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سوريا

على الغالف
ّ
نالت مدينة حلب القديمة نصيبًا مضاعفًا من المأساةُ .هنا ُدفع الثمن خرابًا كبيرًا للتراث العالمي،
ّ
اقتصادية هائلة لواحدة من أعرق مدن الشرق األوسط
ودمًا وقهرًا وتشريدًا للسكان ،وخسارات
ّ
تجاريًا .اليوم تدخل المدينة تحدي الترميم الذي يبدو مفترقًا بين طريقين :العمل العشوائي
إعالمية ،أو العمل وفق أسس ّ
ّ
علمية دقيقة والتعاطي
واالستعجال بغية تحقيق «مكاسب»
مع الملف بوصفه مشروعًا ّ
وطنيًا في الدرجة األولى

ُ
هل تستعاد حلب القديمة؟
ال «سوليدير» جديدة لكن الخطر قائم

حلب ــ صهيب عنجريني
مـ ــن بـ ــن امل ـ ــواق ـ ــع األث ـ ــري ـ ــة الـ ـس ــوري ــة
الكثيرة التي أصابتها لعنة الحرب،
تـبــرز حـلــب الـقــديـمــة بوصفها مدينة
ّ
حية تشكل نسيجًا فريدًا ،كانت تضم
ّ
م ـس ــاح ــات س ـك ـنــيــة ك ـب ـي ــرة ،وأس ــواق ــا
ّ
اقتصادية ضخمة
تدور فيها عمليات
(م ـ ــن أط ـ ـ ــول األس ـ ـ ـ ــواق امل ـس ـق ــوف ــة فــي
ال ـعــالــم) ،ع ــاوة عـلــى امل ـبــانــي األثــريــة
والـتــاريـخـيــة الـفــريــدة الـتــي تـعــود إلى
ُ
ـرز معمارية متنوعة .اليوم،
حقب وطـ
ٍ َ ّ
ٍَ
عليك أن تضع كل ما سبق بني قوسني
ّ
وأنـ ــت ت ـت ـجــول ف ــي املــدي ـنــة املـنـكــوبــة.
ُ
الزهراوي ،أنقاض
تتأمل خراب سوق
ُ
ّ
امل ـك ـت ـبــة ال ــوق ـف ــي ــة .ت ــدل ــف م ــن «س ــوق
ال ـن ـس ــوان» امل ـح ــاذي لـلـجــامــع األم ــوي
ال ـك ـب ـيــر ،ت ـف ـكــر ف ــي ال ــوج ـه ــة ال ـتــال ـيــة:
ّ
نحو ســوق الــذهــب؟ ســوق العطارين؟
الـ ـ ـسـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ـً ّـي ـ ــة؟ ...إلـ ـ ـ ـ ــخ .صـ ـ ـ ـ ــارت ك ـل ـهــا
مـتـشــابـهــة «بـفـضــل الـ ـح ــرب» .تـحــاول
ذاك ـ ــرت ـ ــك اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة صـ ـ ـ ــورة الـ ـس ــوق
وت ـفـ ّـرعــاتــه ،واالك ـت ـظ ــاظ ال ــدائ ــم «أي ــام
ال ـخ ـيــر» ب ـص ــراخ ال ـبــاعــة وم ـســاومــات
الزبائن املتنوعي الهيئات واللهجات،
الـقــادمــن مــن أحـيــاء ُمحافظةٍ وأخــرى
منفتحة وم ــن ق ــرى الــريــف .تـســأل في
ُ
ُ
س ـ ـ ّـرك« :ه ــل ت ـس ـت ـع ــاد؟» ،وال تـجـيــب،
فالغد وحده سيكون قادرًا على تقديم
إجابات شافية.
الـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ــول ف ـ ـ ــي ت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل ال ـ ـ ـخـ ـ ــراب
امل ـح ـيــط بـ ــك ،وم ـنــاق ـشــة س ـ ُـب ــل تــرمـيــم
م ـ ــا ي ـم ـك ــن ت ــرمـ ـيـ ـم ــه م ـ ــع امل ـخ ـت ـصــن
ـان
والـخـبــراء
سيحيلك إلــى مستوى ثـ ٍ
ّ
ـوداويـ ــة :يـمـكــن إن ـق ــاذ الـكـثـيــر،
أق ــل سـ ـ

ّ
ش ــريـ ـط ــة ات ـ ـ ـبـ ـ ــاع ق ـ ــوا ّع ـ ــد وم ـع ــاي ـي ــر
شديدة الصرامة والدقة .املدير العام
لآلثار واملتاحف مأمون عبد الكريم
ـس أس ــاس ــي
يـ َ ـب ــدو م ـس ـك ــون ــا بـ ـه ــاج ـ ٍ
طـ ــوال حــديــث «األخـ ـب ــار» م ـعــه ،وهــو
«ضرورة الحفاظ على أصالة النسيج
الـعـمــرانــي لـكــل مــا س ـ ُـي ـ ّ
ـرم ــم» .يوضح
ّ
ع ـبـ ّـد ال ـك ــري ــم أن ـ ــه بـنـتـيـجــة ال ـج ــوالت
ّ
ُامل ـكــث ـفــة وامل ـع ــاي ـن ــات امل ـب ــدئ ــي ــة الـتــي
أنجزت خالل الشهور املاضية ،يمكن
تقسيم املدينة تبعًا لحجم الضرر إلى
ثــاثــة مـس ـتــويــات « %40م ــن املــديـنــة
الـقــديـمــة وضـ ُـعــه جـ ّـيــد وش ـبـ ُـه سليم،
ٌ
ّ
بنسب متفاوتة وقابل
متضرر
%30
ل ـل ـ ّـت ــرم ـي ــم ،وٍ %30وضـ ـع ــه م ــأس ـ ّ
ـوي
تمامًا».

مبان وأبواب
ٍ
بـ ـع ــد ام ـ ـت ـ ـصـ ــاص صـ ــدمـ ــة املـ ـش ــاه ــد
األولـ ـ ــى ،س ـي ـكــون بــإم ـكــانــك مــواصـلــة
الجولة بهدوء وتـ ّ
ـرو ،لتحظى برؤية
ُ
ـان عــري ـقــةٍ ف ــي ح ــاالت ت ـ ــراوح بني
م ـب ـ ٍ
ّ
والجيد .على مقربة من «خان
املقبول
الجمرك» الذي أصيب بأضرار كبيرة،
يطالعك «بيمارستان أرغون الكاملي»
فـ ــي ح ــال ــة ج ـ ـ ّـي ـ ــدة .وال ـب ـي ـم ــارس ـت ــان
مـبـنــى أن ـشــئ ع ــام ( 1354ف ـت ــرة حكم
املـ ـم ــالـ ـي ــك) ل ـي ـك ــون م ـش ـف ــى مل ـعــال ـجــة
األم ـ ـ ـ ــراض ال ـع ـص ـب ـيــة اعـ ـتـ ـم ــادًا عـلــى
ال ـتــأمــل وص ــوت املــوسـيـقــى ونــوافـيــر
امل ـي ــاه إل ــى جــانــب الـعـقــاقـيــر الـطـبـ ّـيــة.
ّ
ف ــي ح ــي ال ـج ــل ــوم ،تـطــالـعــك «كـنـيـســة
الشيباني» التي يعود إنشاؤها إلى
ال ـق ــرن ال ـثــانــي ع ـشــر ،وه ــي أق ــل حظًا
من البيمارستان ،إذ طاولتها بعض

ّ
األضـ ـ ـ ــرار ،ل ـك ــن تــرم ـي ـم ـهــا ي ـب ــدو أمـ ـرًا
متاحًا .من بني املباني العريقة ،التي
تبدو شبه سليمة ،يبرز أيضًا «جامع
ّ
الشعيبية» وهــو وفـقــا ملعظم املــراجــع
وال ـ ــدارس ـ ــن ّ
«أول ب ـن ــاء إس ــام ــي ت ـ ّـم
ّ
تشييده فــي حـلــب» .يقع «الشعيبية»
عـلــى بـعــد أم ـت ــار م ــن «ب ــاب أنـطــاكـيــة»
وهو حسب بعض ّ
املؤرخني أقدم أبواب
حلب القديمة ،وسمي بهذا االسم ألنه
ّ
«أول الطريق إلى مدينة أنطاكية منذ
أيام الدولة السلوقية في القرن الرابع
ق ـبــل امل ـ ـيـ ــاد» ،ويـ ـع ــود ت ــاري ــخ ال ـبــاب
بشكله الحالي إلــى عــام 1016مُ ،جـ ّـدد
عـ ــام  1389وهـ ــو حــال ـيــا ش ـبــه سـلـيــم.
قنسرين» الــذي
يماثله فــي ذلــك «بــاب ّ
تـ ّ
ـرجــح بـعــض امل ـص ــادر أن ــه ُب ـنــي زمــن
سيف الدولة الحمداني (القرن العاشر
نقش يذكر اسمه
للميالد) استنادًا إلى
ٍ

التي
من بين الصعوبات ّ
عملية الفرز قلة اليد
تواجه
ّ
العاملة المدربة والخبيرة
(لحقت أضرار متفاوتة ّ
الشدة بالسور
ال ـتــاري ـخــي املـ ـج ــاور ل ـبــاب قـنـســريــن).
«بــاب الحديد» أيضًا في حالة ّ
جيدة،
وي ـعــود زم ــن إنـشــائــه إل ــى ع ــام 1509م
زم ــن حـكــم قــانـصــوه ال ـغ ــوري .وخــافــا
ل ــأب ــواب ال ـثــاثــة ،ي ـبــدو «ب ــاب امل ـقــام»
ف ــي ح ــال ــة م ــأس ـ ّ
ـوي ــة ومـ ـه ـ ّـدم ــا بـشـكــل
شبه تــام ،ويـعــود تــاريــخ إنـشــاء الباب
إلى القرن الثاني عشر للميالد .وبهذا

ّ
مبان بالكامل
كبيرة جدًا ،إذ ّنسفت ٍ
في محيط القلعة ّ
األضرار ّ
عمليات تفخيخ وتفجير نفذها المسلحون (أ ف ب)
في

ت ـكــون املــدي ـنــة ق ــد خ ـســرت واحـ ـ ـدًا من
ّ
متبقية من أبوابها
أربعة أبواب كانت
التسعة (أنطاكية ،قنسرين ،الحديد،
املقام ،النيرب ،األحمر ،النصر ،الفرج،
الجنان أو جنني باللهجة الحلبية).

محيط القلعة وحي ْ
الج َديدة

األضـ ـ ـ ــرار ف ــي م ـح ـيــط ال ـق ـل ـعــة كـبـيــرة
ّ
ـان بــال ـكّــامــل
جـ ـ ـ ــدًا ،ح ّـي ــث ن ـس ـفــت م ـ ـبـ ـ ٍ
فــي عمليات تفخيخ وتفجير نفذها
ّ
امل ـس ــل ـح ــون (م ـث ــل م ـب ـنــى ال ـك ــارل ـت ــون،
ومبنى السراي /مقر املحافظة القديم
في مواجهة باب القلعة) .كذلك لحقت
أضرار كبيرة ّ
ّ
السلطانية،
جدًا بجامع
ّ
خان
املدرسة الخسروية ،وبدرجة أقل ٌ
ّ
الشونة .القلعة في حد ذاتها سليمة
بـمـعـظــم أج ــزائ ـه ــا ،بــاسـتـثـنــاء أض ــرار
طاولت الجسر الخارجي ،ودمار لحق
ّ
الشمالية .في الجهة
ببرج من الجهة
امل ـعــاك ـســة ل ـب ــاب ال ـق ـل ـعــة ،ل ـحــق دمـ ــارٌ
ٌ
كبير بمبنى تاريخي ُبني ليكون دارًا
ّ
ُ
ّ
لـلـبـلــديــة ع ــام  ،1907حـ ــول الح ـقــا إلــى
ّ
مقر لفرع «الهجرة والجوازات» قبل أن
ُيخلى ُ
ويعرض لالستثمار السياحي
ع ــام  .2007ت ـه ـ ّـدم امل ـب ـنــى ع ــام .2012

ُ
مقابل املبنى ،ستلحظ حركة دؤوبــة
ّ
ّ
لترميم مبنى تاريخي ملكيته خاصة،
وهـ ــو م ـط ـعــم «بـ ـي ــروي ــا» ،ل ـي ـكــون أول
منشأة سياحية بدأ أصحابها العمل
ع ـلــى ّ تــرمـيـمـهــا ف ــي املــدي ـنــة الـقــديـمــة.
يتحفظ صاحب املطعم عبدالله عجم
ع ــن ال ـخ ــوض ف ــي أي ت ـفــاص ـيــل حــول
عـمـلـيــة ال ـتــرم ـيــم ،مــدفــوعــا بـهــواجــس
تحكم جزءًا كبيرًا من الشارع الحلبي
فــي الـعــاقــة مــع اإلعـ ــام .يـنــافــس حي
َ
«الـ ْـجـ َـديــدة» التاريخي محيط القلعة
ّ
مبان
تضررت
من حيث حجم الدمار.
ٍ
كثيرة فــي الحي الــواقــع خــارج السور
القديم ،مثل متحف التقاليد الشعبية
(دار أجق باش) ومتحف ذاكرة املدينة
(دار غ ـ ــزال ـ ــة) ،وي ـ ـقـ ــول املـ ــديـ ــر ال ـع ــام
لــآثــار واملـتــاحــف مــأمــون عبد الكريم
ّ
لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن «امل ــدي ــري ــة خـ ّـصـصــت
مـبـلــغ  150أل ــف دوالر م ــن مــوازنـتـهــا
لترميم هذين املبنيني االستثنائيني،
وق ــد بــوشــر ف ــي إنـ ـج ــازات ال ــدراس ــات
ال ـ ــازم ـ ــة» .ف ــي ال ـح ــي ن ـف ـس ــهُ ،مـحـيــت
م ـع ــال ــم «س ــاح ــة ال ـح ـط ــب» ال ـش ـه ـيــرة
بشكل شبه كــامــل ،عــاوة على أضــرار
ّ
التراثية
كبيرة لحقت بمعظم الفنادق

تقرير

أهالي كفريا والفوعة :زرعنا أراضينا ...من سيجنيها؟

يختلف اإليمان
بالعودة إلى
البلدتين من
شخص آلخر
(أ ف ب)

أهوال شاقة ّ
مر بها أهالي
كفريا والفوعة الخارجين
من وجع الحصار إلى
َحضن الدولة المفتقد.
ف ُ
قد األرض ً التي صمدوا
فيها طويال ،والتفجير
الذي استهدفهم في
حي الراشدين في حلب،
وفوضى استقبالهم في
مراكز اإليواء بين حلب
وحمص والالذقية ،زادت
من ألمهم وحنينهم إلى
بلداتهم

مرح ماشي
تـغــريـبــة جــديــدة شـهــدتـهــا األراض ــي
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة خ ـ ـ ــال األيـ ـ ـ ـ ــام الـ ـف ــائـ ـت ــة،
َ
ب ـ ـخـ ــروج أع ـ ـ ـ ــداد مـ ــن أب ـ ـنـ ــاء ب ـل ــدت ــي
كـ ـف ــري ــا وال ـ ـفـ ــوعـ ــة اإلدل ـ ـب ـ ـي ـ ـتـ ــن مــن
منازلهم ،تاركني مزارعهم وأشجار
زيـتــونـهــم ،الـتــي لـطــاملــا ع ـ ّـم إنتاجها
على مــدن سوريا وبلداتها .خرجوا
يحملون معهم ذكــريــات قــديـمــة عن
أيــام الخير والغالل الوفيرة وحسن
الـجــوار ،تلتها كوابيس أيــام الحرب
والصواريخ والحصار ،وسط ّ
تحول
عالقات الجيرة إلى اقتتال وتناحر.
بـقــي الـطـبـيــب عـلــي املـصـطـفــى مدير
مشفى كفريا ،مع قلة من أفراد الفريق
ال ـط ـب ــي وب ـع ــض األهـ ــالـ ــي وال ـل ـج ــان
الشعبية املدافعة عن القريتني .يقول
الطبيب إن «الوضع موحش .عددنا
ً
بــات قليال وال ـعــدو مــن كــل الجهات،

ون ـخ ـش ــى ع ـ ــدم ال ـت ــزام ـه ــم بــال ـهــدنــة
أي ـ ـضـ ــا» .وي ـج ـي ــب عـ ــن س ـ ـ ــؤال ح ــول
م ــوع ــد خ ــروج ــه امل ـت ــوق ــع« :أن ـ ــا آخــر
شخص يخرج من كفريا».
ّ
املختص في الجراحة
يقول الطبيب
ال ـع ــام ــة ،والـ ـ ــذي اض ـط ــر إلـ ــى الـعـمــل
فـ ــي ج ـم ـي ــع االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــات خ ــال
الـ ـحـ ـص ــار ،إن " 5أطـ ـب ــاء ف ـق ــط ب ـقــوا
م ـ ــن ك ـ ـ ـ ــادر املـ ـشـ ـف ــى ال ـ ـط ـ ـبـ ــي .وك ـ ــان
ّ
مجهز ويــراعــي أصول
لدينا مشفى
الـتـعـقـيــم ،غـيــر أن ال ـص ــواري ــخ بــاتــت
تـ ـص ــل إل ـ ـ ــى غـ ــرفـ ــة الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ،مــا
اضطرنا إلى نقل معداتنا والتواجد
في غرفة تحت األرض واستخدامها
كـمـشـفــى م ـي ــدان ــي» .ال يـنـكــر الــرجــل
الـ ـصـ ـب ــور خ ـي ـبــة أمـ ـل ــه فـ ــي ال ـن ـهــايــة
الـ ـح ــزيـ ـن ــة ،وي ـ ـشـ ــرح ب ــالـ ـق ــول« :ك ـنــا
موعودين بـقــدوم الجيش والحلفاء
إلـيـنــا .إنـمــا ال بــديــل فــي النهاية عن
الرحيل».

