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الرتاث واهلوية  رشفةأو وصيانة حفظ وتوثيق بحوث يفالكز ادور مر

 امركز السنابل للدراسات والرتاث الشعيب منوذج: الوطنية

 
 *إدريس محمد صقر جرادات

 
: سعت الدراسة لبيان دور مراكز البحوث في حفظ وتوثيقق وصقيانة وارشقفة التقراث ال قعبي الفي ق يني       الملخص

واسقتددمت الدراسقة مقنهح تحييق  الم قمون لادسقتناد        ،كنمقوج   ل اختيار مركز ال قنال  والهوية الوطنية من خال

الى الوثائق والصادر والوارد والم تندات وسج  الزيارات، وما كتق  نقن المركقز فقي الصقحافة المحييقة وشقب ة        

ميقة مقن خقالل تمقدي      وتوصيت الدراسة ندة نتائح نتائح، من لينها: م قاممة المركقز فقي المقاتمرات العي     .ادنترنت

أوراق نمقق  ولحققوث فققي مجققادت متنونققة المتعيمققة لققالتراث ال ققعبي، ونمقق  موتققت نيققى شققب ة ادنترنققت لتعمققي    

التققراث ال ققعبي، وحوسققبة المركققز ون ققاطاته وفعالياتققه نيققى ال مبيققوتر، وادخققال الت نولوجيققا فققي توثيققق التققراث    

لمركققز وأرشققفتها لنققاب نيققى ل اتققة الفهرسققة، والتن ققيق مققت   ال ققعبي، وجمققت المققواد العينيققة واتتنائهققا فققي متحقق  ا 

المراكز والماس ات المعنية وجات العالتة في ن ر ال ت  والدراسقات التراثيقة، واتتنقاب ال تق  والمراجقت التراثيقة       

تعمققي  اتتنققاب اصققدارات المركققز مققن تبقق  و ارة الترليققة ، ولتراثيققة خدمققة ليبققاحلين والدارسققينفققي م تبققة المركققز ا

، ئقرة التمنيقات الترلويقة والم تبقات    التعيي  نيى م تبقات المقدارب لعقد نر قها نيقى لجنقة المقرابة والتميقي  فقي دا         و

، التن قيق مقت الماس قات جات العالتقة    اتامة الندوات والمهرجانات وادحتفادت واديام الدراسقية وور  العمق  ل  و

 يتعيق لالتراث ال عبي الفي  يني. نمد لمابات مت الف ائيات ون رما نيى شب ة ادنترنت فيماو
 

 
 The Role of Research Centers in Preserving, Documenting 

and Archiving the Heritage and National Identity 

 
Edrees Mohammad Saqr Jaradat 

 
Abstract: The study has aimed at highlighting the role of research centers in 

reserving, documenting, and archiving the Palestinian folkloric heritage and national 

identity throughout selecting As-Sanabel Center as a model. The study has made use 

of the content analysis approach referring to documents, inputs and outcomes, files 

and visits record in addition to what has been issued on the center by the local press 

and internet. Among the most significant outcomes of the same study: Contribution 

by the center in scientific conferences through work sheets and research papers in 

various aspects that deal with folkloric heritage, A website has been created to 

generalize folkloric heritage, Computerizing the center in addition to its activities and 

events, Employing technology in documenting the folkloric heritage, The pictorial 

archive of the center shows 17.000 expressive and documentary heritage photo, 

Coordination with interested centers and organizations besides those relevant to 

publishing books and heritage studies, keeping heritage books and resources in the 

center's heritage library in an attempt to serve researchers and scholars, Organizing 

seminars and festivals in addition to celebrations, school days, and workshops in 

coordination with relevant organizations, and Conducting interviews with space 

channels on folkloric heritage and publishing them on the internet.  

                                                           
*
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 االطار العام للبحث
الع  تععمش لعار يعردي مد نع       ) تأسس مركز السنابل للدراسات والرتاث الشعيب يف بلدة سعع  

وتسجيل املركز يف وزارة  (اخلليل الرمحن وال  تعترب من البلدات العر ع  والعدمي  يف التار خ اإلنساني

كضععرورة ملعةيععات ا ت ععمش    (مركععز أثععاث )ا  1991/ ا أ عععاا  11األععع ا السلسععةيني  قعع  ردعع     

مجععمش وتيقيعع  املععيار النملر عع  املتعلععع  بععالرتاث الشعععيب :السلسععةيو و فععدر املركععز ا  قعيعع  مععا  لععي

وإجراء الدراسات الرتبي   واالجت اعيع  وع عل املسعي ات األكارمييع  واسعتة عات العرأ        ،السلسةيو

واسعتم ار إجعراء ونشعر  لععات     ،لعرتاث الشعيب واجلدوى االدتصار  ،ومجمش امليار ال زم  إلدام  متحع  ا 

سلسل  " لمي ال تنسى " يف الرتاث الشعيب السلسةيو وإصدار المتب وإدام  املععار  الرتاقيع  واملفرجانعات    

إصععدار دععاميم األماععار الشعععبي  وترمجتفععا ا  ل ععات  ،والنععدوات واملععت رات وااا ععرات وورل الع ل

قيع  والبحايع  االيع  والعربيع  والعامليع  لتحعيع  التععاوا واأل عدار         التنسي  ممش املراكعز الرتا ،أجنبي 

 إنتاج األف ا التيقيعي  للرتاث الشعيب وتيز عفا.،املشرتك 

نملرا للدور الاعايف املت يز الذ   عيا به مركز السنابل للدراسعات والعرتاث الشععيب ونشعا اته      

ممتععب املتسسععات الي نيعع  يف رلاسعع  السععلة   الساعلعع  ومسععا  ته يف رفععد الركعع  الاعافيعع  ، اعت ععد  

   .املركز متسس  و ني  أ لي 

ا ل  السصلي  املتخصص  يف الدراسات االجت اعي  والعرتاث   -تصدر عن املركز جمل  السنابل  

/ا يف وزارة اإلعع ا السلسعةيني  وررر عا إرر عس جعرارات ، و عا       47الشعيب وال  ق عل ردع  تسعجيل    

وصععدر منفععا عععدة أعععدار وك ععا أصععدرت وزارة الرتبيعع  والتعلععي  السلسععةيني  ،ر   يئعع  قر ععر استشا

   .تع ي ا  س ح بادتناء ا ل  يف ممتبات املدارم الميمي  واخلاص 

و عي  مركز السنابل ورل الع ل واللعاءات الرتاقي  والندوات واملفرجانات واملت رات ،  يث  

املر عيا   ظل السلة  الي ني  السلسةيني  برعا   األخ الرليس أداا املركز مت ر العضاء العشالر  يف

   . اسر عرفات

ك ععا يععارر املركععز يف مفرجععاا ليععالي رمضععاا الععذ  نمل تععه وزارة الاعافعع  السلسععةيني  ،      

ويععارر يف مفرجععاا ار ععام للاعافعع  والسنععيا يف بيعع  لعع  ومفرجععاا التيجيععه الععي و والسياسععي يف   

  .عدة يفارات تمر   وتعد ر ترديميا ، و صل املركز على

البلد ع    –وبدعية من مركز السنابل للدراسات والرتاث الشعيب مل العي متسسعات بلعدة سعع       

واجل عي  اخل    ، وجلن  الزكاة ، والنار  الر ا ي ل جت اع معمش وفعد اللجنع  الي نيع  السلسعةيني       

مت االتساق أا  ميا معر نار  اليينسمي  للرتبي  والاعاف  والعليا لتأسيس ركن نار  اليينسمي ،  يث

يف داع  مركز السنابل ، وأا تنتدب كل متسس  عضيا ميالفا يف النار  للع عل علعى قعيع  أ عدار     

   .ومبارئ منمل   اليينسمي العاملي  بالتنسي  ممش اللجن  الي ني  السلسةيني 

 :وميمن تلخيص السياس  ال  اتبعفا املركز على النحي التالي

سععام اشععاعر اجل ععا   السلسععةيني  العع  تعععيض زاعع  االنتسا عع  العع  كععارت أا تعصعع     اإل  .1

 .باليجير السلسةيو

املركز وليد صحيح مععافى للخعربات املخزنع  وااعاوالت اجلعارة واالجتفعارات البنعاءة فمعاا املصعب           .2

  .الذ  التع  فيه الروافد

أ دًا. فمان  املشارك  بالمتابع  يف   نار  اجز مينمش  مشارك  اجل يمش يف نشا ات املركز فليس .3

أو يف مفرجانعات ونعدوات وا تسعاالت وأ عاا رراسعي  أو       ا ل  أو الدراس  الرتاقي  أو املشعارك  السنيع   

 .تدر ب

فماا  ،ف   عت د على مصارر  زبي  أو سياسي  أو ذات تأق ات أ د يليجي  ،الت ي ل املالي املستعل .7

تعراث  -ه من العيض ق  جناح أ  من التمت ت السياسي  السئي   النجاح يف جتفيز املركز ومحا ت

 .-للج يمش وفلسةني فيق اجل يمش 
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العيعاا   املنعي   الرغب  واالستعدار العيعي للبدء يف الع ل وتيفر العناع  المامل  واا  بيعع  الع عل   .5

 .به خيدا املصلح  الي ني  واملصلح  العام 

فصار جبدة تصب فيه الروافد السلسةيني  من كل اجتعا   ولد املركز من ر   الرتاث السلسةيو  .1

 .ليست ر العةاء

روح االنت اء والع ل اجل عاعي والتسعاني معن اجلنعير ا فعيلني العذ ن  عجعز اللسعاا ععن ذكعر              .4

نيعا   ويمر   ملا أبدو  من روح دتالي  عالي  يف الدفاع عن تراث  ذا الي ن ال الي وبعذل  اسعتحعيا  

   .يني العز والمرام 

 

 مشكلة الدراسة:
اكتسب البا ث اربات من اليعاة االجت اعيع  والبحايع  معن اع ر قر عر   لع  السعنابل         

متسسعات ا ت عمش    وإرارة مركز السنابل للدراسات والرتاث الشعيب دي سعع ع دات وقيعع  معمش    الرتاقي 

ذ  مفعد السعبيل ملتابعع  سع      االي واملراكز البحاي وامل  ملات واملعدمات والت ذ   الراجعع  األمعر الع   

  .الع ل لدراس  وادمش املركزوكذل  امل  ملات ال  كاا رس بفا أو  سجلفا عن وجير مشمل  ما

تصير إرارة املركز آللي   ل مشاكلف  ومعاناتف  العيع  ال  تتسع  أ يانعا باالبابيع  وأاعرى      -1

   .بالسلبي 

ت مش االي من املصعار   الةاللع  اجلار ع     تذمر العد د من أصحاب مراكز البحيث ومتسسات ا  -2

 والاابت .

على الرغ  من اجلفير ال  تبذ ا السلة  الي ني  السلسعةيني  معن أجعل االرتععاء وتةعي ر األراء ،       -3

 :وجفير املتسسات املدني  والعيمي  ومتسسات ا ت مش املدني أرى إ  العصير  ت ال ما  لي

 ست رار   يف الع لإياع  جي من التذمر والشميى من اال.  

            الض ط النسسي نتيجع  املصعار   الةاللع  يف ظعل الملعرور االداصعار   الصععب  الع   عر بفعا

 املتسسات.

 
 أسئلة الدراسة:

 قاور الدراس  االجاب  على االسئل  التالي :

 ما املرا ل ال  مر بفا املركز من  يث النشأة والتأسيس و يمليته التنملي ي  االرار  ؟ .1

 ر اصدارات املركز يف تعز ز ا ي   الي ني ؟ما رو .2

 ما وجف  نملر ا يئ  االرار   واالستشار   يف مس ة مركز السنابل؟ .3

 ما وادمش امل ارسات السعلي  من فعاليات وانشة  يف تمر س ا ي   الي ني ؟ .7

 
 :دراسةحدود ال

 ردر البحث وامماني  تع ي  نتالجه يف  يء اادرات التالي :

 أ دافه ورسالته ونشا اته. ،ي يعي :وتتض ن امارسات املركز وفعالياتهالدور امل -1

مركعز السعنابل للدراسعات والعرتاث      -إرارة ومعيظسني -الدور البشر  : عتصر البحث علعى اعضعاء   -2

 .الشعيب وا يئ  االستشار   لل ركز وأصدداء املركز واملنتسعني من ادماته
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ا ول ا عع  3/3/1991ز السععنابل مععن تععار خ تأسيسععه  الععدور الزمنيعع :  تنععاور البحععث مسعع ة مركعع   -3

 ا.22/9/2224

 

 الدراسةأهداف 
 قعي  اال دار التالي : دراس  إ فدر الت

 كش  اجليانب ال  ختدا االغرا  االجت اعي  والسياس  العام  لل ركز.-1

نعةاع الرواتعب  رراس  مس ة املركز يف ظل الملرور الصعب  ال  مير بفا ابناء يعبنا من انتسا   وا-2

 والصار واجلدار الساصل.

 التعرر على وادمش امارسات مركز السنابل كن يذج لل باررات الذاتي . -3

التيصل ا  جم يعع  معن االجعراءات الع  معن يعأنفا تسعيعل الع دع  بعني مركعز السعنابل وا ت عمش             -7

 االي.

 االدصى.التأر خ ألع ار املركز يف ظل السلة  السلسةيني  وانتسا   -5

 

 :الدراسةاهمية 
رراسع  بمعر علعى  عد علع        يالدراسات العليل  ال  تتنعاور  عذا املي عيع، ففع    من  تعد  ذ  الدراس  .1

 البا ث.

 رجى أا  عةي  ذا البحث إ عاف  عل يع  ا  املمتبع  االيع  الع  تستععر ا  ماعل  عذا النعيع معن            .2

 الدراسات.

 استسارة املعنيني من  ذا البحث وتةبيعاته. .3

 العاء الضيء على نشاط  ذ  املتسس  والتعر  لتجرب  املباررة الذاتي . .7

 تيقي  العال  واملعةيات والنشا ات ال   عيا بفا املركز. .5
 

 :الدراسةمصطلحات 
يف ا عاالت   "املتسسع  الع  تتعي  إجعراء الدراسعات والبحعيث وتععد   االستشعارات         :بحيثالمركز  .1

معن دعانيا املةبيععات والنشعر      1   واالنسعاني  وغ  عا".من معارة    االجت اعي  والاعافي  واالدتصار

 ا الصارر عن وزارة االع ا السلسةيني .1995السلسةيو 

 ي كعل معا  نتععل معن السعل  ا  اخللع  يف كعل جيانعب اليعاة املار ع  واملعني ع              :الرتاث الشعيب .2

رب جعزء معن املعيروث الضعار      والذ  ميال ا ص  املعارر واملشاعر والتجارب الياتيع  العذ   عتع   

 و تةير ممش تةير ا ت مش.

" ال  وعي أفرار اجل اع  بصسات مشرتك  مشحين  باملعاني والعيا   ل نت اء  :ا ي   الي ني  .3

 ".للج اع  و ست ر  ذا الشعير عرب الا ر ا  املستعبل و عزز االنت اء اليه

 

 :الدراسةمنهج 
من ا ر قليل اليقعال  واملسعتندات املتعلعع      -ااتيى-امنفج قليل املض ي تعت د الدراس  

اي يع البحث باإلعت ار على املارة املمتيب  من كتب وجرالد ودصالد يعر   وصير ورسيمات وما 

  -1-كتب عن املي يع."
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 أدوات البحث:
اال ععع ع والرجعععيع ا  السعععج ت والتععععار ر واليقعععال  والمتعععب الصعععاررة والعععياررة لل ركعععز  

االريي  اخلاص به وما صعدر عنعه معن كتعب واصعدارات ومةبيععات ونشعرات ومعا كتعب عنعه يف           و

 ا.1/9/2224-ا3/3/1991الصح  وا  ت وما نشر عنه على يبم  االنرتن  من 

 

 مصادر البحث:
النشرات والمتعب والتععار ر والسعج ت واريعي  مركعز السعنابل ومعا كتعب ععن املركعز يف            

 عروءة واملرلي  ويبم  االنرتن .الصحاف  املمتيب  وامل

 

 خطة البحث 
مصعارر    .اإل ار العاا الذ   ش ل املعدم  ، مشمل  البحعث ، أ  يع  البحعث ، أ دافعه ،  عدور       -1

 وأرواته ، ومصةلحاته.  

  .الدراسات السابع واالرب الرتبي  -2

 العين  وا ت مش واألراة. -إجراءات الدراس  -3

 عر  النتالج وقليلفا. -7

 تالج والتيصيات.منادش  الن -5

 دال   املراجمش واملصارر. -1
 

 عرض النتائج وتحليلها
بعد مجمش البيانات واال  ع على سعج ت املركعز ومراسع ته معن صعارر ووارر وسعجل العزوار        

وما كتب عن املركز يف الصحاف  االي  من معروءة ومس يع  ومرلي  وما نشر على يبم  االنرتن  

ميمن االيارة ا  املرا ل ال  مر بفا املركز معن  يعث النشعأة والتأسعيس     ول جاب  على اسئل  الدراس  

 ، وك ا  لي:و يمليته التنملي ي  االرار  

 

 المراحل العمرية للمركز  أوال:
 ،بدأت السمرة تراور إرر س جرارات لتشميل جلن  لتيقي  الرتاث الشعيب يف البلدة: مر ل  التأسيس -1

ا بتخصعيص زاو ع   و ركعن معن      1997  ع  يف سعع  يف الععاا    وتعدا بةلعب اةعي إ  اجل عيع  اخل   

فععاا   ،اجل عي  للرتاث الشعيب وكاا رر ا يئع  اإلرار ع  بأنعه ال  يجعد متسعمش لتنسيعذ  عذ  السمعرة        

فتععدا   ،إرر س جرارات بي مش األسس واأل عدار والعر ى العامع  لتأسعيس مركعز للعرتاث الشععيب       

يص مركز ثيث للدراسات والعرتاث الشععيب قع  ردع      بةلب إ  وزارة األع ا و صل على ترا

استجاب  ملعةيات الشعب السلسةيو والذ  تعر  تراقه للة س والتفي عد   1991/ 3/3بتار خ  /ا أ11

 15/2/94ك ا مت تعد    لب لرتايص جمل  باس  السنابل ومت تسجيلفا رمسيعا بتعار خ    ،واالندقار

يف ممتب املتسسات الي نيع  التعابمش  يئع  الرلاسع  يف     /ا وك ا مت تسجيل املركز  47وق ل رد  

مد ر عع   -ا ك ععا مت تسععجيل املركععز يف وزارة الدااليعع     1/7/1991-خ -/ا2175راا اهلل قعع  ردعع   

 .الشئيا العام  وممتب أمن املتسسات يف األجفزة األمني 

يعفارة العيالرة    بعد خما  عس  وِلد  ذا املركز السلسعةيو ومت الصعير علعى    :مر ل  التابي  -2

من وزارة اإلع ا السلسةيني  وأاذ اليليد  مرب رو عد ًا رو عدًا  يعث مت تشعميل أسعرة ترععى  عذ         

االستشععار   املمينعع  مععن أبنععاء  ععذا الععي ن الرالععمش مععن ختصصععات عل يعع           اليليععد و ععي ا يئعع   
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ي  وأكارميي  وتربي   فمانع   ركع  اإل ععاع مجاعيع  أعةع  رفععا وزمعًا لل ركعز يف النفع         

سر عًا و مذا صار املركز بيدرا فلسعةينيًا جت عمش عليعه سعنابل العي ن وتععدا املركعز إ  األمعاا         

 .فصارت إجنازاته اكرب من ع ر 

 مرب املركز و تعدا ليأاذ ميدعه الرالد ثيث أصبح  السنابل س  ًا متعدمًا  :مر ل  التةي ر -3

ني  العربيع  اإلسع مي   يعث مت و عمش     يف معرك  الدفاع عن الرتاث واإلنسعاا والضعارة السلسعةي   

اةعع  تفععدر إ  تةععي ر األ ععدار واألراء واملسععتيى واخلععربات والة ي ععات واإلجنععازات وتسميعع      

وإا يعاء اهلل سعير نصعل إ  ا عدر مف عا كانع         ؛الصعيبات واملعيعات ال  تع  يف  ر ع  التععدا  

 .-المل ا أا تضيء لع  ا  ملييا مرة من أا تلعن  -الععبات والياجز 

كانعع  اآلمععار ثجعع  التيدعععات مععن  يععث االنتشععار والتيسععمش األفعععي  :مر لعع  التيسععمش واالنتشععار -7

والرأسي يف الاعاف  والضارة والرتاث العربي والسلسعةيو وكعاا زلعزار انتسا ع  األدصعى مساجئعًا       

ياتيع  الييميع    ودي ًا  يث أرى إ  ارتبار اإل عاع الركي ليادمش الاعاف  والياة االجت اعيع  وال 

لإلنساا السلسةيو و مذا رالنا يف يرنع  األمل انتملارًا للخ ص من  ذا المابيم و ي اال عت ر  

السلسعةيو  نعتسض معن     أال أا  الر العنعاء ،البي ض الذ  جا  على صدر فلسةني ععيرًا  ي ل 

والععدم لنعا مف عا     إا ال عد لنعا ك عا أا فلسعةني     ،رمار  ر عه و نفض فيق الذرى حملععًا وم عرراً  

 ار الزمن وعمل   التضحيات و مذا نبععى علعى األمعل الععارا بعيالرة فجعر الر ع   عذا الشععب          

العملي  أبن  ذ  األم  الرالع  اخلالدة ونسعت ر معمع  وبمع  جنعدر مععا  تعى نصعل يعا   ال عد          

 املشرق على ربيع فلسةني وإا غدا لناظر  در ب.

 
  الهيكل التنظيمي للمركز ثانيا:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسم توضيحي للهيكل التنظيمي ملركز السنابل للدراسات والرتاث الشعيب 

 المركز مدير

 تحرير المجلةهيئة  الهيئة االدارية الهيئة االستشارية

 المدير االداري والمالي

 مبرمج البيانات المحاسبة والمالية العالقات العامة السكرتيرة
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  العامة للمركز األهداف ثالثا:
عم  مركز السنابل للدراسات والرتاث الشعيب منذ النشأة إ  قعيع  جم يعع  معن األ عدار     

 :تت ال في ا  لي

 .  بالرتاث الشعيب السلسةيومجمش وتيقي  امليار النملر   املتعلع-1

إجراء الدراسات الرتبي   واالجت اعيع  وع عل املسعي ات األكارمييع  واسعتة عات العرأ  واجلعدوى        -2

 .االدتصار  

 .مجمش امليار العيني  إلدام  متح  الرتاث الشعيب-3

 .نسا استم ار إجراء ونشر  لعات سلسل  وإصدار المتب ال  تتناور تراقنا الشعيب لمي ال ن-7

 .إدام  املعار  الرتاقي  واملفرجانات والندوات واملت رات وااا رات وورل الع ل-5

 .وداميم األمساء وترمجتفا إ  ل ات أجنبي  ،إصدار داميم األماار الشعبي -1

 .التنسي  ممش املراكز الرتاقي  والبحاي  االي  والعربي  والعاملي  لتحعي  التعاوا واأل دار املشرتك -4

 .إنتاج األف ا التيقيعي  للرتاث الشعيب وتيز عفا-1

 .إصدار جمل  السنابل للرتاث الشعيب-9

 
 رسالة المركز  :رابعا

مركز السنابل من املتسسات السلسةيني  الع  تسعا   يف معركع  الصعراع علعى العرتاث، و عي        

الرتاث الذ  كعار أا  ضعيمش    و ي بيدر فلسةيو ب مش ،س ح مشارر يف الدفاع عن تراث األباء واألجدار

فيج مش الرتاث جب يمش أيماله وتنةل  حني جمت عنعا يف رسعال  وا عح      ،بني مار ات العصر و  يا الييا

 .وال مستعبل له ومن الما ي له ال ا ر ،بأا تراقنا الشعيب  ي  ي تنا الي ني 

 عل أجيالعه   ورسعالته معن عةعاء ونتعاج  عذا الشععب العملعي  ععرب مرا          ستلف  املركز إبداعهو

ور ل املركز يف مس ته ا ع  السلسعةيو يف التصعد  لمامعل حمعاوالت التزو عر والة عس و         .املتعادب 

 .التفي د وسرد  وتشي ه تراث األباء واألجدار األصيل

مركز السنابل منم  وإلعيم  و عي نافعذة فلسعةيني  أو بدا ع  ميمعن اال ع ع منفعا علعى          إا  

 .واالتصار بني األجيار ذات اجلذور العربي  واإلس مي    التياصلبيدر الرتاث السلسةيو لتحعي

فنفيعب جب يعمش الشعرفاء واملخلصعني لعي نف  وااعافملني        ،إا الدفاع عن الرتاث واجب مععدم  

على تراث يعبف  املسا    يف ع ليع  مجعمش وتيقيع  وتع عي  العرتاث ومسعاندة مسع ة املركعز لتحعيع           

 .أ دافه

 
  أقسام المركز :خامسا

الدكتيرا  يف اإلرارة الرتبي   معن    د ر املركز الدكتير إرر س جرارات الاصل على ررج  :اإلرارة-1

 .و ساعد   يئ  إرار   من االكارمييني واملفت ني بالرتاث الشعيب ،جامع  عني لس يف مصر

إلدام  املتحع    من   ن أ دار مركز السنابل مجمش امليار العيني  واألروات الرتاقي : متح  السنابل-2

فعت  عر عفا يف مدرسع  محعزة بعن       ،الشعيب ومت عر   ذ  ااتي ات يف األنشة  املدرسي  واجلامعيع  

 ،مدرس  بنات صسي  الااني  ، مدرس  ع عرو بعن مسععير    ،مدرس  ذكير ربيح  الدجاني ،عبد املةلب

ااتي ات ركنًا  امًا يف ويمل   ذ   ،مدرس  ميسى بن نص  ،اجل عي  اخل    اإلس مي  يف بو نعي 

أسععبيع فلسععةني الرابععمش الاعععايف مععن  -ليععلافتتععاح نععار  السععنابل للرتبيعع  والاعافعع  والعلععيا وجامععع  اخل 

ومدرسعع   ععدى  -العععروب  -ا وجامعع  بيليتيمنيعع  وكليععات فلسععةني التعنيع   5/3/2227 - 21/2/2227

للتخر ب نتيج  ع ليات التنعل اما  اتتعر    ذ  ااتي و .املدارم العنعير   -عبد النيب األساسي 

 دا بإرارة املركز علعى و عمش  عذ  ااتي عات يف البلعدة العدميع  يف اخلليعل يف مععر التيجيعه السياسعي           
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والي و ولمن ظرور البلدة العدمي  و ال  منمش التجير املست ر  ال  روا تنسيذ أنشة  امعا أ عةر   

 :املتح  لتحعي  ما ليدد أدي  و.  سع يف لنعل حمتي ات املتح  إ  معر مركز السنابل

    نشععر العلعع  واملعرفعع  خلدمعع  ا ت ععمش وتةععي ر  وفععتح  فععاق املعرفعع  واالتصععار والعععر  والدراسعع

 .والتعلي  والرتفيه

           أا  ميا مصدر تعلي ي لمل فئعات ا ت عمش واألفعرار املتخصصعني اللعذ ن  تعامعل معفع  للتعر ع

 .بالعارات والتعاليد والعي 

 ر العي  العاررة على تيجيه السلير وتنملي  الع ل من ا ر اليادمش الذ  نعيشه والتعامل اكتشا

 ممش املستجدات بني أصال  السمر ومعةيات العصر.

  تعي   االتصار والتياصل باجل فير وا ت مش االي والعربي والعاملي 

 

ات الععدفاع األز ععاء واللععي  أرو،األروات امليسععيعي ،املسرويععات،املةرزات :أمععا حمتي ععات املتحعع   ضعع  

 .الصعير السنيع    ،المتابع  علعى الجعر والنععيل ودةعمش الع لع       ،املخةي ات،والت اقيل والمتابات العدمي 

 -2-.يفارة قبيتي  لألر  وامليروقات املار    ي   الشعب.، وخزوا الاعايفامل، وذاكرة األم  فاملتح 

بع  متخصصع  يف العلعيا االجت اعيع  والعرتاث      ع عل املركعز علعى تأسعيس نعياة ممت      :ممتب  السنابل-3

ك ععا تضعع  كتبععًا   ،وقتععي  املمتبعع  علععى كتععب ومراجععمش ورور ععات وميسععيعات   ،الشعععيب والرتبيعع 

وإصدارات المتاب االيني للتسفيل على الةلب  والبا اني للحصير على املعليمات فالعراءة غذاء العروح  

نملعاا اإلفعارة معن اعدمات     أمعا   .ن ي  املعرف  والاعاف وزار الععل ورعام  للحضارة وتفذ ب لل شاعر وت

  :املمتب 

 (.ماعدا  لب  املدارم يف السرتة الصبا ي )مساء  1-3تستح املمتب  من الساع  -أ

 .تستعبل املمتب  البا اني والدارسني و لب  اجلامعات واملعا د بشمل ااص-ب 

 -3-(.عارةاستخداا المتب واملراجمش راال املمتب  فعط )ليس لإل -ج 

قع  يععار أمع  معجزتفعا المتعاب جعد رة أا       -نمل  مركز السنابل معر ًا للمتعاب   :معر  المتاب-7

اا معن المتعب الد نيع  والاعافيع      يف داع  مركز السنابل  يث مت عر  أربمش مئ  عني -تفت  بالمتاب

واالجت اعيعع  والرتبي عع  والمتععب اخلاصعع  بععالرتاث واملععدا والعععرى السلسععةيني  و سعععى املركععز لع ععل    

اشارك  رور النشر والتيز مش والبا اني واملتلسني  يث ميمن مراسل  املركعز   معر  كتاب سني 

 . لل شارك  يف معار  دارم  إا ياء اهلل

 ضعع  العسعع  الصععير الرتاقيعع  السنيعع  علععى يععمل براو ععز اسععا ات : صععير الرتاقيعع ركععن السنععيا وال-5

فالصععيرة أبلعن معن المعع ا أ يانعا، ومياععل  عذا العسعع       ،متنيعع  إلظفعار الةععابمش اجل عالي لرتاقنععا الشععيب    

  .ليدالعارات والتعا ،الاروة الزراعي  واليياني  ،الع راا ،الياة الةبيعي  -ا االت املتنيع  للرتاث 

كاا السماا ددميًا  بنيا البييت بعد دةمش الجارة إل يالف    :)العر ش ( -العصر -منةرة السنابل -1

إ يعاء لعرتاث اآلبعاء     المسعرة،  ومزروعاتف  وكان  تعرر بعاملنةرة أو العصعر أو السع ة أو    وإ ياء أغنامف 

 AL-Snaple السعنابل  واألجدار ع ل املركز منةرة السنابل على يمل منيذج دصر لتمعيا معفعى  

Cafe  ،.  وسير تض  مركز ك بييتر واير 

الر ع  الشعردي   -ع ل املركز علعى جت يعمش معليمعات  عير الشعفداء       :ركن الشفيد والع ل النضالي-4

من  يث مماا االستشفار وتارخيه و ليع  االستشعفار معن سعن       -اافمل  اخلليل الباسل  ك ر ل  أو 

 .ا ومت ع عل دال ع  ااصع  بفع     2227ول ا ع    .تعى سعن  السعني وأربعع     أل  وتسمش مئ  وست  وق قعني   

النععار  واملعععدني والرجععيع إ  متسسعع  أسععر  -ك ععا ع ععل املركععز علععى رصععد دال عع  بأمسععاء اجلر ععى 

ك ا عم  املركز  .الشفداء يف وزارة الشئيا االجت اعي  ااص  في ا  تعل  جبر ى إنتسا   األدصى

والذ ن ممايا عشر سعنيات وأكاعر يف السعجيا واملععتع ت اإلسعراليلي        جت يمش دال   األسرى اارر ن

والشخصيات ال  فصل  أمنيًا من وظالسفا من ِدبل اال ت ر أو فر   عليفا اإلدامع  اجلرب ع  كعذل     

إعععدار دال عع  بالعيععارات يف املتسسععات األ ليعع  والشعععبي  والعيععارات اليظيسيعع  واإلرار عع   عع ن وزارات    
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دععاا املركععز بتيقيعع  الشعععارات الي نيعع  النضععالي   ويعع  والعيععارات التنملي يعع  الزبيعع  السععلة  الي ن

كعذل  تيقيع  املفرجانعات واال تسعاالت      .املمتيب  على األسيار واجلدراا اإلستنار   بالتععاط صعير  عا   

 ومياكب الشفداء واملس ات بالصيرة العار   والسيد ي  سب اإلممانيات املتيفرة. 

و عي داعع  عامع  تسعتخدا      ( ض  املركز داع  أبعار ا )أقنا عشر مرتًا يف ست  أمتار :و دداع  األجا-1

لع ل املعار  الرتاقي  والمتب وععد الندوات وااا رات وورل الع عل واألمسعيات الاعافيع  والشععر       

و عي ر ععياا يععيب  ععععد فيعه اجللسععات العامع  و ععي أيعبه احم عع  يععبي   ععت  فيفعا  ععل مشععاكل        

 عي  وسفرات تراقي  أسف   يف إغناء جترب  املركز يف تيقي  الرتاث الشععيب  يعث  ع   العاعع     إجت ا

وزار ا كا  من األمساء والشخصيات ال   ا ملسعات  ،بني جنباتفا لعاءات وندوات فمر   وأربي  وتراقي 

  .على وادمش يعبنا العملي 

 

 مسيرة مركز السنابل الهيئة االدارية واالستشارية في راء وأقوالوا وجهة نظر
مت االتصار ممش اعضعاء ا يئع  االرار ع  واالستشعار   ملركعز السعنابل والةلعب معنف  أا  متعب          

كععل وا ععد مععنف  وجفعع  نملععر  وع دتععه اركععز السععنابل و رسععل كتاباتععه علععى العنععياا الرب ععد   

 لل ركز او عرب الساكس، وكان  املراس ت على النحي التالي:

 يئ  عن ع دتف  اركز السنابل ع د  تةيعي  خلدم  الرتاث الشعيب.قدث معمل  أعضاء ا  -1

رارت معمل  االراء عن الي  التعرر على املركز من ا ر تيجيه الدعيات أو املشارك  يف النعدوات   -2

 والنشا ات ال   ععد ا املركز او من ا ر المتاب  يف جمل  السنابل ال  تصدر عن املركز.

  اقراء زوا ا جمل  السنابل من ا ر المتاب  والنشر فيفا.سا   دس  كب  منف  يف -3

 معدم  وتصد ر المتب الصاررة عن املركز.-ددا دس  منف  الصدارات املركز -7

رراسع   -كان  اجت اعاتف  الرمسي  بفدر قر ر ا ل  أو ع ل ت ذ   راجعع  لنشعا ات املركعز    -5

 .-تعيي ي 

ر عر والعذ  رتعاج ا  جفعد وودع  معن  يعث        قدث بعض منف  عن صعيب  ورد  الع عل يف التح  -1

 ال ربل  والتنعي  والتفذ ب والتعد ل.

أيار مجيمش أعضاء ا يئ  جبفير معد ر املركعز وبالنشعا ات الساعلع  ورور عا يف التعأق  علعى العرأ           -4

 .العاا

 

 التراثية الوطنية دور اصدارات المركز ومديره في تعزيز الهوية
  عع ع علععى اصععدارات املركععز باعت ععار منععيذج بةادعع   اعت ععد البا ععث منفجيعع  حمععدرة ل  

واملي عيعات   ،ورار النشر، وعدر الصعسحات  ،وسن  النشر ،السفرس  من  يث اس  املتل ، وعنياا المتاب

 ال  تناو ا المتاب من ا ر ففرم ااتي ات.

عشعر   تصدر عن املركز جمل  رور   تصدر كل ق ق  يفير مرة  يث صعدر أقنعا  : جمل  السنابل -1

بععد   1994فصعدر الععدر األور يف  ز عراا     ،مةبيعا وعشر ن عدرا على يعبم  االنرتنع    عدرًا منفا

 و يئع  قر عر،   ومت تشعميل  يئع  إستشعار   لل جلع      .الصير علعى تعرايص معن وزارة اإلعع ا    

 وكان  تععد االجت اعات الدور   كعل ق قع  يعفير معرة أو اجت اععات  ارلع   سعب اال تيعاج        

 .عدرا 22ا وصدر منف

صعدر ععن املركعز دعرص ك بيعيتر      )أدعراص مدجمع (:    سعنابل تراقيع   : سلسل  سنابل املي يبني -2

مض يط    صير تراقي  فني  تشرح وتي ح عن املركعز وإصعداراته واألروات الرتاقيع  والعرر     

 ،سنعيا الزراع  والييانات والعارات والتعاليعد والع عارة السلسعةيني  وال    ،واملفن والصناعات الشعبي 

ك ا مت نسخ األغاني الشعبي  والرتاقي  والي ني   .واملدا السلسةيني  ونشا ات املركز وفعالياته
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 Auto  والععرص  ع عل مبايعرة بععد إراالعه يف الم بيعيتر بربنعامج        ،والسلملير   وأغاني نسالي 

run. 

الذ   ض  الصير ال    عم  املركز على إعدار األريي  املصيرالرتاقي : االروات  -األريي  املصير  -3

و ضعع  األريععي  صععير الشخصععيات النضععالي  والسياسععي    ،تععربز الةععابمش الضععار  لشعععبنا املعةععاء 

والرعيل األّور من املتعل ني يف البلعدة وصعير املخعات  ووجفعاء العشعالر والمتعاب واألربعاء والبعا اني         

ادميا يف تركيا واجلفار املععدم  واملع ر ن وامل رتبني الذ ن ددميا ادمات مل يس  للبلدة والذ ن 

وصععير الشععفداء والبيععيت العع   ععدم  السععباب أمنيعع  ا وثجعع  البنععاء بععدوا تععرايص واملسععاجد      

واملدارم واملراف  العام  وصير املناسبات والسعاليعات بفعدر أا تمعيا مرجععًا للبعا اني والدارسعني       

 .الصير ذات الةابمش الشععيب والرتاقعي   و لب  العل  وتيقيعًا ملرا ل التةير والنفض  الع راني  ااص 

 .كذل  الع ل على تيقي  تراث أمتنًا ا يد وإبراز اليجه الضار  لبلدنا العر   يف التعدا

أ دى بعض الرسامني والسنانني جم يع  من المار معات ات اخلاصع  اركعز    : كار مات  السنابل -7

دعاا املركعز بتج يعفعا لنشعر ا يف كتعاب      و .معربة عن نشا اته وفعالياته السنابل وجمل  السنابل

اجلععافرة معن تعر ديميعا وحم عد  امعد        باس  كار مات  السنابل ومعنف  رسعاا المار معات  حم عد    

 .املشو من الشييخ وعارر الي يل من  لحير وغ   

 يعث دامع  أسعرة     ،لي ات فني  تشميلي  للسناا إمساعيل مضي  معن  لحعير  : و ي سنابل فني  -5

بانتعاء جم يع  معن اللي عات السنيع  ذات املعدلير الرتاقعي السعو ومت إراا عا علعى          مركز السنابل

سيعيا املركز بةبعفا يف كتاب ر ل اس  سعنابل  و يف أدراص مدجم ،جفاز الم بييتر وتسر  فا 

كععذل  دامعع  بعععض السنععانني بتزو ععد إرارة املركععز   ،فنيعع  مععن  عع ن سلسععل  سععنابل املي ععيبني 

التشميلي  أ ع ا   من اخلليل والسنان  وومنف  السناا التشميلي عيسى عبيد بلي ات فني  لنشر ا

 جاز  والسنان  فاتن البةض من اخلليل والسنان  نيفه الصيص من رورا ولي ات فنيع  للخةعاط   

عبد املنع  دباج  معن تعر ديميعا والسنعاا حم عد املشعو معن الشعييخ والسنعاا أنعير أبعي عصعب  معن              

 . لحير

أ عدى جم يعع  معن المتعاب واألربعاء نتعاج أد مفع         : إبداعي  ااص  بالسنابلدصص ومسر يات  -1

وسعيعيا املركعز بنشعر ا  ين عا تتعيفر       على يمل دصص ومسر يات تتعلع  اركعز السعنابل   

ومت نشر ق ث مسر يات تراقي  علعى ميدعمش املركعز علعى االنرتنع  و عي        اإلممانات املار   املتا  

 .يف زاو   مسر ي  السنابل ---ي نسي ددميه تا ، ومسر ي  ومسر ي  الل ،مسر ي  أبي كسي 

فمعاا  عت     ،صعدر ععن املركعز جم يعع  معن بةادعات املعا عدة       : بيسع  كعاررز   -بةادات املعا عدة   -4

على يمل بةاد  معا دة ك عا مت إصعدار ق قعني صعير ة      سحب غ ر كل ا ل  الصيرة الرتاقي 

   .ولي   فني  لسنانني تشميلني تراقي 

اصدر مركعز السعنابل رز نامع  اناسعب   لعير يعفر رمضعاا املبعارر         : كي  رز نام  رمضااإمسا -1

 .وتيز عفا على املتسسات وا يئات الرمسي  والشعبي  واألفرار

دام  رالرة األريي  يف مركعز السعنابل بإععدار نشعرة تعر سيع  ععن بلد ع         : نشرات عن البلد ات -9

نسعخ  وتيز عفعا بتعار خ     املسعتعبلي  ومت  باعع  ألع     سع  من  يث النشأة واإلجنازات والتةلعات

ك ا مت إعدار نشرة تعر سي  ععن بلد ع  بعو نععي  وإجنازاتفعا ومشعار عفا وتةلعاتفعا         ا.11/2/1991

 .و باع  أل  نسخ  وتيز عفا

ع عل املركعز علعى جت يعمش النمع  سعياء معن المتعب          والةرف  والزورة والسعزورة: النمت  الشعبي   -12

ونشعر ا علعى    لنشرات أو من عام  النام يف مل  ااص بفا على أمل نشر ا يف كتعاب وا  ت أو ا

 و زورة وفزورة. ميدمش املركز على االنرتن  يف زاو   نيارر و رال 
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 اصدارات المركز تقييم
سا    االصدارات يف تعز ز االنت اء للفي   الي ني  من ا ر البحث يف جيانعب متنيعع  معن العرتاث     -1

 لسلسةيو.الشعيب ا

ع ل  وزارة الرتبي  والتعلي  السلسةيني  علعى اصعدار كتعب تع عي  ملمتبعات املعدارم بادتنعاء  عذ          -2

 االصدارات نملرا لدور ا وفالدتفا الرتاقي  والرتبي  .

تعتععرب  ععذ  االصععدارات مرجعععا للبععا اني و ععاليب العلعع  و لبعع  الدراسععات العليععا مععن املاجسععت             -3

 والدكتيراة.

  ذ  االصدارات  لب  اجلامعات يف مشار مش خترجف  يف مي يعات وختصصات متنيع .استخدا -7

نساذ االصدارات من املمتبات االي  رليل على الةلب عليفا، وكذل  اعارة  باعع  معملع  اصعدارات    -5

 املركز.

 أاذت  ذ  االصدارات ركنا أساسيا يف زوا ا املعار  الرتاقي  ومعار  المتب.-1

 لل سا    يف تعز ز ا ي   الي ني . ت ع  أعة  رورا  ذ  االصدارات ذ  العيامل جم

 

 واقع الممارسات الفعلية من فعاليات وانشطة في تكريس الهوية التراثية والوطنية:
  ثيث ورراسات وأوراق ع ل يف مت رات عل ي 

       لتععى الرتبعي    جيانب تسعيل املناخ التنملي ي يف املعدارم الميميع ا وردع  ع عل دعدم  ملعت ر امل

بعنععياا "حنععي مدرسعع  فاعلعع " الععذ  نمل ععه دسعع  االرارات الرتبي عع  يف مد ر عع  تربيعع  اخلليععل يف      

 ا.21/5/2224

   إعدار ر.إرر س جرارات معن مركعز    -ميداني  رراس  -و ل النزاعات يف فلسةنيالصلح العشالر

ملععت ر رور التععار خ  ا ثععث دععدا  3/1/2224-2 -اخلليععل-سععع -السععنابل للدراسععات والععرتاث الشعععيب  

فعرع  -الشسي  يف الساظ علىا ي   الي نيع  السلسعةيني  العذ  نمل تعه جامعع  الععدم املستي ع        

 رفح ومجعي  الاعاف  والسمر الر يف اانيينس.

  إععدار: ر  -الدالل  الرتبي   لأللعاب الشعبي  السلملير   يف فلسةني رراس  وصسي  قليلي  ميداني. 

ثث ددا ملت ر رور -سع -مركز السنابل للدراسات والرتاث الشعيب -اتإرر س حم د صعر جرار

-التار خ الشسي  يف الساظ على ا ي   الي ني  السلسةيني  الذ  نمل ته جامع  العدم املستي ع  

 ا.3/1/2224-2فرع رفح ومجعي  الاعاف  والسمر الر يف اانيينس

  ل معدم  لل عت ر ا ندسعي االستشعار  الاالعث يف     املضاف  والععد العربي يف الرتاث الشعيب ورد  ع

 ا.7/11/2229بي  ل  بتار خ –دصر املت رات 

   العذ  نمل عه دسع      الرتاث الشسي  يف املصنيعات العشي كيرد  ع ل معدم  ملت ر الرتاث الشعسي

 ا.2229الل   العربي  يف جامع  بي  ل  
 

 االستنتاجات
 أ  فا: اجات، مناالستنتتيصل  الدراس  ا  جم يع  من 

مسععا    املركععز يف املععت رات العل يعع  مععن اعع ر تعععد   أوراق ع ععل وثععيث يف جمععاالت متنيععع     -1

 املتعلع  بالرتاث الشعيب.

 كتابا يف الرتاث الشعيب السلسةيو. 13صدر عن املركز -2

 جت اعي .عدرا من جمل  السنابل املتخصص  يف الرتاث الشعيب والنيا ي اال 22صدر عن املركز -3

وع ععل صععسح  علععى يععبم  التياصععل     ع ععل ميدععمش علععى يععبم  االنرتنعع  لتع ععي  الععرتاث الشعععيب       -7

ونشعر أابعار ونشعا ات املركعز وفعالياتعه علعى ععدة ميادعمش نشعر          والييتيعيب    -السيسبير-االجت اعي

 المرتوني  ووكاالت أنباء وأابار.
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 .ل مربمج البياناتمن دب  يسب  املركز ونشا اته وفعالياته على الم بييتر-5

 .-أجفزة مس يع  ومرلي -اراار التمنيليجيا يف تيقي  الرتاث الشعيب-1

 أل  صيرة تراقي  معربة وتيقيعي . 14االريي  املصير لل ركز بلن -4

 مجمش امليار العيني  وادتنالفا يف متح  املركز وأريستفا بناء على بةاد  السفرس .-1

 املعني  وذات الع د  يف نشر المتب والدراسات الرتاقي .التنسي  ممش املراكز واملتسسات -9

 ادتناء المتب واملراجمش الرتاقي  يف ممتب  املركز الرتاقي  ادم  للبا اني والدارسني.-12

تع ي  ادتناء اصدارات املركز من دبعل وزارة الرتبيع  والتعلعي  علعى ممتبعات املعدارم بععد عر عفا         -11

 رالرة التعنيات الرتبي   واملمتبات. على جلن  العراءة والتعيي  يف

ادام  الندوات واملفرجانات واال تساالت واال اا الدراسعي  وورل الع عل بالتنسعي  معمش املتسسعات ذات      -12

 .وتعد   رراسات وأوراق ع ل لل ت رات العل ي  الرتبي   والرتاقي  الع د 

ورا ي عات    لعع  إذاعيع    32ومت بعث   املسا    ممش إذاع  وتلسز عيا فلسعةني بربنعامج سعفرة يععبي      -17

 .واذاعات وحمةات تلسزة حملي  وعربي 

وعلعى   ععد لعاءات ممش السضاليات ونشر ا على يبم  االنرتن  في ا  تعل  بالرتاث الشعيب السلسةيو-15

 .ميدمش  يتييب

 نيع    ذ  السعاليات واالنشعة  واالصعدارات لل ركعز سعا    وتسعا   يف تعز عز االنت عاء وا ي ع  الي        

 ومن ال ما ي له ال  ا ر وال مستعبل له.
 

 التوصيات
و مش برنامج و اة  تعلي ي  تربي   لتعز ز اال ت عاا بعالرتاث الشععيب معن دبعل العدوالر الرمسيع          -1

 الميمي  ومتسسات ا ت مش املدني وتسعيلفا.

ط الشخص ببيئته تعز ز اال ت اا اجاالت الرتاث الشعيب ألننا يف ظرور أ يج ما نميا فيفا إ  رب -2

وظروفععه اايةعع  مععن اعع ر و ععمش اةعع  وبرنععامج اع مععي عععرب االذاعععات والتلسععزة االيعع             

 والسضاليات.

 ع ل برامج تمنيليجي  حميسب  لتع ي  الرتاث الشعيب. -3

 تعز ز رور التمنيليجيا وتيظيسفا يف ادم  الرتاث الشعيب. -7

 ة  الرمسي  لل راكز البحاي  يف الرتاث الشعيب.تيف  الدع  املار  وامليزانيات اادرة من دبل السل -5

انتداب ميظسيا من السلة  الرمسي  للع ل يف املراكز البحايع  أسعية بعيزارة الرتبيع  الع  تنتعدب        -1

 ميظسني للع ل يف مراكز الرتبي  اخلاص  وتشرر عليف  وتيفر الدع  املالي   .

  والعاملع  يف جمعاالت العرتاث علعى مسعتيى      تنسي  الع د  بعني املراكعز البحايع  واملتسسعات املفت ع      -4

الععي ن، وععععد اجت اعععات رور عع   عع  لتبععارر اخلععربات وتعععد   الت ذ عع  الراجععع  لع ععل املراكععز   

 البحاي .

أا تتح ل وزارة االع ا والاعافع  املسعئيلي  بتعبو اصعدارات املراكعز البحايع  وادتنالفعا وتيز عفعا          -1

 لسةني واارجفا.على املتسسات واملراكز املعني  راال ف

 

 المقترحات:
إجعراء رراسعع  معارنع  بععني نشعا ات وفعاليععات املراكععز البحايع  املفت عع  بعالرتاث الشعععيب واملراكععز       -1

 املفت   باملرأة والةسل واملدعيم  من الدور املاحن  االجنبي .

يف إجراء رراسات قليلي  لل راكعز البحايع  الرتاقيع  يف فلسعةني وامارسعاتفا معمش مراكعز ثايع           -2

 الدور العربي  الشعيع  والدور األجنبي .
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املدا ت والع ليات واملخرجات ليادمش املراكز البحاي  ،ع ل رراسات باستخداا منفج قليل النمل  -3

 الرتاقي  يف فلسةني.

 إجراء رراسات وع ل مسي ات واستة عات رأ  لل ج ت والدور ات املتخصص  يف الرتاث الشعيب.  -7

 
 قائمة الهوامش

المواند والمراح  -ظر د.محمد نبيدات ود.محمد ألو نصار ود. نميه المبي ين:منهجية البحث العيميأن -0

 ." 01م صفحة0991،دار وائ  لين ر 0ممرر دراسي في جامعة المدب المفتوحة،ط-والت بيمات
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م، ال انة 1/6/2111، وحيمة مت راديو أجيال نن متح  ال نال  لتاريخ 04،صفحة5و4، نمود 03515العدد

 صباحا صمن لرنامح من أجيالنا".  0445
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 المراجع

نبققد العزيققز ألققو مققدلا:دور الماس ققات التراثيققة فققي الحفققاع نيققى تراثنققا ال ققعبي، مجيققة التققراث      

 م.0991كانون ثاني  29والمجتمت،العدد 

 م الصادر نن و ارة ادنالم الفي  ينية.0995تانون الم بونات والن ر الفي  يني 

المواند والمراح  -منهجية البحث العيمي:ه المبي يند.محمد نبيدات ود.محمد ألو نصار ود. نمي

م 0991،دار وائقق  لين ققر  0ممققرر دراسققي فققي جامعققة المققدب المفتوحققة،ط    -والت بيمققات

 01صفحة

لحقث تدقر  ممقدم لجامعقة      -حوسبة مركز ال نال   :ديما البدوي ،شروق ألو دية ،رامي الع اونة

 .م2113الديي  -لولت نيك في  ين 

لحقث تقدم لجامعقة المقدب      -اسة أنظمة المعيومات اةدارية فقي مركقز ال قنال     در –محمد الم ني 

 م  2113المفتوحة تمو  

متحققق  ال قققنال  فقققي الدييققق  محاولقققة لحفقققظ التقققراث الفي ققق يني مقققن ال قققياع، جريقققدة المقققدب       

وحيمة مت راديو أجيال نن متح   ،04صفحة،5و4نمود  ،03515م، العدد3/6/2111

  صباحا صمن لرنامح من أجيالنا". 0445م، ال انة 1/6/2111ال نال  لتاريخ 

سهرة شعبية مت إجانة في  ين، نن دور المراكز التراثية والماس ات فقي حفقظ وتوثيقق التقراث     

 م00/6/2111م اب لتاريخ 00-9431ال عبي ال انة 

أليقام  نرض ونمد ل تاب األلعاب ال عبية الفي يورية الفي  ينية جريقدة ا  -الدكتور رشدي األشه  

 .00ص 349العدد  .م 02/02/0996

العقدد   .م 1/9/0995جريقدة الحيقاة الجديقدة     ،أحمد نمر لصيية تقرابة فقي كتقاب األلعقاب ال قعبية     

 .1ص 09

العقدد   .م 2/01/0995جريدة الحيقاة الجديقدة    ،ترابة في كتاب األلعاب ال عبية :يوس  الترتوري

 .0ص  44

مجيققة التققراث والمجتمققت كققانون ثققاني    ،لعققاب ال ققعبية نققرض ل تققاب األ -نبققد العزيققز ألققو مققدلا  

 .043 - 039/ ص 21م العدد 0996



 51  2102 (،5) 3مجية األكاديمية األمري ية العرلية ليعيوم والت نولوجيا،  -أماراباك
 

حزيققران  0العققدد  ،مجيققة ال ققنال  ،تققرابة فققي كتققاب ال قق  العرلققي ال ققعبي   ،أحمققد نمققر لصققيية 

  .م0999

جريقدة الحيقاة    الدكتور إدريقس جقرادات يتحقدث نقن توايق  الت نولوجيقا فقي ت قوير التقراث فقي          

أجققرا المماليققة تح ققين    .20 - 21ص  .م 29/0/0996لحيققاة اللمافيققة  الجديققدة ميحققق ا 

 .ياتين

العقدد اللالقث    ،مجيقة الهقدمي   ،طريق ال موخ إلى تريقة ال قيوخ ليباحقث القدكتور إدريقس جقرادات      

 .مجية غير دورية صادرة نن لجنة م اجد شباب ال يوخ ،م 0996آجار 

ص  ،302العدد  ،م 0/1/0996لحياة الجديدة جريدة ا -مركز ال نال  ليدراسات والتراث ال عبي 

9. 

مجيقة المهنقدب الفي ق يني     ،حوار مت مدير مركز ال نال  ليتقراث ال قعبي حقول العمقارة ال قعبية     

  .14 - 13م الصادرة نن نمالة المهندب ص  0991شباط  41العدد 

يقاة الجديقدة   يوم دراسي في سعير حول الم اب الع ائري لرناية الرئيس ياسر نرفات جريدة الح

 .493العدد  ،1ص ،م 29/02/0996

العدد  ،م 0990مجية التراث والمجتمت ت رين أول  -نرض نبد العزيز ألو مدلا  -مجية ال نال  

 .029 - 020 ،ص ،32

 .م 01/1/0990جريدة المدب  ،فو  طالبة من جامعة الديي  لم المة مركز ال نال  اللمافية

 .06م العدد األول ص  0991ة ال نال  حزيران مجي -كتاب ال   العرلي ال عبي 

 .0ص 010العدد  .م 2112مجية البيادر ال ياسي حزيران  -حوار مدير مركز ال نال  ليتراث 

جريقدة الصقنارة    ،استددم الت نولوجيا الحديلة في حفظ التراث ديعني التميي  من تيمته الح قارية 

الفي ققق يني إدريقققس جقققرادات   أجقققرا اليمقققاب مقققت لاحقققث الفي يقققور   ،5ص ،م4/2/0991

 .الصحفي نبد المع ي  امدة

 
 


