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اليوم األول:  الثالثاء 7 آذار / مارس 2023

تسجيل الحضور 9:30 - 9:00

كلمة ترحيبية

أمل غزال، عميدة كلية العلوم االجتامعية واإلنسانية، معهد الدوحة للدراسات العليا

غسان الكحلوت، مدير مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين

كلمة افتتاحية

عبد الوهاب األفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا

كلمة مفاهيمية

نور الله منوَّر، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه، معهد الدوحة للدراسات العليا

9:45 - 9:30

محارضة خاصة

فاطمة حسن السليطي، مديرة إدارة التعاون الدويل، مكتب الرئيس التنفيذي، متاحف 

قطر

 جهود متاحف قطر يف إعادة إعامر الرتاث الثقايف بعد النزاع يف منطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا

10:00 - 9:45

الجلسة األوىل: إغاثة الرتاث الثقايف: قطر، والعامل

مديرة الجلسة: أمل غزال، معهد الدوحة للدراسات العليا، قطر

ستيفن إيربت - مكتبة قطر الوطنية، قطر: جهود مكتبة قطر الوطنية للحفاظ عىل الرتاث 

الوثائقي يف املنطقة العربية والرشق األوسط )مركز اإلفال اإلقليمي - مرشوع حامية(

جوان دينجوال ماكفريت - جامعة كوبنهاغن، الدمنارك: جهود اليونسكو إلعادة إعامر 

مواقع الرتاث الثقايف

11:00 - 10:00

اسرتاحة قهوة 11:15 - 11:00
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الجلسة الثانية: العواطف والتأثري ومامرسات التعايف من خالل الرتاث الثقايف 

بعد النزاع

مديرة الجلسة: أنيت لوسيك - جامعة شيفيلد، اململكة املتحدة

سارينا ويكفيلد -  جامعة ليسرت، اململكة املتحدة: الرتاث العالجي بعد النزاع يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا

بول نيوسون - الجامعة األمريكية يف بريوت، لبنان، روث يونغ - جامعة ليسرت، اململكة 

املتحدة: قضايا وتحديات إرشاك املجتمعات املحلية يف اآلثار والرتاث األثري بعد النزاع

عامر عزوز - جامعة أكسفورد وجامعة إسكس، اململكة املتحدة: إعادة إعامر سوريا يف 

املنفى

12:45 - 11:15

اسرتاحة غذاء 13:45 - 12:45

الجلسة الثالثة: الذاكرة املتنافسة عليها وإعادة إعامر الرتاث الثقايف

مديرة الجلسة: فرح عرييض، معهد الدوحة للدراسات العليا، قطر

كريج الركن، إينا رودولف - كلية امللك اللندنية، اململكة املتحدة: الذاكرة والعنف وإعادة 

اإلعامر بعد النزاع: إعادة تخيّل املوصل

جرويا باديسكو - جامعة كونستانز، أملانيا: إعادة تشكيل الحيز املكاين، إعادة تشكيل 

الذاكرة: الجهات الفاعلة الدولية وإعادة اإلعامر بعد النزاع من بريوت إىل البلقان

جيهان سليم - جامعة ليدز، اململكة املتحدة: املشاركة يف إنتاج الذاكرة: رؤية الشباب 

ملايض بريوت املتنازع عليه

منري صبيح أفاقي - الجامعة التقنية التشيكية يف براغ، التشيك: ذكريات جامعية لكنها 

منقسمة: إمكانات العامرة التذكارية ملا بعد الحرب يف حلب، سوريا

15:15 - 13:45

اسرتاحة قهوة 15:30 - 15:15
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الجلسة الرابعة: الجندرية واألقليات وإعادة إعامر الرتاث الثقايف

مدير الجلسة: إسامعيل ناشف - معهد الدوحة للدراسات العليا، قطر

ياسمني الخرضي - الجامعة الربيطانية يف القاهرة، مرص: وكالة املرأة الرشق أوسطية 

يف الحفاظ عىل الرتاث الثقايف غري املادي

إليانور تشايلدز - جامعة ديكني، أسرتاليا: تقاطع الجندرية والتدمري املتعمد للرتاث 

الثقايف

دوماجوي كربان - جامعة يف رييكا، كرواتيا: تأثري إعادة اإلعامر عىل الرتاث الثقايف 

اليزيدي والالجئني

17:00 - 15:30

محارضة رئيسية

مدير الجلسة: نور الله منوَّر – زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه، معهد الدوحة للدراسات العليا

 كيارا دي تشيساري - أستاذة دراسات الرتاث - جامعة أمسرتدام، هولندا

الرتاث: تشكيل قوة الدولة )ما بعد( االستعامرية وتفكيكها

19:00 - 17:30
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اليوم الثاين:  األربعاء 8 آذار/ مارس 2023

الجلسة الخامسة: الرتاث الثقايف الفلسطيني وسياسة الدولة االستعامرية

مدير الجلسة: عصام نصار - معهد الدوحة للدراسات العليا، قطر

غطاس صايغ - مجلس مقاطعة أغدر، الرنويج: الرتاث الثقايف يف فلسطني بني الفوىض 

السياسية والتزوير املمنهج لألدلة

مكارم الجمل - جامعة كولومبيا، الواليات املتحدة األمريكية: ذكريات مرنة يف صياغة 

"االختالط":  مكان مواقع الرتاث الثقايف يف تصور املدينة "املختلطة"

حامد سامل - جامعة بريزيت، فلسطني: حامية الرتاث األثري الفلسطيني يف ظل 

االستعامر

10:30 - 9:00

اسرتاحة قهوة 10:45 - 10:30

الجلسة السادسة: إعادة إعامر الرتاث الثقايف بعد النزاع يف العراق

مدير الجلسة: حيدر سعيد - املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، قطر

عمر جسام - جامعة املوصل، العراق: إدارة الرتاث الثقايف يف مناطق النزاع: املوصل 

منوذًجا

أندرو بيرتسن - جامعة ويلز، اململكة املتحدة: إعادة تأهيل قلعة هيت: دور الرتاث 

الثقايف

بيجان روهاين - جامعة أكسفورد، اململكة املتحدة: الرتاث الثقايف املنيس يف الحروب 

املطّولة: دراسة حالة الحرب العراقية-اإليرانية )1980-1988(

محمد حسن خاين - جامعة اإلمام الصادق، إيران: إعادة اإلعامر بعد الحرب كوسيلة 

للدبلوماسية الثقافية: املبادرة اإليرانية إلعادة إعامر األماكن املقدسة يف العراق

12:30 - 10:45

اسرتاحة غذاء 13:30 - 12:30
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الجلسة السابعة: إعادة إعامر الرتاث الثقايف بعد النزاع يف ليبيا

مدير الجلسة: سانسوم ميلتون - مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين، قطر

نور الله عبد الزايد فالديومليلوس، جامل بوساعة - جامعة قطر، قطر: تأمالت يف 

االستمرارية والتغيري من أجل التعايف بعد النزاع يف مركز مدينة بنغازي التاريخي

محمود هدية، أحمد مسعود - دائرة اآلثار الليبية، ليبيا: مرشوع حامية الرتاث يف صرباتة: 

تطوير منهجية جديدة لتقييم تأثري تبادل إطالق النار عىل املرسح الروماين

 أورورا هام - جامعة أمسرتدام، هولندا: قيم وثقافة َمن؟ دراسة يف سياسة االتحاد 

األورويب بشأن إعادة اإلعامر

15:00 - 13:30

اسرتاحة قهوة 15:15 - 15:00

الجلسة الثامنة: إعادة إعامر الرتاث الثقايف بعد النزاع يف سوريا

مدير الجلسة: مروان قبالن - املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، قطر

كريستني كوسا - جامعة دلفت للتكنولوجيا، هولندا: تطوير مقاربات إعادة إعامر املباين 

التاريخية يف مدينة حلب القدمية

ديانا صالحيه - الجامعة التقنية التشيكية يف براغ، التشيك، سعيد السيد - جامعة 

براندنبورغ للتكنولوجيا يف كوتبوس، أملانيا، ليىل زيبار - جامعة لوفن، بلجيكا، جامعة 

براندنبورغ للتكنولوجيا يف كوتبوس، أملانيا: إعادة( معايرة الرتاث: قراءة تحوالت حّي 

الجديدة بعد النزاع يف حلب، سوريا

توماس ريتشارد - جامعة كلريمون أوفريين، فرنسا: الحفاظ عىل الرتاث كأداة إلضفاء 

الرشعية من خالل وسائل اإلعالم الروسية

باتريك ميشيل - جامعة لوزان، سويرسا: إعادة اإلعامر االفرتايض بعد النزاع يف تدمر: 

أخالقيات التعامل مع األرشيف

17:00 - 15:15

اسرتاحة قهوة 17:15 - 17:00

جلسة ختامية 17:45 - 17:15

عشاء ختامي 21:30 - 19:00
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“بني حلب واملوصل”

معرض عن تدمري الرتاث يف سوريا والعراق

ــا مــا تــؤدي إىل إحــداث أرضار ودمــار كبــري للــرتاث  الحــروب، الّنزاعــات املُســلحة، واملجــازر الجامعيــة غالبً
ــوز  ــىل الرم ــذا ع ــتمل ه ــع. يش ــاق أوس ــىل نط ــي ع ــرتاث العامل ــة وال ــة والدول ــراد واألم ــادي لألف امل
ــة مثــل دور العبــادة واملكتبــات، املواقــع األثريَّــة والــرتاث الضخــم. مُيكــن للهجــوم عــىل الــرتاث  الثقافيَّ
ــًدا ويهــدف إلزالــة ذاكــرة الجامعــة املُســتهدفة، وهــو مــا مُيكــن تصنيفــه عــىل  املــاّدي أن يكــون ُمتعمَّ
أنــه »مجــزرة ثقافيَّــة«، لكــن كذلــك ميكــن أن يكــون غــري ُمتعّمــًدا إذا نتــج عــن وضــع نــزاع حــاّد يف مناطــق 

قريبــة ملواقــع تــراث ثقــايف.

ــرة منــذ عامــْي 2003  مُيكــن اعتبــار حالــة العــراق وســوريا ُمشــابهة نتيجــة ملــا عانتــاه مــن نزاعــات ُمدمِّ
ــزاع بحيــاة مئــات اآلالف ونــزوح املاليــني يف الداخــل  يف العــراق و2011  يف ُســوريا، أودى عقــد مــن الّن
ــة منــذ 2003. مــن بعــد  ــة وطائفيَّ ويف املهجــر. يف العــراق، كان هنــاك فــوىض ُمتصاعــدة وديكتاتوريَّ
ــكال  ــار ل ــوت والّدم ــب امل ــش« جل ــام »داع ــراق والش ــالميّة يف الع ــة اإلس ــم الدول ــإّن تنظي ــام  2004 ف ع
ــالم  ــائل اإلع ــن وس ــايل م ــامم ع ــىل اهت ــازت ع ــة ح ــة البرشيّ ــن أن الحصيل ــم م ــىل الرغ ــنْي. ع املُجتمع
والعمــل األكادميــي إال أن كال الرصاعــنْي تســبًّبا يف خســائر هائلــة للــرتاث الثمــني مــن العصــور القدميــة 

ــالميّة. ــيحيّة واإلس ــور املس ــى الُعص وحت

حلــب واملوصــل مثــاالن عــىل »الدمــار الثقــايف« يف ســوريا والعــراق. كل مــا تبّقــى مــن موقــع الــرتاث 
العاملــي ملدينــة حلــب القدميــة هــو أكــوام مــن الحطــام. ِظــّل مــن الــرتاث الغنــّي الــذي كانــت تُقّدمــه 
ــات  ــراق ويف أوق ــوريا والع ــرب يف س ــل الح ــل. قب ــن املوص ــل ع ــول املث ــن ق ــة، ومُيك ــة العامليَّ املدين
ــا. اليــوم، ال تــزال املدينتــان تتبعــان مســارات  ــا ومعامريَّ ــا وُجغرافيَّ االزدهــار، اتّصلــت كال املدينتــني تاريخيَّ
ُمتشــابهة، ولكــن هــذه املــرة يف الدمــار املُشــرتك و »التطهــري الثقــايف«، باإلضافــة إىل مواقــع أخــرى 

ــابقة. يف العــراق وســوريا تدمــرت يف الســنوات السَّ

يف آذار/ مــارس 2023، سيُســلّط معــرض »بــني حلــب واملوصــل« الضــوء عــىل دمــار الــرتاث الثقــايف يف 
ولتــني. ســوريا والعــراق ويعرضــه مــن خــالل مــادة ُصوريّــة مــن كال الدَّ

االفتتاح

التاريخ: 7-8 آذار/ مارس 2023

املكان

معهد الدوحة للدراسات العليا، املبنى الثقايف

املُنظم

نور الله منور، معهد الدوحة للدراسات العليا


