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يُع ّد الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي ،يف هذه الفرتة العسرية اليت تسودها أجواء األزمة والريبة والقلق
وعدم اليقني ،مورداً نفيساً يعزز قدرتنا على الصمود ،ويعيننا على إجياد حلول ،وينري لنا دروب املستقبل.
وهذا هو الدور الذي ميكن للرتاث العاملي األفريقي بوجه خاص ،الذي حنتفل به يف هذا اليوم ،أن
يؤديه لصاحل الشعوب األفريقية بل لصاحل البشر كافة.
وما زال الرتاث العاملي ينبض باحلياة على الرغم من إغالق مجيع مواقع الرتاث العاملي تقريباً ،وعلى
الرغم من حيلولة احلجر الصحي دون عرض الرتاث غري املادي عرضاً مباشراً على الناس ،بل بات
الرتاث العاملي أكثر حيوية مما كان عليه يف أي وقت مضى كما ت ّبني لنا إبّان محلتنا اإلعالمية الرامية
إىل نشر املعرفة بالرتاث العاملي (.)#ShareOurHeritage

وتشيد هذه احلملة على وجه اخلصوص بالقائمني على صون مواقع الرتاث العاملي رجاالً ونساءً على

ح ّد سواء ،الذين يعملون يومياً على صون هذه املواقع وإحيائها على الرغم من األزمات واملصاعب،
وعلى الرغم حىت من املخاطر الشديدة اليت ميكن ،مع األسف ،أن تودي حبياهتم أحياناً .وحيتاج هؤالء
املؤمتنون على مواقع الرتاث العاملي إىل املساندة والعرفان اآلن أكثر مما كان عليه األمر يف أي وقت
مضى ،إذ يواجهون مصاعب هائلة بسبب إغالق تلك املواقع.
ويُربز موضوع يوم الرتاث العاملي األفريقي هلذا العام أمهية مشاركة الشباب يف صون الرتاث .ويشارك
الشباب مشاركة فعلية يف صون الرتاث ،وهي مشاركة ضرورية ،إذ تتيح هذه املشاركة احملافظة على

الرتاث باعتباره مورداً يزخر باحلياة ويثري الثقافة األفريقية املعاصرة.
وقد ّبني الفنانون األفارقة ،إبّان األزمة الراهنة ،إمكانية اضطالعهم بدور حاسم يف مواجهة هذه األزمة
واألزمات املماثلة.
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فكثرياً ما يتصدر هؤالء الفنانون املساعي الرامية إىل التوعية كما ت ّبني لنا من احلملة الداعية إىل مكافحة
تفشي "وباء التضليل اإلعالمي" ( )Don’t go viralعن طريق تسخري مواهبهم يف الكتابة والرسم
والغناء ،وكذلك درايتهم وإبداعهم ،ملكافحة انتشار األخبار الزائفة واملعلومات اخلاطئة ،ومكافحة
تفشي مرض فريوس كورونا لعام ( 2019كوفيد ،)19-مكافحة فعلية.
ويُرسي هؤالء الفنانون أيضاً ،من خالل مواصلة اإلبداع والعمل على إحياء فنوهنم ،األسس الالزمة
لبناء عامل ما بعد كوفيد .19-وال شك يف أهنم سيجدون يف الرتاث الثقايف والطبيعي األفريقي مورداً
ال ينفد ومعيناً ال ينضب لإلبداع ،وسيجدون بني املدافعني عن هذا الرتاث حلفاء خملصني .فال ب ّد لنا،
يف عامل ما بعد كوفيد ،19-من االستناد إىل كل ما يثري عاملنا وإنسانيتنا للتمكن من إعادة فتح
أبواب املستقبل.
ويتيح هذا اليوم اإلشادة جبميع القائمني على بناء املستقبل من الشباب والفنانني والعاملني يف جمال
الرتاث أو حىت اهلواة املهتمني بالرتاث ،إذ يؤدي عمل هؤالء على صون تراث البشرية إىل متكني الناس
كافة يف مجيع أرجاء العامل من إثراء معارفهم عن طريق التزود باملعارف من معني ال ينضب للكنوز
الثقافية والطبيعية للقارة األفريقية.
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