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 مقدمة

أسفرت الثورة السورية التي تحّولت إلى حرب أهلية عن سقوط مئات اآلالف من الضحايا وماليين 

هجرين، وعن أضرار ال يمكن إصالحها في البنية التحتية للبالد. منذ بداية الثورة السورية في آذار/ مارس 
ُ
امل

تضررت ثاني املدن .  (2)،(1(لنطاق  ، عانت العديد من املناطق الحضرية في البالد أضراًرا مادية واسعة ا2011

مليون  6.5السورية وثالثتها، حلب وحمص، بشدة من جراء الحرب، وكانت تجمعاتهما موطًنا لـ حوالي 

. إن التخطيط (3)مليوًنا(  22شخص، قبل بدء الحرب )من أصل عموم السكان البالغ عددهم ما يقرب من 

ئة من سكانه يعيشون في املدن، هو أمٌر مهّم إلعادة اإلعمار بعد الحرب، في بلٍد كان أكثر من خمسين في امل

 .(5). ومع دخول الصراع عامه الخامس، أصبح مصير مدن البلد املدمرة موضوع نقاش دولي (4)وحاسم 

 فادحة، حيث تضررت أو تدّمرت 
ً
أفادت األنباء أن حلب، املدينة الثانية في البالد، شهدت أضرارا

عّد مدين
ُ
وهو األمر الذي -عام  5000ة حلب القديمة، التي يبلغ عمرها مساحات واسعة من املدينة. وت

 املواجهة بين الحكومة  -أكسب املدينة لقبها كواحدة من أقدم املدن املأهولة بالسكان في العالم
َّ
خط

 السورية وقوات املعارضة.

يرة أمام عندما يتراجع القتال وتصبح عملية إعادة اإلعمار ممكنة؛ ستظهر قضايا إعادة البناء الخط

 املدينة القديمة، إضافة إلى مسألة استيعابها املستدام لالجئين العائدين.

تقترح هذه الورقة خريطة طريق إلعادة إعمار حلب القديمة، وتبدأ بشرح ضرورة إعادة البناء، من 

قوم بعد ذلك خالل التفكير والتأمل في الحاالت السابقة التي وقعت في فترة ما بعد الحرب وما بعد الكارثة. ت

بإجراء تقييم أولي لألضرار في مباني املدينة القديمة، استناًدا إلى صور األقمار الصناعية، وتقترح نموذًجا 

 للتكيف والتطبيق لتقدير تكاليف إعادة البناء ومّدته. ثّم تقترح الورقة مواقع وتخطيطات ملخيمات 
ً

قابال

 
1 - Holmes, Oliver, “Satellite images show 290 heritage sites in Syria damaged by war: U.N.” Reuters, Dec 
23, 2014, accessed May 11, 2015, http://www.reuters.com/article/2014/12/23/us-mideast-crisis-syria-
heritage-idUSKBN0K10DK20141223  
2 - Izadi, Elahe, “War has damaged all but one of Syria’s World Heritage Sites, satellite images show” The 
Washington Post, Sept 24, 2014, accessed May 11, 2015, 
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/09/24/war-has-damaged-all-but-one-ofsyrias- 
world-heritage-sites-satellite-images-show/    
3 - Knoema, World Population Prospects: The 2011 Revision – Urban Agglomerations. 
http://knoema.com/UNWUP2011R/worldurbanization-prospects-the-2011-revision-urban-
agglomerations?tsId=1004130  
4 - http://www.tradingeconomics.com/syria/urban-population-wb-data.html  
5 - Cambanis, Thanassis, “A daring plan to rebuild Syria— no matter who wins the war,” The Boston Globe, 
February 21, 2015, http://www.bostonglobe.com/ideas/2015/02/21/daring-plan-rebuild-syria-matter-who-
wins-war/oD5IxhqveGjfPQryW6q3OJ/story.html  

http://www.reuters.com/article/2014/12/23/us-mideast-crisis-syria-heritage-idUSKBN0K10DK20141223
http://www.reuters.com/article/2014/12/23/us-mideast-crisis-syria-heritage-idUSKBN0K10DK20141223
http://knoema.com/UNWUP2011R/worldurbanization-prospects-the-2011-revision-urban-agglomerations?tsId=1004130
http://knoema.com/UNWUP2011R/worldurbanization-prospects-the-2011-revision-urban-agglomerations?tsId=1004130
http://www.tradingeconomics.com/syria/urban-population-wb-data.html
http://www.bostonglobe.com/ideas/2015/02/21/daring-plan-rebuild-syria-matter-who-wins-war/oD5IxhqveGjfPQryW6q3OJ/story.html
http://www.bostonglobe.com/ideas/2015/02/21/daring-plan-rebuild-syria-matter-who-wins-war/oD5IxhqveGjfPQryW6q3OJ/story.html


 
 6 

التدابير السياسية املناسبة ضرورية لتحقيق كّل من  مؤقتة لالجئين العائدين. وأخيًرا، توضح كيف أن

 إعادة اإلعمار وإنشاء املأوى املؤقت للمواطنين.

 

 إعادة اإلعمار بعد الحرب العاملية الثانية

املدن السورية هي األحدث من بين مدن كثيرة في التاريخ، تعرضت ألضرار كبيرة وجوهرية نتيجة الكوارث 

الحرب العاملية الثانية عدًدا من املدن األوروبية إلى أنقاض، من بينها برلين ودريسدن البشرية. حيث حّولت  

وطوكيو. وكذلك بيروت، عاصمة لبنان، ُدمّرت نتيجة حرب أهلية طويلة أعقبها غزو إسرائيلي. لقد خضعت 

ت طريقة إعادة كل هذه املدن لجهود مكثفة إلعادة التخطيط وإعادة اإلعمار بعد انتهاء صراعاتها، وتنوع

 تجديدها، من إعادة إنشاء القديم بشكل مماثل، إلى إزالة األنقاض وإفساح الطريق أمام الشكل الجديد.

غير أن اختيار الطريقة التي ُيعاد بها بناء مدينة ما بعد الحرب أمٌر حاسٌم في تحديد استمراريتها 

ا، عند موازنة األولوية بين اإلغاثة العاجلة في الحضرية وكذلك التاريخية. غالًبا ما يواجه املخططون قيودً 

حاالت الكوارث، وإعادة اإلعمار على املدى الطويل. إن الحاجة إلى االستمرارية التاريخية تجلب معها مسألة 

اآلثار والنصب التذكارية املدّمرة: هل يجب إحياؤها أم ال. وأخيًرا، إذا تم تقسيمها بين األطراف املتحاربة 

صراع؛ فمن املحتمل أن يكون التعافي الالحق منقسًما أيًضا. يوضح هذا القسم كل قضية من هذه أثناء ال

 القضايا مع الحاالت التاريخية.

 

 تحديد أولويات إعادة اإلعمار: حالة كوبي

، تمّر املدن بثالث مراحل من التعافي بعد الكارثة: األولى هي مرحلة الطوارئ، حيث جون كاالميوفًقا لـ 

عّبأ املوارد لتلبية االحتياجات العاجلة وتوفير اإلغاثة على املدى القصير. والثانية هي مرحلة انتقالية، حيث 
ُ
ت

إعادة اإلعمار، التي يستعيد يعود السكان ويستأنفون العمل بينما يتم إصالح املرافق العامة. والثالثة هي 

)كثيًرا ما ُيشار إلى كيتس وباجاوكا كباحثين في التعافي من الكوارث،  ( 6)خاللها املجتمع بيئة منظمة 

ومع . (7)وكمسؤولين عن تطوير النموذج العام ملا بعد الكارثة، الذي يشمل مرحلة إضافية من "التنمية"( 

ؤخذ في الحسبان جميًعا، عند القيام بتخطيط االستجابة للكوارث ذلك، يالحظ كاالمي أن هذه املراحل ال ت

 
6 - Calame, Jon, "Post-war Reconstruction: Concerns, Models and Approaches" (2005). Macro Center 
Working Papers. Paper 20. http://docs.rwu.edu/cmpd_working_papers/20  
7 - Kates, R.W., Pijawka, D. (1977) ‘From rubble to monument: the pace of reconstruction’, in Haas, J.E., 
Kes, R.W., Bowden, M.J. (eds), Reconstruction Following Disaster, MIT Press, Cambridge, Mass., 1-23. 8 
Calame, p41 

http://docs.rwu.edu/cmpd_working_papers/20
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على املدى الطويل، وأن العمليات التي تركز كثيًرا على اإلغاثة في حاالت الطوارئ على املدى القصير تتسبب، 

 في كثير من األحيان، بتناقص املوارد و"تعب املانحين"، عند الوصول إلى املرحلتين الثانية والثالثة.

 

  
 (: تدمير كوبي بعد الزلزال 1الشكل ) 

 

 توضيحًيا نموذجًيا، عن كيفية تأثير إعادة اإلعمار الشاملة 
ً

تمثل حالة إعادة إعمار كوبي في اليابان مثاال

 7,2، ضرب املدينة زلزال، بقوة 1995كانون الثاني/ يناير  17في الوقت املناسب، في مستقبل املدينة. في 

 40,000ن منزل من دون مياه، وشخص، وترك مليو  310,000درجة على مقياس ريختر، أدى إلى تشريد 

. في السنوات الخمس التي تلت الزلزال، استأنفت املدينة (8)ألف مبنى  46منزل من دون كهرباء، كما دّمر 

حالتها كما كانت قبل الحرب، حيث أنجزت سلطات كوبي ذلك العمل من خالل تنفيذ استجابة شاملة، في 

 الوقت املناسب.

رة للزلزال، دعت الحكومة رسمًيا إلى تعليق إعادة اإلعمار، من أجل خالل الشهرين التاليين مباش

التخطيط والبحث والتشاور مع الجمهور حول كيفية املض ي قدًما. وفي غضون شهر واحد، استعيدت 

خدمات الهاتف، وبحلول نهاية الوقت املحدد لتعليق إعادة اإلعمار، كانت جميع قطارات األنفاق تعمل. 

نيسان/ أبريل، أي بعد  17ت املياه التي تضررت بشدة، في جميع أنحاء املدينة بحلول اسُتعيدت تمديدا

ا إلعادة بناء واستعادة أكثر من 
ً
 100ثالثة أشهر تماًما من الزلزال. وفي تموز/ يوليو، نشرت املدينة خطط

، بدأت 1996ألف وحدة سكنية، إضافة إلى تخفيضات لقيمة اإليجار. بعد عام واحد، في نيسان/ أبريل 
 

8 - Calame, p41 
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مكاتب ومجالس إعادة التأهيل االجتماعي واالقتصادي بالتشكل، وأتاح ذلك األمر إجراء مناقشة عامة 

 طوال عملية إعادة إدماج الضحايا.

غالًبا ما يتم اإلشادة بـ كوبي، بعّدها قصة نجاح ملا بعد الكارثة يمكن االقتداء بإنجازاتها، عندما تضرب 

واء أكانت طبيعية أم بشرية. في الواقع، كما يوضح جون كاالمي، "من وجهة نظر كارثة في أماكن أخرى، س

الناجين الذين فقدوا أصدقاءهم أو أفراد أسرهم أو منازلهم أو وظائفهم أو صحتهم، فإن حقيقة أن 

 من الحرب، أمٌر غير جوهري. ومن ناحية أخرى، كانت السرعة والفاعلي
ً

ة معاناتهم قد نتجت عن زلزال، بدال

التي عالجت بها سلطات إعادة اإلعمار هذه املخاوف ذات أهمية قصوى". وبالتالي، ُيعزى نجاح كوبي إلى 

 سرعة وكفاءة وشمولية ونوعية تعافيها. وُيَعّد نموذجها مثالًيا، بغض النظر عن سبب الدمار.

ل جزًءا من بلد غني ومع ذلك، من املهم أن نقّر بأن إنجازات كوبي تّمت بفضل حقيقة أنها كانت بالفع

منظم جيًدا، حيث تم بالفعل ترسيخ مشاركة مدنية، وكذلك مؤسسات بيروقراطية وصحية. يؤكد كاالمي 

 أن الضعف املؤسس ي قبل وقوع الكارثة قد يجعل عملية التخطيط لإلنعاش أكثر صعوبة.

 

 حالة دريسدن مقابل بيروت -الحفاظ على االستمرارية التاريخية  

دمر "ليس فقط كليمنبول  أوضح  
ُ
، مؤسس حركة الحفاظ على البيئة في أملانيا، أن إعادة بناء التراث امل

ا أساسًيا إلعادة بناء األمة ]...[ بروح ثقافة إنسانية واعية تاريخًيا، ولكنها أيًضا التزام لجعله مرة أخرى 
ً
شرط

 .(9)ا" ممكًنا لألجيال القادمة، ملعرفة االستمرارية التاريخية والشعور به

على الرغم من أن العديد من مدن الحرب العاملية الثانية شهدت تدمير أحيائها التاريخية، فإن مدينة 

دريسدن األملانية )ساكسونيا( هي أحد األمثلة األكثر ذكًرا في إعادة بناء تراث ما بعد الحرب. في الليالي من 

تل فيه نحو ، تعّرضت دريسدن لقصف من ا1945شباط/ فبراير  15إلى  13
ُ
ألف  35لطائرات الحليفة، ق

 .(10)شخص، وُدّمر القلب التاريخي للمدينة 

اليوم، أعيد بناء األحياء القديمة في املدينة بطريقة خالية من األخطاء تماًما، مع القليل من األدلة التي 

تشير إلى حدوث التدمير. في الواقع، ذهب املخططون في بعض األحيان إلى أبعد من مجرد إعادة اآلثار إلى 

ية الستعادة عظمة العمارة التاريخية الحالة التي كانت عليها قبل الحرب مباشرة. كانت هناك إرادة قو 

 ريزيدن كلوساألملانية، حيث أعيد إنشاء بعض اآلثار املماثلة لنسخها القديمة )كما كانت(. كان قصر 

Rezidenschloss  على وجه الخصوص، ُيعّدل وُيرمم باستمرار على مّر القرون، لكن مخططي مرحلة ما

إلى القرن السادس عشر. وقد سمي هذا النوع من إعادة  بعد الحرب قرروا استعادة نسخته التي تعود

 .(11)اإلعمار باملبالغة أو املغاالة، من قبل البعض 

 
9 - Jeffrey Dieffendorf, in the wake of war 
10 - Killick, David, “Let's look to Dresden in rebuild,” stuff.co,nz, July 5th, 2014, accessed May 11th, 2015, 
http://www.stuff.co.nz/thepress/opinion/perspective/10016695/Lets-look-to-Dresden-in-rebuild  
11 - George Packer, “Embers,” The New Yorker, February 1, 2010, accessed may 11th, 2015, 

http://www.stuff.co.nz/thepress/opinion/perspective/10016695/Lets-look-to-Dresden-in-rebuild
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أحد املعالم األثرية املهمة في دريسدن هو مثال نموذجي جلّي لجهود إعادة البناء التاريخية الضخمة. 

ّولت إلى حطام في شباط/ فبراير ، الكنيسة املركزية في دريسدن، وقد ُح Frauenkircheكانت فراونكيرش 

1945 . 

 

 
 1945(: كنيسة دريسدن التي ُدمرت في شباط/ فبراير 2الشكل ) 

 

مليون دوالر، واحتفلت بذلك.   300، أعلنت املدينة االنتهاء من عملية إعادة إعمارها بكلفة  2005في عام  

َمس في وسط املدينة، للتذكير بما كابدته 
ُ
ركت األنقاض من دون أن ت

ُ
ألعوام عديدة قبل بدء إعادة اإلعمار، ت

عيد استخدام بعض األحجار الرملية القاتمة التي بقي
ُ
ت بعد القصف في عملية إعادة اإلعمار، املدينة. أ

. تمثل الرمزية القوية الكامنة وراء إعادة (12)لتظهر في واجهة كنيسة شاهقة وبراقة، كقطع مربعة متناظرة 

 الشعوَر العام باملرونة، في جميع أنحاء املدينة حتى هذا اليوم. Frauenkircheفراونكيرش  بناء

 

http://www.newyorker.com/magazine/2010/02/01/embers-2  
12 - “Landmark Dresden Church Completes Rise from the Ashes,” DW.de, October 29, 2005, accessed May 
11, 2015, http://www.dw.de/landmark-dresden-church-completes-rise-from-the-ashes/a-1758986  

http://www.newyorker.com/magazine/2010/02/01/embers-2
http://www.dw.de/landmark-dresden-church-completes-rise-from-the-ashes/a-1758986
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ا للنظر-اليوم  (: كنيسة دريسدن  3الشكل ) 

ً
 خلقت الحجارة القاتمة من بقايا الكنيسة املدمرة تناقًضا بصرًيا ملفت

 

ليست دريسدن وحدها في قائمة املدن التي أعيد بناء جوهرها التاريخي بشكل مماثل، ولكن لم تجد 

 غيرها من املدن املصير نفسه، وتحديًدا في حالة بيروت.

ثمة عبارة يكثر تكرارها بين املهندسين املعماريين واملخططين الحلبيين اليوم: "ال يمكننا أن ننتهي مثل 

، بعد حرب أهلية 1990و 1975. تعرضت عاصمة الدولة املجاورة ألضرار جسيمة بين عامي (13)بيروت" 

روت تشبه مدينة أشباح، ، كانت بي1990طويلة، وغزو جوي وبّري من قبل إسرائيل املجاورة. بحلول عام 

 
13 - Cambanis, Thanassis, “A daring plan to rebuild Syria— no matter who wins the war,” The Boston Globe, 
February 21, 2015, http://www.bostonglobe.com/ideas/2015/02/21/daring-plan-rebuild-syria-matter-who-
wins-war/oD5IxhqveGjfPQryW6q3OJ/story.html  

http://www.bostonglobe.com/ideas/2015/02/21/daring-plan-rebuild-syria-matter-who-wins-war/oD5IxhqveGjfPQryW6q3OJ/story.html
http://www.bostonglobe.com/ideas/2015/02/21/daring-plan-rebuild-syria-matter-who-wins-war/oD5IxhqveGjfPQryW6q3OJ/story.html
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ا، بسبب النزاع العرقي املستمر بين املسلمين السّنة واملسلمين الشيعة 
ً
وكان وسط املدينة ممزق

، فإن "وسط بيروت وقف كمنطقة سركيس  هاشمواملسيحيين، وكذلك بسبب االقتصاد املتدهور. بحسب  

العنيفة والهادئة في حرب األعوام فاصلة وفارغة من السكان داخل املدينة املقسمة، في معظم الفصول 

 .(14)الخمسة عشر 

 

 (: وسط مدينة سوليدير الفارغ 4الشكل ) 

 

 
 ( وسط بيروت قبل الحرب 5الشكل ) 

 
14 - Hashim Sarkis, Resilient City: How Modern Cities Recover from Disaster, (Oxford, 2005), 282 
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لكن ما تال ذلك لم يكن جهًدا إلعادة إنتاج املباني التاريخية التي كانت ذات يوم قلب مدينة بيروت 

زيل حوالي 
ُ
 من ذلك، أ

ً
في املئة من املباني في املركز القديم، ولم تكن جميع املباني  85النابض بالحياة. وبدال

 . كما قال جون كاليم:(15)متضررة وغير قابلة لإلصالح 

ماذا يحدث عندما ال توجد حتى حكومة محلية تعمل كما يجب لتوفير منصة للتدخل املنهي؟! عندما 

تكون سلطات البلدية ضعيفة أو غير منظمة بشدة، يجب أن يتحول املهنيون النشطون إلى أطر مؤسسية 

 .(16)أخرى. أحد البدائل املثيرة لالهتمام لسلطة البلدية هو االستثمار الخاص 

وجيزة من الحرب؛ بدأ مشروع تجديد هائل، بقيادة العمالق الثري ورئيس الوزراء الالحق رفيق  بعد مدة

( العقارية التي قادت عملية إعادة إعمار سوليدير(. أسس الحريري شركة )2005الحريري )اغتيل عام 

وسط بيروت اآلن  عاًما، وما زالت الشركة تملك معظم عقاراته إلى اليوم. ُيعّد  15وسط بيروت، على مدار 

واحدة من أكثر املناطق الحضرية تغرًبا في الشرق األوسط، ويتميز بشوارع املشاة النظيفة، والهندسة 

الفرنسية الهجينة، وعدد قليل من ناطحات السحاب الشاهقة، بجانب األرصفة التي  –املعمارية العربية 

مذهلة، حيث كان معدلها السريع، واملعايير تصطف عليها قوارب باهظة الثمن. كانت جهود إعادة اإلعمار 

العالية للتصميم والبنية التحتية، أساًسا ملطالبة الشركة بإنشاء ما يسمونه وسط مدينة قابل للحياة 

 اقتصادًيا، سيؤدي إلى نمو اقتصادي للبلد بأسره.

 
 ( مارينا، وسط بيروت اليوم 6الشكل ) 

 

 
15 - Ibid, 283 

16 - Calame, p28 
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ت موضع جدل عميق في لبنان، حيث اُتهمت بتدمير النسيج االجتماعي في وسط 
ّ
لكن سوليدير ظل

العاصمة، وبانتزاع املنطقة من أيدي مجموعة من السكان املحليين املتنوعين عرقًيا، ووضعها خارج متناول 

يعتقد النقاد  .pied-à-terreأي شخص سوى األثرياء جًدا، أو األجانب الذين يبحثون عن مسكن مؤقت 

أن املنطق وراء الهدم غير الضروري للمباني القابلة لإلصالح، هو تلبية معيار الكثافة واإليرادات، وهو 

سياسة تجّسد نية سوليدير التي يحركها الربح. ويؤكد النقاد أيًضا أن الطبيعة املالية للشركة تمنحها سلطة 

ساهمة معفاة من الضرائب، تتكون من مالكي العقارات هي شركة م سوليديراتخاذ القرارات غير العادلة. 

قبل الحرب ومن املشتركين نقًدا بالدوالر األميركي، ويتم تداول أسهمها في سوق األوراق املالية الثانوية، وتم 

تعيينها كسلطة ملكية فردية على جميع القرارات املتعلقة بإعادة البناء في وسط املدينة. لهذا السبب، يتم 

تمثيل السكان املحليين ونفوذهم إلى حد بعيد، وتوجيه حصة األسد من االستثمار السريع نحو  تجاهل

 وسط املدينة، في حين أن بقية املدينة ما تزال راكدة نسبًيا.

ق تطهير وسط املدينة حنيًنا جماعًيا لدى البيروتيين، حتى أولئك الذين ال يزالون يقيمون في بيروت. 
َ
خل

شرت املئات من الكتب التي تم إطالق العنان 
ُ
لجميع أنماط النوستالجيا والذكريات املثيرة للعواطف، ون

شرت مذكرات شخصية عن "األيام الخوالي"، إضافة إلى 
ُ
تغطي مراحل مختلفة من تاريخ املدينة، وكذلك ن

 .(17)قصص خيالية عن الحياة في وسط املدينة 

طلق على مصير بيروت مصطلح "الَبْيرتة" من قب
ُ
ل كثيرين في املنطقة، وجملة: "ال يمكن أن ينتهي بنا أ

. سيعالج قسم السياسة (18)األمر مثل بيروت" ليست عبارة غير شائعة بين املهندسين واملخططين السوريين  

 في هذا التقرير كيف يمكن وينبغي تجنب هذا األمر.

 

 حالة برلين-إعادة بناء مدينة مقسمة سياسيا  

[ إلى 2016دراسة مكتوبة قبل أن يسيطر النظام على شرق حلب في نهاية حلب مقّسمة حالًيا ]ال

سيطر عليها املعارضة. برلين على وجه 
ُ
قسمين: منطقة غربية يسيطر عليها النظام، ومنطقة شرقية ت

من الكارثة"  الخصوص هي مقارنة وثيقة الصلة بحلب. في "املدينة املرنة: كيف تتعافى املدن الحديثة

“Resilient City: How Modern Cities Recover from Disaster أن عملية إعادة  برايان الد، يوضح

اإلعمار بعد الحرب في شرق املدينة كانت مختلفة عنها في غربها، ألنها انقسمت بعد نهاية الحرب: أراد قسما 

يشرح  .(19)م بذلك املدينة القطع مع هتلر، لكنهما اختلفا حول األسلوب الذي يجب متابعته من أجل القيا

الد بأن "شرق برلين أراد أن ُيقدم نفسه باعتباره الوريث وحامي الثقافة الوطنية األملانية"، أي أن نصف 

 
17 - 17 Sarkis, p286 
18 - Cambanis, Thanassis, “A daring plan to rebuild Syria— no matter who wins the war,” The Boston Globe, 
February 21, 2015, http://www.bostonglobe.com/ideas/2015/02/21/daring-plan-rebuild-syria-matter-who-
wins-war/oD5IxhqveGjfPQryW6q3OJ/story.html  
19 - Brian Ladd, Resilient City: How Modern Cities Recover from Disaster, (Oxford, 2005), 117  

http://www.bostonglobe.com/ideas/2015/02/21/daring-plan-rebuild-syria-matter-who-wins-war/oD5IxhqveGjfPQryW6q3OJ/story.html
http://www.bostonglobe.com/ideas/2015/02/21/daring-plan-rebuild-syria-matter-who-wins-war/oD5IxhqveGjfPQryW6q3OJ/story.html
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املدينة تبنى أساليب معمارية تذكرنا بالعمارة النازية املماثلة لتلك التي قام بها ألبرت سبير وغيرها من مباني 

التأثير، تم توجيه املهندسين املعماريين األملان الشرقيين العاملين في برلين الرايخ الثالث. إضافة إلى هذا 

 من ذلك 
ً

الشرقية أيًضا من ِقبل الزمالء السوفيات، لتجنب املدن األفقية الالمركزية، وإلى أن يحاولوا بدال

املصممة على  غرس االشتراكية، من خالل الهندسة املعمارية والتخطيط. وكانت النتيجة هي غلبة املباني

 الطراز الخرساني، وهي هجين من الهندسة املعمارية السوفياتية والنازية.

من ناحية أخرى، كان غرب املدينة أكثر تأثًرا بالحلفاء والثقافة الغربية، وبالتالي كان أكثر حرًصا على 

 
ً

ر بالتصميم النازي املحوري الكالسيكي. وبدال
ّ
ذك

ُ
من ذلك، بدأت برلين  إنشاء الهندسة املعمارية التي ت

الغربية، التي لم يكن لديها وظائف في املدينة أو مباني حكومية لتشييدها، إنشاء مشاريع إسكان صغيرة 

لو متفرقة حداثية لتحل محل الشقق السكنية. كان املهندسون املعماريون الغربيون املعروفون مثل 

أوسكار نيمار و ،Alvar Aaltoألفار أالتو و ،Walter Gropuisولتر غروبيوس ، و Le Corbusierكوربيسيه

Oscar Niemyer، قّدر الالمركزية  جزًءا من جهود إعادة إعمار
ُ
أملانيا الغربية، ومن نصف املدينة التي ت

، نجح جانبا املدينة في إعادة بناء وتلبية الطلب 1980والنظام والديمقراطية. مع مرور الوقت وبحلول عام 

 .(20)بتت برلين أنها مدينة مرنة" على املساكن. "لقد أث

من غير املؤكد إمكانية أن يكون لهذا االنقسام تأثير في إعادة اإلعمار في املستقبل، حيث ال توجد، في 

هذه الحالة، قوتان دوليتان كبيرتان تحاوالن التأثير على كل جانب. ومع ذلك، فإن املدينة نفسها، إلى جانب 

انت الدمار، ستحتاج ذات يوم إلى إعادة بناء ضخمة للمساكن، لتحّل محّل املدن األخرى في سورية التي ع

ما دّمرته الحرب، وهو باألصل كان غير كاٍف. تقدم برلين وغيرها من املدن األملانية دراسات حالة ذات صلة 

 للمخططين السوريين في املستقبل، يمكن أن يسترشدوا بها ذات يوم.

 

 مدينة حلب القديمة 

لقد شهدت صعود  .(21)مدينة حلب، سورية، هي واحدة من أقدم املدن املأهولة بالسكان في العالم 

وسقوط ممالك وسالالت، ويعود تاريخ غزاتها/ فاتحيها األوائل إلى القرن العاشر قبل امليالد. مدينة حلب 

مواقع التراث العاملي الواقعة   القديمة هي أحد مواقع التراث العاملي التابعة لليونسكو، وهي مدرجة في قائمة

. حتى بداية الحرب األهلية السورية، كانت حلب العاصمة االقتصادية 2013تحت الخطر منذ عام 

ماليين نسمة. اليوم، أصبحت األحياء القديمة في املدينة امليداَن   4لسورية، وثاني أكبر مدنها، ويسكنها نحو  

 لسورية، ويتسبب ذلك في تدمير كبير ملبانيها وبنيتها التحتية.الذي تتصادم فيه قوات النظام واملعارضة ا

 
20 - Ibid, 129 
21 - Compton, Nick, “What is the Oldest City in the World? », The Guardian, February 16, 2015, 
http://www.theguardian.com/cities/2015/feb/16/whats-the-oldest-city-in-the-world  

http://www.theguardian.com/cities/2015/feb/16/whats-the-oldest-city-in-the-world
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 (: تحديد موقع املدينة القديمة )مظلل باللون األحمر(7الشكل ) 

 

 التاريخ

تتكون املدينة القديمة اليوم من املنطقة القديمة املسّورة، إضافة إلى األحياء التي تطورت خارج أسوار 

إنشائها في القرن السادس. ومع ذلك، فإن األسوار بعيدة من الجزء األقدم في املدينة. العصور الوسطى منذ  

داخل األبواب التسعة، هناك نسيج حضري فريد من نوعه ُيزود باملياه عبر شوارع على الطراز اليوناني 

لتجارية الروماني، ومملوء بالحمامات )الحمامات العامة( واملساجد والكنائس والخانات )الدكاكين ا

 املزخرفة ووحدات التخزين( واألسواق واملنازل على الطراز العربي التقليدي.

 
ً

في وسط املدينة، تلوح في األفق قلعة حلب، التي كانت من القرن الثاني عشر إلى الرابع عشر معقال

امليالد. كانت للقوة العسكرية العربية، وهي تحتوي أيًضا على دليل على ِحرٍف تعود إلى القرن العاشر قبل 

املدينة في قلب الطرق التجارية املهمة منذ القرن الثاني قبل امليالد، وحكمها على التوالي الحثيون 

 .(22)واآلشوريون واألكاديون واليونانيون والرومان واألمويون واأليوبيون واملماليك والعثمانيون 

ز وأغنى عائالت املدينة. ولكن التوسع حتى أوائل القرن العشرين، كانت املدينة القديمة موطًنا ألبر 

الحضري السريع خارج أحيائها، واالنحدار في صيانة البنية التحتية األساسية مثل الصرف الصحي 

واملؤسسات، وتطوير طريق رئيس حديث مزق نسيجها القديم، أدوا جميًعا إلى انخفاض حاد في جاذبية 

 
22 - Ancient City of Aleppo, UNESCO, http://whc.unesco.org/en/list/21  

http://whc.unesco.org/en/list/21
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مسينيات والسبعينيات من القرن العشرين، شهدت التركيبة املعيشة ونوعيتها في املدينة القديمة. بين الخ 

 منها، وحّل محلهم املهاجرون الريفيون الذين يمكنهم تحّمل 
ً

السكانية في املنطقة انتقال العائالت الثرية أصال

 اإليجار املنخفض.

ام شهدت املنطقة حدوث انحدار مستمر في أعمال الصيانة والتدمير التدريجي، إلفساح املجال أم

التطورات الحديثة على أطرافها الخارجية لغاية إشراك الناشطين املحليين والدوليين في الثمانينيات. 

نجحت جهودهم في منح حلب االعتراف بها كأحد مواقع التراث العاملي التابع لليونسكو، وكذلك إنشاء 

 .(23)مديرية للبلدة القديمة داخل إدارة البلدية، مكرسة للحفاظ عليها 

 
 (: خريطة املدينة القديمة في القرن الثاني عشر 8الشكل ) 

 
23 - Jean-Claude David, “Alep et ses territoires. Fabrique et politique d’une ville (1868-2011) », (Beirut-
Damascus, Presses de l’IFPO, 2014) http://www.ifporient.org/en/node/1459  
 

http://www.ifporient.org/en/node/1459
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حتى بداية الثورة السورية، نال اللقب الذي منحته اليونسكو للمدينة القديمة اهتماًما دولًيا من ِقبل 

الباحثين ومنظمات التنمية، وقد وثقت املنظمات الوطنية والدولية هندستها املعمارية وتاريخها على نطاق 

( GTZرت موضوًعا ملشاريع إعادة اإلعمار والحفظ املكثفة من قبل املجموعة الفنية األملانية )واسع، وصا

 (.AKTCوصندوق آغا خان االئتماني للثقافة )

 

 املبادئ

عّد املدينة القديمة، كما هو موضح في هذه الخريطة، جزًءا صغيًرا من مساحة املدينة التي تطورت 
ُ
ت

كيلومتًرا  87العشرين. املدينة بأكملها تشغل مساحة مبنّية تبلغ حوالي  بسرعة حولها منذ بداية القرن 

 كيلومتر مربع. 3,55في املئة من مساحتها، حيث تبلغ مساحته  4مربًعا، إال أن الحّي القديم ال يتجاوز 

 
 1 مكرر في امللحق-(: خريطة استخدام األراض ي للمدينة القديمة 9الشكل ) 

 

مليون حلبي. تتألف  4,5نسمة، من أصل  120,000كانت األحياء موطًنا لحوالي قبل بدء الحرب، 

التركيبة السكانية في املقام األول من السكان املسلمين من الطبقة الدنيا. كما سكن املسيحيون األرثوذكس 

 أيًضا في بعض املناطق الشمالية.
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 استخدام األرض والنشاط االقتصادي

تتكون املدينة القديمة بشكل أساس ي من مناطق سكنية وتجارية وإدارية وعامة وتاريخية. املنطقة 

دينة"، وهو السوق القديم في املدينة. وُيقال إن هذا السوق 
ْ
املظللة باللون األحمر على الخريطة هي "سوق امل

 .(24)طرق كم من ال 13هو أطول سوق مسقوٍف في العالم، حيث يمتد على طول أكثر من 

في  60من بين املحاضر/ املقاسم الثمانية عشر ألًفا التي تشكل املدينة القديمة، هناك ما يقرب من 

املئة منها عبارة عن منازل سكنية )بما فيها االستخدام املختلط(، تتكون البيوت العربية على الطراز القديم 

جهة نحو الداخل. ليس هناك فتحات أو من فناء )ثلث مساحة البيت( وغرف من طابقين حول الفناء مو 

مخارج على الشوارع الخارجية، وذلك بقصد الحفاظ على الخصوصية. عادة ما يكون في وسط الفناء 

 نافورة، حيث يقوم أفراد األسرة بممارسة العديد من األنشطة اليومية فيه، التي تتوقف على الطقس.

ذه األراض ي، فكانت معظم أبنية املدينة القديمة أصدرت املدينة لوائح بناء صارمة ألي استخدام له

بارتفاع طابقين. املناطق الوحيدة التي تكون فيها املباني أعلى ارتفاًعا هي على جانبي الطرق الرئيسة، حيث 

طوابق، وكذلك جنوب القلعة، حيث توجد مباني مثل السراي  6إلى  5يصل ارتفاع املباني التجارية من 

طوابق قبل تدميرها في عامي  4إلى    3وفندق كارلتون )مبنى من العهد العثماني( وهي من    الكبير )مبنى حكومي(

. جعل لقب اليونسكو املدينة وجهة شائعة للسائحين، وُحّولت العديد من املنازل العربية 2015و 2014

 الجديد.القديمة في تلك األحياء إلى فنادق ومطاعم "أصيلة"، الستيعاب واستضافة هذا الطلب 

إضافة إلى ذلك، يتألف النشاط التجاري في املنطقة أساًسا من الشركات الصغيرة وتجارة التجزئة 

دينةواألسواق الحرفية.. كانت 
ْ
]السوق[ مكونة من سلسلة من الدكاكين التي تبيع املعادن الثمينة  امل

ق العديد من السياح، ولكنه واملالبس واإلكسسوارات والسلع اليدوية والتوابل واللحوم. استقطب السو 

 معّد في املقام األول لتلبية احتياجات سكان املدينة.

 

 الكثافة

 355ألف شخص يعيشون في املدينة القديمة التي تبلغ مساحتها  120قبل الحرب، كان ما يقرب من 

ية في شخًصا لكل هكتار. ومع ذلك، فإن معظم املنطقة املبن 338هكتاًرا، مما يجعل متوسط الكثافة 

املنطقة ليست سكنية. في الواقع، أظهرت الدراسة الخاصة املفصلة في القسم التالي من هذا التقرير أن 

في املئة أبنية طابقية متعددة  8في املئة فقط من املساحة املبنية كانت سكنّية بالكامل، إضافة إلى  51

 االستخدامات.

 

 
24 - Syrian website detailing souk’s length and international importance, Esyria.sy, “Aleppo” 
http://www.esyria.sy/ealeppo/index.php?p=stories&category=round&filename=201010291220021   

http://www.esyria.sy/ealeppo/index.php?p=stories&category=round&filename=201010291220021
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 ديفيد جان كلود -(: خريطة الكثافة في حلب 10الشكل ) 

 

هذا التوزيع غير املتناسق للناس في جميع أنحاء املنطقة أنتج كثافة أعلى بكثير في األحياء عالية الكثافة، 

قت في منتصف القرن 
ُ
كما هو موضح على الخريطة. إضافة إلى ذلك، باستثناء الطرق الرئيسة التي ش

الطرق الضيقة املليئة بالحص ى واألحجار كيلومتر من  300العشرين، يوجد في املدينة القديمة أكثر من 

 الناعمة، األمر الذي يجعل حركة املركبات في قلب الحي قريبة من املستحيل.

 

 جبهة الحرب

مع -إن تموضع املدينة القديمة في وسط حلب، إضافة إلى الطرق الضيقة واملباني املجاورة، جعلها 

 املواجهة األول بين النظام السوري وقو   -األسف
َّ
ات املعارضة التي تقاتل من أجل السيطرة على املدينة. خط

ولكون املنطقة خط املواجهة في حرب أهلية، تعرضت ألضرار جسيمة، حيث يستمر كل طرف في قصف 

. (25)املباني التي يعتقد أنها قد تكون مقاّر للطرف اآلخر، بغض النظر عن القيمة التاريخية لتلك املباني 

ر التراثية على نطاق واسع، تنتشر عمليات التنقيب واالتجار باآلثار التاريخية، بطرق وإضافة إلى تدمير اآلثا

 غير قانونية، وهي آخذة في التزايد.

 
25 - American Association for the Advancement of Science (AAAS), “Ancient History, Modern Destruction: 
Assessing the Current Status of Syria’s World Heritage Sites Using High-Resolution Satellite Imagery”, 
http://www.aaas.org/page/ancient-history-moderndestruction-assessing-current-status-syria-s-world-
heritage-sites-using  

http://www.aaas.org/page/ancient-history-moderndestruction-assessing-current-status-syria-s-world-heritage-sites-using
http://www.aaas.org/page/ancient-history-moderndestruction-assessing-current-status-syria-s-world-heritage-sites-using
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 . firstmilegeo.comاملصدر:  -(: السيطرة العسكرية على حلب  11الشكل ) 

 

 
 . times.coاملصدر:    -(: سوق املدينة 12الشكل ) 
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 املدينة املادية

 األضرار في املدينة القديمةتقييم  

 املنهجية 

 :من أجل إجراء تقييم هذا الضرر، استخدمت هذه الورقة الخرائط التالية كمصادر

 (1خريطة استخدام األراض ي ملدينة حلب )امللحق   -

خريطة تقييم األضرار ملشروع تقرير اليونسكو بعنوان "املواد واالعتبارات املقترحة إلعادة إعمار   -

 تييري غراندان -( 2مدينة حلب القديمة ")امللحق 

إلى  خريطة تقييم األضرار التي وضعها قسم رسم الخرائط لألمم املتحدة ملكتب املبعوث الخاص  -

 (3سورية )امللحق 

، تمت مداخلة وتقاطع هذه الخرائط الثالث، كي نتمكن من حساب املساحة ArcGISباستخدام برنامج  

 رر، وفي أي األحياء، وإلى أي نوع من استخدامات األرض.املتضررة، ومدى الض

كانت الخطوة األولى من تلك العملية هي استخدام الخريطة من قبل تييري غراندان، إلنشاء املضلعات 

، حيث تسمح املضلعات بعد ذلك بحساب مساحة Google Earthاملجاورة للمدينة القديمة في غوغل إيرث  

 سطح كل حي:

الثانية من العملية على تراكب صورة لخريطة استخدام األرض )لعدم توفر صيغ شعاعية تقوم الخطوة  

لحلب، من أجل رسم مضلعات استخدام األراض ي. لم يتم  Google Earthرقمية للخرائط( على خريطة 

خذت املناطق املبنية فقط في االعتبار في هذه الورقة. لم يتم فصل الطرق عن
ُ
 حساب مناطق الحدائق، وأ

قلت بعد ذلك إلى 
ُ
 ن

ً
املباني، بسبب التباين الكبير في عرض الطرق في املدينة القديمة. وكانت النتيجة أشكاال

ArcMap .من أجل تركيبها مع بقية البيانات 
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 (: أحياء املدينة القديمة13الشكل ) 

 

 النسبة من اإلجمالي % اسم الصف #

 4 القلعة ومحيطها 1

دينة" 2
ْ
 7 "امل

 30 بنقوسا، الدعدع، وباب النيرب 3

 5 البياضة 4

 14 قسطل املشط وقسطل الحرامي 5

 6 الجديدة )شمال( 6

 4 الجديدة )جنوب( 7

 7 العجم 8

 3 العقبة 9

 8 القصيلة 10

وم  11
ّ
 5 الجل

 7 البندرة والفرافرة 12

 100 اإلجمالي 

 (: األحياء كنسبة مئوية من املجموع 14الشكل ) 
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 (: تراكب استخدام األراض ي واألحياء15الشكل ) 

 

 % من املدينة القديمة املساحة الكلية 

 50 137,78 السكني

 24 66,35 التجاري 

 6 15,42 اآلثار

 4 10.11 السوق 

 1 2,71 املباني اإلدارية

 100 273,01 اإلجمالي

 (: املساحة حسب استخدام األرض 16الشكل ) 

 

االستخدامات في املدينة القديمة مؤلفة من طابقين، ُيستخدم الطابق األول للتجارة املباني متعددة 

 والطابق الثاني للسكن.

ّسمت النسبة املئوية للمباني متعددة االستخدامات، بالتساوي بين املناطق السكنية 
ُ
لذلك، إذا ق

للمباني إلى  املئة، والنسبة التجارية في 58والتجارية؛ فإن النسبة املئوية للمباني السكنية سترتفع إلى حوالي 

في املئة. كانت املدينة القديمة قبل الحرب منطقة سكنية إلى حد كبير. للحصول على توزيع أكثر  31حوالي 

 الستخدام األراض ي بحسب الحي، انظر امللحق 
ً

 .1تفصيال
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 (: األقنية جنوب القلعة 17الشكل ) 

 

 
 بواسطة التلوين في خريطة األمم املتحدة (: الضرر املحدد 18الشكل ) 

 

تتألف الخطوة الثالثة في دراسة تقييم األضرار، من استخدام خريطة تقييم األضرار الخاصة باملبعوث 

الخاص لتحديد إجمالي املساحات ألنواع األضرار املختلفة في املدينة القديمة. تّم إنشاء خريطة الضرر، 

 الحديثة التي حصلنا عليها من إحدى الشركات. باستخدام صور األقمار الصناعية

تتألف الخطوة األخيرة من العملية من تراكب األشكال الثالثة الحالية: مضلعات األضرار ومضلعات 

 لدمج كل سماتها. Intersect، واستخدام أداة تقاطع ArcMapاستخدام األراض ي ومضلعات األحياء في 

 الدراسة، وضعنا عدد من االفتراضات:من هذه النقطة، ومن أجل تبسيط 
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حاضر في التقرير تالفة تماًما، لن نضع الطرق أو األزقة أو •
َ
الساحات في الحسبان.  مساحة امل

 وسُيوازن ذلك في قسم التكاليف.

الشعاعي ]وهو صيغة أشعة رقمية لتخزين املوقع  استخدام تصوير األرض نظًرا ألن طريقة •

نشئت من خالل رسم الجغرافي وربطها بمعلومات. و 
ُ
هي تقلل حجم تخزين املعلومات الطبوغرافية[ أ

.
ً

 املضلعات على صورة ما، فإن حدودها ليست دقيقة، وستؤدي إلى تشويه النتائج قليال

يشتمل "مضلع املنطقة" الخاص بـ "القلعة ومحيطها" على كٍل من القلعة وبعض املباني الرئيسة 

ا"، أكثر تكلفة، وتستغرق وقًتا أكبر من املباني  املوجودة أمامها، وإعادة بناء هذه
ً
املباني، بوصفها "تراث

 السكنية والتجارية. يتم حساب ذلك في قسم التكاليف.

ة  Excelبعد ذلك تّم تنزيل جدول املواصفات وحسابه، كما هو موضح في ورقة 
ّ
املرفقة. والنتائج مفصل

 بشكل أساس ي في الجداول التالية:

 

 ساحة الكلية بحسب نوع الضرر (: امل1الجدول ) 

 النسبة من الكل % املساحة الكلية )هكتار( مدى الضرر 

 58 157,71 متوسط

 27 72,78 عالي

 10 26,33 ال يوجد ضرر 

 4 10,25 ُمدمر

 2 5,95 احتمال أن يكون متضرًرا

 100 273.01 املجموع

 

 األضرار : أنواع استخدام األراض ي الرئيسة لكل نوع من 2الجدول 

 النسبة من الكل % املساحة الكلية )هكتار( مدى الضرر 

 58 157,71 متوسط

 62,4 98,39 سكني

 18,8 29,72 تجاري 

 13,9 21,97 سكني(-استخدام مختلط )تجاري 

 2,1 3,28 أسواق

 1,8 2,84 آثار

 1 1,51 إداري 

 27 72,78 عالي التضرر 
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 34.6 25,19 تجاري 

 25,2 18,33 سكني

 20,5 14,92 سكني( -مختلط )تجاري 

 12,5 9,11 آثار

 7,2 5,22 أسواق

 10 26,33 ال توجد أضرار

 60,8 16,02 سكني

 22,6 5,95 تجاري 

 6,4 1,69 مختلط

 4,5 1,19 إداري 

 3,9 1,02 أسواق

 1,7 0,45 آثار

 4 10,25 ُمدّمر

 41 4,18 تجاري 

 29 3,02 آثار

 18 1,85 مختلط

 6 0,63 سكني

 6 0,56 أسواق

 0,1 0,01 إداري 

 2 5,95 احتمال أن يكون متضرًرا

 74,1 4,41 سكني

 22 1,31 تجاري 

 3,5 0,21 مختلط

 0,4 0,02 أسواق

 100 273,01 املجموع

 

 (: املناطق املتضررة حسب نوع استخدام األراض ي 3الجدول ) 

نوع األرض 

 املستخدمة

 نسبة الضرر % املتضررة الكلية )هكتار(املساحة  املساحة الكلية

 97 14,97 15,42 آثار
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 95 38,73 40,63 مختلط

 90 9,07 10,11 أسواق

 89 59,1 66,35 تجاري 

 85 117,35 137,78 سكني

 56 1,52 2,71 مبان إدارية

 100 246,68 273,01 املجموع

 

 األراض ي (: مدى الضرر لكل نوع من أنواع استخدام  4الجدول ) 

نوع األرض 

 املستخدمة

 النسبة من اإلجمالي% املساحة الكلية املتضررة )هكتار(

 49 117,35 سكني

 0,5 0,63 ُمدّمر

 16 18,33 عالي الضرر 

 84 98,39 متوسط الضرر 

يمكن أن يكون 

 متضرًرا

4,41 4 

 25 59,1 تجاري 

 7 4,18 ُمدّمر

 43 25,19 عالي الضرر 

 50 29,72 متوسط الضرر 

يمكن أن يكون 

 متضرًرا

1,31 2 

 16 38,73 استخدام مختلط

 5 1,85 ُمدّمر

 39 14,92 عالي الضرر 

 57 21,97 متوسط الضرر 

يمكن أن يكون 

 متضرًرا

0,02 0 

 6 14,97 آثار

 20 3,02 ُمدّمر
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 61 9,11 عالي الضرر 

 19 2,84 متوسط الضرر 

 4 9,07 أسواق

 6 0,56 ُمدّمر

 58 5,22 عالي الضرر 

 36 3,28 متوسط الضرر 

احتمال أن يكون 

 متضرًرا

0,21 1 

 1 1,52 مباني إدارية

 0,5 0,01 ُمدمر

احتمال أن يكون 

 متضرًرا

1,51 99 

 100 240,74 املجموع

 

 النتائج

 :توضح الدراسة املفصلة أعاله االستنتاجات الرئيسة التالية

 املدينة القديمة قد تضررت من جراء الحرب.في املئة من مساحة  90 •

 في املئة من مواقع التراث قد تأثرت بالحرب. 97 •

 في املئة من مساحة األسواق قد تأثرت بالحرب. 90 •

 ثلث املدينة القديمة ُمتضرر بشدة أو ُمدّمر. •

 في املئة من املدينة القديمة متضرر نوًعا ما. 70ما يقرب من  •

 ضررة هي مساكن.أكثر من نصف املناطق املت •

 ثلث املناطق املتضررة تجارية. •

 املناطق املدمرة هي في املقام األول مواقع تجارية وتراثية. •

 الحي األكثر تضرًرا هو العجم، مباشرة جنوب شرق القلعة. •

 في املئة. 70جميع األحياء متضررة على األقل بنسبة  •

التالي من هذا التقرير التكلفة والجدول الزمني إلعادة استناًدا إلى تقييم الضرر هذا؛ سُيقّدر الجزء 

 اإلعمار.
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 :تكاليف إعادة اإلعمار والجدول الزمني

التوضيح األول واألهم الذي يجب تأكيده هو أن هذا التقرير ال ُيفّسر أو ُيحص ي األضرار التي لحقت 

الصحي، وما إلى ذلك(، وبالتالي ال يمكن   بالبنية التحتية )الطرق والكابالت الكهربائية وأنابيب املياه والصرف

تقدير تكلفة تلك اإلصالحات. جميع األرقام املقّدرة في قضية هذا القسم هي توقعات متحفظة/ حذرة، 

لتكلفة إعادة إعمار املدينة القديمة. من أجل إيجاد تكلفة إجمالية أكثر دقة لإلصالحات املطلوبة في األحياء 

ك تقييم متعمق منفصل للضرر ألنواع البنية التحتية املذكورة أعاله، إضافة القديمة، يجب أن يكون هنا

 إلى تقدير منفصل للتكاليف.

 

 املنهجية

تعتمد تكلفة إصالح املحاضر املفصلة في األقسام السابقة استشارات مع املهندسين املعماريين الذين 

 سُتخدم التقدير األعلى لكل فئة.عملوا على إعادة بناء املدينة القديمة وصيانتها قبل الحرب. ا

تتمثل الخطوة األولى في رصد وتخصيص أسعار إعادة اإلعمار، لكل فئة من فئات استخدام األراض ي 

 املستخدمة، وكل فئة من فئات األضرار.

 (: التكلفة تبًعا لنوع املبنى 5الجدول ) 

كلفة بناء نظامي بمساحة  

 متر مربع )$( 150

متشابك، كلفة مبنى طابقي 

 متر مربع )$( 150بمساحة 

تكاليف آثار بمساحة 

 متر مربع )$( 150

 100000 75000 50000 ُمدمر

 75000 50000 40000 متضرر بشدة

 50000 25000 25000 وسط التضرر 

يمكن أن يكون 

 متضرًرا

10000 10000 25000 

    الكلفة اإلجمالية

 

 االفتراضات املوضوعة لحساب املحاضر:تخضع تقديرات التكاليف هذه لقيود 

متًرا مربًعا، وهي  150سوف يستند هذا التقرير إلى جميع العمليات الحسابية التالية على مساحة  •

قّدرة كقطعة مربعة نموذجية ملنزل من طابقين في املدينة القديمة.
ُ
 املساحة امل

لزخرفة والتشابك املعني. مثال يتم تقييم إعادة إعمار املباني بشكل مختلف، على أساس مقدار ا •

على ذلك، سيحتاج املنزل العربي التقليدي ذو النقوش الحجرية الكثيرة، أو أحد املنازل التي تحتوي على 

 قبو تحت األرض، إلى عناية خاصة.
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نظًرا لعدم وجود طريقة لتحديد املحاضر السكنية املتضررة املتشابكة، والتي لم تكن في ذلك  •

"متشابكة"، فقد تم تطبيق التكلفة املعقدة في الوقت الحالي على االستخدام املختلط وإعادة بناء الوقت 

املبنى اإلداري. عادة ما تكون املباني التجارية أقّل تعقيًدا، إضافة إلى املباني السكنية، التي ُصنفت على أنها 

 "عادية".

باني السوق، ألن الثاني يشمل املسجد الكبير تم تطبيق تكاليف "اآلثار" على مباني التراث، وكذلك م •

)الذي ُدّمرت مئذنته بالكامل( وغيرها من املساجد التي تحتاج إلى تمويل أكبر إلعادة البناء أكثر من املباني 

 املحيطة العادية.

تكاليف إعادة بناء النصب التذكارية أعلى بكثير من الفئات األخرى، ألن اآلثار التالفة داخل القلعة  •

وحولها ال تحتاج إلى إعادة بناء بسيطة، كحال املباني النظامية، فهي مبنية منذ آالف السنين، وتحتاج إلى 

 مزيد من االهتمام والخبرة الدقيقة واملعقدة.

تم إجراء تقييم لألضرار، بناًء على خريطة أبرزت املحاضر بأكملها بألوان واحدة، لإلشارة إلى  •

األضرار التي لحقت باملحضر املحدد. يمكن أن تمتد هذه املحاضر على عدة كتل، وعلى الرغم من متوسط  

ستبَعد. أن الطرق الشريانية الكبيرة في املدينة مستبعدة من مناطقها، فإن األزقة األصغ
ُ
ر بين املباني لم ت

لذلك، من املعترف به أن املساحة املبنية داخل محضر معين أصغر من حجم املحضر بأكمله، وُيضبط 

 ذلك في معادلة التكلفة.

أخيًرا، يكون ارتفاع املباني السكنية ومباني األسواق واملختلطة االستخدام طابقين على األقل،  •

 حد أقص ى، وتختلف اآلثار )بما في ذلك املساجد( في ارتفاعاتها.واملباني التجارية ستة طوابق ك

في املستقبل، عندما يتراجع القتال، يمكن إجراء تقييمات أكثر دقة لتكاليف إعادة اإلعمار، باستخدام 

علم وفن تقني للحصول على معلومات كمّية ونوعية عن املعالم الطبيعية والصناعية ] التصوير املساحي

بواسطة صور فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية لهذه املنطقة[ )املزيد حول املوضوع مذكور في ملنطقة ما، 

 قسم السياسة(.

 

 النتائج: تكلفة إعادة اإلعمار واملدة

 التكاليف 

املعادلة املستخدمة في خاليا التكلفة، لكل نوع من أنواع استخدام األراض ي ونوع الضرر املفصل أعاله 

 𝒂 × 𝟎. 𝟗 × (𝟏𝟎, 𝟎𝟎𝟎/𝟏𝟓𝟎) × 𝒄هي كما يلي: 

هي التكلفة املالئمة لنوع  c(، و4هي املنطقة املتضررة من نوع استخدام األرض )انظر الجدول  aحيث 

في املئة من مساحة األزقة الصغيرة،  10هي عامل ضرب لحساب ما يقرب من  0.9، املبنى ومدى الضرر 
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عامل التحويل من الهكتار )وهو املقياس املستخدم لحساب مدى الضرر( إلى األمتار  (150/10000)و

 املربعة.

 تختلف املعادلة بناًء على نوع استخدام األرض، على سبيل املثال:

ملباني التجارية التي كانت "شديدة التضرر" هي: مساحة األراض ي التجارية التكلفة اإلجمالية إلصالح ا

في املئة × صيغة التحويل × تكلفة إصالح مبنى   10املستخدمة التي تضررت بدرجة كبيرة × نسبة التخفيض  

 معقد للغاية.

 ( تكلفة إعادة اإلعمار )الكلفة بآالف الدوالرات( 6الجدول ) 

كلفة   

مبنى  

نظامي 

 (150 

 ̂  2م

كلفة  

مبنى  

معقد  

 (150 

 ̂  2م

كلفة  

النصب  

التذكارية  

 150لكل

 ̂  2م

إجمالي  

 السكني 

إجمالي  

 التجاري 

إجمالي  

 املختلط 

إجمالي  

النصب  

 التذكارية 

إجمالي  

 األسواق 

إجمالي  

املباني  

 اإلدارية 

الكلفة  

التقديرية  

 )امليزانية( 

 44,303 36 3.387 18,123 8,320 12,544 1,893 100 75 50 مدمر

متضرر 

 بشدة 

40 50 75 43,994 60,459 41,753 41,007 23,503 - 213,716 

متوسط  

 الضرر 

25 25 50 147,579 44,585 32,948 8,510 9,844 2,270 245,736 

يمكن أن  

يكون  

 متضررا

10 10 25 2,644 785 13 - 312 - 3,754 

الكلفة  

 اإلجمالية

   196,110 118,373 86,034 67,640 37,046 2,306 507,509 

 

قّدرة إلعادة البناء، بحسب نوع 
ُ
بناًء على املنهج املقترح، وتقييم األضرار، يوضح الجدول أعاله التكلفة امل

املبنى وكذلك بحسب فئة مدى الضرر. التكلفة اإلجمالية املقدرة إلعادة بناء املدينة القديمة بأكملها هي 

 إعادة تأهيل البنية التحتية.تقديرية وحذرة، ألنها ال تمثل 

 

 الزمن

بناًء على تقييم األضرار أعاله، سيقوم هذا التقرير أيًضا بحساب تقدير تقريبي للوقت الذي يستغرقه 

إعادة بناء املباني املدمرة بالكامل، بناًء على تعقيدها وتشابكها. لن يتعمق التقرير في تفاصيل املسار الحرج 

 مبنى، ولكنه سيحاول إجراء تقدير زمني تقريبي بناًء على افتراضات واضحة.املطلوب إلعادة إعمار كل 
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ستتطلب إعادة بناء املباني املتضررة أو املدمرة عملية تخطيط أولية لعدة أشهر، لن يحاول هذا التقرير 

ا كبيًرا تبًعا لألضرار اإلضافية القادمة. 
ً
 حسابها، ألنها قد تختلف اختالف

الة ومع ذلك، يمكن تقدير الوقت الالزم إلعادة بناء أنواع محددة من املباني، بالنظر إلى عدد العم

وَضع االفتراضات التالية من أجل تقدير وقت 
ُ
املاهرة املتاحة وتعقيد تفاصيلها. بأخذ ذلك بالحسبان، ت

 إعادة اإلعمار:

يحتاج بناء أي مبنى في املدينة القديمة على األرجح إلى مزيج من املعماريين والنجارين )للديكورات  -

 (، والسباكين، والكهربائيين، والعمال العاديين.الداخلية والشرفات(، والدهانين )للتجصيص والتشطيب

لغرض هذا التقرير، وباستثناء ما ذكر، وتخطيط ما قبل إعادة اإلعمار الذي سينفذه املهندسون  -

 املعماريون واملهندسون، سننظر فقط في اختيار املعماريين لتقدير الوقت الالزم إلعادة اإلعمار.

ية ستكون متاحة بسهولة بين الالجئين العائدين )أو ما تبقى من يفترض التقرير أن العمالة العاد -

. يمكن ضبط هذا الرقم بعد الحرب، كما هو 3,500السكان( ولكن عدد املعماريين املتاحين الكلي سيكون 

 .4.2مقترح في التوصيات السياسية 

ا "العمالة املاهرة"، سيحدد هذا التقرير العدد الالزم من املعماريين، وسنسّميهم من اآلن فصاعًد  -

متًرا مربًعا، تبًعا لتعقيد محدد، من أجل استعادة  150الذين يحتاج إليهم العمل في قطعة واحدة بمساحة 

 البناء بالكامل وتحويله إلى مسكن صالح للعيش في غضون عام واحد.

فاصيل النجارة، يدرك التقرير أن أنشطة الترميم اإلضافية على املحاضر )التمديدات الكهربائية، ت -

وتفاصيل اآلثار، إلخ( تستدعي وقًتا إضافًيا، بناًء على مستوى التعقيد، لكن يفترض أن عاًما واحًدا سيكون 

 لالستخدام مرة أخرى. من املحتمل أن يعود السكان إلى مساكنهم تدريجًيا 
ً

كافًيا لتأهيل مبًنى، ليكون قابال

 في الوقت الذي يكتمل فيه العمل.  

، هذا النموذج وهذه االفتراضات يمكن ويجب تعديلها، بعد الحرب من قبل خبراء في هذا مرة أخرى 

 املجال.

مع أخذ هذه االفتراضات بالحسبان، وبناًء على مشاورات مع املهندسين املعماريين املحليين، يشير هذا 

غضون ًعا، الستعادته في متًرا مرب 150التقرير إلى العدد التالي من املعماريين لكل محضر ُمدّمر بمساحة 

 :واحد عام

 

 (: املعماريون/ العمال املطلوبون على أساس مستوى التعقيد ومدى الضرر 7الجدول ) 

 العمال املهرة/ العام/ املحضر مستوى الضرر والتعقيد

  نظامي

 3 ُمدّمر

 3 متضرر بشدة

 2 متوسط التضرر 
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 1 من املمكن أن يكون متضرًرا

  معقد

 5 ُمدّمر

 4 متضرر بشدة

 2 متوسط التضرر 

 1 من املمكن أن يكون متضرًرا

  آثار/ نصب تذكارية

 7 ُمدّمر

 6 متضرر بشدة

 4 متوسط التضرر 

 2 من املمكن أن يكون متضرًرا

 

بالنظر إلى الجدول أعاله ومنطقة الضرر لكل جدول معقد من القسم السابق؛ يقدر الجدول التالي 

 3,500األعوام الالزمة الستعادة جميع املباني املتضررة في املدينة القديمة، على افتراض أن إجمالي عدد 

 معمار سيكونون جاهزين وقادرين على العمل:

 

 ( زمن إعادة اإلعمار 8الجدول ) 

مساحة الضرر  

 )هكتار(

املحاضر املتأثرة 

 م. مربع( 150)

العمال املهرة/ 

 عام لكل محضر

 األعوامإجمالي 

     نظامي

 446 3 149 2,48 ُمدّمر

 5,985 3 1995 33.25 متضرر بشدة

 14,442 2 7221 120,35 متوسط التضرر 

من املحتمل أنه 

 تضرر 

4,62 277 1 277 

     معقد

 1,257 5 251 4,19 ُمدّمر

 6,046 4 1511 25.19 متضرر بشدة

 3,748 2 1874 31,24 متوسط التضرر 
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املحتمل أنه من 

 تضرر 

1,31 79 1 79 

     نصب تذكارية 

 1,506 7 215 3,58 ُمدّمر

 5,161 6 860 14,34 متضرر بشدة

 1,468 4 367 6,12 متوسط التضرر 

من املحتمل أنه 

 تضرر 

0,02 1 2 3 

املجموع العام 

 )أعوام العمل(

   40,417 

 3,500 )األشخاص(العمالة املاهرة املتاحة املقدرة بعد الحرب 

 11,55 الزمن الكلي الالزم إلعادة اإلعمار بالكامل )أعوام(

 

أحد وفًقا لهذا الجدول، تحتاج إعادة اإلعمار الكامل للمباني واملعالم األثرية داخل املدينة القديمة إلى  

 . وإذا كان عدد العمالة املاهرة املتاحة أقّل، فسيكون الوقت أطول، والعكس صحيح.عشر عاًما على األقل

وقت الذي يحتاج إليه االتفاق ومع ذلك، فإن الجدول يحص ي فقط وقت إعادة اإلعمار نفسه، وليس ال

على تنفيذ السياسات وخطط إعادة اإلعمار. من املقّدر أن يستغرق جمع البيانات، وتحديد نطاقات 

 املشروع والجداول الزمنية واستشارة املجتمعات املحلية، ما ال يقّل عن عام واحد.

 12ملدينة القديمة سيستمر ما بين الترميم الكامل للمباني املتضررة في الذلك ُيقّدر هذا التقرير أن 

 عاًما. 15و

ستنتج، سيقترح القسم التالي من التقرير خطة إقامة مؤقتة للسكان العائدين 
ُ
بناًء على هذا الوقت امل

 طوال فترة إعادة البناء.
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 archnet.orgاملصدر: -(: تفاصيل سقف غرفة العرش في قلعة حلب 20الشكل ) 

 

 

 الحربإعادة السكان بعد 

تسببت الحرب األهلية السورية في تهجير أكثر من نصف سكان البالد، حيث تجاوز عدد السكان في 

، وفًقا للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 2016مليون نسمة. ابتداًء من أيار/ مايو    22بداية الحرب  

م غير مسجلين(، وحوالي ماليين الجئ سوري مسجل خارج البالد )وكثير منه 5الالجئين، هناك ما يقرب من 

. كان أكثر من نصف سكان البالد يقيمون ذات يوم في أكبر مدنها األربع: (26)ماليين شخص ُمهجرين داخلًيا    8

 حماة وحمص وحلب ودمشق.

 
26 - UNHCR, Syrian Arab Republic, 2015 UNHCR country operations profile, 
http://www.unhcr.org/pages/49e486a76.html  

http://www.unhcr.org/pages/49e486a76.html
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ا مفاجًئا 
ً
ومع ذلك، بعد انتهاء الحروب، سيعود السكان إلى مدنهم بسرعات متفاوتة، مما يسبب ضغط

. يوضح االقتباس والجدول التاليين كيف استعادت أربع مدن أملانية، (27)على البنى التحتية املنهارة بالفعل 

في املئة( خالل  100نها )من أصل خمس مدن تضررت بشدة من جراء الحرب العاملية الثانية، كامل سكا

 خمس سنوات من نهاية الحرب:

ت الناس على أال يعودوا مباشرة إلى املدن املدمرة، بدأ السكان 
ّ
على الرغم من أن السلطات حث

السابقون، حاملا انتهى القتال، بالتدفق عائدين إلى منازلهم. تقلص عدد سكان كولون الذي كان قبل الحرب 

ألف نسمة  450، لكنه قفز إلى 1945ألف نسمة بحلول آذار/ مارس  40إلى ألف نسمة،  750أكثر من 

عملية عودة السكان إلى املدن املدمرة  5.2بحلول كانون األول/ ديسمبر من العام نفسه. يوضح الجدول 

 خالل عقد بعد الحرب.

ين من املناطق ارتفع عدد السكان السابقين العائدين إلى املدن، نتيجة عودة أعداد كبيرة من الالجئ

الشرقية من أملانيا التي أصبحت جزًءا من االتحاد السوفياتي وبولندا، وبعد مدة قصيرة نتيجة هرب الناس 

في املئة  16من منطقة االحتالل السوفياتي نحو املناطق الغربية. لنأخذ الحالة في مونستر )وهي اآلن أكبر بـ 

، من الالجئين البلدان الشرقية. 1955ة من سكانها لعام في املئ 23( حيث كان 1939عّما كانت عليه عام 

 على الرغم من أن كثيًرا من الالجئين استوطنوا في مدن أصغر.

 ( التغّير في سكان املدن 5.2الجدول ) 

أيار/ مايو  17 املدينة

1939 

/ أكتوبر 1ت 29

1946 

أيلول/  13

 1950سبتمبر 

1953 1954 

 1,752,000 1,722,800 1,605,600 1,406,200 1,698,400 هامبورغ

 688,800 670,000 594,900 489,800 768,400 كولون 

 678,700 660,900 605,400 520,600 664,500 إيسن

 598,200 580,900 507,300 436,200 537,900 دورتموند

 623,000 607,900 588,600 488,400 557,900 بريمن

 1939مئوية من سكان عدد السكان كنسبة 

 103,2 101,4 94,5 82,8 100 هامبورغ

 89,6 87,2 77,4 63.7 100 كولون 

 102,1 99,5 91.4 78,3 100 إيسن

 111.2 108,0 94,3 81,1 100 دورتموند

 111.7 109,0 100,1 87,5 100 بريمن

 
27 - Massy-Beresford, Helen, “Where is the fastest growing city in the world?”, The Guardian, November 18th, 
2015, http://www.theguardian.com/cities/2015/nov/18/where-is-the-worlds-fastest-growing-city-batam-
niamey-xiamen  

http://www.theguardian.com/cities/2015/nov/18/where-is-the-worlds-fastest-growing-city-batam-niamey-xiamen
http://www.theguardian.com/cities/2015/nov/18/where-is-the-worlds-fastest-growing-city-batam-niamey-xiamen
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Source: HASK/5 (OSD)/38/ “Zerstrung and Wiedererstehen der Stadt Koln”. P.3. 

(: املصدر: جيفري ديفيندورف، "في أعقاب الحرب: إعادة بناء املدن األملانية بعد الحرب العاملية  21الشكل ) 

 الثانية". 

إن التحدي الذي سيواجه حلب، عندما تنتهي الحرب، هو استيعاب العائدين الجدد أثناء إعادة بناء 

القسم على النمو السكاني في املدينة القديمة بعد الحرب، وكذلك  البنية التحتية واإلسكان. سيركز هذا

على كيفية استخدام قطعة أرض معينة، إليواء املقيمين السابقين مؤقًتا من جميع أنحاء املدينة أثناء إعادة 

 اإلعمار.

 

 حلب ككل

، 2012املدينة عام  كانت حلب ذات يوم موطًنا ألكثر من أربعة ماليين نسمة، ولكن منذ اندالع الحرب في  

فرَّ ما يقرب من ثالثة أرباع سكانها، إلى املدن املجاورة أو املناطق الريفية أو إلى بلدان مختلفة. إضافة إلى 

 ذلك، أدى تركيز الحرب في مناطق معينة من املدينة إلى نزوح سكاني غير متناسب داخل املدينة نفسها.

 

 تقييم التهجير الحالي

سمت حلب بين املناطق التي يسيطر عليها النظام في الغرب، واملناطق كما هو مذكور في  
ُ
القسم الثاني، ق

التي تسيطر عليها املعارضة في الشرق، وكانت نقطة التصادم الحضري بين الطرفين، في املدينة القديمة. 

واملعارضة، في  تسببت طبيعة الصراع واألوضاع األمنية املتباينة، بين املناطق التي يسيطر عليها النظام

 تدفق غير متناسق لسكان املدن على أٍي من الجانبين.

شر في حزيران/ يونيو 
ُ
الخسائر  تييري غراندان، ُيقّدر املهندس املعماري 2015في تقرير لليونسكو، ن

 السكانية املختلفة لكل من املناطق التي يسيطر عليها النظام واملعارضة:

 

 بين شرق وغرب حلب  (: تباين خسائر السكان9الجدول ) 

 بالنسبة للحاضر 2011الوضع في بداية عام 

% من إجمالي  

 السكان

عدد السكان 

التقديري في بداية 

2011 

عدد السكان 

 الباقين التقديري 

% عدد السكان 

 الباقين التقديري 

% عدد 

السكان 

املهاجرين 

 التقديري 

في 

املناطق 

التي 

إلى  1,660,000 40

2,000,000 

إلى  996,000

1,200,000 

 45إلى  35 65إلى  55
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يسيطر 

عليها 

 النظام

في 

املناطق 

التي 

يسيطر 

عليها 

الجيش 

 الحر

إلى  2,490,000 60

3,000,000 

إلى  747,000

900,000 

 80إلى  60 40إلى  20

إلى  4,150,000 100 حلب

5,000,000 

إلى  1,743,000

2,100,000 

 64إلى  58 42إلى  36

 

يشير الجدول أعاله إلى أن املناطق الشرقية التي يسيطر عليها املعارضون، وكانت قبل الحرب أكثر 

 باملناطق الغربية التي يسيطر عليها 
ً
ا بالسكان وأقّل ثراًء، فقدت جزًءا كبيًرا من سكانها، مقارنة

ً
اكتظاظ

املدينة هو املستهدف من الغارات النظام. ويرجع ذلك إلى الوضع األمني األكثر خطورة )الجزء الشرقي من 

الجوية املستمرة والبراميل املتفجرة، حيث شهدت عدًدا أكبر بكثير من اإلصابات من املناطق التي يسيطر 

عليها النظام( إضافة إلى االفتقار شبه الكامل إلى الخدمات األساسية، مثل املياه والكهرباء واملدارس 

مليون نسمة، ولكنها شهدت أيًضا تضرًرا أو دماًرا  2,3إلى  1,4بين واملرافق الصحية. فقدت املنطقة ما 

وُيقّدر أن عدد سكان الجزء الشرقي من املدينة،   .(28)في املئة من املساحة املبنية منها    40ملساحة تبلغ حوالي  

ألف نسمة فقط، وقد عانى أكثر األضرار التي لحقت   40بين أطراف املدينة القديمة واملطار، قد تضاءل إلى  

 .(29)باملدينة بأكملها 

قل لقد أدى الصراع عموًما إلى فرار كثيرين من املدينة، وفي بعض األحيان كان الفرار يتجه نحوها. ينت

مواطنو املناطق الريفية إلى املدينة، على أمل أن يوفر نشاطها االقتصادي البسيط واملتواصل موارد أفضل 

للعيش. وليس من غير املألوف أن تبدأ العائالت التي نزحت، بسبب القصف على أحيائها، العيَش مع 

 األقارب أو األصدقاء في مناطق أخرى من املدينة.

 
28 - Strickland, Patrick, “Rebuilding Syria’s Aleppo,” Al Jazeera, 
http://interactive.aljazeera.com/aje/2016/rebuilding-syrias-aleppo/  
29 - Chulov, Martin, “The worst place in the world? Aleppo in ruins after four years of Syria war”, The 
Guardian, March 12, 2015, http://www.theguardian.com/world/2015/mar/12/worst-place-in-world-aleppo-
ruins-four-years-syria-war  

http://interactive.aljazeera.com/aje/2016/rebuilding-syrias-aleppo/
http://www.theguardian.com/world/2015/mar/12/worst-place-in-world-aleppo-ruins-four-years-syria-war
http://www.theguardian.com/world/2015/mar/12/worst-place-in-world-aleppo-ruins-four-years-syria-war
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 تعداد/ إحصاء املساكن

عندما تنتهي الحرب؛ ستكون األزمة التي تلوح في األفق وتواجه املشردين العائدين، عبارة عن نقص 

، أفاد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 2013محتمل وكبير في اإلسكان. في تقرير صدر في نيسان/ أبريل 

أنحاء البالد، إما تضررت أو مليون منزل في جميع  1,2)أوتشا( أن ما يقدر بنحو ثلث املساكن في البالد، أي 

 . وأضاف التقرير أن معظم الدمار كان في مناطق الصراع الحضري، مثل حلب.(30)ُدّمرت 

 في 
ً
لم يتم إجراء أي دراسة لعدد الوحدات حتى وقت إعداد هذا التقرير، لكن في املناطق األكثر تضررا

يش )غير آمنة من الناحية الهيكلية للعيش حلب، سيكون إجراء تحليل متعمق لعدد املنازل غير القابلة للع

 فيها( أمًرا مهًما، من أجل تقدير قدرة املدينة على استيعاب العائدين بعد انتهاء الصراع.

كما أنه ال يكفي مجرد إحصاء عدد املنازل الفردية التالفة، حيث ُيقدر أن األشخاص سيدمجون 

 
ً

، وهذا يعني أن املزيد من األسر ستعيش في عائلة مواقعهم املعيشية، عندما يكون مورد املساكن قليال

واحدة، وسيميل األشخاص الذين لديهم غرف إضافية إلى تأجيرها. في أملانيا، على الرغم من الجهود املبذولة 

إلعادة بناء الوحدات السكنية بسرعة، ارتفع عدد األشخاص في كل مسكن ارتفاًعا كبيًرا في السنوات التي 

، 1939شخص لكل غرفة في عام    0,79أشخاص لكل مسكن و  3,06ب. في كولون، حيث كان  تلت نهاية الحر 

، على 1954شخص لكل غرفة، بحلول عام    1,15شخص لكل مسكن، و  4,23ارتفعت الكثافة السكنية إلى  

( مرة في تلك املرحلة. لم تكن جهود إعادة اإلعمار 2,5الرغم من زيادة عدد الوحدات السكنية بمقدار )

سرعة الكافية ملواكبة تدفق العائدين )الذي تفاقم أيًضا بسبب االستخدام غير املتناسب للمساكن، من بال

 خالل احتالل الجيوش الحليفة(، وقد أدى هذا النقص إلى بيئات معيشية غير آمنة للكثيرين:

"احتشدت العائالت في املساكن املشتركة أو في الغرف العلوية، وكان الناس يعيشون في أقبية 

ا آخر اقتيدوا إلى أنواع مختلفة 
ً
وأكواخ مؤقتة وفي الغرف الخلفية للمتاجر. أولئك الذين لم يجدوا مكان

املهجورة. عاش من مساكن الطوارئ، مثل األكواخ ُمسبقة الصنع، أو الثكنات العسكرية األملانية 

 .(31)جيفري ديفيندورف -األملان ببساطة حيث يمكنهم". 

مدينة حلب ليست غريبة عن السكن العشوائي، حتى قبل بدء الحرب، كانت األحياء العشوائية شائعة 

ّدر أن 2014جًدا. في عام 
ُ
  40في املئة من مساحة املدينة املبنية مشيد بشكل غير قانوني، وهي تضم  21، ق

(. ومع ذلك، فإن الطبيعة غير القانونية للمباني ال تعني بالضرورة أنها 4ئة من السكان )انظر امللحق في امل

أن املواطنين لجؤوا إلى البناء سلوى صقال كانت سيئة البناء أو غير سليمة من الناحية الهيكلية. توضح 

حدد، وإنما بسبب عدم تنفيذ واالستخدام غير القانونيين للمساكن، ليس وفًقا الستخدام األراض ي امل

 
30 - OCHA, “Humanitarian Bulletin, Syria”, Issue 22, March 19 – April 8 2013, 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Syria%20Humanitarian%20Bulletin%20-
%20Issue%2022.pdf  
31 - Dieffendorf, p130 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Syria%20Humanitarian%20Bulletin%20-%20Issue%2022.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Syria%20Humanitarian%20Bulletin%20-%20Issue%2022.pdf
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. في الواقع، تّم تسجيل جميع (32) 2004مشروع خطة أساسية محدودة إلى حد كبير تمت صياغتها في عام 

هذه املناطق من قبل املدينة، إضافة إلى املناطق الريفية التي كانت تظهر على أطراف املدينة، والتي أثارتها 

 الهجرة إلى املناطق الحضرية.

في املئة، من  15إلى  10وفًقا للمهندسين املعماريين ذوي الخبرة، قبل الحرب، كان ما ُيقّدر بـ ومع ذلك، 

املناطق غير القانونية في حلب، معرًضا للخطر في حالة حدوث زلزال )وحلب تقع على منطقة زلزالية(، 

ساكن بعد انتهاء الصراع، هو وبالتالي فإن بناء البيئات املعيشية العشوائية وغير اآلمنة، رًدا على نقص امل

 
ً

مصدر قلق جدي. يمكن أن تؤدي البيئات العشوائية إلى العديد من اإلصابات وربما إلى املوت، وبالتالي بدال

من املخاطرة بفقدان أرواح بشرية وتخصيص موارد إلجالء األشخاص من البيئات غير اآلمنة، من 

 إعادة اإلعمار. الضروري وضع خطة مستدامة إليواء األشخاص أثناء

 

 النمو املقدر بعد الحرب

عندما تخف حدة القتال، وتبدأ املدينة استعادة الحياة الطبيعية؛ من املتوقع أن يتدفق الناس عائدين 

إلى املدينة بمعدالت تنذر بالخطر. يصف الجدول التالي نمّو املدينة بأكملها وكذلك األحياء القديمة منذ 

 املشاريع في سنوات ما بعد الحرب.، ونمو 1997عام 

 
 )متوقع( 2025و 1997(: النمو السكاني للمدينة القديمة واملدينة بأكملها بين عامي 22الشكل ) 

 

 
32 - Salwa Sakkal, “Chapitre 9 – Croissance et contrôle de l’espace. L’informel et l’urbanisme, la municipalité 
et l’État” in “Alep et ses territoires. Fabrique et politique d’une ville (1868-2011) », (Beirut-Damascus, 
Presses de l’IFPO, 2014), http://books.openedition.org/ifpo/6672  

http://books.openedition.org/ifpo/6672
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 )متوقع( 2025إلى  1997(: أعداد سكان املدينة القديمة واملدينة بأكملها من 23الشكل ) 

 

 2005وقد ُجمعت من التقارير الرسمية ومن تعداد    األرقام املظللة باللون األصفر هي األرقام املعروفة،
وليس وفًقا لتعدادها - 3,200,000، تحديًدا بـ 2005. تم اعتماد عدد سكان املدينة بأكملها في عام ( 33)

وفًقا للتوصية الواردة في تقرير اليونسكو/ تييري غراندان، الذي يتضمن  -2,302,100الرسمي البالغ 

ة القديمة أيًضا، على معدل في البلد  2010و  1997السكان في األطراف. وُضبط معدل النمو في الفترة ما بين  

ّدر عدد سكان عام    0.9سنوي قدره  
ُ
بأخذ   1997في املئة، وفًقا للتقرير نفسه. بالنسبة إلى املدينة بأكملها، ق

عن األحياء العشوائية في  سلوى صقالفي املئة، وفًقا لبحث  3,3وإنقاصه بنسبة  2005رقم تعداد عام 

 حلب.

ينمو بمعدل أسرع مما كان عليه من   2011و  2005املدينة بين عامي    وفًقا لعدة تقارير، كان عدد سكان

ق األعداد بوضوح. لذلك اختار هذا التقرير معدل نمو سنوي قدره 
ّ
وث

ُ
في املئة، من  4قبل، ومع ذلك لم ت

 
33 - Grandin, Thierry, Proposed Materials and Considerations for the Reconstruction of the Ancient City of 
Aleppo, UNESCO, July 31, 2015: “The last public official data on the population of Aleppo dates back to 
2005. According to several sources and analyses, the population of Aleppo was 3,200,000 inhabitants. With a 
demographic increase ratio of around 10% from the 2005 data, the population of Aleppo in 2011 could be 
estimated to have become between 4,150,000 and 5,000,000.” 
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 5و 4,15)بين  2011املقدرين إلى النطاق الذي قّدره غراندين في عام  2005أجل إيصال عدد سكان عام 

 ماليين(.

في كال املجالين، على   2016)بداية الحرب( وعام   2011تم حساب نمط االنخفاض في عدد السكان بين  

أنه انخفاض بخط مستقيم/ ثابت على أساس األرقام الحالية لكليهما. لذلك ال توجد طريقة ملعرفة أعداد 

 السكان املبينة في الجدول بين تلك السنوات، أهي أعداد دقيقة أم ال.

عّد من أجل هذا التقرير، بمعدل نمو عام  
ُ
. 2016ُيقّدر الجدول النمو الالحق بعد نهاية الحرب، الذي أ

 ويجب ضبط التاريخ الدقيق وأرقام السكان املحدثة في هذا الجدول في املستقبل.

كنه تقدير في املئة، وهو تقدير مرتفع، ول 12ُيقّدر التقرير نمًوا سكانًيا في فترة ما بعد الحرب بنسبة 

ستستعيد املدينة مفيد للتخطيط للمخاطر العالية. الحظ أنه على الرغم من معدل النمو املقدر هذا، 

سنوات من النهاية املقدرة   8، أي بعد  2024، بحلول عام  2011في املئة من سكانها قبل الحرب عام    100

 للحرب.

 عن األضرار غير الواضحة بالنظر إلى املدى الحالي للضرر الذي لحق بممتلكات السكن ف
ً

ي املدينة، فضال

التي لحقت بالبنية التحتية للمدينة والخدمات األساسية )املياه والكهرباء والصرف الصحي والهواتف 

سنوات بعد الحرب. لذلك ستكون  8وغيرها(، فستكون املدينة أمام تحٍد لتجديد مخزونها السكني خالل 

 ا في أثناء جهود التخطيط وإعادة اإلعمار.هناك حاجة إلى إيواء األشخاص مؤقتً 

 

واقع لتطوير املساكن الدائمة في املستقبل  م

من أجل تخفيف عبء العثور على السكن، واالمتناع عن املسكن املؤقت غير اآلمن، يقترح هذا التقرير 

 بناء مخيمات مؤقتة في مناطق معينة من املدينة، الستيعاب الالجئين العائدين.
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، عبر املنطقة بأكملها داخل الطريق الدائري 24، كما يتضح من الشكل  ال تمتد املنطقة املبنية في حلب

 ،
ً

حول املدينة، وهذا يترك مساحة كبيرة للتوسع الحضري. ولكن التوسع الحضري قد يستغرق وقًتا طويال

 خاصة في ما يتعلق بتوسيع البنية التحتية تحت األرض.

هكتار ستكون موقًعا مثالًيا للسكن الدائم في  157هذه املنطقة من األرض التي تبلغ مساحتها حوالي 

رة بالفعل، يمكن أن تصلح كمواقع مأوى مؤقت،  املستقبل. فقط املناطق املتاخمة مباشرة لألراض ي املطوَّ

حيث يمكن تمديد املياه والصرف الصحي والكهرباء إلى تلك املناطق، من دون الحاجة إلى بناء بنية تحتية 

 جديدة.

 

 ةاملدينة القديم

في حالة املدينة القديمة على وجه الخصوص، فإن إعادة السكان إلى األحياء التي كان مكتظة بالسكان 

سابًقا ستحتاج إلى عناية وتوازن بالغين، مع عملية الحفاظ على التراث وإعادة اإلعمار. من املرجح أن تجعل 

. في حالة املدينة الطرق الضيقة في املدينة القديمة وطبيعتها املدمجة عملية  
ً
إعادة اإلعمار املستدامة صعبة

سنوات من  5، أي بعد 2021القديمة، من املتوقع أن تستعاد أعداد السكان ما قبل الحرب بنهاية عام 

 النهاية املفترضة للحرب.

 

 الدعدع

 قلعة الشريف

 كرم الميسر
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 النزوح واملساكن

 األصليين بسبب التهجير:على عكس املدينة ككل، فقدت املدينة القديمة نسبة أكبر من سكانها 

 2016-2011(: التغير السكاني في املدينة القديمة واملدينة بأكملها بين 10الجدول ) 

 إلى اليوم 2011الوضع في بداية عام 

 2011السكان في بداية  

 )تقدير(

السكان املتبقين 

 )تقدير(

نسبة السكان املتبقين 

 % )تقدير(

 56 70,000 125,000 املدينة القديمة

 41 1,700,000 4,100,000 كامل املدينة

 

سنوات من نهاية الحرب.   5ألف شخص تدريجًيا، خالل    55لذلك يمكن أن تتوقع املدينة القديمة عودة  

في املئة من املناطق السكنية في البلدة القديمة  16,5ومع ذلك، ووفًقا لقسم تقييم األضرار السابق، فإن 

في املئة منها متضررة بشكل خفيف. نظًرا إلى عدم وجود طريقة   84بالكامل أو تضررت بشدة، وحوالي  ُدمّرت  

 للسكن )بالنسبة إلى التصنيف الذي 
ً
لتحديد إمكانية أن تكون املباني "املتضررة بشكل معتدل" صالحة

ر األقمار الصناعية(، فإن أنشأه قسم تقييم األضرار ورسم الخرائط التابع لألمم املتحدة باالستناد إلى صو 

في  58,5هذا التقرير سوف يفترض أن نصف املباني املتضررة بشكل معتدل ما تزال قائمة. هذا يعني أن 

املئة من املناطق السكنية في املدينة القديمة لم تعد صالحة للعيش، وهي نسبة قريبة جًدا من أولئك الناس 

 ة(.في املئ 56الذين غادروا املدينة القديمة )

ومع ذلك، هناك سؤال آخر: ما مقدار هذه النسبة من األضرار في "املساكن" املحتملة، أو في أي وحدة 

خاصة داخل املحاضر التي يقيم فيها عدد معين من األشخاص. وفًقا للقسم التاريخي السابق أيًضا، من 

في املئة منها سكنية،   60ة، فإن  املحاضر التقريبية البالغ عددها ثمانية عشر ألًفا التي تشكل املدينة القديم

ألف شخص، وهذا يسمح لنا  125محضًرا سكنًيا، كانت موطًنا لحوالي  10,800وهي تصل إلى ما يقرب من 

إذا كان بإمكان املحضر، أو املنزل، استيعاب شخص.  11,57بالتقدير بأن املتوسط في كل محضر هو 

الحرب؛ فإن بإمكاننا تفسير عودة العدد الكبير عدد من األشخاص أكثر من الذين كان يستوعبهم قبل 

 ألف شخص، من خالل التكثيف فحسب. 55البالغ عددهم 

محضًرا،   482في املئة من املناطق السكنية في املدينة القديمة صالحة للعيش، أو باألحرى    41,5ما تزال  

شخص للطرد الواحد، منذ  15,6وهذا يدل على أن مستوى الكثافة للمحضر الواحد قد ارتفع بالفعل إلى 

بداية الحرب. وإذا استمرت هذه الكثافة بعد الحرب في االرتفاع )استئجار غرفة إضافية، وجود عدد أكبر 

شخًصا لكل محضر، فإن مخزون السكن القائم سيستوعب ما بين   20-18من الناس في غرفة واحدة(، إلى  

هذا مفيًدا للغاية في العام األول أو العامين   شخص أكثر مما يستوعبون بالفعل. سيكون   20,000و  10,500

 األولين من فترة ما بعد الحرب، عندما تجري عملية التخطيط ملا بعد الحرب.
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ومع ذلك، إذا استغرقت عملية التخطيط أو إعادة بناء الوحدات السكنية وقًتا أطول بكثير من الوقت 

 أكبر؛ فستكون هناك حاجة إلى مآوي مؤقتة.املقدر، وإذا تدفق الناس إلى املدينة القديمة بسرعة 

 

واقع املقترحة للسكن املؤقت  امل

أحد الحلول املحتملة لتدفق أعداد كبيرة من الناس هو تخصيص مساحات مفتوحة ملخيمات مؤقتة 

 من شأنها أن تؤوي األسر حتى يتم استعادة البنية التحتية والسكن.

 قت املحتمل للنازحين العائدين:يقترح هذا القسم الفرعي موقعين للسكن املؤ 

 
واقع اإلسكان املؤقتة املقترحة 25الشكل )   (: م

 

كال املوقعين خارج حدود املدينة القديمة. إلى الغرب حديقة باب قنسرين، وإلى الشرق حديقة كرم 

 الطحان.

إن خطر استخدام الحدائق للسكن املؤقت هو الخسارة الدائمة املحتملة للمساحة الخضراء في حالة 

السبب في أن هذا القسم يشّجع ويقترح أنه ال ينبغي أن تكون املخيمات عدم إزالة السكن املؤقت. هذا هو 

 مجهزة بمثل هذه الخدمات، لكيال تكون "مريحة" بما يكفي للبقاء ملدة أطول من بضع سنوات.

في وقت الحق، عندما ُيستعاد املخزون السكني بالكامل، سيتم إعادة الحدائق إلى حالتها العامة قبل 

باع الحرب. إن تطبيق  
ُ
هذا يتطلب سياسة وقائية، مثل ضمان أن تظل الحدائق مملوكة للحكومة، وأن ال ت

 للمستثمرين أو املطورين من القطاع الخاص.

 

 العقبة

 الدعدع

 شاكر آغا

قصيلةال

 قلعة الشريف
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 (: بساتين باب قنسرين1املوقع )

هكتار من األرض، وعلى الرغم من قربها من املدينة  13,3تمتد حديقة باب قنسرين على مساحة 

 ن صالحة تماًما للسكن املؤقت.القديمة، فإنها قد ال تكو 

في البداية، قبل الحرب مباشرة، كانت هذه الحديقة التي تفتقر إلى الخدمات موقًعا للعديد من املساكن 

غير الرسمية التي أزيلت تدريجًيا. كان من املقرر إعادة تطوير الحديقة بالكامل من خالل خطة مستوحاة 

ء الشرق األوسط، وبالتحديد من حديقة األزهر الشهيرة في القاهرة من الحدائق الكبرى األخرى في جميع أنحا

للخطة(. بدأت الخطة بإخالء املساكن العشوائية، وكانت خطوتها التالية هي النقل  5)انظر امللحق 

التدريجي للمقبرة في الركن الشمالي الغربي. وبما أن أرض منطقة الحديقة غير مستوية، فسيكون من املمكن 

 ناظر الطبيعية.إعادة امل

 
 أجزاء قابلة لالستخدام من حديقة باب قنسرين  (:26الشكل ) 

 

ثانًيا، تقع الحديقة مباشرة فوق الكهوف التاريخية التي تمتد أسفل أجزاء من املدينة القديمة، وقد 

اسُتخدمت كطرق عسكرية وفراٍر وتهريب على مّر السنين. جعلت هذه الكهوف األرض تحت أجزاء من 

الحديقة غير قابلة للتطوير، حيث وقعت حاالت انهيار في املاض ي. وعلى ذلك؛ فهذه األرض غير املستوية 

 تجعل استيعاب السكن املؤقت أمًرا صعًبا.

(، إضافة إلى االقتراح 5استناًدا إلى مواقع الكهوف، كما هو موضح في خطة تطوير الحديقة )امللحق 

في  55زهات لذوي الدخل املنخفض، يمكن تقدير أن ما يقرب من الحالي للخطة الخاص باإلسكان ومنت

 هكتار من مساحة الحديقة، يمكن استخدامها للسكن املؤقت. 7,5املئة، حوالي 

سيرافق استخدام قطعة األرض هذه حملة توعية نشطة إلعالم الناس باألرض غير املستوية، من أجل 

هذا أيًضا مصحوًبا بمراقبة جادة من جانب سلطات  منع املساكن غير الرسمية في املستقبل. وسيكون 

 املدينة.
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إضافة إلى ذلك، فإن حملة التوعية العامة إلعالم الناس بخطة تطوير حديقة باب قنسرين قبل الحرب 

يل إلى جعل الحديقة سكًنا دائًما. سيتعين على املدينة أيًضا إرساء ودعم سياسة صارمة 
َ
سوف توقف امل

 سنوات. 10حديقة واستئناف خطة التطوير بعد من شأنها تنظيف ال

 

 (: بساتين كرم الطحان 2املوقع )

 إلى الشرق. 
ً
على الرغم من أن هذه الحديقة ليست داخل املدينة القديمة، فإنها تقع خارجها مباشرة

حدودها، هكتارات وتقع على أرض مستوية. ومع ذلك، فإن لها  7,8تمتد حديقة كرم الطحان على مساحة 

 .ألن الحديقة تقع أيًضا على حافة األجزاء األكثر تضرًرا في حلب

من املحتمل أن تكون هذه الحديقة مكتظة جًدا، بسبب عودة العائالت التي فّرت من شرق حلب، 

إضافة إلى أولئك الذين فّروا من املدينة القديمة. هذا هو السبب في أن هناك حاجة أيًضا إلى أن تكون هناك 

 حلول إسكان مؤقتة بديلة إضافية لهؤالء السكان خارج حدود املدينة املبنية.

 
 (: حديقة كرم الطحان في شرق حلب 27الشكل ) 

 

 مؤقتةمساكن  

 الكثافة 

ألف شخص، ممن بقوا في املدينة القديمة،  70بناًء على التوقعات السابقة، فإن ما ُيقّدر بنحو 

في املئة بعد انتهاء الحرب. يوضح الجدول التالي عدد السكان الوافدين، بحسب العام،   12سينمون بمعدل  

 أعوام(: 10حتى إعادة البناء النهائية املتوقعة )

 كرم الجزماتي

 الدعدع الميسر كرم
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 (: أعداد السكان الجزئية والكلية حسب العام في املدينة القديمة 11الجدول ) 

 %60 النمو السكان العام

2016 70,000 - - 

2017 78,000 8,400 5,040 

2018 87,000 9,408 5,645 

2019 98,345 10,537 6,322 

2020 110,146 11,801 7,081 

2021 123,346 13,218 7,931 

2022 138,168 14,804 8,882 

2023 154,748 16,580 9,948 

2024 173,317 18,570 11,142 

2025 194,116 20,798 12,479 

 

في املئة من السكان السابقين من  40إذا افترضنا حدوث سيناريو أسوأ الحاالت: أن ال يتمكن سوى 

مخيمات؛ فإن األرقام املوجودة في العمود املوجود في أقص ى في املئة منهم إلى    60العودة إلى منازلهم، ويحتاج  

اليمين ستحتاج إلى استيعابها في املخيمات كل عام. الحظ أن هذا هو افتراض متحفظ للغاية، نظًرا ألن 

 جًدا من املساكن قد ُدّمر تماًما، ويمكن أن تستوعب املساكن التي لم تتضرر املزيد من 
ً

عدًدا قليال

 إعادة البناء، كما ذكر من قبل. األشخاص أثناء

بأخذ هذه االفتراضات بالحسبان، سيتعين على كال املوقعين )حديقة باب قنسرين وكرم الطحان( 

شخص بكامل طاقتهم. هذا أيًضا على افتراض أن األشخاص سيبقون في  12,500استيعاب ما ال يقل عن 

 املخيم املؤقت ملدة عام واحد، قبل العودة إلى منازلهم.

 12,500هكتار من األراض ي. ومن أجل استيعاب العدد املستهدف والبالغ  15,3سُيضاف املوقعان إلى 

شخص في كل هكتار. ولوضع هذا الرقم في منظوره  800شخص، سيتعين على املخيمات أن تضم حوالي 

في كل هكتار، شخًصا  350الكثافة السكنية في مخيم الزعتري لالجئين في األردن الصحيح، يبلغ متوسط 

. قد تتسبب الكثافة العالية جًدا في حدوث مشكالت (34)شخص في الهكتار الواحد  800ونادًرا ما يتجاوز 
 

34 - ACTED, Zaatari Refugee Camp Density Map, http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-
documents/Za'atari%20-%20ACTED-REACH%20-%20Population%20Density.pdf  

http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/Za'atari%20-%20ACTED-REACH%20-%20Population%20Density.pdf
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/Za'atari%20-%20ACTED-REACH%20-%20Population%20Density.pdf
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 800تتعلق باألمان، إضافة إلى املوارد. وللحد من هذه العواقب، يقترح هذا التقرير أن ال تزيد الكثافة عن 

 شخص لكل هكتار.

عّد السياسة املناسبة جزًءا 
ُ
، لضمان الحد األقص ى ملدة اإلقامة ملدة ت

ً
أساسًيا من هذه العملية. أوال

عام، وثانًيا لضمان الحفاظ على الكثافة املنخفضة، وأخيًرا لضمان إزالة هذين املوقعين بعد عدد معين 

 من األعوام املتفق عليها.

 وسائل الراحة 

 40. سوف نحتاج إلى توصيل املياه بمعدل أهم وسائل الراحة التي يجب توفيرها لهذه املواقع هي املياه

ليتًرا للشخص الواحد في اليوم، والحفاظ عليها عند هذا املعدل. لن يتجاوز عرض الشوارع مترين، لتكون 

عملية العبور صعبة للغاية، وهذا من شأنه أن يضمن التنقل األساس ي واملعيشة، ولكنه يوفر أيًضا حافًزا 

 هاء عامهم.قوًيا للناس للرحيل، بعد انت

( بتقديم "غرف/ مآو IKEAفي مواجهة أزمة الالجئين السوريين، كلفت مفوضية شؤون الالجئين شركة )

ا إلى مخيمات الالجئين. أحد أنواع الخيام التي صممتها تبلغ مساحتها 
ً
متًرا  17,47أفضل" مصممة حديث

 .(35)دوالًرا  1150لخيمة الواحدة أشخاص كحد أقص ى، وتبلغ تكلفة ا 5مربًعا، ويمكنها إيواء عائلة من 

ركب في منطقة معينة، يجب وضع بعض االفتراضات حول املناطق 
ُ
لحساب عدد املالجئ التي ست

متر مربع خارج أحد حوافه املخصصة  3,2املحيطة بها. هنا، االفتراض هو أنه سيكون لكل مأوى مساحة 

 اضر كما يرغب املصمم.كممرات للمشاة، وهذا من شأنه أن يسمح إلعداد مريح للمح

إضافة إلى ذلك، ينبغي فصل كل محضر عن املحضر املجاور له بمسافة متر واحد، وهذا سيسمح ببناء 

أقنية الصرف وترك مساحة لتنظيف مياه األمطار، ويمكن أن يتشارك كل محضَرين بجدار واحد من 

 الجدران األربعة.

شاة إلى أقص ى حد، ولكن إذا لم يتم تجميعها، من شأن تجميع املحاضر أن يزيد من مساحة ممر امل

فإن افتراض وجود متر واحد من املساحة الفارغة خارج كل محضر سيضمن الحد األدنى من مساحة ممر 

 املشاة خارج املحضر:

 
35 - Bettershelter.org, IKEA, “Product: Better Shelter,” http://www.bettershelter.org/product/  

http://www.bettershelter.org/product/
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 (: تخطيط نموذج ملحضر واحد 28الشكل ) 

 

يمكن أن تستوعبها حديقة كرم بناًء على هذه املعلومات، يوضح الجدول التالي عدد املالجئ التي 

  :هكتارات( 7.8الطحان، وكم سيكلف بناء مخيم على مساحتها )

 

 : عدد املآوي واألشخاص الذين يمكن أن تستوعبهم حديقة كرم الطحان وتكلفتها:12الجدول 

 عدد املأوي/ الخيام

 2م^ 17.47 مساحة املأوى 

 2م^ 9 مساحة الطريق لكل مأوى 

 2م^ 26.47 الكلية لكل مأوى املساحة 

 هكتار 7,8 املساحة الكلية للمخيم

 وحدة 2,947 عدد املأوي الكلية

 

    الكلف

 $ 1,150 كلفة كل مأوى 

 $ 3,389,050 الكلفة الكلية للمأوي 

 الكلفة الكلية  كلفة الوحدة كلفة البنى التحتية

 $ 390,000 2م^ $/  5 التسوية وتجهيز املوقع

البنية التحتية 

 األساسية

 $ 1,170,000 2$/ م^ 15
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 $ 4,949,050 الكلفة الكلية ملخيم الالجئين

 $ 1,679,35 الكلفة الكلية لكل مأوى 

 

 أشخاص 5 الحد األقص ى لسكن املأوى 

 شخص 14,735 عدد السكان في املوقع

 شخص/ هكتار 1,889 الكثافة السكانية في املوقع

 

مأوى، يمكن أن تستوعب ما  2947االفتراضات، ستوفر حديقة كرم الطحان مساحة لـ بناًء على هذه 

دوالًرا أميركًيا، كل ثالثة أعوام )على افتراض  4,949,050شخًصا، بتكلفة تبلغ حوالي  14,735يصل إلى 

 التخلص من املخيمات بعد انتهاء صالحيتها للعيش(.

(، لن تكون هناك حاجة إلى استيعاب كل العدد 12ومع ذلك، كما يتضح من جدول النمو )الجدول 

شخًصا من سكان املدينة القديمة على الفور. يوضح الجدول التالي السرعة التي يمكن بها  14,735والبالغ 

 إقامة املخيم:

 الكثافة املتوقعة في املوقع

 املآوي الالزمة السكان العائدون/ القادمون 

 تراكمي لكل عام الناس العام

2017 5,040 1,008 1,008 

2018 5,645 121 1,129 

2019 6,322 135 1,264 

2020 7,081 152 1,416 

2021 7,931 170 1,586 

2022 8,882 190 1,776 

2023 9,948 213 1,990 

2024 11,142 267 2,496 

 2,496 2025عدد املآوي الالزمة بحلول 

 

خيار بناء جميع املآوي في وقت واحد، وتخصيصها بشكل أساس ي يتم إعطاء املدينة في هذه املرحلة 

للسكان العائدين من املدينة القديمة، وعلى نحٍو ثانوي لالجئين العائدين من أجزاء أخرى من املدينة، أو 

 لبناء املآوي تدريجًيا بالتزامن مع تدفق التمويل.
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 يقة كرم الطحان  (: نموذج تخطيطي للمآوي في الجزء الداخلي من حد29الشكل ) 

إذا تم بناء املآوي تدريجًيا، فإن هذه الخطة اإليضاحية البحتة، التي تستخدم ممرات الحديقة 

املوجودة مسبًقا، يمكن أن تكون التجهيز األول املحتمل للمخيم. يعترف هذا التقرير بأن دورات املياه قد ال 

بالنافورة مع مساحة محيطة للمكان العام،   تكون كافية لجميع األشخاص في املخيم. وقد احتفظ املخطط

 يمكن للمصممين الحضريين أيًضا تصّور مزيد من وسائل الراحة. رسم دانا شلب الشام.
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 التحديات والتوصيات -السياسة 

إن الدمار الذي تعّرضت له مدينة حلب القديمة كبيٌر وهائٌل، وخطة إعادة اإلعمار املستدامة مهمة 

لتفادي عملية َبيرتتها )تكرار ما حدث في بيروت(. حلب القديمة ليست غريبة عن خطط التنمية الحضرية 

، خطة 1954، في عام  ه غوتون أندري التي يمكن أن تشكل خطًرا على تراثها. اقترح املهندس املعماري الفرنس ي  

 .(36)يزعم البعض أنها قد دّمرت تماًما نسيجها التاريخي  شاملة ملنطقة

 

 
ّبقت عناصر منها في السبعينيات  30الشكل ) 

ُ
(: لم تنفذ خطة أندريه غوتون بالكامل على اإلطالق، ولكن ط

 والثمانينيات. 

 

وكان يتصور انفتاح األحياء القديمة، وتزويدها كان هدف خطة غوتون، بحسب تقديره، هو التحديث،  

 فقط بطرق متعرجة ضيقة، أمام املركبات، وبالتالي يربط جانبي املدينة ويسهل البناء في مناطق جديدة.

شرت. ومع ذلك، تبنى نظام البعث الجديد  
ُ
فذت عندما ن

ُ
 ما ن

ً
وبلت خطة غوتون باملقاومة، ونادرا

ُ
ق

ثمانينيات، فيما وفّر النسيج الطبوغرافي واالجتماعي للمدينة القديمة أرضية عناصر منها في السبعينيات وال

لحركة مقاومة: جماعة اإلخوان املسلمين. كانت الطرق الشريانية الجديدة التي تم شقها عبر البلدة القديمة 

حتية ضرورية لنشر الجيوش عبر املنطقة )على عكس طرق هوسمان ]الذي جّدد شوارع باريس وبنيتها الت

 
36 - David, Chapter 19 
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[، في باريس ما بعد الثورة(، ومع مرور الوقت، سمحت 1870و 1853بتكليف من نابليون الثالث بين عامي 

 بتدهور وتدمير تراثها.

كانت ردة الفعل على التغيير واعية جًدا وواسعة النطاق تجاه الحاجة إلى حماية تراث املدينة، وبحلول 

ملسؤولين في وضع حلب القديمة على قائمة مواقع التراث ، نجحت جهود العديد من الناشطين وا1986عام  

 العاملي لليونسكو.

 عن مجموعة من اللوائح الصارمة للصيانة 
ً

 دوليين، فضال
ً

لقيت عالمة اليونسكو اهتماًما وتمويال

وإعادة اإلعمار. ومع ذلك، ال يمكن لليونسكو أو ألي كيان دولي آخر، أن يضمن أن ما بعد الحرب في حلب 

 ون استمراًرا للجهود املبذولة للحفاظ على تاريخها.سيك

استناًدا إلى النتائج التي توصلت إليها حتى اآلن، يقترح هذا التقرير العديد من اإلرشادات لعملية 

 االسترداد والتعافي، ونأمل أال تؤدي أبًدا إلى مصطلح ازدرائي مثل الَبْيَرتة )على طريقة بيروت(.

 

 :قبل نهاية الحرب

 تنسيق املؤتمرات-ستفادة من الخبراء الحاليين اال 

 بالخبراء الذين عملوا 2015في تقريره الذي أعّده لليونسكو، في حزيران/ يونيو  غراندان، يقدم
ً
، قائمة

على الحفاظ على املدينة القديمة وإعادة بنائها، ولديهم خبرة عملية طويلة األجل من العمل في املنطقة. 

هؤالء األفراد ضرورية في عملية التخطيط ملا بعد الحرب، لكن معرفتهم وتوثيقهم في الوقت ستكون خبرة 

الحالي ال ُيقّدران بثمن أيًضا للتخطيط والتقييم املستقبلي. جّمع هذا التقرير معلومات من بعض هؤالء 

سيساعد في توفير  نغراندا الخبراء، ومع ذلك، فإن تسهيل التواصل بين جميع األفراد املدرجين في قائمة

 قاعدة بيانات أكثر غنى.

 DAZ( وبرنامج داز ICOMOS، واملجلس الدولي للمعالم واملواقع )(37)عقدت منظمات مثل اليونسكو 
، مؤتمرات قمة تجمع مجموعات مختلفة من هؤالء الخبراء، الذين تبعثروا في جميع أنحاء العالم منذ (38)

قمم واللجان العديدة الرتيبة في كثير من األحيان، في قمة واحدة بدء الحرب. ومع ذلك، فإن دمج هذه ال

 وموثقة جيًدا وشاملة، سيكون وسيلة أكثر فاعلية لجمع معارف هؤالء الخبراء.

 دمج وتنسيق العديد من الدراسات وقواعد البيانات املتداخلة   

تقوم مجموعات من الباحثين واملنظمات غير الحكومية والخبراء بتقييم األضرار التي لحقت باملدينة 

القديمة قبل نهاية الحرب. وتّم االستشهاد بتقييمين منفصلين عن األضرار، باستخدام صور القمر 

 
37 - UNESCO, “Event: Post Conflict Reconstruction in the Middle East Context,” 18-19 June 2015, 
http://whc.unesco.org/en/events/1286/  
38 - Aleppo*, “Strategies to Rebuild Aleppo,” http://www.rebuildingaleppo.com/  

http://whc.unesco.org/en/events/1286/
http://www.rebuildingaleppo.com/
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دار العام املاض ي الصناعي في هذا التقرير، لكن كان هناك أيًضا العديد من التقييمات املنشورة على م
، تختلف هذه التقييمات في الخصوصية وغالًبا ما تتداخل، ويؤدي ذلك إلى وفرة زائدة في عرض (42، 39،40،41)

 أرقام ومعلومات متضاربة في بعض األحيان.

مؤسسة واحدة معترف بها وذات امتداد دولي وتنسيق بين مختلف لتجنب ذلك، يجب أن تكون هناك  

ز كل من الوقت واملوارد في جمع بيانات أكثر دقة.ميع أنحاء العالمالخبراء والباحثين في ج
ّ
 ، وبالتالي ترك

واقع  تقييم منسق على أرض ال

على الرغم من البيئة الخطرة، كانت هناك جهود لتتبع وتوثيق األضرار التي لحقت باملدينة القديمة على 

الجامعة )من بين آخرين( أنفسهم للخطر، بهدف األرض. ُيعّرض املهندسون املعماريون والناشطون وطالب  

التصوير أو القياس أو اإلبالغ عن األضرار املحددة للمباني )مدى انهيار السقف، عدد الجدران التالفة، 

 النقوش التالفة، اآلثار املفقودة.. إلخ(. هناك بعض املشكالت تخص املقاربة:

، ما تزال املنطقة في قلب القتال   -
ً

 املستمر، وبالتالي يمكن أن يصبح الضرر أسوأ يومًيا.أوال

ثانًيا، املدينة القديمة مقسمة بين املناطق التي يسيطر عليها النظام واملناطق التي تسيطر عليها   -

 املعارضة، ومن الصعب على األشخاص أنفسهم توثيق األضرار في كلتا املنطقتين.

ا، تفتقر تلك املستندات غالًبا إل -
ً
 ى املواد الالزمة للتوثيق بدقة.ثالث

األهم من ذلك، هناك كيانان مختلفان على األقل يوثقان األضرار اللحظية في البلدة القديمة ويحاوالن 

، والثاني عبارة عن جهد داخل جامعة كوتبوس (43)أرشفة بياناتهم. األول هو منظمة التراث من أجل السالم  

. قد تقوم هذه الكيانات، وكذلك ( 44)السابق ملديرية حلب القديمة  في شتوتغارت، أملانيا، بقيادة املدير

إن جهد تجميع شامل كيانات أخرى، بجمع البيانات نفسها وتكرار املوارد القّيمة التي يمكن توفيرها. 

)بغض النظر عن االنتماء السياس ي( سيساعد في جمع املزيد من البيانات الحقيقية من دون إهدار 

 املوارد.

 
39- Strickland, Patrick, “Rebuilding Syria’s Aleppo,” Al Jazeera, 
http://interactive.aljazeera.com/aje/2016/rebuilding-syrias-aleppo/  
40 - Columbia University Graduate School of Architecture, Planning, and Preservation, Conflict Urbanism, 
Aleppo, May 2016, http://c4sr.columbia.edu/conflict-urbanism-aleppo/  
41 - UNITAR, Damage Assessment of Aleppo, Aleppo Governorate, Syria, June 11, 2014, 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNOSAT_A3_Landscape_CE20130604SYR_Aleppo_201
41106.pdf  
42 - American Association for the Advancement of Science (AAAS), “Aleppo Retrospective”, 
http://www.aaas.org/aleppo_retrospective  
43 - Heritage for Peace, “About Us,” http://www.heritageforpeace.org/about-us/  
44 - Cottbus University Stuttgard, International Academy Cottbus: Understanding Heritage (ISAC), 
https://internationalacademycottbus.wordpress.com/programme/  

http://interactive.aljazeera.com/aje/2016/rebuilding-syrias-aleppo/
http://c4sr.columbia.edu/conflict-urbanism-aleppo/
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNOSAT_A3_Landscape_CE20130604SYR_Aleppo_20141106.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNOSAT_A3_Landscape_CE20130604SYR_Aleppo_20141106.pdf
http://www.aaas.org/aleppo_retrospective
http://www.heritageforpeace.org/about-us/
https://internationalacademycottbus.wordpress.com/programme/
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 احد لجميع البيانات التي تم جمعها موقع و 

املكانة التي منحتها اليونسكو للمدينة القديمة، وكذلك أهميتها التاريخية، جعلتها منطقة موثقة جيًدا. 

وقد رسمت بالتفصيل كل قطعة أرض وبناء، وتم  2000تم إنشاء خطط نظم املعلومات الجغرافية عام 

للنصب التذكارية. لقد فقدت بعض السجالت بسبب الحرب، وال الحفاظ على خطط مع تفاصيل معقدة 

، حيث قامت مؤسسة أغا خان للثقافة، وهي أحد أكبر 2012سيما تلك الخطط في مدرسة الشيباني في عام  

املمولين الستعادة املنطقة والحفاظ عليها، بتخزين أرشيفها للمشروعات الفنية واملالية. توزعت السجالت 

هندسين املعماريين واملتخصصين في جميع أنحاء العالم و/ أو صارت حبيسة في الحواسيب في األخرى بين امل

 مكان ما من سورية.

، ولكن مرة أخرى، (49، 46،47،48، 45)لقد حاولت كيانات عدة تجميع جميع سجالت املدينة في مكان واحد 

ميع الخبراء والبحث أمًرا بال لم يتم تنسيق جهود هذه الكيانات املختلفة. سيكون تنسيق جمع البيانات وتج

جدوى، إذا لم يتم االحتفاظ بالنتائج التي يتم التوصل إليها في مكان واحد يسهل الوصول إليه. لذلك، فإن 

إنشاء كيان واحد لجمع وتخزين البيانات التي تم جمعها، والبحث الذي تم القيام به، والتقارير والخطط، 

داة األكثر كفاءة وشفافية للتحضير للتعافي بعد الحرب. وسيتعين واستضافة مؤتمرات القمة، سيكون األ 

استضافة الكيان من قبل مؤسسة غير حزبية ومعترف بها دولًيا، من شأنها أن تساعد أيًضا في تأمين التمويل 

 للعملية بأكملها.

 

 ما بعد الحرب: الخطوات األولى

 جمع البيانات الالزمة 

حلب، يجب إجراء املزيد من تقييمات األضرار املتعمقة من قبل الخبراء بمجرد أن يتراجع القتال في 

وعندئذ فقط يمكن إجراء تقدير دقيق لوقت إعادة اإلعمار وتكلفته. األرقام في هذا التقرير هي تقديرية، 

 وتستند إلى بيانات يمكن أن تكون بمنزلة فكرة عما سيأتي.

على وجه الخصوص، للخبراء واملهندسين  photogrammetryسيسمح استخدام التصوير املساحي 

املعماريين، بتقدير الجهد واملادة وتكلفة ترميم املباني العادية واملعقدة واألثرية. سيكون نظام موحد لجمع 

 
45 - Deutsches Archaologisches Institut (DAZ), “Syrian Heritage Archive Project,” 
https://www.dainst.org/projekt/-/project-display/199951  
46 - “Friends of the Old City of Aleppo,” http://www.aleppofreunde.de/au.htm 
47 - The University of Texas, Austin, “Aleppo Recovery Archive,” 
https://www.utexas.edu/research/eureka/project/view?project_id=243  
48 - Shirin International, “Other Bodies Concerned with the Safeguarding of the Syrian Archeological and 
Cultural Heritage,” as of May 2016, http://shirin-international.org/?page_id=974  
49 - University of Oxford, Manar al Athar, http://www.manar-al-athar.ox.ac.uk/  

https://www.dainst.org/projekt/-/project-display/199951
http://www.aleppofreunde.de/au.htm
https://www.utexas.edu/research/eureka/project/view?project_id=243
http://shirin-international.org/?page_id=974
http://www.manar-al-athar.ox.ac.uk/
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البيانات مع املتغيرات والتصنيفات املحددة بمنزلة مرجع مفتوح املصدر للبيانات التي تّم جمعها ويمكن أن 

ويشّجع االستثمار والتمويل. تساعد األدوات  الشفافية،بها الجميع، وهذا سيضمن ُينظر إليها ويطل

 املوجودة في مجموعة الحقول في تسريع عملية جمع البيانات.

 بناء املآوي 

كما هو مبين بالتفصيل، في القسم الرابع من هذا التقرير، من املتوقع أن يرتفع عدد سكان املدينة 

في املئة سنوًيا، وسوف يبدأ فور انتهاء القتال. ستكون األولوية األولى  12بمعدل القديمة بعد نهاية الحرب 

هي بناء املآوي املفصلة في القسم الستيعاب األشخاص القادمين، من دون أن يؤدي ذلك إلى إنشاء مساكن 

 مؤقتة غير آمنة وغير رسمية.

سريع للغاية. سيقوم قسم  سيتعين التخطيط لتمويل هذه املآوي وتأمينها بشكل مثالي بمعدل

 التوصيف النهائي في هذا التقرير بإعادة النظر في التمويل.

 الدروس املستفادة من كوبي: استعادة الخدمات األساسية على الفور 

كما هو موضح في القسم األول من التقرير، يمكن أن تكون عملية إعادة اإلعمار بعد الكوارث ناجحة 

. يكمن أحد الدروس التي يمكن تعلمها من (50)رة كما في حالة كرايست تشيرش كما في حالة كوبي، أو متأخ

حالة كوبي في ضمان استعادة الخدمات األساسية، إن أمكن، خالل األشهر الستة األولى التي تلي انتهاء 

الصراع. لقد استعادت كوبي خدمات الهاتف خالل الشهرين األولين، بعد الزلزال واملياه والغاز في غضون 

 .(51)أربعة أشهر  ثالثة أشهر، والصرف الصحي خالل

في حالة املدينة القديمة، كانت أسالك الشبكة الكهربائية أيًضا بالكامل تقريًبا فوق األرض، ومن 

لذلك، يجب أن تكون املجاالت ذات األولوية العاجلة املحتمل أن تكون قد تضررت تماًما بسبب الحرب. 

تجدر اإلشارة إلى أن تكلفة  التصاالت.هي استعادة خدمات املياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء وا

حَسب في قسم التكلفة في هذا التقرير.
ُ
 ترميم البنية التحتية لم ت

 

 كانون الثاني/ يناير 17(: يحدد جون كاالمي تعافي كوبي بعد زلزال 31الشكل ) 

كانون الثاني/ يناير 

1995 

البحث والتخطيط تدعو الحكومة الوطنية لتأجيل رسمي إلعادة اإلعمار لتسهيل  

 واالستشارات العامة

/ يناير 2ك 31

1995 

 استعادة خدمات الهاتف في املدينة

 
50 - Pavletich, Hugh, “Chistchurch Failure – The Long History”, Scoop New Zealand, April 25 2014, 
http://www.scoop.co.nz/stories/HL1404/S00200/christchurch-failure-the-long-history-hugh-pavletich.htm  
51 - Calame, p42  

http://www.scoop.co.nz/stories/HL1404/S00200/christchurch-failure-the-long-history-hugh-pavletich.htm
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آذار/ مارس  28

1995 

 أصدرت لجنة إعادة بناء ميناء كوبي تقرير تقدم أولي

آذار/ مارس  30

1995 

 كل القطارات تعمل

نيسان/ أبريل  1

1995 

للمساعدة في إعادة التأهيل مليار ين  600تأسيس تمويل الترميم، التي أمنت 

االقتصادي واالجتماعي لضحايا الزالزل املسنين، والقروض واملساعدات وتهدئة 

 املخاوف 

نيسان/ أبريل  11

1995 

 استعادة خدمة الغاز في املدينة

نيسان/ أبريل  17

1995 

 استعادة املياه في املدينة

 املدينةاستعادة الصرف الصحي في  1995أيار/ مايو  1

حزيران/ يونيو  20

1995 

 استعادة خدمات القطارات على خطوط هانكيو وهانشين

 

 التنظيف وإعادة تدوير األنقاض

بإسهاب   جيفري ديفيندورففي كتابه عن إعادة إعمار املدن األملانية بعد الحرب العاملية الثانية، يشرح  

لقيت على عدة مدن في عملية إعادة 
ُ
كيف تم استخدام األنقاض التي ُجمعت من القنابل الحارقة التي أ

اإلعمار. استخدمتها العديد من املدن في إنشاء األحواض املائية، ورصف الطرق، ومحطات القطارات 

يدة، والعديد من والحدائق العامة، ولتقوية السدود، وأرضيات الطرق والسكك الحديدية الجد

 االستخدامات األخرى. 

نتشل والركام في البناء، وتشير   50في شتوتغارت، يمكن بالفعل استخدام أكثر من  
ُ
في املئة من الطوب امل

عالجة "قلل تكلفة تركيب الجدران بنسبة 
ُ
في املئة،  40إلى  30التقديرات إلى أن استخدام األنقاض امل

 .(52)في املئة  8إلى  6، بنسبة وخفض التكلفة اإلجمالية للبناء

 ما ُيستخدم القرميد، حيث كانت معظم املباني إما مبنية من الخرسانة أو الحجر، 
ً
في حالة حلب، نادرا

 من 
ً

وبالتالي فإن عملية انتشال الحجارة ستكون ذات قيمة كبيرة لعملية إعادة اإلعمار، وستخفف قليال

 ادتين.عبء اإلفراط في اإلنتاج الفوري لكلتا امل

 
52 - Diefendorf, p28 
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ستكون إزالة األنقاض ضرورية الستعادة الحركة والتنقل داخل املدينة، ولكن جمعها وإعادة تدويرها 

 بمرور الوقت. لتقليل تكاليف إعادة اإلعمارسيكونان عاملين مهّمين أيًضا 

 لجنة تنفيذية شاملة 

اإلعمار ملدة شهرين، من أجل كان أول عمل قامت به كوبي، كما ذكرنا، هو سّن تأجيل رسمي إلعادة 

التخطيط لعملية التعافي. في غضون ثالثة أشهر من وقوع الزلزال، تم إنشاء مجلس إلعادة اإلعمار، وتوصل 

 أعوام. 3إلى خطة التعافي والطوارئ إلعادة بناء املساكن بمدة 

رًيا في حلب كانت كفاءة املجلس ضرورية للسرعة التي تعافت بها كوبي، وسيكون األمر نفسه ضرو 

من الناحية املثالية، سيكون للمدينة القديمة مجلسها القديمة، وبخاصة بالنظر إلى حجم الضرر. 

وانتعاشها، املنفصل عن مجلس املدينة بأكملها ، من أجل ضمان أال تهدد مصلحة الخاص لتعافيها 

 إعادة تأهيل بقية املدينة بسرعة الحفاظ على املنطقة. 

إنشاء لجنة تنفيذية تمثل مختلف مستويات الحكومة والباحثين والخبراء كون في نهاية الحرب، سي

واملخططين الحضريين واملمثلين املحليين أمًرا ضرورًيا، لوضع خطة التعافي التي تستند إلى البيانات 

قد . إن تحديد مهلة زمنية مدتها ثالثة أشهر بعد انتهاء الصراع، لكي يضع املجلس الخطة، التي تم جمعها

يزيد من فاعليته. لن يحاول هذا التقرير الخوض في تفاصيل هيكل اللجنة، ألنه سيعتمد كلًيا على النتيجة 

السياسية غير املؤكدة للحرب، ولكن ينبغي أن يكون الهدف هو تمثيل جميع أصحاب املصلحة من دون 

 استثناء أي مجموعة سياسية أو عرقية معينة.

 

 قوانينما بعد الحرب: املؤسسات وال

 مديرية املدينة القديمة  الحفاظ على

، وكانت نسخة حقيقية وأكثر قوة من الناحية السياسية، 2002تم إنشاء مديرية املدينة القديمة عام 

عندما اكتسبت املدينة القديمة مكانتها لدى اليونسكو. بمجرد إنشائه،  1986من مكتب تم إنشاؤه في عام 

ومقايضة اإلعفاء من  أدار معظم عمليات إعادة تمويل وحفظ التمويل القادمة من الحكومة املركزية،

 .(53)( 5الديون األملانية )املفصلة في الجزء 

سيكون الحفاظ على مديرية املدينة القديمة ضرورًيا للحفاظ على استقالل املدينة القديمة 

، ينبغي أن يضمن الكيان السياس ي املسؤول أن تظل وقدرتها على طلب األموال واستالمها. بعد الحرب

 ليمة.هذه املؤسسة قائمة وس

 
53 - According to phone conversation with former Director of the Old City, Mr. Ammar Ghazal  
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 الالمركزية-اعتماد أقل على الحكومة املركزية 

تحّدد وزارة اإلدارة املحلية والبيئة السورية في دمشق، بشكل أو بآخر، العديد من أنشطة مدينة حلب 

القديمة، حيث تتمتع الوزارة املركزية بصالحيات شاملة على الحكومة املحلية، على سبيل املثال، يجب أن 

 عن أن الوزارة تتولى   تصّدق الوزارة على
ً

قانون بناء املدينة القديمة، الذي صاغه مسؤولون محليون، فضال

 بشكل أساس ي أمر تمويل املدينة عبر الحكومة املركزية.

يمكن أن تكون هذه الهيكلية املركزية تماًما، وخصوًصا من حيث سيطرتها على إنشاء مدينة أو بعض 

 إلى حد كبير بدرجة السرعة التي يمكن بها للمدينة أن تضع  -ةكما في حلب القديم-األحياء في مدينة 
ً
ضارة

سياسات وتسّن قوانين االنتعاش والتعافي. إن إعادة النظر في الطبيعة املركزية لهيكلية َسن القوانين 

تخاذ املحلية وإصالحها ستمنح اإلدارات املحلية، في جميع أنحاء البالد، مزيًدا من االستقاللية والقدرة على ا

 اإلجراءات السريعة الالزمة في مرحلة التعافي الطارئة.

 تحديد املناطق التي تحمي املدينة القديمة 

عّد املدينة القديمة بأكملها موقًعا حددته اليونسكو كتراث عاملي، ولكن يمكن فقدان مثل هذه الحالة، 
ُ
ت

يمكن استخدام قوانين استخدام إذا لم يتم الوفاء بشروط املحافظة التي تحددها الحكومة املحلية. 

 األراض ي لحماية النسيج الحضري للمدينة القديمة من مشاريع التنمية الخاصة التي تشكل تهديًدا لتراثها.

 
 (: فندق شيراتون حلب وموقع الحفر والتنقيب من حوله 33الشكل ) 
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تعّرض النسيج التاريخي للمدينة القديمة للتهديد، على الرغم من مكانته لدى اليونسكو من قبل. في عام 

، افُتتح فندق شيراتون في ضواحي املدينة القديمة عند أحد أبوابها التاريخية: باب الفرج. يتميز 2007

ملجمع املكون من ستة طوابق الفندق بموقعه اإلستراتيجي و"عكسه" للهندسة املعمارية الحلبية، لكن ا

الذي كان شاهًقا بين مباٍن من طابقين، تعّرض النتقادات املهندسين املعماريين واملؤرخين املحليين منذ 

بدايته، ألن أجزاء من األسوار التاريخية للمدينة تعرضت للخطر بسبب أعمال البناء. ما تزال املنطقة 

شطين املحليين واملطورين الخاصين للحفاظ على ما تبقى من املحيطة به واضحة كنتيجة ملعركة بين النا

املوقع التاريخي، لكن األضرار التي لحقت بالجدران قد وقعت. توقف الفندق عن تقديم خدماته في عام 

 ثكنة للجيش السوري.، ويستخدم اليوم 2012

ملنطقة، الذي تمت كان سبب محنة شيراتون في الواقع التأخير في التصديق على قانون البناء في ا

. حدد 2002، إذ لم تصّدق عليه وزارتا اإلدارة املحلية واإلسكان والتعمير حتى عام 1986صياغته عام 

القانون البروتوكول الذي يجب اتباعه في حالة اكتشاف اآلثار خالل عملية التنقيب الخاصة عن البناء 

. وكان الهدف من القانون هو 2002عام الجديد، وهو ما حدث عندما بدأ إنشاء فندق شيراتون، قبل 

 . (54)ضمان أن املباني الجديدة والتجديد في املدينة القديمة تّم وفًقا ملعايير اليونسكو املوجهة 

، في "أقاليم حلب ومناطقها" أن 1967، املؤرخ البارز الذي درس حلب منذ عام جان كلود دافيديبّين 

 عملًيا، حيث إن رشاوى الحصول 
ً
الفساد قبل الحرب جعل قوانين البناء والتقسيم حول املدينة عتيقة

رف على التصاريح كانت طريقة غير شائعة للتحايل على القيود املفروضة على ارتفاع املدينة )تم إضافة الغ

في كثير من األحيان إلى قمم املباني قانوًنا(، واستخدام األراض ي )الورش التجارية في املناطق السكنية(، 

 .(55)وقوانين البناء الجديدة )بناء فندق في موقع أثري( 

لذلك، ستكون قوانين تحديد املناطق املالئمة، وكذلك التطبيق املناسب للقوانين بعد انتهاء 

 وريين لحماية النسيج التاريخي للمدينة القديمة.الحرب، عاملين ضر 

 

 ما بعد الحرب: الحماية االجتماعية واملشاركة العامة 

 مساعدة السكان السابقين في تقّبل جيرانهم الجدد 

في األشهر التي تلت زلزال كوبي، وضع مجلس التعمير خطط التمويل وإعادة اإلعمار، وحددت قوانين 

 :االجتماعي واالقتصادي ومؤسسات التأهيل 

 دعت خطة ترميم اإلسكان إلى تخفيض اإليجارات الخاصة، وزيادة عدد الوحدات السكنية العامة. -

 ساعد مكتب دعم املواطنين بعد الزلزال في تنسيق أحكام التأهيل االجتماعي واالقتصادي للضحايا. -

 
54 - Building Code details acquired in phone conversation with Mr. Ammar Ghazal  
55 - David, Chapter 8 
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 .قام مجلس ترميم سكن املواطن بتيسير وتوفير مكان للمناقشة -

قدم قانون مساعدات إعادة التأهيل االجتماعي واالقتصادي للضحايا مدفوعات نقدية لضحايا  -

 الزلزال.

 صّنف برنامج االنتقال الدائم لإلسكان املقيمين املؤهلين للحصول على املساعدة. -

من املنظمات لم يكن سكان املدينة القديمة أثرياء، في الواقع كانوا يتلقون مساعدة اجتماعية باستمرار  

من هذا القسم( وعلى ذلك، ال يمكن توقع عودة الالجئين الذين ُدمّرت مساكنهم  5املانحة )انظر الجزء 

 بسبب الحرب. 
َ
سيساعد برنامج إعادة التأهيل االجتماعي واالقتصادي في املدينة القديمة السكان

 ل مرحلة إعادة البناء.العائدين في انتقالهم إلى منازلهم الجديدة، ويساعد في إعادتهم خال 

لهذا السبب، فإن املؤسسات املماثلة لتلك التي تم إنشاؤها في كوبي ستكون ضرورية. إن إنشاء مكتب 

يحدد معايير األهلية واألحقية، ويقّيم املتقدمين، ويدير املساعدة، ويوفر مساحة للحوار، سيعزز جهود 

 ح إلنفاذ املؤسسات والحفاظ عليها.كيانات منفصلة. ستكون هناك حاجة إلى قوانين ولوائ

 شمول الالجئين العائدين في جهود إعادة اإلعمار 

-15في املئة من سكان البالد ضمن الفئة العمرية العاملة ) 60في سورية، كان  2004وفًقا لتعداد عام 

حسب مواقع ، ب2025في املئة عام  67عام(، وكان من املتوقع أن يستمر املعدل في االرتفاع ليصل إلى  60

ومع ذلك، فقد أجبرت الحرب في املقام األول الناَس من هذه  .UNPP  (56)منصات مشاركة مع األمم املتحدة  

عاًما، على الفرار وفًقا للمفوضية السامية لألمم املتحدة  59و  18الفئة العمرية، الذين تراوح أعمارهم بين  

في املئة يزيد  3الالجئين املسجلين خارج البالد )حوالي في املئة من  45لشؤون الالجئين، وهم يشكلون حوالي 

عاًما(. عندما يستقر الالجئون في بلدان أخرى؛  18في املئة املتبقية هم دون سن  52عاًما و 60عمرهم عن 

 يظهر سؤال: من سيعود إلى سورية بعد الحرب.

جونين، جزًءا من عملية إعادة في أملانيا، كان النازيون السابقون واملتعاطفون معهم الذين كانوا مس

اإلعمار، ومن بينهم مهندسون وعّمال مهرة. في سورية، هناك خطر من نقص العمالة املاهرة بعد انتهاء 

 الصراع، ولكن يمكن إدراج األفراد العائدين أصحاب القدرات في جهود إعادة اإلعمار.

هود إعادة اإلعمار، إلى زيادة الكفاءة يمكن أن يؤدي تقييم مهارات الالجئين العائدين وإدماجهم في ج

 وتقليل االعتماد على املساعدة الخارجية في العمل.

 

 ما بعد الحرب: التمويل واملساعدات الدولية

 بالغ األهمية لتحقيق أي نوع من إعادة التأهيل في سورية. بعد الحرب العاملية 
ً

سيكون التمويل عامال

مليار دوالر، بالقيمة الحالية للدوالر من الواليات املتحدة، من خالل خطة   130الثانية، تلقت أوروبا الغربية  

 
56 - Sakkal, Chapter 9 
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إلعمار. ونظًرا إلى الطبيعة الجيوسياسية "مارشال" بقصد االنتعاش األوروبي على مدى أربع سنوات إلعادة ا

 الحساسة للصراع السوري؛ ليس هناك ما يضمن أن البالد سوف تتلقى أي نوع مماثل من تلك املساعدة.

لذلك يحدد هذا التقرير مصادر التمويل التي تلقتها املدينة القديمة قبل الحرب، من أجل تحديد 

م جهود اإلنعاش. يستند الجدول واملخطط التاليان إلى مشاورات الجهات املانحة التي يمكن الطلب منها لدع

، محاسب سابق في مكتب سهاد كنعان، املدير السابق للبلدة القديمة، والسيد عمار غزالمع السيد 

، مينولف سبيكرمانالهندسة املعمارية الذي يدير مشاريع الترميم واملحافظة في املدينة القديمة، والسيد  

وكبير املستشارين ومدير املشروع للتعاون  (،GTZالحضري للوكالة األملانية للتعاون اإلنمائي )خبير التطوير  

األرقام هي تقديرات تقريبية للغاية، من الخبراء الذين تمت استشارتهم، حيث  .(57)اإلنمائي السوري األملاني  

 متاًحا:إن الوصول إلى عدد قليل من سجالت األرقام الحقيقية ما يزال 

 

 (: تقدير التمويل الوارد لترميم املدينة القديمة وصيانتها13الجدول )

 املبلغ )$( املانح األعوام

 1,000,000 الصندوق العربي 1992

 1,000,000 مدينة حلب 1992-1999

1993-1999 GTZ/GIZ 3,965,000 

 1,000,000 الصندوق العربي 2000

2000-2008 GTZ/GIZ 11,600,000 

 AKTC 1,000,000) صندوق آغا خان للثقافة ) 2000-2008

 900,000 صندوق اآلثار العاملية 2000-2008

 100,000 أصحاب املتاجر املحلية/ املحافظة 2008-2011

 5,000,000 وزارة اإلدارة املحلية 2008-2011

 5,843,478 مدينة حلب 2002-2010

 31,408,487 الكلياملجموع  1992-2011

 

 
57 - Spiekerman, Meinolf, “The Sustainability of Urban Heritage Preservation, The Case of Aleppo,” Inter-
American Development Bank –Institutional Capacity and Finance Sector, No. IDB-DP-125, August 2010  
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 (: التبرعات لترميم املدينة القديمة وصيانتها كنسبة مئوية من املجموع 34الشكل ) 

 

 ( GTZالوكالة األملانية للتعاون الفني )

، هي 2011في عام  (GIZ)( التي ُدمجت في وكالة التعاون الدولي GTZالوكالة األملانية للتعاون الفني )

. قدمت الوكالة األملانية للتعاون الفني (58)منظمة حكومية دولية للتنمية تملكها وتمّولها الحكومة األملانية 

. وكانت مشاريع إعادة التأهيل التي مّولتها في 2011و 1992التمويل ملشاريع في املدينة القديمة بين عامي 

 حلب القديمة تتألف بشكل أساس ي من:

 تثمارات في البنية التحتية االجتماعية واملادية.اس -

 تدريب موظفي البلدية )في نظم املعلومات الجغرافية وإصالح البنية التحتية.. إلخ(. -

 إنشاء صندوق اإلسكان الذي يوفر التمويل األصغر للسكان املحليين إلعادة تأهيل منازلهم:  -

ماليين يورو، تديرها الحكومة السورية للمقيمين بأسعار  3  قّدمت الوكالة األملانية للتعاون الفني حوالي

 1000فائدة منخفضة للغاية، وكان الهدف تحقيق صندوق للتجديد الذاتي، وقد أعيَد تأهيل ما يقرب من  

 منزل داخل أسوار املدينة القديمة، من خالل هذا الصندوق.

 (: AKTCصندوق آغا خان للثقافة )

( التي تركز على إعادة AKDN( هو فرع من شبكة آغا خان للتنمية )AKTCصندوق آغا خان للثقافة )

الحياة املادية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية للمجتمعات في العالم اإلسالمي. بدأت الشبكة العمل في 

، مع التركيز على ثالث قالع قديمة في البالد: صالح الدين، مصياف، وقلعة حلب. 2000سورية أوائل عام 

 
58 - Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Home Page, 
https://www.giz.de/en/html/index.html  

https://www.giz.de/en/html/index.html
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في املئة   90، منحت الشبكة ما يقرب من مليون دوالر للمدينة القديمة، تم استثمار  2008و  2000بين عامي  

 منها في قلعة حلب، حفرها وترميمها وصيانتها.

 

 ( WMFصندوق اآلثار العاملي )

جميع أنحاء وهو منظمة دولية غير ربحية مقرها نيويورك، تهدف إلى حماية "الكنوز الفنية املهمة" في 

(، عقدت 2008-2002)األرقام أعاله فقط لألعوام  2010حتى عام  2002العالم، من الدمار. منذ عام 

 .(59)قلعة  في مشروع صيانة حلب مؤسسة آغا خان املنظمة شراكة مع

 :الصندوق العربي

اعدة ُيمّول الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية من حكومة الكويت، ويقدم املس

، 1992. وقد قّدم منحة، قدرها مليونا دوالر، إلصالح املدينة القديمة عام (60)اإلنمائية في الدول العربية 

، وإنشاء مكتبة إلكترونية، وغير ذلك GISركز على التدريب على نظم املعلومات الجغرافية  2000وفي عام 

 من املجاالت.

 :مدينة حلب 

مويل من وزارة اإلدارة املحلية، إضافة إلى مبالغ أصغر من مدينة جاءت املصادر السورية الرئيسة للت

حلب، ومنحة ملرة واحدة من أصحاب املحال الخاصة حول القلعة ومحافظة حلب )للعمل في القلعة(. 

ساهمت املدينة في مشروع املدينة القديمة في املقام األول، عن طريق تمويل مديرية املدينة القديمة 

، 2010و 2002آالف ليرة سورية شهرًيا بين عامي  8موظًفا. كانت الرواتب  350عددهم  وموظفيها البالغ

مليون دوالر أميركي، على مدار ثماني   6,9ل.س، أي أكثر من    46ويبلغ متوسط سعر الصرف للدوالر األميركي  

. 1999و 1992 أعوام. كما ساهمت املدينة في منحة قدرها مليون دوالر ملشاريع إعادة التأهيل بين عامي

 وجاءت مساهمات املدينة من إيراداتها التي ُجمعت من الضرائب العقارية وغيرها من املصادر.

 :وزارة اإلدارة املحلية السورية ومقايضة الديون األملانية

كانت مقايضة الديون، بين الحكومة األملانية والحكومة السورية، تتمثل في إعفاء جزء من الديون 

، عرضت الحكومة األملانية التخلي عن 2008املستحقة ألملانيا الشرقية، قبل إعادة التوحيد. في عام 

 
59 - World Monuments Fund, “A Closer Look, Citadel of Aleppo,” https://www.wmf.org/project/citadel-aleppo  
60 - Arab Fund for Economic and Social Development, “About AFESD”, 
http://www.arabfund.org/Default.aspx?pageId=198&mid=122  
 

https://www.wmf.org/project/citadel-aleppo
http://www.arabfund.org/Default.aspx?pageId=198&mid=122
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ة التحتية في املدينة القديمة دوالَرين، مقابل كل دوالر تنفقه الحكومة السورية على االستثمار في إصالح البني
 ماليين دوالر في البلدة القديمة. 5. وخالل األعوام التالية، ساهمت الوزارة بحوالي (61)

 22وفًقا للمعلومات التي ُجمعت، فإن األموال التي تم تلقيها من حساب الحكومة املحلية كانت تقارب 

. وجاء باقي التمويل 2011و 1992ة القديمة بين عامي في املئة، من إجمالي التمويل املقدم إلى البلد 23إلى 

من منظمات أجنبية، إضافة إلى اتفاقية إلغاء الديون األملانية مع الحكومة املركزية. لم ُيقّدم أي تمويل من 

الحكومة املركزية خارج مقايضة الديون، وعلى الرغم من أن حلب كانت املدينة الثانية في البالد، فإنها لم 

ذكر مقارنة بالعاصمة.تحصل ع
ُ
 لى أولوية تمويل ت

يعترف هذا التقرير بأنه قد تكون هناك جوانب من التمويل العام لم يتم اإلبالغ عنها في الرسوم البيانية 

 مما تم اإلبالغ عنه.
ً

 أعاله، وأن ما قدمته الحكومة السورية من تمويل قد يكون أعلى قليال

ين تم تحديدهم قبل الصراع، والذين استثمروا الكثير في الحفاظ يمكن أن يكون املانحون الدوليون الذ

 على املدينة القديمة، مموِلين محتملين الستعادة عافيتها في املستقبل.

أخيًرا، في املستقبل، يمكن دعوة الجهات املانحة التي لم تدرج أعاله، للحصول على مزيد من التمويل. 

(، وإدارة USAIDالبارزة هي وكاالت املعونة الحكومية، مثل وكالة املعونة األميركية )الجهات املانحة املحتملة  

(، وهيئة املساعدة الروسية AFD(، والوكالة الفرنسية للتنمية )DFIDالتنمية الدولية في اململكة املتحدة )

ية. يمكن أن يكون (، إضافة إلى اللجان االقتصادية في املنطقة مثل جامعة الدول العربRCICDللتنمية )

البنك الدولي ووكاالت األمم املتحدة، مثل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، من الجهات الفاعلة الرئيسة في 

تمويل إعادة تأهيل املدينة. والشراكات بين القطاعين العام والخاص هي مصدر إيرادات طويل األجل، يمكن  

 والبلد ككل.تحقيقه مرة أخرى بمجرد تعزيز اقتصاد املدينة 

 االستنتاج: الحماية مع التنمية 

في املئة  12عندما تنتهي الحرب في سورية، من املتوقع أن يعود الناس بمعدل نمو سكاني ُيقدر بنحو 

سنوًيا. وسيستدعي استيعاب أولئك الذين سكنوا مدينة حلب القديمة التاريخية، التي كانت ذات يوم 

ين تخطيط إعادة اإلعمار وتوفير أماكن إقامة مؤقتة أثناء جهود إعادة نابضة بالحياة، توازًنا دقيًقا، ب

 اإلعمار الجارية. سوف تحتاج إعادة البناء إلى تقييم دقيق لألضرار وخطة عمل.

في ختام هذا التقرير، تجدر اإلشارة إلى أن تحقيق التوصيات املذكورة أعاله يعتمد على عدة عوامل. 

، يجب أن يكون هناك وع
ً

محى فيها املدينة أوال
ُ
ي ونفور من "البيرتة/ ما جرى في بيروت"، وهي ظاهرة ُيمكن أن ت

القديمة، إلفساح املجال أمام املباني الحديثة الشاهقة، كما حدث في وسط مدينة بيروت التاريخية بعد 

 التدمير الذي تعرضت له بسبب الحرب األهلية.

ود إعادة اإلعمار، من املهم النظر في مختلف حاالت ثانًيا، في ما يتعلق بمرحلة وضع السياسات لجه

إعادة اإلعمار الحضري وإعادة التوطين في مدن أخرى بعد الحرب. ومن األمثلة على ذلك مدن مثل برلين 
 

61 - Aga Khan Trust for Culture, Home Page, http://www.akdn.org/our-agencies/aga-khan-trust-culture  

http://www.akdn.org/our-agencies/aga-khan-trust-culture
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ودريسدن وهامبورغ وغيرها من املدن التي تعرضت ألضرار جسيمة بعد الحرب العاملية الثانية، ثم أعيد 

 بناؤها بعد ذلك.

 وقبل كل ش يء، موطٌن لسكانها. لذلك يجب أن تكون أخيًرا
ً

، من املهم أن نتذكر أن مدينة حلب هي، أوال

 هناك دراسات دائمة ومستمرة واستفسارات عن الرأي العام واملخاوف.

ُيعّد هذا التقرير خريطة طريق أولية ناقصة لتحقيق هذه العوامل، وينبغي التعامل معه كذلك 

الذي أرفقه، مع تغير الواقع على األرض. ليس الهدف من  Excelب مع نموذج إكسل وتعديله، جنًبا إلى جن

 هذا التقرير إمالَء األوامر، بل توجيه ما سيبدو عليه التقييم األول في اليوم األول من تعافي حلب.

 
 flickr.com/craigjenkinsاملصدر: -(: منظر بانورامي للمدينة القديمة من القلعة 35الشكل ) 
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 املالحق

 : خريطة استخدام األراض ي في حلب1امللحق 

 
 IFPOدمشق، -("، )بيروت2011-1868جان كلود ديفيد، "حلب ومناطقها. صناعة وسياسة مدينة )  :املصدر

Press ،2014) 
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 (: خريطة األضرار في حلب من إعداد تيري غراندين لليونسكو2امللحق )

 
مدينة حلب املصدر: تيري غراندين، مسودة تقرير، اليونسكو، "املواد واالعتبارات املقترحة إلعادة بناء 

 2015القديمة"، 
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(: خريطة تقييم األضرار بواسطة قسم رسم الخرائط باألمم املتحدة التابع ملكتب املبعوث 3امللحق )

 الخاص

 

 
 املصدر: قسم الخرائط في األمم املتحدة 
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 (: األحياء العشوائية/ غير القانونية في حلب4امللحق )

 
-1868املصدر: سلوى صقال، "حلب وأراضيها. صناعة وسياسة مدينة ) -  2014األحياء غير القانونية في حلب عام  

 (IFPO Press  ،2014دمشق،-("، )بيروت2011
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 (: خطة تطوير حديقة باب قنسرين املقترحة قبل الحرب5امللحق )

 
 سورية.   AKTCاملصدر:   - مشروع إعادة تأهيل حديقة باب قنسرين كما حددته مؤسسة أغا خان للثقافة 

 

 (: صور القلعة6امللحق )

  reddit.com، صور جيتي، theguardian.co.ukاملصادر: -قلعة حلب من زوايا نظر مختلفة 
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 (: صور من تدمير املدينة القديمة7امللحق )

 
 (: مثال على األضرار التي لحقت بمبنى مزخرف، من الواضح أن األحجار الساقطة قابلة لإلصالح. 36الشكل ) 

 

 
 (: مئذنة الجامع األموي الكبير املبنية في القرن العاشر ُمدمرة بالكامل37الشكل ) 
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