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ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

هل نحن ُمتسامحون؟
المسيحية واإلسالم
في المشترك اإلنساني بين
ّ
المعبود بين الطوطم والسماء والروح
النظام الدولي والمجتمع اإلسالمي :عالقات وتطورات
حوارات الحضارات واألديان ..لتعايش أفضل
الصدام
حوارات تعادي ِّ
فرنان بروديل :المؤرخ العادل
األنساق القيمية العالمية الحاكمة للعالم المعاصر
المجتمع المدني :التعريف والمحاوالت التأسيسية األولى
أفكار ميشيل فوكو وصراعها مع الحداثة
أخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية

أما قبل...
َّ
د.هالل احلجري

مِ ن الأيام املهمة التي حتتفي بها ُ
دول العامل «اليوم
العاملي للرتاث ال�سمعي والب�صري» ،والذي يوافق ال�سابع
والع�شرين من �أكتوبر من ك ِّل عام .وقد جاء يف كلمة �إيرينا
بوكوفا املديرة العامة لليون�سكو ،حول هذه املنا�سبة قولها:
ٌ
�سجالت مه َّمة
«�إن ال�صور املتحركة والت�سجيالت ال�صوتية،
ﻤﻟﺠرى حياتنا؛ فهي تنطوي على قدر وافر من ذكرياتنا
ال�شخ�صية واﻤﻟﺠمتعية ،و ُتعترب �ضرورية ل�صقل الهُوية
وال�شعور باالنتماء».
�إ َّن الوثائق ال�سمعية والب�صرية كالأفالم والراديو والربامج
التليفزيونية والت�سجيالت ال�صوتية جد مهمة يف احلفاظ
على الهوية والتنمية الثقافية وال�سياحية؛ �إذ �إنها خمزن
للذاكرة اجلمعية للب�شر .وقد تنبهت ال�سلطنة لهذه
الأهمية بت�أ�سي�س «هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية»
التي يفرت�ض �أن يكون من مهامها حفظ جميع الوثائق
ال�سمعية والب�صرية املتعلقة ب ُعمان .ولعل وزارة الإعالم
�أي�ضا حتتفظ بهذه الوثائق منذ مطلع النه�ضة احلديثة
يف عُمان �سنة � 1970إىل الآن.
ولكن ،ما نفتقده فع ً
ُ
التوثيق
هو
ال
ال�سمعي والب�صريُّ
ُّ
ملا قبل ال�سبعني؛ فالرتاث غري املادي ل ُعمان مثل تقاليد
و�أ�شكال التعبري ال�شفهي ،والفنون ال�شعبية ،واملمار�سات
االجتماعية وطقو�س االحتفاالت ،واملهارات املرتبطة
بالفنون احلرفية التقليدية ،كلها ذات �أهمية ق�صوى
للهوية ال ُعمانية وما تتميز به من خ�صو�صية.
واحتفا ًء بهذا اليوم العاملي ،ينبغي على كافة امل�ؤ�س�سات
املعنية بالرتاث والثقافة حكومية �أو مدنية �أن تتخذ
خطوات ملمو�سة يف �صون كافة �أمناط الرتاث الثقايف
غري املادي ،ك�إدراج مادة عنه يف املنهاج املدر�سي �أو امل�ساقات
اجلامعية ،وعقد الندوات املختلفة لبث الوعي املجتمعي
بهذا الرتاث ،واالهتمام بربامج اليون�سكو املكر�سة ملفردات
هذا الرتاث مثل «برنامج �سجل ذاكرة العامل» ،الذي يُعنى
بالرتاث الوثائقي الب�شري حلمايته من التلف وال�ضياع،
وكذلك توظيف هذا الرتاث يف تنمية ال�سياحة الثقافية؛
كونها رافدا من روافد االقت�صاد الوطني.
ورغم جهود وزارة الإعالم وهيئة الوثائق واملحفوظات
حفظ الرتاث ال�سمعي والب�صري ل ُعمان الذي
الوطنية يف ِ
ُو ِّثق خالل العقود الأربعة املن�صرمة ،ف�إ َّن رقمنة هذه
الوثائق وجعلها متاحة للباحثني واملهتمني بالثقافات
العاملية عرب موقع ُم َّ�ص�ص لذلك مبختلف اللغات� ،أم ٌر
ال منا�ص منه� ،إن �شئنا �صون هذه املحفوظات ال�سمعية
والب�صرية ،وحفظها للأجيال القادمة .وكما ذكرت املديرة
العامة لليون�سكو «�إنها ق�صتكم ،ف�إياكم و�إ�ضاعتها»!
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