معلومات عن االتحاد السويدي لل ﺮاث املح ي
ً
ّ
تأسس االتحاد املح ي لل ﺮاث السويدي ي عام  ،1916وهو يعت ﺮ حركة لل ﺮاث املح ي ع ى املستوى الوط ويتألف من  26اتحادا
ً
ً
ّ
ويضم ي صفوفه ما يقارب  450000عضو.
إقليميا فرعيا وحوا ي  2000جمعية تراثية محلية،
إن هدف هذﻩ الحركة الشعبية هو صون ال ﺮاث الثقا ي املح ي وحمايته ومشاركته وتطويرﻩ .ولهذﻩ الغاية تحافظ الجمعيات املحلية
ً
ع ى  1400مركز تراثي؛ معظمها متاحف ي الهواء الطلق تشمل مجموعات من األبنية والقطع األثرية ،إضافة إ ى مجموعة كب ﺮة
من السجالت .وتتم األنشطة بأ ا متنوعة ع ى نحو كب ﺮ وتعكس االهتمامات واالحتياجات املحلية ،مع ال ﺮك الكب ﺮ ع ى حماية
ً
ً
ال ﺮات الثقا ي وال ﺮويج له محليا .وتجري هذﻩ األنشطة غالبا بالتعاون مع املدارس واملتاحف ي املنطقة .ويدير العديد من املراكز
ً
ً ً
احات ومقا ي تلعب دورا هاما ي تعزيز السياحة املحلية .كما أن حركة ال ﺮاث املح ي تشارك أيضا بشكل فاعل ي
ال ﺮاثية اس ﺮ ٍ
ً
استمالة مختلف الجهات الفاعلة والتفاوض معها؛ وبخاصة ي القضايا البيئية .أما ع ى املستوى الوط  ،فغالبا ما يعمل االتحاد
كهيئة استشارية للعديد من اللجان الحكومية.
ً
ال يوجد ي اللغة اإلنكل ية نظ ﺮ لكلمة )هيمبيغد (hembygd/السويدية إال أن معناها يشبه تماما مع

الكلمة األملانية

)هيمات) (Heimat/ولكن بدون الدالالت السلبية ال تنطوي عل ا الكلمة املقابلة باألملانية( .وأقرب مع لها باللغة العربية هو
املوطن )مكان الوالدة ،وبيئة النشأة ،واملكان الذي ينحدر منه الوالدان ،واالنتماء اللغوي والعر ي والفولكلوري إلخ( .وع ى الرغم
ِ
ّ
من أن حركة ال ﺮاث املح ي ي السويد بدأت كرد فعل ع ى انتشار الصناعة واملدنية ،إال أن العديد من الجمعيات ال ﺮاثية املحلية
تم تأسيسها ي املناطق املدنية منذ ذلك الح ن .ويعت ﺮ توثيق وحماية ال ﺮاث الصنا ي ي القرن العشرين ،وكذلك بناء مجتمع
شامل ،من الواجبات املهمة لحركة ال ﺮاث املح ي.
يصدر االتحاد املح ي لل ﺮاث مجلة فصلية تسم )بيغد أوك ناتور (Bygd och natur/إضافة إ ى سلسلة من الكتيبات واألبحاث
ً
اإلرشادية .ويوجد لدى االتحاد أيضا ّبوابة رقمية ع ى شبكة اإلن ﺮنت ،www.hembygd.se :و ي تضم أك ﺮ من  1200موقع
مستقل ،باإلضافة إ ى موقع .www.bygdeband.se
بيغدباند )(Bygdeband
املوطنِ /
رباط ِ
يحتوي موقع  www.bygdeband.seاليوم ع ى أك ﺮ من مليون صورة وع ى العديد من الوثائق األخرى ،وهو متاح للجميع .وتعرض
أك ﺮ من  570جمعية لل ﺮاث املح ي ّ
موادها ع ى هذا املوقع؛ حيث يمكن العثور ع ى معلومات عن أشخاص باإلضافة إ ى حقائق
وصور ومعلومات أخرى .وهذا بدورﻩ يمنح املوقع شعبية ي أوساط علماء األنساب والباحث ن ي تاريخ العائالت ،سواء ي السويد
أو خارجها.
ي عام  2016تحتفل الحركة بالذكرى املئوية لتأسيسها
املوطن ،(Hembygdens år/أي عام ال ﺮاث املح ي.
يحتفل االتحاد بالذكرى املئوية ي العام  ،2016ويعلن بأن هذا العام هو )عام ِ
وفيما ي ي نعرض بعض املجاالت ذات األولويات الخاصة:
يطلق االتحاد بالتعاون مع متحف دول الشمال ) ،(Nordiska museetوهو أك ﺮ متحف للتاريخ الثقا ي ي السويد ،حملة بعنوان
)أماكن اللقاء(Mötesplatser/؛ حيث يتم من خاللها جمع وتقديم قصص عن األماكن واألزمنة وتفاعلها مع اإلنسان ،ع ى موقعها
اإللك ﺮوني .www.minnen.se/team/motesplatser
و ي اليوم العالم لسرد الحكايا ) (World Storytelling Dayبتاريخ  20مارس/آذار ،سوف يح متحف دول الشمال مع اتحاد
ال ﺮاث املح ي هذﻩ املناسبة من خالل فعاليات سرد الحكايا؛ حيث سيتمكن ّ
الزوار من ّ
قص حكايا م ضمن ورشات عمل أو ع ى
املنصة أمام الجمهور أو من خالل االستماع إ ى الحكايا ع ى منصات متنوعة أو ي مختلف أرجاء املتحف .الحضور مجاني.

سكانسن ) ،(Skansenوهو أقدم متحف ي الهواء الطلق ي العالم ،ضمن حدود مدينة ستوكهولم .و ي عطلة اية
يقع متحف
ِ
األسبوع املخصصة لل ﺮاث املح ي ) (Hembygdens helgبتاريخ  28 – 27أغسطس/آب سوف يستضيف العديد من جمعيات
ال ﺮاث املح ي لزيارة عروض الحرف اليدوية والحكايا واملوسيقى واملسرح والطعام واألزياء التقليدية والندوات والعودة بالزمن إ ى
الوراء.
وكجزء من االحتفاالت املستمرة ،سوف يعمل االتحاد بنشاط ع ى زيادة الو ي الشع تجاﻩ حركة ال ﺮاث املح ي وتاريخها وعالق ا
باملجتمع املعاصر.

