رؤيا حلبA Vision of Aleppo
الملخص التنفيذي
موجز
يعتمد نجاح" مختبر التصمممممي "على العقلية التي يواجه بها األشممممخا المبدعون المشمممما واالحتماالت :الرغبة في التعل من
الفشممم الثقة في قدراتنا اإلبداعية؛ التعاطف سممموا مع أعضممما الفريق اآلخرين أو مع األشمممخا الذين نقو بتطوير مقترحات
من الغموض والتناقض التفاؤ واإليمان بقدرتنا على تحسممين الظروف إلى حد ما
المشمماريع معه وألجله االلتزا باحتوا
على األق والرغبة في المحاولة ث المحاولة ث المحاولة مجددا .بنا على هذه األف ار ان مشمممرو " رؤيا حلب (A vision
)of Aleppoثمرة التعماون بين طالب المرحلمة الجمامعيمة في برنمام اإلبدا الفن والتغيير االجتماعي) (CASTفي جامعة
Brandeisومجموعة من المختصمممممممين في مجاالت تحوي النزا وحفظ التراث الثقافي والفنون والعم الثقافي والهندسمممممممة
المعمارية .ت تعريف الطالب من خال هذه العملية على الدور الذي يلعبه الحفاظ على التراث الملموس في تعافي الهويات
والمجتمع في بيئات المتعرضمة للعنف  .ما اسمتعرضمت العملية بش موسع الدور الذي يلعبه الفنانون والعاملون في مجا الثقافة
في من إعادة بنا الثقة عقب انتشممممار العنف وفي إشممممرا الناس في مجتمعات الشممممتات في التذ ر والتخي  .ما ان لمختبر
التصممي هدف أخر يعاد أهمية تعل الطالب أال وهو عصممف األف ار إليجاد اسمتراتيجيات مبت رة وملموسمة وقابلة للتنفيذ للتعافي
في مدينة حلب والتي يم ن مشار تها مع مشرو حلب(Aleppo project).
لقد انت حلب محور التر يز لوسممائ اإلعال التي تغطي الحرب واألزمة السممورية .مع وقف إطالق النار بدت وسممائ اإلعال
الغربية و أنها تقو بطرح خطوة نحو السممممممال .ول ن الواقع هو ذات اليأس والدمار على األرض (Chulov & Shaheen,
)2016يت تدمير اإلرث الثقافي واآلثار والذ ريات بشممم يومي من خال ت تي ات متنوعة تسمممتخدمها جميع األطراف .بدأت
عدة منظمات بالتقاط اإلرث الحضممماري الغني والحفاظ عليه وحمايته أو على األق إنشممما سمممجالت للصمممور المواد الصممموتية
المسممجلة والقصممم قب أن تُد َّمر .إال أن هذه المشممماريع عانت من عدد بير من العقبات ولذل فإنها تعيد النظر بشممم مسمممتمر
باسمممتراتيجيات جديدة ومبت رة من أج محاولة التقاط اإلرث الثقافي وحميته وإعادة اسمممتعادته ألسمممباب عديدة بما في ذل تعلي
الالجئين وأفراد المجتمعات في البلد المضمميف .في جامعة  Brandeisإعداد مختبر تصمممي رؤيا حلب من أج خلق مسمماحة من
التف ير االبت اري والتعاوني الذي من شأنه أن يؤدي إلى إنتاج أف ار مشرو ملموسة لمشرو حلب .هذا التقرير:




يعرض على القارئ مفاهي رئيسممية تجع مختبر التصمممي حيويّا هذه المفاهي مسممتمدة من مجاالت من الفنون والتغيير
االجتماعي واإلسعافات األولية لإلرث الثقافي في أوقات األزمات.
يصف منهجية عم مختبر التصمي .
يسلط الضو على التوصيات التي برزت.

األطر النظرية من مجا الثقافة الفنون والتغيير االجتماعي
ت إنشمما مختبر تصمممي حلب بنا على ال الجانبين النظري والعملي المنبثقات عن مجا تحوي الصممرا باإلضممافة إلى الفنون
والتغيير االجتماعي .لقد استندنا إلى األطر التالية:


التصور األخالقي رعاية ألربع قواعد:
ّ
 oخلق مساحات إلبدا اآلخرين.
 oتحم مخاطر الوصو والتعرض لألعدا والخصو وغيره .
 oتذ ّر الترابط واالعتماد على الغير.
 oزر الفضو حو الطبيعة المتناقضة لألشيا التي تبدو في البداية متعارضة.






المصااااااالح عملية تدريجية إلعادة بنا الثقة عقب فترة العزلة في العالقات بما في ذل إعادة أنسممممممنة اآلخرين
ومعالجة المظال وتجاوز المرارة والوجع وتخ ّي مسممممتقب
وممارسمممة الحداد على الخسمممائر ومشمممار ة القصممم
أفض .
التقليل من مخاطر الضرر.
وجود فاصال النفوذ بين الفن والمجتمع وهو إطار مصممم لتسممهي التواصم بين الفنانين وباقي العاملين في التغيير من
خال تر يز االنتباه على الدينامي يات االجتماعية والسمممممياسمممممية (السمممممياق وآثار التداخالت القائمة على أسممممماس فني)
باإلضممافة إلى التحوالت التي تدخ ضمممن مجا الجمالية والمسمماحات المش م لة من العملية االبداعية .يدعو هذا اإلطار
لالنتباه إلى ما يلي:
 oالمصادر غير المستغلة في القدرة على الصمود.
 oطبيعة التحوالت في المعتقدات المواقف القي الوعي عالقة الناس مع العناصمممممر المجردة إلى آخره ...التي
تحدث في الفضا اإلبداعي
 oالعمق السمممممعة واإلبدا لتل التحوالت التي تحدث ضممممممن المجا اإلبداعي وترتد إلى المجتمع بما فيها مدى
وصمممو المشممماريع وطبيعة التحوالت في وعي وعالقات وتصممممرفات أفراد المجتمع باإلضممممافة إلى المشممممار ين
والشهود والحضور.

إن األف ار المش لة من خال األطر األربع المطروحة ساهمت في تش ي مخبر التصمي باإلضافة للتوصيات التي أنتجتها.
المفاهي األساسية من اإلسعافات األولية من أج اإلرث الثقافي في أوقات األزمات
إن الحفاظ على التراث الثقافي لديه القدرة على توحيد الناس المنقسمممين بفع الحروب وال وارث ما أنه يوفّر الشممعور باالنتما
من خال الذ ريات المشممتر ة والممارسممات االجتماعية والثقافية ما أن التراث المادي وغير المادي يرتبطان ارتباطا وثيقا معا .
يرتبط الوصممممو إلى التراث الثقافي بحق حرية التعبير وحرية المعتقد الديني وحرية التف ير والحرية االقتصممممادية مما يسممممم
يجسم د التنو وهو ما يشم أ بر خطر
بالحصممو على حق تقرير المصممير والتماسم االجتماعي .فاإلرث الثقافي بجميع أش م اله
مّ
أثنا حاالت الطوارئ المتداخلة الصممراعات الحديثة غالبا ما ترتبط بسممياسممة الهوية والحصممرية العرقية أو األصممولية الدينية
(انظر Celine Yvonne, Ethics for an Emerging Field, pg. 14. To be published, Brandenburg University
.)Press: March 2017
تطالب اتفاقية الهاي  1945الدو المشممممممار ة بالتقيد بالمعايير التي تحمي الممتل ات الثقافية أثنا النزاعات المسمممممملحة وذل
باإلحجا عن التعدي عليها .في غالب األحيان يت تدمير الهوية -أو التطهير الثقافي -من خال تدمير التراث الحضمماري باعتباره
أو أسممممملحة الحرب مما يؤج الصمممممرا ويعرق المصمممممالحة والحوار .يهدف إطار عم مشمممممرو اإلسمممممعاف األولي لإلرث
الحضمماري في زمن األزمات ) (FACإلى دم م ون التعافي الثقافي بالمنظومة العنقودية للعم اإلنسمماني بما يتوافق مع المعايير
االنسممانية المتمحورة حو االنسممانية والحياد وعد االنحياز واالسممتقال وبضمممان اسممتجابة مرت زة على الناس والمواقف الشمماملة
واحترا التنو والسممياق المحلي .ت تضمممين جوانب إطار العم هذا في مختبر التصمممي لضمممان الحصممو على توصمميات شمماملة
ومر زة على الناس وتحتر التنو الذي يفرضه السياق.
رعاة المشرو والجهات المشار ة
تمت استضافة مختبر التصمي لمشرو رؤيا حلب من قب وحدتين مختلفتين في جامعة Brandeis


المممجمممما الممممدراسمممممممي المفرعي في (اإلبممممدا الفن والتغيير االجتممممماعي) Creativity, the Arts, and Social
) Transformation (CASTوهو برنممممام أ مممماديمي ت إطالقممممه من قبمممم برنممممام (بنمممما السمممممممال والفنون)



 Peacebuilding and the Artsومقره (المر ز المدولي لألخالقيمات العمدالمة والحياة العامة International
.Center for Ethics, Justice and Public Life.
(متحف الوردة للفنون) The Rose Art Museum

قاموا بالعم بالتزامن مع مشممممرو حلب The Aleppo Projectومقره بودابسممممت في )مر ز الصممممرا والتفاوض والتعافي (
Shattuck Center on Conflict, Negotiation and Recovery
يهدف مشمرو حلب إلى معالجة ثالثة قضمايا )1 :يف يسمتطيع المانحون مساعدة أولئ الذين يحاولون النجاة وسط الدمار بش
أفض م و يف تسممتطيع هذه المسمماعدات إعادة بنا المجتمعات بالتوازي مع إعادة بنا المدن؟  )2يف يسممتطيع الالجئون إيصمما
أصمممواته حو ما سممميحدث لمدنه بينما يوازنون الحاجة إلعادة إنشممما مجتمعات أ ثر صمممحة؟  )3ماذا نسمممتطيع أن نتعل من
عمليات إعادة اإلعمار األخيرة في مدن مث بيروت و ابو وسممماراييفو؟ إن المبدأ الجوهري هو دع الناس وخاصمممة الالجئون
والنسا منه الذين يت إقصاؤه عادة من عمليات اتخاذ القرار حو المساعدات وإعادة اإلعمار في الحصو على صوت.
شم المشار ون على










روبرت تيمبلر) (Robert Templerمدير مر ز الصرا والتفاوض والتعافي مشرو حلب .
الح شعار  (AlHakam Shaar),زمي  CCNR,مشرو حلب .
ري لبابيدي  (Rim Lababidi),مهندسة معمارية ,من أص حلبي .
ايل ايرتور ( Eylem Erturk) ,مدير في أنادولو ولتور ( Anadolu Koltur),منظمة الفنون التر ية .
ريسممتين بار ر ( Kristin Parker) ,نائب مدير ,متحف روز آرت  ( Rose Art Museum),مسممتجيب أو لإلرث
الثقافي
مادهاوا باليهابيتيا  (Madhawa Palihapitiya),مسممممممماعد مدير ,الم تب الجمهوري للتعاون العا ,خري جامعة
برانديس (Brandies
جان ويلبورن ساب  (Jane Wilburn Sapp),فنان في المقر .
دان فيلدمان  (Dan Feldman),نائب الرئيس للتخطيط المؤسسي ,برانديس – (Brandis).
ميريا مار يوللو لوبيز  (Myriam Marcuello-Lopez),شممادي شممي صممراف  (Shadi Sheickh Saraf),هاو ه
زيسملير  (Hauke Ziessler),ماجسمتير في التعايش و الصمرا . -طالب غير متخرجين و مسماعدون من است ماينر
(CAST).

المنهجية
إن منهجية مختبر التصمممي تجلب مختلف الدوائر الجماهيرية المتعلقة بمش م لة ما أو قضممية أو احتمالية ما إلى حوار إبداعي من
توسمممع االحتماالت .ت تصممممي
أج تصممممي بُنى أو عمليات أو تعبيرات من شمممأنها أن تح المشممم الت أو تفض النزاعات أو ّ
مختبر تصممممي ) (CASTإلشمممرا الطالب والخبرا في تمارين تهدف إلى مجتمعات أ ثر عدال وسممملمية ومرونة وأ ثر نبضممما
بالحياة.
احتوى مشمممرو " رؤيا حلب "على العديد من الخبرا ذوي المعرفة الواسمممعة بمدينة حلب والمعرفة بالفنون والتصممممي والتغيير .
ذل باإلضممافة إلى الميسممرين وطالب المرحلة الجامعية والدراسممات العليا في جامعة(  Brandeisانظر صممفحة  9لالطال على
الالئحة ال املة للمشممار ين ).يتطلب التف ير بالتصمممي ثالثة عناصممر أسمماسممية وهي العم الجماعي وآلية التصمممي ومسمماحة عم
تشمار ية  (D-Forge Bermen, 2016).ما أن مفتاح النجاح هو جع الجانب اإلنسماني من ح المشما حجر األسماس للعملية
(Dorst, 2011).ت القيا بمختبر التصمممي من خال ثالثة جلسممات امتدت منها على ثالثة سمماعات وذل ضمممن المادة ذات
الرمز  CAST 150bوهي :مدخ إلى اإلبدا والفنون والغير االجتماعي.

ت التر يز في الجلسممة األولى على بنا خبرات المشممار ين من خال العروض التقديمية ومناقشممة المقاالت األدبية .أما في الجلسممة
مجموعة بتناو سمممممؤا واحد من
الثانية فقد ت تقسمممممي الطالب بعد انتها العرض التقديمي إلى أربعة مجموعات وقامت
األسئلة الموجودة أدناه وذل بدع من الميسر وخبرا أخرين






ما الذي يم ن فعله اآلن أثنا الحرب الناشمبة للحفاظ على الذ ريات؟ يف يم ن لهذه األنشمطة أخذ السمرديات المتباينة
والمتنافسة واالنقسامات بين الجماعات بعين االعتبار؟
يف يم ن للمواطنين المحليين والفنانين المشمممار ة في عمليات بنا السمممال في مرحلة ما بعد الحرب؟ ما هي اآلليات
والمنصممات التي يم ن تصممورها حاليا؟ يف يجب لهذه اآلليات والمنصممات أن تأخذ بالحسممبان االنقسممامات وانعدا الثقة
بين المجتمعات؟
يف يم ن جع الوصممو إلى اإلرث الحضمماري والذ ريات مم نا بالنسممبة للناس الذين ت تهجيره والذين سمموف يت
تهجيره ؟ يف يم ن تصمي هذه األنشطة بحيث تسه عملية إعادة بنا العالقات ما بين المجتمعات؟
يف يم ن للفنون والثقافة المشمممار ة حاليا وفي مرحلة ما بعد الحرب بدع الناس إلعادة بنا الثقة بينه ليعملوا سممموية
على إعادة بنا المدينة؟

قامت المجموعات في الجلسممة األخيرة بتقدي عروض إبداعية قصمميرة إلى اثنين من الخبرا الذين شممار وا بش م
الخبرا بالرد على ف رة واالطال على النماذج مع المشار ين.

افتراضممي .قا

التوصيات
قد مخبر تصمممي رؤيا حلب قد أربع توصمميات واسممعة ذات صمملة بالفنون والثقافة وإعادة إعمار المدينة واقترح خطوات عم
صلة في صلب التقرير
مم نة ل منها .هذه األف ار مف ّ
 .1الحفاظ على إمكاني الذاكرة
في المدن التي مزقتها الحرب مث مدينة حلب قدر بير من اإلرث الحضمممماري قد ت تدميره .من أج إعادة إعمار مدينة
رنانة حضمممماريا في المسممممتقب يجب أن تُتّخذ خطوات من أج حماية ذا رة اإلرث الثقافي الملموس وغير الملموس اآلن
بالرغ من اسممممتمرار العنف .وأنشممممطة الحماية هذه يم ن أن تأخذ حيزا من التنفيذ داخ سممممموريا وفي مجتمعات الالجئين
والمغتربين على حد سوا .
الخطوة العملي  :1توثيق اإلرث الحضمممماري (البيئة والتحف والتسممممجيالت والفن والموسمممميقى وما إلى ذل ) للمدينة عن
طريق األفال والصور.
الخطوة العملي  :2إنشممما قاعدة بيانات تفاعلية سممموا انت متصممملة باألنترنت أو ال لت ون مصمممدر مفتوح حيث يسمممتطيع
المغتربون والالجئين والسم ان المحليين داخ سموريا تحمي جميع ملفاته ( بما في ذل الصمور والمقاطع الصوتية والمقاطع
الفيديو والمقابالت الشفهية وما إلى ذل .
الخطوة العملي  :3جمع قائمة مصمممادر من دراسمممة حاالت لمنصمممات بنا لمشممماريع أخرى بوعي حيث يم ن أن يت تقاسممم
الذ ريات.
الخطوة العملي  :4إعداد مشممممممماريع مدرة للدخ في مجتمعات المغتربين والالجئين ذات صمممممملة بالعم باإلرث الثقافي
والتراث الشفهي.
 .2إعادة تخيل وبناء المدين :

حو الدمار الهائ الذي طا المدينة المسمماحات العامة التي انت م انا لالحتفا والثقافة في السممابق إلى محفزات للصممدمات
والدمار .من المه أثنا عملية إعادة خلق المدينة تخي ما سممممت ون عليه المدينة وتذ ر ما انت عليه على حد سممموا .لذل
فإنه من الضممروري ربط األبنية الجديدة بما هو متجذر في ذ ريات المجتمعات لما انت عليه وذل بالتوازي مع تلبية حاجة
المتجمع المحلي للبنى التحتية .ع هذه المساحات العامة تصب مجددا مر زا للعالقات بين المجتمعات واالحتفا بالجماعة.
الخطوة العملي  :1إطالق مهرجان في المسمممماحات العامة حو موضممممو إعادة إعمار مسمممماحات التجمع المدمرة .يم ن
إدراج محاور أخرى الطعا والموسيقى والحرف التقليدية العابرة للحدود.
الخطوة العملي  :2تطوير المرا ز المجتمعية والمساحات اإلبداعية.
الخطوة العملي  :3إنشا مرا ز تدريب مهنية لتطوير المهارات المحلية وضمها إلى عملية إعادة اإلعمار.
 .3االعتراف بوجود الصدم ومعالجتها من خالل الفنون والثقاف
تعم الصممدمة الالحقة واآلثار المحسمموسممة من قب مختلف أصممحاب العالقة في الصممراعات أو الحروب على إعاقة الحوار
المفتوح وتشممم عثرة في طريق إعادة البنا والمضمممي قدما .ال يم ن بنا الثقة في حا وجود صمممدمات غير معالجة .لذل
فإنه من الضممممروري خلق المسمممماحات والفر الالزمة للضممممحايا لمعالجة مسممممببات الصممممدمة واالسممممتشممممفا وذل في ال
المجتمعات ذات الطابع الموحد والمتعدد على حد سممممموا .تشممممم الفنون والثقافة مصمممممادرا مميزة للمبادرات الهادفة إلى
االستشفا من الصدمات.
الخطوة العملي  :1اسمممممتخد المتاحف الوطنية والمجموعات الثقافية الموجودة السمممممتعراض الفنون واإلرث الحضممممماري
المشتر وخلق مساحات لممارسة طقوس الحداد والحوار وتخي المستقب .
الخطوة العملي  :2اجمع القصممممم باسمممممتخدا محطات اليوتيوب وذل اللتقاط أغاني وقصممممم وقصمممممائد الالجئين في
مجتمعات الشمتات .ق باإلضما ة على التعابير التي تعبر عن األحزان ب رامة بدون التشمجيع على التشمبث بسمرديات الضحية .
ق بمقاربة التعابير بطرق تعترف بمعاناة الناس من األطراف.
الخطوة العملي  :3أطلق مشممممماريع العالج عن طريق الفن ومجموعات األطفا األيتا وغيره من األطفا الذين فقدوا
أفرادا مهمين من أسممره .ق باسممتخدا تقنيات ومقاربات العالج عن طريق الفن في هذه المجموعات لدع الحداد والتخل
من الصدمات.
 .4إعادة بناء الثق
ما أن إعادة بنا النصممب المادية والبنى التحتية هي عملية مهمة فإن العم على إعادة بنا الثقة هو بنفس األهمية حيث يسممتطيع
الناس من المجتمعات المتعا سممممة التعاون إلعادة البنا وتزداد احتمالية شممممعور أصممممحاب العالقة باألمان والسممممال .يجب تنفيذ
التوصمممميات الثالثة السممممابقة بطريقة تأخذ بعين االعتبار اختال الثقة واحتمالية البد بإعادة بنا الثقة منذ مرحلة التخطيط .يم ن
تصمي عمليات الحفاظ على الذ ريات وتخي المستقب ومعالجة حاالت الصدمة بحيث تسه عملية إعادة بنا الثقة.
ممور
الخطوة العملي  :1بنا العالقات عن طريق التداخالت بين العداوة والثقافة للمسممماهمة في الحفاظ على الذا رة وإعادة تصم ّ
المدينة وعندما ت ون الفرصة متاحة تسمية المشا النفسية الموجودة.
الخطوة العملي  :2اسممممتخدا مشمممماريع المسممممرح والفن في األما ن العامة لخلق فر
الطائفية.
الخطوة العملي  :3خلق مخي للشباب يُدار من قبله يتي الفر

لحوار بنا ومنفت ومعالجة الصممممدمات

للتسلية باإلضافة للتدريب المهني والتعافي من الصدمات

الخطوة العملي  :4إشرا أفراد من جميع أطراف النزا يعملون معا من أج إنتاج مشرو إرث شفهي.
االستنتاج
إن الطالب واألعضمما االخرين في مجتمع ) (Brandiesالذين شممار وا في" رؤيا حلب "شممعروا بشممرف المشممار ة في مشممرو
من هذا المجا وبهذه األهمية مث إعادة إعمار مدينة حلب .إن العم على مخبر التصمممممي جعلنا أقرب إلى معاناة شممممعب حلب
وإلى التدمير الذي أصمماب نوزها الحضممارية .برغ ذل عم الطالب بجد لفه اإلرث الثقافي للمدينة ودينامي يات الصممرا فه
يدر ون أنه غربا ومبتدئين ما أنه على ثقة بأن التوصمميات سممتؤخذ بعين االعتبار .إذا ثَبُت أن إحدى األف ار التي ت تطويرها
في هذه الورشة انت مفيدة للمسؤولين عن إعادة إعمار حلب فإنه سي ون شرف لنا أننا قد ساهمنا فيها.

الملحقات
.I
.II
.III
.IV
.V

قائمة بجميع الوثائق المتاحة
المالحظات المسجلة في اجتما .
مجموعة مختارة من عم الطالب وأف ار عن جلسات مختلفة.
صور مخبر التصمي .
قائمة المصادر المستخدمة من قب الطالب واألوراق التمهيدية المستخدمة للميسرين والطالب.

