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Arabic Summary 

 الـمـلـخـــص العــربــــي 

للمعارف التقليدية دور في تشكيل هوية المجتمع الثقافية، وكذلك قيمه ومعتقداته الروحية. فهي نتاج حضاري وحصيلة  

حاجاتهم تاريخية لتفاعل أبناء المجتمعات المحلية المختلفة عبر آالف السنين مع بيئتهم المحيطة ومواردهم المحلية من أجل إشباع  

األصيلة   الشعوب  طالبت  األخيرة  السنوات  في  الروحية.  حاجاتهم  وتلبية  الحضارية  رؤاهم  عن  التعبير  وكذلك  األساسية، 

والمجتمعات المحلية بحماية ألنظمة المعارف التقليدية ألهميتها في التنمية االقتصادية والجذب السياحي وصون التراث الثقافي.  

ديمة العهد وغالباً ما تكون شفاهية، فإنه من الصعب حمايتها. ومع ذلك، فقد سعت العديد من المجتمعات وألن المعارف التقليدية ق

والحكومات إلى تطوير أنظمتها الخاصة لحماية معارفها التقليدية، كما طالبت بوضع صك قانوني دولي من شأنه أن يوفر حماية 

الثقافي المعارف  .خاصة لتراثها  لتنامي أهمية  العديد من االتفاقيات والمعاهدات اإلقليمية والدولية    ونظرا  التقليدية فقد ُعقدت 

للربط بين حفظ المعارف التقليدية وتنميتها واتخاذ المجتمعات المحلية كشركاء. فمن األهمية بمكان مشاركة السكان المحليين في  

منفذيه أخذ معارفهم التقليدية في االعتبار وإيجاد  جميع برامج التنمية التي تُطبق في مجتمعاتهم وعلى أصحاب صنع القرار و

في وادي    تهدف هذه الدراسة إلى تقييم الوضع الحالي للنباتات والمعارف التقليدية البيئية بين البدو  الحلول التي تالئم احتياجاتهم.

ر وقدرة سكانها على التكيف مع لتحوالت االجتماعية واالقتصادية المحلية في منطقة صحراوية سريعة التغياالعالقي في سياق 

  اآلثار العميقة للتغيرات البيئية.

بجمهورية مصر   )الصحراء النوبية(أُجريت هذه الدراسة في منطقة وادي العالقي جنوب شرق الصحراء الشرقية  

عام   منذ  طبيعية  محمية  وهي  عام  1989العربية،  منذ  حيوي  محيط  ومحمية  مناخ1993،  ذات  الجفاف  ،  شديد    قاري 

نادراألمطار، وعلى الرغم من هذه الظروف القاحلة للغاية، ال تزال هذه المنطقة تدعم سكانا محليين )البدو من قبيلتي العبابدة 

القبائل بالحفاظ على عاداتها وتقاليدها وثقافتها والتمسك بها جيال بعد جيل. وقد اعتمدت حياتهم على   والبشارية(. تتميز هذه 

كان للغطاء النباتي لوادي  وادي، وبخبرات السنين يتفننون في تطويع هذه الموارد بما يتناسب مع احتياجاتهم.الموارد الطبيعية بال

العالقي أهمية اجتماعية واقتصادية كبيرة لسكان الصحراء فهو مصدر للغذاء والكساء والمأوى والصحة والترفيه لهم، كما يقدم  

لنظام المحلي واالستخدام المستدام لمواردهم الطبيعية، وخاصة المراعي، ساعدهم  المرعى لحيواناتهم. إن معرفتهم الطويلة با

إلى  ) 1972-1967(على البقاء. أدى بناء السد العالي في جنوب أسوان وما تبع ذلك من تكون لبحيرة ناصر خلفه في الفترة  

كيلومترا في خور العالقي   80تدت مياه البحيرة لـ إحداث تغيرات هائلة في النظام البيئي الصحراوي لمنطقة وادي العالقي، فقد ام

ونتيجة لذلك، حدثت تغيرات كبيرة وسريعة في الظروف البيئية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية    .وأصبح جزءا من البحيرة

ظروف االجتماعية  قامت إدارة الحكم المحلي بمحافظة أسوان بإنشاء قرية العالقي بالوادي لتحسين ال  2003بالوادي. وفي عام  

 واالقتصادية للبدو. 

إّن التطور السريع الذي حدث مؤخراً في وادي العالقي بعد بناء السد العالي وأخيرا االستيطان، غير نمط حياة البدو  

اتجاهات سبل  إلى آثار بيئية واجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية مختلفة مما أحدث تغيرات واضحة في  الرّحل كما أدى 

يدية المرتبطة بها. فالسكان المحليين في وادي العالقي لديهم معرفة محلية طويلة األمد العيش في الوادي وأثر على المعارف التقل

على أساس الفهم المتراكم لخصائص بيئتهم تتميز بإدارتها بعناية ودقة، مما يؤدي إلى ممارسات صديقة للتنوع البيولوجي. ومع  
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المختلفة. وقد يؤدي التقدم الحضاري إلى اندثار هذه الثقافة    ذلك، فإّن المعارف التقليدية الخاصة بهم تتعرض اآلن للمتغيرات

عن النزوح إلى   حيث بدأ العديد من السكان المحليين وخاصة الشباب في التمّدن والتكيّف مع التطور الجاري في المنطقة فضالً 

 .مع رحيل األجيال المسنة قد يندثر بحثا عن الحياة الحديثة، لذا فإن الموروث الثقافي والحضاري لهؤالء السكانن والقرى المد

وهناك خطر من أن تؤدي التأثيرات الخارجية إلى كسر النظام التقليدي للسكان المحليين واعتمادهم استراتيجيات جديدة لكسب 

إذا كان    العيش قد ال تكون مستدامة بيئيًا. فهناك حاجة ملحة إلى وجوب حماية هذه المعرفة قبل أن تختفي إلى األبد، ومعرفة ما

فقدان المعرفة البدوية يؤدي إلى فقدان مواد غنية لحفظ التنوع البيولوجي، أو أن التطورات الحديثة في وادي العالقي وطريقة 

 العيش المستقرة للبدو قد تساهم في الحفاظ على البيئة، حيث أّن سكان وادي العالقي يتكيفون لالستجابة للظروف البيئية المتغيرة.

الد  هذه  في  في  الميداني  العمل  تم  في  منطقة  راسة  يعيشون  الذين  البدو  مع  مقابالت  أجريت  حيث  العالقي،  وادي 

مستوطنات غير دائمة على طول شواطئ بحيرة ناصر وأولئك الذين يعيشون في القرية. من خالل تسجيل المالحظات الميدانية،  

ما في ذلك مالحظة معارفهم التقليدية واستخداماتهم المختلفة تم التعرف عن كثب على الخصائص الطبيعية والبشرية للمنطقة، ب

للنباتات الطبيعية المحيطة بهم. كما تم جمع ودراسة المعلومات حول القوانين والتشريعات المصرية المتعلقة بالقطاع البيئي من  

 جمعيات األهلية في أسوان. خالل إجراء سلسلة من المقابالت مع أصحاب المصلحة في القطاعين الحكومي والخاص وكذا ال

قسمت هذه الدراسة إلى ستة فصول؛ الفصل األول ويعرض مقدمة عامة للدراسة المقترحة، تقدم فيها معلومات أساسية 

عن وادي العالقي )حيث أجري البحث( وما تعرض له من تغيرات بيئية في السنوات األخيرة. كما يرد وصف للسكان المحليين  

تمدين على موارده الطبيعية، وتستند معارفهم إلى الخبرة التي تتراكم على مدى عقود من الزمن في هذه  الذين يعيشون فيه مع

المناطق النائية ذات الظروف القاسية. في هذا الفصل يتم تضمين أهمية الدراسة والغرض منها كما يشرح الفصل مخططا عاما 

 لألطروحة مبينا فيه هيكل ونهج كل فصل فيها.

الثاني تقدم نبذة عن المعارف التقليدية؛ تعريفها، أهميتها، طبيعتها، والعوامل التي تؤثر فيها. كما يستعرض  في الفصل  

 أيضا هذا الفصل المنظور الدولي لتنظيم المعارف التقليدية وتطبيقها في العديد من الدول.  

ويهدف إلى التحقق مما إذا كانت المعرفة    يناقش الفصل الثالث من الدراسة المعرفة بالغطاء النباتي في وادي العالقي 

قد   المحليين  السكان  قبل  المعيشة والتداوي والتجارة من  تقييمها ألغراض  ذلك  المحلية بما في  النباتات  باستخدامات  المتعلقة 

وان تراجعا  الدراسة  بينت  الماضية.  الخمسين  السنوات  االجتماعية واالقتصادية على مدى  التغيرات  في سياق  خفاضا  تغيرت 

٪ من معرفة كبار السن. بينما  50ملحوظا في المعرفة باألنواع النباتية خاصة بين األجيال الشابة، بحيث ال تمثل اآلن أكثر من 

األنواع التي ال تزال معروفة عادة ما تكون األنواع التي ال تزال تستخدم حتى وقتنا هذا. وتشير النتائج أيضا إلى أن الرجال  

معرفة أكبر مقارنة بالنساء والجيل األصغر، وقد يكون للتوطين أيضا تأثيرا غير مباشر على المعارف التقليدية   وكبار السن لديهم

الخاصة باألنواع النباتية من خالل التأثير على األنشطة المرتبطة بالغطاء النباتي مثل إنتاج الفحم وجمع النباتات والتداوي بها  

 كان عليه في العصور السابقة.قد تقلصت وأصبحت أكثر هامشية مما 

يبحث الفصل الرابع في قدرة البدو على التكيف مع التغيرات البيئية في وادي العالقي من خالل اتباعهم استراتيجيات 

مختلفة للتعامل مع الموارد الجديدة المتاحة التي أدت إلى معرفة بيئية جديدة. وأظهرت النتائج أن تشكيل بحيرة ناصر والتغيرات 

بيئية ذات الصلة كان لها تأثير كبير على المعارف التقليدية للبدو فيما يتعلق بالموارد البيئية، في حين أن المعرفة التي ال تتعلق ال
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النتائج  تكشف  واالستيطان،  بالمراعي  المتعلقة  البنود  على  خاص  بشكل  التركيز  عند  نسبيا.  متأثرة  غير  تظل  الموارد  بهذه 

سنة من العمر. كما تم العثور على اختالفات كبيرة   50ين مجموعات األشخاص األكبر سنا واألقل من  اختالفات معرفية مهمة ب

بين الجنسين في القضايا المتعلقة بالمراعي ولكن ليس فيما يتعلق باالستيطان. ال يمكن أن تعزى أي اختالفات إلى ما إذا كان  

صر أو في القرية. وأكدت النتائج كذلك أنه تم تطوير معارف بيئية الناس يعيشون في مساكن غير دائمة على شواطئ بحيرة نا

جديدة فيما يتعلق باستخدام األنواع النباتية المائية لتغذية الحيوانات والقيام باألنشطة الزراعية. إن الجمع بين الحفاظ على بعض 

رة المجتمعات على تحمل االضطرابات  مجاالت المعرفة وتطوير مجاالت جديدة يتناسب مع مفهوم مرونة المجتمع: وهي قد

 والتكيف مع الظروف المتغيرة من خالل تكييف أنظمة المعرفة الخاصة بهم. 

على الرغم من أن مصر قبلت وصدقت على العديد من االتفاقيات المتعلقة بالمعارف التقليدية في مجاالت البيئة والتنمية 

الم الخطط  يعوقه نقص  التنفيذ  أن  يبدو  أن   المستدامة،  الدراسة  الخامس. ومع ذلك وجدت  الفصل  لموسة كما هو موضح في 

أصحاب المصلحة من المؤسسات المحلية لمحمية وادي العالقي يقدرون أهمية المعارف التقليدية، وخاصة في الشؤون البيئية. 

ذه السياسات أن تدعم تطبيق  عالوة على ذلك ، تقيم الدراسة في هذا الفصل السياسات البيئية في مصر وإلى أي مدى يمكن له

 المعارف التقليدية وحفظها، وإذا ما كانت مصر يمكن أن تستفيد من تجارب البلدان األخرى في هذا الصدد. 

وأخيًرا في الفصل السادس، تستكشف الدراسة دوًرا محتمالً لمناهج علم المواطن في الحفاظ على المعارف التقليدية 

لمواطنين التي تحقق بالتعاون مع اوائد ثنائية االتجاه المحتملة لعلم المواطن؛ أي المشاريع العلمية وتطبيقها، فتهدف إلى تقييم الف

 أيًضا فوائد واضحة للمجتمعات المحلية، وتسهل مشاركة مجتمع وادي العالقي البدوي في البحوث المدعومة بالمعارف التقليدية. 

يدية كنهج هام لالستدامة والحفظ في وادي العالقي، حيث تشكل سلطت هذه الرسالة الضوء على أهمية المعارف التقل

العالقات البيئية للغطاء النباتي األساس للحفاظ على البيئة، فحماية النبات هي العنصر األساسي إلدارة الحفظ في وادي العالقي  

مزيد من التنفيذ والبحث، وتقتضي  ألن الغطاء النباتي هو قاعدة الحياة الصحراوية. وعليه تقدم األطروحة بعض التوصيات ل

هذه التوصيات أن مكانة أقوى للمعارف التقليدية في النظم والقوانين يجب أن تُستكمل بتدابير وإجراءات اجتماعية للتغلب على  

لى  حواجز التواصل والبيروقراطية والجغرافية، وأن تأخذ في االعتبار منظور المجتمع البدوي. سيكون ذلك ضروريًا للحفاظ ع

التنوع البيولوجي وهويات وحقوق السكان المحليين، باإلضافة إلى تقوية قيمة المعارف التقليدية البدوية بين األجيال الجديدة.  

 مما يجعل األمر أكثر إلحاًحا للحفاظ على هذه المعرفة عن طريق التوثيق وتجنب خسارتها.
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