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إصدارات عالمية جديدة

من الصفحة  22إلى 23

من األطروحات التي أنجزها العمانيون في الخارج رسالة
دكتوراه بعنوان «التفسير العام للتراث األثري والسياحة
األثرية في سلطنة ُعمان» ،قدمها الدكتور يعقوب بن سالم
البوسعيدي لجامعة ويلز في كاردف سنة .2008
أن الدراسات تثبت أن التراث األثري
يذكر الباحث في ملخصه َّ
ت لغرض السياحة
كان أحد الموارد الرئيسة التي استُ ِغ ّل ْ
منذ عهود غابرة ،وأن نقل هذا التراث لمختلف السياح
من خالل التقديم أو التفسير العام يعد عنصرا حيو ًيا في
بناء قيمه التي ال تعد وال تحصى .ومع ذلك ،هناك عدد
من القضايا والتحديات المثيرة للجدل تواجه التفسير
العام للتراث األثري تحتاج إلى دراسة منهجية عميقة.
ويضيف الباحث أنه على الرغم من وجود قدر كبير من
البحوث تتعلق بالتفسير العام للتراث األثري ،فإنها تتسم
بالعمومية والسطحية وتتداخل مع أنواع أخرى من موارد
التراث ،خاصة الثقافة الطبيعية والمعيشية .لذلك ،ما هو
أكثر أهمية لهذه الدراسة ،حسب قوله ،هو أوجه القصور
في الدراسات ذات الصلة بالتفسير ،والصناعة ،والمهنية
في البلدان النامية ،بما في ذلك دراسة الحالة التي يجريها
في سلطنة عمان.
ويؤكد الباحث أن عمان تتمتع بتراث أثري غني ،وهو واحد
ولكن
لعمان،
ّ
من أهم المنتجات التنافسية السياحية ُ
الجمهور العام (أي المجتمعات المحلية ،والزوار ،وقطاع
التعليم ،ومنظمي الرحالت السياحية ،إلخ) ال يستطيع
فعال عمليا وفكريا .ويرجع
كسب قيم هذا التراث بشكل ّ
ذلك جزئيا ،حسب قوله ،إلى عدم وجود تفسير عام للموارد
األثرية.
من خالل منهج دراسة الحالة ،استكشف الباحث مختلف
التحديات والقضايا المتعلقة بهذه الظاهرة ،خاصة وأن
سلطنة عمان تسعى إلى تطوير السياحة التراثية التي
تمثل مصدرا تنافسيا في تطوير قطاع السياحة .استخدم
الباحث مصادر مختلفة من األدلة ،بما في ذلك الزيارات
الميدانية ،والوثائق والمقابالت الحكومية .ويأمل في نهاية
دراسته هذه أنه قد حقق هدفين رئيسين:
األول هو تحديد القضايا اإلشكالية الرئيسة التي تواجه
التفسير العام للتراث األثري في عمان ،خاصة ما يتعلق
منها بالسياحة األثرية.
والهدف الثاني هو إيجاد منهج عملي يهدف إلى التغلب
على آثار هذه القضايا أو التقليل منها إلى أدنى حد.
فعالة ومترابطة
وقد توصل الباحث إلى ثالثة عوامل رئيسة ّ
تؤثر على نوعية التفسير العام وتطوره في المواقع األثرية،
هي :السياق المادي؛ وسياق اإلدارة وأصحاب المصلحة؛
والسياق االجتماعي-الثقافي.
ويضيف أنه استعان بالدراسات العملية والنظرية السابقة
واستند إلى نتائج بحثه؛ ليصل إلى اقتراح منهج متكامل
سماه «التفسير
جديد للتفسير العام للتراث األثري،
ّ
السياقي العام المتكامل» .ويأمل الباحث أن يحقق ذلك
استدامةَ هذا التراث الق ّيم ودو َره كعنصر جذاب ومفيد.
وفي ختام الدراسة قدم الباحث توصيات توفر رؤية ومبادئ
موضع التنفيذ.
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