العدد الحادي والثالثون  :رجب 1438هـ  -أبريل 2017م
ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

األخالق والفلسفة عند عثامن أمني وزكريا إبراهيم
األمة وحتم ّية التحول
العوملة :مركب العامل الحديث
القوم ّية العربية عند ساطع الحرصي
بني األمة والدولة :اغرتاب ُمتبادل
صريورة الحداثة عرب التاريخ :بني الرشقي -الغريب واألورويب-األمرييك
غاية اإلسالم من مرشوعية الفرائض
التحرض يف ميزان الرضوريات املقاصدية الرشعية والرضوريات الحضارية
هل أنصف املسترشقون الرشق
نحو جامعات علام-دينية
ما هو التصور السيايس للعدالة األكرث قبوال؟

»

أما قبل...
َّ
د .هالل احلجري
«يوم الرتاث العاملي» يوافق الثامن ع�شر من �أبريل،
يو ٌم حدده املجل�س الدويل للمباين واملواقع الأثرية
الـ (( ICOMOSويحتفل به العامل برعاية اليون�سكو
ومُنظمة الرتاث العاملي ،ح�سب االتفاقية التي �أقرها
امل�ؤمتر العام لليون�سكو يف باري�س �سنة  .1983و ِث ِي َم ُة هذا
العام  2017هي «الرتاث الثقايف وال�سياحة امل ُ ْ�س َتدَامة».
وين�ص املوقع الر�سمي للمجل�س الدويل للمباين واملواقع
الأثرية على �أ َّنه ُ«يكن ملُبادرات ال�سياحة املُ�ستدامة متك ُ
ني
املجتمعات ،وتعزيز �إح�سا�سها مب َكانها وهو ّيتِها و�أهميتها».
�إ َّن كثرياً من دول العامل اليوم تعطي الثقافة �أولوية يف
التنمية ال�سياحية امل�ستدامة؛ والرتاث العماين ،ب�شقيه
املادي وغري املادي ،من كنوز هذه الأر�ض ال�ضاربة
بجذورها يف �أعماق التاريخ .القالع ،واحل�صون ،وامل�ساجد،
واملدار�س ،واملقابر ،والأفالج ،والفنون املو�سيقية ،واحلرف
اليدوية ،واللغات املختلفة ،والآداب ،وغريها من م�صبات
الثقافة و�أنهارها الزاخرة يف عمان ،كلها ينبغي �أن
�سخر يف ا�ستدامة ال�سياحة وتنميتها مبا يجعلها رافداً
ُت َّ
لالقت�صاد الوطني من جهة ،وركناً مكيناً للهوية العمانية
وما يرتبط بها من قيم الت�سامح واالحرتام ،من جهة
�أخرى.
لقد �أوىل جاللة ال�سلطان -حفظه اهلل ورعاه -منذ
مطلع النه�ضة العمانية اهتماماً منقطع النظري بالرتاث
العماين حفظاً ورعاية وتوجيها؛ حتى لقد خ�ص�ص
خا�صا بالرتاث ،وكان من نطقه
جاللته �سنة  1994عامًا ً
ال�سامي يف ذلك :«�إنّ
تخ�صي�ص عا ٍم لالحتفا ِء بالرتاث ما
َ
هو �إال و�سيلة ق�صَ دْنا بها تركي َز االهتمام به ،و�إذكا َء جذوة
دائم يف
التقدير له يف نفو�س املواطنني ،وتعمي َق �شعو ٍر ٍ
ٌ
مو�صول مبا�ضيهم،
�أعماقِهم ال يخبو �أبدًا ،ب�أن حا�ض َرهم
و�أن م�ستقبلَهم �إمنا هو نِتا ُج ُجهدِ هم يف ذلك املا�ضي وهذا
احلا�ضر ،و�أنه بقدْر ما يُ�سهم به ُّ
كل ف ْر ٍد منهم من فكر
مُتطور ،وعِ ْل ٍم مُتقدم ،و َف ٍّن م ّ
ُتح�ضر وعملٍ مفيدٍ مُثمر،
يكون م�ستقب ُل هذا الوطن �أك َ
رث �إ�شراقاً وبهاءً ،و�أغد َق
ريا وعطاء ،و�أعظ َم ازدهارا وا�ستقرارا».
خ ً
�إنها كلمات م�ضيئة تفتح �آفاقاً �شا�سعة ُم ْل ِه َمة يف �سياق
ُ
االنطالق من هذا
االهتمام العاملي بالرتاث؛ وعليه ينبغي
ال ُّن ْطقِ ال�سامي يف َو ْ�ض ِع الرتاث الثقايف ال ُعماين يف َ�صدَارة
التخطيط لل�سياحة امل ُ ْ�س َتدَامة.
ُيكن لوزارة الرتاث والثقافة ،بالتعاون مع وزارة
ال�سياحة� ،أن ّ
تنظ َم �أن�شطة خمتلفة يف الثامنَ ع�ش َر من
�أبريل تتعلق بيوم الرتاث العاملي؛ وذلك من �أجل رفع
م�ستوى الوعي بقيمة الرتاث ال ُعماين املادي واملعنوي،
وتعزي ِز احلِماية الكافية له .امل�ؤمترات ،واملحا�ضرات،
والبيانات ال�صحفية ،واملوائد امل�ستديرة ،وتنظيم زيارات
للمواقع الأثرية ،و�إ�شراك م�ؤ�س�سات املُجتمع املدين ،هي
ُح ْز َم ٌة من �أن�شط ٍة كثرية ميكن القيام بها حتقيقا للر�سالة
العاملية من تخ�صي�ص هذا اليوم احتفا ًء بالرتاث ودورِه
امل َ ْن�شو ِد يف تنمي ِة ال�سياحة.
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