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برنامج احلفاظ على القالع
تفتخر �سورية بامتالكها جمموعة مذهلة من املواقع الأ ثرية التي يعود تاريخ بع�ضها � إىل الأ لف
الثامن قبل امليالد ،غري �أن الرتاث الغني ميكن له �أي�ض ًا �أن يكون عبئ ًا عندما تواجه احلكومات
مع�ضلة تكاليف الرتميم واحلفاظ الكبرية .ففي عام  ،1999طلبت احلكومة ال�سورية من م� ؤ�س�سة
الآغا خان للثقافة امل�ساعدة يف ترميم ثالث قالع وهي قلعة �صالح الدين ،وقلعة م�صياف ،وقلعة
حلب .وت�شتهر امل� ؤ�س�سة التي �أ�س�سها �صاحب ال�سّ مو الآغا خان يف العام  1988ب�أنها واحدة من
�أبرز امل� ؤ�س�سـات العاملـة يف جمـال احلفـاظ علـى املواقـع التـاريخيـة يف العالـم .كمـا �أن م� ؤ�س�سـة
الآغا خان للثقافة تعمل يف عدد من املواقع يف العامل الإ�سالمي من القاهرة � إىل مايل ومن �أفغان�ستان
� إىل زجنبار وذلك من �أجل حتقيق التوازن املنا�سب بني تطوير ال�سياحة واحلفاظ على املواقع
وكذلك بني التنمية وحماية الثقافة.
وبناء عليه فقد مت التوقيع على اتفاقية تعاون مع املديرية العامة للآ ثار واملتاحف يف �سورية عام
 .1999وان�سجام ًا مع املقاربة التي تتبنّاها م� ؤ�س�سة الآغا خان للثقافة يف تنمية املناطق والتي
تطبّقها يف م�رص وباك�ستان و�أماكن �أخرى من العامل ،تعمل امل� ؤ�س�سة مبوجب هذه االتفاقية �أي�ض ًا
على حت�سني املناطق املحيطة بالقالع.
خالل املرحلة الأ وىل من ال�رشاكة ،تركّز العمل على ثالثة جماالت رئي�سة :وهي احلفاظ على القالع؛
وتدريب موظفي ا آلث��ار واحلرفيني املحليني وبناء القدرات االحرتافية من خ�لال املمار�سات
احلديثة (�أثناء تنفيذ م�شاريع احلفاظ على املواقع)؛ وتطوير خطط � إعادة ا�ستخدام القالع ،مبا
يف ذلك �أنظمة الإدارة واال�ستثمار ال�سياحي يف البنية التحتية للزوّار مثل مراكز الزوّار واملمرّات
و� إ�شارات الداللة � ،إلخ.
ويف حني تنوّع نطاق �أعمال احلفاظ يف كل موقع من املواقع املذكورة � ،إال �أنه قد جرى ربط �أعمال
احلفاظ يف كل واحد منها ب�شكل وثيق مع ت�أمني التنمية االجتماعية واالقت�صادية ،ال�سيما من
خالل � إن�شاء بنية حتتية �سياحية منا�سبة ثقافي ًا وبيئياً ،كما هي احلال يف املواقع الأ خرى يف العامل
الإ�سالمي حيث تعمل م� ؤ�س�سة الآغا خان للثقافة.

قلعة حلب ،حيث قامت م�ؤ�س�سة ا آلغا خان للثقافة
ب�إعادة ت أ�هيل أال�سوار وع��دد من أالب��راج وجم ّمع
الق�رص أاليوبي.

الغالف :منظر جوي لقلعة �صالح الدين

وقد جرى ا�ستكمال املرحلة الأ وىل بنجاح عام  .2007ويف �شهر �أيار/مايو  2008مت ا�ستكمال
�أعمال حت�ضري «مراكز الزوّار» يف القالع الثالث .كما ّمت االنتهاء من حت�ضري دليل ال�صيانة يف كل
قلعة على حدى .ويف عام  ،2007نُ�رش كتاب بعنوان «قالع القرون الو�سطى يف �سورية بني ال�رشق
والغرب» وكذلك دليل لقلعة حلب .ويف عام  ،2008جرى طباعة دليلني لقلعتي م�صياف و�صالح
الدين.
قلعة حلب
يف العام  ،2000بد�أت م� ؤ�س�سة الآغا خان للثقافة م�رشوع ًا للحفاظ على قلعة حلب مُركز ًة على ثالثة
عنا�رص مرتابط ٍة تاريخي ًا وعمرانياً .حيث ت�ضمّنت تلك العنا�رص اجلدران اخلارجية والداخلية
للقلعة وجممّع الق�رص الأ يوبي الذي ميثّل ب�أر�ضياته الرخامية الف�سيف�سائية اجلميلة ومدخله
املنقو�ش ب� إتقانٍ �رصح ًا �أ�سا�سي ًا لفن العمارة الإ�سالمية.
ويف �أثناء ا�ستكمال م� ؤ�س�سة الآغا خان للثقافة لأ عمال � إعادة ت�أهيل �أق�سام من جدران القلعة وعدد
من الأ براج واملجمّع الأ يوبي يف عام  ،2007ك�شفت امل� ؤ�س�سة مناطق وا�سعة من البنى العثمانية
وحافظت عليها .كما قامت برتميم الثكنة العثمانية ،حيث جرى تطويرها لتُ�ستخدم كمركز للزوّار
يت�ضمّن كافيترييـا وغرفة لعر�ض فيلم ي�رشح تاريخ القلعة .كما ا�ستكملت م� ؤ�س�سة الآغا خان
للثقافة ممرّات ال�سياح و� إ�شارات الداللة .وعملت على ترميم اخلزان وال�ساتورة الأ يوبيني وت�أثيث
متحف جديد يف م�ستودع ال�سالح وال�برج  .42ورغ��م �أن م� ؤ�س�سة ا آلغ��ا خان للثقافة قد موّلت
معظم امل�رشوع � ،إال �أن �صندوق الأ وابد العاملية ( )World Monuments Fundقد موّل بع�ض
م�شاريع احلفاظ.

قلعة م�صياف
تعد قلعة م�صياف هي الأ �صغر والأ ق��ل �شهر ًة بني املواقع الثالثة .وهي تتمو�ضع على حافة بلدة
م�صياف القدمية� ،ضمن بيئة طبيع ّي ٍة خالب ٍة على �سفوح �سل�سلة اجلبال ال�ساحلية .ورغم �أن � إن�شاءها
يك�شف عنا�رص تعود � إىل العهد البيزنطي وعهود �أخرى � ،إال �أن الكثري ممّا تبقّى قد بٌني يف ظل حكم
�سنان را�شد الدين يف القرن الثاين ع�رش امليالدي.
وعندما بد�أت م� ؤ�س�سة الآغا خان للثقافة الرتميم ،كان اجلزء الأ �سا�سي الأ على للقلعة �سليم ًا � إىل ح ِّد
كبري ،على الرغم من الأ ذى الذي حلق به نتيجة الهجمات امل�سلحة والزالزل .ويف الع�رص احلديث،
ا�ستخدم �سكّان البلدة القلعة كمكان للإقامة وتربية املاعز .وقد طرحت البيوت الع�شوائية املبنية يف
الطريق � إىل القلعة عدة حتديات  ،و بعد ذلك مت تق�سيم املنطقة � إىل قطاعات وح ّل النزاعات القائمة
على ا�ستخدام الأ را�ضي وعمليات الإن�شاء غري املنظمة وم�س�ألة ما ينبغي احلفاظ عليه وكيفية القيام
بذلك.
وقد بد�أت م� ؤ�س�سة الآغا خان للثقافة ترميم القلعة يف العام  2000وذلك يف ق�سم من ال�سور اخلارجي
املنهار جزئياً .و لذلك فقد كان من ال�رضوري � إعادة بناء جزء من ال�سور جلعله �سليم ًا من الناحية
الإن�شائية ،با�ستخدام حجارة مطابقة للأ �صل �أخذت من مقلع قريب .ويف مطلع العام � ،2001رشع
بالعمل بربنامج �شامل لتعزيز وترميم البنية ب�أكملها ،حيث مت و�ضعه بالت�شاور الوثيق مع املديرية
العامة للآ ثار واملتاحف .وقد انتهى العمل بالربنامج خالل العام .2007
ومن الناحية املادية ،فقد اقت�رص التدخل على �أعمال احلفاظ الدقيقة� ،أي على تعزيز الأ جزاء املتهدّمة
لوقف تدهورها ،وعند ال�رضورة ،متّت عمليات � إعادة تعمري حمدودة لتفادي خطر االنهيار .كما جرى
ت�أمني ح ّد �أدنى من البنى التحتية للزوّار لزيارتهم �ضمن املوقع ،مبا يف ذلك � إ�شارات الداللة ولوحات
املعلومات والإ�ضاءة وحت�سني � إمكانية الو�صول للقلعة ،حيث كان الهدف منها احلفاظ على ال�سالمة اقت�رص العمل يف قلعة م�صياف على أ�ع�م��ال احلفاظ
الأ �سا�سية للموقع كمعلم �أثري ،مع م�ساعدة الزوّار كي ي�ستفيدوا �أكرث ما ميكنهم من الزيارة.
الدقيقة ،أ�ي تعزيز أالج���زاء املته ّدمة ل��وق��ف عملية
وبالإ�ضافة � إىل احلفاظ على القلعة ،عمل امل�رشوع على حت�سني ال�سياق العمراين ،بهدف احلفاظ على
البقايا التاريخية ملدينة م�صياف القدمية املتاخمة للقلعة وحت�سينها ،ورفع م�ستوى الأ �سواق ومناطق
�سري امل�شاة يف مركز املدينة القدمية و� إن�شاء مرافق �أكرث جذب ًا للزوّار.
كما ّمت تنفيذ م�رشوع � إعادة ت�أهيل ال�سوق املحلية يف املدينة وامل�سمّى «ال�سوق ال�صغري» بالتعاون مع
مالكي املتاجر وال�سلطات املحلية .وجرى تنفيذ عدد من م�شاريع � إعادة الت�أهيل الأ خرى يف املدينة
لإقامة جمموعة فاعلة من الن�شاطات لت�شجيع ال�سيّاح على البقاء لفرتة �أطول يف املدينة والتجوّل
بداخلها.
وكما هو احلال يف القاهرة و�سمرقند ودلهي وزجنبار ،فقد قامت م� ؤ�س�سة الآغا خان للثقافة �أي�ض ًا
بدعم وحت�سني �أنظمة البناء احلالية .وقد تعزّز هذا اجلهد من خالل منح م�ساعدة جمانية يف الت�صميم
ملالكي الأ را�ضي ومالكي البيوت الذين ينوون التعمري يف املنطقة املركزية .حيث جرى حت�ضري عدد
من م�شاريع � إعادة الت�أهيل التجريبية للأ بنية احل�سا�سة بغية الرتويج لت�صاميم جديدة معدّلة داخل
املدينة.
و� إ�ضافة � إىل ذلك ،فقد جرى تطوير مفهوم � إ�سرتاتيجي للتخطيط العمراين بغية حل امل�شاكل املتوقّعة
يف ا�ستخدام الأ را�ضي حول القلعة وللحيلولة دون التعدّي على القلعة – حيث �أن الهدف من هذا
الإجراء هو احلفاظ على ما يتوقّع �أن يكون حمرّك ًا اقت�صادي ًا رئي�سي ًا للمدينة يف امل�ستقبل.
قلعة �صالح الدين
تقع قلعة �صالح الدين يف أ�ع��ايل �سل�سلة اجلبال ال�ساحلية على بعد  24كيلومرت ًا � إىل ال�رشق من
الالذقية .وهي تقوم يف حميطٍ طبيع ٍّي خالب حيث تنت�صب �شاخم ًة على قمّة تلة بني واديني �سحيقني
حماط ًة بغابةٍ .ويعود تاريخ القلعة كما هو حال العديد من املواقع يف �سورية � إىل العهد الفينيقي

تدهورها ،وعند ال�رضورة ،متّت عمليات �إع��ادة تعمري
حمدودة لتفادي خطر االنهيار .يف حني ا�سنهدف العمل
يف «ال�سوق ال�صغري» �إعادة الت أ�هيل العمراين يف البلدة،
من خالل القيام بان�شاءات جديدة بني أالبنية القائمة.

«�إننا نتط ّلع �إىل كيفية حتقيق نتائج اقت�صادية من
ترميم أالبنية التاريخية وا�ستح�ضار معارف جديدة
وخلق معارف جديدة والتي ميكن ا�ستخدامها عندئذ
من قبل املجتمعات كي تتطور  ،وتتغيرّ �إيجابيي ًا...
ما آ�مل بتحقيقه هو مفهوم أ�ن هذه املواقع التاريخية
هي حم ّركات اقت�صادية واجتماعية ذات طاقة كامنة.
هي لي�ست جم ّرد ممتلكات تاريخية جامدة م�شلولة،
بل ممتلكات ميكنها أ�ن تق ّدم �إ�سهاماتٍ �إىل نوعية حياة
النا�س الذين يعي�شون يف تلك أالماكن ».
ال�سمو ا آلغا خان،
�صاحب ّ
كواالملبور ،ماليزيا2007 ،

(مطلع الأ ل��ف الأ ول قبل امل�ي�لاد) .ومعظم ما بقي م�شاهد ًا منها اليوم يعود تاريخه � إىل �أيام
ال�صليبيني الذين احتلوا املوقع حوايل �سنة  1100ميالدية� .أما الأ �سوار ال�صليبية فقد �صدعتها
جيو�ش �صالح الدين يف �شهر متوز/يوليو من العام  .1188وحتمل القلعة ا�سمها احلايل ن�سب ًة
رص
لذلك االنت�صار .وعلى مدار املئة عام التي �أعقبت ذلك ،قام احلكام امل�سلمون ببناء جامعٍ وق� ٍ
منيف وحمامات يف و�سط جممّع القلعة � إ�ضافة � إىل � إ�شادة مدر�سةٍ.
ٍ
� إن هذه الأ ق�سام الأ يوبيّة واململوكيّة هي التي وقع عليها اختيار م� ؤ�س�سة الآغا خان للثقافة للقيام
ب�أعمال الرتميم فيها ،حيث بد�أت هذه الأ عمال يف العام  1999مب�سح �شامل للموقع .ويف العام
 ،2000بدئ برتميم اجلامع ومئذنته واملدر�سة املجاورة .وكان زلزا ٌل مدمر قد ت�سبب بتحطيم
قمة املئذنة ممّـا �أدى � إىل انهيارهـا جـزئياً ،وهكـذا فقـد قـام فـريـق م� ؤ�س�سة الآغا خان للثقافة ببذل
جهد كبري لتوثيق موقع كل حجر ،وقام ببطء بتفكيك القمّة ومن ث ّم � إعادة بناء املئذنة با�ستخدام
احلجارة الأ �صلية واحلجارة الأ خرى املوجودة يف املوقع لت�شكيل بنية م�ستقرة وثابتة.
كما مت معاجلة عدة م�شاكل يف املدر�سة واجلامع .فكال البنائني كانا م�ستقرين � إن�شائياً ،غري �أن
املراحل املتعاقبة من الإ�صالحات احلديثة با�ستخدام مواد غري مالئمة كانت قد غيرّ ت الن�سيج
التاريخي وت�سبّبت ب� إيذائه .وحيث كان الأ مر جمدياً ،جرت � إزالة التداخالت احلديثة بعناية ومن
ث ّم جرى � إ�صالح اجلدران وال�سقوف والأ �سطح وت�شطيبها با�ستخدام مواد وتقنيات مطابقة لتلك
التي وظفها احلرفيون الأ �صليون يف الع�صور الو�سطى ،بحيث بدت الأ بنية ظاهرة دون ما يقلّل من
�ش�أن طابعها التاريخي .وقد ا�ستكملت عملية الرتميم بنجاح يف خريف العام .2005

ترميم امل�سجد والق�رص يف قلعة �صالح الدين ،وهما
م�رشوعان قامت بهما م�ؤ�س�سة ا آلغ��ا خ��ان للثقافة
با�ستخدام مواد وتقنيات مطابقة لتلك املوظفة من قبل
احلرفيني يف الع�صور الو�سطى.

م�شروع حميط قلعة حلب
ترتكزاملرحلة الثانية من هذه امل�شاريع على العمل الذي ا�ستكمل بنجاح يف املرحلة الأ وىل ،كما �أنها
تربطه بالبيئة العمرانية الأ و�سع .بد�أت املرحلة الثانية يف العام  2006وتركّزت ب�صورة رئي�سية
على املركز العمراين ملدينة حلب يف حميط قلعتها .وت�ضمّنت امل�شاريع التي جرى تطويرها بتعاون
وثيق مع مديرية املدينة القدمية يف حلب ت�صميم ال�ساحات املفتوحة حول مدخل القلعة و� إن�شاء
منطقة للم�شاة و� إعادة تخطيط حركة املرور والإ�ضاءة .وا�شتمل دور م� ؤ�س�سة الآغا خان للثقافة يف
امل�رشوع على هند�سة املناظر الطبيعية يف ال�ساحات املفتوحة حول حميط القلعة ،مبا يف ذلك ترميم
جدران اخلندق اخلارجي املحيط بها .ويجري التخطيط حاليا ًمل�شاريع اجتماعية للأ حياء ال�سكنية
الفقرية يف املناطق املجاورة.
كما لعبت م� ؤ�س�سة الآغا خان للثقافة �أي�ض ًا دور ًا بارز ًا يف و�ضع خمطط تنظيمي وحت�ضري درا�سات
مف�صلة لكامل منطقة حميط القلعة ،وهو جهد قام به عدد من ال�رشكاء مبا يف ذلك املجل�س البلدي يف
ّ
حلب والوكالة الأ ملانية للتعاون التقني (.)GTZ
وكما هي احلال يف الأ ماكن الأ خرى التي تعمل فيها م� ؤ�س�سة الآغا خان للثقافة فقد تلقّت امل�ساعدة
من وك��االت أ�خ��رى يف �شبكة ا آلغ��ا خان للتنمية .ففي حلب ،قامت وكالة ا آلغ��ا خان للقرو�ض
ال�صغرية بتوفري القرو�ض لإعادة ت�أهيل امل�ساكن يف املدينة القدمية منذ عام ( 2007كما تعمل
وكالة الآغا خان للقرو�ض ال�صغرية مع برنامج القرى ال�صحية ،وهي � إحدى مبادرات احلكومة
ال�سورية ،يف �أكرث من اثني ع�رشة قرية �صحية يف عفرين و� إعزاز وم�سكنة).

هند�سة املناظر الطبيعية ومناطق امل�شاة التي أ�ن�شئت
م ��ؤخ��ر ًا أ�م ��ام قلعة حلب هما ج��ز ٌء م��ن امل�رشوع
أالو�سع للمحيط.

ملزيد من املعلومات حول �شبكة الآغا خان للتنمية �أو وكاالتها ،يرجى زيارة املوقع التايل على �شبكة الإنرتنت:
www.akdn.org

