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سوريا

الـعــريـقــة .أم ــا س ــوق «ب ـ ّـواب ــة الـقـصــب»
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي الـ ـق ــري ــب ،ف ـه ــو فـ ــي ح ـ َـال
ّ
ّ
جيدة .كان السوق يضم محال وورش
تصنيع مفروشات منزلية ،وقد عاود

بعضها نشاطه أخيرًا.

الجامع األموي

ُيقسم الضرر الالحق بالجامع األموي

الكبير إلــى قسمني متفاوتي الـشـ ّـدة:
األخ ـ ـ ــف ل ـح ــق ب ـ ــأج ـ ــزاء م ـت ـف ـ ّـرق ــة مــن
ّ
األرضية والـجــدران وبعض األعمدة،
ّأما األعظم فهو انهيار مئذنته بشكل
ّ
ّ
تتعرض لألذى
كلي .هناك معالم لم
ّ
م ـثــل امل ــزول ــة ال ـش ـم ـســيــة ،واملـ ـح ــراب.
نــالــت إعـ ــادة تــرمـيــم ال ـجــامــع أول ـ ّ
ـوي ــة
ع ــن ك ــل م ــا س ــواه ــا .ب ــاش ــرت الـلـجــان
ع ـم ـل ـهــا ،وتـ ــم الـ ـب ــدء ب ــأع ـم ــال تــرمـيــم
ّ
ّ
«القبلية» واملــدخــل
إسعافية تـخـ ّـص
ّ
ال ـش ـم ــال ــي .أمـ ـ ــا ع ـم ـل ـيــة إع ـ ـ ــادة ب ـنــاء
ُ
امل ـئــذنــة م ــن أن ـقــاض ـ ّهــا ،فـمــن املـنـتـظــر
ّ
عملية شاقة وطويلة .أنجز
أن تكون
«م ـك ـت ــب مـ ـم ــارس ــة م ـه ـن ــة ال ـه ـنــدســة
ف ــي جــام ـعــة ح ـل ــب» أخـ ـيـ ـرًا ال ــدراس ــة
ال ــازم ــة لـتــوصـيــف ال ـحــالــة الــراه ـنــة،
ودراس ـ ـ ـ ـ ــة م ـس ـق ــط ال ـ ـس ـ ـقـ ــوط ورس ـ ــم
الـحـجــارة وتقييمها .معظم حـجــارة
امل ـئــذنــة م ــوج ــودة ،واملــرح ـلــة الـتــالـيــة
من األعمال فرز الحجارة ،وهي وفقًا
لـخـبــراء اآلثـ ــار مـهـمــة شــاقــة وصعبة
ج ـ ـ ـ ـدًا .ومـ ـ ــن بـ ــن الـ ـصـ ـع ــوب ــات ال ـت ــي
ّ
تواجه عملية الفرز ،قلة اليد العاملة
املـ ّ
ـدربــة والخبيرة .بعد إنجاز الفرز،
يمكن البدء بترميم الحجارة ذاتها،
حيث تـعـ ّـرض بعضها للضرر بفعل
االنـهـيــار ،أو بفعل الـعــوامــل الجوية.
الحـقــا ،يمكن الـبــدء فــي إع ــادة البناء.
والخبر الجيد أن املئذنة موثقة بدقة
م ـت ـنــاه ـيــة ،م ــا يـجـعــل إع ـ ــادة بـنــائـهــا
بصورة مطابقة أمرًا ممكنًا.

«يونسكو» على الخط
ُ
تظهر منظمة اليونسكو اهتمامًا كبيرًا بمدينة حلب القديمة بوصفها أحد مواقع التراث العاملي .عقدت املنظمة
اجتماعًا فنيًا وتنسيقيًا موسعًا في بيروت مطلع الشهر املاضي بغية «وضع استراتيجية إلنعاش مدينة حلب،
واستعراض املبادرات الوطنية والدولية الحالية واملتوقعة ،واتخاذ قرار حول وضع إطار مشترك إلعادة تأهيل
التراث الثقافي ملدينة حلب وصونه» .يوضح مأمون عبد الكريم أن «االجتماع ّتم ً
بناء على طلب مديرية اآلثار
ّ ّ
ّ
واملتاحف» .ويؤكد لـ«األخبار» أن «العالقة بني الجهتني ممتازة ،واليونسكو لم تتخل عنا نهائيًا ،وتعاملت مع
ملف اآلثار السورية بمسؤولية وبعيدًا عن التسييس» .ووفقًا لعبد الكريم ،فقد كانت املنظمة «سببًا في تقديم
االتحاد األوروبي معونات ّ
مالية لدعم التراث الثقافي السوري ،رغم العقوبات الظاملة املفروضة على سوريا».
ً
ً
ويضيف «عندما تكون هناك حاجة إلى تدخل إسعافي يتدخلون فــورًا .فمثال ،قدمت املنظمة أخيرًا تمويال
ً
ّ
فوريًا وعاجال لترميم جسر قلعة حلب» .كذلك تبذل املنظمة جهودًا «في تأهيل الكوادر والدعم داخل سوريا
ّ
وخارجها ،إضافة إلى مالحقة ًلصوص اآلثار» .يوضح عبد الكريم أن «وضع حلب على قائمة يونسكو للمواقع
َ
املهددة (عام  )2013ليس عقوبة كما تم الترويج حينها ،بل هي خطوة لتوفير الدعم ودق ناقوس الخطر .املدينة
كانت مثل كثير من املواقع السورية تحت الخطر وفي خضم الحرب ،وال ينبغي أن نختبئ خلف أصابعنا».

مخاطر ومقترحات

ّ
يتحدث عدد من الخبراء عن صعوبات
ّ
كثيرة تواجهها عمليات الترميم وتهدد
بنتائج سيئة ما لم ّ
تتم مراعاتها .ومع
التشديد على عدم ذكر األسماء ،تشير
املصادر (من بينها من هو على تماس
ُ
مع خطط الترميم) إلى أن «أي خلل قد
تلحقه عمليات الترميم بأصالة املدينة
ُ
ال ـقــدي ـمــة ق ــد ي ـ ــؤدي إلـ ــى ك ــارث ــة تـكـمــل
مــا بــدأتــه ال ـح ــرب» .وتــوضــح امل ـصــادر
ّ
لـ«األخبار» أن من بني املخاطر «إيكال

13

هندسية ،وال يمكن أن يقوم بترميمها
م ـه ـنــدســون إن ـشــائ ـيــون ف ـقــط م ــن دون
الـنـظــر إل ــى بـعــدهــا ال ـتــاري ـخــي» .يقول
السيد لـ«األخبار» إنه «يجب أن يرافق
مهندسي الترميم باحثون تاريخيون،
وينبغي تشكيل لجنة إشــراف موسعة
ّ
تضم تاريخيني وإنشائيني جنبًا إلى
جنب ،مع مالحظة أن معظم الباحثني
في تاريخ املدينة ليسوا من أكاديميي
كليات الـتــاريــخ الجامعية ،بــل هــم من
ع ـ ـشـ ــاق امل ــديـ ـن ــة وم ـ ــن اخ ـت ـص ــاص ــات
مختلفة».

ال «سوليدير» في حلب

أي خلل قد تلحقه عمليات
الترميم بأصالة المدينة القديمة
قد يؤدي إلى كارثة
التنفيذ إل ــى جـهــات غـيــر خـبـيــرة بهذا
النوع من األعمال» .وتشير إلى «تصدي
جهة مثل «مؤسسة تنفيذ اإلنـشــاءات
ّ
العسكرية /متاع» لعملية إع ــادة بناء
مئذنة الجامع األمــوي ،وهــو أمــر يبدو
ّ
مغامرة محفوفة باملخاطر» .لكن مدير
ّ
اآلث ــار واملـتــاحــف يــؤكــد ل ــ«األخ ـبــار» أن
«ك ــل الـعـمـلـيــات تـتــم ب ــإش ــراف املــديــريــة
ّ
علمية مـتـخـصـصــة» .ويضيف
كجهة
ّ
«العمليات ستلتزم الحفاظ على هوية
املباني ومــراعــاة أدق معايير الترميم،
وتحترم القواعد العملية املعتمدة من
قبل اليونسكو ومنظمة إيكوم العاملية
وس ــائ ــر امل ـن ـظ ـمــات الـعـلـمـيــة املـعـنـيــة».
يشير الباحث عامر رشيد ّ
مبيض إلى
بعض األخطاء والتجاوزات التي بدأت
تعتري عمليات الـتــرمـيــم؛ ومــن بينها
العمل العشوائي في بعض املمتلكات
ّ
الخاصة ،وعدم تغطية أرضية الجامع
البدء بعمليات الترميم ،ما
األموي قبل ً
ّ
للتصبغ .ينتقد ّ
مبيض
يجعلها عرضة
عـ ــدم االس ـت ـف ــادة م ــن جـمـيــع ال ـخ ـبــرات
امل ـت ــواف ــرة ف ــي ح ـلــب ،واالق ـت ـص ــار على
أس ـمــاء بعينها .كـمــا ي ــرى ضـ ــرورة أن
تلعب نقابة املهندسني فــي حلب دورًا
أساسيًا في عمليات الترميم «نظرًا إلى
وجــود أعــداد كبيرة من ذوي الكفاءات
الـ ـع ــالـ ـي ــة وال ـ ـخ ـ ـب ـ ــرات ،وعـ ـ ـ ــدم وج ـ ــود
مهندسني في مديرية اآلثــار واملتاحف
بـحـلــب ،بــاسـتـثـنــاء مـهـنــدســن إداري ــن
ليسوا مــن ذوي الـخـبــرة» .أمــا الباحث
عــاء السيد فيقول «حلب القديمة هي
مـعـلــم تــاري ـخــي ول ـي ـســت م ـجــرد أبنية

ّ
يؤكد املدير العام لآلثار واملتاحف أن
ّ
التحدي األكبر هو «عودة حلب بألقها،
ال ب ـم ـجـ ّـرد دي ـك ــور شـكـلــي ع ـشــوائــي»،
وي ـض ـيــف «ل ــأس ــف ،ل ـيــس م ــن املـمـكــن
عودتها إلى ما كانت عليه تمامًا.
هـ ـن ــاك خ ـ ـسـ ــارة وق ـ ـعـ ــت ،ولـ ـك ــن عـلـيـنــا
أن نـ ـتـ ـش ــارك ف ــي ت ـخ ـف ـيــف وط ــأتـ ـه ــا».
ي ـ ـقـ ــول «ن ـ ـحـ ــن ب ـ ــأم ـ ـ ّـس ال ـ ـحـ ــاجـ ــة ال ــى
تـضــامــن جـمـيــع املــؤس ـســات الــوطـنـيــة،
ح ـكــوم ـيــة وغ ـي ــره ــا ،وإذا نـجـحـنــا في
ح ـشــد ال ـت ـضــامــن امل ـط ـل ــوب وال ـت ـع ــاون
الــدولــي ،يمكن إنقاذ أكثر من  %70من
حلب القديمة والـحـفــاظ على روحـهــا،
وبالتالي إبـقــاؤهــا على قائمة الـتــراث
ّ
ال ـ ـعـ ــاملـ ــي» .ي ــوض ــح أن «خ ـصــوص ـيــة
ح ـ ـلـ ــب ال ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــة تـ ـنـ ـب ــع م ـ ــن ك ــون ـه ــا
منظومة متكاملة بأسواقها ومبانيها
وم ـن ــاط ـق ـه ــا ال ـس ـك ـن ـي ــة ،وه ـ ـ ــذا يـجـعــل
التحدي أكـبــر ،وال بــأس إذا استغرقت
ً
األعمال زمنًا طويال» .يشير في الوقت
نـفـســه إل ــى بـعــض األع ـم ــال اإلسـعــافـيــة
التي ينبغي إنجازها استباقًا لـ«شتاء
ّ
ّ
إضافية
آخر قد يخلف تداعيات خطيرة
ّ
ويشدد الرجل
بسبب عوامل الطقس».
ّ
على أن حلب لن تكون مسرحًا لـ«تجربة
ت ـش ـبــه ت ـج ــرب ــة س ــول ـي ــدي ــر (ب ـ ـيـ ــروت).
سنتحاشى األخ ـط ــاء ال ـتــي وق ــع فيها
ســوانــا ،يـجــب أن نـقــدم تـجــربــة ريــاديــة
لـلـعــالــم ،ون ـحــول حـلــب إل ــى درس رغــم
مــآســي ال ـح ــرب ،وال ـس ــوري ــون قـ ــادرون
ً
على ذلك»ُ .يظهر ّ
الرجل تفاؤال بإمكانية
«تحويل تراثنا إلى مشروع للمصالحة
يجمع السوريني حوله» .يقول «أعتقد
أن املــراحــل القادمة تحمل بشائر خير
فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى دعـ ـ ــم دول ـ ـ ــي ت ــام
ملـ ــؤازرة حـلــب الـقــديـمــة رغ ــم العقوبات
والحصار االقتصادي ،وما يعنيه ذلك
من مشكالت وعوائق».

ما قل
ودل
«لو أحمل معي مكتبتي»...
ي ـ ـبـ ــدو واضـ ـ ـح ـ ــا ت ـع ـل ــق امل ـ ـغـ ــادريـ ــن
بأرضهم ،التي كما لو أنها شاركت
فـ ــي ل ـف ــظ امل ـه ــاج ـم ــن مـ ــع أب ـن ــائ ـه ــا.
الوضع االقتصادي الخانق
غير أن
ً
أسهم نهاية في قبولهم بالتسوية.
ووفــق الطبيب املصطفى ،فقد تعذر
ال ـع ـمــل ف ــي األرض ،ب ـعــد اسـتـشـهــاد
ك ـ ـث ـ ـيـ ــريـ ــن أثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء جـ ـنـ ـيـ ـه ــم م ــوس ــم
الــزيـتــون .ويـشــرح أن «األم ــم املتحدة
والهالل األحمر لم يكونوا منصفني
ف ـ ــي إدخـ ـ ـ ـ ــال امل ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات ،ب ـ ــل ك ــان
تـحـ ّـيــزهــم واض ـحــا ملنطقتي مضايا
والزبداني» .ويتابع« :طالبت بمواد
تخدير وحقن لوقف النزف أكثر من
 50مرة من دون جدوى .وكان البديل
التهريب وبأغلى األسـعــار" ،مضيفًا
أن "الـ ـ ــوضـ ـ ــع الـ ـطـ ـب ــي اآلن أفـ ـض ــل،
بـعــدمــا خ ــرج املــرضــى وامل ـصــابــون».

يبدي الطبيب رغبة بإخراج سيارته
ليحمل فيها مكتبته وبعض معداته
الطبية ،غير أن ذلك ممنوع .فيقول:
«سأحمل معي صورًا عائلية عمرها
أكـثــر مــن  30سـنــة ،وبـعــض الــوثــائــق
وج ــاءات األوالد (نتائج مدرسية).
ورغم استحالة العودة يومًا ،إنما لن
أفقد األمل أبدًا».

 800مفقود في تركيا!
يـ ـخـ ـتـ ـل ــف اإليـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ــى
الـبـلــدتــن مــن شـخــص إل ــى آخ ــر .ابــن
ال ـف ــوع ــة املـ ـم ــرض أحـ ـم ــد ال ـي ــوس ــف،
ال ــذي وص ــل إل ــى الــاذق ـيــة مــن مركز
جبرين في ريف حلب ،يرى استحالة
الـعــودة فــي املــدى املنظور .ويعي أن
وداع ـ ــه لـلـفــوعــة ك ــان األخـ ـي ــر .ســوف
يحاول الرجل االستقرار في املدينة
ال ـس ــاح ـل ـي ــة وط ـ ـ ـ ّـي ص ـف ـح ــة ال ــوج ــع
واملـعــانــاة ،وحـضــن طفله ال ــذي غاب

عنه فــي عمر العشرين يــومــا ،ليراه
الـ ـي ــوم وقـ ــد ب ـلــغ س ـن ـتــن وش ـهــريــن.
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول عـ ـ ــن تـ ـفـ ـجـ ـي ــر ال ـ ــراش ـ ــدي ـ ــن:
«أص ــابـ ـن ــا االرتـ ـ ـب ـ ــاك .ل ــم ن ـف ـه ــم ،هــل
أض ـح ـي ـن ــا أسـ ـ ـ ــرى؟ ومـ ـ ـ ــاذا س ـي ـكــون
مـصـيــرنــا؟ ...كــان هـنــاك حــرش قريب
مــن مـكــان الـتـفـجـيــر ،ومـعـظــم الـنــاس
هربت لالحتماء فيه ،ما جعل (أحرار
ال ـشــام) يـضــربــون طــوقــا حولنا بعد
ش ــائـ ـع ــات عـ ــن وجـ ـ ـ ــود ان ـت ـح ــاري ــن
إض ـ ــافـ ـ ـي ـ ــن ،قـ ـ ـب ـ ــل أن ن ـ ـ ـعـ ـ ــود إل ـ ــى
ال ـب ــاص ــات» .ووف ــق ال ـيــوســف ،قامت
ع ــدة س ـي ــارات إس ـع ــاف تــركـيــة بنقل
أعـ ـ ــداد م ــن ال ـج ــرح ــى ،لـيـعـلــم الحـقــا
ب ـن ـق ـل ـهــم إل ـ ــى مـ ـش ــاف عـ ـ ــدة ،أح ــده ــا
داخ ــل األراضـ ــي الـتــركـيــة .وي ـقــول إن
ع ــدد املـفـقــوديــن وامل ـتــوقــع وجــودهــم
فـ ــي ت ــركـ ـي ــا يـ ـق ــدر بـ ـ ـ  800ش ـخ ــص،
اط ـم ــأن ،أول م ــن أمـ ــس ،إل ــى وص ــول
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إلى جثامني لـ  12شهيدًا .فيما يقدر
ع ــدد الــواصـلــن إل ــى الــاذقـيــة بأكثر
من  300شخص.
ويبقى لدى نسرين حاج حسن ،في
غرفتها الصغيرة في وحدات حسياء
املــؤقـتــة ،تـســاؤالت ال إجــابــات عنها.
املرأة التي عاشت تغريبتها الثانية،
بعدما هجرت بيتها األول في إدلب،
ل ـت ـتــرك أرض ـه ــا وب ـي ــت عــائـلـتـهــا في
ال ـفــوعــة ،انـتـقـلــت املـ ــرأة ال ـحــامــل إلــى
حـسـيــاء م ــع طـفــاتـهــا ال ـث ــاث ،فيما
بـقــي زوج ـهــا فــي الـفــوعــة واستشهد
عـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن أق ـ ـ ــاربـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي ت ـف ـج ـي ــر
الـ ــراشـ ــديـ ــن .تـ ـق ــول املـ ـ ـ ــرأة ب ـح ـس ــرة:
« 4أي ــام مــن الـتـشــرد فــي جـبــريــن و3
أي ــام انـتـظــار فــي الــراشــديــن ،إضــافــة
إلــى يــومــن فــي حسياء .الـعــودة إلى
ال ـقــريــة أه ـ ـ ــون ...ال ـس ـنــة كـلـنــا زرع ـنــا
أراضـيـنــا رغــم القنص والـصــواريــخ.
من سيجنيها؟».

قال محافظ حمص طالل البرازي
لـ«األخبار» تعليقًا على الصور
التي انتشرت عن الظروف غير
اإلنسانية التي يعيشها من خرج
من البلدتين إن سبب الفوضى
هو عدم رغبة ّ
أي من الواصلين
إلى مركز جبرين في حلب،
بالبقاء ،ما أدى إلى إرسال أعداد
فائضة عن استيعاب الوحدات
السكنية المجهزة .وعن الحلول
اإلسعافية ،لفت إلى سرعة تأمين
إرسال  80عائلة إلى الالذقية وريف
دمشق ،لتبقى  35عائلة من
دون مأوى ،ما اضطر المحافظة
إلى تأمينهم في مدرسة كمركز
مؤقت .ووعد بتأمين هؤالء في
مساكن خاصة خالل  48ساعة.

