this area, in
order to eventually devise a strategy to address them. The forum will be held in Arabic, with
simultaneous interpretation into English. The organisers will work on publishing the forum
proceedings in Arabic and English.
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