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“القدس المفتوحة” تعقد مؤتمر التراث الشعبي الفلسطیني السادس في جنین
2017-11-08

 

 

جنین-رام هللا مكس-مصعب زیود 

تحت رعایة رئیس دولة فلسطین محمود عباس، عقدت جامعة القدس المفتوحة الیوم األربعاء، مؤتمرھا العلمي السادس للتراث الشعبي بعنوان: “مؤتمر

التراث الشعبي في محافظة جنین والجلیل: ُھوّیة وانتماء”.

وفي كلمة الرئیس بالمؤتمر، قال رئیس الوزراء رامي الحمد هللا: إن المؤتمر یكتسب أھمیة متزایدة بنسختھ السادسة حیث یعقد ألول مرة بالتعاون مع أبناء

شعبنا الفلسطیني في 48، ونیابة عن رئیس دولة فلسطین محمود عباس أحیي جامعة القدس المفتوحة على احتضانھا ھذا المؤتمر الھام بكافة دالالتھ

ورمزیتھ لتوطین التراث الشعبي لتعزیز ھویتنا وتعزیز األواصر مع أھلنا بالداخل وفي كل جزء نابض باأللم واألمل في فلسطین.

وأضاف أن تراثنا الوطني ظل لصیقا ومرتبطا بشعبنا للخالص من االحتالل وتصدى شعبنا لمحاوالت تشویھ الھویة وتشتیتھا وانبعاث النضال تحت رایة

منظمة التحریر ثم تأسیس أول سلطة وطنیة كثمرة لنضال شعبنا، وقد انبرى شعبنا على صون تراثھ وحمل أرثھ وتجاوز بھ ویالت النكبات وتحدى

مخططات االقتالع والمصادرة.
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وأوضح رئیس الوزراء أن الثقافة الفلسطینیة بقیت متقدة وحیة في وجھ االحتالل اإلسرائیلي وأعاد شعبنا الروح والحیاة لقضیتھ الوطنیة وعبد لھا الطریق

لحریتھ، وكانت وال تزال حاضرة في خارطة السیاسة الدولیة بعد أن تھددا االندثار والنسیان، وكان التراث الشعبي سالحا في مواجھة مخططات االحتالل،

ونحن نقترب من الذكرى الثالثة عشرة الستشھاده نستذكر أبو الوطنیة الشھید الرمز یاسر عرفات الذي نقلنا إلى دروب الثورة والكفاح والتحرر.

وقال الحمد هللا: إنھ مذ سبعة عقود وشعبنا متمسك بھویتھ وتراثھ في وجھ احتالل یمعن في الھیمنة على أرضنا ویقطع األوصال ویحكم الحصار على غزة

ویحاول تكریس انفصالھ ویسعى لعزل القدس عن محیطھا، وإسرائیل بھذا تواصل ممارساتھا القتالع شعبنا وتھدید تراثھ ومنع التوصل لسالم عادل یفضي

لقیام دولة فلسطینیة ذات تواصل وقادرة على الحیاة.

وأضاف، إن المصالحة ھي خیار استراتیجي ال رجعة عنھ وسنواصل السیر فیھ حتى تحقیقھ، وبموضوع األمن نأمل ان تحل ھذه المشكلة في اجتماع

القاھرة في الحادي والعشرین من الشھر الجاري حتى نتحدث عن تمكین كامل للحكومة ودون تمكین كامل للحكومة ستكون األمور منقوصة وكلنا أمل أن

یجد الفصائل وأشقائنا في مصر حال لموضوع األمن.

وختم بالقول نیابة عن الرئیس أشكر كل الجھود التي أسھمت في إنجاح ھذا المؤتمر والشكر الخاص لجامعة القدس المفتوحة بمجلس امنائھا ورئیسھا

وھیئاتھا اإلداریة والتدریسیة، فھذه الجامعة التي تحقق اإلنجاز تلو اإلنجاز وما ھذا المؤتمر إال واحد من اإلنجازات التي تحققھا الجامعة، فالیوم توصلنا مع

أبناء شعبنا في الداخل ونتطلع لعقد مؤتمرات أخرى مماثلة.

بدوره، شكر رئیس الجامعة یونس عمرو رئیس الوزراء رعایتھ للمؤتمر نیابة عن الرئیس محمود عباس، مشیداً بجھوده الحثیثة لبناء مؤسسات الوطن

ودعمھا، الفتا إلى أن مشاركة رئیس الوزراء في المؤتمر تدل على حرصھ واھتمامھ بتراثنا الشعبي، عنوان ُھویتنا، ورمز وجودنا ووحدتنا في أرضنا.

وقال عمرو: “تعّد جامعة القدس المفتوحة رائدة في مجال الحفاظ على التراث الشعبي، حیث عقدت كثیرا من الفعالیات التي تعنى بالتراث الشعبي الفلسطیني

بغیة المحافظة على ھویتنا الوطنیة التي تتعرض للطمس والتزییف، بما یؤكد رسوخ جذورنا في ھذه األرض منذ آالف السنین”.

وتابع: “العدد الخامس من الموسوعة الفلسطینیة للتراث الشعبي، الخاصة بمحافظة بیت لحم، اعتمدت من ضمن فعالیات احتفالیة (بیت لحم عاصمة للثقافة

ً واحداً متماثالً مع العربیة عام 2020م)، وتضم شتى ألوان التراث الشعبي في المحافظة، بما یكمل حلقة التراث الشعبي في أرجاء الوطن باعتباره تراثا

مراعاة الخصوصیات الطفیفة لكل محافظة”.

وأوضح عمرو أن المؤتمر سیتناول مختلف أنماط التراث الشعبي في محافظة جنین ومنطقة الجلیل مثل: التراث والھویة، والغناء الشعبي، والمثل الشعبي،

والعادات والتقالید، والحفاظ على التراث الشعبي وآلیاتھ، واألزیاء والمالبس، والحكایات في التراث الشعبي. ثم بین أن المؤتمر السادس ھو األول الذي یعقد

بالتعاون بین أبناء شعبنا في فلسطین التاریخیة، وإذ أنھ المؤتمر األول الذي یتضمن مھرجاناً یعقد في مدینة الناصرة.

وأضاف، نعتز بالقدس المفتوحة أننا التفتنا منذ زمن بعید إلى العدوان على تراثنا وموروثنا، الذي سعى االحتالل للسیطرة علیھ، فھي جامعة الوطن ولدت

من رحم المعاناة، رحم هللا من قضى منھم وأطال بعمر من بقي على قید الحیاة وعلى رأسھم الرئیس األعلى للجامعة رئیس دولة فلسطین محمود عباس.

من جھتھ، قال مدیر عام شركة جوال عبد المجید ملحم: “نفخر أنھ كان لدعمنا للمشاریع الثقافیة على مدار السنوات الماضیة األثر الكبیر في إثراء المشھد

ً وأننا شبكة االتصاالت الخلویة الفلسطینیة األولى، التي تضع ھویتھا الفلسطینیة الثقافي الفلسطیني للحفاظ على الھویة التراثیة وثقافتنا الوطنیة، خصوصا

كأساس في توجھاتھا، وعانقت ھذه األرض لما یقارب العشرین عاماً”.

ً الستراتیجیتھا في إثراء المشھد الثقافي الفلسطیني، من خالل دعمھا لعدد من المھرجانات والمؤتمرات وأضاف “جوال حققت نقلة نوعیة لھذا العام ووفقا

الثقافیة والفنیة، باإلضافة إلى شراكتنا مع المؤسسات الثقافیة المحلیة في مختلف المجاالت، إذ وصلت رعایاتنا الرئیسیة وفعالیاتنا في ھذا العام ألكثر من

300 رعایة وفعالیة، كان أكثر من 20% منھا في إطار تعزیز الثقافة الفلسطینیة والتعلیم.”
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وقال ملحم: “نؤكد أننا ومن منطلق مسؤولیتنا االجتماعیة أیضاً، نعمل على تطویر القطاع الثقافي من خالل صقل المواھب اإلبداعیة الشبابیة الفلسطینیة

ً وأن ھذا یصب على الحفاظ على التراث والھویة الفلسطینیة والتمسك بھما، ودعمھا في كافة المجاالت على مستوى الفلكلور والفنون والتراث، خصوصا

األمر الذي یشكل تحدیاً كبیراً لنا في أوضاعنا الراھنة.”

من جانبھ، قال عمید كلیة الدراسات العلیا، رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر، حسن السلوادي: إن “القدس المفتوحة” جعلت من الحداثة والمستقبل سبیالً

ً وغایة لرسالتھا وفلسفة وجودھا، وتحقق لھا ذلك بدعم وتوجیٍھ من إدارتھا الرشیدة الواعیة الداعمة للحفاظ على ثقافتنا الموروثة لخدمة المجتمع وھدفا

األصیلة وإخراجھا من دائرة التحنیط والتھمیش، وزیادة توھجھا على الخریطة الثقافیة العالمیة، رغم كل محاوالت الطمس والتشویھ واإللغاء التي تتعرض

لھا عن عمٍد وتخطیٍط منھجي على أیدي الغزاة المغتصبین.

وتابع: إن المؤتمر خصص لبحث التراث الشعبي في محافظة جنین والجلیل معاً، من أجل ترسیخ وحدة الدم والمشاعر واآلمال، وتوطیداً للروابط الوثیقة

التي تجمع بین أبناء شعبنا العظیم.

وقال السلوادي: “نلتقي الیوم في أحضان ھذه المدینة الصابرة المرابطة لنعیش مع تراثھا التلید، نستجلیھ ونعایشھ ونستلھمھ روحاً دافعة لتأكید حاضرنا وبناء

ً وسلوكاً، بل زاداً نتزود بھ في مسیرة نضالنا وصمودنا وتضحیاتنا لتحقیق أھدافنا، مستقبلنا على الوجھ األجمل واألجود واألبدع، ونتمثلھ في حیاتنا نھجا

وانتزاع حریتنا المسلوبة من مخالب الغزاة العابرین عبور من َسبَقھْم من الدخالِء المغتصبین الذین غابوا، بل ُغّیبوا عن مشھدنا مرغمین، لم یخلفوا وراءھم

غیر العاِر والخیبِة والفشْل، الذي ھو مآل كل معتٍد أثیم ومصیر كل مغتصب ذمیم.”

الجلسات العلمیة للمؤتمر:

تضمن المؤتمر األكادیمي محورین رئیسین ُخصص لكل منھما جلستان، كانت أوالھما بعنوان: “أنماط التراث الشعبي والقیم اإلنسانیة الدینیة والوطنیة في

التراث الشعبي الفلسطیني والمخاطر التي تھدده وسبل الحفاظ علیھ”، تولى رئاسة الجلسة األولى فیھ د. طھ أمارة، وتولى د. إبراھیم ربایعة رئاسة الجلسة

الثانیة، وقدم خالل الجلسة األولى الباحث د. إحسان الدیك ورقة حول “موروثنا الشعبي نبض ھویتنا”، كما قدم د.عبد القادر سطیح ورقة حول “السكان

واألماكن الدینیة في منطقة الجلیل ومدینة جنین (دراسة تحلیلیة لدفتر االحصاء العثماني 1872)”. وتحدث د.حسین الدراویش ود. وسیم شولي عن “القیم

الدینیة المتأصلة في المثل الشعبي في محافظة جنین ودورھا المتمیز في الحفاظ على تماسك الشعب الفلسطیني وصموده أمام التحدیات التي تواجھھ”.

وخالل الجلسة ذاتھا، تحدث د. حسن نعیرات عن “دور وسائل االعالم في الحفاظ على التراث والھویة الفلسطینیة”، وقدمت آمنة أبو حطب ورقة مسلطة

فیھا الضوء على “األماكن األثریة في مدینة جنین التي تواجھ خطر االندثار”، وأخیراً تحدث د. فیصل غوادرة عن “مجسم القریة الفلسطینیة التراثیة: حكایة

شعب وتاریخ أمة: دراسة تراثیة داللیة”.

أما الجلسة الثانیة من ھذا المحور فترأسھا د. إبراھیم ربایعة، وتحدثت فیھا وفاء عیاشي بقاعي عن “المثل الشعبي في الجلیل الفلسطیني”، وقدم نجیب

صبري یعاقبھ ورقة حول “القیم اإلنسانیة في الشعر الشعبي الفلسطیني – جنین والجلیل”، وقدمت د. سمیرة ستوم ورقة حول “المثل الشعبي في مدینة جنین

دراسة موضوعیة”، وتحدث أ. حسین منصور عن “سوق الخواجات في الناصرة ودوره في الحفاظ على المالبس واألزیاء الشعبیة”، وقدم د. طالب

الصوافي ورقة حول “وقفیات بعض النساء في جنین”، وأخیراً قدمت د. روزالند دعیم ورقة عن “زیارة سیدنا الخضر في حیفا، اإلنسان والمكان”.

أما المحور الثاني فكان عنوانھ: “اإلبداع الفني وقضایا المرأة في التراث الشعبي”، وخصصت لھ جلستان أیضاً، تولى رئاسة األولى د.مروان أبو خلف،

تحدث فیھا كل من: د.عبد الرؤوف جرار عن “األدوات المنزلیة التراثیة في منطقة جنین والجلیل”، وقدم د. عمر عتیق ورقة حول “األغنیة الشعبیة في

المواسم الزراعیة”، ثم تحدث خالد عوض عن “دور األلعاب الشعبیة في تخفیف ظاھرة العنف المدرسي (دراسة تحلیلیة لتخفیف ظاھرة العنف في

المدارس)”.

وتولى رئاسة الجلسة الثانیة من ضمن المحور الثاني د. محمد غرابة، وقدم فیھا د. زاھر حنني ود. جمال رباح “دراسة لغویة في األغنیة الشعبیة الفلسطینیة

(أغاني جنین والجلیل أنموذًجا)”، فیما قدمت إیمان فشافشة ورقة عن “األبعاد األسطوریة في الحكایة الشعبیة في محافظة جنین/قریة جبع أنموذًجا”، وقدمت
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د. نجیة فایز الحمود جناجرة ورقة حول “الشاعر نجیب صبري، زّجاالً وباحًثا”، ثم تحدث أ.حسین عمر دراوشة عن “تجلیات جنین والجلیل في التراث

الشعبي الغنائي الفلسطیني -(أبو عرب) أنموذًجا”، وقدمت ربا عنان سعد ورقة حول “األمثال الشعبیة الفلسطینیة وأثرھا على مكانة المرأة في المجتمع في

مدینة جنین”.

وقدم د. إدریس جرادات الُیوُسِفّي ورقة حول “حكایة شعبیة من جبع جنین: تحلیل فني للعناصر والقیم والدالالت”، وأخیراً تحدثت د. جھینة الخطیب عن

سیكولوجیة المرأة في األغنیة الشعبیة الفلسطینّیة في الجلیل.

عقب الجلسة االفتتاحیة قام الضیوف وعلى رأسھم رئیس الوزراء رامي الحمد هللا، بجولة في متحف فلسطین، أما بعد انتھاء الجلسات العلمیة أقیم “مھرجان

محافظة جنین والجلیل للفن الشعبي الفلسطیني” في مدرج قریة حداد السیاحیة بجنین، تولى مثقال الجیوسي، وتضمن مجموعة من الفقرات الفنیة التي قدمھا

كل من: الفنان محمد العراني، والعروض الشعبیة التي قدمتھا فرقة الزیتون.

ً تراثیاً، وقدم نجیب یعاقبة زجالً وقدمت فخریة المصري من الفریدیس شعراً شعبیاً، وفرقة “صرخة وطن” الفنیة من كوكب أبو الھیجا بالجلیل عرضا

شعبیاً، ثم قدمت فرقة “كورال” جامعة القدس المفتوحة عرضاً ودبكة شعبیة، أما فرقة مرج ابن عامر قدمت عرضاً وغناًء، وقدم معزوز بزاري عزفاً على

الربابة، وأخیراً قدمت الفرقة الفنیة “الكوفیة” من بلدة الرینة بالناصرة باقة من الفنون الشعبیة.
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مكوا ،680114،تیفال 2200واط

اطلب ھذا المنتج اآلن واحصل علیھ یوم الثالثاء

 شیكل200.00₪ 

<

  

 

توصیات من

مقاالت ممكن أن تعجبك

الفتاة ھنرییت قرا وحیدة اھلھا ..
عثر علیھا مقتولة طعنا في

الرملة

جنین: استشھاد ضابط في األمن
الوطني أثناء ادائھ واجبھ

العسكري

اكتشف وجود شعر في ظھر
ابنتھ الرضیعة البالغة من العمر

45 یوماً فذبحھا ووالدتھا!!

اتفاق على صیغة نھائیة
لمشروع قانون "القدس

الموحدة"

مفاجأة: عمرو دیاب ودینا
الشربیني مجدداً في رحلة

خاصة

بالفیدیو.. الزوج لم ُیكمل
االبتدائیة والزوجة تكُبره بـ55

عاماً.. قصة ارتباط عجیبة
لمسلَمْین في...

ما عالقة موجة الحر؟ .. عریس
یتراجع عن عقد قرانھ بعد أن
كشفت العروس عن شرطھا

الحكومة: على حماس أن
تستجیب لمبادرة الرئیس

إسرائیل تخطط القامة منطقة
عازلة جنوب سوریا

https://www.lazmak.com/store/irons/wmfwge18-0sulhmf8?utm_source=rmix&utm_medium=smart-banner&utm_campaign=SmartProduct
https://www.lazmak.com/smart-product
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C95mFzn8RWtLWE4-27gSxuJaoAunK08ZOjdb1oJQGj5yb5cwIEAEgg-LGLGCUAsgBAqgDAcgDyQSqBJwBT9DYbe2gpFS3t8kLFuRMUxv9VGV5SxJgOqecmfir6-w7QmBjHgoCUBnZ101ZKuzgdYlufV3KvXL2oLSutREmJu4sLdNoLY8uoskTDZC0xf170Xvdkmio0VEmhzm2zp_XUIHsegN3oxBz2Sgqb3LVVqv_EKgC5g0RnHwxTkbk2u66LsT9V4efJVBWz7X87Pnt9UDD_g9frBEQMhg5oAYCgAeG6tcxqAemvhvYBwHSCAcIgAEQARgCsQnv48mi1E6TYYAKAdgTAw&num=1&sig=AOD64_00KcAOoEpahn8hZHW4MfHtqBGQUA&client=ca-pub-8008931124313076&adurl=http://maslamani.com/ar/products/tefal/reduce-reuse-refill/
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