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تـوطئـة
نش هذا ام ُؤلَف ي وقت يرزخ الراث الثقاي امادي و غر امادي ي سوريا تحت وطأة خط ٍر بالغ ،و حيث تتعاظم قوة التهديد
يُ ر
اتجاه التعبرات الثقافية أكر فأكر .ي هذا السياق امحفوف بامخاطر ،حيث التوترات وامواجهات ُمستعرة ،تلتزم اليونسكو اتجاه الشعب
السوري من أجل الحفاظ عى تراثه الثقاي ما يرمي إى الكفاح ضد تدمر نصبه التاريخية ،و اإتجار غر امشوع بآثاره ،و ضياع امارسات
و امهارات التقليدية لبلده.
ِ
نش بالتشارك بن اليونسكو و بن امعهد الفرني للشق اأدى ،و يسلط
«ح ررف امعادن ي حلب  -اإرث و ال رخلرف  »-هو مؤلَف يُ ر
الضوء عى امهارات امرتبطة بحرفة التعدين التقليدية التي تتوارث من جيلٍ إى آخر ي حلب .هذه امدينة امص ّنفة ضمن الراث العامي
ٍ
توصيف مهنة الح ّدادين ،و حرفيي ال ُنحاس و الرونز،
اب فاد ٍح بفعل التقاتل .يحتوي هذا الكتاب عى
من ِقبل اليونسكو التي تعرضَ ت لخر ٍ
و امب ّيضن الحلبين .كا يرذكر أيضً ا اأدوات امستخدمة ،و مختلف مراحل الصنع ،فضاً عن ُمح ررفات و متاجر الحرفين .قس ٌم كب ٌر من سكان
ٍ
مارسات عن أجداده .لكن من أجل بقاء الرات الثقاي غر امادي
حلب كان قد ف ّر ،مع اأسف ،من امدينة حاماً معه ما كان قد توارثه من
عى قيد الحياة و قاباً للتوارث من جيل آخر ،وهو الذي يد هذه الجاعات بشعو ٍر بالهوية و بااستمرارية ،يتوجب أن ُيارس بانتظام.
يُشكّل هذا امبدأ أساس إتفاقية اليونسكو ،ي العام  ،2003من أجل الحفاظ عى الراث الثقاي غر امادي ،الرامي إى حفظ امارسات
و التمثّات و التعبرات و امعارف و امهارات .إن الحفاظ عى الراث الثقاي غر امادي يعني تأمن لعبه دو ًرا فاعاً ي حياة اأجيال الراهنة.
يُشكّل الراث الثقاي غر امادي وسيلة قوية للقدرة عى الصمود و اانتعاش ،التي يكن أن تفيد السكان امتررين ،ي ظروف امواجهات
عى وجه الخصوص .ي دعمها حاية الراث الثقاي غر امادي و امارسات الحرفية ،عى وجه الخصوص ،امهددة راه ًنا ي قابليتها عى
الحياة ،تتع ّهد الدول الدفاع عن الحقوق الثقافية لجاعاتها و احرام التنوع الثقاي لبلدانها.
هذا امؤلّف هو مساهمة قيمة ي الحفاظ عى هذا الراث امه ّدد غر امادي.

فر ِ
انسسكو بانداران
نائب امدير العام للثقافة امؤقت

