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افتتاحيـة
ش ِه َد الرتاث الثقايف غري املادي منذ اعتام ِد اتفاقية عام  2003لصون ِه ،والرشوع ،سنة
 ،2008يف تسجيل بعض عنارص ِه عىل القامئة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للبرشية،
اهتام ًما ُمتزاي ًدا من طرف الباحثني واملرشفني وراسمي السياسات واملؤسسات الوطنية
ومراكز البحث والجامعات واملنظامت الحكومية الدولية واإلقليمية والجمعيات األهلية
وغريها ...وتع ّددت بذلك البحوث وبرامج الجرد والتوثيق واإلحياء والتثمني بعدة
وجلب هذا االهتامم انتباه اإلعالميني والسينامئيني واملصممني وتوفرت بذلك
أشكا ٍل.
َ
ٍ
بحوث و ُمنتجات وأعامل تلفزيّـة وسينامئية ساهمت يف
مادة متنوعة لهذا اإلرث من
الكشف عن هذا املخزون والتعريف به وبخصوصياته وما يوفره من فرص استثامرية
كبرية وأبعا ٍد تنموية هامة.
وبالنظر إىل ما يزخ ُر به تراثنا من كنوز ثقافية متنوعة من أغانٍ وعادات وتقاليد
وتراث غذايئ وحريف ومامرسات ومعارف ومهارات ،فقد أقبلت البلدان العربية بكثاف ٍة
كبري ٍة عىل إعداد ملفات التسجيل عىل القامئة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للبرشية
حيث بلغ عدد العنارص التي ت ّم تسجيلها إىل ُم َّ
وف سنة  ،2020بني ملفات وطنية وأخرى
عرض عىل
مشرتكة 51 ،ملفا ،هذا عالوة عىل امللفات التي يجري إعدادها أو التي ستُ ُ
االجتامع القادم للجنة الدولية الحكومية لصون الرتاث الثقايف غري املادي للبرشية.

اجمللة العربية للثقافة

ووعيًا منها بأهمية هذا الرهان ونجاعة هذا التوجه فقد نجحت املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم-ألكسو ،يف مواكبة هذا النسق واملساهمة فيه من خالل ع ّدة
برامج وإنجازات ودورات تدريبية ،وخاصة إرشافها عىل إعداد وتسجيل عديد امللفات
العربية املشرتكة عىل غرار "نخيل التمر ،املعارف واملهارات والتقاليد واملامرسات"،
و"الكسكـيس :املعـارف واملهـارات االجتامعيّـة املرتبطـة بإنتاجـه واستهالكـه" و"فنون
الخط العريب" ،وغريها...
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وضمن هذا السياق املستجد يتنزل اختيار موضوع "الرتاث غري املادي بالبلدان
العربية" ليكون محور هذا العدد من املجلة العربية للثقافة ،التي بلغت هذه السنة
عامها التاسع والثالثني ،وتس ّج ُل انطالقة جديدة من خالل تجديد هيئتها العلمية التي
تخصصات من جامعات ومراكز بحثية
متثل نخبة نرية من جامعيني وباحثني من عدة ّ
ِّ
مصاف
يطمح إىل االرتقاء بها إىل
عربية ذات صيت عاملي يف إطار مرشوع مستقبيل
ُ
املجالت العلمية املفهرسة عامليا.
املتخصصني ،رأت هيئة تحرير املجلة أنه من
وباإلضافة إىل الباحثني والجامعيني
ّ
الناجع ترشيك ضُ باط االتصال الذين ساهموا يف إعداد بعض امللفات املشرتكة للرتاث
الثقايف غري املادي وذلك لالستفاد ِة من خربتهم ونقل تجربتهم إىل جمهور القراء من
طلبة وباحثني و ُمترصفني وكل املهتمني بهذا املجال.
وقد جاء هذا العدد ثريًّا من حيثُ املواضيع املطروحة ومتنو ًعا يف خصوص
املقاربات املعتمدة يف مراوح ٍة متوازنة بني الجوانب النظرية التي حاولت رصد أهم
األبعاد الفكرية املتعلقة بهذا املجال ودراسة اإلطار الترشيعي للترصف فيه وتقديم
تجارب بعض الدول؛ الجوانب العملية من خالل تقديم بعض األمثلة الحية من عنارص
الرتاث غري املادي املتعلقة بالفالحة والطقوس االحتفالية والرتاث الغذايئ والنخلة...

اجمللة العربية للثقافة

وقد أكدت البحوث املقدمة يف هذا العدد ثراء منطقتنا العربية وتنوع مخزونها
الرتايث وأهمية الجهاز القانوين والترشيعي املنظم له وحداثة السياسات املتعلقة به،
وهو ما يُحفزنا جميعا من باحثني ومنظامت ومؤسسات حكومية ومجتمع مدين عىل
تكثيف برامج االستكشاف والجرد والتوثيق والبحث والدراسة والعمل سويًّا عىل رسم
خارطة طريق عملية لتكثيف برامج الصون والحامية وإعداد ملفات التسجيل سواء عىل
مستوى وطني أو يف إطار امللفات العربية املشرتكة.

				

املديــر العــام

				�أ .د .حممد ولد �أعمر
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تدبير التراث الثقافي غير الما ّدي في الدول العربية
من خالل اتفاقية اليونسكو لسنة 2003
د .لزهر جويلي

(*)1

ملخــــ�ص
يع ّد الرتاث الثقايف غري املا ّدي مجاال ها ّما من مجاالت الرتاث ،وهو لنئ مل يتشكّل
إالّ حديثا كمفهوم ونظام قائم الذّات ،فإنّه يع ّد اليوم مبحثا أساسيا من املباحث الرتاث ّية
يعب عن روح املجتمعات وعمقها
يحظ باهتامم خاص من منظّمة اليونسكو ،فهو ّ
وثقافتها ،وميثّل املصدر ال ّرئيس للتن ّوع الثقايف واإلبداع اإلنسانيني ،ويع ّد رافعة أساس ّية
من رافعات التنمية املستدامة مبستوياتها املختلفة.
تعاقبت عىل املنطقة العربيّة حضارات وثقافات متع ّددة ومختلفة تعايشت
وتالقحت يف إطارها أورثتها ثروة تراث ّية ثقاف ّية غري ماديّة غاية يف الرثاء والتن ّوع ،ال يزال
جزء كبري منها راسخ مستم ّر نابض بالحياة ،فيام اندثر مبرور ال ّزمن ونتيجة لعوامل
مختلفة العديد من عنارصها ،وأضحى البعض اآلخر مه ّددا باالضمحالل والتاليش.

(*) دكتور باحث مبخرب موارد الرتاث ،جامعة منوبة ،الجمهورية التونسية.

اجمللة العربية للثقافة

تعترب اتفاق ّية صون الرتاث الثقايف غري املا ّدي لسنة  2003اإلطار الترشيعي عىل
كل البلدان العرب ّية يف فرتات
املستوى ال ّدويل لصون هذا الرتاث وقد صادقت عليها ّ
زمن ّية مختلفة ،وانعكس ذلك بوضوح عىل مدى تق ّدمها يف وضع هذه االتفاق ّية ح ّيز
التنفيذ ،و إذا كان البعض منها قد أحرز تق ّدما عىل طريق وضع سياسات لصون هذا
الرتاث فإ ّن البعض اآلخر ال يزال عند بداية الطريق ،وتواجه أغلب هذه ال ّدول صعوبات
واملؤسيس املنظّم
متع ّددة من هذه الناح ّية ألسباب ترتبط أساسا باإلطار الترشيعي
ّ
بكل منها وبقدراتها
الخاصة ّ
لهذا املجال من الرتاث و يف بعض األحيان بسبب الظروف
ّ
املاديّة والفن ّية ولسياستها الثقاف ّية بوجه عام ،يف نفس الوقت الذي تواجه فيه إشكاليات
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جديّة تتّصل بسياسات إدماجه يف عمل ّية التنم ّية وتوظيفه من أجلها وبدوره يف تعزيز
.التن ّوع الثقايف والوعي مبضامينه وبأدواره املختلفة االقتصاديّة واالجتامع ّية والثقاف ّية
 التنزع، الرتاث املهدد، نُظم الصون، الرتاث الثقايف غري املادي:كلامت مفتاحية
. التنمية املستدامة،الثقايف

The intangible cultural heritage is considered as an important field of heritage,
although it was only recently established as a concept and a safeguarding system,
today it is introducing as a principal topic of heritage subject that has special care
and attention from UNESCO
The intangible cultural heritage is considered as a mainspring of cultural diversity, human creativity and a guarantee of sustainable development
Many different civilizations and cultures have succeeded, coexisting and intermingling in the Arab region, that bequeathing it a rich and diversified intangible
cultural heritage wealth, a large part of it is still alive and, continuous while another has disappeared due to the passing of time and different factors, others have
become threatened to be vanished and destroyed.
The 2003 UNESCO Convention is the safeguarding legislative framework of
the Intangible Cultural Heritage at the international level, it was ratified at different time’s period by all Arab countries which had an important effect on the
implementation advancement of the conventional rules, therefore most of them
had achieved a remarkable progress on setting safeguarding heritage policies , but
others are still at the early stages and suffer from many difficulties to implement
the conventions rules and to establish an appropriate safeguarding framework
resulting from the Inefficiency and insufficiency of intangible heritage legislative
and institutional framework on one hand ,and on the other hand, due to the particular circumstances of some of them, their material ,technical capabilities ,their
cultural policy choices, they are either facing serious problems related to intangible heritage integration policies in the development process, its role in strengthening cultural diversity, raising awareness about their contents, economic, social,
and cultural various roles.
Keywords: Intangible cultural heritage, safeguarding systems, threatened heritage, cultural diversity, sustainable development.    
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Abstract
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املقدمــة
ّ

بدأ الرتاث الثقايف غري املا ّدي 1يف التشكّل خالل تسعينيات القرن املايض كمفهوم
ظل يعرف إىل ح ّد تلك الفرتة بالثقافة الشعبية
جديد دالّ عىل جزء حي من الرتاث ّ
أو الفولكلور أو الرتاث التقليدي أو الفنون والتقاليد الشعبية ،ويرتبط هذا املجال من
الرتاث بالوجود اإلنساين يف الزمان واملكان ،ويف مستوياته املختلفة الثقافية واالقتصادية
واالجتامعية وأبعاده املاديّة واملعنويّة ،وميكن أن نستعري يف هذا السياق مصطلح "اآلثار
الذاكرت ّية" ،الذي استعمله بول ريكور يف كتابه "الذّاكرة ،التاريخ ،النسيان" ،للتعبري عن
جوهر هذا الفرع من الرتاث مبا هو إحدى مجاالت الذّاكرة اإلنسانية الفرديّة والجامع ّية
يعب
وأداتها لالستمرار وملقاومة النسيان والفناء ،2أو من املمكن أيضا أن يتن ّزل يف ما ّ
عنه ب"واجب التذكّر" املحمول عىل األفراد والجامعات الذي يقابله "واجب النسيان"،
يتعي عليها أن تحفظ جزءا من تاريخها وتراثها
فالذاكرة الجمعية أو الفرديّة متاما كام ّ
وتعيد إنتاجه من جديد وباستمرار فإنّه عليها أن تنىس أجزاء أخرى منه وتتجاوزها
وميثّل ذلك رشطا رضوريا الستمرار الحياة والستدامة الوجود اإلنساين.3
كانت منظمة اليونسكو قد أصدرت سنة  1989توصية ترمي إىل حامية الثقافات
التقليدية للمجتمعات ،والتي مثّلت نقطة بداية تشكّل "الرتاث الثقايف غري املا ّدي"
كمفهوم وكنظام للصون تبعها سنة  1997إعالن م ّراكش "لروائع الرتاث الشفوي والرتاث
غري املا ّدي لإلنسانية" أعلن بعدها خالل سنة  2001قامئة أوليّة "لروائع الرتاث الشفوي
1

 2بول ريكور ،ال ّذاكرة ،التاريخ ،النسيان ،ترجمة جورج زينايت ،دار الكتاب الجديد املتّحدة ،بريوت ،2009 ،ص .609

Julien Bosc, Marc Augé, «Les formes de l’oubli», L’HOMME, Revue Française d’anthropologie, numéro
149, Anthropologie Psychanalytique, année 199, P220
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اجمللة العربية للثقافة

يستعمل مصطلح "الرتاث الثقايف غري املادّي" نقال إىل العربية من املصطلح اإلنجليزي  Intangible cultural heritageومن املصطلح
الفرنيس  ، Patrimoine culturel immatérielويستعمل مصطلح "الرتاث الالّمادّي" من قبل بعض الباحثني للداللة عىل نفس املعنى
تفاديا الستعامل كلمة "غري" التي بقدر ما تفيد مفهوم العكسية فإنها تشري أيضا إىل مفهوم "الغريية" التي ال يتض ّمنها املصطلح
الصادرة باللّغة
االنجليزي ( )intangibleوال املصطلح الفرنيس ( )immatérielوتعتمد منظّمة اليونسكو ضمن وثائقها ال ّرسمية ّ
العربية أو املرتجمة إليها مصطلح "الرتاث الثقايف غري املادّي" ويبدو يف تقديرنا من الجائز االكتفاء باعتامد مصطلح "الرتاث غري املادّي"
دون حاجة إىل إضافة كلمة "ثقايف" فمصطلح "الرتاث غري املادي" يحيل مبارشة إىل الجوانب املعنوية غري املحسوسة من الرتاث الثقايف،
إذ ال وجود لرتاث غري مادّي وال ثقايف يف نفس الوقت ،فهو من هذه الزاوية ثقايف ألنّه غري مادّي بالرضورة ويستم ّد صفته الثقافيّة من
كونه غري مادّي.
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لإلنسانية" التي متثّل تعبريا ثقافيا ح ّيا عن الرتاث غري املا ّدي للجامعات واملجموعات وقد
م ّهدت بصفة مبارشة إلصدار ات ّفاق ّية صون الرتاث الثقايف غري املادي لإلنسانية سنة 2003
 1التي ع ّرفته بأنّه جملة املامرسات والتص ّورات وأشكال التعبري واملعارف واملهارات
وما يرتبط بها من آالت وقطع ومصنوعات وأماكن ثقاف ّية التي تعتربها الجامعات
يعب عن هوية ثقافية ثرية
واملجموعات ،وأحيانا األفراد جزءا من تراثها الثقايف ،وهو ال ّ
متنوعة ومبدعة فقط وإنّ ا يعكس منط حياة وأسلوبا يف العيش ،إنّه منظومة من القيم
واألفكار واملهارات واإلبداع وهو روح املجتمع وعمقه ،تتوارثه الجامعات جيال عن
جيل ،وتبدعه من جديد بصورة مستم ّرة مبا يتّفق مع بيئتها وتفاعلها مع تاريخها ،مع
املكان ،مع ذاتها ومع اآلخر ،ين ّمي لديها اإلحساس بهويّتها والشعور باستمراريتها ويع ّزز
من مث ّة احرتام التن ّوع الثقايف والقدرة اإلبداع ّية البرشيّة 2إنّه أداة األفراد واملجتمعات
للبقاء واالستمرار وملقاومة النسيان والفناء ،وهو أكرث قدرة من الرتاث املا ّدي عىل الحياة
حي ينمو ويتشكّل من
واالستمرار إذ تحفظه الذّاكرة ،والعقل والوجدان وهو تراث ّ
بتغي الظروف ورضورات الزمن دون أن يفقد روحه وأصالته.
جديد ّ
يع ّد التعريف الذي ق ّدمته اليونسكو لهذا املجال من الرتاث نتاجا ملسار بحثي
املختصني من مؤ ّرخني وأنرثوبولوجيني
كامل ومثرة ملراكمة معرفية ساهم فيه عديد
ّ
مختصة من بينها
مؤسسات ومراكز بحثية ومنظّامت
ّ
ومشتغلني بالرتاث إىل جانب ّ
منظّمة اليونسكو نفسها.
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ال ّ
شك يف أ ّن عملية صون الرتاث هي محور هذه االتفاقية وهدفها األسايس ويقصد
بالصون عىل معنى االتفاقية ،التدابري ال ّرامية إىل ضامن استدامة الرتاث الثقايف غري
ّ
املادي مبا يف ذلك تحديد هذا الرتاث وتوثيقه وإجراء البحوث بشأنه واملحافظة عليه
وحاميته وتعزيزه وإبرازه ونقله ،السيام عن طريق التعليم النظامي وغري النظامي
 1االتفاقية الدولية لصون الرتاث الثقايف غري املادي الصادرة بباريس يف  ،2003/10/17دخلت ح ّيز التنفيذ بتاريخ  20أفريل
.2006
 2املرجع نفسه ،املادّة .2

وإحياء مختلف جوانب هذا الرتاث ،1ويكون الصون بذلك مجموعة الوظائف واألنشطة
والخطط والربامج التي تهدف إىل حامية هذا الرتاث وحفظه وصونه وتنميته والعمل
عىل التعريف به ونرشه وتثمينه ووضع الوسائل واآلليات الالزمة لضامن استمراره ونقله
من جيل إىل جيل.
ال يع ّد الرتاث الثقايف غري املادي عىل معنى اتفاقية سنة  2003مجرد عادات أو
تقاليد أو موروثات شعبية إنّ ا هو نظام له خصائصه املميّزة وعنارصه املتكاملة التي
تخضع وجوبا إىل جملة من الرشوط املوضوعية وهي:
–أن يكون لهذا الرتاث مامرسون من الجامعات أو املجموعات أو األفراد لضامن
حياته واستمراره.
–دميومة توارث العنرص وإبداعه من جيل إىل آخر.
–أن يكون متوافقا مع مبادئ حقوق اإلنسان ومنسجام مع اتفاقياتها ال ّدولية
–أن يكون له عمقا تاريخيا أصيال يعكس الهوية الثقافية لحامليه.
ويتجسد عىل معنى االتّفاقيّة يف املجاالت التاليّة:
ّ

.أالتقاليد وأشكال التعبري الشفهي ،مبا يف ذلك اللغة كواسطة للتعبري عن الرتاث
الثقايف غري املادي،
.بفنون وتقاليد أداء العروض،
.جاملامرسات االجتامعية والطقوس واالحتفاالت،
.داملعارف واملامرسات املتعلقة بالطبيعة والكون،
.هاملهارات املرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.

 1املرجع نفسه ،املادّة 2 ،فقرة .3
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تهدف االتفاق ّية طبقا ملا ّدتها األوىل بصفة أساس ّية إىل احرتام الرتاث الثقايف غري املا ّدي
للجامعات واملجموعات واألفراد وصونه والتوعية بأهم ّيته عىل الصعيد املحيل والوطني
والدويل وبأهمية التقدير املتبادل له ،وتعزيز التعاون الدويل واملساعدة الدولية بغاية

11

صونه ،وهي ترتبط ارتباطا وثيقا باتفاق ّية حامية وتعزيز تن ّوع أشكال التعبري الثقايف
وتتقاطع أهدافهام عىل أكرث من مستوى إذ أ ّن الهدف املركزي الذي ترمي إليه منظمة
اليونسكو من خالل اتفاقية سنة  2003هو حامية الثقافات املحلية والهويات الثقافية
األصيلة من االندثار والتاليش والذوبان يف قيم الحضارة الحديثة وقيم العوملة وتعزيز
التن ّوع الثقايف.
1

نصت عىل ذلك اتفاقية تعزيز كافة أشكال التعبري
ميثّل الرتاث الثقايف غري املا ّدي كام ّ
الثقايف لسنة  2006املصدر ال ّرئيس للتن ّوع الثقايف واإلبداع اإلنسانيني ،وتهدف هذه
االت ّفاقيّة طبقا ملا ّدتها األوىل إىل حامية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف وتشجيع
احرتامه والوعي بقيمته محليا ووطنيا ودوليا وتنمية الثقافات وتشجيع الحوار والتواصل
الصلة بني الثقافة والتنمية املستدامة وعىل
السالم بينها والتأكيد عىل أهميّة ّ
وإشاعة ّ
الطبيعة املتم ّيزة لألنشطة والسلع والخدمات الثقافية بوصفها حاملة للهويات والقيم
والدالالت وعىل حق الدول يف اعتامد السياسات والتدابري التي تراها مالمئة لحامية
وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف عىل أراضيها وتوطيد التعاون والتضامن الدوليني
من أجل دعم قدرات البلدان النامية عىل حامية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف.2
مل تكن الدول العربية مبعزل عن السياسات الثقافية لليونسكو بوجه عام وعن
خاصة بحكم عضويتها يف املنظّمة من جهة ،وبالتزام أغلبها
سياساتها الرتاثية بصفة ّ
وخاصة منها اتّفاقية صون الرتاث الثقايف غري
الصادرة عنهاّ ،
بأه ّم اتفاقيات حامية الرتاث ّ
يظل دون معنى ما مل تواكبه
املا ّدي لسنة  ،3 2003غري أ ّن االلتزام باالتفاقيات الدولية ّ
حركة ترشيعيّة عىل املستوى الوطني ترمي إىل مالءمة القوانني الوطنية ألحكام تلك
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1

الصادرة بباريس يف  20ترشين األول /أكتوبر.2005
املادّة  ،1اتفاقية تعزيز تن ّوع أشكال التعبري الثقايفّ ،

3

اتفاقية حامية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح الهاي  14ماي 1954والربوتوكوالن امللحقان بها - /االتفاقية املتعلقة باتخاذ
الصادرة بباريس يف  14نوفمرب -/1970
التدابري الالّزمة ملنع و مناهضة االسترياد والتصدير والنقل غري املرشوع للممتلكات الثقافية ّ
الصادرة
الصادرة يف باريس  16نوفمرب  - /1972اتفاقية حامية الرتاث الثقايف تحت املايئ ّ
اتفاقية حامية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي ّ
الصادرة بتاريخ  - /2003/10/17االتفاقية الدولية لحامية
يف  02نوفمرب  - /2001االتفاقية الدولية لصون الرتاث الثقايف غري املادّي ّ
الصادرة بباريس يف .2005/10/20
وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف ّ

الصادرة بباريس يف  20ترشين األول /أكتوبر 2005والتي دخلت ح ّيز
 2املادّة  ،1اتفاقية تعزيز تن ّوع أشكال التعبري الثقايفّ ،
التنفيذ سنة .2007

االتفاقيات ومضامينها من جهة واتخاذ التدابري واإلجراءات الالّزمة لوضعها ح ّيز التنفيذ
مبا يقتضيه من إنشاء املؤسسات والهياكل القادرة عىل االضطالع بتلك املهام ووضع
السياسات والخطط والربامج الكفيلة بذلك من جهة ثانية.
فكيف انعكس التزام الدول العربية باتفاقية  2003عىل واقع تدبري الرتاث الثقايف
غري املا ّدي يف هذه ال ّدول وإىل أي مدى أمكن لها وضع سياسات عىل هذا املستوى
تستجيب إىل أهداف االتفاقية وإىل مقتضيات صون هذا الرتاث؟
إ ّن تناول هذا املوضوع بالبحث والتحليل يفرض التط ّرق إىل مسألتني أساسيتني:
األوىل تتمثّل يف تحديد اإلطار العام لتدبري الرتاث الثقايف غري املادي يف البلدان العربية
والثانية تتمحور حول اإلشكاليات التي تواجه تدبري هذا املجال من الرتاث فيها.

الإطار العام لتدبري الرتاث الثقايف غري املادي يف البلدان العربية
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تح ّولت العادات والتقاليد واملامرسات والطّقوس واملعارف واملهارات ...مبقتىض
ات ّفاقيّة سنة  2003من عنارص منتمية إىل ما كان يعرف بالرتاث الشعبي أو الثقافة
الشعب ّية أو الفلكلور ،إىل "تراث ثقايف غري ما ّدي" وهذا التح ّول مل يكن مج ّرد تح ّول
اصطالحي بل كان تح ّوال جوهريا ،هيكليا ووظيفيا ،مبا أنّه ح ّول تلك املجاالت من
الرتاث إىل نظام متكامل له مق ّوماته ،املفاهيم ّية والفلسف ّية والثقاف ّية واالجتامع ّية...
واملؤسيس ال ّدويل والوطني واإلقليمي ،ويضبط
وله إطاره القانوين الخاص ،الترشيعي
ّ
هذا النظام مجاالت هذا الرتاث و يح ّدد املبادئ واملفاهيم املرتبطة به وآليات حفظه
ويتول تنظيم مناهج إدارته وأساليبها ونظم تدبريه.
ّ
وصونه والغايات املرج ّوة من ذلك
ويقصد بتدبري الرتاث الثقايف غري املا ّدي جملة اآلليات واإلجراءات الترشيع ّية واملؤسسية
والتدابري التي تتّخذها الدولة من أجل إدارة عنارص هذا الرتاث املوجود عىل أراضيها
رصف فيه بهدف حاميته وصونه طبقا للمبادئ واإلجراءات واملضامني املنصوص
والت ّ
عليها باتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املا ّدي لسنة  2003وهي أساسا إدماجه يف عمليّة
التنمية املستدامة وتوظيفه من أجلها وتعزيز التن ّوع الثقايف.
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إ ّن تناول محاور هذا الجزء من البحث يقتيض م ّنا رضورة البحث يف املالمح العا ّمة
واملؤسيس لتدبري الرتاث الثقايف غري املا ّدي يف ال ّدول العرب ّية ومدى
لإلطار الترشيعي
ّ
أي ح ّد أمكن وضعها ح ّيز التنفيذ داخل
توافقه مع مضامني ات ّفاق ّية سنة  2003وإىل ّ
هذه ال ّدول؟

واملؤسيس
.	.اإلطار الترشيعي
ّ

يرتبط الرتاث الثقايف غري املا ّدي ارتباطا وثيقا بالرتاث املا ّدي الثقايف والطبيعي ،وال
ميكن يف واقع األمر الفصل بينهام إالّ ألسباب علميّة ومنهجيّة ولغايات عمليّة ،فالرتاث
املا ّدي الثقايف والطبيعي متاما كام ميثّل املجال الحاضن للرتاث غري املا ّدي الذي ينشأ يف
إطاره ويتكيّف بظروفه وخصائصه فإ ّن هذا الرتاث ينعكس بصفة مبارشة عىل الرتاث
املا ّدي فيعطيه من روحه وإبداعه ويشكّله حسب احتياجاته ومتثّالته لألشياء وللعامل من
حوله ،ولذلك فإنّه من البديهي أن نعترب أ ّن الرتاث مبختلف أنواعه وتشكّالته ومتظهراته
هو بنية متكاملة ونظام واحد مرتابط األجزاء وال ميكن النهوض مبجال من مجاالته
وحاميته وحفظه وصونه 1مبعزل عن املجاالت األخرى ،لذلك فإ ّن التزام أي دولة ببعض
االتفاقيات الدول ّية للرتاث دون غريها من شأنه أن يعيق بشكل واضح عمل ّية الحامية
والصون لكافّة مجاالت الرتاث املك ّونة لكامل املشهد الرتايث بها نظرا لتكامل تلك املجاالت
ّ
مم من شأنه أن يح ّد من فاعل ّية السياسة الرتاثية املعتمدة من
وارتباطها ببعضها البعض ّ
نصت عليه االت ّفاقيات
قبل منظّمة اليونسكو وال يساعدها عىل تحقيق أهدافها وفقا ملا ّ
واحتياجات وضعها ح ّيز التنفيذ.

واملؤسيس جملة ال ّنصوص واملواثيق القانون ّية الدول ّية
يقصد باإلطار الترشيعي
ّ
والوطن ّية التي تنضّ م هذا الفرع من الرتاث وتحكمه ومجموعة الهياكل اإلدارية
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تكتيس عبارات "حامية" و"حفظ" و"صون" يف إطار منظّمة اليونسكو واملنظمة العامليّة للملكيّة الفكرية معان مختلفة ،فتستعمل
عبارة "حفظ" للرتاث املادّي مع الرتكيز عىل الحفاظ عىل "أصالته" و"سالمته" وتركز عبارة "الصون" عىل القابلية للبقاء واالستمرارية،
املتأصلني يف إشكال التعبري من استعامل أطراف
وتعني عبارة "الحامية" لدى املنظّمة العامليّة للملكية الفكريّة حامية اإلبداع والتميّز ّ
ال متلكها بصورة غري رشعيّة (تقرير الخبرية املستقلّة يف مجال الحقوق الثقافيّة لدى مجلس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة ،الجمعيّة
العا ّمة للدورة  21 ،17مارس  2011ص .)22

واملؤسسات التي لها دور يف إدارته وتسيريه .لقد التزمت أغلب ال ّدول العرب ّية بأه ّم
ّ
ات ّفاقيات اليونسكو للرتاث والس ّيام منها اتّفاقيتي حامية الرتاث الثقايف والطبيعي العاملي
لسنة  1972واتّفاقية صون الرتاث الثقايف غري املا ّدي لسنة  2003إضافة إىل ات ّفاقية
حامية وتعزيز تن ّوع أشكال التعبري الثقايف لسنة  ،2005وتعترب هذه االتفاقيات الثالث
مرتابطة وتتكامل عىل أكرث من مستوى ،وقد تعاضدت جهود اليونسكو مع جهود منظّمة
األلكسو وجهود ال ّدول من أجل تطوير ترشيعات الرتاث يف ال ّدول العرب ّية واملؤسسات
1
رصف فيه.
املكلّفة بإدارته والت ّ

1

االلتزام باالتفاقيات الدولية ميكن أن يأخذ أشكاال مختلفة ،ويف هذا اإلطار ميكن أن نف ّرق بنب املصادقة عىل االتفاقيّة وهي تشمل الدول
التي كانت طرفا يف االت ّفاقية وشاركت يف املفاوضات والنقاش بشأنها ،واالنضامم إىل االتفاقيّة الذي يعني الدول التي مل تكن طرفا فيها
واختارت االنضامم إليها بعد صدورها ،أما القبول باالتفاقية فهو يعني تعبري املفاوض الذي ميثّل الدّولة يف نهاية مرحلة املفاوضات
ونقاش االتفاقية بقبوله بها يف انتظار املصادقة عليها من الجهة املختصة يف الدولة.
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مل تكن ال ّدول العربيّة طرفا يف اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املا ّدي لسنة 2003
إبّان صدورها ،فقد انض ّم جميعها إليها بصفة الحقة وكانت الجزائر أ ّولها بتاريخ 15
مارس  2004ث ّم سوريا بتاريخ  11مارس  2005واإلمارات العربية املتحدة بتاريخ 2
ماي  ،2005ث ّم تونس وموريتانيا والعراق ومرص ولبنان واملغرب وجيبويت وعامن وقطر
والسودان واليمن والسعوديّة واألردن والبحرين والكويت وجزر القمر وأخريا ليبيا
ّ
والصومال اللّتان تعتربان آخر دولتني انض ّمتا إىل هذه االتفاق ّية خالل سنة .2020
ّ
تعترب منظّمة اليونسكو أ ّن الرتاث الثقايف غري املا ّدي ميثّل بوتقة للتن ّوع الثقايف
يف العامل وهو ميثّل روح املجتمعات ووجدانها وعمقها الفكري ،الروحي والعاطفي
وأنّه ال ميكن صون هذا الرتاث الحي املتج ّدد إال بتعزيز تن ّوع أشكال التعبري الثقايف
وحاميتها وضمن هذه الرؤية ألحقت اتفاقيّة صون الرتاث الثقايف غري املا ّدي باالتفاقية
الدولية لحامية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف لسنة  2005التي تعترب آخر ات ّفاقية
صدرت عن منظّمة اليونسكو تهت ّم مبسألة الرتاث ،وإن كانت ال تعنى به فقط وإنّ ا
تتناوله بصفته دعامة أساس ّية من دعامات التن ّوع الثقايف ،وقد التزمت بهذه االتفاقية
أغلب الدول العربية مثل تونس واألردن ( )2007وجيبويت ( )2008ثم مرص فعامن
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والسودان واإلمارات العربية املتحدة والكويت وقطر وسوريا واملغرب والعراق وجزر
القمر والجزائر وموريتانيا يف انتظار التحاق بقية البلدان العربية نظرا ملا متنحه من دعم
عىل غاية من األهم ّية التفاقية  2003الخاصة بالرتاث الثقايف غري املادي.

عرفت ع ّدة بلدان عربيّة وهي موريتانيا وتونس واملغرب والجزائر والعراق ولبنان
حركة ترشيعية خالل السنوات األخرية متثّلت يف إجراء تعديالت دستوريّة أكّدت عىل
أهميّة التن ّوع الثقايف داخلها ورضورة تثمينه وتنميته ووضعت جملة من اإلجراءات
والتدابري والربامج والخطط املساعدة عىل ذلك.1
إ ّن التزام ال ّدولة باالتفاقيات ال ّدولية ،يجب أن يجد له انعكاسا يف قوانينها ال ّداخل ّية،
يظل بال معنى إذا مل تت ّم مواكبته عىل املستوى الوطني بتجسيد أحكام
إذ أ ّن ذلك االلتزام ّ
تلك االت ّفاقيات وما تض ّمنته من مبادئ وأهداف عىل مستوى ال ّنصوص الترشيعية،
فمصادقة ال ّدول عىل االتفاقية يجعلها ملزمة بوضع أحكامها ومبادئها حيّزا لتنفيذ وفاء
بنصها ،إذ تدعو املادة  11من اتّفاق ّية صون الرتاث الثقايف غري املا ّدي
بالتزاماتها املض ّمنة ّ
الدول األطراف إىل "ات ّخاذ التدابري الالّزمة لصون الرتاث الثقايف املوجود فوق أراضيها
(فقرة أ) وتحديد وتعريف مختلف عنارصه مبشاركة الجامعات واملجموعات واملنظامت
وتنص املادة  12بأن "تقوم كل دولة طرف بوضع
غري الحكومية ذات الصلة" (فقرة ب)ّ .
قامئة أو أكرث لحرص الرتاث الثقايف غري املادي املوجود عىل أراضيها بطريقة تتالءم مع
وضعها الخاص" .أما املادة  ،13فتحتوي عىل تدابري عامة من شأنها مساعدة الدولة عىل
صون الرتاث الثقايف غري املادي ،الس ّيام وضع السياسات الالزمة لذلك وإنشاء املؤسسات
املختصة وتشجيع الدراسات واتخاذ التدابري القانونية والتقنية واإلدارية واملاليّة .وتؤكّد
ّ
املادة  14عىل رضورة التوعية بأهم ّية صون الرتاث الثقايف غري املادي ووضع برامج
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1

املادتان  1و 2من دستور الجمهورية اإلسالمية املوريتانية الصادر بتاريخ  21جويلية  1991املعدّل مبقتىض القوانني الدستوريّة لسنوات
 2006و 2012و.2017
الصادر يف  1جويلية .2011
–املواد  1و 5و 25من الدّستور املغريب ّ
الصادر يف  6مارس.2016
–املواد  4و 32و 38و 41و 42و 45و 46من الدستور الجزائري ّ
الصادر بتاريخ  15أكتوبر .2005
–املواد  1و 2و 3ومن الدستور العراقي ّ
–املواد  9و 10و 24و 95من الدستور اللبناين املؤرخ يف 32ماي  1926املنقح بالقانون الدستوري  1990/9/21واملؤرخ يف
.2004/9/4

خاصة الشباب وتعترب
لتعزيز القدرات لفائدة الجامعات واملجموعات وعموم الجمهورّ ،
املادة  15أن إرشاك الجامعات واملجموعات واألفراد يف عملية صون الرتاث الثقايف غري
املا ّدي هو من صميم عملية الصون ذاتها.
مبي باملواد من  11إىل  15من
إن مستوى وفاء الدولة بالتزاماتها طبقا ملا هو ّ
االت ّفاق ّية يقاس مبدى نجاحها يف وضع االتفاقية ح ّيز التنفيذ عىل املستوى الوطني وال
تجسد مفاهيمها ومضامينها
ميكن أن يتحقّق ذلك إالّ من خالل س ّن الترشيعات التي ّ
ومبادئها وأهدافها ،لغاية حامية الرتاث وحفظه وصونه من جهة ومن خالل إنشاء
واملؤسسات الرضوريّة املؤ ّهلة لتنفيذ تلك القوانني وتطبيقها عىل أرض الواقع
الهياكل
ّ
من جهة ثانية.

Intégration de la sauvegarde du PCI dans les politiques culturelles : une synthèse cumulative des
rapports périodiques, synthèse des mesures prises par les états parties en matière de transmission et
d’éducation https://ich.unesco.org/fr/ 2016-00911
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لنئ تفاوتت ال ّدول العرب ّية من حيث الخطوات التي قطعتها عىل املستويني املشار
إليهام آنفا ومدى توافقها مع سياسة اليونسكو يف هذا املجال من الرتاث ،فإنّه ميكن
اإلشارة إىل أ ّن أغلب ترشيعات الرتاث الثقايف غري املا ّدي يف البلدان العرب ّية مل تواكب
الصون التي جاءت بها ،ورغم املجهودات التي
مضامني اتفاقية سنة  2003ومقتضيات ّ
بذلتها عديد البلدان من أجل تعديل ترشيعاتها وتطويرها 1فإنّها واجهت وال تزال عديد
الصعوبات من أجل وضع سياسات لصون الرتاث الثقايف غري املا ّدي يستجيب ألحكام
ّ
االتفاقية ومبادئها التوجيه ّية مبا يكفل فاعليتها ونجاعتها.
إ ّن وضع إطار ترشيعي يقي الرتاث الثقايف غري املا ّدي خطر االندثار والتاليش
واالضمحالل وأخطار االستيالءات واالستغالل غري املرشوع يع ّد من أه ّم احتياجات هذا
الرتاث ،وتعترب قوانني امللك ّية الفكريّة من أهم القوانني الحامئية لهذا الفرع من الرتاث
الذي ميثّل مجاال رحبا لإلبداع اإلنساين ،وقد كانت امللك ّية الفكريّة بفرعيها امللك ّية
األدب ّية والفن ّية وامللك ّية الصناع ّية إحدى محاور اهتامم املجتمع ال ّدويل وقد صدرت يف
هذا اإلطار ع ّدة اتّفاقيات دول ّية لحامية حقوق املالكني واملنتفعني أه ّمها:
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–

يف مجال امللك ّية الفن ّية واألدب ّية:

–اتفاقية برين  Berneلحامية املص ّنفات األدبية والفنيّة لسنة 1886
–االتفاقية الدولية لحقوق املؤلف لسنة 1996

–اتفاقية تريبس  TRIPSبشأن الجوانب التجاريّة للملك ّية الفكريّة لسنة
1994
–اتفاقية التسجيل الدويل للمصنفات السمعية والبرصيّة لسنة 1989
–

يف مجال اتفاقيات امللكية الصناعية:

االتفاقيات الدولية بشأن براءات االخرتاع والعالمات التجارية والنامذج الصناع ّية
كل هذه االتفاقيات عىل عالقة وثقى بالرتاث الثقايف
ودالالت املنشأ واملصدر 1وتعترب ّ
غري املادي سواء يف جانبه الفكري واملعنوي وما يرتبط به مهارات وملكات إبداعية أو
الصناعات
خاصة يف مجال ّ
الصناعي مبا يبدعه من منتجات ماديّة مختلفة ّ
يف جانبه ّ
التقليديّة ،وعىل الرغم من أن جميع ال ّدول العربية لديها قوانني خاصة بحقوق امللك ّية
الفكرية ،إالّ أ ّن أغلبها ال يتوافق باملستوى املطلوب مع هذه املواثيق ال ّدوليّة 2زيادة
عىل أ ّن تطبيق تلك القوانني يف الواقع رغم نقائصها اليزال ضعيفا مبا ال يخ ّول لها أداء
وظيفتها الحامئيّة.3
ما ميكن مالحظته عىل املستوى الترشيعي ،هو أ ّن اإلطار القانوين املنظم للرتاث
الثقايف غري املادي إضافة إىل أنّه يشكو من نقص واضح عىل مستويات ع ّدة ،فإ ّن تطبيق
النصوص واألحكام القانون ّية يس ّبب يف كثري من األحيان نقصا يف املرونة اإلدارية ويعيق

1
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3

اتفاقية حامية امللكيّة الصناعية  -باريس  ،1883معاهدة التعاون بشأن براءات االخرتاع لسنة  ،1970اتفاقية التصنيف الدويل لرباءات
االخرتاع ،سرتاسبورغ ،1971اتفاقية التعاون الدويل بشأن الرباءات واشنطن  ،1970اتفاقية التسجيل الدويل للعالمات التجارية– مدريد
 ،1891وبروتكول مدريد امللحق بها  ،1989اتفاقية التصنيف الدويل للعنارص املميزة للعالمات فيينا  ،197اتفاقية اإلبداع الدويل
للنامذج الصناعية الهاي  ،1925اتفاقية التسجيل الدويل للرسوم والنامذج الصناعية اتفاقية الهاي  ،1999اتفاقية تجريم البيانات
املضلّلة بشأن منشأ البضائع – مدريد  1891ووثيقة استكهومل  ،1967اتفاقية حامية دالالت املصدر والتسجيل الدويل لها  -لشبونة
.1958
2 UNITED NATIONS -DISTR- GENERAL- E/ ESCWA/ GRID- 2005/8- 10 OCTOBRE 2005.
األمم املتّحدة ،اللّجنة االقتصاديّة واالجتامعيّة لغريب آسيا ،نظم امللك ّية الفكريّة يف املنطقة العرب ّية ،خطّة التنمية املستدامة لسنة
 ،2030بريوت ،لبنان 17 ،أفريل .2019

إقامة رشاكات ناجعة وفاعلة بني مختلف املتداخلني يف إدارة الرتاث غري املا ّدي وال
يساعد عىل صون هذا الرتاث وتوظيفه بشكل ف ّعال يف عملية التنمية املستدامة وهو
ما يستدعي رضورة مراجعتها وتحيينها مبا يواكب املستجدات النظرية والقانونية
واملؤسساتية واالحتياجات االقتصادية واالجتامعية والثقافية.1
ّ

يعود تعاون الدول العربية يف مجال حامية الرتاث واملحافظة عليه إىل أربعينيات
القرن املايض ،وبإنشاء املنظّمة العربيّة للرتبية والثقافة والعلوم ( )ALECSOسنة 1970
أخذت عىل عاتقها مه ّمة دعم التعاون العريب يف املجال الثقايف بصفة عا ّمة والرتايث بصفة
مؤسس منظّم ودائم من خالل جملة من املشاريع والربامج واملؤمترات
خاصة يف إطار
ّ
ّ
التي تعنى بحامية الرتاث الثقايف ،وقد كان للمنظّمة منذ إنشائها إىل اليوم دور كبري يف
مساعدة ال ّدول العربيّة عىل تطوير ترشيعاتها يف مجال الرتاث الثقايف عموما والرتاث
خاصة ومالءمتها للمواثيق الدولية التي التزمت بها ال ّدول
الثقايف غري املا ّدي بصفة ّ
العربيّة يف إطار منظّمة اليونسكو.

1
2

لزهر جوييل وأحمد السكونتي ،من أجل سياسة لصون الرتاث الثقايف غري املادي يف تونس ،دراسة أنجزت يف إطار املرشوع املشرتك بني
وزارة الشؤون الثقاف ّية بتونس ومنظّمة اليونسكو ،مكتب ال ّرباط  ،2018ص .12
القانون النموذجي لحامية املخطوطات يف البالد العربية- /اتفاقية حامية املأثورات الشعبيّة يف الدّول العربيّة- /القانون النموذجي
السوق الثقافيّة العربية املشرتكة.
لحامية املأثورات الشعبيّة يف الدّول العربيّة- /مرشوع اتفاقية ّ
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عملت منظّمة األلكسو من أجل تطوير املفاهيم املرتبطة مبوضوع الرتاث وتوحيدها
وحثّ ال ّدول من أجل إرساء سياسات تراث ّية متط ّورة تعتمد األساليب العلمية يف الحفظ
والصون والحامية وتكون متقاربة من حيث مناهج العمل واألهداف مبا يساهم يف
تعزيز العمل املشرتك ويدعم التعاون الف ّني وتبادل الخربات والتجارب ،وقد تبلورت يف
إطارها ع ّدة نصوص قانونيّة تهت ّم بالرتاث بصفة عا ّمة منها  4مبادرات ها ّمة ته ّم الرتاث
الثقايف غري املا ّدي ،متّت صياغتها يف إطار مؤمتر وزراء الثقافة العرب ،الذي يعقد يف إطار
املنظّمة بصفة دوريّة منذ سنة  1976وميثّل موضوع الحفاظ عىل الرتاث الثقايف العريب
أحد محاور اهتاممه األساس ّية .2وتستند هذه ال ّنصوص إىل املعايري واملفاهيم واملبادئ
املعتمدة من قبل منظّمة اليونسكو يف إطار سياستها الرتاثيّة ،وهي تعترب مبادرات ها ّمة
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من أجل تطوير ترشيعات الرتاث يف البلدان العرب ّية ،ورغم أنّها واجهت ع ّدة صعوبات
سواء خالل مراحل إعدادها أو أثناء مرحلة وضعها ح ّيز التنفيذ من قبل ال ّدول 1فإنّها
هم يف مجال الرتاث استلهمت منها ترشيعاتها عديد املضامني
مثّلت مرجعا ترشيعيا ّ
واألحكام واملبادئ مبا ساعد عىل توحيد املفاهيم وآليات الحامية والحفظ والصون يف
إطار ال ّدول العرب ّية.
املؤسيس فيمكن اإلشارة إىل أ ّن مؤسسات تدبري الرتاث الثقايف غري
أ ّما عىل املستوى ّ
املا ّدي يف ال ّدول العرب ّية بصفة عا ّمة تعرف ع ّدة صعوبات تح ّد من دورها يف الحفاظ
تخصص تلك املؤسسات يف هذا املجال
عليه وصونه وتنميته وهي ترتبط أساسا مبسألة ّ
املح ّدد من الرتاث وبالتنظيم اإلداري املعتمد إلدارته وباملشاركة يف ذلك من خارج تلك
شح املوارد.
املؤسسات ،وباملشاكل ال ّناجمة عن ّ
متخصصة يف الرتاث الثقايف غري
تكاد تفتقر أغلب ال ّدول العربيّة إىل مؤسسات
ّ
متخصصة ،تشكو
املا ّدي ،إذ تعهد إدارة هذا املجال الحيوي من الرتاث إىل مؤسسات غري
ّ
مؤسسات ذات اختصاص
عادة من ضعف املوارد املاديّة والبرشية ،وهي يف الغالب ّ
ترايث عام وشامل تؤ ّدي دورها الكالسييك الذي يقترص غالبا عىل األبحاث األركيولوجية،
واإلرشاف عىل إدارة الشؤون اليوميّة للمتاحف ...إىل جانب تع ّهدها ببعض املهام التي
ليست لها طبيعة تراث ّية وإمنا تندرج يف إطار جوانب مختلفة من الشأن الثقايف بصفة
املؤسسات يف ال ّنصف األ ّول من القرن العرشين يف الوقت
عا ّمة وقد أحدثت أغلب هذه ّ
الذي مل يتبلور فيه الرتاث الثقايف غري املادي كمبحث مستقل.
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املؤسسات
بعد صدور اتّفاق ّية سنة  2003ت ّم التوسيع من نطاق اختصاص تلك ّ
كل مجاالت الرتاث :الرتاث
ليشمل الرتاث الثقايف غري املا ّدي ،وهي ترشف اليوم عىل ّ
املا ّدي الثقايف والطبيعي والرتاث الثقايف غري املا ّدي دون أن تت ّم مراجعتها بصفة عميقة
عىل املستوى الهيكيل والوظيفي مبا من شأنه أن يط ّور نظم عملها وآلياته ويستجيب
1

محمد محمود اإلمام ،السوق العربية املشرتكة يف ظـل املتغريات اإلقليمية والدولية ،مجلس الوحدة االقتصادية العربية ،القاهرة
 ،1996ص .13

إىل احتياجات صون الرتاث الثقايف غري املا ّدي ،وهي إضافة إىل ذلك تشرتك يف تسيريه مع
مؤسسات مختلفة تنتمي إىل هياكل وزاريّة متع ّددة دون اعتامد دليل إجرايئ مشرتك
أو ميثاق تعاون يف غالب األحيان ويف غياب آليات ناجعة وفاعلة لتنسيق العمل بينها
يل أو الجهوي أو الوطني.1
سواء عىل املستوى املح ّ

ال تفوتنا اإلشارة يف هذا اإلطار إىل املركز اإلقليمي لحامية الرتاث الثقايف غري املادي
يف إفريقيا الذي أنشئ بالجزائر مبقتىض االتّفاق املربم سنة  2014بينها وبني منظّمة
اليونسكو وصدر بشأنه املرسوم التنفيذي الجزائري املنظّم له بتاريخ  20جوان ،2020
وهو يشمل يف إطار بحثنا بصفة مبارشة عرشة دول عربية هي :الجزائر وتونس واملغرب
والسودان وجيبويت وجزر القمر .يعمل املركز تحت إرشاف
وليبيا وموريتانيا ومرص ّ
وتتول الجزائر إدارته وتسيريه وتوفري االعتامدات املاليّة الالّزمة له،
ّ
منظّمة اليونسكو
متخصصة يف مختلف
ويرأسه وزير الثقافة الجزائري ،ويتكون من خرباء وممثيل هيئات
ّ
املتخصصة يف صون هذا املجال
مجاالت الرتاث الثقايف غري املا ّدي ،ويع ّد سابع املراكز
ّ
من الرتاث التي ت ّم إنشاؤها يف دول مختلفة من العامل ،يف كل من الصني واليابان وكوريا
الجنوبية وإيران والبريو وبلغاريا يف إطار العمل من أجل تحقيق األهداف االسرتاتيجية
لليونيسكو لصون الرتاث الثقايف غري املا ّدي يف مختلف مناطق العامل.

1
2

لزهر جوييل وأحمد السكونتي ،من أجل سياسة لصون الرتاث الثقايف غري املادي يف تونس ،دراسة أنجزت يف إطار املرشوع املشرتك بني
وزارة الشؤون الثقاف ّية بتونس ومنظّمة اليونسكو ،مكتب ال ّرباط  ،2018ص .27
املرسوم التنفيذي املنظّم للمركز االقليمي لحامية الرتاث الثقايف غري املادي يف افريقيا ،الجريدة الرسمية الجزائرية  30جوان 2020
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يهدف املركز بصفة أساس ّية إىل تعزيز التعاون وتبادل الخربات والتجارب بني ال ّدول
املتخصصة ودعم عمليات
اإلفريقية من خالل املؤسسات واملراكز ومعاهد البحوث
ّ
التبادل الثقايف بني املتاحف ومراكز األرشيف وإنشاء قاعدة بيانات للرتاث غري املادي
يف إفريقيا ،وإىل تطوير السياسات والترشيعات بشأنه وحوكمة أساليب إدارته وتدبريه
ورفع القدرات يف مجال تقنيات تحديده وتوثيقه وإحصائه وصونه ،وترشيك املجتمعات
2
كل ذلك والعمل من أجل إدماج هذا الرتاث يف تنميتها وتوظيفه من أجلها.
املحليّة يف ّ
وميثّل هذا املركز تجربة رائدة ميكن النسج عىل منوالها ببعث مراكز وطن ّية يف ال ّدول
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متخصصة يف الرتاث الثقايف غري املا ّدي ومراكز إقليم ّية عىل مستوى املنطقة
العرب ّية
ّ
العربية ،مع التأكيد عىل أهم ّية إنشاء مركز عريب لصون الرتاث الثقايف غري املادي.

خاصة يستند إىل
ال يزال تدبري الرتاث الثقايف عا ّمة والرتاث الثقايف غري املا ّدي بصفة ّ
يظل أسلوب التسيري
مقاربة مركزيّة غري تشاركيّة يف أغلب البلدان العربيّة ،فمن جهة ّ
اإلداري املركزي مبا يعنيه من "مركزة" القرار لدى اإلدارات املركزية املنتصبة عادة يف
العواصم ،هو األسلوب الغالب عىل إدارة الرتاث الثقايف غري املا ّدي الذي ال ميثّل األسلوب
األمثل إلدارة هذا املجال من الرتاث الذي يحتاج إىل إدارة قرب الرتباطه بصالت وثقى
املحل وبيئته الطبيعيّة واالجتامعيّة واالقتصاديّة والثقافيّة ،وحتى يف بعض
مع مجاله ّ
السلط املحلية يف تو ّجه
الحاالت التي يف ّوض فيها تدبري هذا املجال من الرتاث إىل ّ
الصالحيات املف ّوضة وال
المركزي انتهجته ع ّدة دول فإنّه يكون محدودا عىل مستوى ّ
يكون عادة يف إطار مقاربة شمول ّية تستند إىل سياسة وخطط وبرامج تدمجه يف عمل ّية
تظل مشاركة اللّجان التي
التنميّة وتوظّفه من أجل تحقيق غاياتها ،ومن جهة ثانيّة ّ
يقع إنشاؤها بني الوزارات بهدف تنسيق العمل ولضامن نجاعة القرارات غري فاعلة
بسبب أن هذه اللجان ليس لها إالّ دور استشاري يف أغلب األحيان وأ ّن متثيل الجامعات
واملجموعات داخلها إ ّما يكون محدودا أو يغلب عليه الطابع الشكيل ،فتكاد تكون
مشاركة صوريّة دون نجاعة وفاعليّة رغم املجهودات التي تبذلها بعض ال ّدول من أجل
كل ذلك
وضع أطر ترمي إىل تعزيز املشاركة يف إدارة الرتاث الثقايف غري املا ّدي ،وقد أث ّر ّ
سلبا وإىل ح ّد بعيد عىل نجاعة نظم الصون وبرامجه وسياسته وعىل وضع االتفاقيّة
ح ّيز التنفيذ.
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يواجه تدبري الرتاث الثقايف غري املا ّدي يف ع ّدة دول عرب ّية صعوبات متن ّوعة سواء
ما كان منها متّصال باملستوى الترشيعي بسبب عدم تطوير الترشيعات ومواكبتها
الحتياجات صون هذا الرتاث وتنميته أو لعدم القدرة عىل تطبيق القوانني ووضعها
حيّز التنفيذ ،أو سواء بسبب عدم وجود مؤسسات فاعلة وناجعة قادرة عىل االستجابة
الحتياجات صون الرتاث طبقا للمعايري املنصوص عليها باالتفاق ّية واملواثيق امللحقة بها،

باملؤسسات
شح املوارد ومحدوديّة امليزانيات املرصودة لها مقارنة
ّ
ويشكو أغلبها من ّ
األخرى لل ّدولة ،وهو يعود يف األصل إىل ضعف امليزانيات املرصودة للثقافة بوجه عام
يف عديد البلدان العرب ّية 1بسبب عدم متثّل دورها املحوري يف عمل ّية التنمية املستدامة،
أو ألسباب تتّصل باملستويني معا ،وقد أكّدت أغلب ال ّدول العرب ّية يف تقاريرها الدوريّة
الخاصة
الخاصة بالرتاث الثقايف عىل رضورة تعديل أنظمتها القانون ّية
واملؤسسية ّ
الشاملة ّ
ّ
مؤسسات الرتاث
بالرتاث الثقايف مبا يالمئها مع مضامني االتفاقيات الدولية ومبا يؤ ّهل ّ
ويجعلها قادرة عىل االستجابة الحتياجات املحافظة عليه وصونه.

.	.وضع االتّفاقية ح ّيز التنفيذ من خالل نظام اإلدراج عىل القامئات

1
2
3

أحمد عبد اللّه الطراونة« ،دعم املوارد البرشيّة واملاليّة لصالح التنمية الثقافيّة» ،السياسات الثقاف ّية من أجل التنمية ،األلكسو،2002 ،
ص .605
املادّة  16من اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي لسنة 		.2003
املرجع نفسه ،املادّة .18
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نصت عليها اتّفاقية صون الرتاث الثقايف غري املا ّدي
يعترب اإلدراج عىل القامئات التي ّ
من املعايري واملقاييس األساس ّية املعتمدة لتقييم مدى تق ّدم ال ّدول يف تنفيذ االتفاق ّية
ووضع أحكامها حيّز التطبيق ،وتوضّ ح التوجيهات العمليّة لالتّفاقيّة التي صدرت عن
اللجنة الدولية الحكومية يف إطار وضع اآلليات والتدابري الرضوريّة لتنفيذها ،جملة من
املسائل اإلجرائية والفنيّة واملوضوعيّة الالّزمة لذلك ،وقد ضبطت االتفاقيّة ومبادئها
التوجيه ّية قامئتني أساسيتني :القامئة التمثيل ّية للرتاث الثقايف غري املا ّدي للبرشيّة 2التي
تض ّمنت العنارص املس ّجلة سابقا كروائع للرتاث الشفوي للبرشيّة ،إىل جانب العنارص
التي ستدرج عليها يف وقت الحق ،وقامئة الرتاث الثقايف غري املا ّدي الذي يحتاج إىل صون
عاجل 3والتي تتألّف من عنارص الرتاث غري املادي التي تعتربها املجتمعات املحليّة
والدول األطراف يف االتّفاق ّية يف حاجة إىل تدابري عاجلة للحفاظ عليها وحاميتها بسبب
نصت
األرضار التي لحقتها أو باعتبار األخطار التي تته ّددها .وإىل جانب هاتني القامئتني ّ
الصون الج ّيدة،
االتفاق ّية ومبادئها التوجيهية عىل قامئة ثالثة وهي سجل مامرسات ّ
وتجدر اإلشارة إىل أنّه ال ميكن تسجيل أي عنرص عىل إحدى هذه القامئات ما مل يكن
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تنص عليه
مدرجا عىل قامئة الجرد الوطني للرتاث الثقايف غري املا ّدي داخل ال ّدولة مثلام ّ
أحكام االت ّفاقية.
–
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قامئة الجرد الوطني

حي ميارسه األفراد و الجامعات واملجموعات
إ ّن الرتاث الثقايف غري املا ّدي هو تراث ّ
يف حياتهم اليوميّة ،يعيشون به ومن خالله وهو يعترب أداتهم يف التفاعل فيام بينهم ومع
اآلخرين ومع بيئتهم الطبيعية ،ويعترب هذا املجال من الرتاث من أكرثها عرضة لخطر
االضمحالل واالندثار والتاليش بسبب طبيعته "الهشّ ة" املرتبطة بالتح ّوالت الدميغرافيّة
املحل فقط وإنّ ا عىل املستوى
واالقتصاديّة واالجتامع ّية والثقاف ّية ليس عىل املستوى ّ
خاصة فقدان حاميل الرتاث وعدم نقله لألجيال القادمة ،فهذا
الوطني وال ّدويل ،من بينها ّ
الرتاث مرتبط وثيق االرتباط بحامليه وال ميكن فصله عنهم ،إذ هو ليس أثرا أو منتجا
ماديا ،إنّ ا هو جملة املعارف والخربات واملواهب واملهارات واإلبداعات البرشية غري
امللموسة إالّ من خالل منتجاتها التي ال تع ّد يف نهاية األمر سوى التمظهر املا ّدي لتلك
مم يعني أن فقد حاميل ذلك الرتاث دون
املهارات واإلبداعات الذي نعاينه ونشاهدهّ ،
خاصة إزاء ما يواجهه من األخطار
توثيقه ونقله لألجيال القادمة يعني اندثاره وفقدانه ّ
املرتبطة بعرصنة منط الحياة وطرق العيش وزحف القيم املاديّة "للمدنيّة الحديثة"
عىل األرياف وهجرها وظاهرة النزوح نحو املدن الكربى ،واملشاكل البيئية ،إضافة إىل
السوق وقيمه وعوملة الثقافة وأساليب العيش وغياب سياسات
األخطار املرتبطة بعوملة ّ
علم ّية دقيقة وناجعة يف إطار ع ّدة دول عرب ّية إلدماج الرتاث يف سياسات التنمية ...وهو
ما يجعل من مسألة تحديد هذا الرتاث وتوثيقه وجرده مسألة حيويّة رضوريّة وهي
تع ّد أوىل خطوات صون هذا الرتاث مثلام أكّدت عىل ذلك أحكام املا ّدتني  11و 12من
اتفاقيّة سنة .2003
تكتيس عمل ّية الجرد أهم ّية كربى عىل مستويات مختلفة ،فهي من جهة متكّن من
ضبط عنارص الرثوة الرتاث ّية الثقاف ّية غري املاديّة عىل املستوى الوطني ومن جهة ثانية تعترب
رضوريّة لطلب تسجيل أي عنرص سواء عىل القامئة التمثيل ّية للرتاث الثقايف غري املا ّدي

للبرشيّة أو عىل قامئة الصون العاجل ،إذ ال ميكن طلب تسجيل أي عنرص عىل إحدى
هاتني القامئتني إن مل يكن قد سبق إدراجه بقامئة الجرد الوطني للرتاث الثقايف غري املادي
املوجود عىل أرض الدولة الطرف التي ق ّدمت الرتشيح أو الدول األطراف ،ث ّم إ ّن عمل ّية
الجرد متكّن من معرفة العنارص املشرتكة مع دول أخرى وتتيح فرصة تسجيلها بصفة
السواء ملا
مشرتكة وهو ما يحظى بتشجيع منظّمة اليونسكو ومنظّمة األلكسو عىل ح ّد ّ
لذلك من أهم ّية بالغة يف دعم الحوار وم ّد جسور التواصل بني املجتمعات وال ّدول.

1

املوقع االلكرتوين للمعهد الوطني للرتاث بتونس http://www.inp.rnrt.tn/pat_immateriel/fichepoterie_sejnane1.pdf
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يتمثّل الجرد عىل معنى املا ّدتني  11و 12من االتّفاق ّية يف وضع سجل يتض ّمن
بكل عنرص من عنارص الرتاث الثقايف غري املادي املوجود يف أرض الدولة
تحديدا وتعريفا ّ
الطرف يف االتفاق ّية ،مبشاركة الجامعات واملجموعات واملنظامت غري الحكومية ذات
وتتول ال ّدولة مبناسبة تقديم تقريرها الدوري إىل
ّ
الصلة يت ّم تحيينه بصفة مستم ّرة
اللجنة الدولية الحكومية لصون الرتاث الثقايف غري املادي بتوفري املعلومات الالزمة بشأن
مختصون من مجاالت مختلفة مثل الرتاث والتاريخ
ويتول عمليّة الجرد
ّ
السجالّت،
ّ
واالنرثوبولوجيا والقانون وعلم االجتامع ...وتت ّم بإعداد "بطاقة جرد" لكل عنرص تتض ّمن
خاصة :تحديده (اسم العنرص
جملة البيانات التي تستويف ّ
كل الجوانب املتعلّقة به منها ّ
أو األسامء التي من املمكن أن يحملها ،اإلطار الجغرايف للعنرص ومجال انتامئه) وصف
العنرص (الوصف التفصييل ،العنارص املاديّة وغري املاديّة واملامرسات املرتبطة به ،طرق
نقل العنرص وانتشاره) الفاعلون املعنيون بالعنرص (الحاملون واملشاركون منظامت
املجتمع املدين املعنية ،الهيئات الرسميّة) مدى قابلية العنرص لالستمرار ،برامج التثمني
وإجراءات الصون ،التوثيق الفوتوغرايف للعنرص ،الشخصيات املرجع ّية لبيان العنرص،
املصادر واملراجع املكتوبة والسمعية والبرصيّة واملواد الوثائقية املحفوظة يف املتاحف
واألرشيفات واملجموعات الخاصة ،املعطيات التقنية حول عملية الجرد (تاريخ البحث
امليداين ،أسامء أعضاء فريق العمل امليداين ،تاريخ ختم عمليّة الجرد ،اسم مح ّرر
البطاقة).1
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انطلقت عمليات جرد الرتاث الثقايف غري املا ّدي يف أغلب ال ّدول العرب ّية املصادقة
عىل االت ّفاق ّية وإن كان ذلك بنسق يختلف من دولة إىل أخرى ،وقد وضع أغلبها خططا
وطنية متكاملة وبرامج من أجل حرص عنارص الرتاث الثقايف غري املا ّدي عىل كامل
أراضيها وقد قطعت ال ّدول أشواطا متق ّدمة يف ذلك وبنسب متفاوتة ت ّوج بتسجيل
أغلب ال ّدول لعنارص من الرتاث عىل القامئة التمثيلية وبعض العنارص عىل قامئة الصون
العاجل.1
تواجه ال ّدول ع ّدة صعوبات عىل مستوى إعداد قامئات الجرد الوطني ومنها من ال
يزال يف أوىل خطواته عىل هذا املستوى 2وتختلف هذه الصعوبات من بلد إىل آخر سواء
من حيث طبيعتها أو من حيث درجتها وهي ترتبط عموما باملجاالت الفن ّية والعلم ّية
املتّصلة بفهم االت ّفاقية وبتقنيات التحديد والحرص وباإلمكانيات املاديّة والبرشيّة التي
خاصة إزاء ثراء الرثوة الرتاث ّية يف أغلب البلدان العرب ّية
ال تفي باالحتياجات الالّزمة لذلك ّ
مم
إضافة إىل فقد العديد من حملة الرتاث أو ما يس ّمون بـ "الكنوز البرشية الحيّة"ّ ،3
يؤ ّدي إىل فقد سجل من املعارف واملهارات والفنون وأوجه اإلبداع املختلفة ،وقد كانت
تقنيات الجرد وآلياته ومناهجه أحد محاور برنامج رفع قدرات العاملني يف مجال الرتاث
الثقايف غري املا ّدي الذي أطلقته منظّمة اليونسكو واستفادت منه عديد البلدان العرب ّية،
مرص واألردن وسوريا ولبنان ( )2012/2008وتونس والجزائر واملغرب وموريتانيا
(.)2015/2013
1
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3

عمن ،األردن،
أطلقت ّ
جل الدّول العربيّة خططا لحرص عنارص الرتاث الثقايف غري املادّي عىل أراضيها :الجزائر ،املغرب ،السعوديّةّ ،
العراق ،مرص ،فلسطني ،تونس ،موريتانيا ،اليمن ،لبنان ،اإلمارات ،سوريا.
2 Mohamed Metasi, Evaluation des états des lieux nationaux sur l’état de sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel, contribution à la mise en œuvre de la convention de 2003, la Syrie, le Liban, la Jordanie, l’Egypte,
UNESCO, Projet MEDLIHER-Phase1, 3e partie.
استنادا للدور املركزي الذي تكتسبه الجامعات واملجموعات واألفراد يف عملية صون الرتاث الثقايف غري املادّي ،اعتمدت بعض التجارب
املقارنة مثل اليابان عىل نظام الكنوز البرشية الحيّة كآلية لصون هذا الرتاث وتنميته من خالل التع ّرف عىل حملة املعارف التقليدية
واملهارات مهام كان شكلها مثل الغناء ،الرقص ،الحكايات الشعبية ،املهارات املرتبطة بالحرف التقليدية واملعارف املرتبطة بالطبيعة
والكون ...وتوثيقها وحفظها وتطويرها وحاميتها من االنقراض واالندثار بفقد حامليها أو عجزهم وتثمني دورهم وتوظيفهم يف نقلها إىل
متعلمني وحملة جدد بالتعاون مع املؤسسات العمومية والجامعية ومراكز البحوث ...ويفتح هذا النظام إضافة إىل ذلك آفاقا جديدة
للتشغيل ويساهم يف تطوير اإلنتاج واملردودية وخلق دينامية اقتصادية ويدفع إىل تأكيد املكانة املركزية للرتاث الثقايف غري املادّي يف
التنمية املستدامة.

–

اإلدراج عىل القامئة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للبرشية

يشرتط إلدراج عنرص من الرتاث الثقايف غري املا ّدي عىل الالئحة التمثيلية لالتفاقية
ويتعي عىل الدولة
أن يستجيب لجملة املعايري املنصوص عليها باملادة  16من االتفاقية
ّ
تبي تبعا لذلك ضمن ملف الرتشيح إيفاء العنرص بجملة تلك املعايري وهي:
الطرف أن ّ
–أن يشكّل العنرص تراثا ثقافيا غري ما ّدي عىل معنى املادة  2من اتفاقية صون
الرتاث الثقايف غري املا ّدي.
–من شأن إدراج العنرص أن يساهم يف التعريف بالرتاث الثقايف غري املا ّدي
والتوعية بأهميته والحوار حوله مام يع ّزز التنوع الثقايف يف مختلف أنحاء العامل
ويقيم الدليل عىل قدرة اإلنسان الخالّقة يف مختلف مجاالت النشاط اإلنساين.
–رضورة توفّر إجراءات وتدابري داخل ال ّدولة كافية لصون العنرص ولضامن حاميته
والرتويج له.
–أن تشارك الجامعة أو املجموعة املعنية أو األفراد املعنيني عند االقتضاء بشكل
فاعل يف ترشيح العنرص لإلدراج وأن يكون ذلك مبوافقتهم الح ّرة واملسبقة
والرصيحة.
إضافة إىل الرشط املتعلّق بسبق إدراج العنرص يف القامئة املؤقّتة لجرد الرتاث الثقايف
غري املادي عىل املستوى الوطني.

بدأت عملية تسجيل عنارص الرتاث الثقايف غري املا ّدي بالنسبة لل ّدول العرب ّية عىل
القامئة التمثيلية سنة  2008أي بعد  5سنوات من صدور االتفاقيّة وت ّم تسجيل مثانية عنارص
السنة ،وتتض ّمن القامئة التمثيل ّية للرتاث الثقايف غري املا ّدي للبرشيّة إىل ح ّد اليوم
خالل تلك ّ
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أحرزت ال ّدول العرب ّية خالل العرشيّة األخرية تق ّدما ملموسا عىل مستوى تسجيل
العديد من عنارص الرتاث الثقايف غري املا ّدي عىل الالّئحة التمثيل ّية لالتّفاق ّية وعىل قامئة
الصون العاجل ،وعىل ال ّرغم من محدوديتها العدديّة إىل ح ّد اآلن مقارنة بالعنارص
ّ
املس ّجلة من قبل غريها من البلدان.
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 584عنرصا تنتمي إىل  131دولة حول العامل ،حوايل  82عنرصا منها فقط ينتمي إىل  18دولة
عرب ّية وهي  :الجزائر بـثامنية عنارص ،السعوديّة مثانية عنارص ،البحرين عنرص واحد ،مرص
خمسة عنارص ،اإلمارات العربية املتّحدة أحد عرش عنرصا ،العراق خمسة عنارص ،األردن
ثالثة عنارص ،الكويت عنرصان اثنان ،لبنان عنرص واحد ،املغرب عرشة عنارص ،موريتانيا
ثالثة عنارص ،عامن عرشة عنارص ،فلسطني عنرصان اثنان ،قطر ثالثة عنارص ،سوريا ثالثة
عنارص ،السودان عنرص واحد ،تونس أربعة عنارص ،اليمن عنرصان اثنان.
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يوجد حوايل اثني عرش عنرصا من بني العنارص املس ّجلة عىل القامئة التمثيل ّية ت ّم
تسجيلها بصفة مشرتكة سواء بني دول عربيّة أو بينها وبني دول أخرى غري عربيّة إفريقيّة
وآسيوية وأورب ّية :مثانية عنارص مشرتكة بني دول عرب ّية من بينها أربعة عنارص مشرتكة
بني دولتي اإلمارات العربيّة وعامن ،وعنرص واحد مشرتك بني املغرب و مجموعة من
البلدان األوروب ّية وعنرص واحد مشرتك بني دولة العراق ومجموعة من الدول اآلسيوية
غري العربية ،وعنرص واحد مشرتك بني  5دول عربية وأخرى آسيوية غري عربية وأوروبية،
وعنرص واحد ت ّم تسجيله بصفة مشرتكة بني دولة عرب ّية هي الجزائر و دولتني إفريق ّيتني،
يف حني ظلّت إىل ح ّد اآلن ثالثة دول عربيّة مصادقة عىل االتّفاقيّة دون تسجيل عنارص
عىل القامئة التمثيلية من بينها ليبيا التي مل تنض ّم لالتّفاق ّية إالّ حديثا خالل سنة 2021
والصومال وجزر القمر ،وتجدر املالحظة إىل أنّه يوجد حاليا حوايل سبعة وثالثون عنرصا
ّ
ت ّم ترشيحها للتسجيل من قبل مثانية عرشة دولة عرب ّية عىل القامئة التمثيل ّية وهي
حاليا يف طور ال ّدراسة أمام اللّجنة الدولية الحكومية لصون الرتاث الثقايف غري املادي:
الجزائر عنرص واحد ،السعوديّة أربعة عنارص ،البحرين عنرص واحد ،مرص عنرصان
اثنان ،اإلمارات العربية املتّحدة أربعة عنارص ،العراق عنرصان اثنان ،األردن عنرص
واحد ،الكويت عنرص واحد ،لبنان عنرص واحد ،املغرب ثالثة عنارص ،موريتانيا عنرصان
اثنان ،عامن ثالثة عنارص ،فلسطني عنرصان اثنان ،قطر عنرص واحد ،سوريا عنرصان
اثنان ،السودان عنرصان اثنان ،تونس عنرصان اثنان ،اليمن عنرصان اثنان ،إضافة إىل
وجود ثالثة عرش عنرصا يف انتظار عرضها لل ّدراسة أمام اللّجنة :عنرص واحد للجزائر،

ثالثة عنارص للعرب ّية السعوديّة ،عنرصان ملرص ،عنرصان لإلمارات العرب ّية ،ثالثة عنارص
للمغرب ،عنرص واحد ملوريتانيا ،عنرص واحد لعامن.1
تؤ ّدي منظّمة األلكسو عىل هذا املستوى من خالل هياكلها وخربائها وعرب برامجها
وخططها دورا محوريا يف تنسيق العمل والجهود بني مختلف ال ّدول األطراف واملساعدة
يف إعداد امللفّات التي تتض ّمن عنارص مشرتكة يف إطار سياساتها ال ّرامية إىل تطوير نظم
صون الرتاث غري املا ّدي يف البلدان العربيّة والعمل من أجل مواكبتها ملضامني اتفاقيّة
اليونسكو لسنة  2003وتجدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل عنرص فنون الخط العريب الذي
تم ترشيحه خالل السنة الفارطة( )2020وهو عنرص مشرتك بقيادة السعودية ومبشاركة
 16دولة عربية ،ويجري حاليا إعداد ملف النقش عىل املعادن بقيادة جمهورية العراق
ومبشاركة  11دولة عربية ومن املنتظر ترشيحه قبل مويف شهر مارس .2022
رغم محدوديّة عدد العنارص العربيّة املس ّجلة عىل القامئة التمثيليّة إال أنّها تعطينا
فكرة واضحة عىل األهم ّية البالغة لهذا املجال من الرتاث يف البلدان العرب ّية وما يزخر به
من معامل الرثاء والتن ّوع ،فاملنطقة العربيّة كانت مهدا ألوىل الحضارات اإلنسانية وأعرقها
لكل
وقد تعاقبت عليها بسبب موقعها االسرتاتيجي أه ّم الحضارات يف العامل وكانت قبلة ّ
األعراق واألجناس التي اختلطت واندمجت مع املجتمعات األصليّة وكانت فضاء رحبا
التقت فيه الثقافات املختلفة فتالقحت ومتازجت فأنتجت تراثا ثقافيا عكس روحها
وعمقها وأصالتها وتن ّوعها عرب التاريخ ،ويتيح هذا التن ّوع إمكانيات كبرية لتوظيفه
يف عمل ّية تنمية املجتمعات العرب ّية وإشاعة ثقافة التن ّوع والتعايش السلمي واحرتام
واملؤسسية املتط ّورة والسياسات الرتاثيّة املالمئة.
االختالف برشط وضع األطر الترشيعية
ّ
–

اإلدراج عىل قامئة الرتاث الثقايف غري املا ّدي الذي يحتاج إىل صون عاجل

1 https://ich.unesco.org/fr/listes du patrimoine culturel immatériel
اعتمدنا ترتيب الدّول حسب الرتتيب األبجدي املعتمد من قبل منظّمة اليونسكو ،املعطيات مستمدّة من املوقع بتاريخ شهر جويلية/
يوليو .2021
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أنشأت قامئة الرتاث الثقايف الذي يحتاج إىل صون عاجل طبقا للام ّدة  17من االتفاقية،
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وإذا كانت القامئة التمثيلية تهدف أساسا إىل إبراز عنارص الرتاث الثقايف غري املا ّدي
والكشف عن خصائصها ومم ّيزاتها وأصالتها ودورها يف حياة مالكيها ومامرسيها والتوعية
بشأنها ،فإ ّن قامئة الصون العاجل تهدف بصفة أساس ّية إىل لفت نظر مختلف األطراف
املعن ّية إىل عنارص ذلك الرتاث امله ّددة ألسباب مختلفة باالندثار والتاليش والعمل من أجل
صونها وحاميتها من تلك املخاطر بشكل عاجل وبطريقة مالمئة من الناح ّية الثقاف ّية.

اجمللة العربية للثقافة
30

الصون العاجل أهمية
يكتسب الرتاث الثقايف غري املادي امله ّدد املدرج عىل قامئة ّ
مضاعفة ،فعمل ّية تسجيله تهدف من جهة إىل العمل من أجل تخليصه من وضع ّية
الخطر التي ته ّدد وجوده واستمراره ،ومن جهة ثانيّة فإ ّن عمليّة إنقاذ ذلك العنرص
تساعد عىل بعث الحياة من جديد يف جملة من العادات أو التقاليد أو املامرسات
أو الطقوس ...مبا يقتضيه ذلك من إحياء لجملة من العالقات وال ّروابط االجتامعيّة
والثقاف ّية واالقتصاديّة ...التي توشك عىل االندثار والتاليش وبالتّايل يؤ ّدي العنرص دورا
السلم االجتامعي ويساعد املجتمعات
ّ
مهم يف املصالحة االجتامعيّة واملحافظة عىل ّ
املحل ّية عىل تأكيد ذاتها وتقوية ال ّروابط بينها.
تتألف قامئة الرتاث الثقايف غري املا ّدي الذي يحتاج إىل صون عاجل من عنارص هذا
الرتاث التي تعتربها املجتمعات املحلية والدول األطراف املعنية يف حاجة إىل تدابري
عاجلة للحفاظ عليها ولصونها نظرا لألرضار التي لحقتها أو لألخطار املحدقة بها ،ويشرتط
ترشيح عنرص لإلدراج عىل قامئة الصون العاجل ،التزام ال ّدولة واملجتمعات املحليّة املعنية
ويتعي عىل ال ّدولة املعن ّية بعد إدراج
بتكثيف جهودها من أجل صونه والحفاظ عليه،
ّ
الصون العاجل أن تتّخذ اإلجراءات والتدابري الالّزمة لضامن تعزيز
العنرص عىل قامئة ّ
الصون املتواصلة ،وتنفيذ اإلجراءات التي اقرتحتها يف ملفّات الرتشيح والتح ّمل
جهود ّ
بتكاليفها وأعباءها ،غري أنّه إذا كان العنرص ينتمي إىل دولة نامية ،فا ّن اللّجنة الحكوميّة
ال ّدولية لالتفاق ّية ميكنها أن تبادر بالدعوة يف إطار التعاون ال ّدويل إىل دعم جهود ال ّدولة
املؤسيس أو املايل أو البرشي
املعنيّة وتقديم املساعدات الالّزمة لها ،سواء عىل املستوى ّ
الصون العاجل يح ّول مسألة
من أجل صون العنرص املعني ،فإدراج العنرص عىل قامئة ّ

حفظه وصونه من مسألة وطنية تهم الدولة الطرف إىل شأن دويل يه ّم جميع الدول
األطراف يف االت ّفاق ّية املدع ّوة مبقتىض أحكامها إىل التّعاون وم ّد يد املساعدة بأشكالها
املختلفة للدولة املستحقّة لها.
الصون
يتعي عىل ال ّدولة الطرف يف االتفاقيّة التي ترغب يف إدراج عنرص عىل قامئة ّ
ّ
ملف الرتشيح أن العنرص يستجيب لجملة من املعايري:
العاجل أن توضّ ح بشكل كامل ضمن ّ
–أن ميثّل العنرص تراثا ثقافيا غري ما ّدي عىل معنى املادة  2من االتفاقية.
ماسة إىل الصون ،وأنّه رغم الجهود املبذولة من
–أن يكون العنرص يف حاجة ّ
الجامعة أو املجموعة أو األفراد والدولة بحسب الحالة فإنه ظل مه ّددا ومحفوفا
باملخاطر.
–أن يواجه العنرص تهديدات كبرية وجديّة تجعل بقاءه مستحيال دون صون
عاجل.
–أن تكون قد وضعت خطة للحفظ والحامية تخ ّول الجامعة أو املجموعة أو
األفراد من مواصلة حفظ العنرص ونقله.
–أن يكون العنرص قد رشّ ح لإلدراج عىل قامئة الصون العاجل بعد مشاركة واسعة
النطاق من قبل الجامعة أو املجموعة أو األفراد املعنيني ،ومبوافقتهم الح ّرة
واملسبقة والرصيحة.
–أن يكون العنرص قد أدرج يف القامئة املؤقّتة للرتاث الثقايف غري املا ّدي املوجود يف
أرايض الدولة الطرف أو الدول األطراف التي ق ّدمت الرتشيح.

الصون العاجل التفاق ّية صون الرتاث الثقايف غري املا ّدي إىل ح ّد
أدرجت عىل قامئة ّ
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–يف حاالت االستعجال القصوى ،يجوز للجنة أن تدرج عنرصا يف قامئة الصون
العاجل وفقا ملعايري موضوعية تق ّرها الجمعية العا ّمة بناء عىل اقرتاح اللجنة،
بعد التشاور مع ال ّدولة الطرف أو ال ّدول األطراف.
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اليوم مثانية عنارص تنتمي إىل دول عرب ّية:1

1.السدو :من فنون النسج التقليدية يف اإلمارات العربية املتحدة ،س ّجل سنة ،2011
متارسه النسوة البدويات يف املجتمعات الريفية لعمل أكسية ناعمة للجامل والخيول
وما يتبع ذلك من لوازم وملحقات للزينة.
2.ملحمة تحي الدين املوريسيك مبوريتانيا س ّجل سنة .2 2011

تتض ّمن ملحمة تحي الدين املوريسيك عرشات القصائد التي تتغنى بأمجاد ومآثر
تتجل يف طريقة
والسالطني املغاربيني ،وتسلّط الضوء عىل قيم األجداد التي ّ
األمراء ّ
الحسانية.
حياة املجتمع املغاريب يف موريتانيا وتشكل تعبريا أدبيا وفن ّيا عن اللّهجة ّ

3.رقصة تاسكيوين :وهي رقصة عسكريّة متارس يف جبال األطلس الكبري الغريب
باملغرب ،س ّجل سنة .2017
4.ف ّن العازي اإلمارايت :هو ف ّن إلقاء أشعار الثناء والفخر والشجاعة باإلمارات العربية
املتحدة ،س ّجل سنة .2017
5.املعارف واملهارات الخاصة بكيّايل ماء الفقارات (قنوات ال ّري) يف توات وتيديكلت
بالجزائر ،س ّجل سنة .2018
6.األراجوز :هو نوع قديم من أنواع مرسح ال ّدمى املرصي ،س ّجل سنة .2018
7.مرسح خيال الظل بسوريا وهو مرسح لل ّدمى :س ّجل سنة .2018
8.النسيج اليدوي بالصعيد املرصي  :س ّجل سنة .2020

تتم ّيز املنطقة العرب ّية برثاء ثروتها الرتاث ّية الثقاف ّية عا ّمة والرتاث ّية الثقاف ّية غري
املاديّة عىل وجه الخصوص متع ّددة العنارص املنتمية إىل مختلف مجاالت هذا الرتاث،
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2

1 https://ich.unesco.org/fr/listes du patrimoine culturel immatériel
عبارة "تحي الدين" نقل من الفرنسية أو اإلنجليزية ملصطلح "التهيدين" وهو مصطلح محيل يف موريتانيا حيث يطلق عىل الشعر
امللحمي اللهجي.
"املوريسيك" و"املغاريب" و"املغاربيني" محاوالت لرتجمة املصطلح الفرنيس ( Maureوالجمع  )Mauresويقابله باإلنجليزية
( ،)Moor,Moorsويدل يف األصل عىل مسلمي األندلس خصوصا وعىل سكان املغرب العريب عموما؛ لكن املصطلح يف هذا السياق
يعني تحديدا سكان موريتانيا الناطقني بالعربية يف مقابل سكان جنوب البالد الناطقني باللغات اإلفريقية ،ويطلق املعنيون عىل
أنفسهم اسم "البيضان" (والنسبة "بيضاين").

Mohamed Metasi, Evaluation des états des lieux nationaux sur l’état de sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel, contribution à la mise en œuvre de la convention de 2003, la Syrie, le Liban, la Jordanie, l’Egypte,
UNESCO, Projet MEDLIHER-Phase1, p. 1.

1

اجمللة العربية للثقافة

وتجد جذورا لها يف مختلف الحضارات التي م ّرت باملنطقة العرب ّية والثقافات املتن ّوعة
التي نشأت يف ظلّها ،ويواجه اليوم العديد من هذه العنارص مخاطر شتّى تنذر باندثارها
وتالشيها ألسباب مختلفة تعود أساسا إىل عوامل العرصنة والعوملة واالنخراط يف حركة
تحديث العقالن ّية ال تنطلق من خصائص املنطقة وعمقها الحضاري والفكري والثقايف،
بل كانت يف أكرث األحيان خاضعة إىل تأثريات الجانب االستهاليك يف الحضارة الغرب ّية
السوق الذي يسعى إىل فسخ الهويّات الثقاف ّية املختلفة مقابل تعميم
املرتبط بقيم ّ
قيمه وثقافته التي تتامىش واشرتاطاته واحتياجاته وقوانينه وفرضها حقيقة وواقع ال
السياق العديد من
مناص منه عىل املجتمعات والشعوب ،وقد اندثرت يف ّ
ظل هذا ّ
عنارص الرتاث الثقايف غري املا ّدي ومل يعد من املمكن أن تعود إىل الحياة من جديد ،وال
تزال عديد العنارص األخرى تواجه صعوبات مختلفة من أجل أن تستم ّر عىل قيد الحياة،
وال يفوتنا يف هذا السياق اإلشارة إىل مظاهر التهديد املتع ّددة التي تستهدف الرتاث
الفلسطيني عىل وجه الخصوص سواء كان تراثا ما ّديا أو غري ما ّدي يف إطار سياسات
منظّمة من قبل سلطات االحتالل تسعى إىل طمس معامل الهويّة الفلسطينية والثقافة
الوطن ّية ،وهو ما يؤكّد عىل أهم ّية صون هذا الرتاث واملحافظة عليه بصفته إحدى
أدوات املقاومة واملحافظة عىل الهويّة الفلسطين ّية لكامل األرايض الفلسطين ّية.
عىل ال ّرغم من تع ّدد مظاهر التهديد وشمولها ملختلف جوانب البنية الثقافية
العرب ّية التقليديّة ،1فإنّه مل تس ّجل إىل ح ّد اليوم سوى  8عنارص من الرتاث الثقايف غري
الصون العاجل ،وهو يشري يف حقيقة األمر إىل جملة
املا ّدي يف البلدان العربيّة عىل قامئة ّ
من املعطيات عىل غاية من األهم ّية ،أ ّولها نقص يف الوعي بأهم ّية اإلدراج عىل تلك
القامئة وثانيها هو عدم املعرفة بالعنارص امله ّددة نتيجة لقصور يف عمليات جرد الرتاث
الثقايف غري املا ّدي وثالثها هو عدم توفّر املوارد املاديّة والبرشيّة والفن ّية الالّزمة إلعداد
امللفّات وتقدميها للتسجيل ،ويعود ذلك يف اعتقادنا إىل ع ّدة أسباب موضوعيّة منها
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حداثة مفهوم الرتاث الثقايف غري املا ّدي بالنسبة ألغلب النظم الترشيع ّية العرب ّية وعدم
متثّل مضامينه بعد بشكل ج ّيد ،وهو املرتبط إىل ح ّد بعيد بحداثة االلتزام باتفاقيتي سنة
 2003وسنة  2005من قبل ع ّدة دول عرب ّية والتفاوت الزمني بينها عىل هذا املستوى،
خاصة بالرتاث
وعدم االلتزام بها من قبل البعض اآلخر ،إىل جانب غياب سياسات تراث ّية ّ
الثقايف غري املا ّدي يكون صون العنارص امله ّددة منه أحد محاورها األساس ّية.1

املادي يف البلدان العربية
�إ�شكاليات تدبري الرتاث الثقايف غري ّ
وحتدياته
ّ
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إ ّن انخراط أغلب البلدان العرب ّية يف السياسة الرتاث ّية لليونسكو عا ّمة ويف مجال الرتاث
خاصة ال يعني بالرضورة أن تعتمد نفس السياسات الرتاثية أو أن تنتهج
غري املا ّدي بصفة ّ
نفس الخطط والربامج ومناهج العمل يف تدبري الرتاث الثقايف بصفة عا ّمة سواء كان ما ّديا
أو غري ما ّدي ومل يكن ذلك هدفا من أهداف السياسات الدولية لحامية الرتاث يف إطار
منظّمة اليونسكو وال هدفا إقليميا يف إطار منظّمة األلكسو ،بل أ ّن ما كان منظورا بصفة
أساسيّة عىل املستويني املذكورين هو وضع سياسات ناجعة وفاعلة بالنسبة لكل دولة
تنسجم مع ظروفها وواقعها وخياراتها العا ّمة بقطع النظر عن مدى متاثل تلك السياسات
أو اختالفها عن غريها من ال ّدول ،فاالختالفات بني ال ّدول مسألة موضوعيّة ،فهي وإن
كانت تتشارك يف مستويات مختلفة من االنتامء الجغرايف والتاريخي والحضاري والثقايف،
فإنّها تختلف يف جوانب أخرى من هذه املستويات ،وهي إضافة إىل ذلك ال تعرف نفس
الظروف االقتصاديّة واالجتامع ّية والسياس ّية والثقاف ّية وليس لها يف كثري من األحيان نفس
الخيارات والتو ّجهات ،لذلك فا ّن اختالف السياسات من دولة إىل أخرى ومنها السياسات
لكل ال ّدول بل
الرتاث ّية هو مسألة طبيع ّية ،فال وجود لسياسة منوذج ّية مو ّحدة مناسبة ّ
هي مرتبطة بواقع ال ّدولة وظروفها وأهدافها وخياراتها العا ّمة ،ومبك ّونات ثروتها الرتاثيّة
السياسات وفاعليتها،
وتن ّوعها ،وهو ما يح ّدد يف نفس الوقت وإىل ح ّد بعيد مدى نجاعة ّ

1

لزهر جوييل ،الرتاث الثقايف والطبيعي يف البلدان العرب ّية بني املواثيق الدول ّية لليونسكو وإشكالية الوعي بالرتاث ،أطروحة دكتوراه
يف التاريخ واآلثار والرتاث ،كليّة اآلداب والفنون واإلنسانيات مب ّنوبة ،تونس ،السنة الجامعيّة  ،2020/2019ص .423

فمصادقة ال ّدول عىل املواثيق ال ّدولية وإن كان عىل غاية من األهم ّية وخطوة رضوريّة
يظل غري كاف بل الب ّد
لالنخراط يف السياسة الدولية لحامية الرتاث وحفظه وصونه إالّ أنّه ّ
لتحقيقه من وضع سياسات منبثقة من واقع ال ّدولة واحتياجاتها وأهدافها.1
وقد أشارت الخطّة اإلسرتاتيجية لليونسكو بالنسبة للدول العربيّة يف مجال الرتاث
التي متّت صياغتها بالرشاكة مع لجان الرتاث الوطنية يف البلدان العرب ّية يف اجتامع
يتعي العمل
ال ّرباط الذي انعقد يف شهر جوان سنة  2002إىل ع ّدة مسائل جوهريّة ّ
عليها من أجل تطوير سياسات الرتاث الثقايف يف البلدان العرب ّية مؤكّدة عىل أهم ّية
والصون
املقاربة الالّمركزية واإلدارة التشاركيّة للرتاث بالنسبة لعمليّات الحامية والحفظ ّ
ويف إدماجه يف عمل ّية التنم ّية وأق ّرت جملة من األولويات من بينها:
خاصة وتطبيقه.
1.تعزيز ابتكار أدوات ب ّناءة يف مجال الثقافة عا ّمة والرتاث بصفة ّ

رغم الخطوات العمل ّية الها ّمة التي قطعتها عديد الدول العرب ّية يف صون الرتاث
https://ich.unesco.org/ Intégration de la sauvegarde du PCI dans les politiques culturelles : une synthèse
cumulative des rapports périodiques 2016-00911.
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2.حامية التنوع الثقايف وتشجيع الحوار بني الثقافات والحضارات من خالل اعتبار
الرتاث الثقايف غري املادي ذا أولوية يف سياسات ال ّدول ،وذكّرت اللجان الوطنية
برضورة تحديد ال ّرابط بني الرتاث غري املادي والهويّات الثقافية والتقاليد الح ّية
وإبراز قيمته وكذلك التأكيد عىل أهم ّية تقوية التعاون اإلقليمي.
3.تعزيز العالقة بني الثقافة من جهة والتنمية وركائزها األساس ّية مثل الدميقراطية
والالّمركزية من خالل تبادل املعارف وتنمية القدرات ،وقد ركّزت اللجان الوطنية
عىل رضورة دعم اليونسكو للمجهود ال ّرامي إىل توعية املجتمعات يف املنطقة
العربية مبدى أهميّة اإلدارة الجيّدة للرتاث الثقايف يف تحقيق نتائج إيجابية عىل
املستوى االقتصادي واالجتامعي ،لذلك فإ ّن املحاور الرئيسية ملجهودات اليونسكو
يجب أن تتّجه نحو بناء القدرات وترشيك املجتمعات املحليّة من خالل تنظيم
أنشطة للمشاركة.

35

الثقايف غري املا ّدي فإنّها ال تزال يف حاجة إىل كثري من العمل والجهد من أجل بناء
سياسات تراث ّية متط ّورة وفاعلة تكون سياسة صون الرتاث الثقايف غري املا ّدي أحد
محاورها األساس ّية ،وهي تواجه إىل اليوم وبدرجات متفاوتة عدة صعوبات عىل مستوى
وضع االت ّفاق ّية ح ّيز التنفيذ وتحقيق أهدافها وهي أساسا ضامن حاميته وحفظه وصونه
كل مراحل عمل ّية
واستثامره يف عمل ّية التنم ّية املستدامة وترشيك املجتمعات املحل ّية يف ّ
كل ذلك مبسألة محوريّة يف عمل ّية
صونه ،واعتامده ركيزة لتعزيز التن ّوع الثقايف ،ويرتبط ّ
صون هذا الرتاث وهي رفع الوعي بشأنه والتثقيف حوله.
–

وضع االتّفاقية حيز التنفيذ

كل ال ّدول العربيّة بها يف فرتات
بعد مرور حوايل  17سنة عىل صدورها والتزام ّ
تاريخ ّية متفاوتة ال تزال اتفاق ّية صون الرتاث الثقايف غري املا ّدي تواجه صعوبات فن ّية،
تقنيّة وعلميّة تختلف درجتها من دولة إىل أخرى أ ّدت إىل تعطيل عمليّة وضعها حيّز
جل ال ّدول العرب ّية باإلشكاليات التي تواجه إدارة الرتاث عىل أراضيها،
التنفيذ ،وتعرتف ّ
تتجاوز الرتاث الثقايف غري املا ّدي الذي يع ّد مجاال مستحدثا من مجاالت الرتاث لتشمل
الصادرة به إىل سنة
كذلك الرتاث العاملي املا ّدي الثقايف والطبيعي الذي تعود االتفاق ّية ّ
 ،1972ويتّضح ذلك من خالل تقاريرها ال ّدورية الشاملة لالتّفاقيتني التي تشري إىل
املؤسيس وعىل مستوى آليات التنسيق
مواطن الضعف عىل مستوى الترشيعات واإلطار ّ
بني األطراف املتداخلة يف إدارة الشأن الرتايث والخطط املعتمدة لذلك.
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الصعوبات املتعلّقة بتنفيذ االتّفاق ّية اتّصاال مبارشا باإلطار العام لتدبري الرتاث
تتّصل ّ
واملؤسيس واإلمكانيات املرصودة لحفظه وصونه ،فحداثة
الثقايف غري املا ّدي الترشيعي
ّ
مفهوم الرتاث الثقايف غري املا ّدي مقارنة بغريه من مجاالت الرتاث األخرى وعدم إدراج
هذا املجال بالشكل املطلوب ضمن السياسات الثقاف ّية والرتاث ّية العا ّمة يف ال ّدولة
التي تشكو بدورها من صعوبات معرف ّية ومنهج ّية وأخرى متّصلة بامليزانيات واملوارد
املرصودة ،أ ّدى إىل عدم متثّل املفاهيم األساس ّية لالتفاق ّية ومبادئها بشكل ج ّيد يف عديد
البلدان وبالتايل أعاقها عن وضع سياسات علم ّية ناجعة وف ّعالة تفتقد يف غيابها اآلليات

والخطط والربامج الكفيلة بوضع االتفاق ّية ح ّيز التنفيذ.

إ ّن صون الرتاث الثقايف غري املا ّدي يقتيض رضورة ضامن الحامية الكاملة لحقوق
مالكيه ومبدعيه ومامرسيه من الجامعات واملجموعات واألفراد وميثّل ذلك أحد
الوظائف األساسيّة لقوانني امللكيّة الفكريّة التي ظلّت يف عديد ال ّدول العربيّة غري
متناسقة مع مضامني املنظومة الترشيع ّية الدول ّية واملعايري الواردة بها ،فعىل املستوى
الترشيعي مل تقم سوى بعض ال ّدول بتطوير ترشيعاتها ومراجعتها عىل ضوء أحكام
ظل يف أغلبها محكوما بنفس ال ّنصوص
ات ّفاقية صون الرتاث الثقايف غري املا ّدي يف حني ّ
القانونيّة واآلليات وال ّنظم التي تحكم الرتاث الثقايف املا ّدي بوجه عام وظلّت محافظة
عىل االصطالحات القدمية يف اإلشارة إىل هذا الفرع من الرتاث مثل الرتاث التقليدي
والفنون والتقاليد الشعبية وال تستعمل يف ترشيعاتها مصطلح "الرتاث الثقايف غري
املا ّدي" 1،إضافة إىل ضعف املنظومة القانون ّية لحامية امللك ّية الفكريّة بفرعيها امللك ّية
الفنيّة واألدبيّة وامللكيّة الصناعيّة التي تشكّل ال ّنظام الحاميئ عىل املستوى الوطني
للرتاث الثقايف غري املا ّدي وضامن حقوق حامليه ومامرسيه ومبدعيه من الجامعات
واملجموعات واألفراد ،إذ أ ّن عديد الترشيعات العربية تحتاج إىل تعديل وإعادة صياغة
والسوري والسوداين والعراقي واللبناين ،ويفتقد البعض اآلخر إىل
مثل القانون اللّيبي ّ
ضامنات حامئية قويّة وناجعة لحقوق امللكيّة الفكريّة مثل القانون اإلمارايت والبحريني
والجزائري والكويتي والسعودي واليمني والتونيس.

Ahmed Skounti, Le patrimoine culturel au Maghreb, Législations et institutions nationales, instruments
internationaux et modalité de sauvegarde, UNESCO 2009, p. 9.
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إ ّن ضعف اإلطار القانوين للملك ّية األدب ّية والفكريّة أث ّر بصفة مبارشة عىل املنظومة
املؤسسية للحامية وأورث أداءها مستويات مختلفة من العطالة ،فمثال متثّل عمليّة
ّ
املؤسسات املع ّينة لذلك وطبق
تسجيل املبدعني واملنتجني إلنتاجاتهم وإبداعاتهم لدى ّ
اإلجراءات املنصوص عليها بالقوانني الوطنيّة رشطا رضوريا للحامية القانونية ،ومل تضع
سوى دول قليلة نظاما إجرائيا لذلك منها السعودية واإلمارات والجزائر والسودان
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واملغرب ،ويرى البعض يف هذا اإلطار أنّه لتجاوز اإلشكاليات القانون ّية يف مجال امللك ّية
الفكرية بهدف ضامن الحامية الناجعة للحقوق املتّصلة بها يشرتط رضورة إنشاء هيئة
كل بلد عريب تتوىل شؤونها وتكون لها مكتبة متخصصة وقاعدة بيانات
عا ّمة واحدة يف ّ
متكاملة ونقطة اتصال بالهياكل املامثلة عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل ،إىل جانب إنشاء
قاعدة بيانات عربية لحقوق امللكية الفكرية ،وإنشاء هيئات حكومية وطنية ترتكّب من
متخصصة يف نزاعاتها يكون فيها التقايض عىل درجة واحدة 1غري أنّنا بخصوص
ثالثة قضاة
ّ
لفض النزاعات املتعلّقة بحقوق امللك ّية
هذه النقطة األخرية نرى أ ّن آلية التحكيم كطريقة ّ
تظل أكرث اآلليات انسجاما معها ومع طبيعة الرتاث الثقايف غري املا ّدي.2
الفكريّة ّ
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أث ّر ضعف املنظومة الترشيع ّية واملؤسسية للرتاث الثقايف غري املا ّدي يف عديد البلدان
تجسد ذلك يف بطء نسق عمليّة
العربيّة عىل مختلف مجاالت إدارته واشتغاله وقد ّ
الجرد وضعف عمل ّية التسجيل عىل القامئة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املا ّدي للبرشيّة
وتواجه ع ّدة دول صعوبات مختلفة فنيّة ،علميّة ولوجستية سواء إلعداد قامئات الحرص
أو إلعداد ملفّات تستجيب إىل رشوط التسجيل عىل القامئة التمثيل ّية ،ويالحظ اهتامم
ال ّدول وانشغالها بالتسجيل عىل هذه القامئة أكرث من اهتاممها بالتسجيل عىل قامئة
الصون العاجل والحال أنّها تكتيس أهم ّية بالغة يف السياق العريب إزاء ما يحدق بالرثوة
ّ
جل البلدان العربيّة من مظاهر التهديد الجديّة ،املتع ّددة
الرتاثية الثقافية غري املا ّدية يف ّ
واملتن ّوعة إذ ال تتض ّمن هذه القامئة سوى  7عنارص عرب ّية ،ويعكس خلو سجل مامرسات
الصون الجيّدة املنشأ مبقتىض االت ّفاقيّة من أي عنرص عريب بشكل واضح الصعوبات التي
ّ
تعرفها السياسات الرتاث ّية يف عديد البلدان العرب ّية عىل طريق وضع سياسات ضامنة
تجسد عىل
ملامرسات ومناهج صون جيّدة من خالل الربامج والخطط واملشاريع التي ّ
أفضل وجه مبادئ االت ّفاق ّية وأهدافها.
1
2

التط ّورات يف ترشيعات حامية حقوق امللك ّية الفكرية يف الدّول العرب ّية UNITED NATIONS -DISTR-GENERAL-E/
OCTOBRE 2005 10-8/ESCWA/ GRID-2005
لزهر جوييل وأحمد السكونتي ،من أجل سياسة لصون الرتاث الثقايف غري املادي يف تونس ،دراسة أنجزت يف إطار املرشوع املشرتك بني
وزارة الشؤون الثقافيّة بتونس ومنظّمة اليونسكو ،مكتب ال ّرباط  ،2018ص .97

تشكو نظم إدارة الرتاث يف عديد البلدان العرب ّية من عدم االستثامر الج ّيد لنظام
املساعدة ال ّدولية ،الذي يقوم عىل اإلعداد الج ّيد مللفات طلبات املساعدة وهو يتيح
خاصة بالنسبة للبلدان التي تعوزها
فرصا ها ّمة للتمويل وال ّدعم الف ّني واللّوجستي ّ
املوارد ،ومتثّل الربامج املتعلّقة بجرد عنارص الرتاث الثقايف غري املا ّدي عىل املستوى
الصون
الوطني ،وصون العنارص املدرجة يف قامئة الصون العاجل ودعم برامج وأنشطة ّ
من املسائل ذات األولويّة بالنسبة لنظام املساعدة ال ّدول ّية ،وتعمل منظّمة اليونسكو
مؤسسات الرتاث يف البلدان العرب ّية ومساعدتها
ومنظّمة األلكسو من أجل تعزيز ودعم ّ
سواء عىل مستوى الدعم املا ّدي أو الفني أو العلمي أو عىل مستوى التكوين والتدريب
ورفع القدرات والتوعية بقيمة الرتاث وتثمينه وإشاعة الثقافة حوله وتعزيز التعاون
ومؤسسات الرتاث.
اإلقليمي بني معاهد ومراكز البحوث ّ
–

دور الرتاث الثقايف غري املا ّدي يف عمل ّية التنمية املستدامة

أعادت اتّفاقية سنة  2003الرتاث الثقايف غري املا ّدي إىل وضعه الطبيعي من خالل تنزيله
يف صميم عمليّة التنمية وإعادة نسج عالقاته بفضائه الطبيعي ،االجتامعي ،االقتصادي،
الثقايف والسيايس بعد أن أخذت تلك العالقات يف التحلّل شيئا فشيئا وبدأت عراها يف
االنفصام مبفعول الزمن وبسبب عوامل التهديد التي ك ّنا قد أرشنا إليها .ويف نفس الوقت
الذي أضحى فيه الرتاث الثقايف غري املا ّدي محورا من محاور االهتامم األساس ّية لعمل ّية
التنمية ،يحتاجها لغاية حفظه وصونه فإنّه أصبح وعىل نفس الدرجة من األهميّة ميثّل
أحد روافدها األساس ّية وركيزة أساس ّية تستند إليها لتحقيق مخطّطاتها وبرامجها وغاياتها.
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إ ّن قيمة الرتاث الثقايف غري املا ّدي كام بدت يف اتفاق ّية سنة  2003تكمن أساسا
يف ال ّدور الذي من املمكن أن يؤ ّديه يف تحقيق التنمية املستدامة بأبعادها املختلفة،
وتعلن االت ّفاقية من خالل مضامينها وأحكامها ومبادئها التوجيه ّية أن غايتها األساس ّية
هي تعزيز توظيف هذا الرتاث يف عمل ّية التنمية وإدماجه ضمن محاورها وأهدافها،
وتعلن بق ّية املحاور التي تناولتها االتفاق ّية عن صفتها كدعامات لذلك ،ويبدو ذلك جل ّيا
خصصت فصولها الخمسة
من خالل مضامني وثيقة املبادئ التوجيه ّية لالتفاق ّية التي ّ
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خصصت
األ ّول للمبادئ العا ّمة واملفاهيم واملسائل اإلجرائية والفنية والتنظيم ّية يف حني ّ
الفصل السادس وهو األخري لدور الرتاث الثقايف غري املا ّدي يف عمل ّية التنمية املستدامة
سواء من حيث مستويات ذلك الدور أو من خالل اآلليات والتقنيات املعتمدة ألدائه
وميثّل هذا الفصل يف تقديرنا كامل املستوى املوضوعي لالتفاق ّية وجوهرها ،وكأ ّن جميع
السابقة له جاءت أساسا من أجل تجسيد مضامينه وأهدافه.
الفصول ّ
تؤكّد املبادئ التوجيهيّة لالتفاقية عىل أهميّة اعرتاف ال ّدول بأهمية دور الرتاث
الثقايف غري املادي وتعزيزه كعامل يضمن التنمية املستدامة ،والعمل من أجل إدماج
حاميته بصفة كاملة يف خططها وسياساتها وبرامجها اإلمنائية عىل جميع املستويات،
وميثّل هذا التو ّجه تتويجا لنهج دويل أطلقته منظّمة اليونسكو منذ العرشية األخرية
للقرن املايض 1يرمي يف إطار صون هذا الرتاث إىل تحقيق التوازن بني األبعاد الثالثة
للتنمية املستدامة (االقتصادية واالجتامعية والبيئية) مبا يتوافق مع مبادئ الصكوك
الدوليّة لحقوق اإلنسان ومضامينها باعتبارها اإلطار العام الذي يحمي الحقوق اإلنسانية
وبالتايل الضامن لتنمية األفراد واملجتمعات وللتعايش السلمي ولالحرتام املتبادل بينها
وللتنمية املستدامة 2وهو ما ترتكز عليه خطّة اليونسكو للتنمية املستدامة لعام .2030

يقصد بالتنمية املستدامة ،التنمية التي تلبّي احتياجات الحارض مبختلف مستوياته
دون أن تع ّرض للخطر قدرة األجيال املقبلة عىل إشباع احتياجاتها ،3وقد ع ّرفتها منظّمة
األمم املتحدة للتغذية والزراعة بأنّها إدارة وحامية قاعدة املوارد الطبيعية وتوجيه
واملؤسيس بطريقة تخ ّول استمرار تحقيق الحاجات البرشية لألجيال
التغي التقني
ّ
ّ
الحالية واملستقبلية ،وتحمي يف نفس الوقت األرض واملياه واملصادر الوراثية ،النباتية
رض بالبيئة وتتم ّيز بأنّها مالمئة من ال ّناحية الفنية ومناسبة من الناحية
والحيوانية وال ت ّ
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 1توصية اليونسكو بشأن صون الثقافة التقليدية والفولكلور لعام  ،1989وإعالن اليونسكو العاملي بشأن التنوع الثقايف لعام
 ،2001وإعالن اسطنبول لعام  ،2002املعتمد يف اجتامع املائدة املستديرة الثالث لوزراء الثقافة يف العامل.
2
3

املبادئ التوجيهية التفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي الفصل السادس ،فقرة .170
تقرير اللجنة العاملية للتنمية والبيئة سنة  ،1987ويعرف بتقرير برونتالند صدر تحت عنوان "مستقبلنا املشرتك" الذي ع ّرف أل ّول م ّرة
التنمية املستدامة.

االقتصادية ومقبولة من ال ّناحية االجتامعية 1تهدف إىل تطوير مصادر الرثوة وتنويعها
وإتاحة فرص جديدة لخلقها ورفع قدرات العنرص البرشي مبا يساهم يف تحسني ظروف
الحياة ومستوى العيش دون استنزاف املوارد الطبيعية أو البرشية باعتامد أمناط إنتاج
واستهالك متوازنة تساهم يف الحفاظ عىل النظام اإليكولوجي وعىل ضامن املردودية
املحل
االقتصادية ويعترب الرتاث الثقايف غري املا ّدي رافدا أساسيا لها ليس عىل املستويني ّ
والوطني فقط وإنّ ا كذلك عىل املستوى ال ّدويل ،وتكشف لنا املبادئ التوجيه ّية لالت ّفاق ّية
عن قدرات استثنائية عال ّية يكتنزها هذا املجال من الرتاث تبدو خف ّية ،غري ظاهرة وغري
السلم واألمن االجتامعيني ،ويف خفض
معلومة يف كثري من األحيان ،فهو يساهم يف إحالل ّ
مع ّدالت الجرمية وتأهيل املنحرفني ،2وتحقيق التوازن البيئي واألمن الغذايئ ،ويف توفري
ال ّرفاه وال ّرعاية الصحية للجميع واالنتفاع املنصف باملياه النظيفة واستخدامها عىل نحو
مستدام ،ويساهم يف الح ّد من الفقر والبطالة والتهميش ،وتعزيز التالحم االجتامعي،
وتحقيق املساواة الجنسانية واالستدامة البيئية وتقوية قدرة املجتمعات املحلية عىل
السالم واألمن عىل املستوى
وتغي املناخ ،ويساهم يف دعم ّ
الصمود أمام الكوارث البيئية ّ
العاملي من خالل تعزيز التن ّوع الثقايف وتثمينه واحرتام الثقافات والحضارات املختلفة
وتشجيع الحوار بينها .3
إ ّن إدماج الرتاث الثقايف غري املا ّدي يف عمليّة التنميّة املستدامة وتوظيفه من أجلها
يع ّد من أكرب التح ّديات التي تواجه سياسات الرتاث يف البلدان العرب ّية ،مبا يفرضه من
ويكف عن اعتباره مجاال
تجاوز ألدواره التقليديّة غري املوظفة يف سياقاتها التنموية
ّ
للتسلية والفرجة ضمن عروض الفلكلور واالستعراض وأن ال يع ّد مج ّرد عنارص منتمية
إىل املايض نستعيدها حنينا إليها وإحياء لذكرى قدمية ،وال يع ّد ذلك عملية يسرية وال أمرا

3

Doria Chartier, De l’environnement aux questions économiques, éd. Cran, Bruxelles, 2001, p. 21, et Antoine
Rudel, Le développement durable, éd ESPA, Paris, 1999, p. 5.
2 Éric L. Letourneau, «Le patrimoine culturel immatériel dans les programmes de réhabilitation destinés aux peuples
autochtones», La revue Criminologie, Les Presses de l’Université de Montréal, Volume 42, Numéro 2, 2009, p. 13 et
19.
صون الرتاث الثقايف غري املادي والتنمية املستدامة عىل الصعيد الوطني ،املبادئ التوجيهية التفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادّي،
الفصل السادس.197-170 ،
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ه ّينا وإمنا يتطلب فهام عميقا للرتاث وألدواره االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية
ورؤية استرشاف ّية ،ومعرفة دقيقة بوضع السياسات وضبط الخطط ووضع اآلليات الفن ّية
والتنفيذيّة الالزمة إىل جانب توفّر اإلمكانيات املاديّة والفن ّية والبرشيّة ،فإدماج الرتاث
الثقايف غري املادي يف عمل ّية التنمية وإن كان الضامن الستمراره وتواصله فإنّه متى كان
مرتجال وغري مدروس وال يراعي خصوصياته ورشوط صونه فإنّه ميثّل خطرا عليه.
كانت الدول العربية عىل وعي بأهمية موضوع التنمية املستدامة يف عالقته بـــ
"الرتاث الثقايف غري املادي" إذ يعود طرحه كأحد محاور السياسات الرتاث ّية إىل تاريخ
سابق لصدور االتفاقية وذلك خالل اجتامع لجان حامية الرتاث يف البلدان العربيّة الذي
انعقد بالرباط سنة  2002يف إطار الخطّة اإلسرتاتيجية لليونسكو من أجل تعزيز العالقة
بني الثقافة من جهة والتنمية وركائزها األساسيّة مثل الدميقراطية والالّمركزية وقد أكّد
عىل رضورة توعية املجتمعات يف املنطقة العربية مبدى أهم ّية اإلدارة الج ّيدة للرتاث
الثقايف والطبيعي يف تحقيق نتائج إيجابية عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي.
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إن اشرتاك ال ّدول العربيّة يف جملة من الخصائص الطبيعية والتاريخيّة والثقافية
وانتامءها إىل مجموعة البلدان النام ّية ،ال يحجب جملة من االختالفات والتاميزات
القامئة بينها عىل املستويات االقتصادية واالجتامعيّة وعىل مستوى الخيارات والسياسات
مم يؤث ّر بشكل مبارش عىل تدبري الرتاث الثقايف غري املا ّدي وخططه وبرامجه
العا ّمة ّ
و عىل ماهيّة األدوار التي من املمكن أن يؤ ّديها يف إطار عمليّة التنمية املستدامة،
مؤشات النم ّو االقتصادي واالجتامعي وعىل
فاختالف ال ّدول العرب ّية عىل مستوى ّ
مستوى اإلمكانيات املاديّة والفنيّة واللّوجستية يؤ ّدي رضورة إىل اختالفات عىل مستوى
مناويل التنمية املعتمدة وعنارصه ومك ّوناته وال يكون موقع الرتاث الثقايف غري املا ّدي يف
لشح موارده يف حاجة إىل اعتامد هذا املجال
إطارها متامثال ،فيكون البعض منها نظرا ّ
كأحد ركائز التنمية االقتصاديّة واالجتامع ّية ،يف حني ال يع ّول البعض اآلخر عليه كمصدر
لل ّدخل ولخلق الرثوة لحالة ال ّرفاه االقتصادي واالستقرار االجتامعي التي تعرفها ،غري أنّه
ال تفوتنا يف هذا اإلطار اإلشارة إىل أ ّن ال ّدور االقتصادي للرتاث الثقايف غري املا ّدي من جهة

ال يراوح فقط عند مستوى املردوديّة املال ّية الحين ّية إنّ ا يرمي إىل تحقيق استدامة تلك
املردوديّة طاملا أ ّن العنارص املك ّونة له هي نتاج للبيئة التي ظهرت فيها وهي مثرة إلبداع
بكل مك ّوناتها
الجامعات واملجموعات واألفراد املنتمني إليها وهي محصلة تفاعلهم معها ّ
ومع أنفسهم ومع اآلخر ،وهي بالتايل ثروتهم الحقيقية الضامنة لتنمية مستدامة.
يرتبط املستوى االقتصادي شديد االرتباط باملستويني االجتامعي والثقايف اللّذين
كل الحاالت ومهام كان املستوى االقتصادي لل ّدول أحد املجاالت األساسية التي
ميثالن يف ّ
كل
يؤ ّدي فيها الرتاث الثقايف غري املا ّدي دورا رائدا يف تحقيق التنمية املستدامة ،وتعترب ّ
البلدان العربيّة بلدانا نامية وهي تحتاج جميعا إىل سياسات عا ّمة تتجاوز احتياجات
الحارض واملستقبل القريب إىل سياسات استرشافية تضع املستقبل البعيد نصب أعينها
ويف قلب اهتامماتها إذا كانت تطمح إىل بناء اقتصاديات قوية تقوم أساسا عىل إمكانياتها
الذاتية عىل املديني املتوسط والبعيد مبا يفرضه ذلك عليها من رضورة تطوير قدرات
مواطنيها ومعارفهم ومهاراتهم وإبداعاتهم يف شتّى مجاالت الحياة التي هي نفسها
مجاالت الرتاث الثقايف غري املادي ،مبا يعنيه ذلك من حفظ ذلك الرتاث وصونه وتنميته
وتطويره والتشجيع عليه وهو ما يؤ ّدي إىل تطوير الذكاء العام ويحفّز اإلبداع واالبتكار يف
حركة داخل ّية دينامك ّية وحدها قادرة عىل الخروج باملجتمعات من طور النم ّو إىل تحقيق
التنمية املستدامة ،1فالذكاء ال يستورد باسترياد املنتجات التي أنتجها لدى الشعوب واألمم
محل وهو يحتاج إىل رعاية وتع ّهد وتنمية مستم ّرة ،فكل
األخرى وإنّ ا الذكاء منتج ّ ّ
املعارف واإلنجازات الحديثة ويف كل املجاالت هي نتاج لصريورة من الرتاكامت املعرفيّة
والخربات والتجارب كانت يف أصلها ويف وقت من األوقات بسيطة وتقليدية متّت رعايتها
وط ّورها الذكاء البرشي يف تفاعله مع بيئته الطبيعية واالجتامعيّة واالقتصاديّة والثقافيّة.

1

الفرق بني النم ّو والتنمية يف سياق هذا البحث :يقصد بالنمو أساسا تحقيق تط ّور ك ّمي أو نوعي يف مجال محدّد أو عدّة مجاالت:
تحسن يف الظروف العا ّمة
اقتصاديّة واجتامعيّة وثقافيّة ...وهو من املمكن أن يكون ظريف وغري مستق ّر يف حني أ ّن التنمية تعني تحقيق ّ
للعيش مبختلف مستوياته وهي ذات طابع شمويل يشمل كافّة مناحي الحياة وتحمل يف ذاتها عادة رشوط استدامتها وهي تشمل
رضورة النم ّو وال ميكن تحقيقها دونه ،يف حني أنّه ميكن تحقيق النم ّو دون تحقيق التنميّة.
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ّ
الشك يف ارتباط الرتاث الثقايف غري املا ّدي باملجال الثقايف أ ّوال فهو مجاله الحيوي
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الذي يتح ّرك يف إطاره وينمو ،ومن خالل موقعه فيه والقيمة التي يكتسبها ميارس تأثريه
عىل بق ّية املجاالت األخرى االقتصاديّة واالجتامع ّية والثقاف ّية والسياس ّية ،وبالتايل فإنّه
يستم ّد قيمته بصفة عا ّمة من قيمة القطاع الثقايف داخل ال ّدولة واإلمكانيات واملوارد
املرصودة لفائدته ،غري أ ّن املالحظ هو أ ّن الثقافة عموما ال تدرج يف سلّم أولويات
شح املوارد
سياسات عديد ال ّدول العرب ّية ألسباب مختلفة يعود أغلبها بصفة عا ّمة إىل ّ
مم يجعلها ترتاجع لفائدة بق ّية القطاعات التي توصف بأنّها
وضعف امليزانيات العا ّمة ّ
حيويّة وذات صبغة معيشية يف حني أ ّن املشكل ال يرتبط بعدم املردوديّة االقتصاديّة
للرتاث الثقايف غري املا ّدي سواء املبارشة أو غري املبارشة وإنّ ا بعدم مالءمة السياسات
الثقاف ّية لتهيئته لذلك ال ّدور وهو ما جعله يف أغلب ال ّدول العرب ّية من ضمن هوامش
السياسات االقتصاديّة أو خارجها يف أغلب األحيان ،ومن املمكن أن ميثّل انفتاح هذا
القطاع عىل االستثامر الخاص أحد الحلول لتوفري املوارد املال ّية وتخفيف عبء التمويل
عىل امليزانيات العا ّمة وأعباء اإلرشاف عىل وزارات الثقافة التي ظلّت لوحدها تتح ّمل
بذلك يف أغلب البلدان العرب ّية  :مثال الجزائر ،مرص ،األردن ،مرص ،لبنان ،فلسطني،
سوريا ،تونس.1...
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عىل خالف اتفاقية  1972التي تعترب أن الرتاث هو شأن يهم ال ّدولة بدرجة أوىل
وبصفة أساسيّة فإ ّن اتفاقية سنة  2003أعادته إىل حاضنته االجتامعيّة الطبيعية إىل
مبدعيه وحامليه ومامرسيه من األفراد والجامعات واملجموعات وبالتايل أعادت لهم
االعتبار بوصفهم املالكني الحقيقيني له وبالتّايل املستفيدين األساسيني منه وهو أساسا
من أجل تلبية احتياجاتهم وتنميتهم ،2فالرتاث الثقايف غري املا ّدي ملك لألفراد والجامعات
واملجموعات ولهم كامل الحق يف الوصول إليه والتمتّع به واالستفادة منه وهو ميثّل
التزاما محموال عىل ال ّدولة ليس باحرتام ذلك الرتاث فقط بل بالتكفّل بحاميته وضامن
Victor Querton, La place des états arabes dans les politiques culturelles internationales https://patrimoinedorient.org/inde.php/2020/10/14
Marc Jacobs, “The spirit of the convention–Interlocking principles and ethics for safeguarding intangible
cultural heritage" , International Journal of Intangible Heritage, Vol.11 2016 ,P80

1
2

الصلة به مثل السياحة
استفادتهم منه 1والعمل من أجل تطوير عديد القطاعات ذات ّ
الثقافية والصيدلة والطب التقليدي والحرف وال ّزراعة والصيد ...وترشيكهم كطرف
أصيل يف عمل ّية إدارته وحفظه وصونه واتّخاذ القرارات بشأنه من خالل ضامن متثيليتهم
داخل الهياكل واللجان والجمعيات ومراكز البحوث املعنية به.
الخاصة
إ ّن إحدى أه ّم ميزات الرتاث الثقايف غري املا ّدي هي أن طبيعته الثقاف ّية
ّ
أ ّهلته ألداء أدوار اجتامعيّة واقتصاديّة عىل غاية من األهميّة فهو املجال الحيوي الذي
متارس فيه الجامعات واملجموعات واألفراد قدراتها اإلبداعية ومعارفها وفنونها وح ّريتها
يف التعبري عن ذاتها وعالقاتها مبحيطها وهو بالتايل مجال رئيس لإلنتاج واإلبداع سواء
أخذ شكل العروض واملهارات واملعارف واملامرسات والطقوس أو غريها  ...أو أخذ شكل
الصناعات التقليدية إنه مجال لتحقيق اإلشباع النفيس والعاطفي
املنتجات املاديّة مثل ّ
والتوازن مع البيئة واملحيط وتلبية االحتياجات املا ّدية واملعيش ّية ،غري أنّه ولنئ كان
بكل اقتدار يف املايض فإنّه حديثا دخل مرحلة من االرتباك وحالة من
يؤ ّدي هذا الدور ّ
العجز ك ّنا قد أرشنا إىل أسبابها يف جزء متق ّدم من هذا البحث أعاقته عن أداء وظائفه
الثقافيّة واالقتصاديّة واالجتامعيّة ،وما هو مطروح عىل ال ّدول اليوم هو خلق الفضاءات
واألطر والسياسات املالمئة النتعاش هذا املجال من الرتاث وإعادة نبض الحياة ليرسي
يف رشايينه وبني فروعه.

Timothy Dallen J, “Heritage awareness and appreciation among community residents, perspectives from
Arizona", USA, International Journal of Heritage Studies, Volume 16, Issue 3, 2010.
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يعترب قطاع الصناعات الثقافية والصناعات اإلبداعية أو ما يعرف حديثا باالقتصاد
اإلبداعي أحد املجاالت التي يجب أن متنح العناية الكربى ضمن السياسات الثقاف ّية
وهي التح ّدي األكرب الذي يتوقّف عليه إىل ح ّد كبري مدى النجاح يف إدماج هذا الرتاث
يف عمل ّية التنم ّية وتوظيفه يف خدمتها مع املحافظة عىل خصائصه وأصالته وتجنيبه
السوق والتبادل التجاري ،فهذا القطاع يع ّد اليوم من املح ّركات
املخاطر املرتبطة بقيم ّ
األساس ّية للنم ّو عرب العامل ومن العنارص األساس ّية الخالقة للرثوة وتعتمد عليه عديد
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البلدان النام ّية ،لتنويع مصادر دخلها وتطوير اقتصاداتها باعتباره املجال املنتج للسلع
والخدمات واملواد الثقافية التي من بينها الصناعات التقليدية ذات األهم ّية البالغة
بالنسبة للرتاث الثقايف غري املا ّدي ويشرتط لتعزيز هذا القطاع املهم بالنسبة للبلدان
النام ّية عموما ومن بينها ال ّدول العرب ّية دعم األعامل اإلبداعية وتعزيز التبادل الثقايف
وتبادل املعلومات والخربات وتشجيع بعث املشاريع الصغرى للسياحة الثقاف ّية
وتطويرها وهي تجربة ناجحة يف اململكة املغربية 1إضافة إىل دعم القدرات اإلنتاجية
وتيسري تبادل املنتجات الثقاف ّية وتدفّقها عىل مستوى األسواق اإلقليمية والدولية،
السوق الثقاف ّية املشرتكة اإلطار األمثل لذلك املرتبطة بدورها بالسوق االقتصاديّة
وتعترب ّ
العرب ّية املشرتكة وهام مرشوعان عربيني حضاريان كبريان نأمل أن يريا ال ّنور يوما ما وأن
يت ّم تجاوز الصعوبات التي واجهت إنشاءهام ،وقد كان ملنظّمة األلكسو مبادرة يف هذا
السوق
اإلطار عرفت ع ّدة صعوبات حالت دون وضعها ح ّيز التنفيذ ،2وتهدف اتفاقية ّ
الثقاف ّية العرب ّية املشرتكة كام أكّد عىل ذلك بيان الشارقة لسنة  1988إىل مواجهة اآلثار
السلب ّية للعوملة التي متنح األولويّة للمنتوج الثقايف األجنبي الذي يت ّم تسويقه بإمكانيات
فن ّية ومعارف اقتصادية متق ّدمة وهو ما ليس متاحا بنفس القدر للمنتوج الثقايف العريب
السوق أيضا من
ّ
مم يؤ ّدي إىل تهميش الثقافة العرب ّية ويسلبها خصوصياتها ،وتعمل ّ
والصناعات الثقاف ّية العرب ّية وتطويرها وزيادة صادراتها مبا
أجل تنمية املنتوج الثقايف ّ
السوق
من شأنه أن يحقق للوطن العريب األمن الثقايف املنشود واالكتفاء الذايت وحامية ّ
العربية من الغزو الثقايف.3
تشكو إدارة الرتاث يف أغلب البلدان العرب ّية من معضالت أساس ّية تعوقها عن
خاصة ،اإلدارة
اإلدماج الجيّد للرتاث يف عمليّة التنمية وعن توظيفه من أجلها من بينها ّ
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1

2
3

Intégration de la sauvegarde du PCI dans les politiques culturelles : une synthèse cumulative des rapports
périodiques, synthèse des mesures prises par les états parties en matière de transmission et d’éducation :
https://ich.unesco.org/fr/synthese-sur-l-integration-de-la-sauvegarde-du-pci-dans-les-politiques-culturelles-2016-00911
السوق الثقاف ّية العرب ّية املشرتكة ،انبثقت عن الدورة  12ملؤمتر وزراء الثقافة العرب ،ال ّرياض  22و 23نوفمرب ،2000التقرير النهايئ،
ّ
القرارات والتوصيات ،األلكسو .2001
بيان الشارقة ،الدّورة  10ملؤمتر وزراء الثقافة العرب  ،1988التوصيات والقرارات األلكسو .1989

1
2

والصناعات الثقاف ّية" ،السياسات الثقاف ّية من أجل التنمية ،األلكسو ،2002 ،ص 635و.641
املؤسسات املعنية بالرتاث ّ
صالح جرار" ،تعزيز فاعلية ّ
أطلقت اليونسكو برنامج لتعزيز القدرات لوضع السياسات لصون الرتاث الثقايف غري املادّي يف عدد من البلدان العربية بالرشاكة مع
الوزارات والهياكل املعنيّة بالثقافة فيها يف إطار مرشوع "الرتاث املتوسطي الحي"  MedLiHerبالنسبة إىل مرص واألردن وسوريا ولبنان
 2012/2008وبالنسبة إىل تونس والجزائر واملغرب وموريتانيا .2015/2013
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السلط اإلداريّة
رصف بيد ّ
املركزيّة للشأن الرتايث وتجميع أغلب صالحيات اإلدارة والت ّ
رصف فيه ،إىل جانب عدم
وإغفال ال ّدور الهام للمجتمعات املحل ّية يف إدارة الرتاث والت ّ
ملؤسسات الرتاث حسب مجاالته وفروعه ،وال ميكن تجاوز هذه
ّ
التخصص بالنسبة ّ
املع ّوقات يف تقديرنا إالّ من خالل مقاربة تراثية شاملة لكافّة املجاالت املختلفة للرتاث
كل مجال منها  ،من بينها الرتاث الثقايف غري املا ّدي ،وذلك
تراعي خصوص ّية واحتياجات ّ
ومؤسسية تستوعب املفاهيم العلم ّية الحديثة يف إدارته
باالعتامد عىل آليات ترشيعية ّ
القادرة عىل اإلدماج الج ّيد لعنارصه يف عمل ّية التنمية االقتصاديّة واالجتامع ّية.1
إ ّن وضع سياسات وخطط وبرامج لصون الرتاث الثقايف غري املا ّدي ال تندرج فقط
يف إطار احتياجاته واحتياجات حامليه ومامرسيه ومبدعيه من الجامعات واملجموعات
واألفراد وإنّ ا يندرج يف صميم احتياجات سياسات التنميّة املستدامة ذاتها غري القادرة
عىل تحقيق غايتها دون أن يكون الرتاث الثقايف من ضمن محاورها ال ّرئيسة ومن بني
األسس التي تستند إليها ،ويعني ذلك أنّه مبقدار حاجة الرتاث إىل سياسات التنميّة
لضامن حاميته وحفظه وصونه فإ ّن التنمية الشاملة واملستدامة نفسها تحتاج الرتاث
ركيزة أساسيّة لها لتحقيق أهدافها ولضامن شمولها واستدامتها ،والزالت أغلب ال ّدول
العرب ّية تفتقد إىل سياسات لصون الرتاث عموما والرتاث الثقايف غري املادي بصفته أحد
مجاالته طبق املعايري املنصوص عليها باملواثيق ال ّدوليّة للرتاث رغم املجهودات املبذولة
يف هذا االتجاه سواء من قبل منظمة اليونسكو 2أو األلكسو ورغم الخطوات الجا ّدة
والها ّمة التي قطعتها عديد ال ّدول يف هذا اإلطار مثل الجزائر والسعودية واملغرب
واإلمارات وهي البلدان التي لها أكرث عدد من العنارص املس ّجلة عىل القامئة التمثيل ّية
وهو األمر الذي ميكن اعتباره من أه ّم املعايري لقياس مدى التق ّدم الحاصل يف تنفيذ
االتفاق ّية.
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الرتاث الثقايف غري املا ّدي وإدارة التن ّوع الثقايف

متتلك املنطقة العربيّة ثروة تراثيّة ثقافيّة غري ماديّة غاية يف الرثاء والتع ّدد والتن ّوع
وقد ساهمت مختلف الحضارات والثقافات املتع ّددة واملتن ّوعة التي تعاقبت عىل
املنطقة يف تكوينها وتشكيلها عرب ال ّزمن ،من خالل عمليّة إعادة متثّلها لذاتها ولآلخر
وللوجود بشكل عام كرشط رضوري لضامن تفاعلها وتعايشها مع اإلطار الجديد
بكل مك ّوناته الجغرافية واالجتامعية والثقافية 1،...يف إطار عمليّة تأثري وتأث ّر أورثتنا
ثروة تراث ّية نابضة بالحياة تتوارثها الجامعات واملجموعات واألفراد جيال عن جيل يف
مختلف مجاالت النشاط اإلنساين ،يف املعارف والعلوم والحرف واملأكل وامللبس واملرسح
واملوسيقى والرقص والفنون الشعبية ،والعادات ،والتقاليد ،واألساطري ،والحكايا الشعبية،
واألدب والفلسفة واملعتقدات واملهارات املختلفة ،...متن ّوعة األصول واملشارب اشرتكت
يف تكوينها وصهرها الحضارات والثقافات واألجناس املختلفة عرب مراحل طويلة من
الزمن يضيف كل منها إليها من تجاربه ،ومهاراته ومعارفه إىل درجة يصعب معها
يف كثري من األحيان نسبته بصفة مطلقة إىل واحد منها دون غريها ،فك ّونت نسيجا
ومجسدا ملدى
معبا عن ق ّمة اإلبداع البرشي
ّ
جميال بديعا متع ّدد األلوان واألشكال ّ
ق ّوة الوجدان والعقل اإلنسانيني ووحدتهام ،ومل تؤ ّد سيادة الحضارة العربية اإلسالم ّية
وثقافتها عىل املنطقة خالل قرون عديدة من الزمن إىل القضاء عىل هذا التن ّوع أو
إضعافه مبا يشري إىل رحابة مساحة التعايش والتسامح الكربى التي طبعت هذه املنطقة
عىل مدى مراحل طويلة من تاريخها وأصبح جزءا من ثقافة ووجدان مجتمعاتها ،ومن
هذا املنطلق ميثّل هذا التن ّوع ميزة أساس ّية أصيلة من ميزات املنطقة وعامل ق ّوة مبا
يتيحه من تن ّوع ملصادر اإلبداع واالبتكار وتع ّدد التجارب والخربات وهو ما تفتقده
عديد ال ّدول غري العرب ّية وتسعى جاهدة إىل خلقه من خالل اعتامد سياسات دميغراف ّية
وثقافيّة قامئة عىل تعزيز التن ّوع والتع ّدد وتشجيعهام.
Martine Hovanessian, «Territoires : Mémoire et formes du croire », Journal des anthropologues, numéro
59 année 1995, p. 79.

1

إ ّن ثراء الرثوة الرتاث ّية غري املاديّة العرب ّية وتن ّوعها ال ميكن أن يكون يف ح ّد ذاته
إالّ عامال إيجابيا دافعا للتط ّور والنم ّو غري أ ّن ذلك يرتبط أساسا بوجود سياسات
ثقاف ّية وتراث ّية متط ّورة علم ّية وعقالن ّية قادرة عىل إدارة ذلك التن ّوع بحفظه وصونه
السلمي
واعتامده مدخال أساسيا لتنمية املجتمعات من خالل نرش ثقافة التعايش ّ
واحرتام االختالف ،وبنفس القدر فإ ّن التغافل عن ذلك التن ّوع أو عدم إدارته بشكل ج ّيد
ومتوازن مبا يحفظ حقوق جميع مك ّونات املجتمع من شأنه أن يؤ ّدي إىل نتائج عكس ّية
ويح ّوله إىل عامل فرقة وخالف يه ّدد أمن املجتمع واستقراره .ويعترب التن ّوع الثقايف
إحدى املشاغل األساس ّية ملنظّمة اليونسكو وقد أولته عناية فائقة انطالقا من فكرة
أساس ّية أضحت مسلّمة تبلورت يف إطارها ،وهي أ ّن التنوع الثقايف يشكل تراثا مشرتكا
للبرشية ،يتيح عاملا غنيا ومتنوعا يتسع فيه نطاق الخيارات املتاحة وتتعزز فيه الطاقات
البرشية والقيم اإلنسانية ،ويشكّل من مث ّة ركيزة أساسية للتنمية املستدامة للمجتمعات
والشعوب واألمم ،مبا يفرض تعزيزه واملحافظة عليه لفائدة الجميع.1

1

التوطئة ،اتفاقية تعزيز تن ّوع كافّة أشكال التعبري الثقايف لسنة .2005
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إ ّن العوملة والتط ّور املتسارع لوسائل االتّصال والتواصل بالقدر الذي تساهم به يف
دعم عمليات التفاعل والتواصل بني مختلف الثقافات فإنّها متثّل تهديدا جديّا للتن ّوع
الثقايف واستهدافا للخصوصيات الثقاف ّية املحل ّية من خالل عمليات التحديث والعرصنة
القرسيّة غري العقالنية التي ال تنبع من داخل املجتمعات والهي نتيجة لتط ّور منظوماتها
كل ذلك بهدف خلق اإلطار املالئم الذي يستجيب الحتياجات االقتصاديات
ال ّداخل ّيةّ ،
العامليّة الكربى ونظام القيم الذي يتآلف معها مبا يؤ ّدي إىل تعميق اختالل التوازن
بني البلدان ذات االقتصاديات القويّة من جهة و البلدان ال ّنامية من جهة ثانية ويؤثر
ظل اقتصاديات وطنية هشّ ة
سلبا وبصفة مبارشة عىل تنمية املجتمعات املحليّة يف ّ
عاجزة عىل مواجهة اجتياحات العوملة وإكراهاتها ،ولذلك يع ّد خطاب تعزيز التن ّوع
الثقايف اإلجابة الثقافيّة املبارشة للمجتمعات املحليّة عىل نظم العوملة وقيمها وهو ميثّل
منظومة دفاعها األساس ّية لحامية هويّاتها وخصوصياتها الثقاف ّية ويف إطار تص ّور جديد
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ملسألة الهويّة ،فقد مكّن وصل الرتاث غري املادي بالتن ّوع الثقايف من تحرير خطاب
الهويّة الذي مل يعد خطابا منغلقا ومحافظا بل أضحى خطابا منفتحا يقوم عىل التع ّدد
والتن ّوع واالختالف ،إنّها هويّة التع ّدد الجامعة للهويّات الجزئ ّية التي أصبحت نظاما
وأداة ملواجهة العوملة ولحامية الخصوصيات الثقاف ّية بوصفها أساس التن ّوع.
أخذ هذا الخطاب يتع ّمق شيئا فشيئا عىل املستوى ال ّدويل يف إطار سياسات وبرامج
وخطط منظّمة اليونسكو الثقافيّة ال ّرامية إىل عوملة أدوات ونظم حامية للتن ّوع الثقايف يف
مواجهة نظم العوملة ال ّرأسامل ّية وإتاحتها للمجتمعات املحل ّية للحفاظ عىل خصوصياتها
الثقافيّة املحليّة وعىل التن ّوع الثقايف داخلها الضامن األسايس للمحافظة عىل التن ّوع
الثقايف عىل املستوى ال ّدويل ،هذا التن ّوع الذي تعتربه منظّمة اليونسكو روح الثقافات
يف العامل ورونقها ،وإذا كانت العوملة تستفيد من إمكانيات معرفية ومادية وسياسية
واقتصادية كربى وسياق دويل مالئم لها لفرض نظمها وأحكامها فإن ال ّدول العرب ّية
تحتاج إىل سياسات لصون الرتاث الثقايف غري املادي ولتعزيز التن ّوع الثقايف تكون قوية،
محكمة ،عقالنية ومستدامة حتى تكتسب القدرة عىل املواجهة والحفاظ عىل هويّتها
وأصالتها وخصوصياتها الثقافيّة.
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صدرت يف إطار منظّمة اليونسكو ثالثة مواثيق أساسيّة متثّل ال ّنصوص املرجعية للتن ّوع
الثقايف أ ّولها اإلعالن العاملي للتن ّوع الثقايف الذي اعتمده املؤمتر العام لليونسكو يف دورته31
الصادرة يف 17
بتاريخ  2نوفمرب  2001وثانيها هي اتّفاقيّة صون ّ
التاث الثقايف غري املا ّد ّي ّ
أكتوبر  2003وثالثها هي اتفاقية اليونسكو لحامية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف
الصادرة بباريس يف  20أكتوبر ،2005وميكننا يف هذا اإلطار أن نعترب أن اتّفاقية صون الرتاث
ّ
غري املا ّدي لسنة  2003قد صدرت يف إطار عمل منظّمة اليونسكو من أجل وضع سياسة
عىل املستوى ال ّدويل لتعزيز التن ّوع الثقايف ،وقد كانت أصدرت سنة  2001أي قبلها بسنتني
1
إعالن التن ّوع الثقايف الذي أكّد بوضوح عىل أهم ّية الرتاث الثقايف يف تعزيز التن ّوع الثقايف
ث ّم ألحقتها سنة  2005أي بعد سنتني باتفاقيّة حامية وتعزيز تن ّوع أشكال التعبري الثقايف
1

املادّة  7من اإلعالن العاملي للتن ّوع الثقايف.

التي أكّدت عىل أهم ّية الرتاث الثقايف غري املا ّدي الس ّيام املعارف التقليدية ونظم معارف
الشعوب األصلية ،ودوره املركزي يف التنمية املستدامة ويف تعزيز التن ّوع الثقايف الذي ع ّرفته
تعب بها الجامعات واملجتمعات عن ثقافاتها وتتناقلها
االتّفاق ّية بأنّه تعدد األشكال التي ّ
يتجل من خالل تن ّوع أساليب التعبري عن الرتاث الثقايف للبرشية وإثرائه
فيام بينها وهو ال ّ
ونقله بواسطة أشكال التعبري الثقايف املتنوعة فحسب ،بل يتجىل أيضا من خالل تنوع
أمناط إبداع أشكال التعبري الفني وإنتاجها ونرشها وتوزيعها والتمتع بها ،أيا كانت الوسائل
والتكنولوجيات املستخدمة يف ذلك ،ويعتربه اإلعالن العاملي للتن ّوع الثقايف رضوريا للجنس
البرشي رضورة التن ّوع البيولوجي بالنسبة للكائنات الح ّية.
ظل سياسات مع ّززة
إ ّن صون الرتاث الثقايف غري املا ّدي ال ميكن أن يتحقّق إالّ يف ّ
للتن ّوع الثقايف الذي ال ميكن أن يجد له مجاال حيويا آخر غري الرتاث الثقايف غري املا ّدي
وبالتّايل فإ ّن املجالني يرتبطان ارتباطا عضويا ووظيفيا ،لذلك صدرت اتفاقيتا 2003
و 2005تباعا لتكاملهام والشرتاكهام يف األهداف والغايات األساسيّة ،وتعترب التنمية
لكل منهام املحور األساس الذي تدور حوله عمل ّية صون الرتاث
املستدامة بالنسبة ّ
وحامية التن ّوع وتعزيزه ،وإذا كانت االتفاق ّية األوىل تعترب الرتاث غري املا ّدي بوتقة
للتن ّوع الثقايف وهو من ذلك املنطلق ضامنا للتنمية املستدامة ،فقد أكّدت الثان ّية عىل
تكامل الجوانب االقتصادية والثقافية للتنمية ،معتربة أنّه مل ّا كانت الثّقافة أحد املح ّركات
تقل عن جوانبها االقتصادية،
األساسية للتنمية فإ ّن الجوانب الثقافية لهذه األخرية ال ّ
حق أسايس يف املشاركة فيها والتمتّع بها ،ويع ّد التن ّوع الثقايف ثروة
ولألفراد والشعوب ّ
نفيسة لألفراد واملجتمعات ومتثّل حاميته وتعزيزه والحفاظ عليه رشطا أساسيا لتحقيق
التنمية املستدامة لفائدة األجيال الحارضة واملقبلة.1

1

الفقرة 5و 6من اتفاقية تعزيز تن ّوع أشكال التعبري الثقايف.
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تطرح مسألة التن ّوع الثقايف يف البلدان العربيّة عىل مستويني اثنني :األ ّول وهو
املستوى ال ّدويل باعتبار التن ّوع الثقايف ميثّل آلية دفاع وطن ّية ض ّد نظام العوملة والثاين
هو املستوى ال ّداخيل حيث يطرح بصفته آلية للتعايش بني مك ّونات مختلفة لرتكيبة
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اجتامع ّية وثقاف ّية متن ّوعة ،ويكتيس يف السياق العريب أهم ّية بالغة لع ّدة أسباب
أه ّمها:
–عديد ال ّدول العرب ّية تعرف تن ّوعا ثقافيا كبريا إذ نشأت يف إطارها ثقافات
متع ّددة وتعايشت فيها أجناس وأعراق متن ّوعة باختالفاتها العرقيّة والدينيّة
ثري ومتع ّدد العنارص حامال ملضامني
والثقافية أبدعت تراثا ثقافيا غري ما ّدي ّ
ثقافيّة ومؤ ّديا لوظائف اقتصاديّة واجتامعيّة مختلفة.
–ميثّل التن ّوع الثقايف من خالل مجاله الحيوي الرتاث الثقايف غري املا ّدي آلية ال ّدفاع
األساس ّية للمجتمعات املحل ّية وال ّدول النام ّية للحفاظ عىل ذاكرتها وهويتها
وخصوصيتها الثقافيّة يف مواجهة قيم العوملة االقتصاديّة وما تسعى لفرضه من
عوملة للقيم الثقاف ّية وألمناط العيش.
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–متثّل البلدان العرب ّية فضاء حيويا واسرتاتيجيا للنظام العاملي الجديد وهدفا
مبارشا لسياسات العوملة بحكم عديد العوامل :موقعها االسرتاتيجي ،كثافتها
ال ّدميغراف ّية وثرواتها الباطن ّية وثرائها الحضاري وخصوصيتها الثقافية.
ّ
الشك يف أ ّن التن ّوع الثقايف يواجه بعض اإلشكاليات الجديّة يف البلدان العربيّة بنسب
متفاوتة وهي مختلفة ومتن ّوعة األبعاد االقتصاديّة واالجتامع ّية والثقاف ّية والسياس ّية
كل واحدة منها من
بحسب درجة التامثل االجتامعي العرقي وال ّديني والثقايف داخل ّ
جهة وبحسب السياسات املعتمدة إلدارة هذا التن ّوع وتوظيفه لتنمية املجتمعات
وتطويرها ومدى النجاح يف ذلك ،وال ترتبط إدارة التن ّوع باإلرادة ال ّرسمية يف ال ّدول
فقط 1وإنّ ا كثريا ما تكون مرتبطة ببعض الجامعات واملجموعات التي ال ترى يف التن ّوع
عامل ثراء ثقايف واجتامعي ودافع للتنمية وحافظ لوحدة املجتمع ومتاسكه بقدر ما
تعمل من أجل توظيفه سياسيا خارج سياقاته الثقاف ّية والتنمويّة ويصبح عامال مه ّددا
الستقرار الدولة واملجتمع وأمنهام.
Valeria Piergigli, «The right to cultural identity », Annuaire international de justice constitutionnelle, Année
2014, 29-2013 p. 597-598.
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يحتاج التن ّوع الثقايف يف عدد من البلدان العرب ّية إىل االعرتاف به حقيقة موضوع ّية
ومعطى ثقافيا واجتامعيا يحتاج وإىل سياسات محكمة وعقالنية تديره وتحكمه وتوظّفه
من أجل تنمية املجتمعات وتطويرها وتكريس ثقافة السلم والتعايش وتحقيق االستقرار
السيايس خارج سياقاته الثقاف ّية
واألمن االجتامعيني ،وتخلّصه من نزاعات التوظيف ّ
واالجتامع ّية ،فإنكاره وعدم االعرتاف به أو عدم توفري األطر املالمئة لرعايته وتنميته
كثريا ما يكون مكلفا بالنسبة إىل ال ّدول واملجتمعات ومه ّددا الستقرارها وأمنها ومتاسكها
ويعيق عمل ّية التق ّدم والتنمية ويس ّبب فجوات وتص ّدعات اجتامع ّية وثقاف ّية كبرية
خاصة ردحا طويال من ال ّزمن.
يحتاج رأبها وتدارك آثارها السلبية عىل العقول واألنفس ّ

1

املادتني  1و 2من دستور الجمهورية اإلسالمية املوريتانية الصادر بتاريخ  21جويلية  1991املعدّل مبقتىض القوانني الدستوريّة لسنوات
 2006و 2012و – 2017املادّة  41من الدستور التونيس لسنة  2014املؤ ّرخ يف ،2014/01/27املواد  1و 5و 25من الدّستور املغريب
الصادر يف  6مارس  2016-املواد  1و 2و3
الصادر يف  1جويلية  2011-املواد  4و 32و 38و 41و 42و 45و 46من الدستور الجزائري ّ
ّ
الصادر بتاريخ  15أكتوبر  2005-املواد  9و 10و 24و 95من الدستور اللبناين املؤرخ يف  32ماي  1926املنقح
ومن الدستور العراقي ّ
بالقانون الدستوري  1990/9/21واملؤرخ يف .2004/9/4
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إن تعزيز التن ّوع الثقايف داخل البلدان العرب ّية يحتاج إىل وضع الترشيعات التي
تعرتف به وتطوير منظومة الحقوق والح ّريات املرتبطة بها وإدماجه يف برامج وخطط
املؤسسات واملراكز الثقاف ّية ،ووضع السياسات الثقاف ّية ال ّرامية إىل تعزيزه وتنميته
وتوظيفه يف خدمة املجتمعات وتعميق الحوار حوله وتشجيعه ورفع الوعي العام
بشأنه وتكريسه منهجا يف السياسات العا ّمة ويف برامج التدريس ويف األنشطة الثقاف ّية
املؤسسات إلحكام إدارته ،وتطوير قدرات
واالجتامعيّة ويف وسائل اإلعالم ،وتأهيل ّ
املجتمعات عىل التعايش وقبول املختلف ،وقد عرفت عديد البلدان العرب ّية يف السنوات
األخرية تعديالت دستوريّة ترمي إىل االعرتاف بالتن ّوع الثقايف ووضع اآلليات الترشيعيّة
املؤسسية والربامج والخطط الالّزمة من أجل تكريسه عىل مستوى الواقع مثل
واألطر ّ
موريتانيا وتونس والجزائر واملغرب ولبنان والعراق إضافة إىل مرشوع الدستور الليببي
لسنة  ،1 2017وقد قطع بعضها خطوات ها ّمة من أجل تعزيز التنوع الثقايف باعتامد
الخاصة "باألقليّات" أو مبجموعات السكّان األصليّة يف برامج التدريس
البعض منها للّغات ّ
ويف بعض محطات التلفزيون واإلذاعات وإصدار مجالت وصحف مكتوبة بها واعتامدها
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يف العالمات التوجيهية يف املدن ...ولنئ كانت هذه اإلجراءات تعترب عىل غاية من األهم ّية
ومتثّل خطوات إيجابية فإنّه ال تفوتنا اإلشارة إىل أ ّن تعزيز التنوع الثقايف يحتاج إىل وضع
سياسات ثقاف ّية عا ّمة تضعه يف سلّم أولوياتها ضمن خطط وبرامج تتناوله يف عمقه
الثقايف والحضاري وأبعاده االقتصاديّة واالجتامع ّية وضمن مخطّط زمني مح ّدد األبعاد.
– أهم ّية الوعي بالرتاث يف سياسات صون الرتاث الثقايف غري املا ّدي يف البلدان العرب ّية

إ ّن الوعي بقيمة الرتاث الثقايف غري املادي ال ينفصل عن الوعي بقيمة الرتاث بصفة
عا ّمة املعنويّة واملاديّة ومبضامينه املعرفيّة وأبعاده التاريخيّة والحضاريّة وبأدواره
االجتامع ّية واالقتصاديّة والثقاف ّية وهو يف نفس الوقت إحدى آليات حاميته وحفظه
وصونه ،فالرتاث منظومة من القيم الثقافيّة والحضاريّة وهو أيضا مجموعة من املعارف
كل ذلك نظام قانو ّين متكامل بفرعيه الوطني
الفن ّية والعلم ّية الدقيقة ،وهو إضافة إىل ّ
الخاص به ،وال يقف الوعي بالرتاث
والدويل له قواعده وأحكامه ونظامه اإلجرايئ الف ّني
ّ
معي من هذه املستويات بل يشملها جميعا وهو الرشط األسايس لوضع
عند مستوى ّ
سياسات قادرة عىل حاميته وحفظه وصونه وإدماجه يف عمليّة التنمية املستدامة
وتوظيفه من أجلها ،لذلك فا ّن اهتاممنا بالرتاث والتأكيد عىل رضورة الوعي بقيمته
ليس مج ّرد اهتامم باملايض بقدر ما هو اهتامم بالحارض واملستقبل معا ،فالرتاث ليس
ول وانتهى إنّه الجزء الحي من ذلك املايض الذي يرسي فينا وبيننا نحيا به ومن
ماضيا ّ
خالله ،نرتكز عليه ويدفعنا نحو املستقبل.
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ميكننا تعريف الوعي بالرتاث بأنّه متثّل القيم املاديّة وغري املاديّة الفكرية وال ّروح ّية
املتأصلة للرتاث واستيعاب أبعاده ومستويات تأثريه املتن ّوعة عرب الزمن ويف مختلف
ّ
مجاالت الحياة املعارصة املاديّة والفكريّة للمجتمع ولألفراد ،والقبول بها معطى واقعيا
وعلميا ،وإدارتها مبا يكفل صونها ومن ّوها واستدامتها وهو يختلف من هذه الزاوية عن
معي من
مصطلح قريب منه وهو "الوعي الرتايث" الذي يحيل لدى البعض إىل مستوى ّ
معي للرتاث ،مبعنى أ ّن الرتاث يصبح صفة
الوعي يتقابل مع "الوعي الحدايث" ضمن فهم ّ

ملحقة بالوعي ،وال يكون فيها موضوعا للوعي ومستوى من مستوياته.1
خاصة
يبدو موضوع الوعي بالرتاث الثقايف غري املا ّدي أل ّول وهلة موضوعا إشكاليا ّ
السياق العريب نظرا لحجم اإلشكاليات التي يطرحها سواء ذات الطبيعة الفكريّة
يف ّ
والثقافيّة والعقائديّة أو عىل مستوى األطراف والجهات املعنيّة به ث ّم لتع ّدد زوايا تناوله
الحي الذي يشكّل
ومستوياتها ولتن ّوع مجاالته وأبعاده ،وال غرابة يف ذلك فهو الرتاث ّ
جزء من ذاتنا الحارضة يف أبعادها املختلفة عىل خالف الرتاث الثقايف املا ّدي الذي وان
أقل ح ّدة ألسباب ترتبط بطبيعته.
تظل ّ
كان بدوره يطرح جملة من اإلشكاليات إالّ أنّها ّ
إ ّن األهم ّية البالغة ملوضوع الوعي بالرتاث جعلته إحدى املحاور األساس ّية للسياسة
كل اتّفاقيات اليونسكو للرتاث ومواثيقها امللحقة
الرتاثيّة لليونسكو وهو ميثّل ركنا قا ّرا يف ّ
تخصص جميعها أبوابا أو موادا ضمن أحكامها ملوضوع الوعي بقيمة الرتاث
بها ،إذ ّ
وبيان أهميّته واألدوات واإلجراءات والتدابري املعتمدة لتطويره مبا يستجيب الحتياجات
الرتاث ،ويعود ذلك يف تقديرنا إىل سببني اثنني ،األ ّول هو قيمته العالية يف عمليات
والصون واإلدارة الجيّدة للرتاث والثاين هو أ ّن مسألة الوعي بالرتاث
الحفظ والحامية ّ
تع ّد إحدى الهواجس واإلشكاليات املطروحة أمام نظم الرتاث ليس يف البلدان العرب ّية
جل بلدان العامل.
فحسب وإنّ ا يف ّ

1

لزهر جوييل ،الرتاث الثقايف والطبيعي يف البلدان العرب ّية بني املواثيق الدول ّية لليونسكو وإشكالية الوعي بالرتاث ،أطروحة دكتوراه
يف التاريخ واآلثار والرتاث ،كل ّية اآلداب والفنون واإلنسانيات مب ّنوبة ،تونس ،السنة الجامع ّية  ،2020/2019ص .239

 2الفصل الرابع من املبادئ التوجيهيّة الت ّفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادّي ،فقرة من  100إىل .150

اجمللة العربية للثقافة

تؤكّد املا ّدة  14من ات ّفاق ّية صون الرتاث الثقايف غري املا ّدي لسنة  2003عىل رضورة
التوعية بأهمية صون الرتاث الثقايف غري املا ّدي ووضع برامج لتعزيز القدرات لفائدة
وخصصت املبادئ التوجيه ّية
وخاصة الشبابّ ،
الجامعات واملجموعات وعموم الجمهورّ ،
لالت ّفاق ّية كامل الفصل الرابع منها ملوضوع التوعية بقيمة الرتاث الثقايف غري املادي عىل
الصعد املحلية والوطنية والدولية وضامن تقديره تقديرا متبادال باعتباره ميثّل رشطا
ّ
أساس ّيا لتنفيذ االتفاقية بصورة ف ّعالة ،2وهي تعترب أ ّن عمل ّية التوع ّية واجب عىل ال ّدولة
ويشرتط رضورة موافقة الجامعات واملجموعات واألفراد الحاملني للرتاث عىل التوعية
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بعنارص تراثهم ومشاركتهم يف مختلف برامجها وخططها وأنشطتها ،مبا ميكن معه أن
نعترب أ ّن التوع ّية بأهم ّية الرتاث الثقايف غري املا ّدي بصفة عا ّمة وإبراز قيمته والتعريف
يظل خاضعا لإلرادة الح ّرة لل ّدولة أو
بأدواره دون تناول عنرص مح ّدد أو عنارص بذاتها ّ
املؤسسات والجهات املعن ّية دون الحاجة إىل موافقة أي طرف.

السياق ال ّدويل ال ّرامي إىل رفع الوعي بأهم ّية الرتاث
مل تكن ال ّدول العرب ّية خارج هذا ّ
تعزيزا ملجهودات الحامية والحفظ والصون وقد أكّدت الخطّة اإلسرتاتيجية لليونسكو
بالنسبة للدول العرب ّية يف مجال الرتاث التي انعقدت بالرشاكة مع لجان الرتاث الوطنية
يف البلدان العربيّة بال ّرباط خالل شهر جوان  2002عىل رضورة دعم اليونسكو للمجهود
ال ّرامي إىل توعية املجتمعات يف املنطقة العربية مبدى أهم ّية اإلدارة الج ّيدة للرتاث
الثقايف والطبيعي يف تحقيق نتائج إيجابية عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي.
ال يبدو موضوع الوعي بالرتاث يف السياق العريب موضوعا فنيّا رصفا تحكمه قواعد
واضحة وإجراءات مح ّددة وخطط وبرامج دقيقة ومحكمة ،وإنّ ا هو موضوع ثقايف
باألساس يرتبط إىل ح ّد بعيد مبفهوم الرتاث كام تبلور يف إطار الفكر والثقافة العربيتني،
إذ تغلب عليه الدالالت الفكريّة والعقائدية ويبدو يف كثري من األحيان مح ّمال بشحنات
خاصة عىل الرتاث غري املا ّدي بوصفه
وجدانية ومضامني إيديولوجية وهو ما أث ّر بصفة ّ
تراثا ح ّيا حامال ملضامني فكريّة ،عاطف ّية ووجدان ّية ،عىل خالف دالالت املفهوم يف
اللّغات األجنبيّة املعارصة التي ال يتجاوز ال ّداللة يف إطارها عىل اآلثار واملعامل التاريخيّة
والحضاريّة وما تحويه املتاحف وعىل ما حافظت عليه املجتمعات من العادات والتقاليد
كل مضمون
واملامرسات والطقوس واملعارف واملهارات املوروثة  ...املفرغة غالبا من ّ
إديولوجي.
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نؤسس إىل ح ّد اآلن يف إطار الثقافة العرب ّية
ويعود ذلك يف تقديرنا إىل أنّنا مل ّ
السبب يواجه الوعي بالرتاث ع ّدة إشكاليات
إىل فهم علمي وعقالين للرتاث ،ولذات ّ
تعيق صياغة تص ّور مو ّحد ومتجانس له وملك ّوناته وآلليات وضعه ح ّيز التنفيذ ،فمن
جهة تتع ّدد األطراف املعن ّية به فهو يشمل شبكة كاملة من املتداخلني ،فنم ّيز تبعا

لذلك بني الوعي بالرتاث عىل املستوى ال ّدويل من خالل السياسات الدول ّية للرتاث
تجسدها منظّمة اليونسكو وهياكلها بصفة أساس ّية ،وبني الوعي ال ّرسمي بالرتاث
التي ّ
ومؤسساتها وسياساتها الثقاف ّية والرتاث ّية ،ث ّم
تجسده ال ّدول من خالل ترشيعاتها ّ
الذي ّ
الوعي بالرتاث عىل املستوى املجتمعي أي بالنسبة للجامعات واملجموعات ومنظّامت
املجتمع املدين ،وأخريا الوعي بالرتاث عىل املستوى الفردي أي وعي األفراد بقيمة الرتاث
ووظائفه ،ولذلك فإ ّن صون الرتاث يحتاج مستوى رضوريا مح ّددا من الوعي به لدى
جميع األطراف طاملا أن الصون هو مسؤول ّية مشرتكة بالرضورة ،ويرتبط مستوى الوعي
بالرتاث ودرجته بالدور املوكول للطرف املعني يف إدارة الشأن الرتايث ،فكلّام ات ّسعت
التخصص الذي يشرتط رضورة
دائرة املسؤول ّية ،إالّ ودعت الحاجة إىل مستوى عال من
ّ
مستوى عال من الوعي بالرتاث .ومن جهة ثان ّية فهو إ ّما مح ّمل بثقل اإليديولوجيا
وأوزارها يف عديد من األحيان أو يختزل يف جانبه الفلكلوري واالستعرايض أحيانا أخرى
مبا ير ّده إىل مج ّرد شواهد ومخلّفات وصور ومشاهد وعادات وتقاليد من املايض يف
امللبس واملأكل والطقوس واملامرسات واالحتفاالت واملهارات ...نستحرضه من حني إىل
آخر يف إطار العروض االحتفال ّية واألنشطة الثقاف ّية حنينا إليه وإحياء للذكرى أويف إطار
ظل هذا املستوى من التعامل مع الرتاث الثقايف غري املا ّدي
برامج السياحة الثقاف ّية ،وق ّد ّ
السمة الغالبة يف أغلب ال ّدول العربية ردحا طويال من الزمن سواء عىل مستوى التعامل
ّ
املؤسيس ال ّرسمي أو عىل مستوى النظرة املجتمعية وهو ما يعكس أزمة عميقة يف
ّ
الوعي بالرتاث ،قبل أن تأخذ السياسات الرتاث ّية حديثا يف عدد من ال ّدول العرب ّية ات ّجاها
جديدا أكرث عمقا يف التعامل مع الرتاث وفهام ملضامينه وأدواره ووظائفه.
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ميكننا القول بأنّه ال وجود لوعي مو ّحد ،ثابت ومتامثل للرتاث تكون ال ّدول ملزمة
باألخذ به وأن ال تحيد عنه ،وإنّ ا تتّجه اإلشارة إىل أن مح ّددات هذا الوعي تختلف
باختالف الواقع االقتصادي واالجتامعي والثقايف لل ّدولة وخياراتها وأهدافها ضمن
سياساتها العا ّمة ،وليس من ضمن أهداف منظّمة اليونسكو أن تصوغ إطارا مح ّددا
وتظل العربة يف
للوعي بالرتاث ،فهي تشري إىل عنارصه ومجاالته واملفاهيم املرتبطة بهّ ،
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السياق كامنة يف مدى تحقيق األهداف املح ّددة مبواثيقها ال ّدولية وهي صون هذا
هذا ّ
الرتاث بإدماجه يف عمل ّية التنمية املستدامة وتوظيفه من أجلها وتعزيز التن ّوع الثقايف
مؤشا عىل مستوى الوعي بقيمة
داخل ال ّدولة ،ويعترب النجاح يف تحقيق تلك الغايات ّ
الرتاث ،فاالختالف عىل مستوى األدوات املعتمدة يف التوعية بالرتاث ومناهجه وكذلك
مضامينه هو نتيجة حتم ّية الختالف واقع ال ّدول وسياساتها وخياراتها بل هو إحدى
مح ّددات الوعي العلمي والعقالين بالرتاث الذي نحتاجه ،ومن املمكن أن يع ّد ضمن
خاصة ورشوط مع ّينة عامل تن ّوع وثراء وموضوعا لتبادل التجارب والخربات.
سياقات ّ
ال ّ
املختصة ال تكفي لوحدها لنجاعة
واملؤسسات
شك يف أ ّن الترشيعات املتط ّورة
ّ
ّ
ظل غياب الوعي بأهم ّية الرتاث وبآليات حاميته وحفظه وصونه،
السياسات الرتاث ّية ،يف ّ
وباألدوار التي من املمكن أن يؤ ّديها داخل املجتمعات ،وتكون أهميّته مضاعفة يف
واملؤسسات ّية يف العديد من ال ّدول
ظل ضعف املنظومات الترشيع ّية
السياق العريب يف ّ
ّ
ّ
العربيّة ،التي تحتاج بدورها إىل مستوى عال من الوعي بالرتاث لتطويرها وتحديثها.
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تعترب السياسات الرتاثيّة املعتمدة يف ال ّدولة لصون الرتاث املقياس الحقيقي ملستوى
الوعي بالرتاث ،داخلها وال تزال ال ّدول العرب ّية يف مراحلها األوىل من وضع سياسات
لصون الرتاث الثقايف غري املا ّدي ،وهي ليست عىل نفس الدرجة من هذه الناحيّة فإحراز
التق ّدم عىل هذا املستوى ليس متامثال بل مختلفا وبدرجات متفاوتة من دولة إىل
أخرى ،إضافة إىل أ ّن االت ّفاقيّة نفسها تعترب حديثة اإلصدار واملفاهيم الواردة بها تعترب
مستج ّدة ،وعديدة هي ال ّدول العرب ّية التي مل تنض ّم إليها إالّ منذ وقت قريب ،وهي
ال تعتمد سياسات تراثيّة عا ّمة ومتكاملة يكون الرتاث الثقايف غري املا ّدي جزءا من
سياساتها الفرع ّية مبا تعنيه السياسات من وضوح الرؤية والغايات واألهداف والخطط
املتوسط والبعيد ،بل أ ّن عمليّة
والربامج والجدول الزمني للتنفيذ عىل األمداء القريب و ّ
الصون املوسم ّية وغري
صونه يف أغلب الدول العرب ّية ال تزال تقترص عىل بعض أنشطة ّ
املنتظمة مبناسبة التظاهرات واألنشطة الرتاثيّة والثقافيّة العا ّمة أو أنشطة السياحة
متخصصة أحدث أغلبها يف األصل إلدارة
مؤسسات غري
ّ
الثقاف ّية ،التي تنظّم يف إطار ّ

ومم ّ
يدل
اآلثار واملتاحف ث ّم ت ّم توسيع اختصاصها لتشمل الرتاث الثقايف غري املا ّديّ ،
عىل حداثة السياسات املعتمدة لصون هذا الرتاث يف البلدان العرب ّية وعدم فاعليتها،
وعىل اإلشكاليات املتعلّقة بالوعي بالرتاث ،هو أنّه إىل ح ّد اليوم مل تس ّجل أي دولة عرب ّية
الصون الج ّيدة عىل القامئة الثالثة التّفاق ّية الرتاث الثقايف غري
مامرسة من مامرسات ّ
املؤشات األساس ّية لقياس مستوى
الصون الج ّيدة من بني ّ
املا ّدي ويع ّد سجل مامرسات ّ
الوعي بالرتاث وتط ّور سياسات صونه.

ظلّت مبادرات رفع الوعي يف ال ّدول العرب ّية تتّسم بالظرف ّية وال تستند إىل برامج
وخطط محكمة مبا يكفل دميومتها وشمولها ملختلف مجاالت الرتاث غري املا ّدي
ولكل األطراف املعن ّية به :ال ّدولة ومؤسساتها واملشتغلني يف مجال
وألبعاده املتع ّددة ّ
السياسات والجامعات واملجموعات واألفراد من الحاملني واملامرسني له
الرتاث وواضعي ّ
وخاصة منه فئة الشباب الذين ميثّلون الحاملني
وللجمعيات املدن ّية وللجمهور الواسع
ّ
املستقبليني املفرتضني له.

1

الفقرات من  100إىل  107من املبادئ التوجيهيّة التفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادّي لسنة .2003

اجمللة العربية للثقافة

إ ّن الوعي بالرتاث هو جملة من املضامني الثقافيّة واملعرفيّة وهو كذلك أدوات
ومنهج للعمل والتنفيذ ،وتؤكّد املبادئ التوجيه ّية لالتّفاق ّية عىل رضورة أن تراعى عند
التوعية أهداف االتفاقية ،وعىل رضورة موافقة الجامعات واملجموعات واألفراد املالكني
لعنارص الرتاث الثقايف غري املا ّدي عىل التوعية برتاثهم ،وأن يكون ذلك عن إرادة ح ّرة
كل مراحلها وأنشطتها يف إطار االحرتام الكامل ومع
ومستنرية ورضورة إرشاكهم يف ّ
ضامن استفادتهم منها وأن ال تؤدي إىل اإلرضار بالعنرص أو بحقوق مالكيه أو التمييز
ضدهم بأي شكل من األشكال ،وتشمل عمليات التوعية رضورة بيان مخاطر اإلفراط يف
التسويق التجاري أو ترويج املنتجات ومختلف أشكال اإلبداع يف إطار أنشطة سياح ّية
ال تنضوي يف إطار مقاربة سياحيّة مستدامة مبا من شأنه أن يع ِّرض الرتاث الثقايف غري
املادي املعني للخطر وميثّل التنوع الثقايف وارتباطه الوثيق بالرتاث غري املا ّدي رضورة
ركنا أساسيا يف برامج التوعيّة.1
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إ ّن صياغة تص ّور شامل للتوعية بالرتاث يف ال ّدول العرب ّية يحتاج إىل تعميق التفكري
حوله لضبط محاوره ومضامينه وآليات تنفيذه لضامن نجاعته ،وهو يحتاج أيضا إىل
تشجيع الحوار حول الرتاث الثقايف غري املا ّدي سواء كان ذلك عىل املستوى املحيل
أو الوطني أو اإلقليمي بهدف إبراز دوره داخل املجتمعات وضبط اآلليات الكفيلة
بحفظه وصونه وكيفية توظيفه يف تنمية تلك املجتمعات ،وذلك من خالل التوعية
باالتفاقية وبأهدافها ومضامينها ومببادئها التوجيه ّية وباملنظومة الدولية للرتاث وتطوير
للمتخصصني والعاملني يف مجال الرتاث الثقايف غري
منظومة التكوين والتدريب بالنسبة
ّ
خاصة بالجمهور العريض ،وإدماجه يف برامج التدريس يف
املا ّدي ووضع برامج للتوع ّية ّ
مختلف مراحله للتعريف مبضامينه وأهم ّيته وأدواره بهدف تعزيز الشعور باالنتامء
لدى الشباب ولدعم مجهودات نقله واستدامته ،ومن خالل التوعية بآليات حاميته
الترشيعية وبحقوق حامليه ومالكيه واعتامد اإلعالم مبختلف أصنافه رشيكا أساسيا
يف عملية التوعية واالستفادة الكاملة من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ،وتعزيز
آليات التعاون والعمل عىل الصعيد اإلقليمي والدويل وتبادل املعلومات والتجارب
والخربات واالستفادة من برامج املساعدة الدول ّية ،والتعريف بالعنارص املس ّجلة عىل
قامئات االت ّفاق ّية ،والتوع ّية بأهم ّية التسجيل املشرتك بني الدول لعنارص الرتاث الثقايف
غري املا ّدي ألهم ّيته الكربى يف تعزيز الحوار والتقارب بني الدول واملجتمعات والجامعات
واملجموعات واألفراد املنتمية إليها وداللته عميقة األثر عىل وحدة اإلنسان يف إطار
اختالفه وتن ّوعه ،وعىل أ ّن الحدود بني املجتمعات تبدو يف كثري من األحيان حدودا
رسم ّية وليست ثقافية.
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اخلامتـــة
ال يزال الرتاث الثقايف غري املا ّدي يع ّد إىل ح ّد اليوم مفهوما مستج ّدا ،رغم مرور
الخاصة به ،وتعترب أغلب سياسات ال ّدول بشأنه
حوايل  18سنة عىل صدور االتّفاق ّية
ّ
يف طور التعديل واملراجعة وبصدد تشكيل ثوابتها ومرتكزاتها ،وال متثّل ال ّدول العرب ّية
استثناء من ذلك إذ ميكن اعتبارها ال تزال يف املراحل األوىل عىل هذا املستوى ،مقارنة
بعديد ال ّدول األخرى التي قطعت أشواطا ها ّمة عىل طريق وضع سياسات لصون الرتاث
الثقايف غري املا ّدي ،تستجيب لسياسات اليونسكو مثلام تبلورت من خالل االت ّفاقيات
التي أصدرتها واملواثيق امللحقة بها ،وال ترمي أغلب ال ّدراسات التي تنجز اآلن حول
الرتاث الثقايف غري املا ّدي يف ال ّدول العرب ّية إىل تقييم سياسات صونه بقدر ما ترمي إىل
املساعدة عىل وضع تلك السياسات ورسمها وبيان معامل الطريق بشأنها.

اجمللة العربية للثقافة

لقد حاولنا من خالل هذا العمل تسليط الضوء عىل أه ّم الجوانب املحيطة
السياق العريب ،جوانبه الفن ّية والعلم ّية واألدوار
مبوضوع الرتاث الثقايف غري املا ّدي يف ّ
والصعوبات التي
التي من املمكن له أن يؤ ّديها داخل املجتمعات ،وجملة اإلشكاليات ّ
يواجهها املرتبطة عموما بإطاره الترشيعي واملؤسيس وهو ما سمح لنا بر ّد املسألة يف
جزء كبري منها إىل مستوى الوعي بقيمة الرتاث وأدواره االجتامع ّية والثقاف ّية بالنسبة
لكل األطراف املعنية بإدارته وتدبريه واملشاركة فيه بصفة مبارشة وغري مبارشة ،دون
إغفال جانب عىل غاية من األهميّة وهي أ ّن املسؤولية األساسية يف رفع درجة الوعي
السياسات ومن يدير املرفق الرتايث
به ّ
تظل محمولة عىل الدولة باعتبارها من يضع ّ
والمتالكها أدوات صياغة الوعي العام وتشكيله ،ومن بني املعضالت األساس ّية عىل هذا
املستوى هي مدى القدرة عىل اإلقناع بأهم ّية الرتاث الثقايف غري املا ّدي ودوره يف تحقيق
والسلم واألمن
التنمية املستدامة بأبعادها املختلفة :التوازن البيئي والرفاه االقتصادي ّ
السالم كام ورد يف
االجتامعيني وتعزيز التن ّوع الثقايف ،وأن يكون حصنا من حصون ّ
نصت عليها االتفاقية
امليثاق التأسييس لليونسكو ...وكل الفوائد املتع ّددة واملتن ّوعة التي ّ
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ومبادئها التوجيه ّية ،فاألهداف التي رسمتها االتّفاق ّية قد تبدو للكثريين صعبة املنال
أو أنّها عىل قدر عال من املثال ّية فباستثناء القيمة املعنوية وال ّرمزيّة واألدوار املتّصلة
بالهويّة وبالبعد الثقايف يف مستواه الض ّيق التي تبدو واضحة ،فإ ّن بق ّية األدوار األخرى
ظل عامل متح ّول تتط ّور فيه املعارف والعلوم
السهل متثّلها بالشكل األمثل يف ّ
ليس من ّ
بنسق متسارع ،وتهيمن عليه القيم االستهالك ّية للحياة العرصيّة ووفرة املنتجات
وخاصة يف ما يتعلّق بدور الرتاث الثقايف غري املا ّدي عىل املستويني
التكنولوج ّية الحديثةّ ،
االجتامعي واالقتصادي ،فإنّه ال يبدو مقنعا بالنسبة إىل طيف واسع من ال ّرأي العام
إالّ يف نطاق محدود األثر يكفل تحقيق بعض املردودية املاليّة واالستقرار االجتامعي
لبعض املستفيدين منه ،دون أن يبلغ املستوى الذي يكون فيه رافعة للتنمية املستدامة
كام تطرحه االت ّفاق ّية ،فكيف ميكن لجملة من العادات والتقاليد واملامرسات واملعارف
التقليديّة ...املوروثة عن املايض أن تحقق التنمية يف عامل انتقلت فيه عديد املجتمعات
إىل مرحلة ما بعد الحداثة؟ ويعترب استيعاب مضامني هذه املسألة ومتثّل مضامينها
لكل األطراف املعن ّية به مبا فيها
إحدى التح ّديات الكربى عىل طريق رفع الوعي بالرتاث ّ
املؤسسات ال ّرسم ّية للدولة نفسها.
ّ
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يصارع الرتاث الثقايف غري املا ّدي يف البلدان العربيّة بصفة عا ّمة كغريه يف أغلب
بلدان العامل من أجل البقاء ،وقد التقط الفرصة التي منحتها له منظّمة اليونسكو من
خالل اتّفاقيتي  2003للرتاث غري املا ّدي واتفاق ّية  2005للتن ّوع الثقايف مبا من شأنه أن
جل مجاالت
يض ّخ فيه دماء جديدة للحياة ،فهو إىل وقت غري بعيد مل يكن شأنه شأن ّ
الرتاث مبحثا متكامال من مباحث القانون بقدر ما كان من مباحث التاريخ وال ّدراسات
الحضاريّة والثقاف ّية واألنرثوبولوجية وقد اكسبه البعد القانوين من جهة أدوات جديدة
للحامية والصون ع ّززت قدراته عىل الحياة واالستمرار وساهم من جهة ثان ّية يف تعميق
االهتامم به عىل املستوى الوطني داخل الدول وعىل املستوى ال ّدويل ،وقد أ ّدى يف نفس
كل جوانب الحياة،
الوقت إىل توسيع دائرة مفهومه ليشمل مجاالت جديدة تكاد تغطّي ّ

عم هو غري ترايث ،فقد "يصبح كل يشء تراثا"
جعلت من ّ
الصعب فرز ما هو ترايث ّ
 everything becomes heritageكام أشار إىل ذلك  ،Marc Guillaumeوهو ما أشار
إليه  Pierre Noraبالتض ّخم الرتايث ( )heritage inflationالذي أ ّدى حسب تعبريه إىل
الصعوبات والتح ّديات التي تواجهها
انفجار ترايث ( ،)heritage explosionمبا يفاقم ّ
ال ّدول وهي تعمل من أجل وضع سياسات تراث ّية متط ّورة وفاعلة ،ويكون األمر أكرث
دقّة بالنسبة للبلدان التي ليس لها تقاليد راسخة يف وضع السياسات الرتاث ّية وتنفيذها
أو تعوزها املوارد املاديّة والفن ّية والبرشيّة ،وهو ما يطرح بجديّة مسألة الفرز واالختيار
كمبدأ أسايس يقوم عليه الرتاث ،الذي يكون بهذا املعنى ،الجدير من العادات والتّقاليد
واملعارف والطّقوس واملامرسات بنقله إىل األجيال القادمة حتّى تستفيد منه وتفيد به،
وهو ما يطرح رضورة تعميق التفكري حول هذه املسألة.

اجمللة العربية للثقافة

ال يحتاج الرتاث الثقايف غري املا ّدي يف ال ّدول العربيّة إىل سياسات للصون منفصلة
عن غريها من سياسات تدبري مجاالت الرتاث األخرى املا ّدي الثقايف والطبيعي ،بل هو
للصون متثّل محورا من محاور سياسة تراث ّية شاملة
يف حاجة إىل أن تكون له سياسة ّ
تأخذ الرتاث كوحدة متكاملة تتعاضد مك ّوناتها وال تقبل االنفصال إالّ ألسباب منهج ّية
ومعرفيّة وهي ال متكّن من إدماج الرتاث يف عمليّة التنميّة املستدامة فحسب وإنّ ا
مهم لرثاء املجتمعات ودافعا
توظّفه من أجلها وتع ّزز التن ّوع الثقايف بوصفه مجاال ّ
كل ذلك إىل سياسات ثقاف ّية عا ّمة تن ّزل الثقافة والرتاث املنزلة
لتط ّورها وتنميتها ،ويحتاج ّ
التي يستحقّانها ضمن السياسات العا ّمة لل ّدولة تصاغ يف إطار رؤية استرشاف ّية تتجاوز
االحتياجات اآلنيّة لتضع املستقبل محورا الهتاممها ،وتعمل من أجل بناء اقتصاديات
قويّة تعتمد عىل حفز الذكاء الفردي والجامعي وخلق اإلطار املالئم لتعزيزه ومن ّوه وعىل
بناء قدرات مجتمعاتها وتنمية معارفهم ومهاراتهم وإبداعاتهم ...يف مختلف مجاالت
الحياة التي هي نفسها مجاالت الرتاث الثقايف غري املا ّدي ،وهو ما ميثّل إعامال لتدابري
الصون كام وردت يف االتفاقيّة ،ويضع املجتمعات عىل طريق التنمية املستدامة ،فالذكاء
ّ
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والصون يف حركة دينامك ّية
منتج ّ
محل يط ّوره األفراد وتتع ّهده املجتمعات بال ّرعاية ّ
اجتامع ّية داخل ّية ،وال يكتسب باسترياد ما أنتجه من مواد وأشياء...لدى املجتمعات
وكل املهارات و أشكال
فكل املعارف واملنجزات العلم ّية والتكنولوج ّية الحديثة ّ
األخرىّ ،
اإلبداع البرشي ،كانت يف أصلها معارف تقليديّة بسيطة ،ط ّورها الذكاء البرشي وهو
يتفاعل مع بيئته الطبيع ّية واالجتامع ّية ومع الحضارات والثقافات واملجتمعات األخرى.

اجمللة العربية للثقافة
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املراجع وامل�صادر
املراجع واملصادر باللّغة العرب ّية
 sأحمد عبداللّه الطراونة" ،دعم املوارد البرشيّة واملاليّة لصالح التنمية الثقافيّة"،
السياسات الثقاف ّية من أجل التنمية ،األلكسو.2002 ،
 sبول ريكور ،ال ّذاكرة ،التاريخ ،النسيان ،ترجمة جورج زينايت ،دار الكتاب الجديد
املتّحدة ،بريوت.2009 ،
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لليونسكو وإشكالية الوعي بالرتاث ،أطروحة دكتوراه يف التاريخ واآلثار والرتاث ،كل ّية
اآلداب والفنون واإلنسانيات مب ّنوبة ،تونس السنة الجامع ّية .2020/2019
 sلزهر جوييل وأحمد السكونتي ،من أجل سياسة لصون الرتاث الثقايف غري املادي يف
تونس ،دراسة أنجزت يف إطار املرشوع املشرتك بني وزارة الشؤون الثقافيّة بتونس
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 sصالح جرار" ،تعزيز فاعلية ّ
الثقاف ّية من أجل التنمية ،األلكسو.2002 ،
 sال ّدورة  10ملؤمتر وزراء الثقافة العرب ،الشارقة ،اإلمارات العرب ّية املتّحدة  ،1988بيان
الشارقة ،التوصيات والقرارات ،األلكسو .1989
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القرارات والتوصيات ،األلكسو .2001
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البيبلوغرافيا اإللكرتونية باللغة العربية
الصادر بتاريخ  6مارس:2016
 sالدستور الجزائري ّ

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/2016

الصادر بتاريخ  15أكتوبر :2005
 sالدستور العراقي ّ

https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=ar

الصادر يف  23ماي  1926املنقّح بالقانون الدستوري املؤ ّرخ يف
 sالدستور اللّبناين ّ
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دخلت حيّز التنفيذ بتاريخ  20أفريل :2006
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الصادرة بباريس يف  20ترشين األول/
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أكتوبر  ،2005دخلت ح ّيز التنفيذ سنة :2007
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الصادرة يف باريس  16نوفمرب :1972
 sاتفاقية حامية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي ّ

 sاإلعالن العاملي للتن ّوع الثقايف املؤمتر العام لليونسكو الدورة  31باريس  2نوفمرب
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FR.pdf
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حصيلة تجارب المحافظة
على التراث الثقافي الالمادي وتثمينه بموريتانيا
أيده الهالل
د� .أحمد مولود ولد � ّ

(*)

امللخـــ�ص
تتناول هذه الورقة أبرز تجارب املحافظة عىل الرتاث الثقايف الالمادي وتثمينه يف
موريتانيا ،عىل امتداد  46سنة املاضية ،تم خاللها وضع إطار قانوين للمحافظة عىل
الرتاث الالمادي ،إضافة إىل خلق إطار مؤسسايت .كام تدخلت الدولة إلنجاز مشاريع
وبرامج متعددة ،لفائدة املحافظة عىل جوانب من الرتاث الثقايف الالمادي ،أغلبها
مشاريع اقرتحها خرباء وأكادمييون موريتانيون ،وتبنتها الدولة وأنفقت عليها أو بحثت
لها التمويل لدى رشكائها يف التنمية ،وتم تنفيذها.
ويف السنوات األخرية برز دور جمعيات ومراكز الرتاث املستقلة يف الحفاظ عىل
الرتاث الثقايف الالمادي ،كل حسب اهتاممه ومجال اختصاصه .كام برز مؤخرا وعي لدى
أطياف من املجتمع األهيل التقليدي ،بجمع وتدوين املرويات الشفاهية الخاصة به
ونرشها ،حتى ال تضيع مع وفاة آخر املسنني.

)*( أستاذ محارض بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة نواكشوط.
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تكاملت يف التجربة املوريتانية مجهودات الدولة مع جهود الجمعيات ومراكز
الرتاث املستقلة ،إال أنها غابت عنها الرؤية االسرتاتيجية ،ولعل ذلك ما يفرس عدم قيامها
بجرد كامل للرتاث الثقايف املوريتاين الالمادي ،إضافة إىل نقص حاد يف التكوين ضمن
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. رغم ميض أربعة عقود من الزمن عىل هذه التجربة،اختصاصات الرتاث الثقايف عموما
 جمع وتوثيق املأثورات، سياسيات املحافظة عىل الرتاث الالمادي:كلامت مفتاحية
. إحياء الرتاث القيمي، الكنوز البرشية الحية، الرتاث الالمادي النسوي،الشفاهية

Abstract

Key Words: Intangible cultural heritage policies, Collection and documentation of oral traditions, Women’s Intangible cultural heritage, Living human treasures, Reviving Value-oriented heritage

اجمللة العربية للثقافة

This paper discusses the main measures taken throughout the past 46 years
to preserve and develop intangible cultural heritage in Mauritania. During this
period, a legal and an institutional framework for the preservation of such heritage
have been put in place. This period has also been marked by the creation of several
projects and programs funded by the state or its development partners in order
to preserve aspects of this heritage. Most of those projects have been proposed by
Mauritanian experts and academicians before being adopted and implemented by
the state.
In recent years, new roles of independent cultural associations and centers
in the preservation of intangible cultural heritage have emerged. Such roles vary
based on the interests and fields of specializations of those associations and centers. Lately we have also noticed a rise in awareness among fractions of the traditional society about the importance of compiling, transcribing, and publishing
their oral traditions in an attempt to preserve those traditions from extinction after
the death of the elderly.
In the Mauritanian experience, there was a complementarity between the efforts of the state and those of independent cultural associations and centers. Yet,
such experience, despite 4 decades of existence, failed to bring about a complete
inventory of the intangible cultural heritage. Such failure can be attributed to a
lack of a strategic vision in addition to a severe lack in training in cultural heritage
fields in general.
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توطئــــة
تاريخيا ،برزت املحافظة عىل الرتاث الثقايف ضمن سياسات ثقافية لبعض دول أمريكا
1
الالتينية منذ سنة  1937وتبلور ذلك االهتامم من خالل بعث معاهد وطنية للرتاث
قبل تأسيس منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم (اليونسكو) يف نوفمرب سنة ،1945
والتي يرجع لها الفضل يف انتشار الوعي الدويل بحامية الرتاث الثقايف ،عقب التحوالت
الكربى التي شهدها العامل إثر الحربني العامليتني ،اللتني أدتا إىل دمار واسع لكثري من
البنيات البرشية والرتاثية ،ونتيجة لذلك عملت منظمة اليونسكو يف مؤمترها مبدينة
البندقية سنة  1966وما تال ها من مؤمترات ،عىل تبني وإقرار مجموعة من االتفاقيات
واملواثيق الدولية ،تروم حفظ الرتاث وحاميته 2مثل االتفاقية الدولية لصيانة الرتاث
الثقايف املادي سنة  1972التي ساهمت يف تنامي الوعي لدى الدول األعضاء باملنظمة،
ودفعتهم للتنافس يف صيانة تراثهم والعمل عىل إدراجه ضمن القامئة التمثيلية للرتاث
املشرتك لإلنسانية.
يف ِخضَ م هذه التوجهات الدولية بدأت بوادر الوعي بأهمية الرتاث الثقايف الوطني
تتبلور يف موريتانيا ،بعد إحداث وزارة للثقافة بحقيبة قامئة الذات سنة  ،1971ويف كنفها
برز االهتامم جليا بالرتاث الثقايف ،فيام اتخذته الوزارة الجديدة آنذاك من إجراءات
إدارية منذ البدء ،متثلت يف توطني املتحف الوطني بنواكشوط سنة  ،1972ومصادقة
موريتانيا عىل االتفاقية الدولية لصيانة الرتاث الثقايف املادي نفس السنة.
تتناول هذه الورقة حصيلة املحافظة عىل الرتاث الثقايف الالمادي وتثمينه انطالقا
من محورين:

1

هرييرا ،فيليب" ،البنيات اإلدارية وسياسة الدولة الثقافية" ،ضمن :التنمية الثقافية تجارب إقليمية ،ترجمة :سليم مكسور ،بريوت ،الدار
العربية للدراسات والنرش-منظمة اليونسكو 1983 ،ص .107-106
2 UNESCO, La protection du patrimoine culturel de l’humanité, Paris, 1964
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–مجال تدخل الدولة ويشمل مشاريع وبرامج املحافظة عىل الرتاث الالمادي
وتثمينه،
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–مجال تدخل املجتمع األهيل وكذا جمعيات ومراكز الرتاث املستقلة من خالل
نرش الوعي بأهمية الرتاث الالمادي وخلق مبادرات وأنشطة للحفاظ عليه.

.	.مجال تدخل الدولة لحامية الرتاث الالمادي

انتهجت موريتانيا ذات النهج الدويل لتثمني اإلبداعات الرتاثية املادية والالمادية،
وعملت الدولة منذ السنة األوىل ملصادقتها عىل االتفاقية الدولية لصيانة الرتاث الثقايف
املادي سنة  ،1972عىل إيالء أهمية خاصة لإلطار القانوين املتعلق باملحافظة عىل الرتاث،
فسنت القانون رقم 72/160الصادر بتاريخ  1972/07/31الذي نص عىل صيانة وإحياء
الرتاث الثقايف املادي مبوريتانيا .وهو القانون الذي متت مراجعته وتنقيحه وتعديله
بالقانون رقم  2005/46بتاريخ  2005/7/25والذي ُعدل بدوره بالقانون رقم 2019/24
بتاريخ  2019 /5/14الذي حل محله 1وقد نصت املادة رقم  9من القانون األخري عىل
تعريف الرتاث الثقايف الالمادي مبا ييل:
"يشمل الرتاث الثقايف غري املادي املامرسات والتصورات وأشكال التعبري واملعارف
واملهارات التي تعتربها الجامعات واملجموعات واألفراد جزءا من تراثهم الثقايف .وكذلك
كل ما يرتبط بها من أدوات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية" .وهذا الرتاث الثقايف
غري املادي املتوارث جيال عن جيل ،تبدعه وتجدده باستمرار الجامعات واملجموعات
وفق بيئتها وتفاعالتها مع الطبيعة وتاريخها ،وينمي لديها اإلحساس بهويتها والشعور
باستمراريتها ،ويعزز من ثم احرتام التنوع الثقايف والقدرة اإلبداعية البرشية.
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وال يؤخذ يف الحسبان ألغراض هذا القانون سوى الرتاث الثقايف الالمادي الذي
يتفق مع املواثيق الدولية التي اعرتفت بها موريتانيا أو صادقت عليها املتعلقة بحقوق
اإلنسان ،ومع مقتضيات االحرتام املتبادل بني الجامعات واملجموعات واألفراد ومع
1
متطلبات التنمية املستدامة .املادة  :53يتجىل الرتاث الثقايف الالمادي الوارد يف املادة
أعاله بصفة خاصة يف املجاالت التالية :التقاليد وأشكال التعبري الشفهي ،مبا يف ذلك اللغة
كواسطة للتعبري عن الرتاث الثقايف املادي؛ فنون املرسح؛ املامرسات االجتامعية والطقوس
1

الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية املوريتانية ،العدد  ،1439بتاريخ .2019/6/15

واالحتفاالت؛ املعارف واملامرسات املتعلقة بالطبيعة والكون؛ املهارات املرتبطة بالصناعة
التقليدية؛ أشكال الثقافة الشفهية؛ أمناط التعليم األصيل؛ الطب التقليدي والتداوي
باملواد الطبيعية؛ فنون الطبخ".

 1.1موسوعة حياة موريتانيا
أما بخصوص اإلطار املؤسسايت ،فقد عرفت موريتانيا بعد استقاللها سنة  1960أوىل
محاوالت تجارب املحافظة عىل الرتاث الالمادي من خالل جمع وتوثيق مادة مهمة
ضمن مرشوع موسوعة "حياة موريتانيا" الذي كان قد وضع تصوره رائد البحث يف
الرتاث املوريتاين املرحوم األستاذ املختار ولد حامدون ،الذي كان قد شغل قبل االستقالل
ابتداء من مطلع خمسينيات القرن العرشين ،خطة باحث باملعهد الفرنيس إلفريقيا
السوداء « »IFANضمن فرعه يف مدينة سانت لويس السنغالية املجاورة ،الذي كان
يُعنى بالدراسات املوريتانية ،مام أتاحت لهذا الرجل القيام مبهامت بحث جاب خاللها
معظم أرجاء موريتانيا يف ظل االستعامر الفرنيس 1وأدرك يف وقت مبكر أهمية املرويات
الشفاهية يف حفظ الذاكرة الجمعية .بعد االستقالل كانت حقيبة الثقافة من بني
الحقائب الوزارية التي احتفظ بها رئيس كيان الدولة الوليدة األستاذ املختار ولد داداه
حتى سنة  1971خالل تلك الفرتة كان الباحث املختار ولد حامدون مستشاره للشؤون
الثقافية ،فقدم له مقرتحات بشأن مشاريع لحامية الرتاث الثقايف ،يتعلق أحدهام بجرد
املخطوطات املوريتانية 2والثاين بخصوص موسوعة "حياة موريتانيا" التي ترتكز باألساس
عىل جمع وتدوين التقاليد املروية .وقد حظي املرشوعان بقبول ودعم الرئيس.

2

LERICHE, Albert, et OULD HAMIDOUN, Mokhtar, « Coutumes d’autrefois en Mauritanie », Bulletin de
l’IFAN, série B, tome XIV, 1952, p.344-450.
أنجز هذا املرشوع خالل سنتي  1966-1965ونجح يف جرد  39خزانة أهلية من املخطوطات املوريتانية من طرف األستاذ املختار ولد
حامدون مبعية الخبري السويدي آدم هيموفسيك من املكتبة امللكية بستوكهومل أوفدته منظمة اليونسكو بطلب من موريتانيا .ووفق
الرجلني يف وضع أول دليل بأسامء املؤلفني املوريتانيني .راجع:
HAYMOWSKI, Adam et OULD HAMIDOUN, Mokhtar, Catalogue des manuscrits arabes de Mauritanie,
Nouakchott, 1975, 274 pages.
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ِ
إحداث حقيبة وزارية خاصة بالثقافة سنة  1971كان
بعد ذلك بسنوات ومع
عىل رأسها األستاذ أحمد ولد سيدي بابا بدأت تظهر مالمح سياسة ثقافية تبوأت
فيها املحافظة عىل الرتاث الثقايف مكانة مركزية ،وترجم ذلك االهتامم بخلق مؤسسة
للبحث يف الرتاث الثقايف املوريتاين مع تأسيس املعهد املوريتاين للبحث العلمي بتاريخ
 1974/12/31مبقتىض املرسوم رقم  74/243وقد أنيطت بهذه املؤسسة التابعة لوصاية
وزارة الثقافة منذ أيامها األوىل متابعة وتنسيق أعامل ومهام الحفريات األركيولوجية
التي كانت تدار من املعهد الفرنيس إلفريقيا السوداء « IFAN «nبدكار السنغال ،كام
شمل تدخل املعهد أيضا وضع خطة عمل استعجاليه السنوات الخمس األوىل -1975
 ،1980إلنقاذ خزائن املخطوطات العربية األهلية مبوريتانيا جردا وفهرسة وترميام تحت
إرشاف مديره املؤسس األستاذ عبد اللّه ولد بابكر.
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كام شملت عناية املعهد املوريتاين للبحث العلمي الرتاث الالمادي ،وتم إدراج
مرشوع موسوعة "حياة موريتانيا" ضمن برامج قسم التقاليد واملرويات الشفاهية
باملعهد ،بوصفها مكنزا للذاكرة الجمعية ،واستمر العمل فيها حتى نهاية الثامنينيات
تقريبا .وحسب تقدير املؤرخ محمد املختار ولد السعد 1فإن التجربة الجادة لجمع
وتدوين املرويات الشفاهية ضمن "حياة موريتانيا" قد وئدت يف املهد .إال أنها خلفت
مادة غزيرة من الرتاث الالمادي ،حصيلة عمل سنوات من الرحالت أجرى خاللها مقابالت
ضمن محتواها مؤلفه الضخم موسوعة "حياة موريتانيا" التي تعد  46جزءا مخطوطا،
خلفها املرحوم املختار ولد حامدون مخطوطة .ونرش أول أجزائها بتونس 2سنة 1990
بينام نرش الجزء الثاين بالرباط 3والجزء الثالث ببريوت ،ثم تواىل بعد ذلك نرش  12جزءا
إضافيا من املوسوعة خالل السنوات األخرية بدعم من بعثة التعاون األملاين ومازالت 34
جزءا منها مل تنرش بعد ،بعضها مرقون عىل اآللة الكاتبة وبعضها مخطوط غري مكتمل،
مع تقييدات ومسودات تركها الراحل بعضها تحتاج إىل مراجعة.
1
2
3

ولد السعد ،محمد املختار" ،عوائق البحث يف التاريخ املوريتاين" ،الوسيط ،العدد الثاين ،1988 ،ص .28
ابن حامد ،املختار ،حياة موريتانيا( ،الجزء الثقايف) ،تونس :الدار العربية للكتاب.1990 ،
ابن حامد ،املختار ،حياة موريتانيا (جزء الجغرافيا) ،الرباط ،معهد الدراسات اإلفريقية.1994 ،

لقد عمل قسم التقاليد واملرويات الشفاهية
باملعهد املوريتاين للبحث العلمي من سنة  1975إىل
 1989عىل إرسال فرق بحث ضمت ثلة من خرية
الباحثني إىل مختلف أرجاء البلد إلجراء مقابالت
تم تسجيلها صوتيا مع مسنني ،تناولت جل محاور
الرتاث الالمادي حول التاريخ الشفهي وعادات
وتقاليد املجتمع التقليدي املوريتاين .وتتجىل أهمية
هذا العمل يف كونه مثل أداة لسد ثغرات ناتجة عن
شح املصادر التاريخية املكتوبة.

لوحة عدد � :1صورة رائد البحث يف

الرتاث املوريتاين املرحوم املختار ولد
حامدون ()1993-1897

وقد راكمت حصيلة هذه التجربة مخزونا
صوتيا يربو عىل  320رشيط صويت ،مسجل (كاسيت) متت فهرستها وترتيبها ،من خالل
وضع جذاذة لكل رشيط ،تحمل رقم تصنيفه واسم اإلخباري ،وانتامءه وأهم املواضيع
التي تناولتها املقابلة وقد صنفت وفق املحاور التالية:
–محور املأثورات الشفاهية املتعلقة باملعارف واملعتقدات؛ الخلق والتكوين،
السامء ،الكواكب ،البحر ،الرياح ،الكائنات فوق الطبيعة...
–محور العادات والتقاليد واألعياد واملواسم،
–محور األدب الشعبي؛ الشعر ،الحكايات واألمثال واألحاجي ...
–محور الفنون الشعبية؛ املوسيقى والرقص والفرجة واأللعاب،
–محور املعارف املتعلقة بالصناعات والحرف التقليدية.
ميثل هذا املرشوع التجربة الثانية للمعهد املوريتاين للبحث العلمي يف املحافظة
عىل الرتاث الالمادي ،تم بعثه مرشوع التقاليد املروية واملكتوبة املعروف اختصارا بـــ
« »TOTEMوالذي حظي بتمويل من طرف بعثة التعاون الفرنيس مبوريتانيا وتم تنفيذه
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ما بني سنوات  1994-1991يف ظل إدارة األستاذ عبد الودود ولد الشيخ للمعهد ،بإرشاف
مبارش من عقيلته األستاذة كاترين تني الشيخ الباحثة باملعهد آنذاك ،قبل التحاقها
باملركز الوطني للبحث بباريس ،وهي باحثة مختصة يف األلسنية لها أبحاث حول اللهجة
الحسانية (اللهجة العربية ملوريتانيا) .وقد عمل هذا املرشوع عىل استكامل ما مل يتح
لألستاذ املختار ولد حامدون ،الوصول إليه خصوصا واليات آدرار وتكَانت ،والعصابة
والحوضني من مأثورات شفاهية.
وكان من بني اهتاممات هذا املرشوع الشعر الشعبي ،إذ نحج جمع ونرش دواوين
من الشعر الحساين العتيق ،تعود للقرن الثامن عرش والتاسع عرش ،إضافة إىل نصوص
أخرى من جنس أديب ملحمي يف الثقافة الحسانية يتغنى بأمجاد األمراء املحاربني
ويطلق عليه "اتهيدين" بفضل أعامل البحث التي أنجزت ضمن هذا املرشوع حوله،
نجحت موريتانيا الحقا سنة  2012يف إدراجه يف وقت الحق ضمن القامئة التمثيلية
للرتاث الثقايف الالمادي.
كام جمع هذا املرشوع ونرش جوانب أخرى من الثقافة الالمادية ،أبرزها مدونة
لألمثال الشعبية الحسانية ،تم إعدادها مع تعليقات معجمية باللغة الفرنسية ،بالتعاون
مع باحثني موريتانيني مثل سيد أحمد ولد أحمد سامل األمري ،كان آنذاك أستاذا باملدرسة
العليا يف أنواكشوط وسيدي محمد ولد حدمني أستاذ األدب الحديث بكلية اآلداب بجامعة
أنواكشوط واألستاذ محمد املصطفى ولد الندي باحث باملعهد ،ويف إطار التعاون بني
املعهد و املدرسة العليا لتعليم  ENSتم األرشاف عىل تأطري مذكرات تخرج بعض الطلبة
حول األمثال الحسانية ،ووفق هذا املرشوع يف جمع ودراسة مجاميع من الرتاث الالمادي.

 3.1اللجنة الوطنية لجمع ونرش الثقافة الشعبية 1995
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يف الثلث األخري من سنة  1995برز مجهود آخر هام يف املحافظة عىل الرتاث
الالمادي ،إذ تشكلت لجنة وطنية لجمع ونرش الثقافة الشعبية بإرشاف األستاذ الجامعي
والكاتب الروايئ موىس ولد أبنو الذي كان يعمل آنذاك مستشار ا مكلفا بالشؤون

الثقافية يف رئاسة الجمهورية .مبشاركة لفيف من األساتذة الباحثني مهتمني بالرتاث .وقد
يرتاءى عمل هذه اللجنة الوطنية من أول وهلة وكأنه امتداد ملرشوع التقاليد املروية
واملكتوبة الذي اختتمه املعهد املوريتاين للبحث العلمي سنة  ،1994بيد أنه مختلف
عنه مع أنه قد يتقاطع ويتكامل مع بعض عنارصه.
تم إطالق مرشوع هذه اللجنة بإرسال بعثات ،قامت مبسح املدن واألرياف والبوادي
املوريتانية ،وشملت عملية الجرد كل الثقافات الوطنية بتنوعها الخصب ،إذ جمع
الباحثون من أفواه الرواة واإلخباريني ما يربو عىل  3000مثال وعددا يفوق ذلك من
نصوص الحكايات الشعبية .وقد أنفقت رئاسة الجمهورية من ميزانيتها عىل هذا العمل
خالل فرتة حكم الرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطائع .ونجحت هذه اللجنة يف
جمع ونرش جوانب مدونة الرتاث الالمادي واشتملت عىل أربعة أجزاء :تناولت حكايات
اإلنسان وحكايات الحيوان (يف جزأين) واألمثال واألحاجي 1الشعبية املوريتانية ،ونرشت
باللغتني العربية والفرنسية.

 4.1مرشوع صيانة وتثمني الرتاث الثقايف املوريتاين 2003-2000
لعله أهم مشاريع التنمية الثقافية يف تاريخ موريتانيا ،بالنظر إىل أنه حظي بقرض
مايل معترب من البنك الدويل .املؤسسة املالية العتيدة التي نادرا ما متنح متويال للمشاريع
الثقافية خصوصا يف بلدان العامل الثالث .ويرجع الفضل يف بلورة وصياغة رؤى هذا
املرشوع األولية إىل الدبلومايس الراحل محمد سعيد ولد همدي طيب الله ثراه وذكراه،
إثر نجاحه يف تنظيم أعامل أول ملتقى دويل حول الرتاث الثقايف املوريتاين 2استطاع من
خالل نتائجه وتوصياته لفت انتباه صناع القرار يف الدولة مجددا ،إىل ما تكتسيه مسألة

2

ولد أبنو ،موىس وآخرون ،الحكايات واألساطري املوريتانية ،حكايات الحيوان ،الجزء األول ،نواكشوط ،بدون تاريخ وولد أبنو ،موىس
وآخرون ،األمثال املوريتانية ،نواكشوط.2003 ،
تم نرش حصيلة أعامل الندوة الدولية حول الرتاث الثقايف املوريتاين الذي نُظم بنواكشوط من  29نوفمرب إىل  1دجنرب  1999يف طبعتني:
باللغة العربية 249صفحة وباللغة الفرنسية 367صفحة وقد تم نرشهام بنواكشوط.
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املحافظة عىل الرتاث الثقايف الوطني من أهمية مع مطلع األلفية الثالثة .وال يخفى أن
حنكة هذا الدبلومايس املثقف ساهمت يف إقناع كل األطراف بهذا املرشوع وأفضت إىل
حسن تعاطيها اإليجايب ،كام نجح يف إقناع املمثل املقيم للبنك الدويل آنذاك بنواكشوط
السيد مازيرل بتمويل مرشوع صيانة وتثمني الرتاث الثقايف املوريتاين ،الذي ُسعان ما تم
اإلعالن عن إحداثه ،مبقتىض املرسوم رقم 2000/130الصادر بتاريخ  ،2000/11/8وألحق
املرشوع بالوصاية املبارشة للوزارة األمانة العامة لرئاسة الجمهورية ،مام حكم بقطيعته
مع وزارة الثقافة وتجربة معهدها للبحث العلمي يف املحافظة عىل الرتاث.
ورغم إرسال مهندس املرشوع محمد سعيد ولد همدي سفريا إىل الواليات املتحدة،
إال أن إدارة املرشوع مل تكن لديها ذات الرؤية .وعىل امتداد ثالث سنوات من عمر هذا
املرشوع تدخل لصيانة جوانب من الرتاث األثري ،وقام مبجهود هام لجرد املخطوطات،
وأخفق يف مرشوعه لبعث متاحف جهوية ،واجتهد إىل حد ما يف ترقية الصناعات
التقليدية واملساهمة يف تنمية السياحة الثقافية ،وانتهت مأموريته قبل استكامل مراجعة
اإلطار الترشيعي لحامية الرتاث الثقايف ،ووفق يف برنامج دعم لتنظيم مهرجانات تراثية
وندوات وطنية وملتقيات دولية حول جوانب من الرتاث الثقايف الوطني املادي اساسا.
وكان الرتاث الالمادي الجانب األكرث إهامال ،رمبا ،ضمن أنشطة مرشوع صيانة
وتثمني الرتاث الثقايف املوريتاين ،إذ اقترص مجهوده عىل اكتتاب مجموعة من حملة
الشهادات املعطلني عن العمل ،لفرتة زمنية محدودة من أجل تفريغ بعض التسجيالت
الصوتية الرتاثية املحفوظة بخزانة املعهد املوريتاين للبحث العلمي ،وتحويلها من مادة
مسموعة إىل نصوص مكتوبة بلغ عدد صفحات تفريغ نصوصها املكتوبة نحو  13ألف
صفحة ،احتفظ بها عىل أقراص إلكرتونية.
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ميثل مرشوع صيانة وتثمني الرتاث الثقايف املوريتاين ،يف وجهة نظرنا 1تحوال هاما يف
مقاربته للمحافظة عىل الرتاث الثقايف املوريتاين ،إذ جسد انتقاال يف "فلسفته" من طور
الجمع والصيانة -التي رشع فيها املعهد املوريتاين للبحث العلمي منذ سنة  1975وإن
1

ولد أيده الهالل ،أحمد مولود" ،تجارب سياسات صيانة الرتاث الثقايف مبوريتانيا" ،مقال غري منشور.

مل تكن قد اكتملت حتى اليوم -إىل رؤية أكرث شمولية من الخطط السابقة –عىل األقل
يف مستوى التصورات النظرية للمرشوع– إذ أقحم يف املقام الثاين بعد الصيانة تثمني
الرتاث الثقايف وأحياؤه واستغالله ،وفق مقاربة التنمية املستدامة.
والواقع أن تحييد مرشوع صيانة وتثمني الرتاث الثقايف بإمكانياته املادية املعتربة،
إداريا عن قطاع الثقافة ،وإلحاقه بالوزارة األمانة العامة لرئاسة الجمهورية ،قد حرم
قطاع الثقافة من مراكمة تجربته يف مجال املحافظة عىل الرتاث الثقايف ،مام ساهم يف
تعميق عزلة املعهد املوريتاين للبحث العلمي رغم تجربته الرائدة يف البحث واملحافظة
عىل الرتاث الوطني ،وبذلك أفرغ ضمنيا من أدواره ووظائفه للدراسة والبحث يف الرتاث،
ودخل مرحلة بيات شتوي استمرت ،سنوات بعد انقضاء عمر مرشوع صيانة وتثمني
الرتاث الثقايف املوريتاين موىف سنة  2003بدأ املعهد املوريتاين للبحث العلمي يستعيد
بعض نشاطه سنة  ،2005من خالل بعض األنشطة كانت جلها متس الرتاث املادي.

 5.1مرشوع الرتاث الالمادي النسوي 2006 - 2005

–استهل املرشوع عمله بإعداد دليل منهجي للجمع امليداين للرتاث الثقايف
الالمادي،
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يعرف هذا املرشوع اختصارا ب « »CIFوقد اكتىس أهمية خاصة بالنظر إىل أنه ركز
عىل الرتاث الالمادي النسوي ،للضفة املوريتانية من نهر السنغال ،وهي منطقة تتميز
عن باقي أجزاء موريتانيا الصحراوية ،بكونها تشكل مفرتقا مناخيا وثقافيا بني الصحراء
ومنطقة السافانا ،ضمن حدود هذا النهر ،كام أنها تشكل أيضا همزة وصل بني الثقافني
العربية واإلفريقية ،ومام مينح هذا املرشوع صبغة خاصة كونه يهتم بالرتاث الالمادي
النسوي ،وقد مثل هذا املرشوع مدخال متهيديا ورمبا دربة بالنسبة لقطاع الرتاث الثقايف
مبوريتانيا للرشوع عمليا يف الولوج باكرا إىل نظام الكنوز البرشية الحية .وكانت حصيلة
هذا املرشوع الذي تم إنجازه برشاكة بني املعهد املوريتاين للبحث العلمي واملكتب
الجهوي لليونسكو يف الرباط ،عىل النحو التايل:
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–أعد قامئة بأسامء نساء مرجعيات يف الرتاث الثقايف النسوي الالمادي،
–قام بجرد جوانب من الرتاث النسوي الالمادي،
–أصدر ثالثة كتب مطبوعة مبسطة املحتوى مستوحاة من معني الرتاث الالمادي
النسوي ،الكتاب األول تناول تربية البنات ،الثاين حول األمثال املتعلقة باملرأة،
الحكايات الشعبية املتعلقة باملرأة.
–نظم ورشة مغاربية حول الرتاث الثقايف النسوي الالمادي ،أوصت هذه الورشة
بإنشاء نظام الكنوز الحية ،وكلفت الجانب املوريتاين بوضع آلية لتنفيذ هذا
النظام.

 6.1نظام الكنوز البرشية الحية 2006
وميكن من تعريف "الكنز البرشي الحي" بأنه :كل شخص معرتف له بامتالكه
مستوى جد عال من املعارف التقليدية الخاصة بالفطرة والكون ،فضال عن الخربات
واملهارات املرتبطة بالصناعة التقليدية ،والكفاءات املتعلقة بالرتاث الثقايف الالمادي،
واملحددة يف كل من اللغة واألدب واملوسيقى والغناء والرقص وفنون الفرجة والطقوس
والعادات واملامرسات واملهارات واملعرفة املتوارثة للحرف التقليدية من زخارف وعامرة
وفن الطبخ وباقي الفنون ،وكذا تخزين املنتوجات والطب والصيدلة التقليدية.
استهدف نظام الكنوز البرشية الحية األشخاص واملجموعات التي تكتنز املعارف
واملهارات والتقنيات ،من إنتاجات الرتاث الالمادي املحيل ،قصد الحفاظ عليه وتثمينه
وأن يكون للكنوز البرشية الحية القدرة عىل نقل هذه املعارف والخربات واملهارات إىل
األجيال الصاعدة.
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متشيا مع مضمون اتفاقية الحفاظ عىل الرتاث الثقايف الالمادي ،التي تبنتها اليونسكو
سنة  ،2003كانت موريتانيا من أول البلدان املغاربية انخراطا يف اختبار نظام الكنوز
البرشية الحية ،الذي أقرته الحكومة املوريتانية يف اجتامع مجلس الوزراء يوم  22نوفمرب
 2006وفقا للمرسوم رقم  2006-052الذي أنشأ نظام الكنوز البرشية الحية .ضامنا

لحامية وتثمني الرتاث الثقايف الالمادي ونقله إىل األجيال الصاعدة كام أشارت إليه (املادة
رقم  .)1ويهدف النظام ،كام يحدد املرسوم "التعرف عىل األشخاص والجامعات التي
متتلك املعرفة والدراية يف مختلف مجاالت الرتاث الثقايف الوطني" (املادة  .)2وهي تضع
قامئة بالكنوز البرشية الحية املحفوظة واملحدثة من قبل وزارة الثقافة (املادة  )4التي
تعني لجنة من الخرباء املكلفني بدراسة الطلبات (املادة  .)5اللجنة مسؤولة عن مجموعة
من الصالحيات األخرى ،مبا يف ذلك جرد الرتاث الثقايف الالمادي وأولوياته ،اعتامد اللوائح
الداخلية ووضع مدونة أخالقيات للكنوز البرشية الحية املسجلة وكذلك سحب العنوان
يف حالة إخالل املرشح بواجبات اإلرسال الخاصة به (املادة  .)7كام نصت املواد األخرى
عىل إجراء تسجيل الكنوز الحية يف القامئة البرشية وتحدد املادة  12أن األشخاص الذين
تم تسجيلهم "يستفيدون من الحوافز املادية واملالية ،مقابل التزامهم بالحفاظ عىل
الرتاث الذي ميتلكونه وضامن نقله إىل األجيال الصاعدة".
ووفقا لهذا النص تم االعرتاف بأشخاص ضمن الكنوز البرشية الحية يف حقلني من
حقول الرتاث الثقايف الالمادي املوريتاين :هام املوسيقى التقليدية إذ متيز ثالثة موسيقيني
معروفني مبعرفتهم باملوسيقى واألغاين املوريتانية التقليدية وهم السادة :امباي صامبا
دجوجال من منطقة الرباكنة وسيدي أحمد ولد أحمد زيدان من منطقة الحوض الرشقي
وسيدايت ولد آبه من منطقة تكَانت.
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إضافة إىل ثالثة كنوز برشية حية من صيادي اميراكَن من بينهم سيدة تدعى:
الصغرى بنت محمد ولد اجديدو إضافة إىل سيدين هام :نوح ولد طهامن وأحمد
سامل ولد بيات .ينتمون جميعا ملجتمع إميراكَن التقليدي الذي يعيش عىل السواحل
األطلسية منذ قرون من الزمن ،ضمن املجال الجغرايف للحظرية الوطنية لحوض آركَني،
املدرجة ضمن قامئة الرتاث العاملي الطبيعي لليونسكو ،يف قرى الصيادين بهذه املحمية
ورث إميراكَن تقنيات صيد كانت تقترص عىل صيد عينة واحدة فقط من أسامك البوري
األصفر(أزول) ،باالعتامد عىل وسائل صيد متواضعة تتمثل يف (شبكة العاتق) وهي
شباك بسيطة منسوجة من ألياف نباتية محلية ،لكن اميراكَن عوضوا ضعف وتواضع
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معدات الصيد لديهم ،باكتساب مخزون هائل من التقاليد واملعارف البحرية 1استقوه
من أسالفهم عن طريق تراكم التجارب عرب الزمن ،وفق وسلوك بيئي واع ويقظ ،خرب
سلوك أسامك البوري األصفر بواسطة املالحظة واملعايشة.

 7.1مرشوع الرتاث والتقاليد واإلبداع 2013-2010
مرشوع هام للحفاظ عىل الرتاث الثقايف املوريتاين ،يندرج ضمن أهداف األمم
املتحدة لأللفية الثالثة ،الرامية إىل جعل الرتاث والتقاليد واإلبداع يف خدمة التنمية
املستدامة ،وقد ظفر هذا املرشوع بغالف مايل هام لتمويله من طرف التعاون اإلسباين.
وارتكزت محاور اسرتاتيجيته هذا املرشوع عىل تنفيذ مشاريع صغرية لتثمني الرتاث
الثقايف.
استهدف املرشوع باألساس النساء والشباب ،من أجل الحد من آثار الفقر بني
هاتني الفئتني ،وفعال استطاع من خالل هذا التميش خلق ديناميكية بني عدة قطاعات
حكومية هي :الثقافة والصناعة التقليدية والشباب واملرأة والسياحة .وبذلك سعى
املرشوع إىل متكني هيئات املجتمع املدين الناشطة ضمن هذه القطاعات من الحصول
عىل متويل مشاريع صغرية مدرة للدخل من أجل الحفاظ عىل الرتاث الثقايف ،واالطالع
عىل اآلليات الناجعة لتسيريها .وقد غطى هذا املرشوع ثالث واليات فقط هي :آدرار
ولعصابة والعاصمة نواكشوط.
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رغم أن دور هذا املرشوع يف املحافظة عىل الرتاث الثقايف الالمادي اقترص عىل تثمني
الجانب املتعلق مبعارف ومهارات الصناعة التقليدية من خالل تنفيذ بعض املشاريع
الصغرية .غري أنه ساهم أيضا يف تنظيم مهرجانات تراثية للموسيقى التقليدية وفن
املديح النبوي ومهرجان للرماية التقليدية .ونظم دورات تكوينية لدعم قدرات الفاعلني
يف حقل الرتاث الثقايف.
 1راجع بهذا الخصوص :ولد أيده الهالل ،أحمد مولود" ،من تراث معارف الصيد البحري التقليدي لدى اميراكَن" مجلة الثقافة
املوريتانية ،وزارة الثقافة ،نواكشوط ،العدد األول ،أغشت  ،2020ص.54-51

 8.1الربنامج الوطني إلحياء الرتاث القيمي 2015
ترتكز منظومة قيم املجتمع املوريتاين التقليدي األخالقية عىل روافد قوامها اإلسالم
والبداوة 1العاملة ،مقرونة ببساطة قيم التكافل واملروءة والكرم والنبل واألمانة ...وهي
قيم اجتامعية بدوية عربية أصيلة ،بدأت تذبل مع األسف ،بفعل التحوالت العميقة
التي لحقت املجتمع املوريتاين ،مع تغري منط عيش أغلب سكان البلد بانتقالهم من
البادية إىل االستقرار باملدن ،إذ تنامت القيم املادية بشكل متسارع ،عىل امتداد  60سنة
املاضية من عمر الدولة املوريتانية ،عىل حساب تراجع لقيم املجتمع التقليدي ،يف ظل
تحوالت كونية مذهلة خالل العقود األخرية ،كان من تداعياتها السقوط يف ِشاك عوملة
ثقافية ،عملت بكل ما أوتيت من تفوق اقتصادي وتقني إىل تنميط مظاهر من الحياة
العامة للناس ضمن القرية الكونية.
وخالل العقود األخرية برزت مسلكيات غريبة لدى اإلنسان املوريتاين ،مل تكن
معهودة يف مجتمع بدوي ،ظلت تحكمه قيم اإلسالم السمحة ،فجأة انترش التزوير
والغش بشتى أنواعه والرشوة ،والنصب واالحتيال من أجل الكسب بشتى الطرق غري
املرشوعة ،فضال عن اختالس املمتلكات العامة والتالعب بها .يف هذا السياق ،سادت
نظرة ازدراء اجتامعية معادية لقيم االستقامة واإلخالص والتفاين يف العمل؛ فعىل سبيل
املثال أصبح من الدارج شعبيا وصف مسؤول أمعن يف اختالس املال العام وهدره بأنه
شخص جسور يعرف من أين تؤكل الكتف (افگراش)!!! يف املقابل قد يوصف موظف
مستقيم مخلص يف أداء عمله ،بأنه شخص ضعيف ال يجيد اقتناص الفرص املتاحة
(امنيفيش) ،بينام قد يوصف بالسذاجة موظف يحرتم القانون ويتحىل بالوطنية والتفاين
العمل (ازويگل)!

1

درس األستاذ عبد الودود ولد الشيخ يف أطروحته تأثري البداوة واإلسالم عىل املجتمع التقليدي .راجع:
OULD CHEIKH, Abdel Wedoud, Nomadisme, islam et pouvoirs dans la société maure précoloniale, (Thèse
de doctorat), La Sorbonne, Paris, 1984, 1054 pages.
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وال يخفى أن تفيش هذه النظرة املضادة ملنظومة القيم ،يشكل تهديدا إلرساء
قواعد الحكم الرشيد وبناء مواطن صالح ،وتعيق جهود الدولة يف التنمية ،مبا تشيعه من
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قلب للقيم رأسا عىل عقب ،وتكريس حالة فوىض بعدم احرتامها ضوابط القيم األخالقية
والقانونية والرشعية.
وقد دفع تفاقم حالة انحسار القيم يف الحياة العامة والخاصة ،وزارة الثقافة إىل
وضع الربنامج الوطني إلحياء الرتاث القيمي ،تم إطالقه بتاريخ  7دجنرب  2015من طرف
الوزيرة هندو بنت عينينا ،بهدف معالجة أزمة القيم األخالقية التي أفسدها الدهر ،يف
مواجهة تنامي القيم املادية ،محاولة لرتميمها والعمل عىل تجذيرها يف املجتمع ،من
خالل استحضار واستنطاق الرتاث الثقايف الالمادي ،وتم يف هذا اإلطار وضع آليات كفيلة
بتطبيقها واعتامد األدوات الناجعة لقياس نتائجها وتقييمها.

لوحة عدد � :2صور �أغلفة بع�ض من من�شورات برنامج الرتاث القيمي
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أصدر الربنامج الوطني إلحياء الرتاث القيمي عددا من املنشورات من بينها كتاب
بعنوان :دليل إحياء الرتاث القيمي املوريتاين 1باللغتني العربية والفرنسية ،يحتوي جردا
مفصال بأهم مفردات القيم املتداولة ،ورغم أهمية هذا العمل ،إال أنه كان ينبغي أن تتم
كتابة مرادفات تسميات القيم األصلية حسب اللهجات الوطنية :الحسانية والبوالرية،
السوننكية والولفية بدل ترجمتها باللغتني العربية والفرنسية ،مام أفقد هذا العمل
الهام يف نظرنا روح أصالته الرتاثية وغيب مستوى من تحري الدقة كان يفرض توفره يف
هذا العمل.
1

دليل إحياء الرتاث القيمي املوريتاين (جمع وتصنيف وتحليل) ،الربنامج الوطني إلحياء الرتاث القيمي ،وزارة الثقافة والصناعة
التقليدية ،بدون تاريخ 168 ،صفحة.

وقد ضبط الربنامج الوطني إلحياء الرتاث القيمي مراحل تدخله كااليت:
–مرحلة إعادة االعتبار ملنظومة القيم وترميمها وإعادة صياغتها،
–مرحلة التوعية بخطر اندثار القيم وتالشيها يف الحياة العامة والخاصة،
–رصف اهتامم الجميع من مؤسسات ومجتمع مدين إىل أهمية الرتاث القيمي
والعمل عىل إعادة تفعيله يف الحياة الفردية والخاصة باعتباره جزءا من التنمية
البرشية املستدمية.
– مرحلة التعريف والتداول وفيها يتم ضبط معامل الشخصية املوريتانية شخصية
املواطن الصالح التي توفر للمجتمع سياجا متينا يحميه من الفساد واالنحراف،
–ترسيخ الرتاث القيمي املشرتك يف الثقافات الوطنية املوريتانية،
–مرحلة التطبيق والتفعيل وفيها يقام بنرش الرتاث القيمي عرب كل وسائط
االتصال املتاحة اليوم وإبراز وتثمني أهمية إعادة القيم الحميدة إىل أذهان
الكبار قبل الصغار،
–غرس الرتاث القيمي لدى الناشئة والشباب،
–الرتكيز عىل دور املدرسة يف الرتبية وترسيخ منظومة الق ّيم املوروثة،
تجدر اإلشارة إىل أن الربنامج الوطني إلحياء الرتاث القيمي رغم أهميته مل يستمر
العمل طويال ومل يتجاوز مستوى برنامجه املؤقت مع األسف.

 9.1مرشوع التقاليد املروية الوطنية 2016
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كان هذا املرشوع آخر عمل قام به املعهد املوريتاين للبحث العلمي يف املحافظة
عىل الرتاث الالمادي بدأ خالل سنة  2016بعد أن تم تحويل اسم املؤسسة إىل املعهد
املوريتاين للبحث والتكوين يف مجال الرتاث ،وقد أطلق عىل هذا املرشوع اسم التقاليد
املروية الوطنية املعروف اختصارا بـ « ،»TONوالهدف منه هو رقمنه خزينة املعهد
من التسجيالت الصوتية املحفوظة بخزانة املعهد الخاصة باملرويات الشفاهية التي يبلغ
عددها اإلجاميل  593رشيط كاسيت واملوزعة عىل النحو التايل:
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– 320رشيط كاسيت تم تسجيلها ما بني أعوام  1975إىل 1989
– 226رشيط كاسيت يف إطار مرشوع التقاليد املروية واملكتوبة املعروف اختصارا
ب « »TOTEM
– 47رشيط كاسيت مسجلة يف إطار مرشوع « »CIFالذي اعتنى بالرتاث الالمادي
لدى املرأة مبنطقة الضفة املوريتانية لنهر السنغال.
هكذا عمل مرشوع التقاليد املروية الوطنية ومازال يعمل عىل فهرسة مجمل مواضيع
هذه التسجيالت وتحويلها إىل محتوى مرقمن صوتيا بصيغة صوت  ،mp3ويستمر
إنجاز هذا العمل بفضل التعاون بني املعهد واألستاذ الجامعي والباحث األمني ولد
محمد باب وقد حظي هذا املرشوع بدعم من طرف بعثة التعاون األملاين .ونجح هذا
املرشوع فعال يف إخراج حصاد املعهد وخزانته الصوتية بحلة ولبوس جديد؛ بتحيينه عن
طريق خلق قاعدة بيانات معلوماتية مرتبطة مبوقع املعهد عرب األنرتنت مبا يتيح تعرف
الجمهور العريض عليها ويسهل نفاذ الباحثني إليها واالستفادة من محتواها.

.	.مجال تدخل املجتمع األهيل وجمعيات ومراكز الرتاث املستقلة

ال تخفى أهمية املجتمع األهيل وكذا جمعيات ومراكز الرتاث املستقلة ،ودورهم
جميعا يف املحافظة عىل الرتاث الالمادي ،وهو دور يتكامل مع مجهودات الدولة ،عن
طريق نرش الوعي بأهميته ،وخلق مبادرات وأنشطة لجمع وتوثيق وتثمني جوانب من
هذا الرتاث ،كل حسب مجال اهتاممه وتوجهاته.

 1.2تهافت أطياف من املجتمع األهيل عىل تدوين مأثوراتاهم !
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قد ال تخلو صورة الشناقطة املثىل من بعض املبالغة؛ باعتبارهم مجموعة البدو
الر ّحل الوحيدة من بني سكان املنطقة الصحراوية يف العامل اإلسالمي املمتدة من هضبة
إيران رشقا إىل املحيط األطليس غربا ،التي امتلكت تقاليد مكتوبة ،بفضل نظام تعليمها
األصيل 1بيد ان نظام التعليم الذي كان سائدا يف املايض ،رغم محاسنه إال أن االستفادة
NORRIS, Harry Thirlwal, «Muslim Sanhaja scholars of Mauritania», Studies in West Africa History, 1979, vol. I, p.150.

1

منه ظلت حكرا عىل فئات محدودة من الشعب بينام كانت األمية وال تزال منترشة بني
أطياف واسعة ضمن املجتمع .ومن هذه الزاوية يربز دور دمقرطة التعليم يف التحول
الذي عرفه املجتمع املوريتاين املعارص ،وما أتاحه انتشار استخدام الكتابة حديثاً ،خصوصا
مع تط ّور التمدرس وتعريب نظام التعليم املوريتاين بعد سبعينات القرن العرشين ،مام
ش ّجع بعض أطياف املجتمع عىل االهتامم بتدوين املأثورات الشفاه ّية ،خصوصا بعض
الفئات التي مل تكن قبلها قادرة عىل االستفادة من هذا النوع من التوثيق 1رغبة منها يف
الحفاظ عىل مكنون تراثها الشفاهي وسعيا الستدامته.
وهكذا برزت خالل العقود األخرية نزعة واسعة االنتشار ،لدى مجموعة من القبائل
املوريتانية لتوثيق مأثوراتها الشفاهية ،وانتشالها من الضياع والنسيان قبل موت آخر
اإلخباريني من حملتها .ورغم املحاذير املنهجية التي تكتنف هذا املسعى لتدوين التاريخ
يظل محكوما بال ّدفاع عن فضائل األسالف! إال أنه وكام الحظ
الشفاهي ،بالنظر لكونه ّ
األنرثوبولوجي الفرنيس بيار بونت" 2يف السياق الراهن ،الذي ترتافق فيه الكتابة مع الحركة
املتزامنة الختفاء املعلومات الواردة يف املأثور الشفوي أو لترتيثها"»Patrimonialisation« :
عب عنه يف املقام األ ّول يف شكل احتفا ٍء ذايت
( ،)...فإ ّن الطلب عىل التاريخ ،حتى وإن كان يُ ّ
رجعي متمحور حول علم األنساب ،ال يخلو من تأثريات تاريخ ّية فعل ّية عىل متثّل املايض
(التعطّش للمستندات ،البحث عن األدلّة و"الشهادات" ،الخ).

1
2

ولد الشيخ ،عبد الودود ،اإلناسة و/أو التاريخ بني الشفوية والكتابة ،ترجمة :محمد الحاج سامل ،ضمن :بيري بونت أنرثوبولوجيا
مجتمعات غرب الصحراء ،كتاب جامعي من تنسيق :عبد الحميد فائز وأناس بن الشيخ ،مركز الدراسات الصحراوية ،الرباط،2017 ،
ص .146
نفس املرجع السابق ،نفس الصفحة.
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ال يخفى أن عملية نقل الشفاهي إىل نص مكتوب ،قد تعرتيها بعض املحاذير،
بالنظر إىل استخدام املأثورات الشفاهية خالل العقود األخرية من لدن بعض األهايل،
يف محاولتها لتبوؤ مكانة اجتامعية يف خضم التحوالت املتسارعة التي يشهدها املجتمع
املوريتاين ،عرب مسار انتقاله من البادية إىل مجتمع املدينة ،وهو سياق ال يخفى أنه
مغاير ملايض األسالف ،بيد أن الطابع املوغل يف الذاتية ،أحيانا ،الذي طبع تدوين
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بعض هذه املرويات الشفاهية ،يطرح إشكاال عربت عنه الباحثة كاترين الشيخ 1بكون
تدوين املرويات الشفاهية -يف هذه الحالة -ليس دامئا ،عمال محضا من اجل الشفاهية
« »l’oralitéلتدوين الرتاث الالمادي ،بقدر ما ميثل محاولة تلميع « »auralitéروايات
شفاهية بعينها عرب التدوين ،وهو ما قد يلحق تغيريات يف الذاكرة الوطنية.
والواقع أن التهافت األهيل عىل تدوين املرويات الشفاهية للمجموعات القبلية،
رغم كل ما سيق حوله من مالحظات علمية وجيهة ،إال أنه يشكل يف نظرنا إسهاما يف
املحافظة عىل الرتاث الثقايف ،ال ميكن لدارس الرتاث الالمادي التغايض عنه.

 2.2مجهود جمعيات املحافظة عىل الرتاث الالمادي
رمبا ،قليلة هي الجمعيات التي تنشط يف املحافظة عىل الرتاث الالمادي ،ومن
أعرقها الجمعية املوريتانية للأمثورات الشعبية وهي جمعية غري حكومية تم ترخيصها
يف  18يوليو  2011وتهتم بجمع وتصيف الرتاث الالمادي ونرش الوعي بأهمية املأثورات
وإبراز ما ينطوي عليه من إبداعات ومهارات وسعت إلعداد قوائم بأسامء حملة الرتاث
الالمادي البارزين ونقل خرباتهم لألجيال الصاعدة.
وهذه الجمعية أسسها بعد تقاعده الباحث املتميز يف املعهد املوريتاين للبحث
العلمي األستاذ السالك ولد محمد املصطفى طيب الله ثراه وذكراه ،وقد قامت الجمعية
بتحقيق دواوين من الشعر الشعبي .كام نرشت كتابا حول املوسيقى الشعبية الحسانية
بالتعاون مع مجمع املوسيقى العربية يف القاهرة.
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أما الجمعية الثانية التي رصدنا لها جهدا واضحا يف املحافظة عىل الرتاث الثقايف الالمادي،
هي جمعية ميجك لحفظ الرتاث الوطني ،التي تم ترخيصها يف  23أكتوبر  2008وتهتم
بجمع الرتاث الثقايف ،ومن أهم ما قامت به جمع وإحياء ألعاب تقليدية مندثرة وتصنيعها.
كام نرشت كتاب "سوفله" حول األلعاب التقليدية املوريتانية ،ألفته السيدة السالكة بنت
TAINE-CHEIKH, Catherine, « Langues, savoirs et pouvoirs en milieu maure », Nomadic
Peoples, 1998 ; cité par : OULD CHEIKH, Abdel Wedoud, « Anthropologie et/ou Histoire entre
oralité et écriture » in L’Ouest Saharien ; la trajectoire anthropologique de Pierre BONTE, Rabat,
2017, p.83.

1

يحظيه 1وهي إحدى الوجوه النسوية العاملة
يف جمع الرتاث الالمادي وتثمينه .يحتوي كتابها
حول األلعاب عىل عرض مفصل يتناول  100لعبة
تقليدية مع صور كوسائل إيضاح .ولدى هذه
الجمعية أعامل قيمة أخرى تتعلق بالعادات
والتقاليد مل تجد بعد طريقها للنرش.

 3.2إسهام مراكز الرتاث املستقلة للرتاث
ال يوجد حسب علمنا ،سوى مركزين
مستقلني للثقافة والفنون الشعبية ،ينشطان
لوحة عدد  :3غالف كتاب الألعاب املن�شور من
يف مجال املحافظة عىل الرتاث الالمادي يف
طرف جمعية ميجك
موريتانيا ،وال تخفى أهمية هذه التجربة من
خالل مخرجات هذين املركزين ،وتجربتهام املتميزتني ،رغم قلة الدعم ،مام يستدعي
من وزارة الثقافة التعاون مع هذه املراكز الفتية ملواكبة عملها وتشجيعها ودعمها ملزيد
من العطاء من أجل املحافظة عىل الرتاث الالمادي.
 2.3.1مركز الثقافة الشعبية
حصل هذا املركز عىل ترخيص للبدء يف مزاولة أنشطته يف شهر أغسطس سنة ،2013
ويوجد مقره يف العاصمة نواكشوط ويضم كوكبة من الباحثني أبرزهم األستاذ الجامعي
محمد ولد الربناوي ،إضافة إىل باحثني شبان من بينهم مديرة املركز التي لديها إسهامات
علمية قيمة يف دراسة الرتاث الثقايف الالمادي مبوريتانيا 2وتتلخص أهداف مركز الثقافة
الشعبية يف النقاط التالية:

1
2

منت يحظيه ،السالكة ،سوفلة :ألعاب تقليدية موريتانية ،نواكشوط ،ط .2013 ،2
الربناوي ،لعزيزة ،2010 ،املرأة البيظانية من خالل االمثال الحسانية ،نواكشوط؛ ،2012صورة الرجل يف الثقافة الشعبية ،نواكشوط،
 ،2015األصوات والحركات يف اللهجة الحسانية بني األصل والتأصيل ،مركز الدراسات الصحراوية ،الرباط.
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–إعادة االعتبار للثقافة الشعبية وتثمينها،
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–ترقية البحث والتكوين يف ميدان الثقافة الشعبية،
–جمع ودراسة وتوثيق ونرش الثقافة الشعبية،
–تنمية املصادر البرشية يف مجال املحافظة عىل الرتاث،
–العمل عىل توفري الرشوط املالمئة لحفظ وصيانة املوروث الشعبي،
–نقل الثقافة الشعبية إىل األجيال الصاعدة،
منجزات املركز:
نظم املركز محارضات وملتقيات والندوات ودورات تكوينية عامة ومتخصصة :يف
جوانب مختلفة من الثقافة الشعبية:
–دورة عامة يف الثقافة الشعبية،
–دورة تعليم أمناط وتقاليد وعادات حياة النجعة والرتحال (لفريگ) لدى البدو،
(تضمنت رحلة تتخذ شكل املضارب البدوية (لعزيب) تجمع طريقة التعليم
بني العروض النظرية وامليدان).
–دورات يف تعليم الشعر الشعبي (لغن) ويف تاريخ الفن الحساين الطريب (أزوان).
–دورات يف تعليم اللهجة والثقافة الشعبية البوالرية،
–دورة يف تعليم اللهجة والثقافة الشعبية الولفية،
مكتبة املركز:
ميتلك املركز مكتبة تتألف من عدة أجنحة هي:

–مكتبة صوتية تحتوي رصيدا نادرا من تسجيالت الفن الطريب الحساين (أَ َز َوانْ)
ول ْغ َن ،إضافة إىل تسجيالت أخرى من مختلف جوانب املوروث الشعبي املروي،
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–وحدة األفالم الوثائقية :نظم املركز حملة للتوثيق بالصوت والصورة ،استهدفت
تسجيل أمناط حياة البدو ال ُّرحل ،كام قام بجمع الكثري مام أنجز من أفالم
وثائقية حول هذا املوضوع،

– مركز توثيق ،يحتوي عىل كتب ودوريات ورسائل أطاريح .كام يضم عددا من
املخطوطات تشمل الفقه وكتب السري واملناقب واألنساب ...تتناول جوانب من
قضايا املجتمع التقليدي ومشاغله عىل مدى القرون األربعة املاضية .باإلضافة
إىل مكتبة إلكرتونية :تحتوي عىل رصيد مهم من الكتب املتخصصة.
 2.3.2مركز ترانيم للفنون الشعبية
حصل هذا املركز عىل ترخيص للعمل سنة  2017واقترص مجال اهتاممه عىل إحياء
ألوان محددة من الرتاث الفني الشعبي املوريتاين هي :املدح ،بنجه ،لعب الدبوس،
دكَداكَة ،تكَره ...وقد عمل بجد عىل إعادة االعتبار لهذا املوروث ومامرسيه وفق مقاربة
الفن يف خدمة الحقوق وتبعا لألهداف التالية:1
–املساهمة يف حفظ ،واستدامة الفنون الشعبية ،ومتكني مامرسيها من حقوقهم،
–تحفيز الشباب للعودة للموروث الثقايف الالمادي وتعزيز األدوار الثقافية
واالجتامعية للمرأة،
–العمل عىل تدريس الفنون الشعبية ،وجعلها قادرة عىل مواكبة التغريات
الثقافية واالجتامعية.

لوحة عدد  :4مل�صق مهرجان ليايل املدح
(تراث �إن�شاد ديني)

1

راجع :التقرير السنوي ،ملركز ترانيم ،لسنوات  ،2020 ،2019 ،2018نواكشوط 36 ،صفحة.
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وقد نجح مركز ترانيم للفنون الشعبية يف خلق
تجربة متميزة ،يف مجال املحافظة تراث اإلنشاد
الديني للمدح النبوي ،فعىل مدى سبع سنوات من
تأسيسه ،ووفق يف تنظيم  7دورات من مهرجان لیايل
املدح ،كل سنة ابتداء من ليلة  17شهر رمضان ،ولقي
إقباال منقطع النظري من طرف سكان مدينة نواكشوط،
فساهم يف تثمني وإحياء هذا الرتاث الروحي ،ونفض
الغبار عنه ودراسته والتعريف به ،واجتذب املهرجان
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عرشات املداحني والفاعلني واملهتمني باملوروث الشعبي من عموم الرتاب الوطني للمشاركة
يف مختلف فعالياته ،واستطاع مركز ترانيم تأسيس مكتبة سمعية برصية ،تحتوي تسجيالت
تراث املدح ،تحتوي عىل آالف الساعات من حصاد دورات املهرجان املاضية.
كام عمل املركز عىل تغيري النظرة االجتامعية ملامرسة الفنون الشعبية ،فشجع
الشباب وعددا من الشيب ،عىل االنخراط يف مامرسة الفنون الرتاثية ،خصوصا املدح
وبنجه ،مام ولد لدى املداح اعتزازا بهويته وبفنه ،وأقنعه بإمكانية مامرسة فنه كمورد
رزق ،حتى غدت مشاهد بث وصالت من الفنون الشعبية متواترة يف القنوات املحلية،
بل محببة لدى املشاهد ،هكذا ساهم مركز ترانيم يف تخليص من يؤدون الفنون الشعبية
من عقدة نظرة اجتامعية رجعية ،كانت وال زالت ترى يف تعاطي ومزاولة فنون الغناء
والرقص الشعبي مامرسة غري رشيفة !!! والواقع أن هذه النظرة وليدة تقسيم شبه
رشائحي موغل يف القدم ،ال يجاري تحوالت الزمن.
وقد دأب املركز سنويا عىل القيام برحلة بحثية وإنتاجية إىل املناطق الداخلية،
الهدف منها التعرف عىل الفنون الشعبية يف هذه املناطق ،وتوثيقها والتعريف مبامرسيها،
وأتاحتها للجمهور عىل منصة رقمية.
وبدعم من الصندوق العريب لدعم الثقافة والفنون (آفاق) نظم مركز ترانيم قافلة
لجمع وتوثيق تراث املدح داخل موريتانيا ،بهدف اكتشاف مواهب خارج دائرة الضوء،
يف مختلف أنحاء الوطن ،وعمل عىل تدريبهم عىل فنيات اإللقاء والعرض أمام الجمهور،
ومن ثم مواكبتهم للمشاركة يف مهرجان ليايل املدح النبوي.
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وقد طرح مركز ترانيم يف السوق املحيل ،خالل شهر نوفمرب  ،2019أول ألبوم
لرتاث املدح النبوي يف موريتانيا ،حمل عنوان "أسيك" يحتوي عىل  26مدحة مبشاركة 6
مداحات .مع كتاب مرفق باللغتني العربية واإلنجليزية .هذه الوثيقة املرفقة باأللبوم
ت ُعد أهم محاولة بحث رصني تم إنجازها ،لحد اآلن حول املدح ،بالنظر إىل أنها حصيلة
أربع سنوات من البحث واملراجعة ،لفريق عمل يتألف من باحثني وفنيني وكتاب
وموسيقيني موريتانيني تحت إرشاف املركز.

وخالل السنوات املاضية واكب مركز ترانيم اهتامم الباحثني والطالب والكتاب
بالفنون الشعبية ضمن مواضيع عدد من الرسائل البحوث الجامعية أنجزت يف جامعة
نواكشوط العرصية وبجامعات يف املغرب وفرنسا حول عنارص من الفنون الشعبية
املوريتانية ،ومل يتأخر املركز يف تقديم مساعدته للباحثني ،بالوثائق والتسجيالت إلنجاز
أعاملهم.
يتوفر املركز عىل قاعدة بيانات تختزن سريا ذاتية لعدد كبري من املداحة الشعبيني،
ويسعى إىل رقمنة هذا املحتوى ،لجعله متاحا للجميع وتتسنى االستفادة منه ،عىل
الوجه املطلوب .يعكف املركز عىل مرشوع إلصدار ثالث كتب حول تراث املدح النبوي
تتناول مختلف مدارس املدح (مدراس شامل ،وجنوب ،ووسط موريتانيا) ،خاصة أن هذا
املوروث بات يتهدده تغيري رسيع ومحاوالت تحوير مستمرة تقتيض الرسعة يف التدخل
لتوثيقه الحفاظ عليه .ويتوفر مركز ترانيم عىل موقع عىل األنرتنت 1وعىل قناة عىل
اليوتيوب ،تضم ما يزيد عىل ما يربو عىل أربعامئة فيديو من مختلف األمناط املوسيقية
الشعبية ،كلها من إنتاج ترانيم.
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خامتـــة
يتضح مام سبق ،أن التجربة املوريتانية يف املحافظة عىل الرتاث الالمادي وتثمينه
بدأت منذ سنة  1975يف وقت مبكر ،بعقود قبل تبني منظمة اليونسكو سنة 2003
التفاقية الحفاظ عىل الرتاث الثقايف الالمادي ،ورغم الحصيلة الطيبة إجامال لهذه
التجربة ،إال أنها تحتاج إىل تقييم ومراجعة ،وال يخفى عىل الدارس أن عدم القيام بجرد
كامل للرتاث الثقايف املوريتاين الالمادي ،من أهم املآخذ البارزة عىل تجربة ثرية يربو
عمرها عىل  45سنة ،توفرت لها إمكانيات مادية كافية للقيام ذلك ،بفضل مشاريع
متويل كبرية مثل مرشوع صيانة وتثمني الرتاث الثقايف املوريتاين  2003-2001غري أنه مل
يستثمر مع األسف إال القليل جدا يف الرتاث الالمادي.
اليوم ،أمام حجم التهديدات التي تواجه الرتاث الالمادي ،بفعل تحوالت متسارعة،
يدفعها تيار عوملة جارف ،نلمس أبرز تجل لها يف االستنساخ الصيني لعنارص من تراث
الزخرفة الداخلية للخيام البدوية!!! وبيعها يف السوق املوريتاين ،وهو عدم احرتام صارخ
مللكية فكرية تراثية 1قد يهدد متاديه بالقضاء عىل املعارف التقليدية املتعلقة بهذه
الزخارف وغريها .مام يستدعي العمل برسعة لوضع اسرتاتيجية للمحافظة عىل الرتاث
املوريتاين الثقايف بشقيه املادي والالمادي ،وفق مقاربة ينبغي أن تنبني عىل اقتصاد
إبداعي ،يؤسس لصناعة تراثية إبداعية فعلية.
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ومن نافلة القول إن الرتاث املوريتاين الثقايف الالمادي ميتلك مقومات نجاح لخلق
صناعة تراثية إبداعية ،ملا يتمتع به من ثراء التجربة اإلنسانية املحلية وأصالة ثقافية
وخصائص مجالية ،مبا يجعله قابال للتسويق ضمن اقتصاد اإلبداع ،وهذا ما تفطن له
باحث سعودي 2طرح أفكارا غاية يف األهمية لتسويق الرتاث الثقايف املوريتاين الالمادي،
معتربا أنه يشكل" :ذخرية اقتصادية ومخزناً هائالً لتعليب الثقافة املحلية وجعلها تحمل
1
2

راجع بهذا الخصوص :آيت تفايت ،حفيظة وأيده الهالل ،أحمد مولود" ،حامية الرتاث الثقايف التقليدي يف قانون املؤلف :بني امللك العام
والخاص" ،مقال حصل عىل املوافقة لنرشه بجلة املؤسسة التونسية لحقوق املؤلف.
الربيدي ،عبد اللّه ،موريتانيا ...أملاس ُة ُمغ ََّبة! عىل رابط اإلنرتنت /https://atharah.com/mauritania-a-dusty-diamond

قيامً اقتصادية مضافة كيف يكون ذلك؟ يف هذا السياق ،أشري إىل أنني ال أؤمن بتسليع
الثقافة كام هو الحال يف سياقات املجتمعات الحديثة يف ظل النيوليربالية املتوحشة،
ولكن بجعل الثقافة راف ًدا تنمويًّا ،يجلب ثروات ،ويخلق وظائف وفق الوترية املالمئة
ألوطاننا "...انتهى االستشهاد.
غري أن إدخال الرتاث املوريتاين ضمن دورة اقتصاد اإلبداع الرتايث ،لن يتأىت إال من
خالل كرس حالة الجمود التي ترخي بسدولها عليه ،والرشوع يف وضع اسرتاتيجية ذات
بعد تشاريك بني الدولة ومختلف الفاعلني للمحافظة عىل الرتاث الثقايف ،عىل أن تويل
هذه االسرتاتيجية للبحث يف الرتاث مكانة مركزية ،سبيال للمحافظة عليه؛ إذ ال ميكن
تثمني عنرص من عنارص الرتاث من غري دراسة وبحث ،وأن تعمل عىل سد النقص الكبري
يف التكوين يف اختصاصات الرتاث الثقايف عموما ،وتسعى إىل نرش الوعي بأهميته بكل
الطرق ،ومن خالل إدراج مادة للرتبية الرتاثية يف املدارس ،عساها تعوض أو تقوم مقام
ما كانت تقوم به الجدات قبل الثورة الرقمية وانتشار األلعاب اإللكرتونية من نقل للقيم
األصيلة عرب الحكايات واألمثال الشعبية.
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ومن الرضوري مراجعة اإلطار املؤسيس الستحداث مؤسسة تُعنى بإحياء الرتاث
الثقايف وتثمينه باستدامة واستغالله استغالال أمثل ،اعتامدا عىل كفاءات تعمل وفق
عقلية ابتكار صناعات إبداعية ،يف الصناعة التقليدية وتعمل من بني أمور أخرى عىل
تطويرها باالستعانة بفن التصميم ،مع محافظتها عىل روح الرتاث .أن تكون قادرة عىل
سبيل املثال ال الحرص ،عىل تسويق تراث إميراكَن للتداوي مبشتقات سمكة البوري (أزول)
وفق التوجه العاملي للعالج الطبيعي .وأن تعمل عىل نقل بعض األلعاب التقليدية
إىل ألعاب إلكرتونية .وأن تُعزز إنجازا كان قد حققه بعض املوهوبني من املرشدين
السياحيني يف والية أدرار موريتانيا منذ سنوات ،إثر تراجع السياحة الصحراوية سنة
 ،2007بانتقالهم المتهان فن الحكوايت ،واستطاعوا يذلك تسويق أنفسهم باسم "حكوايت
الصحراء" من خالل عملهم عىل تطوير أدائهم لفن الحكايات الشعبية املوريتانية وبعثه
من مرقده ،بفضل حكايات كانوا يرتجمونها للسياح ويأثثون بها وقتهم ليال يف القفار بني
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الكثبان الرملية ،مام سمح لبعضهم الحقا بتنظيم رحالت سنوية لتقديم عروض حكواتية
لحكايات "الصحراء" -كام يسمونها-أمام جمهور يف فرنسا ،وقد توسعت تجربة بعضهم
خالل السنوات األخرية حتى شملت تقديم عروض أمام تالميذ بعض املدارس االبتدائية
الفرنسية ،مام مكنهم من إحياء جزء من الرتاث الالمادي وتثمينه وخلق مهنة لكسب
العيش.

لوحة عدد  :5لقطة لأحد "حكواتي ال�صحراء" بفرن�سا
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درس التراث الثقافي غير المادي ...مقاربة نظرية
تحليل "ما بعد حداثي"
�أ .د .نهلة �إمام

(*)

امللخ�ص

(*)

أكادميية الفنون ،جمهورية مرص العربية.
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تقدم الورقة محاولة لتفكيك اإلرث النظري املرتاكم عرب قرن من الزمان انفقه
الباحثون يف مجال دراسة الرتاث الثقايف غري املادي؛ باحثة عن أسباب وقوف الدرس يف
الرتاث عند مرحلة الدراسات الكالسيكية يف التحليل والتفسري وابتعاده عن االتجاهات
الحديثة التي تظهر كفقعة تحاول أن تتخذ زاويا مغايرة للرؤية وال يستمر عملها فرتة
طويلة ألسباب عدة لعل أهمها يف العامل العريب هو صعوبة النظرية التي مل يجتهد
أصحابها يف تبسيطها وتقديم براهني عىل ما تطرحه من قضايا وبالتايل سار يف دربها
عدد ضئيل من امل ُتخصصني واستوحش طريقها العدد األكرب ،وما نطرحه هنا هو إضاءة
عىل نظرية أو اتجاه فكري وجد له موقعاً يف عامل املعرفة عىل استحياء منذ النصف
الثاين من القرن العرشين ،كام ينطوي طرحنا عىل دعوة إىل مراجعة حالة الطأمنينة
الفكرية التي ارتكنت إليها الدراسات التي اعتمدت عىل تصنيفات وقوالب ونظريات
جاهزة وموضوعات مكررة .من خالل أمثلة تطبيقية من مجاالت العادات واملعتقدات
واملعارف الشعبية .فعلم يدرس ثقافة اإلنسان البد أن تتطور وتتعدد زوايا الرؤية فيه
لتُواكب تطورات تلك الثقافة التي بدأت من مرحلة جمع الطعام إىل أن وصلت إىل
البحث عن الرفاهية ،فجاءت "ما بعد الحداثة" كدعوة تشبه دعوات العودة إىل الطبيعة
ومواكبه لها ،وتطبيق اتجاه ما بعد الحداثة عىل مجال الرتاث غري املادي ميكن أن ننظر
إليه بوصفه تقدير لهذا الرتاث ومحاولة لخلق آليات تفسري من داخل قيم الجامعة؛
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حيث يُنظر إىل العنرص الثقايف يف بيئته الطبيعية وكمنتج انتجته جامعة برشية تنتمي
.إىل زمان ومكان محددين نابذه التفسريات الكلية
، معارف تقليدية، فلكلور، ما بعد الحداثة، تراث غري مادي:كلامت مفتاحية
.معتقدات شعبية

Abstract

اجمللة العربية للثقافة

This paper presents an attempt to deconstruct the theoretical legacy accumulated over a century that researchers have spent in studying intangible cultural
heritage; Looking for the reasons for why these studies stopped at the stage of
classical theories in analysis, far from modern approaches that appear as bubbles
trying to take a different angle of analysis but its work does not continue for a long
period for several reasons, perhaps the most important of which in the Arab world
is the difficulty of the theory which did not strive to simplifying it and presenting evidence for the issues it raises. Consequently, a limited number of specialists
followed its path, and the largest number loathed its way. What we present here is
an illumination of a theory or an intellectual trend that has found its place in the
world since the second half of the twentieth century, our proposal also includes a
call to review the state of intellectual tranquility upon which studies depended on.
Through applied examples from the areas of habits, beliefs and traditional knowledge. A science that studies human culture must evolve and multiply its methods,
theories and angles of vision. Postmodernity presents a vision that involves criticism of generalization and holistic views, so “postmodernity" came as a call similar
to “return to nature" calls, and the application of postmodernity trend to the field
of intangible heritage is an attempt to create interpretation mechanisms within the
group’s values.
Key words: Intangible Cultural Heritage – Postmodernity – Folklore – Folk
beliefs – Traditional Knowledge.
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مقدمــة
هي محاولة لتفكيك اإلرث النظري الذي تراكم يف مجال دراسة الرتاث الثقايف غري
املادي الذي مرت دراسته بعدد من املراحل ميكن أن ننظر إىل بعضها كمدارس كربى
استقرت عرب عقود طويلة ومدارس نظرية تظهر كفقعة تحاول أن تتخذ زاويا مغايرة
للرؤية واتجاهات جديدة للتحليل وال يستمر عملها فرتة طويلة ألسباب عدة لعل
أهمها يف العامل العريب هو صعوبة النظرية التي مل يجتهد أصحابها يف تبسيطها وتقديم
براهني عىل ما تطرحه من قضايا وبالتايل سار يف دربها عدد ضئيل من املتخصصني
واستوحش طريقها العدد األكرب ،وما نطرحه هنا هو إضاءة عىل نظرية أو اتجاه فكري
وجد له موقعاً يف عامل املعرفة عىل استحياء منذ النصف الثاين من القرن العرشين ،لكنه
تبلور ليظهر يف نهاية العقدين األخريين من القرن نفسه ،وهو يف الوقت نفسه دعوة
إىل مراجعة حالة الطأمنينة الفكرية التي ارتكنت إليها الدراسات التي اعتمدت عىل
تصنيفات وقوالب ونظريات جاهزة وموضوعات مكررة يف مجال يعد اإلبداع يف درسه
أحد الرشوط األساسية لظهور منتج فكرى يضيف إىل املجال وال يستنفذ موارده بال
عائد .من خالل أسئلة مرشوعة وجديرة بعرص اتسعت فيه آفاق املعرفة وتيرست سبلها
حتى بات التمسك بقوالب فكرية هو محاولة للقذف مبجال ظهوره كان ثورياً مبقاييس
عرصه إىل دائرة رجعية بامتياز .فعلم يدرس ثقافة اإلنسان -الكائن الوحيد القادر عىل
أن يعيش يف كل البيئات ويف ظروف حياتية متباينة وموارد تتفاوت يف إمكانياتها فيخلق
الثقافة كاستجابة لتلك الظروف ويف محاولة لتطويعها-البد أن تتطور وتتعدد مناهجه
ونظرياته وزوايا الرؤية فيه لتواكب تطورات تلك الثقافة التي بدأت من مرحلة جمع
الطعام إىل أن وصلت إىل البحث عن الرفاهية وسبل السعادة.
احتاج العلامء دامئاً إىل تفسري عنارص الرتاث "الشعبي" يف ضوء نظريات كربي
تستنطق الواقع وتنظم مواده يف مصفوفات تفرس عمله بني الشعوب ،بدأت بنظريات

اجمللة العربية للثقافة

تطور نظريات الرتاث

101

اجمللة العربية للثقافة
102

"كالسيكية" ثم معارصة فحداثية لرتجع إىل نقد النظرة الكلية ملواده فتعود لتطلق دعوة
ما بعد الحداثة كاتجاه يقدم رؤية تنطوي عىل نقد التعميم والنظرات الكلية ،فجاءت
"ما بعد الحداثة" كدعوة تشبه دعوات العودة إىل الطبيعة ومواكبه لها ،وتطبيق اتجاه
ما بعد الحداثة عىل مجال الرتاث غري املادي ميكن أن ننظر إليه بوصفه تقدير لهذا
الرتاث ومحاولة لخلق آليات تفسري من داخل قيم الجامعة؛ حيث يُنظر إىل العنرص
الثقايف يف بيئته الطبيعية وكمنتج أنتجته جامعة برشية تنتمي إىل زمان ومكان محددين
نابذة التفسريات الكلية التي تربط بنيوياً بني عنارص ترى أن يف الربط بينها تعسف حيث
ال رابط أساساً .متوخية طريق العلوم الطبيعية بدأت علوم االنرثوبولوجيا والفلكلور
بنظريات تفرس ظواهره وعنارصه من خالل رؤية تطورية؛ فكل عنرص بدأ بشكل وتطور
إىل أخر ليصل اىل مرحلة "أعىل" ورواد مثل السري ادوارد تايلور وجيمس فريزر قادوا
هذا االتجاه فاملجتمعات مرت مثالً مبراحل السحر فالدين ثم العلم ،وجاءت النظرية
الوظيفية لتجتاح تفسري قضايا الرتاث وعنارصه وتجذب أكرب عدد من املريدين إىل
يومنا هذا ومن ابرز روادها بروبيسالف مالينوفسىك ورادكليف براون وإيفانز برتشارد،
واستمر تنوع املداخل النظرية ليظهر تفسري ماركيس ثم بنيوي ولكن الواقع امليداين
يخربنا ان عنارص الرتاث غري املادي مرنة وقابلة للتفسري من قبل عدة مداخل نظرية يف
وقت واحد وانه باإلمكان ظهور عنرص يخرج النظرية عن طورها ويجعلنا نراجع موقفنا
منها .فالرتاث غري املادي هو صنيعة اإلنسان ومنتجه الذي طوره عرب حقب ليتكيف مع
البيئات املختلفة ويخلق طرائق للتفاعل تحافظ عىل استمرار البناء االجتامعي ومتاسك
أنساقه .ولعلنا من خالل استقراء منتج تلك النظريات نصل اىل القول ان النظرية
الوظيفية التي استطاعت من خالل قضاياها أن تقدم تفسريات "منطقية" لعنارص
الرتاث غري املادي سواء من حيث تواجدها أو استمرارها ومقاومتها للفناء بادئة بوضع
العنرص الثقايف الراهن وليس بأصله التاريخي وتطوره ،حيث يعد االتجاه الوظيفي
اتجاه عقيل محافظ يهدف إىل رؤية املجتمع يف صورته املتوازنة املستقرة عىل اعتبار أن
التوازن والتكامل هام الحالة الطبيعية للمجتمعات ،إىل حد إنكار الرصاع يف كثري من

الحاالت ،وتلك هي زاوية التفسري والتحليل من وجهة نظر رواد املدرسة الوظيفية الذين
يعدون هم رواد علم األنرثوبولوجيا يف نفس الوقت وأصحاب الدراسات الرائدة التي
اختارت يف بداية بزوغ الدراسات األنرثوبولوجية مجتمعات بصفات محددة يغلب عليها
االنعزال والتجانس وكان االتجاه السائد هو الدراسة الكلية للمجتمع بتداخل أنساقه
وتشابكها من خالل مناهج محددة وجاءت نتائج معظم تلك الدراسات تشري إىل التوازن
والدوافع الوظيفية لعنارص الرتاث الثقايف غري املادي الذي كان النظر إليها بوصفها
الثقافة التقليدية السائدة يف تلك املجتمعات .تطورت الدراسات الحقلية تطورا ً كبريا ً
وظهرت مناهج جديدة يف األوساط العلمية الغربية التي ازدهرت فيها تلك الدراسات
لتواكب املتغريات التي فرضت نفسها بفعل العوامل االقتصادية والسياسية والتاريخية
والتي ألقت بظاللها عىل الدراسات األنرثوبولوجية.

تفكيك الر�ؤية للعنا�رص ال�شعبية
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عانت الثقافة الشعبية كثريا ً من تناول عنارصها من قبل الدارسني من خالل أطر
كلية واجتهد الباحثون يف كثري من األحيان يف خلق روابط بنيوية بني املامرسات والعنارص
محاولني الوصول إىل ما اعتربوه أشكال متنوعة لألداء لنص اجتامعي واحد أو متشابه يف
بعض الحاالت ،أو توسيع زاوية الرؤية والبحث عن ما وراء االعتقاد أو املامرسة الذي
هو لب الدرس وليس الرصد الذي ميكن اعتباره مرحلة من مراحل البحث وليس غايته،
عىل أهميته ،فرصد العنرص مرات عديدة ال يُتوقع منه أن يفيض إىل استخالص نتائج
جديدة بل يؤدى إىل اجرتار النتائج وقتل لفرص استنطاقه الجادة .فكان التعميم وربط
العنارص والبحث بعمق عن هذا الرابط هو شغل العلامء وهو أساس كل نظرية عامة،
فالتخصيص كان دامئاً عدو النظريات العامة إىل أن ظهرت النظريات التي ميكن أن
نطلق عليها "نسبوية" يف إشارة إىل نظرية النسبية يف العلوم الطبيعية .وعلم موضوعه
الثقافة الشعبية هو مجال الختبار نسبية العنارص وربطها بكل ما هو محيل حتى
وان تشابهت وحداته ،وهى بالرضورة متشابهة مع غريها من املجتمعات هذا التشابه
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امللفت الذي سعى املتخصصون إىل تفسريه من مداخل نظرية عديدة ،وبات من اليسري
اليوم إجراء تدريب نظري عىل عنرص من عنارص الرتاث غري املادي ومحاولة تفسريه من
مداخل نظرية عدة ،وهو تدريب مثري ومن أبرز نتائجه بالنسبة يل أن النظرية منبعها
عقل املتخصص وليس العنرص وال امليدان وأنه ندر أن يظهر عنرص من عنارص الرتاث غري
املادي يستعىص تحليله من خالل أكرث من مدخل نظري واحد.
وكغريها من االتجاهات النظرية التي سبق واجتهد العلامء يف اتخاذها كمداخل
لتناول وتفسري عنارص الثقافة الشعبية مثل النظريات التاريخية "التطورية" والجغرافية
"االنتشارية" والوظيفية واملاركسية والنفسية والبنيوية والحداثة كام ذكرنا نظن أنه البد
من إلقاء الضوء عىل تطبيق اتجاه نظري جديد نسبياً وهو "ما بعد الحداثة" عىل درس
الثقافة الشعبية دون أن ينطوي طرحنا هنا عىل تبني النظرية أو الدعوة إىل اتخاذ زاوية
رؤيتها مدخالً أحادياً للتفسري ،لكنه حق علم مستقر وهام ومؤثر يف الحياة املعرفية
أن يستفيد من االتجاهات النظرية جميعها وأن ينقدها أو الوصول إىل نتيجة سلبية
لتطبيقها يف مجال الثقافة الشعبية مؤمنني بأن النفي واإليجاب نتيجتني معتربتني دامئاً
يف البحث العلمي.

ما بعد احلداثة بني نظريات تف�سري الرتاث

اجمللة العربية للثقافة
104

وقبل الخوض يف تطبيق أحدث الرؤى النظرية التي دعا إليها العديد من املتخصصني
والتي قادتها فرنسا يف دعوة ما بعد الحداثة كحركة فلسفية أكرث منها نظرية يف العلوم
االجتامعية ولكنها كانت رد فعل للثورة الصناعية وما تركته مام ميكن وصفه من البعض
بالسلبيات عىل حياة اإلنسان -مع التسليم بكل إيجابياتها -فإن الظالل التي ألقت بها
عىل سعادة اإلنسان وصحته وتفاعله مع الطبيعة ما كان للفالسفة أن يغفلوها .قبل
هذه اإلطاللة يجب أن ننوه إىل أن النظر إىل ما بعد الحداثة بوصفها نظرية تحمل قضايا
هو رأي يحتمل النقد فهي فيام نرى ال تعدو إال أن تكون اتجاه للرؤية فيه من احرتام
النسبية الثقافية الكثري وإن هذا الكثري من شأنه أن يعطل كل ترابط "منطقي" بني

النظائر الثقافية ،1كام ميكن النظر إىل اتخاذها موقف رافض متاماً لكل "املطلقات" عىل
أنه من شأنه أن يفقد الرتاث غري املادي خاصية هامة من خصائصه التي متنحه الدينامية
ويقطع صالت بني الثقافات ما انقطعت يوماً من قبل ظهور أدوات االتصال الحديثة،
فام بالنا يف عرص انفجرت فيه آفاق التواصل لتذيب الحواجز الجغرافية والثقافية حتى
شهدنا زمن تلتقي كل الثقافات فيه لقا ًء سلمياً يف سموات مفتوحة ال تحدها حدود
ليعيد العلامء صياغة ما طرحوه من عمليات ثقافية يف أزمنة سابقة حددوها بأنها
"التقارب واالنتشار والنمو املتوازي" ودارت النظريات معظمها حول تلك العمليات
بوصفها أسباب ظهور عنرص ثقايف يف مكان وزمان محددين ،وأصبحت تلك املداخل ال
تلقى قبوالً من دارسني تراكمت املادة تحت أيديهم بفعل التكنولوجيا فانتهت يف الغرب
– كام يجب أن تنتهي يف العامل العريب – كل الفلسفات الكلية األحادية التي تصف حركة
املجتمعات عىل أنها تسري نحو سيادة جنس أو طبقة يف واقع هو خاص مهام تشابه أو
تقاطع مع غريه.
فالرتاث غري املادي لدى ما بعد الحداثة ببساطة ميكن النظر إليه يف إطار ما أطلقوا
عليه التعددية يف العنارص االجتامعية وإعادة االعتبار إىل كل ما هو محىل مع نزعة
تفكيكية تنكر الروابط وتتخذ موقفاً عدائياً من املطلق ،فكل عنرص مهام تشابه مع
غريه من العنارص يف ثقافات أخرى هو خاص بشكل ما تضفي عليه الجامعة من خرباتها
وتاريخها وظرفها البيئي سامت متيزها.

1

وهي عبارة عن ظواهر ثقافية متشابهة توجد يف مختلف أجزاء العامل.
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النظر إىل ما بعد الحداثة عىل أنها -النطوائها عىل كلمة "بعد" – عىل أنها مرحلة
تالية غري دقيق ،فهي زاوية رؤية ميكن أن تتزامن مع زوايا أخرى تكون حداثية أو
وظيفية أو بنيوية ،وهي نظرة ميكن وصفها باملحافظة؛ حتى أن بعض العلامء يطلقون
عىل روادها "املحافظني الجدد" ،ففكرة التتابع الزمني التي قد توحي بها عبارة "ما بعد"
غري واردة متاماً؛ إذ نحن بصدد حالة فكرية تتزامن مع غريها من االتجاهات الفكرية
وزوايا التحليل والتفسري .ولتقريب تلك الحركة الفكرية العامة التي ظهرت يف النصف
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الثاين من القرن العرشين كرد فعل عىل ادعاءات انتهاء املعرفة القدمية وإلثبات فاعليتها
وقدرتها عىل االستمرار والعودة للحياة يجب أن نلفت النظر إىل أن تلك الحركة تناسب
التطبيق عىل مجال الرتاث غري املادي أكرث من غريه من املجاالت املعرفية النطوائه
عىل عنارص هي بطبيعتها قدمية وبالقوة هي تحيي يف عامل حدايث متسارع األحداث
والتطورات .فهي مستمرة وجهود إحياءها -خاصة يف الدول النامية-ليست عسرية،
ودلييل يف هذا دعوات نبذ عنارص استاتيكية معوقة للتنمية يف العامل الثالث والتي ال
تلقى نجاحاً كبريا نظرا ً ملقاومة الرتاث غري املادي يف بعض عنارصه للتغري وإرصاره عىل
االستمرار مام يؤرش إىل قوة الرتاث وتجذره وانتقاله عرب األجيال شفاهة يف حلقات
متشابكة نريد تقوية بعضها ونسعى إىل كرس البعض بشجاعة.
ويقودنا هذا إىل ما تطرحه دعوات "التنوير" التي تحارب التمسك ببعض عنارص
الرتاث والتي تدعو رصاحة إىل هجر القوالب القدمية وتبنى رؤى "حداثية" ،حيث ينظر
مفكري ما بعد الحداثة إىل أن هجر القديم – يف حالتنا عنارص الرتاث غري املادي – ليس
بالرضورة تنوير؛ إذ أن الصيغ القدمية ليست بالرضورة ظالمية وتحتاج إىل كشف الغطاء
القديم عنها لتساير العرص وتتسم بالحداثة ،فرنى أن التناقض الذي تطرحه الحداثة مع
الرتاث هو قضية هشة ووهمية.
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فام بني رضورة الرتاث ،وهي قضية البد أن تشغل الباحثني يف عرص االنفجار املعريف،
منطلقني من التساؤل املبديئ هل نحن محتاجون إىل الرتاث؟ هل الرتاث يحتاج إىل
جهودنا؟ وبني قضية تقديس الرتاث التي مازال بعض الدارسني يتبنوها يف موقف اقل ما
يوصف به هو الرومانسية وأكرث وصف له هو السذاجة .فالرتاث غري املادي فيام نرى
هو كائن حي به كل حسنات الكائن الحي ومساوئه ،هو خربة بعمر البرشية بها من
الخري الكثري الذي مكنها من االستمرار وبها من السيئ الذي قوض لحامليه مكانة معينة
بني املجتمعات ،واستمرارهم يف تداول تلك العنارص هو إرصار عىل احتالل تلك املكانة
والخروج الطوعي من دائرة الحداثة التي ال تتعارض مطلقاً مع التمسك الواعي بالرتاث
وتطويع إمكانياته لخدمة املجتمعات ،فحان وقت صياغة سؤال جريء حول هل من

يخدم من؟ فهل الرتاث يف خدمة املجتمع أم يعمل املجتمع عىل خدمة الرتاث واستمراره؟
والواقع أن كال االتجاهني له رضورته؛ فانتبهت الشعوب واملجتمعات إىل أهمية الرتاث
غري املادي وقيمته النفعية وتوظيفه لخدمة قضايا التنمية املستدامة ،بعد التسليم بأن
الثقافات تحمل عوامل التطور والديناميكية التي من املمكن اإلفادة منها وأن دراسة
العوامل االستاتيكية يف الثقافات وتنحية بعضها والتعامل الواعي معها من شأنه أن يدفع
عمليات التنمية وأن أي تجاهل للرتاث غري املادي هو مغامرة ممكن أن تؤدى إىل تعطيل
جهود التنمية وتهدد استدامتها ،وتبنت املنظامت الدولية تلك الصيحات لتصيغها يف
مجموعة من املبادئ العامة التي تدعو كل الدول إىل وضع صياغات خاصة بها للتطبيق
وفق مقتضيات أوضاعها الخاصة ،فاسرتاتيجية موحدة للتنمية املستدامة ترسي عىل كافة
املجتمعات عىل اختالف ثقافاتها هو بداية فشل برامج التنمية ومهدد رئييس الستدامتها.
ومن اإلنصاف وبعد مراجعة الرتاث النظري لنظرية ما بعد الحداثة أن نخلص إىل
أنه من الواضح أنه تتشارك االنتقادات املوجهة إىل ما بعد الحداثة بالرغم من تعددها
الفكري ،يف الرأي القائل بافتقارها للرتابط املنطقي وعدائها ملفهوم املطلقات كام هو
الحال مع مفهوم الحقيقة .يعترب هذا النقد عىل وجه التحديد أ ّن ما بعد الحداثة ال
أي معنى وتشجع عىل النزعة الظالمية أو الغموض ،وتستخدم النسبوية (يف
متتلك ّ
الثقافة واألخالق واملعرفة) إىل الحد الذي تعطل فيه معظم األحكام املطروحة.
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بعد مرور ما يقرب من قرن عىل دراسة ثقافات الشعوب دراسة منهجية منظمة
سبقتها جهود للمسترشقني والرحالة ورجال الدين ال ميكن تجاهلها-نظن انه البد منمراجعة نقدية هدفها تقييم ما فات وفتح آفاق ملا هو آت يف درس الرتاث غري املادي،
مقاربة تخربنا عن معامل الطريق لعلنا نستطيع أن نتحكم يف مساراته أو نبارك املسار الذي
تسري فيه جهود الدارسني ،محاولني طرح السؤال البديهي :هل معامل هذا الطريق وأهدافه
واضحة للعاملني به؟ من املسئول عن تحديد املسار؟ أم هي جهود متفرقة واجتهادات
يشوبها صدق النوايا وانعدام الرؤية الكلية واختالط الغاية بالوسيلة؟ فكثرية هي األسئلة
التي ترتبط مبوضوع درس الرتاث الثقايف غري املادي ،فهو ليس شيئاً واحدا ً وإمنا أشياء
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متناثرة يربطها رابط يوحد هذا التعدد البادي يف وحدة منطقية .وسؤال عن تفاوت
الوزن النسبي لهذا الرتاث وقدرته عىل التحكم يف حياة األفراد لدى املجتمعات املختلفة؛
يف متصل يبدأ من التمسك املطلق مبفردات الرتاث غري املادي وكأنه قيد مقدس وينتهي
مبجتمعات استطاعت أن تتبني طرق حداثية وتنطلق من قيد الرتاث وتتحىل به كمظهر
من مظاهر األصالة يف املناسبات ،وبني بداية املتصل ونهايته يقع كم هائل من املجتمعات
التي تتفاوت يف رغبتها وقدرتها عىل اتخاذ من مفردات الرتاث غري املادي طرائق للحياة.

ر�ؤية ما بعد حداثية للعادات واملعتقدات واملعارف ال�شعبية:
والختبار هذه الفرضية أو لنقل الرؤية يف تحديد مواقع املجتمعات عىل هذا املتصل
االفرتايض نحاول أن منعن النظر يف بعض األمثلة املختارة يف عدد من األمثلة لتقريب
الفكرة من خالل مجاالت محددة من الرتاث الثقايف غري املادي وهى مجاالت العادات
واملعتقدات واملعارف الشعبية باعتبارهم مجاالت رئيسية وينتج عنهم وترتبط بهم
أشكال إبداعية أخرى تدخل ضمن موضوعات الثقافة الشعبية؛ وهى مجاالت منفصلة
نوعيًا بالرضورة من حيث الخصائص والوظيفة ،فكل مبحث منهم هو مستقل بذاته
وله أهمية كبرية يف الثقافات العربية مام انعكس عىل حياة الشعوب وتراتبها ووضعها
يف موقع معني عىل املتصل السابق ذكره ،والسبب اآلخر يف اختيار تلك املجاالت الثالثة
هو معيار الثبات الذي يشوب عملياتها وعنارصها ،فعىل عكس عنارص الرتاث غري املادي
التي يتدخل اإلبداع الفردي يف نقلها فإن تلك املجاالت يحرص األفراد عىل نقلها عرب
األجيال عن طريق املحاكاة مع السامح بأقل قدر من التغيري الذي يظهر بطيئاً مقارنة
باملجاالت األخرى من عنارص الرتاث غري املادي.
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.	.املعتقدات الشعبية:

املعتقدات هي امليدان األكرث رسوخاُ يف الرتاث غري املادي واملحرك لكثري من عنارصه
ولكن بعد مائة عام من دراسة املعتقد الشعبي إىل ماذا وصلنا؟ مئات من الدراسات
التي تراكمت والتي مل يستفد بعضها من بعض ،فام حاولت أن تجيب عىل سؤال ما
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وراء االعتقاد؟ خاصة أن البحث يف االعتقاد هو بحث يف امليتافيزيقا باألساس وليس
لتشييء املعتقد ،وأن الرصد أو الجمع هو مرحلة من املفروض أن بعض الباحثني
تجاوزوها ليصلوا إىل مرحلة استنطاق املادة الفولكلورية التي ُجمعت ال لتُعرض بل
لتكون كاشفه للمنطق الذي يحكم حياة األفراد وطرقهم الخاصة يف مواجهة الواقع
امللغز يف بعض جوانبه ،فام بالنا نقع يف فخ الخلط بني الوسيلة والهدف بإرصار ،بل
واألخطر أن كثري من داريس املعتقدات استطاع املعتقد أن يخرتق وجدانهم وعقولهم
لينضموا إىل جموع املعتقدين فيام نظنه موضوعاً جديرا ً بالبحث ودليالً ناطقاً عىل قوة
املعتقد وسطوته مام يعد شاه ًدا عىل أن البعض مازال يقبع يف مرحلة "ما قبل الحداثة"
باملعنى الزمني .وتفنيد دراسة عنارص املعتقدات يف ضوء النظريات الكربى موضوعاً
لطاملا شغل املتخصصني يف محاولة البحث عن ماهية املعتقد ووظيفته وقوته ومقاومته
للتغري -إذ اتضح انه أقوى حلقة من حلقات الرتاث غري املادي وأعصاها عىل التغيري-وأن
بعضها يكتسب سمة "العاملية" مع تنويعات يف األداء .فمثالً النظرية الوظيفية والنفسية
والبنائية واملاركسية كانت لهم آراء حاسمه يف املعتقدات فيام ظهرت كتربيرات أو
تفسريات لها واتخذت نظرية الحداثة موقفاً يقاوم وجودها وإن كان ال ينفيه ،لتأىت
مع بعد الحداثة لتقر بقوة املعتقدات الشعبية وتؤكد عىل وظيفتها يف اإلشباع النفيس
لإلنسان وتخاطب جانب من النفس البرشية وتنشطه وتحاول ألول مرة أن تخضعه
للقياس ،فيطفو مصطلح "الطاقة" مبعانٍ مل تكن متداولة حتى وقت قريب وإمنا عرفت
لها املجتمعات املحلية أسامء وتفسريات من تراثها عديدة؛ مثل الحسد والعني والنفس
والقرفة أو حتى تذهب بعض التفسريات أن هذا هو عمل الجن أو الكائنات الغيبية
األخرى التي تسميها املجتمعات بكثري من األسامء التي تطلقها املجتمعات املحلية عىل
الطاقة السلبية التي اجتهدت الدوائر العلمية يف مجال عىل النفس يف تحديد تعريف
لها لتصل إىل إنها :مجموعة من املشاعر واألفكار السلبية يف عقل اإلنسان الباطن كالقلق
من املستقبل والخوف وسيطرة األفكار التشاؤمية واملحبطة واإلجهاد غري املربر وغريها
من األعراض التي تؤدى إىل عدم االستقرار النفيس الذي يتطور ليظهر بعض األعراض
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الجسامنية ،وأن تلك الطاقة تنبعث من بعض األفراد وتؤثر عليهم وعىل املحيطيني
بهم ،وتطور االعرتاف بتأثريات الطاقة بنوعيها السلبي واإليجايب إىل محاوالت قياسهام
والسيطرة عىل انبعاثهام سواء بنرش الطاقة اإليجابية أو بالسيطرة عىل الطاقة السلبية،
ويظهر متخصصون يغلب عىل أدائهم الصبغة العلمية للتعاطي مع مفردات وعنارص
تعاملت معها السيدات كبريات السن يف املجتمعات املحلية سواء بالوقاية أو العالج
بطرائق تقليدية تعيد االتجاهات الحديثة إنتاجها لتعلن بزوغ التفسري ما بعد الحدايث
لعنارص الرتاث ،ما بني العالج بالرقى والتعاويذ أو العودة للبخور وإطالقه يف األماكن
التي يعتقد األفراد برسيان الطاقة السلبية بها ،أو مسح األماكن باملاء وامللح ،أو رشب
مياه تم قراءة بعض األدعية عليها أو تعريضها للنجوم وغريها من وسائل السيطرة عىل
تلك الطاقة .ولجوء أفراد من مجتمعات متقدمة "حداثية" إىل بعض من تلك املامرسات
يف الوقت الراهن هو إعالن رصيح عن االعرتاف مبا بعد الحداثة يف الرتاث غري املادي
كاتجاه فكري ميكن تفسري عنارص الرتاث من خالله.

اجمللة العربية للثقافة
110

واستقراء حال الدراسات التي تناولت املعتقدات الشعبية عىل مستوى العامل
العريب يدلنا عىل خريطة تكشف عن تواتر الدراسات وغزارتها يف بعض موضوعات
املعتقد وتجاهل مستمر لبعض تلك املعتقدات التي تعمل عملها يف عقول ووجدان
األفراد ومن ثم تفاعالتهم سواء مع البيئة املحيطة ومواردها أو مع بعضهم البعض
منتجة لنسق فكرى بات االستقرار من أهم مالمحه ،وهذان التكرار والتكثيف أصبحا ال
يولدا إال عقامً ونظرة سطحية تعتمد عىل ما سبقها من جهد وال تتجاوزه .فمتى يحني
وقت استخالص النتائج وتوظيف ما توصلت إليه الدراسات يف أهداف تطبيقية تخدم
املجتمعات وتساعد عىل إزاحة ما يواجهها من مشكالت ،ومتى تخرج دراسات العامل
الثالث من مرحلة الجمع والرصد للرصد التي باتت تخيم عىل املشهد العلمي؟ ومن هنا
كانت زاوية الرؤية لدى دعاة ما بعد الحداثة التي ترى احرتام الرتاث الحي وتوظيفه يف
قضايا اليوم وعدم اتخاذ أي موقف عدايئ منه بدعوى التحديث أو التنوير أو ما أطلق
عليه البعض تنقية الرتاث ،فنحن نتبنى هنا وجهة نظر تسلم وتعرتف مبا يشوب بعض

عنارص الرتاث غري املادي من سلبيات وال مينعها هذا من اإلميان الكبري بالقوة الكامنة يف
بعض العنارص األخرى القادرة عىل دفع عمليات التنمية ومساعدة اإلنسان عىل أن يحيا
يف بيئات مختلفة بل وإىل أن تصل به إىل الرفاهة والرضا والسعادة .فقط هو موقف
جادي وموضوعي من املتخصصني لتسليط الضوء وتشجيع بعض العنارص عىل االستمرار
وامتالك جسارة الدفاع عن بقاءها ويف املقابل أيضا شجاعة الدعوة إىل التخيل عن
بعضها أو عىل األقل التغايض عن تراجعه يف حياة األفراد واملجتمعات.
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فلتكن فرصة أيضا لطرح السؤال املرشوع عن السبب الذي يكمن وراء ندرة
الدراسات يف املعتقدات الشعبية التي تعرضت إىل االعتقاد يف الروح والتصورات التي
تدور حولها مثالً وهو عنرص ثقايف متداول لدى كل املجتمعات عىل اختالف تراتبيتها
وتصوراتها ومعتقداتها حوله منترشة بشكل الفت ،واألمثلة عىل هذا التجاهل لعنارص
من املعتقدات الشعبية كثرية ،والسبب فيام نرى هو غياب النظرة الكلية والخطة
املمنهجة واضحة الهدف يف مجال الدراسات الفولكلورية .والالفت للنظر كام أسلفنا يف
املثال السابق عن الطاقة ،مع توسيع زاوية الرؤية ،هو تقاطع املعتقدات وارتباطاتها
مع اتجاهات عاملية معارصة يف التفاعل مع البيئة واستخدام مواردها وهو يف جوهره ما
هو إال تفعيل ملا بعد الحداثة التي ال تعترب يف الرجوع إىل هذه العنارص من الرتاث غري
املادي نكوص أو رجوع إىل الخلف وإمنا هو بشكل ما تقدم مستفيد من املايض ،فتعلو
صيحات العودة للطبيعة ودرس الطاقة ورسيانها داعية إىل مامرسات فيها تشابه ويف
بعض األحيان تطابق مع املامرسات الشعبية مثل مجال الطاقة الحيوية والطب البديل
والفنج تشوي واستخدامات بعض املواد الطبيعية مثل امللح وارتباطه بالطاقة اإليجابية
واالستخدامات العالجية والوقائية للروائح والعطور ،واألمثلة يف هذا عديدة وجديرة
بالتأمل لالتجاهات التي غزت العامل وأقنعت الشعوب بالتخيل عن بعض الوسائل
الحداثية والبحث يف مخزونها الثقايف عن حلول ملشكالت اليوم؛ فأي رحلة سلكتها تلك
العنارص لتشكل شبكة من املامرسات تجمع بني البرش عىل اختالف مشاربهم؟ وما
الذي يدفع أفراد يف مجتمع لديه كل أسباب التكنولوجيا وقادر عىل التخيل عن وسائل
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األمس التقليدية أن يبحث عنها ويلجأ إليها ويستغل الوسائل الحداثية يف الرتويج لها؟
ملاذا يجد معالج يف التبت هذا اإلقبال من أناس يقطنون كل بالد العامل الذين يأتون
إليه باحثني عن شفاء آلالمهم ومخاوفهم؟ فهل هي الطبيعة البنيوية للثقافة يف صورتها
النيئة وتشكالتها عرب سياقات مختلفة؟ هي أسئلة مرشوعة بل هي رضورية لنصل إىل
ما ميكن أن نطلق عليه امليتافولكلور.

.	.العادات الشعبية:

اجمللة العربية للثقافة
112

نتناول مجال هام أيضا من الرتاث غري املادي وهو العادات الشعبية ،ومع تحليل
العادات الشعبية تبزغ دامئاً قضية النسبية الثقافية والخضوع ملعايري املجتمع ومقتضيات
الظرف الذي مير به ،واإلنصاف يدعونا إىل أن نقر بأن تقييم أي عنرص ثقايف من خارج
الثقافة هو ظلم لحامليه ولكنه يف نفس الوقت حق ملفكر يرى الثقافة يف كليتها يف
محاولة فلسفية لخلق مبادئ عامة لإلنسانية .وتلك هي فحوى دعوة ما بعد الحداثة
والتي تفكك اإلرث الثقايف لتنسب كل عنرص أو مامرسة إىل زمان ومكان أدوا إىل إنتاجه
ويعمالن عىل استدامته ،فحني ينظر أحد املفكرين إىل قيمة العدالة التي تحققها بعض
الثقافات من خالل تطبيق القصاص أو الثأر ،كعرف مستقر يف بعض املناطق من العامل
العريب ،يف إطار قاعدة "العني بالعني" يراه عىل أن "مجتمع القصاص كان يؤدى إىل زيادة
عدد ذوى العني الواحدة فيه عن عددهم يف املجتمع الذي ال يطبق القصاص" ،1فعىل
ما يف الفكرة العامة من منطقية إال أنها يف الوقت ذاته تنطوي عىل إهامل كامل للسياق
الثقايف واالجتامعي والسيايس الذي أنتج هذه الفكرة ،أو هذا العنرص ،التي ممكن أن
تراها العني الخارجية عىل أنها خسارة عامة يف مقابل مكسب فردى ،فهي نرص لألفراد
وهزمية للمجتمع الذي يضاعف خسارته ،يف حني ميكن النظر من داخل الثقافة لرنى
قوة الردع التي تكمن يف الفكرة التي تحقق ضبط اجتامعي يف بعض املجتمعات التي
تحتاج فيها األطر القانونية املنظمة أن تتواجد بنفس القدر لدى قطاعات املجتمع
املختلفة واشتاملها عىل آليات التنفيذ ،ومع اتساع رقعة انتشار األطر القانونية الرسمية
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وتفعيل آلياتها يرتاجع مفهوم القصاص ويأخذ تطبيق قيمة العدالة إشكاال أكرث عمومية
وأقل فردية فتحل قيم العدالة الشاملة محل قيم القبيلة ،فاستمرار العنرص الثقايف
وتوطنه هو وظيفي باألساس وإغفال املنطق النفعي للرتاث هو تجاهل لواقعيته التي
هي أوىل خصائصه .ومن هنا كانت رؤية دعاة ما بعد الحداثة التي تدعو إىل قياس
العنرص من داخل الثقافة وتقدير النسبية الثقافية فالحكم عىل املامرسات الثأرية مثالً
كأحد األعراف الشعبية والتي تراها معطلة للعدالة الشاملة ومكرسة لفكرة االنتقام
ينطوي عىل إهامل ملنطق املجتمعات املحلية التي ترص عىل أن تتوارث هذا العنرص
الثقايف عرب األجيال دون انقطاع وفق قانون محكم ودون اإلشارة إىل تجاهل نسق عام
يحكم العيش يف مجتمعات متحرضة ،فمن العادات التي تتميز بالرصامة واالستقرار
والتي ترفض بعض املجتمعات املحلية -ولو ظاهرياً -التخيل عنها كام أرشنا "الثأر" ،لكن
املجتمع يخلق طريقاً آمناً للخروج من هذه األزمة يف بعض الحاالت فيشري ميلر إىل أن
القصاص فيه "يبالغ كل طرف فيام أصابه من أرضار ويف إنقاص قيمة األرضار التي أحدثها
يف اآلخرين الذين يعتقدون ،مثلام يعتقد الكثريون ،أن "التساوي" أي االقتصاص يعني
إبادة الطرف اآلخر ،وإذن فالبد من "رجل ثالث" لحل األزمة وإنهاء الجمود بحيث ال
يتمثل عمله يف "حل العقدة" بقدر ما يتمثل يف إقناع كل طرف بأن خيوط هذه العقدة
تشل حركته ،وقد يتمثل عمله يف حل إبداعي مبتكر ،يعرفه كل والد لديه أكرث من طفل
واحد ،وهو إقناع كل طرف بأنه فاز عىل الطرف اآلخر ،أي أن مهمة هذا الفرد الغريب
أن مينع التساوي من التفاقم فتستحيل السيطرة عىل املوقف .1وهذا ما يحدث تحديدا ً
يف مامرسات حل الخصومات الثأرية يف صعيد مرص فيام يطلق عليه طقس القودة الذي
يديره قضاة الدم يف تلك املجتمعات وهم من أشارت إليهم الدراسة السابقة بــ "الفرد
الغريب" حيث أنه ليس أحد أطراف الخصومة ،لكنه هو من تقع عليه مسؤولية حل
العقدة وإيقاف نزيف الخسائر وإنهاء حالة الجمود التي يفرضها قانون الثأر والذي
أوىل قواعده هو التساوي العددي ،فيحكم قضاة الدم العرفيني حلقات دائرة الحل
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بطقوس هي يف األساس رمزية النفراج األزمة ،وهو طقس مكتمل األركان يخرج منه
أفراد دائرة الرصاع منترصين جميعهم إما بإنقاذ حياة الشخص الذي كان من املفرتض
طبقاً لقيم الجامعة أن يفقد حياته كثمن لفعل اقرتفه احد أفراد جامعته القرابية أو
بتعويض الجامعة األخرى مبقابل مادي أو معنوي يتمثل يف قتل رمزي للجامعة األخرى
وإذاللها ،وهو ما نطلق عليه ميكانيزمات الدفاع ضد التصدع يف املجتمع .كام تلجأ
املجتمعات لتقديم الديّة للخروج من دائرة الدم ،فالديّة هنا هي "مثن الفرد" وهو ما
ميكن توسيع الدرس فيه إىل تحديد "القيمة النقدية" للفرد يف الثقافات من خالل عنارص
محددة مثل املهر والدية والدوطة وقامئة املنقوالت الزوجية والهدايا مبختلف فئاتها
والتي تختلف معايري تقديرها يف الثقافات طبقاً لعدة اعتبارات معظمها تعرب عن "رأس
املال االجتامعي" ومنها مكانة الفرد وعائلته ومنط العالقة االجتامعية التي يتم يف إطارها
التفاعل ،ومن املهم اإلشارة إىل أن تلك العنارص تناولتها معظم الدراسات عىل أنها جزء
من طقوس الشعوب وعاداتها دون الربط بينها عىل وضوح الرابط وماديته.
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وينطبق هذا عىل عنارص الرتاث غري املادي كافة التي تتسارع الدول يف العقود
األخرية عىل االحتفاء بها وتسجيلها وتقدميها يف املحافل الدولية كوجهة تحاول أن تقنع
العامل أنها حية وأنها متارسها يف عامل اليوم مهام بلغت تلك الدول من درجات التقدم
والحداثة ،وأي دليل أقوى من هذا عىل االعرتاف بالرتاث غي املادي من زاوية ما بعد
الحداثة ،فالدرس اآلن هو درس االستنطاق للامدة الشعبية يف ضوء منطق ما ترتضيه
الجامعة وتحض األفراد عىل االلتزام به يف ضوء أعراف مستقرة تنزلها منزلة القانون
الذي يجب تفسريه من داخل الثقافة ويف إطار كىل يُخرج تفاصيل العنارص من العزلة
التي فرضتها عليه الدراسات والتي تيش بتكدس ال تراكم كام سبق وارشنا .ولعل األمثلة
السابقة تؤرش بقوة إىل اتخاذ ما بعد الحداثة زاوية للتحليل لعادات شعبية مازالت
تعمل عملها يف املجتمعات حتى الوقت الحايل بعد كل جهود التحديث والدعوات إىل
التغيري يف العادات.

فكل عام بالنسبة إىل ما بعد الحداثة هو خاص بشكل ما .والعادات تحديدا ً من
أكرث املجاالت التي تتمتع باملرونة والقدرة عىل التكيف مع مقتضيات الواقع حيث أنها
يف عموميتها هي ظروف متشابهة مير اإلنسان بها يف كل مكان سواء بالنسبة لدورة
حياته أو احتفاالته باملواسم واألعياد أو األعراف التي تحكم التفاعالت بني أفراده يف
الحياة اليومية ولكنها يف الوقت ذاته تنتج منطاً من التفاعل خاص باملجتمع بل وتختلف
باختالف األبعاد االجتامعية داخل املجتمع الواحد واألمثلة عىل هذا كثرية.

.	.املعارف الشعبية:
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الحال أكرث وضوحاً يف التعاطي مع املعارف الشعبية كمبحث من مباحث الرتاث غري
املادي ظهر دامئاً يف اختيارات الباحثني لكن دون أي جهد علمي مكتمل ملحاولة التأطري
النظري لها وتحديد موضوعاتها تحديدا ً يلغي حالة االلتباس التي تشوب التعاطي معها،
والسبب ال ميكن إال أن يكون كسل معريف واالرتكان إىل قوالب وضعها األولون بجهد
فذ جذب التابعني فوقعوا يف رشك تقديس القالب واستسهال استخدامه دون اإلفادة
من قراءة مختلفة للجهود السابقة وخالصة األمر أن الرتاكم مل يفض إىل نتيجة فأصبح
تكدس ال تراكم فاملعرفة الرتاكمية أمر مختلف ،فمعارف الشعوب هي استجابات خاصة
ملقتضيات البيئة ومواردها وطرق توصلت إليها املجتمعات والجامعات للوصول إىل
االستخدام الرشيد لتلك املوارد أو التقاء أخطارها ،توارثتها ونقلتها عرب األجيال لحاجتها
إليها وبالتايل يرتهن وجودها ببقاء تلك الحاجة ،وتظل مهددة باالختفاء كلام ظهرت
معرفة حديثة أو أدوات تحل محلها ،وتلك هي فحوى دعوة ما بعد الحداثة "تقدير
الطرق التقليدية التي مازالت لديها اإلمكانات للعيش يف عامل اليوم وتفعيل طاقتها
لخدمة األفراد واملجتمعات ملا تنطوي عليه من استخدامات فعالة صديقة للبيئة"
واألمثلة عىل تلك املعارف عديدة وليست خافية عىل دارس أو متخصص ،فعىل سبيل
املثال طرق الري التقليدية واستخراج املياه الجوفية ومعرفة أماكن تواجدها لحفر اآلبار
بطرق خاصة والعناية بتلك اآلبار هي معرفة تقليدية راسخة يف املجتمعات التقليدية
الصحراوية ويف الواحات ولها متخصصون وخرباء ،كذلك طرق تنقية املياه الجوفية
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املستخرجة وقواعد استخدامها الرشيد وتوزيعها العادل كل هذه معارف مرتبطة باملياه
تتداولها وتتوارثها املجتمعات املحلية لكنها تختفي فورا ً وتذهب إىل منطقة التاريخ أو
اآلثار يف حال ظهور بديل حدايث للري أو الستخراج املياه أو وصول املياه العذبة إىل
تلك املناطق ،وهنا تطفو قضايا يجب أن يتعامل معها العلامء بعقل مفتوح ونظرة
تقدمية والتسليم بأن سيادة املعرفة العلمية ستقيض حتامً عىل العديد من املعارف
التقليدية وأن كثري من تلك املعارف شكلت يف مراحل مختلفة من حياة البرشية قاعدة
وبنية أساسية انطلقت منها املعرفة العلمية املنظمة ،لكنها صاحبة الكلمة العليا يف
املجتمعات التقليدية ولديها حلول الحياة اليومية بامتياز .وعودة مجتمعات حداثية إىل
املعارف الشعبية هي يف معظم األحيان عودة طواعية عىل عكس املنطق الذي أنتجها
باألساس ،فاملعارف التقليدية هي وليدة الحاجة التي أدت إىل اخرتاعها ،وان اختفاء
الحاجة وظهور البديل السهل جعل األفراد والجامعات يتخلون عن الطرق التقليدية
الصعبة ولكنها اآلمنة ،وتلك هي الفكرة األساسية "األمان" ،فكل معرفة شعبية مستقرة
استقرت عىل قاعدة الفائدة واألمان واالقرتاب من الطبيعة ،واألمثلة عىل هذه املعارف
العائدة إىل الحياة بشكل قوي يف املجتمعات املتقدمة املعارف الشعبية املرتبطة ارتباط
وثيق بصحة اإلنسان والتي شهدت اهتامماً صارخاً ،مرة بدعوى تفيش األمراض املزمنة
والخطرية وهو ما يدحضه االرتفاع املسجل عاملياً لعمر اإلنسان ومرة بدعوى التأثري
السلبي عىل نوعية حياة األفراد من خالل األمناط السائدة يف املعيشة للحياة اليومية
لألفراد ،فيلجأ اإلنسان إىل العودة إىل الطبيعة سواء يف طرائق العالج من األمراض أو
الوقاية منها أو يف توخي املصادر والوسائل الطبيعية املرتبطة مبا يتناوله من طعام والتي
تطورت تطورا ً ملحوظاً بالعودة إىل الوراء ،وامللفت أن تلك املعارف تحتاج إىل تقنيات
ميكن وصفها باألولية إال أنها تقدم خدماتها لألفراد بأمثان تعد باهظة مقارنة باألمثان
املتداولة للعالجات الرسمية أو األطعمة املتداولة يف األسواق ،وميكن تحليل تلك الظاهرة
يف إطار عدد من النظريات االقتصادية واالجتامعية وفق قواعد العرض والطلب وأيضا
وفق منطق اإلنتاج الكثيف والعمل اليدوي وغريها من املداخل ،لكن ما يعنينا هو عودة
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الروح لتلك العنارص املهملة من الرتاث الثقايف غري املادي والتي هجرها اإلنسان تحت
وطأة املتغريات الحديثة والتطور املتسارع ،فرناه يعود إىل املعارف التقليدية بشكل
متزايد كل يوم ويقبل عىل كل ما هو طبيعي يف البناء واملأكل واملرشب والعالج وامللبس،
وإذا أردنا أن نرضب بعض األمثلة عىل املعارف الشعبية من زاوية ما بعد الحداثة
ميكن أن نشري مثالً إىل طرق إعداد وحفظ الطعام التقليدية والبعد عن اإلضافات
الكيميائية للحفظ كأحد مظاهر انتصار املعرفة التقليدية وغلبة لطرائق الشعوب
ومعارفها التقليدية بعد أن أدرك اإلنسان مخاطر البعد عن الطبيعة واالستخدام املفرط
للمواد املصنعة وامل ُخلقة .وأمثلة االنتشار الواسع يف العودة إىل وسائل العالج التقليدية
عديدة عىل مستوى العامل سواء باللجوء إىل التداوي باألعشاب والنباتات الطبية أو
بالتدخالت العالجية التي باتت تالقي انتشارا ً كبريا ً عىل مستوى العامل مثل العالج باإلبر
الصينية والحجامة واستخالص طرق وقاية وتقوية للمناعة وعالج مبسميات عديدة منها
الهوميوبايث والذي صار رصخة عاملية كنوع من الطب البديل يعتمد عىل عامل النبات
إلنتاج مواد تكميلية وهو يهدف إىل تقوية الجسم وتخفيف أعراض األمل واليوم يساعد
عىل التقليل من استخدام املضادات الحيوية ويف نفس الوقت يساعد الجسم البرشي
عىل شفاء نفسه عن طريق تحقيق التوازن ،وهو يستند إىل دعوة قدمية تعود إىل
مامرسات كانت موجودة قبل أكرث من مائتي سنة ،ومن منطلق ما بعد الحداثة ميكن
النظر إىل تلك املامرسات يف إطار ما تطرحه من مقولة مؤداها أن الجسم اإلنساين بعد
ماليني السنني من التطور ،يعرف كيفية مقاومة األمراض وأنه يجب مساعدته لتحقيق
التوازن لتمكينه من شفاء نفسه ،متاماً كام يجدد نسيج الجسم املصاب نفسه ،الهدف يف
النهاية هو ليس عالج األعراض وإمنا تقوية املناعة الطبيعية لإلنسان ،فيتكون العالج من
مكونات نشطة من الحيوانات والنباتات واملعادن ويتمم تخفيفها بجرعات كبرية من
املاء واملنتج النهايئ يتم استهالكه يف شكل قطرات ،وهذا األسلوب العالجي بات معرتفاً
به ويدخل ضمن الربامج الصحية يف بعض دول العامل ،وأن كان مازال األطباء وأصحاب
املدارس الكالسيكية ينظرون إىل تلك الطرائق بكثري من الشك وعدم اليقني.
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ما بعد احلداثة وتقدير الرتاث
وهنا نجد أنفسنا مرة أخرى مضطرين إىل العودة إىل تفنيد املوقف الحايل للرتاث
يف ضوء حالة "ما بعد الحداثة" ،والتي تقوم عىل االعتقاد بأن أساليب العامل الغريب يف
الرؤية واملعرفة والتعبري ،طرأ عليها يف السنوات األخرية تغري جذري ،مام يرتتب عليه
حدوث تغريات يف اقتصاديات العامل الغريب التي تعتمد عىل التصنيع ،وازدياد امليل
إىل االنرصاف عن هذا النمط من الحياة االقتصادية وظهور مجتمع وثقافة من نوع
جديد .1فتنطوي دعوة ما بعد الحداثة بشكل مبارش إذا ما طبقناها عىل الرتاث الثقايف
غري املادي عىل توظيف الرتاث وقيام مجتمع جديد يرتكز عىل أسس جديدة متاماً غري
تلك التي عرفها املجتمع الغريب الحديث الذي بدأ حداثته بعد الثورة الصناعية بإهامل
الرتاث وهجر عنارصه واستبدالها بنمط إنتاج صناعي استتبع تبدل يف أمناط التفكري
والسلوك ولكن تظل دعوات ما بعد الحداثة ال ميكن النظر إليها عىل أنها مجرد تتابع
زمني أو تاريخي بني الحداثة وما بعدها ،إذ تظل الحداثة حالة واحتياج ال ميكن الرجوع
عنهام ،بل ميكن النظر إىل ما بعد الحداثة يف هذا اإلطار عىل أنها توظيف رشيد لعنارص
الثقافة الشعبية ومحاولة االقرتاب من أبعادها وبهذا تقرتب الفكرة من التطبيق وال
يصبح املفهوم كام أشار له أحد كتاب ما بعد الحداثة يف أمريكا "أن املفهوم يتضمن
(استحالة تحديد)" فالثقافة الشعبية قادرة عىل تحديد موقفها من الحداثة وبالتايل
تحديد مفهوم ما بعد الحداثة.

اجمللة العربية للثقافة
118

وتفيض مشكلة تقديس الرتاث التي ميكن أن توحي بها ما بعد الحداثة ،وهو هنا
ليس تقديس بقدر ما هو دعوة إلعادة االعتبار والتقدير للرتاث ومفرداته ،تفيض إىل
معضلة عدم تحقق الهدف من العنرص الثقايف الذي ارتضته الجامعة كمامرسة اجتامعية
أو تصور ذهني (اعتقاد) أو معرفة تقليدية كام سبق وأرشنا يف األمثلة السابقة وقد
تتقاطع معها مام ميكن أن يلقي بظالل من الشك حول مصداقية هذا العنرص وهو ما ال
1

أحمد أبو زيد" ،ليوتار وما بعد الحداثة" ،مجلة العريب الكويتية ،الكويت ،يناير .2001

تقبله املجتمعات فتفتح الطريق مليكانيزمات دفاع تعمل عىل بقاء املامرسة أو املعتقد
أو املعرفة ومتدهم بسبل االستمرار ،واألمثلة عىل هذا عديدة.
وخالصة القول ان عنارص الرتاث غري املادي التي تتسارع الدول يف العقود األخرية
عىل االحتفاء بها وتسجيلها وتقدميها يف املحافل الدولية كواجهة تحاول أن تقنع العامل
أنها حية وأنها متارسها يف عامل اليوم مهام بلغت تلك الدول من درجات التقدم والحداثة،
ما هو اال دليل عىل االعرتاف "بحالة ما بعد الحداثة" عىل حد تعبري ليوتار واعتبارها
وجهة نظر ميكن النظر إىل الرتاث غري املادي من خاللها ،فالدرس اآلن هو درس االستنطاق
للامدة الشعبية يف ضوء منطق ما ترتضيه الجامعة وتحض األفراد عىل االلتزام به من
خالل أعراف مستقرة تنزلها منزلة القانون الذي يجب تفسريه من داخل الثقافة ويف
إطار كىل يُخرج تفاصيل العنارص من العزلة التي فرضتها عليها الدراسات والتي تيش
بتكدس ال تراكم كام سبق وارشنا .ولعل األمثلة السابقة تؤرش بقوة إىل انه ميكن إتخاذ
ما بعد الحداثة زاوية للتحليل لعنارص شعبية مازالت تعمل عملها يف املجتمعات حتى
الوقت الحايل بعد كل جهود التحديث والدعوات إىل التغيري.
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تلك كانت محاولة للخروج من نفق التكرار وربط األفكار قريبها ببعيدها لنصل
إىل الخيط الذي يربطها علنا نستطيع أن نيضء جانب من جوانب الثقافة الشعبية يف
كليته مهام كان خاصاً ومحلياً ،فالدوافع البرشية واحدة واختالفها يف النهاية هو اختالف
يف شكل االستجابات ملؤثر واحد ،فهي نظرة عىل دعوة ما بعد الحداثة التي تطفو
وكأنها دعوة خرضاء تتناسب مع طبيعة عنارص الرتاث غري املادي ،وتٌظهر ما يحمله من
إمكانات متكنه من أن يحيا يف عامل اليوم مبا ميتلكه من مرونة وقدرة عىل التكيف مع
مقتضيات العرص الحديث ومقدراته ،بعيدا عن أي إيحاءات زمنية توحي إليها عبارة
"مــــا بعــد".
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التونسي :االستخدامات والرّمزيّات
ثقافة ال ّنخلة بالمجتمع
ّ
د .عماد بن �صولة

(*)

ملخـ�ص
ّ

تقني ملموس
تنتصب نخلة التّمر بوصفها ثقافة حيّة مركّبة األبعاد تبدأ ّ
مم هو ّ
يعب عن هويّة
وتنتهي بتجريدات مخيال ّية تغدو معها تجسيدا رمزيّا وعاملا روح ّيا ّ
الجامعات واملجتمعات املرتبطة بها.

ورغم تفكّك السياقات التاريخية للعالقة التقليدية بنخلة التّمر ،مبا يعني استحالة
كل ال ّنظام الثقايف املرتبط بها ،فإ ّن ما أمكن معاينته من مهارات حرف ّية وتقاليد
استعادة ّ
(*)

مدير بحوث/أستاذ تعليم عال ،املعهد الوطني للرتاث-الجمهورية التونسية.
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وهذا املقال املقرتح هو محاولة للولوج إىل العامل الثقا ّيف لهذه الشّ جرة ال ّرمز انطالقا
من استخداماتها التقليديّة ،وصوال إىل إحاالتها الرمزيّة باعتبارها تعكس مكانتها عىل
ونيسِ .وفق
شتّى األصعدة ،وذلك ضمن ّ
السياق الجغرايف والسوسيولوجي للجنوب التّ ّ
املنهجي ،كان الرتكيز عىل االستخدامات التقليديّة دون غريها ،ومن خالل
التمش
هذا
ّ
ّ
مجاالت بعينها ،وهي الحرف والغذاء والطبيخ والعامرة السكن ّية ،كام كان االهتامم
الحقا بجملة الوظائف الطقس ّية وال ّزخرفية والجامل ّية متهيدا للوقوف عند محتوياتها
الرمزيّة عرب عمل ّية تحليل وتأويل لبعض عنارصها.
ولنئ كانت املعطيات اإلتنغراف ّية التي أمكن جمعها وعرضها تكشف عن ثراء الثقافة
التي تشكّلت حول نخلة التّمر وما تؤ ّمنه من وظائف مه ّمة من حيث هي مصدر تنمية
اقتصادية واجتامع ّية يف املجتمعات الواح ّية عىل وجه الخصوص ،فإنّها أيضا تحيل عىل
طبيعتها الرمزيّة بفضل ما تنطوي عليه من شحنات وجدانيّة ومتثّالت جامعيّة تجعل
منها منوذجا ثقافيا يؤلّف جرسا بني املايض والحارض وبني عديد الجامعات واملجتمعات.
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ّ غذائ ّية ومطبخ ّية ومامرسات فن ّية وطقس ّية
يدل عىل استمرار الكثري من عنارصها
ّ  فنحن إزاء تراث ثقايف غري ما ّدي ما،الجمعي
،انفك يؤكّد حيويته
وتجذّرها يف املخيال
ّ
 وإنّ ا أيضا بفضل تج ّدده ليتّخذ أشكاال،ليس فقط عرب االمتداد والتواصل يف الحارض
يتجل يف عديد األعامل الحرف ّية والفن ّية
ّ جديدة متوامئة مع روح العرص عىل ال ّنحو الذي
.الحديثة املستلهمة من نخلة التّمر
. الطّقوس، ال ّرمزيات، ثقافة، االستخدامات، نخلة التّمر:الكلامت املفاتيح
The date palm stands as a living culture with complex dimensions that begins with
what is technical and ends with imaginary abstractions that become with it a symbolic
embodiment and a spiritual world that expresses the identity of the groups and societies
associated with them.
This proposed article is an attempt to access the cultural world of this symbolic tree
from its traditional uses, to its symbolic references as it reflects its position at various levels, within the geographical and sociological context of the south of Tunisia. Within this
methodological walk, the focus was on traditional uses only, and through certain fields,
namely crafts, food, cooking and residential architecture, and later attention was paid to
the range of ritual, decorative and aesthetic functions as a prelude to standing at its symbolic contents through a process of analysis and interpretation of some of its elements.
Although the ethnographic data that could be collected and presented reveal the richness of the culture that was formed around the palm tree, which secures it from important
functions in terms of being a source of economic and social development in the oasis
communities in particular, it also refers to its symbolic nature thanks to the sentimental
shipments and collective representations it contains. It makes it a cultural model that
forms a bridge between the past and the present and between many groups and society.
Despite the disintegration of the historical contexts of the traditional relationship with
the date palm, which means the impossibility of restoring the entire cultural system associated with it, what we were able to observe in terms of handicraft skills, food and culinary
traditions, and artistic and ritual practices indicates the continuation and rooting of many
of its elements in the collective imagination. It continues to affirm its vitality, not only by
extending and by communicating in the present, but also thanks to its renewal to take new
forms compatible with the spirit of the age, as reflected in many modern crafts and artistic
works inspired by the date palm.
Keywords: date palm, function, culture, symbols, rituals
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مقدمـــة

1

املعطيات اإلتنغرافية املعتمدة هي مستقاة ،أساسا ،من البحث امليدا ّين الذي أجراه املعهد الوطني خالل النصف الثاين من سنة ،2018
وذلك يف إطار فريق أرشف عليه صاحب املقال وض ّم كالّ من الفقيد الدكتور فريد خشارم والسيدة مربوكة الطبال والسادة رياض
بال ّزاوية ومح ّمد املقدّم وعامد بن صالح ،وهو ما مكّن من جرد عنرص ال ّنخلة وصياغة بطاقة يف الغرض تحت رقم  ،32/6وميكن
للمؤسسة املذكورة عىل ال ّربط التّايلhttp://www.inp.rnrt.tn/pat_immateriel/palmier_ :
الرسمي
االطّالع عليها عىل املوقع
ّ
ّ
ar.pdf
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لطاملا كانت املجتمعات التقليديّة تعيش مندمجة يف سياقاتها البيئ ّية ،ولطاملا كانت
ثقافاتها يف عالقة عضويّة مبعطياتها الطبيع ّية ،حتّى لكأنّها امتداد لها أو ظلّها األنيس.
وتوفّر التعبريات الرتاث ّية الهائلة املتّصلة مبملكة ال ّنبات ما ّدة ثريّة تتع ّدى املعارف
والصور الذّهنية
واملهارات والتقنيات ذات الطابع ال ّنفعي لتشمل جملة من التمثّالت ّ
الطبيعي .غري
التي تكشف عن رضب من التفاعل املثري لالهتامم بني اإلنسان ومحيطه
ّ
أ ّن هذه املا ّدة التي ال تزال ،يف قسم كبري منها ،تنبض بالحياة ،تتوزّع بشكل متفاوت بني
األنرثوبولوجي ،حيث كثريا ما تتمحور
عنارص اململكة النباتية ،كام أنّها تتباين يف عمقها
ّ
الصلة الحميمة
حول عنارص بعينها عىل غرار نخلة التمر التي تع ّد س ّيدة األشجار ورمز ّ
ّبيعي وحامال لذاكرات املجتمعات العرب ّية يف تقاطعها ومتايزها،
بني اإلنسان ووسطه الط ّ
مم
ففي سياق املجتمع التونيس ،تنتصب ال ّنخلة بوصفها ثقافة ح ّية مركّبة األبعاد تبدأ ّ
تقني ملموس وتنتهي بتجريدات مخيالية تغدو معها تجسيدا رمزيّا وعاملا روح ّيا
هو ّ
يعب عن هوية الجامعات واملجموعات املرتبطة بها.
ّ
تؤصل العرض أدناه ،1فإنّه ال يزعم تقديم
ورغم كثافة املعطيات اإلتنغرافية التي ّ
مد ّونة ضافية حول الرتاث الثقايف غري املا ّدي املتّصل بال ّنخلة ،إذ ليس هو سوى محاولة
للولوج إىل العامل الثقا ّيف لهذه الشّ جرة الرمز انطالقا من استخداماتها التقليديّة ،وصوال
التمش
إىل إحاالتها الرمزيّة بوصفها تعبريات عفويّة عن مكانتها يف املجتمع .ضمن هذا ّ
املنهجي ،كان الرتكيز عىل االستخدامات التقليديّة دون غريها ،ومن خالل مجاالت بعينها،
ّ
وهي الحرف والغذاء والطّبيخ والعامرة السكنيّة ،كام كان االهتامم الحقا بالوظائف
الطقس ّية وال ّزخرفية والجامل ّية متهيدا للوقوف عند محتوياتها الرمزيّة عرب عمل ّية تحليل
وتأويل.
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املادي لل ّنخلة
احل�ضور ّ
املؤشات اإلحصائ ّية
.	.بعض ّ

إذا كانت ال ّنخلة تؤلّف إحدى
السامت الثقاف ّية الوطن ّية املشرتكة بني
ّ
التاث
مختلف جهات البالد ،فإ ّن هذا ّ
الحي يرتكّز بالجنوب التّونيس الذي ميثّل
ّ
اإلطار الجغرا ّيف ال ّرئييس للّنخيل لتوفّر
البيئة الطبيعية املالمئة لغراسته من
رطوبة وماء وتربة مناسبة.

ﻗﺎﺑس
35

ﻗﻔﺻﺔ
12

ﺗوزر
74

ﻗﺑﻠّـﻲ
140

ﻣﺟﻣوع اﻟواﺣﺎت 261 :واﺣﺔ

والواحات هي الحدود البارزة التي ترسم انتشار ال ّنخيل ومن مث ّة متركز الثقافة
املرتبطة به .وهي متت ّد عىل مساحات شاسعة تق ّدر بحوايل أربعني ألف هكتار (40000
هك) تتوزّع فيها قرابة  5400000نخلة .وترتكّز بالخصوص يف جنوب البالد يف منطقتني
رئيسيتني:
الساحلية :تتألّف من واحات قابس وجرجيس وما جاورها ،فضال عن
املنطقة ّ
غابات جزيرة قرقنة من والية صفاقس وجزيرة جربة من والية مدنني .وفيها يتن ّوع
الفالحي وتتع ّدد استخدامات األرض زراعة وغراسة وتضعف القيمة التجاريّة
اإلنتاج
ّ
واإلنتاج ّية لنخيلها ومثارها:1
املنطقة القاريّة املتاخمة للصحراء ،وترتكّب من جهتني متاميزتني:

–الجهة األوىل :واحات الجريد ( 163800أصل نخيل) وقفصة ( 214000أصل نخيل).
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قبل ( 3000000أصل
–الجهة الثانية :واحات نفزاوة الواقعة اليوم ضمن والية ّ
نخيل).2
1
2

القاصح عبد الفتّاح" ،تهيئة الواحات التونس ّية بني اسرتاتيج ّية الدّولة ومنطق الفالّحني" ،املجلّة التّونس ّية للعلوم االجتامع ّية ،عدد ،10
السنة  ،1992 ،29ص .41
املركز الف ّني للتّمور ،الجمهورية التونسية ،موقع واب.2020 ،

وعادة ما من ّيز بني واحات ساحل ّية،
أقل من عرش جملة الواحات،
وهي ّ
وأخرى جبل ّية (قفصة والقطار ومتغزة
والشبيكة وميداس) وثالثة صحراويّة
تشمل بق ّية املناطق ،وهي األكرث انتشارا
ومساحة.

ﻗﻔﺼﺔ
1850

ﻗﺒﻠّ ـﻲ
23000

ﻗﺎﺑﺲ
7290
ﺗﻮزر
8363

ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت ﺣﺳب اﻟوﻻ ﯾﺎت

وتركّز الدراسة عىل الواليات (املحافظات) األكرث غراسة للنخيل وإنتاجا للتّمور،
بجل ثروات ال ّنخلة عىل جميع
قبل وتوزر وقابس وقفصة ،حيث تستأثر ّ
كل من ّ
وهي ّ
األصعدة ،كام تثبت ذلك املؤرشات اإلحصائية ،وهو ما يعني غزارة املعارف واملهارات
وترسخها بهذه الرقعة الجغرافيّة الشّ اسعة من املساحة
والعادات املتعلقة بال ّنخلة ّ
الجمل ّية للبالد التونس ّية.

البرشي بهذه ال ّربوع كام تشهد عىل ذلك املراكز
ساهمت ال ّنخلة يف التوطني
ّ
الحرضيّة التقليديّة حول الواحات والتي مازالت تك ّون ّأسا ماديا ورمزيا للحياة هناك.
الواحي مبا أ ّن امتداداتها الجغرافية تشمل
غري أ ّن انتشارها ال ينحرص ضمن املجال
ّ
خاصة من املعارف واملهارات
بكل من جربة وقرقنة أين ّ
األوساط الجزريّة ّ
تتجل أشكال ّ
الصلة بال ّنخلة ،مبا يكشف عن ثراء الثقافة التي تشكّلت
واملامرسات التقليديّة ذات ّ
حولها طبقا للبيئات املدرجة فيها.

الذهب 350-320 ،ق م

جت�سد نخلة خلف ح�صان 260-300 ،ق م.
ّ
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لوحة عدد  :1عملة قرطاجنية من

لوحة عدد  :2عملة قرطاجنية من الف�ضة
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املؤشات التاّريخ ّية
.	.بعض ّ

إذا كانت البقايا األثريّة التي كشف عنها بالرشق األوسط تشهد عىل زراعة نخلة
التّمر انطالقا من نهاية األلفيّة ال ّرابعة قبل امليالد ،1فإ ّن إشارة هريودوت (القرن الخامس
تاريخي يف املوضوع بال ّنسبة إىل البالد التّونس ّية ،2حيث
نص
قبل امليالد) تع ّد أقدم ّ
ّ
الري املعتمدة يف غراسته باملناطق التي تتطابق
تع ّرض إىل انتشار ال ّنخيل وأساليب ّ
مع ما هو معروف اليوم بش ّط الجريد وقابس إىل الحدود الجزائريّة .3ويف القرن األ ّول
للميالد انتبه املؤ ّرخ الروماين "بلني األكرب" إىل النظام املستخدم يف غراسة النخيل بقابس
من خالل التد ّرج والتناوب مع غراسات أخرى ،سيام الر ّمان والتّني .ث ّم تتواىل األخبار عن
النخلة يف عالقتها بالوظائف االجتامعية واالقتصادية التي كانت تؤ ّمنها.
سجل األيقونات لدى
وتربز الشواهد األثريّة من جهتها حضور نخلة التّمر ضمن ّ
الفنيقيني والبونيقيني ،إذ ال تخفى صلتهم الحميمة بال ّنخلة ،حتى أ ّن اليونانيني القدامى
كانوا ينسبونها إليهم بوصفها شجرة الفنيقيني ،فكانت تظهر عىل محامل مختلفة
كالف ّخار والحجارة ومختلف املعادن عىل غرار الذّهب والفضة والربونز ،وذلك يف الفرتة
والسادس إىل غاية القرن الثاين قبل امليالد.4
السابع ّ
بني القرنني ّ
ولنئ كان ظهورها محتشام يف البداية ،فإ ّن صورتها رسعان ما راحت تنترش انطالقا من
نهاية القرن الرابع وبداية القرن الثالث قبل امليالد متّخذة هيئات شتّى مثل الرسومات
عىل ال ّنصب الجنائزية والقطع النقديّة من شتّى املعادن.5

ويحيل حضورها هذا عىل صبغتها الدين ّية التي حافظت عليها يف الفرتة ال ّرومانية،
حيث كانت تنتمي إىل طائفة الثّامر املق ّدسة املدرجة عىل الئحة القرابني املق ّدمة إىل
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Tengberg M., « Beginnings and early history of date palm garden cultivation in the Middle East », Journal
of arid environment, volume 86, 2012, p.139.
Hérodote, Histoires, Livre IV, Ed. Belles Lettres, Paris, 1986, p. 172-173.
Gsell S., L’Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, tome 1, Paris, 1916, p. 203-204.
Chérif Zohra, «Le palmier dattier et son image dans l’iconographie carthaginoise», in Le Sahara et l’homme : un savoir pour un savoir-faire, Actes du colloque organisé à Douz du 27 au 29 décembre 2003, textes
réunis par Fantar M’hammed Hassine, Tunis, 2006, p.68.
. Ibid.

1
2
3
4
5

اآللهة .وتواصل األمر مع الفتح اإلسالمي،
خصت ال ّنخلة مبنزلة رفيعة بني سائر
فقد ّ
األشجار ك ّرسها القرآن الكريم والحديث
بوي وطائفة كاملة من األدبيات املكتوبة
ال ّن ّ
والشفاه ّية التي نشأت تدريج ّيا عىل
قاعدتهام ،بالتفسري والتأويل حينا ،وباالختالق
واالبتداع أحيانا.
لوحة عدد  :3ن�صب نذري من قرطاج يظهر عليه
ر�سم نخلة (القرن الثالث ق م)

لوحة عدد  :4لوحة ف�سيف�ساء رومانية لنخلة حتيط بها �أ�صناف من الثمار والطيور ،متحف �سو�سة

واستنادا إىل التقاليد الزراع ّية القدمية ،ساهم العرب يف استجادة أساليب العناية
السقي من خالل منظومة تقنية دقيقة تعتمد مبدأ التناوب يف
بال ّنخلة ،السيام يف مجال ّ
كل
كل غابات ال ّنخيل ،بحيث يأخذ ّ
الري عرب شبكة من الجداول التي تخرتق ّ
توزيع مياه ّ

اجمللة العربية للثقافة

وأشاد الر ّحالة والجغرافيون العرب املسلمون الذين زاروا جنوب البالد التونسية،
مثل ابن حوقل والتيجاين ،بأهميّة فالحة الّنخيل فيها ،مؤكّدين عىل دور ال ّنخلة يف
كل مناحي الحياة.
التوطني والتعمري ويف ّ
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حصته من املياه حسب مساحة غابة نخيله اعتامدا عىل ساعة مائ ّية تس ّمى "القادوس"
ّ
رسب منها املاء قطرة قطرة ،وهو نظام يعود إىل الفقيه ابن الش ّباط التوزري الذي
يت ّ
عاش خالل القرن 7هـ13/م (618هـ  -681هـ1221/م-1282م).
ومع التق ّدم يف ال ّزمن ،صارت املعلومات عن ال ّنخيل بالبالد أكرث دقة وغزارة ،فبدأت
تتوفّر اإلحصائيات انطالقا من منتصف القرن التّاسع عرش ،يف عهد أحمد باي الّذي
خاصة يف إطار ما س ّمي بقانون ال ّنخيل ،1حيث
وظّف ،سنة  1257ه1841/م ،رضيبة ّ
أمست ال ّنخلة وحدة قيس جبائ ّية متاما كال ّزيتونة.

عرفت فالحة ال ّنخيل تح ّوال كبريا أثناء الفرتة االستعامريّة ،وذلك عرب املع ّمرين
الذين اهت ّموا بغراسة نخيل ال ّدقلة ،لتلبية الحاجيات املتزايدة لهذا الصنف من التّمور،
خاصة مع التشجيعات التي ق ّدمتها اإلدارة االستعامريّة .ومنذئذ أصبح هناك قطاعان
ّ
والري والتسويق،
متاميزان لل ّنخيل :قطاع
تقليدي يعتمد األساليب التقليدية يف الغراسة ّ
ّ
عرصي يركّز عىل نخيل ال ّدقلة املع ّد للتصدير باستخدام التقنيات الحديثة واآلبار
وقطاع
ّ
االرتوازيّة العميقة.

اال�ستخدام احلر ّيف

لنئ كانت أجزاء ال ّنخلة كافّة ومك ّوناتها تدخل ضمن االستعامل يف الحرف والصنائع،
السعف ،الذي يس ّمى الخوص يف بعض املناطق ،هو أبرزها عىل اإلطالق ،والخوصة،
فيبقى ّ
مفرد خوص ،هي وريقة منتصبة رمح ّية الشكل ممت ّدة عىل طولها ومتّصلة عىل العرق
تقصه
الشعبيّ :
الوسطى (الجريدة) ،وهي متينة حا ّدة ،ويف ذلك يقول املثل
"إلل ّ
ّ
للقص بالخوصة ال يحتاج إىل سكّني لتحقيق ذلك.
الخوصة ما ي ّبي سكّني" ،أي ما هو قابل ّ

اجمللة العربية للثقافة
128

لقد تط ّورت عىل أساس هذا الجزء بعينه من ال ّنخلة ،أي السعف الذي يعني جريد
ال ّنخيل لدى عديد الجامعات واملجتمعات املحليّة ،عىل معارف وتقنيات ومهارات
وفنون منحت تشكيلة ثرية ومتن ّوعة من األوعية واملفروشات واألدوات التي من أه ّم
1

ابن أيب الضياف أحمد ،إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان ،الجزء الرابع ،الدار التونسية للنرش ،تونس ،1989 ،ص
.51-48

الوظيفي باملقارنة مع نظرياتها
الصعيد
خاصة عىل ّ
مزاياها خفّة الوزن مبا مينحها أفضلية ّ
ّ
املصنوعة من املعادن وغريها من معظم الخامات .هذه املامرسة الحرفية واسعة
االنتشار عريقة ج ّدا مبا أنّها سابقة تاريخيا للمشغوالت املعدن ّية والف ّخار الذي يعود إىل
الحجري الحديث ،وهي كثريا ما تعرف بصناعة سعف ال ّنخيل.
العرص
ّ
كل أنواع سعف
تعتمد هذه الحرفة أساسا عىل السعف كامدة أولية ،ولكن ليس ّ
ال ّنخيل قابل ألن مينح منتوجا جيّدا .وهنا تختلف األنواع املستعملة منه بحسب أصناف
ال ّنخيل املتوفّرة يف هذه املنطقة أو تلك ،ففي قابس ،مثال ،يعترب سعف نخيل "البوحطّم"
الطبيعي مل ّدة طويلة وفق ما
أفضل األنواع عىل اإلطالق ألنّه يحافظ عىل لونه األصفر
ّ
هو رائج من املعارف بهذا الخصوص.
السعف الّذي هو ورق جريد ال ّنخيل أو الخوص،
أوىل مراحل العمل هي تحضري ّ
السعف
تخي الجريد املناسب الذي يكون أفضله من قلب ال ّنخلة ،تفصل أوراق ّ
فبعد ّ
وتنرش للتجفيف تحت أش ّعة الشمس لبضعة أيّام حسب الفصول حتى يصف ّر لونها.
شق الجريد طوليّا لينشطر إىل
يف حني يعمد الحرفيون والحرفيات بجهة قابس إىل ّ
يعب عنه بـــ "تشليخ القلب" ،ث ّم يطرح أرضا أو سطحا للتّجفيف وقد
اثنني ،وهو ما ّ
ات ّخذ شكال دائريا يس ّهل تطويعه فيام بعد ليأخذ هيئة املظلّة أو القفّة وسائر األشكال
االسطوان ّية التي هي األكرث رواجا.
ث ّم تأيت مرحلة "التسعيف" أو "الرتييش" ،أي فصل السعف عن قلب الجريد الذي
قص السعف عموديّا ليتح ّول
يشفع يف عديد املناطق بعمل ّية "التفتيق" التي تكمن يف ّ
إىل خيوط رقيقة متهيدا لرتتيبه عىل هيئة حزم تحفظ يف موضع مالئم بالبيت أو املشغل.
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غري أ ّن السعف ال يكون قابال لالستخدام إالّ بعد نقعه لدقائق يف املاء حتى يصري ليّنا
مطواعا ،وصبغ جزء منه مبا يؤ ّمن املساحات املل ّونة من القطعة املزمع صناعتها ،وذلك
بإضافة يشء من امللح واألصباغ وفق األلوان املرغوب فيها والتي كانت ذات مصدر نبايت
أو حيواين قبل أن تدخل امللونات الكيميائية الحديثة.
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السعف
وهكذا ،وبعد التجفيف مج ّددا ،يكون ّ
جاهزا ليتح ّول إىل جدائل اعتامدا عىل تقنية الضفرية أو
السف ،حيث مت ّرر خيوط السعف بعضها البعض من
ّ
اليمني نحو الشامل ذهابا وجيئة ع ّدة مرات ،بحيث
كل سعفة باألخرى حتى نهايتها عىل هيئة
تضفر ّ
السعف
ضفرية الشعر .وكلّام أويت عىل طول خيط ّ
أردف بآخر ،وهو ما يس ّمى الطّعمة .وهكذا دواليك
إىل غاية بلوغ طول الضّ فرية املراد الحصول عليها مبا
يقتضيه حجم القطعة وصنفها ،وذلك مبع ّدل ستّة أو
سبعة أمتار يعتمد يف قيسها عىل ال ّذراع والشرب.
وعند الحصول عىل ما يكفي من الضفائر أو
األرشطة ،تض ّم إىل بعضها البعض بواسطة خيوط رقيقة
الصوف املل ّون املس ّمى "التّيلة"
السعف أو من ّ
من ّ
مبنطقة حا ّمة قابس .وحتّى تلتحم كتلة القطعة فيام
بينها وتربز زواياها أو تزال حسب مورفولوجيتها ،تعالج
1
بالضغط عليها بواسطة حجرة ملساء تس ّمى "التكامك"
لها وظيفة املطرقة .وتنتهي السريورة التقنية بتشكيل
العرى بال ّنسبة إىل األوعية أو تثبيت بعض املوتيفات
كام هو الشأن يف صناعة "املظلة" أين توضع عالمة
زخرفية عادة ما تكون حمراء عند آخر الضّ فرية.
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لوحة عدد � :5ضفر ال�سعف با�ستعمال
اليدين

لوحة عدد  :6احل�صول على �شرائط
م�ضفورة

لوحة عدد  :7خياطة ال�شرائط.

لوحة عدد  :8تهيئة ال�شكل الكروي

ولنئ اختلفت بعض التفصيالت التقنيّة تبعا
لطبيعة القطع املزمع صناعتها ،السيام من حيث
1

"التكامك" مطرقة خشبية تستخدم يف عديد الحرف اليدوية مثل النجارة والنقش
عىل املعادن بأنواعها.

لوحة عدد  :9تركيب عرى ال�س ّلة �أو
القفّة

الشكل والوظيفة ،ولخصوصيات التقاليد املحل ّية املتوارثة ،فإ ّن «صناعة السعف» ال
تكاد تخرج عن منوذج تقني عام يتّصف بنوع من التعميم.
ورغم بساطة األدوات املستعملة ،فإنّها متنح تشكيلة هائلة ومتن ّوعة من املنتجات
الحرفية تتوزّع بني السلّة املعروفة بالقفّة والبسط مثل سجاد الصالة والحصري والقبّعة
اعي وجمع املواد الغذائية وحفظها ،تضاف
ّ
املسمة «املظلّة» واألوعية املع ّدة للعمل الزر ّ
إليها قطع جديدة من املنتجات الحرفية والفنيّة من جنس الديكورات واألكسسوارات
جل األسواق
السعفيات التي غدت رمزا لعدد من القرى واملدن وتزدان بها ّ
وغريها من ّ
الشعبية بالبالد.

ومطبخيا
غذائيا
ال ّنخلة
ّ
ّ

Battesti Vincent, Jardins au désert : évolution des pratiques et savoirs oasiens tunisien, IRD Editions, 2005,
p. 174.

1
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لطاملا مثّل التمر قسام كبريا من تغذية الجامعات الواح ّية الصحراويّة 1وأحد عنارص
مد ّونة الطّعام والرشاب التقليديّة باملجتمع التونيس عا ّمة يف شتّى األقاليم الجغرافية
التي يتوزّع عليها .تقليديّا يؤكل متر ال ّنخلة عىل شكل البرس أو الرطب ،كام يؤكل بعض
األصناف منه عىل شكل متر طازج أو بعد أن يجفّف ويخ ّبأ ،فيكون عىل درجات مختلفة
من الطراوة والجفاف .أحيانا يك ّون التّمر غذاء طبيع ّيا قامئا بذاته ،وأحيانا أخرى يظهر
أسايس مح ّور مطبخ ّيا عرب عمل ّية الطّهو وإضافة بعض املواد األخرى وإن
عىل هيئة طبق
ّ
كانت محدودة .كام قد يدخل ضمن وصفات مطبخ ّية م ّركبة ليكون جزءا من أكالت
ال تستوي بدونه ،أو يكون مج ّرد عنرص مك ّمل فيها .وتجدر اإلشارة إىل أهم ّية الخزن
والحفظ يف تعامل املجتمع التقليدي مع التّمر ،ليس فحسب بسبب أنّه كان يؤلّف
مك ّونا اسرتاتيجيا ضمن منظومة املد ّخرات الغذائ ّية ،وإنّ ا أيضا لتداخل هذه العمل ّية مع
التقنيات املطبخ ّية املتعلقة باستعامل التمر ،فتارة يكون الحفظ والخزن وسيلة لتحضري
التمر قبل استهالكه ،وتارة أخرى يو ّجه الطهو لتهيئة التّمر لال ّدخار.
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.	.مناذج من العادات الغذائ ّية واملطبخ ّية املرتبطة بال ّتمر

املرفوسة :متثّل خليطا من التّمر
ورغيف الخبز املخ ّمر أو غري املخ ّمر
(حسب التقاليد البدوية بدوز) يوضع
يف كسكاس للطبخ ،قبل أن يدعك
أوالسمن الذي يعرف
ج ّيدا بالّزبدة
ّ
بال ّدهان .أ ّما يف بالد الجريد ،فيستعاض
بالكسكيس مع يشء
عن رقائق الخبز
ّ
من الشّ حم.

لوحة عدد � :10أكلة املرفو�سة

يخصص يوم من أياّم العرس،
وهي من األطباق االحتفاليّة يف واحات نفزاوة ،إذ ّ
يس ّمى «يوم الخبزة» أو يوم «الرمي» حيث تجتمع النسوة من مختلف الرشائح العمريّة
لتحضري الخبز .وقد جرت العادة أن تق ّدم منه إىل العروس أربع عرشة خبزة تس ّمى
«سبعة زواج» ،وذلك كهديّة متنح مع الكسوة .أ ّما ما تبقّى منه ،فيع ّد منه طبق املرفوسة
الذي يوزّع عىل الحارضين واألجوار تكريسا للّحمة االجتامعية عرب مقاسمة الطعام.
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ال ّرفيسة :هي واحدة من أبرز عناوين املطبخ
التقليدي ،لكن خلف وحدة هذا املس ّمى العام
التونيس
ّ
ّ
نجد تن ّوعا وتع ّددا يف األطباق التي تشرتك جميعا يف
استعامل التّمر .ولنئ كان «غوبار» قد وصفها بكونها
فطرية مع التمر والزبدة اململحة وتع ّد كزاد للمسافر يف
الفيايف ،1فإ ّن ذلك ال ينسحب يف الحقيقة إالّ عىل أحد
أصنافها.
لوحة عدد  :11رفي�سة التمر
بالعارعار

Gobert E.-G., «Usages et rites alimentaires des Tunisiens, leur aspect domestique, physiologique et social», Archives de l’Institut Pasteur de Tunis, XXIX, 1940, p. 154.

1

املطبخي للرفيسة قائم عىل التّمر مع رغيف الخبز املح ّمص (املطهو
إ ّن ال ّنموذج
ّ
السمن أو الزبدة
عىل آنية فخاريّة تس ّمى ّ
الحمس أو الغ ّناي) مفتّتا يضاف إليهام ّ
وأحيانا العسل وزيت الزيتون كام هو الشأن يف الجريد .ومن أصنافها رفيسة بسيسة
السمن أو»الدهان» الذي
الز ّميطة التي تع ّد من التّمر منزوع النواة والبسيسة مع ّ
ميكن أن يستبدل بزيت الزيتون ،ورفيسة العرعار التي كام ّ
يحل فيها
يدل عليها اسمها ّ
محل البسيسة ليك ّون مع التّمر خليطا يطهى عىل النار بزيت الزيتون
العرعار املطحون ّ
ويتناول دافئا.
ال ّتمر بالفصلة :ترتبط هذه األكلة مبنطقة نفزاوة عىل وجه الخصوص .و»الفصلة»
هي عبارة عن حبيبات من الشعري تس ّمى «دشيشة» أو «رشبة» تطبخ بالزبدة التقليدية
السمن وعىل «الفصلة» التي
بطريقة خاصة تفيض يف نهاية املطاف إىل الحصول عىل ّ
تغي لونها وطعمها .إثر الفصل بني املك ّونني عرب التصفية،
هي حبيبات الشعري وقد ّ
تتناول «الفصلة» إ ّما منفردة أو مع التمر ،وذلك بطريقتني :أ ّما األوىل ،فهي املزج مع
الخليط املذكور آنفا قبل استواء الطّهو بقليل بحيث يصبح التّمر املضاف جزءا من
«الفصلة» .وأ ّما الطريقة الثانية ،فتكمن يف تحضري متر منزوع ال ّنواة عىل حده ،ث ّم يحىش
« بالفصلة» ليتح ّول إىل نوع من املرطّبات والحلويات .ويف هذه الحالة ميكن إضافة
البسيسة ،حسب األذواق وال ّرغبات.
عجينة ال ّتمر :هي كام ّ
يدل عليها اسمها عجينة مستخلصة من التّمر الّذي يرحى
يدويّا أو باآللة ،وذلك بعد تنظيفه وتخليصه من ال ّنوى .وهي تدخل يف إعداد عديد
األطباق ،ال سيام من صنف الحلويات.
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الع ّبود :هو مزيج من التّمر الّذي يقال له ببالد الجريد القبوري ،أي التّمر الذي م ّر
عليه حول ،يضاف إليه بعض التوابل واألعشاب مع الكسكيس الّذي يوضع تحت أش ّعة
الشمس ،ويتناول يف شكل قطع صغرية تفتل باليد أثناء األكل مرفوقا باملاء ومتبوعا
باللحم أو القرنيط أو املخلّالت أو صلصة الطامطم مع الفلفل أو فقط نخالة القمح،
وذلك حسب الوضعيات االجتامع ّية.
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وهي أكلة نسائية خالصة يعتقد يف قدرتها عىل مقاومة ال ّنحافة وتحقيق قدر من
السمنة كان إىل وقت قريب يعترب من مق ّومات جامل املرأة.
ّ
أكلة ال ّربيع :يرتبط استهالكها بال ّربيع كام يشري إىل ذلك اسمها ،وهي بذلك تنتمي
عمري ،اللذين يعتربان من
إىل صنف األكالت الفصل ّية .تتك ّون أساسا من متر الدقلة أو ّ
أجود أصناف التمور يف عديد الجهات ،ثم يضاف الحليب للحصول عىل طبق عادة ما
يتناول كغداء.
أكلة زريقة :تتألّف من رقائق مقطّعة من رغيف الخبز املطه ّو عىل آنية فخارية
واملعروف بـــ "املالويي" يضاف إليها التمر والعسل .ويقترص استهالكها يف بعض املناطق
عىل مناسبات بعينها من أه ّمها أ ّول يوم من فصل الربيع واليوم السابع من ال ّزفاف.

املقروض :هو قطع من عجني السميد ذات شكل مثلّث أو معني تحىش بعجينة
التّمر وتقىل يف الزيت قبل أن تغمس يف الشحور املك ّون من املاء والسكّر واللّيمون.
الصنف الّذي ينسب إىل القريوان ومثيله الذي يصنع بغمراسن.
وأكرثه شهرة ذلك ّ

بسيسة التمر :من املعلوم أ ّن البسيسة ضاربة يف القدم ،وهي منترشة يف كل
الجهات ويقبل عىل استهالكها الجميع باعتبارها أكلة شعب ّية ،1لكن هذا الطّحني من
القمح والحمص وأصناف التوابل واألعشاب املجفّفة املختلفة حسب املناطق والجهات،
يختص يف عديد املناطق الواح ّية بإضافة التّمر .وأحيانا يخفّف بقليل من املاء ويق ّدم
ّ
للصغار تحت مس ّمى "عبّود "ز ّميتة".
ّ
عصيدة ال ّتمر :تع ّد من التّمر املخ ّزن الذي يخلّص من نواته قبل أن يغىل عىل ال ّنار،
وعندما يصري عجينة مائعة يوضع يف إناء ويسكب فوقه زيت ال ّزيتون ليؤكل ساخنا.
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باملرب ،ولك ّنه أقل منه ّ
بني ويع ّد
رب ال ّتمر :هو ما يعرف
ّ
ّ
تخثا ،وهو ذو لون ّ
الرب
بأساليب مختلفة منها الخزن يف جرة ليفرز التّمر ،بعد وقت بفعل التخ ّمر ،سائل ّ
الرب املطبوخ الذي يستخلص عرب طهو خليط التّمر واملاء بعد
رويدا رويد ،وهناك أيضا ّ
عملية تخمري قصرية يف حدود اليوم الواحد.
Ibid., p. 120.

1

التونيس وال يزال يستعمل إىل
وقد كان شائعا لدى البدو الرحل من سكان الجنوب
ّ
اآلن.1
ال ّنقيع أو الوزوازة :هو مستحلب منترش ببالد الجريد يستخدم يف استخالصه
عىل صنفي التمر املعروفني باسمي فطيمي وكنتييش بعد تنقعيهام يف املاء وتحويلهام
بواسطة الّدعك إىل عجني يس ّمى يف الجريد "مراسة" حيث يصفّى يف الغربال للتخلّص
من ال ّنواة ،قبل وضعه يف ج ّرة كبرية مع تشكيلة من التّوابل واألعشاب والخرض وحتّى
الغالل املجفّفة مثل عود القرنفل والزعرت والفلفل والكروية والخزامة واملشمش،
رصة .وبعد أسبوع
املعروف باسم الفرماس ،وال ّنعناع التي يوضع ّ
كل منها منفصال يف ّ
يصفى السائل من جديد ويصبح جاهزا للرشاب .وتتك ّرر العمل ّية تباعا بتحضري
واحدّ ،
عجني التّمر ومزجه بيشء من الخليط املتبقي يف الج ّرة ،وذلك كلّام كانت مث ّة حاجة إىل
ذلك وباملقدار املطلوب.
عصري ال ّتمر :يستخلص من التّمر واملاء ،إذ يحفظ هذا املزيج يف إناء م ّدة يوم قبل
يل يف الحني.
أن يصفّى م ّرات متتالية ،ويتناول كعصري عس ّ

ّ
قمي :هو نسغ ال ّنخلة الذي يت ّم استحالبه (استخالصه) من قلبها ،وهو رشاب
الل ّ
سائغ يت ّم تناوله عىل أوجه ع ّدة بني العائالت .2يستخرج هذا املرشوب بعد تجريد
الجمر وتهيئته بطريقة تسمح
ال ّنخلة الهرمة أو عدمية اإلنتاج من الجذور للوصول إىل ّ
لسائل الالّقمي باالنسياب نحو جرة معلقة للغرض أعىل ال ّنخلة ،وتزاح يوميا الطبقة
الجمر ،وهو رشاب عذب مذاقه ضارب يف القدم ،من ذلك أنّنا نجده يف
السطح ّية من ّ
الفرتة الحفص ّية عىل ال ّنحو الذي أشار إليه برنشفيك بقوله "وكان أهل الجنوب يرشبون
ّقمي.3
نبيذ ال ّنخيل املعروف باسم الال ّ
2
3
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1

نجاحي محمد العزيز ،نخلة التمر بني القطيعة والتواصل ،بحث يف علم اجتامع املعرفة ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيّة-صفاقس،
تونس ،2004 ،ص .379
دخيل ع ّز الدين" ،قابس :مدينة وواحة (دراسة أنرثوبولوجية)" ،ضمن الواحات تراث وتنمية ،تقديم حفناوي عاميرية ،وحدة
البحث الجنوب الغريب ،التاريخ واآلثار والرتاث واملجتمع ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،املعهد العايل للدراسات التطبيقية يف
اإلنسانيات بقفصة ،2011 ،ص .79
برنشفيك روبار ،تاريخ إفريقية يف العهد الحفيص ،ج  ،1تعريب الساحيل حامدي ،بريوت ،1988 ،ص .286
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وليك يصري الالّقمي مس ّكرا يحفظ يف جرة م ّدة من ال ّزمن ليتخ ّمر بعد خلطه بنخالة
القمح أو األرز ،1وهو واحد من املس ّكرات التقليديّة التي كانت تجد لها رواجا ،2بحيث
عم هو مستخلص من العنب والتّني والتّني الشويكّ ،فضال عن أصناف
كان يشكّل بديال ّ
ومم ال ّ
املحل يف مظهره هو وريث تقاليد
شك فيه أ ّن هذا األسلوب ّ
الخمور الحديثةّ .
ومعارف قدمية ج ّدا ،وحسبنا أن نكتفي يف هذا املقام باإلشارات التاريخ ّية يف اعتامد
كل من "هريودوت" 3و"بلني
التّخمري للحصول عىل النبيذ من النخلة التي وافانا بها ّ
القديم".4
خل التمر ،وذلك بحفظه يف إناء ليومني أو ثالثة
ومن الالّقمي ميكن الحصول عىل ّ
خل التمر كأن يوضع التمر
أيام مبا يكثّف درجة حموضته .لكن مث ّة طرق أخرى لتحضري ّ
األقل ،ث ّم يصفّى مبصفاة قبل أن
غري الصالح لألكل يف وعاء محكم الغلق مل ّدة شهر عىل ّ
يصري جاهزا لالستهالك .يف حني يعمد البعض إىل طبخ التمر عىل نار هادئة قبل تصفيته
ميض نصف شهر ميكن الحصول عىل مزيج من
وإضافة امللح والفلفل والزيتون ،وبعد ّ
املخلّالت تجمع بني الفلفل املنقوع والتمر وال ّزيتون اململّح.
خبز ال ّتمــر :يجفّف التّمر ألياّم ،ث ّم يطحن مبا ميكّن من الحصول عىل صنف من
ال ّدقيق قابل إىل أي يتح ّول إىل خبز بأساليب مختلفة أبسطها املزج بقليل من املاء،
بحيث تكون زادا مناسبا للمسافر.
ويتعلّق األمر بتقليد غذايئ عريق ،كام يبدو من خالل اإلشارة إليه يف بعض املصادر
محل السكّر ،فيستعمل لتحلية
يحل أحيانا ّ
التاريخية القدمية .5عىل أ ّن هذا الطّحني كان ّ
الشاي ونحوه حسب بعض العادات املحل ّية.
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Louis André, «Aux Kerkena, le palmier et les hommes », dans IBLA, 1945, p. 308.
Brunet, «L’alimentation en Tunisie», dans Archives Institut Pasteur de Tunis, T.LX, mars-septembre 1983,
p. 25.
Hérodote, Op.cit, p.193.
Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XIII, Texte établi et traduit par Ernout Alfred, Collection des Universités
de France, 2002, pp. 44-45.
Pline l’Ancien, 0p.cit., p. 47.
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3
4
5

.	.أساليب خزن ال ّتمر وحفظه

حرص املجتمع التقليدي عىل تطوير
أساليب خزن وحفظ التمور مبا يسمح
بأقىص درجات االستفادة منها ومجابهة
شح املواد الغذائية عند الشدائد املرتبطة
ّ
بالعوامل املناخية أو االجتامعية والسياس ّية.
مث ّة ثالث طرق تقليديّة معروفة يف هذا
املجال:

جرة كبرية خلزن التمر "خابية"
لوحة عدد ّ :12

استعامل األوعية الفخاريّة الكبرية من جنس الخوايب التي هي عبارة عن جرار
ضخمة فتحاتها واسعة تث ّبت عىل األرض يف بيت "الخزينة" ،وتأخذ هيئات مختلفة .وقد
يستبدل الف ّخار مبا ّدة الجبس كام هو الحال يف واحات نفزاوة.

ويف بعض األحيان ،فإن العائالت امليسورة ببالد الجريد تعمد إىل وضع طبقة من
كل طبقة من عرشين صم من التّمور للحصول عىل مزيج من
ال ّزيتون األسود بعد ّ
1

اإلدرييس محمد بن محمد ،نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق ،جزآن ،عامل الكتب ،بريوت ،األوىل ،1989 ،ص .106
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يوضع التّمر بالخابية التي تس ّمى "املرضب" يف جهة قابس ،بعد إزالة النوى
وتجفيفه تحت أش ّعة الشمش مبا ميكّنه من التخلّص من الرطوبة املرتفعة ،ثم يت ّم
الضغط عىل التّمر يف الخابية عرب الرفس باألرجل إلخراج الهواء ،وقد يضاف إليه ال ّزعرت
واإلكليل ملنحة نكهة لذيذة عند األكل ،وهي طريقة قدمية أشار إليها الر ّحالة عىل غرار
ملتف
اإلدرييس ( )1166-1100يف معرض وصفه ملدينة قابس بقوله " وبها أيضا نخل ّ
به من الرطب الذي ال يعادله يشء يف نهاية الطّيب ،وذلك أ ّن أهل قابس يجنونها طريّة
ثم ّ يودعونها يف دنانات ،فإذا كان بعد م ّدة من ذلك خرجت لها عسيلة تعلو وجهها
بكثري ،وال يقدر عىل التناول منها ّإل بعد زوال العسل عنها من أعالها .وليس يف جميع
البالد املشهورة بالتّمر يشء من التمر يشبهه ،وال يحاكيه ،وال يطابقه يف علوكته وطيب
مذاقه".1
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طعمني مختلفني .وبنفس الطريقة يع ّد التمر "املنثور" إالّ أ ّن هذا األخري ال تنزع نواته.
وإلعداد "الش ّداخ" من أصناف "البوحطيم" أو "خلطاية بالخري" أو "العقيوة" ،فإ ّن
التمر ،بعد تنظيفه باملاء ،يوضع يف ج ّرة ذات فتحة ض ّيقة يحكم غلقها بالجبس ،1أو
تغطّى بقطعة من القامش مبا يحمي محتوياتها من األتربة والحرشات ،ويسمح بترسب
يتغي لون التمر ورائحته ويصبح حامضا (قارصا) يكون جاهزا
الهواء إىل جوفها .وعندما ّ
لالستهالل بنكهة مغايرة.
األوعية الجل ّديّة :تتالءم مع حياة الرتحال التي كانت تسود لدى عديد املجموعات
البدويّة ،وهي أكرث عراقة من الطريقة األوىل بال ّنظر إىل أسبقية استخدام الجلد عىل
الف ّخار .وأبرز األدوات املستعملة يف هذا الشأن وعاء من جلد املاعز يصنع وفق مهارات
أقل من الخابية،
ومواد مواد طبيعية معلومة يسمى "الشكوة" التي وإن كانت سعتها ّ
فإنها تتميّز بخفّة وزنها مبا يسهل نقلها وتغيري موضعها حسب الحاجة.
التعليق :حفظ التّمر غري ال ّناضج ،سيام من صنف "العلّيق" عرب تعليق العراجني عىل
األوثار ،والوثر هو خشبة أفقية مج ّهزة مبسامري ،وهي دون السقف بحوايل مرت تس ّمى
أيضا "شكابو" يف بعض املناطق.

التقليدية
النخلة يف العمارة
ّ

املعامري للنخلة ذو متظهرات متع ّددة ،فإنّه يرتكّز يف مجاالت بعينها،
مع أ ّن الحضور
ّ
بحيث يكون فيها رضورة إنشائية أو تقنية ال بديل عنها كام هو الشأن بالنسبة إىل
تسقيف املباين ببالد الجريد حيث االعتامد عىل التسقيف املسطح بخشب ال ّنخيل
وصورته عىل ال ّنحو اآليت بيانه:
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تقطع أشجار النخيل التي مل تعد صالحة لإلنتاج ثم تجفّف جذوعها بتعريضها
ألش ّعة الشمس بشكل معتدل يحول دون تشقّقها ،وذلك قبل أن تدفن يف امللح بش ّط
1

البقلوطي ال ّنارص“ ،ملحة عن التغذية التقليدية بالجنوب التونيس" ،مجلة الفنون والتقاليد الشعبية ،املعهد القومي لآلثار والفنون،
تونس ،عدد  ،1987 ،9ص .10

وتقسم طوليا إىل قسمني .وأشهر طرق
الجريد للقضاء عىل الطفيليات التي تسكنهاّ ،1
التسقيف تلك املعروفة باسم "ال ّربعي والزايزة" وتتمثّل يف وضع أنصاف خشب ال ّنخيل
عىل امتداد عرض الجدارين املك ّونني للبناء مع املحافظة عىل مسافة نصف مرت بني
كل منهام "ال ّزايزة" ،إثر ذلك توضع فوقها أرباع من شجرة
الخشبة واألخرى والتي تس ّمى ّ
ال ّنخيل مالصقة لبعضها البعض بحيث تغطي املسافة الفاصلة بني «الزايزة» واألخرى،
الجريي
اصة من مواد مختلفة من الطّني والحىص واملالط
وييل ذلك وضع طبقات مرت ّ
ّ
ونحوه إىل الوصول إىل تهيئة ميازيب من خشب ال ّنخيل .2وبالكيف ّية نفسها تقريبا يف
استغالل مواد ال ّنخيل ته ّيأ أكرث األسقف التقليديّة بواحات نفزاوة.3

لوحة عدد � :13سقف من خ�شب النخيل مبدينة توزر

1
2

3

Kioua Regaya, Rekik Ridha, Les spécificités architecturales du sud Tunisien, éd. MEHAT, Tunisie, 2000, p. 29.
Mrabet Abellatif, L’art de bâtir au Djérid : Etude d’une architecture vernaculaire du Sud tunisien, Faculté
des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse, Contraste Editons, 2004, p. 43.
التقليدي بقرى واحات نفزاوة :دراسة إثنوغرافية ،أطروحة دكتوراه يف علوم الرتاث ،إرشاف محلّة منصف،
الجزيراوي مح ّمد ،املسكن
ّ
كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بتونس ،2016،ص ص .228-218
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لوحة عدد  :14مقطع طو ّ
م�شيد باحلجارة وخ�شب ال ّنخيل
يل ل�سقف ن�صف
ّ
دائري ّ
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وهذا التقليد املعامر ّي يكاد يكون مع ّمام عىل البيئات الواح ّية ،وإن اختلفت بعض
تتوسط عددا من الواحات البحريّة ،تنترش طريقة
تفصيلته التقنية ،ففي مدينة قابس التي ّ
قابيس»« ،وتتمثّل يف وضع أطراف جوائز
تسقيف منسوبة إىل اسم املدينة يقال لها «سقف ّ
من خشب ال ّنخيل عىل الجدران يف اتّجاه عرض الفراغ املراد تسقيفه بحيث تبعد الواحدة
عيص جريد
عن األخرى ما يقارب الشرب .وفوق هذا الجهاز يوضع حصري من القصب أو ّ
ورصه ،مبالط
ال ّنخيل ث ّم تفرش فوق ّ
الكل طبقة من الرمل املبلّل الذي يغطّي ،بعد دكّه ّ
من الجري .ويف مناطق أخرى يع ّوض حصري القصب أو الجريد بسالئج من خشب ال ّنخيل
الكليس».1
أو طبقة من الحجارة املسطّحة مع اإلبقاء دامئا عىل املالط
ّ
ال يقترص توظيف خشب ال ّنخيل يف رفع األسقف عىل البيئات الواح ّية ،بل نجده
أيضا يف أشكال العامرة التقليديّة بالقرى الجبليّة كالدويرات وشن ّني ورأس العني وقرماسة
ولعل أبرز متظهراته تلك املتعلّقة
وجملة القصور السهل ّية املنترشة بالجنوب الرشقيّ ،
بتقسيم جذع ال ّنخلة املس ّمى محليّا «الس ّنور» طوليّا ،واعتامده دعامات لألسقف املقبّبة
التي تس ّمى «الكمره».
وعالوة عىل ال ّدور اإلنشايئ لجذوع ال ّنخيل،
سواء يف رفع األسقف ودعم الجدران وربطها،
والسعف
وتثبيت أسكف األبواب ،نجد الجريد ّ
اللّذين يدخالن يف تسييج املنازل والحقول وحامية
املستغالّت الزراع ّية من ال ّرياح وزحف ال ّرمال فضال
عن إنشاء ما يس ّمى بال ّزريبة أو الكيب الذي هو
ريفي صغري تختلف مواده اإلنشائية
عبارة عن بيت ّ
حسب الجهات حيث يكون عبارة عن كوخ من
لوحة عدد  :15ر�سم هند�سي لباب من
مشتقّات النخلة يف املناطق الواح ّية يلجأ إليه
خ�شب ال ّنخيل بقرية �شنني تطاوين
وقتي ،أو لل ّراحة عند الهاجرة.
كمسكن ّ
1

البقلوطي ال ّنارص ،مقوالت يف الرتاث الشعبي ،دار ترب الزمان ،تونس.2005 ،

وتبقى األبواب من أبرز الشواهد الح ّية عىل التوظيفات املعامرية والحرفية لل ّنخلة
لكثافة حضورها وثراء مد ّونتها التي ت ّجد أمناطا فنية وتقنية ال تخلو من الفردات املحل ّية
بكل من بالد الجريد وواحات نفزاوة
كام تبب ّينه بجالء املقارنة بني األبواب التقليدية ّ
والقرى الجبل ّية بالجنوب الرشقي بصفة عا ّمة.
املعامري يف بالد ال ّنخيل امتدادا لل ّنخلة لكرثة املفردات
وهكذا يكون الفضاء
ّ
الواحي بحيث يكون جزءا
اإلنشائية والزخرفيّة التي تعتمد عليها والندماجه يف املجال
ّ
من منظومة بيئ ّية وسوسيوثقافية واحدة.

الرمزية لل ّنخلة ومنتجاتها �أو النخلة بني التمثيل
التمظهرات
ّ
والتمثل
ّ

تتجل النخلة يف الثقافة
طبيعي ذي قيمة نفع ّيةّ ،
بعيدا عن كونها مج ّرد عنرص
ّ
الشعب ّية بوصفها كائنا مفعام بالحياة والوجدان والخيال حيث تتع ّدى العالقة بها
الرمزي
الوظيفي لتستحيل ذاتا ملهمة لإلنسان كام ييش بذلك حضورها
االستخدام
ّ
ّ
الكاسح الذي وإن تعذّر حرصه لكثافته ،فحسبنا أن نشري إىل بعض تعبرياته.

.	.الوظيفة الطقس ّية
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يرى سكّان الواحات والجزر يف ال ّنخلة شجرة مباركة ومصدر خري ومناء وحياة يرتجمه
الشعبي "بالد ال َّنخلَه عمرها ما تَ ْخ َل" ،أي أنّه حيثام تكون النخلة ال ميكن أن
املأثور
ّ
يسود الخالء ،وذلك كناية عن أهميّة ال ّنخيل يف التعمري .وبالتايل ،فإنّها مدرجة ضمن
مجال املق ّدس ،مع ما يعني ذلك من االعتقاد والتوقري والتكريم ،وهو ما يربز يف سحب
"لل ال ّدقلة" الكائنة ببلدة حا ّمة
اسمها عىل عديد الفضاءات املق ّدسة عىل غرار مزارة ّ
الجريد ،وهي عبارة عن موضع صغري مؤلّف من جذعي نخلتني متالصقتني تبدو عليهام
أثار الحروق ال ّناجمة عن إيقاد الشموع ،ومزارة "أ ّم ال ّزين" باملوقع األثري سيدي خليفة
قرب بلدة النفيضة والتي ما هي سوى نخلة تح ّولت إىل مكان مق ّدس يحظى بالزيارة
والتكريم من خالل تقديم قرابني من صنف طري ال ّدجاج.
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كام يستخدم جريد ال ّنخيل إلكساء املباين الدين ّية حلّة خرضاء مبناسبة االحتفال باملولد
النبوي الرشيف وسائر األعياد الدينية .وعند االحتفال بعاشوراء ،يزيّن “البوسعدية"،
وهو شخص ّية مرحة راقصة بلباس مزركش بهيج األلوان ،بسعف ال ّنخيل .بينام يقص
الفتيان والفتيات عصا من الجريد ويشقون أعالها ليضعوا يف وسطها خرقة أو قليال من
الشحم املشتعل.
اإلفرنجي (الشميس) والذي
العجمي املوافق لــ  14أو  15ماي
ويف االحتفاالت مبايو
ّ
ّ
يتطابق مع عيد النريوز بعديد البلدان األخرى ،تتس ّيد النخلة األجواء والطقوس يف
الجامعات الواحيّة ،إذ تكون غابات ال ّنخيل هي فضاء االحتفاالت ويهيأ عصري الالقمي
رشابا سائغا للفرحة.
خاصة من سعف ال ّنخيل
ويف مدينة نفطة بالجريد التونيس ،تج ّهز باملناسبة سلّة ّ
تس ّمى «العنصلة» توضع فيها أنواع من الثامر أه ّمها «صيش مايو» الذي هو عبارة عن
جمر النخلة ورشاب الالقمي.1
بلح حلو وجاف غري ملقّح إضافة إىل ّ
ومن جهته ،ينطوي التّمر املرفوس أو الع ّبود عىل عدد من املفاهيم الجامل ّية
واملعتقدات السحريّة كام يظهر فيام يصاحب استهالكه من طقوس شفاه ّية نسائ ّية
عىل غرار األهزوجة التالية:
"عبّودي يا عبّودي
يا ك ّبار زنودي

حمر خدودي
يا ّ

ع ّبودي يف السقيفة
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ويع ّدي بتفتيفة

عبّودي يف السطح
1

صدّيقي محمد ال ّنارص" ،عادات الخصب بالجريد يف التقاليد واملعتقد ،احتفاالت النريوز بنفطة ،ضمن الواحات تراث وتنمية ،مرجع
مذكور ،ص .93

ويع ّدي بالبلح
عبّودي يف الكوجينة

ويع ّدي بالرسدينة

ع ّبودي يا ع ّبودي".1

كل املامرسات املتعلقة بالتعامل مع ال ّنخلة ومنتجاتها
ويف الحقيقة ،غالبا ما تصاحب ّ
خاصة ،فأثناء الجني ترت ّدد يف الواحات هذه األغنية التي طالعها:
بطقوس ّ
يا نخلة سيدي الشيخ يا والّدة

يا ّأل عرجونك ميأل الس ّجادة

وعند عمل ّية التلقيح أو ما يس ّمى الذكّار التي متارس أثناء فصل ال ّربيع ،ينشد ما ييل:
حبيب رسول اللّه

صالة اللّه عليك ألف وم ّرة
الجامعي
أ ّما خزن التّمر يف فصل الخريف ،فيكون يف أجواء احتفاليّة موسومة باألكل
ّ
وكسكيس باللحم عند الغداء ،فضال عن زغاريد النسوة
برب التمر صباحا
لعصيدة ّ
ّ
كل حركة" و"بسم الله ،لعامل
وترديد األدعية عىل غرار" :بسم الله يا منزل الربكة يف ّ
عليك والش ّدة والطلب فيك".
كام تكون أوقات ضفر سعف ال ّنخيل مناسبة إلطالق األصوات بالغناء ،فتقرتن
حركات الجسد التقنية مبنسوب من العاطفة والخيال كام تيش به هذه األغنية التي
تر ّددها النساء وه ّن منهمكات يف صناعة املظالّت والسالل السعفية:
–خال خال
رن
– ّ
–يا خال خال
–خال خال
1

مسعي إقبال ،التّمور واستعامالتها يف جهة الجريد ،ماجستري يف علوم الرتاث ،إرشاف بلييل ليىل ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية
بتونس ،2014 ،ص .76
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– ّ
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مسمح ق ّده وخياال
رن
ّ
خال خال
ومظل
قفّة جديدة ّ
رن
ّ
يا خال خال
بعت السلعة ايل صنعتا
رين
خال خال
مظل
وللغايل خلّيت ّ
رين.1
تالزم ال ّنخلة اإلنسان كظلّه األنيس من املهد إىل اللحد مقرتنة بأه ّم مراحل حياته
وأحداثها ،عرب وظيفتها يف تأمني عدد من طقوس العبور يف إطار مفهوم دورة الحياة عىل
ال ّنحو الذي بات معلوما مع «فان
غنيب» ،2فهي حارضة يف الوالدة،
إذ كثريا ما يكون التمر أ ّول غذاء
يتم ّرن عليه املولود الجديد قبل
بلوغ األربعني يوما يف إطار طقس
«التحنيك» املتعلق بتلقيم الطعام.
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لوحة عدد  :16طق�س "التحنيك" با�ستخدام التمر

1

 .بوزيدي منرية ،االستخدامات التقليدية لأللياف النباتية بجهة قابس ،ماجستري يف علوم الرتاث ،إرشاف صولة عامد ،كلية العلوم
اإلنسانية واالجتامعية بتونس ،2013-2012 ،ص .73
2 Gneep Van, Les rites de passage. Etude systématique des rites, Éditions A. et J. Picard, Paris, 1981.

وعند البلوغ ،وحامية لعفتّها ورشفها وفق مفاهيم وتص ّورات عتيقة ،كانت الفتاة،
خاص ينتهي
إىل وقت قريب ،تخضع إىل «التصفيح» ،وهو عبارة عن طقس
سحري ّ
ّ
بتناول ح ّبات من التمر الذي يع ّوض بالزبيب يف مناطق أخرى .بينام تحرض يف مرحلة
منصة العروسني عىل هيئة قوس من السعف وإعداد هودج
الزواج من خالل تزيني ّ
العروس من جريد النخيل وطقس «العالقة» أو «القفّة» ،نسبة إىل سلّة من سعف
النخيل (عالقة) تج ّهز مبواد الزينة والتجميل والعطور لرتسل إىل العروس يف موكب
احتفايل قبل الزفاف ،فضال عن أصناف األكالت القامئة عىل التمر التي تق ّدم باملناسبة.
كام يربز العنرص عند املوت حيث يس ّجى امل ّيت عىل س ّجاد من السعف وتوضع ألواح
من الخشب لتهال بالرتاب قبل أن يوضع جريد النخيل عىل القرب.1
خصيصا
لهذا ال غرابة أن وجدنا تشكيلة هائلة من األطعمة الطقسي ّة ،أي التي تع ّد ّ
إلحياء أه ّم األحداث واملناسبات االجتامعية والدينية ،تقرتن بالتّمر عىل النحو الذي يربز
يف تغذية املرأة النفساء واألكالت املميّزة لشهر رمضان وعيد الفطر ورأس السنة الهجريّة
الشيف ،بحيث تندرج النخلة من خالل مترها ضمن الطقوس املطبخ ّية
واملولد
النبوي ّ
ّ
بوصفها لغة اجتامعيّة من خاللها يتهيّأ الفرد لتح ّمل مسؤولياته الجديدة ويتس ّنى له
االندماج يف املجموعة.2

.	.التشكيل ال ّرمزي للنخلة

1

املرزوقي محمد ،مع البدو يف حلّهم وترحالهم ،الدار العربية للكتاب ،ليبيا-تونس ،1984 ،ص .235
Mahfoudh Dorra, «Rites alimentaires, rites matrimoniaux dans la société tunisienne», Revue IBLA, tome
55, n° 170, p.223-224.

2
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تتشكّل ال ّنخلة رمزيّا عىل هيئات مختلفة يف الشّ فاه ّيات الشعب ّية كام يف التقاليد
اللغوي مبا يختزنه من صور متن ّوعة عن ال ّنخلة
الحرف ّية والفن ّية ،فإذا تركنا جانبا الحقل
ّ
كام هو الشأن يف األمثال واألغاين واألشعار والرسديات وسائر أجناس املأثورات الشفويّة،
لعل من أه ّمها
طالعتنا يف رسومات عىل محامل متع ّددة وضمن سياقات متن ّوعة ّ
السجل
العامرة والجسد ّ
وجل خامات املنتجات الحرف ّية ،ذلك أنّها تؤلّف جزءا من ّ
التقليدي املتواتر.
الزخر ّيف
ّ
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ويكفي أن نلقي
نظرة عىل ال ّزخارف
الجص ّية املعروفة بــــ
«نقش حديدة» باملنازل
القدمية وبالفضاءات
خمرمة
املقدسة باملدن أو القرى
لوحة عدد ّ :18
م�شبك "خالل" ل�شذّ لبا�س "امللية" على هيئة نخلة ّ
يربز فيها طائر
إضافة إىل الرسومات
الخاصة عىل أسقف تلك املج ّمعات من املباين العتيقة التي يطلق عليها «القصور»
التونيس .ويف هذا السياق تندرج عادة طالء جدران البيوت وتزيينها
بالجنوب الرشقي
ّ
بصور ورموز خاصة من بينها ال ّنخيل باألرياف الواقعة عند نهر مجردة بالشامل التونيس.1
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يتّخذ رمز ال ّنخلة شكال زخرف ّيا يص ّمم وينفّذ وفق املحامل التي تتموضع فيها وما
يتّصل بها من أساليب وتقاليد حرفية وفنيّة واجتامعية ،ففي الوشم عىل الجسد مثال
ترسم النخلة عرب الوخز والترشيط مع إضافة بعض األصباغ ،بينام يكون الرسم من خالل
وصل األلياف والخيوط الصوفية أو الفضية أو الحريرية أو الكتانية عندما يتعلق األمر
اليدوي عىل ال ّنمط الذي
بال ّنسيج .أ ّما يف الف ّخار
ّ
عرفت به سجنان بالشامل التونيس ،فيكون التصوير
بعيدان األشجار مغ ّمسة يف محلول مستخلص من
شجرة الذرو وصلصال من الطّني يس ّمى "املغرة" ث ّم
الحرق القصري هام الوسيلة املتّبعة يف ذلك .وهكذا
دواليك من األساليب األخرى املعروفة من حفر
ونقش ونحت وخ ّط وطالء التي تط ّبق إلنجاز شتّى
لوحة عدد � :17سعفة نخيل على �سقف
�أحد املباين بقرية �شن ّني تطاوين
التشكيالت ال ّزخرفيّة.
Bardin Pierre, La vie d’un douar, essai sur la vie rurale dans les grandes plaines de la haute de Mejreda,
Mouton et Cie, Paris, 1965, p.110.

1

التقليدي،
السجل الزخر ّيف
ّ
غني عن البيان أ ّن ال ّنخلة موتيف رئيس ثابت ضمن
ّ
ّ
برصف النظر عن طبيعة محامله ،كام تشهد عىل ذلك املد ّونة اإلتنغراف ّية الرثيّة املرتبطة
مبنتجات الحرف والفنون التقليديّة .غري أ ّن ذلك ال ينفي ما يتّسم به من تن ّوع وفردات
تبعا للخامات التي يتشكّل منها والبيئات املحل ّية وما تتّسم به من خصائص طبيع ّية
الصعيد بني الجهات
يل يف تواتر حضور ال ّنخلة عىل هذا ّ
ومعيش ّية .وآية ذلك التفاوت الج ّ
واملناطق حيث تكون أكرث كثافة يف منتجات الجامعات الواح ّية ،عىل غرار صناعة
املشوي املآلن ببالد الجريد ،عالوة
السعفيات بقابس والزخارف املعامريّة بواسطة اآلجر
ّ
عىل خضوعها تشكيل ّيا للخصوصيات الفن ّية لهذا التقليد الحريف أو ذاك.
جل تجسيدات رمز ال ّنخلة يف الزخارف التقليديّة الشعبية
وعموما ميكن تصنيف ّ
تشبيهي ،يف
عىل أساس التشكيل الف ّني العام حيث نالحظ أ ّن هذا الرمز يرتاوح بني رسم
ّ
تجريدي ،وهو األكرث
أحيان قليلة لك ّنها آخذة يف االزدياد بفعل التأثريات الحديثة ،وآخر
ّ
تداوال النسجامه مع نزعة النفور من التشخيص واملحاكاة املطلقة التي كثريا ما يوصف
بها الف ّن التقليدي يف الثقافة العربية اإلسالمية بصفة عامة حيث يتمثّل يف أشكال تقوم
عىل التحوير وفقدان املنظور الخطّي والكثافة وملء الفراغ.1
أ ّما التصنيف الثاين ،فينهض عىل التمييز بني املحتويات املاديّة الّتي تستدعى وتشكّل
زخرفيا ،أي املك ّونات بني الجزئ ّية والكل ّية .وهنا من اليسري مبكان الوقوف عىل حضور
ال ّنخلة تارة كشجرة كاملة ،أي يف صورة حقيقية ،أو عىل درجة ما من التجريد تحيل
عىل ماهيتها الطبيع ّية الكاملة ،وطورا من خالل أحد مك ّوناتها ال ّدالة عليها والّتي يع ّد
الجريد أو السعف أه ّمها عىل اإلطالق ،ويعرف يف التقاليد الشعبية بتسمية «الجريدة»
كام تطالعنا يف هذه األغنية القدمية:
وشّ م يا وشّ ام وشّ م يل يف ساقي جريــدا
1

بهنيس عفيف ،الف ّن الحديث يف البالد العرب ّية ،دار الجنوب للنرش-اليونسكو ،1980 ،ص .22

اجمللة العربية للثقافة

يا بكرة األمراس يا ح ّد ال ّنجمة الفريدة

147

الخاصة كام
غري أنّها تختلف يف مورفولوجتها
ّ
يف الرتكيبة الزخرفية العا ّمة التي تلتئم يف إطارها،
ففي الوشم «تتشكّل «الجريدة» من خالل اثنني
اصة التي تلتحم فيام
إىل أربعة من املعينات املرت ّ
بينها عند زواياها الحا ّدة» .1إالّ أ ّن هذا النموذج
الهنديس يبارش عىل صعيد
العام من التصميم
ّ
املامرسة يف إطار من التن ّوع والتع ّدد ،وباالستئناس
بأعامل «غوبري» ال ّرائدة يف هذا املجال ،نستخلص
التشكيلة الزخرف ّية لرمز الجريدة بالبالد التونسية
وببعض مناطق الشامل الرشقي للجزائر ،عىل
املبي يف ال ّرسم أدناه:2
املنوال ّ

لوحة عدد ّ :19
ت�شكالت رمز النخلة

عىل أ ّن الرسومات ال ّنخلية ال تنحرص يف
اجلزائرية املتاخمة حلدودها
ّ
خاص ملامرسة الوشم ،وإنّ ا
الجسد كمحمل ّ
تتجل عىل محامل متن ّوعة يف سياق تقاليد حرفية وفنية مختلفة عىل منوال الفخار
ّ
اليدوي الذي باتت سجنان تع ّد رمزا له.
ّ
واجلريدة يف الو�شم بتون�س وبع�ض املناطق
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لوحة عدد  :20جريدة (�سعفة) مر�سومة على فخّ ار �سجنان

Gobert E.-G., Parfums et tatouages, Edtions Sahar, Tunis, 2003, p. 127.
Ibid., p. 128.

1
2

يل ال ميكن فهمه خارج سياق تجربة إنسان ّية كاملة يف العالقة
إ ّن هذا الرثاء التشكي ّ
مؤسسة عىل نسيج من التصورات واملعتقدات
بال ّنخلة ،ذلك أ ّن هذه التجريدات الفن ّية ّ
والوظائف املاديّة التي تعطيها معنى .من هنا جاء التداخل بني األبعاد الجامل ّية
والوظائف السحريّة والعالجية ملوتيف ال ّنخلة تأكيدا ملحتوياتها الرمزيّة.

رمزيات ال ّنخلة

هل مث ّة حاجة إىل التشديد عىل أ ّن رمزيات ال ّنخلة ليست مج ّرد إضافات ملحقة
بقيمتها الوظيفية كام استبانت عرب النامذج املعروضة آنفا من استخداماتها ،وإنّ ا هي
تك ّون معها وحدة مركّبة ولكنها ال تنفصم ،هي ثقافة النخلة؟

2

Sapir Edward, Anthropologie, éd. de Minuit, 1971, p.52.
إلياد مريسيا ،صور ورموز ،ترجمة كاسوحة حسيب ،منشورات وزارة الثقافة يف الجمهورية العربية السورية ،دمشق ،1998 ،ص .56

1
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إ ّن املحتويات الرمزيّة للنخلة تتداخل مع طبيعتها املاديّة وقيمتها النفع ّية ،ذلك
أ ّن متثّالتها يف املخيال كام ترتجمه الزخارف التجريدية واملأثورات الشفوية الخاصة بها،
خواصها الحيويّة والترشيح ّية .لكن ،ومن وجهة نظر مقابلة ،فإن
إنّ ا ش ّيدت عىل أساس ّ
فضائلها النفع ّية ما هي سوى دليل ،بل ونتيجة ملاهيتها الرمزيّة كشجرة ز ّودت بقداسة
خاصة كام يشيع ذلك يف املعتقدات الشعب ّية.
فإذا أخذنا التقاليد املطبخيّة التي تنهض عىل التمور ،ال حظنا أنّها كثريا ما تكشف
خاصة ،مبا يعني أ ّن قيمتها الغذائ ّية غري
عن نفسها يف مناسبات بعينها وتلتصق بطقوس ّ
مج ّردة من الشحنات الرمزية ،وال غرابة يف ذلك من وجهة نظر أنرثوبولوجية طاملا أ ّن
أقل وظيفية
كل ثقافة هي مثقلة بالرمزية ،كام أ ّن كل سلوك ،حتى األكرث بساطة ،يكون ّ
ّ
1
مم يبدو يف ظاهره ألن السلوك نفسه رمز كام يقول «سبري».
ّ
الطبيعي كشجرة ،حيث كثريا
ال مندوحة أ ّن ال ّنخلة تستم ّد ق ّوتها تلك من جوهرها
ّ
حي للعامل نفسه« ،فعند األقدمني،
ما تت ّجىل األشجار عرب الثقافات التقليديّة كتجسيد ّ
الشجرة الكونيّة هي البديل األوسع انتشارا لرمزية املركز» ،2وكثرية هي ال ّروايات
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املحوري الذي يكون يف هيئة شجرة مق ّدسة مثل البلوط يف بالد
األسطورية عن املركز
ّ
الغال والزيزفون يف جرمانيا والدردار يف سكندنافيا والسدر يف سيبرييا والخيزران يف
اليابان والالوز العربي والصفصاف الصيني والتني البنغايل.
إ ّن «عمودية الشجرة وخرضتها الدامئة أو املتج ّددة عىل املسويات الثالثة :الجذور
والعاصفي» .1ولنئ ال يتيح
الساموي والهوا ّيئ
والجذع واألوراق تجمع يف عالقة العوامل:
ّ
ّ
املقام استعراض الطقوس املتّصلة باألشجار ،فإنّه يحسن بنا أن نشري إىل أنّها جميعا عبارة
عن نسخ تكاد تكون مطابقة لنموذج شجرة العامل والشجرة الكون ّية وشجرة الحياة.
الصنف الذي تنتمي إليه ،فإ ّن «جميع األشجار املق ّدسة مع ّدة لتشغل مركز
ومهام كان ّ
التجل املق ّدس.
العامل» ،2بحيث تبدو يف موضعها كام يف شكلها رضبا من ّ
ورغم تن ّوع مسم ّيات الشجرة املباركة أو املق ّدسة وما شحنت به من دالالت« ،فإ ّن
الثابت هو أ ّن اإلنسان أضفى عىل الشجرة يف جميع الحضارات قدرة وسلطانا وح ّملها دورا
شبيها بدور األم أو ال ّرحم» ،3لهذا ال عجب إن وجدناها تهيمن عىل الحقل ال ّداليل املرتبط
بالوالدة والخصب ،وذلك بوصفها تجسيدا لعملية الخلق والتكوين ذاتها ،من هناك جاءت
تلك االستعارات املنحدرة منها عىل غرار «شجرة ال ّنسب» و«شجرة العائلة» و»شجرة
األنبياء» ،فكأ ّن املوجودات ال تكتمل إلّ إذا سكنتها روح األشجار واستعارت منها صورتها.
كام تحيل عىل تعاقب ال ّزمن عرب تتايل الفصول يف دورات منتظمة من خالل األوراق
التي تذبل ومتوت سنويا ،قبل أن تينع لتغطي الشّ جرة من جديد ،وعىل التواصل بني
املستويات الثالثة للوجود :تحت األرض ،عرب الجذور الضاربة يف عمق الرتاب ،وسطح األرض،
السامء وبناء عىل
من خالل الجذع ،واالرتفاعات ،بواسطة األغصان العليا التي ترشئب إىل ّ
الصورة املاديّة« ،تعترب جميع الشعوب الشجرة رمز العالقات بني األرض والسامء».4
هذه ّ
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3

بنوا لوك ،إشارات ،رموز وأساطري ،تعريب كم نقش فايز ،عويدات للنرش والطباعة ،بريوت ،2001 ،ص .50
املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
املؤسس :الحيوان يف الثقافة العربية ،املنشورات الجامعية مبنوبة ،تونس ،2015 ،ص .70
التهامي طراد فريدة ،الجسد والعامل والنص ّ
4 Chevalier Jean, Gheerbrant Alain, Dictionnaire des symboles, mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombre, Robert Affont/Jupiter, Paris, 1982, p.62.

الصويف الكبري ،نجد هذه االستعارة التي جعلها
ولدى محي بن عريب ،الفيلسوف ّ
عنوانا ألحد كتبه ،إذ يقول« :نظرت إىل الكون وتكوينه ،وإىل املكنون وتدوينه ،فرأيت
الكون كلّه شجرة» .1من هنا تأيت الوظيفة اإلنشائية لألشجار قي البناء ال ّرمزي للفضاءات
املق ّدسة ودورها يف أداء عدد من الشعائر ،ففي املعتقدات اليهودية واملسيح ّية كام يف
اإلسالم تتامثل الشجرة الطقسية مع الشجرة الكون ّية حيث تصبح عمودا مرك ّزيا يش ّد
املخصص لألضاحي يف الكثري من التقاليد الدينية بديال
املعبد كلّه .وكثريا ما يعترب العمود ّ
رمزيا عن الشجرة الكونية ،ليغدو بدوره محورا يؤ ّمن االتّصال بني األرض والسامء 2بفضل
الوظيفة التبادل ّية لألضحية.
تتأسس رمزيات النخلة عىل هذا اإلرث اإلنساين السحيق بحيث تنهل من
ولنئ ّ
ينابيع ثقافيّة متع ّددة حول الشجرة ،فإنّها تنفرد بسامت رمزية ناجمة عن خواصها
النوع ّية باملقارنة مع غريها من األشجار ،عالوة عىل اندراجها يف بيئاتها املحل ّية يف أبعادها
الطبيعية والثقافية والسوسيولوجية.
السابقة لظهور
ال ريب يف أ ّن ال ّنخلة قد اكتسبت قيمة رمزيّة منذ الفرتة القدمية ّ
األقل ،من ذلك أ ّن الفنيقيني الذي ّأسسوا قرطاج وحكموا البالد لقرون طوال
اإلسالم عىل ّ
قد «و ّحدوا بني النخلة التي اعتربها الساميون شجرة الحياة يف ج ّنة عدن ،وبني إلهة
اإلخصاب عشرتوت ،وقد جعل العرب من ال ّنخلة يف العرص الجاهيل إلها .3ومن التّمر
«جاء اسم اإلله «تامور» الّذي عرث عىل آثاره يف جزر البحر املتوسط التي استعمرها
الفينيقيون ،وكان ّ
يصك عىل النقود يف شكل نخلة» .4ويع ّد استعامل الرمز الزخريف
لل ّنخيل من أقدم العادات الفنيّة منذ الحضارات اإلنسانية األوىل ،إذ نجده بكرثة يف
الزخارف والفنون عموما التي كانت سائدة يف آسيا القدمية أين كان يستخدم كمحور

4
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ابن عريب أبو بكر محي الدين ،كتاب شجرة الكون ويليها حكاية إبليس ،مكتبة مصطفى الحلبي وأوالده ،القاهرة  ،1968ص .121
إلياد مريسيا ،مرجع مذكور ،ص .57
قانصو أحمد ،التصوير الشعبي ،سلسلة عامل املعرفة ،الكتاب عدد  ،203املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،1995 ،ص
.101
املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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زخريف مه ّم يرمز إىل شجرة الحياة وإىل الخصوبة عىل وجه التعميم .وكان ميثّل لدى
الص ّيادين رمزا وقائ ّيا ض ّد خطر الحيوانات املفرتسة ويت ّربكون به لنيل صيد وفري .1وقد
كان منترشا بشامل إفريقيا بصيغ مختلفة ،فن ّية وطقس ّية ،بعضها ال يزال ميارس إىل ح ّد
الساعة بصورة عفويّة.
للصليب ،2بحيث تحيل عىل النهاية الدنيوية
أ ّما يف املسيح ّية ،فكثريا ما تؤ ّول رمزا ّ
يؤسس استحضارها يف
للمسيح من جهة ،وعىل جزائه الساموي من جهة أخرى ،وهو ما ّ
عدد من األديرة والكنائس املسيحية الرشقية التاريخية ،وعىل عدد من شواهد القبور
األثرية للشهداء املسيحيني التي عرث عليها بتونس.
غري أ ّن اإلسالم ،وإن حافظ عىل املكانة الرمزيّة التاريخية للنخلة ،فقد ساهم دخوله
البالد يف تدعيمها عرب»أسلمتها» مبا أزال الشكوك عنها الرتباطها باإلرث الوثني القديم.
لهذا فقد حرض رمز النخلة مب ّكرا يف السجل ال ّزخريف ألبهى املنتجات الفنية واملعامريّة،
فاستعمله األغالبة كشكل زخر ّيف عىل محراب الجامع الكبري بالقريوان وبواجهات املنرب
األغلبي .وقد قلّدهم الفاطميون يف هذا برسم
الذي ميثل تحفة فنية امتاز بها العهد
ّ
أشكال النخيل بجامع األزهر بالقاهرة.
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إ ّن هذا االحتفاء بال ّنخلة إىل ح ّد التقديس باعتبارها شجرة مباركة ،وما نسج حولها
النص القرآين
من معتقدات وطقوس تتح ّرك يف هذا املنحى يستندان ،إىل ح ّد بعيد ،إىل ّ
والحديث ال ّنبوي ،فقد ذكرت الّنخلة ومشتقاّتها عرشين مرة يف القرآن الكريم منها تلك
حف به من معجزات لحظة مخاض مريم
املتعلقة بالرسديّة القرآنية مليالد املسيح وما ّ
اض إِ َل ِج ْذ ِع ال َّن ْخلَ ِة قَال َْت يَا
العذراء" »:فَ َح َملَتْ ُه فَانْتَ َب َذتْ ِب ِه َمكَانًا ق َِص ًّيا ،فَأَ َجا َء َها الْ َم َخ ُ
لَ ْيتَ ِني ِم ُّت قَ ْب َل َهذَا َوكُ ْن ُت ن َْس ًيا َم ْن ِس ًّيا ،فَ َنا َدا َها ِم ْن تَ ْح ِت َها أَلَّ تَ ْح َز ِن قَ ْد َج َع َل َربُّ ِك ت َ ْحتَ ِك
سيًّاَ ،و ُه ِّزي إِلَ ْي ِك ِب ِج ْذ ِع ال َّن ْخلَ ِة ت َُسا ِق ْط َعلَ ْي ِك ُرطَ ًبا َج ِن ًّيا".3
َِ

3

Golvin L., «Le palmier dans le décor musulman d’occident» ; in Hespéris Tamuda, 1961 ; p. 148.
Chrétien Jean-Louis, Symbolique du corps : du cantique des cantiques, PUF, 2005, p.18.
القرآن الكريم ،سورة مريم ،اآليات .25-22

1
2

الصحراء ،ليس لها رأس وال مثرة وال
وسواء كان األمر يتعلّق بجذع نخلة يابسة يف ّ
خرضة عل ح ّد تفسري الزمخرشي ،1أو نخلة زاهية مثمرة وفق بعض التفاسري األخرى،
فإنّنا إزاء كائن كامل ،مبارك يف جوهره كام يف مظهره ،فإلجاء الّسيدة العذراء إىل النخلة
دون سائر األشجار ،وتحريكها للجذع ونزول ال ّرزق عليها يف شكل متر غري مخبوء (رطب
جني) ،ما هي سوى عالمات عىل هذه القدسية.
ّ
وبفضل أجواء العجيب الخالّب ال ّناّجمة عن طبيعة ميالد املسيح بحسبانه من
ديني للمكانة الرمزية للنخلة ،وإنّ ا
صنف املعجزات ،فإ ّن األمر يصبح ليس مج ّرد تأصيل ّ
خاصة تتجاوز املألوف.
هو تأسيس لقداستها باعتبارها كائنا قد ز ّود بقوى ّ
عمتكم ال ّنخل" .ويذهب
أ ّما األحاديث النبوية يف املوضوع ،فأشهرها " أكرموا ّ
(عمتنا) ،إنّ ا أل ّن النخلة "قد خلقت من فضلة
القزويني يف تفسريه إىل أ ّن هذه التسمية ّ
طينة آدم" .2وهو التفسري نفسه الذي دافع عنه محي الدين بن عريب يف الفصل الثامن
من كتابه الفتوحات.3

1
2
3

الزمخرشي ،الكشّ اف ،13/3 ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب.
الباش حسن ،املعتقدات الشعب ّية يف الرتاث العريب ،دار الجليل ،القاهرة ،1986 ،ص .335
ابن عريب محي الدين ،الفتوحات املك ّية ،تحقيق شمس الدين أحمد ،دار الكتب العلمية ،بريوت/لبنان.
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وبغض ال ّنظر عن مسألة ضعف سند هذا الحديث وق ّوته ،فإنّه استحال جزءا بارزا
ّ
السديات املتداولة حول النخلة ،بل إنّه قد يـكون وفّر املرتكز ال ّديني ملا يروى من
من ّ
الـــتاب ،ليك يُصنع منه جسد آدم ،فت ّم وضعه فــي غربال
أ ّن الله أمر أن يؤخذ بعض ّ
لنخله ،فام كان لبابا أخذ لطينة آدم .وأ ّما ما بقي يف الغربال من النخالة ،فقد خلقت
منه ال ّنخلة وبه س ّميت.
ومن الواضح أ ّن هذه ال ّرواية قد بنيت ،عىل غرار عديد األساطري ،عىل قاعدة وحدة
الجذر الّلغوي الذي كثريا ما يستحيل مرجع ّية تأصيل وتأويل .بل إ ّن هذه القرابة
األنطولوجيّة تربز حتّى يف أسامء بعض أصناف التّمور ويف سياقات نشأتها األوىل وفق
املعتقدات الشعب ّية ،من ذلك أ ّن "الكنتة" ،وهي نوع معروف من التمر ،قد رأت ال ّنور
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رس خلقها ،فأجابته" :منك كنت" ،أي خلقت منك ،فس ّميت
مع آدم ،حيث سألها عن ّ
الصنف املعروف باسم
لذلك "كنت" حسب بعض ال ّروايــــات الشفويّة .يف حني أ ّن ّ
"العامري" ينسب إىل نوح عليه السالم ،إذ يعتقد أ ّن نخـــــلته األصل ّية قد نبتت قرب
العمران بعد انحسار الطوفان.1
كام أ ّن بعض املذاهب ال ّدينية قد ك ّرست هي األخرى إجالل النخلة وتكرميها
خاصة بها ،من ذلك املذهب اإلباظي الذي عرف شيوخه برتغيب
العتبارات ومفاهيم ّ
عامة الناس وجملة التالمذة يف غراسة النخيل ،حتى أن أبا عبد الله محمد الفرسطايئ
حب ال ّنخل من اإلميان وبغضها من النفاق".2
ّ
موسس نظام العزابة يقولّ ":
وقد تف ّنن شيوخ اإلباضية يف رضب األمثال ونقل األقوال عن أهمية النخيل ،محذّرين
ولعل مثل هذه املعاين ال تزال تحضنها العادات االجتامعية املتمحورة حول
من بيعهّ .
النهي عن بيع النخلة والتخويف من ذلك ملا ينج ّر عنه من سوء العواقب ،فهي ثروة
التخل عنها ،ولو ألسباب قاهرة،
وعنوان رشف وكفالة ض ّد االحتياج ،وبالتايل ،ينظر إىل ّ
عىل أنّه كفر وجحود بالنعمة وفأل سيئ ينذر بسوء املصري.

شهي ورشاب عذب وخرضة دامئة وتج ّدد
تتطابق
ّ
خواص النخلة املاديّة من مثار ّ
مستم ّر وشذى وظالل وجداول ماء تجري من تحتها مع صورة الج ّنة يف التمثالّت ال ّدينية
دنيوي للج ّنات الساموية املوعودة3؟
واالجتامعية لآلخرة .أوليست الواحات هي نظري
ّ
وهل غري ال ّنخلة من األشجار والنباتات ،بل وسائر الكائنات الطبيعية ،ميكن أن تجتمع
فيها هذه الصفات ،فتغدق من خرياتها وتحنو بعاطفتها؟
وتتع ّدد املعتقدات التي تك ّرس االزدواجية السحرية للنخلية ،فمن جهة تبدو مبعث
خشية ملا تنطوي عليه من طاقة مد ّمرة تدفع إىل التهيّب منها وتج ّنب إيذائها ،لذا ينهى

اجمللة العربية للثقافة
154

1
2

اإلسالمي ،بريوت ،1996 ،ص .280
العدواين محمد ،تاريخ العدواين ،تقديم وتحقيق سعد الله أبو القاسم ،دار الغرب
ّ
الحسني الهاشمي ،اإلباضية واملثاقفة ببالد املغرب ،رسالة دكتوراه ،إرشاف القاسمي فتحي ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بتونس،
 ،2017ص .14
3 Battesti Vincent, Jardins au désert : évolution des pratiques et savoirs oasiens: Jérid tunisien, IRD Éditions,
2005, p. 114.

عن العبث بجريدها ويعتقد رضب الشاة بالعرجون يؤ ّدي إىل هالكها ،كام يعتقد أ ّن
اقتالع النخلة من "الجنان" أو البستان امللحق باملنزل يؤ ّدي إىل وفاة أحد أفراد العائلة.
تتجسد نبع خري ونور وجامل ،فتثري الحواس واملخيال مبا
ومن جهة أخرى ،فهي ّ
تشيعه من روائح وظالل ،فتكون حصانة ض ّد الجوع واالحتياج وحامية من أشكال
يفس إدراج سعف ال ّنخيل ضمن األدوات املضا ّدة للحسد يف
األذىّ ،
ولعل ذلك ما ّ
التقاليد االجتامعية.1
وتتع ّمق رمزيّة النخلة لتميس صورة معكوسة لإلنسان نفسه ،حيث تشحن عاطفيا
ورمزيا مبا يعتمل يف هذا األخري من انفعاالت وخياالت ،لهذا ألفينا نزعة قويّة لتشخيص
النخلة ميكن إدراكها عرب ما أطلق عىل أجزائها من مسميات مرتبطة بالترشيح اإلنساين
مثل الساق والجذع والقلب والرأس ،فكأ ّن النخلة تشتغل رمزيا كجسد آخر لإلنسان،
وال غرابة يف ذلك باعتبار التشابه بينهام .وهنا تجتهد الذهنية الشعبية يف تحديد سامت
النخلة املشرتكة مع اإلنسان لتكون سبعا رمزا للكامل العددي ،فهي ذات جذع منتصب،
ومنها الذكر واألنثى ،وإنّها ال تثمر إال إذا لُقًحت ،وإذا قطع رأسها ماتت ،وإذا تع ّرض
قلبها لصدمة قويّة هلكت ،وإذا قطع سعفها ال تستطيع تعويضه من محلّة ،وهي ،أخريا،
مغشّ اة باللّيف الشبيه بشعر الجسم يف اإلنسان.

كن كال ّنخيل عن األحقاد مرتفعا
1

بالطّوب يرمى ،فريمي أطييب التّمر.

زيعور عيل ،الكرامة الصوفية واألسطورة والحلم ،دار األندلس للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،1984 ،ص .109
Battesti Vincent, op.cit., p. 74.

2
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جل هذه الصفات ،إن مل تكن كلّها ،تنطبق أيضا عىل مملكة الحيوان،
ورغم أ ّن ّ
وذلك يف إطار املقاسمة والتكامل بني األحياء ،فث ّمة نزعة قويّة إىل أنسنة النخلة
الخواص
 Anthropomorphismeعرب التناظر بينها وبني اإلنسان ،2وهو تناظر يتع ّدى
ّ
العض ّوية املشار إليها آنفا ،ليشمل طائفة من الطبائع واملبادئ والقيم والتي يبقى العطاء
والكرم عنوانها األبرز ،ومن املأثورات الشفويّة يف هذا املعنى « ترميها حجر» ،تعطيك
متر» ،وهو ما يتطابق مع جاء يف البيت التايل من الشعر الفصيح:
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عىل أ ّن هذه األنسنة تقرتن بالتأنيث ،مبا أ ّن متثّل ال ّنخلة يف التص ّورات الشعب ّية،
وحتى العاملة ،عادة ما يحرصها يف املرأة ،رغم املعرفة ال ّراسخة بأ ّن النخلة ال تثمر ّإل إذا
لقّحت من ذكران ال ّنخيل أو فحالها ،فكأ ّن مث ّة طمسا لذكوريّة ال ّنخيل طاملا أنّها تتناقض
تؤصل
مع منوذجه املثا ّيل الذي هو
أنثوي أو ال يكون .ولنئ تع ّددت فضائل النخلة التي ّ
ّ
فتظل الوظيفة الغذائ ّية أه ّمها ،وهنا نستحرض ،عىل سبيل املثال،
مثل هكذا تأنيثّ ،
الرشاب املستخرج من النخلة مبذاقه السكّري من أنواع «الالّقمي» وعسل "ال ُر ّب" ،إذ هو
الصعيد ال ّداليل نفسه ،كام
يحيل ،من وجهة نظر رمزيّة ،عىل لنب األ ّم ،فهام يقعان عىل ّ
كل رشاب مبهج لبنا أموم ّيا.2
يذهب إىل ذلك "دوران" 1أسوة بتأويل "باشالر" الذي يعترب ّ
من هنا ،فإ ّن "ال ّنموذج األ ّويل لأل ّم" ينسجم مع منوذج الشّ جرة املرضعة ،وهو ما
يسمح لل ّنخلة بأن تستحيل سلطة متارس تأثريا يف اإلنسان نفسه ،هي سلطة األ ّم عىل
أبنائها ،مبا فيها من عاطفة وإلهام.
ضمن هذا السياق الحميمي ،تنبجس لغة املزارع مبشاعر خاصة عند حديثه مع
النخلة ،حيث يخاطبها قائال" :يا دقلتي الباهية والشاهية...عزقة وطلّة وسعي الجلّة"،3
فتجيبه ذليلة مطواعة ممت ّنة بقولها" :يسقيني موالي حتى وإن كان أعمى".
قصة
ويف السياق نفسه من التفاعل العاطفي وما يحيل عليه من رمزيات ،تستحرض ّ
الفالح الذي قال لنخلته مازحا" :ما عدشت نسقيك" (لن أسقيك) ،فضحكت .وأضاف:
"ما عدشت نخدمك" ،فضحكت مرة أخرى ،ث ّم قال لها":ما عدشت نجيك" ،أي سأنقطع
عن زيارتك ،عندها أرخت جريدها وبكت .وبهذا فإ ّن النخلة مستع ّدة للصرب عىل فقدان
املاء ،مبا يعني هالكها ،غري أنّها غري قادرة عىل فراق صاحبها .وتحفل الثقافة الشفوية
بهذا الجنس من القصص ذات ال ّدالالت الكثيفة.
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3

Durand Gilbert, Les structures anthropologiques de l’imaginaire : introduction à l’archétypologie générale,
Dunod, 1984, pp. 296-298.
Bachelard Gaston, L’eau et les rêves, Librairie José Corti, 1964, p. 158.
فواضل الحيوانات التي تستعمل سامدا للزراعات.

1
2

خــــامتــــــــة
السياقات التاريخ ّية للعالقة التقليديّة بنخلة التّمر قد تفتّتت
من نافلة القول إ ّن ّ
تفتّتا أضحى معه يكاد يكون من املستحيل إعادة بناء ال ّنظام الثقايف الذي كانت تلتئم
يف نطاقه .وبالتاّيل ،فام أمكن معاينته من استخدامات تقليديّة وما تس ّنى استجالؤه من
رمزيات ثاوية فيها هي أبعد من أن ترسم صورة دقيقة كاملة عن تلكم الثقافة ،ليس
فقط بسبب االقتصار عىل مجاالت مح ّددة من االستخدامات ،وإنّ ا كذلك ملا طرأ عليها
االجتامعي الذي عاشته هذه
التغي
من تب ّدالت أتت عىل جانب كبري منها« .وقد صاحب ّ
ّ
املجتمعات ذبوال يف التواصل مع شجرة نخلة التمر ،فكانت القطيعة قليال أو كثريا يف
مجال االستفادة من هذه الشجرة» .1لكن ،مقابل ذلك ،برزت أمناط جديدة من التعامل
يتجل من خالل األعامل الفن ّية ووصفات التجميل والتداوي بالنباتات
مع ال ّنخلة ،كام ّ
واملامرسة السياح ّية أين تتح ّول الواحات إىل منتزهات ومنتجعات ،وهو ما يؤكّد البعد
يك لرتاث النخلة واستمراره جرسا ثقاف ّيا بني املايض والحارض ومصدر تنمية
ال ّدينامي ّ
محل ّية مستدامة.

ولعل رمزيات ال ّنخلة ،باعتبارها حقال للذّاكرة واملخيال والتمثّالت الجامع ّية ،تضعنا
ّ
األنرثوبولوجي العميق ،إذ رغم تزايد إدراج منتجاتها
إزاء مظاهر ع ّدة من هذا التواصل
ّ
االقتصادي ،فإ ّن صورة النخلة ال تزال تنطوي
السوق ،مبا ع ّزز حضورها
ّ
ضمن منطق ّ
خاصة من حيث هي تحيل عىل قيم وتص ّورات مثاليّة يف املجتمع ،بل إ ّن
عىل شاعريّة ّ
تفسخ نظام الحياة التقليدي بفعل تنامي
صبغتها ال ّرمزية تلك ما فتئت تتعاظم مع ّ
حركة التحديث ،لتصبح حنينا وعنوانا لنوع من الفردوس املفقود :الطبيعة النقيّة الغ ّناء
بخرضتها ومائها وعطرها وظاللها وأضوائها.

1

نجاحي محمد العزيز ،مرجع مذكور ،ص .453-452
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وهي يف الحقيقة معاين تتجاوز الجامعات واملجموعات املرتبطة تاريخ ّيا بالنخلة،
لتأخذ بعدا كونيّا عىل ال ّنحو الذي تفصح عنه عديد التعبريات العامليّة الحديثة مثل
الصور اإلشهاريّة والفوتوغرافية واللوحات الفنية واألفالم السينامئ ّية املنجزة يف عدد من
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الواحات أين تتشكّل الن ّخلة أيقونة مشرتكة ملهمة للخيال والوجدان ،فهي رمز للحياة
والصفاء واالنسجام
نفسها ،يف أبهج حلّتها ّ
السكينة ّ
وأجل معانيها ،تنبجس منها مشاعر ّ
مع الذّات ومع الوجود.
اجيدي ،مع
الصورة الشّ اعريّة باتت تتعارض ،أحينا بشكل صارخ وتر
غري أ ّن هذه ّ
ّ
املوضوعي لل ّنخلة التي ترزح تحت وطأة تهديدات املنظومات الواح ّية وتعاظم
الواقع
ّ
قيمتها املنفعيّة التجاريّة مقابل تراجع سالسل نقل الذّاكرة الجامعيّة التي كانت تؤ ّمن
مترير الرتاث الثقايف الالّمادي املتّصل بها إىل األجيال الشابّة ،مبا يعني تعذّر استمرارها
كوعاء لثقافة متن ّوعة حيّة ،إن مل تعالج جملة املشاكل التي ترتبّص باستدامتها.
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"أيراد :المعارف ،المهارات والطقوس المتعلقة
باحتفاالت الناير في منطقة بني سنوس"
د .زهية بن عبد اهلل

(*)

ملخ�ص
«األيراد» هو تظاهرة احتفالية وفرجوية ،وهو كرنفال مقنع بأزياء تنكرية .وهو
بذلك مرسح مفتوح يجسد طقس من الطقوس الشعبية التي ال تزال متارس حرصيا
وبطريقة فريدة يف قرى ومدارش بني سنوس الجبلية مبنطقة تلمسان .تعد هذه القرى
من التجمعات السكانية الفالحية التي ال تزال محافظة عىل تقاليدها املعيشية وعىل
بعض موروثاتها الثقافية ،اللغوية واملامرساتية والطقوسية ومنها احتفاالت "ال ّنايْر".
الناير الذي هو عيد لالكتفاء الغذايئ والتضامن االجتامعي ومظهر من مظاهر التنمية
املستدامة والتعايش السلمي مع الطبيعة.
إن طبيعة تضاريس هذه املنطقة سمحت بقيام عوامل طبيعية وتاريخية وبرشية
واقتصادية مؤثرة عىل هوية الرجل السنويس ،حيث جعلت أدبه الشعبي قريب ومرتبط
مبا تجود به أرضه .هذا األدب الذي غالبا ما يكون شفهي ،يسعى ساكنة بني سنوس إىل
تجسيده يف رمتية طقوسية تعرب عن الرساء والرضاء وحني الخوف .ولذلك يأتينا األيراد يف
صورة األسد مبا يحمله من ثقل رمزي ووجود فعيل.

(*)

أستاذة بحث "أ" باملركز الوطني للبحوث يف عصور ما قبل التاريخ ،علم اإلنسان والتاريخ ،الجزائر.
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إن خصائص تكريس هذا االحتفال ليست مبتورة من جملة التحضريات التي تقوم
بها مختلف رشائح هذا املجتمع من نساء ورجال وشيوخ وشباب وأطفال .وبالتايل فإن
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هذه املناسبة مبوجبها تفعيل آليات التكاتف العضوي ونقل املوروث الشفهي ما يخلق
.تراص لشبكة العالقات واألدوار االجتامعية يف هذا الحوض الثقايف
... ، بني سنوس، إحتفاالت، أقنعة، أيراد، ال ّناير:كلامت مفتاحية

Abstract:

Ayred is a festive event, a carnival of masks and disguises, an open sky theater
that features one of the folk’s rituals still practiced exclusively in the mountain villages of Beni Snous in the Tlemcen region. These villages, mainly agricultural, have
preserved the living tradition of some cultural rites, linguistic heritage, practices,
and knowledge, including the ceremony of Yennayer.
Yennayer is an agricultural festival that highlights food security, self-sufficiency, social solidarity and other traditions that are intimately interwoven with the
social demands for sustainable development and peaceful coexistence with nature.
The region’s topography contains natural aspects that, when combined with
historical, human, and economic data, shape the Senoussi man’s identity, and
makes his popular literature inextricably related to what his land has to offer. The
inhabitants of Beni Snous express their often-oral literature in a ritual that reveals
intimate relationships between the good and the bad, in addition to the fear. Therefore, Ayrad, a lion under the human shape, gives a meaning to this symbol that
becomes a reality.
The celebration also involves a series of preparations made by many social
strata: women, men, the elderly, young people, and children, in this event that
brings together concrete solidarity mechanisms and tools for conveying oral history in order to develop social ties. It creates a social network that defines social
roles in order to activate the transmission and preservation of popular heritage in
its cultural cradle.
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Keywords: Al-Nayar, Earad, Masks, Celebrations, Bani Senus,...
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مقدمـــة
يع ُّد ال ّناير عادة من عادات ومامرسات املجتمعات الزراعية القدمية .1وهو ليس بعيد
أو حفلة أو مجموعة من القيم االجتامعية أو سلسلة من األساطري الشعبية فحسب ،بل
هو نظام حساب وتقويم سنوي ،إنه تقدير ألحوال الجو واملناخ ،وهو منوذج ألحسن
املامرسات املوسمية يف استثامر األرض وحامية املحصول وزيادة العائد .إنه عبارة عن
لوحة القيادة للمزارع ،وهو خاصية الرجل املستقر دون ذلك الراحل ،وهو زاد وكيفيات
ملامرسات متعددة متعلقة باالقتصاد املنزيل .ال ّناير هو نقطة البداية للتقويم الزراعي
الشميس .إنه بوابة السنة الجديدة.2
بالرغم من أنه يصعب تحقيق البدايات األوىل لل ّناير ،إال أن القرائن تشري إىل
إمكانية كونه أقدم عيد للبرشية ال يزال يحتفل به بطريقة سليمة قد تتشابه أطرافها
مع حفظ بعض الخصوصيات من منطقة ألخرى ،ومن بلد آلخر ،وبطريقة تكتنفها الكثري
من القدسية .فالناير يف الجزائر هو يوم عطلة رسمي يوافق الثاين عرش ( )12من شهر
جانفي من كل سنة .كام نجده يتعدى القطر الوطني إىل بلدان الجوار من ليبيا وتونس
واملغرب ،وبذلك فإن له طابع مغاريب يف شامل إفريقيا .وقد نجده يتعدى هذه األقطار،
بصور مختلفة وتحت مسميات متعددة .فها هو النريوز األخ الروحي ليناير ممتد يف 12
بلد من قارة آسيا .وها هي جولة كورنتي يف سلوفينيا األوروبية تشاطره بعض املالمح
االحتفالية ،وكذلك الحال بالنسبة الحتفاالت "الفييش شامباالال" بإثيوبيا.3
من مظاهر االحتفال بال ّناير يف الجزائر ،نجد كرنفال أيراد املقنع الذي تتفرد به قرى
منطقة بني سنوس الجبلية ،4حيث يجمع أيراد بتظاهرات «ال ّناير» عالقة رشطية .فمرسح
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1 GENEVOIS (Henri), 1975, Le calendrier agraire et sa composition, fichier périodique, N° 125 (1).
2 BOUTERFA (Saïd), 2002, Yennayer ou le symbolisme de Janus, éditions Musk, Alger.
صنفت إثيوبيا احتفاالت "الفييش شامباالال"  Fichee-Chambalaallaأو  »New Year of Sidamasيف عام  2015عىل قوائم
اليونسكو لصون الرتاث الثقايف الالمادي .كام صنفت سلوفينيا جولة كورنتي Kurenti Houseto Houseيف عام  2017عىل نفس
القوائم .أنظر لوائح اليونسكو عىلhttps://ich.unesco.org/fr/listes :
منطقة بني سنوس التي تبعد عن والية تلمسان بحوايل  40كلم هي منطقة جبلية زراعية بالدرجة األوىل تكرث فيها بشكل خاص أشجار
الزيتون والتني والرمان ، ...وهي إقليم داخيل مرتفع يعرف تساقطا للثلوج خالل فصل الشتاء ،لذلك فأيام شهر يناير فيها تكون طويلة،
جد باردة وحالكة السواد.
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أيراد ال يخرج إال يف عز احتفاالت هذا املوسم يومني أو ثالثة أيام بداية من العرشية الثانية
من شهر جانفي (يناير) ،1أو حتى عدة أيام قبل ذلك .إن أيراد تظاهرة استثنائية مرتبطة
بالزمان واملكان وباألصول التاريخية االثنولوجية واألنرثوبولوجية لساكنة بني سنوس.

ملحة عن �أ�صول بني �سنو�س:
إن منطقة بني سنوس منطقة أمازيغية عربها اإلسالم ،ذلك أن أصل سكان املنطقة
يعود إىل الرببر املنتمني إىل قبيلة زناتة الكربى التي استوطنت يف عرص املاملك الرببرية
إقليم تلمسان كله تقريبا ،2فاختلفت االعتقادات وتضاربت آراء املؤرخني ،رغم اتفاقهم
حول القبيلة األم التي ينتمي إليها السنوسيون وحول القبيلة الفرعية التي انحدر منها
هؤالء ،حيث يرى البعض أن سكان بني سنوس ينحدرون من قبيلة بني حبيب ،معللُني
ذلك بوجود آثار إقامتهم يف املنطقة وحفظ ذكراهم من طرف األساطري.3
يشكك ألفرد بل  Alfred Belيف أن تكون هذه الساكنة التي تعمر اليوم واد تافنة
والخميس من قبيلة بني حبيب مرجحا ما ذكره ابن خلدون عن بني سنوس ،أنهم
من إحدى البطون الكومية (الجامعة التي ينتسب إليها عبد املؤمن بن عيل املؤسس
الحقيقي لدولة املوحدين) .4يف ظل هذا االختالف وما سواه ،ومهام يكن من األمر ،فإن
الذي ال جدال فيه بني املؤرخني والنسابة هو أن سكان بني سنوس يرجعون يف نسبهم
العام إىل قبيلة زناتة األمازيغية.
يرى د.عامر يزيل مشريا ملنطقة الرتارا (أو الطرارة) أن الكثري من القبائل األمازيغية
يف منطقة تلمسان قد تعربت مع التاريخ وذلك إما طوعا أو قرصا .حيث لعب الدين
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أحيانا تكون أيام ال ّنايْر "مطاطية" ،أي قد تتقدم إىل التاسع من شهر جانفي وقد يكون التحضري لها قبل ذلك بكثري ابتهاجا بقدومها.
الهاليل (ابراهيم) ،ماي " ،2020البعد األمازيغي والثقايف الحتفاليات الناير مبنطقة بني سنوس دراسة من خالل الكتابات املحلية
واألجنبية" ،مجلة اإلنسان واملجتمع ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،جامعة تلمسان ،املجلد  ،7العدد .14
حمداوي (محمد) ،2005 ،البنيات األرسية ومتطلباتها الوظيفية يف منطقة بني سنوس يف النصف األول من القرن العرشين (قرى
العزايل منوذجا) ،مخطوط أطروحة الدكتوراه ،جامعة وهران ،ص .130

 4بل (ألفرد) ،2001 ،بني سنوس ومساجدها بداية القرن  ،20تقديم وتعريب محمد حمداوي ،دار الغرب للنرش والتوزيع،
وهران ،ص .51أنظر :ابن خلدون (عبد الرحامن) ،1992 ،تاريخ ابن خلدون ،دار الكتب العلمية ،املجلد السابع ،بريوت،
 ،1992ص .134

اإلسالمي دورا حاسام يف هذا التوحيد وهذا التزاوج ،السيام إن علمنا أن املرابطني
واملوحدين ،وهم يف األصل قبائل أمازيغية من تخوم الصحراء املوريتانية ،كانوا قد
اكتسحوا شامل إفريقيا ووصلوا إىل برقة رشقا ،وإىل األندلس شامال ،ثم اتجهوا نحو أعامق
الصحراء جنوبا ،محاولني نرش مذهبهام تحت راية اإلسالم .كام كانوا يكتبون نصوصهم
الفقهية والدينية باللغة األمازيغية وبحروف عربية مثل ما نجده يف "رسائل محمد
ابن تومرت" وغريها .يقول" :ولعل هذا ما سهل عملية االندماج التاريخي بني العرب
واألمازيغ" .1ضف إىل ذلك الهجرات الهاللية التي قد دعمت هذا التفاعل ،إىل درجة
أن عدة قبائل أمازيغية قد انتسبت بعد إسالمها إىل العرب .وقد كان هذا التعريب إما
جزئيا أو كليا وشمل معظم جوانب الحياة االجتامعية والثقافية.
يف هذا اإلطار ،يجد عبد الحميد بن اشنهو يف كتابه (معرفة املغرب العريب)" :أن كل
قبائل زناتة ،هوارة ،لواتة يف تونس والجزائر ،هي اآلن معربة ،مع وجود مناطق ناطقة
بالرببرية" .2ويشري من جهة أخرى إىل أن قبائل بني سنوس كانت تتكلم األمازيغية
إىل غاية الخمسينيات من هذا القرن (املنرصم) ومل يبق منها اآلن إال بعض املفردات
والتعابري العالقة عىل ألسنة بعض الكبار الذين يكونون قد تعلموها يف صغرهم.3
تتمثل عوامل التامزج واالندماج التي أثرت عىل أحواض منطقة تلمسان الثقافية
والتي ساهمت يف تشكيل املالمح الهوياتية لبني سنوس يف العوامل اآلتية:
–طبيعة وأصل العرق السامي لكل من العرب واألمازيغ كام يشري إىل ذلك ابن
خلدون،
1
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يزيل (عامر) ،2009 ،ثورة ال ْنسا :أهازيج عن القورة الجزائرية ،منشورات البيت ،الجزائر ،ص .9
BENACHENHOU (Abdelatif), 1971, Connaissance du Maghreb, éditions populaires de l’armée, Alger, p
240.
وإن مل يعد اللسان األمازيغي هو اللسان السائد عند مجمل أهايل قرى بني سنوس (ما عدى عند فئة قليلة جدا من املسنني) ،إال أن
الكثري من املفردات والتسميات ال تزال محافظة عىل أصلها األمازيغي ،مثل :متنطوط (املرأة) ،نانا (جدة) ،دادا (جد) ،أزدوز (املهراز)،
أخالل (الخاللة) ،أنرية (خيط النرية) ،أغنجة (مغرفة) ،أغيول (حامر) ،أيراد (األسد)...وهنا نشري إىل الدراسات التي قام بها ادموند
ديستان بداية من سنة  1905حول املجتمع السنويس ومن بينها دراسة هذه اللهجة .انظر:
DESTAING, (Edmond), 2007, Dictionnaire français-berbère: dialecte des Beni Snous, Harmattan (éd.), Paris.
2
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–العمل القرطاجني عىل مستوى اللغة،
–أسلوب العيش الرعوي الذي له تأثري يف التنظيم االجتامعي وكيفيات املعاش،
–الديانات الساموية التي كانت تدين بها بعض القبائل األمازيغية والتي هي
قريبة من الدين اإلسالمي،
–جغرافية البالد وتوفر غطاء نبايت وموارد مائية خاصة،
–تبني رموز خاصة نجدها يف مهارات العامرة واألثاث واألدوات الخاصة باالقتصاد
املنزيل والحرف التقليدية كصناعة الحيل واألواين الفخارية والنسيج وتقنيات
العناية بالجسد كاالستحامم والوشم وصناعة اللباس.1
–املامرسات اليومية واملناسباتية والتنظيامت االجتامعية وكيفية إحياء الطقوس
ونقل املنطوق من فرجة وأدب شعبي مثل كرنفال "أيراد" وإحياء ال ّناير.
تاريخ الشعوب ال يتوقف عند تاريخها فقط ،فكل حضارة أو ثقافة من بني مكوناتها
عوامل كونية وطبيعية وأسطورية ودينية واثنية مشرتكة تقودها إىل رؤية فريدة للعامل
ولإلنسان وإىل صناعة ضمريها الجمعي ،من خاللها تقوم ببناء مجتمعاتها تدريجيا
وتعيد تشكيل وعيها االجتامعي بدون إغفال الحفريات األركيولوجية لذاكرتها.
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إذا كانت قرى ومدارش بني سنوس قد تعربت مع التاريخ ،وإذا كان األيراد جزء
من احتفاليات يناير وكيفية تعبري شفوية وفرجوية للمجتمع السنويس ،فام هي
الحيثيات األنرثوبولوجية لهذه التعابري؟ وما هي الحيثيات التي يتجسد من خاللها؟ ما
وراء املعطيات التاريخية ،ما هي املدلوالت السسيو-أنرثوبولوجية «أليراد بني سنوس»
يف حفريات الذاكرة؟ عىل قلة رقعتها الجغرافية ،وبساطة معيشتها اليومية وحتى
املناسباتية ،كيف تخلق لنا احتفاالت ال ّناير يف قرى ومدارش بني سنوس الجبلية حوضا
ثقافيا مميزا يف منطقة تلمسان؟
1

يشكل اللباس التقليدي املحيل منوذجا واضحا للعالقة التقليدية بني القبائل األمازيغية والعربية بوالية متسان واملناطق املجاورة من
جهة ،وقبائل الوسط ورشق البالد مبن فيهم الشاوية والقبائل األمازيغية بجبال جرجرة وضواحيها والساحل الرشقي (بجاية) املسامة
بالقبائل الصغرى وكذلك قبائل "الشلوح" (أقىص الغرب الجزائري ووسط املغرب األقىص) من جهة أخرى...

�أيراد �أ�سد الناير :املفهوم واملق�صود
كلمة «أيراد» تعني «األسد» باللسان املحيل األمازيغي ،وهي كذلك تظاهرة وحدث
اجتامعي معلوم يعد من أشكال التعابري املتوارثة ،يكون عىل هيئة مرسح مفتوح مرتجل
يؤدى يف شكل لوحات متثيلية تجوب األزقة واملنازل السنوسية بأزياء معينة وأقنعة
تحايك صورة «األسد» وغريه من الحيوانات .وعىل حسب التعريف املحيل ألبناء املنطقة:
«األيراد هو كوكبة كرنفالية أو مرسح متنقل يف الهواء الطلق بأزياء تنكرية» .1هذه
األزياء تختلف وتتجدد وتتنوع وتتطور كل مرة لهذه املناسبة ،كلام اقرتب شهر يناير
امليالدي .وقد تناول الفنان مصطفى نجاي ،2هذه التظاهرة بعني االهتامم ،حيث د ّون
مالحظاته حول ُرقي الجانب الفني للعروض األيرادية من خالل كتاب له حول هذا
الحدث الشعبي وأقنعته .3حيث يقول أن «األيراد هو عبارة عن رحلة يف الزمن القديم،
رحلة يف األساطري والقصص الخارقة والطقوس ...التي مل يحتفظ الوقت املعارص إال
بقليلها والتي ال تزال مبهمة الرموز».4
إن الزمن األسطوري هو أصل الزمن اآلخر يف الواقع ،منه يطّل بشكل متواصل،
متسببا بكل ما يظهر فيه من تشويش وغموض .5إن تكرير نفس الحركات واألفعال
واألقوال عىل مدى عصور طويلة يحيلنا إىل تحويل الفعل من مفهوم املامرسات العادية
إىل مفهوم العادة والتقنيات والطقوس.
1
2
3
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هذا التعريف منبثق من البيان األيرادي املتفق عليه ما بني أغلبية الجمعيات السنوسية وتعاونية أيراد للفنون الرتاثية.
مصطفى نجاي فنان تشكييل متعدد املواهب .يف:
NEDJAÏ (Mustapha), Nnayer : Le carnaval d’«Ayrad» de Beni Snous à l’honneur, le jeudi 19 Janvier 2012,
journal l’Expression, Algérie.
حيث يعد هذا العمل مثرة  20سنة من العمل الجاد عىل هذا االحتفال يف قرية الخميس والذي هو عبارة عن ألبوم من الصور
والنصوص بقلم العديد من الجامعيني واملؤرخني .يف:
NEDJAÏ (Mustapha), 2012, Ayred, Annayer chez les Beni-Snouss, Tlemcen ; aux origines du théâtre, Dalimen, Alger.
عىل املستوى العلمي ال توجد دراسات كثرية وكبرية عىل هذه الظاهرة ،ما عدى بعض األدبيات القليلة التي نذكر منها :دراسة ادموند
ديستان املعروفة وإسهامات كل من بن حاجي رساج والدكتور حمداوي محمد ومحمد ساريج وبن عيىس عبد الكريم وإبراهيم
هاليل ...وثلة قليلة من الباحثني من أبناء املنطقة .وبعض املساهامت الهاوية من طرف املجتمع املدين.
كايوا (روجيه) ،2010 ،اإلنسان واملقدس ،ترجمة سمرية ريشا ومراجعة جورج سليامن ،منشورات املنظمة العربية للرتجمة ،بريوت ،ص
.150
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�صورة الأ�سد ورمزيته يف امليثولوجيا واملخيال الثقايف ال�شعبي
إن العالقة بني اإلنسان والطبيعة يف جميع املجتمعات التقليدية ،هي عالقة متوترة
متسمة بالخوف والقلق من قواها الكامنة ،ولذلك لجأ اإلنسان إىل محاولة خلق وسائط
تصورية ومتثيلية يبسط فيها لنفسه ولغريه ألغازها وأرسارها بغية فهمها واستئناسها،
وبالتايل التعايش معها.1
ففي الكثري من الثقافات ،يعترب األسد تجسد لصورة اإلله .ففي الحضارة الفرعونية
مثال ،قد أله قدماء املرصيون األسود واعتربوها آلهة الحرب وأطلقوا عليها اسم “سخميت".
كام أن متثال أبو الهول الفرعوين هو تجسيد لكائن أسطوري برأس برشي وجسم أسد.2
وكذلك األمر يف الحضارة املروية يف السودان حيث كان "أبيدماك" إله الحرب بوجه
أسد .ونجد صورة األسد كرمز بارز يف حضارة سوريا والعراق كذلك .وبناء عىل ذلك،
كل من
نجد حضورا قوي له يف العديد من النقوش واملنحوتات والتامثيل وذلك يف ٍّ
سومر وبابل وأشور واملاملك اآلرامية ويف فينيقيا القدمية ويف اململكة الحيثية يف شامل
سوريا .كام اتخذ كرمز وكمرافق أحياناً لآللهة (إنانا/عشتار) وكرمز لإلمرباطورية البابلية
الحديثة (اإلمرباطورية الكلدانية) التي وحدت سوريا والعراق يف داللة عىل عظمتها
وقوتها آنذاك .كام أن املؤلهة "تانيت" بقرطاجة حتى العرص الروماين ،قد صورت برأسها
األسدي .3وهناك اعتقاد أن األسد هو رمز الشمس ،كام يرمز إىل قوة املوت والخلود.
وبذلك يعترب األسد رمزا جنائزيا أيضا.
من القصص التي تروى حول األسود ،نجد تلك األساطري اآلتية من الرشق والتي
مثلت األسد يف القدم ملكاً لألرض وللعامل املادي ،فجعلت منه رمزا ً للحياة واملوت مثلام
تذكره "أسطورة حب عشتار ومتوز" .حيث تصور القصة الوافدة من بالد الرافدين اآللهة
عشتار مع األسود 4تقدم األرض الخصبة فتمزجها بالطاقة الشمسية الروحية الخفية
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ديستان (ادموند) ،بن حاجي رساج (م) ،2011 ،بني سنوس يف النصف األول من القرن العرشين :عنارص من الثقافة الشعبية ،تقديم
وتعريب محم د حمداوي ،منشورات ، ENAGالجزائر  ،ص .ب.
ملزيد من التوضيح أنظر :النحت ،اإلشارات ،الرموز ،النقوش ،الكتابات القدمية .تاريخ زيارة الرابط ،2021/05/22 :يفhttp://www. :
81%%findglocal.com/TN/Sfax/1569541570009556/%D8%A3%D9
نفس املرجع السابق الذكر.
من خالل هذه األسطورة ،نالحظ بعض التشابه الرسدي مع شخصيات حكاية أيراد يف محاورتها للمجتمع الزراعي وتقديسها ملفهوم الخصوبة.

املمثلة باألسود ،فتنبعث النباتات من بذورها لتكون هذه األشعة هي الروح التي تحمل
معها قيامة متوز من بني األموات يف العامل السفيل .1حينها تقوم عشتار بزواج مقدس مع
متوز يجلب معه وفرة للمحاصيل وللخريات لهذا املجتمع الزراعي".2
هو كذلك رمز الزمن واملاء ،حيث نجد إىل اليوم يف الساحات العامة اإلغريقية
والرومانية القدمية الكثري من النوافري وقد جسدت وزينت بتامثيل لرؤوس أسود
بأشداق مفتوحة تخرج منها املياه .كام أن األسد حارس األبواب .فهو يشتهر بأنه الحامي
والواقي الذي مينع دخول الرش واألذى إىل املعابد والقصور .كام نجده يف اآلثار القدمية
من متاثيل ومنحوتات ورصوح معامرية وأثاث ولباس وديكورات ،خاصة عند امللوك
والنبالء .فاألسد رمز للشجاعة واإلقدام لِغلبة مميزات الرضاوة فيه والرشاسة كالعدوانية
والغضب والتوتر وسائر االنفعاالت القوية.
يف علم الفلك ،يعد األسد من بني أحد الحيوانات التي ترتبع عىل دوالب األبراج
االثنتا عرش ،حيث يوافق برج األسد الرزنامة امليالدية املمتدة من  23جويلية إىل  22أوت
والتي متثل عنرص النار وفرتة الحر واإلمثار .يف هذا السياق ،تؤكد أبجديات هذه املعرفة
أن برج األسد يرمز إىل الكرم والكربياء واملجد والنبل واملثالية واإلرشاق .فهناك دامئا فكرة
عن الفخامة والرسور واالحتفال مع برج األسد ،إنه رمز القوة والخلق والقلب .كام يرمز
هذا الربج إىل حب السيطرة والطموح يف السلطة واألنانية والطغيان والفحولة ألن هذا
الوحش الكثيف اللبدة غيور عىل عرينه يستميت ألجل الدفاع عنه.

1
2

متّوز هو الشهر السابع من شهور السنة امليالدية حسب األسامء الرسيانية املستعملة يف املرشق العريب .وهو يقابل تسمية شهر جويلية عند الغرب.
سيجري (أمجد) ،أرسار ودالالت رمزية :رمزية األسد ،مجلة الحوار املتمدن ،محور دراسات وأبحاث يف الرتاث واللغات ،العدد .6060
مطلع عليه بتاريخ  21نوفمرب  .2018يف    http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=618900&r=0 :
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لرمزية القوة والغلبة ،نجد رسم األسد كذلك يف شعارات املدن والفرسان وأعالم
الدول ويف أوسمة علية القوم من قادة وضباط وأمراء وأباطرة .األمر ذاته يف ميادين
الرتاث الفني واألديب ،حيث نجد عنرص «األسد» متكررة ومتعددة يف مواضيع فنية
عديدة كالرسم والنحت وبعض األنواع األدبية كالشعر أو النرث وحتى يف الوصامت
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الجسدية كمامرسات الوشم والشلخ والندب 1أو حتى يف أسامء بعض األرس وألقابها
العائلية وكناها (مثل امللك ريتشارد قلب األسد ملك انجلرتا) .وبالتايل ،فإن املراد من
صورة األسد إعطاء انطباع بالكامل والسلطان والبأس والشّ دة.

من ذاكرة التواجد املكثف للأ�سود يف �شمال �إفريقيا
لقد عرفت منطقة شامل إفريقيا أنواع كثرية من الوحوش التي تكاد تصبح اليوم
حيوانات منقرضة أو شبه منقرضة ومنها تلك السنوريات الكبرية التي تعرف باسم “أسود
األطلس" أو “األسود الرببرية" .حيث كان لألسود الرببرية موسم محدد للتزاوج يُعتقد
بأنه كان يتم يف شهر يناير ،وذلك عىل العكس من األسود القاطنة للسهول التي ال موسم
تزاوج محدد لها ،وإمنا تتناسل عىل مدار العام .وعىل غري معظم سالالت األسود اإلفريق ّية،
كان األسد الرببري ص ّيادا جبليا استوطن كامل شامل إفريقيا ،باستثناء القسم الرشقي من
تلك املنطقة (مرص وليبيا) يُحتمل بأنه مل يحوي جمهرة كبرية من األسود حتى قبل أن
ولعل ذلك يعود إىل قحط وجفاف املنطقة .يُعتقد أنه بحلول أوائل
يستوطنه البرشّ ،2
القرن الثامن عرش عند أقىص تقدير ،كانت األسود الرببرية قد اختفت من القسم الرشقي
املتوسطي لشامل إفريقيا وانحرصت يف القسم الغريب منه يف الجزائر واملغرب وتونس.
لقد استغل الرومان هذه الوحوش يف الحروب واستخدموها يف الكولسيوم ملقاتلة
املجالدين والعبيد واالنقالبني والسجناء وكنوع من أنواع الرتفيه .إال أن أعدادها عرفت
تناقصات هائلة مع مرور الزمن ،إما بسبب التغريات املناخية وعليه تبدل مواطن
الغذاء والرشاب أو بسبب عبث اإلنسان بها حينام أهل القفار والغابات فراح يغايل يف
اصطيادها .إما حذرا من هجوماتها الرشسة أو تربكا وتباهيا بلحومها وجلودها ،حيث
رسعان ما تح ّول هذا الخوف إىل هواية مرغوب فيها ،ما أدى إىل انقراض أعدادها يف
الجزائر ويف شامل إفريقيا.
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 1الندب والشلخ هو طريقة للكتابة عىل الجسد من أجل ترك أثر دائم عليه .وهو طريقة تشبه يف تقنياتها الوشم يف وخز
األديم ،لكن دون استعامل األصباغ .هذه التقنية تستعمل كثريا من طرف القبائل البدائية من أجل إبراز الهوية أو القوة
أو الجامل أو االنتامء القبيل وخصوصا من طرف األشخاص ذوي البرشة الداكنة التي يستحال فيها متييز الوشم .باللغة
الفرنسية يعرف الندب باسم "." la scarification
NOWELL, (K). and JACKSON (P,) (compilers and editors), 1996,Wild Cats, Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN/SSC Cat Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland.

2

حسب بعض املراجع العلمية ،1أن األسود انقرضت من غريب ليبيا بحلول عام 1700
تقريبا ،ويف تونس قتل أخر أسد بربري عام  1891بالقرب من بلدة ببوش الواقعة بني
طربقة وعني دراهم ،ويف الجزائر أصطيد آخر أسد عام  1910بالقرب من سوق أهراس
رشق قسنطينة ،عىل الرغم من أن هنالك من يزعم بأن آخر أسد بربري يف الجزائر تم
إطالق النار عليه يف موقع غري محدد عام .19432
لقد ترك التواجد التاريخي والجغرايف لهذا الحيوان أثرا عميقا يف فهم البناء
السيميولوجي ألساطري التأسيس التي تروي حكايات البداية .فمن الناحية الطوبونيمية
واألونوماستيكية 3إىل حد اليوم يف الجزائر ،نجد الكثري من التسميات العمرانية التي تحمل
املعنى أو االشتقاق اللغوي من كلمة “أسد" .مثل مدينة وهران أو ِوهران أي األسدان
الصغريان أو نهر األسود .ويف ناحية مدينة وهران منطقة جبلية بها أحراش غابية تعرف
ليومنا هذا “بغابة أو جبل األسود" ( )Montagne des lionsوالتي يقال أنها يف وقت
مىض كانت مرتعا لهذه الضواري .ويف الرشق الجزائري ،نجد مدينة سوق أهراس التي
هي ترجمة حرفية لسوق “األسود" .4كام نجد مدينة تيارت عاصمة الرستميني 5يف غرب
الهضاب العليا والتي هي يف األصل “تيهرت" وتعني اللبؤة باللهجة األمازيغية ...ومن
الناحية القصصية واألسطورية ،نجد بعض القصص التي تروى عن بعض األولياء الصالحني
واملتصوفة الزهد الذين كانوا يسخرون هذه الوحوش ويطوعونها ،مثل تلك القصص التي
تروى عن “سيدي أحمد بن عودة" يف منطقة غليزان الذي كانت ترافقه األسود.
فإذا كان يناير أو شهر جانفي موسم تزاوج األسود الرببرية ،وبذلك موسم احتفاالت
الخصب والتفاؤل ،كيف يحي أهايل ساكنة بني سنوس الجبلية هذا املوسم؟
1
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أسد بربري .عىل موقع ويكيبيديا .يوم االطالع /https://ar.wikipedia.org/wiki :2021 /06/20
2 Margueritte (A.), L’année n’existe pas, Chasses de l’Algérie et notes sur les arabes du sud, ancienne librairie
Furne Combet et Cie, Paris.
3 YERMECHE, (Ouardia), 2018, "Onomastique et patrimoine immatériel en Algérie". In, Du patrimoine
matériel et immatériel en Algérie: variations plurielles: sous la dir. Hadj Miliani. CRASC éditions. Les
cahiers du CRASC, N° 34, pp. 85-102.
حتى سنة  ،1930كان هنالك وجود لألسود يف الغابات املحاذية ملنطقة سوق أهراس.
نسبة لعبد الرحمن بن ُر ْستُم الذي بنى املدينة سنة  144هـ .جغرافيا املنطقة عبارة عن سهول تفصل بني األطلسني التيل والصحراوي،
حيث تبعد عن الجزائر العاصمة بحوايل  280كلم.
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مناذج عن ماهية الفعل امل�رسحي يف احتفاالت �أيراد :الن�ص
والأدوار
يدور العرض األيرادي يف فضاء عام مفتوح أو نصف مغلق ،حيث يتم ذلك ليال بعد
غروب الشمس يف قرى ومدارش بني سنوس وبالضبط يف بعض قرى الفحص القدمية مثل
الخميس ،أوالد موىس ،أوالد العريب ،بني زيداز ،دار عياد ،بني عشري ،تافرسة ...حيث
تختلف وتتفاوت نصوص وشخصيات هذا املرسح فيام بينها من قرية ألخرى لتنشط فرجة
ومتعة للحارضين ،ليس من حيث الشخصيات فقط ،وإمنا كذلك من حيث النصوص.
يختلف مرسح أيراد من قرية ألخرى يف بني سنوس من حيث األدوار املجسدة
واألهازيج املرددة وكذلك من حيث األزياء املقنعة .ومبا أن أيراد بني سنوس يشتهر بكرنفال
األسد ،فإن املهرة من «والد البالد» ،هم من تعود لهم مهمة التفنن يف صناعة أغرب األلبسة
التنكرية .وعادة ما يتخذون من جلد وصوف املاشية أي (الهيدورة) زيّا لألسد.
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لوحة عدد  1و :2جمموعة من الأزياء والأقنعة التنكرية املجهزة الحتفاالت �أيراد
(مهرجان يناير /بني �سنو�س)-2017

لباس هذا املرسح ليس باللباس املعقد ،وإمنا هو عبارة عن لباس بدايئ يحتوي
عىل القليل من النسيج والصوف الذي يكىس الجذع ويكيس األطراف .وألجل شد انتباه
املتلقي وإبهاره ،يتعمد إكثار تدرجات األلوان وأشكال التقاطيع .كام يضاف تصميم
قناع خاص لتغطية الوجه وذلك إلضفاء عنرص الغرابة للشخصية املتقمصة .فوق هذه
األزياء الغريبة ،توضع القواقع والصدفات البحرية عىل الرقبة ويف األطراف من أجل
إصدار أصوات مجلجلة حني تحرك املمثل أو تنقله.كام يطوق األسد بحبل من ضفائر
الحلفاء من أجل قيادته والتحكم فيه حني تظاهره بالهيجان.
أما الشخصيات التي تؤدي األيراد ،فتعرف بالكوكبة األيرادية وهي شخصيات ترتدي
أغلبيتها أزياء خاصة تحايك اإلنسان وبعض الحيوانات األخرى من أجل تقمص دور:
الشيخ ،العجوزة ،الطبيب ،الحامر ،الكلب ...ومن رشوط هذا املرسح ،بالنسبة ألدوار
املقنعة ،أن يتنكر أفراد املجموعة بإحكام حتى ال تتبني هويتهم وإال ينالهم اإلقصاء من
أداء الدور.

.	.أيراد يف قرية الخميس

شخصيات أيراد يف قرية الخميس متنوعة .فهي تتعدد ما بني السب ْع الكبري (أي
أيراد أمقران) أو األسد األب ،أنثاه اللبؤة (اللبية) والشبالن (السبوعة الصغار) .مرافق
السبع (الڤواد) .الطبيب واملوسيقيني (لعابني الدارة) الذين عادة ما يكونون بعدد أربعة
أشخاص (شخصان يرضبان عىل «البندير» أي ال ّدف وآخران ينفخان عىل الغايطة).1
باإلضافة إىل شخص يجمع اإلكراميات (مول القلمون) ،املقدم 2وحاميل املشاعل
(وعددهم أربعة أشخاص فأكرث ألن الدور يؤدى ليال واملرسح بحاجة لإلنارة).

1
2

آلة موسيقية نفخية.
شخصية املقدم شخصية مرتبطة بالرتاث الصويف ،شخصية عندها كرامة ونفوذ وكلمتها مسموعة بني الناس .يعد املقدم الشخص الثاين
بعد شيخ الزاوية ،وبالتايل فهو املؤهل املبارش لحمل رس الطريقة التي يسري عليها شيخه ،لذلك فهو يعترب من أعيان مجتمعه.
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ملخص الحكاية أن األيراديون وهم الشخصيات التي متثل أيراد من أوالد البالد
ميارسون ارتداء أزياءهم يف مكان خفي عن أعني الناس كبيت املقدم أو يف مغارة .بعد
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ذلك ،تنطلق الكوكبة األيرادية تجوب األزقة بداية من رضيح الويل الصالح «سيدي
أحمد» .وهم يف الطريق إىل بيوت القرية ،تتعاىل األصوات بالغناء والشعارات واألهازيج
واإليقاعات املوسيقية .وأمام كل باب من املنازل القدمية أو ما يعرف «بحواش عرب»
تصيح الفرقة« :أحنا جريانكم حلو بيبانكم» أي (نحن جريانكم افتحوا أبوابكم) .عندما
يفتح الباب يدخل األيراديون لساحة الدار ويلتف حولهم الحضور ،حينها يدخل السبع
الكبري مع اللبؤة والشبالن وسط حامس الجمهور .ومن غري املتوقع يف هذا اليوم أبدا
أن يغلق أحد بابه.
عندما يتوسط الحشد البيت ،يقوم األسد بتجسيد رقصات معينة تعرب عن سعادته
بيناير وباملحصول الزراعي الذي عادة ما يكون محصول الزيتون .خالل هذه العرض
الفرجوي وبعد مدة معينة من الزمن متلؤها الفرحة والرسور ،يتوقف اإليقاع وينقلب
الوضع وتنقلب أوضاع البهجة إىل زئري مخيف وأصوات متعالية مغايرة تعرب عن حدث
طارئ .فقد أصاب اللبؤة خطب ما ترمتي عىل إثره أرضا لتبدي وجعا قد أمل بها .حينها
تتبدل حالة السبع وتتح ّول رقصاته املبتهجة إىل حركات هجومية رشسة تعكس روعه
وغضبه وهيجانه ،ما يحيل الذعر يف نفوس الناس وأهل البيت بالتحديد الذين يهرعون
إىل االستنجاد بالطبيب من أجل إسعاف اللبؤة.
حينام يحرض الطبيب ،يفحص اللبؤة ويخربهم بأنها برشى عالمات الطلق .ف ُيو ِم ُئ
بتقديم عقا ٍر لها يريحها من آالم الوالدة .بعد تناول الدواء ،تقوم أنثى أيراد بصحة
وعافية وسط ذهول الحارضين .حني ذلك يهرع أصحاب البيت كام هو متعارف لتقديم
العطايا ومنح الهدايا للفرقة األيرادية مام ادخروه للمناسبة .عندها يفرح األسد ويتبدل
حاله ويبدأ بإرسال زئريه غبطة ورسورا.
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يف هذه األجواء ،تتعاىل أصوات العامة فرحة وصخبا ومن بينها صوت املقدم الذي
يبارش بقراءة سورة الفاتحة شكرا للخالق وألصحاب الدار ليك تحل الربكة بهم ،ثم
يدعو لهم بصالح الدعاء .وهنا الدعاء يكون حسب درايته بحاجة أصحاب البيت (من
خصاصة وحاجة أو من مرض أو من قهر سلطان )...كيف ال وهو العريف بحاجات أهل

قريته .1والبيت الذي ال يفتح بابه لأليراد ،وال يكرم زواره ،تصيح به الكوكبة االيرايدية:
«الشربية» (قنينة الزيت) معلقة و«موالة الدار مطلقة» ،ويوضع عند بابه مجموعة من
األحجار تسمى «كركور الجامعة» ،لوصم أهل املنزل وفضح بخلهم .وعادة ،ما يخىش
أصحاب القرية هذا الحرج ويتفادون هذه اللعنة والخ ّزي بالجود الوافر.
هذه التمثيلية يف قرية الخميس وما جاورها تصور لنا مدى تفاعل اإلنسان مع
الطبيعة يف صورها الضارية واملبهجة وكيف يعقد معها اإلنسان ميثاقا للسالم .وتص ّور
لنا كيفية تفاعل الفرد يف مجتمعه من خالل لوحات التفاؤل ومنح اإلكراميات والهبات.
ما وراء التفاسري امليثولوجية ،يف تفاصيل حكاية أيراد معاين أنطولوجية مهمة وبناء
اجتامعي مهم ومستمر يهدف إىل ش ّد لحمة ذاك النسيج املجتمعي من خالل تفعيل
آليات التضامن العضوي والتعاقد الجامعي ،بوجود جهة مانحة وجهة مستقبلة للمنح،
وكالهام محتاج لآلخر .وألن ما سوف يجمع من منح ال بد أن يفرق عىل كامل املجموعة
املرسحية التي أجادت أداء الدور وحتى عىل من ال يستطيعون طوالً يف القرية ،فذلك
يبقي التحالفات والتكافالت ما بني العائالت السنوسية.

1

املجتمع السنويس مجتمع لحمي مصغّر .ففي القرية كل يعلم حاجة جاره ،لذلك فدعوات املقدم تكون حسب احتياجات أصحاب
املنزل وحسب أسامءهم ومكانتهم ،من طلب للرزق املادي أو للزوج والذرية الصالحة أو طلب للشفاء ودوام الصحة أو لقضاء حاجة
عند الحاكم...
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إن أيراد صوت للرتفيه وتوحيد الصفوف ،وهو مرسح تداويل األداء .مبعنى أنه كل
سنة قد يتداول األداء مجموعة مغايرة من «الفنانني» ،وبذلك يتغري كل مرة الطاقم
املؤدي للعرض .فممثل أيراد هذه السنة ،قد ميثل السنة القادمة الجمهور املتلقي
والواهب للعطايا .من معانيها متثل هذه العطايا (الهبات) ترابطا لثالثة التزامات وهي:
العطاء وقبول العطاء والرد عليه بإعادة الغرض نفسه أو ما يوازيه أو ما هو أمثن منه.
وهذه االلتزامات املتحدة واملرتابطة تدفع هذه الهبات ،أشياء كانت أم أشخاصا ،إن
عاجال أو آجال إىل العودة إىل نقطة بدايتها .كام أن األشياء املمنوحة ترتبط باألشخاص
املانحني ،بل ميكن اعتبارها امتدادا لهم .وتنشأ نتيجة لذلك عالقة مزدوجة بني املانح
واملتلقي :عالقة تكافل وتضامن ألن األول يتقاسم ما ميلكه مع الثاين .وعالقة تفوق
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ومتايز ألن املتلقي يصبح مدينا للواهب حتى مينح األول من جانبه هبة يف وقت الحق.
وقد تنشأ تراتبية بني الواهب واملوهوب له حتى وإن كانت العالقات متكافئة قبل
ذلك .1وهذا من شأنه تلحيم شبكة العالقات االجتامعية وتفعيل عضويتها.

لوحة عدد  :03خروج كرنفال �أيراد احلا�شد

(تعاونية �أيراد للفنون الرتاثية -بني �سنو�س)
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إن األسد رمز القوة والخصوبة والنار ،لذلك فإن خروجه ثائرا يف عز أيام يناير
القارسة الربودة ،هو مشهد رمزي لعنف الطبيعة والخوف منها ورجاء السلطان القدير
(االله) النزال الرحمة التي تحمل الدفء للقلوب ولألجساد املضنية واملجهدة .كام تشري
رمزية حمل ومخاض اللبؤة ،مليالد سنة جديدة ،من الرجاء أن تكون خصبة .إن ذلك رمز
آلمال الكرثة واالكتفاء .إن الخصوبة تعني االستمرارية وتجدد الحياة بعد جذب الطبيعة
1

خليل السعداين :كتاب "الهبة" ملارسيل موس .موقع أنرثوبوس ،يوم االطالع  .2021 /06 /01يف:
https://www.aranthropos.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8- /

يف قر الشتاء .إن الطبيب هو ال ُبرشى ورمز لإلله كذلك الذي سوف يعايف الطبيعة والذي
سوف مينحها التجدد واإلمثار من جديد من خالل مشهد مساعدة اللبؤة عىل التعايف
ووضع مولودها الجديد.
أما وجود املقدم ،فهو املجال الديني الذي يقدم لنا هذا العرض يف سياق إسالمي
مغاير للسياق الوثني الذي يكون قد عرفه احتفال ال ّناير ،وهو يحمل يف دوره الكثري
من املعاين املرتبطة بالوجود الصويف يف شامل افريقيا .وال يعلم إن كان هذا الدور قد
استحدث مؤخرا يف هذا العرض أم ال ،إال أنه حسب عمر بركاين رئيس تعاونية أيراد ،فإن
شخصية املقدم يف هذه الفرجة تؤكد عىل أن أيراد ليس مرسحا غابرا يف الزمن ،وإمنا هو
مرسح يكون قد استحدث يف العصور الوسطى ،بعد سقوط غرناطة األندلسية ووفود
املورسكيني إىل شامل إفريقيا خوفا من محاكم التفتيش.1

.	.أيراد يف قرية أوالد موىس:

ت ُ ّْعرف شخصيات أيراد يف قرية أوالد املوىس عىل أنها :أيراد أمقران ،السبوعة الصغار،
عويشة ،ياكو ،مويش ،الكلب ،حامر الشعري ،الطبيب ،موالة الدار لفقرية خرية ،لعابني
الدارة ،الفرقة املوسيقية ،حاميل البوص ( 4أشخاص فأكرث) .أي ما يفوق  16شخصية.
ويقال أن لوحات أيراد التمثيلية عند أوالد موىس هي األطول واألغنى من حيث النص
التمثييل.

1

وهذا الذي ال ميكننا الجزم به يف هذه املرحلة من البحث ألن ظاهرة أيراد تحمل يف طياتها العديد من الرموز العتيقة التي قد تتجاوز
هذه العصور إىل ما قبلها من خالل توظيف عنارص الطبيعة يف العرض األيرادي.
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يحيك النص األيرادي يف هذه القرية عن العجوز «عويشة» املخادعة التي تكيد
املكائد .إنه يحيك عن رصاع قوى الرش والخري ،فتظهر شخصيات األسود الصغار ضحية
مؤامرة التي تدبرها املخادعة عويشة وأعوانها «مويش وياكو» من أجل القضاء عىل
الوحشني وعىل صاحبة البيت «موالة الدار الفقرية خرية» من خالل محاولة تسميمهم
بسم األفاعي .يف حني تظهر شخصية «أيراد أمقران» (السبع الكبري) ،شخصية البطل
املخلص الذي سوف ينقذ البيت من كل الرشور.
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.	.مناذج أخرى مشابهة أليراد يف قرى بني سنوس:

ال يعد أيراد الفرجة الوحيدة التي نجدها يف منطقة تلمسان احتفاال بالناير ،وإن
كانت الفرجة األبرز واملرسحية األكرث تداوال ،بل نجد فرجة «الشاخ بوﭭرنان» وفرجة
«الشاخ البوبناين» أيضا .شاخ شخصية طريفة خصوصا فيام يخص هندامه الغريب :قطع
من حرص الحلفاء ،أساور وقالئد من قوقع الحلزون تطنطن لدى كل خطوة يخطوها.1
شخصية «شاخ بوﭭرنان» نجدها يف العزايل ومدارشها مثل الزهرة ،عني مدرة ،الجعالني،
املغانني ،ديار عرب ،اململوح ...ويف تافرسة .هذا الشيخ ،هو "شيخ الشيوخ" محدودب
الظهر بفعل ثقل السنني .بأسامل بالية وغريبة يجوب شوارع القرية امللتوية ويقوم
باستعراضات مضحكة من أجل جمع اإلكراميات عىل حامره الذي هو كذلك عبارة عن
إنسان متنكر يف شكل حامر مييش عىل أربعة أرجل ويحمل عىل ظهره خرجا فارغا .2أما
الشاخ بوﭭرنان هو غريه «الشاخ البوبناين» ،فاألول شخصية والثاين اسم تظاهرة نجدها
يف بني بحدل ،وهي األخرى متزامنة مع فرتة مامرسة األيراد واحتفاالت رأس السنة
الزراعية «ال ّناير».
شخصيات البوبناين هم الصبية واألطفال الذين يطوفون أزقة الشوارع طلبا
لإلكراميات من الفواكه املوسمية والفواكه الجافة والحلويات .وإن كانوا ال يضعون
أقنعة ،فهم يصنعون القالئد واألساور املشَ ِ
نش َنة بقواقع الحلزون وعلب الحديد اململوءة
بالحىص .إن هذه التمثيلية يف أطراف أحداثها تشبه إىل حد بعيد بعض مامرسات
«هالووين»  Halloweenيف نسختها األمريكية والذي يستعد لها نهاية كل شهر أكتوبر
بأزياء وزينة تنكرية يبتغي منها أن تكون مخيفة ومرعبة .يف هذه االحتفالية كذلك،
ميارس األطفال طرق أبواب البيوت من أجل طلب الحلوى والسكاكر.
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1

2

يرد محمد بن حاجي رساج احتفاالت شاخ يف أصلها إىل معتقدات سابقة لإلسالم ،ويرى أن متثيل الحيوانات ،املقرن بني عنرصي الذكورة
واألنوثة للفصائل املختلفة ،هو رمز للخصوبة املوجود يف مختلف الثقافات اإلنسانية ،كام يجد يف تقنعات "شاخ" تخليد لعيد قديم
للتجديد ،له عالقة بالطقوس الزراعية يف الحضارات القدمية ،يف :ديستان (ادموند) ،بن حاجي رساج (م) ،2011 ،بني سنوس يف النصف
األول من القرن العرشين :عنارص من الثقافة الشعبية" ،سبق ذكره ،ص.65
الخرج الفارغ هو الشواري الفارغة.

من احتفاالت الناير كذلك يف بني زيداز ،دار عياد وبني عشري ،إشعال النار يف نبات
حل الظالم .وتسمى هذه العملية الحاروق .1ومن
الديس املجلوب من أحراش الغابة متى ّ
مظاهر االحتفال أيضا ،الرتاشق بنبات البصيلة الربي .يف لوحات هذه القرى يرافق القايد
أي «الـﭭواد» األسد إىل أبواب املنازل وهو ينفخ يف بوقه ويزأر زئريه املخيف الذي ال تسكته
إال اإلكراميات من الفواكه املجففة والفطائر املحرضة عىل رشف املناسبة مثل «الشياط».2
يف عموم حكايات أيراد ،الشاخ بوڤرنان والبوبناين ،يوجد الكثري من التشابه يف
الرمزيات واملرامي ،كام نجد نفس هذا التشابه مع بعض األساطري القدمية والحكايات
املا قبل إسالمية واملسارح املرتجلة املوجودة يف املرشق .لذلك نجد الدكتور محمد
حمداوي ،عامل االجتامع واألنرثوبولوجيا واملختص يف دراسة املجتمع السنويس يتساءل
قائال..." :أفليس أيراد أو شاخ عند سكان بني سنوس أو البوبناين عند سكان تلمسان
تعبري عن ظاهرة واحدة يشرتك يف إحيائها بربر شامل إفريقيا وأخالف الفراعنة يف مرص،
وأخالف البابليني يف بالد الرافدين3؟ وهل هناك عجب أن ترتبط هذه االحتفاالت لدى
أهل الكتاب بشعائرهم ،فيأخذ بعض عنارصها عنهم املسلمون ،تفتحا عن الثقافات
األخرى ،وتسامحا مع تقاليد األديان التي ختمتها الرسالة اإلسالمية"4؟
إن التشابه يف السياقات واملعاين والرموز املوجودة يف األدب واملامرسات الشعبية
والتقاليد الشفوية واملحاكاة الجسدية عرب امتداداتها الجغرافية والزمانية يعززه القبول
واإلقبال والتكرار والتناقل باملامرسة من خالل عمليات التكييف واالقتباس العابرة
لثقافات ونظم األمم والشعوب .فمن خالل عملية صون الذاكرة الجامعية ،يعمل
الضمري الجمعي أ ّوال عىل تجذير املعرفة واملامرسة يف ال ُبنى الالواعية ،ثم يعرضها
عىل قيم املجتمع ونظمه قبل السامح لها باالستقرار والنمو ،حتى يطيب لها االنتشار
واالنتقال بصور مختلفة يف مختلف االتجاهات بفعل االحتكاكات الثقافية والتجارية

3
4
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1
2

يذكرنا هذا املشهد باحتفاالت "نريوز" يف املرشق املامرسة يف العراق وإيران...
MAUSS (Marcel), 1950, "Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques",
أنظر:
in Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, Extrait de L’Année sociologique, seconde série, t. 1, 1923-4
وقد سبق يف هذا اإلطار ،ذكر جانب من التشابه يف قصة عشتار.
ديستان (ادموند) ،بن حاجي رساج (م) ،2011 ،بني سنوس يف النصف األول من القرن العرشين :مرجع سبق ذكره ،ص .ز.
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والسياسية ...لتستوطن أرايض جديدة مشكل ًة فيام بعد ما يعرف بكنوز اإلنسانية .إن
هذا االنسياب يوضح لنا مدى مرونة الثقافة وخصوبة مجاريها مهام أثرت عليها عوارض
الزمن واملعتقدات وحتى الخصوصيات التاريخية والدينية.

.	.النص األيرادي شفاهياته وأهازيجه:

يحتمل النص األيرادي الصدفة مع األحداث واالرتجال .فمثال واحد تنفلت دجاجته
يسمعه الناس يبحث عنها ،حتى يقال أنه وجدها ،فتنطلق الكوكبة تقول "وصابوها...
وصابوها" أي "لقد وجدوها ...لقد وجدوها".

يحفظ النص ثقافة املتعة واإلبداع والتفاعل مع األحداث ،كام أنه يحتمل نقل
بعض األخبار املحلية والسياسية والحقائق التاريخية إما ملفوفة يف دراما أو محالة
بروح الدعابة والنكتة للرتفيه عن الناس من ضيق ما يجدون وما يحاذرون من مشاكل
اجتامعية ،خصوصا وأن هذه املجتمعات القروية مل تكن مفتوحة عىل رفاهية حياة
الحارضة .وبذلك فالنص األيرادي نص مفتوح أو نصف مفتوح ذو مرونة عالية ،يسمح
بالتطور مع تطور وتغري الظروف االجتامعية التي يرتعرع يف كنفها .كام يض ُّم إليه قدرا
كبريا من األدب الشفهي من رسد ونرث وشعر شعبي وأهازيج راقصة.
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املالحظ أن القبائل العربية بشامل إفريقيا ،مل تعرف بشكل واسع ظاهرة األغنية
والرقص الجامعي ،كام عرفته القبائل األمازيغية وهذا لعدة أسباب تاريخية وحضارية.1
فاألهزوجة كشكل فني غنايئ راقص ،ال يجوز لنا أن نطرحه وبشكل تلقايئ كنتاج لتطور
املوشح والقصيدة الزجلية ،وبالتايل اعتبار األهزوجة مجرد "طفل رشعي أو غري رشعي"
للقصيدة امللحونة .فاألهزوجة قد تشكلت وفق نسق معقد ال ُبنى ،كشكل فلكلوري،
بدايئ لتشكل الوعي الفني والتعبري الجسدي والشفهي ،وكفن ،شأنه شأن باقي الفنون
الفطرية الشعبية العاملية ،التي تشكلت من مناهل الثقافات التقليدية املصاحبة
لحضارات اإلنسان واملستضيئة بجدلياته العقلية.2
1
2

يزيل (عامر) ،2009 ،ثورة ال ْنسا ،مرجع سبق ذكره ،ص .32
نفس املرجع ،ص .63

النص األيرادي أيضا نص يحتمل رسائل رسية وضمنية ،رسائل غزلية أو رسائل
ثورية مشفرة تعود لعهد االستعامر الفرنيس ،وهذا ما يعطي هذا املرسح قوة من
أجل املواصلة واالستمرارية ويجعله أكرث تنوعا ،مثل تلك العبارات التي كان القرويون
يرددونها زمن الثورة من أجل التنبيه والتحذير أو التعبري والتذكري:
–"التفاحة اليل رآها يف الجبل العايل ...يا خويت وبني عمي هودوها يل" .أي:
تلك التفاحة التي توجد يف أعىل الجبل ...يا إخويت وبنو عمومتي (أهل القرية)
أنزلوها يل.
–"يالـﭭمرة اللة يف غيامك ويل ...وصاحبي ايال يجي سلكو يا ريب" .أي:
يا أيها الثوار تستطيعون العودة إىل الديار ،فالله هو الذي سوف ينجيكم من
جنود فرنسا.
يجد عامر يزيل أن الشعر امللحون باإلضافة إىل األغاين الفلكلورية واألهازيج يشكل
إحدى أهم األشكال الفنية التي استوعبت النضال التحرري يف الجزائر منذ عشية
االحتالل الفرنيس لهذه األرض وسقوط حكومة الداي حسني .ولعل اإلنتاج الشعري
العامي يف هذا املجال أكرث عمقا وأكرث وصفا وانتشارا من نظريه الفصيح ،املرتبط عادة
باألشكال الثقافية الرسمية ،ذلك ألن احتالل الجزائر واملناطق األخرى فيام بعد كان يعد
نكسة عظيمة وسقوطا رسيعا ألحالم الطبقة السفىل كونها كانت معرضة ألثار االحتالل
من تدمري للبنى االجتامعية واالقتصادية والثقافية.1

.	.زمن آيراد ،تقاسم األدوار ،تقابلها وتراتبيتها آناء الليل والنهار

1

يزيل (عامر)  ،2009مرجع سبق ذكره ،ص .44
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كل التمثليات وإن اختلفت يف شخصياتها ولوحاتها ،فهي تدور يف فلك واحد :خالق
للفرجة وجمهور مستقبل لها .وهي يف عالقة تأثري وتأثر لتجسيد دورات الحياة يف
تراتبيتها الطقوسية :النهار لتحضري األكالت ذات السعرات الحرارية املرتفعة وتهيئة جو
االحتفال .والليل لتقاسم نعم األرض والهبات والرتفيه واالجتامع .حتى يصبح الناير هو
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أيراد وأيراد هو الناير ،فيتداخل االثنان معا من خالل تقاسم معاين وقيم كونية إنسانية،
جيلية وجنسانية.
معاين كونية متمثلة يف عامل الزمان واملكان :صباح/مساء ،ليل/نهار .داخل القرية/
خارج القرية .داخل البيت/خارج البيت .معاين قيمية متمثلة يف القيم األخالقية
واإلنسانية :تضامن/جود/تعاون .معاين اقتصادية وأخرى ثقافية مثل تأثيث البيت
وتحضري املؤونة ووصفات تحضري الطعام والعناية بالزراعة والحرف التقليدية .تربية
الناشئة وتلقني اللغة (اللّهجة) ونقل املوروث الشفهي والتعابري الجسدية .تقاسم أدوار
جنوسية :رجل /امرأة .األمر الذي من شأنه تقسيم مجاالت الفعل والحركة والسكون يف
املجتمع بني النساء والرجال حسب مختلف رشائحهم العمرية يف احرتام لتوزيع األدوار
والتنظيم االجتامعي ،متعديني العالقات األرسية إىل مختلف العالقات الجوارية.
عىل حسب بعض الباحثني1تحضريات أيراد تدوم  12يوما حتى اليوم املرتقب وكل
يوم يخصص لعمل معني ،إذ تتوزع رزنامة هذه األيام كاآليت:
–األيام الثالثة األوىل من  01إىل  03يناير تعرف بأيام التحفيز،
–يوم  04يناير وتعرف بيوم العرضة،
–يوم  06 / 05يناير يتم فيها ترتيب اليوم الكبري،
–يوم  07يناير يدعى يوم التبخرية،
–يوم  08يناير يسمى آيراد السوق،
–يوم  09يناير يتمثل يف طقوس الخصب بالحناء،
–يوم  10يناير يحسد األيردات الصغرى،
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–يوم  11يناير يعرف بعينوز آيراد،
–يوم  12يناير أيراد ثامغرا أي أيراد اليوم الكبري.
1

مرزوقي (رشيفة) ،سوداين (نورة) ،2019 ،التجليات االحتفالية اآليرادية للوحات الفنية التشكيلية مبنطقة بني سنوس :مراد بلميك
أمنوذجا ،إرشاف إبراهيم الهاليل ،كلية اآلداب واللغات ،قسم :دراسات يف الفنون التشكيلية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف
الفنون البرصية ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ،ص .39

إن أيراد هو التظاهر الحيس واملادي لل ّناير .إنه رزنامة متكررة مفعمة بالحركة
ومزودة مبعاين الهوية والوحدة والتضامن والفن ،األمر الذي بإمكانه إدخال الفرحة
واألمل والدفء إىل نفوس سكان بني سنوس .إن فرص التسلية نادرة جدا لدى (هؤالء)
الفالحني املعزولني يف مدارشهم ،لهذا فإنهم يغتنمون فرصة رأس السنة ليك يتسلوا.
فاملعتقد الشائع لديهم هو أن الذي يقيض هذا اليوم مبتهجا سوف يتمتع بعام كله
ارتياح.1
يعد يناير مبثابة العيد مع أنه ال يحمل أي صبغة دينية ،فهو عيد لالكتفاء وهو باب
لألمل مبا أنه باب للسنة الجديدة .وهو احتفال الهدف منه توطيد العالقة مع الطبيعة
والتعبري عىل الرىض بها والبحث عىل الكينونة يف توازن معها وذلك ما يعرف بتقديس
زمن املامرسة لتحويله لزمن فاعل ومستمر.
لقد حقق دوركهايم انجازا باهرا عندما ع ّد الشاهد األسايس عىل التميز القائم بني
املقدس والدنيوي هو قيام األعياد يف مواجهة أيام العمل العادي ،ملا ينشأ عن ذلك من
تعارض بني تفجر متقطع واستمرارية رتيبة ،بني هياج حاميس محموم وتكرار يومي
لالنشغاالت املادية نفسها ،بني صخب العصف الجامعي العايت وهدوء األعامل التي
ينهمك فيها كل عىل حدة ،بني حشد املجتمع لطاقاته وتشتت هذه الطاقات ...2والواقع
أن العيد غالبا ما يعترب زمن طقويس إلحياء الشعائر وكذلك هو زمن للمتعة واللهو.

.	.ال ّناير متسع للمامرسات االجتامعية املرتبطة بأيراد وطقوس الخصب

1
2

ادموند ديستان ،م .بن حاجي رساج :بني سنوس يف النصف األول من القرن العرشين ،مرجع سبق ذكره ،ص .85
روجيه كايوا ،اإلنسان واملقدس ،مرجع سبق ذكره ،ص.143
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إن الغرض من فرجة أيراد هو الرتفيه .لكن من مضامينها أيضا االحتفاء بالعالقة
التي تربط اإلنسان بالخصب يف عز أيام يناير القارصة واملقفرة وذلك من خالل التذكري
بحتمية زمن متجدد لألرض ،حيث يف جو تضامني تالحمي هرمي األدوار ،يتشارك كل
أوالد البالد من رجال ونساء وحتى أطفال يف التحضري الستقبال العام الجديد بابتهاالت
وتطيات وأحيانا حتى مبوانع ونذر.
ّ
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ففي أيام ال ّناير ال ينبغي إعارة النار أو امللح أو العجني أو مواعني املطبخ .كذلك
تركز ربه البيت كل انتباهها وهي تقوم بقيل الفطائر املحالت والحلويات األخرى عىل
أن تكون األجود :فكل طبق محروق يعد نذير شؤم بعام جفاف وقحط .كام يحرص
أيضا عىل أال يجرح األطفال الصغار أنفسهم أو بعضهم بعضا أثناء لعبهم ،ففي ذلك
نذير شؤم برش منتظر الوقوع .1ومن الرعونة القصوى أن تجلب إىل الدار يف هذه األيام
مكنسة جديدة ،فإن ذلك يوشك أن يكون فيه طرد للرزق .ومن املامرسات الشعبية
الدارجة أن األم تقوم بتوزيع الفتات يف زوايا الغرف من أجل أن تقتات عليه الحرشات
املنزلية .فمن مبادئ ال ّناير أال يجوع أحد.
من املامرسات الشعبية القدمية أيضا ،أن الناس كانوا يقومون مبحاكاة حرث رمزي.
حيث كان رب العائلة يخرج إىل الحقل مرفوقا بخامسيه وببنات العائلة وهن يحملن
الصينيات اململوءة بالتني الجاف والرمان ،فيحرث ثلام (يف األرض املعدة للزرع) ويفتح
بسكة املحراث رمانة يلقيها أحد الخامسني فيى طريق حرثه ،حتى تكون السنة عامرة
مثل الرمانة .وعقب هذا الطقس ،يتمتع الحارضون بتناول الفواكه الجافة يف الحقل
وبحساء مطه ٍو بالحليب رمزية عىل طلب السالم واألمان ورغد العيش.2
تلعب املرأة السنوسية يف احتفاالت ال ّنايْر دورا محوريا ،فهي املدبرة املنزلية للمعاش.
فعىل مقربة من هذا الزمان ،تحرض السنوسيات الربكوكس والرششم بالكليلة والخليع،
ومعقود البيض (املشوشة) والسفنج واملسمن والرثيد والروينة بالخروب (املصنوعة
بالزميط والزعرت) ،كام تعد مختلف وصفات تحضري الزيتون .3كام تحرض خبزة ال ّنايْر
(ثجعوط) التي هي عبارة عن عجينة يوضع يف قلبها البيض الطازج بقرشه قبل طهيها.4
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ديستان (ادموند) ،بن حاجي رساج (م) ،2011 ،بني سنوس يف النصف األول من القرن العرشين :مرجع سبق ذكره ،ص .83
نفس املرجع ،ص .84
يقول املثل الشعبي السنويس" :خيل الزيتون للناير واحظيه من الطري الطاير ...يضمن لك جميع الخساير" .مبعنى "اترك زيتونك إىل
غاية شهر يناير واعمل عىل حاميته من الطيور املهاجرة تعوض به خسائرك كلها" .ذلك أن زيت الزيتون املعصور يف هذا الشهر تكون
أوفر من زيت الزيتون املعصور خالل الشهر السابق وبيعها يعوض النفقات والخسائر املادية .يف :ديستان (ادموند) ،بن حاجي رساج
(م) ،2011 ،بني سنوس يف النصف األول من القرن العرشين ،سبق ذكره ،ص .74
حسب مقابلة مع ميينة معقل رئيسة جمعية ترقية املرأة الريفية – بني سنوس .املقابلة بتاريخ .2018 /01 /03

1
2
3
4

حسب نفس املخربة.
ادموند ديستان – م .بن حاجي رساج :بني سنوس يف النصف األول من القرن العرشين :سبق ذكره ،ص .64
يقال لهم" :خليو لعجوزة ال ّنايْر ،عجوزة ال ّنايْر املحزمة بالبنداير".
نفس املرجع السابق ،ص .64
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باقرتاب «ال ّناير» تغري النسوة خصوصا األثايف ،والذي هو عبارة عن موقد تقليدي
للنار يتكون من ثالث أحجار صلبة متثل دعائم أو مناصب املوقد .بعد أن تحرض قطعا
أخرى جديدة ،توضع املناصب القدمية يف قفة تحملها امرأتان من كلتا الجهتان وتلقيان
بها يف الواد من أجل التخلص منها .1كام تأخذ املرأة الصوف لواد الخميس من أجل
غسلها إعدادا لصناعة الحصري قبل حلول العام الجديد ،ويجب أن تعمل كل ما يف وسعها
إلمتام مهامها من نسيج أو أي عمل يدوي قد بارشته قبل أن تدخل عليها أيام ال ّنايْر.
إن زمن "ال ّنايْر" عند بني سنوس ،هو متسع للكثري من املعتقدات والتنبؤات
املتفائلة واملتشامئة .فإن أثلجت السامء أثناء رأس السنة ،فذلك برشى بعام خصب ،ألن
عام الثلوج كام يقال ،هو عام الفالحة .فمنذ اليوم التاسع من يناير ،يبدأ العام الجديد،
حيث يستهل منذ الصباح الباكر بجلب القليل من النبات األخرض إىل البيت وعادة ما
تكون هذه الخرضة من نبات الدوم وأغصان نبات الدفلة الذي يرمز لونها إىل التفاؤل.2
ومن املعتقدات الراسخة ،أنه ال يجب أن يوقد املوقد طيلة ثالثة أيام ،خاللها يقدم
الطعام باردا ألفراد األرسة ويحفظ عن متناول األطفال .ولرصفهم عن النهم واإلفراط يف
األكل ،قد يخ ّوفونهم «بعجوزة ال ّنايْر» التي قد تفتح بطونهم إن هي وجدتها منتفخة
بالطعام ومل يرتك لها هي يشء تقتات عليه.3
إنه أيضا زمن إخراج املؤونة املدخرة من املحاصيل الزراعية واللحوم والغذاء لتموين
العام الجديد أين تقل أو تنعدم .فيتم منذ شهور قبلية ادخار الجوز والتني الجاف
والرمان ،كام يدخر البيض ويسمن الدجاج منذ بداية شهر ديسمرب لذبحه لهذه املناسبة.
مناسبة ال ّنايْر ،مناسبة خاصة تجهز لها العدة .فتبدأ النسوة وقد نهضن باكرا بتحضري
السفنج ،فإذا خمرت العجينة حتى تسيح عىل أطراف األواين التي تحتويها فإن ذلك
عالمة الخصب واالكتفاء .ومن الفأل اليسء التعبري عن الفرحة الشديدة متى خمرت
ومنت العجينة وتضاعفت .4كام يحرض ما يعرف "بالرتاز" أو "الترشاز" أو "املخلط"،
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والذي هو خليط من املكرسات مثل الجوز واللوز والفول السوداين وكذلك التمر والتني
املجفف والبلوط وحلوى السمسم املعروفة "بحلوة الرتك" وباقي الحلويات األخرى.
وتوضع فاكهة الرمان والربتقال ويف وسط هذا الخليط املزركش األلوان املوضوع يف
سعفة من الدوم أو قصعة من اللوح ،كام يوضع الجامر 1وسط هذا الخليط.
بعدما يجتمع أفراد العائلة من كبار وصغار حول القصعة يوزع هذا الخليط بالعدل
عىل ناس الدار ويحفظ منه حتى نصيب للغائب حتى يعود .يف الجهة الغربية من
الجزائر ولهذه املناسبة تخيط األمهات أكياسا صغرية من القامش والتي تدعى باسم
«شكريات ال ّنايْر» خصيصا لجمع كل الحلويات والفواكه الجافة املوزعة عىل كل فرد.

لوحة عدد  04و� :05أغذية ال ّناير من فواكه وخمبوزات :رمان ،برتقال ،جوز ولوز وفول �سوداين ،متر ،تني
جمفف ،حلويات ،زيتون �أ�سود ،جمار النخلة وخبز ثجعوط
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ال ّنايْر هو كذلك مناسبة للتزاور .ففي هذه االحتفاالت تذبح الوزايع من لحم
الضأن أو من الدواجن (ديكة أو دجاج) لتوزعيها عىل املحتاجني والفقراء .2وكل واحد
عنده رزق أو غلة من غذاء (تني مجفف ،زيتون مطمر أو مشقق ،مخبوزات كالسفنج
والحلويات )...يهدي جاره أو قريبه منها .يقال "أنا نذ ّوق جاري" أي أعطيه شيئا مام
1
2

وهو قلب النخلة أو لبها أو "."le cœur de palmier
محمد أحد أعضاء جمعية أوالد البالد .تاريخ املقابلة .2018 /01 /11

عندي من غذاء .ويتعدى ذلك جهة األقارب للجريان وأهل القرية .وهنا صورة قوية من
صور التكاتف والتضامن االجتامعي اللّحمي كام سبق ذكره.1
ال ّناير ميثل العدالة االجتامعية واحرتام الطبيعة والكون واحرتام القيم االجتامعية
والجيلية .كام ميثل الحكم الراشد والتنمية املستدامة من خالل االحتفاظ باملؤونة
واالكتفاء الغذايئ وإعادة توزيع الفائض واملحافظة عىل البيئة واملحيط واحرتام اآلخر.
إن مناسبة ال ّناير مليئة باملعاين ذات البعد التضامني والتنموي واالقتصادي واالجتامعي.
إنها مناسبة تعكس لنا حذاقة هذه املجتمعات يف تدبر أساليب التناغم والتامسك بني
اإلنسان وبيئاته املختلفة.

اخلال�صــــة
إن عالقة اإلنسان بالطبيعة ليست عالقة وجها لوجه كام ميكن أن يتو ّهم البعض ،بل
هي عالقة موسطة :موسطة بجملة من التصورات والتمثالت مبا تتضمنه من معتقدات
وقيم وأهداف ،والتي من خاللها يرى الفرد العامل املحيط به ...وال يهم إذا كان هذا
الفهم عقالنيا أو ال ،املهم هو الوظيفة االجتامعية والثقافية التي يلعبها يف إعطاء شبكة
من التفسريات يسد بها فراغ فهم القوى الطبيعية وتجلياتها وآثارها عىل حياته املادية
واالجتامعية ،مثلام هو الشأن يف كل املجتمعات الزراعية القدمية.

 1عمر بركاين رئيس تعاونية أيراد للفنون الرتاثية بني سنوس.
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إن ضعف القوى املنتجة يف تسخري الطبيعة مضاف إليه العجز عن فهم قوانينها
يؤديان باإلنسان إىل اللجوء إىل إنتاج شتى أنواع التفكري واملامرسات والطقوس والتعابري
التي تساعده عىل فهمها وتعقيلها واستئناسها .إن عصارة العمل والفعل الجامعي خالل
تحضريات ال ّناير أو خالل أداء األيراد هو الرغبة يف االتحاد لصناعة القوة .إ ّن مجمل
األعراف واملهارات والعوائد والشفاهيات املامرسة يف منطقة بني سنوس مفادها التذكري
باملصري املشرتك الذي يستلزم التكاتف والتضامن والتآزر واالجتهاد من أجل اخضاع
عوارض الزمن أو التقليل من حدتها.
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إن ال ّنايْر هو التتويج النهايئ للدورة الزراعية .إنه مناسبة ال تخص منطقة معينة،
ولكنه مامرسة طقوسية تخص كامل شعوب شامل إفريقيا وقد تتعداها لباقي بقاع
املعمورة .إنه مامرسات غائرة يف الزمن ،ال يحىص بالتدقيق تاريخها ،ولكنها من أعتق
املامرسات املتعلقة باإلنسان املتفاعل مع الطبيعة .وعليه فال ّنايْر أوال عبارة عن مامرسات
مرتبطة باالقتصاد املنزيل .وثانيا هو احتفال تخرتقه البهجة وكثري من املامرسات والرموز
الطقوسية واالحرتازية ،ومن املحتمل أن يكون أيراد قد التصق بال ّنايْر ملواجهة ومقاومة
عوارض الزمن وملجابهة عوارض النسيان التي تدعم ضياع الذاكرة الجامعية ،وهذا ما ال
ميكن الجزم به يف هذه املرحلة من البحث.
تحيص قامئة اليونسكو للرتاث الثقايف الالمادي حتى سنة  2021عىل موقعها االفرتايض
قامئة  231عنرصا مسجال تحت تسمية املامرسات االجتامعية .كام تحيص  126عنرص
تحت خيار "االحتفاالت" .تحت معيار املعارف واملامرسات املتعلقة بالطبيعة ،نجد 428
عنرص .أما تحت معيار البحث" األقنعة" ،فنجد تسجيل  111عنرص آخرا .1فإذا كان يناير
ميكن حرصه تحت أي معيار من هذه املعايري السالفة ،وإذا كان أيراد مامرسة اجتامعية
تنكري ،فإننا نأمل
زي
ٌ
وطقوسية واحتفالية وعرض من العروض الفرجوية ويف األخري ٌّ
ترشيحه للتسجيل عىل أحد لوائح اليونسكو لحفظ الرتاث الثقايف الالمادي.
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الطعام في السودان :ثقافة وهوية وتنمية مستدامة
د� .إ�سماعيل علي الفحيل

(*)

ملخـــ�ص

كل ما يُ ْؤك َُل وبه ِقوا ُم
يتبنى هذا املقال تعريف القاموس الجامع للطعام بأنه " ُّ
ال َب َدنِ " ،ونستخدمه كمصطلح مرادف – مع ادراكنا للفروقات بينهام  -ملصطلح غذاء
الذي تعرفة القواميس بأنه "املأكل واملرشب الذي يحتوي عىل العنارص الغذائية املفيدة
للجسم ،التي تعطي الجسم القدرة عىل النمو بالشكل السليم ،ويحميه من األمراض".
ويويل املقال أهمية خاصة لعادات الطعام  food habitsإي ملاذا وكيف يأكل الناس؟
وما هي األطعمة التي يأكلونها؟ ومع من؟ ومجموعة العوامل الفردية واالجتامعية
والثقافية والدينية واالقتصادية والبيئية والسياسية التي تؤثر عىل الطعام وعاداته.
يناقش املقال قضايا الطعام والهوية ،ويبني ارتباط الطعام الوثيق بكافة أقسام
الرتاث الخمسة خاصة املامرسات االجتامعية والطقوس واالحتفاالت ،واملعتقدات
واملعارف الشعبيةـ وأشكال التعبري الشفهي ،وفنون األداء ،واملهارات املرتبطة بالفنون
الحرفية التقليدية.

(*)

بيت الرتاث – الخرطوم ،السودان.

اجمللة العربية للثقافة

املقال يؤكد أن الحق يف الغذاء هو حق أسايس من حقوق اإلنسان ،دعت إليه
الكتب الساموية جميعاً ،ومختلف األديان وامللل واملذاهب ،واملواثيق والعهود الدولية،
خاصة العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية والذي يحمي
حق الناس يف إطعام أنفسهم بكرامة ،يف وقت ال زلنا نرى  -رغم وفرة الطعام  -آالف
األشخاص وخاصة األطفال يحصلون عىل طعامهم من مقالب القاممة.
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، مربزا التنوع الثقايف الكبري للبالد، كافة انحاء السودان، قدر اإلمكان،يغطي املقال
 وبخاصة دول غرب،وبرغم من ان املقال ال يغفل أشكال التثاقف املختلفة مع دول الجوار
، خاصة اثيوبيا ومرص واليمن واململكة العربية السعودية،افريقيا وشامل ورشق افريقيا
 هذه.وبقية الدول التي هاجر إليها السودانيون أو استقبلوا منها مهاجرين ومستثمرين
 رادين،الدراسة تدحض وتستنكر تكاسل بعض الدارسني مستندين عىل نظرية االنتشار
 يف حني تشري الدالئل إىل أن أفريقيا ومنها،غالبية األطعمة السودانية إىل حضارات أخرى
 بل كان،السودان عرفت وابتكرت أنواعاً عديدة من الطعام مثل غريها من القارات
 يتناول املقال.السودان سباقا ومبتكرا ألنواع كثرية من األطعمة وخاصة األغذية املخمرة
 وبالرتويج لآلثار، وبالتنمية املستدامة،)أيضاً عالقة الطعام بالنوع االجتامعي (الجندر
.والسياحة
.) ذرة رفيعة (دخن، تراث غذايئ، مأكوالت شعبية، طعام، السودان:كلامت مفتاح ّية
This paper adopts the dictionary definition of food as “everything that is eaten
and sustains the bodily". Sometimes we use the term food synonymous to gastronomy, cuisine, culinary and meals – despite the differences between these terms, to
mean “food and drink that contains nutrients that are beneficial to the body and
that give the body the ability to grow healthy, in a proper manner and protects it
from diseases." The article awards special importance to food habits i.e. why and
how do people eat. What foods do they eat? With whom? As well as the set of individual, social, cultural, religious, economic, environmental and political factors
that influence food and its habits. This is because food is closely associated with all
five sections of the intangible cultural heritage.
The paper believes that the right for food is a basic human right, called for
by all divine books, all religions, denominations and sects, international charters
and conventions, especially the International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights, which protects the right of people to feed themselves with dignity.
Ironically, we are still seeing thousands of people, especially children; get their
food from garbage dump areas despite the abundance of food.
Keywodrs: Sudan, Food, Popular meals, Culinary heritage, Millet.
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متهيـــد
حني طلب مني أن أكتب عن الرتاث غري املادي يف السودان ،وقع اختياري دون
تردد عىل موضوع الطعام والعادات املرتبطة به ،ذلك ألن الطعام الشعبي أو التقليدي
يعد من أكرث عنارص الرتاث غري املادي عكسا لرتاث وهوية املجتمع ،وأكرثها تواترا ً
والتصاقا بحياة اإلنسان ،فالشخص العادي ويف الظروف العادية يتناول طعامه ورشابه
كل يوم عدة مرات ،منفردا ً ،أو مشاركا كل أو بعض أفراد أرسته ،أو رشيحة واسعة
من املجتمع مثلام هو الحال يف األعياد واملناسبات االجتامعية املختلفة املرتبطة بحياة
اإلنسان كالزواج واملآتم .وأوضح دليل عىل أهمية الطعام يف املجتمعات اإلنسانية عامة،
أن غالبية العنارص التي تم إدراجها يف قوائم اليونسكو لصون الرتاث الثقايف غري املادي
تتضمن إشارة ألنواع مختلفة من األطعمة أو األدوات واألماكن التي تعد فيها ،بجانب
1
املامرسات والطقوس واالحتفاالت واملعتقدات واملعارف الشعبية املرتبطة بها.

1

وجدنا أكرث من  135إشارة إىل الطعام ،وهناك  40عنرصا متعلقة بالطعام بشكل مبارش .أنظرhttps://ich.unesco.org/en/search- :
00795?q=food
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الطعام حق أسايس من حقوق اإلنسان .إذ نص العهد الدويل الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية عىل حق الناس يف إطعام أنفسهم بكرامة .مام يعني
بالرضورة أن يظل الغذاء الكايف متاحا ،وأن تتوفر للناس الوسائل والسبل للوصول إليه،
وأنه يلبي االحتياجات الغذائية للفرد عىل نحو مالئم ،ويف ذات الوقت يحمي حق
جميع البرش يف التحرر من الجوع ،وانعدام األمن الغذايئ ،وسوء التغذية .وهذا يتامىش
متاما مع معتقداتنا اإلسالمية ،وقوله تعاىل" :الذي اطعمهم من جو ٍع وآمنهم من خوف".
يقول املفرسون :أن املقصود يف اآلية الكرمية بالخوف هو الخوف من املرض ،وإن
لألمن أثرا ً كبريا ً عىل استقرار البالد والعباد وحسن معاشهم ،لذا نجد يف عدد من آيات
القرآن الكريم تالزماً وثيقاً بني األمن ورغد العيش من جهة ،وبني الخوف والجوع من
جهة أخرى .قال تعاىل ":وإذ ق ََال إِبْ َرا ِهي ُم َر ِّب ا ْج َع ْل َهذَا بَلَ ًدا َآ ِم ًنا َوا ْرز ُْق أَ ْهلَ ُه ِم َن
الثَّ َم َر ِ
ِش ٍء ِم َن الْ َخ ْو ِف َوالْ ُجوع "[البقرة.]155 :
ات"[البقرة ،]126 :وقالَ " :ولَ َن ْبلُ َونَّ ُك ْم ب َ ْ
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ض َب اللَّ ُه َمث ًَل قَ ْريَ ًة كَان َْت َآ ِم َن ًة ُمطْ َم ِئ َّن ًة يَأْتِي َها ِر ْزقُ َها َر َغ ًدا ِم ْن ك ُِّل َمكَانٍ
وقالَ " :و َ َ
اس الْ ُجو ِع َوالْ َخ ْو ِف بِ َا كَانُوا يَ ْص َن ُعون" [النحل.]112 :
فَ َك َف َرتْ ِبأَنْ ُع ِم اللَّ ِه فَأَذَاقَ َها اللَّ ُه لِ َب َ
وقالِ ِ :
الص ْي ِف ( )2فَلْ َي ْع ُب ُدوا َر َّب َهذَا الْ َب ْي ِت
"ل َيل ِف قُ َريْ ٍش ( )1إِ َيل ِف ِه ْم ِر ْحلَ َة الشِّ تَا ِء َو َّ
( )3ال َِّذي أَطْ َع َم ُه ْم ِم ْن ُجو ٍع َو َآ َم َن ُه ْم ِم ْن َخ ْوف[ "4قريش .]4-1 :وهذا يعني بأنه ال أمل
يف تنمية مستدامة دون أمن أو يف ظل الخوف.
أهمية األمن الغذايئ هي التي دفعت اإلنسان البتكار كثري من أشكال إنتاج األطعمة،
وآليات ضبط استهالكها ،وسبل حفظها وتخزينها ،وهذا أدى بدوره لنشأة كثري من
أشكال العمران كالقالع والحصون وغريها ،وأهم من ذلك ابتكار طرق مختلفة لتجفيف
الطعام وتخمريه وحفظه لوقت الحاجة ،يف الحياة الدنيا أو يف اآلخرة.

�إفريقيا مهد الطعام املخمر
لقد استسهل كثري من الدارسني دراسة الطعام يف السودان ويف إفريقيا عامة ،بردهم
أصول األطعمة إىل تأثريات خارجية جاءت بها من وراء البحار وخاصة من شبه الجزيرة
الهندية ،وأوروبا ،وبالد فارس ،وتركيا ،وكأن الناس يف السودان ويف أفريقيا عامة ،مل
1
يكونوا يأكلون قبل اتصالهم بالعامل الخارجي.
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هذه الورقة تتناول الطعام يف السودان ،ولكنها ال تنكفئ عىل نظرية االنتشار الثقايف،
بل تؤكد وبكثري من القرائن أن السودان عرف أنواعاً عديدة من األطعمة قبل وقت
طويل من احتكاكه بالعامل الخارجي ،بل ع ًدل وطور وابتكر مجموعة كبرية من األطعمة
واملرشوبات .يقول الربوفسور حامد رضار" :إذا قبلنا فكرة أ َّن أفريقيا مهد اإلنسان األول،
مثلام تشري غالبية دراسات علم اآلثار والجينات ،وأن أفريقيا عرفت صناعة األدوات
قبل مليوين سنة قبل أوروبا وآسيا ،فمن املنطقي البد أن يكون أول شخص استخدم
1

ال بد أن الناس الذين ولدوا وترعرعوا يف السودان ،وال يعرف يف تاريخهم أنهم قدموا من خارج السودان ،وال توجد لهم فروع يف الدول
املجاورة إطالقاً ،ومل يتصلوا إال مؤخرا ً بالعامل الخارجي ،كالنوبة ،والدينكا وغريهام ،كانوا منذ بداية الخليقة يصنعون طعامهم ،وقد
ابتكروا مع غريهم من املجموعات السودانية أشكاال مختلفة من األطعمة ،وطرق حفظها وإعدادها واستهالكها .وقد أشارت كثري من
املصادر ألنواع عدة من األطعمة مستندة عىل البقايا والشواهد األثرية واملخلفات التاريخية والنقوش والنصوص املحفوظة باملواقع
األثرية واملتاحف.

األغذية املخمرة كان يعيش يف إفريقيا أيضاً ،غالباً يف رشق أفريقيا ،ورمبا كان شكل امل ُنتَج
امل ُخ ّمر يف البدايات األوىل قطعة لحم قدمية ،أو ح ّبة فاكهة ِ
فاسدة التقطت من األرض،
أو ُخ ِّزنت من قبل ص ّياد جام ٌع للطعام .وتكرار استهالك هذا النوع من الطعام أ ّدى إىل
تط ّور حاسة الذوق عند هذا الص ّياد ،الذي قد يكون اكتشف منذ فرت ٍة مبكرة أ َّن األطعمة
امل ُتخ ّمرة يف الطبيعة لها نكهة إضافية ،سهلة الهضم ،رسيعة الطبخ ،ورمبا مفيدة صح ّيا.
والحقاً من أجل تطوير هذا النوع من األغذية ،تد ّخل الرجال األوائل ،أو باألحرى النساء
عن قصد لتخزين الطعام الطازج وتركه يتخ ّمر من تلقاء نفسه .ثم تالعنب بالعنارص
املختلفة التي تؤث ِّر يف عملية التخمري ،مثل استخدام امللح ،وإضافة البهارات وغريها؛
1
لزيادة النكهة أو حتى لتوجيه مسار التخمري".

الطعام والهوية وق�ضايا النوع والتنمية امل�ستدامة
إن هذا املسار أو التطور الطبيعي يف ابتكار وتطوير وانتقال وصفات الطعام وطرق
إعداده ،هو ما نقصده بقولنا طعام شعبي أو تقليدي ،وال حاجة ملناقشة تعريف
املصطلح فقد تناولت العديد من املصادر تعريف الطعام الشعبي أو التقليدي 2.لكن
يهمنا بشكل خاص اإلشارة إىل أن الطعام نشاط متجدد يرتبط ارتباطاً لصيقا بقضايا
الهوية والتنمية املستدامة وقضايا النوع ،بدءا ً مبن الذي يوفر مكونات الطعام ،سواء
من السوق أو الحقل ،ففي غرب السودان من العيب مثالً أن يجمع الرجل البامية من
الحقل ،أو أن يخض اللنب الستخراج السمن أو الزبدة .ويف رشق السودان محرم عىل
املرأة حلب النوق .ويف بقية أنحاء السودان مثلام هو الحال يف دول عديدة ،هناك
تقسيم واضح حسب النوع حول من يقوم بإعداد الطعام وتقدميه واستهالكه ،فأم
الزوجة يف غالبية األرس التقليدية يف السودان ال تأكل مع (نسيبها) زوج ابنتها ،وعند
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1

د .حامد رضار" ،األغذية املخمرة يف السودان"Hamid A. Dirar, The Indigenous Fermented Food of the Sudan: A Study ،
 .of African Food and Nutrition, Wallingford, Oxon: CAB Internationalترجمة يارس َعب ِ
ِيدي بَ ْردَويل ،يف إسامعيل
الفحيل وآخرون ،تراثنا الحي ،عنارص من القامئة الوطنية لحرص الرتاث الثقايف غري املادي يف السودان ،دار مدارك للنرش ،الخرطوم
.2021
2 Stanislava Stefanova, Definitions of traditional food/cuisine with a special interest in traditional production,
preparation, and consumption, https://www.academia.edu/31464152, 24,7,2021.
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النوبة ال تأكل املرأة مع زوجها .كل هذا بجانب أن هناك أنواعاً من الطعام خاصة
بالرجال وأخرى خاصة بالنساء.
إنتاج الطعام وإعداده وتقدميه وتسويقه نشاط كبري ،يوظف قطاعاً واسعاً من
أفراد املجتمع ،وهنا نجد أن املرأة تلعب دورا ً كبريا يف انتاج واعداد وتسويق الطعام
ومكوناته .وإذا عدنا مرة ثانية لألطعمة املخمرة ،فإننا نجد أن الفئة االجتامعية املعنية
بإنتاج الطعام املخ ّمر هي النساء السودانيات ،واملر ّجح أن النساء السودانيات ه َّن الاليئ
وقع عليهن عبء اكتشاف تقنيات تخمري الطعام ،ذلك أن األطفال هم عاد ًة هم من
يتأثرون قبل غريهم بشح الطعام واملجاعات .واألطفال ميوتون يف أحضان النساء أكرث
مم ميوتون يف ِحجر الرجال .لذا فإن محاوالت املرأة الريفية اليائسة إلنقاذ أطفالها،
ّ
هو ما دفعها للبحث عن مثرة أو حرشة أو قطعة ظلف أو َعظم علّها تجد فيها النجاة
ألطفالها .لهذا يجب أن يُشاد بالنساء الريفيات البتكارهن التخمري .والبد أن هؤالء
النساء قد أنقذن حياة آالف األطفال من ٍ
ـب دورا ً
موت محقّق خالل املجاعات .لقد ل ِع ْ َ
حيوياً يستحق اإلشادة به والتثمني.1
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وهناك ارتباط كبري بني الطعام واألسواق الشعبية ،فهناك أسواق تختص بالخرضوات،
(امللجة) ،وأسواق لألسامك ،وأسواق للدجاج والطيور واألرانب ،وأسواق للامشية بأنواعها
املختلفة وأسواق للفاكهة .وأسواق تبيع بالجملة وأخرى بالقطاعي (املفرق) ،وهناك
الباعة املتجولون ،وأشخاص ومهن أخرى ذات صلة بالطعام مثل القصابني (الجزارين)،
وما يرتبط بالجزارة من أنشطة مختلفة كإعداد املشاوي والكوارع يف املطاعم وأسواق
األحياء الشعبية وأماكن تناول الخمور البلدية وغريها من األماكن .ويهمنا بشكل خاص
يف مجال الرتاث أسواق النساء وخاصة للعذبات (األرامل واملطلقات) لبيع املنتجات التي
تصنعها أو تعدها النساء والبضائع التي يحتجنها ،كل هذه األسواق ،بجانب وظيفتها
األساسية يف تسويق األطعمة ومنتجاتها تعد فضاءات ثقافية ،ومزارات سياحية ،تعج
1

[حامد رضار1993 ،م] Dirar, Hamid. 1993. The Indigenous Fermented Foods of the Sudan: a Study in African Food
& Nutrition. Wallingford, Oxon: CAB International

بالحكايات ،والقصص ،والشعر ،واألمثال ،والنداءات ،واألغاين ،واألدوات ،وروائح الطعام،
والتوابل واملارة بأزيائهم وسحنهم املختلفة.
لقد أشار عدد من الخرباء يف اجتامعهم بشأن صون الرتاث الثقايف غري املادي
والتنمية املستدامة عىل املستوى الوطني ،إىل أن الرتاث الثقايف غري املادي أمر حيوي
لتحقيق األمن الغذايئ ،وال ميكن تحقيق التنمية االجتامعية الشاملة دون تحقيق األمن
الغذايئ املستدام والرعاية الصحية عالية الجودة والحصول عىل املياه النظيفة وخدمات
الرصف الصحي ،والتعليم الجيد للجميع ،وأنظمة الحامية االجتامعية الشاملة واملساواة
بني الجنسني .وأوضحوا أن أساليب الطعام التقليدية والزراعة املحلية وأنظمة صيد
األسامك من املمكن أن تسهم بشكل كبري يف تحقيق األمن الغذايئ والتغذية .فقد متكنت
الجامعات من بناء معارف تقليدية كثرية قامئة عىل األسلوب الشامل يف التعامل مع
حياتهم الريفية الخاصة وبيئتهم الخاصة .تقوم أساليبهم عىل استعامل مختلف أنواع
املحاصيل والنباتات والحيوانات وكذلك معرفتهم الدقيقة بخصوصيات أرضهم يف املواقع
الرطبة أو الجافة .لقد قاموا بتطوير أنظمة إنتاج متنوعة ومتكيفة مع تلك املواقع
والتغريات البيئية .كام يتعمد عدد كبري من األرس حول العامل عىل األنظمة الزراعية التي
1
تزيد من خصوبة الرتبة وتوفر نظام غذايئ متنوع وتغذية كافية وصحة أفضل.

ت�صنيف الطعام

1
2

مذكرة املفاهيم :الرتاث الثقايف غري املادي والتنمية املستدامة ،اجتامع الخرباء بشأن صون الرتاث الثقايف غري املادي والتنمية املستدامة
عىل املستوى الوطني ،اسطنبول ،تركيا 29 ،سبتمرب إىل  1أكتوبر .2014
عباس الحاج األمني" ،الطعام يف الشعر الشعبي يف السودان :قراءة أنرثوبولوجية" ،ورقة قدمت يف مؤمتر موسوعة الطعام يف السودان،
بيت الرتاث ،الخرطوم  -10 9مايو 2018م.
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ميكن القول بثقة تامة ،أن الطعام يرتبط بجميع أقسام الرتاث الخمسة ،وإذا كان
الطعام وعاداته يصنفان ضمن املامرسات االجتامعية والطقوس واالحتفاالت ،فمام ال
شك فيه أن الطعام ذو ارتباط وثيق جدا ً بالتقاليد وأشكال التعبري الشفهي .فهناك أشعار
وقصائد كثرية عن الطعام أو ترد فيها إشارات للطعام .2والحكايات الشعبية التي تتناول
األطعمة كثرية ،وأكرث منها النوادر والقصص الفكاهية التي تحيك عن األكولني والفضالء
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وغريهم من الشخصيات التي ارتبطت بالطعام،
ويكاد ال يخلو مجتمع من املجتمعات من قصص
وحكايات حول بعض األشخاص الظرفاء الذين
اشتهروا بحبهم لألكل والتفنن فيه .1ومؤخرا ً مع
انتشار الوسائط الحديثة أصبح هناك تبادل أكرث
للنكات املتعلقة بالطعام عرب الواتساب وغريه،
خاصة خالل الفرتة األخرية من حكم الجامعات
اإلسالمية حيث شهد السودان أزمات اقتصادية
متكررة وارتفاع لألسعار غري مسبوق.
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لوحة عدد  :1ب�سبب ال�ضائقة االقت�صادية
التهكم ب�أن ال�شواء يعالج امل�س وال�سحر

أما األمثال التي تدور حول
الطعام فهي كثرية وكذلك الحال مع
األلغاز املرتبطة بالطعام وأنواعه
واستخداماته .مثل قولهم" :طاسة متن
طاسة  ...بطنها لويل وضهرها نحاسة"
لوحة عدد � :2إعداد القهوة
(داخلها لؤلؤ وظهرها نحاس ،والحل
هو البيضة) .وهناك عالقة خاصة بني الطعام ونداءات الباعة .وهذا باب آخر يقودنا
مبارشة إىل الطعام وفنون األداء ،فهناك كثري من أشكال االرتباط بني املوسيقى والغناء
واألداء وإنتاج وإعداد الطعام .فالغناء يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالزراعة وبالعمل الطوعي
املشرتك (النفري) ،وبخاصة حصد وجمع وتذرية وطحن وسحن الغالل ،وهناك أطعمة
ومرشوبات ال يحلو إعدادها دون إيقاعات محببة مثل صنع املخبازة 2يف رشق السودان،
وطحن الحبوب ،وإعداد القهوة ،ورشب الشاي يف وسط وغرب السودان.
1
2

أنظر :عيل إبراهيم الضو" ،حكايات الطعام" ،ورقة قدمت يف مؤمتر موسوعة الطعام يف السودان ،بيت الرتاث ،الخرطوم  10 - 9مايو 2018م.
املخبازة :من األطعمة الشهرية يف مدينة بورتسودان برشق السودان ،ويقولون أصلها من اليمن وتتميز باملذاق الجميل وتتكون من
الدقيق والزيت ،واملوز ،والسمنة والنارجيل يتم اعدادها عن طريق سحن هذه املكونات يف هاون بإيقاع منتظم جميل ،ويتم اعداد
الدقيق يف شكل (قراصة) فطرية ثم يضاف إليها املوز.
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االرتباط األكرب بني الطعام والرتاث يتجسد يف املامرسات والطقوس واالحتفاالت.
فهناك طعام خاص للفتاة املقبلة عىل الزواج ،وطعام للسيدة الحامل وللنفساء إلدرار اللنب
وطعام ملولودها يف مراحل عمره املختلفة ،وطعام خاص للختان ،وطعام لطالب املدارس،
وملن يدرسون يف خالوى (مدارس) تعليم القرآن وبخاصة املسيد هو مؤسسة تعليمية
تكافلية ،يتم فيها حفظ القران الكريم وتعلم أرسار الطريقة الصوفية ،ويقال إن من أشهر
طعام املسايد يف السودان ،عصيدة الذرة التي تسمى الدبليبة .ذلك ألن إعداد هذا النوع
من الطعام هو السبب يف تأسيس مسيد أم ضوا ًبان .يقول الباحث الطيب محمد الطيب:
"إن قصة هذه الكرسة التي مل تنقطع ملدة  170عام ،ومل تنطفئ نارها أو ينفد طحينها
إىل يومنا قصة عجيبة .فالشيخ محمد بدر امللقب بـ «العبيد» بدأ سائحاً عابدا ً يف صباه،
وكان يصحبه الشيخ محمد املقابيل أحد أحفاد الشيخ ادريس ود األرباب رجل العيلفون
املشهور ،وكانا يزوران املساجد واملسايد كمسيد الشيخ حسن ود حسونة وود األرباب
وود البشري .ويف يوم كانا فيه يف منطقة الباقري الغريب حني أرادا أن يقطعا النيل األزرق إىل
الباقري الرشقي ثم إىل العيلفون عن طريق املركب وذلك عند مغيب الشمس ،فصادفهام
رجل كبري يف السن ،وقال لهام أن املركب عدا للرشق ولن ترجع إال صباح الغد ،ويف الوقت
نفسه دعاهام للمبيت معه .ويف بيته أعدت زوجته للضيفني ود بدر واملقابيل عصيدة من
دقيق الذرة واللنب فتناوال عشاءهام .ويف الصباح عندما نزال باملركب قال الشيخ ود بدر
لصاحبه املقابيل" :من اليوم هذا فراق بيني وبينك" ،فجزع املقابيل من هول املفاجأة
وسأله عن السبب ،فرد العبيد ود بدر" :بعد تناول لقمة الكرسة التي قدمها لنا هذا
الرجل ،رأيت يف املنام أن القيامة قد قامت ووضع امليزان ،وكان يوماً عسريا ً ،فوضعوا كل
عبادتنا يف كفة ،ووضعوا يف الكفة األخرى لقمة الكرسة ،أتدري كفة من رجحت؟ لقمة
الكرسة .فرأيت ما دامت هذه الكرسة لها أجر كبري بهذه الصورة أن استقر وأعمل شيئني،
تدريس القرآن بفتح خلوة ،وأدي (أعطي) الكرسة للضيفان ،وهذا يدخل ضمن معنى
حديث رسولنا صىل الله عليه وسلم لقمة يف بطن جائع زي (مثل) جبل أحد" .ويروى أنه
منذ ذلك الوقت أي قبل حوايل ( )200سنة ،استقر العبيد ود بدر يف منطقة خلوية تقع
عىل بعد نحو  50كلم رشق الخرطوم ،وبدأ حياته بإشعال نار القرآن «التقابة» لتدريس
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الطلبة القرآن وعلومه ،وإطعام الضيوف واملارة بهذه العصيدة ،وكان يقيض فصل الخريف
يزرع الذرة ،ويف الصيف يجئ إىل مسجده يف أم ضوابان .وظلت هذه الكرسة ومنذ ذلك
الزمن البعيد وحتى اليوم الطعام الرئييس يف املسيد ،تعد وتقطع يف شكل قطع متساوية
يف قدح من الخشب ،وتوزع عىل الطالب والضيفان مملحة باللنب أو الروب أو الفاصوليا،
وهنالك نحو « 500إىل  »1500طالب قرآن يأكلونها يومياً ،إضافة للضيوف ،فالدبليبة هي
1
طعامهم األسايس يف كل الوجبات.
الطعام جزء أسايس من عادات وتقاليد الزواج تعد له وفيه أنواع مختلفة وفاخرة
من الطعام للضيوف ،وهناك أطعمة خاصة بالعريس السيام (فطور العريس) ،ويوجد
طعام خاص بالزوج يسمى (كراع عن قريب أو أرجل الرسير) ،فاملرأة تعد لزوجها أنواعا
خاصة محفزة جنسياً من األطعمة تضعها له يف إناء (كورة) بالقرب من رجل الرسير،
يتناولها وحده بالليل .مثل البلح باللنب ،وحساء الدجاج املركز مع أنواع خاصة من
الخرضوات والنباتات.
يربز الطعام كمكون أسايس يف االحتفال باألعياد وبخاصة عيد األضحى املبارك الذي
هو عيد الطعام بعد الفداء .أما يف عيد الفطر فيتم فيه خبز الكعك ،ويف كال العيدين
يعد فطور تقليدي يتكون من عصيدة الذرة والشواء والكبدة واملرارة والفول والجنب
والشعريية والسكسكانية والشعريية والفطائر املحالة (الوردة املشبكة).
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لوحة عدد � :3أنواع امل�شاوي والكبدة واملرارة النية واملطبوخة مع �سلطة الفول
ال�سوداين وال�شعريية يف عيد الأ�ضحى

 1أنظر :رانيا حسن محمد عبد الله ،أطعمة املناسبات واألماكن الدينية – طعام املسيد والخالوي ،بترصف عن الطيب
محمد الطيب ،املسيد ،دار عزة للنرش والتوزيع ،الخرطوم2005 ،م.

يرتبط الطعام ارتباطا وثيقاً باملعتقدات ،فاملسلمون محرم عليهم امليتة والدم ولحم
الخنزير وأنواع أخرى من األطعمة ،وأحلت لهم أطعمة كانت محرمة يف ديانات أخرى.
وهناك مجموعة من النصائح بينها الرسول صىل الله عليه وسلم خاصة باألطعمة وكيفية
تناولها .وهناك قبائل أو بعض األفراد رجاالً ونسا ًء يتنقلون بني هذه األطعمة برصف
النظر عن تحرميها دينيا ،أو يتحايلون عىل التحريم الرتباطها باملعتقدات وبخاصة رشب
املريسة -منقوع الذرة املخمر والذي بدونه – يف اعتقاد كثري من القبائل غري العربية أو
الهجينة يف السودان أنه ال ميكن مباركة املحصول الجديد ،أو طلب الغيث.

لوحة عدد  :4اال�ستعا�ضة �أو التظاهر باال�ستعا�ضة باحلليب بد ً
ال عن املري�سة يف طق�س احتفاالت احل�صاد (�سرب اللوبيا)
بالعا�صمة خالل فرتة احلكم الديكتاتوري ()2019-1989

لوحة عدد  :5الــزار
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من ناحية أخرى كثري من األطعمة
املحرمة دينيا كالدم واملرشوبات
الكحولية املحلية املستوردة كالبرية
والويسيك وخالفها تتناولها قلة من
النساء وبعض الرجال خالل حفل الزار
مربرين ذلك أن األسياد أو الجن الحبيش
أو اإلنجليزي أو الباشا الرتيك هو الذي
طلب ورشب الخمر وليس املريضة.

203

الطعام يستند عىل معارف شعبية دقيقة حول النباتات واألشجار وطرق تربية
الحيوان وإنتاج الغذاء واختيار الصالح منه وطرق تخزينه .أما ارتباط الطعام بالصحة
والعالج فهو قديم فقد أشار الرحالة والدارسون إىل عرشات األطعمة.

لوحة عدد  :6الطبق لتغطية الأكل واملندولة حلمل وتقدمي الطعام يف دارفور

إن ارتباط الطعام باملهارات املرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية واضح ،فالطعام
نفسه يشء محسوس ،يحفظ ويعد يف أواين ،وينضج عىل مواقد ،ويطبخ ويقدم يف
أماكن معينة ،مستخدمني أنواعاً مختلفة من القدور ،ويف أطباق مصنوعة من الفخار أو
النحاس أو الصيني أو السعف وغريها من الوسائط كالقرع املزين برسومات وأشكال
ذات ألوان جميلة ودالالت رمزية ،ثم يقدم الطعام للناس الذين يجلسون عىل حصائر
من السعف أو سجاجيد مصنوعة من شعر ووبر اإلبل واملاعز أو عىل مناضد وكرايس،
ويحمل الطعام عىل صوان من النحاس ويتم تناولها باليد غالباً أو بأدوات معينة ذات
جامل أخاذ وال تخلو من طرافة حيث تستخدم غالبية قبائل جنوب السودان مالعق
من الصدف ،يف حني تخفي نساء دارفور أقداح الطعام داخل (املندولة) وهي وعاء من
السعف املجدول ،له غطاء ،يبهر جامله ويحفظ درجة حرارة الطعام.

اجمللة العربية للثقافة
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الطعام والبيئة
يتنوع الطعام يف السودان بتنوع البيئات املختلفة ،فهناك طعام خاص باملناطق
الصحراوية وشبه الصحراوية ،وطعام للذين يسكنون عىل ضفاف األنهار وبخاصة النيل

األبيض واألزرق ونهر النيل ،وطعام أهل البادية الرحل يختلف عن طعام املستقرين،
وعن طعام سكان السافنا الفقرية ممن ميتهنون تربية اإلبل والضأن واملاعز ،وعن
طعام مناطق السافنا الغنية الذين ميتهنون الزراعة املطرية والصيد والجمع وتربية
األبقار .برغم هذا فنحن ال نتحدث عن حتمية جغرافية أو بيئية فقبائل البجة وبخاصة
الهدندوة– مثالً -ال يأكلون الدجاج وال البيض وال يقربون األسامك رغم أنهم يسكنون
عىل مقربة من ساحل البحر األحمر .وبشكل عام فإن ما مييز األطعمة يف السودان،
أن غالبيتها أطعمة مخمرة ،تعود بجذورها إىل آالف السنني ،وهي تعتمد عىل مكونني
رئيسيني هام الذرة الرفيعة  Sorghum bicolourواللحم باإلضافة إىل بعض الخرضوات
والنباتات الربية.

1

انتصار صغريون" ،الطعام يف السودان من خالل األدلة االثرية" ،ورقة قدمت يف مؤمتر موسوعة الطعام يف السودان ،بيت الرتاث،
الخرطوم  9ــ  10مايو 2018م ،ص .4

اجمللة العربية للثقافة

تعد الذرة الرفيعة أحد أهم العنارص الغذائية يف ثقافة السودان من قديم الزمان،
وقد تم العثور عىل أقدم دالئل للذرة الرفيعة يف إفريقيا يف منطقة جنوب كسال بواسطة
البعثة اإليطالية وقد رجحت أنها تعود ألكرث إىل  2مليون عام .وقد تتبعت الربوفسور
انتصار صغريون سرية الطعام تاريخيا 1وأوضحت استمرار الناس يف إنتاج واستهالك
بعض أنواع األطعمة منذ عصور سحيقة .وقد أشارت بوجه خاص إىل أن الذرة الرفيعة
كانت دامئا مرتبطة ارتباطا وثيقا بثقافة السودان ،منذ وقت مبكر حيث تم العثور عىل
رسومات للذرة الرفيعة عىل الفخار امللون يف مقربة مبدينة بربر تعود ململكة كوش
النوبية ( 785ق.م350 -م) وما زالت الذرة الرفيعة عنرصا أساسيا يف تغذية السودانيني،
ويصنع منها الكثري من األغذية املخمرة .وعىل حد رأي الربوفسور حامد رضار فإن
السودان "يحتوي عىل األطعمة املخ ّمرة األكرث عددا ً وتنوعاً يف العامل .إذ ميتلك أكرث
من  80نوع من األطعمة املخ ّمرة املختلفة ،ومصدر اختالفها يعود لتنوع املواد الخام
األولية التي ت ُص َنع منها .وهذه املواد الخام تشمل فيام تشمل املحاصيل ،واللحوم،
واألسامك ،واأللبان ،والعظام ،وغريها .ويشري املؤلف عىل أمنا يؤكد عىل استمرارية ثقافة
تخمري األطعمة ،أنها مازالت تصنع حتى اليوم ولها جمهور عريض يف السودان .بل ولها
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فوائد صحية معرتف بها ،فطعام "الرتكني" 1والكجيك" الذي يصنع من السمك يعالجان
اضطرابات املعدة ،أما مرشوب "املريسة" فيحتوي عىل أعىل نسبة من "الترتاسيكلني"
كتشف يف مقربة قبالة مدينة "وادي حلفا" ،عند الحدود
أو املضادات الحيوية ،فقد أُ َ
السودانية املرصية ،عظم برشي ُعر َِف بني اآلثاريني "بعظم الترتاسيكلني" .وقد أظهرت
البحوث بأن سكان حضارة "مروي" وشعب "مجموعة أكس" كانا يتمتّعان مبعد ٍل
منخفض للغاية من األمراض املعدية ،وكل ذلك يعود عىل األرجح ملامرستهم تخمري
2
األطعمة".
تنترش ثقافة تخمري األطعمة بني جميع املجموعات السودانية يف أقاليم السودان
املختلفة ،الشاميل واألوسط وأقاليم غرب السودان يف كردفان ودارفور ،ورشق السودان
وجنوب النيل األزرق وحتى جنوب السودان قبل انفصاله ،ولكل مجموعة من هذه
املجموعات أطعمتها املخ ّمرة ،ولكن يشرتك بعضهم أو جلهم يف أطعمة معينة ،بحيث
أصبحت هذه األطعمة سمة أساسية من سامت املائدة والثقافة السودانية.

الأطعمة الدارجة حالياً يف ال�سودان

اجمللة العربية للثقافة
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تأيت عىل رأس قامئة األطعمة
التي تتناولها األرسة السودانية
املتوسطة الحال حالياً الكرسة
والعصيدة املصنوعتان من الذرة
الرفيعة أو الدخن  ،milletباإلضافة
إىل القراصة املصنوعة من القمح
لوحة عدد  :7الأطعمة الدارجة حالي ًا يف ال�سودان
(وسنفصل ذلك الحقاً) كل هذا
بجانب اللحم املشوي واإلدام (امل ٌالح) .مؤخرا ً حل الخبز (الرغيف) الذي يتم إعداده من
1
2

"امللوحة " ،أو "الرتكني" وهو عبارة عن سمك يدفن تحت األرض ملدّة محدّدة ،بعد أن توضع عليه كميات كبرية من امللح حتى يتخمر،
ويطهى بطرق مختلفة عىل النار ،ويؤكل بـ "القراصة" أو الخبز.
انتصار صغريون" ،الطعام يف السودان من خالل األدلة األثرية" ،مرجع سابق

دقيق القمح املحيل واملستورد مكان العصيدة والكرسة املصنوعة من الذرة والدخن،
وانترش الخبز رسيعاً من العاصمة إىل املدن الكربى وإىل األرياف وذلك لسهولة تداوله
وحفظه ومؤخرا لرخص مثنه ذلك ألن الدولة تدعم دقيق القمح.

الك�ســرة
تصنع الكرسة من دقيق الذرة أو الدخن بعد تخمريه طبيعياً ،وترتك العجينة لليلة
كاملة أو أكرث حتى تتخمر بواسطة البكرتيا املوجودة يف الجو ،وبعدها يتم (عواستها)
أي خبزها .عملية الخبز أو عواسة الكرسة تتم عادة عىل الدوكة وهي قطعة من الفخار
مستديره الشكل أو عىل صاج من الحديد املستطيل شكالً وسميك نسبياَ .أما مصدر
الحرارة فيكون بواسطة إشعال الحطب تحت الدوكة أو الصاج .الكرسة ميكن أن تكون
الكرسة رقيقة (رهيفة) أو سميكة نسبياً .يتم خبز الكرسة عن طريق صب قدر قليل من
العجني يف شكل هالل يف وسط الدوكة أو الصاج ويفرد يف شكل دائري وذلك ملدة نصف
دقيقة فقط .وقد توصل النساء قدمياً لهذه املدة املناسبة بالتجربة ،وقد وجد الباحثون
أن هذه النصف دقيقة هي املدة املثىل إلنتاج كرسة ممتازة ،ذات طعم جيد لتناولها
طازجة أو لحفظها لعدة أيام .تؤكل الكرسة لوحدها باملاء أو باللنب أو الروب (الزبادي)
مع امللح أو السكر ،ولكن غالبا ما تؤكل خاصة عند وجبة الغداء مع إدام ( ٌمالح) من
امللوخية والبامية الطازجة أو املجففة (الويكة) كام تؤكل مع بعض الطبائخ كالبطاطس
1
والقرع والفاصوليا وغريها.

1

انظر :إخالص مجدي" ،الذرة" ،ورقة نرشت ضمن موسوعة الطعام يف السودان ،بيت الرتاث ،ووكالة السودان لألنباء ،الخرطوم .2019
حيث تناولت الورقة اصنافاً عديدة من أنواع الذرة املوجودة يف مختلف أرجاء البالد مصحوبة بأنواع املأكوالت املصنوعة منها وبخاصة
الكرسة ،مع طرق ووسائل تحضريها ،كام تضمنت الورقة مناذج من االهازيج واألغاين املصاحبة ألعامل نفري الزرع والحصاد.
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خمرة لليوم
جرت العائدة أن ترتك األم كمية بسيطة من العجني املتخمر ليكون ّ
التايل .وهكذا كل يوم يرتك القليل من العجني للتخمري لليوم الذي يليه .وتشري الدكتورة
ست النفر بادي إىل أن "القيمة الغذائية للكرسة تختلف بعض اليشء عن القيمة
الغذائية للذرة أو الدخن املصنعة منه بسبب التخمري والعواسة ،إذ أن نسبة الهضم
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تزيد وكذلك الربوتني مع وجود حامض الالكني
وبعض األحامض األخرى ،أما نسبة الرطوبة
(املاء) فقد تفاوتت من  73%-50والربوتني
من  ،15.3% – 10.5والدهون ،-5.1% 0.6
واأللياف  ،3.8%-0.8والنشويات 80.0%
1
".-88.0%

الع�صيدة �أو اللقمة
العصيدة أو اللقمة هي الطعام الرئيس
يف قرى غرب ووسط السودان حيث تؤكل يف
اإلفطار والغداء والعشاء ،أما ال ّرحل فيعدونها
يف املساء من الدخن حيث تؤكل مع اللنب أو
الروب والسمن البلدي .أما يف املدن
لوحة عدد  :8الوجبة التقليدية للأ�سرة املتو�سطة
احلال يف املدن ال�صغرية والقرى تتكون من ك�سرة
فالعصيدة هي الطعام الشعبي الذي يعد يف
اخلبز وواحد �أو نوعني من الإدام �أحدهما من
وجبة الفطور يوم الجمعة ،أو للضيوف ،ويف
امللوخية والبامية املجففة (الويكة) والآخر خ�ضار
مطبوخ كالبطاط�س والقرع والفا�صوليا
املناسبات االجتامعية كالختان والزواج ،كام
2
تقدم العصيدة بالروب األبيض تفاؤال عندما تدخل السيدة الحامل شهرها السابع.
1
2

اجمللة العربية للثقافة
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د .ست النفر بادي" ،الغذاء والتغذية يف مملكة سنار" ،ورقة قدمت للنرش يف موسوعة الطعام يف السودان ،بيت الرتاث ،الخرطوم،
2018م.
ذكرت أمل عثامن حامد ،يف ورقتها طعام املناسبات االجتامعية :طعام الحمل وامليالد ،أن هناك تقليد يقام عندما تدخل املرأة شهرها
السابع من الحمل وقبل التاسع فالبعض يقوم البعض بذبح خروف ،يف حني يكتفي آخرون بصنع العصيدة والزالبية يف الصباح الباكر.
وبعد األكل يؤىت بصينية الجرتق .وقد وصف الربوفسور عبد الله الطيب طقس االحتفال هذا وقال إن هذا الطقس الذي ميارس فيه
الجرتق يتمحور حول أكل العصيدة ،حيث تقوم املرأة الحامل بالجلوس عىل عنقريب مفروش ارتبط استخدامه بالطقوس واملناسبات،
ويتم ملء قدح كبري بالعصيدة والسمن البلدي الصايف ثم تقوم املرأة الحامل بأكل العصيدة ويشاركها يف ذلك النسوة الحارضات ثم
تأخذ النسوة لقمة كبرية من العصيدة ويقمن مبسحها يف بطن الحامل قبل األكل (عبد الله الطيب ص .)14ونجد هذا الطقس يف
كردفان يسمى كرامة السبعة أو غز اإلبرة ،يقدم الطعام للنساء الحضور املكون من العصيدة ومالح الروب ثم توضع أدوات الجرتق
وتقوم النساء برتديد أغاين السرية وتقوم إحدى النساء تختار بعناية فالبد أن يكون لديها أطفال وزوجها عىل قيد الحياة وأن تكون
سعيدة وبخيتة تقوم بغز أو وضع إبرة من الفضة بها خيط أبيض وأحمر عىل شعر رأس الحامل وتظل إبرة الفضة يف راس الحامل
متخللة شعرها ملدة أسبوعني أو ثالثة وعندما سألنا الراوية ملاذا إبرة الفضة قالت الحديد بيدي قوة وحامية( .الفحيل  ،1981ص
.)288-187

تتم عملية طهي اللقمة أو
العصيدة بغيل املاء يف إناء من
الفخار يعرف بالربمة أو حديثاً
يف إناء ثقيل من األملونيوم .وبعد
أن يغيل املاء يضاف اليه العجني
املخمر أو الدقيق عىل دفعات مع
الخلط الجيد بواسطة الكنش أو
لوحة عدد  :9الع�صيدة �أو اللقمة
املفراكة (إناء للخلط عىل شكل
الحرف )Tحتى تصل إىل القوام املطلوب ويتم النضج ،وبعدها تصب أو تقطع (حسب
كثافتها) يف قوالب أو كوريات (جمع كورية) لتأخذ الشكل الدائري عندما تقلب عىل
الطبق .يضاف للعصيدة إدام وغالباً ما يكون مالح تقلية من الويكة (البامية املجففة)
والرشموط (لحم مقدد يجفف ويسحن).

القرا�صـــة
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تصنع القراصة من القمح ،حيث يعجن
دقيق القمح باملاء ويرتك حتى ميتص املاء ملدة
ربع ساعة ،مع إضافة قليل من امللح .ثم يوضع
عىل النار بعد أن تسخن الدوكة أو الطوة
(املقالة) أو الصاج بتوزيع الجمر تحتها بشكل
متساو .تقوم املرأة أو الرجل بوضع كمية قليلة
لوحة عدد  :10القرا�صة
من العجني عىل الطوة ويوزع باليد يف شكل
دائري .وبعد أن ينضح ،يقلب للشق اآلخر لينضج كله ويكون جاهزا لألكل .القراصة أنواع
وذات مسميات عدة حسب سمكها الذي يرتاوح بني مليمرتين إىل بوصة ،فهناك الحرف،
والقراصة ،والفطري ،والرشار .القراصة هي طعام املزارعني خاصة الذين يسكنون عىل

209

ضفاف النيل وأفرعه الكثرية ،يتم تناول القراصة كخبز ٍ
حاف ،أو مع ادام كالويكة والبامية
وامللوخية ،بينام تؤكل مع السمك اململح لدى النوبيني يف أقىص شامل السودان ،أما يف
املدن فتؤكل مع السمن والعسل والسكر.

اللحــــوم
السودان بلد يتمتع بعدد هائل من الرثوة الحيوانية ،تقدر بحوايل  103مليون
رأس ،ومن ثم تشكل اللحوم جز ًءا هاماً من املائدة السودانية ،وتتكون وجبات لحوم
الحيوانات من أنواع من الشواء أهمها شية الجمر ،وشية الصاج ،والضلع ،والسالت،
واألقايش .أما شية الجمر فيقطع اللحم إلعدادها إىل رشائح صغرية خالية من العظم،
ويتم تتبيلها بامللح والفلفل والكسربة وأحياناً الخل ،ويتم شيها عىل الجمر .يف حيت
يتم إعداد شية الصاج بتقطيع اللحم إىل قطع أو رشائح أكرب قليال من قطع شية الجمر،
وتوضع عىل الصاج ،وتتم تغطية اإلناء حتى تتخلص من املاء العالق بها وتبدأ يف االستواء،
وتتم إضافة التوابل مثل امللح والكسربة والثوم ،وان كانت اللحمة قليلة الشحم يتم
إضافة القليل من الزيت ومن ثم يتم تقليبها حتى تستوي .أما لحمة الضلع فتعد غالباً
يف األعياد واملناسبات االجتامعية ،حيث يقطع اللحم إىل قطع كبرية حسب الحاجة مثالً
فخذ أو كتف خروف كامل ،ويوضع يف إناء وتتم إضافة املاء بحيث تكون يف مستوى
أعىل من لحم الضلع ،وتضاف البهارات مثل الفلفل والكسربة والثوم وميكن إضافة
قطعة بصل ،ويرتك حتى يستوي ،وينشل من اإلناء ويوضع يف إناء أخر حتى تجف املياه
العالقة به ،ومن ثم يقلب عىل خلطة من البهارات مثل امللح والكسربة وأحياناً الصلصة
والثوم ،ثم يقلب اللحم عىل إناء (صاج) مفتوح وبه قليل من الزيت حتى تتحمر.
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أما السالت فيتم إعداده من لحوم الحيوانات صغرية السن من املاعز أو الضأن
ويفضل أن يكون سمينا .تنترش هذه الوجبة يف مناطق رشق السودان وعند قبائل البجا
سكان الجبال بشكل خاص ،ولكنها انتقلت إىل جميع مناطق السودان واألسواق حيث
يتم جمع حجارة صلبة وغسلها جيدا ً ومن ثم إشعال الفحم أو الحطب يف نقطة دائرية،

وعند اشتعال النريان توضع الحجارة فوق
الفحم حتى تصبح جمرا ً ،ثم يقطع اللحم
الخايل من العظم إىل رشائح ويوضع عىل
الحجارة بعد أن تضاف إليه قليل من
امللح والليمون ،وتقلب رشائح اللحم
حتى تستوي وتقطع إىل قطع صغرية
وتقدم لألكل.

لوحة عدد � :11إعداد ال�سالت مدينة �سنكات ،والية

البحر الأحمر خالل حولية ال�شريفة مرمي املريغنية 2018

األقايش هو نوع من الشواء
يشبه الكستليتة ولكن له نوع
خاص من البهارات وطريقة
اعداد مختلفة .يقطع اللحم
الخايل من العظم إىل رشائح
صغرية ،وتحرض الخلطة املكونة
لوحة عدد � :12إعداد الأقا�شي بالطريقة التقليدية
من طحني الفول السوداين
والجنزبيل والفلفل والقرفة والكمون وامللح والشطة وتخلط باللحم ،ويرضب اللحم حتى
يلتصق بالخلطة ،ويضاف القليل من الزيت ،ويثبت اللحم عىل عيدان خشبية رفيعة
وتوضع عىل بعد سنتمرتات قليلة من الجمر وتقلب حتى تستوي .األقايش من األكالت
التي يعتقد أنها وفدت للسودان من غرب أفريقيا ،وتشتهر به حالياً إقليم كردفان وغرب
السودان عموما ومنطقة القضارف ،لكن األقايش بدأ ينترش يف جميع ربوع السودان
1
وبخاصة العاصمة.

اجمللة العربية للثقافة

1

أنظر :أحمد محمد حمدتو أرباب" ،وجبات اللحوم وطرق إعدادها وحفظها" ،ورقة قدمت للنرش يف موسوعة الطعام يف السودان،
بيت الرتاث ،الخرطوم2018 ،م.
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خامتــــــة
تناولت هذه الورقة الطعام وعاداته يف السودان ،واعتربته واحدا ً من أهم عنارص
الرتاث الثقايف غري املادي ،وأشارت إىل ارتباط الطعام الوثيق بأقسام الرتاث الخمسة،
وارتباطه بقضايا الهوية والتنمية املستدامة ،وأشارت الورقة إىل أثر البيئة والعوامل
الجغرافية يف تنوع أشكال األطعمة يف السودان ،دون الوقوع يف فخ الحتمية الجغرافية
أو االنكفاء عىل نظرية االنتشار الثقايف التي تستسهل رد غالبية األطعمة يف أفريقيا إىل
مؤثرات خارجية .لذا أشارت الورقة إىل أنواع عديدة من األطعمة السودانية ،وأوضحت
أن املرأة السودانية األفريقية العربية استطاعت عرب التجربة املمتدة منذ آالف السنني
إىل ابتكار أساليب مختلفة لتخمري األطعمة وإعدادها لزيادة قيمتها الغذائية .هذا
ال يعني عدم وجود مؤثرات أجنبية عىل األطعمة السودانية ،فالسودان عرف األتراك
والربيطانيني كمستعمرين وعرف املرصيني الذين جاؤوا مع املستعمرين ،والذين
استقروا يف السودان ،كام عرف أيضاً الجاليات اليونانية واإليطالية والهندية ،وعرف
أهل الشام كتجار .حاليا أصبح السودان أكرث انفتاحاً عىل العامل ،فوفدت أنواع من
األطعمة من الخليج ومن أوربا ،وفتحت سلسلة املطاعم العاملية واألمريكية التي تبيع
الدجاج املحمر والبيتزا وسندوتشات الهامربجر وغريها كام أن عدم االستقرار السيايس
وانعدام األمن يف بعض الدول العربية واألفريقية دفع بكثري من الالجئني واملستثمرين
الذين جاؤوا إىل السودان بأطعمتهم ومطاعمهم ،فهناك اإلثيوبيني ،واإلريرتيني واليمنيني
واملرصيني والسوريني وغريهم فأثروا املائدة السودانية.
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التراث المادي وغير المادي
المرتبط بالفالحة في جبالة 1بالمغرب
د .حممد �سعيد امل رجتي

(*)

ملخـــ�ص
ميتاز الرتاث الثقايف ملنطقة جبالة بتنوع كبري ،بيد أن جزءا منه غري معروف ويحتاج
ألن مييط الباحثون عنه اللثام .وتهدف هذه الدراسة إىل املساهمة يف معرفة أفضل
لغنى الرتاث غري املادي املرتبط مبيدان له أهمية قصوى يف حياة املنطقة املتمثل باملجال
الفالحي ،وإلقاء الضوء بشكل مختلف عىل جوانبه .تستحرض مقاربة البحث مجموعة
من األساطري املؤسسة لعدد من املامرسات واملعتقدات الخاصة مبعظم أنشطة الفالحة
ويف مختلف الفصول بدءا من الحرث ،ومرورا بجز صوف الغنم وتنقية الحقول من
الطفيليات الضارة يف فصل الربيع ،وما يصاحب ذلك من احتفاالت والسيام لعبة ماطا
ووصوال للحصاد والتذرية .كل هذه األنشطة الفالحية تتطلب مهارات تناقلتها يف جبالة
أجيال بعد أخرى باملامرسة وبالتعلم امليداين ،ما يجعل مواصلة البحث يف هذا الرتاث
غري املادي فرصة مهمة لفهم القيم االجتامعية والثقافية التي تجسدها هذه املامرسات
املتجذرة يف املجتمع.
كلامت مفتاح ّية :الرتاث املادي وغري املادي ،املغرب ،جبالة ،الفالحة
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 1ت ُحيل كلمة جبالة إىل كل من السكان واملجال .يقع هذا األخري بني مضيق جبل طارق يف الشامل الغريب ووادي ورغة ،الحد الطبيعي
بني جبالة وعاملة فاس من جهة ،وبني بالد غامرة يف الشامل الرشقي واللوكوس ،الحد الطبيعي بني الشامل ومنطقة الهبط.
(*) كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة محمد الخامس بالرباط-اململكة املغربية.
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Abstract:

اجمللة العربية للثقافة

The cultural heritage in the Jbala region is highly diverse, part of it is not
known and researchers are invited to shed some light on it. The goal of this study
is to better understand the richness of intangible heritage related to a field with
utmost importance in this region that is agriculture, as well as to contribute and
shed light on its different dimensions.
The research approach evokes a group of myths that established a number of
practices and beliefs regarding most of the agricultural activities in the different
seasons, starting from plowing to wool sheering and removing weeds from the
fields in spring, and all that festivities that accompany that especially the game of
Mata, until harvest and winnowing time.
All these agricultural activities require skills that are passed down in Jbala
region from one generation to another through practice and learning in the field,
which makes researching this intangible heritage a chance to better understand
social and cultural values these practices transpose to society.
Keywords: tangible and intangible heritage; Morocco; Jbala; agriculture.
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مقدمة
يتسم اقتصاد األرياف باملغرب بغلبة الفالحة املعيشية أساسا .يؤدي الرجال
والنساء ،يف هذا النمط من اإلنتاج ،مهاما مختلفة ويلعبون أدوا ًرا متكاملة ،كام تؤثر
العوامل الثقافية مثل الدين والتنظيم االجتامعي عىل املامرسات والحياة الفالحية .لقد
طَ َّور جبالة ،عىل امتداد قرون ،مامرساتهم الفالحية الخاصة وقاموا بتكييفها ،فوحدهم
نظام مشرتك من املعتقدات والتمثالت فيام يتعلق بالزراعة مع االحرتام الكامل لبيئتهم
الطبيعية والثقافية .ويف سياق مقاربة الرتاث الالمادي لجبالة ،تنبعث أمامنا إشكاليات
رضورية تستدعي أجوبة عميقة نعرب عنها يف اآليت :ما هي خصائص األنشطة الفالحية
املزاولة بشكل أسايس يف منطقة جبالة؟ ما هي معتقداتهم وكيف يتم التعبري عنها؟
وكيف تتأثر زراعتهم بهذه العادات واملامرسات؟
يتحدد مجال الدراسة يف قبيلة أهل رسيف؛ التي تشكل مع القبائل الجبلية
متجانسا ،إىل حد ما ،من وجهة نظر مادية وتاريخية واجتامعية
األخرى كيانًا جغراف ًيا
ً
واقتصادية ،وهذا عىل الرغم من بعض االختالفات املحلية البسيطة ،والتي يتم التعبري
عنها يف املهارات الحرفية املامرسة واإلبداع الفني ،واملعتقدات والعادات ...عالوة عىل
ذلك ،فإن السمة السائدة لهذه املنطقة ،أي موقعها الجبيل "املنعزل" مقارنة مبناطق
وسط املغرب ،قد أكدت فقط هذه الشخصية.
يقدم هذا البحث دراسة وصفية وتحليلية للرتاث املادي وغري املادي املرتبط مبجال
الفالحة بنا ًء عىل البيانات التي تم جمعها يف مجال أهل رسيف 1غري بعيد عن مدينة
القرص الكبري شامل املغرب ،وركزت عىل محاور رئيسة من أهمها :الحرث ،ولعبة ماطا،
وجز صوف الغنم ،والحصاد والتذرية ،والطحن ،وثقافة الكيف ،إلخ .وقد حاولنا توثيق
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1

تقع قبيلة أهل رسيف شامل املغرب ،غري بعيد عن مدينة القرص الكبري ،مركزها قرية تطفت ،تحدها شامال قبيلتا بني كرفط وسوماتة
وجنوبا قبيلتا أهل رصصار ورهونة وغربا مدينة القرص الكبري وقبائل الخلوط ورشقا قبيلة بني يسف.
ينطبق قول مأثور عىل أهل رسيف :أهل رسيف كرام ن الضيف بالخبز والخريف [وحتى الكيف] :يكرم أهل رسيف ضيوفهم بتقديم
الخبز والفاكهة [وكذلك الكيف].
Mouliéras (Auguste), 1899, Le Maroc inconnu. II Exploration des Djebala, Paris: A. Challamel, p. 528.
سمحت لنا الزيارات امليدانية واملقابالت مع املزارعني ومالحظات األهايل بوصف بعض جوانب الرتاث املادي وغري املادي لجبالة .أتقدم
بخالص الشكر لجميع سكان أهل رسيف الذين شاركوا معي معارفهم وخرباتهم.
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املامرسات واملعتقدات املشرتكة لكل موضوع منها والتي تعطي منطقة جبالة شعو ًرا
باالستمرارية مع املايض وكذلك وشعورا ً باالنتامء إىل املجال واملجتمع.

لوحة عدد  :1خريطة حتدد موقع قبائل بالد جبالة

1

الرتاث املادي وغري املادي املرتبط بعملية احلرث
اجمللة العربية للثقافة
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إن أدوات الزراعة التي يستخدمها الفالح يف قبيلة أهل رسيف ،كام هو الحال
يف منطقة جبالة بأكملها ،بسيطة وقليلة العدد ،رغم تط ّور آالت الحرث والبذر ،ألن
1

مقتبسة عن:
Vignet-Zunz (Jawhar), 1995, “Djebala." Encyclopédie berbère XVI. [En ligne] URL: http:// encyclopedieberbere.revues.org/2176. Consulté le 25 mars 2019.

العادات الراسخة متنع أي تغيري .وتعود مظاهر املحافظة هذه ألسباب عامة وأخرى
خاصة .ميكن إجامل األوىل يف وفرة وانخفاض تكلفة العاملة ،وكذلك ركود الصناعة
املرتبطة بهذا املجال .أما األسباب الخاصة فهي ،من بني األمور األخرى التي تتعلق
أساسا بالطبيعة الجغرافية للمنطقة التي يغلب عليها املنحدرات غري املستوية واألماكن
الوعرة ناهيك عن امللكيات الصغرى التي تستدعي من الفالحني اعتامد العمل اليدوي
واستعامل املحراث التقليدي الذي يسهل نقله من حقل إىل آخر يف بيئة جبلية شجعت
عىل اعتامد معدات سهلة النقل.

.	.املحراث وملحقاته (لوحة عدد )2

يبدو أن تسمية املحراث يف جميع أنحاء بلد جبالة هي نفسها .املحراث عبارة عن أداة
حرث يدوية مصنوعة من الخشب ،بدون عجالت ،يستعملها الفالح لحرث وتقليب الرتبة،
لتحضريها للزراعة ،قادرة عىل تخطي العوائق (األحجار الكبرية ،والكتل ،وخصالت الدوم.)...
مبجرد أن تستقبل األرض التساقطات املطرية األوىل ،يبدأ الفالح عملية الحرث مجتازا الحقل
ذهابا وإيابا وهو يحفر األخاديد باستخدام محراثه الخشبي ،الذي يتطلب جره وجود دواب
كالحامر أو الحصان أو البغل أو الثور وغريها .أثناء حرثه ،يوجه الفالح الحيوانات بإحدى
يديه يف حني يحافظ عىل توازن املحراث باليد األخرى عن طريق إمساكه باملقبض .ويصنع
املحراث الخشبي ،من أجود أعواد األشجار املختلفة األحجام واألشكال ليقاوم صالبة األرض.
يتكون املحراث الرسيفي بشكل أسايس من األجزاء اآلتية:

2

Laoust (Emile), 1983, Mots et choses berbères : notes de linguistique et d’ethnographie, Société Marocaine
d’Edition, Rabat, p. 278.
يف لسان جبالة ،هو الفم.

1
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–القَعدة( :القاعدة) :يشكل جسد املحراث 1وهو الجزء األهم :يتكون من قطعة
واحدة صلبة وثابتة تصنع عادة من خشب الزيتون الربي بزاوية مفتوحة
قليالً .هذا امللحق عىل اتصال مبارش باألرض ،ويستخدم أحد طرفيه كمقبض
ويحمل اسم اليد ،فيام يسمى الطرف اآلخر " ْدقُوم" 2القَعدة" مخصص الستقبال
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"السكة" ،1املصنوعة من قطعة مسطحة من الحديد ومطوية عىل الجانبني
ّ
لتسهيل ركوبها وتثبيتها إىل القاعدة بواسطة حلقة حديدية ،ال ُخلخال .تتميز
السكة برأسها الحاد املائل يف اتجاه األرض ليساعد عىل شق هذه األخرية.
–التمون :هذا الجزء أطول من القاعدة وله شكل شبه مستقيم .وتتمثل مهمته
يف الحفاظ عىل توازن املحراث وربط القاعدة بالحيوانات التي تجر املحراث،
ونقل الجهد الذي تبذله للقعدة .يتصل التمون بـالقاعدة بواسطة نظام ربط
بسيط وفعال ،إذ ت ُغرس يف ثقب مهيأ يف زاوية القاعدة ،يسمى "ثقبة د لقعدة".
وللمزيد من الثبات ،يدخل جزء يسمى "تْراكِب" ،يتألف من مشبك الرتكيب،
"السيف" ،وهذا الجزء يكون مدعام بواسطة الوتد املسمى "التّابَع" ،ويكون
َّ
عموديًا يف الفتحتني ،أحدهام يف التمون واآلخر يف القاعدة.
–"فلس د القدام" و"فلس د اللورة" :فضال عن دور الربط بني القاعدة والتمون،
تعمل هاتان القطعتان إما :لتعميق األخدود وهذا ممكن عندما ترضب "فلس
د اللورة" لتوجيه السكة نحو األرض لالستفادة من رطوبة طبقة ال تزال طازجة،2
أو عىل العكس من ذلك لرفع السكة يتم الرضب عىل فلس القدام لزراعة القمح
عىل سبيل املثال.
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لوحة عدد  :2الأجزاء املكونة للمحراث ال�سريفي

1
2

ال يتم استخدام السكة الخشبية إال يف املناطق التي ال تكون فيها الرتبة شديدة الصالبة.
زراعات "الحياة الصيفية" التي تتطلب كمية كبرية من املياه (الذرة عىل سبيل املثال).

لتوسيع األخاديد ،يُستعمل ،من بني ملحقات املحراث ،جزء يسمى "الوذنني" (أذنني)
عىل شكل أجنحة متصلة بشكل غري مبارش عىل جانبي القاعدة ومتصلة أفقياً بواسطة
عمود يعرف باسم "املكرث".
نتيجة لذلك ،فإن وجود أذين املحراث له دور يف حرص األعشاب الضارة خلف املحراث،
مام يؤدي إىل تفتيت الكتل الرتابية دون التمكن من قلب األرض مبجرد كشطها ورفعها.1
يوجد يف طرف التمون تجويف يسمى "ثقبة ال ْد ْج ّباد "دوره استقبال مشبك الرتكيب
الذي يضمن الربط مع عمود تحت البطن "عمود بطن البهايم" ويرسم معه شكل .T
يتم ربط عمود تحت البطن بدواب الجر بواسطة حبال بسيطة من دوم مضفور،
أو أحزمة من الجلد...
ال يختلف املحراث عند أهل رسيف كثريا عن نظريه يف شامل املغرب ،واالختالف
الرئييس يكمن يف طريقة ربطه بالدواب .يف بالد جبالة ،ال يتم ربط املحراث بعمود
يوضع عىل الكاهل ،ولكن تحت بطن الدواب "بالبطاين" وأحيانًا بواسطة القرون
"بالروايس" .2يتم الحرث بالرواىس عىل املنحدرات والتضاريس الصخرية ،بينام يتم
اللجوء إىل "البطاين" عىل التضاريس املسطحة أو قليلة االنحدار.
من الجدير بالذكر أن محراث جبالة يتمتع مبزايا عدة :فهو مصنوع محل ًيا وميكن
نقله بسهولة من حقل إىل آخر" .يتم توجيهه بسهولة بني الحجارة والنباتات الطبيعية
أو األشجار املثمرة .إذ يستطيع الفالح أن ينحرف مبحراثه عند مواجهة أي عائق.»3

.	.املعتقدات املتعلقة بالحرث

2

Laoust (E.), op.cit., p. 285.

ما يزال التقليد قامئًا يف بعض القبائل ،وال سيام يف األخامس.
Fay (Gérard), 1972, Recherche sur l’organisation de la vie rurale et sur les conditions de la production dans
la basse montagne rifaine. Thèse de IIIe cycle, Université Paris VII, p. 305.

1
3
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تختزن األدوات الفالحية ،التي يجدها املرء يف بالد جبالة ،تراثا ال ماديا غنيا ما
زال محفوظا حتى اليوم .إذ غالبًا ما تتم صناعة املحراث قبل  17أكتوبر من التقويم
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الفالحي ،1وهذا التاريخ يشهد مجموعة من املعتقدات واسعة االنتشار .إذ يَ َّدعي
الرسيفيون بالفعل أنه لن تكون هناك بركة يف املحاصيل املحروثة قبل التاريخ املذكور.
لذلك يحرم استخدام حبات هذه املحاصيل ال يف الجنازات وال يف الهبات ،ألن الله
حسب التقليد-عندما أرسل آدم إىل األرض أرسل معه الخبز .لكن هذا األخري هرب منهستة عرش يو ًما والحقه آدم .ويف اليوم السابع عرش أمسك الخبز وقال:
بسم اللّه دابا حنانتي ودابا حاللتي
[بسم اللّه ،أنت اآلن حنون ،واآلن فقط أصبحت حالال]
نتيجة لهذه املعتقدات ،يتم تدشني الحرث الخريفي بعد  17أكتوبر من التقويم
الفالحي .تتم هذه العملية يف قبيلة أهل رسيف مبباركة سيدي أحمد الشيخ .2يف بداية
حرثه ،كان الرسيفي ينطق عبارة طقوسية:
بسم اللّه ،آ سيدي أحمد الشيخ الحراث بالسبع
تقول األسطورة أنه عندما كان الفالح ،الذي يعمل يف خدمة سيدي أحمد الشيخ،
يحرث حقل الويل الصالح مبحراث يجره ثوران ،مرت بالقرب من الحقل امرأة حامل
أعربت عن رغبتها الشديدة واشتهائها ألكل فم ثور وقالت مخاطبة الدابة:
آ الحبيب وملّن ياكُل منك هاذ الخنتشوفة
[أيها الحبيب ،سعيد من يأكل مخطمك]
عند عودته ،حىك الفالح القصة لسيده .حينها ،أمر سيدي أحمد الشيخ الفالح بذبح
ثور عىل وجه الرسعة" .بم أجر محرايث غدا؟" تساءل الفالح بدهشة .هدأ سيدي أحمد
الشيخ من روعه وطأمنه بأنه سيجد حيوانا أمام املحراث وقال له:
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سري واليل جباريت فاملحراث ربطو وما تنخسويش
[اذهب ،واربط الدابة التي تجدها يف املحراث ،وال تخزها]
1
2

املوافق لــ  31أكتوبر الغريغوري( ،التقويم امليالدي الساري حالياً).
حسب دوحة النارش البن عسكر الشفشاوين ،هو الويل الصالح أبو العباس الشويخ .يقع قربه يف د َْش جهجوكة بقبيلة أهل رسيف" .لقد كان صاحب
معجزات عظيمة وكرامات" .ابن عسكر ،دوحة النارش ،ص  .36لذلك كان ومازال يف الوقت الحارض رضيح سيدي أحمد الشيخ يف جهجوكة مزارا
للحجاج من كل مكان ،يقصدونه لقدرته حسب معتقدهم عىل شفاء املصابني باضطرابات نفسية أو من بهم "مس من الجن"...

يف اليوم التايل ،كان األسد ينتظر مساملا وصول الحراث ،الذي قام بربطه بحبال إىل
املحراث .وعندما اقرتب العمل من نهايته ،مل يتمكن الفالح من اتباع تعليامت سيده
وقام بوخز األسد الذي قطع الحبال بشدة وابتعد.
إىل جانب كرامات سيدي أحمد الشيخ وأفعاله الخارقة للعادة وغري املألوفة يف حياة
الناس ،يعتقد الرسيفيون بأن بركاته مل تَ ُزل بعد وفاته ،بل مازالت مرتبطة بقربه ،لذلك
يلجؤون إىل التربك بكل ما وجد بالرضيح أو بجواره .وقد ارتبطت مجموعة من الطقوس
واملعتقدات بربكة الويل الصالح وقت الحراثة والدراسة ،ومنها قدرته عىل ترويض كل
الدواب الثائرة والرافضة للقيام بأعامل الفالحة .فعندما تتمنع دابة عن أداء عملها لجر
املحراث أو الدرس ،يأيت الفالح الرسيفي بدابته لزيارة رضيح سيدي أحمد الشيخ للتربك
به ومساعدته عىل ترويضها مرددا:
آسيدي أحمد الشيخ ...آ ْم ُط َّوع الجوهاال
[بركاتك يا سيدي أحمد الشيخ ،يا مروض الثائرين (من الدواب)]
وإذا تعذر عليه نقل دابته إىل مدرش جهجوكة حيث يرقد الويل الصالح ،يأخذ الفالح
شيئا من الرتاب املوجود قرب الرضيح ،ويقوم بتخضيب مقدمة وجه الدابة به اعتقادا
منه بربكة وقدرة الويل الصالح عىل ترويض الحيوان وتسخريه ألداء أدواره.

الرتاث الثقايف املرتبط ب�أن�شطة ف�صل الربيع

1

يشبه تباري الفرسان للظفر بدمية أو "عروس" ماطا التي متارسها بعض قبائل جبالة والخلوط ،إىل حد ما ،رياضة "بوزكايش" اللعبة
املحلية املشهورة يف أفغانستان ،حيث يتبارى فرسان ضمن فريقني عىل التقاط ذبيحة ماعز.
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يف فصل الربيع ،عندما ينمو القمح ،يقيم جبالة احتفاال خاصا يسمى ماطا .1إنها
طريقة سحرية لتنقية الحبوب :إذ يجتمع عدد كبري من النساء يف أحد الحقول ويبدأن
يف إزالة الحشائش الضارة .ولتحفيز النساء عىل العمل يف الحقل ،يعزف الغ ّياط (عازف
املزمار) باستمرار.
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وعندما تنتهي النساء ،بعد الظهر ،من العمل ،وبعد تناول وجبة تتكون غالبا من
الخبز والجنب والبيض ،يبدأن يف صنع دمية ترتدي الزي االحتفايل ،وهو شبيه بزي العروس
التقليدي املكون من سرتة طويلة" ،القفطان" ويُتَّخذ من الحرير أو القطن ،ويُل َبس فوقَه
"الدفني" ،وهو سرتة أخرى من القامش الخفيف الشفاف تكشف عن جامل القفطان
وعمله الدقيق .يتم لف الرأس يف وشاح بأهداب ،وعادة ما يكون أصفر اللون "سبنية".
وتكمل الجواهر 1زينة الدمية.
إلبراز شخصيتها الفريدة ،تقوم النساء برسم العينني والفم عىل قطعة قامش بيضاء
ويطلقون عليها اسم ماطا" .تستمتع النساء مع بعضهن البعض أوال ،ثم ينقلونها يف موكب
حول الحقول مطلقني الزغاريد ومرددين باستمرار أغنية معينة" .2يتوجه الفرسان نحو
املرأة التي تحمل الدمية ليأخذوها بعي ًدا ،والنساء يزغردن ويهتفن بأعىل صوتهن بالصالة
والسالم عىل النبي .يُعهد إىل أفضل متسابق يف ال ْد َش( 3القرية) الحفاظ عىل الدمية،
وعند الوصول إىل ميدان املنافسة يقصد فرسان القرى املجاورة الفارس ليستمر السباق.
تنتقل الدمية من فارس إىل آخر (من نفس الدرش) حتى يلتقطها متسابق من درش مجاور
ويحاول العودة بالدمية إىل قريته :إذا نجح يف إخراجها من القرية ،حيث جرى السباق،
يضطر الفرسان املحليون إىل استبدال دمية ماطا بوجبة دسمة يف جو يطبعه املرح.
وفقًا لـويسرتمارك " ،"Westermarckارتبطت كلمة ماطا بالالتينية طريا ماطري
" ،"Terra Materولكن ميكن أيضً ا أن تكون تصحيفا السم مارثا " ،"Marthaوت ُدعى
الدمية املستخدمة لطلب املطر مانتا .بالنسبة لويسرتمارك ،ماطا هي تجسيد للقمح
وطاقته األساسية للحياة .تعترب عروس الحقل ويسمى االحتفال محليًا عرس الزرع.4
1
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3

ويسرتمارك يتحدث عن "قالدة" من العشب.
Westermarck (Edward), 1913, Ceremonies and beliefs in Morocco, Helsingfors Akademiska Bokhandeln, p. 20.
2 Laoust (E.), op.cit., p. 332.
ت ُوافقه يف مناطق مغربية أخرى ،كلمة دوار .وهو تجمع سكني منظم وفقًا للبنيات التنظيمية التقليدية القامئة عىل الروابط األرسية
مهم يف تدبري املجال واستغالل املوارد الطبيعية .ويُعترب الدرش العنرص األسايس للتنظيم
والقبلية .تلعب هذه املجموعات دو ًرا ً
االجتامعي والسيايس بأكمله ،حيث يتمحور كل درش حول مبنى يلعب دور املسجد والذي يتكون عىل األقل من مصىل ومدرسة قرآنية
مفتوحة لجميع أطفال الدرش.
4 Westermarck, op.cit, p. 22-23.

أما بالنسبة لدرومون-هاي" ،تجلب هذه االحتفاالت الحظ السعيد وال ميكن أن
نشكك يف فعاليتها بالنظر إىل حشود الناس وهم يهرعون عرب حقول الشعري دون القلق
بشأن الرضر»1.
للحفاظ عىل الحبوب يتم اتخاذ االحتياطات ضد الطيور لحامية الحقول من
هجومها ،بتثبيت فزاعة يف الحقل تسمى محليا "العالم" ،مكونة من قطعتني من خشب
عىل شكل صليب مغطى بأقمشة بالية تشبه الرجل العامل يف حقله.
يف قبيلة أهل رسيف ،كام هو الحال يف بقية الريف ،هناك نشاط آخر مييز فصل
الربيع وهو جز صوف األغنام" ،الدزاز" .إنها مناسبة يجتمع فيها عدد كبري من الرجال
ويقام حفل حقيقي للحفاظ عىل موروث ثقايف وتقليد سنوي اعتاد السكان عىل إحيائه.
يجز صوف األغنام باستخدام مقص كبري ،وتردد عبارات تهدف إىل جلب الربكة.2

الرتاث املادي وغري املادي املتعلق باحل�صاد والتذرية

4

Laoust, E., op.cit., p. 333.
Basset (Henri), 1922, « Les rites du travail de la laine à Rabat », p. 139-160, in Hespéris, T.2. Paris, p. 139.
Servier (Jean), 1985, Traditions et Civilisation Berbères, éd. Du Rocher, Monaco, p. 307.
باستثناء موسم الحصاد ،تعترب "التبانتا" لباس الحداد العادي.

1
2
3
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عندما تنضج الحبوب متا ًما ،يبدأ الحصاد اليدوي باستخدام املنجل ،وهو أداة حادة
مسننة عىل شكل هالل مبقبض خشبي قصري نسب ًيا .باليد اليرسى يجمع ِ
الحاصد حزمة
من السنابل ،ويقطعها باليد األخرى املزودة مبنجل .لالخرتاق بسهولة بني حزم السنابل،
فإن نهاية املنجل بطول  5سم غري مسننة وهي أرق .وتعترب هذه األداة إىل اليوم حامية
ضد األرواح الرشيرة .3كام يُستخدم مئزر جلدي" ،التْبانتا" 4يرتديه الرجال فقط فوق
الزي اليومي لحامية أجزاء الجسم من الصدر إىل الركبتني؛ هذا الثوب يُعلق عىل الرقبة
ويربط عند الخرص بحبال من دوم .فيام يحمي ال َح ّصاد أصابع اليد اليرسى بحلقتني
كبريتني من القصب .أما املرأة فال ترتدي التْبانتا أب ًدا ،بل ترتدي املنديل البسيط املميز
ملنطقة جبالة (قامش مستطيل الشكل مخطط باللون األحمر واللون األبيض) ملفوفًا
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حول الجزء السفيل ،ويُلبس فوق الزي اليومي لحامية الجسم من األشواك التي ال تفشل
أب ًدا يف إيذائها أثناء الحصاد .كام يتم استبدال "التْبانتا" عند النساء بـ "طْرابق" ،وهي
عبارة عن جلود مدبوغة معدة محلياً؛ يتم لفها حول القدمني لحاميتهام السيام من
لدغة الثعابني .وترتدي النساء قبعات كبرية من الدوم تُعرف باسم "الشاشية".
مبجرد وضع حزم سنابل القمح مثال يف أرضية البيدر ،1وهو عبارة عن مساحة دائرية
أو مربعة "محاطة بدائرة من حجر" 2يأيت دور ال ّدرس لفصل الحبوب عن السنابل،
باستعامل الدواب كالبغال وحتى الحمري ،التي تدور وتدوس مرات عدة عىل السنابل
التي يوزعها الفالح بالتساوي تحت أقدام الحيوانات املربوطة بحبال طويلة واملوجهة
دامئًا نحو القبلة .ويتم تنفيذ الحركة الدائرية عكس اتجاه عقارب الساعة (من اليمني
إىل اليسار) .لتحفيز دوابه ،اعتاد الرسيفي محادثتهم إليهم ببعض العبارات:
الرا والروا والخبز والشوا [تَ َق َّدم عىل البيدر ،الخبز واملشاوي]
الهريس والدريس اللّه يلعنك آ يبليس [ال ّدوس وال ّدرس ،لعنة الله عىل إبليس]
وايل وايل والعنب يف الدوايل [انظر ...انظر ،العنب عىل التعريشات]
قطع وارا يل [اقطف واعطني]
الهريس والدريس آ موالي ادريس آ بن ادريس آ الحالوي يف التليس [الدوس
والدرس ،يا موالي إدريس 3يا ابن إدريس ،الحلوى يف السجاد]
يف املساء ،يرشع الفالح يف عملية التذرية باستخدام مذراة ذات ثالثة أسنان خشبية
أو (مؤخ ًرا) أربعة أسنان حديدية لفصل الحبوب عن القش بعد رميه يف الهواء .يرمي
الفالح بشكل دائري عكس الريح ،عىل ارتفاع مرت أو أكرث ،كمية من املحصول فيبقى
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نظرا ً لطبيعة األرض غري املستوية ،يصعب بناء هذا الفضاء ،وهو يخص األرسة التي اهتمت بتهيئته.
Musso (Jean-Claude), 1986, « Aire à battre », in Encyclopédie berbère, T.III. éd. Edisud. Aix-en-Provence,
p. 365.
2 Servier. op.cit., p. 320.
هو إدريس األزهر ثاين حاكم مسلم يف إمارة األدارسة ،وابن إدريس األكرب ،أول من دخل املغرب من الطالبيني وأسس فيها عام 172هـ
الدولة اإلدريسية.

الحب أرضا غري بعيد عن قدميه ،بينام يشكل القش الذي يدفعه نسيم املساء كومة
أخرى .كام يستعمل بعد ذلك "اللَّوح" (مجرفة خشبية) لفصل بقايا التنب الصغرية حتى
تنقى الحبوب بشكل جيد .تكون عملية التذرية مصحوبة أيضً ا بعبارات طقوسية،
يرددها الرسيفي دون ملل:
الصالة عىل النبي آ بركة النبي
ولجلب الريح الرضورية يف عملية التذرية ،يقول:
يا ريب عوين اللّه [اللهم عون من اللّه]
تهدف بعض العبارات إىل إيقاف الريح خشية أن تذهب الرياح بالحبوب عندما
تكون قوية ج ًدا .يخاطب الفالح ولية صالحة قائالً:
الصالة عىل النبي آ لال منانة

1

كان جمع ما يفلت من منجل الرجل مهمة املرأة الجبلية ،2التي تشكل من حصادها
حزمات صغرية من القمح تسمى "شواطات" تسحقها مبطرقة خشبية "الرزامة" لفصل
الحب عن القش .هذه العملية املسامة "ال َّدقان" تشكل بالنسبة للمرأة لحظة مواتية
للغناء ،ومام تقوله:
بسم الّه ،ماش نعلو [سنلعن] الشيطان
بسم اللّه ،نلعن [نلعن] الشيطان
والشيطان ،اللّه ينعلو [يلعنه] ويخزيه

1

اجمللة العربية للثقافة

2

هي �لَالّ منانة املصباحية :ولية صالحة من العرائش شامل املغرب الواقعة غرب قبيلة أهل رسيف ،وهي مسؤولة حسب الرسيفيني عن
حركة الريح.
للمرأة مكانة مهمة جدا يف التنظيم االجتامعي بجبالة .تشكل قوة عاملة يف جميع املجاالت :تنظيف املنزل وحضرية املاشية ،وحمل
الحطب واملياه ،والحبوب ،والسامد الطبيعي ،والنفايات والطني للفخار ،معالجة املنتجات الزراعية ،الصوف ،جني الزيتون والحصاد...
واملرأة مسؤولة أيضً ا عن بيع جزء كبري من إنتاجها الزراعي يف األسواق .تقدم لنا دراسة أجرتها فاطمة حجارايب عىل الرجل يف املنطقة،
والذي غالبًا ما يكون عاطالً عن العمل وسلبيًا ويفضل "قتل وقته" بتدخني الكيف أو لعب لعبة الداما.
;Hajjarabi (Fatima), 1991, "Sauver la forêt ou sauver les femmes: la corvée de bois chez les Ghomara", Jbala
Histoire et Société, Paris : CNRS, Casablanca : Wallada, p. 374.
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تتم عملية التذرية األنثوية باليد ،وتلقي بقايا القش يف الهواء .وتشكل التذرية
فرصة لعرض مهارات النساء يف الغناء اإليقاعي املسمى العيوع .1كلامت العيوع للتذرية
هي كام ييل:
آدجي آ الرواح [اقرتب أيها النسيم]
آدجي آ الرواح ،وآدجي بدجري [برسعة[ ،داري مور [وراء [الجبل ،ونعيا ما ندجري.
[أتعب من الجري]
آدجي آ الرواح ،آدجي دغيا [برسعة] ،داري مور الجبل ،نغيل و نعيا [أميش وأتعب]
آدجي آ الرواح ،وانا مقلقة ،داري بني الجبال ،فوياخ نلحقا [متى أصل إليها].
آ ريح البحور [يا نسيم البحر]
قوموا آ املواج [قوموا عاليا يا موجات]
من قاع البحور
آ ريح العيش [يا نسيم املساء]
واجي بالجري [تعال برسعة]
طلقني منيش [دعني أنرصف]
ريح لال خرتشافة [يا نسيم لال خرشافة (رمبا املقصود لالمنانة املسؤولة عن الرياح)]
ريح الزكا والربكة.2
يتم تخزين الحبوب يف سالل كبرية من القصب املنسوج ،ذات شكل مخروطي
مغطاة بروث البقر املجفف أو بالطني حفاظا عىل املخزون من الرطوبة أو الحرشات
الضارة( .ارتفاعها من  1.80م إىل مرتين وقطرها  1.20م).
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العيوع فن غنايئ نسوي تؤديه النساء أثناء الحصاد .ويتم دامئًا تأدية األغاين بنربة عالية جدًا ،يعتمد عىل قوة الصوت وجامله وال
يتطلب أي مرافقة آلية ،وعاد ًة ما يكون مرتجال.
مل نحرتم متا ًما اإليقاع املوسيقي لهذه األغنية الشعبية يف كتابتنا الصواتية.

الأرحيـــة
.	.الرحى الزحافة

لطحن حبوبهم من قمح أو ذرة أو شعري ،يستخدم جبالة أهل رسيف الرحى
اليدوية املعروفة أيضا بالرحى "الزحافة" ،وهي معروفة ج ًدا يف شامل إفريقيا .إنه
منوذج بسيط يتكون من قطعتني حجريتني دائريتني ،الواحدة فوق األخرى .تحتوي
القطعة العلوية "الفردة الفوقية" عىل فتحة دائرية يف الوسط تسمح مبرور الحبوب
املراد طحنها لتترسب الحبوب بني األسطوانتني الحجريتني وتُسحق أثناء الدوران؛ ويتم
تحريك األسطوانة العليا بيد جانبية من الخشب ،وتكون حركتها دائرية ومحورها هو
العمود الخشبي املثبت يف مركز القاعدة.
عرف أهل رسيف أيضا استخدام الرحى املائية 1التي تستخدم طاقة املاء لطحن
الحبوب ،لهذا ال ميكن أن نجدها إال يف األماكن القريبة من مجرى مياه جارية باستمرار.
يكون هذا النوع من األرحية مملوكا لفرد يستخلص  10/1من طحني الحبوب لنفسه،
عوضا عن املقابل املادي.

.	.الرحى املعلقة

1

خالل عملنا امليداين ،صادفنا يف مدرش "العنرص" رحى مائية واحدة فقط عىل جانب النهر ،كانت تدور بفعل قوة صبيب مياهه وتطحن
الحبوب ومواد أخرى ،لكنها مل تعد صالحة لالستخدام.
2 Vignet Zunz (Jawhar), 1991, « Treize questions sur une identité », pp. 133-199, in Jbala ; Histoire et Société,
Paris-Casablanca : CNRS-Wallada, p. 173.
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إذا تم بالفعل العثور عىل هذين النوعني املذكورين يف العديد من مناطق شامل
إفريقيا ،فهناك منوذج أصيل يف منطقة جبالة معروف باسم "الرحى املعلقة" (شكل .)3
هو نظام يسمح للمشغل بتحريك األسطوانة العلوية "الفردة الفوقية" بواسطة املقبض
"اليد" وباستخدام نظام تثبيت "الزنكزرة" أو الكنكزرة ،ويسمى أيضً ا "ملكزرة" مام يعطي
الفرصة الستخدام كلتا اليدين يف وضعية وقوف .يتم تثبيته أفق ًيا عىل األول (اليد) بواسطة
حبال متصلة بالسقف "لتحرير اليدين من متاعب إبقاء هذا املقبض عىل االرتفاع املطلوب
حتى يتمكنوا من تكريس جهدهم عىل حركة الدفع والسحب وحدها.»2
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لوحة عدد  :3الرحى املعلقة

ت ُعد عملية طحن الحبوب نشاطا أنثويا بامتياز ،وعادة ما تتم يف الصباح (حيث
تطحن املرأة الكمية املطلوبة ليوم واحد) .وتكون هذه العملية مصحوبة بكلامت
طقوسية :عندما تضع املرأة الحبوب يف الرحى ألول مرة تقول:
بسم اللّه والصالة عىل النبي
يا ريب واجعل الربكة
قد ما جعلت [قدر ما نصبت] جبل عرفة.1
وأثناء عملها ،تردد املرأة األغنية الشهرية :لال ياليل.

.	.رحى الزيتون
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يف بداية فصل الشتاء ،عندما ينضج الزيتون ويصبح شديد السواد ،يتم جنيه غالبا
باللجوء إىل فعل تضامني من املوروث الثقايف الشعبي "تويزا" ،والذي يهدف إىل إنجاز

1

هذه العبارات معروفة أيضا يف منطقة "جبل الحبيب" ،قرب مدينة تطوان ،يذكر بيارين  Biarnayباللغة العربية نفس الصياغة تقريبًا.
Biarnay (S.), 1924, Notes d’ethnographie et de linguistique nord africaines, publiées par Brunot et Laoust,
Paris. Leroux, p. 47.

عمل من أجل مصلحة فرد من الجامعة وينخرط فيه األشخاص ،صغارا أو كبارا نساء أو
رجاال ،بكل تلقائية ودون مقابل.
قبل البدء يف جني الزيتون ،يتم وضع مفارش من قامش أو بالستيك تحت األشجار،
الستقبال املنتوج .تتم عملية قطف الزيتون باليد أو بعصا طويلة موصولة مبخطاف ،وينصح
بتوخي الحذر واالشتغال برفق لتفادي اإلرضار بأغصان األشجار وتجنب انخفاض اإلنتاج يف
السنوات القادمة .أما بالنسبة للفروع العليا ،فيتسلق الشخص الشجرة مرددا عادة عبارة:
بسم اللّه يا ريب السالمة آ موالي َع ْب َسام [عبد السالم]

1

تجمع حبات الزيتون من األرض الواحدة تلو األخرى يف سالل من دوم .ثم يتم نقل
الزيتون إىل مستودعات موجودة يف معارص الزيتون أو يف أفنية املنازل.
الستخراج الزيت يستخدم الجبيل معرصة الزيتون .وهي أداة تتكون من عجلة طحن
ضخمة من الحجر الجريي الصلب (قطرها  1.30مرت وسمكها  0.32مرت تقريبا) متقاطعة
يف منتصفها بواسطة عمود من شجرة الزيتون الربية مام يضمن الحركة الدائرية للنظام.
يتم جر هذا العمود بواسطة بغل أو ثور.
يتم سحق الزيتون يف وعاء حجري بواسطة حجر الرحى الثقيلة ،بالتناوب حول
العمود األفقي وحول صاري عمودي يوضع يف وسط الحوض .ينتج عن عملية التكسري
نوع من املعجون "الفيتور" يتم استخالص الزيت منه باستخدام عملية بسيطة تتضمن
عجن العجينة بالقدمني واليدين يف حوض صغري مملوء باملاء .يطفو الزيت ويتم جمعه
باأليدي أو باالستعانة بقطع من قامش.
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هو القطب موالي عبد السالم بن مشيش ،الويل الصالح املعروف بــــ "سلطان جبالة" (تويف عام 1228م) .يقع رضيحه يف جبل العلم
يف منطقة بني عروس .اعتنق الطريقة الصوفية بفضل مرشده الروحي الرشيف العطار املدين الزيات .نُ ِقلت الكثري من تعاليم ابن
مهم يرتدد عليه جبالة
مشيش من قبل تلميذه الكبري ،أبو الحسن الشاذيل (مؤسس الطريقة الصوفية الشاذلية) .يعترب قربه اليوم مزا ًرا ً
كث ًريا كام يحجه العديد من أماكن بعيدة ويزوره أهل القرى واملدن البعيدة .وهو مؤلف الصالة املشيشية يف مديح النبي صىل الله
عليه وسلم ،وهي أشهر ما يُردد من الصلوات لدى مختلف الطرق الصوفية.
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1

الأ�شياء واملمار�سات املرتبطة بزراعة الكيف
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إىل جانب الحبوب والبقوليات واألشجار املثمرة ،يحتل نشاط زراعي آخر مكانة
بارزة يف أسلوب الحياة يف قبيلة أهل رسيف ،مثل قبائل جبالة والريف األخرى .ت ُعد
زراعة الكيف (القنب الهندي) من مكونات هوية جبالة .يتم حرثه يف فصيل الربيع
والخريف مبحصولني يف السنة.
عندما ينمو الكيف ،يزيل الفالح بشكل دائم األعشاب الضارة .وعندما يصل عشب
الكيف إىل مرحلة النضج ،يتم حصاده باستخدام املنجل .كام يجب تجفيف الكيف
تحت أشعة الشمس لعدة أيام لتسهيل العمليات الالحقة.
يستهلك الكيف بطريقتني :يف حالته الطبيعية أي عندما يكون " َعشْ َبة" 2ويعتمد يف
قصه عىل سكني ذات مقبض وشفرة منحنية ،متسك يده اليمنى باملقبض ،واليد اليرسى
موضوعة عىل ظهر النصل .يتم قطع الكيف بشكل جيد للغاية عىل دعامة خشبية
وخلطها مع عدد قليل من أوراق التبغ مام يسهل االحرتاق ويقلل من درجة التسمم.
يتم حفظ املسحوق الناتج عن عملية القص يف حامل الكيف ،مصنوع من جلد املاعز،
ويسمى "مطوي" .يستخدم املدخن نوعا من الغليون عىل شكل أنبوب خشبي مفتوح
من كال الطرفني يعرف باسم "السبيس" .يف أحد طرفيه يوجد موقد صغري خزيف يسمى
"الشقف" .أما الطريقة الثانية ،فيُستهلك الكيف فيها عىل شكل مخدر (حشيش):3
ولتحضري هذا املنتوج ،يقوم عامالن متقابالن ،يحمل كل منهام عودين ،بالرضب باستمرار
وبقوة عىل طريف اإلناء أو الصندوق املغطى بقامش شفاف والذي توضع فوقه حزم
الكيف ويلف الكل يف قطعة بالستيكية ال تسمح بترسب املسحوق فوق األرضية.
يتكون يف اإلناء نتيجة لعملية «النفض» هذه مسحوق دقيق جدا ،يتم جمعه يف
أكياس بالستيكية صغرية ،ويُضغط عليها إىل أن تصبح متامسكة.
1
2
3

ملزيد من التفاصيل حول زراعة الكيف ،انظر دراسة محمد بودواح:
M’hamed Boudouah, Le kif et son impact économique et social dans le Rif central, doctorat de IIIe cycle,
Université de Toulouse Le Mirail, 1985.
تستخدم كلمة َعشْ َبة يف جبالة للمفرد وللجمع.
السمِ ،هي...
يعرف الحشيش يف املنطقة بأسامء أخرىِّ :

خامتـــــة
تصاحب أنشطة الحرث وجني الزيتون والحصاد وغريها من األنشطة طقوس
وعادات ومامرسات راسخة تجسد قيم التضامن والتعاون ونكران الذات التي حافظت
عىل تراث املنطقة ومنحت للجامعة لحمة ومتاسكا وأبقت عىل العالقات بني أفرادها.
مام سبق ،أردنا إبراز خصوصية منطقة جبالة ،فضال عن إظهار النقاط املشرتكة مع
مناطق املغرب األخرى .كام حاولنا أن نبني أنه من املستحيل فصل املامرسات الفالحية
بشكل تعسفي عن الحياة االجتامعية بأكملها وعن الرتاث املادي وغري املادي.
إن التغريات االجتامعية واالقتصادية والثقافية العميقة التي مير بها املجتمع املغريب
بشكل عام تشجع عىل الحفاظ عىل هذا الرتاث غري املادي ،وتتيح الدراسة والجرد
وتكوين املجموعات املتحفية إمكانية تنفيذ مثل هذا املرشوع.
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