اجتماعات مجعية القنفذة حلفظ الرتاث
اجتماعات اجلمعية:
زقِ االدتُاع

ايّٛٝ

ايتازٜخ

2

ايجالثا٤

ٖ1438/6/8ـ

ايصَٔ
د

ع

30

9

عدد احلاضسٜٔ

(  ) 18مثاْ ١ٝعػس عطٛا.

عدد ايػا٥بني

(  ) 32اثٓإ ٚثالث ٕٛعطٛا.
فكسات االدتُاع

ّ

املهإ

ًَخٛظات

َهتب ٖ ١٦ٝايطٝاحٚ ١اآلثاز

َط ٍٛ٦ايتٓفٝر

1

ايتكد. ِٜ

د .ضعٛد أب ٛبهس ايصًٜعٞ

2

تعسٜف باجلُع. ١ٝ

أ /إبساٖ ِٝبٔ عً ٞايفك٘ٝ

3

ْظاّ اجلُع. ١ٝ

4

اضتعساض ايال٥خ.١

ًَخٛظات

أ /ذلُد عبد ايسمحٔ باَٗدٟ
د .ذلُد بٔ عً ٞاملطعسٟ

التوصيات:
ّ

ايفكسات

2

ايتكد. ِٜ

ايتٛص١ٝ
قدّ ايدنتٛز /ضعٛد أب ٛبهس ايصًٜع ٞايًكاَ ٤بتد٥ا باحلُد ٚايجٓاَٚ ، ٤سحبا
بايصَال ٤اير ٜٔيبٛا دع ٠ٛاجلُعٚ ، ١ٝحطسٚا االدتُاع ايتأضٝط ٞهلا زغِ
َػاغًِٗ  ،نُا قدّ ايعرز عٔ ايرَٓ ٜٔعتِٗ ظسٚفِٗ عٔ حطٛز ٖرا ايًكا. ٤
بعد ذيو أثٓ ٢عًَ ٢هتب ٖ ١٦ٝايطٝاحٚ ١اآلثاز بكٝاد ٠األضتاذ /ذلُد بٔ
حي ٢ٝاملتخُ ٞالضتطاف ١املهتب ٖرا ايًكاَ ٤جُٓا ي٘ ٚيصَال ٘٥حطٔ االضتكباٍ
ٚنسّ ايطٝاف. ١
تً ٢ذيو تعسٜف َٛدص عٔ احملافظٚ ١اتطاعٗا ٚ ،احتٛاٗ٥ا عً ٢نجري َٔ
املٛزٚخ اير ٟملا خيسج إىل ايٓٛز بعد إال بعض اجلٗٛد ايػخص َٔ ١ٝبعض أبٓا٤
احملافظٚ ، ١بك ٞايهجري حبٝظ األدزاج ٚ ،أثٓ ٢عًَ ٢تبين ايفهس ; ٠يتصبح ٚاقعا
ًَُٛضا ٜتعاٜػ٘ أبٓا ٤احملافظ ١دٝال بعد د ; ٌٝيٝتعسفٛا عً ٢إزثِٗ ايجكايف
ٚاالدتُاعٚ ٞايتعًٚ ُٞٝاالقتصاد ، ٟثِ تطسم بعد ذيو يرتخٝص اجلُع، ١ٝ
َٚا مت حٝاي٘ َٔ ٖ ١٦ٝايطٝاحٚ ١اآلثاز اير ٟأبدٚا إٔ اجلُع ١ٝيٝطت َٔ

السكٌنً

1

ًَخٛظات

اجتماعات مجعية القنفذة حلفظ الرتاث
اختصاصِٗ ٚ ،إمنا َٔ اختصاص ٚشاز ٠ايعٌُ ٚايتُٓ ١ٝاالدتُاع ١ٝاييت تعطٞ
تسخٝص اجلُعٝات  ،أ ٚايتكدّ بطًب فسع يًذُع ١ٝايطعٛد ١ٜحلفظ ايرتاخ
بس٥اض ١مس ٛاألَري ٠عادي ١بٓت املًو عبد اهلل بٔ عبد ايعصٜص آٍ ضعٛد َٔٚ ،
أعطاٖ ٤ر ٙاجلُع ١ٝايدنتٛز أمحد عُس ايصًٜع ٞاير ٖٛ ٟعط ٛيف مجع١ٝ
ايكٓفر ٠حلفظ ايرتاخ.
تطِٓ ايًكا ٤األضتاذ /إبساٖ ِٝبٔ عً ٞايفك ٘ٝاير ٟأٚضح إٔ تسخٝص اجلُع١ٝ
جيب إٔ ُٜطتػاز ف ٘ٝايدنتٛز  /أمحد عُس ايصًٜع ٞاير ٖٛ ٟعط ٛيف اجلُع١ٝ
ايطعٛد ١ٜحلفظ ايرتاخ ٚ ،عط ٛيف مجع ١ٝايكٓفر ٠حلفظ ايرتاخ.
مت أخر آزا ٤اجملتُعني ح ٍٛايتطالٍ ايتاي:ٞ
ٌٖ اجلُع ١ٝته ٕٛفسعا يًذُع ١ٝايطعٛد ١ٜحلفظ ايرتاخ  ،أّ ته ٕٛمجع١ٝ
َطتكً ١باضِ مجع ١ٝايكٓفر ٠حلفظ ايرتاخ؟
ٚاتفل اجلُٝع عً ٢إٔ ته ٕٛمجعَ ١ٝطتكً ١باضِ مجع ١ٝايكٓفر ٠حلفظ
3

تعسٜف

ايرتاخ ٜٚ ،ه ٕٛهلا اضتكاليٝتٗا ايتاَ. ١

باجلُع ١ٝبعد ذيو اضتُع احلاضس ٕٚإىل تعسٜف باجلُعٚ ١ٝأٖدافٗا  ،حٝح أٚدص فهس٠
تأضٝظ اجلُعَٚ ، ١ٝا ٜطُح إي ٘ٝاألعطا َٔ ٤قٝاّ تًو اجلُع ١ٝملا تتُتع ب٘
ذلافظ ١ايكٓفر َٔ ٠إزخ تازخي ٞدلٝد أصبح ٜتالغ ٢تدزجيٝا مما ٜطتٛدب
اإلضساع يف حفظ َا تبك. َ٘ٓ ٢
أقس اجلُٝع َا ذنس ٙاملتخدخ ٚ ،باملبادز ٠ايطسٜع ; ١يتخكٝل ذيو بعد قسا٠٤
ٚمتعٔ ٚ ،حرف ٚتصٜٛب ملا بني ٜد ٟاحلاضسًَ َٔ ٜٔصَ ١بٗا تعسٜف باجلُع١ٝ
ٚأٖدافٗا .عً ٢إٔ ٜتٛىل ايدنتٛز  /ذلُد بٔ عً ٞاملطعس ٟتعد ٌٜايال٥خ ١قبٌ
ايًكا ٤ايجاْ ٞاملكسز عكد ّٜٛ ٙايجالثا ٤ايسابع عػس َٔ غٗس زدب يعاّ أيف ٚأزبع
َٚ ١٦مثاْٚ ١ٝثالثني ٖذس ١ٜبعد صال ٠املػس َباغس ٠يف َهتب ٖ ١٦ٝايطٝاح١
ٚاآلثاز بايكٓفر. ٠

4

السكٌنً

ْظاّ
اجلُع. ١ٝ

ثــِ تطــِٓ ايــدٚز األضــتاذ /ذلُــد عبــد ايــسمحٔ باَٗــد ٟايــرٟ

ــدخ عــٔ ْظــاّ

اجلُعٝــات ٚ ،نٝفٝــ ١تأضٝطــٗا ٚأدــس ٣بعــض االتصــاالت َــع املطــٛ٦يني يف دــد٠
ايــر ٜٔأبــدٚا أْــ٘ جيــب ايــدخ ٍٛعً ـَٛ ٢قــع ٚشاز ٠ايعُــٌ ٚايتُٓٝــ ١االدتُاعٝــ، ١

2

اجتماعات مجعية القنفذة حلفظ الرتاث
ٚتعب ١٦اضتُاز ٠طًب تأضٝظ اجلُع ، ١ٝثِ تتٛىل اجلُع ١ٝاألَس .
نُا أغاز عً ٢إٔ تهٖٓ ٕٛاى زض ّٛعط ١ٜٛيًذُعٝـ ١بٛاقـع َـ٦يت (  ) 200يًعـاّ
ايٛاحد جيدد نٌ عاّ .
ٚبعــد صــدٚز ايرتخــٝص  ٜــتِ طًــب قطعــ ١أزض يًذُع ٝــَ ١ــٔ بًدٜــ ١ذلافظ ــ١
ايكٓفر ; ٠يتكاّ عًٗٝا َٓػآت اجلُع ١ٝحطب زل ١ٜاملطٛ٦يني عٔ اجلُع. ١ٝ
ٚتهــ ٕٛايًكــا٤ات يف ايفــرت ٠احلايٝــ ١يف َهتــب ٖ٦ٝــ ١ايطــٝاحٚ ١اآلثــاز حتــٜ ٢ــتِ
اضت٦ذاز َكس هلا بعد أخر املٛافك ١ايسمس َٔ ١ٝقبٌ اجلٗات املختص. ١
ق ــاّ اي ــدنتٛز /ذلُ ــد ب ــٔ عً ــ ٞاملط ــعس ٟبع ــسض ال٥خ ــ ١اجلُع ٝــ ٚ ، ١ه ــِ إٔ
5

اضتعساض
ايال٥خ١

ايال٥خ ١مت تٛشٜعٗا عً ٢اجملتُعني فكد مت االقتصاز عً ٢جلإ اجلُع ، ١ٝحٝـح
مت اضتعساض ــٗا ٚ ،ناْ ــت ٖٓ ــاى َٓاقػ ــات مج ــ ، ١مت َ ــٔ خالهل ــا ض ــِ بع ــض
اجلُعٝات يبعض ٚ ،تعد ٌٜبعض املطُٝات ; ٚضٝتِ تعدًٜٗا ْٚ ،ػسٖا عًَٛ ٢قع
اجلُع ١ٝيف ايٛاتظ آ ٚ ،تٛشٜعٗا يف ايًكا ٤ايكادّ مبػ ١٦ٝاهلل تعاىل .

اْتٗ ٢يًكا ٤ايطاع ١احلاد ١ٜعػسٚ ٠مخظ ٚأزبعني دقٝك ١عً ٢إٔ ٜه ٕٛايًكا ٤ايكادّ  ّٜٛايجالثاٖ1438/7/14 ٤ـ بعد
صال ٠املػس َباغس ٠يف َهتب ٖ ١٦ٝايطٝاحٚ ١اآلثاز.
َكسزا االدتُاع
 .1د .ذلُد بٔ عً ٞايطهٝين املطعسٟ
 .2أ /عبد ايسمحٔ ذلُد با َٗدٟ

السكٌنً

3

اجتماعات مجعية القنفذة حلفظ الرتاث
ادتُاع مجع ١ٝايكٓفر ٠حلفظ ايرتاخ ايجايح:
رقم
االجتماع

الٌوم

الزمن

التارٌخ

د
00

س
7

1431/7/14هـ
الثالثاء
3
11سبعةعشر عضوا
عدد الحاضرٌن
 27سبعة وعشرون عضوا
عدد الغائبٌن
جدول أعمال االجتماع الثالث يوم الثالثاء 4141/7/41هـ.
مسئول التنفيذ
فقرات االجتماع
1
2
3
4
6
7

توزٌع بٌان باألسماء على األعضاء .أ/عبد الرحمن بامهدي
أ /محمد بامهدي

تكوٌن مجلس اإلدارة
توزٌع اللجان وتعٌٌن رئٌس لكل
لجنة.
موقع الجمعٌة ومنتداها  ،وشعارها
عرض نموذج مقترح للقرٌة التراثٌة
موعد االجتماع القادم

المكان

ملحوظات

استراحة الفستق

بعد صالة المغرب مباشرة

ملحوظات
ٌتم اختٌار أحد عشر عضوا من بٌن األسماء للترشٌح
لمجلس إدارة الجمعٌة.
االجتماع باألعضاء المرشحٌن وتحدٌد هٌكلة مجلس اإلدارة
.

أ /إبراهٌم الفقٌه

ٌتم تعٌٌن رئٌس لكل لجنة بالتشاور مع أعضاء الجمعٌة.

العمدة /وائل بابٌضان
م /عبده محمد بنان
الجمٌع

ٌبٌن كٌفٌة إنشاء موقع الجمعٌة ومنتداها.
عرض تصور مقترح عن القرٌة التراثٌة على الجمٌع
تحدٌد موعد االجتماع القادم.

التوصيات:
الفقرات

م

توزٌع بٌان باألسماء على
األعضاء.
 2تكوٌن مجلس اإلدارة

توزٌع اللجان وتعٌٌن رئٌس لكل
3
لجنة.
عرض موقع الجمعٌة ومنتداها ،
4
وشعارها
عرض نموذج مقترح للقرٌة
التراثٌة.
موعد االجتماع القادم

التوصٌة
قام كل من األستاذ /عبد الرحمن محمد بامهدي  ،واألستاذ /سالم عبد هللا دحمان بتوزٌع
بٌان بأسماء أعضاء الجمعٌة العمومٌة على الحاضرٌن  ،لترشٌح أحد عشر عضوا لٌكونوا
أعضاء مجلس اإلدارة فً الجمعٌة.
تم جمع تكرارات األسماء عن طرٌق كل من األستاذ /عبد الرحمن محمد بامهدي ،
واألستاذ /سالم عبد هللا دحمان  ،وتم اختٌار من بٌنهم أعد عشر عضوا ووجد أن اثنٌن من
األعضاء بنفس عدد التكرارات وتم ترشٌحهما لٌكون عدد أعضاء المجلس ثالثة عشر
عضوا .
لم ٌتم توزٌع المجموعات على األعضاء لقلة عدد األعضاء وتم االكتفاء بالبدء بالموسوعة
التً تشمل كل اللجان حسب التقسٌمات التالٌة (:التراث العمرانً فً المدٌنة والقرٌة ـ
الموقع الجغرافً ـ القبائل والتسمٌات ـ الزراعة ـ الحرف عامة ـ اللبس والحلً ـ المناسبات
ـ الموروث الشعبً ).
تكفل العمدة /وائل با بٌضان بعمل موقع للجمعٌة  ،ومنتدى  ،واختٌار األشخاص الذٌن لهم
باع فً المجال التقنً لتنفٌذ الموقع والمنتدى واختٌار شعار الجمعٌة .
قام المهندس  /عبده بنان نموذج للقرٌة التراثٌة وعرضه على الجمٌع وقد استحسن الجمٌع
نموذج القرٌة وقام بعضهم باقتراح بعض التعدٌالت التً رحب بها المهندس عبده .
لم ٌتم تحدٌد موعد لالجتماع القادم .

اْتٗ ٢ايًكا ٤ايطاع ١ايتاضعَ ١طا. ٤
مقررا االجتماع
 .1د .محمد بن علً السكٌنً المسعري
 .2أ /عبد الرحمن محمد با مهدي

السكٌنً

4

اجتماعات مجعية القنفذة حلفظ الرتاث
ادتُاع مجع ١ٝايكٓفر ٠حلفظ ايرتاخ ايسبع:
رقم
االجتماع

الٌوم

التارٌخ

الزمن
د
50

س
4

ملحوظات

المكان
هٌئة السٌاحة واآلثار بالقنفذة

1439/1/16هـ
الجمعة
4
14
عدد الحاضرٌن
ــ
عدد الغائبٌن
جدول أعمال االجتماع الرابع يوم الجمعة 1439/1/16هـ.
مسئول التنفيذ
فقرات االجتماع
د .سعود الزٌلعً
تقدٌم
أ/عبد الرحمن بامهدي
 1مستجدات تصرٌح الجمعٌة
العمدة  /وائل بابٌضان
 2موقع الجمعٌة ومنتداها  ،وشعارها
أ /إبراهٌم بن علً الفقٌه
 3موسوعة الجمعٌة.
أ /سالم عبد هللا دحمان
 4رسوم الجمعٌة .
أ /محمد عبد الرحمن بامهدي
 5تحدٌد رؤساء اللجان
د .محمد بن علً المسعري
 6مستجدات اللقاء
د .محمد بن علً المسعري
موعد اللقاء القادم

ملحوظات

التوصيات:
الفقرات

م
.1

.2
.3
.4
.5

.6

تقدٌم

مستجدات تصرٌح الجمعٌة
موقع الجمعٌة ومنتداها  ،وشعارها
موسوعة الجمعٌة.
رسوم الجمعٌة .

تحدٌد رؤساء اللجان

السكٌنً

التوصٌة
قدم الدكتور /سعود أبو بكر الزٌلعً بكلمة ترحٌبٌة بٌن فٌها أن عدم استعداد الزمالء
للمشاركة هو عدم وجود ترخٌص للجمٌعة ؛ ألن الترخٌص سٌكون داعما قوٌا للجمعٌة
ولالنطالق إلى تحقٌق أهدافها.
تم إدخال أسماء الزمالء  ،ووردت إلٌهم رسائل من وزارة التنمٌة  ،ولكن بعضهم لم ٌتم
التسجٌل  ،وتأخر التسجٌل كثٌرا  ،وأجمع مؤسسو الجمعٌة إرسال بٌانات من أكمل
تسجٌله وكان هذا سببا فً عدم صدور الترخٌص  ،وستتم معاودة طلب الترخٌص مرة
أخرى .
لم ٌتم عمل شًء ؛ لعدم وجود ترخٌص للجمعٌة ٌتم تسمٌة الموقع والمنتدى به ،
وكذلك الشعار ٌتبع الموقع والمنتدى.
لما ٌحضر المسئول عن هذه الفقرة لظروفه الصحٌة  ،وتم تأجٌلها لالجتماع القادم بإذن
هللا تعالً
الرسوم وقتٌة فً حٌنها وقت االجتماع  ،أما رسوم االنضمام للجمعٌة  ،فستكون بعد
صدور الترخٌص للجمعٌة .
تم توزٌع نشرة بمحتوٌات الموسوعة على الزمالء  ،وتم تعٌٌن رئٌس لكل مجموعة ،
وعدد من األعضاء حسب الموجود  ،وتأمل الجمعٌة من بقٌة األعضاء إبداء رغباتهم
فً المجموعة التً ٌرغبون االنضمام إلٌها.
المجموعة

الرئيس

التخطٌط

مؤسسو الجمعٌة

المجموعة العلمٌة
اللجنة األدبٌة

أ /غازي بن أحمد الفقٌه
أ /حامد عبد هللا الزبٌدي

5

األعضاء
أ /إبراهٌم مروزق الزبٌدي
أ /محمد علً أبو جنب
م /عبده محمد بنان
ط /أمٌن محمد الشنقٌطً
محمد بلغٌث الجلبً

اجتماعات مجعية القنفذة حلفظ الرتاث
محمد بلغٌث العلوي
خلٌل عرب الكٌادي
محمد أحمد الصحبً
ٌوسف أحمد حسانً
دٌ .حٌى عبد هللا الزبٌدي
عبد الرزاق مشعً الهاللً
محمد عبد هللا منجحً

.7
.1

اللجنة الزراعٌة
لجنة الموروث التجاري
للجنة الصناعٌة
لجنة العادات والتقالٌد
لجنة التدرٌب

أ /محمد إبراهٌم القوزي
ـــ
إبراهٌم بالغٌث القوزي
أ /سالم عبد هللا دحمان
أ /على محمد ٌوسف الفقٌه

لجنة الدعم الفنً

وائل علوي بابٌضان

سعٌد بن أحمد باسندوه

عبد الرحمن محمد با مهدي
عبد الرحمن حلوانً

مستجدات اللقاء

لم ٌستجد شًء فً االجتماع .

موعد اللقاء القادم

ترك تحدٌد االجتماع القادم لما ٌستجد فً الجمعٌة  ،وبناء على استفتاء ٌتم بشأن
االجتماع ٌوافق علٌه األغلبٌة.

اْتٗ ٢ايًكا ٤ايطاع ١ايطادضَ ١طا. ٤
مقرر االجتماع
د .محمد بن علي السكيني المسعري

السكٌنً

6

اجتماعات مجعية القنفذة حلفظ الرتاث

ادتُاع مجع ١ٝايكٓفر ٠حلفظ ايرتاخ ايسبع:
رقم
االجتماع

الٌوم

التارٌخ

الزمن

المكان

ملحوظات

س
د
 4 00منزل األستاذ /محمد بامهدي
1439/3/14هـ
السبت
5
ٌوسف الخٌري ـ إبراهٌم الفقٌه الشنب ـ حامد عبد هللا الزبٌدي ـ علً محمد العٌسً ـ محمد بامهدي ـ علً
محمد ٌوسف الفقٌه ـ علً إبراهٌم لشٌخً ـ أحمد زٌد الخشرمً ـ طالل زاهر الزبٌدي ـ إبراهٌم علً
الحاضرون
الفقٌه أبو سلطان محمد السكٌنً المسعري.
جدول أعمال االجتماع الخامس يوم الجمعة 1439/3/14هـ.
ملحوظات
مسئول التنفيذ
فقرات االجتماع
بعد حمد هللا والثناء علٌه تم الترحٌب بالزمالء
الحضور والشكر لهم على حضورهم  ،واالعتذار
عن الدكتور سعود الزٌلعً لظروف الوفاة ألحد
ذلُد بٔ عً ٞاملطعسٟ
تكد ِٜايًكا٤
أفراد القبٌلة وكبٌرهم ـ رحمه هللا ـ وعن األستاذ/
غازي الفقٌه الرتباطه بزواج ابن أخٌه  ،ثم بعد
ذلك تم بدء االجتماع حسب جدوله .
نظرا ألن بعض الزمالء لم ٌحضر إال لم ٌحضر
تعازف ( االضِ ٚ ،ايًذٓ ، ١أٚ
إال هذا االجتماع لتأخر تسجٌله  ،وبعض الزمالء
اجلُٝع
1
طالت غٌبته عن بعض زمالئه  ،فقد التعارف من
املسنص املػسف عً.)٘ٝ
الجمٌع وكان عددهم أحد عشر فردا.
تحدث األستاذ /إبراهٌم بن علً الفقٌه أبو سلطان
عن الموسوعة وأهمٌتها لجمٌع أفراد المجتمع
وخاصة الشباب منهم  ،والجٌل القادم الذي ال
ٌعرف عن تراث آبائه وأجداده أي شًء.
وحٌث إن أبا سلطان هو الرئد األول لفكرة
الموسوعة وهو من اقترح عملها فقد قد الكثٌر من
الموضوعات المكتوبة بخط ٌده عن الموسوعة
ومنها:
2

األعُاٍ اييت مت إجناشٖا َٔ قبٌ
ايًذإ ٚاملسانص.

السكٌنً

أ /إبساٖ ِٝبٔ عً ٞايفك٘ٝ

7

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.1
.9
.10
.11
.12
.13

عادات مندثرة .
تارٌخ األزٌاء فً محافظة القنفذة .
المصطلحات المحلٌة لألمراض.
طرائف.
قص األثر .
الغطاء النباتً فً وادي ٌبة .
التراث الشعبً فً محافظة القنفذة .
الحرف الٌدوٌة .
واقع تهامٌة.
الحكم واألمثال.
األلغاز.
الزهامٌل .
الدرهة .

اجتماعات مجعية القنفذة حلفظ الرتاث
.14
.15
.16
.17

دخول السٌارات محافظة القنفذة .
مفردات مندثرة .
مصطلحات زراعٌة .
مهن النساء .

كما أرسل األستاذ /محمد إبراهٌم القوزي ورقة
مع األستاذ /أحمد زٌد الخشرمً ٌعتذر فٌها عن
الحضور لتوعكه مما أل َّم به ـ شفاه هللا شفاء ال
ٌغادر سقما ــ وبرفقتها االعتذار بعض
الموضوعات الزراعٌة كالتالً:
.1
.2
.3
.4
.5

3

تسغٝح أعطا ٤بدال عٔ ايرٜٔ
غادزٚا.

السكٌنً

أ /ذلُد عبد ايسمحٔ
باَٗدٟ

8

مسمٌات زراعة الذرة ومصطلحاتها .
زراعة الدخن.
أنواع الزرع والعلف .
مسمٌات توزٌع الحب عند الحصاد .
مراحلة نبتة الذرة .

أوضح األستاذ /محمد بامهدي أن بعض األشخاص
الذي اعتذروا لدٌهم ظروفهم الخاصة التً تعٌقهم
عن القٌام ببعض المسئولٌات خاصة وأننا جمٌعا
تجاوزنا الستٌن ولكننا نضغط على أنفسنا لكً نقدم
للمحافظة شٌئا ٌستفٌد منه جٌل المستقبل  ،وقد
ضرب أبو سلطان مثال عالٌا بحضوره وهو ٌعانً
من المرض  ،بل قدم شٌئا كبٌرا ٌكون له أبلغ األثر
فً الموسوعة .

اجتماعات مجعية القنفذة حلفظ الرتاث
تم توزٌع مذكرة عن حفظ التراث قمت بجمعها من
الخٌرة الذاتٌة  ،والشبكة العنكبوتٌة بتصرف ،
وتحتوي هذه المذكرة على:

 4آي ١ٝحفظ ايرتاخ ٚتٛثٝك٘ .

ذلُد ايطهٝين املطعسٟ

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.1
.9

الموسوعة ( أهمٌتها وتعرٌفها ).
تمهٌد عن التراث.
مكونات التراث الشعبً.
أهداف المحافظة على التراث.
أهمٌة التراث.
أقسام التراث .
المشكالت التً تواجه التراث.
طرائق حماٌة التراث.
منهج التوثٌق  ،وٌشتمل على :

أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.
ز.
ح.

الرواة المبدعٌن  ،والرواة اإلخبارٌٌن .
بطاقة الراوي.
توثٌق التراث الشفهً .
تدوٌة الرواٌة الشفهٌة .
طرائق جمع المادة الشفهٌة .
جمع التراث المروي.
جمع مفردات التراث غٌر المادي .
تدوٌن الفنون الشعبٌة .

 .10آلٌة حصر التراث غٌر المادة وحفظه.
وكانت مداخلته كالتالً:
المطالبة بمقر دائم للجمعٌة ٌتم اللقاء فٌه وٌكون
معروفا للجمٌع .
ترخٌص الجمعٌة  ،وهل تم السعً فً إصداره.
مصٌر األعمال التً تطرح فً الجمعٌة  ،ومدى
توثٌقها .

 5املداخالت

أ /طالٍ شاٖس ايصبٝدٟ

اختصار الجمعٌة ( جاال ) له منافس آخر فً دولة
أخرى .
عدم تفاعل بعض الزمالء لما ٌطرح فً الجمعٌة
بالقبول أو الرفض أو شكر الزمٌل على ما ٌقدم من
معلومات قٌمة.
ال بد من جمع مبلغ مالً لعمل المنتدى  ،وما
ٌخص الجمعٌة من لقاءات وتصوٌر  ،وطباعة ،
وغٌر ذلك.

السكٌنً
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أ /حاَد عبد اهلل ايصبٝدٟ
أٜٛ /ضف حطٔ اخلريٟ
د .عً ٞإبساٖ ِٝايػٝخٞ
َٛ 6عد ايًكا ٤ايكادّ

اجلُٝع

طالب بإنشاء منتدى للجمعٌة ٌتم حفظ كل ما ٌنشر
فً الجمعٌة لسهولة الحفظ فً مكان واحد ،
وسهولة الرجوع إلٌه.
طالب بطباعة األعمال التً تم تقدٌمها  ،واختٌار
مكان دائم للجمعٌة ـ وترشٌح لجنة للعمل .
طالب بإلغاء رؤساء المراكز ؛ ألن التراث فً
المحافظة موحد فً جمٌع المراكز وإن كانت
اختالفات فستكون طفٌفة جدا  ،وستكون فً
المسمٌات فقط .
لما ٌحدد حتى ٌتم عمل منتدى للجمعٌة .

التوصيات:
م

التوصٌة

الفقرات
طباعة األعمال المقدمة من كل من :

 .9األعُاٍ اييت مت إجناشٖا َٔ
قبٌ ايًذإ ٚاملسانص.

األستاذ /إبراهٌم بن علً الفقٌه  ،واألستاذ /محمد إبراهٌم القوزي  ،وتوزٌعها على
اللجان حسب التخصص.
عرض األعمال فً الجمعٌة  ،وفً المنتدى لٌطلع علٌها الجمٌع بسهولة  ،وإضافة ما
ٌكمل اللجنة من موضوعات لم تطرق فً الموضوع المطبوع.
تخصٌص شخص لجمع كل ما ٌعرض فً اللجنة من معلومات  ،وتصنٌفها حسب
التخصص وإدراجها فً القسم الذي ٌحتوٌها.
تم تغٌٌر بعض األعضاء فً الموسوعة العتذارهم عن المشاركة  ،أو لكثرة األعمال
المسندة إلٌهم  ،ومغادرتهم بمحض إرادتهم .

 .10تسغٝح أعطا ٤بدال عٔ ايرٜٔ
غادزٚا.

 .11آي ١ٝحفظ ايرتاخ ٚتٛثٝك٘ .
َطتذدات ايًكا:٤
 .1إْػآَ ٤تد ٣يًذُع. ١ٝ
.12

 .2جتُٝع زض ّٛيًذُع. ١ٝ
 .3تػٝري بعض ذلتٜٛات
املٛضٛع. ١

جمع اللجان ذات الخصوصٌة الواحدة مع بعض ؛ لكٌال تتشتت الموضوعات  ،وتكثر
اللجان.
إلغاء المراكز  ،وضمها للجان العامة  ،ومشاركة الجمٌع عن طرٌق الجمعٌة ،
والمنتدى.
تم توزٌع مذكرة عن كٌفٌة حفظ التراث واألسباب التً أدت إلى حفظ التراث
والمشكالت التً تواجه حفظ التراث  ،وأنواع التراث وكٌفٌة حفظ كل نوع من
التراث سواء الشفهً  ،أو المادي المكتوب  ،أو المادي غٌر المكتوب .
 .1بناء على طلب كل من األستاذ /حامد عبد هللا الزبٌدي  ،واألستاذ  /طالل زاهر
الزبٌدي بإنشاء منتدى للجمعٌة ٌتم فٌه جمع المعلومات التً تطرح فً الجمعٌة ،
وال ٌتم حفظها من المختصٌن باللجان لكثرتها  ،والنشغال بعض الزمالء ،
وكثرة المشاركات .
وقد تمت المطالبة بإنشاء المنتدى والموقع فً اللقاء الثالث  ،وتمت متابعة
المنتدى فً القاء الرابع  ،ولم ٌتم عمل أي شًء ؛ ألن الجمعٌة لٌست تحت مظلة
رسمٌة وخوفا من الوقوع فً بعض المحاذٌر والمخاوف التً نجب الزمالء
عنها  ،لم ٌنشأ المنتدى.
وقد ألح الزمالء على المنتدى لحفظ الموروث  ،وٌبقى مقفال ال ٌتم السماح ألحد
بالمشاركة إال عن طرٌق من ٌشرف علٌه سواء كان فردا  ،أو مجموعة أفراد

السكٌنً
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حسب ما ٌقرره المؤسسون فً الجمعٌة .
 .2حدد فً االجتماع الرابع أن الرسوم وقتٌة فً حٌنها وقت االجتماع  ،أما
رسوم االنضمام للجمعٌة  ،فستكون بعد صدور الترخٌص للجمعٌة  ،وحٌث
إنه البد للجمعٌة من مبلغ مالً ٌتم الصرف منه على إنشاء المنتدى ممن
لهم باع فً ذلك وكذلك مبلغ للترخٌص للمنتدى بالتفعٌل  ،فال بد من جمع
مبلغ مالً لهذا الغرض وقد اقترح الزمالء أن ٌكون المبلغ لٌس شرطا اآلن
فمن أراد أن ٌشارك فله ذلك وإال فسٌكون على المجموعة صاحبة االقتراح
فً اللقاء الخامس  ،واألمر فً غاٌة البساطة ٌستطٌع أن ٌقوم به شخص
واحد  ،ونرجئ رسوم الجمعٌة لحٌن الترخٌص الذي سٌكون شرطا فً
االنضمام للجمعٌة .
.3بعد تغٌٌر بعض اللجان فً الموسوعة  ،صارت الموسوعة كالتالً:
اللجنة

المجموعة

م

المهام

الرئٌس

األعضاء

تتكون لجنة التخطٌط من :رئٌس ومجموعة أعضاء  ،وتقوم بالمهام التالٌة:

التخطٌط

التخطٌط العام

اللجنة العلمٌة

1
2

التخطٌط العام للجمعٌة.
التخطٌط للقاءات الجمعٌة.

3

االطالع على تخطٌط اللجان  ،واعتماده.

4

التخطٌط لألعمال حسب األولوٌة.

5

متابعة األعمال حسب تنفٌذها.
تتكون اللجنة العلمٌة من :رئٌس ومجموعة أعضاء  ،وتنبثق عنها المجموعات التالٌة:
ط /أمٌن الشنقٌطً
تجمٌع المعلومات عن المجموعات األ ُ َخر .
تقوم بدراسة الكتب المؤرِّ خة للمحافظة ومراجعة
معلوماتها  ،ومطابقتها مع واقع المحافظة  ،وتوثٌقها.
أ /غازي
القنفذة
تقوم بدراسة البحوث الوثائق المؤرخة لمحافظة
الفقٌه
ومراجعة معلوماتها  ،ومطابقتها مع واقع المحافظة.
تقوم بدراسة المنشورات والمجالت ومراجعتها.

تجمٌع المعلومات

1

الكتب

2

البحوث

3

المنشورات

4

التعلٌم
الشعر
الخطباء واألدباء
ألفاظ الزراعة
األلفاظ القدٌمة
مسمٌات الجهات
أدوات المنازل

1
2
3
4
5
1
2

ذكر كٌف ٌتم التعلٌم ( المعالمة ) فً ذلك الوقت.
مجموعة الشعر بنوعٌه الفصٌح والشعبً
تختص بالموروث األدبً للخطباء واألدباء.
ألفاظ الزراعة ( من البذر إلى الحصاد) .
ألفاظ الترحٌب والتودٌع.
تختص بمسمٌات الجهات األصلٌة والفرعٌة .
مسمٌات األدوات المستخدمة فً المنازل .

أجزاء المبنى

3

مسمٌات األدوات المستخدمة فً البناء آنذاك.

مسمٌات المبنى

4

مسمٌات المبنى من الداخل والخارج.

أدوات الزراعة

6

ذكر مسمٌات األدوات المستخدمة فً الزراعة.

أ/إبراهٌم الفقٌه
أ/محمد بامهدي
د.سعود
الزٌلعً
د.محمد
المسعري

إبراهٌم مرزوق
أ /محمد أبو جنب
م /عبده محمد بنان

تتكون اللجنة األدبٌة من :رئٌس ومجموعة أعضاء  ،وتنبثق عنها المجموعات التالٌة:

اللجنة األدبٌة
السكٌنً

11

محمد بلغٌث الجلبً
محمد بلغٌث العلوي
خلٌل عرب الكٌادي
حامد عبد هللا
الزبٌدي

محمد أحمد الصحبً
ٌوسف أحمد حسانً
ٌحٌى عبد هللا الزبٌدي
عبد الرزاق الهاللً
محمد عبد هللا منجحً

اجتماعات مجعية القنفذة حلفظ الرتاث

اللجنة الزراعٌة
الموروث
التجاري
لجنة الحرف الٌدوٌة
لجنة األلعاب والفنون
الشعبٌة
السكٌنً

أنواع المزارع

7

ذكر مسمٌات المزارع.

مراحل الزراعة

1

تتبع مسمٌات مراحل الزراعة  ،من البذر إلى الحصاد.

األعشاب

9

ذكر مسمٌات األعشاب الحولٌة  ،واألشجار الدائمة.

األمراض

10

أنواع األمراض.

المالبس

11

المالبس القدٌمة للجنسٌن.

كٌفٌة الزرعة.
وسائل الزراعة
حماٌة المزروعات
أدوات الحماٌة.
أماكن الحماٌة
االستفادة من
الزراعة
الحصاد
تجمٌع المحصول.
حفظ المحصول

1
2
3
4
5

تتكون اللجنة الزراعٌة من :رئٌس ومجموعة أعضاء  ،وتنبثق عنها المجموعات التالٌة:
الزراعة بدءا من هطول المطر.
الوسائل واألدوات المستخدمة فً الزراعة.
حماٌة المزروعات من الحٌوانات والطٌور والحشرات
األدوات المستخدمة فً الحماٌة.
أحمد زٌد
أماكن تواجد الحامً لحماٌة المزروعات.
الخشرمً
متى ٌبدأ الناس ٌأكلون من الزراعة .

 6كٌفٌة حصاد المزروعات.
 7كٌفٌة تجمٌع المحصول وحفظه.
كٌفٌة حفظ المحصول.
تتكون لجنة الموروث التجاري من :رئٌس مجموعة وأعضاء  ،وتنبثق عنها المجموعات التالٌة:

التجارات القدٌمة

1

حصر التجارات القدٌمة  ،وأنواعها  ،وكٌفٌة تسوٌقها.

التجار القدامى

2

حصر التجار القدامى  ،كٌفٌة تعاملهم مع المواطنٌن.

مصادر التجارة

3

الحدادة
النجارة
الفخار

1
2
3

أماكن جلب التجارة .
تتكون اللجنة الصناعٌة من :رئٌس ومجموعة أعضاء  ،وتنبثق عنها المجموعات التالٌة:
تسمٌة أدوات الحدادة  ،واستخداماته.
تسمٌة أدوات النجارة واستخداماته.
كٌفٌة صناعة الفخار واستخداماته.

الحصر والسالل

4

كٌفٌة صناعة صناعة الحصر والسالل واستخداماتها.

تقطٌر الفحم
عصر الزٌت
أدوات البناء
أسماء المبانً.
الصٌد البحري
ال ِّداللة
الحظٌة

5
6
7
1
9
10
11

كٌفٌة تقطٌر الفحم واستخراج مشتقاته.
كٌفٌة عصر الزٌت.
تسمٌة األدوات المستخدمة فً البناء.
تحدٌد مسمٌات بعض األبنٌة.
تسمٌة أدوات الصٌد البحري.
تسمٌة أنواع ال ِّداللة وكٌف ٌمارس الدالل مهنته.
كٌفٌة ممارسة مهنة الحظٌة للمالبس النسائٌة وأدواتها.

الحٌاكة
المزالفة
الجزارة

12
13
14

الزواج
الختان
المقاٌضة
االستعارة
األعٌاد

1
2
3
4
5

سعٌد أحمد باسندوة

طالل زاهر
الزبٌدي
إبراهٌم الفقٌه
الشنب

كٌفٌة ممارسة مهنة الحٌاكة واألدوات المستخدمة فٌها.
تسمٌة أدوات القرع للرقصات الشعبٌة.
تسمٌة أدوات الجزارة.
تتكون لجنة العادات والتقالٌد من :رئٌس ومجموعة أعضاء  ،وتنبثق عنها المجموعات التالٌة:
عادات الزواج.
عادات الختان ومواسمه .
علً محمد
عادات المقاٌضة .
ٌوسف الفقٌه
عادات االستعارة فً المال  ،والدواب.
عادات األعٌاد  ،وأكالت األعٌاد  ،وطرٌقة المعاٌدة .
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اجتماعات مجعية القنفذة حلفظ الرتاث

لجنة الدعم الفنً

 6عادات الزٌارة وأوقاتها.
الزٌارة
 7عادات الضٌافة.
الضٌافة
 1عادات المساعدة فً الزواج  ،والزراعة  ،والختان .
المساعدة
 9عادات السفر للحج واالستعداد للرحلة .
السفر
 10عادات االنتجاع من مكان آلخر تبعا ألماكن الغٌث.
االنتجاع
 11أنواع الرقصات الشعبٌة فً المحافظة .
الرقصات الشعبٌة
 12مهنة الحدادة .
الحدادة
 13مهنة النجارة .
النجارة
 14مهنة الصباغة .
الصباغة
 15مهنة النسٌج .
النسٌج
 16مهنة صناعة الخوص.
الخوص
 17مهنة صناعة الفخار.
الفخار
 11مهنة عصر الزٌت .
عصر الزٌت
 19مهنة تقطٌر الفحم .
تقطٌر الفحم
 20مهنة تحبٌل السرر.
تحبٌل السرر
 21مهنة صناعة القوارب والسفن .
القوارب والسفن
 22أنواع األكالت الشعبٌة
األكالت الشعبٌة
 23مهنة صناعة العطور واألطٌاب.
العطور واألطٌاب
 24صناعة األدوات المستخدمة للبهائم .
أدوات البهائم
 25مهنة التطبٌب .
الطب
تتكون لجنة الدعم الفنً من :رئٌس ومجموعة أعضاء  ،وتنبثق عنها المجموعات التالٌة:
عبد الرحمن بامهدي
تصمٌم موقع للجمعٌة ومنتدى .
1
إنشاء موقع ومنتدى للجمعٌة
عبد الرحمن حلوانً
وائل علوي
 2تقوم بتصمٌم البنرات والنشرات.
البنرات والنشرات
بابٌضان
طالل زاهر الزبٌدي
 3تقوم بطباعة الكتب والبحوث.
الكتب والبحوث
 4تقوم بتصوٌر المشاهد واألماكن.
المشاهد واألماكن

َٛ .13عد ايًكا ٤ايكادّ

ترك تحدٌد االجتماع القادم لما ٌستجد فً الجمعٌة  ،وبناء على استفتاء ٌتم بشأن
االجتماع ٌوافق علٌه األغلبٌة.

اْتٗ ٢ايًكا ٤ايطاع ١ايطادضَ ١طا. ٤
مقرر االجتماع

د .محمد بن علي السكيني المسعري

السكٌنً

13

