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تقدمي

يويل األردن بفضل الرؤية الرشيدة للقيادة الهاشمية أهمية كبرية للمسائل الثقافية عىل الصعيدين الحكومي وغري الحكومي، ويعد من 

الدول التي تحظى مبصداقية كبرية عىل املستوى العاملي لحرصه عىل مراعاة املواثيق واالتفاقيات الدولية ضمن رؤية وطنية تعظم من قيمة 

الهوية الوطنية وتغني اإلرث العاملي مبكنونات ثقافية.

اعتمد املؤمتر العام لليونسكو يف 17 ترشين األول 2003 اتفاقية صون وحامية الرتاث الثقايف غري املادي التي دخلت حيز التنفيذ يف 

20 نيسان 2006، ومتحورت أهداف االتفاقية حول صون وحامية الرتاث الثقايف غري املادي واحرتام ثقافة الجامعات واألفراد والتوعية عىل 

الصعيد الوطني والدويل بأهمية هذا الرتاث. ومن الجدير بالذكر أن األردن صادق عىل هذه االتفاقية بتاريخ 2006/3/24 بعد جهود حثيثة 

ومتواصلة من قبل اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم.

يأيت هذا التقرير التقييمي يف إطار مرشوع " تطبيق اتفاقية الرتاث الثقايف غري املادي )ميدلر(" مبشاركة أوروبية متوسطية وبدعم من 

االتحاد األورويب، حيث يضم هذا املرشوع أربع دول متوسطية هي األردن، مرص، سوريا ولبنان بهدف تعزيز بناء القدرات يف املؤسسات 

املعنية بهذا النوع من الرتاث وذلك لتسهيل مشاركتها يف وضع آلية دولية لتطبيق االتفاقية واعتامد معايري وطنية محددة، إضافة إىل تطوير 

لتطبيق  الوطنية  للقدرات  الحايل  الوضع  تحليل  إىل  الوطني  التقييم  الوطني وحاميته، حيث هدف هذا  الرتاث  للمحافظة عىل  مشاريع 

االتفاقية مبا يشمل البُنى املوجودة، والربامج، واألنشطة القامئة، والخربات املتصلة باملحافظة عىل الرتاث غري املادي يف مجال عمل األفراد 

واملؤسسات الحكومية وغري الحكومية وذلك من أجل املساعدة يف تحديد االحتياجات واألولويات الوطنية. واعترب هذا التقييم كحجر األساس 

يف استكامل املرحلتني الثانية والثالثة من املرشوع واملتمثلة يف رصد الرتاث الثقايف غري املادي وتنفيذ مشاريع وطنية وإقليمية لصون الرتاث 

الثقايف غري املادي بالتعاون مع املجتمع املدين، واختيار مدينة مأدبا كخطوة أوىل للبدء يف توثيق ورصد جميع عنارص الرتاث غري املادي.

وكان للجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم دور أسايس يف تشكيل لجنة عليا للرتاث غري املادي برئاسة معايل وزير الثقافة 

وعضوية عدد من املؤسسات الوطنية تعمل كهيئة وطنية للرتاث وتتوىل مسؤولية جمع الجهود املبعرثة يف مجال الرتاث غري املادي ومتابعة 

املشاريع يف هذا املجال عىل املستوى الوطني، وكذلك تشكيل مديرية للرتاث الثقايف غري املادي والتنوع الثقايف يف وزارة الثقافة متهيداً إلعداد 

إسرتاتيجية وطنية للرتاث الثقايف. 

القادمة والتوعية  نقله لألجيال  الثقايف من خالل  الرتاث  بارزاً يف صون وحامية  الرتبية والتعليم دوراً  لوزارة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

بأهميته عىل الصعيد الوطني وبالتنسيق مع الجهات الدولية، حيث تم يف هذا اإلطار تنفيذ مرشوع للتوعية بصون وحامية الرتاث الثقايف غري 

املادي لدى رشائح من املجتمع األردين وذلك بالتعاون مع مكتب اليونسكو/ عامن وممثل األردن يف اللجنة الدولية الحكومية للرتاث الثقايف 

غري املادي من خالل عقد ورشات عمل وتقديم سلسلة من املحارضات يف عامن ومعظم محافظات اململكة لتوعية قطاع اإلعالم وأساتذة 

الجامعات والكليات واملدرسني والطلبة واملجتمع املدين بأهمية الرتاث الثقايف غري املادي ورضورة حاميته.

ويف النهاية ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر والتقدير لجميع من ساهم يف إعداد هذا التقرير وأن أؤكد أهمية تضافر جميع الجهود 

الوطنية للحفاظ عىل تراثنا الذي ميثل أصلنا ومرجعنا، ومكونات هويتنا، ومنبع حياة وإلهام ال بديل له لتحقيق التنمية املستدامة لصالح 

أجيال الحارض واملستقبل.

            الدكتور تيسري النعيمي

            وزير الرتبية والتعليم

           رئيس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم
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تمهيد

تُعد الثقافة انعكاساً للمستوى الحضاري ألي شعب وبلد، إذ إنها نتاج اإلنسان بناء عىل فهمه واستيعابه لرتاثه 

ودينه وتفاعالته االجتامعية والطبيعية يف كل مرحلة تاريخية سواء عىل مستوى الفرد أو الجامعة. ويشمل هذا النتاج 

أبعاداً وعنارص روحية ومعرفية وأدوات فنية وقيامً وتقاليد ومعايري للسلوك وطرائق الحياة، كام يشمل الفنون واآلداب 

وصور اإلبداع عىل مختلف أنواعها.

إن عرصنا الحايل يحمل يف جنباته تحديات معرفية متزايدة تصاحب تحديات التقنية املتطورة، كام تفرض جملة 

العوملة  التواصل والتفاعل معها كثقافة  الجديدة ال بد من  الثقافات  من  ألواناً  العامل  الثقافية عىل مستوى  التحوالت 

بإيجابياتها وسلبياتها عىل جميع الصعد العملية والنظرية استناداً إىل مبدأ الدمج بني األصالة واملعارصة.

للوطن  الواعي  االنتامء  تنطلق من  ثقافة  ترسيخ  إىل  بالدعوة  املتمثلة  السامية  امللكية  التوجيهات  من  وانطالقاً 

وإعالء قيم الحق والعدل واالنفتاح عىل حضارات العامل والعناية بقطاع الثقافة والرتاث والفنون، قامت حكومة اململكة 

األردنية الهاشمية وعىل مر العصور باملحافظة عىل الرتاث املادي وغري املادي وحاميته ونرشه، سواء أكان مخطوطات 

فنياً وأثرياً، أم مامرسات ومهارات ومعارف، أم فنوناً وتقاليد وتأهيل املتخصصني يف حفظه وصيانته  أم إنتاجاً  وتحفاً 

وذلك من خالل عدد من الوزارات واملؤسسات الحكومية باإلضافة إىل تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات املجتمع املدين 

الثقايف للمملكة األردنية الهاشمية. واعرتافاً من الدولة األردنية بأهمية الرتاث  عىل املشاركة يف املحافظة عىل الرتاث 

الدولية  الثقافية  االتفاقيات  باملصادقة عىل عدد من  الهاشمية  األردنية  اململكة  قامت حكومة  فقد  عليه،  واملحافظة 

مجال  يف  واإلسالمي  العريب  املستوى  عىل  الثقافية  والسياسات  اإلسرتاتيجيات  رسم  يف  بفعالية  املشاركة  إىل  باإلضافة 

النهوض بالرتاث الثقايف، وتوظيف التكنولوجيا يف حفظه والتعريف به خاصة عىل مستوى فئة األطفال والشباب.
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تحليل الوضع القائم

األردن وحاميته  املادي يف  املادي وغري  الثقايف  الرتاث  إدارة  تتشارك يف تحمل مسؤولية  التي  املعنية  الجهات  هناك مجموعة من 

والحفاظ عليه والحصول عىل الفائدة املرجوة منه من بينها: وزارة الثقافة ووزارة السياحة ودائرة اآلثار العامة والجامعات األردنية ووزارة 

الرتبية والتعليم وعدد من مؤسسات املجتمع املدين، ولسوء الحظ فإن تعدد املؤسسات املعنية يف هذا املوضوع وضعف التنسيق فيام 

بينها أدى إىل وجود نظام غري فاعل يف إدارة اإلرث التاريخي والرتايث متأثراً أيضاً بشكل كبري بنقص املوارد املالية والبرشية لهذا القطاع املهم 

والحساس، فعىل الرغم من وجود عدد كبري من األنظمة والقوانني التي تحدد نطاق العمل يف هذا املجال إال أن أحد املعوقات التي يجب 

التغلب عليها يتمثل يف عدم وجود إطار قانوين يحدد بطريقة واضحة أدوار األطراف املعنية الرئيسة وصالحياتها، ويقدم تعريفاً للرتاث أو 

اإلرث التاريخي والرتايث ينسجم مع أفضل املامرسات العاملية.

ويف ضوء التحليل الذي تم  خالل املرحلة األوىل من مرشوع “ميدلر” وبعد دراسة نتائج املسوحات التي متت. تم التوصل إىل تحليل 

نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات دون الرتكيز عىل جهة خاصة بل من خالل تقديم نظرة إجاملية عن القضايا التي لها عالقة بهذا 

املوضوع بشكل عام.

)SWOT Analysis( تحليل ألوجه القوة والضعف والفرص واملخاطر

نقاط الضعفنقاط القوة

- التوجيهات امللكية السامية املنعكسة يف عدد من كتب 

التكليف حول املحافظة عىل الرتاث الثقايف.

- ميتلك األردن كامً هائالً من املوارد الرتاثية.

- األجندة الوطنية وبرامج عمل الحكومات األردنية.

- مصادقة األردن عىل العديد من االتفاقيات الثقافية الدولية.

- اهتامم املجتمع املدين والقطاع الخاص مبوضوع الرتاث.

- مرونة الترشيعات األردنية التي تفتح املجال للمحافظة عىل 

الرتاث. 

- توافر شبكة اتصاالت عىل املستويات العاملية واإلقليمية 

والوطنية.

- التنوع الثقايف املوجود يف األردن.

- عدم وجود مظلة وطنية إلدارة الرتاث الثقايف غري املادي يف 

الوقت الحارض.

- املحافظة عىل الرتاث يأيت يف مرتبة متدنية من أولويات 

االقتصاد الوطني.

- عدم كفاية املوارد املالية. 

- عدم توافر كوادر وطنية كافية.

- كرثة األنظمة والترشيعات والتداخل يف الصالحيات بني 

الجهات املعنية يف إدارة الرتاث.

- تدين الوعي بشكل عام، واالهتامم بالرتاث ينحرص عىل 

األكادمييني والباحثني إىل حد كبري.

- ضعف إسهام اإلعالم يف نرش الوعي الالزم.
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التهديداتالفرص
- اهتامم جاللة امللك عبد الله الثاين ابن الحسني يف املحافظة 

عىل الرتاث الثقايف املادي وغري املادي باإلضافة إىل عدد من 

أمراء العائلة املالكة.

- إدراج األجندة الوطنية ملوضوع الرتاث وربط الثقافة والرتاث 

مع التنمية املستدامة.

- إعداد اإلسرتاتيجية الوطنية للرتاث املادي لدائرة اآلثار العامة 

وخطة التنمية الثقافية لوزارة الثقافة.

- إمكانية تعزيز العالقات مع املجتمع املدين واملنظامت غري 

الحكومية خاصة املتعلقة باألقليات.

- سمعة األردن وعالقاته املتميزة مع منظامت عاملية وإقليمية 

تعنى بالرتاث.

- اهتامم الجامعات األردنية.

- اإلفادة من دور املدارس يف توعية املجتمع.

- اإلفادة من تعدد وسائل اإلعالم يف نرش الوعي حول ثقافة 

األردن وتراثه.

- تكرار تغيري القيادات السياسية املسؤولة عن الثقافة 

والرتاث يهدد استدامة تنفيذ الرؤية.

- عدم توافر الكوادر البرشية املتخصصة.

- عدم توافر الدعم املايل الكايف خاصة للتوعية والرتويج 

مبفاهيم الرتاث الثقايف املادي.

- سيطرة االهتامم واألحداث السياسية للمنطقة عىل 

االهتامم بالرتاث غري الثقايف.

- الغزو الثقايف العاملي من خالل اإلنرتنت وغريه من أساليب 

التكنولوجيا الحديثة. 

- غياب التخطيط الشمويل وإرشادات الرصد واملحافظة عىل 

الرتاث.

التقرير إىل تعريف الرتاث الثقايف غري املادي الوارد يف اتفاقية اليونسكو لعام 3002 لصون الرتاث الثقايف غري املادي.  يستند هذا 

ويقصد بالرتاث الثقايف غري املادي: املامرسات والتصورات وأشكال التعبري واملعارف واملهارات وما يرتبط بها من آالت وقطع ومصنوعات 

وأماكن ثقافية، وتعدها املجتمعات املحلية واملجموعات وأحياناً األفراد جزءاً من تراثهم الثقايف، وهذا الرتاث الثقايف غري املادي املتوارث 

جيالً بعد جيل تُبدعه الجامعات من جديد بصورة مستمرة مبا يتفق مع بيئتها وتفاعالتها مع الطبيعة وتاريخها وهو يُنمي لديها اإلحساس 

برؤيتها والشعور باستمراريتها ويعزز احرتام التنوع الثقايف والقدرة اإلبداعية البرشية. وال يؤخذ يف الحسبان ألغراض هذه االتفاقية سوى 

الرتاث الثقايف غري املادي الذي يتفق مع املواثيق الدولية القامئة املتصلة بحقوق اإلنسان، ومع مقتضيات االحرتام املتبادل بني املجتمعات 

املحلية واملجموعات واألفراد، ومتطلبات التنمية املستدامة وتتضمن » تعاريف املجاالت« الواردة يف املادة 2-2 من االتفاقية املشار إليها 

آنفاً ما يأيت:

• التقاليد وأشكال التعبري الشفوية مبا يف ذلك اللغة بوصفها وسيلة. 	

• فنون وتقاليد أداء العروض.	

• املامرسات االجتامعية والطقوس واالحتفاالت.	

• املعارف واملامرسات املتعلقة بالطبيعة والكون.	

• املهارات املرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.	
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أ- اإلجراءات الترشيعية والنظامية وغريها من اإلجراءات املوجودة بخصوص تطبيق االتفاقية

1. القدرات املؤسسية لصون الرتاث الثقايف غري املادي

    أ- الهيئات املتخصصة بصون الرتاث الثقايف غري املادي 

تسعى حكومة اململكة األردنية الهاشمية إىل اعتامد سياسة عامة تستهدف إبراز الدور الذي يؤديه الرتاث الثقايف غري املادي يف املجتمع 

ذات عالقة  الثقافية  التنمية  أن  الوطنية  األجندة  أكدت  التخطيطية حيث  الربامج  الرتاث يف  إدماج حفظ هذا  وإىل  املستدامة،  والتنمية 

عضوية متكاملة مع التنمية السياسية واالقتصادية واالجتامعية، كام حددت التحدي األكرب الذي يواجه الثقافة يف األردن واملتمثل يف غياب 

السياسة الوطنية الواضحة واإلسرتاتيجيات التي من شأنها تنسيق الجهود وتوفري املوارد عىل نحو يكفل تحقيق األهداف، فهدفت األجندة 

الوطنية إىل تفعيل العمل املؤسيس من خالل الدعوة إىل إنشاء مجلس أعىل للثقافة والفنون برئاسة وزير الثقافة يقوم برسم السياسات 

ويضع اإلسرتاتيجيات املتعلقة بالقطاع، كام يقوم باإلرشاف عىل صندوق دعم الثقافة الذي سيتم إنشاؤه وسيشارك يف إدارته القطاع العام 

والخاص؛ ليقدم الدعم املادي والتمويل لألفراد واملؤسسات واملراكز الفنية والثقافية واملرشوعات ذات العالقة. ومتهيداً إلنشاء هذا املجلس 

فقد وافقت رئاسة الوزراء يف بداية عام 2010 عىل تشكيل لجنة وطنية عليا للرتاث الثقايف برئاسة وزير الثقافة وعضوية جميع الجهات 

املعنية باإلضافة إىل إنشاء مديرية للرتاث الثقايف غري املادي والتنوع الثقايف ضمن هيكلية وزارة الثقافة متهيداً إلعداد إسرتاتيجية وطنية 

للرتاث غري املادي، ويف الوقت الراهن تقوم مؤسسات عدة برصد  الرتاث غري املادي وحاميته ضمن ترشيعات وأنظمة وقوانني تحدد عملها 

كوزارة الثقافة ووزارة السياحة ودائرة اآلثار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الرتبية والتعليم باإلضافة إىل أمانة عامن الكربى وعدد 

من الجامعات األردنية كالجامعة األردنية والجامعة الهاشمية وجامعة آل البيت وجامعة الحسني بن طالل التي استحدثت مركز األمرية 

بسمة بنت طالل للرتاث الثقايف غري املادي، كام حصلت عىل كريس اليونسكو للرتاث والسياحة املستدامة، كام أن هنالك عدداً كبرياً من 

الهيئات غري الحكومية كاتحاد الكتّاب واألدباء األردنيني وجامعة الرشق األوسط واتحاد املؤرخني ممن لهم اهتامم يف هذا النوع من تراث 

القبائل وأنسابها، إضافة إىل عدد من الجمعيات الخريية الخاصة باألقليات املوجودة يف األردن كالرشكس واألرمن والدروز، والتي تحاول بذل 

الجهد يف جمع تراثها الخاص بها، باإلضافة إىل كل ذلك، فقد تم مؤخراً تأسيس دائرة تهتم بتوثيق التاريخ والرتاث الثقايف املادي وغري املادي 

يف الديوان املليك الهاشمي العامر.

    ب. 1- مؤسسات التدريب يف مجال إدارة الرتاث الثقايف غري املادي 

عىل املستوى الوطني مثة أنشطة عدة لبناء قدرات املؤسسات عىل حفظ الرتاث عامة مع إيالء اهتامم خاص للرتاث الثقايف غري املادي 

ومنها:

1- وزارة الثقافة

تلعب الوزارة الدور األبرز واألهم يف مجال حفظ الرتاث غري املادي؛ لكن اآلونة األخرية شهدت تراجعاً يف االهتامم الرسمي بالرتاث 

غري املادي، وتوقف معه صدور بعض املجالت املتخصصة ومرشوع املكنز وذلك يف ضوء أولويات الوزارة التي توجهت إىل دعم 

الفنانني املبدعني، األمر الذي انعكس سلباً عىل حفظ الرتاث غري املادي، ومن املؤمل أن توفر اللجنة الوطنية املزمع تشكيلها إلعادة 

إحياء الرتاث غري املادي وتوثيقه من جديد الكفاءات املتخصصة واملخصصات املالية املطلوبة لتعزيز الجهود الوطنية املبذولة يف 

حفظ الرتاث وصيانته.
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2- وزارة السياحة واآلثار/ قسم إدارة املوارد الرتاثية

وبنوده   1988 لسنة  السياحة  قانون  تطبيق  عن  املسؤولة  أنها  بأنواعه حيث  الرتاث  املرشفة عىل  الجهات  أهم  من  الوزارة  تعّد 

وتعليامته، وكذلك إفادة املجتمعات املحلية مبا ورد فيه، كذلك تتم اإلفادة من جهود الوزارة وخرباتها اإلدارية يف إدارة الرتاث من 

خالل اتفاقيات التعاون والتنسيق التي يتم توقيعها مع املعاهد، والجامعات واملؤسسات الدولية.

3- وزارة الرتبية والتعليم

تقوم مديرية املناهج بتوفري املناهج املتخصصة يف حقول عدة وخاصة يف مجال الرتاث املادي الذي يتضمن عادة الفضاء املحيط 

بالواقع من أحداث وحكايات مرتبطة به وتعمل عىل توفري املتخصصني يف مجال الرتاث حيث يتم التعاقد مع اآلخرين من خارج 

املديرية لتوفري كفاءات علمية مدربة إلنجاز املطلوب.

4- وزارة الشؤون البلدية والقروية

عىل الرغم من تواضع االهتامم الذي يحظى به الرتاث بشكل عام والرتاث غري املادي بشكل خاص فقد كرست الوزارة اهتامماً لتوثيق 

الرتاث يف البلديات التابعة للوزارة.

5- أمانة عامن الكربى / دائرة املخطط الشمويل

يتم إرشاك طلبة الجامعات يف بعض املرشوعات املرتبطة بتوثيق الفضاء املحيط باملباين الرتاثية، من خالل البعثات األجنبية التي 

معينة  مناذج  بتعبئة  الطلبة  قام  حيث  زهران،  شارع  عامن/  تراث  توثيق  وخاصة مرشوع  عامن،  مدينة  تراث  توثيق  يف  تشارك 

باملشاركة مع بعثة فرنسية متخصصة يف هذا املجال.

6- جامعة آل البيت / مركز إحياء الرتاث اإلسالمي

يقوم املركز بتدريب الطلبة عىل إجراء البحوث امليدانية وعىل كيفية توثيق الرتاث املادي وغري املادي، ويستخدم املركز أساليب 

النامذج البيانية والتصوير الفوتوغرايف وإعداد التقارير العلمية ليصار إىل نرشها يف كتب، وقد صدر كتاب بعنوان )حيان املرشف( 

وبدأ املركز يف إجراء مرشوع لتوثيق منطقة وادي العاقب 2009 – 2010.

7- جامعة الحسني بن طالل

تم تأسيس مركز سمو األمرية بسمة بنت طالل للرتاث الثقايف غري املادي يف جامعة الحسني بن طالل، حيث يرمي إىل البدء عىل نحو 

منظم بتوثيق الرتاث الثقايف يف األردن غري املادي بالتناغم مع مفهومه يف اتفاقية 2003، وتعدُّ هذه املناطق بيئة خصبة للرتاث غري 

املادي، حيث شهدت أحداثا مهمة ضمن تاريخ إنشاء اململكة األردنية الهاشمية.

8- الجامعة الهاشمية / قسم إدارة املوارد الرتاثية / معهد امللكة رانيا للسياحة والرتاث 

يقدم املعهد درجة البكالوريوس يف إدارة وتوثيق الرتاث املادي وغري املادي ويتبع منهجية التدريس النظري والتطبيق العميل، حيث 

يتم تدريس مساقات متخصصة يف كيفية جمع الرتاث وتوثيقه وحفظه ومن ثم إصداره يف نرشات علمية من خالل مقاالت محكمة 

يتم نرشها يف مجالت عاملية، عربية، ومحلية. ويف املجال التطبيقي العميل يقوم الطلبة بجوالت ميدانية مزودين بنامذج معينة، 

ويتم اختيار عينات طبقاً ملواصفات محددة لتعبئة النامذج املقرتحة، وقد تم إنجاز عرشات الدراسات يف هذا املجال، ويتم حالياً 

تنفيذ مرشوع الحكاية الشفوية يف محافظة الزرقاء والتي تم اختيارها مدينة للثقافة األردنية لعام 2010.
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9- جامعة الرشق األوسط – مركز يعقوب نارص الدين إلحياء الرتاث

تم تأسيسه حديثاً ويهدف إىل توثيق الرتاث الشفوي يف مناطق جنوب عامن ورشقها، ويتم وضع األطر املنظمة للنشاطات املزمع 

القيام بها بهدف تطوير أداء الطلبة املشرتكني بنشاطات املركز.

   ب. 2- مؤسسات تدريب مختصة بالرتاث الثقايف غري املادي وفقاً لالتفاقية

ال يوجد ضمن القطاع الحكومي األردين مؤسسات أو أنشطة أو خطط خاصة يف مجال بناء القدرات املؤسسية املتخصصة بالرتاث 

الثقايف غري املادي وفقاً ملتطلبات االتفاقية عىل الرغم من أن الرتاث غري املادي يف األردن بصفة خاصة واملنطقة بصفة عامة يتعرض لخطر 

االندثار.

يعدُّ االحتفاظ بسجالت دقيقة من أهم أساليب الحفاظ عىل الرتاث ومن الرضوري يف هذه املرحلة تبني برامج جديدة تتمثل يف إيفاد 

فرق عمل من خرباء متخصصني لعقد ورش عمل لتدريب املوظفني القامئني بأعامل توثيق الرتاث الثقايف غري املادي عىل كيفية تسجيل الرتاث 

الثقايف غري املادي، وتعزيز الوعي بأهمية حفظه. كام ينبغي فيام يتعلق بإدارة املوارد أن تدرك السلطات عىل الصعيدين الوطني واملحيل 

أن موارد الرتاث غري املادي يف حد ذاتها قيمة دامئة وأنها توفر الدليل عىل أصول املجتمع األردين وأنها يجب أن تطبق مبادئ معينة يف هذا 

الشأن، وأن تدرك كذلك بأن هذه املوارد قيّمة وميكن أن تنضب، وأنه ال ميكن االستعاضة عنها، ثم ينبغي إدارتها إدارة دقيقة لضامن بقائها 

ونقلها من جيل إىل آخر، حيث ميكن لهذه الربامج واملرشوعات واألنشطة أن تساهم ليس فقط يف التدريب والتوعية بأهمية الرتاث غري 

املادي بل ضمن مشاركة األفراد والحكومات واملنظامت يف توثيق عاداتهم ومامرساتهم، ويف مشاركتهم يف تحديد األولويات والعمل مع 

املستشارين؛ لوضع أهداف وإسرتاتيجيات حفظ الرتاث الثقايف غري املادي للبلد، مام سيؤدي إىل تعزيز التدابري الوطنية واإلقليمية لصون 

هذا الرتاث وتعزيز القدرات ذات الصلة عىل الصعيدين املحيل والوطني، كام ميكن أن تساهم الربامج واملرشوعات واألنشطة كذلك يف إعداد 

نظام لتصنيف الرتاث الثقايف غري املادي عىل أساس منهجية مشرتكة فيام بني املشاركني مع مراعاة السياسات والتوجيهات الثقافية املحددة.

جـ - مؤسسات توثيق الرتاث الثقايف غري املادي 

كشفت الدارسة االستقصائية للقطاعات الثقافية األردنية الحكومية وغري الحكومية عن عدم وجود هيئة مركزية لتوثيق الرتاث الثقايف 

غري املادي يف األردن، آخذين بعني االعتبار أن فريق الدراسة وألسباب لوجستية وتشغيلية، قد أغفل حتامً بعض ما هو موجود عىل الصعيد 

املحيل خاصة عىل مستوى األفراد واملجموعات الصغرية املوجودة التي يحتمل أن تتضمن معلومات عامة عن املامرسات واملعارف املتعلقة 

بالرتاث الثقايف غري املادي ، وفيام يأيت تفصيل لبعض املؤسسات التي متثل مورداً فائق األهمية والقيمة ومنها عىل سبيل املثال:

أوالً: دائرة املكتبات الوطنية التي تهدف إىل اقتناء النتاج الفكري الوطني الذي يصدر يف اململكة أو خارجها وتنظيمه والتعريف به، وجمع 

الكتب واملخطوطات واملطبوعات الدورية واملصورات والتسجيالت واألفالم املصورة وغريها وحفظه؛ ملا له من عالقة بالرتاث الوطني خاصة 

وبالوطن العريب عامة، وما يتصل بالحضارة العربية اإلسالمية والرتاث اإلنساين وهي السلطة املرشفة عىل تطبيق قانون حامية املؤلف 1992.

ثانياً: مكتبات الجامعات الرسمية والخاصة التي بلغت )27( جامعة منها: األردنية، والهاشمية، والريموك، والحسني بن طالل، ومؤتة، والعلوم 

والتكنولوجيا، وعامن األهلية، والزيتونة والرشق األوسط.

ثالثاً: املكتبات واملؤسسات واملراكز وهناك عدد كبري من املكتبات التي تضم مطبوعات ثقافية، وتساهم يف إعداد دراسات وأبحاث متخصصة 

مثل: نقابة املهندسني، وأمانة عامن الكربى، واملركز األمرييك لألبحاث الرشقية، واملركز الربيطاين لآلثار، واملعهد الفرنيس لدراسات الرشق 

األردنيني، ووزارة  الكتاب  األردنيني، ورابطة  الكتاب  واتحاد  الحميد شومان،  البلديات، ومؤسسة عبد  لآلثار، ووزارة  األملاين  األدىن، واملركز 

الثقافة.
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رابعاً: أرشيف منظامت املجتمع املحيل مثل: مؤسسة نهر األردن، وجمعية التنمية املستدامة، واتحاد املؤرخني يف تراث القبائل، ومعهد امللكة 

رانيا للسياحة والرتاث، ومركز الدراسات األردنية بجامعة الريموك ومركز املخطوطات يف الجامعة األردنية، والجمعية الخريية الرشكسية وعدد 

كبري من الجمعيات املتعددة بالبادية.

يتم االعتامد يف جمع املعلومات عىل اآليت:

أوالً: استعارة الكتب التي تتناول الرتاث الثقايف غري املادي وتفريغ محتوياتها عىل بطاقات.

ثانيــاً: اتباع أسلوب البحث العلمي يف التوثيق بحيث يتم إرجاع مصادر املعلومات ألصحابها.

ثالثــاً: قراءة املعلومات وتوثيق الالزم منها باستخدام شاشات عرض امليكروفيلم بالنسبة للمخطوطات.

رابعاً: ميكن تصوير الوثائق واملقاالت التي تتناول الرتاث الثقايف غري املادي، واالحتفاظ بها وتأسيس أرشيف.

إجراءات مقرتحة لحفظ الرتاث الثقايف غري املادي 

التكنولوجيا  أساليب  الحكومي وتوظيف  والدعم  املتخصصة  الكوادر  املادي وتوفري  الثقايف غري  الرتاث  تأسيس مكتبة متخصصة يف مجال 

الحديثة يف الوصول إىل املعلومات ومعالجتها.

2- القدرات واإلجراءات القانونية والتقنية واإلدارية واملالية املتاحة

أوالً: تعتمد وزارة الثقافة عىل عدد من األنظمة والتعليامت الخاصة كقانون رعاية الثقافة لعام 2006 وقانون الجمعيات والهيئات االجتامعية 

وتعديالته عام 1966، ونظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية املعدل عام 2007 باإلضافة إىل عدد من التعليامت املتعلقة باملحافظة عىل 

الرتاث ودعم املبدعني والعاملني يف هذا املجال، وهي قوانني عامة غري مختصة بالرتاث غري املادي بشكل دقيق وأسايس.

املادي وتطويره  املادي وغري  الرتاث  الحفاظ عىل  السياحة واآلثار ويهدف إىل  الذي ترشف عىل تطبيقه وزارة  الرتاث  قانون  ثانياً: صدور 

وحفظه لألجيال القادمة باإلضافة إىل تويل دائرة اآلثار العامة مسؤولية املحافظة عىل الرتاث املادي وفقاً لقانون اآلثار رقم )21( لعام 1988.

ثالثاً: سهولة إنشاء منظامت غري حكومية NGOs تهتم بحفظ الرتاث غري املادي حيث تسمح األنظمة والقوانني بذلك، وتقوم بعض هذه 

الجمعيات بتوثيق هذا النوع من الرتاث مثل جمعية التنمية املستدامة/ عامن، وجمعية املحافظة عىل الرتاث/ الزرقاء.

رابعـاً: تزايد أعداد الربامج املتخصصة بالرتاث يف الجامعات األردنية حيث تشجع وزارة التعليم العايل عىل دراسة هذا الباب، وقامت جامعة 

الريموك والجامعة الهاشمية باإلضافة إىل جامعة الحسني بن طالل باالهتامم بهذا الباب منذ سنوات.

خامساً: وجود منظامت دولية عاملة يف اململكة حاولت إرشاك أطراف محلية يف بعض املرشوعات املرتبطة بالرتاث الثقايف غري املادي مثل 

منظمة صون الطبيعة IUCN الدولية، وكذلك وجود جمعيات ذات سمعة دولية يف حفظ البيئة والرتاث املادي املجاور لها مثل الجمعية 

امللكية لحامية الطبيعة RSCN باإلضافة إىل الدور الذي يقوم به مكتب اليونسكو – عامن يف التوعية باملوضوعات املتعلقة بالرتاث بشقيه 

املادي وغري املادي.

سادساً: إنشاء مركز سمو األمرية بسمة بنت طالل للرتاث الثقايف غري املادي بجامعة الحسني الذي يهدف إىل توثيق الرتاث يف منطقة الجنوب 

كمرحلة أوىل.

سابعاً: وجود جمعيات تُعنى بالرتاث الثقايف لألقليات العرقية من بينها النادي األهيل ونادي الجيل، حيث يقوم نادي الجيل باملحافظة عىل 

الرتاث الرشكيس غري املادي، وتسهيل اإلفادة منه من خالل املشاركة يف املهرجانات واملشاركة يف االحتفاالت الوطنية مع املحافظة عىل هذا 

الرتاث واحرتامه كدليل عىل التنوع الثقايف واملحافظة عليه وحاميته من االندثار.
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* أما فيام يتعلق باإلجراءات املالية فتخصص ميزانيات حكومية لتنفيذ وتطبيق قانون الرتاث األردين وحامية الرتاث وتتضمن تلك امليزانية 

جزءاً من ميزانيات املؤسسات العاملة ولكنها غري محددة برقم معني، باإلضافة إىل ذلك هناك دعم مايل للمرشوعات املتعلقة بالرتاث غري 

املادي من الجهات اآلتية:

امليزانية الحكومية/ وزارة الثقافة، ووزارة السياحة واآلثار، ووزارة الرتبية والتعليم، وأمانة عامن الكربى.

• الجمعيات الخريية/ نادي الجيل الجديد، والنادي األهيل.	

• )USAID|JTB )Jordan Tourism Board/ مرشوع تطوير السياحة يف األردن.	

• مرشوعات بالتعاون مع وزارة السياحة واآلثار والبنك الدويل، USAID واالتحاد األورويب.	

لقد أصبح سن قانون للرتاث الثقايف غري املادي يشكل مطلباً كبرياً ومن املسلم به أن املجتمعات املحلية أصبحت تعي عىل نحو متزايد 

أهمية الرتاث الثقايف غري املادي كظاهرة متكاملة يف التنمية املستدامة، ولهذا بات من املقبول أن يكون هناك جهاز مسؤول عن حامية هذا 

الرتاث عىل الصعيد الترشيعي كعامل أسايس للنموذج الثقايف.

وأدى عدم وجود هيئة أردنية للرتاث الثقايف غري املادي ميكنها أن تتوىل هذا الرتاث إىل غياب ترشيع معني مبسائل هذا الرتاث يف األردن 

عىل الرغم من أن هذا األمر من املسلم به يف االتفاقيات القانونية الوطنية والدولية. وبعد إدراك أهمية أن الرتاث الثقايف غري املادي لألجيال 

الحارضة واملقبلة للمجتمعات املحلية، بدأ اآلن التفكري يف سن ترشيع ميكنه أن يوفر الوسيلة الكافية لحامية الرتاث الثقايف غري املادي عىل 

وجه الخصوص. وينبغي أن يُوىلىَ هذا الترشيع االهتامم إىل جميع جوانب الرتاث الثقايف غري املادي يف األردن وأن يكفل حاميته وحفظه، 

إضافة إىل أن مصادقة األردن عىل االتفاقيات الدولية األساسية يف هذا الصدد تعد من األسباب الداعمة إىل رضورة العمل عىل وضع قانون 

بهذا الشأن.

3- قوائم الحرص املوجودة بشأن الرتاث الثقايف غري املادي

يؤمل أن يكون للرتاث الثقايف غري املادي يف األردن مركز مكافئ يف االهتامم مبوضوع الرتاث املادي النعكاس ذلك عىل تحديد جميع 

عنارص الرتاث الثقايف غري املادي، وسيشكل إعداد قوائم حرص دقيقة للرتاث الثقايف غري املادي يف األردن خطوة مهمة نحو صون مستقبله. 

وتكشف طبيعة الرتاث الثقايف غري املادي يف األردن عن مجموعة النامذج التي تتفق إىل حد كبري مع النامذج العامة التي حددتها اليونسكو 

ومن املطلوب يف إطار التصنيف الوارد يف اتفاقية اليونسكو اتباع نهج جامع إزاء ما يشكل الرتاث الثقايف غري املادي يف األردن، بحيث يشمل 

الحيزات الثقافية لألقليات غري العربية الراسخة. وينبغي أن تنطوي قوائم الحرص املنشودة عىل مرونة من منظور املستخدم من ناحية 

سهولة إدخال البيانات من منظور القامئني بعملية التجميع، ويجب أيضاً أن تقوم هذه القوائم عىل قواعد للبيانات بحيث يؤدي أي تغيري 

منفرد يف التفاصيل إىل تغيري مقابل يف كامل السجالت، وينبغي التفكري بإمكانية تقييد الدخول إىل قاعدة البيانات وحرص إدخال البيانات 

عىل األفراد املسؤولني فقط. بيد أن إعداد قوائم حرص للرتاث الثقايف غري املادي وفقاً ألفضل مامرسات اليونسكو ليس يف حد ذاته رشطاً كافياً 

لكفالة عملية الصون املناسبة، ولكنه سيكفل مع ذلك إمكانية تحديد عنارص الرتاث الثقايف غري املادي التي هي يف أمس الحاجة إىل دعم.

وبعد مصادقة اململكة األردنية الهاشمية عىل اتفاقية التنوع الثقايف 2007 واتفاقية حامية الرتاث غري املادي 2006، تم تشكيل لجنة للرتاث 

غري املادي برئاسة معايل وزير الرتبية والتعليم- رئيس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم وعضوية الوزارات ومؤسسات املجتمع 

املدين املعنية بهدف وضع إسرتاتيجية وطنية إلدارة الرتاث املادي وغري املادي والبدء يف إعداد قوائم الحرص، ويف ضوء التنسيق بني اللجنة 

الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ووزارة الثقافة، تم البدء يف توثيق الرتاث الثقايف غري 

املادي انسجاماً مع نصوص االتفاقية املوقعة، وتم وضع خطة تضمنت تسمية مفردات قوائم الحرص املوجودة يف الدوائر املعنية يف اململكة 

األردنية الهاشمية فضالً عن املؤسسات الخاصة باملجتمع املدين وفقاً ملا يأيت:
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 العادات والتقاليد الشائعة يف املجتمع األردين.

• األدب الشعبي وأشكال التعبري.	

• الفنون الشعبية وتقاليد أداء العروض.	

• الحرف الشعبية واملهن التقليدية.	

• املعارف واملامرسات املتعلقة بالطبيعة والكون.	

حيث تم تشكيل فريق فني للبدء يف عملية الرصد وفقاً لإلرشادات اآلتية :

• كل موضوع من موضوعات الرتاث الشعبي له طبيعة خاصة من حيث: طبيعة األسئلة وحجمها وتفصيالتها وعنارصها.	

• األسئلة ال بد أن تخدم املوضوع نفسه ببعديه الجغرايف واالجتامعي.	

• ال بد أن تكون األسئلة مكتوبة، وال بد من صياغة األسئلة وتحضريها عىل نحو يخدم املوضوع.	

• رفض النمطية الجاهزة لألسئلة، سواء أكانت معدة سلفاً أم مكتوبة.	

• أن تكون األسئلة دليالً لألفكار املراد جمعها أو التعريف بها.	

• رصد االنتشارين الجغرايف واالجتامعي للظاهرة الواحدة أو الظواهر املختلفة.	

• رضورة ظهور العمق التاريخي واالرتباطات االجتامعية لحاميل العنارص الشعبية.	

• استدراج حملة الرتاث الشعبي لتفسري بعض الظواهر التي قد تكون مفهومة لدى الباحث أو الراوي.	

• التحرر الكامل من اإليحاء باإلجابة.	

• عدم اإلدالء مبلحوظات قد توجه اإلجابات نحو جهة معينة.	

• املعرفة الكاملة بالتاريخ املحيل للموضوع.	

• ال يصح التدخل يف الروايات أو تصويب بعض املسارات.	

• الطلب من الراوي ذكر املصدر وعدم قبول األحكام العامة.	

• عدم الوثوق بالذاكرة. وعىل الجامع تسجيل املعلومات أوالً بأول.	

• ال بد من تدوين الرواية بالنص املروي ومصطلحاته ولهجته.	

• يجب التمييز بني كالم الجامع وكالم الراوي حامل الرتاث.	

• أخذ بعض الصور الفوتوغرافية.	

• االهتامم بجمع النامذج من العنارص املستهدفة إن أمكن مثل: األزياء، أدوات املنزل....الخ.	

• وصف الجامع للجلسة ووصف املكان، وتسمية من حرض الجلسة ومواقعهم أو اعرتاضاتهم عىل بعض املعلومات.	

يراعى عند جمع املادة املطلوبة التعرف إىل ثقافة الجامعة:

• هل هي بدوية أم قروية أم مدنية أم جامعة تنتمي إىل الرشكس، الشيشان، األكراد، الدروز، الرتكامن، النّور......، أم جامعة مسيحية؟	

• تسجيل مدى متاسك الفئة املقصودة بثقافتها املتوارثة.	

• ما الذي أصاب ثقافتها من تغيري، ومتى كان ذلك وأسبابه؟	

• هل كان ذلك بسبب زيادة الدخل؟ 	
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قوائم الحرص املنجزة

قام فريق الحرص حتى تاريخه بحرص املؤلفات املتعلقة بالرتاث غري املادي )210 مؤلفات(، املؤلفون )155 مؤلفاً( والهيئات الثقافية 

برنامجاً(،   76( الربامج  األردنية:  اإلذاعة  )27 متحفاً(،  واملتاحف  كلية(   50( والكليات  )27 جامعة(  والجامعات  فرقة(   83( الفرق  تشمل: 

املطربون )50 مطرباً(، وذلك متهيداً للبدء يف عملية إعداد قوائم الحرص وفقاً ملتطلبات اتفاقية حامية الرتاث غري املادي، ومن املؤمل أن 

يسهم إنشاء مديرية للرتاث غري املادي والتنوع الثقايف يف وزارة الثقافة يف تنظيم عملية الرصد بشكل مؤسيس وضمن إطار واضح املعامل 

واألدوار.

4-مدى إرشاك املجتمعات املحلية

يستمد املجتمع األردين قيمه ومثله من منظومة القيم العربية اإلسالمية واإلنسانية، كام يقوم تطوره عىل مشاركة جميع فئات الشعب 

ومؤسساته يف البناء واإلنتاج بغية تحقيق النامء االجتامعي املتكامل يف إطار من الحرية واملساواة والعدالة االجتامعية.

ضمن املرشع األردين مشاركة أطياف املجتمع األردين كافة من خالل العديد من اإلجراءات واألنظمة والقوانني، ومن أهمها الدستور 

األردين، وامليثاق الوطني، واألجندة الوطنية، ورسالة عامن، وقانون اآلثار، وقانون الرتاث الحرضي، وقانون البيئة، وقانون وزارة الثقافة وقانون 

الرتاث.

ونصت القوانني والتعليامت املنبثقة عن الدستور األردين ولغايات دمج املواطن يف عملية التنمية أنه ال بد من تأطري العمل الشعبي يف 

مؤسسات يُشارك فيها األفراد طوعاً لحامية املصالح العامة، ومصالح فئات املجتمع خارج أطر عالقات القرىب والهياكل الحكومية والنشاطات 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان،  بثقافة  النهوض  الربح. ولتطوير قدرات املجتمع املدين، ال بد من تعزيز دوره وقدراته يف  التي تهدف إىل 

الدميقراطية  الثقافة  مفاهيم  وإدخال  الواقع،  إشكاالت  استلهام  عىل  تقوم  تثقيفية  وأساليب  حديثة  تربوية  مناهج  اعتامد  عىل  والعمل 

وحقوق اإلنسان والتعددية والتنوع وضامن اختالف وجهات النظر يف املناهج التعليمية بصورة تطبيقية، ووضع برامج للحوار والتثقيف 

املجتمعي للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان والدميقراطية والتسامح يف قبول اآلخر يف دور العبادة ولدى املؤسسات الدينية والثقافية. إن تعزيز 

قدرات املجتمع املدين وموارده هو رشط مسبق لزيادة املشاركة الشعبية يف صنع القرار، ومن هنا كان الرتكيز عىل أهمية تشجيع الحوار بني 

مؤسسات املجتمع املدين والحكومة عىل الصعيد الوطني.

الرتاث من  املحلية يف عمليات صون  املجتمعات  الرسمية يف األردن مشاركة  الجهات  الصادرة عن  وقد كفلت األنظمة والتعليامت 

خالل الجمعيات املحلية املشكلة من قبل الجامعات واملجتمعات واألفراد، ويتم متابعتها دورياً من قبل الجهة املعنية مبا يكفل استمراريتها 

ويحافظ عىل شخصيتها االعتبارية.

املجتمعات واملجموعات هي نفسها القادرة عىل تحديد عنارص تراثها الثقايف غري املادي والتعريف بها، وبالتايل تحديد آليات وطرائق 

نقلها إىل األجيال القادمة، إذ ال ميكن أن نضع تراثا ما موضع مقارنة مع تراث آخر ألغراض تقييمه من حيث الكم أو النوع أو األهمية، وقد 

جاءت االتفاقية )2003( واضحة يف رضورة مشاركة األفراد والجامعات واملجموعات يف تنمية أي عنرص من عنارص تراثها الثقايف غري املادي، 

إذ إنها هي وحدها التي ميكنها التعامل مع تراثها الخاص بها، وال بد من اإلقرار بأن أي عملية لصون الرتاث الثقايف غري املادي يجب أن 

تبدأ مبرحلة تعريف العنرص الرتايث، ومن ثم التعرف به وتوثيقه، وتحديد ميادين ظهوره، ومعناه الثقايف، ووظائفه واستعامالته االجتامعية، 

والفئات الحافظة لها، وحالته.

وحامليها  الجغرافية  أماكنها  إىل  البلد  يف  املنترشة  املادي  غري  الثقايف  الرتاث  عنارص  تحديد  عمليات  تقرتن  أن  ينبغي  األردن،  ويف 

ومجتمعاتها، عىل أن ييل ذلك عمليات الحفظ والحامية والصون، ثم النقل، واملرحلة األخرية، ال تتأىت إال بنسق تربوي تعليمي، ميكن تحقيقه 

إما بالوسائط الرسمية أو غري الرسمية، فيعمل ذلك عىل إعادة إنعاش ذلك العنرص الرتايث.
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وملا كان األردن يف هذه املرحلة مير كبقية دول العامل يف مرحلة العوملة الحرجة التي ال تعرف عواقبها املقبلة مستقبالً، فإنه ال بد من 

االعرتاف بقصور الوعي لدى اإلنسان األردين، وعدم قدرته عىل التعرف إىل الرتاث الثقايف غري املادي الذي يشكل جزءا من هويته الوطنية. 

إضافة اىل أن العاملني يف هذا املجال ال ميتلكون الخربة التي متكنهم من النهوض بأعامل الصون والحفظ باإلضافة إىل ندرة األدوات العلمية 

املتاحة التي تعرتض سبيل تحقيق الهدف املنشود.

إن انخراط املجتمعات واملجموعات يف عمليات التوثيق الثقايف مسألة مهمة لكشف منهجيات جديدة متكن أفرادها من اتباعها مبا 

يتناسب مع خصوصيات تراثهم، يضاف إىل ذلك تنظيم ورشات حول طرائق إنشاء قوائم الجرد يف املجتمعات نفسها التي تحمل الرتاث 

الثقايف غري املادي، كمنهاج لتطوير طرائق تشاركيه للوصول إىل أفضل السبل يف حفظ الرتاث وصونه، ودعم الكبار من حملة الرتاث الثقايف 

غري املادي يف تلك املجتمعات ليكونوا معلمني ومدربني للرتاث الثقايف غري املادي يف مجتمعاتهم، وتقوية العالقة بني املجتمعات الحاملة 

للرتاث واملعاهد املعنية بأبحاث الرتاث، وذلك حسب نص املادة السادسة/ البند األول من الدستور األردين الذي ينص عىل أن " األردنيون 

أمام القانون سواء ال متييز بينهم يف  الحقوق والواجبات وإن اختلفوا يف العرق أو اللغة أو الدين" . وبناء عليه تم وضع قوانني وأنظمة 

وتعليامت تحكم إنشاء مراكز بحوث ومعاهد سواء بشكل فردي أو جامعات أو جامعات وقوانني لتشكيل الجمعيات الثقافية املحلية يف كل 

مناطق األردن التي تعمل بحرية ضمن اإلطار العام للدولة، وقد تم بالفعل تأسيس مراكز ودراسات يف معظم الجامعات األردنية وجمعيات 

تعنى بالرتاث الثقايف .

وكذلك فقد أولت الدولة األردنية اهتامماً خاصاً بحرية الباحثني سواء أكانوا أفراداً أم جامعات وطورت سلسلة من املواثيق والصكوك 

والدساتري الوطنية التي تشتمل رشوطا وسياسات اجتامعية وسلوكية تقوم عىل إدارة العالقة التبادلية بني اإلنسان والرتاث.

وقد برز العديد من الباحثني يف مجال الرتاث يف األردن ولكن كانت جهودهم فردية تفتقد إىل صيغة العمل الجامعي الرسمي املنظم.

تنبه األردن منذ ما قبل عام 2005م إىل أهمية صون الرتاث غري املادي، وكانت أوىل تجارب األردن برتشيح الحيز الثقايف لبدو البرتاء 

ووادي رم ضمن قامئة للصون العاجل، وقد تم إعالن هذا الحيز من روائع الرتاث الثقايف اإلنساين عام 2005م من قبل مدير عام اليونسكو، 

وانطلقت مسرية صون الرتاث الثقايف غري املادي من تلك النقطة. وكانت البداية باستمرارية املسرية بخطة عمل لصون الحيز الثقايف لبدو 

البرتاء ووادي رم.

بدأت خطة العمل عام 2007م وانتهت عام 2008م كمرشوع، وتم إعدادها للبناء عىل املبادرات املحلية لحامية وتعزيز وتطوير “الحيز 

الثقايف للبدو يف منطقة البرتاء ووادي رم”.

ومتحورت خطة العمل حول مرشوعني:

• جمع ونقل الرتاث الشفوي لألجيال القادمة.	

• نقل وتبني املعرفة وكيفية التعامل مع اإلبل وكيفية النسج، بوصفهام دعامتي الثقافة البدوية.	

وهدفت الخطة إىل إبراز الرتاث الثقايف الشفوي للمجتمعات البدوية يف منطقة البرتاء ووادي رم وإعادة بناء الحيز الثقايف واالهتامم 

باملكان يف املجتمعات البدوية، وذلك من خالل دعم وصيانة وإحياء الرتاث الشفوي وغري امللموس للبدو يف منطقة البرتاء ووادي رم، وتكليف 

أفراد املجتمع املحيل بنقل الرتاث املحيل لألجيال القادمة، وإنشاء مشاريع ريادية يسهل البناء عليها يف برامج املدى البعيد والعمل كمحفز 

للعملية االستشارية لحامية وتوثيق ونقل الرتاث البدوي الشفوي وغري امللموس.

وقد تم من خالل هذا املرشوع تشكيل لجنة وطنية للرتاث الثقايف غري املادي منبثقة عن اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة 

والعلوم يف وزارة الرتبية والتعليم، والعمل عىل إعداد إسرتاتيجية وطنية للرتاث الثقايف غري املادي.
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وقد تم البدء بإرشاك الجامعات يف األردن يف هذا املجال من خالل تأسيس مركز سمو األمرية بسمة بنت طالل ألبحاث الرتاث الثقايف 

غري املادي يف جامعة الحسني بن طالل الذي يعنى مبنطقة جنوب األردن بشكل عام والبرتاء ووادي رم بشكل خاص، وليصبح هذا املركز 

منوذجاً لتطبيقه يف جامعات أخرى يف جميع أنحاء األردن. وتتمثل مهامه يف:  

دعم عملية تحديد وتوثيق الرتاث الثقايف غري املادي يف األردن بغرض التعرف إىل العنارص الخاصة املكونة للرتاث الثقايف غري املادي . 1

وفهم عمليات تغري الرتاث من خالل:

تيسري توثيق الرتاث الثقايف غري املادي عن طريق نرش املعرفة التقنية وتوفري املعدات والبنية التحتية الرضورية.	•

إجراء عمليات الحفظ والرتميم والتحويل الرقمي لبيانات الوسائط املتعددة املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي املعرضة للخطر.	•

وضع قوائم الحرص إلعداد الرتشيحات لإلدراج عىل تلك القوائم.	•

بناء بوابة إلكرتونية عىل شبكة اإلنرتنت يكون من شأنها تيسري االتصال بني املنظامت املعنية ودور املحفوظات املختصة بالرتاث 	•

الثقايف غري املادي القامئة بالفعل.

إعداد وتشغيل الربامج واملوارد التعليمية بغية كفالة النقل املستمر للرتاث غري املادي.	•

إعداد مناهج لبث الرتاث الثقايف غري املادي لدى الناشئة وتوعية الناس بأهميته.	•

توفري دورات تدريبية للمهنيني يف مجال صون الرتاث الثقايف غري املادي.	•

إعداد برامج تدريبية بوساطة اإلنرتنت من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال.	•

تعزيز نرش الرتاث الثقايف غري املادي بغرض توعية الجمهور وخاصة جيل الشباب بأهمية الرتاث الثقايف غري املادي من خالل ما يأيت: . 2

تشجيع تنظيم األحداث العامة مثل العروض الفنية واملعارض.	•

إعداد املضامني الثقافية التي ميكن استخدامها كمواد ترويجية أو تجارية للتوعية.	•

نرش الكتب واملواد السمعية البرصية املعنية بالرتاث الثقايف غري املادي.	•

تشجيع املؤسسات العامة عىل اعتامد النظم القانونية واإلدارية املالمئة وصياغة سياسات متنوعة لحامية الرتاث الثقايف غري املادي.. 3

تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي بني املنظامت املعنية بالرتاث الثقايف غري املادي بغية تبادل املعلومات واملعارف بشأن صون الرتاث . 4

الثقايف غري املادي من خالل اآليت:

تكوين شبكة وطنية ودولية بني املامرسني والخرباء واملسؤولني يف مجال الرتاث الثقايف غري املادي.	•

تشغيل مجموعة من اختصاصيي الرتاث الثقايف غري املادي بغرض كفالة التنفيذ الفعال ألنشطة الصون.	•

املعنية ودور 	• األردنية  األردنية وغري  الهيئات  بني  االتصال  تيسري  يكون من شأنها  العنكبوتية  الشبكة  إلكرتونية عىل  بوابة  بناء 

املحفوظات املختصة بالرتاث الثقايف غري املادي القامئة بالفعل. 

كانت الجهود التي تعنى بالرتاث الثقايف غري املادي عىل مدى السنوات املاضية مبعرثة وفردية وغري واضحة املعامل يف ما يخص هذا 

الرتاث لعدم وجود هيئة واحدة معنية بجمعه وتوثيقه، فقد عملت مراكز الدراسات يف الجامعات كمركز  لتوثيق الرتاث يف الشامل يف 

جامعة الريموك ) بشكل فردي (.

األردن كالجمعيات الرشكسية واألرمنية والدرزية، فقد أسست مراكز  املختلفة يف  العرقية  التي تعنى برتاث األصول  الجمعيات  أما 

تعليمية خاصة بها تدرس لغاتها وتراثها وتصونه، مام استوجب إنشاء هيئة خاصة معنية بالرتاث لها تعليامت وأنظمة خاصة بها لتشكل 

مظلة للعمل الرسمي، وهي مديرية الرتاث الثقايف غري املادي التابعة لوزارة الثقافة.

أما آلية عمل هذه املديرية فستعتمد بشكل خاص عىل مديريات الثقافة واألفراد واملجتمعات يف جميع مناطق اململكة لجمع وصون 

الرتاث لكل مجتمع، ومبا يضمن مشاركتهم الفاعلة. وستشمل تعليامت هذه املديرية ضمن رؤيتها املصطلحات والتعابري الشفوية التقليدية، 
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واللغة املستخدمة والفنون األدائية، واملامرسات االجتامعية، والطقوس والشعائر االحتفالية، واملعرفة واملامرسات املتعلقة بالطبيعة والكون 

والحرف التقليدية والفلكلور.

إن إنشاء نسق تعليمي يعتمد عىل االعرتاف بقيمة الرتاث، وتطوير أسس قانونية لخلق رشوط مثالية لألطفال والناشئة لتعلم الرتاث 

ونقله، عالوة عىل التعاون والتنسيق بني الوزارات املختلفة، كالرتبية والتعليم، والثقافة، والتنمية االجتامعية، والبلديات، والهيئات الحكومية 

وغري الحكومية واملراكز الثقافية واملدارس، سيؤدي إىل إنشاء نظام مؤسيس يشتمل عىل الجهات املذكورة، إضافة إىل غريها، كدعائم لهذا 

النظام، وستستدعي هذه املنظومة تطوير نظام مايل للتعليم غري الرسمي يف الرتاث عىل املستوى الوطني.

وغريها  املدارس  من  املختلفة  األمناط  تشتمل عىل  شبكة  إقامة  الرتبوية،  األنساق  الرتاث يف  لتضمني  املساندة  األخرى  العوامل  من 

من املؤسسات الثقافية والتعليمية، بحيث تعمل عىل وضع إسرتاتيجيات وسياسات حول تعليم عنارص الرتاث الثقايف غري املادي لألطفال 

املنطلق ستمثل  الرتاثية، ومن هذا  الفعاليات  الناس يف  الفئات من  والشباب والحرص عىل نقلها، مام يهيئ ظروفا مناسبة الشرتاك هذه 

املدرسة مصدرا أو مركزا ثقافيا ال يقترص عىل تعليم املواد العادية اليومية، بل يتعداه إىل أمناط ومواد تعليمية أخرى تشمل الرتاث الثقايف 

غري املادي للبلد نفسه.

ويف هذا اإلطار ميكن ضامن اإلدارة املؤسسية إلقامة االحتفاالت املدرسية يف حقل الرتاث، وتطوير برامج للرتبية وبث عنارص الرتاث 

الثقايف غري املادي يف املناهج املدرسية، كتضمني الحرف اليدوية والغناء التقليدي والشعبي وأدواتها يف مواد الفنون، ورمبا تطوير مناهج 

منفصلة حول الرتاث.

توظيف  يف  املعلمني  كفاءة  تطوير  خالل  من  املدرسية  املناهج  يف  املادي  غري  الثقايف  الرتاث  مفاهيم  إدماج  عىل  العمل  بدأ  وقد 

إسرتاتيجيات تدريسية تهدف إىل دمج هذا الرتاث سواء من خالل األنشطة املساندة للمناهج، أو بتقوية روابط املدرسة باملجتمعات املحلية 

لزيادة الوعي حول أهمية هذا الرتاث وربطه بالهوية الوطنية، ثم إنتاج مجموعة من الوسائل التعليمية السمعية والبرصية؛ ليتم توظيفها 

يف تدريس مفاهيم الرتاث الوطني.  

 5- الرتويج والتوعية والتثقيف وغري ذلك من التدابري.

• الربامج التثقيفية التوعوية لنرش املعلومات املوجهة للجمهور وخاصة الشباب ومدى إدماج الرتاث غري املادي يف املناهج الدراسية 	

عىل الرغم من الحاجة إىل وجود مظلة تنسيقية رسمية ومنهجية منظمة  للمحافظة عىل الرتاث غري املادي وتوثيقه، فإن هناك 

عدداً من الجهود الرسمية وغري الرسمية التي تبذل يف هذا املجال. 

وزارة الرتبية والتعليم . 1

• عقد ورشة عمل عن أفضل املامرسات لدمج الرتاث غري املادي يف املناهج املدرسية بالتعاون مع مكتب اليونسكو يف عامن. 	

• تشكيل لجنة من الخرباء من أجل وضع املبادئ األساسية للعمل عىل دمج الرتاث غري املادي مبنهجية منظمة يف املناهج املدرسية 	

ومتكني املدارس من التعرف إىل التقاليد املحلية وإتاحة مجال أكرب النتقال املعرفة املبنية عىل الرتاث غري املادي. 

• تقوم مديرية املناهج بتوفري املناهج املتخصصة يف حقول عدة وخاصة يف مجال الرتاث املادي الذي يتضمن عادة الفضاء املحيط 	

بالواقع من أحداث وحكايات مرتبطة به، وكذلك توفر املتخصصني يف مجال الرتاث، ويتم التعاقد مع اآلخرين من خارج املديرية 

لتوفري كفاءات علمية مدربة إلنجاز املطلوب.

  املؤسسات التي تعمل يف مجال الرتاث غري املادي وإنجازاتها 	

• تقوم وزارة السياحة واآلثار بتنظيم املهرجانات املحلية وتعزيز التعاون والتفاعل مع املجتمع املحيل وإقامة املهرجانات واألمسيات 	

الشعرية.
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• تقوم رابطة الكتاب األردنية بنرش مجموعات قصصية وروائية لألردن وإلقاء املحارضات حول الرتاث.	

• تقوم وزارة الثقافة بتنفيذ مرشوع الذخرية العربية لتوثيق النتاجات الثقافية، والفكرية، والعلمية بالتعاون مع املؤسسات الوطنية، 	

واألفراد وكذلك تقوم بإقامة املهرجانات الرتاثية والشعبية مثل مهرجان جرش.

• العامل، 	 الرتاثية يف  تقوم USAID بالعمل مع املجتمع املحيل واملجموعات املحلية واملؤسسات للرتويج لوادي رم كأحد املواقع 

وكذلك بالتنسيق الستضافة مجموعة وداد قعوار للرتاث التقليدي والنسيج واملجوهرات يف أحد املتاحف وعرضها للعامة.

• يقوم نادي الجيل الجديد باملحافظة عىل املوروث الثقايف القوقازي من رقص وغناء ولغة وعادات وتقاليد ونرشها لدى األفراد 	

املعنيني.

• يقوم البنك األهيل بالرتويج لنقود مدينة عامن عرب العصور التاريخية من خالل املتحف الذي يتبع للبنك ويقوم كذلك بتوزيع 	

“بروشور املتحف”. 

• تقوم مؤسسة عبد الحميد شومان بإقامة الندوات والورش العلمية والثقافية بالتعاون مع الجامعات واملؤسسات الوطنية واملراكز 	

العلمية والثقافية.

• تقوم صحيفة الغد بنرش موضوع واحد عن الرتاث عىل األقل يف كل عدد من أعداد الصحيفة. 	

• تقوم مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردين بتقديم برامج حول الرتاث مثل: اعرف بالدك- بيتي )البيت العريب( مهرجانات )مهرجان 	

ترايث( – إحياء املهن الرتاثية القدمية.

• تقوم مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون بتقديم برامج تراثية يف املؤسسة تتضمن فقرات عن عادات وتقاليد البلد وإنجازاتها من خالل 	

تبادل برامجي مع الدول املتقدمة مثل فرنسا. 

• لدى الصحف األردنية ملحقات أسبوعية تتناول القضايا الثقافية املختلفة يف األردن كجريدة الرأي والدستور. وتقوم أحيانا بنرش 	

بعض املواد عن الرتاث الثقايف غري املادي يف األردن إما عىل املستوى النظري أو املستوى العميل )ميكن الرجوع للرابطني التاليني:

http://www.alrai.com

http://www.jordantimes.com

• بالنسبة للمتاحف، فقد كشفت الدراسة املسحية أن املتاحف األردنية ما زالت غري قادرة عىل التعامل مع القضايا املتعلقة بالرتاث 	

الثقايف غري املادي يف األردن. ولكن نعتقد أنه من الواضح، عند تعريف املتحف أنه مؤسسة، أن إضافة الرتاث الحي - مثل بعض 

عنارص الرتاث الثقايف غري املادي السائدة يف املجتمع – إىل أنواع املجموعات املسؤولة عنها املتاحف حاليا قد يكون له تأثري ديناميك 

عىل كليهام. )معوقات(.

	 تدابري للنهوض بالرتاث الثقايف غري املادي

• ينبع الحامس باالهتامم بالرتاث غري املادي من إمياننا بأنه ميكن تطبيق اآلليات املختلفة املتبعة لنقل املعارف املتعلقة بالرتاث 	

الثقايف غري املادي عىل مامرسات متنوعة، وأنه ميكن تعريف النظام التعليمي بأنه اإلمكانات واآلليات الحقيقية التي يتم من 

خاللها نقل املعارف الخاصة بالجوانب املتعددة للرتاث الثقايف غري املادي. وستأخذ اللجنة الوطنية التي شكلتها وزارة الرتبية بعني 

االعتبار قدرات املناهج ومدى اهتاممها بتعليم طلبة املدارس التقاليد املحلية والشعبية لبلدانهم، وتوسيع دائرة نقل املعارف 

املبنية عىل الرتاث الثقايف غري املادي.

• ويعتقد أيضا أن التعليم بشقيه النظامي وغري النظامي يلعب دورا مهامً يف تعزيز التوعية بأهمية الرتاث الثقايف غري املادي، وتأكيد 	

رضورة نقله ضمن إطار املجتمعات التي تحمل هذا الرتاث داخل نطاقها وخارجه كذلك، وميكن العمل عىل دمج الرتاث الثقايف غري 

املادي يف املناهج املدرسية يف جميع مراحل التعليم بدءا باملرحلة األساسية ومرورا بالتعليم الثانوي، وليشمل تعليم الكبار ضمن 

إطار التعليم غري النظامي. وقد تتشارك جميع األطراف التي تهتم بالرتاث الثقايف غري املادي وتتعاون املجتمعات واملجموعات 

فيام بينها للتوصل لتأسيس مرشوعات تربوية وتقوم باإلعداد لها وتطبيقها بهدف صون هذا الرتاث واملحافظة عليه. ومنها ما يأيت:
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1( يدرك الطلبة أهمية الرتاث الثقايف غري املادي إضافة إىل امتالكهم ملعلومات كافية عن االتفاقية الخاصة بالرتاث الثقايف غري 

املادي، وعىل مستوى التعليم العايل ميكن تحقيق أحد أهداف االتفاقية من خالل استثامر قدرات الطلبة يف الجامعات األردنية 

للتوصل إىل وسائل دعائية تؤدي إىل تعزيز إدراك املجتمع ألهمية الرتاث الثقايف غري املادي، و من ثم االعتامد عىل هذه الوسائل 

يف األنشطة  الرتويجية داخل األردن وخارجه. ويسهم الطلبة يف هذه األنشطة مثل عمل الرسوم املتحركة والنرشات وامللصقات 

واملواد التعليمية والدمى.

وقد يتم توجيه الدعوة إىل الخرباء لاللتقاء مع الطلبة وتقديم النصائح لهم حول كيفية تطوير عملية استخدام املواد التعليمية 

والرتويجية املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي اتفاقية بصون هذا الرتاث.أما املشاركون يف تأليف الكتب واملناهج فيقومون بإعداد 

مسودات للمناهج، وتتم مراجعتها بوساطة خرباء يف هذا املجال، ثم يجري اختبارها وتجريبها يف الغرفة الصفية، ومن خالل هذه 

العملية ميكن تعزيز وعي الرتبويني وإدراكهم للرتاث الوطني الثقايف غري املادي. ويلعب الخرباء يف حقل هذا الرتاث ومامرسوه 

من مختلف أرجاء األردن دوراً مهامً يف مساعدة املعلمني عىل ابتكار طرق تدريس فاعلة لدمج الرتاث الثقايف غري املادي لتعليم 

املواد الدراسية املختلفة يف املدارس. وليس هذا فحسب، بل يشارك مامرسو الرتاث غري املادي املحليون يف بعض الدروس يف الغرف 

الصفية بإثراء املواد الدراسية باملعلومات التي تعيد للثقافة املحلية قيمتها وأهميتها.

2( تساعد عملية رشح مفاهيم وعنارص الرتاث الثقايف غري املادي للطلبة وطريقة عرضها لهم عىل إظهار أهمية هذه العنارص 

خاصة وأنه قد سبق لهم أن تعرفوا عليها من آبائهم من كبار السن حولهم، باإلضافة إىل مساعدة طلبة آخرين عىل التعرف إىل 

موروث شعبي مل يسمعوا عنه من قبل من أرسهم.

3( تتحمل املدرسة العبء األكرب يف تكليف الطلبة إلجراء دراسات وبحوث ميدانية عن تراثهم الثقايف غري املادي ، وتنظيم معارض 

حول الرتاث مبشاركة املدارس واملجتمع املحيل ،ويساعدهم هذا عىل التعرف إىل أدوات متكنهم من التعرف إىل تراثهم وعرضه 

بهدف إحيائه والرتويج له.

4( يشجع إرشاك طلبة املدارس يف املسابقات الوطنية السنوية عىل التعرف إىل عنارص تراثهم ممن هم أكرب منهم سنا يف املجتمع 

املحيل، وبذلك يتولد لديهم اإلحساس بتقدير قيمة هذا الرتاث، ويساعد تقديم الجوائز للفائزين عىل تحفيز الطلبة للقيام بإجراء 

البحوث النوعية بالتعاون مع الكبار الذين يروون الرتاث الثقايف غري املادي. 

5( ميكن نرش النتائج التي توصل إليها الطلبة من خالل البحوث والدراسات امليدانية بالتعاون مع مامريس الرتاث يف كتب تتضمن 

بعض عنارص الرتاث الثقايف غري املادي.

6( ميكن أن تكون املعارض التي يجري تنظيمها ذات فائدة جّمة للمعلمني يف إصدار أدلة مفيدة عن الرتاث الثقايف غري املادي، 

وميكن أن تتضمن هذه األدلة دراسة حالة لبعض املجموعات أو الفئات التي تعيش يف مختلف املناطق يف األردن.

	 دور املراكز املجتمعية واملتاحف ومراكز التوثيق والهيئات األخرى يف تعزيز التوعية بالرتاث الثقايف غري املادي

•  من املتعذر التوصل إىل نتائج وفكرة واضحة حول الدور الذي تقوم به املراكز املجتمعية واملتاحف واألرشيف والهيئات األخرى 	

يف تعزيز التوعية بالرتاث الثقايف غري املادي يف األردن نظرا ألن مفهوم الرتاث الثقايف غري املادي ما يزال يكتنفه بعض الغموض.

بيد أن هذا األمر يحظى باهتامم كبري من الحكومة يف األردن، انطالقا من رغبتها يف أن يكون التعاون مع املجتمع املحيل يف صلب 

اهتاممها وأولوياتها لصون الرتاث الثقايف غري املادي ودعم عملية التنمية املستدامة. ففي مجال السياحة عىل سبيل املثال تشارك 

املراكز املجتمعية يف تعزيز التوعية بأهمية املشاركة يف وضع الخطط الهادفة لتطوير السياحة وتطبيقها، حيث من شأن هذا أن 

يزيل الجوانب السلبية التي قد تنشأ يف قطاع السياحة . هذا إضافة إىل أن التخطيط يؤدي إىل جني املكاسب العائدة من السياحة 

وانعكاسها عىل املواطنني.
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• وكذلك تستطيع املراكز املجتمعية أن تلعب دوراً مهامً يف عملية التوعية حول مشاركة األفراد يف التخطيط للفعاليات االجتامعية، 	

وتستطيع الهيئات املشابهة لهذه املراكز واملنظامت املجتمعية املستقلة توفري منح لدعم مجموعة من أنشطة التوعية التي تم 

تحديدها وتنفيذها من قبل املواطنني. وميكن اعتبار جهودهم يف عملية التوعية فعالة حيث إنهم يشكلون نوعا من الرشاكات بني 

منظامت املجتمع املدين املحلية، والهيئات الحكومية.

	 إسهام وسائل اإلعالم يف التوعية )اإلذاعة، والتلفزيون، واألفالم، واألفالم الوثائقية، واإلنرتنت، واملطبوعات
املتخصصة، ...الخ(

تستطيع تكنولوجيا االتصاالت يف وقتنا الحارض تسهيل وإثراء نرش الرتاث الثقايف غري املادي والتوعية بأهميته من خالل:

األفالم، واألفالم الوثائقية، واإلذاعة التي من املمكن أن تزود عامة الشعب مبعلومات عن أهمية الرتاث الثقايف غري املادي. فبعض . 1

األفالم الوثائقية عن الرتاث األردين الثقايف غري املادي، ودون إدراك ملفهوم الرتاث الثقايف غري املادي الوارد يف االتفاقية، معروفة لدى 

األردنيني. وتقوم مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية باستمرار ببث أفالم وثائقية عن الحياة الشعبية يف األردن. وبعد املصادقة 

عىل االتفاقية، تم إجراء مقابالت مع بعض الخرباء األردنيني تتعلق باالتفاقية والرتاث الثقايف غري املادي كام هو معرف باالتفاقية 

لرشح األمور الرئيسية املتعلقة بها.

وتقدم التكنولوجيا الحديثة وسائل معزىَزة لعملية التوعية، وصون وتجديد الرتاث الثقايف غري املادي، وخاصة العنارص املعرضة . 2

لخطر التعرية )التآكل( والزوال. وتستطيع كذلك تسهيل الفرص الرتبوية والتثقيفية، وتعزيز التبادل الثقايف.

3 . - عامة  إلسهامات  متاحا  يكون  بحيث   – املادي  غري  الثقايف  الرتاث  ملصادر  بيانات  قواعد  إلكرتوين  موقع  خدمة  إنشاء  سيوفر 

ويستطيع أن يعزز عملية التوعية. وتستطيع الوسائط الرقمية املساعدة يف متثيل الحيز والرتاث الثقايف، وكذلك تلك التي تنطوي 

عىل استخدام نظم املعلومات الجغرافية GIS واألجهزة الخلوية.

	الدور القيادي يف الرؤية والتوعية املعَززة للرتاث الثقايف غري املادي للفعاليات التي تشكل مصدر دخل لألردن

• تستطيع الرؤية والتوعية املعزىَزة للرتاث الثقايف غري املادي أن تكون مصدرا للدخل. ويجب أن تأخذ العوامل الرئيسية التي تسهم 	

املادي بعني االعتبار وأن تكون مصدرا للدخل، ومبشاركة من املجتمع وخاصة  الثقايف غري  بالرتاث  يف نجاح أي مرشوع متعلق 

املعنيني بالثقافة أنفسهم مثل الحرفيني إذ إنهم أفضل من يعرف عن الحرفة. ويجب كذلك وضع الرشوط بحيث يستطيع املعنيون 

بالرتاث الشعبي الوصول إليه، واالستفادة منه يف ثقافاتهم الخاصة بهم، واالستمرار يف تعزيز وإيجاد قيم ثقافية جديدة.

• وإذا ما تطرقنا إىل بعض التفاصيل بتناول الرتاث الثقايف غري املادي لتوفري الدخل، نستطيع أن نفرق بني الفنون األدائية ألغراض 	

تجارية وتلك غري الربحية. إن العنرص األردين للفنون األدائية ألغراض ربحية هو الدبكة التي تؤدى يف املناسبات االحتفالية يف 

األعراس كمصدر للدخل. وواحدة من عنارص الفنون األدائية غري الربحية هو الحكايات والقصص الشعبية املندثرة، وميكن تحويلها 

إىل عنرص مدر للدخل إذا تم نرشها بوسائل مختلفة من خالل الكتب، أو األفالم، أو املرسحيات. ويف مجال الحرف، يجد الشباب 

صعوبة يف حفظ الحرف إذا مل يكن لها مردود مايل كاف. ولذلك فمن الصعب عىل أي حريف متخصص أن يجد شابا يرث عنه حرفة 

تقليدية معينة. 

• الكثري من الحرف اليدوية يف األردن معرٌض للخطر، فالعمل فيها يتطلب وقتاً وجهداً مام يجعلها غري مربحة. فعىل سبيل املثال 	

التطريز التقليدي و نسج السجاد البدوي يف األردن يف وضع حرج للغاية، حيث إن النسيج والتطريز اآليل أرسع وأرخص سعراً.  

ومثة مشكلة أخرى تتمثل يف صعوبة الحصول عىل أدوات وأجهزة يدوية جيدة الصنع، التي هي نفسها تصنع بطريقة يدوية، وهذا 

مشابه للمشكلة يف فنون األداء التي تؤدى من قبل الفريق، والتي يضعفها األجرة غري الكافية ألعضاء الفريق. لذلك يجب إطالق 
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حمالت التوعية حول الفرص املتاحة الستخدام الرتاث الثقايف غري املادي يف التنمية االقتصادية. وميكن تحقيق هذا الهدف من 

خالل تطوير دراسات الحالة واملواد املرجعية التي تعكس املبادرات الوطنية والدولية، باإلضافة إىل املشاركة مع القطاعات الداعمة 

لألعامل التجارية لتطوير الرتاث الثقايف غري املادي. وعالوة عىل ذلك، تشجيع وتعزيز املهارات التقليدية، واملامرسات، والربامج  

الدولة  الثقافية. وينبغي عىل  السياحة  املادي يف إسرتاتيجية  الثقايف غري  الرتاث  الرتويجية، وضامن شمول  السياحية، واملبادرات 

ضامن شمول فرص التبادل املتاحة لجوانب الرتاث الثقايف غري املادي يف خطتها اإلسرتاتيجية للتبادل الثقايف. وينبغي أن تشجع 

السلطات أيضا إدراج املرشوعات واملامرسني للرتاث الثقايف غري املادي يف املعارض التجارية ودمج املهارات/ العروض التقليدية يف 

الربامج السياحية التنموية.

	 عنرص "الفضاء الثقايف للبرتاء ووادي رّم" يف القامئة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للبرشية، ودورها يف ضامن
رؤية أفضل للرتاث الثقايف األردين غري املادي والوعي بأهميته، وتشجيع الحوار الذي يحرتم التنوع الثقايف

األردن مقتنع بأن بوسع القامئة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي أن تطور األفكار بشكل غري مبارش لإلفادة من قوى العوملة يف تعزيز 

التفاهم واحرتام تراث اآلخر غري املادي فيام بني املجموعات واملجتمعات املحلية.  وقد يواجه نرش القامئة التمثيلية االنتباه إىل الطرق التي 

ميّكن بها الجمهور من التطرق إىل مختلف أنواع الرتاث الثقايف غري املادي. وأن يكتسب كل مجتمع بعض الدالئل عىل االختالفات والتنوعات 

الحضارات  فإن  اآلخرين،  لرتاث  املتبادل  التفاهم  تحقق  وإذا  األساسية.  اإلنسان  حقوق  من  بوصفها  بها  االعرتاف  ينبغي  التي  الثقافية، 

والثقافات سيكون لها فضاء أقل يف محاولة ادعاء الكامل لنفسها، بل يتحقق هذا الكامل بالتفاعل مع تراث الشعوب األخرى.  وعىل املستوى 

املحيل األردين، فإن إدراج "الفضاء الثقايف للبرتاء ووادي رم" عىل القامئة التمثيلية يجب أن يشجع فئات املجتمع األردين عىل نقل الرتاث 

والتسليم بأهمية تراثهم الثقايف غري املادي والسعي نحو تسجيله وتوثيقه والتوجه نحو إعداد القوائم التمثيلية التي هي بحاجة ماسة إىل 

الحامية وفقاً للبنود التالية: 

	  وضع القوائم التمهيدية

أ( القامئة التمثيلية لرتاث الثقايف غري املادي : 

1( معرفة تقنيات نسيج السجاد البدوي التقليدي.

2( األزياء األردنية التقليدية.

3( التطريز التقليدي يف األردن.

4( ألعاب األطفال التقليدية يف األردن.

5( الفضاء الثقايف للحياة يف املناطق الريفية يف شامل األردن.

6( املطبخ األردين التقليدي.

7( الرتاث الشفهي واملظاهر الثقافية للرشكس والشيشان والفئات األخرى يف األردن.

8( الفضاء الثقايف لبدو البادية األردنية الشاملية الرشقية. 

9( الغناء الريفي متعدد األلحان يف املناطق الريفية يف شامل األردن.

10( أغاين األعراس يف األردن.

11( حرفة التداوي من خالل التامئم.

12( أغاين الفالحني والبدو األردنيني. 

13( الرقص الفولكلوري األردين. 
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14( رؤية كونية ومعرفة علم التنجيم لدى بعض األفراد يف األردن. 

15( ذاكرة األماكن والرتاث الحي للبدو والفالحني يف األردن. 

16( التقاليد واملامرسات املرتبطة باحتفاالت املسلمني واملسيحيني.

17( الخيمة البدوية وتصميمها.

18( الرواية الشعبية يف األردن. 

19( التقاليد واملامرسات املرتبطة بالحياة الرعوية يف األردن.

20( الحرف اليدوية الشعبية.

ب( قامئة الرتاث الثقايف غري املادي يف حاجة ماسة للحامية.

1( الغناء الشعبي واآلالت املوسيقية الشعبية يف األردن.

2( القضاء والقوانني العشائرية يف األردن. 

3( الخرافة واألساطري الشعبية للمناطق البدوية والريفية يف األردن. 

4( الطب الشعبي ومامرسو الطب الشعبي يف األردن. 

5( الشعر الفولكلوري األردين.

6( معرفة توزيع املياه يف جنوب األردن، مثل البرتاء ووادي موىس. 

6- التعاون الثنايئ ودون اإلقليمي واإلقليمي والدويل

يحرص األردن عىل التبادل الثقايف عىل املستوى الثنايئ واإلقليمي والدويل، ويشمل هذا التعاون املجاالت الثقافية بعنارصها وجوانبها 

كافة، حيث تم توقيع )16( اتفاقية وبرنامجاً تنفيذياً.

هناك تعاون مكثف ومميز بني األردن ودول الجوار العربية )اتفاقيات ثنائية( بحكم تشاطر الثقافات مع هذه الدول ويف هذا اإلطار 

نشري إىل الربنامج التنفيذي للتعاون الثقايف مع سوريا لألعوام 2008-2010 ومع الجمهورية العراقية من عام 2008-2010 ومع جمهورية 

مرص العربية خالل عامي 2007-2009 ومع جمهورية اليمن من 2007-2009 ومع دولة الكويت من 2008-2010 والجمهورية التونسية 

أثناء  الشعبية  الفنون  لفرق  تبادل  املادي من خالل  الثقايف غري  للرتاث  بالنسبة  ثنائية  اتفاقيات  التعاون  من 2009-2010. ويتضمن هذا 

املهرجانات الدولية وتبادل معارض للحرفيني وكذلك املشاركة يف املهرجانات املوسيقية التي تقام يف البلدان املشاركة، وهناك عالقات ثقافية 

متينة بني األردن والدول العربية واإلسالمية من خالل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم واملنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة. 

كام أن هناك تعاوناً ثقافياً مع العديد من املعاهد كاملعهد العريب يف باريس واملعهد العريب األفريقي. وشكلت رسالة عامن قاسامً مشرتكاً 

ونظام تعاون ثقايف بني الدول اإلسالمية وسطية الفكر. وعىل املستوى الوطني هناك مذكرة تعاون وتفاهم بني اتحاد الكتّاب واألدباء األردنيني 

والجامعة الهاشمية وجامعة الحسني بن طالل ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي وجامعة الرشق األوسط للدراسات العليا وجامعة آل 

البيت يف مجال الحفاظ عىل الرتاث املادي واملعنوي يف األردن.

وعىل املستوى الدويل هناك تعاون يف املجاالت الثقافية، فقد وقعت األردن عىل العديد من االتفاقيات الثقافية الدولية مع منظمة 

اليونسكو، وصادقت عىل اتفاقية حامية املمتلكات الثقافية يف حالة قيام نزاع مسلح بتاريخ 1957/10/2، وصادقت عىل االتفاقية الخاصة 

بالتدابري الواجب اتخاذها لحظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة بتاريخ 1974/3/15، وعىل اتفاقية 

حامية الرتاث الثقايف والطبيعي بتاريخ 1975/5/5، وصادقت عىل اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي بتاريخ 2006/3/24، وعىل اتفاقية 

حامية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف 2007/2/16، وعىل اتفاقية حامية الرتاث الثقايف املغمور باملياه بتاريخ 2009/12/2. كام وقعت 
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جامعة الحسني بن طالل يف شهر آذار 2009 عىل مذكرة تفاهم مع املؤسسة الوطنية الهندية للفنون والرتاث الثقايف يف نيودلهي، وستسهم 

االتفاقية يف رفد الجامعة بالخربات الالزمة إلدارة الرتاث الثقايف املادي وغري املادي سواء أكانت بالنسبة لبناء القدرات أو تعميق الوعي 

بأهمية الرتاث وقيمته.

ووقعت وزارة الثقافة مذكرة تفاهم مع معهد العامل العريب يف باريس عام 2007، ومع املجمع العريب للموسيقى عام 2008. وهناك 

اتفاقية بني وزارة الثقافة ومؤسسة I World اإليطالية لتنفيذ مرشوع “تنوع الرتاث الثقايف غري املادي” يف إطار التشارك األورويب املتوسطي.

وهناك تعاون عىل املستوى الدويل متثل يف الربامج اآلتية:

• برنامج تنفيذي للتبادل الثقايف بني اململكة األردنية الهاشمية وجمهورية الهند للسنوات 2008-2007.	

• الربنامج التنفيذي للتعاون الثقايف والعلمي بني اململكة األردنية الهاشمية وجمهورية الصني الشعبية للسنتني 2008-2007.	

• برنامج للتبادل الثقايف والعلمي بني اململكة األردنية الهاشمية وجمهورية كوريا الجنوبية للسنوات 2009-2007.	

• الربنامج التنفيذي للتعاون الثقايف والعلمي بني اململكة األردنية الهاشمية وجمهورية بلغاريا للسنتني 2008-2007. 	

• الربنامج التنفيذي للتعاون الثقايف والعلمي بني اململكة األردنية الهاشمية وجمهورية شييل للسنوات 2010-2008.	

• الربنامج التنفيذي للتعاون العلمي والثقايف بني اململكة األردنية الهاشمية وجمهورية أذربيجان للسنوات 2009-2007. 	

• اتفاق التعاون الثقايف بني اململكة األردنية الهاشمية وجمهورية الربازيل االتحادية يف عام 2008. 	

• اتفاق التعاون الثقايف بني األردن واألرجنتني يف ترشين األول/ أكتوبر 2008. 	

• برنامج تنفيذي للتعاون الثقايف والعلمي بني اململكة األردنية الهاشمية وجمهورية الصني الشعبية للسنوات 2008-2007.	

• برنامج تبادل ثقايف وعلمي بني اململكة األردنية الهاشمية وجمهورية كوريا الجنوبية لألعوام 2009-2007.	

• برنامج تنفيذي للتعاون الثقايف والعلمي بني اململكة األردنية الهاشمية وجمهورية بلغاريا للسنوات 2008-2007.	

• برنامج تنفيذي للتعاون الثقايف والعلمي بني اململكة األردنية الهاشمية وجمهورية تشييل للسنوات 2010-2008.	

• برنامج تنفيذي للتعاون العلمي والثقايف بني اململكة األردنية الهاشمية وجمهورية أذربيجان لألعوام 2009-2007.	

• توقيع اتفاقية تعاون ثقايف بني اململكة األردنية الهاشمية وجمهورية الربازيل االتحادية عام 2008.	

• توقيع اتفاقية تعاون ثقايف بني اململكة األردنية الهاشمية واألرجنتني يف شهر ترشين األول من عام 2008.	

ب - دراسة حالة إفرادية

"الحيز الثقايف للبدو يف منطقتي البرتاء ووادي رم" 

روائع اليونسكو للرتاث الشفوي وغري املادي للبرشية

يف 25 ترشين الثاين/نوفمرب 2005، أعلن السيد كويشريو ماتسورا، املدير العام لليونسكو، "الحيز الثقايف للبدو يف البرتاء ووادي رم "من 

ضمن روائع الرتاث الشفوي وغري املادي للبرشية". وكان الهدف من اإلعالن هو تشجيع الحكومات واملنظامت غري الحكومية واملجتمعات 

املحلية عىل تحديد وحفظ وتعزيز تراثها غري املادي. ويشجع اإلعالن أيضاً األفراد واملجموعات واملؤسسات واملنظامت عىل تقديم مساهامت 

بارزة يف إدارة الرتاث الثقايف غري املادي وصونه والنهوض به. 

التي يقطنونها، واملامرسات  الحيزات  البدو مع  التي تقيمها مجتمعات  الحية  العالقة  البرتاء ووادي رم  للبدو يف  الثقايف  الحيز  ويضم 

واألشكال التي يحصلون بها عىل املوارد كرعاة متنقلني وكعاملني يف الزراعة ومشتغلني باألنشطة املتعلقة بالسياحة. والعنارص الطبيعية والتي 
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هي من صنع اإلنسان هي التي تقرر وتلهم أشكال التعبري االجتامعية والروحية والفنية التي تصبح السامت املحددة لهوية أي قبيلة من 

القبائل. وتشكل هذه الهوية بدورها العالقة التي تقيمها قبائل البدو من البرتاء ووادي رم مع املجتمعات املحلية املجاورة من املشتغلني 

بالزراعة املقيمني يف أعايل هضبة األردن، ودورهم كوسطاء بني الزوار األجانب واملكان ذاته. 

ووفقا لهذه الفلسفة، أناطت الجمعيات املجتمعية يف منطقتي البرتاء ووادي رم بالصندوق الهاشمي األردين للتنمية البرشية - وهو 

أكرب منظمة غري حكومية يف األردن لها شبكة وطنية تتكون من 50 مركزاً إمنائياً مجتمعياً - مهمة إعداد خطة عمل لصون حيزها الثقايف 

وتعزيزه وتطويره يف املناطق األساسية للبرتاء ووادي رم. وتركز خطة العمل هذه التي متتد لفرتة 24 شهراً عىل حفظ الرتاث الشفوي وغري 

املادي ونقله بني األجيال، وعىل حفظ وتعزيز مهارات النسج التقليدية النسائية كمصدر للتنمية االقتصادية، وعىل األنشطة املتعلقة برتبية 

الِجامل واستعاملها التي تشكل "الركيزتني األساسيتني لثقافة البدو". وأشكال التعبري الثقايف الشفوي وغري املادي للبدو أغنى وأوسع من أن 

تشملها خطة عمل واحدة. ولهذا اتُفق مع املجتمعات املحلية وغريها من الرشكاء املؤسسني عىل إجراء األنشطة املختلفة للصون والتنمية 

يف شكل سلسلة من املشاريع املضطلع بها عىل الصعيد املجتمعي )انظر املرفق(، وفقاً للمعايري الواردة يف اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري 

املادي التي صّدق عليها األردن. 

وتقرتح خطة العمل الرتكيز عىل املكونات اآلتية: 

1- أشكال التعبري الشفوي: 

- الشعر.

- الغناء واملوسيقى والرقص.

- الحكاية )وبخاصة التاريخ واألساطري الشفوية املتصلة باملكان(.

- تسمية األماكن.

2- ركيزتان لثقافة البدو: 

- حرفتا صناعة الخيام والنسج.

- تربية الِجامل واستخدامها. 

النطاق الجغرايف والدميغرايف للمرشوع

• البرتاء موقع للرتاث العاملي. أنشئ منتزه البرتاء الوطني يف عام 1993، وميتد من املوقع األثري الرئييس إىل وادي عربة. وتديره حالياً 	

سلطة إقليم البرتاء، باشرتاك مهم من وزارة السياحة ودائرة اآلثار العامة وصندوق البرتاء الوطني )منظمة غري حكومية(. ويعيش 

السكان يف أكرب ست مدن رئيسية. واثنتان من هذه املدن )أم صيحون والبيضاء( مستوطنتان بدويتان باملعنى الدقيق للكلمة، 

وأما البقية فهي قرى قدمية يقطنها سكان يشتغلون بالزراعة، استقر بينهم يف اآلونة األخرية عدد من البدو. واملجموعات القبلية 

البدوية الرئيسية هي “العامرين” يف البيضاء وحولها )قرية وخيام وكهوف(، والبدول يف قرية أم صيحون ويف كهوف يف بعض 

املناطق الهامشية يف موقع البرتاء األثري، والسيديني يف السفوح الغربية لجبال الرشاة ويف وادي عربة. 

• وتتسم منطقة وادي رم بضعف دميغرافيتها. وهي من أكرث أرايض األردن هشاشة. وأعلنت الجمعية امللكية األردنية لحفظ الطبيعة 	

يف عام 1998 جزءاً منها منطقة محمية. ويتوىل إدارة املنطقة كلها اآلن سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة، مبشاركة عدد من 

الوزارات أو اإلدارات )السياحة واآلثار وغريهام(. 

• وتتناثر يف املنطقة خمس مستوطنات بناها البدو )واملستوطنات الرئيسية هي الديسة وقرية رم والشاكرية(، وعدد غري محدد من 	

الخيام )التي تختلف وفقاً للمواسم(، يف حني أن اإلقامة يف الكهوف أقل تطوراً عنها يف البرتاء وفيام حولها. ويقدر مجموع عدد 

السكان، وغالبيتهم العظمى من قبائل البدو، مبا ال يقل عن 000 18 نسمة. وتتكون املجموعات القبلية التي تعيش يف وادي رم 

من أجزاء متعددة من قبيلة الحويطات الكبرية )السويلحيني، والدبور، والقويدميني، ... وما إىل ذلك( ومن املجموعتني القبليتني 

الزالبية والزوايده. 
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املخاطر
هناك أربع مجموعات من املخاطر التي أمكن تحديدها والتي تخيم عىل الحيز الثقايف للبدو يف منطقتي البرتاء ووادي رم: 

1 - االندثار الرسيع ملعارف البدو، ودرايتهم، وتقاليدهم الشفوية نتيجة للتغريات الرسيعة يف أمناط حياة هذه املجتمعات املحلية: 

- من حياة التنقل إىل اإلقامة.

- من الرعي إىل أنشطة اقتصادية أخرى. 

- من املعارف الشفوية إىل اإلملام الواسع النطاق بالقراءة والكتابة. 

- من الِجامل إىل التكنولوجيات الحديثة، ومجتمع تكنولوجيا املعلومات واالتصال. 

2 - اندثار األمناط املحلية للمكان والتاريخ، عىل أساس مامرسة األماكن كبدو رعاة والثقافة الشفوية أمام األمناط الجديدة للمعرفة وفيام 

يتصل باملواقع: 

- األحاديث العلمية )األثرية - التاريخية والبيئية والتقنية(. 

- األمناط الرسمية للتاريخ.

- النهج الجديد إزاء الدين.

- الرسد املتصل بالسياحة. 

3 - تجاهل الخطط اإلمنائية واإلدارية املعتمدة لحفظ الرتاث البرشي و/أو الطبيعي وإلدارة النمو السياحي )1984 يف البرتاء، و 1996 يف 

وادي رم( إىل حد كبري ألوجه الرتابط والتكامل عىل الصعيد املحيل بني مجتمعات البدو وهذين املوقعني. وأفضت هذه العملية إىل 

تهميش املجتمعات املحلية عن طريق: 

- الحد من إمكانية وصولها التقليدي إىل املوارد دون توفري ما يلزم لخيارات إمنائية البديلة.

- ترحيلهم جزئياً من هذين املوقعني دون حل املسائل املتصلة باألرض والصون/الحفظ.

- ضعف متثيل البدو يف السلطات املحلية.

- تكاثر مناطق النزاع مام حرمهم من االستخدامات املتعددة للموقعني. 

4- الحكم النمطي عىل الثقافة البدوية واملغايرة لحقيقة أن ثقافة البدو متنوعة وحية وقادرة عىل التكيف فيام بني األردنيني الحرضيني 

الذين يعززون قيم البدو املجردة؛ ولكنهم ينظرون إىل هؤالء البدو الذين ال يزالون يعيشون عىل الرعي عىل أنهم متخلفون اجتامعياً 

ويف املناطق اإلثنوغرافية املحلية التي تجمد الثقافة البدوية، والتي ال متجد إال تراث القبائل البدوية التي ترى أنها "نبيلة"، وال تأخذ يف 

االعتبار التنوع الثقايف اإلقليمي والقبيل، بينام الزوار األجانب لألردن يجدون صعوبات يف التوفيق بني رؤيتهم للبدو عىل أنهم قوم رحل 

ال يتغريون وواقع ثقافة البدو الحديثة ويف سياق إضفاء الطابع السلعي عىل ثقافة البدو ألغراض السياحة. 

والفلسفة التي تقوم عليها خطة العمل هذه هي أنه ينبغي، بدالً من األسف عىل انتهاء عهد حياة الرعي البدوية التقليدية، أن يتم 

متكني مجتمعات البدو لالستفادة عىل خري وجه من التغريات. فأمناط حياة البدو، بحكم طبيعتها، مرنة وقابلة للتكيف. وبوسع األرس 

املعيشية اآلن أن تحتفظ بهياكل مبنية دامئة، مع إدماج نفسها يف الوقت ذاته، كأرس اختصاصها تربية املاشية، يف مناطق تقيض فيها 

املجتمعات املحلية القسط األكرب من السنة. ومتكينها من ناحية أخرى من أن تنوع أنشطتها االقتصادية، وأن تعيد بذكاء تدوير بنود 

من ثقافتها املادية وغري املادية يف إطار مرشوعات تنمية السياحة وجهود حفظ الطبيعة. ولقد سار الكثري منها تلقائيا يف ذلك االتجاه، 

والكثري من األرس املعيشية يجمع اآلن بني األنشطة الرعوية وتلك املتصلة بالسياحة. ويف هذا السياق، ترمي خطة العمل هذه إىل توفري 

دعم أكرب للمنظامت املحلية التي تجمع بني االحتفال بالثقافة الشفوية وغري املادية ونقلها وعملية للتنمية املدارة محلياً عن طريق 

مبادرات توليد الدخل الصغري املتصلة باستعامل الِجامل والنسج. 
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ولألردن موارد محدودة لدفع النمو االقتصادي وتخفيف حدة الفقر. وُسخرت األصول الطبيعية عرب األردن، الجتذاب السياح واملساعدة 

عىل حفز املرشوعات املحلية. وباإلضافة إىل تأثر القبائل يف منطقتي البرتاء ووادي رم بالحداثة أسوة بسائر مجتمعات البدو يف األردن، فهي 

متر أيضاً بتجربة تنمية السياحة يف أراضيهم القبلية. فالبدو الذين كانوا يعيشون بني اآلثار املحفورة يف الصخور يف البرتاء القدمية نُقلوا من 

موقعهم يف عام 1985 إىل مستوطنة أصغر عىل مقربة من ذلك املوقع. ووصلوا بعد ذلك إىل اتفاق مع السلطات ملواصلة استخدام عدد من 

الكهوف الواقعة يف منطقة األنباط يف األعامل التجارية الصغرية )متاجر التحف التذكارية واملقاهي واملطاعم( املوجهة نحو سوق السياحة. 

وباإلضافة إىل تربية املاشية، تشارك النساء بنشاط يف سوق السياحة. وباملثل، مل يعد أعضاء وحدة العامرين القبلية يعيشون يف الكهوف التي 

اعتادوا أن يسكنوها يف البيضاء، التي هي موقع أثري  إىل شامل البرتاء. وأنشأ العديد منهم أعامال تجارية صغرية موجهة نحو السياح، مبا يف 

ذلك أماكن اإلقامة يف مخيامت عىل الطراز البدوي والرحالت اإليكولوجية. وأنعشت السياحة أيضاً تربية الِجامل يف قبيلة السيديني يف وادي 

عربة. ويف وادي رم، غريت مجموعات قبلية عديدة )الزالبية والزوايدة والسويلحيني وغريهم( أنشطتها االقتصادية وأمناطها السكنية فيام 

تتالءم هذه األنشطة واألمناط مع اإلمكانات الجديدة التي يتيحها اقتصاد السياحة. ففي الوقت الذي ترعى فيه النساء املاشية، يعمل رجال 

القبيلة كمرشدين صحراويني أو لتسلق الصخور أو جاملني أو سائقي سيارات جيب. كام أنهم يديرون مخيامت عىل الطراز البدوي للسياح. 

والسياحة حافز رئييس للعديد من األرس املعيشية ألن تعيش معظم السنة يف مخيم من املخيامت عىل الرغم من أنها متتلك منزال لها يف قرية 

من القرى. ويف كل الحاالت، يقوم عدد محدود من النساء بصنع املشغوالت اليدوية لبيعها كهدايا تذكارية. واليوم، أصبح احتامل الحصول 

عىل دخل من استضافة السياح أو إرشادهم أسايس األهمية لبقاء إحساس البدو باملكان. وأصبحت السياحة مكوناً أساسياً من حيزهم الثقايف. 

والسياحة، شأنها شأن أي عامل أسايس من عوامل التغري، تشكل خطراً وفرصة فيام يتعلق باستدامة الرتاث الثقايف للبدو. واليوم، بسبب 

تعايش النشاط الرعوي مع السياحة، أصبح من املمكن أيضاً لتصورات شتى لألماكن وأشكال التعبري الشفوي ذات الصلة )تسمية األماكن 

واألساطري وغريها( أن تتعايش معاً. بيد أنه يف السياق الذي تسيطر عليه السياحة اقتصادياً، أصبحت أشكال التعبري، واملعارف، والدراية الفنية 

املتصلة بالحياة الرعوية معرضة بقدر أكرب لخطر االندثار. وباإلضافة إىل ذلك، يجري إضفاء الطابع الفولكلوري عىل بعض جوانب الثقافة 

غري املادية للبدو )وال سيام الغناء والرقص وطقوس القهوة وغريها( نتيجة لعملية إضفاء الطابع السلعي الحتمية. وأصبحت هذه الجوانب 

تتعرض  لخطر فقدان صلتها مبامرسات الحياة اليومية أو املناسبات االجتامعية املهرجانية. والتحدي الذي تتصدى له خطة العمل هذه هو 

مساعدة مجتمعات البدو عىل التامس سبيل مناسب لجعل السياحة فرصة الستدامة خريهم الثقايف. 

وعقب إعالن اليونسكو يف ترشين الثاين/نوفمرب 2005 أن الحيز الثقايف للبدو يف البرتاء ووادي رم من روائع الرتاث الشفهي وغري املادي 

للبرشية، أجرت "جهود"، املنظمة غري الحكومية األردنية املسؤولة عن إعداد امللف املعني، سلسلة جديدة من املشاورات مع املنظامت 

العمل  الصلة من أجل وضع صيغة منقحة لخطة عمل. وتقرر أن تكون خطة  الوطنية ذات  القامئة املرفقة( والهيئات  املجتمعية )انظر 

املقدمة إىل اليونسكو جزءاً من برنامج أوسع وأطول أجالً يرمي بوجه عام إىل وضع الثقافة والرتاث يف سياق التنمية لجميع مجتمعات البدو 

يف منطقتي البرتاء ووادي رم. وستنهض بتنفيذ خطة العمل الحالية املنظامت املشاركة من قبل يف حفظ الهوية الثقافية ملجتمعات البدو. 

وتتضمن مجموعة اإلجراءات مرشوعني، ينقسم كل منهام إىل مكونات عدة: 

1 - أشكال التعبري الشفوي 

املكون 1 - تحديد املامرسني ودعمهم.

املكون 2 - النقل من جيل إىل جيل.

املكون 3 - مركز الحفظ والتوثيق.

املكون 4 - برنامج البحث.

2 -ركائز ثقافة البدو

املكون 1 - تربية الِجامل واستخدامها.
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املكون 2 – النسج.

وتم من أجل التنسيق بني املرشوعات عىل الصعيد الشعبي، إنشاء الفرق العاملة اآلتية، التي أصبحت لجاناً توجيهية يف نهاية املطاف. 

وستواصل هذه اللجان أعاملها يف السنوات القادمة لكفالة حفظ وصون الرتاث غري املادي للبدو يف املستقبل: 

منطقة البرتاء: 

1 - السيدة نجوى البدور - مديرة مركز الجهود يف الشوبك. 

2 - رئيس جمعية العامرين التعاونية. 

3 - السيد إياد شتيان عامرين - جمعية العامرين التعاونية. 

4 - السيد محسن البدول - رئيس جمعية البدول التعاونية. 

5 - السيد سالمة إياد البدول - جمعية الخزنة التعاونية. 

منطقة رم: 

1 - السيدة خولة الزوايده - القائدة املحلية ملركز جهود يف الديسة. 

2 - السيد محمد إياد الزالبية - رئيس جمعية وادي رم التعاونية. 

3 - السيد سامل الزالبية - جمعية وادي القمر التعاونية. 

4 - السيد عبد الرحمن الحساسني - جمعية القرية املنتجة التعاونية. 

5 - السيد عوض امليزانة من مركز الزوار يف رم. 

6 - السيدة سميحة الزالبية، رئيسة جمعية الربدة التعاونية النسائية. 

ويف أعوام 2006 و 2007 و 2008، اجتمعت هذه اللجان مرات عدة لتنسيق مختلف األنشطة املضطلع بها يف إطار املرشوع. 

وسمحت هذه االجتامعات بجملة أمور منها تحديد أوجه التداؤب مع املرشوعات الجارية األخرى يف املناطق املختلفة، ومصادر التمويل 

املمكنة لألنشطة املقبلة: 

- مرشوع وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة لتنمية السياحة، وعىل وجه أخص العنرص املتعلق بالِجامل. 

- مبادرة األردن للتجارة العادلة.

- املمىش الشاميل الجنويب الذي سيتضمن مناطق املرشوع.

- مبادرة من وزارة الثقافة األردنية لدعم مهرجان للرتاث الثقايف املحيل يف جنوب األردن. 

وُعقد أول مهرجان للرتاث الثقايف للبدو يف الديسة يف 13-14 كانون األول/ديسمرب 2007 كجزء من املرشوع. وتوىل تنظيم هذا املهرجان 

مركز "جهود" بالتعاون الوثيق مع مركز شباب الديسة وشارك فيه أيضاً عدد آخر من الجمعيات املحلية. وتضمنت أهدافه ما ييل: 

- توفري سبيل للتعبري عن الرتاث غري املادي )وخاصة الشعر الشفوي وعروض أداء "السمر"(. 

- تعزيز املامرسات املتعلقة بالِجامل. 

- دعم الِحرىَف اليدوية التقليدية مثل النسج. 

وأنشئت لجنة توجيهية ألغراض: 

- تنظيم جميع األنشطة املتعلقة باملهرجانات. 

- العناية بالعالقات بني املشرتكني والزوار. 

- املتابعة من أجل املهرجانات األخرى. 
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ولجنة إعالمية مسؤولة عن االتصال بوسائط اإلعالم وقطاع السياحة.

ولجنة ثقافية للعناية بالعالقات مع الشعراء ومجموعات السمر والربمجة.

ولجنة مالية لكفالة تشاطر النفقات بني "جهود"، ومركز شباب الديسة، واالتصال باملانحني لتوفري جوائز لسباقات الِجامل، والشعر، ومنافسات 

السمر )انظر تفاصيل النفقات املرفقة(. 

أنشطة املهرجان

1- أمسية للرتاث الثقايف غري املادي للبدو، شارك فيها 8 شعراء من األردن واململكة العربية السعودية يف منافسات شعرية. وتم عرض أغاٍن 

شعبية باالقرتان مع عزف عىل العود، واشرتكت 5 مجموعات يف سباق للسمر، ونُظم مؤمتر للرتاث غري املادي للبدو. وحرض األمسية 400 

شخص من منطقة العقبة ومن األجانب الذين كانوا يزورون األردن. 

2- مهرجان للحرف اليدوية والثقافة: 

عرض أسلوب الحياة التقليدية للبدو: تم إقامة خيمة بدوية زودت ببنود تقليدية مثل السجاد اليدوي واملعدات املستخدمة فيام يتعلق - 

بالِجامل. وكانت سيدة محلية تقوم بالغزل والنسج، يف الوقت الذي قدمت فيه القهوة للضيوف. 

التطريز -  منتجات  املحلية:  النسائية  الجمعيات  صنعتها  والحديثة  التقليدية  اليدوية  املشغوالت  من  مختارة  مجموعة  للبيع  قدمت 

واملجوهرات واملنتجات الجلدية واملنسوجات واملنتجات الغذائية واألعشاب املحلية/ التقليدية.

 تقديم عرض للجامل املزودة عىل نحو تام مبعداتها املنسوجة. وحرض العرض 1000 زائر. - 

3- سباق جامل شارك فيه 50 متسابقاً من األردن واململكة العربية السعودية، ووزعت فيه 50 جائزة. وحرضه 1000 شخص. 

نتائج املهرجان 

مل يكن القصد األسايس من املهرجان اجتذاب السياح، ولكنه كان حدثا احتفاليا وفر الوقت واملكان للِّقاء بني مختلف مجتمعات البدو 

يف جنوب األردن، ولنقل الحضارة والتعليم بني األجيال، واالتصال املتعدد الثقافات بني البدو وغريهم من الزوار. وبهذا يسهم هذا الحدث 

إسهاماً مهامً يف تحقيق أغراض إعالن اليونسكو وأهدافه. 

التعاون بني املجتمعات املحلية 

كان هناك اشرتاك كبري من أعضاء مجتمع الديسة املحيل والزائرين من الخارج. 

وأبدى السكان املحليون موقفا ممتازا وأعربوا عن توقعاتهم فيام يتعلق باملهرجان القادم. 

ماذا بعد املهرجان؟

أقيمت، من أجل كفالة مقومات االستمرار للمهرجان، رشاكة بني نادي شباب الديسة، ومركز "جهود" يف الديسة ووزارة الثقافة األردنية. 

وينتظر تنظيم الجولة الثانية من املهرجان يف خريف عام 2009، مع مزيد من األنشطة )انظر أدناه القسم املتعلق بالِجامل(. 

أشكال التعبري الشفوي

أعدت قوائم بالخرباء لتسمية األماكن، وتحديد مامريس الرقص، واملوسيقى، والغناء، والشعر، والرسد القصيص، وحاميل املعارف لرتبية 

الِجامل والنسج )انظر املرفقات(. 
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ووضعت منهجية لتدريب الشباب عىل إجراء املقابالت والتسجيالت وإلجراء دراسة استقصائية ألسامء األماكن. 

وبعد دورة تدريبية أولية )انظر أدناه(، انطلق فريقان إلجراء مقابالت مسجلة مع حاميل املعارف بشأن: 

• أسامء األماكن، والقصص ذات الصلة، والتغيريات التي طرأت مؤخراً. وسجلت األسامء عىل الخرائط.	

• شعر األنباط التقليدي.	

• الرسد القصيص.	

• الشهادات بشأن مختلف جوانب ثقافة البدو املادية وغري املادية مثل املامرسات، وأهمية عمل القهوة وتقدميها، وخصائص خيام 	

البدو وما يتصل بها من مامرسات، واملهارات التقليدية لتسلق الجبال، وغري ذلك.

• التاريخ املحيل. 	

وأجريت تسجيالت لساعات عدة، تم استنساخ وتحرير جزء منها. ويجري املزيد من األنشطة لجمع األجزاء املتعلقة بالرتاث املادي يف كتاب. 

الرتاث الرقمي 

نُظمت دورات تدريبية عىل تسجيل الرتاث الشفوي مع متطوعني من قبائل البدو املحلية. ومتثلت أهداف الدورة يف تزويد مجموعة من 

املتطوعني املجتهدين وامللتزمني من الديسة/ رم، ووادي موىس مبهارات معينة متكنهم من التوثيق الشفوي لتاريخ وثقافة منطقتهم وأهلهم 

وحفظهام. 

وكان املدربان هام الدكتور سعيد أبو أثرا/ “جهود” وهبة علول/مركز األمرية بسمة ملوارد الشباب. 

الدورة 1
أجري يف الديسة يف الفرتة 10-11 شباط/فرباير 2007، ويف وادي موىس يف الفرتة 4-5 آذار/مارس 2007، تدريب متهيدي عىل املهارات اآلتية: 

 )أ( الكتابة، واالستامع، وتدوين املذكرات. 

 )ب( االتصال. 

 )جـ( إجراء املقابالت. 

الدورة 2
جرت هذه الدورة هذا الجزء يف 28-29 أيار/مايو و 30-31 أيار/مايو يف الديسة/مركز جهود للتنمية املجتمعية، ويف وادي موىس/جامعة 

الحسني بن طالل. 

أهداف الدورتني:
1 - أهمية التاريخ الشفوي: دورة لتبادل األفكار، يتشاطر فيها املشرتكون أفكارهم وآراءهم عن سبب أهمية حفظ وتعزيز تاريخهم 

وثقافتهم يف ضوء القرن الجديد والقنوات اإلعالمية املفتوحة. 

2 - مهارات إجراء املقابالت: املهارات العملية األساسية إلجراء املقابالت، والتعرف إىل مراحل إجراء املقابلة الناجحة، واإلعداد والبحث 

قبل املقابلة، وكتابة أسئلة املقابلة، وماذا يحدث أثناء املقابلة، واملتابعة بعد املقابلة. 

3 - التسجيل الرقمي: التعرف إىل مجموعة األدوات املعنية، وكيف ميكن استخدامها والعناية بها قبل املقابلة ويف أثنائها وبعدها. 

لعب األدوار: يشكل املشرتكون مجموعات من اثنني أو ثالثة أشخاص، ويجرون مقابالت فيام بينهم باستعامل أجهزة التسجيل   - 4

الرقمي؛ كوسيلة ملامرسة مهارات إجراء املقابالت وزيادة التعود عىل استعامل مجموعات األدوات املعنية. 

5 - التعليقات: تشاطر األفكار واملالحظات عن تجربة إجراء املقابالت باستخدام مجموعات األدوات الرقمية مع املدرب ومع املجموعات 

األخرى: كيف كانت، وما هي األخطاء التي وقعوا فيها، وما هي الصعوبات التي واجهوها وما إىل ذلك. 
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6 - التحرير الصويت: نظرية األشكال الصوتية وكيف ميكن تحويل امللفات الصوتية من شكل إىل شكل آخر باستخدام برمجيات حاسوبية 

مختلفة. وكيف ميكن تنزيل املقابالت إىل الحاسوب، وكيف ميكن تحويل األشكال الصوتية، وكيف ميكن تحرير الصوت والبايت 

الصوتية يف املقابالت، وكيف ميكن حفظ املرشوع يف الشكل الصويت النهايئ وتنظيمه، حتى ميكن وضعه يف املحفوظات والنفاذ إليه 

بسهولة. 

املقابلة  أو ثالثة أشخاص، وحددوا الشخص املطلوب إجراء  شكل املشرتكون مجموعات تتكون من شخصني  امليدانية:  املقابالت   -  7

معه، واملوضوع الذي ستدور حوله املقابلة. وأجروا مقابالت مع شخصيات بارزة من مجتمعاتهم املحلية مستخدمني يف ذلك أجهزة 

التسجيل الرقمية. 

وتحريرها وحفظها ووضعها يف  مقابالتهم  تنزيل  عدة  مرات  ومارسوا  العمل،  إىل حلقة  املقابالت  بعد  املشرتكون  عاد  املامرسة:   -  8

املحفوظات؛ وتعلموا يف كل مرة من أخطائهم وأخطاء زمالئهم؛ وقاموا بذلك كله بطريقة أفضل وأنجع. 

مركز املحفوظات والتوثيق 
اتخذت خطوات أولية لرفع مستوى متاحف مجتمعية صغرية النطاق لوجود بدوي حي من أجل حفظ وإثراء ونقل التقاليد )البيضاء( 

أو إنشاء هذه املتاحف )الديسة، وأم صيحون(. 

وأمكن تحديد القامئني بجمع البنود القدمية والحديثة من داخل مجتمعات البدو، واتفق عدد منهم عىل إعارة هذه البنود ملعارض 

دامئة أو مؤقتة. 

ويقوم اآلن أعضاء من املجتمع املحيل بتحديد املواد السمعية - البرصية املوجودة، بهدف الحصول عىل نسخ للمراكز. 

وجرى حفظ التسجيالت واملخطوطات وغريها من املواد التي تم جمعها يف املراكز. 

برنامج البحث العلمي 

الحسني بن طالل )معان ووادي  إقامة رشاكة مع جامعة  للمعلومات،  األكادمييني عن طريق جلسات  تم، عقب عرض املرشوع عىل 

موىس(، بهدف: 

• التحضري الجتامع مائدة مستديرة عن الرتاث غري املادي.	

• إدخال مفهوم الرتاث غري املادي يف مناهجها الدراسية عن “دراسات املتاحف”.	

• العمل نحو وضع برنامج للبحث الوطني.	

• تأكيد برنامج للبحث العلمي يف اإلسرتاتيجية الوطنية )انظر 8-3(. 	

تربية الِجامل

تم الرتويج لنقل املعارف واملامرسات املرتبطة برتبية الِجامل واستخدامها فيام بني األجيال مبناسبة مهرجان الديسة الذي احتفل بالجمل 

ودوره يف ثقافة البدو. وتضمن املهرجان مجموعة متنوعة واسعة من األشكال الثقافية )السباقات والحرف اليدوية واألغاين والشعر والحكاء 

الِجامل  الِجامل، ومنافسات بني راكبي  للكبار واألطفال، وعروض حية لنسج معدات  الِجامل  الِجامل( واألنشطة )ركوب  املستوحيان من 

ومربيها لتقديم براهني عىل طاعة الِجامل واستخدامها، وعروض للمهارة من رشطة البادية. 

وأعادت هذه السباقات إىل الحياة تقليداً يعود إىل أجيال، واجتذبت مجموعة واسعة من املتسابقني من البدو وجمهوراً كبرياً )محلياً، 

ووطنياً، وإقليمياً، ودولياً(. ومثة احتامل كبري لتطوير هذا الحدث إىل حدث رئييس لجذب السياح، مع االحتفاظ باملذاق الفريد لالحتفال 

الهياكل  االستثامر األويل يف  أن يكفل هذا  السباقات سنوياً، ويؤمل  لتكرار  املحيل. وتوجد خطط  الجمهور  الذي ميتلكه ويديره   - الثقايف 

األساسية املادية والربامجية ملهرجان مواٍز للجامل وأن يكون هذا الحدث جزءاً من برنامج لسباق الِجامل. 
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ومن املخطط، فيام يتصل باملهرجان القادم، النهوض باألنشطة اإلضافية اآلتية: 

• عرض متعدد الوسائط - يروي قصة دور حياة الجمل، ويوضح الخصائص الفريدة التي متكنه من البقاء يف الصحراء. 	

• عرض عن استدجان الجمل ودوره يف الثقافة البدوية، ويف تاريخ التجارة بني املنطقة العربية ومنطقة البحر األبيض املتوسط. 	

• معرض ألعامل من أطفال مدارس البدو يحتفلون فيها بالجمل يف حياتهم - شعر وقصص وصور وأغاٍن وموسيقى. 	

• معرض لصور تتعلق بالِجامل من صور من املحفوظات التقطها قدامى املسافرين األوروبيني إىل صور التقطها املصورون املحليون 	

يف الوقت الحارض، ومسابقة للصور. 

• معرض لفرص اكتساب أسباب العيش املستمدة من الِجامل - وبصفة خاصة االهتامم املستجد مؤخراً بالخصائص الصحية لحليب 	

الِجامل. 

• الزبائن، مع عرض منتجات جديدة )مثل منقوشات عىل عظام 	 سوق ملعرض تجاري - يبيع فيه املنتجون املحليون مبارشة إىل 

الِجامل، وأوعية للمياه مصنوعة من جلد الِجامل، وغري ذلك(. 

• ملبوسات من شعر الِجامل - من منتجات منسوجة ناعمة من طراز الكشمري إىل بطانيات خشنة. 	

• منتدى لتبادل األفكار والخربات ملجموعة واسعة من املهتمني بثقافة البدو، وتربية الِجامل واستخدامها. 	

ومن املتوقع أن ينتقل التحضري للمهرجان القادم من املعرض الثابت يف مركز املحفوظات والوثائق يف الديسة بعد انتهاء املهرجان، لتوفري 

مل يف ثقافة البدو.  عرض دائم عن دور الجىَ

النسج 

النسج هو النشاط الذي أُحرز فيه تقدم أقل يف إطار املرشوع. وثبت أنه ليس من العسري تحديد القلة املتبقية من املامرسني فحسب، 

وإمنا أيضاً حفز الشابات من املجتمعات املحلية. وما تحقق حتى اآلن هو: 

• قامئة بجامعي النسيج اليدوي )عىل الصعيدين املحيل والوطني(. 	

• قامئة باملامرسني. 	

• تحديد األمناط والتقنيات التقليدية. 	

• تنظيم حلقة عمل باالشرتاك مع جمعية الربدة التعاونية النسائية عن مهارات نسج معدات الِجامل. 	

• مجموعة صغرية من بنود النسيج التقليدية التي ستعرض يف مركزي املحفوظات والوثائق يف الديسة والبيضاء. 	

• تسجيل عدد من املقابالت مع سيدات مسنات )حامالت املعارف( عن أساليب ومناذج وأدوات ومواد النسج من جميع القبائل 	

املستهدفة يف كل من وادي رم والبرتاء )الزوايدة، والزالبية، والعامرين، والبدول(.

ج - تحديد األولويات واالحتياجات 

1 - املشكالت واالحتياجات والحلول املمكنة

أوالً - مشكالت عامة 

يعاين األردن من مشكالت وعقبات عديدة يف ميدان الرتاث الثقايف غري املادي عىل الصعيدين الرسمي والخاص. وأبرز هذه املشكالت 

والعقبات ما يأيت: 

1 -عدم وجود هيئة شاملة رسمية أردنية للعناية بالرتاث الثقايف غري املادي. وتتسم معظم الجهود املبذولة يف هذا املجال بوجه عام بأنها 

فردية ومتناثرة. 

2 -عدم وجود ترشيع يتعلق بهذا الرتاث، ويعمل عىل حفظه وتنميته. 
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3 -غياب االهتامم الرسمي بالرتاث الثقايف غري املادي، عىل الرغم من أن هذا الرتاث عامل رئييس لحفظ الهوية الوطنية للمجتمع. 

4 - عدم وجود قاعدة بيانات وطنية للمتخصصني واملهتمني بالتعامل مع مختلف جوانب الرتاث الثقايف غري املادي يف القطاعني الرسمي 

والخاص. 

5 - عدم وجود مؤسسات ومراكز متخصصة وطنية للعناية بتوثيق الرتاث الثقايف غري املادي وحفظه لألجيال القادمة، عىل الرغم من ثراء 

األردن بالتنوع الثقايف الناشئ عن عمق التاريخ والحضارة وتنوع الثقافات املتعددة األعراق التي تتسبب يف وجود تنوع أشكال املجتمع 

األردين. 

6 - ندرة املوارد املالية املخصصة لتوثيق الرتاث الثقايف غري املادي وحفظه وتنميته يف القطاعني الرسمي والخاص. 

7 - غياب التنسيق بني القطاعني العام والخاص يف ميدان حفظ الرتاث الثقايف غري املادي وتنميته. 

8 - تضاؤل االهتامم بالرتاث الثقايف غري املادي، وال سيام فيام بني الشباب واألجيال الحديثة، والسبب الرئييس يف ذلك هو االفتقار إىل االهتامم 

بشأن هذا الرتاث وأهميته عىل الصعيدين الرسمي والخاص. وهذا باإلضافة إىل انرصاف هاتني املجموعتني إىل كل ما هو حديث وتهميش 

الرتاث نتيجة لعوملة الثقافة والتطور الرسيع يف عرص املعلومات. وهذه واحدة من أخطر املشكالت ، ألن استمرار الشباب والصبية عىل 

ما هم عليه اآلن سيؤدي إىل اندثار هذا الرتاث للمجتمع األردين يف سنوات قليلة، ألن الشباب والصبية هم عامد املستقبل. 

9 - النقص الحاد يف بنود ومواد الرتاث الثقايف املادي وغري املادي يف املناهج املدرسية والدورات الدراسية الجامعية. 

النقد مبختلف أساليبه يسهم أساساً يف حفظ هذا الرتاث  الثقايف غري املادي، ألن  النقد والنقاد املدربني يف ميدان الرتاث  10- عدم توافر 

وتنميته عىل الصعيد الوطني. 

11- ضعف أداء وسائط اإلعالم األردنية الرسمية والخاصة يف ميدان الرتاث الثقايف غري املادي. بل إن االهتامم ينصب عىل النقيض من ذلك 

عىل الفن الحديث. ومن املعروف أن وسائط اإلعالم من ركائز حفظ هذا الرتاث وتعزيزه وغرسه يف قلوب أعضاء املجتمع، ومن ثم 

املحافظة عليه وتنميته. 

12- عدم توافر الهياكل الثقافية للهياكل األساسية فيام يزيد عىل ثلثي مقاطعات اململكة. وتقوم هذه الهياكل الثقافية بجمع االختصاصيني 

واملهتمني بالرتاث الثقايف وتعزيزه عن طريق املعارض وحفالت األداء املوسيقي والفني. 

ثانياً - املسائل املتعلقة مبواد االتفاقية ذات الصلة بالرتاث الثقايف غري املادي

)أ( خطر إضفاء الطابع السلعي عىل الرتاث الثقايف غري املادي:

ينبغي مناقشة بعض املسائل التي يتعني تناولها فيام يتعلق بتحديد جوانب الرتاث الثقايف غري املادي التي يلزم صونها، وكيف ميكن عمل 

ذلك. أي ما هي مخاطر إضفاء الطابع السلعي عىل الرتاث الثقايف غري املادي، وما هي آثارها، وماذا ينبغي عمله فيام يتصل بهذا االتجاه، 

وال سيام فيام يتعلق مثالً بعنارص الرتاث الثقايف غري املادي املدرة للدخل؟ 

)ب( تجميد عنارص الرتاث الثقايف غري املادي مقابل إحيائها

هل يؤدي »الحفظ« النشط للرتاث الثقايف غري املادي إىل تجميد العنرص »الحي«؟ ويف هذا الصدد، ينبغي الرد عىل سؤال ما إذا كان عنرص 

من عنارص الرتاث الثقايف غري املادي مل يعد »يتطور«، فهل ما زال هذا العنرص تراثاً ثقافياً غري مادي أم أنه أصبح مجمداً؟ 

)جـ( تشويه عنارص الرتاث الثقايف غري املادي

يجب تجنب اآلثار البريوقراطية عىل إعداد قوائم حرص لعنارص الرتاث الثقايف غري املادي وصونها، ملنع التشويه املمكن لهذا الرتاث. 
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)د( إعداد قوائم حرص للرتاث الثقايف غري املادي يف األردن

د )1( املستويات املختلفة للمشاركة:

ينبغي أال مييز أي حرص للرتاث الثقايف غري املادي يف األردن بني مختلف مستويات املشاركة يف مختلف أمثلة هذا الرتاث والتأثري فيها، أي أنه 

يلزم أيضاً إدراج األمثلة التي مل يكن لها أثر يذكر أو مل يكن لها أثر عىل اإلطالق يف املجتمع األوسع وظلت منعزلة. 

د )2( شمولية عنارص الرتاث الثقايف غري املادي مقابل التنوع الثقايف

يتسم نطاق الرتاث الثقايف غري املادي يف األردن، وفقاً التفاقية اليونسكو لعام 2003، بأنه شديد االتساع. وينبغي ألي أسلوب للحرص أن 

يأخذ يف االعتبار »شمولية« جميع عنارص هذا الرتاث املوجود عىل تراب األردن الوطني. وعىل هذا األساس، سيسمح ذلك بإدراج مجموعة 

متنوعة من املامرسات واملعارف املوجودة يف األردن، كيام تعكس يف نهاية املطاف تعاريف اليونسكو. وينبغي أن يكون الحرص انعكاساً 

للمامرسات واملعارف »الحية« بدالً من كونه سجال لتاريخ الثقافة غري املادية. وتتصل مسألة مهمة أخرى باللغة . فينبغي أال تكون التقاليد 

الشفوية وأشكال التعبري الشفوي التي سيتم تسجيلها وصونها عن طريق الحرص األردين قارصة عىل اللهجات العربية األصلية لألردن فحسب، 

وإمنا ينبغي أن تذهب إىل ما هو أبعد من ذلك وأن تصل إىل لغات األقليات العرقية، أي أنه ينبغي أن تعترب طوائف الرشكس والشيشان 

والعامريني والدروز وغريهم مندرجة أيضاً يف نطاق الرتاث الثقايف غري املادي يف األردن. 

د )3( مستويات املشاركة

ينبغي أال يكون هناك متييز عىل أساس مستويات املشاركة يف مختلف أمثلة الرتاث الثقايف غري املادي أو التأثري فيها عىل صعيد املجتمع 

املحيل األوسع. وينبغي مراعاة التعارض بني هشاشة الرتاث الثقايف غري املادي الذي هو يف أشد الحاجة إىل الصون واالحتامل التحوييل السلبي 

للصون ذاته. 

)هـ( التحدي الكامن يف »الصون«

باإلضافة إىل إعداد قوائم الحرص، يتمثل التحدي الرئييس الذي يواجهه الرتاث الثقايف غري املادي يف األردن يف عملية »الحفظ«: ونرى 

أنه ميكن عن طريق التثقيف التوصل إىل نتيجة معقولة. وميكن، عالوة عىل ذلك، أن تيرس السلطات املحلية وغريها من الهيئات العامة 

صون الرتاث الثقايف غري املادي بتوفري اإلطار الالزم للدعم. وميكن أن يكون بوسع السلطات أن تحفز »الصون« القائم عىل املجتمع املحيل. 

)و( التهديدات املتعلقة بالتوعية

و)1( إدراج أو استبعاد جوانب أو عنارص معينة من الرتاث الثقايف غري املادي

كام يتجىل من املادة 2 من االتفاقية، تستبعد من عملية »الصون« الثقافة الحية التي تؤيد التعصب الديني أو الفصل العنرصي أو 

تشويه النساء أو التي ترض بشدة مبجموعات أخرى أو أفراد آخرين بوسائل أخرى، ومن ثم ينبغي أال تتخذ أي خطوات إلحياء العنارص 

املتعلقة بالجوانب املشار إليها. 

و)2( االستخدام غري املناسب للرتاث الثقايف غري املادي أو النفاذ إليه

تتمثل نقطة أساسية يف أي عملية لصون الرتاث الثقايف غري املادي أو التوعية به يف سؤال: ما هو أفضل سبيل لحامية الرتاث الثقايف غري 

املادي ضد استعامله لغري الغرض املخصص له أو استعامله عىل نحو غري مرشوع؟ وحفظ السجالت أو البنود األصلية من الرتاث الثقايف 

غري املادي جهد مستمر، غري أنه من الرضوري أن تحرتم إجراءات التوعية املسائل املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية. ويجب عىل سبيل 

املثال الحصول عىل اإلذن السليم لتشاطر املعلومات التي يتم جمعها يف أثناء مرشوعات التوعية وأنشطة التوثيق. وينبغي أن تراعى 

يف أي تدابري للنرش أو التوعية اآلثار الفكرية والقانونية واملعنوية لحيازة املعلومات الشخصية وإتاحة إمكانية االنتفاع بها. إال أن رقمنة 

أشكال التعبري الثقايف التقليدية ونرشها ميكن أن يؤديا إىل سوء استعاملها أو استعاملها لغري الغرض املخصص لها. 
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و )3( االتجاهات السائدة:

تتمثل إحدى النقاط األساسية املهمة يف معالجة املسائل األخالقية النابعة من الصلة بني ممثيل الهيئات الرسمية الحكومية وحاميل املعارف. 

وينبغي عند تعزيز الرتاث الثقايف غري املادي مراعاة العديد من املسائل األخالقية، ومنها عىل سبيل املثال: 

)1( عدم انفصال استخدام الرتاث واملايض عن األخالقيات االجتامعية السائدة يف مجتمع من املجتمعات. 

)2( احرتام الهويات املحلية. 

)3( انتهاك حقوق اإلنسان يف تقييم عملية الصون. 

)4( يجب ترك مناقشة القيم والقواعد الداخلة يف الرتاث الثقايف غري املادي إىل املجتمعات املحلية املعنية وأعضائها؛ أي أنه يجب عرض أي 

عنرص من عنارص هذا الرتاث من حيث صلته بالطريقة التي يستخدم بها يف املجتمع املحيل املعني. وينبغي تجنب عدم التقليل من 

قيمة عنارص الرتاث الثقايف غري املادي وحامليها. 

)5( مراعاة أن املجتمعات التقليدية غالباً ما تهتم بتقديم املعلومات املتعلقة بها أو تفسريها أو استخدامها بطريقة سليمة أو مالمئة. 

)6( إسناد عنرص الرتاث الثقايف غري املادي إىل املجتمع أو الشخص السليم الخاص به أو املجموعة السليمة الخاصة به. 

)7( ينبغي أن يحصل أي مرشوع يسعى إىل توثيق عنرص من عنارص الرتاث الثقايف غري املادي عىل إذن من املجتمع أو الشخص املعني أو 

املجموعة املعنية، عىل أساس من العرفان واالحرتام والتعاون. 

)8( تجنب سوء معاملة وسائط اإلعالم لحاميل ومامريس الرتاث الثقايف غري املادي. 

)9( تجنب سوء معاملة مواد الرتاث الثقايف غري املادي التي يقوم الباحثون بجمعها.

حلول مقرتحة:

أوالً - حلول مقرتحة عامة

1 - إيجاد هيئة شاملة رسمية موحدة للتعامل مع الرتاث الثقايف غري املادي تغطي عمليات الجمع والتوثيق والتوعية والتدريب والتعزيز 

والصون والتنمية. 

2 - وضع إطار ترشيعي معني بصون الرتاث الثقايف غري املادي، ميكن أن يستفيد من خربة البلدان املتقدمة التي أخذت بقوانني لحامية 

وصون هذا الرتاث، مثل اليابان. 

3 - إيالء االهتامم الرسمي والوطني لهذا الرتاث وتوفري الدعم املايل له. 

4 - إنشاء مكتبة ومراكز متخصصة يف ميدان الرتاث الثقايف غري املادي، يدعمهام القطاعان العام والخاص. 

5 - إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة تتضمن معلومات عن مختلف بنود الرتاث الثقايف غري املادي يف األردن، وعن الهيئات والرابطات 

واملراكز واملؤسسات املهتمة بهذا الرتاث، فضالً عن بيانات عن الخرباء واملهنيني واملهتمني، وتوفري الدعم الالزم لتحقيق ذلك. 

6 - إيالء االهتامم للهيئات والخرباء واألشخاص املهتمني بالرتاث الثقايف غري املادي، واالستثامر فيهم، وتوفري الدعم الالزم لهم. 

7 - إعادة تشكيل الرتاث الثقايف غري املادي، والصلة بني األصالة والحداثة، بغية حفظ الرتاث وتنميته. 

8 - توفري التقنيات الحديثة لتوثيق الرتاث الثقايف غري املادي. 

9 - إيالء مختلف وسائط اإلعالم املطبوعة والسمعية والبرصية واإللكرتونية االنتباه للرتاث الثقايف غري املادي، وميكن يف هذا الصدد 

إصدار مجلة أو دورية تتناول مختلف جوانب الرتاث الثقايف غري املادي. 

املناهج  مختلف  إطار  يف  املادي  غري  الثقايف  الرتاث  ومواد  بنود  بإدماج  العايل  التعليم  ومؤسسات  التعليمية  املؤسسات  مطالبة   -10

التعليمية. 

11- دعوة مختلف مكونات املجتمع األردين إىل اتباع أساليب حديثة لحفظ تراثها عن طريق املهرجانات واملعارض املتنوعة، واملساهمة 

يف نرشه وتعزيزه وتنميته. 
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ثانياً - حلول مقرتحة وفقاً التفاقية الرتاث الثقايف غري املادي

1 - إنشاء أو تعيني هيئة أو هيئات إدارية متعددة القطاعات ألغراض تقييم مؤسسات ونظم الصون التقليدي ومعرفة مدى جدواها يف 

إعداد قوائم حرص للرتاث الثقايف غري املادي، وتحديد أفضل املامرسات واملجاالت لتحسينه. وستكون هذه الهيئة أو الهيئات قادرة عىل 

إعطاء قوائم لحرص هذا الرتاث ووضع سياسات لصونه. وميكن عالوة عىل ذلك أن تكون التوعية بأهمية الرتاث الثقايف غري املادي، 

والتشجيع عىل مشاركة الجامهري يف إعداد قوائم حرص هذا الرتاث وصونه إحدى املهام الرئيسية. 

2 - إنشاء هيئات استشارية تضم املامرسني الثقافيني والباحثني واملنظامت غري الحكومية واملجتمع املدين واملمثلني املحليني وغريهم ألغراض 

التشاور بشأن إعداد قوائم حرص الرتاث الثقايف غري املادي وصونه. 

3 - إنشاء فرق دعم محلية تضم ممثيل املجتمعات املحلية واملامرسني الثقافيني وغريهم ممن توافرت لديهم مهارات ومعارف معينة يف 

مجايل التدريب وبناء القدرات، للمساعدة يف إعداد قوائم حرص لحاالت معينة من الرتاث الثقايف غري املادي وصونه. 

4 - وضع برامج للتوعية بأهمية الرتاث الثقايف غري املادي:

املادي األردين، وإيجاد حوافز  الثقايف غري  الرتاث  املتمثل يف حفظ  الهدف  للتوعية لتحقيق  برامج منتظمة  يلزم أن تكون هناك   

لألردنيني إلدراك أهمية هذا الرتاث. وينبغي أن تنهض بهذه املسؤولية وزارات معينة يف البلد، مثل وزارات الرتبية، والثقافة، والسياحة، 

واآلثار، والتعليم العايل؛ ألنها تتعامل مع قطاع أكرب من السكان األردنيني عىل مختلف املستويات. وينبغي أن تراعى يف أي عملية 

للتوعية النقاط/ الرشوط اآلتية:

)أ( زيادة إرشاك وسائط اإلعالم يف وضع خطة لالتصال. 

)ب( إدماج الرتاث الثقايف غري املادي يف جميع السياسات والخطط الحكومية املتعلقة بالرتاث. 

)جـ( السعي إلرشاك الجمهور األردين يف تحديد ومناقشة الظواهر التي لها آثار إيجابية أو سلبية عىل التنوع الثقايف واستمرار تنميته 

عامة، وعىل حيوية الرتاث الثقايف غري املادي ونقله بصفة خاصة. 

)ح( يتوقع أن تتجه برامج التوعية للجمهور، وال سيام الشباب لزيادة فهم أهمية هذا الرتاث عىل الصعد املحلية واإلقليمية والوطنية، 

وكفالة تقدير الجميع له. 

)هـ( ينبغي أن تتفق أي عملية للتوعية يف األردن مع قانون أو ترشيع للرتاث الثقايف غري املادي. 

5 - إدماج عنارص الرتاث الثقايف غري املادي يف املناهج املدرسية األردنية: 

تبني املناهج التعليمية األردنية أنه يوجد مجال واسع ألن تكون املناهج التعليمية أداة لنرش املعارف ذات الصلة بالرتاث الثقايف غري 

املادي. وعالوة عىل ذلك، تتطور املناهج التعليمية يف الوقت الحارض بطريقة يبدو فيها أنها تركز عن وعي وعىل نحو أكرب عىل نقل الرتاث 

الثقايف غري املادي يف األردن عن طريق التعليم. 

6 - تشجيع املؤسسات األكادميية يف األردن لرتكّز عىل مسائل الرتاث الثقايف غري املادي يف برامجها األكادميية ويف مراكزها التنسيقية 

البحثية. 

7 - تشجيع الجامعات األردنية عىل إنشاء مراكز للبحث املتعلق بالرتاث الثقايف غري املادي. 

8 - ينبغي أن تنهض الحكومة بدور ريادي يف وضع برامج مالية لكفالة دعم توثيق الرتاث الثقايف غري املادي، وحرصه وصونه. 

9 - ينبغي أن تضع الحكومة برامج وأنشطة إدارية تكفل اتباع أفضل املامرسات والحصول عىل أفضل النتائج فيام يتصل بعمليات 

الحرص والصون. 

10- ينبغي أن تنظر الحكومة يف وضع برنامج »للكنوز البرشية الحية«. 

11- تنظيم حلقات عمل ومؤمترات بشأن مسألة الرتاث الثقايف غري املادي، تبني أفضل املامرسات فيام يتصل بتنفيذ االتفاقية. 
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12- إرشاك املنظامت غري الحكومية يف عملية حرص وصون الرتاث الثقايف غري املادي يف األردن. 

3 - كفالة اشرتاك املجتمعات املحلية واملجموعات واألفراد يف برامج إعداد قوائم الحرص والصون والتوعية. 

14 - وضع تدابري لتنظيم استخدام الرتاث الثقايف غري املادي يف قطاع السياحة لتجنب إضفاء الطابع السلعي عىل عنارص معينة من 

هذا الرتاث. 

2 - األنشطة والتدابري ذات األولوية

2 )أ( األنشطة والتدابري ذات األولوية لتنفيذ االتفاقية

- تعزيز القدرة املؤسسية لوزارة الثقافة لكفالة إنشاء مديرية التنوع الثقايف والرتاث الثقايف عىل أسس علمية وإدارية وقانونية ومالية 

تفي مبتطلبات تنفيذ االتفاقيات الدولية عامة، ومتطلبات الخطة الوطنية خاصة. 

- إنشاء مكتبة وطنية مكرسة للرتاث الثقايف غري املادي لجمع كل البيانات واملعلومات املتصلة بهذا الرتاث يف األردن. 

- تدريب الفريق الذي سبق إنشاؤه لبدء وضع قوائم الحرص. 

- وضع برامج للتثقيف والتوعية يف املدارس والجامعات واملجتمع املحيل. 

- التدريب عىل إعداد ملفات للرتشيح. 

2 )ب( وضع القوائم مستقبال

)أ( القامئة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي.

)1( معرفة التقنيات التقليدية لنسج السجاد البدوي.

)2( املالبس األردنية التقليدية.

)3( التطريز التقليدي يف األردن.

)4( ألعاب األطفال التقليدية يف األردن.

)5( الحيز الثقايف للحياة الريفية يف شامل األردن.

)6( األطعمة املطهّوة األردنية التقليدية.

)7( الرتاث الشفوي واملظاهر الثقافية للرشكس والشيشان يف األردن.

)8( الحيز الثقايف للبدو يف شامل رشق البادية/الصحراء األردنية.

)9( الغناء الريفي املتعدد النغامت يف املناطق الريفية يف شامل األردن.

)10( أغاين الزفاف يف األردن.

)11( معرفة توزيع املياه يف جنوب األردن، أي يف البرتاء ووادي موىس.

)12( حرفة املداواة عن طريق التامئم.

)13( أغاين القرويني يف األردن.

)14( الرقص الفولكلوري األردين.

)15( رؤية الكون ومعرفة علم التنجيم لدى بعض األفراد يف األردن.
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)16( أماكن الذكرى والرتاث الحي للبدو والقرويني يف األردن.

)17( التقاليد واملامرسات املرتبطة باألعياد اإلسالمية واملسيحية.

)18( خيام البدو وتصميمها.

)19( الرواية الفولكلورية يف األردن.

)20( التقاليد واملامرسات املرتبطة بحياة الرعي يف األردن.

)ب( قامئة الرتاث الثقايف غري املادي الذي يحتاج إىل صون عاجل.

)1( املوسيقى واألدوات املوسيقية التقليدية يف األردن.

)2( الفقه القبيل واملحاكم القبلية يف األردن.

)3( النغامت الشعبية للبدو واملناطق الريفية يف األردن.

)4( الطب التقليدي واملداوون التقليديون يف األردن.

)5( الشعر الفولكلوري يف األردن.
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امللخص التنفيذي

يهدف هذا التقرير إىل إلقاء نظرة عىل الوضع الحايل للرتاث الثقايف غري املادي يف إطار اتفاقية اليونسكو لعام 2003 لصون الرتاث الثقايف 

غري املادي التي تم املصادقة عليها يف عام 2006، حيث أولت اململكة األردنية الهاشمية ومنذ إنشائها أهمية كربى للشأن الثقايف سواء عىل 

الصعيد الرسمي أو غري الرسمي، إمياناً منها بأهمية الثقافة ودورها يف التنمية املستدامة، حيث يُعّد الرتاث الثقايف غري املادي ضمن هذه 

األهمية عنرصاً أساسياً من العنارص الرئيسة للهوية الوطنية والتامسك االجتامعي بني مختلف طوائف البلد وأقلياته.

وقد تجىل ذلك يف خطط التنمية االقتصادية واالجتامعية التي أطلقتها الحكومة يف العقود املاضية وكان آخرها األجندة الوطنية التي 

حددت تحديداً واضحاً التحديات األساسية املتصلة بالقطاع الثقايف للبالد مبا فيها مسائل الرتاث الثقايف غري املادي.

استعرضت الدراسة االستقصائية التي تم إجراؤها يف املرحلة األوىل من مرشوع الرتاث املتوسطي الحي نقاط القوة والضعف. وأشارت 

إىل االهتامم الرسمي عىل أعىل املستويات بقضايا مسائل الرتاث الثقايف غري املادي وبإسهام املنظامت ومؤسسات املجتمع املدين يف حامية 

الرتاث الثقايف غري املادي بسبل مختلفة ومتباينة ومبتانة الترشيعات األردنية ومرونتها والتي ميكن تعديلها مبا يتواءم مع املتطلبات املستجدة 

لهذه القضايا، ويف جانب آخر كشفت الدراسة أن إحدى العقبات الرئيسة التي كانت تعرتض سبيل تحقيق املامرسات الفضىل يف هذا امليدان 

تتمثل يف عدم وجود مظلة رسمية مركزية جامعة ملعالجة القضايا املتعلقة باملحافظة عىل الرتاث الثقايف غري املادي، باإلضافة إىل وجود 

ضعف يف عملية إدماج الرتاث الثقايف غري املادي يف الخطط اإلسرتاتيجية الوطنية، كام أن الجهود املبذولة للتوعية بأهمية الرتاث الثقايف وغري 

الثقايف مل تجر عىل نحو يبعث عىل االرتياح خاصة أن الربنامج املتكامل للتوعية بهذا املوضوع يسهم يف متكني الشعب األردين من إدراك قيمة 

هذا الرتاث الذي يتجىل يف التنوع الثقايف الذي يتميز به الشعب األردين.

وعقب مصادقة األردن عىل اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي عام 2006 تم توجيه الجهود نحو إنشاء هيئة رسمية للرتاث غري 

املادي، حيث وافقت الحكومة األردنية عىل اقرتاح قُّدم من اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم بالتنسيق مع وزارة الثقافة 

يتضمن استحداث مديرية للرتاث الثقايف غري املادي والتنوع الثقايف ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة، وإنشاء لجنة عليا برئاسة معايل 

وزير الثقافة ومشاركة الجهات املعنية من املؤسسات الرسمية واملجتمع املدين وعدد من الشخصيات بصفتهم الشخصية لرسم السياسات 

الوطنية املعنية بالرتاث الثقايف غري املادي.

وقد شهدت السنوات األخرية اهتامماً من قبل مؤسسات التعليم العايل مبوضوع املحافظة عىل الرتاث، حيث وضعت بعض الجامعات 

األردنية عدداً من الربامج األكادميية ذات الصلة بالرتاث الثقايف املوجه نحو الرتاث الثقايف املادي وحفظه وصيانته، وعىل الرغم من ذلك 

تبني أن بوسع هذه الربامج األكادميية بعد إجراء بعض التعديالت الهيكلية واإلدارية أن تتوسع يف ميادين الدراسة لتشمل موضوعات الرتاث 

الثقايف غري املادي.

والجدير بالذكر أن عدم وجود هيئة حكومية رسمية تُعنى بالرتاث الثقايف غري املادي كان له أثر يف عدم توافر ترشيع أردين فعال لحامية 

الرتاث الثقايف غري املادي وإدارته، عىل الرغم من مرونة الترشيعات املوجودة حالياً يف البلد التي تسمح بإجراء تعديالت عىل بعض القوانني 

واألنظمة بحيث تعنى مبسائل الرتاث الثقايف غري املادي مبا يتواءم مع متطلبات االتفاقية، باإلضافة إىل ذلك فقد تبني أثناء إعداد قوائم 

حرص الرتاث الثقايف غري املادي يف األردن أن هنالك جهات عدة تقوم بإجراء الحرص سواء أكانت حكومية أم غري حكومية بأساليب متنوعة 
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ومتفرقة وبعناوين ومسميات مختلفة دون التقيد بقوانني ومعايري موحدة وثابتة، حيث تم العثور عىل قوائم ودراسات وبحوث عدة يف 

تاريخ البحث ذي الصلة بالرتاث غري املادي تشكل مصادر قيمة لهذا الرتاث، وأساساً ألي قوائم حرص مستقبلية تتمثل لالتفاقية. وقد أنشئت 

يف اآلونة األخرية يف وزارة الثقافة لجنة لتحديد معايري إعداد قوائم حرص هذا الرتاث يف األردن والتعرف إىل املنظامت واألفراد العاملني يف 

هذا امليدان واملامرسني الفعليني والتقليديني، ويف حني شهد األردن جهوداً متفرقة ويف أحيان كثرية فردية غري منظمة تهدف جميعها إىل صون 

الرتاث الثقايف غري املادي وتوثيقه، إال أنه مل يكن مستطاعاً قياس ما إذا كانت هذه املحاوالت والجهود قد استوفت رشوط اشرتاك املجتمعات 

املحلية ومؤسسات املجتمع املدين يف تحديد عنارص الرتاث الثقايف غري املادي وتعريفه.

أما فيام يتعلق بالوعي بالرتاث الثقايف غري املادي يف األردن وتعزيزه فقد كان من الواضح بأن درجة الوعي من قبل القطاعات الحكومية 

املركزية واملحلية عىل حد سواء ما زال غري كافياً وينطبق ذلك أيضاً عىل الجهات املعنية دون فئة اجتامعية من غريها، حيث يؤمل أن 

يساهم استحداث مديرية الرتاث الثقايف غري املادي يف وزارة الثقافة يف توجيه الجهود املبعرثة  حالياً نحو إيجاد وعي عام بأهمية الرتاث 

الثقايف غري املادي وتوعية الجمهور بالجهود املبذولة لتنمية الرتاث الثقايف غري املادي وحفظه وتوجيه وسائط اإلعالم إىل التوعية بالرتاث غري 

املادي، وتوعية الجمهور بالجهود املبذولة لتنمية الرتاث الثقايف غري املادي باإلضافة إىل الدور الذي تقوم به حالياً يف توثيق مامرسات الرتاث 

يف املجتمعات املحلية األردنية.

والجدير بالذكر أن األردن يتمتع بعالقات ثقافية متميزة مع بلدان عديدة حيث يسعى باستمرار إىل اإلفادة من االتفاقات الثقافية 

توسيعها  والتي ميكن  الثقايف  املستوى  التعاون عىل  االتفاقات  وتتضمن هذه  واملنظامت،  البلدان  العديد من  مع  اإلسرتاتيجية  والعالقات 

لتشمل مجاالت التعاون يف ميدان الرتاث الثقايف غري املادي وتعزيز وتوسيع قاعدة التبادل الثقايف املختلفة املتمثلة يف املشاركة يف املهرجانات 

الشعبية يف البلدان ذات العالقة.

كام تم الرتكيز يف التقرير عىل الحيز الثقايف للبدو يف البرتاء ووادي رم كدراسة حالة افرادية حيث تم استعراض الوظائف االجتامعية 

والثقافية للحيز الثقايف وقابليته لالستمرار وما يتعرض له حالياً من مخاطر. وملا كان هذا العنرص الثقايف مدرجاً يف القامئة التمثيلية فإن 

الدراسة متثل منوذجاً جيداً لجهود األردن يف التوعية بالرتاث الثقايف غري املادي وبإسهام املجتمع املحيل يف صون تراثه واملحافظة عليه.

ومكنتنا الدراسة االستقصائية من تحديد بعض املشكالت واألولويات التي كان من أهمها عدم وجود هيئة رسمية ميكنها أن تدير الرتاث 

الثقايف غري املادي يف األردن من أبعاد مختلفة. األمر الذي أدى إىل بروز مشكالت وعقبات أخرى تتمثل يف عدم توفر قاعدة بيانات موحدة 

يدرج ويحدد فيها مامرسو وباحثو هذا الرتاث يف األردن، إضافة إىل ضعف تنظيمي عام ناشئ عن قلة الدعم املايل وانعدام وضعف التنسيق 

بني مختلف الكيانات واملنظامت واألفراد املهتمني بالرتاث الثقايف غري املادي يف األردن. ويبدو أن محاوالت وسائط اإلعالم األردنية للتوعية 

بهذا الرتاث مل ترقىَ إىل مستوى الطموح. ومن الجدير باملالحظة كذلك عدم وجود هيئات استشارية وإدارية مشرتكة بني القطاعات ميكنها 

أن تنهض بتقييم املؤسسات والنظم التي عملت حتى اآلن عىل جمع الرتاث الثقايف غري املادي. كام يُرى أن عدم وجود برامج للتوعية ميثل 

واحدة من املشكالت الرئيسة ألن معظم األردنيني ال يدركون يف الوقت الراهن الحالة الفعلية وواقع تراثهم الثقايف غري املادي وأهميته، أو 

األخطار العديدة التي تتهدد تراثهم الحي النابض العميق الجذور. ويتصل بهذه املسألة األخرية ضعف املوضوعات املتصلة بالرتاث الثقايف 

غري املادي املدرجة يف املناهج املدرسية التي ما زال اهتامم الدراسات الثقافية فيها منصباً عىل الرتاث املادي فقط. وباإلضافة إىل ذلك، فإن 

ضعف االهتامم بالبحث يجعل من العسري تحديد الحلول املناسبة ملختلف املشاكالت املتعلقة برتاجع قطاع كبري من الرتاث الثقايف غري 

املادي يف األردن. 

وتناول التقرير أيضاً املشكالت املحتملة التي ميكن أن تنشأ فور اتخاذ الخطوات املؤسسية والرسمية إلعداد قوائم حرص للرتاث الثقايف 

غري املادي يف األردن وصونه، مثل: إضفاء الطابع السلعي عىل الرتاث الثقايف غري املادي للبلد، وتجميده وتشويهه أو التالعب به، كام تناول 
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املختلفة  املستويات  األخرية  املشكالت  تلك  وتتضمن  املستقبل.  الحرص يف  قوائم  إعداد  أثناء عملية  تتم مواجهتها يف  قد  التي  املشكالت 

للمشاركة بني الطوائف االجتامعية والعرقية األردنية العديدة، واالهتامم برضورة املحافظة عىل الطابع الجامع عند إعداد قوائم حرص الرتاث 

الثقايف غري املادي. وينبغي، كام هو وارد يف التقرير، أن تستبعد عملية صون الرتاث الثقايف غري املادي يف األردن صون عنارص معينة وفقاً ملا 

تنص عليه االتفاقية، وأن تكون عىل دراية باالستعامل غري املناسب لهذا الرتاث، واحرتام مسألة امللكية الثقافية. 

وواجه الفريق القائم بالدراسة، عند جمعه للبيانات واملعلومات، مشكالت وعقبات معينة نشأت عن عدم توافر املعلومات الكافية يف 

املؤسسات واملنظامت األردنية التي شملتها الدراسة، إىل جانب غياب الوعي مبفهوم الرتاث الثقايف غري املادي. ويؤمل أن يساهم هذا التقرير 

يف وضع إسرتاتيجية وطنية لحامية الرتاث الثقايف غري املادي يف اململكة األردنية الهاشمية وبإرشاف مبارش من وزارة الثقافة ومشاركة جميع 

الجهات املعنية من املؤسسات الحكومية واملجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية والقطاع الخاص. 
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