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ملّخص تنفيذي
تقــّدم هــذه الورقــة البحثيّــة دراســًة استكشــافيًّة حــول القيمــة االجتامعيّــة ملجمل 

مشــاريع حاميــة الــرتاث الالمــادي يف ســوريا، خاّصــًة تلــك التــي انطلقــت بعــد عام 

2011، واألثــر الــذي متّكنــت هــذه املشــاريع مــن تحقيقــه، مــع اإلضاءة عــى أهّم 

التحديــات التــي واجهتهــا املتعلّقــة مبجملهــا بخصوصيّــة العمــل يف ســوريا، وكيفيّة 

التعامــل مــع هــذه التحديــات، األمــر الــذي يشــّكل قاعــدًة ميكــن أن تســتند إليهــا 

مشــاريع أُخــرى تعمــل يف املجــال ذاتــه، ســواء داخــل ســوريا أم خارجهــا.

ــريٍ-  ــّوع -عــى نحــٍو كب ــّي واملتن ــرتاث الســورّي الغن ــة ال لقــد شــغل محــور حامي

ــات، داخــل ســوريا  ــني والثقافيّ اهتــامم العديــد مــن الفاعلــني والفاعــالت الثقافيّ

وخارجهــا منــذ ســنوات مــا قبــل انــدالع النــزاع، لكــّن الجهــود ذات الصلــة تكثّفت 

عــى نحــٍو ملحــوٍظ مــع ازديــاد حجــم املخاطــر املحدقــة مبختلــف عنــارص الــرتاث 

ووتريتهــا، نتيجــة العديــد مــن العوامــل املرتبطــة عــى نحــٍو أســايسٍّ بســياق النــزاع 

ــٍر  والحــرب وظروفهــام. كثــري مــن هــذه الجهــود اســتطاعت بالفعــل تحقيــق أث

ملمــوٍس، ومتّكنــت مــن حاميــة الــرتاث وعنــارص منــه بشــكٍل أو بآخــر، وأُخــرى 

كان لهــا وقــع أقــّل تأثــرياً، ولألمــر عــّدة عوامــل مرتبطــة بظــروف العمــل ومكانــه، 

وطبيعــة تلــك املشــاريع، وبنيتهــا، والعاملني/العامــالت فيهــا.

بذلــك انطلقــت الورقــة مــن تســاؤٍل حــول القيمــة واألثــر اللَّذيــن متّكنــت مختلف 

ــام، بهــدف  ــه مــن تحقيقه ــادي الســورّي ومبادرات ــرتاث الالم ــة ال مشــاريع حامي

الوصــول إىل مجموعــٍة مــن النتائــج، واملامرســات، والتوصيات التي تفيــد يف تطوير 

عمــل هــذه املشــاريع مســتقبالً، ويف التخطيــط والتنفيــذ ألّي مشــاريع مشــابهة، 

وكذلــك يف وضــع السياســات الخاّصــة بجهــود حاميــة الــرتاث الالمــادي الســورّي 

عــى اختالفــه.

ويف أثنــاء العمــل عــى الورقــة، طُرحــْت مجموعــٌة مــن األســئلة حــول منهجيّــات 

حاميــة الــرتاث الالمــادي الســورّي، واألثــر املحّقــق حتّــى اآلن، ومــا ميكــن القيــام 

بــه لتعزيــز هــذا األثــر، وذلــك عــى مجموعــٍة مختــارٍة مــن املشــاريع املتنّوعــة 

ســواء مــن حيــث طريقــة عملهــا أم حجمهــا، أو املنطقــة الجغرافيّــة التــي تنشــط 

ضمنهــا. طُرحــت هــذه األســئلة مــن خــالل اســتبياٍن إلكــرتوينٍّ عــى ســبعٍة مــن 

املشــاريع واملبــادرات العاملــة داخــل ســوريا، ومــن خــالل أربعــة لقــاءاٍت معّمقــٍة 

ــذْت مــع قامئني/قامئــات عــى مشــاريع مدعومــة مــن صنــدوق حاميــة الثقافــة  نُفِّ

الــذي يديــره املجلــس الربيطــايّن منــذ عــام 2016، ويدعــم جهــود حاميــة الــرتاث 

الثقــايّف املعــرّض للخطــر.

وتوّصلــت الورقــة البحثيّــة إىل مجموعــٍة مــن النتائــج، أهّمهــا: وجــود تنــّوٍع واضٍح 

يف جهــود حاميــة الــرتاث الالمــادي الســورّي، وازديــاد يف وتريتهــا مبــرور الســنوات، 

مــع ترّســخ الوعــي لــدى الفاعلــني والفاعالت يف هــذا املجــال بأهميّتها، مــع تفاوت 

األثــر الــذي حّققتــه تبعــاً للعوامــل، والظــروف، واملناطــق التــي تعمــل ضمنهــا، 

وكذلــك قــدرات القامئني/القامئــات عليهــا وإمكاناتهــم. وعــى صعيــٍد آخــر، تبيّنــت 

ــموليًّة  ــر ش ــون أك ــا، لتك ــيع أُطره ــى توس ــود وحتّ ــذه الجه ــتمرار ه ــة اس أهميّ

ســواء مــن حيــث مناطــق العمــل أم منهجيّاتــه، وتاليــاً رضورة اســتدامة دعمهــا 

وتكييفــه مــع ظــروف عملهــا التــي تتّســم بصعوبــٍة كبــريٍة يف بعــض النواحــي.

وبذلــك خرجــت الورقــة البحثيّــة مبجموعــٍة مــن التوصيــات التــي ميكــن توجيههــا 

إىل املنظـّـامت والفاعلــني والفاعــالت يف مجــال حاميــة الــرتاث الالمــادي  الســورّي، 

وكذلــك املنظـّـامت املانحــة، مبــا يخــدم دعــم جهــود حاميــة هــذا الرتاث. مــن هذه 

التوصيــات: العمــل عــى ربــط مشــاريع حاميــة الــرتاث مبجموعــٍة متنّوعــٍة مــن 

ــة؛ لضــامن انتشــارها واســتمراريّتها،  ــة، واالجتامعيّ األهــداف االقتصاديّــة، والثقافيّ

ــع  ــيعه م ــا، وتوس ــتمرار يف دعمه ــاريع، واالس ــذه املش ــني ه ــاون ب ــل التع وتفعي

متتّعــه باملرونــة الكافيــة للتــواؤم مــع حاجاتهــا والظــروف التــي تعمــل ضمنهــا، 

ودعــم الكيانــات الصغــرية وحديثــة التأســيس، واملســاعدة عــى نحــٍو خــاصٍّ عــى 

تســويق املنتجــات الرتاثيّــة واليدويّــة مبــا يضمــن حاميتهــا واســتمراريّتها.

1



مقّدمة
يدخــل النــزاع يف ســوريا عامــه الثــاين عــرش، الــذي أعقــب حــراكاً ســلميّاً تاريخيـّـاً، 

وإحصــاء الخســائر ال يــزال مســتمرّاً عــى األصعــدة كافّــًة. عمومــاً، تتّجــه األنظــار 

مبارشًة إىل الخســائر امللموســة عــى األصعدة البرشيـّـة، واالقتصاديـّـة، واالجتامعيّة، 

وتســعى معظــم الجهــود إىل ترميمهــا، وتداركهــا، والحّد منهــا، يف حني أّن الخســائر 

غــري امللموســة قــد تلقــى درجــة اهتــامٍم أقــّل، عــى الرغــم مــن أهميّتهــا. ومــن 

هــذه الخســائر ميكننــا الحديــث عــن مكّونــات الــرتاث الســورّي الغنــّي، خاّصــًة 

ــة عــى  الالمــادي منــه، الــذي يتضّمــن التقاليــد الشــفويّة، واملامرســات االجتامعيّ

اختالفهــا، واملعــارف الخاّصــة بالحرف التقليديـّـة، وفنــون األداء والعروض، وطقوس 

ــة  االحتفــاالت واملناســبات، واملوســيقا، واألغــاين، والرقصــات، واملامرســات الخاّص

بصناعــة املالبــس التقليديـّـة وارتدائهــا، وطقــوس إعــداد األطعمــة الرتاثيّــة، وغريهــا 

مــن العنــارص.

ــالً  ــا عام ــا، أم لكونه ــّد ذاته ــا بح ــواء لقيمته ــات، س ــذه املكّون ــة ه ــى أهميّ وع

أساســيّاً يف الحفــاظ عــى الذاكــرة الســوريّة الجامعيّــة، وترســيخ شــعور الســورينّي 

والســوريّات بهويّتهــم، يتّضــح عامــاً بعــد آخــر مــدى فداحــة خســارتها، وخطــر 

ــزوح والتشــتّت،  ــزاع، عــى رأســها الن نســيانها نتيجــة عــّدة عوامــل مرتبطــة بالن

ــات،  ــك املكّون ــة لتل ــة الحامل ــع البيئ ــة، والصــالت م ــط االجتامعيّ ــدان الرواب وفق

ونقــص الخــربات التــي ميكــن أن تســهم يف الحفــاظ عــى الــرتاث، وكذلــك تراجــع 

أولويـّـة العمــل عــى هــذا الجانــب مبقابــل حاجات أُخــرى أكــر إلحاحــاً، خاّصًة مع 

تراجــع الوضــع املعيــّي للســورينّي والســوريّات، ســواء داخــل ســوريا أم خارجهــا، 

وكذلــك بــروز العديــد مــن املشــكالت االجتامعيّــة، واالقتصاديـّـة، والنفســيّة، التــي 

ــّح، ذلــك إضافــًة إىل مجموعــٍة مــن  يتعــنّي عليهــم التعامــل معهــا عــى نحــٍو ُمل

األخطــار التــي تهــّدد مختلــف عنــارص الــرتاث مبــارشًة، منهــا: الرسقــة، والضيــاع، 

واالســتغالل.

وانطالقــاً مــن إدراك كّل هــذه املعطيــات، نشــأت عقــب تعــّزز النــزاع بعــد فــرتة 

الحــراك الســلمّي، العديــد مــن املبــادرات الراميــة إىل الحفــاظ عى مختلــف أوجه 

ــة، وعملــت هــذه املبــادرات  ــة أم غــري ماديّ الــرتاث الســورّي، ســواء كانــت ماديّ

يف عــّدة مســارات يف آن معــاً، مثــل: حاميــة مكّونــاٍت معيّنــٍة مــن الــرتاث مهــّددٍة 

، وإعــادة إحيائهــا، عــن طريــق دعــم العاملني/العامــالت  ــاٍر حقيقــيٍّ بخطــر اندث

فيهــا، أو تعليمهــا لفئــاٍت جديــدٍة، خاّصــًة تلــك الشــابّة؛ ونقــل الــرتاث ومكّوناتــه 

لألجيــال الجديــدة خاّصــًة تلــك التــي تعيــش اليــوم يف بلــدان اللّجــوء بعيــداً عــن 

ــة  ــط حامي ــامء؛ ورب ــة واالنت ــعورها بالهويّ ــز ش ــك تعزي ــيّة، وبذل ــا األساس بيئاته

الــرتاث بأهــداف أُخــرى، مثــل: إمكانيــة توليــد عائــٍد اقتصــاديٍّ مســتداٍم، وغريهــا 

مــن املســارات واألهــداف.

ومــع أهميّــة كّل هــذه الجهــود املبذولــة، ال بــّد مــن التوقـّـف بــني الحــني واآلخــر 

لطــرح أســئلٍة حــول املســار الــذي اتّخذتــه، واألثــر الــذي حّققتــه، وهــل ســارت 

وفــق األهــداف املتوقـّـع منهــا تحقيقهــا أم ال، ومــا الــذي ميكــن القيام بــه لتعزيزها 

ــت هــذا املســار،  ــي أعاق ــات الت ــاليف التحّدي ــام، وأيضــاً ت ــا نحــو األم ــع به والدف

ــة واســتدامة تــؤّدي هــدف الحفــاظ عــى الــرتاث  للوصــول إىل صيــغ أكــر فاعليّ

الالمــادي الســورّي، وتعزيــز دوره كعامــٍل أســايسٍّ يف الهويـّـة والذاكــرة الســوريّتني، 

ــون  ــا؛ لتك ــكل تفاصيله ــارب ب ــذه التج ــى ه ــاءة ع ــن اإلض ــد م ــًة إىل املزي إضاف

مرجعــاً ميكــن االســتفادة والتعلـّـم منــه ضمــن ســياقاٍت مشــابهٍة ملــا مــّر بــه وميــّر 

بــه العاملون/العامــالت يف مجــال الــرتاث الســورّي.

ــة مــن تســاؤٍل أســايسٍّ حــول "القيمــة  ــة البحثيّ ــا، انطلقــت هــذه الورق مــن هن

ــد  ــعٍي إىل رص ــوريا"، يف س ــادي يف س ــرتاث الالم ــة ال ــاريع حامي ــة ملش االجتامعيّ

ــٍق،  ــٍو معّم ــا عــى نح ــل بعضه ــن هــذه املشــاريع، وتحلي ــٍة م ــٍة ممكن ــرب عيّن أك

والخــروج مبجموعــٍة مــن االســتنتاجات والتوصيــات التــي ميكــن أن تفتــح الحقــاً 

ــرتاث.  ــة ال ــب حامي ــف جوان ــعاً أكــر حــول مختل نقاشــاً موّس

صــورة 1 سلســة دروب املخصصــة للمــوارد الثقافيــة الالماديــة الســورية - اتجاهــات – 
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ضمــن خطّــني متوازيــني، عملنــا ضمــن هــذه الورقــة عــى وضــع قامئــٍة ملشــاريع 

ــّدٍة  ــت مل ــي عمل ــك الت ــى تل ــوريا، أو حتّ ــاً يف س ــة حالي ــادي العامل ــرتاث الالم ال

ــي  ــا، الت ــع النطــاق الجغــرايّف والربامجــّي له ــٍة، م ــت بفعــل ظــروٍف معيّن وتوقّف

ــا مــن رصدهــا عــن طريــق بحــٍث مكتبــيٍّ شــامٍل، مــع االســتعانة باملصــادر  متّكّن

املتوفـّـرة عــرب اإلنرتنــت ومواقــع التواصــل االجتامعــّي. وضمــن هــذا الخــّط، اخرتنــا 

عــدداً مــن هــذه املشــاريع واملبــادرات لتنفيــذ اســتبياٍن إلكــرتوينٍّ معهــا، لنعــرف 

أكــر عــن منهجيّــة عملهــا، وأثــره، وقيمتــه، والتحّديــات التــي واجهتهــا، ومــا ميكن 

أن يكــون لديهــا مــن توصيــات تســهم يف تطويــر جهــود حاميــة الــرتاث يف ســوريا.

وتضّمــن الخــّط الثــاين دراســًة معّمقــًة لعدٍد مــن املشــاريع املدعومة مــن صندوق 

ــة  ــود حامي ــم جه ــدف دع ــايّن؛ به ــس الربيط ــره املجل ــذي يدي ــة ال ــة الثقاف حامي

ــام 2016 تســعة مشــاريع  ــذ ع ــم من ــد دع ــّدد بالخطــر، وق ــايّف امله ــرتاث الثق ال

تعمــل عــى حاميــة الرتاث الســوري1. اخرتنا من مشــاريع الصنــدوق ثالثــًة متنّوعًة 

ــة  ســواء مــن حيــث الشــكل الربامجــّي الــذي تعمــل وفقــه أم املنطقــة الجغرافيّ

ــة  ــات – ثقاف ــة "اتّجاه ــن مؤّسس ــرشوع "دروب م ــي م ــا، وه ــط فيه ــي تنش الت

مســتقلّة" املخّصــص لحاميــة الــرتاث الالمــادي الســورّي، ومــرشوع التدريــب عــى 

تقنيّــات البنــاء بالحجــر يف األردن ولبنــان مــن "الصنــدوق العاملــّي لآلثــار والرتاث"، 

ــة "العمــل  ــات" مــن منظّم ومــرشوع "مــدارس تعليــم املوســيقا لالجئــني والالجئ

لألمــل" التــي تركّــز عــى التعليــم املوســيقّي لالجئــني والالجئــات يف لبنــان واألردن. 

ــات  ــع القامئني/القامئ ــعٍة م ــالٍت موّس ــن خــالل مقاب ــة م ــذت الدراســة املعّمق نُّف

عــى هــذه املشــاريع، للوقــوف عــى نحــٍو خــاصٍّ عــى أثرهــا مــن نــواٍح متنّوعــٍة، 

ومــا واجهتــه مــن تحّديــات، وكيــف تعاملــت معهــا، وتوصياتهــا الخاّصــة بتطويــر 

مشــاريع حاميــة الــرتاث.

ــرتاث  ــة ال ــادرات حامي ــاريع ومب ــافيٍّة" ملش ــٍة استكش ــة "ورق ــا مبنزل ــع كونه وم

الالمــادي الســورّي، اعتمدنــا يف هــذه الورقــة عــى البحــث النوعــّي، خاّصــًة مــع 

عــدم توفـّـر أّي أرقــام، أو إحصائيّــات ملموســة وموثوقــة تتعلـّـق مبوضــوع البحــث، 

وعــدم قــدرة املنظـّـامت واملبــادرات العاملــة يف هــذا املجال عــى توفــري أّي بيانات 

ــة ميكــن أن تؤّســس لبحــٍث كمــيٍّ يف الوقــت الحــايل. إحصائيّ

تكمــن أهميّــة هــذه الورقــة يف كونهــا مــن األبحــاث القليلــة التــي تتنــاول دراســًة 

مفّصلــًة ملجموعــٍة واســعٍة من مشــاريع حامية الرتاث الالمادي يف ســوريا، وتســعى 

لفهــم الطرائــق واالســرتاتيجيّات التــي عملــت وفقــاً لهــا وتوثيقهــا، مــع االهتــامم 

عــى نحــٍو خــاصٍّ بأثرهــا، وقيمتهــا، ومــا واجهتــه مــن تحّديــات، واملقاربــات التــي 

تعمــل بهــا ضمــن الســياق الســورّي، وهــو مــا ميكــن أن يُتشــارَك مــع ســياقاٍت 

أُخــرى، إىل جانــب مــا يرغــب القامئون/القامئــات عليهــا بتوثيقــه كتوصيــات تســهم 

يف تطويــر العمــل ضمــن مجــاالت حاميــة الــرتاث الالمــادي، وميكــن أن تتحــّول إىل 

مرجــعٍ يُســتفاُد منــه مســتقبالً، ســواء يف الســياق الســورّي أم يف ســياقاٍت أُخــرى 

مشــابهة. 

وقــد خرجــت الورقــة مبجموعــٍة مــن النتائــج متثّلــت يف أثــٍر واضــٍح تركته مشــاريع 

حاميــة الــرتاث الالمــادي يف ســوريا ومبادراتــه، ســواء عــى الــرتاث نفســه كحاميتــه 

ــاٍل  ــني أجي ــارص ب ــل هــذه العن ــه، وتناق ــارص من ــّدة عن ــق ع ــار، وتوثي ــن االندث م

ــد  ــن خــالل تولي ــن املشــاريع م ــى املســتفيدين واملســتفيدات م ــٍة، أم ع مختلف

فــرص عمــٍل لهــم، إىل جانــب تغيــريٍ واضــٍح يف مفهومهــم للــرتاث، وعالقتهــم به، أو 

عــى املجتمعــات الحاضنــة للمشــاريع، التــي شــهدت عــّدة تغيــرياٍت عــى أصعــدٍة 

لهــا عالقــة بالــرتاث نفســه، وبالنــاس وعالقاتهــم مــع بعضهــم. ومــن جهــة أُخــرى: 

تبيّنــت أهميّــة االســتمرار يف العمــل عــى حاميــة الــرتاث الالمــادي، وتطويــر دعــم 

املنظـّـامت العاملــة يف هــذا املجــال وتوســيعه، نتيجة اســتمرار الظــروف التي تهّدد 

بقــاء هــذا الــرتاث وتناقلــه بــني األجيــال، وهــي الظــروف التــي أنتجهــا النــزاع مــن 

تــرشٍّد، وتشــتٍّت، وأوضــاٍع صعبــٍة يعيشــها مجمــل الســورينّي والســوريّات، وتجعــل 

مــن جهــود حاميــة الــرتاث أمــراً غــري ذي أولويـّـٍة عــى الرغــم مــن أهميّتــه الكبرية. 
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كــام انتهــت الورقــة إىل مجموعــٍة مــن التوصيــات التــي قّدمهــا القامئون/القامئــات 

عــى املشــاريع قيــد الدراســة، ميكــن أن تغنــي مجــاالت حاميــة الــرتاث الالمــادي 

يف ســوريا، وتســاعد أصحاب/صاحبــات املشــاريع واملبــادرات عــى تجــاوز العديــد 

ــواء  ــدة، س ــف األصع ــى مختل ــاً ع ــا يوميّ ــون معه ــي يتعامل ــات الت ــن التحّدي م

ــة  ــاع الخدميّ ــن األوض ــوريا ضم ــل س ــل داخ ــات العم ــن تحّدي ــّدث ع ــا نتح كّن

ــتمرار  ــات اس ــن تحّدي ــوادر، أم ع ــتمرّة للك ــرة املس ــة والهج ــة املرتّدي واالقتصاديّ

ــر  ــى تطوي ــا ع ــرتاث، وقدرته ــة ال ــال حامي ــة يف مج ــج العامل ــاريع والربام املش

آليّــات عملهــا، وتحقيــق املزيــد مــن األثــر ضمــن بيئــة عمــٍل ليســت ســهلة عــى 

ــات موّجهــٌة إىل مختلــف الفاعلني/الفاعــالت يف املجــال،  اإلطــالق. وهــذه التوصي

ــة. ــات الحكوميّ ــامت نفســها أم املانحــني واملانحــات، أو الجه ســواء املنظّ

سياق الورقة البحثّية
ــه:  ــرتاث غــري املــادّي، عــى أنّ ــرتاث الالمــادي، أو ال ــة اليونســكو ال تعــرّف منظّم

"املامرســات، والتقاليــد، واملعــارف، واملهــارات – ومــا يرتبــط بهــا مــن آالٍت، وقطعٍ، 

ــاً  ــٍة– التــي تعّدهــا الجامعــات واملجموعــات، وأحيان ومصنوعــاٍت، وأماكــَن ثقافيّ

ــدى  ــي ل ــرتاث ينّم ــذا ال ــري إىل أّن ه ــايّف"1. وتش ــم الثق ــن تراثه ــزءاً م ــراد، ج األف

الجامعــات التــي تتوارثــه عــرب األجيــال اإلحســاس بالهويّة، والشــعور باالســتمراريّة، 

ويعــّزز احــرتام التنــّوع الثقــايّف، والقــدرة اإلبداعيّــة البرشيـّـة. بذلــك، ميكننــا القــول 

بــأّن للــرتاث الالمــادي قيمــًة اجتامعيّــًة كبــريًة؛ إْذ يســهم يف متيّــز كّل جامعــٍة عــن 

ــٍة للجامعــات التــي  أُخــرى، إضافــًة إىل مــا ميكــن أن يحملــه مــن قيمــٍة اقتصاديّ

ترتبــط بــه. 

ــة  ــتمراريّة يف املامرس ــا: االس ــص2، منه ــن الخصائ ــٌة م ــادي مجموع ــرتاث الالم ولل

ــايض،  ــني امل ــاً ب ــّكل رابط ــا يش ــب، م ــى األغل ــفاهيٍّ ع ــٍو ش ــى نح ــل، ع والتناق

والحــارض، واملســتقبل؛ واالعــرتاف مــن ِقبــل الجامعــة التــي متــارس أّي عنــٍر، أو 

ــه جــزٌء مــن تراثهــا الالمــادي؛ والعالقــة مــع الزمــن  مكــّوٍن ثقــايفٍّ معــنّيٍ عــى أنّ

كبعــٍد مهــمٍّ يف التعامــل مــع هــذا النــوع مــن الــرتاث الــذي يســتمّر يف الوجــود 

ــة مامرســته وإعــادة  ويف الوقــت نفســه يتطــّور ويتغــرّي وال يبقــى ثابتــاً؛ وإمكانيّ

إنتاجــه بــرف النظــر عــن املوقــع الجغــرايّف، مــع وجــود العنــر البــرشّي الحامل 

لــه؛ ومرونتــه وقابليّتــه لالســتمرار والتناقــل لفــرتاٍت زمنيّــٍة طويلــٍة يف حــال توفّــر 

العنــر البــرشّي الحامــل لــه.

تــربز أهميّــة الــرتاث الالمــادي عــى نحــٍو كبــرٍي خــالل األزمــات والنزاعــات، وذلــك 

لعــّدة أســباب: فمــن جهــة، تهــّدد النزاعــات ومــا يرتافــق معهــا مــن حاالت نــزوٍح، 

وتــرشٍّد، وخســاراٍت يف األرواح واألماكــن، إمكانيّــة اســتمرار مامرســة عنــارص الرتاث 

ــار  ــني االعتب ــذ بع ــع األخ ــال، م ــرب األجي ــا ع ــا، وتناقله ــاظ عليه ــادي، والحف الالم

، فهــو  الطابــع "الهــّش" لهــذا الــرتاث، وتناقــل معظــم عنــارصه عــى نحــٍو شــفويٍّ

يحتــاج عــى نحــٍو أســايسٍّ إىل "النــاس" يك يعيــش ويســتمّر، وكذلــك تراجــع أولويـّـة 

األمــر عــى حســاب حاجــاٍت أُخــرى أكــر إلحاحــاً؛ ومــن جهــٍة أُخــرى: فــإّن قيمــة 

هــذا الــرتاث كحامــٍل للهويـّـة، ومعــّزٍز لالنتــامء، تصبــح أكــر أهميّــًة عنــد حــدوث 

أّي خلخلــٍة يف املجتمــع، فيكــون لهــا دور يف التامســك االجتامعــّي وبنــاء الســالم، 

وغيابهــا يهــّدد هــذا التامســك عــى نحــٍو واضــح. 

ولذلــك، تشــّدد منظّمــة اليونســكو عــى أهميّــة صــون الــرتاث الالمــادي، خاّصــًة 

خــالل فــرتات النــزاع، التــي تصبــح فيهــا عنــارصه مهــّددًة مبخاطــر جســيمٍة تعيــق 

ــا،  ــي بأهميّته ــادة الوع ــارص، وزي ــك العن ــراز تل ــهم يف إب ــا يس ــه، م ــه ونقل حفظ

ــرتاث  ــة "صــون ال ــذا الغــرض اتفاقيّ ــد وضعــت له وتشــجيع الحــوار بشــأنها. وق

ــالل  ــن خ ــا م ــة تراثه ــى حامي ــدول ع ــجيع ال ــدف تش ــادّي"، به ــري امل ــايف غ الثق

ــدول لهــذا الغــرض،  ــة ال ــني، واملامرســات، والتعــاون مــع بقيّ السياســات، والقوان

ــه3. ــاظ علي ــه، ورضورة الحف ــادي، وقيمت ــرتاث الالم ــة ال ــة بأهميّ والتوعي

وتتميّــز ســوريا بــرتاٍث ال مــاديٍّ غنــيٍّ للغاية، نتيجــًة الحتضانها لحضــاراٍت وتغرّياٍت 

ــات هــذا  ــا مكّون ــّوع فيه ــأن تتن ــا أســهم ب ــدى آالف الســنني، م ــٍة عــى م متتالي

الــرتاث مــن طقــوٍس، وعــاداٍت، وتقاليــد اجتامعيّــة، ومــا يرتبــط بهــا مــن موســيقا، 

ومالبــس، وأطعمــة، وغريهــا. ويف هــذا الســياق تشــري اليونســكو إىل أّن "ســوريا 

ــف  ــراق والطوائ ــّدد األع ــع متع ــايّف تعكــس الطاب ــري الثق ــن التعب ــروة م ــا ث لديه

ــارص  ــرشات العن ــرتاث ع ــذا ال ــارص ه ــة عن ــّم خريط ــورّي". وتض ــع الس للمجتم

التــي تتنــّوع باختــالف املجــال، واملنطقــة، والجامعــة التــي ترتبــط بهــا، وتشــمل 

ــاء، والرقــص، واملالبــس، والطعــام، والطقــوس الخاّصــة  مجــاالت: املوســيقا، والغن

ــة. ــة بالحــرف اليدويّ باالحتفــاالت عــى اختــالف مناســباتها، واملعــارف املتعلّق

وبعــد انــدالع النــزاع يف ســوريا، تقــّر منظّمــة اليونســكو بــأّن "الــرتاث غــري املــادي، 

مبــا فيــه املامرســات الثقافيّــة، والعــروض الحيّــة، تعــرّض ألرضاٍر جســيمٍة؛ بســبب 

التشــتّت االجتامعــّي، وعوامــل النــزوح والهجــرة )...(، وفقــدان الــورش واألدوات، 

وتوقـّـف األنشــطة املتعلّقــة بنقــل املهــارات"4. وقــد أدرجــت املنظّمة عــّدة عنارص 

مــن الــرتاث الســورّي الالمــادي عــى قامئتهــا للــرتاث الثقــايّف غــري املــادي، الــذي 

يحتــاج إىل صــوٍن عاجــٍل، ومنهــا: القــدود الحلبيّــة، ومــرسح خيــال الظــّل5.

1  ]د.ك[، "التراث الثقافي غير المادي على طول طريق الحرير"، على موقع اليونسكو، موجود على الرابط: https://bit.ly/3DLyA9s، ]د.ت[، تاريخ المعاينة 12 نيسان 2022. 

2  Aisyah Abu Baker et al, “Intangible Cultural Heritage: Understanding and Manifestation”, Research Gate, https://bit.ly/3v9RqU5, published in November 2011, last accessed 12 April 2022. 

 https://ich.unesco.org/doc/src/IOS-EVS-PI-129_REV.-AR.pdf :3 يمكن االطالع على نص االتفاقية كاملة عبر الرابط

4  ]د.ك[، "سوريا: اليونسكو تنشئ مرصداً لصون التراث الثقافي"، على موقع أخبار األمم المتحدة، موجود على الرابط: https://bit.ly/3uw4Ni9، تاريخ النشر 29 أيار 2014، تاريخ المعاينة 12 نيسان 2022.

https://bit.ly/3O5ccNg :5 يمكن االطالع على هذه العناصر على موقع اليونسكو عبر الرابط
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الشكلالنطاق الجغرايفالتوصيف ومجال العملتاريخ التأسيساالسم  

مبادرات أهلية / منظامت غري حكومية داخل سوريا

مرشوع ضمن كيان آخرحلبفعاليات مختلفة لحامية الرتاث املادي والالمادي1924جمعية العاديات يف حلب

نشاط ضمن كيان آخركامل سورياجهود متنوعة للحفاظ عى الرتاث الالمادي الرشكيس1948الجمعية الخريية الرشكسية

2010 / آخر نشاط عام مرشوع عناة
2021

مرشوعكامل سورياإحياء وتوثيق كل ما له عالقة بالتطريز السوري

مرشوعالسويداءالحفاظ عى األدب واملوروث الشعبي2012جمعية األدب الشعبي وأصدقاء الرتاث

2012 / آخر نشاط عام خيوط األمل
2020

مرشوعدمشق / ريف دمشقمبادرة للحفاظ عى حرفة األغباين القامشية

2012 / آخر نشاط عام الجمعية السورية للثقافة واملعرفة
2020

مرشوع ضمن كيان آخركامل سورياإنتاج األبحاث وزيادة املشاركة املجتمعية وإطالق مشاريع لحر الرتاث الالمادي وتوثيقه

نشاط ضمن كيان آخردمشقندوات عن الرتاث الالمادي2013نادي شام الثقايف

2013 / آخر نشاط يف رواق العريف
2021

نشاط ضمن كيان آخردمشقأنشطة تعريف بالرتاث الالمادي وإعادة إحيائه

خريطة المبادرات التي تعمل في مجال حماية 
التراث الالمادي السورّي

ــة  ــة بحامي ــات الفاعل ــن الجه ــٍن م ــدٍر ممك ــرب ق ــدف الوصــول ألك ــاً به ــاً مكتبيّ ــا بحث ــة، نّفذن ــن الورق ضمــن الخــّط األّول م

الــرتاث الالمــادي الســورّي. تضّمــن هــذا الخــّط البحــث ضمــن التقاريــر ذات الصلــة، املنشــورة يف وســائل اإلعــالم الســوريّة، 

ومحــرّكات البحــث، ومواقــع التواصــل االجتامعــّي عــى اختالفهــا، والتواصــل مــع العديــد مــن الجهــات الفاعلــة بهــذا املجــال 

داخــل ســوريا وخارجهــا.

ــرتاث الالمــادي الســورّي، وهــي غــري مدعومــٍة مــن صنــدوق  ــة ال ــادرة تعمــل عــى حامي ــة أربعــني مرشوعــاً ومب ــد قراب رُِص

ــًة تبعــاً للعــام الــذي تأّسســت فيــه،  حاميــة الثقافــة الــذي يديــره املجلــس الربيطــايّن، وُصنَِّفــْت ضمــن الجــدول التــايل، مرتّب

ومصّنفــًة حســب نوعهــا ومــكان عملهــا: مبــادرات أهليّــة، ومنظـّـامت غــري حكوميّــة عاملــة داخــل ســوريا، ومبادرات ومشــاريع 

ــٍة،  ــٍة، أو مؤّسســاٍت دينيّ ــة داخــل ســوريا، ومبــادرات ومشــاريع مــن منظّــامٍت مرتبطــٍة بالحكومــة، أو منظّــامٍت دوليّ حكوميّ

أو مؤّسســاٍت تعليميّــٍة داخــل ســوريا، ومبــادرات ومشــاريع تأّسســت خــارج ســوريا. ومــن الجديــر بالذكــر أنّنــا ال نفــرتض أّن 

هــذه هــي املشــاريع كافـّـًة العاملــة يف مجــال حاميــة الــرتاث الالمــادي يف ســوريا، والجــدول يضــّم مــا متكّنــا مــن توثيقــه ضمــن 

اإلطــار الزمنــّي للورقــة البحثيّــة.
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مرشوعكامل سورياتعليم السيدات تدوير األقمشة املستعملة وربط ذلك بتقنيات تراثية ذات صلة2014مرشوع خاليا النحل

مرشوع ضمن كيان آخركامل سورياكورال نسايئ يعمل ضمن بعض مشاريعه عى توثيق أغنيات تراثية سورية 2015كورال غاردينيا

مبادرة ضمن كيان آخرشامل سوريامبادرة لحامية الرتاث املادي والالمادي عن طريق التوثيق ونرش الوعي2015مبادرة حامية الرتاث من منظمة اليوم التايل

2016هيومنز أوف داماسكوس
مجموعة فيسبوك لتوثيق جوانب مختلفة من الرتاث الالمادي السورّي خاصة يف 

دمشق
مبادرةكامل سوريا وعى األخص دمشق

مرشوع ضمن كيان آخركامل سورياتوثيق عدد من جوانب الرتاث الالمادي السورّي2016مرشوع التأريخ الشفوي من مؤسسة وثيقة وطن

2016 / آخر نشاط جمعية عني الفنون
2021

نشاط ضمن كيان آخردمشقندوات عن الرتاث الالمادي

2017فجة خرق
مرشوع من مدينة السويداء إلحياء حرفة تدوير األقمشة وصناعة البسط باستخدام 

األنوال الخشبية
مرشوعالسويداء

See My Raqqa2017مرشوعالرقةتوثيق عنارص من الرتاث الالمادي يف الرقة

باشتان من راديو سوريايل 
2017 / آخر نشاط 

بتاريخ 2018
مرشوع ضمن كيان آخر كامل سورياتوثيق قصص مختلفة من الرتاث السورّي عن طريق الرسد القصيص

مرشوع تحت سقف املطبخ
2018 )تاريخ إطالق 

املرشوع(

مبادرة من "حركة البناء الوطني" يف دمشق لتوثيق وتقديم وصفات املطبخ السورّي 

القدمية
نشاط ضمن كيان آخر كامل سوريا

مرشوعالرقةإحياء الرتاث املادي والالمادي والثقايف2018منظمة رؤيا

نشاط ضمن كيان آخرحلبتوثيق عنارص من الرتاث الالمادي يف حلب2019مرشوع سامور

جوقات لونا
2019 )تاريخ إطالق 

املرشوع(
مرشوع ضمن كيان آخردمشق وريف دمشقإحياء األغاين اآلرامية وتوثيقها

مرشوعدير الزورألبوم رقمي ملحافظة دير الزور2019ديرغراف

مرشوعحامةمبادرة إلحياء الطباعة عى القامش باستخدام القوالب الخشبية يف مدينة حامة2020ولفي
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https://bit.ly/3O9EMNC
https://bit.ly/3qQdim5
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مبادرة من جمعيةكامل سوريا / عى األخص حامةمبادرة لتوثيق كل ما له عالقة بإنتاج الحرير يف سوريا وإحيائه2020مجموعة حريرنا السوري

مؤسسةحمصالتوعية بأهمية الرتاث والسعي للحفاظ عليه2020مؤسسة تراثنا

نشاط ضمن كيان آخرالقلمون / ريف دمشقتوثيق عنارص من الرتاث الالمادي2020جمعية خاتون الثقافية الرتاثية

مرشوعالفراتتوثيق عنارص من الرتاث الالمادي2021تراث الفرات

مرشوعشامل رشق سورياحامية املوارد الالمادي ة وخاصة الكردية2021مركز باركني للحفاظ عىل الرتاث الكردي

األرشيف السوري للتصميم / للميديا / للخط / للمطبوعات 

/ للطوابع

مجموعة صفحات مرتابطة عى مواقع التواصل تعمل عى توثيق عنارص مختلفة من 

الرتاث والثقافة السورية
مرشوعكامل سوريا

 صفحات محلية

أمثلة )القلمون(

صفحات ومجموعات عى مواقع التواصل تؤرشف وتوثق عنارص محددة من الرتاث 

الالمادي السورّي ضمن منطقة معينة

كامل سوريا / العمل ضمن 

منطقة محددة
مرشوع

مبادرات ومشاريع حكومية داخل سوريا

 مجلة الرتاث

نسخة ورقية
مرشوعكامل سوريامجلة دورية من منشورات وزارة الثقافة

جهود وزارة الثقافة / اتحاد الحرفيني / وزارة السياحة / 

املجالس املحلية
أنشطة تابعة لكيانات حكوميةكامل سورياتنفيذ أنشطة مختلفة بشكل دوري: فعاليات / ندوات / حفالت... 

مبادرات ومشاريع من منظامت مرتبطة بالحكومة / منظامت دولية / مؤسسات دينية / مؤسسات تعليمية داخل سوريا

نشاط ضمن كيان آخركامل سوريامشاريع مختلفة لتوثيق عنارص من الرتاث الالمادي السورّيبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

نشاط ضمن كيان آخركامل سوريامشاريع مختلفة لتوثيق عنارص من الرتاث الالمادي السورّي2001األمانة السورية للتنمية

نشاط ضمن كيان آخركامل سورياتنظيم فعاليّات ومبادرات للحفاظ عى الرتاث والتوعية بأهميّته2012دائرة العالقات املسكونية والتنمية

منظمة كاريتاس
2019 )تاريخ إطالق 

املرشوع(
نشاط ضمن كيان آخركامل سوريادورات لتعلم حرف يدويّة تراثيّة

نشاط ضمن كيان آخردمشقمحارضات وندوات للتعريف والتوعية بعنارص من الرتاث الالمادي السورّي2019مركز مار أفرام الرسياين بدمشق
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https://bit.ly/3uJc0KA
https://bit.ly/3shyW3h
https://bit.ly/3wdQrTr
https://bit.ly/3zi5H4E
https://bit.ly/3woLHdq
https://bit.ly/37VafCU
https://bit.ly/37VafCU
https://bit.ly/3NBdIXh
https://www.syriatrust.sy/
https://bit.ly/3kNDfPS
https://bit.ly/3vOUEh3
https://bit.ly/3KYF2ME


نشاط ضمن كيان آخركامل سورياتعليم الحرف وتوثيق بعض عنارص الرتاث الالمادي2020مرشوع شبتون يف جامعة الحواش

الغرفة الفتية الدولية )مرشوع سوريا ديالن(
2021 )تاريخ إطالق 

املرشوع(
نشاط ضمن كيان آخركامل سوريامرشوع لتوثيق الحرف السورية

مبادرات ومشاريع خارج سوريا

مرشوع أرشيف الرتاث السوري / متحف الفن اإلسالمي يف 

برلني
مرشوعكامل سوريامرشوع توثيق عنارص من الرتاث الالمادي باللغتني: العربيّة، واإلنجليزيّة2013

2013أنشطة حامية الرتاث من منظمة "بيل-األمواج املدنية"
منظمة تأسست يف برلني وتنفذ أنشطة تسعى إىل تعزيز التامسك االجتامعي وتفعيل 

دور الشباب والنساء يف بناء السالم، من ضمنها أنشطة متعلقة بحامية الرتاث

الرقة – القامشيل – الحسكة – 

بعض املخيامت شامل سوريا
أنشطة ضمن مرشوع

2014مطبخ غربة
مجموعة عى فيسبوك تهتم بتوثيق وصفات الطعام السورية وتشاركها، خاّصًة بني 

املغرتبني واملغرتبات السوريني والسوريّات
مرشوعكامل سوريا

2015أوركسرتا املغرتبني السوريني

أوركسرتا تجمع املوسيقيني واملوسيقيّات، السوريني والسوريّات، املغرتبني واملغرتبات، 

خاّصًة يف أوروبا، وتهدف إىل املساهمة يف الحفاظ عى الثقافة املوسيقيّة السوريّة 

خالل موجات الهجرة من البالد

مرشوعكامل سوريا

2015الرتاث من أجل السالم
مجموعة دولية تأّسست يف إسبانيا وتعمل عى حامية جوانب من الرتاث املادي وغري 

املادي
مرشوعكامل سوريا

2018سوريون من أجل الرتاث
مرشوع يف برلني يهدف إىل توثيق الرتاث املادي والالمادي عن طريق مشاريع مختلفة 

يف سوريا
مرشوعكامل سوريا

2018أنشطة حامية الرتاث من منظمة "ماري"
منظمة تأسست يف كندا وتنفذ أنشطة تسعى إىل بناء السالم، من ضمنها أنشطة 

متعلقة بحامية الرتاث
أنشطة ضمن مرشوعشامل رشق سوريا

We the Souk مرشوعكامل سوريامساعدة الحرفيني والحرفيّات السوريني والسوريّات ومتكينهم آخر نشاط 2019مرشوع

مرشوعدمشقمرشوع تأّسس يف كندا لتوثيق تراث دمشق بشّقيه: املادي، والالمادي2021موقع أرشيف الرتاث الدمشقي

 مقاهي ومبادرات ثقافية خارج سوريا
:Examples 

https://bit.ly/3xh9DRS 
https://bit.ly/3zjhfEX

مشاريع تسعى إلحياء عنارص من الرتاث الالمادي السوري يف بلدان املغرتب وأرشفتِه1924
بلدان مختلفة | املشاريع تغطي 

كامل سوريا
مشاريع أو أنشطة
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https://bit.ly/3IUdDKG
https://jcisyria.org/
https://syrian-heritage.org/ar/
https://syrian-heritage.org/ar/
https://bit.ly/39EUi4I
https://bit.ly/3wyvxhM
https://bit.ly/37VezlC
https://bit.ly/3JSmxZL
https://bit.ly/3iMu6px
https://tinyurl.com/bdd4uynx
https://bit.ly/3xqZmTG
https://bit.ly/3xqZmTG
https://bit.ly/3P3xwD7
https://bit.ly/3xh9DRS
https://bit.ly/3zjhfEX


حســب الجــدول أعــاله، يتّضــح تنــّوع كبــرٌي يف مشــاريع حاميــة الــرتاث الالمــادي يف 
ســوريا ومبادراتــه، مــن التوثيــق واألرشــفة إىل نــرش الوعــي للتعليم، وإحيــاء بعض 
ــة، والجــزء األكــرب مــن هــذه  ــًة الحــرف واملهــن التقليديّ ــرتاث، خاّص ــات ال مكّون
املشــاريع واملبــادرات نشــأ بعــد عــام 2011، مــن قبــل أشــخاٍص وكيانــاٍت متنّوعــٍة 
ــرايّف،  ــز الجغ ــاص، أو الحيّ ــة أم االختص ــة العمريّ ــث الفئ ــن حي ــواء م ــة، س للغاي
مــا يــدّل عــى التفــات العديــد مــن الفاعلني/الفاعــالت يف الشــأن العــام، وأيضــاً 
ــة الــرتاث الســورّي، ورضورة العمــل عــى  ــة، إىل أهميّ ــة والثقافيّ الكيانــات املدنيّ

حاميتــه بعــد اشــتداد وتــرية النــزاع يف البــالد.

كــام يتبــنّي أّن املحــاور التــي تســتحوذ عــى اهتــامم أكــرب عــدٍد مــن هذه املشــاريع 
ــٍو  ــى نح ــرتاث أم ع ــن ال ــنّيٍ م ــٍر مع ــواء لعن ــق، س ــة بالتوثي ــك املتعلّق ــي تل ه
عــام، وباتّبــاع مختلــف املنهجيّــات، ســواء عــن طريــق املواقــع اإللكرتونيّــة ومواقــع 
التواصــل االجتامعــّي، أم عــن طريــق عقــد النــدوات والفعاليّــات، ولعــّل ذلــك نابــٌع 
مــن ســهولة األمــر نســبيّاً، وعــدم االضطــرار لاللتــزام مبتابعتــه يف حال عــدم التمّكن 
مــن ذلــك، إضافــًة إىل التيّقــن مــن أهميّتــه ورضورتــه مــع التنــّوع الكبــري يف عنــارص 
الــرتاث الالمــادي الســورّي، يف حــني أّن املشــاريع التــي تســعى عــى نحــٍو خــاصٍّ 
للتعليــم وإحيــاء مكّونــاٍت تراثيّــٍة معيّنــٍة، خاّصــًة الحــرف واملهــن اليدويـّـة، عددها 
ــي  ــرية الت ــات الكب ــع التحّدي ــًة م ــًة، خاّص ــر صعوب ــا أك ــل عليه ــّل؛ إْذ إّن العم أق
يواجههــا هــذا النــوع مــن العمــل داخــل ســوريا: مــن عــدم توفّــر املــواّد األوليّــة، 

وهجــرة اليــد العاملــة، وتحّديــات البيــع والتســويق داخــل البــالد وخارجهــا. 

بالطبــع مل تــرتك هــذه املشــاريع واملبــادرات كافّــًة األثــر ذاتــه ســواء عــى الــرتاث 
نفســه أم عــى الرشائــح املســتهدفة منهــا، ويختلــف هــذا األثــر تبعاً لنوع النشــاط 
املنّفــذ، واملنطقــة الجغرافيّــة، والقــدرة عــى االســتمرار مــن حيــث املــوارد املاديـّـة 
والبرشيـّـة. نــرى أّن بعــض هــذه املشــاريع مســتمرٌّ منــذ ســنواٍت بالوتــرية نفســها، 
ــا،  ــّي به ــور املعن ــول إىل الجمه ــا، والوص ــق أهدافه ــى تحقي ــادرًة ع ــت ق وال زال
وحتّــى توســيع أنشــطتها، واالنخــراط لتحقيــق مجموعــٍة جديــدٍة مــن األهــداف 
التــي تطــّورت مبــرور الزمــن، ونضــج املــرشوع، وتغــرّي ســياق العمــل، يف حــني أّن 
مشــاريع أُخــرى تعمــل موســميّاً فقــط، أو توقّفــت متامــاً عــن النشــاط والعمــل 

كــام يتّضــح مــن مواقعهــا وصفحاتهــا اإللكرتونيّــة.

 

صورة 2 من مشغل فّجة ُخرق
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 ضمــن هــذه الورقــة البحثيّــة، أجرينــا اســتبياناً مــع ســبعٍة مــن املشــاريع املذكورة، 

بهــدف إغنــاء الورقــة، خاّصــًة مبــا يتعلّــق بالتوصيــات، وقــد اختــريَْت بعــد وضــع 

مجموعــٍة مــن املعايــري، تتعلـّـق بتنّوعهــا، ســواء مــن حيــث أماكــن التنفيــذ ضمــن 

محافظــات ومناطــق مختلفــة داخــل ســوريا، أم مــن حيــث األهــداف التــي تتمثّل 

بالتوثيــق، أو إعــادة إحيــاء ِحــرٍف معيّنــٍة، أو نقــل املعــارف، أو التوعيــة، أو مــن 

ــرش  ــادّي، ون ــني االقتص ــب، والتمك ــل: التدري ــتخدمة، مث ــات املس ــث املنهجيّ حي

ــع  ــة م ــات فاعل ــا جه ــا جميعه ــى كونه ــرص ع ــع الح ــا، م ــات وتجميعه املعلوم

األشــخاص املحليّــني واملحليّــات، املعنيّــني واملعنيّــات باملكّونــات الثقافيّــة والرتاثيّــة 

التــي يجــري العمــل عليهــا، وعــى كــون عملهــا وأنشــطتها ذوي أثــٍر واضــٍح فيــام 

 يتعلـّـق بحاميــة الــرتاث الالمــادي. هــذه املشــاريع مبيّنــٌة أدنــاه، وهــي مرتبــٌة هنــا 

زمنيّاً بحسب تاريخ تأسيسها / تنفيذها:

ــايل1: تأّسســت عــام . 	 ــوم الت ــرتاث الثقــايف مــن منظمــة الي ــة ال ــادرة حامي  مب

2015، وتهــدف إىل حاميــة الــرتاث املــادي والالمــادي يف املناطــق الخارجة عن 

ســيطرة الحكومــة الســوريّة، مــن خــالل التواصــل مــع شــبكٍة مــن املختّصــني/

املختّصــات بالــرتاث واآلثار، والنشــطاء والناشــطات املدنيّني واملدنيّــات، وتوفري 

التدريــب واملعــّدات الالزمــة لتقديــم الدعــم، وتجميــع الوثائــق التــي تظهــر 

مــا تعــرّض لــه الــرتاث مــن رضٍر، والتوعيــة بأهميّــة الــرتاث، وإصــدار التقاريــر 

التــي تتضّمــن األرضار التــي تعــرّض لهــا.

 فجــة خــرق2: مــرشوع انطلــق عــام 2017 يف مدينــة الســويداء، ويهــدف إىل . 	

إعــادة إحيــاء مهنــة نســج البســط املصنوعــة مــن بقايــا األقمشــة عــى األنــوال 

ــاس  ــدٍة، وتشــجيع الن ــَم جدي ــاٍت بتصامي ــن خــالل طــرح منتج ــة، م   التقليديّ

عــى اقتنائهــا، إضافــًة إىل توثيــق عــّدة جوانــب تاريخيّــة مرتبطــة باملهنــة.

ــاظ . 	 ــام 2017 للحف ــق ع ــذي انطل ــرشوع ال ــعى امل  3See my Raqqa: يس

عــى الــرتاث الثقــايّف ملدينــة الرقـّـة بعــد تدمريهــا، والتذكــري برواتهــا الثقافيّــة 

ــار  ــور الدم ــن ص ــداً ع ــّي بعي ــا الغن ــا، ومطبخه ــادات أهله ــة، وع والطبيعيّ

والســواد التــي لحقــت باملدينــة يف الســنوات األخــرية، ويعتمــد املــرشوع عــى 

مواقــع التواصــل االجتامعــّي عــى نحــٍو أســايسٍّ لنــرش املعرفــة، وحاميــة الرتاث 

الثقــايف، والتعريــف بــه، عــن طريــق التذكــري بالحيــاة الرقاويـّـة بــكّل مــا فيهــا، 

إضافــًة إىل تقديــم معلومــاٍت موثّقــٍة عــن كّل مــا يهــّم املدينــة، وهــي بنظــر 

القامئني/القامئــات عــى املــرشوع عرضــٌة للــزوال؛ بســبب الدمــار وتغــرّي الحياة 

بعــد الحــرب.

 ألبــوم "زغاريــد ســورية" لكــورال غاردينيــا النســايئ4: مــرشوع مــن مشــاريع . 	

كــورال غاردينيــا الــذي تأّســس يف دمشــق مطلع عــام 2016. واعتمــد املرشوع 

ــاّص  ــادي الخ ــيقّي الالم ــرتاث املوس ــق ال ــى توثي ــام 2018 ع ــج ع ــذي أُنِت ال

باألعــراس يف جميــع املناطــق والثقافــات الســوريّة، وإعــادة توزيعهــا وجمعهــا 

، وعرضــه للجمهــور الســورّي. يف ألبــوٍم موســيقيٍّ

 ســامور5: منّصــٌة رقميّــٌة موجــودٌة عــى مواقــع التواصــل االجتامعّي، تأّسســت . 	

يف مدينــة حلــب عــام 2019، كجــزٍء مــن مــرشوع "ورشــة" الذي يهتــّم باإلنتاج 

ــاٍت، وبرامــَج تهــدف إىل  الثقــايّف، ويُعنــى بإنتــاج جلســاٍت موســيقيٍّة، ووثائقيّ

التوعيــة بعنــارص مــن الــرتاث الالمــادي، وذلــك عــرب اإلضــاءة عليهــا، أو إعــادة 

ــح  ــايّف، وفت ــاج الثق ــرش اإلنت ــامور بن ــة س ــّم منّص ــّن. تهت ــتخدامها يف الف اس

مســاحٍة للحــوار، وجــاءت تســميتها مــن ســامور الشــاي واملقاهــي القدميــة 

التــي كانــت تشــّكل مســاحات اللّقــاء وإنتــاج األفــكار عــرب اللّقــاء والحــوار.

ــة عــى . 	 ــة الطباع ــام 2020 بهــدف صــون ِحرف ــادرٌة انطلقــت ع  ولفــي6: مب

ــامة،  ــة ح ــٌة مبدين ــٌة خاّص ــٌة تقليديّ ــي ِحرف ــب، وه ــب الخش ــامش بقوال الق

وإعــادة إنعاشــها، مــع الخــوف مــن اندثارهــا؛ بســبب اســتمرار حــريفٍّ واحــٍد 

فقــط يف املدينــة مبامرســتها، واعتمــدت املبــادرة عــى تصنيع منتجاٍت قامشــيٍّة 

جديــدٍة بتصاميــَم عريـّـٍة؛ بهــدف تحفيــز النــاس عــى رشائهــا، وبذلــك إعادة 

ــًة مــن  الطلــب عــى الِحرفــة، إىل جانــب توثيــق الجوانــب املتعلّقــة بهــا كافّ

ــٍة يف تاريخهــا وواقعهــا. خــالل دراســٍة بحثيّ

 حريرنــا الســوري7: مبــادرٌة انطلقــت عــام 2020، وتهدف إىل إحيــاء الصناعات . 	

ــة يف ســوريا، وتســليط الضــوء عــى تاريخهــا وأهميّتهــا، مــن خــالل  الحريريّ

ــق  ــا، وتوثي ــى منتجاته ــب ع ــيط الطل ــا، وتنش ــالت به ــم العاملني/العام دع

العديــد مــن الجوانــب ذات الصلــة بهــا.

ــز االســتبيان8 عــى عــّدة محــاور، تهــدف إىل معرفــة أثــر املشــاريع املذكــورة،  ركّ

ســواء عــى املشــاركني فيهــا أم عــى املنطقــة املنّفــذة فيهــا، وعــى الــرتاث، وأيضــاً 

إىل معرفــة التحّديــات التــي مــرّت بهــا، وكيــف جــرى التعامــل معهــا، ومــن ثــّم 

ــي  ــادرات، الت ــاريع واملب ــذه املش ــات ه ــا أصحاب/صاحب ــي ميلكه ــات الت التوصي

ــرتاث مســتقبالً. ــة ال ــر جهــود حامي ميكــن أن تفيــد يف تطوي

https://bit.ly/3GV64Ux 1  موقع المبادرة

https://bit.ly/3qJiWX5 2 صفحة المشروع على فيسبوك

https://bit.ly/36WWNNR 3 صفحة المشروع على فيسبوك

https://bit.ly/3tgfZyg 4 يمكن االطالع على األلبوم على الرابط التالي

https://bit.ly/3LqnJV3 5 صفحة المشروع على فيسبوك

https://bit.ly/36zEnDe 6 صفحة المبادرة على فيسبوك

https://bit.ly/3uJc0KA 7 صفحة المبادرة على فيسبوك

8 يمكن االطالع على االستبيان في ملحق الورقة البحثية
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األهداف 
تتعــّدد أهــداف مبــادرات حاميــة الــرتاث الالمــادي وتتنــّوع يف مختلــف مناطــق 

ســوريا؛ إْذ تكمــن وراء الهــدف األســايّس والعنــوان العريــض املتمثّــل بـــ “حاميــة 

الــرتاث"، أهــداٌف فرعيّــٌة ذات صلــٍة، تتقاطــع بــني بعــض هــذه املبــادرات، وتتفــرّد 

بهــا مبــادراٌت أُخــرى. 

هذه األهداف هي:

ــاٍر حقيقــيٍّ بفعــل 	  ــة تواجــه خطــر اندث ــة وتقليديّ ــاء ِحــرف تراثّي  إعــادة إحي

عــّدة عوامــل، منهــا:

 تراجــع الطلــب علــى المنتجــات اليدويّــة والتراثيّــة؛ بســبب األوضــاع  	

االقتصاديـّـة داخــل ســوريا، وشــبه انعــدام الحركــة الســياحيّة، وطغيــان 

المنتجــات االســتهالكيّة األقــّل تكلفــًة، وبذلــك األقــّل ســعراً.

ــٍة  	 ــباٍب مرتبط ــارج ألس ــة إىل الخ ــات اليدويّ ــويق املنتج ــة تس  صعوب

بالعقوبــات عــى ســوريا، وتحّديــات الســفر، وارتفــاع تكاليف الشــحن، 

وغيــاب الجهــات التــي ميكــن أن تكــون داعمــًة لألمــر، واقتصــار جهــود 

التســويق عــى كونهــا فرديّــة.

ــم هــذه الِحــرف واســتمرار مامرســتها، خاّصــًة  	  فقــدان االهتــامم بتعلّ

ــادّي،  ــد امل ــديّن العائ ــها: ت ــى رأس ــباٍب ع ــابّة، ألس ــال الش ــن األجي م

وصعوبــة تعلـّـم الِحــرف اليدويـّـة ومامرســتها؛ إْذ تتطلـّـب جهــداً، ووقتاً 

طويــالً، واســتمراريًّة، وغيــاب التمويــل الــذي ميكــن أن يغطـّـي أنشــطًة 

تدريبيّــًة تســهم باســتمرار تــوارث هــذه املهــن، بذلــك باتت مامرســتها 

محصــورًة عــى األغلــب فقــط باألجيــال األكــرب ســّناً، وشــيوخ الــكار.

ــتمرارها  	 ــرف، ورضورة اس ــذه الِح ــة ه ــًة بأهميّ ــي عاّم ــف الوع  ضع

كحامــٍل لجــزٍء مــن الهويّــة والذاكــرة؛ إْذ بــات االهتــامم مرتكّــزاً فقــط 

عــى مــا ميكــن أن يكــون مصــدراً للدخــل االقتصــادّي بعيــداً عــن أّي 

ــة. ــٍة، أو اجتامعيّ قيمــٍة تراثيّ

   ويعمــل عــى هــذا الهــدف مشــاريع، منهــا: "ولفــي"، و"فجــة خــرق"،

و"حريرنا السوري".

ــو 	  ــارصه، وه ــادي وعن ــرتاث الالم ــة بال ــب املتعلّق ــن الجوان ــد م ــق العدي  توثي

ــايسٍّ أم  ــدٍف أس ــواء كه ــورة، س ــادرات املذك ــم املب ــه معظ ــل علي ــدٌف تعم ه

ــا: ــل، منه ــّدة عوام ــدف نتيجــة ع ــذا اله ــامم به ــد جــاء االهت ــّي. وق فرع

ــع  	 ــاً، م ــي خصوص ــت الحال ــي الوق ــق ف ــذا التوثي ــة ه ــي بأهميّ  الوع

ــة اســتمرار التناقــل  اســتمرار تداعيــات الحــرب والنــزوح علــى إمكانيّ

ــى  ــد باتــت محصــورًة عل ــراث، وق ــات الت ــٍر مــن مكّون الشــفهّي لكثي

ــط. ــّناً فق ــر س ــال األكب ــب باألجي األغل

 تراجــع أولويـّـة األمر أمــام الحاجــات اليوميّة: االقتصاديـّـة، واالجتماعيّة،  	

والنفسيّة.

 الرغبــة بإظهــار جوانــب مختلفــة مــن ســوريا والهويـّـة الســوريّة بعيــداً  	

ــراً،  ــت ســائدًة مؤّخ ــي بات ــار الت ــة للحــرب والدم عــن الصــور النمطيّ

والتذكيــر بتراثهــا الغنــّي والزاخــر بمكّونــاٍت ثقافيّــٍة علــى درجــٍة عاليٍة 

مــن األهميّــة.

ــز  	 ــى تعزي ــق عل ــه هــذا التوثي ــن أن يحدث ــذي يمك ــر ال ــي باألث  الوع

االنتمــاء والهويـّـة الجامعة للســوريّين والســوريّات، ونظرتهــم اإليجابيّة 

لبلدهــم، وهــي بــال شــك تأثـّـرت فــي األعــوام العشــرة األخيــرة، وعلــى 

جهــود الســالم، واالســتقرار، والمصالحــة.

ــني/	  ــاديٍّ للعامل ــٍد اقتص ــد عائ ــة تولي ــادي بإمكانيّ ــرتاث الالم ــة ال ــط حامي  رب

ــك لضــامن اســتمراريّة  ــة ذل ــاً بأهميّ ــادرات، إميان العامــالت يف املشــاريع واملب

عنــارص الــرتاث الالمــادي، وعــى رأســها الِحــرف التقليديّــة؛ إْذ إّن الواقــع 

االقتصــادّي الصعــب الــذي فرضتــه ســنوات النــزاع أّدى إىل محدوديـّـة االهتــامم 

ــٍل  ــد دخ ــة تولي ــت بإمكانيّ ــو ارتبط ــًة، إاّل ل ــرتاث كافّ ــة بال ــب املتعلّق بالجوان

اقتصــاديٍّ مســتدام. ومــن املشــاريع مــا اهتــّم بهــذا الجانــب عــى نحــٍو خــاصٍّ 

للفئــات النازحــة مــن مناطــق ســكنها األساســيّة، التــي شــّكلت ســنوات الحــرب 

ــاً مضاعفــاً. بالنســبة لهــا عبئــاً اقتصاديّ

  ومــن املالحــظ أّن معظــم مشــاريع حاميــة الــرتاث توّصلــت إىل تحقيــق هــذا 

الهــدف، إّمــا بكونــه مبــارشاً وأساســيّاً لهــا، وإّمــا لتحّققــه عــى نحــٍو تلقــايئٍّ يف 

ــاً معينــاً. أثنــاء تنفيذهــا، مــع توليــد األنشــطة املرافقــة لهــا عائــداً اقتصاديّ

 رفــع الوعــي بأهميّــة الــرتاث الالمــادي لــدى مختلــف فئــات املجتمــع، داخــل 	 

ــة  ــا فرص ــح له ــي مل تت ــابّة الت ــات الش ــدى الفئ ــًة ل ــا، وخاّص ــوريا وخارجه س

ــة  ــة؛ نتيج ــرتاث والثقاف ــٍة بال ــَم متعلّق ــى مفاهي ــٍو كاٍف ع ــى نح ــالع ع االطّ

عوامــل متعلّقــة بالحــرب، وكذلــك غيــاب االهتــامم بهــذه الجوانــب. ومشــاريع 

حاميــة الــرتاث ومبادراتــه كافـّـًة توّصلــت إىل تحقيــق هــذا الهــدف ســواء ضمن 

فئــاٍت صغــريٍة وضيّقــٍة أم عــى نطــاٍق واســع.

ــباب 	  ــي الش ــة، وه ــرتاث والثقاف ــة ال ــاريع حامي ــدة مبش ــات جدي ــاج فئ  إدم

ــدٍّ  ــًة إىل ح ــات مهّمش ــذه الفئ ــون ه ــار ك ــني االعتب ــذ بع ــع األخ ــاء، م والنس

كبــرٍي ضمــن املشــاريع الثقافيّــة. ومــن املشــاريع التــي حّققــت هــذا الهــدف: 

ــوريّة". ــد س ــامور"، و"زغاري "س

 إعــادة الــرتاث الالمــادي الســورّي إىل دائــرة االهتــامم املحــيّل والخارجــّي، مــا 	 

ــم  ــة. ومعظ ــتويات كافّ ــى املس ــرتاث ع ــة ال ــود حامي ــف جه ــهم يف تكثي يس

ــى  ــا ع ــدى قدرته ــد م ــك، ويعتم ــن ذل ــت م ــرتاث متّكن ــة ال ــاريع حامي مش

ــل  ــى التواص ــا ع ــالت فيه ــدرة العاملني/العام ــى ق ــه ع ــر ونطاق ــق األم تحقي

ــرتويّن.  ــايّئ أم اإللك ــواء الفيزي ــويق، س والتس

 إحــداث تغيــريات مجتمعّيــة عــن طريــق إعــادة بنــاء العالقــة بــني مكّونــاٍت 	 

ــة كمدخــٍل أســايسٍّ  ــة الثقافي ــرتاث والهويّ ــٍة يف املجتمــع، باســتخدام ال مختلف

لذلــك. ومــن املالحــظ أّن معظــم املشــاريع متّكنــت مــن تحقيــق ذلــك بدرجــٍة 

معيّنــٍة تعتمــد عــى طبيعــة املنتــج الثقــايّف الــذي تعمــل عليــه، واملــكان الــذي 

تنشــط ضمنــه.
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ولتحقيــق األهــداف املذكــورة، اســتخدمت مبــادرات حاميــة الــرتاث الالمــادي يف 

ســوريا مجموعــًة مــن املنهجيّــات املتنّوعــة، قــد تتداخــل وتتقاطــع أحيانــاً ضمــن 

ــع  ــايسٍّ م ــٍو أس ــى نح ــل ع ــى التفاع ــزت ع ــد. وركّ ــرشوع الواح ــادرة، أو امل املب

العنــارص املحليّــة ضمــن املناطــق التــي تعمــل ضمنهــا، إميانــاً منهــا بأهميّــة األمــر 

ــات هــي: وفاعليّتــه خاّصــًة عــى املــدى الطويــل. هــذه املنهجيّ

ــادرات واملشــاريع 	  ــن املب ــد م ــت العدي ــا: عمل ــات ونرشه ــع املعلوم  تجمي

ــادي،  ــرتاث الالم ــارص ال ــن عن ــة م ــب مختلف ــق جوان ــى توثي ــورة ع املذك

مســتخدمًة عــّدة أدوات. بعضهــا لجــأ إىل عقــد فعاليّــاٍت تهدف إىل تســليط 

الضــوء وتوثيــق مامرســاٍت تراثيّــٍة معيّنــٍة، وبعضهــا اآلخــر اســتخدم مواقــع 

اإلنرتنــت ومواقــع التواصــل االجتامعــّي لتكــون الوســيلة األساســيّة للتوثيــق، 

ومــن خــالل النصــوص، والصــور، ومقاطــع الفيديــو، وغريهــا مــن الوســائط، 

ومبــادرات أُخــرى لجــأت إىل البحــث املعّمــق الستكشــاف هــذه الجوانــب 

ــادرات واملشــاريع حــّددت  ــر بالذكــر أّن بعــض املب وتوثيقهــا. ومــن الجدي

هدفهــا األســايّس بالتوثيــق، ســواء لجوانــب معيّنــة مــن الــرتاث أم ضمــن 

مناطــق محــّددة.

 التدريــب ونقــل املعــارف: انطالقــاً مــن إدراك مخاطــر اندثــار الــرتاث 	 

ــاب الخــربات الالزمــة  ــزوح، وغي الالمــادي يف ســوريا، بســبب الحــرب، والن

لنقــل الــرتاث، ورغبــة بالعمــل عــى الحاميــة مــن هــذه املخاطــر، تعمــل 

ــل  ــى نق ــرق" ع ــة خ ــي"، و"فج ــل: "ولف ــاريع، مث ــادرات واملش ــض املب بع

ــة  ــٍة، ومحاول ــٍة معيّن ــرٍف يدويّ ــٍة، أو ِح ــة مبامرســاٍت تراثيّ ــارف الخاّص املع

ــابّة. ــال الش ــًة لألجي ــا خاّص تعليمه

ــط 	  ــادي: مــن خــالل رب ــرتاث الالم ــة مرتبطــة بال ــب اقتصاديّ ــل جوان  تفعي

، وخلــق فــرص عمــٍل جديــدٍة،  هــذا الــرتاث مبشــاريع ذات عائــٍد اقتصــاديٍّ

والرتكيــز عــى التســويق، وفتــح أســواق جديــدة ملنتجــات هــذه املشــاريع 

داخــل ســوريا وخارجهــا، ومحاولــة االبتــكار وإدخــال عنــارص جديــدة عــى 

الصناعــات الرتاثيّــة مبــا يســهم يف الحفــاظ عليهــا وتســويقها. مــن املشــاريع 

صورة 4 منتجات مبادرة ولفي
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ــة مبــارشًة: "ولفــي"، و"فجــة خــرق"، لكــْن  التــي اســتخدمت هــذه املنهجيّ

ــط  ــتطاعت أن ترب ــرتاث اس ــة ال ــاريع حامي ــم مش ــظ أّن معظ ــن املالح م

، ولألمــر أهميّــٌة كبــريٌة خاّصــًة داخــل  مســارها بتحقيــق عائــٍد مــاديٍّ معــنّيٍ

ســوريا، مــع األوضــاع االقتصاديـّـة الصعبــة التــي تجعــل مــن العمــل الثقــايّف 

أمــراً غــري ذي أولويّــة. 

 إضافــًة إىل ذلــك، حرصــت العديــد مــن املبــادرات واملشــاريع عــى التشــبيك 	 

مــع بعضهــا، ومــع مبــادراٍت أُخــرى عاملٍة بالشــأن الثقايّف، يف ســعٍي لتوســيع 

نطــاق العمــل، واالســتفادة مــن الخــربات وتبادلهــا. عى ســبيل املثال: شــارك 

ــق يف  ــٍة يف دمش ــٍة ثقافيّ ــن فعاليّ ــرق" ضم ــة خ ــي"، و"فج ــا: "ولف مرشوع

آذار/ مــارس 2022، وكان لهــذه املشــاركة أهميّــٌة وأثــٌر كبــريان يف التشــبيك 

والتعريــف باملرشوعــني، ويف تبــادل املعــارف أيضــاً.

األثر1
قــد يكــون مــن الصعــب أن نقيــس بدقّــٍة األثــر الــذي حّققتــه وتحّققــه مشــاريع 

حاميــة الــرتاث الالمــادي يف ســوريا، وهــو أمٌر يحتــاج إىل أن يســتمّر العمــل إىل أمٍد 

طويــٍل، وللتعــرّف عــى آراء رشائــَح واســعٍة وانطباعاتهــا، خاّصــًة عنــد الحديــث عن 

آثــاٍر غــري ملموســٍة، مثــل تلــك التــي ترتكهــا املشــاريع عــى عالقــة النــاس بالــرتاث 

ووعيهــم ألهميّتــه، لكــْن ميكننــا الحديــث عــن تأثــرياٍت ملحوظــٍة تركتهــا العديــد 

ــه،  ــع حســب املــرشوع، وأهداف ــادرات، وهــي تتفــاوت بالطب مــن املشــاريع واملب

ومــدى اســتمراريّته، والتحّديــات التــي واجههــا. وميكننــا الحديــث عــن هــذا األمــر 

ضمــن عــّدة محــاور.

أواًل: حماية عناصر من التراث الالمادي
للمشــاريع العاملــة يف مجــال الــرتاث الالمــادي عــى اختالفهــا أثــٌر واضــٌح يف حاميــة 

ــارص  ــاء هــذه العن ــق إحي ــار، عــن طري ــرتاث الالمــادي مــن االندث ــارص مــن ال عن

ــة.  ــال املختلف ــني األجي ــًة ب ــا، خاّص ــك نقــل املعــارف املرتبطــة به ــا، وكذل وتوثيقه

بالنســبة إىل مــرشوع "فجــة خــرق"، تجــّى األمــر يف إحيــاء صناعــٍة شــبه منقرضــٍة 

ــاً احتــّل خــالل عقــوٍد منزلــًة مهّمــًة كونــه انعكاســاً  ــاً وجامليّ تقــّدم منتجــاً خدميّ

لحاجــات البيئــة املحليّــة، وقــد أْســهم املــرشوع عــى نحــٍو واضــٍح يف إعــادة إحيــاء 

ــه: "بســبب  ــا، ويقــول القامئون/القامئــات علي ــة به ــة الخاّص ــة ونقــل املعرف الِحرف

العــدد املحــدود مــن القــادرات عــى العمــل عــى النــول كان ال بــّد مــن تعليــم 

الِحرفــة ألُخريــات، وقــد عملنــا معهــّن عــى تطويــر املنتجــات وابتــكار تصميــامٍت 

جديدٍة، مع املحافظة عى روح الرتاث؛ إْذ ننتج قطعاً منســوجًة بســّنارة الكروشــيه، 

ــاه  ــا باتّج ــن مرشوعن ــاً م ــه انطالق ــام نتوّج ــوال، ك ــتخدام األن ــط باس ــس فق ولي

مشــاريَع شــاملة صناعــات منقرضــة أُخــرى، مثــل: الخــوايب، والقــّش، مــع الرتكيــز 

ــاع يســتغنون  ــة التــي بــات معظــم الصّن عــى إعــادة اســتخدام العنــارص الطبيعيّ

ــون،  ــّي بالنايل ــّش الطبيع ــتبدال الق ــل: اس ــتهالكيّة، مث ــارص اس ــح عن ــا لصال عنه

واألصبغــة الطبيعيّــة بالصناعيّــة. إضافــًة إىل ذلــك، نعمــل عــى زيادة معرفــة الجيل 

الشــاّب مبوضوعــات الــرتاث املختلفــة وأهميّتهــا يف الحفــاظ عــى الهويـّـة، والرتكيــز 

ــذور". ــيٍخ للج ــٍل، وترس ــريٍ، وعم ــة تفك ــل كآليّ ــياحيٍّة، ب ــامّدٍة س ــس ك ــا لي عليه

ويف مــرشوع "ولفــي" ميكــن الحديــث عــن "صــون ِحرفــة الطباعــة التقليديـّـة التــي 

ــٍة،  ــاٌع واحــٌد كان ميارســها كهواي ــوا ميارســونها يف حــامة إاّل طبّ ــن كان ــقَّ مّم مل يتب

ــاع مــن  ، مــع إعــادة الطلــب عليهــا يك يتمّكــن الطبّ وليــس كمصــدر رزٍق أســايسٍّ

ــٍة  ــة كِحرفــٍة محليّ ــة والجامليّ ــة الفنيّ ــراز أهميّتهــا مــن الناحي ــه، وإب متابعــة عمل

عريقــٍة، وترغيــب الشــباب باحرتافهــا ال ســيّام أبنــاء الِحــريّف املتبّقــي". وبالفعــل، 

1  االقتباسات المذكورة كافًّة ضمن هذا الجزء هي من إجابات القائمين/القائمات على المشاريع والمبادرات على 

االستبيان المذكور سابقاً.
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ــٍة،  أنتــج املــرشوع ألبســًة، ومفــارَش، ومنتجــاٍت أُخــرى مطبوعــًة بطريقــٍة تقليديّ

ــم  ــٍة يف تصامي ــٍة جامليّ ــاد صيغ ــع إيج ــة، م ــٍة خالص ــاٍت نباتيّ ــتخدام خام وباس

ــبوقٍة يف  ــري مس ــرًة وغ ــرًة مبتك ــت فك ــارصة، فكان ــرتاث واملع ــع ال ــة تجم األلبس

ــذه  ــى ه ــي كادت أن تن ــة الت ــامم يف املدين ــن االهت ــري م ــارت الكث ــامة، وأث ح

الِحرفــة الشــعبيّة التــي مل تكــن تخلــو منهــا املنــازل يف املــايض. ويشــري القامئــون/

القامئــات عــى املــرشوع إىل أنـّـه "مــع انطــالق مبــادرة ولفي، عــاد الطلب لينشــط، 

ــا  ــل عليه ــن أقب ــب، واالب ــة الطل ــة؛ لتلبي ــه الِحرف ــم ابن ــريّف إىل تعلي ــّر الِح واضط

برغبــٍة بعدمــا ملــس اهتاممــاً كبــرياً بهــا، خاّصــًة عــى مواقــع التواصــل االجتامعــّي، 

بذلــك نعــّد أّن مبــادرة ولفــي حّققــت أحــد أهــّم أهدافهــا للحفــاظ عــى الِحرفة". 

ــة  ــرف الحمويّ ــامم نحــو الِح ــن مــن جــذب االهت ــأّن املــرشوع "متّك ويضيفــون ب

األُخــرى املعرّضــة لالندثــار كالرمــة، وصباغــة الحريــر، وحياكــة املناشــف عــى 

ــٍة  النــول، والتخريــج الحمــوّي، وغريهــا مــن الِحــرف التــي مل تكــن تحظــى بأهميّ

عــى الســويّة ذاتهــا التــي كانــت تحظــى بهــا الِحــرف يف العاصمــة دمشــق، ويف 

مدينــة حلــب".

وضمــن مــرشوع "حريرنــا الســورّي"، جــرى العمــل عــى إعــادة تنشــيط االهتــامم 

ــر،  ــاج الحري ــّز وإنت ــة دودة الق ــل يف تربي ــوريا، والعم ــّي يف س ــر الطبيع بالحري

مــن خــالل إعــادة إحيــاء عــدٍد مــن األنــوال يف بعــض القــرى، وإدخــال منتجــاٍت 

ــة  ــات الحريريّ ــى املنتج ــب ع ــيع الطل ــة، وتوس ــب املوض ــٍة تواك ــدٍة عريّ جدي

، أو عــرب مواقــع التواصــل االجتامعــّي،  مــن خــالل تســويقها عــى نحــٍو شــخيصٍّ

وكذلــك البــازارات التــي تقــام عــى نحــٍو دوري. ويقــول القامئون/القامئــات عــى 

املــرشوع: "اســتمرار العمــل برتبيــة دود القــّز، وتوســيع تربيتــه، هــو بحــّد ذاتــه 

ــد أّن  ــن املؤكّ ، فم ــيلٌّ ــزيلٌّ وعائ ــل من ــة؛ ألّن العم ــال القادم ــة لألجي ــٌل للمعرف نق

هنــاك أجيــاالً جديــدًة تراقــب العمــل، وتختزنــه يف ذاكرتهــا، مــا يْســهم بالحفــاظ 

عليــه". وبالفعــل، أصبحــت هنالــك عوائــل مهتّمــة مــن جديــد برتبيــة القــّز بعــد 

محــاوالت رفــع الطلــب عــى منتجــات الحريــر، وإيجــاد أســواٍق لتريفهــا.

إضافــًة إىل ذلــك، عملــت معظــم مشــاريع حاميــة الــرتاث الالمــادي عــى توثيــق 

 ، عــّدة عنــارص مــن هــذا الــرتاث، ســواء كهــدٍف مبــارٍش لربامجهــا، أم كهــدٍف فرعــيٍّ

وأســهم ذلــك يف إعــادة تســليط الضــوء عــى هــذه العنــارص وحاميتهــا من نســياٍن 

ــاٍع محتَملني. وضي

ــق  ــب عــى نحــٍو واضــٍح يف مشــاريع تهــدف أساســاً إىل توثي يتجــّى هــذا الجان

الــرتاث الالمــادي. مــن هــذه املشــاريع: See my Raqqa، الــذي اســتطاع عــى 

مــدار أكــر مــن أربــع ســنوات نــرش املزيــد مــن املعرفــة حــول الرقّــة، خصوصــاً 

بــني املغرتبــني واملغرتبــات مــن أبنــاء املحافظــة، وتســليط الضــوء عــى مختلــف 

العــادات والتقاليــد الخاّصــة بهــا، كــام متّكن مــن إحداث تغيــريٍ ولو جــزيئٍّ بالصورة 

النمطيّــة التــي أصبحــت ســائدًة عــن املحافظــة. كذلــك يعمــل مــرشوع "ســامور" 

عــى توثيــق عــدٍد مــن جوانــب الــرتاث الالمــادي يف مدينــة حلــب ونرشهــا عــى 

منّصاتــه الرقميّــة، ســعياً إىل حاميتهــا مــن االندثــار، وتعريــف النــاس أيضــاً، خاّصــًة 

جيــل الشــباب بهــا عــى نحــٍو أوســع.

ــن  ــدٍد م ــق ع ــا يف توثي ــورال غارديني ــن ك ــورية" م ــد س ــرشوع "زغاري ــح م ونج

ــريٍة  ــوٍد كب ــد جه ــوريا، بع ــق يف س ــف املناط ــن مختل ــة م ــراس القدمي ــاين األع أغ

ــات يف هــذه  ــني ومفتاحيّ مــن فريــق املــرشوع، وبالتواصــل مــع أشــخاٍص مفتاحيّ

ــٍة أنيقــٍة ومختلفــٍة  املناطــق، ومــن ثــّم تقديــم هــذه املــواّد الرتاثيّــة بطريقــٍة فنيّ

عــن املعتــاد، ومرتبطــٍة بفكــرٍة معيّنــٍة هــي فكــرة االحتفــال بالعــرس يف كّل منطقٍة 

ــا  ــّر به ــي مي ــًة بظــّل الظــروف الت ــريًة، خاّص ــًة كب ــر أهميّ ــنّي أّن لألم ســوريٍّة، وتب

ــة  ــم صعوب ــزوٍح، وتعاظ ــتٍّت، ون ــن تش ــوم م ــوريّات الي ــورينّي والس ــم الس معظ

القــدرة عــى الحفــاظ عــى العديــد مــن مكّونــات الــرتاث الالمــادي الخــاّص بهــم، 

وهــو أمــٌر يدفــع فريــق الكــورال إىل التفكــري بإعــادة تنفيــذ نســٍخ مشــابهٍة مــن 

ــرايثٍّ خــاصٍّ  ــوى موســيقيٍّ ت ــق محت ــن خــالل توثي ــد ســورية" م مــرشوع "زغاري

بعنــارص أُخــرى كتهويــدة الطفــل، أو الحصــاد، أو املآتــم، أو غريهــا مــن املناســبات 

ــع املناطــق والثقافــات الســوريّة. ــة، بطريقــٍة تشــمل جمي االجتامعيّ
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وتتضّمــن معظــم املشــاريع األُخــرى جوانــَب متعلّقــًة بتوثيــق عنــارص مــن الرتاث، 

مثــاًل: يســعى القامئون/القامئــات عــى مــرشوع ولفــي إىل "حاميــة ِحرفــة الطباعــة 

عــرب التوثيــق مــن خــالل دراســٍة بحثيّــٍة يف تاريخهــا وواقعهــا مــع مجموعــٍة كبــريٍة 

ــو، ترتافــق مــع التعريــف بهــا وإعادتهــا إىل ســاحة  مــن الصــور ومقاطــع الفيدي

االهتــامم العــام". واســتطاعت املبــادرة توثيــق جوانــب مهّمة مــن ِحرفــة الطباعة، 

وتقدميهــا ســواء عــرب مواقــع التواصــل أم مــن خــالل فعاليّــاٍت ثقافيّــٍة تهــدف إىل 

تقديــم هــذه الجوانــب ونرشهــا عــى نطــاٍق أوســع، فأســهمت يف إعــادة الِحرفــة 

لتحــر يف نقاشــات املهتّمــني واملهتــاّمت، وجــرى بذلــك نــرش العديد مــن املقاالت 

وإجــراء تقاريــر تلفزيونيّــة حولهــا خــالل العــام األخــري.

كذلــك األمــر بالنســبة إىل مــرشوع "فجــة خــرق": فلــم تقتــر جهــود القامئــني/

القامئــات عليــه عــى الحفــاظ عــى ِحرفــة صناعــة البســط مــن األقمشــة املعــاد 

تدويرهــا، بــل عملــوا عــى توثيــق الِحرفــة وتفاصيلهــا، وتقدميهــا للمهتّمــني 

ــات  ــدوات والفعاليّ ــالل الن ــن خ ــل أم م ــع التواص ــرب مواق ــواء ع ــاّمت، س واملهت

ــة. الثقافيّ

ــا الســوري"  ــٍل، عمــل القامئون/القامئــات عــى مــرشوع "حريرن وعــى نحــٍو مامث

ــوريا،  ــة يف س ــر التقليديّ ــة الحري ــة بصناع ــة متعلّق ــب مختلف ــق جوان ــى توثي ع

ونرشهــا عــرب مواقــع التواصــل، وإعــادة التعريــف بهــا بــني املهتّمــني واملهتــاّمت، 

ــا ال تعــرف عنهــا الكثــري. وعمــل مــرشوع  ــى بــني األجيــال الشــابّة التــي رمّب وحتّ

"ســامور" عــرب الجلســات املوســيقيّة، أو الوثائقيّــة، عــى نقــل بعــض املعــارف مــن 

األجيــال املنتجــة الســابقة لألجيــال الحديثــة، ومحاولــة ردم الهــّوة بينهــا.

ــرتاث  ــٍر واضــٍح ملعظــم مشــاريع ال ــنّي وجــود أث ــبق، يتب ــا س ــن كّل م ــاً م انطالق

الالمــادي العاملــة يف ســوريا عــى حاميــة عنــارص مــن هــذا الــرتاث، ســواء تلــك 

التــي وضعــت هــذا األمــر كهــدٍف أســايسٍّ لهــا، أم التــي عملــت عليــه بالتــوازي 

مــع مــا تســعى إليــه مــن أهــداف، ومــع مــرور الوقــت يــدرك القامئون/القامئــات 

ــة هــذا األثــر، ويســعون إىل التوّســع يف تحقيقــه. عــى هــذه املشــاريع أهميّ
صورة 5 كورال غاردينيا - تصوير غياث حبوب
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ثانيًا: إعادة تشكيل عالقة الناس بالهوّية

ــادي  ــرتاث الالم ــة ال ــاريع حامي ــن مش ــة م ــًة املبذول ــود كافّ ــأّن الجه ــّك ب ال ش

ــًة الســّكان  ــاس، خاّص ــة الن أســهمت بشــكٍل مــن األشــكال بإعــادة تشــكيل عالق

ــذه  ــض ه ــم. بع ــم وتراثه ــّددة، بهويّته ــق مح ــن مناط ــات ضم ــني واملحليّ املحليّ

ــراً  ــت أث ــرى حّقق ــاهامت أُخ ــا، ومس ــاً له ــًة ومخطّط ــت متوقّع ــاهامت كان املس

أكــرب مــن املتوقّــع، وأبــرزت األهميّــة التــي يشــّكلها الــرتاث للنــاس خــالل فــرتات 

النزاعــات لتعزيــز انتامئهــم وهويّتهــم، وإن كانــوا غــري مدركــني، أو واعــني لألمــر 

ــارش. عــى نحــٍو واضــٍح ومب

ــاء هــذه  ــن أّن "إحي ــى مــرشوع "فجــة خــرق" ع ــات ع يتحــّدث القامئون/القامئ

ــم؛ إْذ  ــا بهويّته ــالت به ــني والعام ــة للعامل ــد الصل ــة يعي ــبه املنقرض ــة ش الصناع

ــة إعادتهــا  ــٍل كامــٍل بتفاصيــل هــذه الصناعــة، ومحاول ــاء جي تزخــر ذكريــات أبن

ــرتاث". ــامٌة لل ــم ُح ــك بأنّه ــات عــى ذل للوجــود تشــعر القامئني/القامئ

وبالنســبة إىل مــرشوع الرقــة، فــإّن "التأثــري األّول واألكــرب هــو عــى هويـّـة أبنائهــا، 

ونظرتهــم إىل املدينــة، وكّل مــا فيهــا، واعتــامد املــرشوع عــى ســويٍّة عاليــٍة مــن 

املحتــوى تجعــل ســّكان املدينــة املحليّــني واملحليّــات، وأبنــاء املحافظــة املغرتبــني 

واملغرتبــات، يعيــدون النظــر بكيفيّــة رؤيــة تفاصيــل املدينــة وعالقتهــم بهــا. ميكن 

ملــس هــذا األثــر مــن خــالل التفاعــل الــذي يلقــاه املــرشوع؛ فهنــاك أثــٌر طفيــٌف 

عــى ســّكان املدينــة، تحديــداً الجيــل الشــاّب مــن هــذه الناحيــة، وعــى الجيــل 

الشــاّب الســورّي أيضــاً مــن ناحيــٍة أُخــرى؛ إْذ ســمح املــرشوع للجمهــور الســورّي 

بالتعــرّف عــى مدينــٍة أُخــرى أيضــاً هــي بالنهايــة جــزٌء مــن تراثــه، فأســهم بتغيــري 

الصــورة النمطيّــة باالعتــامد عــى قــدراٍت محليّــٍة شــابّة".

كذلــك أســهم مــرشوع "ولفــي" بإعــادة االهتــامم بِحرفــة الطباعــة كجزٍء مــن تراث 

ــة  ــا، ويقــول القامئون/القامئــات عــى املــرشوع: "الطباعــة الحمويّ حــامة وهويّته

بقوالــب الخشــب منــوذٌج مهــمٌّ جــّداً للتعبــري عــن الهويـّـة املحليّــة؛ ألنّهــا تعتمد يف 

كّل عنارصهــا عــى مكّونــاٍت مــن البيئــة املحليّــة، فاأللــوان مســتخلصٌة مــن نباتاٍت 

ــا  ؛ أّم ــٍة، والقــامش القطنــّي محــيلٌّ ــٍة، والقوالــب مــن خشــب أشــجاٍر محليّ محليّ

الرســوم فهــي تختــزل رمــوز الحضــارات التــي تعاقبــت عــى منطقــة حــامة مــن 

آشــوريٍّة، وبيزنطيّــٍة مســيحيٍّة، وعثامنيّــٍة إســالميٍّة، وال تخلــو مــن تأثــرياٍت عجميّــٍة 

فارســيٍّة وفرعونيّــٍة، فالطباعــة الحمويـّـة تعكــس باقتــداٍر التنــّوع والغنى الســورّي؛ 

لذلــك حظيــت مبــادرة ولفــي بحاضنــٍة محليّــٍة مهّمــٍة كمعــرٍب مميــٍز عــن حضــارة 

ــمع  ــا نس ــة. رصن ــوريّات عاّم ــورينّي والس ــًة، والس ــات خاّص ــني والحمويّ الحمويّ

عبــارًة تــرتّدد كثــرياً، وهــي أّن منتجاتنــا تشــبه مــا كان موجــوداً يف منــازل الجــّدات 

ــات مغرتبــني ومغرتبــات، وجــدوا  ــني وحمويّ واألجــداد، كــام لفتنــا احتفــاء حمويّ

فيهــا تعبــرياً جامليّــاً يذكّرهــم مبدينتهــم، يتهادونــه ويعرّفــون أبناءهــم عليــه، وزاد 

الحديــث عــن الطباعــة فأنعش ذاكــرة الطبّاعــني الســابقني، والطبّاعات الســابقات، 

وقصصهــم، وحكاياتهــم، التــي عــادت لتظهــر يف منشــوراٍت عــى وســائل التواصــل 

االجتامعــي. إضافــًة إىل ذلــك، نشــأت حــول املبــادرة حاضنــٌة ثقافيّــٌة مــن فّنانــني 

ــني  ــة، وإعالميّ ــادرة بأفكارهــم الفنيّ ــات تشــكيليّات، دعمــوا املب تشــكيلينّي، وفّنان

وإعالميّــات أســهموا بالرتويــج للمنتجــات، وكتّــاٍب وكاتبــات، ونارشيــن ونــارشات، 

تقاطعــت مشــاريعهم الثقافيّــة مــع التوّجــه الفكــرّي الثقــايّف للمبــادرة".

وإىل جانــب عمــل منظّمــة اليــوم التــايل عــى توثيــق عنــارص مــن الــرتاث املــادي 

تعرّضــت للدمــار والتخريــب، تؤمــن بأهميّــة الحفــاظ عى الــرتاث الثقايف الســورّي 

ــن  ــٍة م ــى مجموع ــل ع ــوريّة، وتعم ــة الس ــة الوطنيّ ــز الهويّ ــار تعزي ــن إط ضم

الورشــات الفنيّــة والتعليميّــة التــي تهــدف إىل التوعيــة وســرْب املعلومــات األثريـّـة 

ــم  ــا شــامل غــرب ســوريا، وتقدي ــي تنشــط فيه ــة لســّكان املناطــق الت والتاريخيّ

العديــد مــن املحــارضات واملــواّد العلميّــة والعمليّــة لرفــع الوعــي املتعلـّـق بالرتاث 

الثقــايّف، مــع الرتكيــز عــى فكــرة أّن الــرتاث ميكــن أن يوّحــد الســورينّي والســوريّات 

ــة،  ــة الوطنيّ مبختلــف أطيافهــم، وميكــن أن يخلــق مناخــاً للحــوار، وتعزيــز الهويّ

خصوصــاً عنــد األجيــال الشــابّة واألطفــال، وبذلــك، يســهم ذلــك يف تشــكيل عالقــٍة 

جديــدٍة بــني النــاس يف تلــك املناطــق وبــني تراثهــم وهويّتهــم.

ــا  ــرشوع "حريرن ــى م ــات ع ــاً القامئون/القامئ ــول أيض ــياق يق ــذا الس ــن ه وضم

ــاً،  ــد أّن اهتاممنــا بالحريــر قــد عــّزز هويــة املنطقــة ثقافيّ الســوري": "مــن املؤكّ

ــاً بســوريا، وعــّزز الشــعور الوطنــّي؛ ألّن  بوصفهــا موطــن صناعــة الحريــر تاريخيّ

ــتوى  ــى مس ــرتكًة ع ــمًة مش ــح س ــره، أصب ــه، وتطوي ــر، وحاميت ــامم بالحري االهت

ــن". الوط

ويتجــّى هــذا األثــر ضمــن مــرشوع "ســامور"، مــع كــون معظــم القامئني/القامئــات 

عــى العمــل مــن الشــباب الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 16 حتـّـى 30 ســنة، وكانــوا 

ــري  ــادي، وغ ــّقيه: امل ــة بش ــايّف للمدين ــرتاث الثق ــن ال ــن ع ــرب بعيدي ــبب الح بس

ــة  ــن املدين ــل ضم ــرشوع: "كان للعم ــى امل ــات ع ــول القامئون/القامئ ــادي. يق امل

القدميــة واالعتــامد عــى عنــارص الــرتاث الثقــايف الالمــادي أثــٌر مهــمٌّ عــى الفريــق، 

كــام أنـّـه أّدى إىل إعــادة خلــق حالــٍة مــن التفاعــل مــا بــني الســورينّي والســوريّات 

ــدات  ــوا بعيدين/بعي ــّي، واإلضــاءة عــى أشــخاٍص كان يف الخــارج والداخــل الحلب

عــن الضــوء وذلــك عــرب منّصتنــا". 

وضمــن مــرشوع "زغاريــد ســورية"، يتحــّدث فريــق كــورال غاردينيــا عــن تأثــريٍ 

للمــرشوع عــى ثالثــة مســتويات: األّول هــو األشــخاص املفتاحيّــون واملفتاحيّــات 

الذيــن جــرى التواصــل معهــم، وزّودوا الفريــق باملــواّد األصليّة، وبعد إنتــاج األلبوم 

ــات  ــاين املغّني ــم املوســيقّي، والث ــراث منطقته ــم دوراً يف صــون ت ــأّن له شــعروا ب

واملوســيقيّون واملوســيقيّات الذيــن شــاركوا بــأداء أعــامٍل عــّززت ارتباطهــم بالرتاث 

ــداول هــذه  املوســيقّي ســواء ملناطقهــم أم ملناطــق وثقافــات ســوريّة أُخــرى، وت

األعــامل الرتاثيّــة، واملشــاركة بالنشــاط البحثــّي، وجمــع املــواّد، زاد مــن معارفهــم 

مبــا يخــّص الــرتاث، واملســتوى األخــري هــو الجمهــور الذيــن تلّقــوا املنتــج الفنــّي 

النهــايّئ، واطّلعــوا عــى طيــٍف واســعٍ، ومتنــّوٍع، وغنــيٍّ مــن املحتــوى املوســيقّي 

ــق  ــكّل املناط ــامل ل ــعبيّة، والش ــراس الش ــال باألع ــرة االحتف ــاّص بفك ــرتايّث الخ ال

والثقافــات الســوريّة، وشــعروا بأنـّـه يخــّص منطقتهــم مــن جهــة، ويطلعهــم عــى 

الــرتاث املوســيقّي ملناطــق ســوريّة متنّوعــة مــن جهــٍة أُخــرى، مــا عــّزز ارتباطهــم 

بكامــل الــرتاث الســورّي بشــكٍل، أو بآخــر، خاّصــًة عنــد الحديــث عن فئة الشــباب.
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ثالثًا: توليد فرص عمل
ــة  ــداف اقتصاديّ ــوريا أه ــادي يف س ــرتاث الالم ــة ال ــاريع حامي ــن مش ــد م للعدي

مرتافقــة مــع الهــدف العريــض املتمثـّـل بحاميــة الــرتاث، وهــذه األهــداف مرتبطــٌة 

ــايل؛ إْذ  ــت الح ــًة يف الوق ــة خاّص ــٌة للغاي ــا، رضوريّ ــات عليه ــة القامئني/القامئ برؤي

يعــاين معظــم النــاس مــن أوضــاٍع اقتصاديـّـٍة صعبــٍة، ومــن العســري شــّد اهتاممهــم 

ملواضيــع أقــّل أهميّــًة مــن وجهــة نظرهــم إن مل تكــن هــذه املواضيــع قــادرًة عــى 

ضــامن دخــٍل مــا لهــم.

ــن  ــتطاع م ــاء، واس ــاين نس ــرق" مث ــة خ ــرشوع "فج ــّغل م ــال: ش ــبيل املث ــى س ع

ــاً إلعالتهــّن عــى  خــالل بيــع املنتجــات تحقيــق دخــٍل معقــوٍل لهــم، ليــس كافي

نحــٍو كامــٍل، لكّنــه يُســهم بذلــك. كــام يتضّمــن املــرشوع ورشــات لتمكــني النســاء 

ــاً، واقتصاديّــاً، وقانونيّــاً كموضوعــاٍت محوريّــٍة عــى هامــش العمــل املهنــّي،  مهنيّ

ــة لهــّن. وقــد يســاعد ذلــك يف فتــح آفــاق عمــل إضافيّ

وضمــن مــرشوع "ولفــي"، كان هنــاك يف العــام األّول ثــالث عائــالت مســتفيدة من 

ــاين أصبحــت نحــو ســبع عائــالت مــن خيّاطــاٍت،  ــة العــام الث ــادرة، مــع بداي املب

، عــدا  وعامــالٍت، وورشــتَْي تفصيــٍل إحداهــا لــذوي اإلعاقــة، ونّجــاٍر، وتقنــيٍّ فنــيٍّ

الطبّــاع الــذي عــاد إىل العمــل بقــّوة، وبــدأ يعلّــم أبنــاءه ملســاعدته.

كذلــك أســهم مــرشوع "حريرنــا الســوري" بإعــادة تشــغيل عــدٍد مــن العاملــني/

العامــالت مبجــال تربيــة دودة القــّز، وإنتــاج مصنوعــاٍت حريريـّـٍة، ما أْســهم بتوفري 

عائــٍد اقتصــاديٍّ لهــم، قــد ال يكــون كافيــاً لتلبيــة احتياجاتهــم كافـّـًة، لكّنــه يْســهم 

يف ســّد جــزٍء منهــا عــى األقــّل.

بــدوره أْســهم مــرشوع "ســامور" بتحقيــق فوائــد اقتصاديـّـة عــى عــّدة مســتويات: 

ــة  ــطة الثقافيّ ــة األنش ــر، وإقام ــا التصوي ــرى فيه ــي ج ــن الت ــن األماك ــري م فالكث

املرتبطــة باملــرشوع، اســتفاد أصحابها/صاحباتهــا ماديـّـاً مع إعادة تفعيلها وتســليط 

ــة، وبعــض الورشــات مثــل إحــدى ورشــات صناعــة  الضــوء عليهــا كأماكــن ثقافيّ

األعــواد بــدأت بتحقيــق أربــاٍح عقــب نــرش وثائقــيٍّ عنهــا ضمــن املــرشوع بعــد 

أن كانــت خــارسًة ماليّــاً، كــام أّن هنــاك مجموعــة مــن املســتثمرين واملســتثمرات 

الذيــن عــادوا لالســتثامر يف املدينــة ضمــن املجــال الصناعــّي، أو الســياحّي؛ بســبب 

املــرشوع بشــكٍل، أو بآخــر.

ــني  ــة للفّنان ــل مؤقّت ــرص عم ــري ف ــد ســورية" بتوف ــهم مــرشوع "زغاري وأيضــاً أْس

ــاين، مــن خــالل  ــأداء األغ ــوا ب ــن قام ــات، واملوســيقينّي واملوســيقيّات الذي والفّنان

ــوريا. ــل س ــوم داخ ــّررة لأللب ــروض املتك الع

ــف  ــن مختل ــد م ــن أن يتولّ ــذي ميك ــادّي ال ــد االقتص ــة العائ ــذه األمثل ــنّي ه تب

مشــاريع حاميــة الــرتاث الالمــادي، عنــد الرتكيــز عــى الجوانــب االقتصاديـّـة التــي 

ميكــن ربطهــا بطريقــٍة صحيحــٍة ومبتكــرٍة ونابعــٍة مــن الواقــع الحــايل، باإلنتــاج 

ــك املشــاريع. ــد عــن تل ــرتايّث املتولّ الثقــايّف وال
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رابعًا: إحداث تغييرات مجتمعّية
ــة  ــريات مجتمعيّ ــادي بتغي ــرتاث الالم ــة ال ــاريع حامي ــن مش ــد م ــهمت العدي أْس

ــة ألّي مشــاريع تقــارب  ملحوظــة يف أماكــن تنفيذهــا، وهــي نتيجــة شــبه حتميّ

موضــوع الثقافــة، وحاميــة الــرتاث مبنهــٍج ال يقتــر فقــط عــى تحقيــق أهــداٍف 

ــة. قصــرية املــدى ومؤقّت

يتحــّدث القامئون/القامئــات عــى "فجــة خــرق" بــأّن "املــرشوع يعّد فاعــالً يف مجال 

التامســك املجتمعــّي؛ ألّن أحــد عوامــل نشــوئه أىت كاســتجابٍة لوصــول الوافديــن/

الوافــدات إىل مدينــة الســويداء مــن مختلــف املــدن الســوريّة، وكان ال بــّد مــن 

ــٍة بــني النســاء الوافــدات وبــني نســاء املجتمــع  ــاء عالقــٍة متكافئ العمــل عــى بن

املحــيّل عــرب إقامــة مشــاريع ميكنهــا املســاهمة يف ذلــك، وقــد اســتطاع املــرشوع 

خــالل عــّدة ســنوات أن ينجــح عــى هــذا الصعيــد".

وميكننــا الحديــث عــن تغــرّياٍت مــن نــوٍع آخــر أحدثتهــا املشــاريع التــي أْســهمت 

بالتعريــف بــرتاث مناطــق ال تحظــى عــادًة بتغطيــٍة إعالميّــٍة كافيــٍة، مثــل: مرشوع 

"ولفــي"، ومــرشوع See my Raqqa. فتســليط الضــوء عى غنى الــرتاث الالمادي 

لهــذه املناطــق ومتيّــزه يْســهم بشــكٍل مــن األشــكال يف تغيــري صــوٍر منطيّــٍة معيّنــٍة 

عنهــا، وعــى املــدى األبعــد يف تشــكيل عالقــٍة مجتمعيّــٍة جديــدٍة معهــا. 

كذلــك األمــر بالنســبة إىل مــرشوع "ســامور" املنّفــذ يف مدينــة حلــب التــي ضعــف 

فيهــا اإلنتــاج الثقــايّف يف العقــود األخــرية، وهــي مملــوءٌة بالتفاصيــل التــي تشــّكل 

أجــزاء مــن هويـّـة ســّكانها املتنّوعــني، مثــل: املطبــخ، واملوســيقا، والطــرق الصوفيّة، 

ومــع عمــل الفريــق عــى إعــادة اإلضــاءة عــى هــذه التفاصيــل بعيــون أبنائهــا 

ــعون  ــة، ويس ــال القدمي ــني األجي ــم وب ــوراً بينه ــون جس ــد، يخلق ــل الجدي والجي

ــعون  ــام يس ــة، ك ــن املدين ــل ضم ــري بالعم ــادة التفك ــى إع ــاس ع ــجيع الن لتش

للوصــول إىل املناطــق املهّمشــة يف األريــاف التــي تعــّد مهملــًة كنتــاٍج ثقــايفٍّ وتــرايثٍّ 

عــى الرغــم مــن غناهــا الكبــري باملوســيقا والطقــوس وغريهــا مــن عنــارص الــرتاث. 

يقــول القامئون/القامئــات عــى املــرشوع: "مدينــة حلــب غنيّــٌة بالتنــّوع كجامعاٍت، 

وإثنيّــاٍت، وطــرٍق، وطوائــف، عملنــا عــى اإلضــاءة عــى كّل جــزٍء منها عــرب إنتاجنا، 

ــرية  ــن املشــاكل الكب ــأّن واحــدًة م ــد ب ــق. نعتق ــن الفري ــرب شــكل تكوي ــى ع حتّ

يف ســوريا وحلــب هــي الجهــل باآلخــر واحتــكار االنتــامء واملعانــاة. رمّبــا يوجــد 

الكثــري مــن االختالفــات الشــكليّة بــني هــذه الجامعــات، لكــْن بالنســبة إلينــا فــإّن 

املوســيقا واملامرســات املتعلّقــة بالطقــوس والطعــام هــي العامــل األســايّس لبنــاء 

جســور حــواٍر بينهــا".

التحّديات والدروس المستفادة
تعــاين مشــاريع حاميــة الــرتاث الالمــادي العاملــة يف ســوريا اليــوم مــن مجموعــٍة 

كبــريٍة مــن التحّديــات التــي تفرضهــا ظــروٌف اســتثنائيٌّة وصعبــٌة تعمــل ضمنهــا. 

واســتطاعت التغلّــب عــى عــدٍد مــن هــذه التحّديــات، وااللتفــاف عــى أُخــرى، 

ــر ظــروٍف مختلفــٍة نوعــاً مــا. وتأجيــل التعامــل مــع بعضهــا إىل حــني توفّ

ــل  ــاٍت تتمثّ ــن تحّدي يتحــّدث القامئون/القامئــات عــى مــرشوع "فجــة خــرق" ع

يف ضعــف القــدرة عــى تســويق املنتجــات؛ بســبب الوضــع االقتصــادّي املــرتّدي، 

وضعــف القــدرة الرشائيّــة عنــد النــاس، وغيــاب الحركــة الســياحيّة، وصعوبــة نقل 

املنتجــات، أو شــحنها خــارج ســوريا؛ بســبب ارتفــاع التكاليــف، وطغيــان املنتجات 

ــة،  ــة والجامليّ ــة املنتــج الرتاثيّ االســتهالكيّة، وصعوبــة إقنــاع جيــل الشــباب بأهميّ

وتــديّن األجــور؛ بســبب ضعــف الدعــم املقــّدم لهــذا النــوع مــن املشــاريع مــا قــد 

يــؤّدي إىل تــرّسب العامــالت للبحــث عــن فــرص عمــل تــدّر عليهــّن أمــواالً أكــر، 

إضافــًة إىل صعوبــة إيجــاد األنــوال التــي اندثــرت، وصعوبــة صناعة أنــوال جديدة. 

ــد  ــٍة عن ــات بوضــع خطــٍط بديل ــق عــى التعامــل مــع هــذه التحّدي عمــل الفري

الحاجــة، مثــل: محاولــة فتــح أســواق تريــف مبتكــرة، والرتكيــز عــى اإلبــداع يف 

التصميــامت لتلقــى رواجــاً أكــر.

ــّي  ــع األمن ــالً يف الوض ــيّاً متمثّ ــاً أساس ــرشوع See my Raqqa تحّدي ــه م ويواج

ــة توســيع املــرشوع ليشــمل أنشــطًة عــى األرض وليــس  الــذي يحــّد مــن إمكانيّ

فقــط عــرب مواقــع التواصــل، ويدفــع ذلــك بالفريــق للعمــل حاليــاً فقــط ضمــن 

اإلمكانــات املتاحــة، والرتكيــز عــى الهــدف األســايّس وهــو نــرش املعرفــة، وحاميــة 

الــرتاث الثقــايّف، والتعريــف بــه حتّــى ولــو عــى نحــٍو بســيٍط ولجمهــوٍر محــدود.

وال تــزال مبــادرة "ولفــي" تتّســم بالفرديـّـة ومحدوديـّـة اإلنتــاج، مــع ضعــف الوعي 

ــة  ــروف الخاّص ــاً، والظ ــة يف آٍن مع ــة للبيئ ــة والصديق ــات الرتاثيّ ــة املنتج بأهميّ

للعمــل يف ســوريا مــن جــرّاء النــزاع طويــل األمــد، والوضــع االقتصــادّي الصعــب. 

يقــول القامئون/القامئــات عــى املبــادرة: "املعانــاة كبــرية مــن شــّح املــواّد األوليّــة، 

واالرتفــاع املســتمّر يف أســعار مســتلزمات اإلنتــاج، وظــروف العمــل شــديدة 

ــر مــواّد الطاقــة والكهربــاء. خــالل العامــني املاضيــني  الصعوبــة يف ظــّل عــدم توفّ

كان العمــل يف ظــّل ظــروٍف قاهــرٍة كالــربد القــارس بحــرارٍة تالمــس الصفــر، وغياب 

وســائل التدفئــة، والحــّر يف الصيــف بدرجــٍة تصــل إىل 40 مئويـّـة، وغيــاب وســائل 

التربيــد، وأيضــاً تأّخــر خياطــة األلبســة؛ لعــدم توفّــر الكهربــاء، مــا جعــل العمــل 

ــًة إىل ارتفــاع تكاليــف الشــحن الداخــيل والخارجــّي، واألخــري  ــاً جــّداً، إضاف بطيئ

يصــل أحيانــاً إىل ضعــف قيمــة املنتــج". 
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ــٍة  ــاد صيغ ــى إيج ــي" ع ــد "ولف ــات، اعتم ــذه الصعوب ــة كّل ه ــة مواجه ملحاول

جامليّــٍة يف تصاميــم األلبســة تجمــع الــرتاث واملعــارصة، وجــذب النخــب الشــبابيّة 

ــٍة  ــا كألبس ــات الرتدائه ــني واملثّقف ــون واملثّقف ــات الفن ــن محبّي/محبّ ــة م املحليّ

ــة. ويضيــف القامئون/القامئــات عــى املــرشوع: "ميكــن  مريحــٍة وتعــرّب عــن الهويّ

القــول بــأّن ولفــي نجــح يف إدخــال الــرتاث إىل املشــهد الثقــايّف والســياحّي ســواء 

ــي املحــيّل، أم عــن  ــم املقتن ــازل، أو األلبســة بأســعاٍر مدروســٍة تالئ ــني املن يف تزي

طريــق املشــاركة يف املعــارض والبــازارات. العمــل بظــروف مــا بعــد الحــرب عــى 

الرغــم مــن صعوبتهــا الشــديدة إاّل أّن لــه أهميّــًة كبــريًة، وجــدواه النفســيّة أهــّم 

بكثــري مــن االقتصاديـّـة؛ إْذ متنــح إعــادة بــّث الــروح يف الــرتاث الشــعور بنــوٍع مــن 

األمــان، بأنـّـه مهــام اشــتّدت الظــروف القاســية فثّمــة حلــول ميكــن العثــور عليهــا 

يف خزائــن تراثنــا، وعــى الرغــم مــن الدمــار الهائــل الــذي عاشــته البــالد مــا زال 

لديهــا مــا تعطيــه مــن تاريخهــا وإرثهــا الحضــارّي والفكــرّي".

ويواجــه مــرشوع "حريرنــا الســورّي" تحّديــاٍت تتمثّــل يف صعوبــة جــذب أجيــاٍل 

ــٍة،  ــاج مصنوعــاٍت حريريّ ــة دودة القــّز وإنت ــق برتبي ــم كّل مــا يتعلّ ــدٍة لتعلّ جدي

وذلــك عــى نحــٍو أســايسٍّ لعــدم اقتناعهــم بجــدوى األمــر، وصعوبــة تســويق هذه 

املصنوعــات داخــل ســوريا؛ بســبب األوضــاع االقتصاديّــة الصعبــة، وأيضــاً خــارج 

ــويق  ــار التس ــر، واقتص ــٍة باألم ــريٍة متعلّق ــتيٍّة كب ــاٍت لوجس ــبب تحّدي ــوريا بس س

ــاٍت  ــع منتج ــة تصني ــة بإمكانيّ ــربات املتعلّق ــص الخ ــة، ونق ــود الفرديّ ــى الجه ع

ذات جــودٍة عاليــٍة، مبــا يْســهم بزيــادة فــرص تســويقها، إضافــًة إىل عــدم القــدرة 

ــر، فبقــي التواصــل بــني املنتجــني واملنتجــات،  عــى تنظيــم عمــل منتجــي الحري

واملصّنعــني واملصّنعــات، يف حــّده األدىن وعشــوائيّاً. ويعمــل فريــق املــرشوع عــى 

تشــجيع مربنّي/مربّيــات ُجــدد لرتبيــة دودة القــّز، وتطويــر منتجــاٍت عريـّـٍة مــن 

الحريــر ميكــن أن تلقــى رواجــاً أكــرب يف األســواق.

ــون/ ــول القامئ ــام يق ــه ك ــذي يواجه ــرب ال ــّدي األك ــا مــرشوع "ســامور"، فالتح أّم

القامئــات عليــه: "هــو عــى مســتوى األفــراد وقدراتهــم يف مدينــة تفتقــر للمراكــز 

التدريبيّــة االحرتافيّــة، فالعديــد مــن الخــربات التــي نحتــاج إليهــا غــري متوفـّـرة، أو 

مكلفــٌة كثــرياً، ومعظــم الكــوادر تحتــاج إىل جهــوٍد كبــريٍة لبنــاء قدراتهــا، إضافًة إىل 

أّن الحالــة النفســيّة الرائجــة عنــد الشــباب مــن عــدم الجــدوى، وضعــف القــدرة 

املاديّــة، والهجــرة، والســفر تؤثـّـر عــى نحــٍو مبــارٍش، أو غــري مبــارٍش عــى العمــل، 

لذلــك نعتمــد عــى التوّســع البطــيء، ونتوّجــه إىل الشــباب الجامعــي املتعطّــش 

ــر، وذوي  ــار العم ــد عــى األشــخاص كب ــك نعتم ــم وســامع الخــربات، وكذل للتعلّ

ــة املختلفــة".  الخــربات الكبــرية يف املجــاالت الفنيّ

ــوريا،  ــل س ــة داخ ــٍة للغاي ــروٍف صعب ــّل ظ ــق بظ ــل الفري ــك، يعم ــًة إىل ذل إضاف

مــع عــدم توفـّـر األساســيّات مــن كهربــاء وطاقــة، وصعوبــة الوصــول إىل املعــّدات 

ــري  ــة رشاء الكث ــة؛ بســبب الحصــار املفــروض عــى ســوريا، وعــدم إمكانيّ املطلوب

مــن املعــّدات ذات الجــودة وبســعٍر مقبــول؛ إْذ يصــل ســعر كامــريا يف حلــب إىل 

ضعــف ســعرها يف أملانيــا مثــاًل. وللحصــار آثــار أُخــرى تتمثّل مثــالً يف عــدم إمكانيّة 

اســتخدام قنــواٍت، أو مواقــع للتمويــل، أو مواقــع تســويق املحتــوى داخــل ســوريا، 

وإن أمكــن اســتخدامها عــن طريــق عــدٍد محــدوٍد مــن الــرشكات فــإّن تكاليــف 

ذلــك مرتفعــٌة جــّداً؛ بســبب العمــوالت الكبــرية.

ويتحــّدث الفريــق عــن تعقيــداٍت أُخــرى تعيــق عملهــم، منهــا املركزيـّـة الكبــرية يف 

ســوريا، واضطــرار أّي مبــادرٍة، أو مــرشوٍع يعمــل بعيــداً عــن العاصمــة للحصــول 

عــى موافقــات مــن اإلدارات املركزيـّـة، مــا يتطلـّـب وقتــاً وجهــداً كبرييــن، كــام أّن 

القوانــني الناظمــة لعمــل الكيانــات، أو الفــرق املختّصــة باإلنتــاج الثقــايّف وريــادة 

األعــامل يف ســوريا ال تــزال غائبــًة، أو غــري مرنــٍة، وغــري مســاعدٍة لهــذه الكيانــات، 

ــويّن  ــع الغطــاء القان ــة الوصــول إىل شــكٍل يتناســب م ــا يضطّرهــا ملحاول وهــو م

املتوفّــر عــى الرغــم مــن أنـّـه قــد ال يخــدم أهدافهــا كــام ترغــب.

ومــن التحّديــات التــي واجههــا كــورال غاردينيــا يف أثنــاء تنفيــذ مــرشوع "زغاريــد 

ســورية" جمــع املــواّد املوســيقيّة مــن بعــض األماكــن؛ نتيجــة صعوبــة الوصــول 

وعــدم توفـّـر مــوارد متعلّقــة بأغــاين األغــراس، بســبب الحــرب، والنــزوح، وأولويّات 

املجتمــع املختلفــة، خاّصــًة يف مناطــق الشــامل الرشقــّي الســورّي، وجــرى تجــاوز 

التحــّدي مــن خــالل البحــث الجــاّد عــن أشــخاٍص مفتاحيّــني ومفتاحيّــات، واالطاّلع 
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عــى أبحــاٍث وتجــارَب ســابقٍة، خاّصــًة بجمــع املــواّد الرتاثيّــة. كــام واجــه الفريــق 

تحّديــاً يتمثـّـل يف االنتشــار والتســويق للعمــل واأللبــوم، وهــي وإن كانــت جيّــدًة، 

إاّل أنّهــا دون املطلــوب مقارنــًة باملحتــوى القيـّـم فنيـّـاً وثقافيـّـاً.

ــة مشــاريع حاميــة الــرتاث الالمــادي يف  ولعــّل هــذه التحّديــات تــدّل عــى أهميّ

ســوريا اليــوم، ورضورة االســتمرار بالعمــل عليهــا، وتنفيذهــا لتجّنــب املزيــد مــن 

خســارات عنــارص هــذا الــرتاث، كــام تــدّل عــى حاجــة هــذه املشــاريع إىل الرتويج 

ــدٍد  ــرب ع ــول ألك ــة للوص ــة الفرص ــتقلٍّة إلتاح ــٍة مس ــٍة وثقافيّ ــاٍت إعالميّ ــن جه م

ممكــٍن مــن النــاس.

تحليل معّمق لمبادرات 
مدعومة من صندوق حماية 

الثقافة1
منــذ عــام 2016، يعمــل صنــدوق حاميــة الثقافــة الــذي يديــره املجلــس الربيطــايّن 

عــى دعــم مشــاريع ومبــادرات تنشــط داخــل ســوريا وخارجهــا2، وتهــدف بطرائق 

ــن  ــزءاً م ــك ج ــّد ذل ــادي. ويع ــادي والالم ــورّي امل ــرتاث الس ــة ال ــٍة لحامي مختلف

الدعــم الــذي يقّدمــه الصنــدوق يف عــّدة بلــدان للمشــاريع التــي تحــارب التأثريات 

املتناميــة للنزاعــات عــى الــرتاث الثقــايف، بهــدف تقليــل املخاطــر التــي يتعــرّض 

لهــا هــذا الــرتاث، واملحافظــة عليــه، مــع إدراك أهميّتــه الكبــرية يف ثقافــة البلــدان 

املختلفــة وهويّتهــا.

ولغــرض إمتــام هــذه الورقــة، اختــرَي ثالثــٌة مــن املشــاريع التــي يدعمهــا الصنــدوق، 

ــاًء  ــك بن ــا، وذل ــرتاث الالمــادي؛ إلجــراء مقابــالت معّمقــٍة معه ــة ال ــّم بحامي وتهت

عــى تنّوعهــا، ســواء مــن حيــث مناطــق العمــل والتنفيــذ؛ إْذ تعمــل ضمــن ســوريا 

)دمشــق / القامشــيل(، وكذلــك يف مجتمعــات اللّجــوء الســورّي يف لبنــان واألردن، 

أم مــن حيــث عنــارص الــرتاث الالمــادي التــي تســتهدفها ضمــن برامجها )املوســيقا 

ــتخدمة  ــات املس ــة املنهجيّ ــن ناحي ــك م ــة(، وكذل ــرف اليدوي ــات / الح / الحكاي

)تعليــم / متكــني / نقــل معــارف / توثيــق / إحيــاء الــرتاث(. وهــذه املشــاريع هــي:

 1  االقتباسات المذكورة ضمن هذا القسم كافًّة هي من المقابالت التي أجريت لصالح الورقة البحثية، وهي:

 مقابلة مع أحد القائمين/القائمات على مشروع الحجر عبر اإلنترنت، 23 آذار/ مارس 2022

 مقابلة مع أحد القائمين/القائمات على مشروع مالفا عبر اإلنترنت، 30 آذار/ مارس 2022

 مقابلة مع أحد القائمين/القائمات على مدرسة العمل لألمل للموسيقا عبر اإلنترنت، 7 نيسان/ أبريل 2022

مقابلة مع أحد القائمين/القائمات على مشروع صندوق الحكايا في دمشق، 8 أيار/ مايو 2022

 2  يمكن االطالع على كافة المشاريع التي يدعمها صندوق حماية الثقافية في سوريا عبر الرابط:

https://bit.ly/3DVht5u

صورة 8 مرشوع اليوم التايل
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ــرتاث . 	 ــة ال ــٌص لحامي ــو مخّص ــات: وه ــة اتّجاه ــن مؤّسس ــرشوع دروب م  م

الالمــادي الســوري1، ويعمــل ضمــن أحــد محــاوره عــى دعــم مشــاريع داخــل 

ســوريا، وقــد درســنا ضمــن هــذه الورقــة مرشوعــني منهــا: األّول هــو توثيــق 

الحكايــات الشــعبيّة، وإعــادة إحيائهــا، بالتعــاون مــع مشــغل "صنــدوق 

ــاء  ــق بالتدريــب، والتوثيــق، وإعــادة اإلحي ــا" يف دمشــق، والثــاين يتعلّ الحكاي

لعــّدة عنــارص مــن الــرتاث الالمــادي يف القامشــيل، بالرشاكــة مــع مركــز "مالفا" 

للفنــون.

 مــرشوع التدريــب عــىل تقنّيــات البنــاء بالحجــر يف األردن ولبنــان، مــن . 	

ــم،  ــارات الرتمي ــم مه ــّم بتعلي ــذي يهت ــرتاث، ال ــار وال ــّي لآلث ــدوق العامل الصن

والبنــاء، والنحــت باســتخدام الحجــر، ونقلهــا عــرب األجيــال، مــا يخلــق فــرص 

عمــٍل، ويف الوقــت نفســه يْســهم يف املســتقبل بإعــادة ترميــم اآلثــار واألبنيــة 

ــرة2. الســوريّة املدّم

ــم . 	 ــى التعلي ــز ع ــي تركّ ــل، الت ــل لألم ــة العم ــن منظّم ــيقا م ــة املوس  مدرس

املوســيقّي لالجئــني والالجئــات يف لبنــان واألردن، والحفــاظ عــى الــرتاث 

املوســيقّي الســورّي يف مجتمعــات اللّجــوء3.

عــى الرغــم مــن اختــالف مجــاالت عملهــا، فــإّن املشــاريع املذكــورة كافـّـًة انطلقت 

مــن وعــي القامئني/القامئــات عليهــا بــرورة حاميــة الــرتاث الالمــادي يف ســوريا، 

فاتّجــه كّل منهــا نحــو عنــارص محــّددة مــن هــذا الــرتاث وفــق رؤيتهــا الخاّصــة. 

بالنســبة إىل مــرشوع دروب، فهــو يضــّم ضمــن أنشــطته دعــم برامــج تدريبيّــة يف 

عــدٍد مــن املــدن الســورية. 

https://bit.ly/38g3gEx :1  يمكن االطالع على تفاصيل مشروع دروب عبر الرابط

https://bit.ly/3jn2h7m :2 يمكن االطالع على تفاصيل مشروع تعليم تقنيات البناء بالحجر عبر الرابط

https://bit.ly/3DTW1O1 :3 يمكن االطالع على تفاصيل مشروع مدرسة العمل لألمل للموسيقا عبر الرابط

صورة 9 مشغل مجموعة صندوق الحكايا
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مــن هــذه الربامــج: التدريــب عــى فنــون التطريــز والــروي الغنــايّئ، بالرشاكــة مــع 

ــور  ــه بالتبل ــدأت فكرت ــة القامشــيل الســورية، وب ــون يف مدين ــا" للفن ــز "مالف مرك

ــون إىل أّن  ــام يقول ــز ك ــى املرك ــات ع ــاه القامئني/القامئ ــة انتب ــام 2018، نتيج ع

"املعرفــة بقيمــة املــوارد املاديـّـة والالماديــة للــرتاث الســورّي يف املنطقــة محــدودٌة 

وبســيطٌة للغايــة، وتســليط الضــوء عليهــا قليــٌل جــّداً، فهــي تُســتهلك، وتُعــرَّف، 

ــة  ــة يف املنطق ــاة االجتامعيّ ــر عــى الحي ــا يؤثّ ــم، م ر عــى نحــٍو غــري مالئ ــدَّ وتُص

ذات النســيج املتنــّوع، ففّكرنــا بالتدخــل ضمــن شــّقني: األّول هــو الــروي الغنــايّئ، 

واألدب الشــفاهّي: وهــو عنــٌر تــرايثٌّ تتميّــز بــه املنطقــة، ويرتبــط بذاكرة ســّكانها 

ــاء  ــاين إحي ــار، والث ــه يواجــه خطــر االندث عــى اختالفهــم، وعــى نحــٍو قــويٍّ لكّن

ــٍة، مثــل: التطريــز، والنقــش عــى القطــن، وصناعــة ســالل  ــٍة محليّ ِحــرٍف تقليديّ

ــالن، والقامشــيل". وانطلقــت  ــالث مناطــق هــي: عامــودا، ورمي ــّش، ضمــن ث الق

الفكــرة نهايــة عــام 2019، وجــرى تدريــب 18 شــخصاً عــى فنــون األداء، وكتابــة 

القصــص، والــروي الغنــايّئ، وقّدمــوا عــدداً مــن العــروض يف املنطقــة، و19 ســيدة 

عــى الِحــرف اليدويـّـة املذكــورة وقــد أنتجــن بعــد الورشــة أكــر مــن مئتــي قطعــٍة 

بـْـَن عــى آليّــات التســويق، وإنشــاء املشــاريع الربحيّــة، وأصبحــن  يدويـّـٍة، كــام ُدرِّ

بدورهــّن مدّربــاٍت لســيّداٍت أُخريــات.

والربنامــج الثــاين الــذي يدعمــه "دروب" هو: مــرشوع الحكايات الشــعبيّة بالتعاون 

مــع مشــغل "صنــدوق الحكايــا" يف مدينــة دمشــق، ويتضّمــن إنتــاج لعبــة "كان 

يــا مــا كان"، وهــي تعتمــد عــى اســتخدام عنــارص مــن املــوروث الشــعبّي املــروّي، 

لرتكيــب حكايــاٍت جديــدٍة ضمــن إطــار لعبــٍة ميكــن ألّي مجموعــٍة مــن األشــخاص 

ــات  ــي بتقنيّ ــة يحتف ــات فولكلوريّ ــاب حكاي ــم كت ــًة إىل تصمي ــتها، إضاف مامرس

ــة وإنتاجــه. يقــول القامئون/القامئــات عــى املــرشوع:  ــة التقليديّ الطباعــة اليدويّ

ــا عــى شــّق خــاصٍّ برتكيــب  ــا عــام 2014، عملن ــذ تأســيس صنــدوق الحكاي "من

ــن الســورينّي  ــريٍ م ــة الشــعبيّة عــن كث ــاب فكــرة الحكاي ــا غي ــات، ولحظن الحكاي

والســوريّات نتيجــة ظــروٍف متعلّقــٍة بالحــرب والنــزوح، ومــا يرافقهــا مــن ضغــوٍط 

ــون معظــم  ــٍو خــاصٍّ ال يعرف ــى نح ــال ع ــن األطف ــري م ــٍة، وكث نفســيٍّة واقتصاديّ

حكاياتنــا الشــعبيّة واملفــردات املتعلّقــة بهــا، خاّصــًة أنّهــم مــا عــادوا يســتمعون 

ــاٍت شــعبيٍّة مــن مختلــف  ــع حكاي ــا بتجمي إليهــا مــن أهليهــم. عــام 2018 بدأن

أنحــاء ســوريا، خاّصــًة مــن كبــار الســّن الذيــن يحفظونهــا، ثــّم فّكرنــا مبنتــٍج مــن 

ــل  ــذي نعم ــاين ال ــّق الث ــع الش ــق م ــه متواف ــت نفس ــات، ويف الوق ــذه الحكاي ه

ــاّدٍة  ــات إىل م ــل الحكاي ــا تحوي ــم والطباعــة، وقّررن ــه؛ وهــو محــرتف التصمي علي

ــٍة ميكــن أن تصــل إىل أكــرب عــدٍد مــن األشــخاص، فصّممنــا لعبــًة مؤلّفــًة مــن  فنيّ

بطاقــاٍت تحتــوي عــى عنــارص مختلفــٍة مــن الحكايــات الشــعبيّة، ميكــن أن تحّفــز 

خيــال الالعبــني لــروي حكايــاٍت جديــدٍة، لكــْن ضمــن القالــب الشــعبّي نفســه، 

ــد يف  ــيٍّ يعتم ــاٍب فن ــا لكت ــي جمعناه ــات الت ــن الحكاي ــدٍد م ــل ع ــا تحوي وقّررن

ــاء  ــغلنا". وج ــات مش ــن إنتاج ــتوحاٍة م ــاٍت مس ــوماٍت وتقنيّ ــى رس ــه ع تصميم

دعــم "دروب" عــام 2021 لتقييــم اللّعبــة، وتطويــر نســخٍة ثانيــٍة منهــا، وإخراجها 

بشــكلها النهــايّئ بعــد عقــد عــرشات الجلســات واالســتبيانات الختبــار اللّعبــة مــع 

قرابــة 570 شــخصاً يف مختلــف أنحــاء ســوريا، وأيضــاً إنتــاج الكتــاب الــذي يحتوي 

عــى اثنتــي عــرشة حكايــًة شــعبيًّة، وتصميمــه، وطباعتــه. واألمــر نابــع مــن شــعور 

ــذا.  ــا ه ــعبيّة يف وقتن ــات الش ــة الحكاي ــرشوع "بأهميّ ــى امل ــات ع القامئني/القامئ

ــا  هنــاك يشٌء مهــمٌّ يضيــع مــن ذاكرتنــا، وإحســاٌس بــأّن هويّتنــا تخلخلــت، وبأنّن

بحاجــٍة إىل مــا ميكــن أن يجمعنــا ويســتمّر بتذكرينــا بهويّتنــا وأنفســنا، والفــّن هــو 

ــي  ــأن نبن ــا ب ــار اهتاممن ــني االعتب ــع األخــذ بع ــك، م ــور عــى ذل ــدر األم ــن أق م

عــى الــرتاث املوجــود كامتــداٍد لــه، لكــْن مــع اهتاممنــا بــرورة تطويــره وإضفــاء 

عنــارص جديــدة عليــه حســب الحاجــة".

بالنســبة إىل مــرشوع التدريــب عــى تقنيّــات البنــاء بالحجــر، فقــد جــاءت الفكــرة 

عــام 2017 كــام يقــول القامئون/القامئــات عليــه: مــن "خربٍة ســابقٍة لــدى العاملني/

العامــالت يف الصنــدوق العاملــّي لآلثــار والــرتاث، بــأّن واحدًة مــن أهّم األمــور التي 

تختفــي بعــد النزاعــات هــي املهــارات التقليديـّـة املوجــودة عــى األرض، طبعــاً إىل 

ــة. هــذا  ــا األثريّ ــع، ومنه ــن املواق ــري م ــذي يطــال الكث ــادّي ال ــار امل ــب الدم جان

إضافــًة إىل مالحظــة وجــود الكثــري مــن الالجئــني والالجئــات يف البلــدان املجــاورة 
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لســوريا، وعــى رأســها األردن ولبنــان، ينتظــرون يف املــدن واملخيّــامت مــا ســيحّل 

بحياتهــم، وهنــا بــرزت فكــرة املــرشوع لتدريــب هــؤالء الالجئــني والالجئــات عــى 

ــا عــى  ــًة، ويف الوقــت نفســه عينن ــارات العمــل مــع الحجــر، فنعطيهــم ِحرف مه

الــرتاث املدّمــر يف بلدهــم، مــع اهتاممنــا عــى نحــٍو خــاصٍّ بــأاّل تــأيت لحظــة يكــون 

فيهــا املؤهلون/املؤهــالت لرتميــم املبــاين واآلثــار يف ســوريا واســتعادتها ُهــم فقــط 

ــاء  ــا أبن ــاً فقــط، وإمّن ــن ميكــن أن يحــروا مؤقّت ــريات األجانــب الذي الخرباء/الخب

البلــد نفســه. بذلــك يســتفيد الطرفــان: النــاس، والــرتاث والبلــد". وانطلــق املرشوع 

مــن مدينــة املفــرق األردنيّــة، مــع مجموعــٍة مــن املدّربــني واملدّربــات، األجانــب 

ــة  ــني ورش ــة ثالث ــالل قراب ــن خ ــتهدف م ــات، واس ــني واملحلّيّ ــات، املحليّ واألجنبي

ــة 50 شــخصاً مــن الســورينّي والســوريّات،  ــدئ، واملتقــّدم، قراب باملســتويني: املبت

ــس  ــة طرابل ــام 2020 يف مدين ــّرر املــرشوع ع ــّم تك ــف، ث وأيضــاً املجتمــع املضي

اللبنانيّــة مــع أربعــني متدّربــاً مــن الســورينّي والســوريّات، واللبنانيّــني واللبنانيّــات، 

وضمــن املســتوى املبتــدئ. وتضّمــن املــرشوع، إضافــًة إىل التدريبــات عــى كّل مــا 

يتعلـّـق بتقنيّــات الرتميــم والتعامــل مــع الحجــر، مبــادئ إدارة األعــامل والتســويق، 

وزيــارات ألماكــن أثريـّـة ضمــن البلــدان املضيفــة، وبرامــج توعيــة ثقافيّــة للشــباب 

واألطفــال ضمــن املــدارس حــول الــرتاث، وأهميّتــه، ورضورة الحفــاظ عليــه، وقــد 

شــارك بهــا 100 طالــب وطالبــة يف األردن، و120 يف لبنــان.

أّمــا مدرســة العمــل لألمــل للموســيقا، فقــد انطلقــت عــام 2015 يف لبنــان وبعــده 

األردن، وهــي تســتهدف التعليــم املوســيقّي لألطفــال بني ســنَّْي: العــارشة، والثامنة 

عــرشة، ويف جعبــة القامئني/القامئــات عليهــا عــّدة أهــداف متقاطعــة، هــي وفــق 

قولهــم "حاميــة الــرتاث الالمــادي الســوري، وبالتحديــد عنــر املوســيقا واألغــاين، 

وهــو جانــٌب ال بــّد مــن أن يتأثّــر بقــْدٍر كبــريٍ نتيجــة الحــرب، ومــا يرافقهــا مــن 

نــزوح؛ إْذ يتشــتّت األشــخاص، وُهــم الحاملــون األساســيّون، والحامالت األساســيّات 

ــّل  ــم يف ظ ــة أولويّاته ــى قامئ ــر ع ــون األم ــه ال يك ــت ذات ــرتاث، ويف الوق ــذا ال له

ــيقا  ــة املوس ــرص لدراس ــري ف ــاً توف ــداف أيض ــن األه ــاً. م ــر إلحاح ــاٍت أك احتياج

ألطفــاٍل موهوبــني وموهوبــات يعيشــون ضمــن بيئــاٍت مهّمشــٍة تفتقــر عــادًة إىل 

هــذا النــوع مــن املشــاريع، وال نتحــّدث هنــا فقــط عــن الســورينّي والســوريّات، 

إمّنــا عــن املجتمــع املضيــف لالجئــني والالجئــات أيضــاً، واألمــر قــد يفتــح مجــاالً 

ــاء  ــًة إىل بن ، إضاف ــاديٍّ ــردوٍد م ــني م ــٍل، وتأم ــرص عم ــري ف ــد لتوف ــام بع ــم في له

مســاحٍة توفـّـر فرصــاً أعــى للدمــج بــني املجتمعــني: الالجــئ، واملضيــف". وخرّجت 

ــى  ــون ع ــًة، يعزف ــالً وطفل ــة 140 طف ــان واألردن قراب ــن لبن ــة يف كلٍّ م املدرس

مختلــف اآلالت املوســيقيّة.
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األثر 
للمشــاريع قيــد الدراســة مبختلــف أهدافهــا الفرعيّــة واملنهجيّات التي اســتخدمتها، 

أثــٌر واضــٌح، ســواء عــى الــرتاث عــى نحــٍو مبــارٍش، أم عــى جوانــب إضافيّــة ذات 

صلــة. يف هــذا الجــزء ســنتناول هــذا األثــر ضمــن عــّدة محــاور.

أواًل: األثر على جوانب متعلقة بالتراث الالمادي
إن النتائــج األكــر وضوحــاً ملعظــم مشــاريع حامية الــرتاث الالمادي يف ســوريا تتجّى 

يف أثرهــا عــى جوانــب مختلفــة متعلّقــة بالــرتاث نفســه، ســواء حفظــه وصونــه أم 

توثيقــه، أو نقلــه عــرب األجيــال. وهنــا ميكننــا الحديــث عــن النقــاط التالية:

التأثري عىل عالقة الناس بالرتاث

ــد  ــاريع قي ــن املش ــتفيدات م ــم املستفيدين/املس ــة معظ ــأّن عالق ــول ب ــن الق ميك

الدراســة بالــرتاث، والعاملني/العامــالت فيهــا، وحتـّـى املجتمــع نفســه، تغــرّيت عــى 

نحــٍو واضــٍح يف أثنــاء تنفيــذ هــذه املشــاريع وبعــد تنفيذهــا.

بالنســبة إىل مــرشوع التدريبــات مــع مركــز "مالفــا"، كان مــن الواضــح تأثـّـر النــاس 

ــذي يالمــس ذاكرتهــم  ــايّئ ال ــروي الغن ــات ال مبــا قــّدم لهــم مــن مخرجــات تدريب

، وتجــّى ذلــك يف املشــاعر القويـّـة التــي أحّســوا بهــا عنــد حضــور  عــى نحــٍو قــويٍّ

فعاليّــاٍت قُّدمــت فيهــا حكايــاٌت مغّنــاٌة بأصــوات مغّنني/مغّنيــات قدامــى وُجــدد 

–تدّربــوا ضمــن الورشــات- ونقلــت لهــم شــيئاً مــن تراثهــم وهويّتهــم.

كــام أّن النظــرة إىل مفهــوم الــرتاث والهويـّـة الثقافيّــة تطــّور لــدى الفريــق، ولــدى 

املتدّربــني واملتدّربــات، وكذلــك ضمــن املجتمــع، فصــاروا يقــّدرون أهميّــة تراثهــم 

ــاء عالقــات ســالٍم يف املنطقــة،  ــه ميكــن أن يكــون مدخــالً لبن أكــر، ويعلمــون بأنّ

وبــأّن ألّي مهنــٍة، أو تفصيــٍل متعلـّـٍق بالــرتاث، أهميّــًة كبــريًة تتعّدى األهميّــة املاديّة 

ــة مبــارشًة. ويقــول القامئون/القامئــات  لتكــون ذات قيمــٍة أعــى، ومرتبطــًة بالهويّ

عــى املــرشوع: "كثــريون مّمــن اشــرتوا قطعــاً مــن إنتــاج الســيّدات املتدّربــات يف 

ورشــات التطريــز، ولــكلٍّ منهــا حكايــة، عــرّبوا عــن أنّهــم يقــّدرون قيمتهــا؛ ألنّهــا 

ســتجعلهم يشــعرون مــن جديــد بأنفســهم وهويّتهــم، وعــن فرحتهــم ألنّهــا عادت 

لتأخــذ ركنــاً مــن منازلهــم وطقوســهم يف كّل املناســبات. وهــذا يجعلنــا نــّر عــى 

أن نناضــل لالســتمرار يف عملنــا، الــذي رصنــا نعــّده جــزءاً مــن جهــود بنــاء الســالم 

يف املنطقــة، خاّصــًة مــع تشــتّت قســٍم كبــري مــن أهلهــا ونزوحهــم".

وأْســهم املــرشوع عــى نحــٍو ملحــوٍظ بإظهــار املغّنــني الشــعبينّي، واملغّنيــات 

الشــعبيّات للوســط العــام واملجتمــع بعــد أن كادت هــذه الِحرفــة التقليديـّـة تندثر 

بــدون أن تعرفهــا األجيــال الجديــدة عــى وجــه الخصــوص، وحصــل ذلــك إّمــا مــن 

خــالل إرشاك هــؤالء املغّنــني واملغّنيــات يف الربنامــج التدريبــّي، وإّمــا إعــادة الطلب 

عليهــم يف املناســبات والفعاليّــات عــى اختالفهــا.

وميكننــا هنــا أيضــاً الحديــث عــن أثــر املــرشوع عــى املنظّمــة نفســها والعاملــني/

العامــالت بهــا، ويتحــّدث القامئون/القامئــات عــى املــرشوع يف هــذا الصــدد: "ملســنا 

تغيــرياً واضحــاً عــى مســتوى املؤّسســة؛ إْذ أصبح املســار الــذي مني فيــه، والفائدة 

التــي نريــد تحقيقهــا أكــر وضوحــاً، كــام أّن فهمنــا لفكــرة الــرتاث تطــّور، وأصبحنــا 

نعــي أكــر أهميّتــه للنــاس، واملنطقــة، والهويّــة الثقافيّــة، وكيــف ميكــن أن يكــون 

داعــامً نفســيّاً لنكــون متامســكني أكــر مــع بعضنــا، ويدفعنــا هــذا اآلن إىل العمــل 

عــى توســيع أنشــطتنا املتعلّقــة بالــرتاث الالمــادي، كــاّمً ونوعــاً".

ــني/ ــث القامئ ــق حدي ــح وف ــن الواض ــا، كان م ــدوق الحكاي ــرشوع صن ــن م وضم

القامئــات عليــه "أثــر مبــارش لجلســات التقييم واللّعب عى املشــاركني واملشــاركات، 

خاّصــًة مــن جيــل الشــباب. عــى الرغــم مــن أنّنــا افرتضنــا بــأّن جــزءاً كبــرياً منهــم 

لــن ينســجم مــع لعبــٍة تعتمــد عــى عنــارص مــن حكايــاٍت تراثيّــٍة، إاّل أّن العكــس 

هــو مــا حصــل، فالجلســات حرّضــت ذاكرتهــم، ودفعتهــم الســرتجاع مــوروٍث قديٍم، 

حتـّـى أولئــك الذيــن مل يولــوا يف البدايــة كثــرياً مــن االهتــامم باملوضــوع. بــدا األمــر 

وكأّن أحــداً نــزع عــن املشــاركني واملشــاركات قناعــاً، أو حاجــزاً مــا، وأخذهــم إىل 

مــكاٍن آخــر مرتبــٍط بذاكرتهــم القدميــة، مــا عــّزز لديهــم أيضــاً شــعوراً باالنتــامء 

ملدينتهــم، أو قريتهــم، أو منطقتهــم، مــن خــالل خصوصيّــة الحكايــات فيهــا. مــن 

جهــٍة أُخــرى: عــرّب كثــريون عــن اهتاممهــم مبشــاركتنا يف جمــع الحكايــات الشــعبيّة 

عــن طريــق عودتهــم إىل أشــخاٍص مــن كبــار الســّن يف عائالتهــم، وســؤالهم عــاّم 

يحفظونــه مــن حكايــات، وآخــرون طلبــوا إعــادة الجلســات أكــر مــن مــرّة؛ نتيجــة 

اســتمتاعهم بهــا، وإحساســهم بأنّهــا تالمــس جــزءاً مــن مخزونهــم مــن الحكايــات 

غــري املتداولــة، وفعليّــاً فــإّن معظــم الجلســات اســتغرقت ضعــف الوقــت املخّصص 

24



لهــا، نتيجــة إســهاب املشــاركني واملشــاركات يف روي الحكايــات، وعــدم تعاملهــم 

مــع األمــر عــى أنـّـه مجــرّد مهّمــٍة عليهــم أداؤهــا واالنتهــاء منهــا بوقــٍت محــّدد".

بالنســبة إىل مــرشوع الحجــر، "كان هنــاك ازديــاٌد يف تقديــر النــاس للــرتاث، 

ــع  ــة م ــن للعالق ــادة تكوي ــم"، و"إع ــن هويّته ــزٌء م ــه ج ــيٌّ بأنّ ــاٌس حقيق وإحس

الــرتاث، ويتّضــح هــذا مــن تطــّور فهــم املشــاركني واملشــاركات للــرتاث بــني بدايــة 

ــادّي،  ــل االقتص ــني بالعام ــاؤوا مدفوع ــريون ج ــة، كث ــه. يف البداي ــرشوع ونهايت امل

، لكــّن كثرييــن بعــد انتهــاء  خاّصــًة أّن املشــاركة كانــت مصحوبــًة مبقابــٍل مــاديٍّ

التدريــب عــرّبوا عــن رغبتهــم الواضحــة بالعــودة إىل ســوريا، وأن يكــون عملهــم 

األســايّس ضمــن حفــظ الــرتاث وحاميتــه. آخــرون قالــوا بأنّهــم بعــد التدريــب باتوا 

يســريون يف الشــوارع ويدقّقــون عــى شــكل األبنيــة، وطرازهــا املعــامرّي، ومــدى 

ارتباطهــا بالــرتاث وبالتاريــخ، وهــو أمــٌر مــا كانــوا يعريونــه اهتاممــاً مــن قبــل". 

ــم،  ــون له ــن أن يك ــه ميك ــاركات بأنّ ــاركون واملش ــرف املش ــك "ع ــًة إىل ذل إضاف

ــَر يف ســوريا، عــى الرغــم  بشــكٍل، أو بآخــر، مســاهمة يف إعــادة بنــاء بعــض مــا ُدمِّ

مــن أنّهــم يعلمــون بأنّهــم قــد ال يعــودون إليهــا قريبــاً. صحيــح أنّهــم لــن يكونــوا 

قادرين/قــادرات مبــارشًة عــى املشــاركة مثــالً يف ترميــم آثــار تدمــر، لكّنهــم بــكّل 

ــم  ــت لديه ــص؛ إْذ بات ــب، أو حم ــازل يف حل ــاء من ــادة بن ــتطيعون إع ــد يس تأكي

املهــارات الكافيــة لذلــك".

كــام أّن حلقــات التوعيــة التــي اســتهدفت طاّلب/طالبــات املــدارس ضمــن هــذا 

املــرشوع أْســهمت بــزرع مفاهيــم حــول الــرتاث، وأهميّتــه، ورضورة الحفــاظ عليه 

لــدى األجيــال الشــابّة، وهــو مــا يــرى القامئون/القامئــات عــى املــرشوع بأنـّـه أمــٌر 

ــًة مــن  ــب ســنواٍت طويل ــه يتطلّ ــذ الصغــر؛ ألنّ ــه من ــدأ العمــل علي يجــب أن يب

التوعيــة والتدريــب.

وضمــن مــرشوع مدرســة العمــل لألمــل للموســيقا، لَحــظ القامئون/القامئــات عليــه 

ــة  ــة والرتاثيّ ــل التاريخيّ ــن التفاصي ــريٍ م ــات لكث ــني واملتدّرب ــم املتدّرب ــّور فه تط

ــا، وهــو مل يكــن موجــوداً بالشــكل  ــي يتعلّمونه ــاين الت ــة باملوســيقا واألغ املتعلّق

ــا  ــار م ــني االعتب ــذ بع ــع األخ ــة، م ــم إىل املدرس ــل انضاممه ــم قب ــوب لديه املطل

ــدرة  ــك ن ــتٍّت، وكذل ــرشٍّد، وتش ــزوٍح، وت ــن ن ــم م ــم، ومجتمعاته ــه عائالته عانت

املشــاريع التــي تســتهدف هــذه املجتمعــات بهــذه الطريقــة. يقولــون: "عــى نحــٍو 

ــٍة  ــة كّل أغني ــة حــول مرجعيّ ــات معرف ــدى الطــالب والطالب ــت ل تدريجــيٍّ خلق

ــا عــى تنويــع  ــا فقــط عــن األغــاين الســوريّة؛ إْذ حرصن وأصلهــا، وال نتحــّدث هن

ــالً: مــن  ــا، مث ــة القادمني/القادمــات منه ــات واملناطــق الجغرافيّ ــني واملدّرب املدّرب

لبنــان ومــر وحتـّـى أوروبــا. صــاروا قادرين/قــادرات عــى تحليــل مــا يســمعونه، 

وربطــه بالتاريــخ والــرتاث، وباتــوا بالتــايل يعرفــون قيمتــه ومــدى متيّــزه، وإن كان 

بعضهــم يخجــل منــه بشــكٍل، أو بآخــر فيــام مــى، فقــد حــّل محــّل ذلــك شــعوٌر 

بالفخــر بالــرتاث والهويـّـة الثقافيّــة، وبامتالكهــم لهــا، وأيضــاً يقــني بــأّن جهودهــم 

ــه يف  ــا نلمس ــٌر رصن ــو أم ــرتاث، وه ــى ال ــاظ ع ــر بالحف ــكٍل، أو بآخ ــهم بش تْس

أحاديثهــم التــي تطــّورت مبــرور الوقــت".

يتّضــح مــن كّل هــذه األمثلــة األثــر الكبــري الــذي متّكنــت املشــاريع قيــد الدراســة 

مــن تحقيقــه بخصــوص تطويــر عالقــة الســورينّي والســوريّات، املســتهدفني 

ــان، مل  ــن األحي ــريٍ م ــا. يف كث ــادة بنائه ــى إع ــم، أو حتّ ــا برتاثه ــتهدفات منه واملس

يكــن لــدى املشــاركني واملشــاركات يف هــذه املشــاريع االهتــامم، أو الوعــي الــكايف 

ــا  ــرى، منه ــع أُخ ــاركة بدواف ــرون للمش ــوا يح ــم كان ــرتاث، وبعضه ــة ال بأهميّ

املــادي، أو املعنــوي، لكــْن دامئــاً مــا كان يتحــّول األمــر إىل أشــبه مبســاٍر تغيــرييٍّ 

ــريٍ مــن حياتهــم. ــاً لجــزٍء كب ــرتاث، وأحيان لهــم، ولنظرتهــم إىل ال

التأثري عىل نقل املعارف الخاصة بالرتاث

ــًة بنقــل مجموعــٍة مــن املعــارف املتعلّقــة  أســهمت املشــاريع قيــد الدراســة كافّ

بالــرتاث الالمــادي، ســواء بــني املدّربــني واملدّربــات، واملتدّربــني واملتدّربــات أم بــني 

األجيــال، وهــو هــدٌف أســايسٌّ لهــا مــع اهتاممهــا عــى نحــٍو خــاصٍّ بخطــر اندثــار 

هــذه املعــارف نتيجــة النــزاع.

يف مــرشوع مالفــا، كان مــن املهــّم األثــر الــذي حّققتــه تدريبــات الــروي الغنــايّئ 

بهــذا الصــدد. يقــول القامئون/القامئــات عــى املــرشوع: "قبــل التدريبــات بحثنــا 

ــايّئ ســوى  ــروي الغن ــّن ال ــون ف ــات يتقن ــني ومغّني ــن مغّن ــد م ــن، ومل نج جاهدي

أربعــة، أو خمســة يف كّل املنطقــة. بعــد التدريبــات رأينــا أعراســاً وحفــالت 

ــم،  ــى آالته ــون ع ــدد يعزف ــعبيّات ُج ــات ش ــعبيّون، ومغّني ــون ش ــا مغّن أحياه

ــم،  ــون معه ــامم، ويتفاعل ــم باهت ــتمعون إليه ــاس يس ــم، والن ــون حكاياته ويحك

ويشــعرون بالفخــر بهــذا الجــزء مــن تراثهــم. هنــا نتحــّدث عــن ذاكــرٍة متنّقلــٍة 

لحكايــات النــاس نجحنــا بنقلهــا، وحفظهــا، وإعــادة إحيائهــا، بعدمــا كّنــا خائفــني 
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ــال مــن خــالل تشــارك  ــا بجعلهــا جــرساً يربــط بــني األجي مــن خســارتها، ونجحن

الحكايــات واللّحظــات أيضــاً، ومــن خــالل وضــع املدّربــني واملدّربــات، واملتدّربــني 

واملتدّربــات عــى احتــكاٍك مبــارٍش ببعضهــم. دفــع ذلــك بكثرييــن لتذكّــر مناســباٍت 

قدميــٍة كان النــاس فيهــا يجتمعــون حــول املغّنــني واملغّنيــات يف القــرى والنواحــي 

ــود  ــي تع ــٍة الت ــنواٍت طويل ــذ س ــرّة األوىل من ــا امل ــوا: إنّه ــم قال ــرية، وبعضه الصغ

فيهــا هــذه الِحرفــة التقليديـّـة للظهــور واالنتشــار يف املنطقــة. ونلحــظ األمــر أيضــاً 

ــة  مبقاطــع فيديــو آخــذة باالنتشــار عــرب مواقــع التواصــل، وكذلــك إذاعــات محليّ

ــّول  ــة. تح ــون الرتاثيّ ــن الفن ــوع م ــذا الن ــا له ــن برامجه ــص جــزءاً م ــت تخّص بات

األمــر إىل مــا يشــبه العــدوى مبوضــوع نقــل الــرتاث، واألمــر ينعكــس حتّــى عــى 

الســلوك االجتامعــّي لألشــخاص".

وينطبــق األمــر ذاتــه عــى تدريــب التطريــز؛ إْذ انتقلــت املعــارف الخاّصــة بهــذه 

ــن  ــن م ــّن تحّول ــن الســيّدات، وبعضه ــدٍة م ــاٍت جدي ــة إىل مجموع ــة الرتاثيّ املهن

ــات كاد  ــذه املنتج ــن ه ــٍة م ــواٍع معيّن ــاء أن ــد إحي ــاٍت، وأعي ــاٍت إىل مدّرب متدّرب

ــوا  ــن تعلّم ــني م ــل ب ــاك تواص ــواق، وصــار هن ــن األس ــي م ــا يختف ــب عليه الطل

املهنــة حديثــاً وبــني األجيــال القدميــة للحديــث عــن تفاصيــل متعلّقــة بهــا، وخلــق 

ــة عــى  هــذا أيضــاً جــّواً مــن األلفــة، كــام بــرز هــذا االهتــامم باملنتجــات الرتاثيّ

مواقــع التواصــل، وضمــن الفعاليّــات الدوريـّـة املقامــة يف املنطقــة، فتحــّول الــرتاث 

إىل بوصلــٍة وحلقــٍة تجمــع النــاس واألجيــال مــع بعضهــم، عــى عكــس ســلوكيّاٍت 

ــٍة أُخــرى قــد تفرّقهــم. اجتامعيّ

ويف مــرشوع صنــدوق الحكايــا، تجــّى هــذا األثــر بانتقــال الفكــرة مــن املــرشوع 

نفســه إىل أشــخاٍص آخريــن قــّرروا بعــد املشــاركة يف الجلســات واللّعــب تأســيَس 

مشــاريَع مشــابهٍة خاّصــٍة بهــم يف أكــر مــن محافظــٍة ســوريٍّة، رغبــًة منهــم بنقــل 

الفكــرة وإعــادة تطبيقهــا بطريقتهــم، عــن طريــق االســتمرار بجمــع الحكايــات، 

وتركيبهــا، وتناقلهــا، كلٌّ يف منطقتــه.

ويتبــنّي هــذا الهــدف عــى نحــٍو واضــٍح يف مــرشوع الحجــر، الــذي أراد القامئــون/

القامئــات عليــه كــام يقولــون: "ليــس فقــط جلــب النــاس وتنفيــذ بعــض التدريبات 

واملغــادرة، أردنــا بنــاء مجموعــٍة مــن النــاس ميكنهــا القيــام بالعمــل يف املســتقبل، 

وميكننــا القــول بأنّنــا نجحنــا بذلــك، وبنقــل املعــارف لهــؤالء املتدّربــني واملتدّربات، 

ونفّكــر بتكــرار التجربــة يف بلــدان أُخــرى". يتّضــح ذلــك مــن تعليقــات عــدٍد مــن 

ــة املعرفــة التــي تشــّكلت لديهــم،  املشــاركني واملشــاركات بعــد التدريــب، ونوعيّ

ــودٍة يف  ــاٍء موج ــٍم وبن ــامل ترمي ــل أع ــى تحلي ــادرات ع ــاًل: قادرين/ق ــوا مث فبات

الســابق، والخــوض يف تفاصيلهــا، ونقــاط القــّوة والضعــف فيهــا.

أّمــا ضمــن مــرشوع مدرســة العمــل لألمل للموســيقا، فيتجــّى جانب نقــل املعارف 

الخاّصــة بالــرتاث عــى عــّدة مســتويات، واألمــر هــو جوهــر مــا يرغــب القامئــون/

ــدة  ــال الجدي ــم األجي ــا نتحــّدث عــن تعلي ــذه. فهن القامئــات عــى املــرشوع تنفي

معــارف تتعلّــق بالــرتاث املوســيقّي والغنــايّئ، مــا يســاعد عــى حفظهــا وحاميتهــا 

ــم ببلدهــم،  ــدٍة لعالقته ــذٍة جدي ــك كناف ــن ذل ــتفادة م ــن االس ــاع، وع ــن الضي م

وأهلهــم، واألجيــال األكــرب، وتوظيــف ذلــك باســتمراريّة عمليّــة نقل هــذه املعارف 

ألجيــاٍل جديــدٍة، مــع تحــّول بعــض الخّريجــني إىل مســاعدي أســاتذة يف املدرســة 

نفســها، فاألمــر هنــا أشــبه بسلســلٍة متتابعــة. إضافــًة إىل ذلــك، نتحــّدث عــن نقــل 

هــذا الجــزء مــن الــرتاث ملناطــق أُخــرى يف لبنــان، وإغنــاء املشــهد الثقــايّف فيهــا 

باالســتفادة مــن املنهــج الــذي وضعــه القامئون/القامئــات عــى املدرســة، ونــرشه 

ضمــن الفاعلــني الثقافيّــني، والفاعــالت الثقافيّــات يف البــالد.

ثانيًا: األثر على جوانب اقتصادّية
إىل جانــب تطويــر املهــارات، وكنتيجــٍة مبــارشٍة لــه، فــإّن كّل املشــاريع قيــد 

ــرت بشــكٍل، أو بآخــر فــرَص عمــٍل للمستفيدين/املســتفيدات منهــا،  الدراســة وفّ

أو عــى األقــّل لجــزٍء منهــم. عــى ســبيل املثــال: اســتطاع العديــد مــن املشــاركني 

واملشــاركات يف ورشــات الــروي الغنــايّئ مــع مــرشوع مالفــا الحصــول عــى عــّدة 

فــرص ضمــن فعاليّــاٍت ومهرجانــاٍت ثقافيّــٍة وتراثيّــٍة يف املنطقــة، وبعضهــم اآلخــر 

تابــع مبجــال العــروض املرسحيّــة والكتابــة، والالفــت اهتاممهــم عــى نحــٍو خــاصٍّ 

بــكّل مــا لــه عالقــة بالــرتاث، وكذلك التامســك املجتمعــّي؛ أّما املشــاركات بورشــات 
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الِحــرف اليدويّــة مــع مالفــا، فكثــريات منهــّن بــات العمــل بهــذه الِحــرف مصــدر 

دخــٍل مــاديٍّ لهــّن، عــن طريــق بيــع منتجــات يف الســوق املحــيّل، وضمــن فعاليّاٍت 

وأنشــطٍة دوريّــٍة تســتضيفها املنطقــة.

وضمــن مــرشوع صنــدوق الحكايــا، فــإّن العديــد مــن املشــاركني واملشــاركات يف 

ــة مرّشــحني ومرّشــحات للعمــل ضمــن  جلســات اللّعــب والتقييــم أصبحــوا مبنزل

فريــق مشــغل الحكايــا مــع اســتمراره بتطويــر الفكــرة وتوســيعها، مــا ميكــن أن 

يشــّكل بالنســبة إليهــم فــرَص عمــٍل مســتقبليًّة تعــود عليهــم بعائــٍد مــادّي.

وتوظـّـف ســتٌّة مّمــن حروا ورشــة الحجر يف أعــامٍل متعلّقــٍة بالبنــاء والديكورات، 

ومتــدرٌّب آخــر بــات مدّربــاً يف املــرشوع نفســه وضمن مراحــل الحقة.

أّمــا بالنســبة إىل مدرســة العمــل لألمــل للموســيقا، فكثــريون مّمــن تدّربــوا فيهــا، 

وتخرّجــوا فيهــا، حصلــوا عــى فرص عمــٍل ضمن مجــاالت الغنــاء والعــزف خارجها، 

خاّصــًة مــع حــرص معظمهــم عــى اســتمرار تطويــر مهاراتهــم، واســتخدام مواقــع 

، لكــْن مل يتحــّول األمــر بعــد إىل  التواصــل للرتويــج ملــا يقّدمونــه مــن منتــٍج فنــيٍّ

ــة  ــّن الثامن ــت س ــزال تح ــم ال ي ــًة أّن معظمه ــم، خاّص ــايسٍّ له ــٍل أس ــدر دخ مص

ــرت املدرســة فــرص عمــٍل لكثــريٍ مــن املوســيقيّني  عــرشة. ومــن جانــٍب آخــر، وفّ

ــرْت  ــك وفّ ــن ســوريا، وبذل ــزوح م ــن اضطــّروا للن واملوســيقيّات واألشــخاص الذي

حاميــًة ماديّــًة ُهــم بأمــّس الحاجــة إليهــا ضمــن واقعهــم الجديــد.

ثالثًا: األثر على الشرائح المستهدفة وأماكن التنفيذ
إضافــًة إىل النقــاط األساســيّة الســابقة، ميكننــا الحديــث عــن نتائــج وآثــار حّققتهــا 

مشــاريع حاميــة الــرتاث الالمــادي قيــد الدراســة، ســواء عــى الرشائــح املســتهدفة 

أم عــى املجتمعــات التــي طُبَِّقــْت ضمنهــا.

الدمج املجتمعي

ــرتاث  ــة ال ــاريع حامي ــيّاً ملش ــارشاً، أو أساس ــاً مب ــر هدف ــذا األث ــون ه ــد ال يك ق

الالمــادي، لكّنــه كان واضحــاً بعــد تنفيــذ املشــاريع، خاّصــًة يف تلــك املطبّقــة خارج 

ســوريا، وهــي غالبــاً نُّفــذت ضمــن أماكــن تعــاين أساســاً مــن اإلقصــاء، والتهميــش، 

والحساســيّات، والتوتّــرات، ونــادراً مــا تســتهدفها مشــاريع مــن هــذا النــوع.

بالنســبة إىل مــرشوع صنــدوق الحكايــا، ووفــق حديــث القامئني/القامئــات عليــه، فإّن 

"جلســات اللّعــب والتقييــم، خاّصــًة تلــك التــي نُّفذت داخــل البيــوت، وضمن نطاق 

ــه ظــروف  ــا فرّقت ــري منه ــراد األرَُس، وكث ــج أف ــادة دم ــهمت بإع األرسة الواحــدة، أْس

الحــرب، وباتــت اللّعبــة واألهــّم الحكايــة والذاكــرة مبنزلــة العوامــل التــي أعــادت 

جمعهــا. ومــن جهــة ثانيــة: فــإّن تشــارك النــاس بــروي حكايــاٍت شــعبيٍّة تتشــابه يف 

كثــري مــن عنارصهــا، وضمــن جــوٍّ مــن األلفــة والراحــة، عــّزز لديهــم شــعوراً بتشــابه 

تراثهــم الالمــادي عــى الرغــم مــن اختــالف املناطــق التــي ينتمــون إليهــا، وبذلــك 

كونهــم ينتمــون بشــكٍل، أو بآخــر إىل الــرتاث نفســه، وإن اختلفــت بعــض مفاصلــه".

ــر يف األردن  ــرشوع الحج ــى م ــات ع ــول القامئون/القامئ ــر، يق ــياق آخ ــن س ضم

ولبنــان: "حصلنــا عــى تقييــٍم واضــٍح مــن املجتمــع املضيــف، حــول بُعــٍد اجتامعيٍّ 

ملرشوعنــا كّنــا نتوقّعــه، لكــْن ليــس إىل هــذه الدرجة مــن النجــاح. كثــريون تحّدثوا 

ــهم املــرشوع، والعمــل  ــات، أْس ــٍة مســبقٍة عــن الالجئــني والالجئ عــن صــوٍر منطيّ

الجامعــّي، وتكويــن الصداقــات ضمنــه يف كرسهــا. أصبــح هنــاك إحســاٌس قــويٌّ 

ــض  ــى بع ــك ع ــى ذل ــّي، وغطّ ــك االجتامع ــات بالتامس ــني واملتدّرب ــدى املتدّرب ل

القلــق الــذي كان موجــوداً لديهــم قبــل بدايــة التدريــب". 

وكذلــك يتحــّدث القامئون/القامئــات عــى مدرســة العمــل لألمــل للموســيقا: 

"املدرســة أْســهمت بتحقيــق دمــٍج مجتمعــيٍّ عــى مســتويني: الطــالب، واألهــايل، 

خاّصــًة أنّنــا اســتهدفنا فيهــا الســورينّي والســوريّات، واللبنانيّــني واللبنانيّــات، 

ــة  ــار القبــول هــو املوهب والفلســطينينّي والفلســطينيّات، ومل نســتنِث أحــداً، فمعي

وْحدهــا. كثــرياً مــا رأينــا حواجــز تنكــرس بــني األهــايل عنــد حضــور حفــٍل ألبنائهــم 

مثــالً، فتكــون املوســيقا واملوهبــة هــي محــور الحديــث، وليــس أّي اختالفــات ميكن 

أن تكــون موجــودة. ويف الوقــت ذاتــه أعــادت املدرســة بشــكل من األشــكال التوازن 

لعالقــات النــاس يف املنطقــة؛ ألنّهــا خلقــت لــدى بعضهــم نقــاَط قــّوٍة جديــدًة كانوا 

بحاجــة إليهــا. ومــا مــن دليــٍل عى نجــاح هــذا الجانــب إاّل ازديــاد أعــداد املتقّدمني 

واملتقّدمــات عامــاً بعــد آخــر، مــع تحــّول األهــايل إىل مفاتيــَح تســاعدنا عــى نــرش 

الكلمــة والفكــرة بــني النــاس، بعــد اكتســابنا ثقتهــم، وباتــت لدينــا مصداقيّــة كبرية 

بســبب ذلــك. ميكننــا أيضــاً الحديــث عــن نــوٍع آخــر مــن الدمــج حّققتــه املدرســة 

عنــد الرتكيــز عــى القيمــة املوســيقيّة ألغــاٍن تراثيّــٍة ميكــن أن تتشــابه بــني أكــر من 

بلــد، وعــى املشــرتكات بــني الــرتاث، وليــس نقــاط االختــالف".

بناء مساحات جديدة

مــع تأثــري الحــرب الواضــح عــى الفضــاءات التــي كان النــاس ميلكونهــا يف أماكــن 

ــًة لاللتقــاء، والحديــث، ومامرســة  إقامتهــم، وتشــّكل بالنســبة إليهــم أماكــن آمن

ــاء  ــادة بن ــة بإع ــد الدراس ــاريع قي ــهمت املش ــطة، أس ــن األنش ــة م ــواع مختلف أن

فضــاءات ومســاحات مشــابهة، باتــت بالنســبة إىل املشاركني/املشــاركات فيهــا، أو 

ــى  ــراد مــن املجتمــع املحيــط مــالذاً ملامرســة بعــض األنشــطة، وحتّ ــى إىل أف حتّ

تشــارُك األحاديــث والتجــارب، خاّصــًة عــن ســوريا والــرتاث.

ــٍد  ــٍط جدي ــاء وس ــٍو واضــٍح ببن ــى نح ــا ع ــهم مــرشوع مالف ــدد، أْس ــذا الص يف ه

ــاٍت  ــاٍت وصداق ــة عالق ــات بإقام ــني واملتدّرب ــمح للمتدّرب ــذه، س ــق تنفي يف مناط

ــّكلت  ــذي ش ــا، ال ــدوق الحكاي ــرشوع صن ــبة إىل م ــر بالنس ــك األم ــدة. كذل جدي

ــن املشــاركون/ ــًة متّك ــه مســاحًة آمن ــب املندرجــة ضمن ــم واللّع جلســات التقيي

ــة. ــكّل أريحيّ ــاٍت تعــرّب عــن واقعهــم ب ــا مــن رسد حكاي املشــاركات فيه

وبالنســبة إىل مــرشوع الحجــر، فقــد متثّلــت هــذه املســاحات يف أماكــن التدريــب، 

وحتـّـى يف الحافــالت التــي تقــل املتدّربــني واملتدّربات منهــا وإليها. يقــول القامئون/

القامئــات عــى املــرشوع: "أعطــى املرشوع مســاحًة للنــاس، وكان بإمكاننــا مالحظة 

النقاشــات املهّمــة التــي كانــت تــدور يف هــذه املســاحات، وكثــري منهــا كان عــن 

ســوريا والــرتاث، والشــبكات التــي ســاعد املــرشوع ببنائهــا. اللّحظــات االجتامعيّــة 

ضمــن هــذه املجموعــات كانــت مهّمــًة جــّداً".

كذلــك األمــر بالنســبة إىل مدرســة العمــل لألمــل للموســيقا، التــي تحــّول مقرّهــا 

إىل مــكاٍن يجتمــع فيــه الطــالب والطالبــات، والخّريجــون والخّريجــات؛ للتدريــب، 

ــع  ــدة، م ــب وإطــالق مشــاريع جدي ــى التجري ــادل الخــربات، وحتّ ــزف، وتب والع

ــٍة كبــريٍة فيــه.  إحساســهم بأريحيّ
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تغرّيات مجتمعّية

مل تكــن املجتمعــات كافـّـًة، التــي طُبّقــت ضمنهــا مشــاريع حاميــة الــرتاث؛ متقبّلــًة 

لــكّل جوانــب تلــك املشــاريع، لكّنهــا أســهمت يف نهايــة املطــاف بتغــرّياٍت ملحوظٍة 

فيهــا، منهــا عــى ســبيل املثــال:" "كــرس النمطيّــة الجندريـّـة حــول كــون العاملــني 

مبجــال البنــاء والحجــر عــى األغلــب مــن الرجــال فقــط، مــع إرشاك رشيحــٍة مــن 

ــال"،  ــذا املج ــى ه ــال ع ــة الرج ــن هيمن ــف م ــر للتخفي ــرشوع الحج ــاء مب النس

و"إعطــاء إحســاٍس بالثقــة بالنفــس، والقــدرة عــى الفعل، للمشــاركني واملشــاركات 

مبــرشوع الحجــر، خاّصــًة النســاء، وجــزٌء منهــم ينتمــي إىل مجتمعــاٍت محافظــٍة 

إىل حــدٍّ مــا". وبلغــت نســبة النســاء املشــاركات يف تدريبــات الحجــر بــني 20 و30 

باملئــة مــن مجمــل املشــاركني واملشــاركات يف مختلــف املواقــع، وكثــريات منهــّن 

عــرّبن بعــد التدريــب عــن كونــه "األّول مــن نوعــه الــذي يســتهدف النســاء، بعيداً 

عــن التدريبــات النمطيّــة، مثــل: الطبــخ، والحياكــة، وغريهــا مــن املهــن املرتبطــة 

عــادًة باملــرأة فقــط، وقــد ســاعدهن عــى إحــداث تغيــرياٍت إيجابيّــٍة ملحوظــٍة يف 

شــخصيّاتهّن".

وتتجــّى هــذه التغــرّيات عــى نحــٍو أوضــح بكثــري يف مرشوع مدرســة العمــل لألمل 

للموســيقا. مــن جهــة: كثــرٌي مــن األهــايل مل يكونــوا متقبّلــني النضــامم أبنائهــم إىل 

املدرســة، لعــّدة أســباٍب، منهــا: عــدم أولويـّـة األمــر أمــام احتياجــاٍت أكــر إلحاحــاً، 

ســواء بالنســبة إىل األفــراد أم املنظــامت، أو نتيجــة نظــرٍة مجتمعيٍّة معيّنــٍة للفنون 

عاّمــًة. لكــّن هــذه النظــرة تغــرّيت كليّــاً، إن مل يكــن لــدى املشــاركني واملشــاركات 

كافـّـًة فمعظمهــم؛ إْذ ملــس األهــايل الفائــدة التــي تعــود بهــا مدرســة املوســيقا عى 

اهتاممــات أبنائهــم وهواياتهــم، وحتّــى ســلوكهم الــذي بــات أقــّل عنفــاً يف كثــريٍ 

مــن األحيــان. يف الوقــت ذاتــه بــدأ األهــايل يشــعرون بالفخــر بإنجــازات أبنائهــم، 

وأيضــاً بالســعادة عنــد ســامع أغــاٍن تراثيّــٍة يؤّدونهــا وتثــري لديهــم ذكريــاٍت وحنيناً 

لفــرتاٍت زمنيّــٍة معيّنــة، وتخلــق عالقــًة جديــدًة بــني الجيلــني. وهنــا بــدأت فكــرة 

ــادرة  ــاء تنتــرش بــني األهــايل واألوالد يف الوقــت نفســه، وباتــت املب العــزف والغن

مبجــال املوســيقا تلقائيّــًة لديهــم، وال تحتــاج إىل أّي جهــٍد خارجــّي.

ومــن جهــٍة أُخــرى: لَحــظ القامئون/القامئــات عى املدرســة أّن العديد مــن العائالت 

ــة،  ــة االجتامعيّ التــي شــارك أوالدهــا يف املدرســة باتــت أقــّل تحّفظــاً مــن الناحي

وتغــرّيت بعــض العــادات لديهــم، وكذلــك نظرتهــم إىل الفنــون واملوســيقا وبعــض 

التابوهــات التــي كانــت موجــودًة لديهــم بشــأنها.

تغرّيات نفسّية

ال شــّك بــأّن كّل مــا ســبق أســهم بشــكٍل، أو بآخر بتحقيــق بعض الدعــم والتغرّيات 

ــاريع أم  ــاركات يف املش ــواء للمشاركني/املش ــيّة، س ــة النفس ــى الحال ــة ع اإليجابيّ

للعاملني/العامــالت ضمنهــا، وأحيانــاً ألفــراد املجتمــع حولهــم؛ فنحــن هنــا نتحّدث 

عــن أشــخاٍص يعيشــون بظــروٍف صعبــٍة، وفرصــة املشــاركة مبشــاريع كهــذه، مــع 

، لهــا أثرهــا اإليجــايّب عــى  ، واقتصــاديٍّ ، واجتامعــيٍّ مــا تعطيــه مــن دفــعٍ معنــويٍّ

أحوالهــم النفســيّة، ومزاجهــم، ونظرتهــم ألنفســهم.

ولعــّل أفضــل طريقــٍة لوصــف هــذا األثــر، االســتعانة ببعــض االقتباســات والحاالت 

ــاركني/ ــن املش ــد م ــرّب العدي ــد ع ــارشًة: فق ــتفيدات مب ــتفيدين واملس ــن املس م

املشــاركات يف مشــاريع التدريبــات مــع مالفــا، عــن "ســعادتهم بتوســيع شــبكاتهم 

االجتامعيّــة، والفــرص الجديــدة التــي فتحــت أمامهــم لتحســني أوضاعهــم 

ــم  ــاف يف أحواله ــة املط ــايبٍّ يف نهاي ــٍو إيج ــى نح ــر ع ــك أثّ ــة، وكّل ذل االقتصاديّ

ــة". ــيّة واملعنويّ النفس

ــاركون/ ــري مش ــذي يش ــا، ال ــدوق الحكاي ــرشوع صن ــبة إىل م ــر بالنس ــك األم كذل

مشــاركات فيــه إىل أثــره اإليجــايّب، مــع تحــّول جلســات التقييــم واللّعــب إىل مــا 

ــكار واملشــاعر املوجــودة  ــريٍ مــن األف ــغٍ لكث ، وتفري يشــبه جلســات دعــٍم نفــيسٍّ

ــة. ــم، بجــوٍّ مــن املــرح واأللف لديه

ويقــول أحــد املشاركني/املشــاركات يف مــرشوع الحجــر يف لبنــان: "قبــل التدريــب 

كنــت ضائعــاً، أشــعر كأنّنــي ال أحــد. اآلن، حيــايت عــادت يل".

ومــن مــرشوع مدرســة العمل لألمل للموســيقا، يتحــّدث معظم الطــالب والطالبات 

عــن "شــعوٍر بالثقــة بالنفــس"، و"الرغبة بتقديــم املوهبة أمــام اآلخريــن"، و"تناقص 

ــة"، ويبــنّي القامئون/القامئــات عــى املــرشوع انخفــاض حــاالت  الشــعور باالنطوائيّ

العنــف لــدى الطــالب والطالبــات عــى نحــٍو ملحــوٍظ، وارتفــاع ثقتهــم بأنفســهم، 

وشــعورهم باألمــل والتفــاؤل بقدرتهم عــى اإلنجــاز، والعطاء، واالنخــراط باملجتمع، 

م إليهــم مــن مســاعدات. وليــس فقــط انتظــار مــا ميكــن أن يقــدَّ

التحّديات والدروس المستفادة
ــن  ــق ضم ــات والعوائ ــن التحّدي ــًة م ــًة مجموع ــورة كافّ ــت املشــاريع املذك واجه

مختلــف املراحــل، وعــى مســتوياٍت مختلفــٍة، وكانــت معظــم هــذه التحّديــات 

ــري بعــض  ــًة بالنســبة إىل القامئني/القامئــات عــى املشــاريع لتطويرهــا وتغي ملهم

املنهجيّــات لتتــالءم مــع ســياق العمــل، خاّصــًة مــع التفكــري بتكرارهــا يف مناطــق 

ــامت  ــج التــي ميكــن لهــذه املنظّ أُخــرى. وكانــت فرصــًة الســتخالص بعــض النتائ

ــا مســتقبالً. وغريهــا االســتفادة منه

ــَل  ــاك عوام ــه أّن هن ــات علي ــرى القامئون/القامئ ــا، ي ــرشوع مالف ــبة إىل م بالنس

ــى تجــاوز النتائــج  أساســيًّة وراء نجــاح املــرشوع وتحقيقــه األثــر املطلــوب، وحتّ

ــن  ــق م ــاء الفري ــون معظــم أعض ــل يف ك ــل هــذه العوام ــاً. تتمثّ ــة أحيان املتوقّع

ــة،  ــات يف املنطق ــني والثقافيّ ــالت الثقافيّ ــني والفاع ــات، والفاعل ــني والفّنان الفّنان

ــوٍل  ــم عــن حل ــه، وبحثهــم الدائ ــارشًة باملــرشوع وأهداف ــي ارتباطهــم مب ــا يعن م

ــي  ــة الت ــة املفّصل ــل يف الدراس ــاين يتمثّ ــل الث ــه. العام ــامن نجاح ــره وض لتطوي

ــد بالتعــاون مــع اتّجاهــات قبــل بــدء التنفيــذ،  نّفذهــا الفريــق، والتخطيــط الجيّ

وأْســهمت بتحديــٍد صحيــٍح للمــوارد واألهــداف، وملــا يحتــاج إليــه املجتمــع فعــالً، 

وأيضــاً بتعزيــز شــعور الفريــق بأهميّــة مــا يقومــون بــه، ذلــك إضافــًة إىل الرتكيــز 

عــى االســتدامة وأهميّــة بنــاء مجموعــاٍت تســتمّر بالعمــل والتواصــل مــع بعضها، 

ــرتاث املنطقــة وهويّتهــا. ــه، ول ــه وتقــوم ب وتشــعر باالنتــامء إىل مــا تعلّمت

أّمــا التحّديــات التــي واجههــا املــرشوع، فتتمثـّـل يف محدوديـّـة بعض املــوارد املاديّة 
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التــي كانــت مطلوبــًة لتنفيــذ عــدٍد مــن األنشــطة. مثــالً: مل يتمّكــن الفريــق مــن 

تصويــر بعــض املخرجــات البريـّـة بالشــكل املطلــوب؛ ألنّهــا تعتمــد عــى عنــارَص 

ــٍة، مثــل: حقــول القطــن. تراجعــت مســاحاتها بقــْدٍر كبــريٍ مــع مــرور الزمــن  بيئيّ

وبفعــل الجفــاف. كذلــك، مل تكــن كميّــات القــّش املتاحــة لتنفيــذ ورشــات تعليــم 

صناعــة الســالل كافيــًة، وهــي أيضــاً تناقصــت يف املنطقــة عــى نحــٍو ملحــوٍظ يف 

الســنوات األخــرية؛ لعــّل ذلــك يبــنّي أهميّــة تنفيــذ هــذه املشــاريع بــدون تأخــري، 

وأن تكــون أيضــاً بالتزامــن مــع مشــاريع تهتــّم باملــوارد املاديـّـة املرتبطــة بالــرتاث.

تحــدٍّ آخــر واجهتــه مالفــا، ويكمــن يف عــدم اكتــامل الهيكليّــة والكــوادر البرشيـّـة 

ــٍح  ــة بجميــع االختصاصــات، وذلــك دفــع املؤّسســة إىل التقديــم عــى من املطلوب

جديــدٍة متعلّقــٍة ببنــاء القــدرات املؤّسســيّة، يك تتالىف األمر يف مشــاريع مســتقبليّة.

بالنســبة إىل مــرشوع صنــدوق الحكايــا، ومــع أهميّــة اإلنجــاز الذي حّققــه يف هذه 

ــدٍة  ــاج نســخٍة جدي ــل يف إنت ــن "دروب"، واملتمثّ ــّدم م ــم املق ــن الدع ــة م املرحل

ــاء العالقــة  مــن اللّعبــة، وتحفيــز موضــوع روي الحكايــات الشــعبيّة، وإعــادة بن

معهــا لــدى كثرييــن مــن املشــاركني واملشــاركات خاّصــًة مــن فئــة الشــباب، وخلـْـق 

ــٍة،  ــاء عالقــاٍت اجتامعيّ ــروي كمدخــٍل لبن ــٍة لهــم الســتخدام هــذا ال مســاحٍة آمن

وأيضــاً للتفريــغ النفــيّس إىل حــدٍّ مــا، مل يخــُل األمــر مــن مجموعــٍة مــن التحّديات، 

عــى رأســها: العمــل ضمــن ظــروٍف صعبــٍة داخــل ســوريا تتمثّــل يف االفتقــار إىل 

ــن  ــدٍد م ــذ ع ــة تنفي ــاء، وصعوب ــة، والكهرب ــل: الطاق ــيّات، مث ــن األساس ــدٍد م ع

األعــامل، مثــل: الطباعــة بجــودٍة عاليــٍة، وبتكاليــف مقبولــة.

وتتمثـّـل تحّديــاٌت أُخــرى وفــق حديــث القامئني/القامئــات عــى املــرشوع يف "ضيق 

الوقــت املخّصــص لتقييــم اللّعبــة، وإنتــاج النســخة الجديــدة منهــا، وبعــض األمور 

اســتغرقت وقتــاً أكــر مــن املتوقـّـع، خاّصــًة مع عدم ســهولة عقــد جلســات التقييم 

ــاً نتيجــة كــون  ــا أحيان ــة إدارته ــد مــن األماكــن خــارج دمشــق، وصعوب يف العدي

الفكــرة نوعــاً مــا جديــدًة وغــري مألوفــة".

والتحــّدي األهــّم رمّبــا مــن وجهــة نظرهــم، هــو ذلــك املتعلّــق باملــوارد البرشيـّـة، 

ــرٌي  ــٌم كب ــه قس ــن يتوّج ــباب الذي ــًة للش ــوريا، خاّص ــتمّر يف س ــف املس ــع النزي م

منهــم إىل الســفر، بذلــك يضطــّر املــرشوع، كالكثــري مــن املشــاريع يف ســوريا اليوم، 

ــٍة وتأهيلهــا، ويتعــنّي  لتدريــب كــوادَر معظمهــام ال يســتمّر بالعمــل ملــّدٍة طويل

، مــا يشــّكل إرهاقــاً  عــى الفريــق البحــث عــن كــوادَر جديــدٍة عــى نحــٍو مســتمرٍّ

ــن  ــرب م ــدٍد أك ــل ع ــري بتأهي ــم للتفك ــٌر دفعه ــو أم ــم، وه ــاً عليه ــاً إضافيّ وضغط

الكــوادر لتكــون رديفــًة لعملهــم عنــد الحاجــة.

ــه، أن  ــة تطبيق ــد بداي ــايّس عن ــوح األس ــر، كان الطم ــرشوع الحج ــبة إىل م بالنس

يعــود املتدّربــون واملتدّربــات إىل ســوريا للبــدء مبامرســة هــذه املهنــة وتطبيــق مــا 

تعلّمــوه، لكــْن مــع الوقــت تبــنّي أّن األمــر ليــس بهــذه الســهولة، فبــات الرتكيــز 

ــًة، تناســب ســياق املنطقــة وظروفهــا. يقــول القامئــون/ عــى أهــداٍف أكــر واقعيّ

القامئــات عــى املــرشوع: "صــار األهــّم أن نعطــي النــاس مفاتيــح الِحرفــة، بــرف 

النظــر عــن مــكان إقامتهــم، ورصنــا ال نركّــز فقــط عــى املهــارات التقنيّــة، إمّنــا عى 

ــة بنــاء مــرشوٍع متكامــٍل وإدارتــه، مــع منــوذج أعــامٍل صحيــٍح، مــا يســاعد  كيفيّ

املتدّربــني واملتدّربــات مســتقبالً أينــام ُوجــدوا".

أيضــاً، لَحــظ القامئون/القامئــات عــى مــرشوع الحجــر أهميّــة الرتكيــز عــى 

االســتدامة، فليــس الهــدف مجــرّد تطبيــق تدريــٍب مؤقـّـٍت تنتهــي بعــده العالقــة 

مــع املتدّربــني واملتدّربــات، إمّنــا البنــاء عــى ذلــك، وخلــق إطــاٍر اجتامعــيٍّ ميكــن 

ــن الفضــاء  ــح االســتفادة م ــا يتي ــّدٍة أطــول، م ــه مل ــن خالل ــة االســتمرار م للعالق

الــذي ُخلـِـَق أساســاً ملتابعــة العالقــات والنقاشــات بــني املســتفيدين واملســتفيدات، 

ــني كادر املــرشوع. وبينهــم وب

ويتحــّدث القامئون/القامئــات عــى مــرشوع مدرســة العمــل لألمــل للموســيقا عــن 

مجموعــة تحّديــاٍت وصعوبــاٍت واجهتهــم، منهــا مجتمعيّــٌة تتمثـّـل يف عــدم قبــول 

، وبعضهــا  بعــض العائــالت تســجيل أوالدهــا يف املدرســة ألســباٍب بعضهــا اجتامعــيٌّ

، وإجبــار أُخــرى ألوالدهــا عــى تــرك املدرســة بعــد التســجيل فيهــا. لكّننــا  دينــيٌّ

هنــا نتحــّدث عــن نســبٍة قليلــٍة، والتغــرّي املجتمعــّي الــذي أحدثــه املــرشوع عــى 

نحــٍو تدريجــيٍّ مــع بنــاء عالقــات ثقــٍة مــع األهــايل الذيــن رأوا بدورهــم النتائــج 

اإليجابيّــة لربنامــج املوســيقا، أْســهم حتّــى بتقليــل هــذه النســبة. كــام أّن العمــل 
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ملعالجــة هــذا التحــّدي أتاح فعــاًل فرصاً متســاويًة لألطفــال املوهوبــني واملوهوبات 

كافـّـًة ضمــن املناطــق املســتهدفة؛ يك يثبتــوا موهبتهــم يف مجــال املوســيقا، وأيضــاً 

الــدور الــذي ميكــن أن يلعبــوه يف املشــهد الثقــايّف ككّل، ومبجــال حاميــة الــرتاث، 

ــا نعطــي فرصــاً متســاويًة  ــون: "عندم ــا. يقول ــي ميكــن أن يقّدموه ــة الت واإلضاف

ــي  ــم، ونغن ــف مواهبه ــم، نكتش ــم يف التعلّ ــا بحّقه ــن إميانن ــاً م ــع، انطالق للجمي

املشــهد، وندعــم جهــود حاميــة الــرتاث".

ويتجــّى أحــد أبعــاد هــذه التحــّدي أيضــاً لــدى خّريجــي املدرســة، الذيــن مل يتابــع 

أيٌّ منهــم حتـّـى اآلن دراســة املوســيقا يف املرحلــة الجامعيّــة، كــام كان يأمــل فريــق 

املــرشوع، ولألمــر أســباٌب مجتمعيّــٌة لهــا عالقــة بالنظــرة إىل مــن يحــرتف املوســيقا 

والفــن، وأيضــاً اقتصاديـّـة مــع كونهــا مهنــاً يصعــب أن تــدّر دخــالً ثابتــاً.

تحــدٍّ آخــر يتعلـّـق بالتمويــل، مــع صعوبــة الحصــول عــى متويــٍل مســتداٍم ملرشوٍع 

كهــذا يعتمــد عــى تكــرار أنشــطته نفســها كّل عــام، وهــذه الصعوبــة كانــت أحــد 

األســباب وراء اتّخــاذ فريــق املــرشوع قــراراً بعــدم قبــول دفعــاٍت جديــدٍة لهــذا 

العــام، إىل جانــب الرغبــة بالرتكيــز عــى العمــل مــع الخّريجــني والخّريجــات، كجزٍء 

ــا عــى مجــرّد  ــدم اقتصاره ــة اســتدامة األنشــطة، وع ــق ألهميّ ــة الفري ــن رؤي م

دوراٍت مؤقّتــٍة، وتخصيــص املركــز لهــم كمســاحة ألنشــطٍة إبداعيّــٍة جديــدٍة، مــع 

انتظــار قبــول أجيــاٍل جديــدٍة مــن األطفــال املوهوبــني واملوهوبــات.

وترتبــط تحّديــاٌت أُخــرى بالظــرف العــام للعمــل يف لبنــان، بدايــًة مــع اإلغالقــات 

العاّمــة للحــّد مــن انتشــار فــريوس كورونــا، مــا أثّــر عــى إمكانيّــة اللّقــاء 

ــض  ــتعاض بع ــا اس ــاً، وهن ــالت أيض ــاء الحف ــدروس، وإحي ــة ال ــايّئ، ومتابع الفيزي

ــٍة تعتمــد  ــول تقنيّ ــك بحل ــات والخّريجــني والخّريجــات عــن ذل الطــاّلب والطالب

عــى اإلنرتنــت ومواقــع التواصــل التــي تحّولــت إىل وســيلٍة للّقــاء، وبــّث األعــامل 

ــا االنهيــار االقتصــادّي يف لبنــان، فكانــت  املوســيقيّة، والتفاعــل مــع الجمهــور؛ أّم

لــه تبعــاٌت كبــريٌة عــى املــرشوع، مثــل معظــم املشــاريع يف البــالد، وميكننــا هنــا 

ــا  ــيقا كونه ــامم باملوس ــم االهت ــدان بعضه ــن فق ــاصٍّ ع ــٍو خ ــى نح ــث ع الحدي

ــات،  ــك الطــالب والطالب ــوادر، وكذل ــات، وهجــرة الك ــلّم األولويّ ترتاجــع عــى س

ــذي  ــرشوع ال ــق امل ــى فري ــاً ع ــاً إضافيّ ــي عبئ ــا يعن ــات، م ــني والخّريج والخّريج

ــّن  ــالد. لك ــا بســبب ظــروف الب ــّم يضطــّر لفقدانه ــة، ث ــوارد البرشيّ يســتثمر بامل

ــق  ــن الفري ــاً م ــع معظــم مــن ســافروا، إميان ــع اســتمرار التواصــل م ــك مل مين ذل

بأهميّــة أن تســتمّر املوســيقا والــرتاث جــزءاً مــن حياتهــم. وضمــن ظــروف لبنــان 

ال بــّد مــن الحديــث عــن معضلــة األوراق الرســميّة الصالحــة التــي تواجــه كثرييــن 

مــن الالجئــني والالجئــات، وإن كانــت ال تؤثـّـر عــى دراســتهم يف مدرســة املوســيقا، 

ــل مشــكلًة لهــم للعمــل واالســتمراريّة فيــام بعــد. لكّنهــا ميكــن أن متثّ

هــذه التحّديــات بلْــورت لــدى فريــق مدرســة املوســيقا أفــكاراً جديــدًة للتعامــل 

ــايك  ــوذٍج يح ــاء من ــل، وإنش ــدى الطوي ــى امل ــل ع ــعي للعم ــا: الس ــا، ومنه معه

ــات  ــتقلنّي، والفّنان ــني املس ــوق الفّنان ــن حق ــاع ع ــرض الدف ــة بغ ــات املهنيّ النقاب

ــٍة، وميكــن ألّي  ــٍة وصحيّ ــاٍت اجتامعيّ ــأّي ضامن ــون ب ــن ال يتمتّع املســتقاّلت، الذي

ظــروٍف اســتثنائيٍّة أن تتحــّول إىل عــبٍء كبــريٍ عليهــم لعــدم قدرتهــم عــى التعامل 

ــة. ــة كافّ ــا يف البلــدان العربيّ معهــا، ليــس فقــط يف لبنــان، إمّن

توصيات
بعــد العمــل عــى االســتبيان واملقابــالت املعّمقــة املذكــورة يف األقســام الســابقة، 

وكذلــك البحــث املكتبــّي املنّفــذ يف أثنــاء العمــل عــى هــذه الورقــة البحثيّــة، ومــا 

ــن  ــٍة م ــا مبجموع ــة، خرجن ــات ذات الصل ــع بعــض الجه ــن تواصــٍل م ــه م تضّمن

التوصيــات التــي نــرى بأنّهــا مفيــدٌة ومهّمــٌة لتطويــر جهــود حاميــة الــرتاث الالمادي 

يف ســوريا، وهــي توصيــاٌت موجهــٌة إىل املنظاّمت، واملبــادرات، واملشــاريع العاملة يف 

هــذا املجــال، وإىل الداعمــني والداعــامت املهتّمــني واملهتــاّمت بدعــم هــذه الجهــود، 

وكذلــك إىل الجهــات الحكوميّــة يف ســوريا وفــق مــا رغــب بعــض القامئني/القامئــات 

عــى املشــاريع بتوثيقــه مــع التنويــه؛ لكــون التواصــل مــع هــذه الجهــات ال يقــع 

ضمــن نطــاق اختصــاص هــذه الورقــة. وفيــام يــيل نــورد هــذه التوصيــات:
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أواًل: توصيات للمنّظمات العاملة بمجال 
حماية التراث الالمادي

 الربــط بــني حاميــة الــرتاث وأهــداف أُخــرى، مثــل: اكتســاب مهــاراٍت محــّددٍة . 	

تفيــد يف الحصــول عــى فــرص عمــٍل مع االســتفادة من الخــربات واليــد العاملة 

املحليّــة، وبنــاء القــدرات مــن خــالل الــرتاث، وهــو أمــٌر مهــمٌّ للمســاهمة يف 

بنــاء املجتمعــات املحليّــة، واالســتدامة، ويعطــي قيمــًة لألمــوال التــي تـُـرف 

ــاريع. ضمن املش

 التخطيــط ملشــاريع حاميــة الــرتاث الالمــادي مبقاربــاٍت جديدٍة، ومنهــا: الرتكيز . 	

عــى املناطــق املهّمشــة بجهــود التوثيــق، وهــي املناطق األكــر تهديــداً بضياع 

 ، إرثهــا الثقــايّف؛ ودراســة هــذه املشــاريع والجوانــب املتعلّقــة بهــا كافّــًة بتــأنٍّ

ــز عــى موضوعــات  ــٍة، والرتكي ــا باستســهاٍل، أو اعتباطيّ وعــدم التعامــل معه

الــرتاث ليــس فقــط كــامّدٍة ســياحيٍّة، بــل كآليّــة تفكــري وعمــل متكاملــة، مــع 

ــره، ويضمــن يف  ــٍة، مبــا يســمح بتطوي رضورة التفكــري بالــرتاث بطريقــٍة نقديّ

الوقــت ذاتــه اســتمراريّته؛ والعمــل عــى بنــاء شــبكات وصــوٍل إىل املعلومــات 

لتوثيــق أكــرب قــدٍر ممكــٍن مــن املــواّد املعرّضــة للضيــاع، وإرشاك الشــباب يف 

عمليّــة توثيــق الــرتاث، وإيجــاد طرائــق مبتكــرٍة لجذبهــم لهــا، ويف الوقت ذاته 

متكينهــم مــن األدوات التقنيّــة، مثــل: التســويق اإللكــرتوين، وتطويــر املنتجــات 

الرتاثيّــة مبــا يتناســب مــع الوضــع االقتصــادّي، والحاجــات، واألذواق املعــارصة 

يف الوقــت ذاتــه.

ــون . 	 ــن ميلك ــخاص الذي ــط األش ــالم، ورب ــع اإلع ــل م ــوات التواص ــل قن  تفعي

حكايــاٍت مهّمــًة مــع هــذه القنــوات؛ ألنـّـه مــن املهــّم ســامع أصواتهــم، وحتـّـى 

ــي  ــالم لتبّن ــجيع اإلع ــه، تش ــت ذات ــم. ويف الوق ــة قصصه ــن رواي ــم م متكينه

ــرس  ــًة إىل ك ــر. إضاف ــًة أك ــا مرئي ــرتاث وجعله ــا ال ــع بقضاي ــف األوس التعري

ــات  ــرية داخــل ســوريا ملعظــم التغطي ــكار املــدن الكب ــة اإلعــالم، واحت مركزيّ

اإلعالميّــة، مــع تنميــط تغطيــات املناطــق األُخــرى، مــا يؤثـّـر ســلباً عــى النظرة 

ــا. ــا وتراثه إىل تاريخه

 الضغــط إلنشــاء كيانــات تحــايك منــاذج النقابــات املهنيّــة للدفــاع عــن حقــوق . 	

ــتقلنّي  ــات املس ــالت الثقافيّ ــني والفاع ــني الثقافيّ ــات، والفاعل ــني والفّنان الفّنان

واملســتقاّلت.

ــق . 	 ــادة تطبي ــا إلع ــت نجاحه ــودة، وأثبت ــاريع موج ــن أّي مش ــتفادة م  االس

آلياتهــا ومنوذجهــا مــن جديــد. عــى ســبيل املثــال: تتيح مدرســة العمــل لألمل 

ــًة التــي اســتخدمتها عــى نحــٍو مفتــوٍح ملــن يرغــب  للموســيقا املناهــج كافّ

ــدة  ــن املجتمــع، وتوســيع الفائ ــدة م ــح جدي ــادة رشائ ــة، وإف ــرار التجرب بتك

بالنســبة إىل حاميــة الــرتاث الالمــادي. وكذلــك تفعيــل التعــاون بــني املنظاّمت، 

ســواء تلــك العاملــة بالحقــل الثقــايّف، أو خارجــه، لتنفيــذ مشــاريع وحمــالت 

ــب  ــة، ولتجّن ــة املختلف ــا الرتاثيّ ــف بالقضاي ــرتاث، والتعري ــة ال ــة بحامي متعلّق

الجهــود املكــّررة والضائعــة، وكذلــك تفعيــل املنافســة اإليجابيــة التــي تفيــد 

ــة  ــاً للمشــاريع العامل ــداً إضافيّ ــة بُع ــذ هــذه التوصي ــل. وتتّخ ــر العم بتطوي

داخــل ســوريا، لكــن ضمــن مناطــق بعيــدة عن املركــز، إذ مــن املفيد بالنســبة 

إليهــا االنفتــاح عــى تجــارب أُخــرى لتطويــر، عملهــا ومتكــني العاملــني فيهــا.

 تفعيــل أدوات متنّوعــة لتطويــر املهــارات والتســويق للمنتجــات اليدويـّـة، من . 	

خــالل املعــارض، والنــدوات، وورشــات العمــل، وخلــق مســاحات وفضــاءات 

تفاعليّــة بــني املنظـّـامت، وبينهــا وبــني الجمهــور.
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ثانيًا: توصيات للداعمين
توصيات آنّية وقريبة

 مــن التوصيــات املشــرتكة بــني املشــاريع املدعومــة مــن الصنــدوق اســتمرار . 	

الدعــم، واملتابعــة مــع مراحــل الحقــة مــن املشــاريع، ســواء ضمــن املناطــق 

نفســها أم ضمــن مناطــق جديــدة، أو دعــم مشــاريع جديــدة مشــابهة، نظــراً 

ــرتاث أم  ــّص ال ــا يخ ــواء مب ــاريع، س ــذه املش ــه ه ــذي حّققت ــري ال ــر الكب لألث

ــة ككّل.  ــا، أو املنطق ــني والعامــالت فيه املســتفيدين واملســتفيدات والعامل

  ضمــن هــذا الســياق يــويص فريق مالفــا "باســتمرار عمــل الصنــدوق يف منطقة 

شــامل رشق ســوريا، ســواء مــع الفريــق نفســه أم مــع فّنانــني مســتقلنّي آخريــن 

ــن مشــاريعنا  ــن املســتفيدين واملســتفيدات م ــرٌي م ــات مســتقاّلت. فكث وفّنان

يســألوننا دومــاً عــن إمكانيّــة تكــرار املشــاريع، أو اســتمرار الدعــم مثــاًل لبيــع 

ــات. كــام أّن مناطــق أُخــرى متعطّشــة  منتجاتهــم مــن خــالل معــارض وفعاليّ

ــٌة جــّداً برتاثهــا  لهــذا النــوع مــن املشــاريع، مثــل الرقّــة والحســكة، وهــي غنيّ

وناســها. ومــن املهــّم أيضــاً أن ينظـّـم الصنــدوق مــع اتّجاهــات برنامجــاً لدعــم 

الحقــوق الثقافيّــة، وتنّوعهــا، وحاميتهــا، يف منطقتنــا، فالنــاس عندمــا يعلمــون 

ــة هــذه الحقــوق ومامرســتها يصبحــون حريصــني عــى حاميتهــا، متامــاً  أهميّ

كــام حــدث معنــا بعــد تنفيــذ مشــاريعنا".

  ويــويص فريــق مــرشوع الحجــر "باملتابعــة بإجــراء دورات املســتوى املتقــّدم يف 

لبنــان، وتكــرار املــرشوع يف العــراق عــى ســبيل املثــال؛ ألّن الحاجــة موجــودٌة، 

ــام أّن  ــون واملؤهــالت، ك ــات واملؤّهل ــون واملوهوب ــك األشــخاص املوهوب وكذل

فريــق املــرشوع اكتســب خــربًة كافيــًة إلعــادة تنفيــذه باالســتفادة مــن كّل مــا 

جــرى تعلّمــه يف املراحــل الســابقة".

ــيٍّ طويــل، مــا يســمح للمؤّسســات . 	 ــل الربنامــج نفســه عــىل مــدى زمن  متوي

بالتخطيــط والتنفيــذ عــى نحــٍو أفضــل، والبنــاء عــى الخــربات الســابقة، وأيضاً 

عــدم بــذل جهــود مســتمرّة ودوريـّـة للبحــث عــن متويــالٍت جديــدٍة، ويضمــن 

مشــاريَع مســتدامًة أكــر وعمــالً ذا قيمــٍة أعــى، خاّصــًة عنــد الحديــث عــن 

جهــود حاميــة الــرتاث الالمــادي.

ــامت واملؤّسســات، وتخصيــص جــزٍء مــن . 	  دعــم التكاليــف التشــغيلّية للمنظّ

الدعــم ألنشــطٍة غــري محــّددٍة مســبقاً، وميكــن للمؤّسســة أن تقّررهــا بنــاًء عى 

الســياق والظــروف املتغــرّية باســتمرار. إىل جانــب الدعــم بتطويــر القــدرات 

والتدريبــات وهــي أمــوٌر تحتــاج إليهــا العديــد مــن املنظـّـامت املحليّــة داخــل 

ســوريا عــى نحــٍو خــاص.

 أن تكــون املنظّــامت املانحــة أكــر مرونــًة يف اختيــار املوضوعــات التــي . 	

ــاريع  ــذ مش ــامت لتنفي ــى املنظّ ــط ع ــدم الضغ ــالت، وع ــا التموي ــّدم له تق

مكــّررة بــدون النظــر إىل حاجــات املجتمــع الفعليّــة، إضافــًة إىل أهميّــة متتـّـع 

املنظّــامت املانحــة باملرونــة مبــا يخــّص وقــت التنفيــذ وجدولــه، مــع مراعــاة 

ــح،  ــًة داخــل ســوريا، وتســهيل إجــراءات التقــّدم للمن ظــروف العمــل، خاّص

وفتــح بــاب التمويــل لألفــراد، واملبــادرات الصغــرية غــري املأمسســة، والكيانــات 

املحليّــة، وعــدم اقتصــار التمويــل عــى املنظـّـامت الكبــرية. والجديــر بذكــره أّن 

هــذه التوصيــات وردت مــن أغلــب القامئني/القامئــات عــى املشــاريع الذيــن 

ــة. قابلناهــم ضمــن هــذه الورقــة البحثيّ

 املســاعدة يف التســويق، وفتــح أســواٍق وأبــواٍب لتريــف املنتجــات اليدويـّـة، . 	

خاّصــًة تلــك التــي تُنتـَـج داخــل ســوريا. وتتّخــذ هــذه التوصيــة أهميّــًة كبــريًة 

ومتزايــدًة يف الوقــت الحــايل نظــراً إىل الصعوبــات الكبــرية التــي يعــاين منهــا 

العاملون/العامــالت يف هــذا املجــال لتريــف منتجاتهــم، بســبب الكثــري مــن 

ــراءات  ــن اإلج ــا م ــوال وغريه ــل األم ــحن وتحوي ــة بالش ــدات املتعلّق التعقي

الخاصــة بالشــحن خــارج ســوريا، وتــرّدي الوضــع االقتصــادّي داخــل البــالد، 

وشــبه انعــدام الحركــة الســياحيّة؛ مــا يعنــي توقّفاً شــبه تامٍّ ألســواق التريف 

ــة اســتمرار  ــة، األمــر الــذي يهــّدد عــى نحــٍو جــديٍّ وحقيقــيٍّ إمكانيّ الداخليّ

العاملني/العامــالت يف هــذا املجــال مــع عــدم متّكنهــم مــن االســتمرار بتحقيــق 

وارٍد مــادّي مســتدام.

توصيات على المدى األبعد
ــة املوجــودة، واملســاعدة بتأســيس كيانــات جديــدة . 	  دعــم الكيانــات الثقافّي

قــادرة عــى التدّخــل بحاميــة الــرتاث الالمــادي بالشــكل الصحيــح واملســتدام، 

مــع مالحظــة وجــود فجــوة واضحــة بــني أغلــب املؤّسســات العاملة يف ســوريا، 

وبــني العمــل الثقــايّف وحاميــة الــرتاث، والهــدف أن يتحــّول األمــر إىل أولويّــٍة 

ــري مســاحات  ــة بتوف ــه، ومــن جه ــرتاث وحاميت ــة بحفــظ ال ــهم مــن جه تْس

أمــاٍن للنــاس مرتبطــٍة مبــارشًة بهويّاتهــم الثقافيّــة.

ــاالت . 	 ــات مبج ــني والرياديّ ــالت، والرياديّ ــني والفاع ــتدام للفاعل ــم املس  الدع

ــاريع،  ــج، واملش ــات، والربام ــالل التدريب ــن خ ــرتاث، م ــة، وال ــون، والثقاف الفن

والســعي إىل تأمــني الحــّد األدىن مــن الحقوق املعيشــيّة لهم، فذلك يســاعدهم 

عــى بلــورة آليّــاٍت لعملهــم، وتعلـّـم أدواٍت جديــدٍة، ومــن ثــّم فــإّن اكتســابهم 

لهــذه املعــارف واألدوات ميكــن أن يشــّكل نقطــة تغيــريٍ يف حياتهــم وعملهــم، 

ويعطيهــم إحساســاً باألهميّــة، والجــدوى، وأيضــاً األمــان.

ــات متويــل املشــاريع واملبــادرات، وطرائقهــا، وأهدافهــا، . 	  إعــادة النظــر يف آليّ

ــة يف  ــة والجديّ ــن األهميّ ــتوى م ــى مس ــون ع ــي تك ــاريع الت ــب املش فأغل

انطالقتهــا رسعــان مــا تتهــاوى أمــام تحــّدي االســتمرار بعــد انتهــاء التمويــل 

ــني  ــوق وب ــات الس ــني متطلّب ــوازي ب ــٍو ي ــى نح ــاً ع ــتها اقتصادي ــدم دراس لع

ــه  ــرشوٍع، وقدرت ــة أّي م ــامم بدميوم ــن االهت ــّد م ــذا ال ب ــاج؛ ل ــف اإلنت تكالي

ــرص عمــل. ــق ف ــه، وخل ــل ذات ــٍة محــّددٍة عــى متوي ــّدٍة زمنيّ بعــد م

ــه، ال . 	 ــه، وتوثيق ــرتاث، وتدقيق ــق بال ــا يتعلّ ــة كّل م ــث ودراس ــجيع البح  تش

ســيّام املهــّدد بالــزوال. يشــري القامئــون عــى مــرشوع ولفــي إىل: "وجــود نقــٍص 

حــادٍّ يف املكتبــة العربيّــة بالدراســات واألبحــاث املعّمقــة التــي تــدرس الــرتاث 

الالمــادي للمنطقــة العربيّــة عموماً، والســوريّة خصوصــاً، وقد أْســهمت مواقع 

التواصــل يف إعــادة االهتــامم بالــرتاث مــن خــالل مبادرات ونشــاطات اتّســمت 

ــى  ــة، وحتّ ــري الدقيق ــات غ ــٍر للمعلوم ــٍق غزي ــهمت يف تدفّ بالعشــوائيّة، وأْس
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املغلوطــة، وقــد أْســهمت الدرامــا التجاريّــة يف تكريســها. مــا يســتدعي بــذل 

املزيــد مــن الجهــود لتدريــب اإلعالميّــني واإلعالميّــات والشــباب مــن املهتّمــني 

واملهتــاّمت عــى طرائــق تدقيــق املعلومــات وتوثيقهــا، وأيضــاً تشــجيع إعــداد 

ــاٍت  ــم تدريب ــب تقدي ــأن". إىل جان ــذا الش ــة يف ه ــة مرجعي ــات عربي مؤلف

للمنظـّـامت املعنيّــة عــى آليّــات الجمــع والتوثيــق لعنــارص الــرتاث الالمــادي، 

ــا املســاهمة يف  ــدة ومبتكــرة ميكنه واملســاعدة عــى استكشــاف أدوات جدي

حفــظ الــرتاث.

 أن يجــري التواصــل مــع املنظـّـامت العاملــة يف ســوريا كلقــاء فصــي ملناقشــة . 		

ــامت ومشــاريعها، واملشــكالت التــي تعرتضهــا، وعقــد مؤمتــراٍت  أفــكار املنظّ

ــرتاث، وتعطــي الفرصــة  ــة ال ــة مبجــال حامي ــًة، العامل ــامت كافّ تجمــع املنظّ

لالطــالع عــى أعــامل بعضهــا.

ثالثًا: توصيات لجهات حكومية
 وضــع خطــط متكاملــة لتســويق املنتجــات الرتاثيّــة داخــل ســوريا وخارجهــا، . 	

وهــو أمــٌر مقتــٌر اليــوم فقــط عــى الجهــود الفرديّــة يف أغلــب األحيــان.

 		. زيــادة االهتــامم باملنتجــات الرتاثيّــة، والوعــي بأهميّــة الــرتاث والحفــاظ . 	

عليــه، ومــن النقــاط التــي ميكــن العمــل عليهــا إدخــال مــواّد تتعلـّـق بالــرتاث 

والثقافــة ضمــن مناهــج التدريــس والتدريب يف املــدارس واملعاهــد الصناعيّة، 

ومــن املمكــن إنشــاء معهــٍد خــاصٍّ بالصناعــات الرتاثيّــة.
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خاتمة
عنــد الحديــث عــن مشــاريع حاميــة الــرتاث الالمــادي يف ســوريا، واألثر الــذي حّققته، 

فهنــاك العديــد مــن املحــاور التــي ال بــّد مــن التطــرّق إليهــا، إىل جانــب العمــل عــى 

ــا،  ــع الوعــي بشــأن أهميّته ــا، ورف ــرتاث، وتوثيقه ــب هــذا ال صــون عــدٍد مــن جوان

ــا نتحــّدث  فــإّن العديــد مــن املشــاريع حّققــت أهدافــاً أبعــد مــن ذلــك. نحــن هن

ــة  ــٍد؛ ليكــون حامــالً لــرتاث ســوريا، وهــو أمــٌر بغايــة األهميّ عــن تهيئــة جيــٍل جدي

بعــد ســنوات النــزاع العنيــف الــذي عصــف بالبــالد، وكذلــك عــن مشــاريع اســتهدفت 

مناطــَق وفئــاٍت مهّمشــًة مل تكــن بحســبان معظــم مشــاريع حاميــة الــرتاث مســبقاً. 

ومــن املهــّم هنــا التنويــه بأهميّــة مــا قامــت بــه العديــد مــن املشــاريع بربــط جهــود 

، وهــو أمــٌر يضمن االســتمراريّة ضمــن الظروف  حاميــة الــرتاث بعائــٍد اقتصــاديٍّ معــنّيٍ

التــي يعيشــها معظــم الســورينّي والســوريّات اليــوم.

ــذي  ــري ال ــر الكب ــة، األث ــاء إعــداد الورق ــْت يف أثن ــي لوِحظَ ــة الت ومــن النقــاط اإليجابيّ

تركتــه هــذه املشــاريع عــى العاملني/العامــالت فيهــا، واملستفيدين/املســتفيدات منهــا، 

فالحــامس الــذي يتحّدثــون بــه عنهــا يبــنّي مــدى أهميّــة إعطــاء زمــام املبــادرة للنــاس 

املحليّــني ليقومــوا بأنفســهم بجهــود حاميــة تراثهــم بــدون أن تكــون مفروضــًة عليهــم 

مــن جهــاٍت خارجيّــٍة، أو محصــورة بجهــاٍت ومناطــَق معيّنــة، والعالقــات اإليجابيّة التي 

بنيــت خــالل فــرتات تنفيــذ هذه املشــاريع، مــع املســاحات اآلمنــة التي أتاحتهــا، توضح 

حتـّـى األثــر النفــيّس الكبــري الــذي تركتــه. فنحــن هنــا أصبحنــا أمــام منظومــٍة متكاملــٍة 

مــن حفــٍظ للــرتاث، وتطويــٍر للمهــارات، وتقديــٍم للدعــم االقتصــادّي، وحتـّـى النفــيّس.

والســتمراريّة هــذه املشــاريع وتحقيقهــا املزيــد من األثــر والفاعليّــة، ال بّد مــن االهتامم 

والتطويــر للعديــد مــن النواحــي يك تكــون قــادرًة عــى مواجهــة عــدٍد ال يســتهان بــه 

مــن التحّديــات. مــن تلــك النواحــي االســتمراريّة، والتأكيــد عــى أهميّــة تشــغيل املوارد 

البرشيّــة املحليّــة، والســعي لالبتــكار وتكييــف الــرتاث -عنــد اإلمــكان- مــع متطلّبــات 

الوقــت الحــايل، مــا يضمــن لهــا قــدراً أكــرب مــن االســتدامة. وال يجــب أن تقتــر هــذه 

الجهــود والســعي نحــو التطويــر عــى املنظـّـامت وْحدهــا، بل يجــب أن تشــمل الجهات 

ذات الصلــة كافـّـًة، مــن مانحــني ومانحــات، وجهــاٍت حكوميّــٍة، واملجتمــع نفســه.
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ملحق: االستبيان
بحث القيمة االجتامعّية ملشاريع حامية الرتاث الالمادي – استبيان

هــذا االســتبيان جــزٌء مــن بحــٍث تشــاريكٍّ يهــدف إىل دراســة قيمــة حاميــة الــرتاث الثقــايفّ الالمــادي الســورّي االجتامعّيــة وتأثريهــا. فبعــد أكــر مــن عــرشة أعــواٍم عــىل التحّديــات يف ســوريا، وتأســيس عــرشات املشــاريع واملبــادرات الهادفــة لحاميــة الــرتاث 

الالمــادي  فيهــا، ســواء داخــل البــالد أم خارجهــا، ال بــّد مــن التوّقــف بــني الحــني واآلخــر لطــرح أســئلٍة حــول جدواهــا، وأثرهــا الفعــّي، والقيمــة االجتامعّيــة التــي حّققتهــا، وهــل هــي وفــق املتوّقــع منهــا أم ال، ومــا الــذي ميكــن القيــام بــه لتعزيزهــا 

والدفــع بهــا نحــو األمــام، وأيضــاً تــاليف األخطــاء التــي رمّبــا وقعــت بهــا، للوصــول إىل صيــغ أكــر فاعلّيــًة واســتدامًة تــؤّدي هــدف الحفــاظ عــىل الــرتاث الالمــادي  الســورّي، وتعزيــز دوره كعامــٍل أســايسٍّ يف الهويّــة والذاكــرة الســوريّة.

يتضّمن االستبيان أسئلًة عاّمًة حول املبادرات واملشاريع، وأهدافها، ومنهجّياتها، مع الرتكيز عىل القيمة التي حّققتها، وأيضاً التوصيات التي ميكن البناء عليها لتطوير العمل يف هذا املجال الحقاً.

يتوّقع أن يستغرق مْلء االستبيان نحو 		 دقيقة، شاكرين لكم/ لكّن تعاونكم.

املحور األول: أسئلة عاّمة عن املبادرة / املرشوع

نهدف من هذه األسئلة إىل معرفة معلوماٍت عاّمٍة عن املرشوع تفيد بفهمه واإلحاطة أكر بجوانبه كاّفًة

اسم املبادرة / املرشوع

تاريخ تأسيس املبادرة / املرشوع

توصيف للمرشوع وأهدافه مبجال حامية الرتاث، واملنهجيات التي يستخدمها لتحقيق هذه األهداف

املحور الثاين: أسئلة عن قيمة املرشوع وأثره

تهدف هذه األسئلة إىل معرفة أثر املرشوع، سواء عىل املنطقة وقاطنيها، أم عىل العاملني/العامالت فيه، أو عىل جهود حامية الرتاث يف سوريا ككّل

هــل ميكــن وصــف أثــر املــرشوع عــى عالقــة النــاس بالــرتاث يف املنطقــة؟ ميكننــا هنــا الحديــث عــن زيــادة فهمهــم، ووعيهــم مبفاهيــم متعلّقــة بالــرتاث والهويـّـة، أو تعزيــز شــعورهم باالنتــامء والفخــر بالهويـّـة ومكّوناتهــا، أو تعزيــز مشــاركتهم وشــعورهم 

بأنّهــم ميتلكــون تأثــرياً عــى جهــود حاميــة الــرتاث.

هل كان للمرشوع أثٌر اقتصاديٌّ يف املنطقة؟ كيف ذلك؟

هل كان للمرشوع أّي أثٍر يف مجال التعليم ونقل املعارف بني سّكان املنطقة وبني األجيال املختلفة؟ كيف ذلك؟

هــل كان للمــرشوع أّي أثــٍر عــى املنطقــة نفســها، مــن حيــث تعزيــز هويّتهــا ومكّوناتهــا الثقافيّــة، والتأكيــد عــى متيّزهــا، وتنّوعهــا، وغناهــا، وإعــادة االعــرتاف بهــذه الهويـّـة واملكّونــات الخاّصــة مــن املجتمــع ككل، أو عــى جهــود تبــذل فيهــا مبجــال التامســك 

املجتمعــّي وبنــاء الســالم؟ كيــف ذلــك؟
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املحور الثالث: أسئلة عن التحّديات والدروس املستفادة

تهدف هذه األسئلة إىل معرفة التحّديات التي واجهها املرشوع، وكيف جرى التعامل معها الستخالص دروس قد تستفيد منها مبادرات مامثلة

ما الجوانب األكر نجاحاً يف مرشوعكم؟ يرجى وصفها

ما الجوانب األقّل نجاحاً يف مرشوعكم؟ يرجى وصفها

ما التحّديات التي واجهت مرشوعكم؟ وكيف جرى التعامل معها؟ وهل تعدُّ هذه التحّديات خاّصًة بسوريا، أو مبنطقة تنفيذ املرشوع عى نحٍو خاص؟

ما الدروس املستفادة من التعامل مع هذه التحّديات؟

املحور الرابع: التوصيات... نرغب بسامع ما لديكم/ لديكّن من توصيات ميكن أن تغني عمل مشاريع حامية الرتاث عاّمًة

نهدف من البحث إىل الخروج بتوصياٍت تفيد بتطوير جهود حامية الرتاث الالمادي يف سوريا، وتهدف األسئلة التالية إىل إغناء هذه التوصيات

برأيكم/رأيكّن، كيف ميكن تطوير عملكم عى مستوى املرشوع نفسه؟ ميكن هنا ذكر توصيات تتعلّق بآليّة عمل املرشوع، عالقته مع الناس واملنطقة، عالقته مع العاملني/العامالت فيه، عالقته مع اإلعالم، عالقته مع التكنولوجيا...

برأيكم/رأيكّن، كيف ميكن للمنظاّمت واملشاريع العاملة مبجال الرتاث تطوير عملها؟ ميكن هنا ذكر توصيات عى مستوى عالقة هذه املنظاّمت واملشاريع مع الثقافة، واملنطقة، وعالقتها ببعضها.

برأيكم/رأيكّن، كيف ميكن للمنظاّمت املانحة تطوير عمل املشاريع واملنظاّمت السوريّة مبجال حامية الرتاث الالمادي؟

الخامتة

هل ترغبون بإضافة أّي أموٍر أُخرى؟ ما هي؟

شكراً لوقتكم/وقتكّن!
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