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وصف مختصر  لدور الدولة والقطاع الخاص والجمعيا ت  الغير حكومية
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المحمو ل)
مقترحا ت و توصيا ت لعمل استراتيجية  ضرورية لدعم الجها ت العاملة في مجا ل الحفظ والتوثيق

على التراث اللمادي والشفهي
ملحق في نهاية التقرير لقائمة ببليوغرافية  تحتوي على المنشورا ت والوثائق والتقارير  المتعلقة

) تحتوي على نفس المعلوما ت بترتيب رلقمي.Excelبالموضوع، وكذلك لقاعدة بيانا ت (
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)بالنجليزي) (٢٠٠٤(لمحفوظا ت الصوتية للدكتور خشهرزاد حسن اتقرير عن - ٢  



-٢٠٠٦(تقرير عن مشروع اليونسكو للحفاظ على الغناء  الصنعاني -  ٣ (بالنجليزي) 
٢٠٠٩(

تقرير عن النشطــة  المتعلقة بالحفاظ على التراث الشفوي واللمادي في اليمن،-  ٤   
)٢٠١٤(جان لمبر ت . المجلس الدولي  للموسيقى التقليدية، د

١٩٩٧، صنعاء يوليو "الندوة الدولية للموسيقى اليمنية"برنامج -  ٥ 

)بالفرنسية) (١٩٩٨-١٩٩٧(برنامج موسم الموسيقي اليمني في معهد العالم العربي -  ٦ 

ثراء وتنوع التراث الشفهي و للبمادي في اليمن: الفصل الول  
____________________________________

إن التراث الشفهي واللمادي في اليمن يتمتع بثراء هائل وتنوع ملحوظ، ويعود ذلك الى  ا 
 لتنوع الجغرافي والطبيعي لليمن فسكانها هم مزارعون خضر في الجبا ل والمرتفعا ت

ومزارعون في السهو ل الساحلية وصيادون في البحار المليئة بالسماك في البحر الحمر
; والمحيط الهندي وبدو رحل في حدود صحراء الربع الخالي التي توجد فيها واحا ت خصبة

.سكان المدن هم بنناة القصور والعمارا ت السلمية الفاخرة، وهم ورثة حضارا ت خشامخةو

إن اليمن يقع في ملتقى لقارتين، وهو مولقع تأثيرا ت حضارية عربية وافريقية و تركية
واخيرا و بالرغم من سطوة الحداثة و بشدة، وبالرغم من أن التعليم البتدائي انتشر. وهندية

على نطاق واسع منذ السبعينا ت من القرن العشرين، ال ان الثقافة الشفهية ما زالت هي
.المسيطرة

ثمة بعض الصعوبا ت في تحديد نوعية التراث الثقافي بسبب التغيرا ت الجتماعية والثقافية
كجزء" التراث"، فاذا اخذنا بعين العتبار عموما 1962السريعة التي عاخشتها البلد منذ ثورة 

من الثقافة الذي  نجده مهددا بالندثار، فل ينبغي هنا ان ندرج بعض المظاهر التي ما زالت
وعلى العكس من ذلك، فان العديد من اخشكا ل هذا التراث ما زالت حية، مع أنها مهددة; حية 

ولعرض هذا المجا ل الواسع، سوف أميز سبعة. فعل بتغيرا ت سريعة والمجتمع ل يعي ذلك
الموسيقى والرلقص والدب الشفهي، واللغا ت واللهجا ت،: مجال ت رئيسية غير حصرية

.والطقوس والعادا ت، المعارف التقليدية، الفنون المسرحية، لقطاع الحرف اليدوية
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وغالبا ما تكون. ثراء وتنوع الموسيقى والرلقص فى اليمن ل يحتاج إلى ادلة وبراهين
ذا ت اهمية تاريخية كبيرة، وفى) صنعاء ، تهامة، حضرمو ت(هذه التقاليد في كل من 

: ويمكننا ان نعمل لقائمة موجزة بذلك. الولقت نفسه لها أهمية جمالية وفنية كبيرة
أغاني العمل للمزارعين وصائدي السماك والبننائين وحادي البل، الخ- أ 

نمين ١٩٩٠الحارثي (أغاني القبائل الزامل - ب   ، الرزفة، رلقصة البرع،)١٩٩٥، ي
ه.وكذلك صياح النساب للدوخشان الملقية في المناسبا ت في مدح العشائر أو السر الكبيرة

)ابتهال ت الحج وتسابيح الليل(الدعية والبتهال ت و الناخشيد الدينية، - ج 

الخشكا ل الغنائية المدنية المرافقة للة العود مثل الغناء الصنعاني في صنعاء وغناء- د 
كما وجد ت أخشكا ل حديثة في القرن العشرين مثل الغناء اللحجي.  الدان في حضرمو ت

)٢٠٠٤، لقائد ١٩٩٣لمبر ت .(والغناء العدني )سبيت(

كذلك. كما يوجد العديد من الخشكا ل الموسيقية الشعبية المرافقة للة الطنبورة والسمسمية     
)الناي(انواع اخرى ترافق الل ت الهوائية مثل المزمار والقصبة والمدروف 

واحد تلك السباب  الزدراء. الل ت الموسيقية لم تجمع في متحف معين في اليمنو 
.الجتماعي الذي يعاني منه مستخدم تلك الل ت

"الطرب"أو " القنبوس"وتتميز الموسيقى اليمنية بآلة نادرة جدا هي العود وحيد القطعة  
لهذه اللة اصالة الكبيرة  فيما يتعلق بتقاليد ) لمبر ت مقراني ٢٠١٣(والذي يغطى بجلد 
..الموسيقى العربية

:-وهناك العديد من الدراسا ت لباحثين اجانب مثل 
كما هناك. ١٩٩٠، سكايلر ١٩٩٠، السنير ١٩٩٧، برونه ١٩٩٥، يمين ١٩٩٧لمبر ت  

،١٩٨٠، عبده غانم ١٩٧٤خشامي ( العديد من الدراسا ت في تأريخ الموسيقى لباحثين محليين 
).٢٠٠٤، ثعالبي ١٩٨٤مرخشد ناجي 

 

تحتوي الرلقصا ت على نفس التنوع، وايضاا على نفس التألقلم مع الوظائف الجتماعية
مع(وإظهار الشرف والتمثيل السياسي، مثل رلقصة البرع، رلقصا ت لقبيلة الزرانيق في تهامة، 

وكذلك انواع. ، وكذلك رلقصة العندة والعسا في حضرمو ت)ما يرافقها من تمرينا ت رياضية



وهناك ايضا دراسا ت على الرلقص مثل عدرة. عديدة من الرلقصا ت التي ترافق حفل ت الزفاف
نمين   ١٩٨٢( ).١٩٩٥، ي

وهذه الفنون الموسيقية حية جداا حيث نرى ذلك في الحفل ت التي ننظمت في امريكا واوربا
انظر بيبليوجرافية(كثرة إنتاج اللقراص المدمجة يعد خشاهدا على ذلك و. في التسعينا ت واللفية

).وديسكوجرافية

في اليمن المعاصر، تمتاز الموسيقى والرلقص بوظائفها الهامة كعلمة تحديد الهوية
الثقافية، منطلقة من رمزية  محلية إلى معاني مناطقية مثلما اظهر ذلك في اعما ل

).١٩٩٣لمبر ت(، ثم إلى رمزية توحيد الوطن )١٩٩٣(النثروبولوجيا نجوى عدرة 

وخل ل الحداث السياسية في اليمن ، لعبت الموسيقى التقليدية دورا هاما، 2011منذ 
واكتسبت وظائف جديدة في إثارة الحتجاج الجماعي، مثل المونولوجا ت المتخصصة تقليدياا

محمد الضرعي:- في النقد الجتماعي، على سبيل المثا ل 

https://www.youtube.com/watch?v=u6-5LEm97Ys

ول سيما من خل ل الندماج ببعض الخشكا ل من الهيب هوب، المريكي الذي برز في
 :1997مسعد منذ ." ج.أ"اليمن مع منشد الراب المريكي اليمني الصل، حجاج 

https://www.youtube.com/watch?v=AH3epyJFyH4

عالج المسائل الجتماعية المحلية ولقام بإدماج اسلوبه المحدث بالموسيقى." ج.أ"وبما أن  
التقليدية وخشارك مع فنانين تقليديين مثل حسين محب وفؤاد الكبسي وابراهيم الطائفي، وعبد

ومنذ ذلك الحين، لعب الهيب هوب. الرحمن الخفش، فاستطاع ان يصل الى جمهور واسع
 .2012-2011دوراا كبيرا فى التغيير، متجهاا إلى الحداث المدنية والسياسية فى العامين 

:ولقد تم تكييف الهوية اليمنية، ل سيما بفضل نصوص خشعرية مجددة بالكامل

https://www.youtube.com/watch?v=uldmB4hnngo.

ه:كما تتطور ت الرلقصا ت التقليدية، حتى بمرافقتها الموسيقية ا ل معروف 

https://www.youtube.com/watch?v=U4e6WG9Hu68
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نجد فى جنوب خشرق الجمهورية اليمنية ثلثة انواع مختلفة من اللغا ت العربية الجنوبية       
نهبيو ت : الحديثة  ).٢٠١٢، واتسون ١٩٩٩، ١٩٩٧سيميون سنيل (المهري، السقطري وال

وبالرغم من انه ل يتحدث بهذه اللغا ت سوى عشرا ت الف فقط، إل ان هذه اللغا ت الثلث تجد
اهتماما كبيرا لدى المختصين باللغويا ت التاريخية ومقارنتها للسامية وكذلك للغة العربية لنها

. مرتبطة باللهجا ت المستخدمة في العصور القديمة، الحميرية و السبئية

وكان الهتمام في البداية من الباحثين. ومن الواضح ان هذا يمثل كذلك ثروة ادبية خشفهية
الرياني( الجانب فقط، لكن في الونة الخيرة أصبحت موضع دراسا ت لباحثين محليين

 ).٢٠١٣المهري  ،١٩٩٦
الهضاب، تهامة،(توجد في اليمن العديد من اللهجا ت الريفية والجبلية المتباينة      

مع التغييرا ت البسيطة من لقرية الى لقرية، وهي الن فى تراجع مع ظهور وسائل) حضرمو ت
وبما أن هذه اللهجا ت القرب الى حميمية الحياة. النقل والعلم منذ الثمانينا ت الى التسعينا ت

اليومية، فإنها تعتبر ثروة كبيرة تسمح بالتعبير عن تفاصيل الحياة العادية بل عن مشاعر دون
وصار ت هذه اللهجا ت موضوع عدد من الدراسا ت. ان تفقد صلتها باللغة العربية المكتوبة

ولكن هذه اللهجا ت  ).١٩٨٥(وبهن ستيد ) ١٩٨٥(فان هوف ( الجزئية على سبيل المثا ل
كما ان لهجا ت المدينة ل تعرف بشكل جيد، باستثناء نسبى في. ليست معروفة بالكفاية بعد

وهي ل تمثل لهم سوى الثروة ).٢٠٠٩، نعيم سنبر١٩٩٣، واطسون ١٩٣٩روسى (صنعاء 
ولقد تاخر الباحثون المحليون اليمنييون عن الباحثين الجانب. الثقافية والتاريخية الهائلة للبلد

).2004سوسوة (لكنهم استطاعوا مواكبتهم متأخرا 

ه:بعض العينا ت، يرجى مراجعة مولقع بانغالوس المختص باللغا ت الشفهيةوللطلع ب
 http://lacito.vjf.cnrs.fr/pangloss/languages/Yemeni_Arabic.php 

 الدب فى صنعاء  كما في خشوارع وأسواقفي مجالسالشفهي موجودة إن أخشكا ل التعبير       
وهي موجودة في كل الماكن، سوى بشكل حميمي او. المدينة وفى لقرى جبا ل اليمن وسواحلها

الصلوا ت والحكايا ت والمثا ل: ضافة الى  تشكيلة كبيرة من المظاهر الكلميةإ. بشكل مسرحي
الخطب السياسية باللقاء القبلي، الملحم، وذلك في بعض الطقوس والسيالقا ت الجتماعية

.المختلفة
وتوجد ألوان. ومما ل خشك فيه أن اليمنيين خشعب يضع الشعراء بمرتبة اجتماعية عالية 

العامية والكلسيكية، الديبة وخشعبية، الغنائية او الملقية، في( مختلفة من الشعر فهناك 



والبالة، أو بشكل جماعي بين مزارعى) محافظة حضرمو ت(المساجل ت المرتجلة مثل الدان 
"اغاني العزلة"الجبا ل، بل بشكل فردي في 

خشامي(وللشعر اليمني انواع واخشكا ل كثيرة، صار ت موضوعا لدراسا ت الباحثين المحليين 
،١٩٩٠الحارثي (   وكذلك مجموعا ت ودواوين )١٩٨٠، عبده غانم١٩٧٨، المقالح ١٩٧٤

واكد بعض. ) ١٩٥١ سارجينت (او الباحثين الجانب  )٢٠٠٦العمري  ،٢٠٠٤الكوع 
الباحثين وجود وظائف مرمولقة من التصا ل السياسي بين القبائل من جهة و الدولة من جهة

)الكاسيت(وابرز باحثون آخرين دور وسائل النشر للصوتيا ت  ).١٩٩٣ كيتون ( اخرى
ميلر(باعتبارها وسيلة اتصا ل اسرع في ولقت العولمة، وخاصة بين اليمنيين في المهجر 

٢٠٠٧(
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: الحكايا ت والساطير) أ  ( 

، عبده١٩٧٨البردوني (: الحكايا ت الخيالية : مبدئيا يمكننا تعريف هذه المجموعة بانها  
لقصص المزارع و القبيلي السطوري علي، )١٩٩١ميرميه(، أساطير تأسيس المدن ) ١٩٨٧

الساطير الدينية والصوفية،  الملحم المنسوبة إلى لقبيلة بنى هل ل )١٩٨٥ لمبر ت(ولد زايد 
 )١٩٨٥ كانوفا(

القصص الفكاهية التي تعبر عن النماط والقواعد والمؤسسا ت الجتماعية وتسخر منها في آن
)١٩٩٧ لمبر ت(واحد 

الاكوع(لقام بعض الباحثين اليمنين بعمل دراسة حو ل هذا الموضوع  :المثا ل الشعبية. ب 
نعممري١٩٦٨ ه.ولكن معظم هذه البحاث لم تتم وفق منهجية علمية حديثة)  ١٩٩٣،  ال .

تتكون من حكايا ت والغانى حزورا ت و(الدب الشعبي الخاص بالمها ت والطفا ل  -
)٢٠١٠، البيضاني، بوادين، النوري، لمبر ت ٢٠٠٧، حداد ٢٠٠٦البيضاني ( .

مؤلفا ت كثيرة دمجت بعض هذه الجوانب كلها فى نفس الولقت، على سبيل المثا ل،
١٩٩٣باصادق : حضرمو ت .

لمعارف او العلوم الشعبية التقليدية  ا   -. 4      ا -



     هذه المعارف التقليدية تمثل البعد الفكري والعلمي للتراث الشعبي
 ، المعارف في مجا ل التقويم والجداو ل الزمنية ، مع تقويم سنويعلم الفلك والزراعة-  أ

الخاصة بجنوب الجزيرة، )١٩٨٧بيدوخشا (مرتب حسب  النجوم  وزراعة حبوب الذرة 
العربية  فى جميع المناطق الجبلية وفى محافظة حضرمو ت وتهامة، كانت موضوع عدد من

ولكن لم يتم جمع خشامل للروايا ت )٢٠٠٣، ١٩٩٨، العنسي ١٩٨٥فارسكو (المنشورا ت 
العديدة في المناطق المختلفة

المعارف التقليدية بالمواسم والرياح والنجوم لتشغيل الملحة الى   : علم الفلك والملةحة- ب 
وتكاد لتوجد. وكذلك معرفة عادا ت السماك واحترام الطبيعة  عند الصيادين. المدى الطويل

ابحاث في هذا المجا ل

حبيشي ومولر هوهنستين(، وخاصة طب النباتا ت الغني جدا في اليمن الطب التقليدى- ت 
)٢٠٠٤، فلورنتين ١٩٨٦

موندى( واعرافه التقليدية، خاصة تقسيم استخدام مياه المطر في المرتفعا ت الريعلم - ث 
، وكذلك اعراف ملكية الرض التي لم تدرس بعد)١٩٩٢، فارسكو ١٩٨٩  . 

( دريش ، العالمي( بما يخص الشرف والعصبية القبلية ولقواعد الحرب اعراف القبائل -ج 
٢٠٠٧

معظم هذه المجال ت كانت موضوع أبحاث جزئية، ولكنها لم تدرس بشكل منهجي إل
وهذه المعارف في اغلب الحيان تخص منطقة أو وادي او لقرية بالتحديد مع. بعضها

وينبغي أن تكن موضع اهتمام خاص لما لها من أهمية. اختلفا ت بسيطة من منطقة إلى اخرى
كبيرة في اللقتصاد المعاصر سواء كانت المعارف الزراعية القابلة للتكيف على أساليب
الزراعة الحديثة او معرفة النباتا ت التي يمكن استغللها في عمل مستحضرا ت صيدلية

.وتجميلية او غيرها

اما القواعد المعتادة عرفياا ل تزا ل بالغة الهمية لتغذية تفكير هندسي ولقانوني حديث 
ولسوء الحظ، فان.. لتنظيم توزيع المياه في بيئة يعد فيها الماء من الموارد النادرة والمكلفة جدا

عدد الدراسا ت المتخصصة في هذا المجا ل  عدد لقليل جدا
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ه:نستطيع ان نصنف هذا المجا ل الثنوغرافي الواسع الى  

و ألعاب البالغين بما فيها اللغاز )٢٠٠١ عيدروس( للعاب بما فيها ألعاب الطفا لا- أ     

معلوم) (العقد، الزفة(والزواج ) الختان(مراحل دورا ت الحياة عند الولدة - ب 
والدفن وطقوسه، كل هذه العادا ت متنوعة جدا بحسب المنطقة، وخاصة )٢٠١٤

ه.الزواج الذي يعتبر مرحلة مركزية في حياة الفرد وفي استراتيجيا ت المجتمع  

;الحتفال ت والجتماعا ت العشائرية-  ت
الطقوس الدينية السنية والشيعية  مثل  طقس يوم الغدير الذي يجمع بين تذكار ديني و- 

ويتحو ل إلى نوع من الكرنفا ل المحلي يشارك فيه أطفا ل القرية) لعلي ابن ابي طالب(سياسي 
، فى صنعاء نجد أخشكا ل متنوعة جدا من الصلوا ت. )١٩٩١ ميرميه(في المدن الكبرى 

والدعية  والذان، وطقوس  مولد نبى السلم وتسابيح الليل و تسابيح الحج لها أخشكا ل فنية
والتي تحتوي) اللقلية المهددة بالنقراض في اليمن(يضا خشعائر المجموعا ت اليهودية أ. عديدة

على ثقافة بالغة الهمية بالنسبة للمسلمين اليمنيين وتأريخهم  بالرغم من تواجدها حالياا خارج
وكذلك العادا ت والتقاليد للجماعا ت السماعيلية، التي لعبت دورا مهما في تأريخ اليمن،. البلد

بالرغم من ان لهذه). وتقريبا لم تدرس في اليمن لقط(ولو انها أصبحت اليوم ألقليا ت صغيرة 
)٢٠٠٤ الكوع(الطقوس ارتباط وثيق  بالجانب الفني والغنائي 

الشعائر المرتبطة بالمباني والماكن المقدسة مثل لقبور الولياء الصوفيين وأضرحة بعض- 
كما هو الحا ل فى الزيارة السنوية لقبر النبي. الشخصيا ت التاريخية وتستحق اهتماما خاصا

هود، بالقرب من مدينة تريم في محافظة حضرمو ت، حيث يجتمع الحجاج خل ل أسبوع في
:وادي ل ينتعش إل في هذه الفترة

https://vimeo.com/33239878

ويمكن ان نعتبرها نوعاا من السياحة التقليدية التي تأتي مع سبالقا ت وعروض للجما ل، ومع.  
كذلك  الزيارا ت إلى الولي العيدروس فى عدن وإلى الولي. العديد من أخشكا ل الموسيقى

نعمري(الجبرتي في زبيد، محاط بعادا ت ومعتقدا ت وطقوس خاصة  وفي بعض. )٢٠٠٤ ال
الحيان احتفال ت موسمية مثل احتفا ل لقرية الجاه  فى تهامة، الذي يركز على محصو ل

وتستحق كل هذه المناسبا ت اهتماما خاصا لنها تعتبر وسائل.  التمور في ولقتها في الخريف
العائلة،(جماعية لبناء الهويا ت، وخاصة على مستوى أوسع من الطار الجتماعي التقليدي 

الرياضة التقليدية، سبالقا ت الخيو ل والجما ل(وتمثل حقيقة الحياة الثقافية المحلية ) القبيلة، القرية

https://vimeo.com/33239878


تباد ل(كما تلعب دورا فعال في الحياة اللقتصادية مع اسواق خشعبية مؤلقتة ) وألعاب ورلقصا ت
).بضائع تجارية وصناعا ت يدوية متنوعة، ، وتواجد الباعة المتجولين بجميع أنواعهم

كما نجد على سواحل تهامة ومنطقة عدن العديد من السكان يمارسون الزار التي هي  من ا 
وهذه الشعائر التي ترافقها آلية الجذب مع الموسيقى تعتبر احتفالية. )١٩٩٣ بتين( صل أفريقي

معقدة، تهدف إلى استيعاب مريض يعاني من اضطرابا ت مختلفة يعتبر سببها هو وجود الروح
وهكذا هذه الطقوس الهامة تلعب دورا مهما في التماسك". الرياح"الخارلقة من الجن او 

ه.الجتماعي .

وبعض هذه التعابير الجتماعية كانت مواضيع لبحاث أنثروبولوجية، ولكنها ما زالت
.بحاجة إلى دراسا ت اعمق ، كما ان  أحوالها الهاخشة تحتاج الى إجراءا ت  محددة لحماياتها

ألفنون المسرةحية في القرن العشرين   -6

:المسرح
ولكن هناك العديد من.   في اليمن لم يتسنى وجود مسرح خاصلقبل الفترة المعاصرة    

.فنون الحكواتي التي كانت تقا ل في المقاهي في المدن الساحلية: الفنون التمثيلية التقليدية 
وبعض ا لللعاب المصاحبة للكرنفال ت في الهضاب، كبعض الخشخاص الذين يقلدون الخرفان

، كما تحتوي طقوس الزار العديد من)كما في المغرب العربي في عاخشوراء(بلبس جلودها  
التمثيليا ت للرواح والرياح، وكذلك في ممارسا ت الصوفيين ، كما في بعض الرلقصا ت

).البرع، العدة، الرزيح(الجماعية 

من جهة اخرى المسرح بالمعنى الحديث وجد في عدن في ولقت مبكر جدا في القرن
 . )العولقي(العشرين تحت تأثير الستعمار البريطاني 

انه موجود فى صنعاء وفى عدن. ويمثل المسرح تقليدا جديدا لقد تجذر سريعا في المجتمع    
لكنه مثله مثل. وفي عدة مسارح، كما يوجد أيضا بعض ألعاب السيرك مثل المشي على الحبل

الموسيقى عان المسرح من عدم الهتمام والدعم من سلطا ت الدولة، ولنه لم يتخذ مكانه
الجتماعي بعد كمشهد لقابل للستثمار التجاري ولم يحصل على الماكن المشيدة للعرض

والتمثيل

السينما:



لكن في بداية القرن الواحد. لسباب معروفة ما زالت السينما في مراحلها المبكرة في اليمن
ه:والعشرين أصبحت الفلم  الوثائقية التي تتناو ل مواضيع اجتماعية كثيرة نوعا ما

اليمني   بدر هيرسى،  - والجنتلمان النجليزى   )2000(  الشيخ

http://www.imdb.com/title/tt0479226/plotsummary?ref_=tt_ov_pl

مدينتها  خديجة السلمي،  - فى )2005( غريبة
https://www.youtube.com/watch?v=PAkPFZQA6EM

ولقد ظهر ت بعض الفلم الدرامية الطويلة المميزة بمشاركة مكثفة بين الدراما الجذابة
والوالقعية الجتماعية

القديمة     بدر هيرسى،  - صنعاء فى جديد )2005( يوم
http://cy.revues.org/1398

 

لنجوم،   خديجة السلمي،  ومطنلقة  ١٠انا )2015( سنين :
https://www.youtube.com/watch?v=0bJX8Lm4XzQ

المسلسلت التلفزيوثنية
ان كان من الصعب التقاء المسرح بجمهوره من ناحية  فمن ناحية اخرى سمح التلفزيون  ب 

م،  أظهر ت هذه2011واعتبارا من عام . إنتاج مسلسل ت درامية و فكاهية  للقت خشعبية كبيرة
.النتاجا ت طابعا  تحريرا اكثر مما كان في السابق

)2012(تلميذ مدرسة موجود فى نفس الصف منذ ثماني سنوا ت  :مثل  

https://www.youtube.com/watch?v=L2i5iJHA0e0
 

  ، هنمك  نمِثثل باللهجة التهامية، من منطقة فقيرة ونائية عن العاصمة، الشي الذي، هنمي مسلسل 
 .يعتبر اختراق  نوعي للتحيزا ت الجتماعية واللغوية

https://www.youtube.com/watch?v=MtpbfI2u_UY 

ومع أن الفيديو كليب كان في البداية نوع من النتاج الغنائي السينمائي العصري التجاري -
:المليء بالكليشيها ت الساذجة، إل انه اصبح يتألقلم نوعاا ما مع  أساليب جديدة بعيدة عن أصوله
كالتعبير عن الحب الرومانسي،  لكن فى سياق معين من  مجتمع محافظ، فانه يكتسب معاني

https://www.youtube.com/watch?v=MtpbfI2u_UY
https://www.youtube.com/watch?v=L2i5iJHA0e0
https://www.youtube.com/watch?v=0bJX8Lm4XzQ
http://cy.revues.org/1398
https://www.youtube.com/watch?v=PAkPFZQA6EM
http://www.imdb.com/title/tt0479226/plotsummary?ref_=tt_ov_pl


ه:أعمق :
https://www.youtube.com/watch?v=a7fsllRVg04

ه:او تكييف التقليد والحداثة في خطة الزينة المعمارية  

https://www.youtube.com/watch?v=phg2irZ86uc

:ايضا معالجة لقضايا اجتماعية وسياسية، مثل الثأر
https://www.youtube.com/watch?v=AgVpgcqMFps

.  التراث المحمول   - 7 ا

التراث المحمو ل هو التراث اللمادي او التراث الذي يتكون من منتجا ت مؤلقتة مثل    
، أو كل"حملها"الحرف اليدوية والثاث والمخطوطا ت، أي الثقافة المادية التي يمكن نقلها أو 

وحسب التحديد الذي نختاره لهذه الكلمة، يمكن أن تدخل فيه. ما يختلف عن التراث المعنمر
أيضا بعض المعارف الشعبية مثل علم النجوم وعلم الملحة، وأدوا ت مثل ادوا ت المزارعين

والبننائين وما يشبه ذلك

كان مكتفيا بذاته في إنتاج مكونا ت الحياة 1962بدايتا دعونا نتذكر ان اليمن حتى عام 
وهذا يعطى فكرة عن الثروة الهائلة للمعارف التقليدية الموجودة في الصناعا تالمادية اليومية 

وبما أن هذه الثقافة المادية لقد تم وصفها في التقرير لمشروع برنامج المم. اليدوية  والحرف
، أعد ت صياغتها الدكتورة"الستراتيجية الوطنية للتنمية الثقافية فى اليمن" المتحدة اليونسكو 

، سوف نكتفي هنا بوصف التطورا ت التي يحملها هذا التراث منذ ذلك التاريخ)٢٠٠٠وير،  
.في الفصل الثاني من هذا التقرير

التحولت التي تمس التراث غير المادي والمحمول : الفصل الثاثني
______________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=AgVpgcqMFps
https://www.youtube.com/watch?v=phg2irZ86uc
https://www.youtube.com/watch?v=a7fsllRVg04


ثم حتى ايامنا هذه، 1990، حتى إعادة وحدة اليمن في  1962منذ الثورة الجمهورية في 
تأثر ت الثقافة الشفهية اليمنية بالعديد من التحول ت تهدد تفريغها من مضمونها و تشويها او

وفى الولقت نفسه، يجب ال يغيب عن بالنا ان هذا التصور هو مفهوم نسبى. ازالتها المطلقة
لن هذه التقاليد الفنية الشعبية تتطور دائماا، وكثيرا ما يغربل الزمان الخشكا ل الجديرة بالبقاء
.والخشكا ل الجديرة بالزوا ل، حسب لقدرتها للجابة على بعض الوظائف الجتماعية او غيرها

غير ان الشعور العام المرتبط بالزمان و المتصل بالظهور المفاجئ للحداثة، إضافة الى ظهور
إمكانيا ت تقنية جديدة لتسجيل إفادا ت العصور القديمة، سمعية او مرئية، أدى إلى الشعور

وتعد هذه العتبارا ت تحدي هام". التراث"بالضرورة الملحة للمحافظة على ما نسميه الن 
.بصدد بناء الذاكرة الجماعية، وبناء هوية وطنية خاصة بكل اليمنيين

.ويهدف هذا الحفظ  إلقامة استدامة ثقافية معينة حيث  يعتبر فيه التغير نوع من الغزو
ل بد ان تؤخذ من منظور نسبي، ولكن في نفس الولقت من منظور" التهديدا ت"فتصبح هذه 

وفى الولقت نفسه تدهور الحالة السياسية والمنية منذ نهاية. جدي عندما يكون ذلك ضروريا
خلق تهديدا ت جديدة يصعب تقديرها على المدى المتوسط 2015وبداية عام  2014عام 

. والبعيد

وبما أن المكننة. ل خشك ان الموسيقى هي التي خضعت الى التحول ت الكبر :الموسيقى. ١
عند(اجتاحت معظم المهن وغير ت أنماط إنتاج الحرفيين طمست معظم أغاني العمل 

).المزارعين والبننائين وغيرهم من الحرف التقليدية
وسائل ا للعلم الحديثة، الراديو ثم التلفزيون، استورد ت أنماطاا فنية مدنية أجنبية أو    

حتى إدخا ل الل ت) في السبعينا ت(خارجية،  مثل  الفرق العربية والوركسترا ت المفتعلة  
في(وتعديل جذريا في اللغة الموسيقية بواسطة التقنيا ت الرلقمية ) في ثمانينا ت(الكهربائية 
هذا التسرع في تبني التقنيا ت الغير متمكن عليها على المستوى الجمالي أدى إلى). التسعينا ت

إن الهوس العمى للحداثة غالبا ما.   طمس بعض النواع الموسيقية الخرى اللقل تكبر
يمحي الحواجز الهاخشة للذوق الموسيقي التقليدي، لنه في الغالب مجرد من غياب الحساس

الفني ، وهذا أمر ل مفر منه في جميع المجتمعا ت، ول سيما من خل ل زيادة حجم صو ت
أصبحت الجماليا ت التقليدية والتي كثيرا ما تعتمد على حدة  الستماع. المكبرا ت الكهربائية

. واحترام الفنان المحصورة في اماكن محدودة



كاد ان يغيب تمام أمام العود" الطرب- القنبوس "إن العود وحيد القطعة القديم : صناعة اللت
من جهة. واليوم صانعوا الل ت التقليدية مهددون بواردا ت الهند ومصر. الشرلقي منذ الستينا ت

اخرى، إن الغناء المصحوب بالعود الشرلقي اصبح في الجزء الثاني من القرن العشرين النمط
السائد، وما زا ل يتطور ويزدهر، وهو ما زا ل يجذب المواهب الجديدة عند العديد الموسيقيين

كثير من الموسيقيين الريفيين المتخصصين بالمزمار تحولوا إلى هذا الصك. الشباب
خاصة في الغناء الحضرمي حيث الفرلقة: ويستوردون اساليبهم  في  هذا القالب الكلسيكي

نلورج ،:متوسطة الحجم، ولكن مع زيادة ا

https://www.youtube.com/watch?v=plvZIHcvAeQ

):١٩٨٥مولود (حسين محب : بينما في صنعاء، ما زا ل السلوب الفردي السولو لقائم
https://www.youtube.com/watch?v=p7LEjjP9K44

"المناسبا ت" بما أن الموسيقى التقليدية ما زالت مرتبطة ب: الماكن الحفل ت العامة-  
الحفل الموسيقى"الجتماعية، مثل الزفاف وغيرها، ل يوجد في اليمن مكان عام او مفهوم 

:، حيث يمكن تقديم مثل هذه الموسيقى"العام
http://www.yementimes.com/en/1826/culture/4471/International-and-local-music-at-Yemeni-

weddings.htm

في السنوا ت الخيرة، كان الموسيقيين موظفين في الدولة ل يعملون إل في مناسبا توحتى 
لشيء أخر لقد عرلقل تطوير الموسيقى كفن" المرافق"هذا الوضع الهامشي . السياسية والوطنية

أي كإنتاج ثقافي متخصص يمكن ان يحصل على تقبل وتقدير معين من لقبل جمهور مختص
ومتكافئ

حتى ولو ان تسويق الموسيقى منذ السبعينا ت عكس نوع من النشاط التلقائي ال إن: التسويق
ثم بالنترنت) في التسعينا ت(التوزيع الواسع بواسطة اخشرطة الكاسيت ثم اللقراص المدمجة  

الموسيقى"حدث تدهورا عاما في نوعية التقنية للتسجيل ت حتى أن عبارة  ) في اللفية(
وفى ظل هذه الظروف، إن الحساس". تسجيل ردئ"كثيرا ما تصبح مرادف  ل" التقليدية

لم تؤنمن) مثل العود اليمني القنبوس(الرالقي لصوا ت رصينة خاصة لبعض الطرز التقليدية 
على الطلق، حتى اصبح استنساخ التسجيل ت العشوائي يعد مقبرة الموسيقى التقليدية 

في غياب لقانون حقوق التأليف والنشر، لقد سبب التسويق العشوائي خيبة امل: ةحقوق التأليف
لقانون. للفنانين التقليديين، وأندى الى رفض بعضهم للتسجيل، سواء كان تجارياا أو غير تجارياا

http://www.yementimes.com/en/1826/culture/4471/International-and-local-music-at-Yemeni-weddings.htm
http://www.yementimes.com/en/1826/culture/4471/International-and-local-music-at-Yemeni-weddings.htm
https://www.youtube.com/watch?v=p7LEjjP9K44
https://www.youtube.com/watch?v=plvZIHcvAeQ


الملكية الفكرية الذى صدر في اوائل التسعينيا ت لم يطبق بسبب غياب المراسيم او التعاميم،
وعلوة على ذلك فان المكانة. بالنظر الى لقلة إلمام رجا ل القانون المتخصصين في هذا المجا ل

الجتماعية الدونية التي يعاني منها الموسيقيون التقليديون وخاصة فيما يتعلق بالمحترفين منهم
اسهم بتباطؤ عمليا ت التكييف اللزمة، لنها يمكن ان تؤكد صعوبة حصولهم على حقولقهم امام

ل يسمح  لغلبية) بث على خشبكة النترنت(من الن فصاعدا فان التوزيع المجاني . المحاكم
وإذا استفاد الكثير من الجمهور من هذا. الموسيقيين من لقبض حقولقهم الملكية الفكرية

الزدهار، لكنه الحق أضرارا كبيرة بالموسيقيين الذين ل يستطيعون حتى الن التحكم على
وبما ان الموسيقى ليس لها لقيمة في المرتبة لجتماعية والتي لقد تشجع. التوزيع التجاري لفنهم

الطبقة الوسطى الى التمتع بها كترفيه، فقد اصبح الموسيقيون مضطرين الى ممارسة الموسيقى
.مجددا، كملذ أخير في الفرص الجتماعية خاصة مناسبا ت الزواج، كأساس لمعيشتهم

، كان هناك فجوة كبيرة بين النتاج التقليدي الذي كان يعتمد على خشريط٢٠٠٠حتى سنة 
الكاسيت والسوق العالمية  التي كانت تعتمد على حوامل احدث حيث ما كان يسمح التصا ل

تم عدد ل بأس به من إنتاج  موسيقي يمني في الخارج، والتي لم(بآخر النتاجا ت العالمية 
:أما ظهور النترنت خاصة من منتصف اللفية لقنلب هذا المشهد  بشدة ). يستمع إليها في البلد

بالضافة الى ذلك، وكما هو الحا ل فى). انظر ابعد(الن العديد من الموالقع توزع الموسيقى 
كل العالم، فإن ظهور الفيديو غير تماما استهلك الموسيقى من خل ل إثراءها بالصور

.المتحركة، ولكن ذلك أيضا على حساب حقوق الكثير من الموسيقيين

***

:هناك مجال ت أخرى للتراث اللمادي أيضا مهددة، وجزئيا لنفس السباب

 وجزء كبير من اللهجا ت المحلية تهددها بشكل مباخشر الظواهر الجتماعية مثلاللغات-  ٢ 
.الهجرة الريفية، والتعليم البتدائي وهيمنة لهجة العاصمة وتوزيعها من لقبل وسائل العلم

بيد انه يمكن عمل بعض الترتيبا ت الجابية على سبيل المثا ل العتراف بهذه اللغا ت واللهجا ت 
.باعتبارها جزء من التراث الوطني ومنح اللهجا ت فترا ت بث في وسائل العلم الرسمية

.ل يزا ل يشكل مجا ل حي والذي يبدو لقادرا على التكيف مع التغييرا ت الكثيرةالشعر -  ٣ 
ويوجد العديد من المسابقا ت الشعرية ل سيما. وإذا انقرض بعض النواع الشعرية فتولد أخرى

في وسائل العلم والى جانب ذلك فان كثرة نشر الشعر الشفهي في مجموعا ت مطبوعة
باسم أصحابها يسمح على اللقل بتعزيز حقولقهم الدبية، كما يغير أيضاا العللقة بين" الدواوين"



.بيد أن جها ت أخرى من الدب الشفهي تتأثر جذرياا. الشاعر وأعماله من الناحية المعرفية
فعلى سبيل المثا ل، منذ ظهور التلفزيون العام ، كاد ان يختفي راوه القصص التقليديين بالكامل

، وكذلك الرواة في السر الذين كانوا يروون)في نهاية السبعينا ت(تقريبا من المقاهي 
وفيما يخص الجمع والتوثيق، فإنها أصبحت ضرورة ملحة لجمع آخر. الحكايا ت في السمرا ت

.الشهادا ت لكثير من الخشكا ل الشعرية والقصصية

كل هذه المعارف، علم الفلك الشعبي والجداو ل الزراعية والبحرية،:   التقليديةالمعارف-  ٤
مهددة جدا، لن الجيل الماضي للمزارعين والبحارة والحرفيين الذين كانوا يستخدمونها لقبل

ومع انتشار الطب الحديث يتلخشى الطب التقليدي هو أيضاا، على. المكننة يختفون تدريجيا
ما اللعاب التقليديةأ. الرغم من انه يمكن ان يجد مكانة للبقاء في فجوا ت وفشل الطب الحديث

فهذه. فحلتها لعبة التاري منذ التسعينا ت وتنتشر الن ألعاب الفيديو بكثافة على النترنت
المجال ت تعتبر موضع عاجل للتوثيق الثنوغرافي

مهددة بتقدما ت التمدن وبروز مفهوم اكثرإن الكثير بمن : العادات والشعائر والطقوس - ٥
.العرس ل يدوم سبعة أيام كما في السابق، وإنما يوم او يومين وليلة. حداثة للزمان الجتماعي

.ويمكننا ان نلحظ انه مع ذلك نجحت طقوس العراس ان تتكيف مع أنماط الحياة المعاصرة
أما الطقوس الدينية المحافظة بطبيعتها فتكيف نفسها مع الظروف الجتماعية الجديدة، الشيء

.الذي يمر أحيانا ببعض التبسيط وتقليص مدتها

الفنون عموما سواء كانت حفلة موسيقية او مسرح، تتباطأ في تنميتها :الفنون المسرةحية-  ٦
بسبب غياب تقاليد التمويل الذاتي من خل ل دفع لقيمة التذاكر و بسبب نقص دعم الدولة وغياب

المسارح التجارية والصعوبا ت اللقتصادية التي تواجهها طبقا ت المجتمع التي لقد تمثل
ولكن ذلك كله ل يكفي ان تفسر هذا النقص بل على العكس من ذلك يوجد لها. جمهورها

ل خشك أن استهلك القا ت يلقي الضوء على بعض المؤثرا ت. أسباب ثقافية واجتماعية أخرى
لجلسة" رسوم دخو ل"كل فرد مستعد لدفع : العقلية، ويبين النشطة التي تنا ل تقدير المجتمع

 دولر يوميا، أي ما يعاد ل دخو ل أي مشهد فني في١٠على اللقل (القا ت ل يستهان به  
ومن جهة أخرى، كما رأيناه سابقا، يحتمل أن السينما بشكلها المعروف في الغرب...). مسرح

لن ترى  تطورا ت كبيرة في اليمن فإن المسلسل ت والبرامج الموسيقية التلفزيونية موعودة
بالتطوير، بما في ذلك اتجاها ت ليست بالضرورة اتجاها ت تجارية بحتة

.الحرف اليدوية والتراث المحمول-  ٧
هذا الجانب للتراث الثقافي، ربما هو الذي يعاني الكثر من الهما ل والكثر تعرضا



والوالقع ان التطورا ت السريعة في ظروف الحياة المادية أصبحت. للندثار في اليمن اليوم
وعجل النفتاح اللقتصادي في البلد بعد. لغية لمعظم المنتجا ت التي كانت تصنع محلياا

 الى إدخا ل اليمن في السوق العالمي وحنمل الحرف اليدوية المحلية١٩٩٠التوحيد السياسي في
ومع ذلك فان هناك بعض المجال ت ل تزا ل. تنافساا اكبر من لقبل البلدان السيوية او الغربية

على سبيل المثا ل، نجد في التضاريس الوعرة في. محافظة  بسبب البيئة الطبيعية والثقافية 
المرتفعا ت ما زا ل المزارعون يستعملون المحراث التقليدي على لقدم وساق ولو أن خضع هذا

ولكن العديد). ستعما ل الحديد بدل من الخشبا(الخير إلى خشيء من التبسيط والتحديث التقني 
من الدوا ت الزراعية الخرى الخشبية والجلدية أصبحت ل تستعمل بعد ، وحل محلها أدوا ت

.معدنية او بلستيكية صناعية، ومعظمها مستوردة
ومع ذلك، نلحظ الهمية التي تعلقها أغلبية اليمنيين لبعض جوانب الثقافة المادية التقليدية

ويقتضي ذلك التمسك باستخدام بعض الواني مثل سنل ت الخزف. مثل الطبخ والتذوق به
للخبز البلدي  والقدور الحجرية لطبخ الحلبة،  وركوة وفناجين النحاس أو الفخار لعداد وتقديم

وفى الولقت نفسه اصبح معظم بقية الطباق والواني الخرى صناعية. القهوة التقليدية
.مستوردة

تمسك المرأة باللباس التقليدية، حتى ولو لمجرد دوافعفي ما يخص الزي النسائي، ت
أخللقية،  ينسجم حتما مع التجديدا ت والختراعا ت، المثير ظهور موضا ت محلية تمزج بين

ال الفساتين والطرزة التقليدية بألقمشة اكثر وظيفية او أرخص .العناصر القديمة  والجديدة، مبد

ال  فمثل النسيج التقليدي للفوطة الرجالية تجدد من. ويتبع اللبس الرجالي نفس الميل إجما
كما. الناحية التقنية  والجمالية، وبقي حتى الن القطعة الكثر تمييز للبس الرجالي اليمني

احتفظ العديد من الرجا ل اليمنيين عادة لبس الخنجر الجنبية، مع حزامه المطرز، وهو رمز
.اجتماعي مهم

فيما يخص الجواهر التقليدية، تركت النساء اليمنيا ت المجوهرا ت الفضية التي بيعت للسياح
أما العرائس، فتلتجي إلى استئجار بعض. بكميا ت هائلة، وتبننين المجوهرا ت الذهبية

.المطلوب منهن في مثل هذه الطقوس" التقليدي"المجوهرا ت الفضية بما أنها تلبي السلوب 
وتقوم نساء مختصا ت بإيجار هذه الزينة لتفادى السر والعرسان على صرف المبالغ المالية

.الكبيرة في خشراء مثل هذه المجوهرا ت التي لم تعد تستخدم في الحياة اليومية
بعض العناصر القابلة للتنقل في المعمار التقليدي، مثل البواب والمصاريع الخشبية

نصرفت واستبدلت في التسعينيا ت بنوافذ زجاجية وبما ان هذه العناصر كان لها طبع. المنحوتة 
ومع ذلك إن تمسك اليمنيين بالطريقة. زخرفي مميز، بيعت في أسواق التحف على نطاق واسع



وأثاثها الملون، مشجعاا" المففرج"التقليدية  للسكن حفزهم على الحفاظ على المجالس التقليدية 
.الحرفيين  المحليين الذين يستخدمون المواد المحلية جزئيا و المستوردة جزئيا

بين التخلي عن آل ت العمل و وتولقف تصنيع الدوا ت المنزلية وتهرب الخشياء الفنية منف
ومن ناحية.  البلد، وتحول ت التذوق ، فان ثقافة تقليدية كاملة لقد تبخر ت في فضاء العولمة

المتحف الثنوغرافي: أخرى لم يعمل إلى القليل من اجل حماية ذاكرة ذلك التراث المحمو ل
مع ذلك تم بعض. الوحيد الذي كان يقع  في صنعاء في لقصر السعادة ألقفل في بداية اللفية

).انظر الفصل السادس(المبادرا ت من بعض الخشخاص والجهود المتفرلقة 

***

هذه التحول ت التي تؤثر على التراث الشفهي واللمادي تعتبر سلبية أساساا في حينمعظم 
وبعض التكيفا ت. ولكن لم يحصل بعد) توثيق الذاكرة؟(ان البعض الخر لقد يكون أمراا إيجابيما 

لبعض الجها ت من هذا التراث ممكنة ولكن ل بد من مبادرة من الدولة للحد من الضرار
المباخشرة وتوجيه الجهود المتفرلقة إلى التجاها ت والتيارا ت المناسبة، بما فيها توثيق الخشكا ل

وللسف ل يوجد في اليمن سوى عدد لقليل جدا من المؤسسا ت. التي في الطريق إلى الزوا ل
.المسؤولة عن هذه المهام

ن فكرة استخدام التراث الشعبي الشفهي لدعم أغراض التنمية الجتماعية طرحت عدةإ
).١٩٨٠(مرا ت في اليمن وهذا منذ السبعينا ت، خاصة بقلم العالم الجتماعي حمود العودي 

وكان يلتهم هذا المؤلف من الشعر الحكمي للمزارع السطوري علي ولد زايد، لعادة تشكيل
الصبر: رؤية فلسفية حديثة انطللقا من الخلق المتمثلة في هذا المزارع اليمني المثالي

وبعد ذلك أستكمل هذه الفكار العديد من الباحثين والناخشطين بربط الفن. والجتهاد والشجاعة
بتزويد الفنانين) انظر الفصل السابع(بالتنمية كما يد ل على ذلك تجربة المركز الصحي الثقافي 

او جهد بيت. الموسيقيين على وجه الخصوص بالرعاية الصحية المجانية لتوفيرهم حياة كريمة
التراث الصنعاني المجتهدة لنقل المعرفة بالخياطة إلى جيل الشباب، مع هدف خلق فرص عمل

)انظر الفصل السابع(جديدة 

الويب والشبكات الجتماعية

فقد تغلغلت ثقافة النترنت على نطاق واسع في  المجتمع المدني اليمني، وكذلك الشبكا ت



وأكد ت حالة الحرب الحالية هذا. ٢٠١١وزاد ت هذه الممارسا ت تطورا منذ عام . الجتماعية
الستخدام بما انه سمح الفراد والمؤسسا ت استمرار التوصل فيما بينهم في ظروف صعبة، بما

كما ان في غياب أحوا ل أمنية طبيعية، أصبحت الصحافة. في ذلك التصا ل مع المغتربين
أما بما يخص الشبكا ت الجتماعية، نلحظ على سبيل. تتوزع من خل ل موالقع المعلوما ت

المخصصة"  احب اليمن"المثا ل النجاح غير العادي لصفحا ت الفيسبوك لمجموعا ت أهلية مثل 
بالكامل لذكرى إجابية للماضي اليمن، من خل ل فنون متنوعة، وخارج عن اي تورط في

:النزاعا ت  السياسية الجارية
https://www.facebook.com/groups/1621048984808989/?fref=ts

عمل بمؤسسات الدولة:  الثالثالفصل  
_______________________

ثلثة وزارا ت على اللقل لها نشاطا ت فيما يتعلق مباخشرة بمجا ل التراث الشفهيهناك 
واللمادي 

 التي تم فصلها عن وزارة العلم منذ بداية التسعينيا ت، كان يتضمن فيوزارة الثقافة  -    ١
: السنوا ت اللفية، الدارا ت التالية

ادارة المراكز الثقافية
ادارة الفنون 

ادارة الثقافة 
نجل حقوق النشر في ثلثة ألقسام حسب الوسائط  ِثس الصوتية والبصرية: وتدير الوزارة 

وفي مجا ل الموسيقى هناك لجنة تحقيق للتأكد. إن تسجيل كل المنشورا ت إلزامي. والمطبوعا ت
.من الملكية الفنية

المراكز الثقافية
  مقعد٦٠٠كان المركز الثقافي في صنعاء يحتوي منذ الثمانينيا ت على مسرح حوالى

كما انه يحتضن الوركسترة الوطنية التي تتألف من نحو عشرين من. وصالة عرض 
وكان هو. ومكتبة عامة) انظر الفصل السادس(الموسيقيين، وكذلك مركز التراث الموسيقي 

كما كان يوجد مراكز ثقافية أخرى في سائر. المكان الرئيسي  للنشطة الثقافية في العاصمة
، فتحت الوزارة مكاناا آخر في وسط٢٠٠٠ومنذ بداية السنوا ت . المدن مثل  تعز والمكنل

https://www.facebook.com/groups/1621048984808989/?fref=ts


المدينة اسمه بيت الثقافة يتضمن على وجه الخصوص صالة عروض كبيرة، ولقاعة
.محاضرا ت ومكتبة تجارية لتوزيع منشورا ت الوزارة

 معهد للفنون الجميلة حيث كان يحتضن تعليم في١٩٩٠وكان يوجد في عدن حتى عام 
ثم تم دمج هذا المعهد الى جامعة عدن في. نفس الولقت الموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية

.التسعينا ت

حتى في سقطرى(في كل المحافظا ت، كان هناك إدارة محلية للثقافة تابعة للوزارة    
هذه الدارا ت المحلية  كانت تبذ ل أحياناا جهود جديرة بالثناء في توثيق التراث). وصعدة

على سبيل المثا ل، عدن،(الشفهي، وغالبا ما تقتني حتى اليوم محفوظا ت سمعية بصرية محلية 
ولو أنه ل يتم الحتفاظ بهذه المواد بالطرق التقنية العليا، ولكن من المهم). سيؤون، تعز، لحج

.إدارتها على المستوى المحلي لنها تمثل ذاكرة ثمينة بالنسبة للسكان المحليين

المنشورات والدوريات والصحافة -
.وزارة الثقافة في الجمهورية اليمنية سياسة دينامية في نشر الكتب العلمية والفنيةكان دائما ل  

:٢٠٠٤هذه السياسة عرفت تحريكاا ملحوظا مع احتفال ت صنعاء عاصمة الثقافة العربية سنة 
انظر(مئا ت الكتب طبعت أو أعيد طباعتها، العديد منهم تتطرق للتراث الشفهي واللمادي 

في السبعينا ت: ومن جهة أخرى، كان دائما للوزارة دورية واحدة أو اكثر). المراجع
الجديد والثمانينا ت،  ، مجلة تاريخية وفيالكليل، مجلة ثقافية عامة، وفي الثمانينا ت، اليمن

هذه المجل ت كانت تعالج أحياناا. ، مجلة ثقافية عامةالثقافةالعلوم النسانية  وفى التسعينيا ت، 
بعض  جوانب التراث الشفهي واللمادي

كان: وفى الولقت نفسه، خارج الوزارة، لعبت الصحافة اليومية دائما دورا في هذا المجا ل   
كما كان لليومية. ملحق ثقافي أسبوعي مع صفحة عن الموسيقى اليوميةالثورة دائما  لصحيفة 

بنوعية جيدة ومع  مساحة ل بأس بهاالثقافية،  في تعز ملحق أسبوعي عنوانه الجمهورية
.مخصصة للموسيقى والشعر

الداء الحى
رسميا ما يقارب ألف من مجموع(في بداية اللفية كانت الوزارة توظف العديد من الفنانين  ا 

أحياناا(أما هذا العدد الكبير يجب النظر فيه ببعض من الحذر ). كثر من ألفين  موظفا
كان الراتب) . كانوا في والقع المر يشغلون وظائف إدارية" فنان"الخشخاص المسجلين ك



.في أوائل السنوا ت اللفية  نحو  خمسين دولر، ما يعتبر منخفضا للغاية" الفنان"الشهري  ل
وكانت الوزارة تطلب من الفنانين المشاركة مرتين أو ثلثة مرا ت في المناسبا ت والحتفال ت

وكانت تمو ل). في اكتوبر(،  ثورة سبتمبر، عيد استقل ل الجنوب )مايو(عيد الوحدة : القومية
ه.هذه العروض الفنية عادة بميزانية استثنائية يمنحها رئيس الوزراء او رئيس  الدولة

ويبدو انه في الماضي كان لدى الوزارة ميزانية اكثر وما يترتب على ذلك من النشطة
على سبيل المثا ل، لقد نظمت عدة مهرجانا ت مسرحية في صنعاء في نهاية الثمانينا ت. الثقافية

انطللقا من( الموسيقي في عدن، بعض النجاح الصهاريجكما لقي مهرجان  . وبداية التسعينا ت
، وبالغنية الحضرمية في)١٩٩٧(،   وكذلك الحتفال ت بالغنية اللحجية في لحج )١٩٩٦

وبعد فترة حيث ولقعت صعوبا ت. ونظمت الوزارة مسابقة وطنية للشعر. المكنل في نفس الفترة
صنعاء"في الميزانية، حصلت وزرة الثقافة ميزانية هامة لتنظيم العديد من الحتفال ت بمناسبة 

. ٢٠٠٤في " عاصمة الثقافة العربية

هذه المظاهرا ت العديدة والمتنوعة بما فيه الكفاية خشكلت بعض الحوافز للممارسة
الذي تكرر عدة سنوا ت فيما) ٢٠٠٤(الموسيقية، منها تنظيم مهرجان للتراتيل والناخشيد الدينية 

.كما انتقلت هذه الدينامية الى المسرح، فقد مثل العديد من المسرحيا ت في هذه المناسبة. بعد
ولكن تدريجيا أصبحت الثقافة في أواخر السنوا ت اللفية مرة أخرى النقطة الضعيفة في

ومن ناحية الفنانين،. كانت إدارا ت الثقافة المحلية  تشتكي من تقطيع الميزانيا ت. ميزانية الدولة
نمى النطباع بان الوزارة ل تناديهم إل عند الحاجة اليهم فقط، أي بالمناسبا ت الرسمية،  ولكن

وهناك حل. ل يوجد جهود استراتيجية لتنمية الفنون المختلفة في مؤسسا ت مختصة مستقلة
مؤلقت ألتجئ إليه عدة موسيقيين، أل وهو التسجيل في الذاعة والتلفزيون، حيث يمكن

وخارج عن الحتفال ت القومية، يعمل. الحصو ل على دخل إضافي لقدره نصف مرتبهم تقريباا
وهذه الحالة ليست سليمة. الموسيقيون في القطاع الخاص خاصة في إحياء حفل ت الزفاف

.بالتأكيد

عن طريق الجامعا ت تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية البحاثوزارة التعليم العالي   -    ٢
على سبيل المثا ل، عقد ت جامعة. العلمية والتعليم في مجا ل اللغا ت واللهجا ت والدب الشفهي

أما مركز. ٢٠٠٠-١٩٩٩في الفترة " اللغا ت واللهجا ت في اليمن"عدن عدة ندوا ت حو ل 
با صادق(الدراسا ت والبحوث التابع لجامعة صنعاء، نشر بعض الكتب في الدب الشفهي 

 كلية الداب في بعض الجامعا ت لقسما لتدريس الفنون الجميلة ولقسماا للتربيةوتتضمن). ١٩٩٣
ولكن من جهة أخرى، الجدير بذكر أنه لقد نألغي). كما هو الحا ل في جامعة الحديدة(الموسيقية 

تعليم الموسيقى والفنون التشكيلية في المدارس البتدائية والثانوية منذ الثمانينا ت، وذلك تحت



وهذا يمثل كارثة حقيقية ليس فقط من اجل تدريب التلميذ الذين. تأثير الصولية الدينية
.يهدفون إلى احتراف الفن، بل لغياب كامل لنقل ثقافة عامة لجميع الشباب

من خل ل الذاعة والتلفزيون في صنعاء وفي عدن، تقتني هذه الوزارة : زارة العلم-  ٣
وفيما يتعلق. تسجيل ت و محفوظا ت مهمة تعود الى الخمسينا ت، وبعضها إلى الربعينا ت

ولكن بعض البرامج التلفزيونية مثل. بالموسيقى، فهي تمثل اكثر هذه المقتنيا ت بالنواع المدنية
كانت تحتوى منذ أواخر السبعينيا ت على عدد من البرامج) صنعاء" (صور من بلدي"

وبالرغم أن تلك الوثائق لم يتم تصويرها حسب. الوثائقية عن الدب الشفهي وتقاليد الريف
منهجية علمية ول تراثية، ولكن مع ذلك تمثل جزءاا من التراث الثقافي والتاريخي لليمن ل

.مثيل له
وفي اغلب الحيان فان هذه المقتنيا ت محفوظة بالرخشيف ولكن بإمكانيا ت مادية محدودة،  

إن المهمة الولى لهذه المؤسسا ت، هي البث. وبدون اللتزام بالتقنيا ت الخاصة بالرخشفة
فأحيانا في حالة عدم وجود ميزانية لشراء  الشرائط، كان الموظفون يستخدمون الشرائط

ه.المستعملة للتسجيل فولقها، بغض النظر عن لقيمة محتويتها الثمينة المسجلة سابقاا

والى جانب ذلك، إن مباني هذه المؤسسا ت ل تلبي الشروط اللزمة للحفظ على مثل هذه .. ا 
:وتطرح مسالة حساسة جداا، وهي لقدم الحوامل والجهزة المستخدمة لقراءة هذه الوثائق. لمواد

العديد من الفلم والشرائط الكاسيت والفيديوها ت لم تعد لقابلة للقراءة لغياب هذه الجهزة
 ملليم، وحتى الن الخشرطة الرلقمية من٣٥ و١٦ دائرة، الفلم ٤٥ و٧٨السطوانة (القديمة 

زد على ذلك، إن لقوائم الجرد نادرة ومختصرة). الجيل الو ل، الدا ت، الكاست دي في، الخ
١٩٩٨ولقد كان تقرير لخبير ألمانى في سنة . للغاية، ولم يستعمل لها الحاسوب الى ولقت لقريب

نكد ذلك تقرير آخر برعاية. جذب النتاه الى سوء حالة الحفظ في محفوظا ت تلفزيون عدن وا
)٣الملحق( ٢٠٠٤منظمة اليونسكو، على ارخشيف الذاعتين والتلفزيونين الوطنيتين في عام 

إن هذا المركز المتعلق برئاسة الدولة بإدارة القاضي على ابو :لمركز الوطني للوثائق-  ٤ 
رجا ل، خشخصية مثقفة وطنية معروفة، يقتني إلى جانب وثائق الدولة اليمنية، مجموعا ت عديدة

وهو يتعاون تعاونا وثيقا مع مركز. متعلقة بالتراث الشفهي، ول سيما صور الموسيقيين
ه.التراث الموسيقى في وزارة الثقافة

وباختصار، بين عمل وزارة الثقافة في الداء الحي والرخشيف الموسيقية والمطبوعا ت و بين
الجامعا ت ومراكز البحوث والنتاج الموسيقي لقنا ت اللتلفزة والذاعا ت والبرامج

ال ول سيما إذا أخذنا بعين العتبار المكانيا ت والمسلسل ت، يعتبر عمل الدولة اليمنية هائ



ولكن ل يسعنا إل أن نأسف ان أعما ل الدولة تباطأ ت بفعل التخلف. المالية المحدودة لهذا البلد
وعلى اي حا ل فإن دور. التكنولوجي الهام وكذلك بعض الصعوبا ت البيرولقراطية والسياسية

ه.الدولة هذا ل ينبغي التخلي عنه، بل على العكس من ذلك ينبغي تعزيزه

القطاع الخاص التجاري: الرابعالفصل  
_____________________ 

في القطاع التجاري لقبل الحرب، كانت الموسيقى هي موضع النتاج والتوزيع الهام في      
موسيقى ما زالت مرتبطة على نطاق واسع بالوظائف الجتماعيةمع أن ال. كافة أنحاء البلد

، خشهد هذا القطاع تطورا سريعا في المدن الكبرى، ل سيما)الزفاف والمولد والدفن(التقليدية 
في عدن كان لبعض. مع افتتاح لقاعا ت حفل ت للزفاف في البداية التسعينيا ت، إلى حد كبير

بيد ان من الجدير بالملحظة ان هذا. القاعا ت الكبيرة فرلقة اوركسترة دائمة الخاصة بها
التحو ل هو مجرد تحريك للموسيقى التقليدية نحو أماكن النس الكثر حداثة، ولكنه ليس خلقاا

ل يعترف. لتقاليد جديدة يعتبر فيها الفن ترفيهاا ينبغي أن ندفع تذكرة من أجل التمتع به
الجمهور بأن الموسيقى فن مستقل، على اللقل في خشكلها الحالي، ول تزا ل مقتصرة ومرهونة

نجل ه.بوظائفها الجتماعية التقليدية، ماعدا جزئها المس

في البداية كان: لقطاع الشريط الكاسيت لقد سمح بازدهار توزيع الموسيقى في السبعينا تإن  ا 
، ثم اصبحوا خشبه)نسخ كل كاسيت حسب الطلب(لموزعون يشبهون الحرفيين التقليديين 

في تعز، ثم تم النتفا ل إلى اللقراص"  يونيو١٣"صناعيين في التسعينا ت  مثل خشركة انتاج 
وخل ل هذه الفترة العديد من الشركا ت التجارية. في السنوا ت اللفية) المدمجة(المضغوطة 

أنشئت من مقاولين خشباب وتبعوا نفس التطورا ت مع درجا ت متفاوتة من الهتمام بالموسيقى
ولكن  في نفس الولقت كان جميع المنتجين يشتكوا بمرارة لما تعرضت جهودهم. التقليدية

ه.التجارية لخطر السرلقة والقرصنة في هذا القطاع الذي لم يكن له لقواعد ول لقوانين
والذي) ١٩٩٩انظر تقرير برنامج المم المتحدة ( وجد لقانون الملكية الفكرية ١٩٩٤منذ عام 

غالباا. غير ان معظم الفنانين ل يعرفون  حقولقهم. يشمل الكلما ت المغناة واللحان المسجلة
ممارسة تحرير العقود الفنية نادرة، أو العقد ليس مصاغا كما يلزم، او يعتبر مجرد رسالة

زد على ذلك ليس هناك جمعية مدنية او. تناز ل أو التخلي عن الحقوق الفنية مقابل مبلغ يسير
ه.نقابية لقادرة على رعاية حقوق المؤلفين والفنانين

.و لقلما يتم تسويق منتجا ت القطاع الخرى للتراث اللمادي، ربما فقط الدوية من العشاب  
من جانبهم إذا اعتمد الشعراء دائما على رعاية الوجهاء والسياسيين، فانهم بالغلب يمتهنون



واصبح الكثير منهم يدنونون أعمالهم الشعرية في مجموعا ت مطبوعة صغيرة. مهان أخرى
، حتى وان كان على نفقاتهم الخاصة للتعريف  أعمالهم، مما يجعل حقولقهم)الدواوين(

إن الخاسر الكبر من غياب تسويق سليم هو المسرح لنه ل يجد الوسائل. محفوظة إلى حد ما
ه.اللزمة لنتاجه وهي بطبيعتها مكلفة

القطاع التجاري الشبه تقليدي الذى عرف نمواا سريعاا وعلى نطاقعلى كل حا ل، هذا       
وكما في  جميع أنحاء العالم. واسع،  تجاوزه بسرعة كبرى لقطاع النترنت منذ سنوا ت اللفية

أصبحت  الموالقع أما تبث الموسيقى مجانا او تحتكر الجزء الرئيسي من إيرادا ت التوزيع
أما بالنسبة للحداث الحالية فبسببها ل تزا ل. والستماع المدفوعة لعدد لقليل جدا من الفنانين

لذلك أصبحت. نأغلقت معظم الموالقع اليمنية الخاصة أو لم تعد تتمتع بصيانة: تتفالقم الصعوبا ت
الموسيقى اليمنية نتبث بموالقع عربية او دولية ليس لها القل ميل إلى مسألة اعتراف بحقوق

ه.الفنانين اليمنيين

قطاع التعاوثني والرعاية الخاصةال :لخابمسا الفصل
_____________________________

ل بد من التأكيد على ان عقد سنوا ت اللفية كانت فترة غنية جدا بالنسبة للمجتمع المدني، ل  
ونتيجة لذلك، او خل ل هذه. ٢٠٠١سيما بفضل إصدار لقانون جديد يتعلق بالجمعيا ت في 

الفترة نوضع العديد من الرابطا ت والمنظما ت غير الحكومية بجميع أنواعها بتسجيل رسمي ام
وتعزز ت هذه التطورا ت كذلك بدعم من بعض السفارا ت الجنبية، وكذلك المنظما ت. بدون

ويمكن ان نضيف ان ظهور الصندوق الجتماعي للتنمية، مؤسسة. غير الحكومية الدولية
يمنية تحظى بدعم مالي دولي واسع، لقد أيد هذه الحركة من خل ل دعمه المالي والمعنوي

اللقتصادي، بل- للمنظما ت غير الحكومية الكثر حيوية، ليس فقط في المجا ل الجتماعي 
وفي هذا الجو اليجابي وجد ت. أيضا في الثقافة والفنون بما فيها التراث الشفهي واللمادي

العديد من الجمعيا ت المهتمة بجمع وحفظ الموسيقى والشعر والدب الشفهي، وكذلك الحرف
زد على ذلك، صار ت جمعيا ت سكان المدن التاريخية المصنفة في لئحة اليونسكو. التقليدية

واستطاعت بعض. تنظم أحيانا نشاطا ت في مجا ل الفنون الحية وخاصة في خشبام وزبيد
المنظما ت غير الحكومية أن تحصل على بعض هذه المساعدة  وبعض المنظما ت الخرى لم

تستطع ذلك، ولكن هذه الحركة عبر ت عن انفتاح عام ومتعمق للمجتمع اليمني في  كافة أنحاء
موسيقى ما زالت مرتبطة على نطاق واسع بالوظائف الجتماعيةمع أن ال. البلد التقليدية 

، خشهد هذا القطاع تطورا سريعا في المدن الكبرى، ل سيما مع افتتاح)الزفاف والمولد والدفن(



في عدن كان لبعض القاعا ت. لقاعا ت حفل ت للزفاف في البداية التسعينيا ت، إلى حد كبير
بيد ان من الجدير بالملحظة ان هذا التحو ل هو. الكبيرة فرلقة اوركسترة دائمة الخاصة بها

مجرد تحريك للموسيقى التقليدية نحو أماكن النس الكثر حداثة، ولكنه ليس خلقاا لتقاليد جديدة
ل يعترف الجمهور بأن. يعتبر فيها الفن ترفيهاا ينبغي أن ندفع تذكرة من أجل التمتع به

الموسيقى فن مستقل، على اللقل في خشكلها الحالي، ول تزا ل مقتصرة ومرهونة بوظائفها
نجل ه.الجتماعية التقليدية، ماعدا جزئها المس

في البداية كان: لقطاع الشريط الكاسيت لقد سمح بازدهار توزيع الموسيقى في السبعينا تإن  ا 
، ثم اصبحوا خشبه)نسخ كل كاسيت حسب الطلب(لموزعون يشبهون الحرفيين التقليديين 

في تعز، ثم تم النتفا ل إلى اللقراص"  يونيو١٣"صناعيين في التسعينا ت  مثل خشركة انتاج 
وخل ل هذه الفترة العديد من الشركا ت التجارية. في السنوا ت اللفية) المدمجة(المضغوطة 

أنشئت من مقاولين خشباب وتبعوا نفس التطورا ت مع درجا ت متفاوتة من الهتمام بالموسيقى
ولكن  في نفس الولقت كان جميع المنتجين يشتكوا بمرارة لما تعرضت جهودهم. التقليدية

ه.التجارية لخطر السرلقة والقرصنة في هذا القطاع الذي لم يكن له لقواعد ول لقوانين

والذي) ١٩٩٩انظر تقرير برنامج المم المتحدة ( وجد لقانون الملكية الفكرية ١٩٩٤منذ عام 
غالباا. غير ان معظم الفنانين ل يعرفون  حقولقهم. يشمل الكلما ت المغناة واللحان المسجلة

ممارسة تحرير العقود الفنية نادرة، أو العقد ليس مصاغا كما يلزم، او يعتبر مجرد رسالة
زد على ذلك ليس هناك جمعية مدنية او. تناز ل أو التخلي عن الحقوق الفنية مقابل مبلغ يسير

الجمعيا ت

جمعيا ت مهنية مثل جمعية المنشدين اليمنيين: وجد ت هذه الجمعيا ت تحت أخشكا ل مختلفة    
من جهة أخرى ل توجد أية  جمعية او نقابة أو اتحاد للموسيقيين .(انظر الفصل السادس) 

بعدما فشلت بعض(المحترفين، ويعود ذلك إلى حد كبير الى هيمنة الفردية على العللقا ت بينهم 
وذلك يرجع أيضاا الى انهيار هذا النوع من). احمد السنيدار وفؤاد الكبسي(المحاول ت للفنانين 

١٩٩٠المنظما ت المهنية التي كانت موجودة في عدن لقبل وحدة اليمن في 

وجد في كل أنحاء اليمن نوادي ثقافية متعددة الغراض على غرار أولئك الذين وجد تكما ي   
مثل نادى مدينة(وتعتبر البعض منها مجرد مجالس أعيان محليين  . في عدن منذ الربعينا ت

)مثل فتح مكتبا ت عامة او تنظيم حفل ت(، فهي تتقسم بين النشطة الثقافية العادية )الشحر
نعممرى( وبين أنشطة البحث العلمي ونشر الثقافة المحلية  مركز يحيى عمر في يافع، منتدى ال



في عدن: ، وحتى النشطة التجارية الغير ربحية )في بيت الفقيه ، انظر الفصل السادس
كانت النوادي في كثير من الحيان تؤجر لقاعتها للحتفال ت لن ذلك يوفر لها مصدر تمويل

ه.ذاتي، كما كان نادى المكل ينتج ويسوق اخشرطة مسجلة للتمويل الذاتي .

بما أن هذه الندية والجمعيا ت متعددة الغراض بطبيعتها و الكثير منها تنخرط بالعملو الج 
انظر(كما هو الحا ل في مركز الصحي الثقافي بصنعاء . تماعي والخيري والخدماتي البحت

-، إلى جانب النشطة الجتماعية )الخاصة للفنانين(الذي يدير عيادة طبية ) ١-الفصل السادس
ه.التربوية والفنية، خاصة الموسيقية  

وبما أن تمويل هذه النشطة يتم ولو جزئيا بفضل المنظما ت الدولية، ليس هذا التنوع خالي 
من بعض المخاطر مثل التشتت، ولكن يبدو انه فدية ل مفر منها مقابل مبادرة طوعية أصيلة

ه.تنطلق غالبا من الصفر
عدد لقليل جدا من هذه الجمعيا ت تتلقى مساعدة من وزارة الثقافة أو من وزارا ت أخرى بل ي 

ولكن ل خشك. وجد حس منتشر بأن القطاع الغير حكومي ينافس القطاع العام  والعكس أيضاا
أن هذا القطاع  الجمعي هاش جداا، و يحتاج إلى الكثير من الحتضان، ويتطلب العديد من

ه.الحوافز المادية والمعنوية

إن الرعاية الثقافية ظاهرة جديدة في اليمن بدأ ت في: )  الغير بمتخصصة  (  المؤسسات الخاصة 
أوائل التسعينا ت، ولكنها مثيرة للغاية نوعاا ما، تمثل استمرارية لخشكا ل التضامن القديمة التي

وابرز هذه. كان يبادر بها تجار كبار أو صناعيين، لها أهداف ثقافية أو أهداف خيرية
المؤسسا ت برعاية رجا ل العما ل الحضارمة الذين اغتنوا من التجارة العالمية منذ زمان لقديم،

ه.ولكن توزع هذا النمط لليمن ككل
 في صنعاء لها مبنى يحتوي على مكتبة ولقاعة محاضرا ت، وكذلكبمؤسسة جابر عفيف  

وعلى الرغم من محدودية أمكانياتها. لقاعة اجتماعا ت مطروحة تحت تصرف اتحاد الكتاب
المالية تدير المؤسسة برامج ثقافية نشيطة مثل مؤتمرا ت ومعارض وكذلك تنشر سلسلة من

اليمنية  المنشورا ت في الداب والعلوم أنسانية، مثل وكذلك تمنح). باللغة العربية( الموسوعة
 ساهمت المؤسسة في المنالقشا ت العامة في صنعاء وخصوصا٢٠١١جائزة ادبية و منذ عام 

وساهمت أيضا في  التعبير الشعري بتنظيم عدة أمسيا ت وفي. في مواضيع المرأة والشباب
ه:دراسة الموسيقى من خل ل الندوا ت

https://www.facebook.com/alafiffoundation?fref=nf

 في مدينة تعز من لقبل عائلة١٩٩٦أنشئت هذه المؤسسة في عام :  بمؤسسة هايل سعيد   

https://www.facebook.com/alafiffoundation?fref=nf


، كانت المؤسسة  تعتبر مركزاا٢٠١٥لقبل أحداث عام . المقاو ل والتاجر احمد هايل سعيد أنعم
،)ثقافياا  هاما في تعز مع مكتبة عامة وهي الولى التي نفذ ت فهرستها بالحاسوب فى اليمن

وكانت المؤسسة تقدم جائزة  سنوية على مستوى عالي في مجال ت. وصالة عروض مسرحي
ه.متنوعة جدا بما فيها الدب والعلوم الجتماعية والنسانية  

http://www.al-saeed.net/

، تشجع البتكارا ت٢٠١٤هذه المؤسسة التي أنشأ ت في عام : للتختراع بمؤسسة ةحضربموت
يدعم المؤسسة رجل أعما ل. العلمية  للباحثين اليمنيين، في اليمن وفي المهجر وتقدم جوائز

ه ل.سعودي  الشيخ  سالم بن محفوظ  الذي يمتلك أيضا مؤسسة خيرية اخرى باسمه- يمني
خشك أن بعض هذه المخترعا ت يمكن ان تستفيد من التقنيا ت والمعارف التقليدية، او تفيدها

ه.مؤسسا ت خاصة
http://hadhramout-human.com/?news=

من تأسيس رجل العما ل عبد ال بقشان، يرسل طلبة :بمؤسسة ةحضربموت للتنمية البشرية 
ه.يمنيين للدراسة إلى الخارج  

http://hadhramout-human.com/?news=

هذه المؤسسة مركزة في مدينة المكل تجمع: بمؤسسة ةحضربموت للتراث والتاريخ والثقافة 
ه:اعيان من المدينة التاريخية، وكانت تنفذ مشاريع عديدة لقبل الحرب

http://www.almukallanow.com/.

وفى كثير من الحيان، تقدم هذه المؤسسة التي تتمتع بإمكانيا ت هامة خدما ت بديلة عن خدما ت
ه.إدارا ت الدولة، ل سيما في مجا ل الثقافة والتعليم .

الرعاية الخاصة للشركة الصناعية والتجارية الكبيرة تقليد جديد لقد استورد في الونةإن   

الخيرة في اليمن، خاصة من  لقبل خشركا ت أجنبية مهتمة بإخشهار أنشطتها الصناعية والتجارية 
وخشهد اليمن تطورا هاما في هذا المجا ل، ول سيما من.  عن طريق العلنا ت والمشاركة

ه.خل ل خشركا ت النفط والغاز الكبيرة  حتى أصبح مصدرا هام لتمويل المشاريع الثقافية

http://www.almukallanow.com/
http://hadhramout-human.com/?news=
http://hadhramout-human.com/?news=
http://www.al-saeed.net/


)العام والخاص(المؤسسات العلمية والفنية المتخصصة : الفصل السادس
_________________________________________

نقترح ـدناه بانوراما سريعة للمؤسسا ت العامة والخاصة الرئيسية النشطة في أبعاد مختلفة ل 
ه.لبحاث والحفاظ على التراث الشفهي واللمادي

موسيقىال- أ 
)وزارة الثقافة، صنعاء( اليمني  بمركز التراث الموسيقي

، اكتسب تدريجيا مجموعا ت هامة من التسجيل ت١٩٩٩ الذي أنشئ في عام هذا المركز ا 
مجموعة( لفة ٧٨لصوتية الموسيقية التقليدية، وخاصة مجموعة من المئا ت من السطوانا ت 

وجرد هذه المجموعا ت يختزن. وكذلك التسجيل ت الميدانية للباحثين الجانب) علي ابو رجا ل
، نفذ المركز مشروع حماية الغناء٢٠٠٩ الى ٢٠٠٦ومن . في لقاعدتي بيانا ت محوسبتين

الصنعاني بتمويل من منظمة اليونسكو والصندوق الياباني للتمويل، وكذلك من الصندوق
، التجئ المركز إلى٢٠١١بالنظر الى الصعوبا ت التي واجهها اليمن منذ . الجتماعية التنمية

استعما ل صفحة على الفيسبوك تقدم مختارا ت من التسجيل ت الصوتية والفيديو وصور
الموسيقيين، إضافة إلى أخبار ومعلوما ت هامة عن البحاث الجارية، المحلية والخارجية على

ه:الموسيقى اليمنية
https://www.facebook.com/pages/547933855236623

ولقبيل الحداث، كان المركز يخطط إنشاء. وما زالت هذه الصفحة خشاغلة بالرغم من الحرب
ومن المشاريع التي. مولقع على خشبكة النترنت، المشروع الذي كان لقد حظي بتمويل مخصص

وضعت مؤخرا أيضا التوثيق و الحفاظ على مساجل ت خشعر الدان في حضرمو ت، وإعداد
ملف وترخشيحها لدخالها  في لقائمة التراث الثقافي اللمادي، مع دعم من وزارة الثقافة ولكن

ه.للسف لم يتمكن المشروع من ان يتنفذ بسبب الحداث

 ( صنعاء(ورشة  صناعة العواد  
عدة سنوا ت كان السيد فؤاد القعطري  يصنع الل ت الموسيقية منها العود اليمني الوحيدمنذ  

، تعاون مع مشروع اليونسكو للحفاظ٢٠٠٩ و٢٠٠٦وبين عامي . الطربي/القطعة القنبوس
وللسف في. على الغناء الصنعاني الذي استطاع أن يمو ل تجديد أدوا ت الورخشة المتخصصة

ومع ذلك ما زا ل السيد. ، دمر ت ورخشته تدميرا كامل٢٠١٥خل ل القصف لمدينة صنعاء في 
ه.فؤاد القعطري مستعد أن يستأنف العمل فورا في حا ل تتوفر له الظروف

https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A/547933855236623


 جمعية المنشدين اليمنيين
انشئت هذه الجمعية في اواخر التسعينيا ت، وتجمع المنشدين الدينيين المهنيين العاملين في    

واستطاعت الجمعية ان تشمل. حفل ت الزفاف الخاصة، وكذلك يرافقون خشعائر العزاء والتأبين
جميع المدن الكبيرة في اليمن، وخاصة التي يوجد فيها تقاليد لقوية للنشاد الديني، مثل صنعاء

تلقت بعض الدعم من وزارة الشؤون الجتماعية ولكنها كذلك تعتمد على. وزبيد وتريم
مساهما ت من أعضاءها الذين يعيشوا بالكفاية بفضل هذه النشطة الفنية المحترفة أو الشبه

،)٢٠٠٤الكوع (وإلى جانب ذلك، تقوم الجمعية بأنشطة جمع التراث الغنائي الديني . محترفة
وتحاو ل الجمعية ان تحتفظ بطابع. فضل عن تنظيم مهرجا ت للنشاد الديني في لسنوا ت اللفية

هذا الفن الحي مع  وظائفه الطقوسية، وفي نفس الولقت تبرزه إلى مجا ل أوسع، مع اللتزام
ه:بمقاييس الجودة الفنية،  فمثل هذه المبادرة تجربة دينامية ممتعة ومثالية جداا

http://www.yemen-sound.org/yemen-sound/anasheed/muqabalat/alaqwa3.htm

)صنعاء(المركز الصحي الثقافي 
ا  الدكتور نزار غانم طبيب وهاوي للموسيقى، كان في١٩٩٢مركز الذي أنشئه في عام هذا ال

لبداية مجرد عيادة طبية  مخصصة للفنانين، ثم اصبح تدريجيا مركز تعليم الموسيقى وفنون
ه:اخرى

http://www.yemenna.com/vb/showthread.php?t=7506  

)صنعاء( البيت اليمني للموسيقى 

إن. ،  هو مركز لتعليم الموسيقى، وخاصة للطفا ل٢٠٠٧هذا المركز الذي أنشئ فى عام   ا 
)٢٠١٥سبتمبر (لتعليم لم يتولقف رغم الحرب    

 http://www.khabaragency.net/news36287.html

)عدن(بمركز العززاثني  
نسس على يد أسرة المرحوم علي العزاني الذي كان يعمل مهندس صو ت فيهذا ال مركز  تأ

عدن في الخمسينا ت، يقتني المركز عدة آلف من الخشرطة المغناطيسية من الخمسينا ت ، تمثل
بشكل  خاص أغاني المقاومة  في فترة الستعمار البريطاني، وكذلك الغنية العاطفية

والمطربين الكبار من نفس الفترة، مثل خليل محمد خليل، محمد مرخشد ناجي، محمد احمد
ه:لقاسم :

https://www.youtube.com/watch?v=hpNiy5aLAEE

https://www.youtube.com/watch?v=hpNiy5aLAEE
http://www.khabaragency.net/news36287.html
http://www.yemenna.com/vb/showthread.php?t=7506
http://www.yemen-sound.org/yemen-sound/anasheed/muqabalat/alaqwa3.htm


إن المقتنيا ت في حاجة ملحة. لقبل الحداث، لقد بدأ تعاون مع الصندوق الجتماعي للتنمية ل 
وخل ل الحداث في عدن حيث عانت حارة كريتر كثيرا من. ترلقيم المواد الصوتية وتوثيقها

ه. ولكن لم يتم تدمير المقتنيا ت٢٠١٥القتا ل والتحارب في ربيع وصيف عام .

الدب الشفهي- ب 
)صنعاء( بمركز عيدثنوت للحفاظ على الدب الشفهي    

"الملكة"سابقا تحت اسم ميل الذهب،  وعيدنو ت يعني ( ٢٠٠٦منذ تأسيس المركز في عام   
، كرس المركز نفسه لجمع الدب الشفهي الخاص بالنساء)باللغة العربية الجنوبية القديمة

الشعر، الحكايا ت، المثا ل، الغاني، الحنزورا ت، اللعاب، وذلك بشكل منهجي: والطفا ل
وتم ذلك بالتزامن  مع تدريب للعديد من الباحثين الشباب على. ومن جميع مناطق اليمن
تحت إدارة السيدة فاطمة البيضاني، الطبيب والباحثة، تعاون المركز. أساليب الجمع والتوثيق

مع مؤسسا ت ثقافية وعلمية مثل  المركز الفرنسي للثار والعلوم الجتماعية في صنعاء،
هذا المركز). باريس(والصندوق الجتماعي للتنمية، صنعاء، وكلية تدريب المعلمين العليا 

يقتني اللف من الوثائق القيمة التي تم جمعها بشكل تسجيل ت صوتية، صور الفيديو، صور
كما انه خشارك في العديد من الندوا ت في العالم العربي، في. فتوغرافية، نصوص المحادثا ت

انظر(ونشر كتب ومقال ت عديدة، جزء منها  ترجم الى اللغا ت الوروبية . أوروبا وأمريكا
)المراجع

http://phonotheque.hypotheses.org/1427  3

بعض الجمعيات المحلية والمتعددة الغراض- ت   
جمعيا ت عديدة محلية او خاصة بمنطقة معينة، وهي متعددة الغراض ولها أنشطةتوجد     

وسوف نذكر هنا لقليل القليل. ثقافية متنوعة، منها جمع ونشر التراث اللمادي وخاصة الشعر
منها

ممري  )بيت الفقيه(بمنتدى العع
نعممري في هذه  أنشئ هذا المركز في اوائل سنوا ت اللفية على يد السيد الباحث عبدال ال

ومن البداية، وضع المنتدى بين أهدافه الرئيسية جمع. المدينة الصغيرة والمنسية في تهامة
التراث  الثقافي للمنطقة، خاصة الدب الشفهي، واللهجة المحلية والموسيقى والرلقصا ت

http://phonotheque.hypotheses.org/14273
http://phonotheque.hypotheses.org/14273


الشعبية لقبيلة الزرانق، و على نطاق أوسع في منطقة تهامة الساحلية على البحر الحمر
نعممري (ولقام بنشر عدداا ل يستهان به من المنشورا ت . بكاملها ويدخل في). ٢٠٠٦، ١٩٩٣ال

اهتماما ت المنتدى دراسة الولياء الصوفيين الذين تقع لقبورهم موضعاا لزيارا ت واحتفال ت
كما نظم المنتدى حفل ت موسيقية جماعية وفردية للشعر الغنائي والرلقص في. خشعبية هائلة

.صنعاء وفى الخارج

إن منطقة يافع تقع في تضاريس جبلية  معزولة في الشرق الوسطي من  |:بمنتدى قبيلة يافع
ولها تأريخ. اليمن، وهي مصدر كبير للهجرة اليمنية في جنوب خشرق آسيا وفي منطقة الخليج

واستمر. حافل في الشعر يعود على اللقل إلى القرن السابع عشر مع الشاعر الكبير يحي عمر
لمنتدى لقبيلة يافع مولقع على). ٢٠٠٧ميلر (هذا التقليد الشعري في الهجرة المعاصرة 

النترنت، وهو منظم تنظيما جيدا، يمكن الدخو ل إليه بتسجيل خشخصي حسب المقاييس المعتادة
ونشر المنتدى مؤخرا المجلد الو ل لموسوعة خاصة بمنطقة يافع. على النت  

http://www.yafeau.net/vb/showthread.php?t=66323

جمعية تاريخ وتراث جزيرة سقطرى
 الستاذ إسماعيل سالم، لقام بعدة أعما ل ميدانية وجمعت مواد كثيرةهذه الجمعية التي أسسها

وتقتني العديد من التسجيل ت الصوتية. حو ل الموسيقى والدب الشفهي واللغة السقطرية
ولقد تمت هذه العما ل بدعم من السفارة الفرنسية وبالتنسيق مع باحثين من كلية. والفيديوها ت

ولقامت أيضا الجمعية بتنظيم مساجل ت خشعرية باللغة). باريس(تدريب المعلمين العليا 
ه.السقطرية، كما جمعت آل ت عمل وأدوا ت منزلية  تقليدية

)زبيد(جمعية أصدقاء المكتبة العابمة  

في هذه المدينة التاريخية التي أدخلت في لئحة التراث العالمية، لقامت هذه الجمعية  
بالمحافظة على المخطوطا ت المحفوظة في المكتبا ت الخاصة في زبيد، وكذلك بتأسيس مكتبة

ه:وإلى جانب ذلك، تنظم الجمعية مساجل ت خشعرية سنوية، خاصة للشعر العامي. عامة

https://www.facebook.com/groups/204678089633022/

المجموعات الثنوغرافية: التراث المحمول   -

https://www.facebook.com/groups/204678089633022/
http://www.yafeau.net/vb/showthread.php?t=66323


في اليمن أو ل متحف الثنوغرافي في السبعينا ت بمبادرة الباحثة الفرنسية كلودي فاين،أنشئ 
، نأغلق في بداية اللفية)بجوار المتحف الوطني(في صنعاء في القصر الملكي  دار السعادة  

وتم. وكان لوزارة الثقافة مشروع لتجديده، ولكن لم يتحقق. بسبب لقلة المكانية والصيانة
وتشمل هذه. تخزين المقتنيا ت التي تعتبر غنية جدا وذا ت جودة عالية في مكان مجهو ل

مثل(المقتنيا ت ملبس نسائية وذكورية وأدوا ت مطبخ وأدوا ت الزراعية وأدوا ت حرفيين 
كما... ، والثاث الكاملة لمجلس يمني تقليدي مع السجاجيد واللقمشة وأوالراغيل، الخ)البنائين

كان يوجد عدة متاحف صغيرة فى المدن التاريخية والسياحية، مثل في مدينة ثل، ومدينة
ولقد أنشئت هذه المتاحف بفضل جهود خشخصية من السكان في اغلب). المهرة(خشبام، والغيضه 

فل نعلم في الولقت الراهن أحوا ل هذه الجمعيا ت والمؤسسا ت. الحيان، بهدف تشجيع السياحة
وفى صنعاء أخر المبادرا ت تعتبر مبادرا ت خاصة،. المحلية، ول أحوا ل الحفاظ على مقتنياتها

ه:مع بعض الدعم من الدولة أحياناا .

)صنعاء(  بيت الموروث الشعبي  

أنشئت هذه الجمعية في بداية سنوا ت اللفية على يد السيدة اروى عبده عثمان، باحثة   
وافتتحت الجمعية كمتحف للحرف). ٢٠١٤والتي تولت منصب وزيرة الثقافة في عام (

والمقتنيا ت التي تتعلق  بالثقافة الريفية، تتضمن أيضاا في الولقت ذاته. والفنون الشعبية
، مع٢٠٠٩وفتح هذا المركز مولقع انترنت في عام . تسجيل ت موسيقية ومن الدب الشفهي

:دعم من السفارة الهولندية
http://www.nabanews.net/2009/22037.html

، لقد بدأ نشرها ولكنها لم تستمر بسبب الحداث السياسية منذالذاكرةمجلة علمية، كما أسست 
نسرلقت بعض المقتنيا ت اثر عدوان ضد . 2011 وفى الولقت الحاضر، نأغلق المتحف، و

ه.مقره

)صنعاء(صنعاثني بيت الموروث ال  
يقع هذا المتحف الصغير في  بيت تقليدي في المدينة القديمة، ويحتوي على العديد من

لقامت بإنشاء هذه المؤسسة. المجموعا ت، ملبس، عناصر تأثيث وعينا ت من التراث الشفهي
السيدة أمة الرزاق جحاف، باحثة وتساهم بوجه خاص على نقل المعرفة الفنية النسائية في

ه:الخياطة وغيرها من الصناعا ت اليدوية النسائية التقليدية

http://www.nabanews.net/2009/22037.html


https://www.youtube.com/watch?v=y5UC7Xnh4yE 

)وزارة الثقافة(مؤخرا، انضم بيت الموروث الصنعاني الى الهيئة العامة للمدن التاريخية 

التراث اليمني في المؤسسات العلمية الدولية: الفصل السابع 
_________________________________ 

الحفلت الموسيقية في الخارج

في التسعينا ت وسنوا ت اللفية ، كان يوجد عدد متزايد من المسارح في أوروبا في أماكن    
الموسم الموسيقي في معهد العالم: مختلفة ، استضافت مجموعا ت من الموسيقيين اليمنيين

. ٢٠٠٣والحفل ت في برلين و واخشنطن في عام;  ١٩٩٨-١٩٩٧العربي بباريس في عام 
الخيا ل تمت الحفلة الخيرة من هذا النوع في فرنسا خل ل  ٢٠١١ في باريس عام مهرجان : 

http://mcm.base-alexandrie.fr:8080/Record.htm?idlist=1&record=19109916124919271989

الرعاية الدولية في اليمن

في سنوا ت اللفية، كانت بعض السفارا ت تقدم مشاهد وحفل ت ثقافية يمنية من بينها العديد من 
موزاييك الموسيقى والرلقصا ت، على سبيل المثا ل  الذي نظمه المركز") الفسيفساء(" مهرجان

كما لقامت السفارة اللمانية بتنظيم  مساجلة خشعرية.  في صنعاء٢٠٠٠الثقافي الفرنسي في عام 
وتواصلت هذه النشطة بانتظام.  عاما على إلقامة العللقا ت الدبلوماسية بين البلدين٣٠بمناسبة 

.في سنوا ت اللفية، نظرا لتزايد اهتمام الجمهور الغربي بالتراث الموسيقي واللمادي اليمني
 التي كانت تجمع مثقفين يمنيينالحلقةوكذلك كان يوجد في صنعاء في نفس هذه الفترة جمعية  

وأجانب، نظمت عدة حفل ت موسيقية ومعارض فنية ، وكذلك نشر ت مجلة بنفس السم و من
ه.نوعية جيدة .

المجموعات الصوتية اليمنية المحفوظة في الخارج
- فرثنسا   

من اهم) جامعة نانتير بالقرب من باريس( مقتنيا ت مركز البحوث في الثنوموسيكولوجي تعد
المجموعا ت الصوتية اليمنية المحفوظة في الخارج، مع تسجيل ت للعديد من الباحثين منذ

http://mcm.base-alexandrie.fr:8080/Record.htm?idlist=1&record=19109916124919271989
https://www.youtube.com/watch?v=y5UC7Xnh4yE


ه:الخمسينا ت
)١٩٥١(مجموعة كلودي فاين    -

http://archives.crem-cnrs.fr/archives/collections/CNRSMH_I_1953_003/

- مجموعة جنفييف بيدوخشا
http://archives.crem-cnrs.fr/archives/collections/CNRSMH_I_2011_013/

 وحتى١٩٨١عة جان لمبر ت، التي تتضمن عدة مجموعا ت من التسجيل ت من عام مجمو 
.صنعاء، صعده، تهامة، حضرمو ت، والرياف المجاورة:   ، من مشارب متنوعة٢٠٠١

ه:وجزء كبير منها موجود على مولقع النترنت ومتاح لطلع الجمهور
http://archives.crem-cnrs.fr/archives/fonds/CNRSMH_Lambert/

ه:مجموعة خاصة مكرسة للغناء الصنعاني
http://archives.crem-cnrs.fr/archives/collections/CNRSMH_I_2002_020/

- مجموعا ت خشهرزاد حسن
http://archives.crem-cnrs.fr/archives/collections/CNRSMH_I_1986_002/ 

http://archives.crem-cnrs.fr/archives/collections/CNRSMH_I_1991_004/

نمين: - مجموعا ت حبيب ي
http://archives.crem-cnrs.fr/archives/collections/CNRSMH_I_1986_001/
http://archives.crem-cnrs.fr/archives/collections/CNRSMH_I_1996_013/

أرشيف الفوثنوجرام، بمتحف الثنوجرافي، برلين: لماثنياأ   - 

(عدة مجموعا ت من اليمن جمعها العالم الشهير هانس هيلفريتس على أسطوانا ت خشمعية 
ه.ولكن ل يمكن الستماع الى التسجيل ت في الولقت الحاضر، إل في برلين). ١٩٣٤

http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?
service=direct/1/ResultLightboxView/moduleContextFunctionBar.navigator.back&sp=10
&sp=Scollection&sp=SfilterDefinition&sp=0&sp=2&sp=1&sp=Slightbox_3x4&sp=12&sp

=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=0

١٨٩٨كانت البعثة اللغوية للكاديمية المبراطورية بفيينا التي بدأ ت في عام : النمسا- ا 
وما زالت  هذه. المهري والسقطري والهبيو ت: سجلت مقتطفا ت عديدة من ثلث لغا ت

http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultLightboxView/moduleContextFunctionBar.navigator.back&sp=10&sp=Scollection&sp=SfilterDefinition&sp=0&sp=2&sp=1&sp=Slightbox_3x4&sp=12&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=0
http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultLightboxView/moduleContextFunctionBar.navigator.back&sp=10&sp=Scollection&sp=SfilterDefinition&sp=0&sp=2&sp=1&sp=Slightbox_3x4&sp=12&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=0
http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultLightboxView/moduleContextFunctionBar.navigator.back&sp=10&sp=Scollection&sp=SfilterDefinition&sp=0&sp=2&sp=1&sp=Slightbox_3x4&sp=12&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=0
http://archives.crem-cnrs.fr/archives/collections/CNRSMH_I_1996_013/
http://archives.crem-cnrs.fr/archives/collections/CNRSMH_I_1986_001/
http://archives.crem-cnrs.fr/archives/collections/CNRSMH_I_1991_004/
http://archives.crem-cnrs.fr/archives/collections/CNRSMH_I_1986_002/
http://archives.crem-cnrs.fr/archives/collections/CNRSMH_I_2002_020/
http://archives.crem-cnrs.fr/archives/fonds/CNRSMH_Lambert/
http://archives.crem-cnrs.fr/archives/collections/CNRSMH_I_1953_003/


ولكن ليست مرلقمة أول يسهل الوصو ل إليها للعامة(التسجيل ت محتفظة في فيينا  .
http://www.phonogrammarchiv.at/

بالضافة الى بعض التسجيل ت الولى لليهود اليمنيين على يد ابراهام زفي إيدلسوهن في
ه: المتاحة في خشكل لقرص مضغوط١٩١٣- ١٩١١فلسطين في 

http://www.phonogrammarchiv.at/wwwnew/edition_e.htm#Gesamtausgabe

، من الضرورة تشجيع ترلقيم المقتنيا ت  والتوثيق لجميع تسجيل ت الموسيقى اليمنية فيوبالطبع
المؤسسا ت الكاديمية الغربية وضعها بين يدي الجمهور لنها ستمثل خشهود ثمينة جدما لعالم لقد

ول سيما من المهم تيسير الوصو ل إليها من لقبل. اختفى أو يكون في طريقه إلى الزوا ل
.الباحثين ولقدر المكان الى عامة الجمهور

 بمنظمة اليوثنسكو في اليمنثنشاطات

منها التصنيف(إلى جانب عمل اليونسكو الفاعل في مجا ل الثار والمدن التاريخية في اليمن  :
، لقامت المنظمة بمبادرا ت ل يستهان بها في)لثلث مدن تاريخية في لقائمة التراث العالمي

 بإدخا ل الغناء الصنعاني  في لئحة التراث٢٠٠٣فقد لقام اليونسكو في . مجا ل التراث اللمادي
وعقب هذا الحدث فقد لقامت المنظمة بتنفيذ برنامج). ٢٠٠٣(الشفهي واللمادي العالمي 

، مع دعم من صندوق اليابان٢٠٠٩ حتى ٢٠٠٦للحفاظ على هذا القالب الموسيقي من 
وسمح هذا البرنامج جمع مجموعة. للتمويل، وكذلك صندوق التنمية الجتماعية في صنعاء

كبيرة من وثائق حية لمشايخ مهمين لهذا الفن، كما سمح ترلقيم تسجيل ت لقديمة، وتشجيع
تصنيع العود اليمني ونقله إلى الجيل الجديد، وكذلك نشر إسطوانا ت وتسجيل ت لقديمة خاصة

)تقرير لحملة المحافظة على الغناء الصنعاني: الملحق " (الطربي"أو " القنبوس"للعود اليمني 

ومن ناحية أخرى، كلفت منظمة اليونسكو الدكتورة خشهرزاد حسن لقاسم ،بكتابة تقرير لتقييم
ولقد احتو ت هذه الدراسة أرخشيف. ٢٠٠٤أحوا ل المحفوظا ت السمعية البصرية في اليمن في 

تقرير:  ٢الملحق (الذاعة والتليفزيون في عدن وفي صنعاء، وكذلك المراكز المتخصصة 
مع أنه مر ت اكثر من عشر سنوا ت على). على الرخشيف الصوتية للموسيقى التقليدية اليمنية

تحرير هذا التقرير وأصبحت مخرجاته تجاوزتها عجلة التأريخ، لكنه يمكن ان يكون بمثابة
لقاعدة لعداد استراتيجية تراثية في المستقبل للحفظ على هذه الوثائق الصوتية بعد عودة اليمن

.إلى وضعه الطبيعي

http://www.phonogrammarchiv.at/wwwnew/edition_e.htm#Gesamtausgabe
http://www.phonogrammarchiv.at/


)٢٠١٥اكتوبر(الحالة الراهنة والةحتمالت المستقبلية : الفصل الثابمن  
________________________________________

عندما كتبت هذه الخطوط كان من الصعب تقديم اي تولقعا ت للمستقبل في اليمن، ناهيك عن  ت 
 وأصبح  الوضع٢٠١٤اذا كان الوضع السياسي غير المستقر بالفعل منذ صيف . راثه الثقافي

 هو الذى يعيق الداء الطبيعي للمؤسسا ت العلمية والدارية على٢٠١٥المني من مارس  
وعلى الرغم من ان التراث الشفهي  واللمادي ل يعانى مباخشرة من الدمار الحربي. الطلق

مثل التراث الثري والمباني التأريخية، إل بعض المؤسسا ت التي أنضنر ت مباخشرة، مثل ورخشة
الل ت الموسيقية في صنعاء ومباني الذاعة والتلفزيون في عدن، كما ، رأيناه سابقاا، ل خشك

ه.أن الحرب أثر ت عليها بأخشكا ل واسعة ومتنوعة، ولو بطريقة غير مباخشرة  

ال معظم مراكز البحوث والجامعا ت والجمعيا ت  والمؤسسا ت الخاصة أصبحت مغلقة أو أع 
ضاؤها مشتتين، والكثير في خارج البلد، والمجموعا ت محبوسة في ألقبية وموالقع الويب لم

ه.تعد مصانة إن لم تكن مغلقة لسباب عدة، الخ

احد الضرار البالغة التي سببتها الحرب إلى جانب الضرار المادية والبشرية هي دمار النسي 
ال بسبب ظروف المعيشة التي أصبحت صعبة للغاية ج الجتماعي، المدني والقروي، أو

وبما أن الكثير من التجمعا ت والفئا ت. خاصة لدى الخشخاص الذين في المنفى داخل البلد
نمن أدنى مستوى من التضامن. الحضرية او الريفية تطاير ت، ذلك النسيج الجتماعي الذي لقد أ

فالذي يسود هو السعي للبقاء.  في بداية الحرب، غالبا ما يتلخشى بقدر ما يتزايد مستوى العنف
على المد القصير على أسس فردية، أو الرجوع إلى التضامنا ت الجتماعية التقليدية، ولكن

إن العديد من الموسيقيين وغيرهم من الفنانين. مع موالقف جديدة تتميز بالجمود والتعصب
وهذا ل يعنى ان التراث الشفهي  مبعثر مع هؤلء السكان فحسب بل أيضا. اصبحوا في المنفى

ان أخشكا ل التعبير التي كانت تظل اكثر يقظة حتى ماض لقريب سوف تجد نفسها منفصلة او
ه.مبتعدة عن تجربة الحياة الوالقعية للجيا ل القادمة

نجمعت لقبل الحرب  سوفولكنه  على العكس من ذلك فمن الواضح ان المقتنيا ت التراثية التي 
إذ أنه سوف يلزم إعادة بناء. تمثل عنصراا هاما من اجل إعادة البناء للمجتمع بعد انتهاء النزاع

الذاكرة المشتركة التي ستسمح توليد الوعي بالستمرارية في العللقا ت الجتماعية،  وإعادة
بناء بعض التضامنا ت واللقليمية والوطنية، وذلك بالرغم من الصدما ت والنكسارا ت والكآبة



وعلى سبيل  المثا ل، إبراز مجموعا ت الخشعار والغاني التي. التي يتعرض لها المجتمع حالياا
مثل، يجيب ال ننسى أن الشاعر محمد القارة كان لقد ذكر. كانت تجمع كل اليمنيين لقبل النزاع

في احد لقصائده في القرن التاسع عشر أن جميع اليمنيين، زيديون وخشافعيون، يصلون جمعا
ه...في نفس المسجد، ولو بحركا ت لقليلة الختلف

والذي نحتاج إليه حاليا. ونحن الن من الصعب ان نصدر أي توصيا ت بالمكان ان تنفذ لقريباا
هو التواصل مع زملئنا الباحثين والمدرسين والمحافظين والفنانين الذين بقوا في البلد، ول

سيما لمساعدتهم على استمرارية العمل، خاصة على أدوا ت البث الرلقمي التي تسمح هذا
التواصل برغم من هذه الصعوبا ت، مثل التواصل بواسطة الشبكا ت الجتماعية، على سبيل

وفيما يتعلق بالباحثين والمحترفين او. المثا ل صفحة الفايسبوك لمركز التراث الموسيقي
الناخشطين الذين غادروا البلد فمن الضروري مساعدتها في البقاء على اتصا ل مع العالم

في بعض الحال ت ربما يكون من الممكن مواصلة العمل في المنفى بفضل تجريد. الكاديمي
ولو استمر ت. المحفوظا ت و المعطيا ت من طابعها المادي، الشيء الذي يسمح بعملية الترلقيم

هذه الوضاع للسف، سوف يلزم على المؤسسا ت الدولية ان تدعوا بعض الباحثين اليمنيين
على توثيق المجموعا ت الموجودة في الخارج، وخاصة في أوروبا

فهناك العديد من الهيئا ت العلمية الدولية والعربية التي تستطيع ان تشارك في هذا الدعم
الذي كلف  جان لمبر ت كضابط اتصا ل على مواصلة مع(المجلس الدولي  الموسيقى التقليدية 

 تقرير اليمن٤الملحق (مركز التراث الموسيقى وغيره من المؤسسا ت المتخصصة في اليمن 
ما زا ل يدعو الباحثين) في عنمانالذي مقره (من جهته، مجمع الموسيقى العربية ). ٢٠١٥عام 

كما ان المركز الفرنسي للثار والعلوم الجتماعية وكذلك. اليمنيين في الجتماعا ت العلمية
المركز المريكي للدراسا ت اليمنية ما زال متواصلين بنظرائهم اليمنيين، فيرجى من

.المؤسسا ت المتخصصة الخرى أن تدعو بعض الباحثين اليمنيين لللقامة وللدراسة في بلدهم
ه.كما ان يكن التواصل مع مندوب اليمن في اليونسكو مستمراا .

وعلى المدى الطويل، من الواضح ان التراث الشفهي واللمادي اليمني سوف يحتاج في المس 
وبهذا الصدد،. تقبل إلى العمل على الحفظ والحماية ووضع لقائمة الجرد داخل البلد وخارجها

العمل بالجمع: صالحة للغاية) ٢٠٠٠(ما زالت توصيا ت التقرير لبرنامج المم المتحدة 
والتوثيق، التنسيق بين القطع العام والقطع الخاص، التدريب للكوادر والتنسيق مع المؤسسا ت

نن الجهود الجبارة التي لقام بها كل المعنيين من الدولة، والباحثين  والمجتمع المدنيإ. الدولية
يجب ان تستأنف على نطاق أوسع ومع دعم اكبر من المجتمع الدولي وبإدراج تقنيا ت

ول خشك أن هذه النشطة سوف توفر عناصر مفيدة لعادة العمار. المعلوما ت بقلب العمل



الوضع الحالي ل. والتنمية الثقافية للشعب بكامله، بما في ذلك التنمية اللقتصادية والجتماعية
يمنعنا من البقاء يقظين ومستعدين  لستئناف النشاط العلمي والجمع  الميداني، متى تستوفي

ه.الشروط .

وبالنظر الى حالة الصراعا ت الحالية  يجب أن نفكر في المستقبل بكيفية إبراز وإخشهار     ا 
وهناك سؤا ل نظري ومنهجي يحتاج الى. لتراث الشفهي واللمادي بروح المصالحة الوطنية

ان طبيعة التراث الثقافي مجذرة في الولقائع المحلية واللقليمية فبالتالي يمكن أن: معالجة جدية
ينظر إليه أحيانا كعنصر يهدد الوحدة الوطنية، لنه لقد يشجع التمييز أو  والتفرلقة وضيق النظر

ولكن هذه المخاوف موروثة على حد بعيد من الفكر السياسي الوروبي الذي كان. التعصبي
بل بالعكس لقد). وخاصة فرنسا وروسيا(يحفز على مركزية الدولة في القرن العشرين 

نن هذا التنوع الثقافي  مصدر وثروة للوطن ووصيلة لتقوية أظهر ت التجربة في دو ل كثيرة با
فعلينا ان نحاو ل باي ثمن. التحامه، على خشرط أن يكن هذا التنوع يلقى احترام من الجميع

حماية هذا التنوع، ل سيما عن طريق الفصل، بقدر المكان، بين الثقافة والسياسة، وبين
ومن ثم ل بد من التفكير في أجراءا ت. والجتماعيا ت والجماليا ت، أي بين اللتزاما ت والحرية

محددة حتى يتم إعادة مشاركة ثقافية لكل الطراف في ساحة عامة وطنية، بدون طمس
ه.الختلفا ت اللقليمية والمحلية، ولكن أيضا بدون جعل هذه الخيرة نماذج للتمييز وللتشتت

، تم عقد العديد من العللقا ت الثقافية بين فئا ت من المثقفين١٩٩١منذ الوحدة اليمنية في  والفن 
انين ومن الشعب عامة بين صنعاء وعدن وحضرمو ت وتهامة وسائر المناطق وهي عللقا ت

كان تجار الخشرطة الكاسيت من مناطق مختلفةعلى سبيل المثا ل : لم تكن موجودة في السابق
يتبادلون بضاعتهم بدون مقابل نقدي لكي يسمحوا لكل أنواع الموسيقى أن تنشر في المناطق

وكان العديد من الشعراء والموسيقيين يتجولون في جميع أنحاء الجمهورية، ليس فقط. الخرى
فكان من المتولقع أن تشق هذه الحركا ت الجماعية الطريق أمام المزيد من. في العاصمة

التلحم  الشعبي والكتشافا ت المتبادلة في السياحة الداخلية، ومن ثم القيام بإنشاء سوق تجارية
وللسف فان الظروف السياسية لقرر ت أن يكن مصير اليمن خلف ذلك،. داخلية متلحمة

و ل.ولكن سيكون من الضرورة العودة الى هذه الليا ت الطبيعية والتلقائية للمصالحة العامة
خشك أنه سوف يكون للتراث الشفهي واللمادي حينئذ دوراا أساسياا يلعبه في هذه العملية

ه.المرتقبة .
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