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دراسة استشرافية لعملية إعادة إعمار قطاع التراث الثقافي

 في مدينة حلب

سارة غانم الخيارين)1)

 دانة منصور آل ثاني

 وديع العرابيد

امللخص

	قبل	الحرب	لم	تكن	حلب	أكبر	مدينة	في	سورية	فحسب،	بل	كانت	أيًضا	مركز	التجارة،	وتعد	مركًزا	
للصناعات	الحرفية	في	البالد،	حيث	عّدت	اليونسكو	املدينة	القديمة	موقًعا	تراثًيا	عاملًيا)2(،	إضافة	
إلى	أن	املدينة	كانت	غنية	باملهن	الحرفية،	فالحرفيون	هم	عصب	النهضة	في	املدن	التي	يعيشون	فيها،	
لذلك	فمن	املهم	أن	يكونوا	جزًءا	رئيًسا	في	عملية	إعادة	إعمار	قطاع	اإلرث	الثقافي.	تتميز	هذه	الورقة	في	
أنها	تدمج	التعليم	في	إعادة	اإلعمار	ما	بعد	النزاعات،	كما	أنها	تقّدم	رؤية	تنموية	لتحسين	نوعية	حياة	
ينبغي	على	املجتمع	 في	سورية،	 انسداد	األفق	ألي	حّل	سيا�سي	لألزمة	 الرغم	من	 املدينة.	على	 سكان	
في	وسط	 العالقين	 املدنيين	 السكان	 في	 تؤثر	 التي	 اإلنسانية	 لألزمة	 إيجاد	حلول	 في	 يتباطأ	 أال	 الدولي	

صراع	سيا�سي	طويل	األمد.

التعقيدات	 ضوء	 في	 حلب	 مدينة	 إعمار	 إعادة	 كيفية	 حول	 توصيات	 بتقديم	 الورقة	 وتختتم	
املوجودة	حالًيا،	وعلى	وجه	التحديد،	إعادة	إعمار	التراث	الثقافي،	ودمجه	مع	التعليم،	ومدى	إسهام	
أدبيات	 على	 وتعتمد	 وتحليلية،	 نوعية	 مقاربة	 الدراسة	 هذه	 وتتبع	 	 التنمية.)3(	 تحفيز	 في	 منهما	 كل	
واإلعالم	 الصحافة	 تقارير	 منها	 الثانوية،	 املوارد	 إلى	 إضافة	 وتجاربها،	 الحرب،	 بعد	 ما	 اإلعمار	 إعادة	

)1(		طالب	في	معهد	الدوحة	للدراسات	العليا/	دراسات	إعادة	اإلعمار.

)2(		The	United	Nations	Educational,	Scientific	and	Cultural	Organization	)UNESCO(,	“Ancient	City	of	Aleppo“,	)2017(,	
accessed	on	9/4/2020,	https://bit.ly/3qikUvb.	

)3(  Human	Rights	Watch,	“World	Report	2019:	Syria	Events	of	2018“.,	)2019(, https://bit.ly/3ddG4qR.	

https://bit.ly/3qikUvb
https://bit.ly/3ddG4qR


الدراساتالعدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021

318

عالية	الجودة،	والوثائق	واملنشورات	الصادرة	عن	املنظمات	اإلنسانية	الدولية،	واألبحاث	واألدبيات	
األكاديمية	املوثوقة.

شكر خاص

املشترك	ضمن	 البحثي	 العمل	 في	 املؤلفين	 انخراط	 أثناء	 في	 البحث	 في	هذا	 الواردة	 األفكار	 نشأت	
دراسات	إعادة	اإلعمار	ما	بعد	النزاعات	في	كلية	إدارة	النزاع	والعمل	اإلنساني	في	معهد	الدوحة	للدراسات	
العليا.	شكر	خاص	للبروفيسور	سلطان	بركات،	املدير	املؤسس	ملركز	دراسات	النزاع	والعمل	اإلنساني	

بمعهد	الدوحة	للدراسات	العليا	على	إسهامه	في	تطوير	األفكار	الواردة	في	هذه	الدراسة،	وإثرائها.

مقدمة

الثقافي	الذي	يعكس	الهوية	 كانت	مدينة	حلب	قبل	الحرب	مركًزا	اقتصادًيا	مهًما،	وتتميز	باإلرث	
السورية،	ولكن	انقلب	الحال	رأًسا	على	عقب	بعد	اندالع	الحرب،	فأصبحت	املدينة	ال	تمثل	للنظام	
مركًزا	اقتصادًيا	فحسب،	بل	تحولت	إلى	ثكنة	عسكرية.	لذلك	كان	الدمار	الذي	لحق	باإلرث	الثقافي	
في	مدينة	حلب	تهديًدا	خطًرا	للهوية	الثقافية	لدى	املجتمع	املحلي،	حيث	أثر	بدوره	في	االنقسام	داخل	
مجتمعي	 وعي	 هناك	 يكن	 لم	 أنه	 فاتضح	 كبيرة.	 اقتصادية	 خسائر	 إلى	 أيًضا	 وأدى	 نفسه،	 املجتمع	
بأهمية	وجود	اإلرث	الثقافي	في	سورية،	بدليل	استهداف	جيش	النظام	السوري	املناطق	األثرية	في	حلب	
من	دون	أي	اهتمام	بقيمة	هذا	اإلرث	ودوره	في	تشكيل	هوية	األجيال	القادمة،	إضافة	إلى	استخدام	

املعارضة	املناطق	التراثية	لخدمة	مصالحها	متجاهلة	أهمية	اإلرث	الثقافي.		

وبخالف	ما	سبق،	اهتمت	املجتمعات	الغربية	املتحاربة	خالل	الحرب	العاملية	باملعالم	التي	تمثل	
اإلرث	الثقافي	للدول،	حيث	حوفظ	عليها،	وتجنب	تخريبها،	ما	يدل	على	وعي	تلك	املجتمعات	بأهمية	
للمدينة،	 التاريخي	 املركز	 باملئة	من	 	60 يزيد	عن	 ما	 ر	 ُدّمِ القديمة،	 في	مدينة	حلب	 بينما	 اإلرث.	 هذا	
وفي	أعقاب	هجمات	صيف	2012	أحرقت	األسواق	القديمة	وجميع	ما	تحتويه	من	خانات	وحمامات،	
ا	تاريخًيا	

ً
ودمرت	املساجد	في	املدينة	القديمة	من	مثل	املسجد	األموي	الكبير	الذي	يعد	بحد	ذاته	إرث

إعمار	 إعادة	 رؤية	 مناقشة	 الورقة	على	 تقوم	هذه	 امليالدي)4(.	 الثامن	 القرن	 إلى	 تمتد	جذوره	 عظيًما	
التراث	الثقافي	في	مدينة	حلب،	إضافة	إلى	توضيح	بعض	التحديات	التي	تواجه	عملية	إعادة	اإلعمار،	

)4(	 The	 United	 Nations	 Educational,	 Scientific	 and	 Cultural	 Organization	 )UNESCO(,	 “Ancient	 City	 of	 Aleppo“,	 )2017(,	 ac-
cessed	on	9/4/2020,	https://bit.ly/3qikUvb.	

https://bit.ly/3qikUvb
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مع	إبراز	دور	التعليم	في	هذا	املجال،	وتختتم	الدراسة	بتوصيات	عدة.	

تصور إعادة إعمار التراث الثقافي بعد الحرب

يعد	االهتمام	بتأثير	الحرب	في	التراث	الثقافي	للشعوب	التي	مزقها	الصراع	أمًرا	في	غاية	الصعوبة،	ففي	
أوقات	املوت	والدمار	تصبح	األولوية	هي	املحافظة	على	حياة	املدنيين،	وتوفير	االحتياجات	اإلنسانية	
األولية	من	مثل	املأوى	والغذاء	والصحة.	وعلى	الرغم	من	ذلك،	يجادل	بعضهم	بأن	دور	التراث	الثقافي	

	أساًسا	في	مرحلة	إعادة	اإلعمار	والتعافي	ملا	بعد	الحرب.)5( 
ً

ال	بد	أن	ُيعترف	به	بوصفه	عامال

ا	لدى	عدد	من	
ً
منذ	عقود	مضت،	اكتسبت	إعادة	إعمار	التراث	الثقافي	بعد	الحرب	اهتماًما	بالغ

في	 جمة	 تحديات	 خلقت	 والنزاعات	 الطبيعية	 والكوارث	 الحروب	 إن	 إذ	 الدولية،	 واملنظمات	 الدول	
ر.	ويمكن	للمرء	أن	يالحظ	ذلك	من	خالل	عدد	من	 ما	يتعلق	باسترداد	ممتلكات	اإلرث	الثقافي	املدمَّ
مت	سواء	للمحافظة	على	املمتلكات	الثقافية	في	أثناء	النزاعات	وحفظها	من	السرقة	 ِ

ّ
ظ
ُ
املؤتمرات	التي	ن

أو	الدمار،	أم	من	خالل	املناداة	بإعادة	ترميمها	وإعمارها.	وبعد	الحرب	العاملية	الثانية	اجتمع	عدد	من	
املختصين	واملهتمين	بهذا	الشأن	في	مدينة	البندقية،	وأعلنوا	ميثاق	البندقية	املتعلق	بترميم	املعالم	
عام	 أثينا	 ميثاق	 في	 عليه	 املنصوص	 والُنهج	 املبادئ	 لتقييم	 املؤتمر	 وانعقد	هذا	 واملواقع،	وحفظها،	

1939	لترميم	األوابد	التاريخية.)6( 

إضافة	إلى	ذلك،	عمل	املجتمع	الدولي	على	حماية	املواقع	واملمتلكات	الثقافية	من	خالل	اتفاقية	
الهاي	لحماية	املمتلكات	الثقافية	في	حالة	وجود	نزاع	مسلح،	حيث	أكدت	هذه	االتفاقية	»على	حماية	
املمتلكات	الثقافية	ووقاية	هذه	املمتلكات	واحترامها،	العترافها	أن	املمتلكات	الثقافية	قد	منيت	بأضرار	
جسيمة	خالل	النزاعات	املسلحة	األخيرة،	وأن	األخطار	التي	تتعرض	لها	تلك	املمتلكات	في	ازدياد	مطرد	
أي	شعب	 يملكها	 ثقافية	 بممتلكات	 تلحق	 التي	 أن	األضرار	 الحرب،	والعتقادها	 تقنية	 لتقدم	 نتيجة	

تمس	التراث	الثقافي	الذي	تملكه	اإلنسانية	جمعاء.)7(

صحيح	أن	وضع	هذه	االهتمامات	والتوجيهات	والقوانين	موضع	التنفيذ	في	أثناء	النزاع	قد	استغرقت	
العشرين	 القرن	 في	 النزاعات	 أن	 التأثير،	خصوًصا	 أنها	ضعيفة	 ثبت	 كثيرة	 أحوال	 وفي	 	،

ً
طويال وقًتا	

)5(	Nicholas	Stanley-Price,	“The	thread	of	continuity:	cultural	heritage	in	postwar	recovery“,	ICCROM,	ICCROM	Conservation	
Studies	6,	)2007(,	p	1,	https://bit.ly/3qmuiOE.	

)6(	Ibid.	

)7(	اللجنة	الدولية	للصليب	األحمر،	»	اتفاقية	عام	1954	لحماية	املمتلكات	الثقافية	في	حالة	نزاع	مسلح	وبروتوكوالها«،	شوهد	في	2020/6/7،
 https://bit.ly/30jeH8k.	

https://bit.ly/3qmuiOE
https://bit.ly/30jeH8k
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أن	 عن	 	
ً
فضال الحديثة«.)8(	 للحرب	 متعمدة	 »استراتيجية	 الثقافي	 التراث	 تدمير	 بأن	 شاهد	

ُ
ن جعلتنا	

	باملشاهد	املروعة	املتمثلة	في	إقدام	طالبان	على	تدمير	التماثيل	البوذية	
ً

مطلع	القرن	املا�سي	كان	حافال
في	باميان	عام	2001،	وأدى	الدمار	الذي	تسبب	فيه	مؤخًرا	»تنظيم	داعش«	في	العراق	وسورية	وليبيا	
وأماكن	أخرى	إلى	ِإْعطاب	التراث	الثقافي	في	»الوعي	الجماعي«	على	مستوى	العالم.	هذا	التدمير	املروع	
للتراث	الثقافي	ليس	اتجاًها	جديًدا	تماًما،	حيث	شهد	العالم	في	القرن	العشرين	عدًدا	من	الحوادث	
التراث	 حماية	 مهمة	 يجعل	 الدول	 غير	 من	 املتطرفين	 الفاعلين	 هؤالء	 مثل	 انتشار	 ولكن	 املشابهة،	

الثقافي	واستعادته	أكثر	صعوبة.)9(

	،1991 في	 دوبروفنيك	 قصف	 سيما	 وال	 السابقة،	 يوغوسالفيا	 تفكك	 بأن	 بركات	 سلطان	 ويرى	
شكل	عالمة	فارقة	في	حماية	التراث	الثقافي	وال	سيما	زيادة	الوعي	بضعف	التراث	الثقافي	أمام	النزاعات	
املسلحة	املعاصرة.	وعلى	وجه	التحديد،	مثلت	قضية	دوبروفنيك	امام	محكمة	يوغسالفيا	السابقة	
ضد	أربعة	ضباط	يوغوسالفيين	سابقين	في	الجيش	نقطة	تحول	في	حماية	التراث	الثقافي	منذ	أن	»كانت	
بارتكاب	جرائم	حرب	ملهاجمة	 ُيتهم	فيها	قادة	عسكريون	 التي	 الثانية	 العاملية	 املرة	األولى	منذ	الحرب	

ممتلكات	ثقافية«.)10(

وهكذا،	استمرت	املحاوالت	لتطوير	املبادئ	واملناهج	إلعادة	إعمار	التراث	الثقافي	وحمايته،	فكان	
هناك	امليثاق	املتعلق	بالحفظ	الحضري،	مثل	ميثاق	واشنطن	الذي	أطلق	عليه	ميثاق	حفظ	املدن	
التاريخية	واملناطق	الحضرية،	أعقبته	مذكرة	فيينا	لعام	2005	املذكورة	ضمًنا	في	مبادئ	فاليتا	عام	
2011.)11(	ولقد	طور	دليل	املجلس	الدولي	للمعالم	واملواقع	)ايكوموس(	التوجيهات	بشأن	إعادة	إعمار	

التراث	الثقافي	مع	إيالء	أولوية	عالية	للتنمية	املستدامة	واملشاركة	النشطة	للمجتمعات	فيها.

التراث،	واملعبر	عنها	من	 في	 الحاصلة	 اآلثار	 إلى	تحديد	 	2015 الصادرة	عام	 الوثيقة	 	وتدعو	هذه	
الصفات	 لحماية	 التدابير	 وتنفيذ	 والالمادية،	 املادية	 االستثنائية،	 العاملية	 القيمة	 خالل	خصائص	
الباقية،	واستقرارها،	وتطوير	االسترداد	وبرامج	اإلعمار	املوجهة	نحو	املحافظة	على	الصفات	وانتقالها	
وتوثيق	 األولي،	 التحديد	 تتم	من	خالل	 التي	 املبكرة	 الوثيقة	ضرورة	االستجابة	 املستقبل.	وتؤكد	 إلى	

)8(	 Sultan	Barakat,	 “Necessary	 conditions	 for	 integrated	 approaches	 to	 the	post-conflict	 recovery	of	 cultural	 heritage	 in	 the	
Arab	World“,	International	Journal	of	Heritage	Studies,	)2020(.

)9(	Ibid,	p.3.

)10(	Ibid.

)11(	املجلس	الدولي	للمعالم	واملواقع	)ايكوموس(،	»دليل	ايكوموس	حول	إعادة	إعمار	التراث	الثقافي	واستعادة	حالتها	ما	قبل	الدمار«	،	)2017(،		
شوهد	في	10/4/2020،	

 https://bit.ly/33G2eej.	

https://bit.ly/33G2eej
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اآلثار،	والحماية،	واستعراض	التأثيرات،	وإنشاء	قائمة	جرد	للعناصر	التراثية	التي	تشمل	خصائص	
القيمة	العاملية	االستثنائية،	إلى	جانب	أهمية	وضع	خطة	رئيسة	لصيانة	القيمة	العاملية	االستثنائية،	

واستعادتها،	مع	وجود	رؤية	مشتركة	تجمع	ما	بين	أصحاب	املصلحة	واملجتمع	املحلي.)12(

ه،	وكذلك	من	خالل	عمليات	
ُ
يجادل	نيل	أشرسون	بأنه	يمكن	للحرب	من	خالل	الدمار	الذي	تحدث

يكونان	مختلفين	 لم	 وإن	 بشكلين	مختلفين،	 تضر	 أن	 ثقافية	محمولة	 بها	عناصر	 تقوم	 التي	 اإلزالة	
تماًما،	من	الهوية	الثقافية.	الشكل	األول	هو	الهوية	االجتماعية	أو	األنثروبولوجية،	وهو	النسيج	الحي	
للمعارف	املتراكمة	حول	اللغة	والعرف	والتقاليد	التي	يعرف	بها	املجتمع	نفسه	ويجد	فيه	االستمرارية	
بلت	من	دون	

ُ
وثقافة	الحياة	اليومية.)13(		أما	الشكل	الثاني	فهو	متعلق	بالهوية	الجماعية	التي	ُبنيت	وق

منازع	حول	ما	يسمى	بالفنون	العالية	-	كاتدرائياتنا	ومساجدنا	وآثارنا	ومكتباتنا	ولوحاتنا	الشهيرة	وما	
تدميرها	 في	 أو	 وتأصيلها	 الجماعية	 الهوية	 ترسيخ	 في	 املواقع	 هذه	 حكاية	 فإن	 له	 ووفًقا	 	 ذلك.)14(	 إلى	

خالل	الحرب	من	قبل	العدو	لتفكيك	هذه	الروابط	قديمة،	وال	يجب	تجاهلها.)15( 

يجادل	كل	من	توماس	ويس	ونينا	كونيلي	بأن	العالقة	بين	األمن	البشري	والتراث	-	ما	أسماه	بوكوفا	
»التطهير	الثقافي«-	كانت	أكثر	وضوًحا	في	سورية	والعراق	من	أي	مكان	آخر،	لكنهما	غالًبا	ما	يكونان	
متشابكين	خالل	الحرب،	وخاصة	وسط	الفظائع	الجماعية.		وُيِقران	بأنه	من	املفترض	أن	حماية	التراث	
الثقافي	مثل	باميان	بوذا،	وجسر	موستار،	ومكتبات	تمبكتو	وتدمر	أولوية	على	جدول	أعمال	السياسة	
العامة	الدولية؛	لكن	ردود	الحكومات	حتى	اآلن	اقتصرت	على	استنكار	هذا	التدمير.	ويذهبان	إلى	أن	
قاعدة	مسؤولية	الحماية	)R2P(	ال	بد	أن	تشمل	حماية	املمتلكات	الثقافية،	وأن	الدول	ال	بد	لها	من	
ا	للمجتمع	بأكمله،	والعالم،	ومن	ثم،	

ً
تطوير	أجندات	وسياسات	لحماية	هذه	املقرات	التي	يعدونها	ملك

)16(.)R2P(	الحماية	مسؤولية	ملعيار	وفقا	الدول	هذه	على	واجب	عليها	واملحافظة	حمايتها	فإن

	يكشف	الكاتبان	تطور	مسؤولية	الحماية	بشكل	واسع	ليتضمن	حماية	املمتلكات	الثقافية،	ويريان	
امللكية	الحصرية	ملا	يعد	 بالعوملة،	يزعم	عدد	من	الدول	 ا	

ً
ارتباط العالم	نمًوا	أكبر	وأكثر	 أنه	مع	نمو	

ا،	إذ	أصبحت	وجهات	النظر	العاملية	أو	الدولية	الثقافية	غير	صحيحة	سياسًيا،	
ً
ا	ثقافًيا	مشترك

ً
تراث

)12(	املرجع	السابق	نفسه.

)13(	Neal	Ascherson,	“Cultural	Destruction	by	War	and	Its	Impacts	on	Group	Identities:	Cultural	Heritage	in	Postwar	
Recovery“,	ICCROM,	ICCROM	Conservation	Studies	6,	)2007(,	P.	17,	https://bit.ly/3agNVC6.	

)14(	Ibid.	

)15(	Ibid,	p	18.

)16(	 Thomas	Weiss,	 Nina	 Connellya,	 “Protecting	 Cultural	 Heritage	 in	War	 Zones“,	 Third	World	Quarterly:	 Taylor	 &	 Francis	
Group,	November	27,	2018.	

https://bit.ly/3agNVC6
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حيث	تهيمن	القومية	الثقافية	على	املحادثات،	وهو	ما	يتطلب	وفًقا	لهما	لجنة	مستقلة	لحماية	التراث	
	عسكرًيا	

ً
الثقافي.)17(	في	املقابل،	تعد	مسؤولية	الحماية	هذه	التي	قد	تتطلب	في	بعض	األحيان	تدخال

خياًرا	مرفوًضا	عند	بعضهم،	ويبرر	هذا	الرأي	وجهة	نظره	بأن	األولوية	هنا	هي	في	إنقاذ	أرواح	الناس،	
	عن	أن	التدخل	العسكري	في	حد	ذاته		وفًقا	لبعضهم	يعد	

ً
وحمايتهم	خالل	الحرب	أو	النزاع،	فضال

مسألة	مرفوضة،	وال	تزيد	سوى	من	الخسائر	البشرية.)18(

النقطة	األكثر	إثارة	للدهشة	هي	الجهد	الهائل	الذي	يبذله	الناس	للمحافظة	على	ثقافتهم	وأسلوب	
حياتهم.		من	هذا	املنطلق	يمكن	فهم	أهمية	مفهوم	إعادة	اإلعمار	ما	بعد	الحرب،	وإسهام	هذا	الجهد	
ليس	فقط	في	بناء	الخسائر	املادية	ما	بعد	الحرب،	بل	أيضا	في	املشاركة	في	نهوض	البنى	االجتماعية	

واالقتصادية	والسياسية	والثقافية	للبلدان	املنهارة	بسبب	الصراع،	وتنميتها.)19(

تثير	املعضالت	السياسية	واالقتصادية	والثقافية	املوجودة	في	سورية	اختباًرا	حقيقًيا	ملنهج	إعادة	
الثقافي،	فاألزمة	ما	زالت	في	أوجها،	والدولة	 التراث	 اإلعمار	ملا	بعد	الحرب،	بما	في	ذلك	إعادة	إعمار	
هشة	وضعيفة،	وفي	الوقت	نفسه	تتحكم	في	اإلسهامات	جميعها	من	الوكاالت	املانحة	وغيرها،	لذا	أي	
جهد	إلعادة	اإلعمار	سيسهم	في	تكريس	صورة	الدولة	وهو	ما	يسبب	أزمة	من	مناٍح	عدة،	أهمهما:	أزمة	

نقص	التمويل	إليمان	بعض	الجهات	املانحة	بأن	أي	عملية	تمويل	في	هذه	املدة	تعد	مخاطرة.)20( 

لهذه	 بناء	سورية	كنقطة	انطالق	 في	 الوقت	نفسه،	من	الضروري	االلتفات	نحو	دور	املجتمع	 في	
املناقشة،	فتتفق	الدراسة	على	أن	إعادة	اإلعمار	بعد	الحرب،	بما	فيها	إعادة	إعمار	التراث	الثقافي،	
تعني	مجموعة	من	النشاط	الشامل	في	عملية	متكاملة	ال	تهدف	فقط	إلى	تنشيط	التنمية	االقتصادية	
في	األمن	 الناشئة	 الظواهر	 بيئة	سلمية	من	خالل	معالجة	 واالجتماعية	فحسب،	بل	تستهدف	خلق	
والقدرة	السياسية	واملؤسسية	التي	من	شأنها	أن	تحول	دون	العودة	إلى	العنف.	وبهذا	املعنى،	يمكن	
التمييز	بين	إعادة	اإلعمار	لبعدها	التصحيحي	في	تصحيح	األخطاء	ومعالجة	مواطن	الضعف	التي	لها	

جذورها	في	املا�سي	والحاضر،	مع	التركيز	على	املستقبل.)21(

)17(	Ibid.

)18(	Michael	Neureiter	,	“The	Case	against	Military	Intervention:	Why	We	Do	It	and	Why	It	Fails:	Book	Review“,	Routledge:	
Taylor	&	Francis	Group,	)2016(,	p.	382–86.

)19(	Sultan	Barakat,	“After	the	Conflict	Reconstruction	and	Development	in	the	Aftermath	of	War“,	London:	I.B.	Tauris,	)2010(,	
p.	1.

)20(	Steven	Heydemann,	“Rules	for	Reconstruction	in	Syria“,	Brookings,	)2017(,	https://brook.gs/2TQiVPT. 

)21(	Sultan	Barakat,	“Post-Saddam	Iraq:	Deconstructing	a	Regime,	Reconstructing	a	Nation“,	Third	World	Quarterly,	)2005(,	p.	
572–774.

https://brook.gs/2TQiVPT
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يعطي	هذا	املفهوم	ُبعًدا	واسًعا	عند	مناقشة	إعادة	اإلعمار	في	سورية،	ويركز	على	أهداف	إعادة	
لهذه	 العملية	 اآلثار	 تؤدي	 حيث	 نفسه،	 للمصطلح	 النظرية	 الواجهة	 على	 التركيز	 من	 	

ً
بدال اإلعمار	

املناقشة	إلى	أربعة	دروس	شاملة	إلعادة	اإلعمار،	وتتضمن	دراسة	إعادة	إعمار	التراث	الثقافي	ملدينة	
حلب،	حيث	تتمثل	في:

:	الفهم	الواضح	ليس	فقط	ألسباب	النزاع،	ولكن	أيًضا	للسياق	العام	الذي	تجري	فيه	محاولة	
ً

أوال
الوطنيين	جميعهم؛	 املصلحة	 بين	أصحاب	 اإلعمار	 رؤية	مشتركة	إلعادة	 ثانًيا:	خلق	 اإلعمار؛	 إعادة	
ا:	تحديد	اآلثار	الحاصلة	في	التراث	واملعبر	عنها	من	خالل	خصائص	القيمة	العاملية	االستثنائية،	

ً
ثالث

الباقية،	واستقرارها،	وتطوير	االسترداد	وبرامج	 التدابير	لحماية	الصفات	 املادية	واملعنوية،	وتنفيذ	
اإلعمار	املوجهة	نحو	املحافظة	على	الصفات	وانتقالها	إلى	املستقبل،	واالستجابة	املبكرة	التي	تحدث	
من	خالل	التحديد	األولي	وتوثيق	اآلثار؛	رابًعا:	النظر	إلى	إعادة	اإلعمار	بوصفها	عملية	لتحفيز	التنمية.	
تبحث	األقسام	اآلتية	من	هذه	الورقة	املنهج	االستشرافي	إلعادة	أعمار	التراث	الثقافي	في	مدينة	حلب	في	

ضوء	هذه	االستنتاجات	األربعة.)22(

الرؤية

استطاع	فريق	اليونسكو	أن	يقدم	جرًدا	بالخسائر	الجسيمة	التي	تعرضت	لها	أماكن	أثرية	عدة،	
والحمامات	 واملدارس	 والخانات	 واألسواق	 والكنائس	 واملساجد	 والقلعة	 األموي	 الجامع	 مثل	 من	
60	في	املئة	من	أحياء	مدينة	 واملتاحف،	وباقي	مباني	حلب	األثرية.	فبحسب	تقدير	أولي	فقد	تعرض	
	)انظر	أيًضا	الشكل	)1(	لتقدير	

ً
حلب	القديمة	إلى	خسائر	جسيمة،	ُدمر	منها	30	في	املئة	تدميًرا	كامال

حجم	الضرر(.)23(

)22(	Ibid.

)23(		مرصد	التراث	الثقافي،	»مدينة	حلب	القديمة«،	(2017)،	شوهد	في	18	/2020/3،
https://bit.ly/3atLXMm.	

https://bit.ly/3atLXMm
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الشكل )1(: مدينة حلب القديمة توضح مجموع األضرار التي أصابت مباني تاريخية )7102-3102()24)

)املصدر: منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(

إعداد	 في	 البدء	 يجب	 وإنعاشه،	 الثقافي،	 حلب	 إرث	 على	 املحافظة	 هدف	 إلى	 الوصول	 أجل	 من	
دراسة	ميدانية،	والتوثيق	الكمي	والنوعي	لألوضاع	العمرانية،	والتاريخية،	واالجتماعية،	واالقتصادية	
خطة	 وضع	 إلى	 إضافة	 التحتية.	 والبنى	 والخدمات،	 العامة،	 واألماكن	 األزقة،	 وأوضاع	 جميعها،	
إعمار	 إعادة	 في	 وخبراء	 متخصصين	 باحثين	 من	 متكونة	 لجنة	 إنشاء	 طريق	 عن	 للعمل	 استراتيجية	
التراث	الثقافي،	إلى	جانب	إشراك	فئات	املجتمع	املحلي	جميعها	)الشيوخ	والشباب	والنساء	واألطفال(،	
توعوية	 بعمل	ورش	 اإلعمار	 إعادة	 مدة	 االستفادة	من	 وذلك	من	خالل	 املحليين،	 الحرفيين	 وكذلك	
واقتراحاتهم	 آرائهم	 وأخذ	 مناقشتهم،	 بهدف	 حلب	 في	 الثقافي	 اإلرث	 بمجال	 مختصة	 واجتماعات	
بالحسبان	قبل	وضع	آلية	العمل،	حيث	إن	تحفيز	املجتمع	املحلي	سيكون	بمنزلة	عنصر	فاعل	في	هذه	

العملية.	

https://bit. 	،)2018( اليونسكو،	 القديمة«،	 حلب	 مدينة	 في	 الثقافي	 التراث	 حالة	 النزاع:	 من	 سنوات	 »خمس	 وآخرون،	 كلود،	 ديفيد	 	 	)24(
	.ly/3bI3y33

https://bit.ly/3bI3y33
https://bit.ly/3bI3y33
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لذلك	يجب	أن	تركز	الرؤية	على	إعادة	إنعاش	اإلرث	الثقافي	الغني	في	مدينة	حلب،	للمحافظة	على	
الهوية	الثقافية.	إذ	ال	بد	من	االهتمام	بزيادة	الوعي	من	خالل	ربط	اإلرث	الثقافي	بالهوية،	وإبراز	كيفية	
بها	املهندسة	 التي	قامت	 الدراسة	 بناًء	على	 الثقافي.)25(	 املحافظة	عليها	عن	طريق	إعادة	إعمار	اإلرث	
»ريم	خانجي«	رئيس	شعبة	الدراسات	والتخطيط	في	مديرية	املدينة	القديمة	لدى	مجلس	مدينة	حلب	
وعضو	لجنة	التراث	في	نقابة	املهندسين	بحلب،	أوصت	»بالعمل	على	وضع	خطة	أولية	إلعادة	إحياء	
مدينة	حلب	القديمة،	والعمل	على	تحديد	األولويات	في	عملية	إعادة	اإلعمار،	والقيام	برصد	جميع	
األضرار	املادية	واالقتصادية	واالجتماعية	بغرض	تقدير	الكلفة	لعملية	إعادة	اإلعمار«.)26(	من	املهم	
أيًضا	تحديد	منهجية	العمل	لكل	مرحلة،	وتحديد	الشركاء	املتوقع		انخراطهم	في	العملية،	بمثل	دراسة	
هي	 أيًضا	 ذكرتها	 التي	 النقاط	 أهم	 ومن	 لالستثمار،	 ترويجي	 برنامج	 ووضع	 املتاحة،	 التمويل	 مصادر	

»إجراء	تقييمات	لعملية	اإلحياء	السابقة	لتالفي	أخطائها	في	العملية	القادمة«.)27(

الشكل )2(: مدينة حلب القديمة- خريطة املنطقة املدرجة في قائمة التراث العالمي في عام 2102 )حيز موقع التراث العالمي(.)28)

)املصدر: منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(

كلية	 نموذجا،	رسالة	ماجستير	منشورة،	)سورية:	 العامة	 املباني	 القديمة	 في	مدينة	حلب	 التاريخية	 املباني	 إعمار	 إعادة	 )25(	كريستسن	كو�سى،	
الهندسة	املعمارية،	جامعة	حلب(،	)2015(.

.https://bit.ly/3tS68gX	،)2014(	،»القديمة	حلب	إحياء	إلعادة	مقترحات	»	والتحديات	الواقع	بين	القديمة	»حلب	املجهر،	تحت	)26(

)27(	املرجع	السابق	نفسه.

)28(	ديفيد	كلود،	وآخرون،	املرجع	السابق.

https://bit.ly/3tS68gX
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أهمية التعليم في حفظ التراث 

في	الوقت	الذي	ال	يبدو	أن	األزمة	السورية	في	طريقها	إلى	الحل	برزت	تحديات	كثيرة	يأتي	في	مقدمتها	
	رئيًسا	في	تكوينه،	ولكن	قد	يكون	

ً
اندثار	هوية	األجيال	السورية	املستقبلية،	والذي	يعد	التراث	عامال

التراث	 احترام	 في	 الفشل	 أن	 اتضح	 حيث	 التعليمة)29(،	 العملية	 ممارسة	 دون	 من	 ممكًنا	 غير	 ذلك	
الثقافي	هو	السبب	األكثر	شيوًعا	في	انحدار	الهوية	الوطنية.

الحرب،	على	 أوقات	 أثناء	 في	 اإلرهابية	 الهجمات	 الثقافي،	وتدميره	من	خالل	 التراث	 استهداف	 إن	
الرغم	من	وجود	قوانين	عاملية	تنص	على	حماية	التراث	الثقافي	في	أنحاء	كثيرة	من	العالم؛	يدل	على	
أن	الهدف	هو	تجريد	الناس	من	ثقافتهم	وهويتهم،	وتدمير	الذاكرة	الجماعية	وهوية	األماكن،	فتدمير	
ميراث	األجيال	السابقة	يسلب	إرثهم	املستقبلي،	فيعمق	الكراهية	واليأس،	ويقوض	كل	محاوالت	تعزيز	
املصالحة)30(.		لذلك	اتضح	أن	الوسيلة	األكثر	فعالية	لغرس	أهمية	املحافظة	على	هذا	التراث	هي	من	
خالل	التعليم،	فيحافظ	املواطن	من	خالل	التعليم	على	ثقافة	املجتمع،	ويسهم	في	نقلها،	وتعزيزها	من	
)31(.	فحماية	التراث	قد	تكون	جزًءا	من	جهد	أوسع	إلنهاء	العنف	واالنتقال	إلى	السالم.	 جيل	إلى	آخر	
لذلك	يجب	التركيز	على	األجيال	القادمة	بصفتهم	أصحاب	التراث	من	خالل	االهتمام	بتطوير	النهج	

التربوي	في	العملية	التعليمية.)32(

أكثر	من	 2011	و2015،	وقعت	 بين	عامي	 أنه	 األطفال«	 »أنقذوا	 ففي	سورية،	وضحت	مؤسسة	
نصف	الهجمات	العاملية	على	املدارس،	وأن	أعلى	عدد	من	املنشآت	التعليمية	املتضررة	كان	في	حلب،	
فكانت	الهجمات	تستهدف	طالب	املدارس	وقطاع	التعليم	من	خالل	القتل،	والتعذيب،	واالختطاف،	
االختفاء	القسري،	وتفجير	قنابل	كيماوية	في	املنشآت	التعليمية،	وما	إلى	ذلك،	ما	أدى	إلى	تفاقم	أعداد	
الطالب	املتسربين	من	املدارس،)33( حيث	أفادت	اللجنة	الدولية	املستقلة	للتحقيق	في	سورية	أن	أكثر	
من	ثالثة	ماليين	طفل	توقفوا	عن	الذهاب	إلى	املدرسة،	وذكرت	اليونيسف	أن	حوالى	ربع	أعضاء	هيئة	

)29(	Global	Coalition	to	Protect	Education	from	Attack	)GCPEA(,	“Education	under	Attack	2018:	Syria“,	)2018(,		http://tiny.cc/
fqogmz.	

)30(	Leila	Rharade,	“Syria,	Destruction	of	Cultural	Heritage“,	International	Committee	of	the	Red	Cross	)ICRC(,	)2014(,	http://
tiny.cc/lrogmz.	

)31(	Bhawan	Bawa,	“7	Influences	of	Education	on	Culture“,	Your	Article	Library,	)2016(,	http://tiny.cc/4togmz.	 

)32(	 Parnaz	 Goodarzparvari,	 Francisco	 Carlos	 Bueno	 Camejo,	 “Preservation	 of	 Cultural	 Heritage	 via	 Education	 of	 Children,	
Utilizing	Visual	Communication:	Persepolis	as	a	Case	Study“,	Creative	Education,	09	)02(,	)2018(.	

)33(		Nicole	Gesche-Koning,	“Research	for	CULT	Committee	-	Education	in	Cultural	Heritage“,	Policy	Department	for	Structural	
and	Cohesion	Policies,	p.	54,	)2018(,	

http://tiny.cc/fqogmz
http://tiny.cc/fqogmz
http://tiny.cc/lrogmz
http://tiny.cc/lrogmz
http://tiny.cc/4togmz
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التدريس	في	سورية	تركوا	وظائفهم	بحلول	عام	)34(2015.	ما	أدى	إلى	تدمير	العملية	التعليمية.	

في	 رئيًسا	 مكوًنا	 الثقافي	 التراث	 تدريس	 يعد	 تعليم،	حيث	 دون	 من	 ممكًنا	 يكون	 لن	 التراث	 حفظ	
التاريخية	 املوارد	 على	 ويحافظ	 للمواطنين،	 القومي	 الفخر	 تعزيز	 في	 أيًضا	 ويسهم	 التعلم،	 عملية	
التي	تشكل	هوية	األجيال	القادمة.	فنمو	الوعي	والحاجة	إلى	حماية	التراث	هما	مسؤوليتان	وطنيتان	
مجتمعيتان	مشتركتان	تتناقلهما	األجيال.	إضافة	إلى	ما	سبق،	تجلت	بعض	الوسائل	التي	تهدف	إلى	
وورشات	 تقديم	محاضرات	 في	 تمثلت	 في	حلب،	 األثرية	 املواقع	 على	 واملحافظة	 التراث	 أهمية	 غرس	
على	 الحرص	 إلى	 إضافة	 للمواطنين،	 وجاذبة	 بطرق	عرض	مطورة	 الحقيقية	 األحداث	 عمل،	وشرح	
عرض	تاريخ	التراث	السوري	خالل	الفعاليات	واللقاءات	االجتماعية،	واالهتمام	بإسهام	كبار	السن	في	

سرد	القصص	املرتبطة	بتاريخهم	لجيل	الشباب.)35( 

في	 بالغرض،	حيث	يجب	تضمينه	 يفي	وحده	 السوري	ال	 التراث	 في	 املعرفة	 معالجة	نقص	 ولكن	
أن	 واتضح	 التعليمية،	 اإلدراكية	ومستوياتهم	 الطلبة	 مع	قدرات	 تتناسب	 بطريقة	 الدراسية	 املناهج	
الرحالت	املدرسية	للمواقع	األثرية		تعد	من	الوسائل	األكثر	كفاية	لغرس	أهمية	حفظ	التراث،	حيث	
تعمل	على	إقامة	الروابط	املعرفية	بالواقع	املحسوس،	وتقويتها،	ما	يؤدي	إلى	تعميق	الخيال	وجذور	
باملناهج	 الثقافي	 التراث	 دمج	 يجب	 لذلك	 التراث،	 قيمة	 مدركين	 املتعلمون	 يصبح	 بحيث	 املعرفة،	
الدراسية	وبالنشاط	التعليمي	الصفي	والالصفي	في	املدارس	والجامعات،	من	خالل	توظيف	النصوص	
أدوات	 إنشاء	 خالل	 من	 والتراث	 الرياضيات	 ربط	 املثال:	 سبيل	 على	 التعليمية	 املنظومة	 في	 التراثية	
من	 بالتراث	 الفنون	 وربط	 األسطح،	 وحساب	 املباني	 ارتفاع	 مقارنة	 الطالب	 تمكين	 ثم	 ومن	 قياس،	
خالل	استخدام	البيئة	املحيطة	بالقلعة	مكاًنا	لعرض	فيلم	أو	مسرح	فني	أو	تثقيفي،	وربط	الدراسات	
االجتماعية	والتاريخية	والجغرافية	أيًضا	بالقصص	التاريخية	الثقافية	للمنطقة،	إضافة	إلى	االهتمام	
بنشر	املقاطع	والفيديوهات	التعليمية	املصورة	للمناطق	التراثية	واألثرية	بهدف	ترسيخ	صورة	ذهنية	
تربط	الطالب	بإرثهم	الثقافي،	وتغرس		في	أذهانهم	وجوب	أهمية	املحافظة	على	التراث،	عالوة	على	ذلك،	
يجب	الحرص	على	تصميم	منصات	ومنتديات	تعليمية	خاصة	بالتراث،	والعمل	على	نشرها	عبر	مواقع	
والعمل	على	 بتراثهم،	 الطالب	 لتبصير	 إشراف	متخصصين	 تحت	 تكون	 بحيث	 االجتماعي،	 التواصل	
إنشاء	تخصص	درا�سي	جامعي	خاص	بالتراث،	مع	االهتمام	بتشجيع	طالب	وطالبات	العلم	لالنتساب	

إليه،	فهؤالء	الطالب	هم	النواة	األولى	لجيل	يحافظ	على	تراث	سورية.

عالوة	على	ما	سبق،	أشار	جواب	عدد	من	املعلمين	واألساتذة	واالستشاريين	في	املسائل	التراثية	إلى	

)34(		Ibid.	GCPEA.	

)35(		Culture	and	Creativity,	“Case	Study:	Education	Is	the	Strongest	Tool	for	Cultural	Heritage	Preservation“,	Accessed	on	20	
/32020/,		https://bit.ly/3b4fpdn.	

https://bit.ly/3b4fpdn
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أن	الثقافة	والتراث	تعدان	من	العوامل	الرئيسة	التي	تحقق	التسامح	واالندماج	املدني	واالجتماعي،	
بدمج	 كذلك	 وأوصوا	 والخبرة.	 املعرفة	 واكتساب	 التاريخي،	 تراثهم	 استكشاف	 على	 الطالب	 وتساعد	
أيًضا	من	تشجيع	 التعليم	املحلية	واإلقليمية	والوطنية.)36(	ال	بد	 الثقافي	في	سياسات	 التراث	 مسائل	
لصقل	 التراث،	 بخبراء	 املختصة	 اليونسكو	 تنظمها	 التي	 املنتديات	 في	 لالنخراط	 السوري	 الشباب	
للتراث	الثقافي،	ما	قد	يؤهلهم	 قدراتهم	ومهاراتهم	في	مجال	التراث،	ومن	ثم	تأهيلهم	ألن	يكونوا	دعاة	

أيًضا	لتنفيذ	مشروعات	مستدامة	بشأن	حماية	التراث	وصونه	في	بلدانهم	األصلية.)37(

أخيًرا،	لطاملا	بقيت	املباني	واملواقع	التراثية	محط	اهتمام	اليونسكو	وغيرها	من	املنظمات	العاملية	
ملا	لهذه	األماكن	من	أهمية	تاريخية	سواء	على	املستوى	الوطني	أم	الدولي،	لذا	فإن	استثمار	هذه	املباني	
	من	إغالق	هذه	

ً
بعد	إعمارها	في	الجوانب	التعليمية	مثل	استخدامها	مدراس	تعليمية	مهم	جًدا،	بدال

األماكن	بعد	إعمارها،	وعدم	استثمارها	في	الجوانب	التعليمية	الفعلية	مثل	املدارس	والكليات،	فال	بد	
من	إعادة	التفكير	في	استخدام	هذه	األماكن	في	األغراض	التعليمية.

التحديات والفرص التي تواجه إعادة إعمار التراث الثقافي والتعليم في حلب

ْقد	هذا	اإلرث،	وهو	بدوره	يمكن	أن	يؤدي	إلى	هز	ثقافتنا،	وضرب	
َ
خطر	هذه	التحديات	يكمن	في	ف

ملا	 كافة،	وذلك	 املتاحة	 اإلمكانات	 فلذلك	يجب	علينا	مواجهتها	مستخدمين	 تاريخنا،	 هويتنا،	ومحو	
لها	من	أهمية	خاصة	في	صعد	عدة،	ومدى	أهميته	أيًضا	في	املحافظة	على	الهوية	ألجيال	املستقبل.	
فمن	التحديات	التي	واجهت	املحافظة	على	إرث	حلب	الثقافي	الدمار	الذي	حل	بالبنية	التحتية،	ما	
أدى	إلى	تعطيل	الطرق،	ما	أعاق	سير	العمليات	اللوجستية،	وبالنتيجة	صعب	عملية	إعادة	اإلعمار.	
لذلك	يجب	الحرص	على	وضع	اتفاقات	وقوانين	صارمة	تنص	على	عدم	تعريض	أي	من	املباني	التراثية	
للتخريب	أو	التدمير	واالستهداف	حتى	بعد	إحالل	السالم.	إضافة	إلى	أن	التمويل	يعد	واحًدا	من	أهم	
املشروعات،	 هذه	 بمثل	 النظام	 اهتمام	 لعدم	 نظًرا	 العملية،	 هذه	 تواجه	 أن	 يمكن	 التي	 التحديات	
عدة،	 دولية	 منظمات	 مع	 واالجتماع	 املطلوب،	 التمويل	 لحجم	 بدراسة	جدوى	 القيام	 يجب	 ولذلك	

وإقناعهم	بوجوب	تمويل	املشروعات	املتعلقة	بإعادة	إعمار	اإلرث	الثقافي.)38(  

بمنظمة	 االستعانة	 يجب	 لذلك	 رئيًسا،	 عائًقا	 أيًضا	 تعد	 السوري	 النظام	 موافقة	 صعوبة	 إن	

)36(	Ibid,	Nicole	Gesche-Koning.	

)37(	The	United	Nations	Educational,	Scientific	and	Cultural	Organization	)UNESCO(,	“Cultural	heritage,	education	and	youth:	
UNESCO	and	the	European	Union	launch	a	new	project“,	)2018(,	https://bit.ly/3jI21iI.	

)38(	Ibid.

https://bit.ly/3jI21iI
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اليونيسكو	إلقناع	النظام	السوري	بأهمية	العائدات	االقتصادية	والسياحية	لهذه	املدينة	بعد	إعمار	
الثقافي،	 التراث	 في	 التسيس	 العملية	يمكن	أن	تواجه	عدًدا	من	املخاطر	من	مثل	 الثقافي،	هذه	 إرثها	
لذلك	يجب	وضع	لجنة	متخصصة	إلدارة	األزمات	ملواجهة	املشكالت	املحتملة،	من	مثل	استرجاع	بعض	
اآلثار	التي	ُسِرقت،	حيث	يمكن	أن	تكون	مسروقة	من	قبل	املليشيات	أو	فصائل	املعارضة	أو	النظام	
مجال	 في	 التعددية	 إن	 املشاركين.	 األفراد	 وعلى	 العملية	 تنفيذ	 على	 كبيًرا	 ما	سيشكل	خطًرا	 نفسه،	
السياسية،	 وأجنداتهم	 ومصالحهم،	 األطراف،	 آراء	 تختلف	 فقد	 أخرى،	 مشكلة	 تعد	 اإلعمار	 إعادة	
واتجاهاتهم	الدينية.	إضافة	إلى	أن	هجرة	سكان	حلب	أغلبهم،	ونزوحهم،	صعبا	من	العثور	على	الخبراء	
نزحوا	 أو	 البالد	 إلى	خارج	 أغلبهم	 الثقافي،	فقد	هاجر	 اإلعمار	 لتنفيذ	 املحلي	 املجتمع	 والحرفيين	من	

داخلًيا.	)39( 

السياحة	 إنعاش	قطاع	 في	مجال	 بتوفير	فرص	 في	حلب	 الثقافي	 باإلرث	 االهتمام	 أيًضا	 يسهم	 قد	
	عن	أن	املشاركة	املجتمعية	في	عملية	إعادة	

ً
الذي	سيؤدي	بدوره	إلى	إنعاش	قطاع	االقتصاد،	فضال

	مهًما	في	إعادة	لم	شمل	املجتمع،	ورفع	الوعي	بأهمية	هذا	اإلرث	الذي	
ً

إحياء	التراث	الثقافي	تعد	عامال
رفع	 لبنات	 لبنة	من	 يعد	 الذي	 التعليم	 تدمير	 في	 السوري	مستمًرا	 النظام	 دام	 ما	 تنفيذه	 سيصعب	

الوعي	والثقافة	لدى	األفراد.

أما	في	ما	يتعلق	بجهة	القطاع	التعليمي	هناك	عدد	من	التحديات	التي	تواجه	تطبيق	التعليم	القائم	
على	حفظ	التراث،	منها	أن	التعليم	ما	زال	يفتقر	إلى	املرونة	في	مناطق	النزاع،	إضافة	إلى	ندرة	البرامج	
ونشاط	 التدريب	 لضمان	 املادي	 الدعم	 الثقافي،	وضعف	 والتراث	 التعليم	 بين	 تربط	 التي	 التعليمية	
الرابط	 يفقدهم	 تراثهم،	قد	 السوريين،	وتدمير	 املواطنين	 الثقافي،	كما	أن	هجرة	آالف	 التراث	 تعليم	
الوطني	والتاريخي	الذي	بإمكانه	أن	يكون	سبًبا	في	إعادة	توطينهم،	ولم	شمل	الطوائف	السورية	جميعها	
املثال	 الالجئون،	على	سبيل	 الطالب	 إليها	 يذهب	 التي	 املدارس	 أن	 إلى	 الحرب،	إضافة	 انتهاء	 في	حين	
بها	غير	عربية،	ومناهجها	خارجة	عن	املحيط	السوري،	 التدريس	 التركية،	غالًبا	تكون	لغة	 املدارس	
ما	قد	يؤثر	في	رغبتهم	املستقبلية	في	الرجوع	إلى	الوطن،	وإيثار	العيش	في	بلد	اللجوء.)40(	لذلك	يجب	
االهتمام	بتخصيص	مناهج	خاصة	بالالجئين	السوريين،	وربط	الدروس	بالهوية	الوطنية	والتراث	الثقافي	
حّيد	املناهج	من	السياسة	

ُ
السوري	لضمان	غرس	روح	الوطنية	التي	تشجعهم	على	العودة،	ويجب	أن	ت

التراث	الثقافي:	حالة	دراسية	في	االقليم	الساحلي	السوري«،	املجلة	 )39(	حسين	صالح،	»خطة	عملية	متكاملة	إلدارة	خطر	الكوارث	على	مواقع	
العربية	للبحث	العلمي،	)الدوحة:	كيوساينس،	دار	جامعة	حمد	بن	خليفة	للنشر،	2020(،	ص	2.

)40(	Kinana	Qaddo,	Educating	 	Syrian	Refugees	 in	Turkey“,	Carnegie	Endowment	 for	 International	Peace,	 )2017(,	https://bit.
ly/3rPkUTH.

https://bit.ly/3rPkUTH
https://bit.ly/3rPkUTH
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خاصة	في	مناطق	النزاع	واملعارضة،	بحيث	تركز		على	املحافظة	على	التراث	السوري	األصلي.)41( 

وثيًقا	 ا	
ً
ارتباط وترتبط	 للغاية،	 معقدة	 عملية	 الحرب	 أعقاب	 في	 التراث	 بناء	 إعادة	 تكون	 	

ً
عادة

تفتيت	املجتمع	 في	 في	حلب	تسبب	 الثقافي	 والثقافة	واأليديولوجية،	فالتدمير	 بالسياسة	واالقتصاد	
أنها	قد	 السوري،	وزيادة	التوسع	الديني	الطائفي.	لذلك	تبرز	أهمية	إعادة	إعمار	التراث	السوري	في	
الذين	 السوريين	 الالجئين	 عودة	 حال	 في	 وبخاصة	 وتوحدهم،	 األعراق	 متعددي	 حلب	 سكان	 تجمع	
من	 ذلك	 يرفع	 قد	 تراثهم،	 أهمية	 فهمهم	 والدمار،	فمن	خالل	 الحرب	 بسبب	 كلها	 ممتلكاتهم	 فقدوا	
احترامهم	وتقديرهم	لذاتهم،	وإحساسهم	بالقيمة	والفخر	النتمائهم	ملدينة	لها	قيمة	تاريخية	عاملية.	
فالنقطة	الحاسمة	في	هذه	الحالة	إلعادة	اإلعمار	بعد	الحرب	هي	إشراك	السكان	املحليين	الستعادة	

أضرحتهم	التاريخية.)42(

تعد	مشكلة	التمويل	من	أهم	املشكالت	التي	تواجه	إعادة	اإلعمار	في	سورية،	الرتباط	هذه	املعضلة	
طرائق	 عن	 البحث	 الضروري	 من	 ثم،	 ومن	 األسد)43(	 نظام	 تغذية	 إلى	 يؤدي	 قد	 البرامج	 تمويل	 بأن	
للتمويل	تتخطى	هذا	النظام	وتدعم	املجتمع	املحلي	واقتصاده.	أحد	أهم	طرائق	التمويل	التي	يمكن	
بعض	 مع	 بالشراكة	 اليونسكو	 منظمة	 مع	 التعاون	 	trust(	من	خالل	 fund( هي	 في	سورية	 تطبق	 أن	
املنظمات	من	مثل	منظمة	املدن	العربية	والصندوق	العالمي	لآلثار	والتراث،	والتي	يمكن	أن	تكون	لها	
العسكرية	 العمليات	 استهداف	 من	 إعماره	 بعد	 التراث	 بهدف	حماية	 األسد،	 نظام	 مع	 عالقة	جيدة	
التابعة	للنظام،	مع	األخذ	بالحسبان	أن	مشروعات	التمويل	في	سورية	جميعه	أهداف	سهلة	للنظام،	

وهو	ما	يجعل	التفكير	في	طريقة	التمويل	مهمة	جًدا	في	هذا	السياق.)44(

الحماية	 توفير	 عبر	 استدامتها	 وتأمين	 الحياة،	 إنقاذ	 كبيرة	على	 للتعليم	قدرة	 أن	 اليونسكو	 وتقر	
الجسدية	واملعرفية	والنفسية	واالجتماعية،	إن	توفرت	مساحات	آمنة	ومحايدة	خالل	النزاع.	ولهذا	
السبب،	أصبح	االستثمار	في	التعليم	من	وجهة	نظر	اليونسكو	في	مستوياته	كافة	ضرورة	تنموية	وأمنية	
التعليم	قوة	حقيقية	للسالم،	يرى	 ملحة	لدعم	ركائز	االستقرار	والسالم	الدائم	في	املنطقة.	ولجعل	
الباحثون	أنه	ال	بد	من	دمج	التعليم	في	برامج	إعادة	إعمار	التراث	الثقافي	واالنطالق	منه.	ووفًقا	لبيانات	
اليونسكو	فإن	حوالى	4.320.000	سوري	بحاجة	إلى	تعليم	في	هذه	اللحظة،	وحذرت	من	أن	تهميش	
التعليم	من	شأنه	أن	يزيد	من	حدة	التوترات	السياسية،	ما	يدفع	الدول	باتجاه	العنف،	وخصوصا	

)41(	Ibid

)42(	Ibid

)43(	Steven	Heydemann,	“Rules	for	Reconstruction	in	Syria“,	Brookings,	)2017(,	https://brook.gs/2TQiVPT.	

)44(	Ibid.

https://brook.gs/2TQiVPT
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حماية	 على	 كله	حرًصا	 املتاح	 الجهد	 املعينة	 الجهات	 تبذل	 أن	 بد	 ال	 وأخيًرا،	 	 الشباب.)45(	 فئة	 لدى	
املواقع	األثرية	واملؤسسات	التعليمية،	والتفكير	جدًيا	بإعادة	اإلعمار،	والبدء	باستخدام	هذه	املواقع	

واملقرات	لسد	الفجوة	الكبيرة	التي	تعانيها	منظومة	التعليم	في	سورية.	

لذلك	ال	بد	من	اعتماد	تدابير	تتيح	تطوير	أنظمة	تعليمية	شاملة	للجميع	في	سياق	النزاع،	من	أجل	
تلبية	احتياجات	األطفال	والشباب	وكبار	السن	في	سورية.	أحد	هذه	التدابير	املمكنة	واملهمة	تطوير	
فيها	 التي	تعرضت	 املناطق	 في	 تعليمية	 إعمارها	كمراكز	 يعاد	 التي	 األثرية	 املواقع	 آلية	العتماد	بعض	
املقرات	التعليمية	للقصف	والتدمير.	هناك	حقيقة	ال	يمكن	إخفاؤها	في	ما	يتعلق	بالنظام	التعليمي	
في	سورية،	وهي	أن	هذا	النظام	قائم	اليوم،	لذا	يجب	التفكير	بضرورة	دمج	املواقع	األثرية	في	التعليم	

	من	ترك	هذه	املواقع	من	دون	أي	استغالل.
ً
كجزء	من	إعادة	اإلعمار	في	سورية،	وذلك	بدال

التوصيات

1. الفهم الواضح ال ألسباب النزاع فقط، ولكن أيًضا للسياق العام الذي تجري فيه محاولة 
إعادة اإلعمار

هناك	صعوبة	بالغة	في	التوصل	إلى	اتفاق	سيا�سي	شامل	يضم	أطراف	النزاع	كافة	في	سورية،	وهو	
ما	سيؤثر	في	إعادة	اإلعمار	في	مدينة	حلب.	بمعنى	أنه	قد	تحدث	إعادة	اإلعمار	وسط	تسوية	سياسية	
األكثر	 املعارضة	 مجموعات	 من	 ومجموعة	 الحكومة،	 )مثل	 معينة	 فصائل	 سوى	 تشمل	 ال	 جزئية	
فيه	 بدأت	 قد	 الذي	 ذاته	 الوقت	 في	 البلد،	 من	 أخرى	 أجزاء	 في	 النزاع	 استمرار	 أن	 كما	 	،)46()

ً
اعتداال

إعادة	االنتعاش	وسط	مجموعة	من	املعضالت	السياسية،	أي	من	دون	وجود	استقرار	سيا�سي	كامل.	
سيصبح	التركيز	على	جانب	واحد	من	إعادة	اإلعمار	أمًرا	بعيد	املنال	وصعًبا	للغاية،	وبخاصة	في	ظل	
استمرار	األزمة	وغياب	أي	حل	سيا�سي	في	األفق.)47(		بناء	عليه،	فإن	الفهم	الواضح	ليس	فقط	ألسباب	
	حاسًما	عند	

ً
النزاع،	ولكن	أيًضا	للسياق	العام	الذي	تجري	فيه	محاولة	إعادة	اإلعمار	الذي	يعد	عامال

ا	بالتنمية	واألوضاع	السياسية	في	البلد.	عالوة	على	
ً
الحديث	عن	إعادة	إعمار	التراث	الثقافي	كونه	مرتبط

ما	سبق،	يعد	االهتمام	بالتراث	الثقافي	والتعليم	نقطة	انطالق	لتجاوز	األزمتين	السياسية	واالقتصادية	

-2016( لليونسكو	 التابعة	 السورية	 لالزمة	 اإلقليمية	 التعليمية	 االستجابة	 استراتيجية	 الشباب:	 لدى	 التعليمية	 الثغرات	 »سد	 اليونسكو،	 	)45(
2017(«،	)2016(،	ص	17.

)46(	Steve	Zyck,	“Never	Too	Early	to	Plan:	Lessons	Learned	for	the	Post-Agreement	Reconstruction	of	Syria.“	United	Nations	
Development	Programme	)UNDP(,	P.	6,	)2016(.	

)47(	Minke	Meijnders,	Jaïr	van	der	Lijn,	Bas	van	Mierlo,	“Syria	in	2019:	Four	Scenarios	Implications	for	Policy	Planning“,	
Netherlands	Institute	of	International	Relations,	)2017(,		https://bit.ly/335NxRt.	

https://bit.ly/335NxRt
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في	سورية،	وحلب	بصورة	خاصة،	وتخطيهما،	إذ	يحقق	التعليم	والتراث	دورهما	في	التنمية	البشرية.	
إلى	جانب	أهمية	دمج	تعليم	التراث	الثقافي	الهيكلي	في	املناهج	الدراسية	جميعها،	وتطوير	أوجه	تآزر	
جديدة	بين	التعليم	وسياسات	التراث	الثقافي	على	نهج	طويل	األجل،		ووجود	معلومات	مركزية	وعملية	
ومفيدة	ومشتركة	بين	كل	من	التراث	الثقافي	وسياسات	التعليم،	إضافة	إلى		نشر	الوعي	الثقافي	والتعبير	
بين	الطالب	من	خالل	الرحالت	املدرسية،	وإضافة	يوم	خاص	لطلبة	املدارس	للتعريف	باإلرث	الثقافي	
في	حلب،	وتطوير	دورات	تدريبية	منهجية	في	تعليم	التراث	الثقافي،	ويجب	العمل	على	تشجيع	الشراكات	
لتلبية	هذه	 الكافية	 املالية	 املوارد	 تأمين	 في	هذا	املجال،	مع	ضرورة	 املتخصصين	 في	 املدربين	 وتبادل	

التوصيات	.

2. خلق رؤية مشتركة إلعادة اإلعمار بين أصحاب املصلحة الوطنيين جميعهم

من	املهم	أن	ندرك	أن	إنشاء	عملية	إعادة	إعمار	فاعلة	تنطوي	على	إنشاء	رؤية	مشتركة	تتجاوز	
العملية	التقنية	واإلدارية	املعقدة	لالستجابة	لالحتياجات	العاجلة.	وما	لم	ُيوجه	تمويل	إعادة	اإلعمار	
إلى	الجهات	الفاعلة	املحلية	وإدارتها،	فسوف	تعكس	املشروعات	األهداف	واألولويات	السياسية	لنظام	
	من	املجتمعات.	مع	الروابط	الواسعة	التي	طورها	الفاعلون	الخارجيون	في	املجتمعات	في	

ً
األسد	بدال

أنحاء	سورية	جميعها	منذ	عام	2011،	تتضح	القدرة	على	تصميم	إعادة	اإلعمار	كعملية	من	القاعدة	
املحلية.)48(  االحتياجات	 وتعكس	 املحليين،	 الالعبين	 واعتماد	 استقاللية	 ستعزز	 التي	 القمة	 إلى	
وبالنسبة	إلى	املجتمع	السوري،	ال	بد	من	التشاور	واملشاركة	في	جهد	إعادة	اإلعمار.	وهذا	يشمل	امللكية	
	
ً

والنهج	املوجه	نحو	املجتمع	الذي	يركز	على	الناس،	ويمكنهم	من	املشاركة	في	إنعاش	مجتمعاتهم.	فضال
الناتجة	من	 مناسبة	ملشكالتهم	 األنسب	إليجاد	حلول	 بال	شك	هم	 أنفسهم	 أن	مواطني	سورية	 عن	
الحرب	األهلية	والصراع	طويل	األمد.	لذلك،	يجب	أن	تؤخذ	في	الحسبان	استشارة	الناس	ومشاركتهم	

القرارات	في	أثناء	تخطيط	جهد	إعادة	اإلعمار	في	مدينة	حلب،	وتنفيذه.

3. تحديد اآلثار الحاصلة على التراث واالستجابة املبكرة

القديمة	بمثل	املدن	واآلثار	مبنية	على	 املباني	األثرية	 إلى	أن	عدًدا	من	 الدراسات	 يشير	عدد	من	
طبقات	من	حضارات	مختلفة	وقديمة	جًدا.	خالل	زمن	السلم،	تجمع	املعلومات	عن	التراث	الثقافي	
األثري،	وتسجل	في	قاعدة	بيانات،	وخالل	النزاعات	املسلحة	يكشف	عن	هذه	الطبقات،	وفي	بعض	
في	 الحاصلة	 اآلثار	 تحدد	 أن	 بد	 ال	 السليمة	 اإلعمار	 إعادة	 فإن	 لذا	 	 كامل.)49(	 بشكل	 تدمر	 الحاالت	

)48(	Ibid,	Steven	Heydemann.

)49(	Römisch-Germanisches	Museum	 )RGM(,	 “THE	Protection	of	Historical	Monuments“,	Accessed	on	282020/3/,	 	https://
bit.ly/2JjedoQ. 

https://bit.ly/2JjedoQ
https://bit.ly/2JjedoQ
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وتنفيذ	 والالمادية،	 املادية	 االستثنائية،	 العاملية	 القيمة	 خصائص	 خالل	 من	 عنها	 واملعبر	 التراث،	
نحو	 املوجهة	 اإلعمار	 وبرامج	 االسترداد	 وتطوير	 واستقرارها،	 الباقية،	 الصفات	 لحماية	 التدابير	
األولي	 التحديد	 املبكرة	من	خالل	 املستقبل.	وتكون	االستجابة	 إلى	 وانتقالها	 الصفات	 املحافظة	على	
تشمل	 التي	 التراثية	 للعناصر	 جرد	 قائمة	 وإنشاء	 التأثيرات،	 واستعراض	 والحماية،	 اآلثار،	 لتوثيق	
القيمة	 واستعادة	 لصيانة	 رئيسية	 خطة	 وضع	 إلى	 إضافة	 االستثنائية؛	 العاملية	 القيمة	 خصائص	
العاملية	االستثنائية.	فوفًقا	لدليل	إيكومكس	تكون	االستجابة	املبكرة	من	خالل	مراحل	عدة	تتمثل	في:	
)أ(	التحديد	األولي	وتوثيق	اآلثار؛	)ب(	الحماية.)50(	يتضمن	ما	سبق	وضع	خطة	رئيسة	لصيانة	القيمة	

العاملية	االستثنائية	لألماكن	األثرية	في	حلب،	واستعادتها.

4. النظر إلى إعادة اإلعمار على أنها عملية لتحفيز التنمية واالقتصاد

يرى	البروفسور	سلطان	بركات	أنه	من	املهم	إدراك	أن	إعادة	إعمار	ما	بعد	الحرب	تتعلق	بصورة	
أساس	بتحقيق	التنمية.	ويمكن	إظهار	الحاجة	إلى	االقتراب	من	إعادة	اإلعمار	كتحد	إنمائي	من	خالل	
تقييم	استراتيجيات	التعافي	في	بلدان	متنوعة	مثل	أملانيا	الغربية	وموزمبيق	وكمبوديا.	فوفًقا	له	يعد	
إلى	تحقيق	 إعادة	اإلعمار	واالنتعاش،	وهناك	حاجة	 بالغ	األهمية	الستدامة	 أمًرا	 النمو	االقتصادي	
النمو	االقتصادي،	وسياسات	االقتصاد	 للحث	على	 الكلي	املصممة	 بين	سياسات	االقتصاد	 توازن	
انتهاء	 بعد	 الوضع	 بفوائد	 يشعروا	 بأن	 للناس	 والسماح	 البشري،	 املال	 رأس	 لتنمية	 الالزمة	 الجزئي	
النزاع.	ومن	أجل	الحصول	على	التوازن	الصحيح،	فإن	التوقيت	املناسب،	وتسلسل	التدخل	شرطان	
إعمار	 إعادة	 في	 التفكير	 عند	 التركيز	 ينصب	 والنمو.)51(	 لالستثمار	 املناسبة	 البيئة	 لتهيئة	 أساسيان	
التراث	الثقافي	على	أنه	زاوية	من	زاويات	تحفيز	التنمية	وترسيخ	السلم	املجتمعي	في	البلدان	التي	مزقتها	
الحرب،	لذا	يجب	النظر	إلى	عملية	إعادة	إعمار	التراث	الثقافي	على	أنها	عملية	متكاملة	تهدف	إلى	دعم	
التنمية	واالقتصاد،	وذلك	بالشراكة	مع	املجتمع	املحلي،	وبشكل	يتخطى	األزمات	السياسية	املوجودة	
ناحية	 فمن	 اقتصادي،	 بعد	 له	 يكون	 أن	 فيمكن	 التراث	 حماية	 إلى	 بالنسبة	 السورية.	 الساحة	 على	
يمكن	استخدام	املباني	واملنشآت	التراثية	في	دعم	السياحة	والتعليم	في	البلد،	وبالنتيجة	إعادة	تنشيط	
االقتصاد	سواء	على	املستوى	الوطني	أم	الدولي،	لذا	من	الضروري	النظر	إلى	إعادة	اإلعمار	على	أنها	

عملية	لتحفيز	التنمية	واالقتصاد.)52(

)50(		املجلس	الدولي	للمعالم	واملواقع	)إيكوموس(،	مرجع	سابق.

)51(	Ibid,	Barakat,	Sultan.

)52(	Ibid,	Barakat,	Sultan.
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الخاتمة

شكلت	حلب	على	مدار	عقود	من	الزمن	أهمية	اقتصادية	وسياسية	وثقافية	للمجتمع	السوري،	
والثقافية.	 السياسية	 أهميتها	 إلى	جانب	 االقتصادية	لسورية،	 بالعاصمة	 السوريين	 قبل	 ولقبت	من	
ولكن،	مع	األسف،	لم	يتبَق	مكان	في	سورية	إال	طالته	شرارة	الحرب.	ونتيجة	ذلك،	تحولت	مدينة	حلب	
من	كونها	املدينة	األنشط	اقتصادًيا	إلى	مدينة	ذات	اقتصاد	هش	وبنية	تحتية	مدمرة	بالكامل.	تسيطر	
الصورة	السوداء	على	املشهدين	السيا�سي	واالقتصادي	في	مدينة	حلب،	في	ظل	استمرار	حالة	غياب	
األمن،	وانتشار	البطالة،	وهيمنة	القوة	والسطوة	العسكرية	الخارجة	عن	القانون	على	السكان.	على	
الرغم	من	ذلك،	ما	زال	باإلمكان	مواجهة	هذه	األزمات	كلها،	وذلك	من	خالل	التركيز	على	املجاالت	التي	
تسهم	في	ترسيخ	السلم	املجتمعي	وتعزيز	إسهام	املجتمع	املحلي	في	جهد	إعادة	اإلعمار،	أهمهما	إعادة	
إعمار	التراث	الثقافي،	وحمايته،	ودمجه	في	التعليم،	وعّد	إعادة	اإلعمار	جزًءا	ال	يتجزأ	من	عوامل	حفز	
ودعم	التنمية	واالقتصاد	في	سورية،	ملا	لذلك	من	أهمية	قصوى	في	تعزيز	الهوية	االجتماعية	والثقافية	

للبلد	التي	مزقتها	الحرب.	

إن	الدروس	املستفادة	من	تجارب	إعادة	اإلعمار	حول	العالم	تدل	على	أهمية	إعادة	إعمار	التراث	
الثقافي	والتعليم	في	حفظ	السلم	األهلي	املجتمعي،	وصونه	وتعزيزه،	خصوًصا	إذا	توافرت	اإلرادة	لدى	

املجتمع	املحلي	في	امل�سي	قدًما،	واإلصرار	على	إعادة	اإلعمار.		

في	 بأنها	لن	تدعم	إعادة	اإلعمار	 املتحدة	 في	محطات	عدة	أوضحت	دول	االتحاد	األوروبي	واألمم	
	عن	أّن	تطلعات	الربيع	العربي	لم	تتحقق،	إذ	

ً
سورية،	ما	لم	تحدث	إصالحات	سياسية	واضحة،	فضال

انحدرت	بعض	الدول،	ومنها	سورية	إلى	تسييس	عملية	إعادة	اإلعمار،	وهو	ما	يتطلب	الحاجة	إلى	رؤية	
تتضمن	 إقليمية	جديدة	 استراتيجية	 في	صياغة	 بالتفكير	 والبدء	 الوطنية.	 الحدود	 تتجاوز	 جماعية	
تنفيذ	مقاربات	مبنية	على	أسس	حقيقية	وسليمة	تتمثل	في	مشاركة	واسعة	النطاق	للشباب،	مع	زيادة	
االستفادة	من	التكنولوجيا	والبرامج	التعليمية	الذكية،	على	أن	تتضمن	ركائز	هذه	االستراتيجية	رؤية	
جماعية	ومشاركة	محلية	فعالة	وأمًنا	ذكًيا،	إضافة	إلى	املصالحة	والعدالة	واإلنصاف	وإعادة	اإلعمار	
النزاع	مثل:	 تتأثر	سلًبا	بفعل	 التي	 التنمية	 التنمية،	وتعافي	بعض	أهم	مؤشرات	 املوجهة	نحو	تحفيز	

حرية	التعبير	ومشاركة	املرأة	والحالة	االقتصادية	ونوعية	التعليم.)53(

)53(		سلطان	بركات،	استراتيجية	إقليمية	إلعادة	اإلعمار	في	منطقة	الشرق	األوسط،	)بروكنجز،	2016(،	في:
 https://brook.gs/3bRIkzs.	
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