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  : منهجية صون التراث الثقافي غير املاديد. طالل معال

  ةيكاد يمض ي عقد على توقيع سوري 
 
ث ومازال مفهوم هذا الترا ،صون التراث الثقافي غير املادي اتفاقية

ي املستحدثة ف أم ،في الجوانب املادية منه أكان ذلك سواء ،الثقافي بصورة عامة محل اجتهاد وإضافة وتعديل

 على نطاق واسع بفضل االتفاقية،  ،أن مصطلح التراث غير املادي رغمالجوانب غير املادية، 
ً
بات مألوفا

يثات التي طرأت عليها، وتزايد الدول التي وقعت عليها، واملعنية بتنقيح آليات عملها لتكون أداة عملية والتحد

 
ً
آلليات الصون لدى املعنيين من الجماعات والدول وصناع السياسات الثقافية واملنظمات غير الحكومية  ومرجعا

تي أنشئت بموجب االتفاقية قائمة التراث واملنظمات الدولية، ولقد وضعت اليونسكو في أولويات قوائمها ال

 الثقافي غير املادي الذي يحتاج لصون عاجل. 

 3002ذهبت اتفاقية صون التراث الثقافي غير املادي العام  ما ”التراث الثقافي غير املادي“قصد بعبارة ي  

ت وطع  ل يرتبط بها من آوما –"املمارسات والتصورات وأشكال التعبير واملعارف واملهارات لى تعريفه بأنه: إ

ها –ومصنوعات وأماكن ثقافية ُعدُّ
َ
  ت

 
ذا وه. من تراثهم الثقافي الجماعات واملجموعات، وأحيانا األفراد، جزءا

 عن جيل، تبدعه الجماعات واملجموعات من جديد بصورة مستمرة
 
 ،التراث الثقافي غير املادي املتوارث جيال

لعبيعة وم  تاريخها، وهو ينمي لديها اإلحساس بهويتها والشعور بما يتفق م  بيئتها وتفاعالتها م  ا

باستمراريتها، ويعزز من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة اإلبداعية البشرية. ول يؤخذ في الحسبان ألغراض 

 حقوق املتعلقة بو هذه التفاطية سوى التراث الثقافي غير املادي الذي يتفق م  الصكوك الدولية القائمة 

 اإلنسان، وم  مقتضيات الحترام املتبادل بين الجماعات واملجموعات واألفراد والتنمية املستدامة".  

 ” التراث الثقافي غير املادي“وعلى ضوء التعريف الوارد في الفقرة أعاله يتجلى 
ً
 :ت التاليةفي املجاال  تحديدا

 .ديللتعبير عن التراث الثقافي غير املاالتقاليد وأشكال التعبير الشفهي، بما في ذلك اللغة كواسطة  .أ

 .فنون وتقاليد أداء العروض .ب

 .املمارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت .ج

 .املعارف واملمارسات املتعلقة بالطبيعة والكون  .د

 .املهارات املرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية .ه

راث الثقافي غير املادي، بما في ذلك التدابير الرامية إلى ضمان استدامة التمجموعة هو  «الصون »إنَّ 

تحديد هذا التراث وتوثيقه وإجراء البحوث بشأنه واملحافظة عليه وحمايته وتعزيزه وإبرازه ونقله، ال سيما عن 

  .طريق التعليم النظامي وغير النظامي، وإحياء مختلف جوانب هذا التراث
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:
 
 املاديصون التراث الثقافي غير  اتفاطيةأهداف  أول

 الصون. .1

 احترام تراث الجماعات واملجموعات واألفراد املعنيين. .3

 بأهمية التراث الثقافي غير املادي  .2
ً
 ودوليا

ً
 ووطنيا

ً
ر في خلق التقدي وأهميتهالتوعية محليا

 املتبادل.

 تحفيز التعاون الدولي واملساعدة الدولية. .4

التزمت الدولة ببذل  ،3002ملادي العام على اتفاقية صون التراث الثقافي غير ا ةمنذ أن وقعت سوري

 .الجهود قدر املستطاع إلقامة نظام متماسك لحماية املعارف والتعابير الثقافية التقليدية وصونها وتعزيزها

على كل دولة عضو اتخاذ ش يء من التدابير الضرورية لصون التراث : / من االتفاقية12ولقد ورد في املادة /

 وتنميته وإحيائه ومن هذه التدابير:الثقافي غير املادي 

اعتماد سياسة عامة تستهدف إبراز الدور الذي يؤديه التراث الثقافي غير املادي في املجتمع  -

 وإدماج صونه في البرامج التخطيطية.

 إرساء قواعد قانونية ترعى هذا التراث. -

الترويج التي تشمل برامج التعريف بتراث الدولة عبر حمالت دعائية لتوعية الرأي العام وحمالت  -

، وإشراك كافة الفعاليات خ.... إلجامعات والقرى والجمعيات املدنيةالتعليم في املدارس وال

 املجتمعية وخاصة الشباب.

 إقامة الورش التعريفية بالتراث الثقافي غير املادي. -

 إقامة الشراكات الحكومية وغير الحكومية املحلية والدولية. -

 بصون التراث الثقافي غير املادي. متخصصر تعيين جهاز أو أكث -

اتخاذ كافة التدابير على الصعيد املؤسساتي ملواكبة التطور العالمي في هذا املجال بشأن حماية  -

 .وصون التراث الثقافي غير املادي

تحقق غاية الحماية والصون واملشاركة في  ،إقامة منتدى لجمعيات متخصصة ومراكز ومجالس -

 مختلف العمليات.

 التواصل مع الجهات املعنية بامللكية الفكرية في الدولة. -

-  
 
طر عرض للخإقامة مراكز البحث والدراسات العلمية والتقنية والفنية وبخاصة فيما يتعلق بامل

 من التراث الثقافي غير املادي.

 التعاون مع الجهات األكاديمية املعنية باألمر. -

موسعة إلنجاز السجل الوطني للتراث الثقافي غير إبراز الخصوصيات الوطنية وإجراء بحوث  -

 املادي.
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 على املستوى املحلي والوطني والدولي تدابير الصون املرجوة من التفاطية :ثانيا

 إلبراز وصون التراث الثقافي غير املادي. ،اعتماد سياسات -

 رفع الوعي بأهمية التراث الثقافي غير املادي. -

 .التراث الثقافي غير املاديبناء القدرات في مجاالت  -

 .من التراث الثقافي غير املادي ،تحفيز االستفادة -

 .تطوير البنية املؤسساتية الالزمة لتنفيذ هذه السياسات -

 .دعم الدراسات التقنية والعلمية لهذا الغرض -

 .إنشاء صندوق التراث الثقافي غير املادي -

 .املجتمع إبراز هويةو  معرفة الغاية من هذا الصون: االستدامة -

مشاركة مجتمعية واسعة في عمليات الصون بشكل فاعل، وعند االقتضاء مشاركة املعنيين واألفراد  -

 من التخطيط وجمع املعلومات حتى التنفيذ ،واملمارسين وتكون مشاركتهم لكافة املراحل
ً
 .بدءا

مختلف الدول تكون داعمة كحكومات لعمليات الصون، لكن األساس أن توضع املجتمعات وسط  -

 بما في ذلك التخطيط للمراحل والطريقة وأسلوب التنفيذ. ،الجهود حسب املسؤوليات واالختصاصات

مثل ولكونها ت ،تنطلق عمليات الصون من مبدأ احتياج العنصر أو العناصر لهذا الصون الستمراريتها -

 من االنتماء والهوية
ً
  .جزءا

العنصر أو العناصر توفر  ورغم كون  ،ذا التراث الحيوالديمومة له لئن كانت هناك حاجة إلى االستمرار  -

 ،إال أن ذلك ال يعني في إطار التنوع الثقافي أن يشترك الجميع في هذه الرؤية ،اإلحساس باالنتماء والهوية

 أو أن تكون لديهم 
ً
إذ يجب  ،في املجتمعات التي تتكون من ثقافات متنوعة املتطلبات نفسها، تحديدا

 معات تنوعها في خطط الصون.أن تعكس هذه املجت

ما يلفت إليه أن التجانس قد يكون بحسب نوع االنتماء: الدين أو العرق أو القومية أو الجنس أو  -

ار وأدو  ،ورؤية املجتمع املعني للعنصر وأسلوب صياغته له ،ولهذا يجب عدم تبسيط األمور  ،السن

 الفئات االجتماعية في صونه.

 للجميعيحتاج الصون بالتأكيد أن  -
ً
ق بمعايير  ،يكون متاحا

ّ
 في ما يتعل

ً
ين املساواة بين الجنس تحديدا

 في ذلك. دورهماوتحديد 

ذلك بذكر أدق  ،تحتاج عمليات الصون لذكر التحديات التي تواجه استدامة العنصر والعناصر -

 .التفاصيل كي تبنى خطط الصون على هذا األساس

ه وكيفية انتقاله من جيل إلى آخر وضمان سالمته في يحتاج الصون لتحديد العنصر وأهميته وجدوا -

 حال إنجاز عمليات الصون.

 ويحتاج لتدابير صون تتكيف ،كل عنصر من عناصر التراث الثقافي غير املادي له حالته الخاصة به -

 وهذه الحال.



   

مداخالت الحلقة النقاشية الخامسة: التراث الثقافي غير املادي -رواق دمشق   5 

 

 أن هناك  رغم -
ً
 واحدا

ً
 ،عجتمإال أن اختالف العنصر بحسب البيئة وامل ،ملختلف تدابير الصون أساسا

 أساليب مختلفة في التدابير املقترحة لصونه. يقتض ي

يجري جمعها عن العنصر وعبر ممارسة الذين يشعرون أكثر  ،تتضمن هذه التدابير تفاصيل ومعلومات -

 .من سواهم بأهمية هذا الصون 

 وال يمكن قياس حالة صون على أخرى سابقة. ،لكل حالة صون هوية مختلفةتوجد  -

-  
ً
دُّ ضرورّيا ع  وأن يكون هناك ثقافة صون عبر التدريب وتمثل تجارب  ،ن تتراكم املعارف في هذا الشأنأ ي 

 لبناء قاعدة معرفية ضروري  ولهذا فنشر هذه التجارب  ،اآلخرين بأن يكون هناك أمثلة جيدة ونموذجية

 لدى املجتمع.

دُّ وجود الخبرة والخبراء واملرجعيات في هذا املجال إحدى  - ع  املستوى الوطني )لجنة  الضرورات علىي 

 .وطنية(

جال خبراء في هذا املوبقية املرجعيات اللجان املعنية بالتراث الثقافي غير املادي ال يجب أن تتضمن  -

 .خ.... إلواقتصاديين وواضعي ميزانيات بل تحتاج ملهتمين بالثقافة ومصممي مشاريع ،فقط

العناصر، وذكر كافة املحاوالت التي جرت تحتاج عمليات الصون لتوثيق الخبرات في مجال صون  -

 
ً
بحسب املراحل ومدى االستفادة من املوارد املختلفة في صون العنصر )مادية ومعرفية  ،سابقا

إضافة إلى تفاصيل امليزانيات التي وضعت لتنفيذ  ،وخبراتية(. وكذلك املؤسسات التي شاركت بذلك

 الخطط.

 لتحديد املهارات والخبرات و  -
ً
 وتلك التي تحتاجها وسائل الصون. ،اإلمكانات املوجودةنحتاج أيضا

لة وأن تتخذ الدو  ،البد أن يكون هناك اهتمام حكومي بعمليات الصون من خالل سياساتها وتشريعاتها -

التدابير الالزمة بهذا الشأن، لضمان رؤية أفضل للتراث الثقافي غير املادي واعتماد سياسات ثقافية 

 من روافد التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لجرده وتوثيقه وحصره وت
ً
نميته وجعله رافدا

 من أن يكون واقع حال هذا الغنى الثقافي الضياع واإلهمال.
ً
 بدال

 لهذا فإننا بحاجة إلى:

 .إنشاء وتعزيز مؤسسات التدريب على إدارة التراث الثقافي غير املادي 

 ة بالتراث الثقافي غير املادي.تيسير إقامة املنتديات واألماكن ذات الصل 

  الحصول على التراث الثقافي غير املادي وجمعه مع احترام املمارسات العرفية التي تحكم االنتفاع ببعض

 جوانبه.

 .إنشاء مؤسسات للحصر والتوثيق وتسهيل االستفادة منها 

  إنجاز قانون يعالج مختلف قضايا التراث الثقافي غير املادي في إطار أشمل للتراث الثقافي الوطني والذي

  .
ً
 يحدد مجموعة من القضايا ذات الصلة بهذه التفاصيل أخيرا
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  ،مع مالحظة عدم اهتمام الرأي العام بالتراث الثقافي غير املادي
ً
فاألمر يحتاج لالشتغال املكثف رسميا

 واجتم
ً
 ذلك بالتوازي مع العمل على التراث الثقافي املادي وهذا يقتض ي: ،اعيا

 .إحداث تغييرات عبر التأثير على املسؤولين وأصحاب القرار والدعوة لتدخالتهم االيجابية والفاعلة 

  فيها كافة الفعاليات املجتمعية على اختالف عطاءاتها ذات الصلة )مسرح تشاركالبدء بورشة وطنية- 

وما  ،طقوس -تقاليد -رواية -شعر -تصوير -غناء -رقص -وتقليدية فولكلوريةتعابير  -فن -موسيقى

 مما يحتوي أهمية إعالمية وعلمية وبيئية وزراعية واقتصادية. (،يرتبط بها

 .التركيز على التوعية عبر اإلعالم واقتراح شراكات معرفية برامجية توضيحية....ألخ 

  ُّد ادي قوة ناعمة بالغة التأثير في خلق مجتمع منسجم ومسالم يقوم على التراث الثقافي غير امل ع 

 اإليجابية املشتركة.

 الحماية القانونية

 لتي بدونها يكون الصون دون جدوى.الحماية القانونية ليست غاية، بل هي وسيلة من وسائل الصون ا

أم هناك قانون آخر خاص على صلة أو عدم صلة  الفكرية؟هل القانون هو قانون حماية امللكية ف

 بالقانون األول؟

لكن اليونسكو ليست قادرة على إنشاء نظام قانوني متكامل  ،باإلجابة هي منظمة اليونسكو إنَّ املتخصص

 يتضمن قواعد تخص اليونسكو، وهي تتعاون مع الويبو )املنظمة العاملية للملكية الفكرية(، وهي تقدم مقترحات

 )األصالة واالستدامة والهوية(. :في هذا املجال 1893عام منذ 

جود املعترف بها قبل و  لحماية التعابير الثقافية التقليديةخبراء الويبو واليونسكو إلنجاز نموذج عمل      

 رة بهذاضاالتفاقية، وتتضمن مكافحة االستغالل غير املشروع للتعابير الثقافية التقليدية، وسائر األعمال امل

املنتدى قد ع   1881، وفي عام از اتفاقية دولية في هذا املضمارفشلت الويبو بإنج 1894في عام و، التعبير الثقافي

قامت الويبو ببعثات تحقيق لحماية التعابير  1888-1889في عام والفولكلور، العالمي لليونسكو/ الويبو وحماية 

ورفع  ،مواد حول حماية التعابير الثقافية التقليديةإنجاز مشروع تم  3012عام ي ، وفالثقافية التقليدية

 للجمعية العامة ملنظمة الويبو.
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  د. اسماعيل مروة: التراث غير املادي

التراث تراث وهوية مهما كان نوعه، وال يمكن الفصل بين أنواع من التراث أو اإلرث، فهذا مادي، وذاك 

ر في مفهوم التراث أمران: أولهما التقدم الحضاري غير مادي، هذا ملموس وآخر محسوس، ولكن الذي 
ّ
الذي  أث

مق تاريخنا ولو عدنا إلى ع، تعلق بأمر دراس ي تدريس ي تفصيلييبحث عن التخصص في أدق التفاصيل، وثانيهما ي

 
 
 متكامل ال يمكن فصل جزء عن غيره. ل  الحضاري اإلنساني، وليس العربي فقط نجد أن التراث ك

، فقد التفتوكما جاء في ورقة 
ّ

إلى التراث اإلنساني غير املادي،  3002اليونيسكو في اتفاقية  تد. طالل معال

وقد انضمت الدول العربية إلى هذه االتفاقية، ووقعها عدد من الدول العربية، ومنها سورية. وأهمية توقيع 

 ومن ثم االلتفات إلى التراث غير املادي ملنطقتنا تبلغ املدى
ً
 ة واملشرقية.، وذلك للخصوصية العربياالتفاقية عربيا

 إلى بعض –كما يعرف ذلك املدرسون األكاديميون على وجه الخصوص– املادي غير خضع مفهوم التراث 

 ظلم لألسباب التالية:ال

ألنه يمثل العادات والتقاليد، وقد يرى كثيرون ال يستهان بعددهم أن هذه العادات تتعارض مع  -

 في مختلف املراحل تقديم مقاربة تردم الهوة ما بينها. العقائد والشرائع، ولم يتم

 من التراث غير املادي يركن إلى العامية واستعماالتها، ويرى كثيرون من العرب أن  -
ً
ألن جزءا

استخدام التراث غير املادي واستثماره بعامياته ينال من الفصحى، وبالتالي، قد ينال من القرآن 

ثين متعمقين من التراثيين. ومن املهتمين بالفصيحة لبيان التواشج ولغته، وهذا أمر يحتاج إلى باح

والتقارب ما بين الغايتين، وبيان عدم إمكانية التراث الشعبي غير املادي أن ينال من الفصيحة 

والشريعة، بل يمكن استخالص ما يمكن أن يصنعه هذا التراث من خدمة للفصيحة في اعتماد 

 خط مواز.

ل فهو يشك ،يمكن أن يقدمه التراث غير املاديائد االقتصادي والحضاري الذي عدم الوعي إلى الع -

، ومن العجب أال نلتفت إليه كما يجب، في الوقت الذي بدأت فيه دول مثل الخليج 
ً
 اقتصاديا

ً
رافدا

تحتفي به وتقيم له املواسم، وفي الوقت الذي نجد الكيان الصهيوني يستثمر هذا التراث، وهو في 

 من أهله ونسبه إلى ذاته. لسلبهطريقه 

واملحاوالت عندنا للعناية بالتراث غير املادي كانت عشوائية وعلى استحياء في كثير من املواضع، وقد 

قوبلت برؤى شخصية قابلة أو رافضة، خاضعة لألمزجة الشخصية، وخاضعة لرؤى سياسية وقومية وأكاديمية 

غياب التخصص واملتخصص القادر على التأسيس لتراث غير مادي، رافضة في كثير من األحيان. والسبب في ذلك 

 وتمثلت املحاوالت بعدد من اإلجراءات:

 .نشر بعض الكتب والدراسات الجيدة إلى حد ما، ولكن كتابها ال يدركون مفهوم التراث غير املادي 
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 وكلت إلى غير متخصصين، فتحولت مع الزمن إ
 
 لى فقرات تمأل إعداد بعض البرامج اإلعالمية، التي أ

 الفراغات في أوقات الكسل واإلهمال.

  التي من املمكن أن تقدم خطة متكاملة، شرط أن تكون هيئة اعتبارية  غير املاديإدارة التراث تأسيس

مستقلة، ال تخضع ملعايير وأمزجة املشرفين على وزارات تتبع لها هذه اإلدارة، وأن توكل لهذه اإلدارة 

، وإقامة املعارض، مهام جليلة على مساحة 
ً
سورية تشمل الطباعة واإلشراف عليها ومراجعتها علميا

 وتنظيم األسواق املوسمية للعمل على تعميم ثقافة التراث غير املادي.

  تأسيس ما يسمى )ماجستير تأهيل وتخصص التراث الشعبي( وقد ألحق هذا املاجستير بجامعة دمشق

تم حتى اآلن تخريج دفعتين والثالثة يتم تأهيلها في السنة قسم علم االجتماع، وقد  –كلية اآلداب  –

رفت 
 

األولى، ومن املعّول على هذا املاجستير أن يقدم مجموعة من املتخصصين املؤهلين، وقد ش

 بالتدريس في هذا املاجستير منذ تأسيسه وهو بحاجة إلى إجراءات:

 تحويله إلى فكرة مؤسسية. .1

 ة.إعداد البرامج التدريسية املناسب .3

 اختيار الكوادر القادرة على تقديمه كما يجب. .2

 إفراده باختصاص يبدأ من املرحلة الدراسية األولى. .4

 عدم االكتفاء بمرحلة املاجستير، وإنما التدرج إلى الدكتوراه. .5

 معاملة هذا التخصص معاملة علمية الئقة. .2

، وهناك أكثر من معهد وقسم يدرس به العنايةبولو نظرنا في دراسة التراث غير املادي نجد أن مصر بدأت      

هذا التراث، من ذلك ما تقوم به جامعة عين شمس، وهناك مجموعة من األكاديميين الكبار الذين أخلصوا له، 

ولهم مكانتهم مثل الدكتورة نبيلة إبراهيم التي تركت دراسات معتمدة في كل الوطن العربي.. ولو أردنا لهذه 

 ئج فإنني أرى أن التراث غير املادي يجب أن يتم توظيفه في:الورشة أن تعطي نتا

  على التراث 
ً
 .غير املاديإبراز الهوية القومية والوطنية اعتمادا

 .إبراز القيمة االقتصادية لهذا التراث 

 .إظهار الدور االجتماعي الفّعال للتراث غير املادي 

  دب املكتوب بالفصيحة.إظهار الصالت اإليجابية ما بين التراث غير املادي واأل 

  إدارة التراث غير املادي إلى شخصية مستقلة اعتبارية. تحويلنحن بحاجة إلى 

  تعزيز التخصص في الدراسة، ليتم تخريج أكاديميين قادرين على وضع الخطط وفهمها وتحويلها إلى

 مشروع مؤسس ي متكامل.

 روءة، مرئية، وعبر وسائل االتصال، التعاون مع اإلعالم لتقديم برامج مدروسة ومشوقة، مكتوبة، مق

 تجعل الفهم العام يقبل التراث غير املادي.
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  :التأكيد بأن التراث ال يشكل عودة، بل هو دعوة للتجدد واملعرفة كما يؤكد عبد املجيد جرادات

املوروث الشعبي أحد قنوات املعرفة التي يتم اكتسابها من خالل التفاعل اإليجابي، وامليل التلقائي »

 لتعميق اإلحساس نحو 
ً
لالقتداء بالذين يسجلون مواقف مؤثرة عن طريق البناء الفكري سعيا

 .«ات السير في ركب التطور والتجددمضاعفة اإلنجازات الحضارية، وتلك هي مقوم

 

   د. عمار محمد النهار

 
ً
 في غاية األهمية؛ ألن هذه املصادر تكون جزءا

ً
يعد الحفاظ على مصادر التراث الثقافي غير املادي أمرا

 
ً
 من ناحية التطوير االقتصادي للمجتمع  هامةمن ذاكرة األفراد واألمم ملا تحتويه من قيم ثقافية، وهي  هاما

ً
أيضا

حسن استغالل
 
 ها بالتخطيط السليم للتنمية املستدامة أو باإلدارةملا تتضمنه من قيم اقتصادية واجتماعية إن أ

 )علم  اولذلك جعلت بعض الدول األوربية مثل فرنس املنتجة لتلك املصادر.
ً
وإنكلترة من هذا املفهوم ِعلما

الحفاظ على التراث(، فتطور املفهوم عندهم وتفرعت أقسامه، وأصبحت تحكمه مواثيق واتفاقيات عاملية، 

صدرت ألجله   قوانين تعكس ما جاء في هذه املواثيق واالتفاقيات.واست 

طلق   أن ي 
ً
ومن ثم فإن التراث غير املادي تعبير عن نفسية الشعب ومفتاح شخصيته، لهذا لم يكن غريبا

 
ً
عليه بعض العلماء اإليطاليين والفرنسيين مصطلح الديموبسيكولوجيا؛ أي علم نفسية الشعب، ولم يكن غريبا

تمام بهذا التراث بدأ مع ظهور الحركات الشعبية التحررية التي ثارت على العبودية كذلك أن يكون االه

ها وإمكانها وتؤكد قدراتها وطاقات ،واالستعمار، وبحثت عن ذاتها فلم تجد غير االلتفات إلى تراثها لتبرز شخصيتها

ودة لضروريات العادية املحدتخطي كل الظروف الطبيعية واالقتصادية والسياسية، واالرتفاع عن االلتزامات وا

والرغبة في املحافظة على  ةإلى مجال القيم اإلنسانية، منطلقة من كيان أصيل ومن اإلحساس بالروح القومي

 أن يعتني االستعمار نفسه بالتراث الشعبي في محاولة منه 
ً
الذات وما فيها من عناصر األصالة، بل لم يكن غريبا

  ستعمرها أو يريد أن يستعمرها ليتسرب إلى كيانها وينسق أعماقها من الجذور.للتعرف إلى نفسية الشعوب التي ا

 نصائح وركائز واطتراحات في التنمية املستدامة والتراث غير املادي

الرتباط  ،التعرف على الثقافة الشعبية ومعارفها كونها عملية يسهل توظيفها في التنمية البشرية -

 .اإلنسان بها

ال يمكن ملجتمع أن يزدهر من دون الثقافة، كما ال يمكن تحقيق تنمية في غياب الثقافة، فالثقافة  -

 تنطوي على استجابات للكثير من التحديات التي تواجه املجتمعات في الوقت الحاضر. 

ثل م إدراك الصلة بين الثقافة والتنمية إنما يؤكد على األهمية الحاسمة للتراث الثقافي غير املادي، -

املمارسات الثقافية الحية، وأشكال التعبير الثقافي ونظم املعرفة التي تعطي مغزى لشتى املجتمعات 

   وتفسر العالم وتشكله.
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 ما تتغاض ى الدوائر التنموية عن التراث الثقافي غير املادي ويتم اختزاله رغم   -
ً
منافعه البينة، غالبا

 الحساباتلتي توصف بأنها ال تناسب سوى على نحو خاطئ في الفنون الشعبية والطقوس ا

 االقتصادية الخاصة بالسياحة والحرف اليدوية. 

إن التراث الثقافي غير املادي الذي يحظى برعاية يقظة من موارد الطبيعة ونقل املعارف املتراكمة  -

 بالحياة للخبرات، ويكمن في صميم ه
ً
 نابضا

ً
عد مصدرا  بعد جيل على مر الزمن، إنما ي 

ً
اتنا. ويجيال

 والحق أن هذا التراث ينطوي على استجابات للعديد من قضايا العالم التي نشهدها.

 3002في هذا السياق، توفر اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير املادي لعام  -
ً
 م مجاال

ً
 هاما

 لجميع
ً
 إلجراء الحوار وتبادل األفكار والتعاون، فهذه االتفاقية تتيح إطارا

ً
معات املجت ومتواصال

ومعارفها أن تكون على قدم املساواة مع نهج تنموية أخرى. كما أن هذه االتفاقية، بما تنطوي 

عليه من مراعاة للوثائق الدولية القائمة الخاصة بحقوق اإلنسان والتنمية املستدامة، تعزز بقدر 

 أكبر هذا اإلطار. 

وقت الراهن من حوار وسياسات وبرامج إن إدماج التراث الثقافي غير املادي في ما يجري في ال -

واستراتيجيات بشأن التنمية املستدامة إنما يمثل مسألة عاجلة. وفي هذا الصدد، فإن التقرير 

الذي رفعه فريق عمل منظومة األمم املتحدة املعني بخطة التنمية لألمم املتحدة ملا بعد  الرئيس

 للمناقشات م، واملعنون )املستقبل الذي نريده للجميع3015عام 
ً
 مفيدا

ً
(، إنما يوفر هيكال

واألنشطة املستقبلية تتميز بأربعة أبعاد محددة، هي: التنمية االجتماعية الجامعة، التنمية 

   االقتصادية الجامعة، االستدامة البيئية، السالم واألمن.

اجة توضيح فكرة التراث غير املادي كذاكرة للفرد واملجتمع، مما يجعل من الحفاظ عليه ح -

اجتماعية من حاجات اإلنسان. ووضع مرجع مخصص للحفاظ على التراث غير املادي من خالل 

الرؤية الثقافية والفكرية العربية املعاصرة، وهذا يعني إنشاء مدرسة ذاتية التكوين ومتوافقة 

التطبيق في هذا التخصص ضمن منهج البحث العلمي، ومن خالل ذلك يتم تأمين مرجع جامعي 

 لنقص املوجود في املكتبة العربية في هذا التخصص. يغطي ا

وفيما يأتي اقتراحات من أجل التنمية املستدامة في مجال الحرف التقليدية السورية كمثال يمكن 

 تعميمه على النماذج األخرى، وهذه أهمها:

 إقامة معاهد خاصة لكل حرفة. -

 بالنسبة للبرو -
ً
 كار.اإلكثار من صناعة أدواتها؛ كاألنوال مثال

 شراء إنتاج أصحاب الحرف من قبل املؤسسات الحكومية. -

 إقامة املعارض الدورية والدائمة للتعريف والبيع. -

 إصدار مجالت دورية تخص الفنون التقليدية. -

 إقامة الندوات املستمرة في املراكز الثقافية، وكذلك املهرجانات واملسابقات. -
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عليه، وإنشاء مشروع القرية التراثية الذي من شأنه إنشاء متحف محلي لتثمين التراث والحفاظ  -

 دعم الحرف الشعبية وتطويرها وإنقاد الحرف املهددة بالزوال.

 

 أ. محمد فياض الفياض: التراث الثقافي ذاكرة حية في بناء الهوية الوطنية

  
ً
،تعد املصادر التراثية الثقافية جزءا

ً
من ذاكرة الشعوب واألفراد واألمم، ملا تمثله من قيم ثقافية  هاما

والحفاظ على هذه املصادر هو حفاظ على امتداد هذه الذاكرة وتراكم الخبرات التي  ،ةواجتماعية واقتصادي

 عاشتها املجتمعات التي تنتمي إليها هذه املصادر.

ونجحت في السنوات األخيرة  ه املصادر،لقد تعددت املسارات التاريخية لتطوير عملية الحفاظ على هذ

وتحكمه قوانين وتشريعات دولية تتعامل مع التراث الثقافي  في تحويلها إلى علم ترعاه منظمات دولية متخصصة،

 على األمة التي تمتلكه. على أنه ملك للبشرية جمعاء،
 
 وليس حكرا

بيئات املختلفة وفق الحاجات ولهذا العلم أنواع ومستويات وأطر شقت طريقها في املجتمعات وال

ر إال في إطا تعنى بهذا النوع من العلوم، ،الضرورية، ولم تشهد الدول العربية واإلسالمية مدارس متخصصة

 مقارنة مع الدول  املجتمع األهلي الذي نشط وبشكل مباشر في مطلع القرن املاض ي،
ً
ولكنها كانت خجولة جدا

 ضمن الركائز األساسية في خطط التنمية املستدامة لهذه البلدان.املتقدمة التي وضعت التراث الثقافي 

 في غاية األهمية، ألن هذه املصادر 
ً
وقد عدت هذه البلدان الحفاظ على املصادر التراثية الثقافية أمرا

 
ً
 تكون جزءا

ً
 وهي  ،ةمن ذاكرة األفراد واألمم ملا تحتويه من قيم ثقافي هاما

 
 من ناحية التطور  هامة

ً
أيضا

القتصادي للمجتمع ملا تتضمنه من قيم اقتصادية واجتماعية إن أحسن استغاللها بالتخطيط السليم للتنمية ا

 املستدامة وباإلدارة املنتجة لتلك املصادر.

إيطاليا وفرنسا وبريطانيا ،عندما شعر بعض  :ةلقد نشأ هذا العلم وتطّور في بعض الدول األوروبي

الحفاظ على تراثهم، حين تعرض ذلك التراث للدمار تارة، بسبب عوامل التلف  املفكرين في تلك البالد بأهمية

الطبيعية، وللتدمير تارة أخرى بسبب اآلثار السلبية التي قام بها بنو البشر، نحو: )تأثيرات الثورة الصناعية 

حكمه أصبحت تو  ،هوالحربين العامليتين األولى والثانية(،لقد تطور مفهوم الحفاظ املعاصر وتفرعت أقسام

 تبعها استصدار قوانين تعكس في كثير من البلدان ما جاء في تلك املواثيق واالتفاقيات، مواثيق واتفاقيات عاملية،

 على األمة التي تملكه،
ً
املطالبة  فزاد التركيز على وساد مفهوم ملكية التراث الثقافي للبشرية جمعاء وليس حكرا

كذلك  ونشأت اليونسكو وغيرها من املنظمات الدولية،كمؤسسات عاملية  بالحفاظ عليه وتدخلت في هذا املجال

جتمع منه هو امل األساسمؤسسات محلية في كل بيئة، لكن يبقى الراعي الحقيقي لعملية الحفاظ واملستفيد 

 الذي يملك ذلك التراث.
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من تحديد لهويتها بذلك  وما يزيد من أهمية املطالبة بالحفاظ على تراث الشعوب واملجتمعات ما ملسته     

 ما تتخذ الشعوب رموزها وهويتها الوطنية والشعبية والدينية من معاملها الثقافي
ً
اريخية كانت ت ،ةالتراث، فغالبا

التي  والخصخصة وتظهر أهمية هذه الهوية الثقافية الوطنية أمام تيار العوملة في توحيد الثقافات، أم أثرية،

 في خصوصيات
ً
 التراث الثقافي وإدارته. بدأت تأخذ دورا

أكاديمية  ،ما زلنا في طور الصحوة في هذا املجال، وما زالت هناك جهود تبذل هنا وهناك أننا ويبدو اليوم

ذلك باالعتماد على ما يصل إلينا من معلومات ونظريات  ،في محاولة للحفاظ على التراث الثقافي ،وتطبيقية

 وخ
ً
 آخر،وبالتجربة الع ،برات من الغرب حينا

ً
مع ما قد يتبع ذلك من أخطاء لقلة التجربة املعتمدة  ملية حينا

 في ذلك التراث الثقافي. على النظرية التي تحاكي الواقع وتتفاعل معه لحل معضالته،
ً
 مما يؤثر سلبا

 لتراث الثقافياركائز أساسية في فهم 

  الحفاظ عليه حاجة اجتماعية من توضيح فكرة التراث الثقافي كذاكرة للفرد وللمجتمع، ما يجعل من

 حاجات اإلنسان وليست موجة قادمة إلينا في إطار العوملة ومفرزاتها.

  مخاطبة أفراد املجتمع وليس فقط أصحاب التخصص، ألن لهم الدور األكبر في الحفاظ على تراثهم

 وصونه.

  ؤية ريخية ( من خالل الر واضحة للحفاظ على التراث الثقافي ) املعالم الثقافية التا استراتيجيةوضع

 الثقافية والفكرية املعاصرة.

  عنى بقضايا البحث العلمي
 
وضع األسس املمكنة إليجاد قاعدة فكرية إلنشاء مؤسسات ذاتية التكوين ت

 في مجال التراث الثقافي.

 .العمل على وضع مرجع جامعي يسد النقص في مجال علم التراث الثقافي بشقيه املادي وغير املادي 

 توصيات واملقترحاتال

  "هيئة التراث الثقافي الوطني"تسمى ممكن أن إحداث هيئة وطنية  -
 
شكل لها فروع في املحافظات ت

م املنبثقة 3002تعمل وفق إطار االتفاقية الدولية لصون التراث الثقافي غير املادي للعام  السورية كلها،

 م.3002اليونسكو املنعقد في باريس للعام -والثقافـــةعن املؤتمر العام ملنظمة األمم املتحدة والعلم 

لحرفية ا التقليدية والصناعاتإصدار قوانين وتشريعات لحماية امللكية الفكرية للموروثات واملعارف  -

 التراثية التي يتم تزويرها وتقليدها.

 عن آ -
ً
 ثقافيا

ً
القرار  لية صنععدم تغييب املشروعات الصغيرة واملتوسطة التي تحمل بين طياتها بعدا

االقتصادي، وتسهيل اإلجراءات اإلدارية الالزمة لقيامها، والتخفيف من الضرائب املفروضة عليها، 

 
ً
ل عمالة أكثر، أو تسهم في الحفاظ على قيم التراث الثقافي. تحديدا

ّ
شغ

 
 بالنسبة للمشروعات التي ت

 برامج الهادفة.تكريس سياسة البحث العلمي تجاه قضايا التراث من خالل إطالق ال -
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وربط هذه الحاضنات بعجلة االقتصاد من  ،تشجيع إقامة حاضنات األعمال التي تعنى بشؤون التراث -

 خالل وضع البرامج الخاصة بعملها، وتطوير هذا العمل لينسجم مع روح العصر. 

 .إصدار طوابع بريدية دورية غايتها توثيق جوانب التراث الثقافي بشقيه املادي وغير املادي -

معلومات( محلية تتضمن معلومات وافية عن قطاع التراث الثقافي املادي  -إنشاء قواعد بيانات )بنوك -

وغير املادي وما يرافق هذا التراث من مهارات وابتكارات وممارسات، وتوحيد آليات جمع البيانات فيما 

الوصول  ملعلومات لتسهيليتعلق بالتنوع البيولوجي مع مختلف املنظمات لتكون أداة للمعرفة وتبادل ا

 إليها من قبل الباحثين والدارسين.

إدخال مادة التراث الثقافي بشقيه املادي وغير املادي في مناهج التعليم على مستوياته كلها، وتشجيع  -

  ،إقامة الدراسات واألبحاث العلمية وامليدانية في مجال قضايا التراث
ً
ما يتعلق منها بالحرف  تحديدا

 التقليدية.

نشاء مراكز محلية على مستوى املحافظات تهتم بوضع الدراسات والبحوث واملسوح اإلحصائية إ -

 املختلفة واملرتبطة بمجاالت الصناعات الحرفية التقليدية وقضايا التراث املختلفة.

رفع درجات الوعي حول حماية وتوثيق وتسجيل التراث الثقافي غير املادي وتعزيز العمل الوطني بين  -

 لفعاليات الثقافية واملحلية من خالل تكثيف املحاضرات والندوات والبرامج املتعلقة بذلك.سائر ا

  ،ايجاد تعبير توافقي لحماية املعارف التقليدية، ألنها تشكل ثروة معرفية -
ً
دُّ هاما ع  يها في االعتماد عل ي 

 مع.ونستطيع التوفيق بين العلم والثقافة لخدمة املجت ،حماية املعارف التقليدية

إنشاء سجل وطني لحماية املعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي واملوارد الوراثية، وربط املهارات  -

واملعارف املرتبطة بالصناعات التقليدية بالكيان العام للحرفة كجزء مكمل لتسجيل الحرف وتوثيقها 

ذلك وك "الوايبو"كية الفكرية أو دراستها مع الدعوة إلى ضرورة التعاون بين املنظمات العاملية للمل

لثقافي غير ا حماية وتوثيق التراثفيما يتعلق ب" اليونسكو" املنظمة العاملية للتربية والثقافة والعلوم

، الحماية للتراث الثقافي للدول 
ً
املادي واملعارف التقليدية بما يضمن الحمايتين املعنوية واملادية معا

 من تراثها. عّدهوتواألفراد التي تبدع ذلك املوروث 
ً
 جزءا

 بغية الوصول إلى الغايات املنشودة  -
ً
ضرورة التعاون اإلقليمي واستفادة الدول من تجارب بعضها بعضا

 لتطوير وتوثيق وحماية وصون هذا التراث مع املحافظة على خصوصية كل بيئة.

تطوير استراتيجية ومخططات االتصال االلكتروني وجهاز اإلعالم الوطني الرقمي، وإحداث بوابة وطنية  -

 لإلعالم والتجارة االفتراضية للصناعات التقليدية مواكبة للتطور التكنولوجي واالقتصادي. 

 ها،لوالفهم االقتصادي  التخطيط السياحي لوضع خطة تسويقية على أعلى مستوى من املسؤولية، -

وهذا يتطلب إعداد البيانات الخاصة باملشروعات اإلنتاجية التي يجب أن تضمها الخطة وحاجة 

 السوق لها.

تحليل الهيكل االقتصادي لكل حرفة بغية دراسة وسائل التغييرات التي يجب وضعها في الحسبان عند  -

 تصادية التي تكون لها جدوى ذلك الختيار أفضل الحرف القادرة على الوصول إلى األهداف االق اإلنتاج،
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مع وضع تصور لوسيلة تحقيقها بما يجعل الحرفة في وضعها الجديد  في أهداف النشاط الحرفي،

 منبعثة من رؤية واقعية ومرتبطة بها.

  ،التخطيط االجتماعي للحرف التقليدية -
ً
 شديدا

ً
تنمية ف والر  بين مستقبل هذه الِح  إذ إنَّ هناك ترابطا

  ،امة لهااالجتماعية املستد
ً
عندما تستهدف تنمية شاملة لها وللحرفيين حين نرفع من مستواهم  تحديدا

 فإننا نعمل بالوقت ذاته على تحقيق مستوى أفضل للتخطيط العام، الثقافي والتعليمي واملعاش ي،

ونقلها من الناحية النفعية  ،من التخطيط هو اإلبقاء على ظاهرة الحرف التقليدية األساسوالهدف 

 وهو العامل األول في عملية اإلنتاج. ليدية إلى الناحية التي تبقى فيها حية في ضمير املجتمع،التق

 

  د. ميسون علي : تراثنا غير املادي ذاكرة هوية وعقل يتحرك

ي قدم من خالله رؤية شاملة للتراث الثقافي غير املادي تال ةالقّيم ورقتهعلى  أشكر الدكتور طالل معال

تراث الشعوب الحي، حول ماهية هذا التراث واملجاالت التي يتجلى فيها، قيمة هذا التراث ومنهجية وآليات صونه 

وحمايته القانونية، وارتباطه بالهوية وما تمثله الثقافة بشكل عام اليوم، وتزداد أهمية ذلك ضمن ما يعيشه 

. من هنا تتأتى ال
ً
وطن منذ ست سنوات من محاوالت تدمير وطمس الهوية الوطنية والثقافية التي نعتز بها جميعا

، وهذا الرغبة في حماية هذا التراث ملا يشهده العالم أجمع من غير املاديأهمية إثارة موضوع التراث الثقافي 

 لهوية.هجمة شرسة للعوملة التي تهدف إلى تقويض كل ما له عالقة با

 ،الفولكلور لقد أشار الدكتور معال في بحثه إلى ماهية التراث وفي سياق ذلك تحدث أكثر من مرة عن 

ذلك  لحاضر.اوكيف يمكن أن يكونا فاعلين في  والفولكلور،التراث  املفهومين:حبذا لو أنه بّين ووّضح الفارق بين 

فرغه  اإلعالم بكل أشكاله يتعامل اليوم ويقدم التراث على أنَّ  أنه فولكلور، وذلك بشكل سياحي استعراض ي، ي 

 من محتواه!

كما أوّد اإلشارة ضمن هذا السياق إلى أهمية وضرورة توثيق هذا التراث بكل أنواعه ومنها املوسيقى 

وأن تقوم بذلك مؤسسات في  إلخ.الحكايات الشعبية ...  –ال الفرجة كالحكواتي وخيال الظّل أشك–والغناء 

 .(مجمل املحافظات السورية، وليس عبر جهود أفراد )قاموا مشكورين بذلك في بعض املناطق السورية

 على مّر األجيال،  والفنانينلقد ألهم هذا التراث الكّتاب 
ً
في املسرح ومن ذلك تجربة رائد املسرح  تحديدا

عشر، الذي استفاد من الحكواتي وكان يقدم املوسيقى واألغاني السوري أبو خليل القباني أواخر القرن التاسع 

 " رقص السماح" وذلك في إجابة 
ً
على سؤال الهوية في املسرح العربي ضمن محاولة  هامةفي عروضه، وقّدم أيضا

كتب لهذه التجربة االستمرار في دمشق، وما جرى بعد  استنبات املسرح في بيئة لم تعرف املسرح، ولألسف لم ي 

لك انقطاع في التجربة وتقديم مسرح منوعات هدفه التسلية. كما لم يتم حتى اآلن توثيق تجربة القباني هذا ذ

 .، لتستفيد منها األجيال الالحقة التي تعمل في مضمار الفن واملسرحالهامالرائد 
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وس  سعدهللا :نسميه بجيل اآلباء في املسرح مثلوال يخفى علينا ما قدمه الجيل التالي أو ما يمكن أن 
ّ
ون

وممدوح عدوان ووليد إخالص ي الذين استلهموا التراث في أعمالهم، في محاولة منهم لخلق خصوصية وهوية 

، ولألسف فإن ما نشهده اليوم من محاوالت لجيل الشباب في كتابة 
ً
 والسوري خصوصا

ً
للمسرح العربي عموما

قّدم أسة في التجربة، ليكون املسرح في أغلاملسرح واإلخراج هو القطيعة مع جيل اآلباء، ال استمراري ير " ب ما ي 

، علينا مراكمة الجهود ت. لذلك وكي ال يكون تاريخنا املسرحي عبارة عن سلسلة من االنقطاعاموضة " غربية

 لتوثيق وتقديم التراث، 
ً
 في هذه املرحلة الحرجة التي نمر بها. تحديدا

ثقافية "، وتأهيل متخصصين في هذا املجال، وكنا في املعهد كما أؤكد على أهمية العمل على " السياسة ال

العالي للفنون املسرحية، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي قد حصلنا على منح لتأهيل خريجي قسم الدراسات 

 .املسرحية في هذا التخّصص

 

 أ. سعد القاسم

 حديث التداول في 
ً
وربما يشير هذا الواقع إلى غياب  ،بالدنايبدو مصطلح )التراث غير املادي( مصطلحا

، ، يبدو الحالة، ال غياب املصطلح فحسب، وبتعبير آخر
ً
أن األمر يتعلق بعدم إدراك مفهوم التراث املادي أساسا

 من الشواهد التي تدعم وجهة النظر هذه
ً
 تشمل كل ما ،وليس بعدم إطالق تسمية عليه، ويقدم الواقع كثيرا

ادي( بما في ذلك املحاوالت األولى لتوثيق هذا التراث، وما آلت إليه بسبب ضعف غير املراث يدرج تحت عنوان )الت

 بسبب دوافع شخصية تنطلق من حسابات 
ً
. وأيضا

ً
 وأساسا

ً
إدراك أهمية الحفاظ عليه، وحمايته وصونه، أوال

 أهمية للذاكرة الوطنية.  حسبانهاذاتية ال تضع في 

التراث في وزارة الثقافة، بقيت، في النظرة الثقافية العامة، املديرية األقل  عن حماية املسؤولةفاملديرية  

 بمجال 
ً
 عاما

ً
 وأهمية في العمل الثقافي، ولم تستطع رغم العقود الطويلة التي مضت عليها أن تخلق اهتماما

ً
شأنا

ر أن الثقافة، واملؤسف أكثعملها، بل أن هذا املجال بقي غير واضح لغالبية الناس، بما فيهم الشرائح املعنية ب

 بنظرة استعالئية، بمحو كم هائل من تسجيالت 
ً
، ومدفوعا

ً
أحد املؤسسيين األوائل لوزارة الثقافة قد قام عامدا

 في التراث الغنائي الشعبي السوري أنفق فريق موسيقي وفني إذاعي
ً
 طويال

ً
ال ألجل ذلك وج جمعه وتسجيله، وقتا

 اه.من أقص ى الريف السوري إلى أقص

 كان 
ً
وبسبب غياب سياسة ثقافية واضحة، و تقاليد وأعراف راسخة في التعامل مع )الوثائق التراثية( أيا

 له السلطة اإلدارية( توافرتنوعها، فإن الحالة السابقة تكررت غير مرة، فقد أقدم مخرج تلفزيوني، )فور ما 

ضمن خرجين التلفزيونيين )سليم قطاية( واملتولسبب شخص ي بحت، على محو األرشيف التلفزيوني ألحد أوائل امل

 بمسلسل 
ً
، «يدساعي البر »مجموعة نادرة من بواكير )الدراما التلفزيونية( السورية ذات املستوى املتقدم بدءا
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أول مسلسل تلفزيوني سوري،  وما أعقبه من أعمال رائعة أخرجها للتلفزيون أهمها: )املستوصف، عشاء الوداع، 

 . (اع، راكبو البحاررجل الشمع، القن

لقد تعرض األرشيف التلفزيوني إلى عملية تدمير واسع على امتداد العقود املاضية، ومن قبل مستويات 

عالم إمتعددة، تبدأ من أعلى سلطة على التلفزيون، وتصل إلى أصغر العاملين فيه، فتم بموجب قرار من وزير 

زيون في زمن دولة الوحدة، وقسم كبير من األرشيف الثقافي االنفصال إتالف كامل األرشيف السياس ي للتلف دولة

والفني والغنائي املرتبط بها، وكان هذا يعني تدمير معظم أرشيف مرحلة البدايات. وتكرر هذا األمر بأشكال 

تم تسريب معظم األرشيف الغنائي والدرامي للتلفزيون إلى  ذلك،مختلفة في األوقات الالحقة. وفي موازاة 

فضائيات عربية ناشئة، ومعظم هذا األرشيف من إنتاج التلفزيون ذاته. وفي مطلع هذا القرن كانت ثمة فرصة 

 بنسخ ،للحفاظ على ما تبقى من األرشيف التلفزيوني عبر عرض قدمته مؤسسة خاصة
ً
 يتضمن قيامها مجانا

شيف، والذي ال يمكن اإلفادة من جزء كبير منه بسبب تقنياته املهجورة، وذلك باستخدام كامل هذا األر 

التقنيات الحديثة. ومقابل هذا تحصل املؤسسة على نسخة مما ستنسخ، وقد أحبط هذا املشروع بسبب 

 لوقوع مستودعاته في أماكن تسي
ً
ر عليها طتبريرات بيروقراطية سطحية، وفيما بعد فقد هذا األرشيف نهائيا

 امليليشيات املسلحة.

أغلقت مجلة )هنا  1891صل لألرشيف الورقي، ففي عام البصري ح –وما حصل لألرشيف السمعي 

ف ، وتم االحتفاظ لعدة سنوات تالية بأرشي1852دمشق( وريثة مجلة )اإلذاعة السورية( التي تأسست عام 

املراحل األولى من قيام الدولة الوطنية. وفجأة وبقرار  وثالثين سنة. يشملصور ال يقدر بثمن يتجاوز عمره األربع 

يفتقد أدنى إحساس باملسؤولية تم إلقاء هذا األرشيف الباهظ في القمامة، فقط ألجل االستفادة من الخزائن 

 فيها. وحين أعيد إصدار املجلة بعد ذلك اضطرت إلنشاء أرشيف جديد، تعرض بدوره للسطو 
ً
التي كان مودعا

ول عن املجلة حين أبعد عنها بعد خمس سنوات.  وتتشابه هذه الحالة مع ما حدث في صحيفة من قبل مسؤ 

عديم الخبرة، فقام بالتخلص من كل الصور)القديمة(  مبتدئمحلية حين تم تسليم األرشيف البصري إلى شاب 

ياسية ه من أحداث سبما توثق ،اتيات وحتى أواخر الثمانينيالتي تغطي كامل الحقبة املمتدة من مطلع الستين

 .واجتماعية وثقافية..

يمكن تعميم الحالة السابقة على معظم النشاط الثقافي واإلعالمي، إلى الحد الذي يمكن أن نحكي معه 

سجيل لدينا ت وال يتوافر ات يبأس ى عن )فقدان الذاكرة الوطنية( فماذا يعني أن نحكي عن تألق مسرح الخمسين

 واألمر  مسرحياته؟يوني أو سينمائي ألي من تلفز 
ً
 املحلية، وأذكر تعليق رجل املهن والحرفعلى  ينطبق أيضا

من سوء صنع نوع من الحلويات التقليدية حين قال: ما يحزنني هو أن األجيال  ستاءامتقدم في العمر بعد أن 

 على الطريقة 
ً
، الصحالجديدة تعتقد أن طريقتها في الصنع هي الطريقة الصحيحة. وأنها لم تتعرف أبدا

ً
يحة فعال

 وال على النكهة الصحيحة.
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بهنا، ومن بينها دول تشافيها،  غير املاديمية حماية وصون )التراث لقد انتبهت كثير من دول العالم إلى أه

اعية على واقع الحياة املهنية واالجتم االطالعآثار مصري إنشاء قرية فرعونية تتيح  عالمففي مصر تم بمبادرة من 

 في مصر القديمة. أ
ً
 أن نبدأ. والهام ،مع أننا نملك الكثير، ما نحن فما زلنا متأخرين كثيرا

 

 أ. علي املبيض

ادي، وال يوجد إجماع على أهمية صون التراث الثقافي غير املال يوجد إجماع على تعريف التراث الثقافي 

 من الترف الفكري.و ادي، وهذا أمر مؤسف، لكنه موجود! غير امل
ً
 قد يرى بعض الناس هذا امللف نوعا

هو إشراك املجتمع املحلي، بصفته الحاضنة  غير املاديقد يكون املقصود بفصل السلطة عن التراث 

والحامل لهذا التراث، وليس املقصود تنحية مؤسسات الدولة؛ ألن تأطير العمل ال بد منه، وكذلك التأطير 

ادي، ألن نظرة اآلخرين من خارج سورية للتراث السورّي، يجب أن تأخذ من الدولة ال من غير املالرسمي للتراث 

 األفراد.

في وزارة الثقافة فرق عمل إلعداد مسودة لقانون التراث الثقافي غير املادي، وهناك لجنة أسسنا لقد 

، صحيح أننا غير مسرعين؛ لكننا في الوقت نفسه غير متسرعين في غير املاديتقوم بحصر عناصر التراث الثقافي 

 بندوات ومحاضرات وورش عمل عن العنوان نفسه،و  العمل.
ً
 ما شاركنا سابقا

ً
لكن األكثر أهمّية منها،  كثيرا

ى في سؤاٍل مفاده: ماذا بعد هذه االجتماعات؟! فال بد من وضع آلية ملخرجات هذه الورشة لتبصر النور، 
ّ
يتجل

 أن التراث 
ً
  ليس حالة ترف. غير املاديولكي نقر جميعا

، سواء األساس يالتراث ونشره، ودور مناهج التعليم، اإلعالم، فدوره هام في التعريف بيجب تحديد دور 

. كذلك دور املجتمع املحلي كحاضنة لهذا 
ً
أم باملستويات األعلى، وما إذا كان للمؤسسات التعليمية دور  فعال

 التراث، فهو بشكل أساٍس محمول في ذاكرة اآلباء واألجداد، ويجب توثيق هذا التراث قبل أن يندثر في املستقبل.

 تسليط الضوء على دور األزمة و 
ً
دت هل أفمدى تأثيرها في التراث الثقافّي، في حال وجوده. يجب أيضا

دت ، أم أنها أ؟األزمة إلى تدمير التراث املادي فقط )املعابد في تدمر، آثار حلب، وغيرها من املواقع في سورية(

 إلى تزوير تراثنا 
ً
أهمية  ىاألمر سيقود إلى التأكيد عل ؟أو تشويهه، أو إدخال عناصر غريبة فيه غير املاديأيضا

 من  غير املاديصون التراث 
ً
والحفاظ عليه وتصحيحه وبيان الدخيل عليه، كون عناصر التراث الثقافي جزءا

 الهوية السورية ومالمح الشعب السوري. 

والستالب التراث ونسبه حتى لجهات معادية ثقافي هو الفعل املقاوم للعوملة الحفاظ على التراث الإن 

 لسورية.
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أحد مقومات استمرار الشعب السوري وعوامل قوته، وصونه يعني الحفاظ  غير املادي التراث الثقافي

 على حضارة عمرها آالف السنوات، إضافة إلى نشرها والتعريف بها.

 . ويجب توزيع املسؤوليات بين املؤسساتغير املاديفي صون التراث الثقافي هام للتشريع والقانون دور 

ويجب التعاطي مع املوضوع بإيجابية، رغم مرارة الواقع الحالي، والتجارب السابقة ، الرسمية واملجتمع املحلي

 غير الناجحة.

 على مخرجات هذه الجلسة ومثيالتها، إليجاد اإلطار القانوني 
ً
لذلك يجب العمل على البناء، تأسيسا

 ملوضوع، وعلى رأسهم وزارةوالرسمي املناسب، وال بد من وجود مسؤولين قادرين على التعاطي اإليجابي مع هذا ا

 .الثقافة، صحيح أنها ال تمتلك عصا سحرية لحل املشكالت، لكنها تمد يدها للجميع للعمل على حلها

 

 نصاف حمدد. إ

 من الترف اآلن، ونحن في ظل هذه الحرب، ولكن  قد يبدو
ً
انشغالنا بموضوع التراث غير املادي نوعا

أننا في حالة حرب، من التحديات التي تواجهنا في عملية صونه، ألن الحرب أعتقد أنَّ أهميته تنبع من هنا، من 

 ملسألة حمايته وصونه واستمراريته.
ً
 وتهديدا

ً
 تشكل تحديا

 منه بسبب من املعروف
ً
تدمير،  أن هذه الحرب هددت التراث غير املادي بشكل مباشر، فخسرنا جزءا

 من أشكال التدمير الكامل ، كما حصل في القيشاني مثأو بسبب موت بعض حوامله
ً
، وكان هذا األمر  شكال

ً
ال

، بالعكس هو جزء من محاولة االستمرار في الحفاظ على 
ً
لهذا الجزء من التراث، وبالتالي انشغالنا فيه ليس ترفا

فواعل االنسجام الوطني وتشكيل الهوية السورية بشكل ما  أحدسورية وعلى هويتها، بوصف التراث غير املادي 

 ألشكال.من ا

  الساحلية في املنطقة
ً
ي توقفت صناعته ولم يعد ل املسلوبة، وهو منديل الحرير الذمنديهناك  ،مثال

، وهو كان 
ً
عد شكلموجودا  وجد إال في هذه املنطقة، تي لم من أشكال الخصوصية الت ي 

ً
ل النسج على النو  وأيضا

لتراث الذي ال يمكن أن نجده بأية دولة أخرى، هذه الصناعة التي انقرضت، هي شكل من أشكال االستثمار بهذا ا

 لهفاملنديل الحرير املشغول بطريقة رائعة 
ً
 منفي أي مكان آخر،  والذي لم أجدمثيال

ً
 واحدا

 
تي جد كنت قد ورث

 –وكنت أتقصد عندما أسافر للمشاركة في أي مؤتمر 
ً
 خاصا

ً
،  –يتطلب لباسا

ً
 كثيرا

ً
أن أرتديه، وكان ينال إعجابا

 لة كثيرة عنه سواء من أبناء الوطن العربي، أم من اآلخرين.ويثير أسئ

( حتفاالتبعض اال  تتمثل في، ابدأنا نفتقده من صور التراث أخرى صورة 
ً
التي و  ،)كاحتفال الرابع مثال

 جزء تعد
ً
من الذاكرة السورية الغارقة في القدم، والتي لم تعد موجودة، كنمط من أنماط االحتفاالت الضخمة  ا

ها الصبايا والشباب فييشارك و التي كان يتم التحضير لها من سنة إلى أخرى، و التي لها طقوسها الخاصة 
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 لعقد الصفقات التجار 
ً
 ية، من هنا تأتي أهمية أن توجدوالعائالت، وكانت فرصة للتعارف وعقد الزيجات وأحيانا

 في عقولنا هذا الجزء من ذاكرتنا الذي بدأ يضيع. 
ً
عنى بأن يبقى حاضرا

 
 مؤسسات ت

وبالنسبة ملسألة صيات، أن نخرج بمجموعة من التو  املهممن أنه أعتقد  ،الورشة خرجاتبالنسبة مل

، فمن املمكن أن يتة الثقافية املتعلقة بهذا األ الخطة أو السياسة الوطنية، أو السياس
ً
كل  يها، شارك فمر حصرا

مركز دمشق لألبحاث والدراسات )مداد(، وأن نعقد عدة ورشات و األمانة السورية للتنمية و وزارة الثقافة من 

عمل ندعو إليها املهتمين، وأن تكون برعاية وزارة الثقافة أو األمانة السورية للتنمية، ونتمنى أن نكون نحن 

، كمركز دراسات م
ً
شمولين بهذا األمر مع األكاديميين و الخبراء بهذا املجال، و يمكن أن يكون هذا املطلب  هدفا

وبشكل عام يمكن أن نضع مالمح لخطة وطنية أو لسياسة وطنية نتفق بها على رؤية، وهذا يمكن أن يكون 

 من األهداف أو املشاريع التي نعمل عليها ولو كمسودة أولى يمكن أن ننتج
ً
 ها. واحدا

 إلى دراسات 
ً
في ما يتعلق بالدراسات األكاديمية، ينبغي أال نكتفي بالتوثيق فقط، بل نحن بحاجة أيضا

 يمكن أن نطرحه، وأن نقيم بخصوصه 
ً
تحليلية تقارن وتنقد وتبين مدى  الصدقّية في هذا األمر، وهذا أيضا

سلها للمؤسسات األكاديمية كقسم نر محددة بعناوين عمل برنامج يكون من مخرجاتها، ورشة عمل مشتركة 

ر بحاجة لالهتمام بدراسة التاريخ االجتماعي املعاصفي كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تكون رسالته أننا التاريخ 

 أن يصبح قسم اآلثار، قسم اآلثار والتراث، 
ً
الذي يتضمن في جوانب منه التراث غير املادي، ومن املمكن أيضا

تسميته وأن يتعدل برنامجه من أجل أن يصبح لدينا دراسات في هذا املجال في املراحل الجامعية بمعنى أن تتغير 

بالنسبة لدور املركز هنا، فمن املمكن أن يساعد ين على التراث املادي أو الجامد. و األولى، حتى ال نبقى مقتصر 

افة مع وزارة الثقاملمكن أن نقيم  توضيح االتفاقية ونشرها، ومنيكون هدفها العمل على في دورات تدريبية، 

، واألمانة السورية للتنمية
ً
 مشتركا

ً
قيم نإليصال مفاهيم هذه االتفاقية، وأهمية التراث غير املادي، وأن  برنامجا

 دورات معمقة لتدريب مدربين في هذا املجال.

صال على إيرة الثقافة وزا بالتعاون مع السورية للتنمية األمانة تقومأقترح أن  ،اإلعالمما يخص دور في

، لرفع الوعي بأهمية FMعلى القنوات الفضائية وقنوات اإلذاعة بشكل مبسط  التراث الثقافي الغير مادي فاهيمم

، وعدم االكتفاء بتعداد مكوناته، بل أن نطرح لهم أمثلة، وأن نضع لهم األغنية أو ومعانيه التراث غير املادي

 كذا.شعبي، وهاألهزوجة أو صورة الزي ال

ال شك أن األمر يحتاج لوقت طويل، ويحتاج إلى التعاون ما بين وزارة الثقافة واألمانة السورية للتنمية 

ين البرامج تمر ب التراث الثقافي غير املادي على شكل مقاطع تصويريةووزارة اإلعالم، حتى يتم العمل على تقديم 

 لدى املتلقيبشكل مستمر، ألن 
ً
 ما يتعلق باالتفاقية وم، تكرارها سيترك أثرا

ً
اهيمها فعلى أن تتضمن أيضا

 لخ. إ ..وبصون التراث غير املادي.

، أود التأكيد
ً
ي األسلحة الت هو يعد منالقوة الناعمة، و  كنوع من أنواععلى أهمية التراث غير املادي  أيضا

 نه بالنتيجة جزء من هويتنا. و يمكن أن نشهرها في هذه الحرب التي تشن علينا، أل 
ً
ض التذكير بمعر أود أيضا
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 بقضايا لها عالقة بالتراث غير املادي، فقد كان الصناع يمارسون  الذيدمشق الدولي، 
ً
 خاصا

ً
كان يتضمن جناحا

 العمل في هذا الجناح، ويتاح للجمهور مشاهدة طريقة صناعة السجاد والبروكار بشكل حي، ومن املمكن إعادة

تعود هذه األجنحة إلى معرض دمشق الدولي، وأن نعيد إحياء  منى أنأت، األمر نفسه في أمكنة مخصصة لذلك

املتعلقة بالتراث غير املادي، كأن يخصص جناح ضمن املعرض للعراضة الشامية، وطقوس  الفنون والحرفهذه 

 األعراس، ومن املمكن أن نعود لنفكر بآلية جديدة حتى نبقيها حية في ذاكرتنا.

كيف يمكن أن ندعم الصناعات التقليدية؟ وكيف يمكن أن نشكل  ساؤالت:والت الكثير من األفكار هناك 

نقوم بتمويل أو إقراض املشاريع الصغيرة التي تصون وتحافظ على الذاكرة الشعبية  كيفحاضنات أعمال؟ و 

 منها الصناعات التقليدية
ً
 ؟التي تشكّل جزءا

 

 العميد تركي الحسن

ني نجد أأ ذكرياتيالتراث الثقافي غير املادي كجزء من حياتنا اليومية، فعندما أعود إلى عشنا أعتقد أننا 

إذا استعرضت حياتي اليومية منذ الطفولة وحتى اآلن أجد أن هناك و ، عشت في هذا التراث وتعايشت معه

 
ً
، شيئا

ً
يء كانت عليه، فهناك ش الحياة اآلن عما اختلفت . لقد ذهب من حياتي يتعلق بالتراث غير املاديمفقودا

غير مرسوم وغير مكتوب، وعندما أعود بالذاكرة إلى الوراء أجد كم افتقدت إلى الحياة الجميلة التي عشتها في 

.
ً
 منسيا

ً
  ذلك الوقت، والتي أصبحت اآلن نسيا

في تقديري لدينا تراث شعبي غير مادي أو ثقافي غير مادي يتعرض لالنقراض، وهذه مسؤولية تقع على 

اتق النخب، وتقع على عاتق املؤسسات، وال أقص ي هنا دور املجتمع الذي تقع على عاتقه مسؤولية أن يحّسن ع

في هذه الظروف. هناك في بعض البيئات التي تحرص على استمراريتها في بعض املناطق، ولكن هذه القضية 
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،  وأأعتقد أن مسألة التراث غائبة 
ً
 ومغيبة مؤسساتيا

ً
ة، هذه مسؤولية كبير و مغيبة، فهي غائبة تلقائيا

وسآتي بمثال بسيط على ذلك: عندما صدر قرار عن الرئيس الراحل حافظ األسد بإنشاء دار األوبرا، صدر 

تعاقدت وزارة الثقافة مع مؤسسة اإلسكان العسكري، عندها كنا نظن و املرسوم وأوعز باملهمة لوزارة الثقافة، 

مسؤول  ،باملشروع استقدمت وزارة الثقافة قبل البدءو بأنه عبارة عن بناء فقط، أي أن األمر سينتهي بالبناء، 

تحاوروا يكبار املهندسين في سورية، لبجيء  من خبرته.ولالستفادة ني، من أجل االستشارة املسرح القومي البريطا

 في سورية على غرار التجربة البريطانية؟  إنشاء مسرح قومي يةمعه حول كيف

 ،قبل أن أبدأ بعرض ما يمكن أن أقدمه لدي ثالثة أسئلة" :قال لهمالخبير البريطاني قبل أن يجيب 

ين ر الحاض الثاني: ما تقديركم ألعدادبلدات والنواحي واملناطق واملدن؟ لديكم في اليوجد  األول: كم مسرح

عرض أهم مسرحية ؟ الثالث: ما الوقت الذي يستغرقه في أهم مسرحية يمكن عرضها عندكم املحتملين
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طانية سأعرض لكم التجربة البري" الخبير:فقال ولألسف لم يستطع املعنيون اإلجابة على هذه األسئلة!  "عندكم؟

 اني، ، إنشاء املسرح القومي البريطسرح، عندما قررت بريطانيافي امل
 
 وكان من املمكن، 1921القرار في عام  اتخذ

 في القرية، في األرياف،  1963حتى عام  يتم انجازهلكن لم انجاز املسرح في عامين، 
ً
وذلك ألننا وطدنا بيئة مسبقا

 توجنا ذلك في املسرح القومي في لندن، في املدن، وفي مراكز املحافظات، في البلدات
ً
 ."وأخيرا

 ملواطناتشكيل بيئة لكي يتعود أن تكون ببداية يجب التكون بإنشاء املسرح القومي، بل إذن، البداية ال 

 على حضور املسرحية، والذهاب إلى املسرح.

رغم أن هذه اإلضاءة كبيرة وواسعة في الحديث عن موضوع التراث الثقافي غير املادي، إال أن املسألة 

فقط، فهذه النخب يجب أن تسهم وتشير، ولكن يجب أن تحتاج إلى إضاءة أكبر، ليس على مستوى النخب 

يكون هناك عمل مؤسس ي يبدأ من القرية إلى الحي إلى املدينة حتى نصل إلى هذه النتيجة. وإال سيبقى األمر 

، يناقش املسألة دون الوصول لنتائج. املوضوع في تقديري هام
ً
  تنظيريا

ً
، ويقع في الدرجة األولى على من جدا

 أن نساعد في ذلك.  تصدى له، وع
ً
 لينا جميعا

 

 د. وضاح الخعيب

 تراثلبا ، أقسام تهتمفي املرحلة الجامعية األولى وفي الدراسات العليااليوم في جامعات العالم، يوجد 

 ويوجد ، الشعبي أو غير املادي
ً
تمي وتن ،السياسة الثقافيةالدراسات الثقافية و ، أقسام تهتم بشكل أوسع، بأيضا

 .فنون ...(دب و أاختصاص عابر لالختصاصات )علم اجتماع و  ضمنالعلوم االجتماعية كلية اآلداب و عادة الى 

ع ، مما يعني اهتمام العالم بوضفي كليات العلوم السياسية فيوجد "السياسة الثقافية" االختصاص الثانيأما 

 نحتاج إلى االهتمام بشكل عميقاليوم في سورية  ناواعتقد أن، زمن طويل منذ األساسات لهذه االختصاصات

بجامعة دمشق  3008بكل تواضع قدمت إلى قسم اللغة اإلنجليزية عام و  السياسة الثقافية. بالتراث الثقافي و 

حتى االن  مستمرين اوما زلن 3010مقترح ملادة اسمها "مقدمة إلى الدراسات الثقافية "وبدأنا في هذه املادة عام 

هذا البعد  في التفكير يلزمنا و  ،الحقل معقد وواسعإن هذا  .ي الدراسات الثقافيةيس ماجستير فتأس ونحن بصدد

 التعليمي في سورية.  منهاجنافي  املغيباألكاديمي 

رعاية  دور أن تخرج من ب ،لوزارة الثقافةأو املرغوب به دور املتوقع الال يمكن برأيي أن نتحدث عن 

 اعدوبحثية تسية الثقافية دون أن يكون هناك مرجعيات حقيقية وعلمالسياسات دور رسم الفنون واآلداب إلى 

 .في هذا املوضوع

ندما عملدة سنتين  تجربتي بالحديث عنبالنسبة ملوضوع مجلة التراث الشعبي واملجالت األخرى أرغب 

 كنت مدير 
ً
 عام ا

ً
ود وج تكتشفاو ، لهيئةا اتمستودع إلى أحد ذهبتحين  ،في الهيئة العامة السورية للكتاب ا

ق بعضها من احتفالية دمشواملجالت القديمة ومنها ما يتعلق بالتراث الثقافي والشعبي، و الف الكتب آمئات 
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ما هو الش ي الذي  ليستالقضية برأيي  .مكدسة ومهملة في ذلك املستودع 3009عاصمة الثقافة العربية عام 

ري طار النظيجب أال نكتفي باإل ؟ االستمرارية هل من املمكن املحافظة علىو ؟ ولكن كيف ؟يجب أن نقوم به

 دون اإلطار العملي! 

طالل  به الدكتور  الجهد الذي يقومبشأن موضوع التراث الثقافي غير املادي، و  مقاربة شاملةيجب تكوين 

سياسة ثقافية في و تشريعي  إطار  ، وعدم وجوديعمل بها "بيئة تمكينية" ، ذلك لعدم وجودهو جهد مضاعف

بناء قافية هدفها بناء وصياغة الوعي و لكن ال يوجد سياسة ث ،رغباتو توجهات و  اتهناك مقارب .سورية

 .بالثقافة املختصينالشخصية الوطنية من 

 
ً
عطاء إ، و أنا أتمنى من هذا املنبر أن ننتبه إلى موضوع اللغة في موضوع صيانة التراث غير املادي أخيرا

  تراثنا غير املادي املهمل لفترة طويلة.للحفاظ على  أكبر اللغة العربية أهمية 

 

 د. أحمد الحاج علي

ير غأرى أنه في املنهج حدث جنوح نحو األمور التنظيمية واإلطارات أكثر من الجوهر املتصل بفكرة التراث 

على فادي، تراث مجسد في م اديتراث غير مفي حضاراتنا يوجد  ، وماهيته وطبيعته. ألفت نظركم أنهاملادي

سبيل املثال إذا أخذنا نقش النمارة في اللجاة، وهو األصل الذي بدأنا منه قصة استخراج اللغة العربية، نجد 

 كتوب في نحت مادي.املالمادي، الأن الكالم 

يكون هناك فكر مؤسساتي، وهما  ه يجب أنأنو ألمم، لذاكرة  غير املاديالتراث  أنسأنطلق من فكرتين، 

نقل على أساس الفكر املؤسساتي، وهذا يتطلب الكثير من عنصران متالزمان. ف
 
حمل هذه الذاكرة وت

 
ال بد أن ت

 الجهد.

حدث ؛ ألننا نتغير املاديقضية الزمن والتاريخ في التراث مرتبط بمنها  عدة، أريد أن أشير هنا إلى أبعاد

، وهذا أمر غير صحيح، فاملوروث هو الجز
ً
ء الذي جاءنا من التراث، فهناك ما حتى اآلن عن املوروث ونعّده تراثا

نسب أصله،   يقولون: هذه فهو مخبوء وهناك ما لم يكتشف بعد، وهنالك ما لم ي 
ً
في املنطقة الجنوبية مثال

سنة، لكن في النهاية  71أوابد عبرية، صحيح أن اليهود املكابيين فرضوا نفوذهم على املنطقة الجنوبية حوالي 

تم طردهم وإسقاط مملكتيهم، ومع ذلك حتى اآلن مازالت هذه  -األولى في التاريخ وهي-وبطريقة الحرب الشعبية 

فرية، هذا يعني أننا بحاجة إلى إعادة إنشاء فكرة التراث 
 
ير غالقبور واللقى واملنحوتات يقال عنها: إما عبرية أو ك

. املادي
ً
 بحيث يكون صحيحا

-نداءات الحروب-االجتماعات-األتراح-شاركت  في كتاب حول التقاليد في منطقة حوران، األفراح

النخوات... لكنها بقيت في إطار محدود هو املنطقة الجغرافية في حوران. مع ذلك نستطيع أن نقول: إن هذا األمر 
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ة هي حالة شعبية موجودة يتصل باملستوى الحضاري من جهة، واملستوى الشعبي من جهة أخرى. هذه الحال

 ومنتشرة، فنحن زرعنا البذرة، لكن ال يوجد من يهتم بدراسة هذه األمور وتحويلها إلى مادة للتداول.

، على األقل بطريقة املقارنة، أنا اطلعت على نصوص في أغانيهم 
ً
يجب دراسة التراث عند اليهود أيضا

بلية واآلشورية واآلرامية وحتى الفينيقية، فوجدت أن هذا مقارنة مع ما ورد في ملحمة جلجامش أو امللحمة البا

سة هنا وهناك، ويحدد طريقة التعامل بينهم. كل تراثهم   املادي غير األمر يجب أن يطرح، ألنه يحدد القيم املؤّسِ

ن أقائم على أساس االستفراد، بناًء على فكرة أنهم شعب هللا املختار، وأنهم معفون من املساءلة، وعلى أساس 

، اآلخرين أغيار يجب قتلهم، إن لم تقتلهم فقد قتلوك حسب نظرية الغيتو.
ً
 كل هذه نماذج أطرحها تحمل أفكارا

 .وتنضوي على أعماق، يمكن االستفاضة بها فيما بعد

 

 أ. طاهر مامللي

؟ ا غاياتهوم: ما هو مدى االهتمام تساءللدعم الدولي للمحافظة على التراث الثقافي غير املادي، أبالنسبة ل

ه أخذه وتشويهه وإعادة تصدير سوى  بتراثنا،املوسيقى، ال يوجد لديهم أي اهتمام مجال  إنه فيأستطيع القول 

، تم أخذه الحلبية من األغانيهناك الكثير بحسب نظرتهم وإرادتهم. 
ً
ا من قبل املستشرقين ومن ثم إعادة مثال

!
ً
 تصديرها بالشكل الذي يعدونه مناسبا

 اديغير املالسورية على إدراك مدى أهمية الثقافة بشكل عام والتراث الثقافي  الحكومةقدرة  أتساءل عن

 نإال أعلم  ؟على الحفاظ عليه بطابعه الحي والتعامل معه كحدث وليس كأثر وهل نحن قادرون ؟بشكل خاص

 بالهامة كانت قضية حقوق امللكّية، تفيدنا في ربطها بهذا املشروع، فهي قضية 
ً
شريعات تنسبة لنا، ويوجد جدا

 .بعدطّبق ها لألسف لم يت  ولكن خاصة بذلك

 قبل التشويه الذي يأتينا من–ما يخص املوسيقى والغناء، لدينا لألسف تشويه داخلي ذلك إلى أنه في

وهو الخلط ما بين الفلكلور واألغنية الشعبية واألغنية الهابطة... فاليوم، تحولت األغنية الهابطة إلى  –الخارج

 في وقت الحرب، وهذا مؤسف، إذ أصبحت
ً
، هوية لألغنية السورية. تحديدا

ً
أغاني الشهداء والحرب  بعض مثال

  مشروعوالجيش عبارة عن 
ً
ية لكلور وال لألغن يمت بصلة ال للفال  –كما يسمى في املوسيقا–تجاري هابط جدا

،
ً
 على هذا اللون. مؤسسات الدولةلذلك يجب أن نحافظ من خالل  الشعبية أبدا
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