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القدس المفتوحة تختتم المؤتمر السادس للتراث الشعبي في جنين والجليل
Thu, 11/09/2017 - 20:13

جنين/الناصرة 9-11-2017 وفا- اختتمت جامعة القدس
المفتوحة، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمرها السادس
للتراث الشعبي بعنوان: "التراث الشعبي في محافظة
جنين والجليل: هوية وانتماء"، بمهرجان تراثي فني

أقيم في مدينة الناصرة بالداخل.

وأوصى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر بالعمل
س لطالب المدارس على إيجاد منهاج فلسطيني يدرَّ
والجامعات خاص بالتراث الشعبي ألهمية دوره في
تعزيز االنتماء والهوية، على أن يقوم بإعداده

أكاديميون متخصصون بالتراث الفلسطيني.

جانب من المقتنيات التراثية التي تم عرضها على
هامش المؤتمر في جنين(عدسة: ثائر أبو بكر)

كما دعا المؤتمر إلى توفير قاعدة بيانات واضحة للمواقع األثرية من خالل إجراء مسح أثري شامل، وعمل مخططات أولية لها، وتوثيقها وتصويرها وأرشفتها ضمن أرشيف
إلكتروني وطني مصنف ومفهرس.

وطالب المشاركون بالعمل على تسجيل المواقع والمباني التراثية ضمن التراث العالمي، وذلك من أجل حمايتها من السرقة والهدم والتجريف.

ودعا المشاركون أيضًا إلى إقامة المهرجانات، والمعارض، والمؤتمرات التراثية داخل الوطن وخارجه، من أجل التعريف بالتراث ونشره.

وشدد المؤتمرون على ضرورة إنتاج األفالم والبرامج الوثائقية التلفزيونية واإلذاعية ذات العالقة بالتراث الشعبي للتعريف به. وطالبوا منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة
والعلوم (اليونسكو) بالمساعدة في حماية التراث الفلسطيني من التزوير والسرقة من قبل االحتالل اإلسرائيلي.

ودعا المشاركون أيضًا إلى إقامة مجسم للقرية الفلسطينية التراثية، لتبقى حاضرة في الذاكرة الفلسطينية، وإلى إحياء المهرجانات واألنشطة المدرسية المتخصصة لتكريس
األلعاب الشعبية لدى طلبة المدارس، وطالبوا بتقديم الدعم للمؤسسات والجمعيات التي تعمل على حفظ التراث.

 

عدد من المشاركين في فعاليات المؤتمر في جنين(عدسة: ثائر أبو بكر)

كما أهاب المشاركون بذوي االختصاص إنشاء فرق عمل تعنى بالتراث الشعبي الشفوي المتمثل في (الزجل والحكايات الشعبية واألمثال) لتوثيقها وتأصيلها وتوظيفها في
تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية.

ووجه المؤتمر دعوة ألصحاب المحالت التجارية في سوق الخواجات بالناصرة إلى إعادة عرض نماذج من المالبس واألزياء الشعبية الفلسطينية التي كانت سائدة خالل القرن الـ 19،
وأوائل القرن العشرين.

يذكر أن المؤتمر، عقد برعاية الرئيس محمود عباس، وتخلله تقديم 22 بحثًا وورقة عمل من خالل أربع جلسات علمية، تخللتها مناقشات من الحضور لتحديد أهم المشكالت
والتحديات التي تواجه التراث الشعبي الفلسطيني بوجه عام، وفي محافظة جنين والجليل بوجه خاص.

كما ناقش الحضور سبل مواجهة السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية بهدف الحفاظ على التراث الوطني، ووسائل تعزيز الروابط بين مكونات الشعب الفلسطيني للحفاظ على
الهوية والتاريخ والتراث.

وألقى نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. سمير النجدي، كلمة في المهرجان الذي أقيم في الناصرة، قال فيها: "أنقَل إليكم تحياِت أهلكْم وأخوتكْم الذين يشاِطرونكم
بشائر األمل والفرح، ومشاعر األلم والمعاناة، وأشُكركم باألصالِة عن نفسي وباسِم جامعة القدس المفتوحة، جامعة الوطن والمواطن، طلبًة وأساتذًة وإداريين، وعلى رأسهم
ل األستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس الجامعة، وُأثمن عاليًا مشارَكتُكْم وتعاوَنُكم في تنظيِم مؤتمِر التراث الشعبي الفلسطيني السادس، وإقامِة هذا المهرجاِن الحافل، المكمِّ

لمهرجان التراث الذي أقمناه يوم أمس في محافظة جنين".

ِرنا في أرضنا الطيبة المباركة، ومؤكدين على وحدة قكم بتراِث شعبنا الفلسطيني، رمِز هويتنا ووجِودنا وتجذُّ ِتكم وتعلَّ  وأضاف: إن هذه المشاركة إن دلت على شيء، فعلى محبَّ
ر في تربة هذا الوطن منُذ آالِف السنين. هذا التراث التليد في تعبيره األزلي عن ُهويتنا وإنسانيتنا ووجودنا المتجذِّ

ة والوحدِة وتابع: إن المهرجان يعبر أصدَق تعبيٍر عن ترِاثنا ورائحِة أجداِدنا وأصالِة حضارِتنا، "وال يسعني في ختام كلمتي إال أن أتوجه باسم جامِعِتُكم، جامعِة الفرِح والمحبَّ
الوطنية، بالشكِر الجزيْل والثناِء الجليْل لكل من أسهم في إنجاح هذا المهرجان، وأخص بالذكر بلديَة الناصرة وطواقمها اإلداريَة والفنية، الذين بذلوا جهَد الُمستطيع في اإلعداد
اء والمشاركَة الخالقة في أسمى معانيها، آمًال أن تكوَن هذه المناسبُة العزيزة بدايَة خيٍر وخطوًة تتلوها خطوات لتعاون أشمَل دوا روَح التعاون البنَّ والتنظيم والمتابعة، وجسَّ

وأرحَب في مختلِف المجاالِت العلميِة والتربويِة والفنيِة".
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