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H 
ا حاا الاكًرايف  ا  ثار  َواحد تتاناا  ايف حاا حوايفتا التةا  ا ُحًّا  ل التَُّراث الثقايف  حواًا  َ                              ُيشكِّ                      ُ                   َ ُّ     ِّ   ُ

ا   العايا حا االقت صيفدّييف  الاتقاححد رتوجح تغلغل الاخل الةايفت  نةا    ً ّ                                           أهّاوح تا سرع را                                      ّ   

 ب    القرن     
ّ
            الةسو  االجتايفني للاجتاعيف  الاعيفصرة. ت هاوت  ازداد االهتايفم العيفلاي
ّ
                                                                 

َواح  َ   العشرياد نلى حستًى سا القًاروا الاتعلقح بإدااتا  تنايفيتا و تتًفو ا    باراح  الِتةَا    َ  ِ                                                                            

َ                     االجتايفنوح تاالقت َصيفديح. فضًل  نا برتز حصالل  اقت َصايفدييف  التُّاَراثد تاالسات يفدة حةا     ُّ         َ 
                             َ 

                

ل ثرتة تطةوح لألجويفل بقوا  د تأصيفلت د  ُ   ِّ                                     توقوق استااح  حيفلوح نلى الااى البعواو لكًر  ُيشكِّ                                             

                                                     تهًيت د تنلى ا جويفل تقع حسؤتلوح نايفيت  تالو يفظ نلو .

ُ   ُّ                                                                        ُيعاُّ التسًيق حا أهم اساااتوجويف  الةجايفل للكثوار حاا الاشايفايع ال ساوايف   فال البو اح 

                                           ح التلااًاا  السااريعح    يففااح الاجاايفال و    أصااب                                   التةيففسااوح التااي يشااًّاهيف العاايفلم رتوجاا

يف–                                  التسًيق أنا أهم أدتا  اإلدااةد تهً         للاااث            االساااتوجوح        لإلدااة        ضرتايح      أداة  -     أيض 

      التي  -         الااثوح          الاؤسسيف        تًاج      نوث         الايفديد      تغور     حة         الايفدي          الاختل ح         بأشكيفل         الثقيف 

             تالاًّرجيفراايف           الااثوااحد            تالاةتجعاايف           تال ةاايفد             التيفايخوااحد         تالبوااً           الاتاايفن د  :     تشااال

                            الواتياااحد تالصاااةيفنيف  الثقيففواااح         تالوااار           الااثواااحد            تالاشااارتبيف          تا طعااااح           الثقيففواااحد

                                                                            تالاًاقع الااثوح بايف فوًّيف حًاقع الااث العيفلايد فضاًل  ناا الساويفنح الااثواح التاي            تاإلباانوحد 

                      ازديايفد  بوار   أنااادهيف   -   لاي                                                        أصبوت أداة تةاًيح حًّاح لتعزياز جًاراا الثقيففاح تالاااث الاو

                                                                       تاالهتااايفم  اايف نلااى الاسااتًى العاايفلايد تهااً حاايف تلااا صااعًبح   فًًّاهاايفد تالااًني  اايفد 

                                                                                تاستًًّل ًّيف نلى السيفنح الثقيففوح. حا هااا الاةللاق اتجًّات العاياا حاا الاشايفايع تالاةشا   

              وسح    دااهتيفو                                                                        الااثوح تالاةظايف  تالاؤسسيف  الاعةوح  لى  دخيفل التسًيق  أنا العةيفصر الرئ

                                                                            لتتاكا حا خًلل  حا  نااد خلح حةظاح تحااتسح تاكةًّيف حا توقوق الاوزة التةيففسوح.

                                                           لى تقايم اؤى رظريح تحايفاسيف  تلبوقواح   تساًيق الاااث الثقايف                   يهدف هذا الكتاب

                                                                               القيفئم نلى حبيفدئ االستااحح التي ياكا استخااحًّيف   الو يفظ نلى أصيفلح الااث تالو يفظ 

                                                                     لألجوايفل القيفدحاح حاع جاارب أ ا  نااد حاا الجاًّاًا تالعااًل  تالساويفل ال علواوا أت       نلو 

                                                                           الاوتالواو الستًًّلك هاه الاةتجيف د تتوقوق حزياا  حا ا ابيفلد ت لك حا خًلل تغلواح 



 
             

21 

 

 

                                                                               حجاًنح تاسعح حا الاًاضوع  ا  الصلح بيفلتسًيق نا طريق ابلًّيف العاوق بلبوعح الاةت  

ٍ               اج  تسًيق الااث   الاؤسسيف  الااثوح بص ٍح نيفحاحد حاا خاًلل                         الااثيد تالقضيفييف التي تً                                       

ُ     ناااد حااا ال صااًل التااي تاازتد القاايفائ باارؤى تأفكاايفا   تصاااوم حةتجاايف  تراثوااح ُتوقااق                                                                   

ز نلى استًًّل ًّيف. ُ   ِّ               انتويفجيف  العاًل  تُتو ِّ                   

                                         تطريقح نرض  العايا حا الجًارا   حجيفل نرض                                  يتضمن الكتاب بمنهجيته ومحتوياته

                                                                    اث الثقايف  بشاقو  الاايفدي تغوار الاايفديد تزيايفدة الاًني بأهاوتا . فًّاً يعايفل            تتسًيق الا

                                                                    بشكل حةًّجي حبيفدئ تأسا  التساًيقد حاا خاًلل حايف يقاحا  حاا اصاا تتولوال لارانال 

                                                                           العالوح التساًيقوح باايف يت اق حاع طبوعاح الاااث تخصيفئصا  الااوازةد تأفضال الاايفاسايف  

                                      ثوحد بووث يجا فو  الاااسًن تالاايفاسًن                                         القيفئاح   حجاًنح حتةًنح حا الاؤسسيف  الاا

                                                                                الةظريح تالتلبوق حا خًلل الرؤى تدااسيف  الويفلح التي تقام حعرفح أتسع تأناق للقيفائ.

                                                           الخلط تاالجرا ا  التسًيقوح للاةات  الااثايد تالو ايفظ نلاى الاااث                ويناقش الكتاب

ا                                                             حا حةظًا التسًيقد تتعزيز الًني بقوم الااث الارتبلح بيفلًًّيح ا                           لثقيففوح.  ايف يلرل أفكايفا 

                                                                                   للتسًيق الاستاام للااث الثقيف  القيفئم نلى تة وا الابيفدئ التًجوًّوح لًلستااحح بايف يوقاق 

                                                                        التااًازن بااوا اسااتًًّلك الااااث تالو اايفظ نلااى أصاايفلت  لألجواايفل القيفدحااح   تولواال يشااال 

          اثو لضااايفن                                                                   الةااًاني الا يفهواوااح تالتلبوقوااح التااي تر ااز نلااى االسااتااحح تالتسااًيق تالااا

                                                                                استااحح الاًااد الااثوحد ت لك   فل الللا الاتزايا لًلتجيفه روً الاشارتنيف  الااثواحد 

                                                                         تزياايفدة االهتااايفم بجاوااع جًارااا الااااث حااا قباال الاًّتاااوا تالاايفاسااواد تالتًجاا  غواار 

                                                                         الاسبً  روً دااسح التخصصيف  الااثوح بشكل نيفم    ثور حا الكلويف  تالجيفحعيف .

                                               حاااا أرااا  يقاااام حقيفاباااح حةًّجواااح تسويفسااايف  لتساااًيق الاااااث        لكتننناب            تكمنننن يهميننن  ا

ّ                   الثقااايف .  اااايف تتجّلاااى أهاوتااا  حاااا أهاواااح                                  الاًضاااًع الااااي يستكشااا  العًلقاااح باااوا               

                                                                    التساااًيق تالاااااث الثقااايف د تالااااي لااام يسااابق تةيفتلااا  حاااا قبااال ال ساااوايف   الاكتباااح 

ا هااً نباايفاة نااا حقاايفال  حبعثاارة              ال تشااكل حاايفدة                                                            العربوااحد تحاايف ياكااا أن يكااًن حًجااًد 

                          ابلح لًّاا الاًضًع الًّيفم.            حتكيفحلح تحا

 ..ن تستمتعوا بقراءة هذا الكتاب بالقدر الذي استمتعنا نحن بإعداده وتقديمهيآملين 

 المؤلفان
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