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 مقدمة
 علمبما يتعلق   سيما  الو   ،برز هذا السؤال في كثير من األحيان خطاب التراث الثقافيي  من يملك املاض ي؟  

يمكن أيًضا  .إلى الوطن البشري  وإعادة املمتلكات الثقافية أو الرفات ،لشعوب األصليةا (أركيولوجيا) آثار

تستكشف هذه الورقة القضايا التي تنشأ  .اعصر يتعلق بالتراث الثقافي في مناطق الا م  عح السؤال طر  أن ي  

على تدمير  ةال يقتصر الصراع غير املتكافئ في سوري ة.من تدمير املواقع األثرية في الحرب املستمرة في سوري

منذ التي شهدتها البشرية أدى أيًضا إلى واحدة من أكبر الكوارث اإلنسانية  إذ ؛املاديةاملمتلكات التراثية 

 السكان املحليين  مناليين املزال تال و  ،الحرب العاملية الثانية
 
رت  مئاتشق وقد  ،اديارهعلى الفرار من  جب 

مثل تدمر ومدينة   ،أثار تدمير املواقع املشهورة عاملًياو   ،إلى أوروبا  الجئيناآلالف طريقهم عبر البحر املتوسط  

دة للمساعدة في إعادة مخططات ع تضعو  و في الغرب،  ةهائل ةوأكاديمي ةفعل سياسي ةرد   ،حلب القديمة

 لآلثارواستكشفت كيف يمكن    ،مقاربة مختلفة  اتبعت    في هذه الورقةو  .بناء مواقع التراث بعد انتهاء الصراع

هل من املمكن، على سبيل  .ويعيشون اآلن في املنفى ،اعصر وا من الوالتراث مساعدة السوريين الذين فر  

 التي    األثريةمن البقايا  مجدًدا    االستفادة  املثال،
 
 :لخدمة القضايا القومية في املاض ي األوروبي، أي   تصصخ

 ،هل يمكن استخدام املجموعات املوجودة داخل املتاحف األوروبية لتعزيز الشعور بالهوية الثقافية

 التي جمعتها القوى االستعمارية السابقة؟ هل يمكن لهذه املجموعات  ةضحايا الحرب في سوري  لدى والفخر  

هجرين منر مواقف األوروبيين املعاصرين أن تغي  
 
والالجئين القادمين؟ سأستكشف كيف يتعامل  امل

 أ :النازحون مع تراث أسالفهم
 
ومئذنة  ،ن تدمير معابد تدمرمالذكريات السلبية الناجمة  ريقدت في نرو يفك

  ، أم ال؟ومواقع التراث األخرى  ،(1حلب )الشكل  فيالجامع األموي الكبير 

 
 .2010 األفندي  رامي تصوير حلب، في الكبير األموي  الجامع( 1) رقم الشكل
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إلعادة إعمار املواقع  (؛دنىاأل على إلى األ من ) تنازلية مقاربةلتنفيذ  د الدائمتبحث هذه الورقة في الجه

 /ماثلةمن خالل مشروع النسخة امل املقاربة ههذ تعمد  وقد  .بعد نهاية الحرب ةاألثرية والتراثية في سوري

 
 
 قوس تدمر الذي  ل  دةاملقل

 
 همعارضة مثل هذ  وجوب  أرى .  1(2)الشكل    2016أبريل    / نيسانفي    ،في لندن  دي  ش

يمكن توليد  إذ ؛(األعلى إلى دنىاأل )من  ةالتصاعدي قاربةبامل ،نفسه الوقت في ،اواالستعاضة عنه ،قاربةامل

 علمعلى سبيل املثال، يمكن محاولة ذلك من خالل تطبيق ف ،من املجتمع األوسع action فعلالقرارات وال

هجرينوالتشاور مع السكان  ،العام اآلثار
 
تتناول هذه الورقة إمكانية  .إعادة بناء تراثهم إمكانية بحثل ؛امل

تناقش هذه الورقة كيف  في الختامو. في خطط التعافي بعد انتهاء الصراع ةالتصاعدياملقاربة  ذهتطبيق ه

أن يعيد تصور علم  ،في عمليات إعادة البناء ،الفردية والجماعية ،لسكان املحلييناذكريات يمكن إلدماج 

 .معالجو  شامل خطاب نهأ على آلثارا

 

 
 ي تدمر الالنصر  قوس من األصل طبق نسخة كشفي لندن، عمدة جونسون، بوريس (.2) رقم الشكل

  .2016نيسان/ أبريل  20 في ،التيليغراف -أسوشيتد برس ،أوغسطين فرانك :املصدر. ترافالغار ساحة في

 

 
1 M. Brown, "Palmyra's Arch of Triumph recreated in Trafalgar Square.", The Guardian (2016), accessed on 26-10-2017, at: https://bit.ly/31qow1B ; N. A. 

Munawar, "Reconstructing Cultural Heritage in Conflict Zones: Should Palmyra be Rebuilt? In Who Owns the Past?", Archaeological Heritage between 

Idealization and Destruction.", M. Gori, and A. Pintucci & M. Revello Lami (eds.), EX Novo Journal of Archaeology, second edition (2017).  

https://bit.ly/31qow1B
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 االستعمار  ما بعدو الشرق األوسط و  ،التراث
 ،النخبةمن اختصاص  بوصفه خطاًبا ،في الشرق األوسط ثاراآلعلم  ددح   ،منذ بداية القرن العشرين

الناس الذين يميلون إلى تشجيع أجيالهم الشابة على اختيار املهن العلمية فز هذا املوقف من وقد ح  

علم  ومجالخلقت هذه النزعة فجوة هائلة بين املجتمع و  .مثل الطب والقانون  ،واملربحة أكثر ،العملية

عززت األنظمة التي كانت  .املادية املاض يفي النهاية إلى إهمال أي مجال يدرس ثقافة  ما أدى  وهذا ،اآلثار

في الفجوة  تلك ،أفريقيا يكانت تحكم منطقة الشرق األوسط وشمالالتي و  ،قائمة بعد الحقبة االستعمارية

جد ت  .هو أحد املجاالت التي تسيطر عليها وتنظمها الحكومات وحدها  ثاراآلعلم   إن  .كثير من الذاكرة الحية

 ىإلملكية اآلثار تعود (، حيث 1963الدعم، على سبيل املثال، في قانون اآلثار السورية ) قاربةامل ههذ

موضوًعا تهيمن اآلثار  علم  في النهاية في أن يصبح    تتسبب  ،تنازلية  مقاربةن ذلك  موقد نتج    وحدها،لحكومة  ا

 .عليه نخبة املجتمع

على الرغم من أن  ،إلمبرياليةا "ربيب"اآلثار علم خطاب ون دمن العلماء يع كثيًراأن   2ذكر البحراني

أشار  ،االستعماريةة حقبالخالل و  .ازال مستمرً يا ماآلثار علم  عناالستعمار  صفة نزعإلى  د الراميالجه

وغ على أنه نظام  ر و  ص   ،(1945-1918االنتداب الفرنس ي ) أثناء في ،ةفي سوريعلم اآلثار إلى أن   3يل

م خداست  و   .ةالوجود الفرنس ي في سوري  سويغلت  ؛ربيةعفي الحضارة ال  البحثو   يهدف إلى التحقيق  ،استعماري 

لى إفي محاولة للتعرف  ها،وتقسيمعات الهوية املختلفة اجمفحص  فيلعلم اآلثار هذا اإلطار االستعماري 

 . 4وتسهيل السيطرة عليه ،"اآلخر"

في املاض ي التوراتي  ،واملصالح الغربية )الكولونيالية( يةستعمار اال  نزعةجذور عميقة في العلم اآلثار ل

وهو ما يفسر السبب في أن بعض  ،  5واملسيحية[اليهودية لحضارة ]الغربية ل امهًد  بوصفه ،والكالسيكي

لدوا وعاشوا بين مواقعه السكان املحليين الذين و  ب  صلتهمن   األجانبب  صلة  شدأعلم اآلثار    ون د  يع  العلماء

هو  باألجندات السياسية منذ العصور االستعمارية، ، اآلثار معل تأثرإضافة إلى ذلك،  ، 6موضوعات

  .في السلطةأولئك الذين  وال سيما ،7لخدمة أهداف ممارسيها ؛واالجتماعية والفكرية املعاصرة

اعات صر فوض ى ال في أفريقيا يغرقت منطقة الشرق األوسط وشمال ،في العقود القليلة املاضية

ضحية تلك األعمال العنيفة التي ال نهاية  األثري التراث  وقعف ،8واالضطرابات السياسية ،والحروب األهلية

 ؛والدولي واإلقليمي يمو قال ى املستو د على جه ذلب  و  .بالحياد السياس ي معقولة غيردعاءات اال  تلك ،لها
 

2 Bahrani, Z. 1998. Conjuring Mesopotamia: imaginative geography and a world past. In Archaeology under fire: Nationalism, politics and heritage in the 

eastern Mediterranean and Middle East, ed. L. MESKELL. London & New York, pp. 159-174.  

3 Gillot, L. 2010. Towards a socio-political history of archaeology in the Middle East: The development of archaeological practice and its impacts on local 

communities in Syria. Bulletin of the History of Archaeology, 20(1). 

4 Ibid. 

5 De Cesari, C. 2015. POST-COLONIAL RUINS: Archaeologies of political violence and IS. Anthropology Today, 31 (6): 22-26.  

6 De Cesari, C. 2010. Creative heritage: Palestinian heritage NGOs and defiant arts of government. American Anthropologist, 112 (4): 625-637. And Silberman, 

N.A. 1991. Desolation and restoration: The impact of a biblical concept on Near Eastern Archaeology. Biblical archaeologist, 54(2), pp. 76-87. 

7 Gillot, L. 2010. Towards a socio-political history of archaeology in the Middle East: The development of archaeological practice and its impacts on local 

communities in Syria. Bulletin of the History of Archaeology, 20(1). 

8 Armitage, D. 2017. Civil wars: a history in ideas. Yale University Press. 
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كانت هذه . 9اعصر الأثناء وحفظها في  هاوتعزيز  ،مواقع التراث الثقافي املهددة باالنقراضحماية لتشجيع 

 ،هوية تلك املواقع لصون  ،للتراث العمرانيعلى اإلنشاءات املادية  ملحافظةا ىلإاملحاوالت موجهة أساًسا 

ا نوعً ها عد  ب اعصر من الباحثين إلى هذه املبادرات الرامية إلى حماية التراث األثري في مناطق ال كثيرينظر و 

ق األجندات    أنواعجديًدا من   ستعمارية اال تدخالت  ال"  تمهيدلوعمل    ،اإلمبرياليةاالستعمار الغربي الذي عم 

يمكن مالحظة   .(إلخ  ...، اليمن، العراقة)ليبيا، سوري أفريقيا  يفي منطقة الشرق األوسط وشمال 10جديدة"ال

في  اإلسالمية الدولة تنظيمه االهتمام األوروبي بإعادة بناء ما دمر  تسويغل ؛ذلك في االتجاه الجديد للغرب

 )تاريخ( حكايةمن " جزء  الروماني  - من خالل االدعاء بأن تراث تدمر اإلغريقي ،موقع تدمر للتراث العاملي

 .11أوروبا" ودليل مادي على أصول الحضارة األوروبية

 

 ةسوري فيحرب الحلب و 
؛ من فيهاكل جانب من جوانب الحياة  فيت في حرب أثر   ةرقاغ ةسوريتزال  امو  ،ت سبع سنواتلقد مر  

بدأ الصراع في  .الشعب السوري  سعادةواألهم من ذلك  ،األثريةإلى املواقع  ،املنازل واملساجد والكنائس

في درعا،  2011مارس  /آذارتشكلت جذوره مع االحتجاجات السلمية في ، و 2011مارس  /آذارفي  ةسوري

من دول  عددمن الحركة الثورية التي انتشرت في  جزء  ظاهرات تالأن هذه  الباحثون  عد   .12ةسوري يجنوب

االحتجاجات العامة   وكانت  ."الربيع العربي"باسم    تفر ع  ، و 2010منذ عام    ،أفريقيا  يالشرق األوسط وشمال

أيدي بوقتل املدنيين    ،بإطالق النار  بإصالحات في النظام الحالي، لكن النظام رد  طالبت    قدو واسعة االنتشار  

 .االستخباراتقوات 

إلى االحتجاجات التي أدت في  ،ةفي أنحاء مختلفة من سوري ،وانضم املواطنون اآلخرون ،تصاعد التوتر

  ،النهاية إلى تصعيد املوقف
ً

حرب ال" ـب حين بعداألمم املتحدة  وصفتهأو كما  ،13اع مسلحصر إلى  وصوال

قوى بين  ،مصطلح جديد يصف الصراع السوري بأنه "حرب بالوكالة" ظهر ،بعد عدة أشهرو  "،هليةاأل 

 . 14إقليميةدولية و 

 
9 Perini, S. and Cunliffe, E. 2015. Towards a protection of the Syrian cultural heritage: A summary of the national and international responses. Volume III, 

Heritage for Peace, Girona.  

10 De Cesari, C. 2015. POST-COLONIAL RUINS: Archaeologies of political violence and IS. Anthropology Today, 31 (6): 22-26.  

11 Munawar, N.A. 2016. Can Local People Preserve Cultural Heritage? Paper presentation at the 22nd annual meeting of the European Association of 

Archaeologists in Vilnius, Lithuania in 2016. And Munawar, N.A. 2017. Reconstructing Cultural Heritage in Conflict Zones: Should Palmyra be Rebuilt? In 

Who Owns the Past? Archaeological Heritage between Idealization and Destruction. Eds. Gori, M., Pintucci, A., & Revello Lami, M. EX Novo Journal of 

Archaeology, second edition. 

12 BBC, 2014. Syria: The story of the conflict. accessed 19-08-2017 https://bbc.in/2T8p9tx  and Glass, C. 2016. Syria Burning: A Short History of a 

Catastrophe. Verso Books. And also, Scurlock, M. 2017. Defending Damascus, Betraying Beirut: Hezbollah’s Communication Strategies in the Syrian Civil 

War (Doctoral dissertation, The Ohio State University). 

13 Glass, C. 2016. Syria Burning: A Short History of a Catastrophe. Verso Books.  

14 Brockman-Hawe, B. 2014. The Syrian Civil War: Prospect for Intervention and Justice, (Ohio: Kentucky Bar Association 2014)  

https://bbc.in/2T8p9tx
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ماليين الالجئين  :في التاريخ الحديثالبشرية  شهدتهاعن أكبر كارثة إنسانية  ةأسفرت الحرب في سوري

هجرينو 
 
 . 15لبنية التحتية السوريةا فية فادحالإضافة إلى األضرار ومئات اآلالف من الضحايا،  ،اداخليً  امل

من جراء الحرب  ؛مليون سوري( بشدة 22ماليين من أصل  6تضرر ثلث السكان السوريين )أكثر من 

 ،مدينة حلب القديمة تر مد  حيث  ، 18(ة)ثاني وثالث أكبر املدن في سوري  17وحمص  16املستمرة في حلب

 و  ،19(3)الشكل  كلًياأو  ،معظم آثارها التاريخية جزئًيا وتضرر 
 
شرقي، تحت سيطرة  أين: جزءإلى جز  تسمق

 /في كانون األول   إذ  ؛201620حتى نهاية عام    التقسيم  استمرو   ،، وجزء غربي، تحت سيطرة النظامتمردينامل

عيد 2016ديسمبر 
 
اتفاق مع  وبعد ؛على املدينة بأكملها السوري النظامقوات بعد سيطرة  هاتوحيد أ

 .حلب يشرقإخالء ب يقض ي املتمردين

 
15 Holmes, O. 2014. “Satellite images show 290 heritage sites in Syria damaged by war: U.N.” Reuters, accessed 19-08-2017, https://reut.rs/2ZtwhDj;  and 

Izadi, E., 2014 “War has damaged all but one of Syria’s World Heritage Sites, satellite images show” The Washington Post, accessed 19-08-2017, 

https://wapo.st/2YpZ4Mw   

16 “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.” (Grandin 2015; Qudsi 2017).  

17 See also for further reading, Al-Sabouni 2016.  

18 Qudsi, J. 2017. Rebuilding Old Aleppo Postwar Sustainable Recovery and Urban Refugee Resettlement. Essay submitted for the Master program in 

International Urban Development Planning, New York University.  

19 Cunliffe, E. 2012. Damage to the soul: Syria's cultural heritage in conflict. Palo Alto, CA: Global Heritage Fund, Abdulkarim, M. 2014. Annual Report 2013. 

Syrian Arab Republic, Ministry of Culture, Directorate General of Antiquities & Museums. And Perini, S. and Cunliffe, E., 2014. Towards a protection of the 

Syrian cultural heritage. A summary of the international responses (March 2011-March 2014). Association with Heritage for Peace. 

https://bit.ly/2MAL1fS  , Shadi, W. and Bashar, M. 2015. Syrian Archaeological Heritage: Past and Present. Scientific Culture, Vol.1, No. 3, pp. 1-14. And 

Porter, L. 2016. Photos reveal great damage to the mighty Aleppo. Telegraph accessed 19-08-2017, https://bit.ly/2YIpSCM    

20 Ruck, J. 2016. Destruction of Aleppo: then and now – in pictures. The Guardian. accessed 19-08-2017, https://bit.ly/2GLjXXv  and UNESCO 2017. 

UNESCO reports on extensive damage in first emergency assessment mission to Aleppo. accessed 19-08-2017, https://bit.ly/2KfJJpe  

https://reut.rs/2ZtwhDj
https://wapo.st/2YpZ4Mw
https://bit.ly/2MAL1fS
https://bit.ly/2YIpSCM
https://bit.ly/2GLjXXv
https://bit.ly/2KfJJpe
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 .، بعد تدمير املئذنة2013عام  الجامع الكبير في حلب    (3)الشكل رقم  ؛  (2017  ستوتون   ؛2016  الجزيرة)

 CC.غابرييل فانجي، وسام وهبه، ويكيميديا،  تصوير

 

 ةموازنفيه  و   ،حتى يومنا هذا  2011في عام    األزمةمنذ بداية    ،سكان حلب  عدد  (1)  رقمفي الجدول    يظهر

شهد الجانب الشرقي من حلب  لقد .واملعارضة نظامالمن  كلسيطر عليها ياملناطق التي  سكان عددبين 

بسبب املعارك املستمرة  ؛على الفرارأكبر من الناس  عدد إكراه)املنطقة التي تسيطر عليها املعارضة( 

في الجزء  األغلب، على ،تجدر اإلشارة إلى أن موقع التراث العاملي ملدينة حلب القديمة يقعو  .والقصف

 ،مليون مواطن  2,9و 2,4أن مدينة حلب بأكملها فقدت ما بين    املذكور يوضح الجدول  و   .املدينةالشرقي من  

رينالسكان على أهمية إشراك  أيًضا الضوء ويسلط ،خالل السنوات القليلة املاضية من الحرب  ،املهج 

 .في عملية صنع القرار ،أثناء الحرب فيالذين بقوا داخل حلب أولئك و 

 راهنإلى الوقت ال 2011 عام بداية ذالخسائر البشرية في حلب من

  من  النسبة املناطق 

  إجمالي

  سكان 

 سورية

  السكان  عدد تقدير

 2011 بداية في

  عدد  تقدير

 املتبقين  السكان

  من  املقدرة النسبة

 املتبقين لسكان ا

  املقدرة  النسبة 

 رين ج  هلسكان املل
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  التي  املناطق

  يسيطر

 النظام  عليها

 إلى 1,660,000من   في املئة 40

2,000,000 

 إلى 996,000 من

1,200,000 

 في املئة  45 إلى 35 من في املئة  65 إلى 55 من

املناطق التي  

سيطر  ي

عليها 

   تمردينامل

  إلى  2.490,000 من في املئة 60

3,000,000 

 إلى 747,000 من

900,000 

 في املئة  80 إلى 60 من في املئة  40 إلى 20 من

في  100 حلب

 املئة 

 إلى 4,150,000 من

2,100,000 

 1,743,000 من

 2,100,000 إلى

 في املئة  64 إلى 58 من في املئة  42 إلى 36 من

إعادة بناء حلب القديمة: االنتعاش املستدام . قدس ي،  ج:  املصدر. الخسائر البشرية في حلب.  1الجدول  

 .21وإعادة التوطين في املناطق الحضرية بعد الحرب

 

إلعادة املواد واالعتبارات املقترحة " بـاملعنون  (يونسكو)تقرير  فياستناًدا إلى خريطة تقييم األضرار و 

من مساحة املدينة القديمة في حلب   املئة في 90 نحوين، فإن دتييري غران ـل ،"إعمار مدينة حلب القديمة 

أن  تر وقد   ،يونسكو تقييًما أولًيا لألضرار في مدينة حلب القديمة منظمةنشرت إذ  ؛22قد تعرضت للتلف

مرت في املئة 30 وأنقد لحقت بها أضرار جسيمة،  في املئة 60 نحو  .23تاًما تدميًرا د 

 

 

 جمهور ال /شعبوال ،الصراع بعدمرحلة ما  فيبناء الإعادة 
 .(البروبوغاندا) غالًبا لخوض معارك الدعاية ،في الصراع ةاملستخدمالتراث أحد األسلحة األولى  عد  ي  

 ،عندما استخدمت روسيا املدرج الروماني في تدمر ،اع السوري صر يمكن مالحظة ذلك بوضوح في حالة الو 

 
 
من خالل إقامة حفل  ،خطاب عبر اإلنترنت لفالديمير بوتين، رئيس روسيا، واالحتفال بـ "تحرير تدمر" لبث

س مجموعة من ؤو قطع ر   في  تنظيم الدولة اإلسالميةه  ( الذي استخدم4)الشكل    نفسه  املدرجموسيقي على  

 .24سرى األ 

 

 
21 Qudsi, J. 2017. Rebuilding Old Aleppo Postwar Sustainable Recovery and Urban Refugee Resettlement. Essay submitted for the Master program in 

International Urban Development Planning, New York University.  

22 Ibid.  

23 UNESCO 2017. UNESCO reports on extensive damage in first emergency assessment mission to Aleppo. accessed 19-08-2017, https://bit.ly/2KfJJpe   

24 Dearden, L. 2016. Russia stages classical concert in Palmyra as Vladimir Putin praises 'humanitarian act' in Syria. The independent, accessed 26-10-2017, 

https://bit.ly/3392n9A  

Html, and Munawar, N.A. 2017. Reconstructing Cultural Heritage in Conflict Zones: Should Palmyra be Rebuilt? In Who Owns the Past? Archaeological 

Heritage between Idealization and Destruction. Eds. Gori, M., Pintucci, A., & Revello Lami, M. EX Novo Journal of Archaeology, second edition.  

https://bit.ly/2KfJJpe
https://bit.ly/3392n9A
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 مايو / أيار 06 جيتي ريصو ت ماكسيموف، فاسيلي- الروسية األوركستراو  بوتين خطاب (4) رقم الشكل

2016. 

 

 ةعاعملية صن ن يكو كيف التراث حول عدة مناقشات نظرية  ةتضمنت دراسات التراث النقدي

وعقود  ،للتعامل مع أوقات غير معروفة ؛في املستقبلملًيا تفكير ال ضرورًياوكيف قد يكون  ،ستقبلامل

 مقارباتالتراث: التراث األسترالي، في كتابه " عالماعترف رودني هاريسون، . 25مستقبلية غير محددة

   ويضيف  .ثالثة أبعاد: املاض ي والحاضر واملستقبل  ثدورة حياة الترال"، بأن  نقدية
ً

: "التراث ليس عملية قائال

عملية نشطة لتجميع سلسلة من  هو وإنما، ببساطة ،من املاض ي ةاملتبقيعلى األشياء  محافظةللسلبية 

... املرتبطة بمجموعة معينة من القيم التي نود أن نأخذها معنا واألماكن واملمارسات املوضوعات / األشياء

فهم  أجلمن  ،التراثباملختصين و  ،علماء اآلثاريمكن أن يساعد تعريف هاريسون للتراث . 26إلى املستقبل"

صر الفردية لعناا واكتشافمدى إحساس توضيح  فيأيًضا  يساعدقد  .االختالفات في كيفية تقييم التراث

ظهر عمليات التراثو  .من مجموعة من العمليات الجذابة والشاملة اجزءً  بوصفه ،لماض يلفي املجتمع 
 
 ،ت

وتشمل اآلليات التي يمكن من خاللها تسييس القيم واملواد  ،باملعنى الواسع ،أهمية دراسة املاض ي ،هذه

 ،التي تستند إلى عمليات صنع القرار غير املراقبة  هقيمو   ،مواد التراثالتراثية، وكذلك كيف يمكن أن تؤدي  

 .خراآل  هابعضعن  ىتخلي  فقد أو ي  أشكال التراث املادي، بينما  بعضاالحتفاظ بإلى 

 
25 Holtorf, C. 2015. Averting loss aversion in cultural heritage. International Journal of Heritage Studies, 21(4), 

pp. 405-421. And  

26 Harrison, R.,2013. Heritage: critical approaches. Routledge.  
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 ؛كانوتقدير امل ،يشرح الباحثون بانتظام أهمية الجمع بين التراث الثقافي مع الهوية والذاكرة والتاريخ

 .27وخطط التنمية املستمرة ،ملساعدة األشخاص الذين يواجهون "مشكلة" بناء األمة في املستقبل

نىالحضرية واالجتماعية  الهياكلحفز تغيير ي   ،مفتاحيالعب الصراع  إن ، فإن ثم منو  ،السلطة وب 

في و  ،أي موقع تراثي  تاريخ(  قصة)و  ،حياةالجزء من دورة  آثار الصراع  و   ،28املعاني تمر بمرحلة تحول مستمر

 في ،والعالم متزايد العنف ،الوقت نفسه، تؤثر الحروب والصراعات واالضطرابات االجتماعية والسياسية

إلعادة بناء املواقع التراثية في   ؛جديدة  ومقارباتاع أيًضا في ظهور أبحاث  صر ساعد ال  .التراث ومعانيه وقيمه

ومدينة وارسو  ،ووسط مدينة بيروت )البوسنة والهرسك(، أعقاب الحروب، مثل إعادة بناء جسر موستار

 .القديمة

على   ،في املقام األول   ،إلعادة بناء التراث الثقافي  والدولي  د الوطنيتركز الجه  في سياقات ما بعد الصراع،و

الدينية التماثيل )النصب التذكارية( تلك الهويات الجماعية للمجتمعات املعنية التي تتجسد في  تمثل

 إلىاملصلحة الدولية    أفضتحال جسر ستاري موست في منطقة البلقان، عندما    يه  ههذ  تكان  ،والتاريخية

ا لسكان املحليين في كونه عنصرً لتكمن أهمية التراث الثقافي  .  29إلعادة بناء موقع التراث العاملي  أموالتوفير  

ما بعد  اتسياقفإن  وكذلك .يربط ماضيهم باملستقبل الغامض، لكنه مهدد اآلن بصراع مستمر ،احاسمً 

 بوصفه  ،بناء هوية املجتمع الجريحخالله    من  عادي  حيث    ؛30مثل التراث الثقافي "خيط االستمرارية"ت  الصراع

 .31وعملية بناء السالم ،من املصالحة الوطنية اأساسيً  اجزءً 

يتسببان في  ،الصراعسيما  الو  ،( أن االضطراب االجتماعي2015روز )-سورنسون وفيجو غستي رى ي

بتلك   رتبطينالسكان امل  فيفقدان أشياء فريدة ال يمكن تعويضها، واألهم من ذلك أنهما يؤثران    فيو  ،أضرار

جزء من القيمة التي يحملها أي موقع لذلك، فإن أهمية التراث للمجتمعات في أعقاب الحرب    ؛نفسًيا  املواقع

أن تدمر، على ب( 2015يعتقد هولتورف )و  .أسالفهم وذكرياتهمبصلة في إقامة على وجه التحديد، و تراثي، 

الثقافية مكان يعزز فخر السوريين، ويؤدي إحياء ذكرى هذا التراث إلى زيادة شعورهم بالهوية  سبيل املثال،  

 .والفخر

ب، مثل إعادة تأهيل و ما بعد الحر  أوقاتمن عمليات إعادة بناء التراث في  كثيًرايونسكو أجرت  لقد

 في بوذا    محاريبإعادة بناء  رت مناقشات مكثفة حول  وج  ،33إعادة بناء جسر موستارو   ،32منطقة بيت لحم

 
27 Harrison, R.,2013. Heritage: critical approaches. Routledge see also Wedwood, T. 2009. History in two dimensions or three? working class responses to 

history. International Journal of Heritage Studies, 15(4), 277-297. And Ashworth, G.J, B. Graham& J.E. Tunbridge, 2007. Pluralising Pasts: Heritage, Identity 

and Place in Multicultural Societies. London and Ann Arbor, MI, Pluto Press.  

28 Viejo-Rose, D. 2011. Reconstructing Spain: Cultural heritage and memory after civil War. Apollo Books  

29 Armahly, M., Blasi, C. & Hannah, L. 2004. Stari Most: rebuilding more than a historic bridge in Mostar. Museum International 56 (4): 6-17.  

30 Stanley-Price, N. (ed.), 2007. Cultural Heritage in Postwar Recovery. Rome: ICCROM, & Ascherson, N. 2007. Cultural Destruction by War, and its Impact 

on Group Identities, in Cultural Heritage in Postwar Recovery, ed. N. Stanley-Price. Rome: ICCROM Conservation Studies 6: 17-25, and De Jong, F. & 

Rowland M. 2008. Introduction: post-conflict heritage, Journal of Material Culture 13 (2): 131-134. 

31 UNESCO, United Nations Population Fund & United Nations Development Programme, 2015. Post-2015 Dialogues on Culture and Development. Paris: 

UN.  

32 UNESCO 1998. Emergency Action Plan for The Bethlehem Area 1998. accessed 19-08-2017, https://bit.ly/2T814TQ    

33 - Walasek, H., Imuhamedovi, A.H., Perry, V. and Wik, T. 2016. Bosnia and the Destruction of Cultural Heritage. Routledge.  

https://bit.ly/2T814TQ
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في عملية  ،اقترح بعض املتخصصين استخدام تقنيات الليزر ثالثية األبعاد )أفغانستان(. باميانمدينة 

تجسيمي أو الذواكر الهولوغرافية ال]التصوير  بواسطة الهولوغرام أو إعادة اإلعمار ،كلها إعادة اإلعمار

 خالل من ،األجسام بأبعادها الثالثة في الفضاءتمتلك خاصية فريدة تمكنها من إعادة تكوين صورة و 

 تكون أو  ا،دائمً  امعرضً عليها  حافظةوامل ،فارغة املحاريب، بينما اقترح آخرون ترك [ستخدام أشعة الليزرا

 
 
 .34اتذكاريً  اصبً ن

، مؤسس الفاشية اإليطالية  ،بينيتو موسوليني  نهب  إذ  ؛إعادة إعمار أخرى بعد الحرب في إثيوبيا  وجرت

 
 
ووضعها في روما عند مدخل  ،1937عام  ،متًرا من موقعها األثري  24التي يبلغ طولها )إثيوبيا( ة أكسوم مسل

شهدت بداية القرن الحادي والعشرين عودة مسلة أكسوم إلى موقعها و  ، 35وزارة املستعمرات اإليطالية

 .36املنفى منعاًما  80بعد ما يقرب من  ،األثري وإعادة تثبيتها في موقع أكسوم  ،األصلي

)ديارا  2012عام املتطرفين  يد على ،ومساجدها)مالي( املتعمد ألضرحة تمبكتو ب تخريالي أعقاب ف

 التذكاريةإعادة بناء املباني  على ،بتمويل من االتحاد األوروبي ،يونسكو، تعمل (2012؛ فليتشر 2012

 هو ،من إعادة اإلعمار بعد الحرب ،في هذه الحال ،األساس هدفلوا ،37كما كانت قبل الصراع ،املدمرة

 إذ  ؛38استعادة األضرحة التاريخية فيإشراك السكان املحليين 
 
إعادة بناء املساجد وأضرحة تمبكتو  د  عت

حلقة أخيرة في واألهم من ذلك أنها  ،عملية املصالحة بين املجتمعات فيو ،مساهمة كبيرة في بناء السالم

 . 39مالي دولةالجماعية التي مرت بها النفسية  ةض  ر ال

لحماية التراث الثقافي  ؛اضخمً ًدا يونسكو وشركاؤها جهبذل تمستمرة،  ةا تزال الحرب في سوريمبينما و 

من خالل جمع   ،ينته بعد  الى الرغم من أن الصراع ملع  ،بالفعل  التعافيبدأت مرحلة    فقد  ،اعصر في مناطق ال

 الرغم  علىو   .الخبرة وقواعد البيانات الخاصة بتوثيق معظم املواقع ومراكز املدن القديمة واملباني التاريخية

 قذائففي قتال الشوارع وال ،ذلك، فإن مستوى التدمير غير املسبوق ملراكز املدن الحضرية في حلب من

األضرار و  41،مثل مئذنة الجامع األموي الكبير في حلب ،املباني الدينيةوهدم  ،40وقذائف الدباباتاملوجهة 

 
34 Grün, A. Remondino, F. and Zhang, L., 2004. Photogrammetric reconstruction of the great Buddha of 

Bamiyan, Afghanistan. The Photogrammetric Record, 19(107), pp. 177-199, Hegarty, S. 2012. Bamiyan Buddhas: Should they be rebuilt? BBC. accessed 19-

08-2017, https://bbc.in/2MBLPRz , and  Bobin, F. 2015. Disputes damage hopes of rebuilding Afghanistan’s Bamiyan Buddhas. The Guardian. accessed 19-08-

2017, https://bit.ly/2T27zYh      

35 Bhalla, N. 2001. No return for Ethiopian treasure. BBC. accessed 19-08-2017, https://bbc.in/2ZvCmiv , and Scovazzi, T. 2009. Legal aspects of the Axum 

Obelisk case. Museum International, 61(1-2), pp. 52-60. 

 

36 Johnson, P. 2005. Trundling Musso’s stolen obelisk back to its African home. Spectator. accessed 19-08-2017, https://bit.ly/2KovXPN  

37 UNESCO 2015a. Reconstruction of Timbuktu mausoleums nears completion. accessed 19-08-2017, https://bit.ly/2MDbSbd  

38 UNESCO 2015b. Director-General praises the people of Timbuktu for the reconstruction of the city’s mausoleums, accessed 19-08-2017, 

https://bit.ly/33dlG1l   

39 Kennedy, M. 2015. Timbuktu's historic tombs restored in show of confidence for war-ravaged Mali. The Guardian, accessed 19-08-2017, 

https://bit.ly/2OHdZNK     

40 Qudsi, J. 2017. Rebuilding Old Aleppo Postwar Sustainable Recovery and Urban Refugee Resettlement. Essay submitted for the Master program in 

International Urban Development Planning, New York University, and Grandin, T. 2015. Proposed Materials and Considerations for the Reconstruction of the 

Ancient City of Aleppo, UNESCO, Draft Proposal. 

41 Aljazeera, 2013. Minaret of ancient Aleppo mosque destroyed. Aljazeera English accessed 19-08-2017. https://bit.ly/2yCEdGq , and  Fangi, G. and Wahbeh, 

W. 2014. The destroyed Minaret of the Umayyad Mosque of Aleppo, the Survey of the Original State. European Scientific Journal, ESJ, 9 (10). 

https://bbc.in/2MBLPRz
https://bit.ly/2T27zYh
https://bbc.in/2ZvCmiv
https://bit.ly/2KovXPN
https://bit.ly/2MDbSbd
https://bit.ly/33dlG1l
https://bit.ly/2OHdZNK
https://bit.ly/2yCEdGq
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 تدميرأو   42،قلعة الحصن  مثل  ،ا املباني التاريخيةا أو كليً دمرت جزئيً و   ،أسلحة مختلفة  سببتهاالجانبية التي  

إثارة القضايا املهمة و   43،تدمرمثل  ،راتيفجوالت قصفبواسطة ال ،فريدةالقيمة ال ذاتاملواقع األثرية 

دمجها ومعالجتها عندما يحين وقت وهوية األماكن التي تحتاج إلى    ،مثل الذاكرة الجماعية  ،املتعلقة بالتدمير

 .إعادة اإلعمار

ا ، وترتبط جًداإعادة بناء التراث في أعقاب الحرب هي عملية معقدة  إن
ً
بالسياسة  عميًقاارتباط

وفي  .والرمزية والتقنية والجماليةإضافة إلى االعتبارات االجتماعية  ا،واالقتصاد والثقافة واأليديولوجي

ال ينفصالن إلى  ،واالجتماعي للمجتمعات الجريحة  نفس يوإعادة البناء ال ،الوقت نفسه، فإن إعادة اإلعمار

 .44حد كبير

اع صر وإال فإن ال  ،مشاركة املجتمعات املحلية ،بعد الحرب  ملا  ،لتعافياأن تتضمن خطة    ،ويجب  ،يمكن

لال سيما عندما  و يستمر ألجيال أخرى،    ثم،  ومن  ،جتماعياال ستوى  امللى  إيمكن أن يمتد    ،صناع القرار  يفض 

 ةصلال  من الدراسات أن عدد الحظ ،البلقانحرب عد انتهاء فب. 45استعادة املواقع الرمزية ،يختارون الأو 

لم  التشاور مع املجتمعات املحلية حول خطط إعادة البناء ألن ؛بين التراث املعاد بناؤه والسكان املحليين

بناء التراث  يعادلى ذلك، عندما إ إضافة ،46امللحوظة حالة ستاري موست فييمكن رصد ذلك و  ،يحدث

ومعالجة  ،املجتمعاتاملادي بطريقة مفتوحة وشاملة، يمكن أن يكون ذلك خطوة مهمة نحو إعادة بناء 

 .47لحربا جراءمن  وضهارض

هجرين تعليم دعي  
 
من العناصر األساسية في إشراك الجمهور في اتخاذ  ،الثقافي همورفع مستوى وعي ،امل

لرفع  ؛لى ذلك، يمكن استخدام املرافق التراثية، مثل املتاحفإ إضافة .واملشاركة في إعادة اإلعمار ،القرار

السوريين والعراقيين الالجئين في برلين  "بيرغامون "متحف  عر فعلى سبيل املثال، ف ،مستوى الوعي العام

إن مثل . 48والعراق ةفي أملانيا باملجموعات األثرية التي أحضروها من الشرق األدنى، وبالتحديد من سوري

 ،الشعور بتقدير الذات ،في الوقت نفسه ،عيدستوت ،مهجرينهذه املبادرة تحيي الشعور بالفخر الثقافي لل

يمكن أن تكون مبادرة متحف بيرغامون الخطوة األولى نحو زيادة  .من خالل ربط الالجئين بإرث أجدادهم

، يمكن ثم منو  ،إشراكهم في عملية صنع القرار بعد الحرب في  ،في النهاية ،وعي املجتمع الذي سيساعد

لتعزيز الشعور بالهوية الثقافية والفخر بين  ،األوروبيةاستخدام املجموعات املوجودة داخل املتاحف 

 .للمشاركة في إعادة بناء تراثهم ؛هم نفسًيا واجتماعًياعد  ت أن، بطريقة من شأنها ةضحايا الحرب في سوري

لتسريع مرحلة االنتعاش وإنشاء مجتمعات ؛ حدودلل العابرةيمكن أن يعزز هذا أيًضا عمل الشبكات و 

 
42 Cunliffe, E. 2012. Damage to the soul: Syria's cultural heritage in conflict. Palo Alto, CA: Global Heritage Fund. 

43 De Cesari, C. 2015. POST-COLONIAL RUINS: Archaeologies of political violence and IS. Anthropology Today, 31 (6): 22-26, and Harrowell, E. 2016. 

Looking for the future in the rubble of Palmyra: Destruction, reconstruction and identity. Geoforum, 69, pp. 81-83. 

44 Harrowell, E. 2016. Looking for the future in the rubble of Palmyra: Destruction, reconstruction and identity. Geoforum, 69, pp. 81-83.  

45 Viejo-Rose, D. 2011. Reconstructing Spain: Cultural heritage and memory after civil War. Apollo Books  

46 Lostal, M. and Cunliffe, E. 2016. Cultural heritage that heals factoring in cultural heritage discourses in the Syrian peacebuilding process. The Historic 

Environment: Policy & Practice, pp. 1-12. 

47 Clarke, M., Fananay, I., Kenny, S. (Eds.) 2010. Post-disaster Reconstruction: Lessons from Aceh. Routledge, London 

48 Oltermann, P. 2016. Berlin Museums' Refugee Guides Scheme Fosters Meeting of Minds. The Guardian, accessed 26-10-2017, https://bit.ly/2T5qIs1    

https://bit.ly/2T5qIs1
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 ،ةأن نصف سكان سوري حسبانالوسائل التواصل االجتماعي، مع األخذ في  فينشر المن خالل  ،افتراضية

 .في الشتاتاآلن  هم ،اتقريبً 

أظهرت   فقد  ،واالجتماعية  ةفسينإعادة بناء األماكن في أعقاب الحرب عن إعادة البناء الال يمكن فصل  

إعادة بناء التراث  منشعب تمبكتو  تمكين ساعدكيف )مالي( إعادة بناء األضرحة واملساجد في تمبكتو 

 إنهاءبعد  ةسوري تعافيذلك، يجب أن يشمل ل ؛49عليه حافظةوامل ،السالم بين سكان ماليفي بناء املدمر 

 ،ضمان أن الثقافة قادرة على ربط الناسب  ،على اختالفهم  ،في اتخاذ القرارالحرب جميع أصحاب املصلحة  

ةومعالجة  حدود  من أبعد هوإلى ما  صنفه / يجب على مفهوم التراث أن يوسع فئته النفسية. الحرب رض 

التراث  فهميتطلب و  ،عالجية ملجتمعات ما بعد الصراعأداة يغدو  بحيث ،الفهم التقليدي لرؤية التراث

يمكن أن يصبح و  .من أجل مستقبل أفضل ؛والحاضر في سياقات ما بعد الحرب املاض ي وظيفت عالجك

ة بال بةواملصاهجرة وال سيما للمجتمعات املحرومة وامل ،للجميع ةمفيدو  ةتقدمي مزية جال عكالتراث  رض 

 . 50النفسية

كانوا داخل أ سواء ودينهم، وعرقهمإن إشراك جميع السوريين، بغض النظر عن مواقفهم السياسية 

ح مرتبط و جر امل جتمعوسيضمن أن امل ،ل باملصالحةسيعج   ،اإلعمار، في عملية إعادة هاخارج أم سورية

، يمكن تطوير التسامح ثم منو  ،وسيعزز التماسك االجتماعي في أعقاب الحرب ،بالتراث املعاد بناؤه

يجب أن  .تعافيعملية شاملة لل هو بما ،إلى جانب إعادة تخيل إعادة بناء التراث ،والتفاهم بين الثقافات

نظر إلى إعادة اإلعمار بعد الحرب على أنها أداة للمصالحة للمساعدة في ضمان عدم تكرار التجارب  ؛ي 

اع، مثل صر ال فأطرامعين من  طرفالتي ساعدت في دعم  ،إعمار التراث بعد الحروبإعادة  في ،السابقة

 ؛2003بعد الغزو الذي قادته الواليات املتحدة عام  ،51حسين بعد صداممرحلة ما  فيإعادة إعمار العراق 

ج  إذ إعادة اإلعمار بعد الحرب األهلية في   ومثلتمثيل لهوية البعث،    أي   الجتثاث  ؛عملية إعادة اإلعمار  هتو 

 .52إسبانيا

من التحديات، بما في ذلك التنسيق الوطني واإلقليمي  كثيًراإن إعادة إعمار حلب بعد الصراع ستثير 

، وجمع أوطانهمالسورية، وإعادة دمج العائدين في    اتالخبر تهجير  الجديدة، و األثرية  والدولي، واالكتشافات  

من املتخصصين، وقضية عمليات إعادة البناء   دمغة"األ   ةر هج"الدولي واإلقليمي، و  :األموال على الصعيدين

لضمان سالمة املباني املعاد بناؤها، وربما إحياء أجندة  ؛املقبولة وغير املقبولة، واستقرار الوضع األمني

بالوضع الجغرافي   تجدر اإلشارة إلى أن معظم هذه التحديات مرتبطو   .االستعمار الجديد في الشرق األوسط

 كيف سبو  ،السياس ي املستقبلي
 
 .رسم الخريطة السياسية للشرق األوسط عندما تنتهي الحربت

 

 
49 Kennedy, M. 2015. Timbuktu's historic tombs restored in show of confidence for war-ravaged Mali. The Guardian, accessed 19-08-2017, 

https://bit.ly/2OHdZNK   

50 Meskell, L. and Scheermeyer, C. 2008. Heritage as therapy: Set pieces from the new South Africa. Journal of Material Culture, 13(2), pp. 153-173. 

51 Isakhan, B. 2011. Targeting the symbolic dimension of Baathist Iraq: cultural destruction, historical memory, and national identity. Middle East Journal of 

Culture and Communication, 4(3), pp. 257- 281. 

52 Viejo-Rose, D. 2011. Reconstructing Spain: Cultural heritage and memory after civil War. Apollo Books 

https://bit.ly/2OHdZNK
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 ةقشانم 
   التي  املوجة الهائلة من تدمير التراث الثقافي في حلب  ظلفي  

 
نهاية   في  ،حلب  توحيد  إعادةشف عنها بعد  ك

إن الخسائر امللموسة في تراث حلب وسكانها  .الضرر  درجة باختالفالضحايا  عددختلف ي، 2016عام 

ون الذين  يينحلبالتقوض معنويات  عد   املعنوية واملادية تراثهمقيم  تجسيدا من و حرمي   أنعلى وشك  ي 

 تدمير التراث    أثرعن    ،2006  في  ،بيفانيكتب    .(5)الشكل  
ً

ا وثيًقا "يرتبط االنهيار املتعمد للمباني  :  قائال
ً
ارتباط

 ،تسبب تدمير التراث الثقافي في حلب في تفتيت املجتمع السوري  لقد .باالنهيار االجتماعي واالضطرابات"

املساجد والكنائس واملعابد  ،تشير التقارير إلى أن بعض املباني الدينيةإذ  ؛ 53وتوسيع الطائفية الدينية

يونسكو، ـ املديرة العامة ل ،إيرينا بوكوفاتفق تو  ،54عن عمد تالفاإلفي حلب تعرضت للتخريب أو  ،اليهودية

 وأي ،أي مصالحة مستقبليةعالم اآلثار السوري، على أن تدمير التراث الثقافي يعرض  ،عمرو العظممع 

 . 55"فخر السوريين من كل طائفة" ةألن تراث سوري للخطر؛ وطنيةالوحدة ال فيد جه

 

 
 .2016ديسمبر األول/  كانون  فيفتحي نظام،  تصوير الجامع األموي الكبير في حلب،  (5)الشكل رقم 

 

 
53 Albahri, W. 2014. Cultural Heritage in Syria’s Ongoing Conflict: Aleppo Case Study. MSc. Dissertation submitted for MSc in Architectural Conservation, 

University of Edinburgh, Unpublished MA thesis. 

54 Erickson, J. 2013. Syria's Aleppo: Civil War Has Destroyed What Was Once the Cultural Jewel of The Middle East. Mint Press News. accessed 19-08-2017 

https://bit.ly/2KrWKdW   

55 De Cesari, C. 2015. POST-COLONIAL RUINS: Archaeologies of political violence and IS. Anthropology Today, 31 (6): 22-26. 

https://bit.ly/2KrWKdW
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عد  التي    تعافييتمثل التحدي الحقيقي لتراث حلب في خطط ال
 
استخدام   كيفيةالرئيس هو    قلقال  .اآلن   ت

في عام ف ،ي تدمر الإلعادة بناء قوس النصر  ،بالفعل ،إعمار مماثلة لتلك التي استخدمتإعادة  مقاربات

2016   
 
إشراف املديرية ب  ،في لندن  ترافالغار  ساحةفي    ي تدمر العيد بناء نسخة طبق األصل من قوس النصر  أ

، بالتعاون مع معهد علم ةسلطة وطنية للمواقع األثرية في سوري، وهي أعلى  سورية  العامة لآلثار واملتاحف في

من ) تنازلية مقاربةكانت هذه واحدة من خطط إعادة اإلعمار التي استمرت في تطبيق و  ،56اآلثار الرقمي

دةمشروع النسخة امل  لكن  .ةلعلم اآلثار في سوري  (أدنىأعلى إلى  
 
ألسباب   ؛النتقادات واسعة النطاق  تعر ض  قل

   .وجهات نظر أصحاب املصلحة املحليين  تأهملاملقاربة التنازلية    ههذ  أن، أحدها  ةثير ك
 
بيل فينليسون،   ق  عل

دةعلى مشروع النسخة  ،مدير مجلس األبحاث البريطانية في بالد الشام
 
سابقة ال: "تشير ، بالقول املقل

أزعم لذلك،  ؛57"وصدقه نفسه األصل أصالةبإعادة بنائه  نامكاإل إن بما، ف ءش ي رم  د  إذا  هرة إلى أنخط  ال

حيث يمكن   ؛ةلتصاعديا  قاربةبامل  اواالستعاضة عنه  ،إعادة بناء التراث  في  قاربةامل  همعارضة مثل هذ  وجوب

ساعد في إعادة تأن  ةالتصاعدي للمقاربةيمكن و  .املجتمع طرافأالقرار من جميع  اتخاذالتقدم و  إنتاج

لت  ه بوصف ،علم اآلثار خي 
ً

 .السياسية والدعائية جنداتاأل أداة لخدمة وال يبقيه  ،معالًجاو  خطاًبا شامال

أن   لهم حقي ثم، منو وعواقبه،  شديداع املسلح الصر ال آثار ، إلى حد كبير ،حلب املهجرون منعانى 

من التحديات،  كثيًراقد تواجه مشاركة هؤالء السكان و  ،الحرب إنهاءبعد  تعافييشاركوا مباشرة في خطة ال

 ،لها نتائج فورية واضحةيكون التي  ،والجهات املانحة على النواتج القابلة للقياسمثل تركيز وسائل اإلعالم 

يمكن أن يؤدي في الذي ، لن يكون هناك مكان للتعافي االجتماعي لذلك ؛58القصير مداأل  فيوتأثيرات سريعة 

 . 59من جانب الجهات الفاعلة املشاركة في إعادة اإلعمار نمسؤوليهم عد  و  ،النهاية إلى إهمال الناس

تصبح   أن  أو  حسب،ف  ،عادة البناء املادي إل األولوية والتركيز    تعطي  أنبعد الحرب  ال ينبغي إلعادة اإلعمار  

  لها،ينبغي  وإنما ،قصيرة األجل إنقاذعملية 
ً

تزام طويل األجل بالخطط التي يمكن  لاالتأكيد  ،ذلك من بدال

رينقدرة السكان  تعزيز، و يينحلبالمن خاللها زيادة وعي  يمكن للمؤسسات أن تنمو، وسوف يتعافى  .املهج 

 بناء تراث تمبكتوأثناء إعادة . في 60السياسية واالقتصادية واملؤسسية واالجتماعية صعدالاملجتمع على 

 أن ذلكنتيجة  وكان ،ةوشاركوا في إعادة بناء معالم املدين ،اعمل السكان املحليون والخبراء الدوليون معً 

إضافة إلى تقنيات البناء التقليدية التي بناؤه،  جرى وكيف  ،عن أهمية تراثهم امزيًد تعلم الناس في تمبكتو 

 
56 Turner, L. 2016. Palmyra's Arch of Triumph recreated in London. BBC, accessed 19-08-2017, https://bbc.in/1YEmljc , and Brown, M. 2016. Palmyra's Arch 

of Triumph recreated in Trafalgar Square. The Guardian. Accessed 19-08-2017, https://bit.ly/2YoAEmC   

57 BBC 2016. Russian maestro plays in Palmyra ruins. BBC, accessed 19-08-2017, https://bbc.in/2KpKdb6   

58 Zetter, R. 2010. Land, housing and the reconstruction of the built environment, in After the Conflict: Reconstruction and Development in the Aftermath of 

War, ed. S. Barakat. London & New York: I.B. Tauris (second edition), pp. 155-172. 

59 Barakat, S. 2010. Seven pillars for post-war reconstruction, in After the Conflict: Reconstruction and Development in the Aftermath of War, ed. S. Barakat. 

London & New York: I.B. Tauris (second edition), pp. 249-270. 

60 Barakat, S. 2010. Seven pillars for post-war reconstruction, in After the Conflict: Reconstruction and Development in the Aftermath of War, ed. S. Barakat. 

London & New York: I.B. Tauris (second edition), pp. 249-270, and Barakat, S. & Chard M. 2010. Building post-war capacity: Where to Start? in After the 

Conflict: Reconstruction and Development in the Aftermath of War, ed. S. Barakat. London & New York: I.B. Tauris (second edition), 173-190.  

https://bbc.in/1YEmljc
https://bit.ly/2YoAEmC
https://bbc.in/2KpKdb6
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، يمكن أن تصبح قيمة تراث الناس هي األداة التي ثم ومن ،61أدت في النهاية إلى إحياء معرفة تاريخية فريدة

رينسكان حلب  تجمع   د  ،متعددي األعراق  املهج   .عندما تنتهي الحرب  ئهوإعادة بنا  همبلدإلنعاش    هم؛وتوح 

 

 استنتاج
املتعمد وما زال التدمير املنهجي  عدةسنوات ت مر   فقد ،بعد   التحدي األصعب للتراث السوري لم يأت 

جرى   ةاع في سوريصر محادثات سالم إلنهاء الثمة   كانت  وإذاللتراث الثقافي السوري مستمًرا.  
 
أثناء كتابة في    ت

ذكر فيها صراحة بعد مصير التراث الثقافي السوري فإن ؛هذه الورقة  .لم ي 

 ًساا رئيدورً  تؤدي أن  ،في أعقاب الحرب ،لقد وصف هذا الفصل كيف يمكن إلعادة بناء التراث الثقافي

رينإشراك  أهميةسبب توضيح كان هدفي و  ،في إعادة بناء مجتمع صحي بعد الصراع والعائدين  املهج 

الحاجة إلى تحقيق توافق في اآلراء بين مجموعات مختلفة من ف ؛في إعادة اإلعمار بعد الحرب أسرهمب

املواقع الثقافية التي تحظى  تكون  ،وملاذا ،كيف السؤالين: وتحديد وإقرار وتوضيح ،أصحاب املصلحة

ي دعوت تال  ةالتصاعدي  قاربةأن املبذلك، أعتقد    من  الرغم  علىو   .بالغ الصعوبة  ًياتحدبتقدير اجتماعي كبير  

  دتوج  و  ،)إشراك الجميع(عزز الشمولية االجتماعية تيمكن أن  اإليه
ً
جديدة لتفكيك الصراع على  اطرق

 .القيم الثقافية املشتركة منأساس 

والصراع  املادية املاض يثقافة من  كلإلى بناء صلة مفيدة بين  ،في املقام األول  ،نظري الطار اإل يهدف 

في محاولة لضمان منع أي منتصر في نهاية  ،ةالتعاوني ةالتوافقي قاربةامل ههذ عوأشج ،املعاصر واملجتمع

 .الخاص السياس ي امجهنبر  وفقكتابة التاريخ الثقافي من  ،املعارضة مقوات النظام أ كانأسواء  ،املطاف

 
61 Kondratyeva, S, 2017. How to Change Cities with Culture: 10 Tips Using UNESCO. Archdaily. Accessed 19-08-2017, https://bit.ly/2YHYsB5  

https://bit.ly/2YHYsB5
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