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الصــــــــــــــــــــقارة

أدرجت في القائمة التمثيلية
للتراث الثقافي غير المادي
للبشرية باليونسكو

الصــــــــــــــــــــقارة

مقدمة
الصقــارة هــي نشــاط تقليــدي يعتمــد عــى اصطيــاد
الطريــدة بواســطة طائــر جــارح مــدرب .ويعتقــد أن
مامرســة الصيــد بالصقــور نشــأت يف الســهول الواســعة
املمتــدة يف آســيا ،ثــم انتــرت منهــا عــر العالقــات
الثقافيــة والتجاريــة إىل مناطــق أخــرى يف العــامل.
انتــرت الصقــارة يف املجتمعــات كــراث ثقــايف
غــر مــادي ،ومامرســة اجتامعيــة ترفيهيــة ،ووســيلة
للتواصــل مــع الطبيعــة ،ومــع أنهــا كانــت يف األصــل
وســيلة للحصــول عــى الغــذاء ،إال أنهــا أصبحــت مبــرور
الزمــن تحمــل الكثــر مــن الــدالالت والقيــم واملعــاين
االجتامعيــة ،كــا أصبحــت رمــزا ً مــن رمــوز الصداقــة
واملشــاركة ،والتعبــر عــن الحريــة ،إذ ميتلــك الصقــارون
مجموعــة خاصــة مــن التقاليــد واألخالقيــات ،ذات
الطابــع الثقــايف بالرغــم مــن أنهــم يأتــون مــن خلفيــات
اجتامع ّيــة مختلفــة .كــا يحرصــون مــن خــال العديــد
مــن الطــرق عــى نقــل هــذه الرياضــة الرتاثيّــة إىل
أبنائهــم وأحفادهــم وفئــات املجتمــع الشــابة.
تعتــر الصقــارة إحــدى أقــدم العالقــات التــي تربــط
اإلنســان بالطــر إذ تعــود مامرســتها إىل أكرث مــن ()4000
ســنة ،كــا تعــد نشــاطاً تقليدي ـاً يعتمــد عــى إطــاق
الصقــر الصطيــاد طريدتــه يف بيئتهــا الطبيعيــة مــن قبــل
األفــراد مــن جميــع األعــار ،هــواة ومحرتفــن ،ومــع
مــرور الوقــت عمــل الصقــارون عــى تعزيــز عالقاتهــم
بالطيــور ،وأســاليب تدريبهــا مــا أدى إىل ظهــور لغــة
خاصــة بــن الصقــر والصقــار ،وبــروز أدب شــعبي متثــل
يف الشــعر ،واألمثــال ،واألغــاين ،والقصــص ،والحكايــات،
كــا تطــورت أدوات الصقــارة املصنوعــة يدوي ـاً.

الصقار
يعتــر الصقــارون أنفســهم مجموعــة تتميــز بهــذه
الرياضــة الرتاثيــة مــا يعــزز لديهــم القيــم الثقافيــة
املبن ّيــة عــى املشــاركة والتعــاون والدعــم املتبــادل أو مــا
يطلــق عليــه رابطــة املخــوه (األخـ ّوة) يف دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،ورابطــة (الرشيــك) يف اململكــة
العربيــة الســعودية .وتتجــى هــذه الروابــط يف الصداقــة
واملشــاركة املتســاوية يف املهــام والتكاليــف واملســؤوليات
أثنــاء رحلــة الصيــد للمجموعــات التــي يــراوح عــدد
كل منهــا مــن ســتة إىل اثنــى عــر صقــارا ً ميضــون مــن
أســبوع إىل ثالثــة أســابيع ،يف مامرســة هــذه الرياضــة
الرتاثيــة ،والتــي تتخللهــا جلســات الســمر حــول مواقــد
النــار املشــتعلة يف املخيــات التــي يقيمونهــا يف مناطــق
الصيــد ،وتبــادل األحاديــث والنــوادر التــي عاشــوها
خــال رحلتهــم اليوميــة يف تتبــع طرائدهــم ،ويلخــص
هــذه األجــواء الحميميــة بــن الصقاريــن والقيــم
الســامية التــي تغرســها مامرســة الصيــد بالصقــور يف
نفوســهم ،قــول ســمو الشــيخ حمــدان بــن زايــد آل
نهيــان رئيــس نــادي صقــاري اإلمــارات« :تســمح الصقارة
ألبنائنــا بــأن يســتمتعوا بســحر الصحـراء ،وتغــرس فيهــم
فضائــل الصــر ،وقــوة اإلرادة ،واألخــوة ،وهــي قيــم
مهمــة يف حارضنــا ،كــا كانــت مــن قبــل عــى مــر
األجيــال .ذلــك باإلضافــة إىل القــول التشــييك« :نحــن ال
نصطــاد للحصــول عــى الطرائــد ،بــل للحصــول عــى كل
التجــارب األخــرى الجميلــة خــال رحلــة الصيــد».
ينقــل الصيــادون معارفهــم ومهاراتهــم إىل األجيــال
الصاعــدة بوســائل مختلفــة ،منهــا :اإلرشــاد ،حيــث
يقــوم صقــار ذو خــرة بتعليــم املتدربــن الصغــار
تقنيــات الصقــارة ،مــن خــال اصطحابهــم إىل الصح ـراء
وتدريبهــم عــى كيفيّــة بنــاء عالقــات الثقــة مــع الصقــر.

إدراج الصقارة يف القامئة التمثيلية للرتاث الثقايف
غري املادي للبرشية باليونسكو
إن عراقــة الصيــد بالصقــور يف دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة ،والرعايــة الخاصــة التــي كانــت وال تــزال
تحظــى بهــا مــن قيــادة وشــعب اإلمــارات ،والتــي
عمــق أسســها الصقــار األول املغفــور لــه بــإذن اللــه
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اللــه ثـراه،
كانــت وراء املبــادرة التــي تبنتهــا دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة إلعــداد ملــف شــاركت بــه دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،وبلجيــكا ،وجمهوريــة
التشــيك ،وفرنســا ،وكوريــا الجنوبيــة ،ومنغوليــا،
واملغــرب ،وقطــر ،واململكــة العربيــة الســعودية،

وإســبانيا ،وســوريا ،أســفر عــن تســجيل الصقــارة يف
القامئــة التمثيليــة للـراث الثقــايف غــر املــادي للبرشيــة
باليونســكو عــام  ،2010ثــم مل يلبــث أن بــدأت دول
أخــرى يف العــامل باالنضــام لهــذا امللــف الدويل كالنمســا،
واملجــر عــام  ،2012والربتغــال ،وأملانيــا ،وإيطاليــا،
وباكســتان ،وكازاخســتان ،ليصبــح عــدد الــدول املنظمــة
للملــف ( )18دولــة .وميكــن إيجــاز أهــم اإلنجــازات
التــي حققهــا هــذا املــروع الــدويل املشــرك مبــا يــأيت:
• إكســاب ت ـراث الصقــارة ومــا يرتبــط بــه مــن ت ـراث

الصيــد بالصقــور الصفــة الرشعيــة يف مامرســته • أصبحــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عضــوا ً
مهــاً يف لجــان ســن القوانــن ،وصياغــة القــرارات
وصونــه ونقلــه لألجيــال القادمــة ،بعــد أن أدرج
التــي تصــدر عــن منظمــة اليونســكو يف كل مــا
يف القامئــة التمثيليــة للــراث الثقــايف غــر املــادي
يتعلــق بالــراث الثقــايف غــر املــادي.
للبرشيــة باليونســكو.
• أبــرز املــروع مــدى االهتــام الــذي توليــه القيــادة • وفــر املــروع لألفــراد والهيئــات واملؤسســات
الحكوميــة واملجتمعيــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة
يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بال ـراث ،ووفــر
املتحــدة ،فرصــاً ســانحة للتواصــل مــع مثيالتهــا يف
لهــا فرصــة كبــرة إلب ـراز كفاءتهــا يف تبنــي مشــاريع
العــامل ،وبالتــايل حاميــة وصــون الــراث الوطنــي
دوليــة مســتقبلية مشــركة ملــا تتمتــع بــه مــن ســمعة
واإلنســاين املشــرك.
دوليــة ،ونوايــا إنســانية خالصــة ،ومــوارد ماديــة
وبرشيــة كافيــة.

