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 تمهيد:
في منتصف سبعينات القرن الماضي، وصل الباحث الفرنسي "جان كلود دافيد " إلى حلب، يدفعه شغفه 

استقر "جان كلود دافيد" في حلب لفترة طويلة، قدم خاللها مجموعة  فيها. المدينة القديمةالستكشاف مجاهل العلمي 
من أهم الكتب التوثيقية حول تاريخ المدينة وتخطيطها العمراني وصروحها التاريخية المميزة، باإلضافة إلى العديد 

ت التحوالت التي طرأت تفاصيلها، وشمل لطويلة في معرفةمن المقاالت والتقارير التي نشرها معتمدًا على خبرته ا
على نسيج المدينة التاريخي في بداية القرن العشرين، والعوامل التي أثرت بها نتيجة هجرة السكان األصليين منها، 

لبحث في حلب" الذي نتناوله اآلن با ودخول المركبات وتقنيات الحضارة الحديثة إليها. ويعتبر كتابه " سويقة علي
 في تاريخ نشوء وتطور هذه المحلة. فاته التي تعمقتمن أهم مؤل

عندما بدأ "جان كلود دافيد" دراسته حول محلة "سويقة علي"، كان أبرز ما لفت انتباهه وجود مجموعة من 
نسبيًا،  القصور التاريخية المميزة على محورها الرئيسي، المعروف بين السكان المحليين باسم "السويقة" بحالة جيدة

ها إلى العصور الزنكية والمملوكية والعثمانية، مما دفعه للتعمق في البحث حول التحوالت يعود تاريخ بنائوالتي 
التي طرأت عليها، وخاصة أن كتب المؤرخين، تثبت أن هذه المنطقة كانت آهلة بالسكان منذ العصر الهلنستي، 

 ًا.ولربما شهدت تواجدًا سكنيًاقبل هذا التاريخ أيض

خسارة كبيرة في منتصف القرن الماضي، بعد تطبيق المخطط التنظيمي الذي سويقة علي لتعرضت محلة 
، والذي اقترح شق الطرق العريضة ضمن المدينة م(1954)أعده مخطط المدن الفرنسي "أندريه غوتون" في عام 

 ي أدت إلى تدميراإلسالمية، والتالقديمة لمرور المركبات، دون التفكير في خصوصية النسيج المعماري للمدن 
جزء من أهم المباني الموجودة ضمن سويقة علي، مثل حمام الواساني األثري، الذي يرجع المؤرخون تاريخ بنائه 
إلى عصر النبي إبراهيم "عليه السالم"، باإلضافة إلى الكثير من المباني التي دمرت بشكل جزئي أو كامل، على 

صل ما بين الجامع األموي الكبير ومحيط قلعة حلب، الوزير، الذي ي شارع "طلعة خان طرفي الشارعين  الجديدين؛
وشارع "المتنبي" المعروف باسم بشارع السجن، واللذين اخترقا محلة سويقة علي، وكانت المحصلة تمزيق محلة 

 "سويقة علي" إلى ثالثة أقسام.

التي عاشتها ، في ظل الظروف يقة علي في حلب"هذا البحث هو محاولة إلعادة كتابة ما يحتويه كتاب " سو 
(م، وأدت إلى خسائر 2016 – 2012المنطقة، بعد انتهاء الحرب األهلية العنيفة فيها والتي استمرت منذ عام )

هائلة في نسيجها وعمائرها، وخاصة أن الشوارع الجديدة التي مزقتها في القرن الماضي، تسببت مرة أخرى في 
، حيث كانت هذه الشوارع جبهات قتال، دارت فيها أعنف منها ماري المتبقيمن النسيج المع خسارتها لجزء كبير

الهجمات الحربية واالشتباكات الميدانية، وتعرضت مبانيها للقصف العنيف، وامتألت واجهاتها بآثار الرصاص 
 والقذائف، كما تم تفجير العديد من األنفاق  تحتها على فترات متتالية.

 

 

، بدأت بالعمل على هذا البحث بناء على طلب الدكتور عبد م (2019عام ) ة شهر حزيران منفي نهاي
، الذي كلفني مشكورًا بالعمل عليه، وإجراء الدراسات الالزمة لتوثيق أثار الحرب على البنية الهيكلية ذالرزاق معا

دافيد في كتابه، دراسة  المميزة التي ذكرها جان كلودلمحلة "سويقة علي"، مع دراسة تفاصيل الوضع الراهن للمباني 
لذلك، قمت بجوالت ميدانية متكررة على المنطقة المدروسة، أجمع فيها المستجدات، وألتقط  رية وآثاريه.معما

الصور، وأجري مقارنة بينها وبين ما يتواجد لدي من معلومات قديمة ووثائق جمعتها من مصادر مختلفة سواء 
ين بأحد األبنية في الشريحة المدروسة الذين كانوا في فترة ما مهتمؤرخين، أو من بعض المهندسين من كتب الم

لسويقة علي، أو من المديريات الرسمية المعنية بالمنطقة، وأخذ موافقات لتسهيل دخولي إلى األماكن التي تم 
 إغالقها بعد الحرب.

لدهشة هي ندرة مات المطلوبة، وما أصابني باكانت رحلتي شاقة جدًا في سبيل الحصول على المعلو  
يرية ومد ,األوقاف،و اآلثار والمتاحف، من مديريات الوثائق التي لدى الجهات الحكومية المختصة، المعلومات أو 

، مشاريع تأهيلية للمدينة القديمة على عدة( GTZوكالة األلمانية للتعاون التفتي)حلب القديمة التي عملت مع ال
قتًا طوياًل، وكانت المفاجأة كبيرة بسبب ية واالتصاالت التي تستغرق و ت مجموعة من الموافقات الرسموالتي تطلب

قلة الدراسات والرفع األثري لديهم، حيث كان أرشيفهم يقتصر على بعض المخططات القليلة والقديمة جدًا ومصورة 
 بتقنية سيئة للغاية.

ينة حلب القديمة في سبعينات أما أرشيف مخططات الرفع األثري الذي قدمه لهم الباحثون الذين وثقوا مد 
د دافيد، وهاينز جاوبة، جيهان تات، وغيرهم من الباحثين المميزين، وثمانينيات القرن الماضي، من أمثال جان كلو 

ة تلفها بالمياه التي غمرت المستودعات، فهي حسب قولهم؛ إما ضاعت بسبب الحرب أو احترقت أو فقدت نتيج
بقين لديهم لمصالح شخصية. لهذا جاء البحث ثمرة مجهودي المتواضع عليه، أو سرقتها من قبل الموظفين السا

عتمدة بشكل أساسي على المعلومات والمخططات الهندسية الموجودة في كتاب " سويقة علي في حلب"، واألرشيف م
 ضوع.الذي جمعته حول هذا المو 

واء بالمخططات الهندسية أو الدراسات وفي الختام، أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم بإغناء هذه الدراسة، س
هيل بعض المباني في فترة ما قبل الحرب، أو مخططات توثيق الوضع الراهن لبعض السابقة التي أجريت إلعادة تأ

"لين دويدري"  المعمارية  ، وأخص بالذكر السيدة المهندسةاً الغنية تاريخيًا وأثري المباني الموجودة ضمن هذه المحلة
 إلى اللغة اإلنكليزية.أجزاء هذا البحث ترجمة الوصف التاريخي لبعض التي ساهمت ب

 

 المهندسة المعمارية: ثريا زريق
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 كجزء هام من مدينة حلب التطور التاريخي والتخطيطي لمحلة سويقة علي-1
 

 
 

 
 
 

 
                                                           

الميالدي، أعيد تسمية الباب المعروف بباب اليهود، وأصبح يعرف باسم باب  العهد األيوبي، في نهاية القرن الثاني عشرفي  -  1
 النصر.

م(، ويبدو 600يمتد محور سويقة علي، من بدايته من باب النصر وحتى نهايته في سوق البالط )الصابون( بطول يقدر حوالي )-  2
 امة متنوعة، سكانية وعقارية، وتجارية.أنه كان دومًا ذو فعاليات ه

 كان المحور الرئيسي األهم للمدينة، هو المحور المستقيم الممتد ما بين مدخل سوق الزرب، قرب قلعة حلبن وباب انطاكية. - 3
، ذكر نقاًل عن مؤرخ حلب 71الطباخ، محمد راغب، إعالم النبالء في تاريخ حلب الشهباء، الطبعة األولى، الجزء األول، صفحة  -  4

كانت مأهولة حين أقام فيها النبي إبراهيم )عليه السالم(، وذكر في موضع آخر أن حمام الواساني األثري،  "ابن العديم" أن مدينة حلب

 
 موقع ونشأة محلة سويقة علي  -1-1

لقديمة )داخل األسوار(، وشمالي غربي ي القسم الشمالي من المدينة اتقع محلة سويقة علي في حلب، ف
قلعتها، على محور يتعامد مع شبكة األسواق الرئيسية )المدينة(، يصل ما بين بين سوق البالط )سوق الصابون(، 

  .الشمالية أحد أهم أبواب حلب ،1وباب النصر الذي كان يعرف باسم باب اليهود

األهم بالنسبة للمدينة كان محورًا رئيسيًا في المدينة، إال أنه لم يكن  2ة عليسويق محور على الرغم من أن
من حيث مواقع السلطة  ،رمزًا للسلطة والقوة والثراء ، واعتبرهامًا في تكوين المدينة القديمة لعب دوراً  ولكنه ،3ككل

واألعيان والتجار، كما قامت عليه  فيها، خاصة في العصور المملوكية والعثمانية، وأنشئت عليه قصور الحكام
ة، واألبنية الوقفية الدينية والذرية الضخمة، كما تميز بوفرة أقنية المياه المارة من خالله، الخانات التجارية المملوكي

 وتنوع الخدمات الموجودة ضمنه.  ومساحة مبانيه،، تاريخياً  حجم حركة المرور ضمنه، وغنى مواقعهو 

أورده المؤرخون، يعود إلى العصر ، قديم جدًا، وأول ذكر له، كما 4ةالبشري في هذه المحلإن تاريخ االستيطان 
، وهي 5ق.م.( أطلق عليها اسم بيرويا 333الهلنستي، فعندما استولى اإلسكندر األكبر على مدينة حلب عام )

ينة على نسق باقي المدن المد تخطيط، بحيث تم المدينة الثانية التي تحمل هذا االسم بعد مدينة بيرويا اليونانية
 جات السكان الجدد فيها.لتتسع الحتيا اليونانية،

بعد وفاة االسكندر األكبر، قسمت امبراطوريته بين قادته إلى عدة دول، كان من نصيب سلوقوس األول 
سلوقس  استمر كاتور القسم الذي يضم بالد الشام وبالد ما بين النهرين، وهكذا تشكلت اإلمبراطورية السلوقية.ني

وفق تخطيط شطرنجي الذي وضعه ، مدينة "بيرويا" موقعنفس في  مدينة هلنستيةفي تأسيس وتوسعة النيكاتور 
 .ق.م.( 286 – 301استمر بناء المدينة من )و   6"ميلتوس هيبوداموس" الشهير المهندس اليوناني

سويقة علي، والذي هدم في خمسينات القرن الماضي، كان يحتوي على جرن بازلتي أسود كان يستخدمه النبي إبراهيم الموجود في محلة 
 وم من أقدم آثار تلك المحلة..لالغتسال، فلربما كان حمام الواساني المهد

، وبقيت حلب تحمل هذا االسم طيلة العصور المقدونياإلسكندر  المقدوني والد فيليب الثاني اسم مسقط رأس، هو (Beroeaبيرويا ) - 5
 .اليونانية والرومانية والبيزنطية

ن اإلغريق، أصبحت أفكاره أساسًا (، أهم وأشهر معماري ومخططي المدHippodamus of Miletusميلتوس هيبوداموس ) - 6
 معتمدًا لتخطيط المدن اليونانية ثم المدن الغربية القديمة.

 موقع محلة سويقة علي في مركز مدينة حلب القديمة

 م(2000رسم وتعديل: ثريا زريق فوق مخطط الكاداسترو )
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كثيف في محلة "سويقة تيطان بشري وجد أول اس ، أنه في القرن الثاني عشر قبل الميالد،والجدير بالذكر
 ،، وأمرهم بممارسة التجارة وإعمار القلعة7أحضر سلوقس نيكاتور اليهود إلى مدينتهعلي" الحالية، وذلك عندما 
أحياء فيها أقام اليهود غربي مدينته الجديدة، )موقع محلة سويقة علي الحالية(، و  -ومنحهم أرضًا تقع شمالي 

وعلى المحور الذي يصل ما بين شمال شرق األسواق  المسورة،ب الشمالي من المدينة منفصلة لهم، على الجان
ثالثة معابد يهودية، األول هو فيها الحمامات العامة، وبنوا فيها  أنشأوا، 8القديمة )المدينة( وحتى باب النصر

، والثالث خارج 9الحّيات(هو كنيس مثقال )جامع  الكنيس الكبير )كنيس صفرا( المعروف في حي البندرة، والثاني
 . وال تزال هذه المعابد موجودة حتى اآلن.  البلدة القديمة

في أواخر العصور القديمة، كانت بيرويا عاصمة سوريا، وثاني أكبر مدينة سورية بعد أنطاكية، وثالث أكبر 
عت الحياة فيها تحت ار تس، و عدد سكان شمال سوريامدينة في العالم الروماني، وشهد العصر الروماني زيادة في 

، وحققت ازدهارًا اقتصاديًا وبالتالي الرفاهية المادية لسكانها، الذي الخامس قبل الميالدحكم البيزنطيين في القرن 
 انعكس على تطورها التخطيطي والمعماري.

ع الدين الجديد، ت الكنائس لتلبية أتبائنشوأ، تغيرت التركيبة الديمغرافية للسكان مع دخول الدين المسيحي إليها
م(، 540التجاري حتى عام )ت المديينة أبرشية أسقفية مسيحية في القرن الثاني الميالدي وتابعت ازدهارها وأصبح

 حيث تعرضت المدينة لالجتياح الفارسي، وتسبب بحرق المدينة بكاملها.

 

 

                                                           
، "في الدر المنتخب اليهود أن 77الطباخ، محمد راغب، إعالم النبالء في تاريخ حلب الشهباء، الطبعة األولى، الجزء األول، صفحة  -7

قرر عليهم الجزية التي أزالها شمعون بعد مائة وسبعين سنة. المنسوب إلى ابن الشحنة: يقيموا في المدينة التي بناها واضطرهم إلى ذلك و 
 أبي الريحان أحمد بن محمد البيروني في كتاب القانون المسعودي، في السنة الحادية والعشرين من حكم سلوقس، ألزم ....." )، نقاًل عن

د الملوك الرومانيين سنة إحدى وعشرين من جلوسه قبل والدة المسيح وفي تحف األنباء، لما استولى على انطاكية سلوقس وهو أح
ق.م.( جدد بناء مقدار النصف من مدينة حلب الذي كان قد انهدم، وهو الذي بنى القلعة على التل  312-بثالثمائة واثني عشرة سنة، )

دة للتجارة ويقيموا فيها، ورتب عليه دفع تكاليف أميرية، المشهور عند العرب أنه إلبراهيم الخليل، وأمر اليهود أن يترددوا على هذه البل
هم نصف ساعة طواًل. وكان لهم ضمن هذا البناء ثالث كنائس، أولها لم تزل عامرة إلى اآلن فاستوطنوها وكثر عددهم فبلغت مساحة دور 

معبد للمسلمين، كانت تدعى كنيس مثقال وهي معبدهم الكائن في محلتهم )كنيس البندرة أو كنيس صفرا(، والثانية عامرة أيضًا وهي 
مائة سنة، وجدد بناءها خليل بن ناتان كما هو مكتوب في حائطها بالقلم وتسمى اآلن جامع الحيات، وكانت عمارتها بعد ظهور المسيح ب

ا سوى بعض حروف العبراني واللفظ عربي ، والثالثة خارج باب النصر، عند جامع المدرسة في بادنجك، ولكنها درست ولم يبق منه
د ولذلك كانت تسمى مدينة األحبار، حتى أن عبرانية منقوشة على بعض حجارة هناك وفقدت منذ ثالثين سنة، وكان أكثر سكانها يهو 

 أحد أبوابها اسمه باب اليهود، واستمر على ذلك االسم إلى أن أتت الملوك األيوبية فغيرت اسمه وسمته باب النصر.

 سويقة علي لذي تتواجد به محلةفي ذات المكان ا -  8

، جامع الحيات أو 283بعة األولى، الجزء الرابع، صفحة الطباخ، محمد راغب، إعالم النبالء في تاريخ حلب الشهباء، الط - 9
م(، حكم قاضي القضاة كمال الدين بن الزملكاني بوجوب انتزاعها من أيديهم وجعلها 1327ه/ 727المدرسة الناصرية، في عام )

أصبحت تعرف باسم المدرسة رسة للمسلمين بعد أن ثبت أنها موجودة في أحياء المسلمين، وأمر الملك الناصر ببناء مئذنة لها، و مد
 الناصرية.

 حلب )بيرويا( في العهد البيزنطي 

 م 1941حلب، للمؤرخ الفرنسي سوفاجيه كتاب  المصدر:
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 الجوامعنيت وب ،مياإلسالأصبحت حلب تحت الحكم  م(،637عام ) السابع الميالدي في في بداية القرن 
المضماري،  مسجدالتي سميت "عمرية" نسبة إلى الخليفة اإلسالمي الثالث "عمر بن الخطاب"، منها،  والمساجد

ومع بداية العصر األموي، تطور شكُل المدينة وتغير حسب  الذي ال زال موجودًا على محور سوق الخابية.
التخطيطية الباقية، وخاصٍة في مركز المدينة النماذج  خالل االحتياجات الجديدة للسكان، وتجلى ذلك بوضوح من

الذي  الجامع األموي )الجامع الكبير(،فيها، وتم بناء  المعماري حيث أعيد تشكيل النسيج  ؛داخل منطقة األسوار
 .ة واحدة(المؤرخين يجزمون بأنهما كانا محليتبع لمحلة سويقة حاتم المالصقة لسويقة علي، )وإن كان بعض 

نوعًا من عدم االسالالالتقرار، م(، وعاشالالالت بعدها حلب 750اإلسالالالالمية إلى السباسالالاليين، في عام )تقلت الخالفة نا
وتفتت الدولة السباسالالالالالالالية، حيث أصالالالالالالالبحت حلب جزءًا من الدولة الطولونية ، من صالالالالالالالراع على السالالالالالالاللطة بين األمراء

 م(.944-941م(، ثم جزءًا من الدولة اإلخشيدية )905- 878)

عاصالالمة دولة  م(، وعاشالالت عصالالرها الذهبي، فأصالالبحت 1015-944لحمدانيين )عصالالر اإلى  حلبوصالاللت 
ألول مرة منذ زمن الحثيين، بعد أن تخلصت من التبسية الفاطمية، وتحولت حلب إلى مدينة عسكرية تعج بالجند، 

أهم  حت منأصالالالالالبكذلك  .خاضالالالالالتها مع الصالالالالالليبيين، وبنو مرداس، وقبائل بنو كلبالتي  نتيجة للحروب المسالالالالالتمرة
المراكز العلمية والثقافية في العالم اإلسالالالالمي، فكان لهذه النهضالالالة الثقافية والحضالالالارية أثر كبير ودور عظيم على 

سالالالالالاليف الدولة الحمداني بتشالالالالالالييد العديد من المسالالالالالالاجد، واهتم ببناء الحصالالالالالالون المنيعة  حيث قام .مدى قرون عديدة
دية ازدهارًا ملحوظًا في العديد من المجاالت، وظهرت قتصااة االوالقالع القوية لرد هجمات الروم كما شهدت الحي

العديد من المراكز التجارية المهمة فيها، كما ظهرت الصالالالالالالالالالالالالناعات العديدة ونشالالالالالالالالالالالالطت التجارة بحيث كانت القوافل 
 التجارية الضخمة تدخل من أبوابها متجهة نحو أسواقها الرئيسية.  

م( 962مدينة حلب في عام) 10بيزنطي نقفور فوكاسور المبراطتلقت حلب ضربة موجعة، عندما اقتحم اإل
 وتمكن من االستيالء عليها وخرب تحصيناتها وأسوارها، ودّمر أسواقها وأحياءها، ثم أحرقها.  

                                                           
  33األسدي، خير الدين وقلعه جي، عبد الفتاح رواس، تاريخ حلب وأسواقها، صفحة   - 10
ده منذ العصور الهلنستية ثم الرومانية القديمة، فهو قصر أعيد بناؤه وتشكيله مكان المطبخ العجمي حاليًا، يجزم المؤرخون على وجو  - 11

م(، سكن فيه مجد الدين بن الداية أخو نور الدين بالرضاعة، ثم 1128ع منصب ومقام ساكنه، في العصر الزنكي)عدة مرات ليتالءم م
م(، أصبح قصرًا للملك الظاهر غازي بن صالح 1183) م(، وفي العصر األيوبي1148أصبح دارًا للعدل في عهد نور الدين محمود )

عقوب الصاحب مؤسس مدرسة الصاحبية ثم انتقل في العصر المملوكي إلى أن نائب م( كان ملكًا ألحمد بن ي 1363الدين، وفي عام )
ت ملكيته لعائلة "بنو العجمي" م(، ثم أقام فيه آخر حكام المماليك في حلب " خاير بك"، ثم اننقل1498حلب "قصروه بن انيال" في عام )

ن عشر من أمالك التاجر الثري، وصاحب الوقف الكبير، الحاج الشهيرة في بداية العصر العثماني إلى أن أصبح إلى في القرن الثام
 موسى األميري.

خالل حكم السالجقة ثم الزنكيين، في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميالدي، لعبت مدينة حلب دورًا 
م والصليبيين في القرون الوسطى، كما بدأت باستثمار موقعها الجغرافي، كنقطة إلسالبين اأساسيًا في المواجهة 

 .حققت ازدهارًا اقتصاديًا كبيرًا، أثر على حركة البناء داخل المدينة، و وصل للتبادل التجاري بين الشرق والغرب
كز السلطة قرب القلعة، من وبقيت محلة سويقة علي بحكم موقعها، شمال شرق األسواق الرئيسية، وقربها من مرا

ت قصور األمراء واألعيان ورجال الحكم، حيث تضمن أكثر األماكن المرغوبة للسكن فيها، وأغالها قيمة، ضم
 11مكان المطبخ العجمير آخر ألحد األعيان وقص ،الوزير السلجوقي نظام الدين الطاغرائي قرب باب النصر منزل

 ، التي التزال معظمها باقية حتى اليوم. 12نيةكما أنشئت فيها المدارس الديحاليًا،  

من حيث  ؛رابع أقوى زلزال في التاريخاعتبر زلزال تعرضت حلب ل م(،1170الجدير بالذكر أنه في عام )
إعمار ما دمره الزلزال  زنكي نور الدينعلى إثره أعاد الملك  البشرية، وحجم الدمار الذي حل بالمدينة. الخسائر

 .نراها اليوم تقريباً األسوار، وأخذت القلعة شكلها النهائي كما داخل المدينة وفي 

دين ضد م(، بدأ العصر األيوبي في حلب، وعلى الرغم من الحروب التي خاضها صالح ال1183في عام )
الملك  قام إذنهضة عمرانية كبيرة،  الحمالت الصليبية، إال أنه أولى عناية شديدة لمدينة حلب، فحققت في عصره

منه كما بنى األبراج الدفاعية، وأعاد بناء "باب اليهود"  الدين، ببناء السور وتجديد المتهدمغازي بن صالح  رالظاه
وبعد وفاته،  .13.  كما أمر بتجديد أقنية المياه الممتدة من حيالنالذي أصبح يعرف في عهده باسم "باب النصر"

 القساطل لتغذية المدينة بالمياه، وبذلك زودت محلةناء أمر ببف" العمل عليها ، شهاب الدين طغريل" تابع أتابكه
 )العصرونية(، وكنيسة اليهود، عبر قناة ممتدة ما بين باب األربعين إلى مدرسة ابن عصرون بالمياهعلي  سويقة

والثاني يأخذ إلى البالط )سوق حيث تفترق أمامها إلى قسمين: األول يجري داخل محور السويقة،  )كنيسة البندرة(

قاه في حلب، المدرسة م(، أول خان1115التي تأسست في تلك الفترة، في محلة سويقة علي، خانقاه البالط ) المدارس الدينية -  12
 (.م1150المدرسة العصرونية، ) م(.1168م(، والمدرسة الجردكية )1150النارنجية )

، ذكر فيها 583 – 582سبط ابن العجمي، كنوز الذهب، الجزء األول، تحقيق: د. شوقي شعث والمهندس فالح البكور، صفحة  - 13
سالم وهي تأتي من حيالن، .... تمر تحت األرض إلى أن تدخل إلى باب األربعين، أن قناة المياه هي نفسها "عين إبراهيم الخليل عليه ال

هيالنة والدة اإلمبراطور "قسطنطين" جددتها لتصل إلى الكنيسة الكبرى أي مكان المدرسة الحلوية حاليًا.  ثم إن القناة ..."، ثم يذكر أن 
ثم جددت مرة أخرى في عهد نور الدين زنكي. وفي عهد الملك الظاهر  دثرت فأمر بتجديدها الخليفة األموي "عبد الملك بن مروان".

ر صالح الدين، أمر بإصالح المجرى وتغطيتها، حتى ال تتبخر المياه في مجراها. أكمل شهاب الدين غياث الدين غازي بن الملك ناص
ة سويقة علي بالمياه، عبر قناة ممتدة ما بين باب طغريل أتابك السلطان غازي، بناء القساطل لتغذية المدينة بالمياه، وبذلك زودت محل

كنيسة اليهود حيث تفترق أمامها إلى قسمين: األول يجري داخل محور السويقة، األربعين إلى مدرسة ابن عصرون )العصرونية(، و 
 والثاني يأخذ إلى البالط وما يليه....." وهذا يدل على أن محلة سويقة علي كانت غنية بمصادر المياه.
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 14وتم بناء الحمامات ،حققت محلة "سويقة علي" تميزًا بوفرة قساطل المياه فيها الصابون( وما يليه....." وبذلك
 يكن من المستغرب أن هذه المحلة كانت المكان المفضل لسكن األمراء واألعيان. فيها لخدمتها. فلذلك لم 

ثم إحراقه، وحرق  رة في الجامع الكبيروارتكبوا مذبحة كبي 15م(، استولى المغول على حلب1259في عام )
 معه قسم كبير من المدينة، وبذلك خسرت حلب مرة أخرى، جزءًا كبيرًا من نسيجها المعماري وأبنيتها المميزة.

شهدت حلب في عهدهم نهضة عمرانية ومعمارية المملوكي في حلب، و  م(، بدأ العصر1260في عام )
، والعالقات الدولية التي أثرت على نمو ء على الصعيدين الصناعي والتجاري ، كما شهدت ازدهارًا كبيرًا، سوامميزة

 المدينة أو حركة البناء فيها. 

(، م1348عام ) 16الطاعون األسودمرت المدينة خالل العصر المملوكي بكوارث عظيمة، حيث أصابها 
لتي استمرت خمسة م(، ا0014عام) 17تعرضت للفتنة التيمورية والذي تسبب بموت عدد كبير من سكانها،  كما

أيام، هدم فيها تيمورلنك السور وأجزاء كبيرة من األحياء، ونهب المدينة، وقتل سكانها وأحرقها، فالتهمت الحرائق 
  القلعة والحارات، وأخذ معه ما فيها من أيٍد ماهرة وصّناع.

ا، بحيث القصور فيها وزخرفته فقد تمت إعادة هيكلة لها المدينةوعلى الرغم من جميع  الكوارث التي تعرضت 
ضمت قصرًا لألمير أزدمر بن يزيد األشرفي حاكم حلب مكان خان قورت بك الحالي، باإلضافة إلى ظهور أهم 
وأجمل الخانات التجارية فيها )خان الصابون "أزدمر"، وخان خاير بك(، كما بنيت المدارس الدينية لتستوعب 

بية، وجددت المباني الدينية القديمة باستمرار، فأنشئت المدرسة الصاح بات السكان الذي أصبح عددهم ينمومتطل
الموجودة ضمن المحلة، وبني المزيد من الجوامع مثل جامع المهمندار، والزوايا الدينية )الزاوية الجوشنية(،  كما 

 تم بناء حمامات جديدة، وجددت القديمة منها. 

                                                           
 من الحمامات األيوبية الباقية في سويقة علي، حمام القاضي الذي جدد في العصر المملوكي -  14
 الطباخ، محمد راغب، إعالم النبالء في تاريخ حلب الشهباء، الطبعة األولى، الجزء الرابع، - 15

 

 245صفحة  لثاني،الطباخ، محمد راغب، إعالم النبالء في تاريخ حلب الشهباء، الطبعة األولى، الجزء ا - 16
 498صفحة  الجزء الثاني،الطباخ، محمد راغب، إعالم النبالء في تاريخ حلب الشهباء، الطبعة األولى،  - 17

م(، ويوضح مواقع القصور والبيوت العثمانية الكبيرة1930عام )مخطط   

 المصدر: جان كلود دافيد الكبيرة
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ن حكمهم بنهضة طنة العثمانية، وتميز القرنين األولين مم(، أصبحت حلب تحت حكم السل1516في عام )
مت حتى أصبحت حلب شاملة للمدينة، وعاشت بعدها عصر استقرار طويل، نشطت فيه الحركة التجارية، وتنا

سوق رئيسية للشرق كله، وعقدة طرق التجارة العالمية ما بين الخليج العربي واآلستانة وشرق المتوسط، ومحطة 
سلمي ما بين النهرين وكردستان، وتفوقت بذلك على جميع مدن الخالفة اإلسالمية بما فيها إسطنبول كبرى للحج لم

م(، بفضل أربعة أوقاف ضخمة للوالة التي 1583-1544نة )نفسها، وتضاعف حجمها في أقل من خمسين س
"باب النصر"، أما  حكموها آنذاك حتى أصبحت تسمى "حلب الوقف". وبنيت الضاحية الشمالية وملحقاتها خارج

 دور األعيان، فقد بقيت في أماكنها مع توسع شمال األسواق والقلعة.

ثالث أكبر مدينة في اإلمبراطورية العثمانية ، حلب  دس عشر والسابع عشر، أصبحت مدينةافي القرنين الس
ية والبريطانية والهولندية بعد القسطنطينية )اسطنبول( والقاهرة، واستضافت القنصليات والمكاتب التجارية الفينيس

هذا السبب ول والفرنسية. أدى تزايد تدفق المهاجرين والتجار ورأس المال إلى تغيير التكوين والتعداد السكاني للمدينة،
المباني والقصور بحيث كانت تتصل بشكل غير مباشر مع  ،تم بناء الضاحية الشمالية وملحقاتها خارج باب النصر

 ر الشخصيات والتجار األثرياء فيها.ت المحلة على عراقتها بوجود بيوت كباداخل األسوار، وحافظ

 كمحور اقتصادي هام، وكواحد من قيمتهفي القرن الثامن عشر، كان محور سويقة علي، الذي حافظ على 
 في معظمه مملوكًا ألحد أعيان التجار فيها وأكثرهم ثروة، وهو الحاج موسى، حلبلى المناطق السكنية في غأ 

ابن الحاج حسن جلبي بن أحمد أمير بن محمد البصري الشهير باألميري" أو أمير زادة الذي توفي في  18األميري 
 على ذريته، وجامعه المعروف باسمه. وقد أوقف أمالكة يس وقفه الشهير بعامم(، أي بعد تأس 1764)عام 

القناية"، كما بنى خاناته التجارية سكن الحاج موسى في دار تجاور دار والده الحاج حسن جلبي في "زقاق  
فيما بعد  ة أعماله التجارية. وكان من ضمن أمالكه؛ القصر القديم الذي أصبحوالمعروفة باسمه قربها، لمزاول

يعرف باسم "المطبخ العجمي"، فأقام على قسم منه جامعه المعروف باسم "جامع الخير". ولربما كان السبب في 
وفرة المياه الالزمة لوضوء المصلين، وكثرة قساطل المياه في محور السويقة. عندما توفي اختيار موقع بنائه يعود ل

ة الشرقية للمطبخ العجمي، لصق جامعه، ومن ثم دفن أربعة من الحاج موسى األميري، دفن في الحديقة الشمالي
 . 19أوالده بالقرب منه

                                                           
 1688ولد الحاج موسى األميري في حلب في أوائل القرن الثامن عشر الميالدي، قدم والده، التاجر الثري من البصرة حوالي عام ) - 18

اع الحاج مر بأعماله التجارية ما بين حلب والعراق والهند وحقق ثروة كبيرة. على مدى جيلين متتاليين استطم(، واستقر في حلب، واست
موسى األميري ووالده من شراء الكثير من األراضي واألمالك العقارية، أغلبها في محلة سويقة على المرتفعة القيمة في ذلك الوقت. وقف 

نفسه وعلى ذريته وقفًا عظيمًا عرف باسمه، وبنى جامعه المسمى جامع الخير والمشهور اآلن  الحالج موسى من أمالكه الواسعة على
م((، وبنى الخانين العظيمين المعروفين به في هذه المحلة وهما من جملة وقفه على 1767الكائن في محلة السويقة، وذلك سنة )باسمه 

 للخان ووقف عليه دارًا مخصوصة. مصالح الجامع المذكور وعلى ذريته، وبنى السبيل المالصق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دة داخل الفناء الداخلي للمبنى، وكان عددها خمسة.، تضم كانت مدافن آل األميري، أصحاب وقف األميري المعروف، موجو  -  19
األميري، الحاج موسى األميري وأربعة من أوالده، وعندما استملكت مديرية األوقاف مبنى المطبخ العجمي، قام السيد عمر بن محمد بها 

م(. ووضعت لوحة رخامية على الواجهة  1946ه/  1366ناظر الوقف، بنقل رفات األجداد إلى مقبرة السبارة في حلب وذلك في عام )
 الشرقية للبناء تؤرخ هذا الحدث، وتوثق مكان وجود األضرحة السابق.

 اخل محلة سويقة علي\عقارات وقف الحاج موسى األميري د

 : كتاب جان كلود دافيد، سويقة علي في حلبالمصدر
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ب بموت عدد كبير من ي استمر أربعون يومًا، تسبتعرضت مدينة حلب لزالل قو  20م(،1822في عام )
كما تسبب بأضرار إنشائية جسيمة في مباني المدينة  سكانها، كما تسبب بنزوج قسم آخر منهم إلى خارج المدينة.

وفي ظل عدم توفر المال الكافي لترميمها، حيث كانت في معظمها، مباٍن وقفية، صدر قانون جديد إلدارة  .القديمة
، الذي يقضي باستثمار المباني الوقفية، باقتطاع األجزاء المطلة منها على 21وهو )األجارة واألجارتين(األوقاف 

 22اق عليها، وإعادتها إلى ما كانت عليه. الشوارع، الستثمارها تجاريًا، وتأمين العائدات الالزمة لإلنف

سيس، إلنشاء حارات جديدة، م(، تأسست أول بلدية في حلب، التي بدأت بالتخطيط والتأ1860في عام )
ًا في ذلك الوقت في إسطنبول وكل مدن السلطنة العثمانية الرئيسية، متأثرة بالطابع األوروبي، الذي كان منتشر 

عداد المتزايدة من سكان المدينة، ولتزويدها بالخدمات األساسية التي بدأت بالظهور، وكان الهدف منها استيعاب األ
 ورجوازية الجديدة في شمال وغرب حلب. وبهذا تشكلت األحياء الب

(، Youngم(، تم وضع أول مخطط تنظيمي لحلب باالستعانة بمخطط المدن األلماني يونغ )1882في عام )
دن الهلنستية واليونانية القديمة ذات التخطيط الشطرنجي، لذلك اقترح إزالة السور الذي كان متأثرًا بتخطيط الم

كما اقترح دمج النسيج العمراني للمدينة  ،ى استقامة شارع التلل باتجاه باب انطاكيةالغربي للمدينة القديمة، عل
السور الشمالي، وردم الخندق لتشكيل  القديمة داخل السور القديم بنسيج األحياء السكنية الشمالية خارج السور بإزالة

شارع المتنبي أو السجن الذي اخترق م(، يمتد من باب الفرج غربًا إلى باب الحديد شرقًا )محور 14شارع عريض )
 ئيسية.محلة سويقة علي(، وإقامة المباني الطابقية العالية على أطراف المحاور الر 

التنظيمي لم ينفذ إال أنه كان دليل لعملية التهيئة العمرانية المستقبلية وخاصة وعلى الرغم من أن هذا المخطط 
تغيير مستوى األهمية لمحاور الدخول األساسية للمدينة القديمة  على مستوى المحاور الجديدة، والذي رسخ لفكرة

 عبر األبواب، ومحيطها.

بع العضوي( ألول مرة، وباستبداله بالتخطيط وكذلك تثبت فكرة اختراق النسيج العمراني التقليدي )ذو الطا
 الشطرنجي. 

                                                           

، ذكر فيه أن الزلزال 400ولى، الجزء الثالث، صفحة الطباخ، محمد راغب، إعالم النبالء في تاريخ حلب الشهباء، الطبعة األ - 20

الكثير من السكان، وتسبب بهدم حارة اليهود والعقبة وسوق العطارين، وبيوتًا ودورًا وكثيرًا من األماكن استمر لمدة أربعين يومًا، قتل فيه 

  داخل المدينة، والتجأت الناس إلى اإلقامة في خيام خارج حدود المدينة القديمة.

ط ومبلغ معين متفق عليه، من الممكن وهو تأجير العقار الموقوف أو قسم منه إلى مستأجر ضمن شرو قانون األجارة الواحدة،  -  21

أن تتضمن قيام المستأجر باإلصالحات الالزمة للمكان المؤجر وال يجوز قلب قانون األجارة الواحدة إلى أجارتين إال إذا تهدم بشكل 

إعادة إعماره وإرجاعه إلى  ، بعد ً ستخدام المبنى المتهدم تماماال طويلة األمدجارتين، فيقضي بمنح المستأجر حقوق كامل.  أما قانون األ

 .حالته األصلية. ضمن مبلغ متفق عليه من الطرفين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستغاللها للتجارة، في الواجهة الخارجية الغربية لجامع "المهمندار"، المطلة على سوق الخابية، تم اقتطاع عدد من المحالت ال -  22

كما اقتطع الجزء الشمالي الكبير منه، ليصبح قهوة السياس. كذلك األمر في" جامع الحاج موسى األميري"، اللذين تضررا بشكل كبير 

قتطعت عدة دكاكين من واجهته الغربية المطلة على سوق "السويقة". وتكرر األمر في الخانات التي أجرت بشكل إثر الزلزال. حيث ا

(، بعد اقتطاع المحالت من واجهاتها، لتغطية مصاريف الوقف وترميمه. موسىمل أو جزئي، مثل خانات )الصابون، قورت بك، الحاج كا

وأجر بموجب األجارة الواحدة لترميمه بك" الذي كان تابعًا لوقف "المدرسة الخسروية"  ولكن القضية األغرب التي حدثت لخان " قورت

النتزاع ملكيته وتسجيله باسمهم بشكل نهائي. المندوب السامي الفرنسي،  به، ولكن ورثة المستأجر طلبوا مساعدة بعد األضرار التي لحقت

 ضوع تحت عنوان قضية وقف الخسروية.وقد أفرد الطباخ، مؤرخ حلب، فصاًل كاماًل حول هذا المو 
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 محلة سويقة علي في القرن العشرين:-1-2

ضمنها "سويقة علي" على مكانتها وقيمتها التجارية حتى بداية القرن العشرين،  القديمة، ومن حافظت المدينة
التطور الذي طال جميع متطلبات  ةنتيج، الفيزيائيةواجهت المدينة القديمة تراجعاً مستمراً في اقتصادها وحالتها حين 

التجارية باتجاه أسواقها، مما أدى دخول القوافل يسية كأبواب لالحياة داخل المدن، كما فقدت أبوابها وظائفها الرئ
إلى نزوح القسم األكبر من سكانه. انعكس هذا األمر على محلة سويقة علي، التي حافظت عبر مئات السنين، 

من أهم األسباب والضغوطات التي  لعلى قيمتها االجتماعية وتصنيفها كأغلى مناطق مرغوبة للسكن فيها. ولع
   القديمة هي:  ت لها المدينةتعرض

 للمدينةأثر حركة مرور المركبات وما يقابلها من خلل في النسيج المادي واالجتماعي  -

( المقترح لتشجيع سكان المدينة Youngالذين كانوا يروجون لمخطط ) العقارية ظهور تجار المضاربات -
والتي تقدم اآللية إليها، المركبات  صولبسهولة و  المرتبطةإلى المناطق السكنية المحدثة و  القديمة لالنتقال منها

  .تسلسالت هرمية جديدة الستخدامات األراضي

، األمر الذي لم يكن والصرف الصحيمع شبكات الكهرباء والمياه  معايير جديدة للخدمات والمرافقظهور  -
 للمدينة.ي النسيج التاريخضمن  إدخالها ودمجها وكان من الصعبمتوفرًا داخل نسيج المدينة القديمة، 

التغيرات الديموغرافية التي غالبا ما تنطوي على هجرة البرجوازية المحلية الثرية من المركز التاريخي إلى  -
 هجرة سكان الريف األكثر فقراً  وبالمقابل، .المرتبطة بالحداثة المتأثرة بالطابع األوروبي الجديدة،الضواحي السكنية 
 أساسي. بشكلللسكن في المدينة القديمة ختيارهم ن اوكاإلى المدن  الذين بدأوا بالتدفق

 بشكل غير منضبط.شبه الصناعية وسط المدينة التاريخي الجديدة األنشطة انتشار  -

م(، بعد تفكك السلطنة العثمانية، إثر الحرب العالمية األولى، خضعت حلب لالنتداب الفرنسي 1920في عام)
م(، ثم ألحقتها بالدولة السورية 1925- 1920حلب" منذ عام )ليم الذي شكل فيها دولة مستقلة تحت اسم "إق

 م(، حيث أعلن االستقالل عنها.1946المحدثة في ذلك الوقت، واستمرت حتى عام )

بة من حكومة االنتداب القيام بإصالحات على المستوى التخطيطي للمدينة، وإدخالها في غفي هذه الفترة ور  
ية التي كانت منتشرة في زمنها، ومع دخول وسائل النقل العامة الحديثة وروبعصر الحداثة حسب النظريات األ

( بإجراء مسح شامل للمدينة في (Dangerدانجيه  ى)الترامواي(، إلى حلب. ُكلف مخطط مدن فرنسي آخر يدع
لمدينة ترو جميع المجاالت )العقارية، العمرانية، االقتصادية، االجتماعية(، كانت نتيجته ظهور أول مخطط كاداس

والذي لم  حم(. كما وضع مجموعة من التوصيات التي تتعلق بتنظيم المدينة العمراني المقتر 1930حلب في عام )
 يكن )مثل باقي مخططي المدن األوروبيين(، يستوغب خصوصية النسيج العمراني للمدينة التقليدية اإلسالمية.

بوضع " Écochard Michel“ميشيل إيكوشار  رنسيُكلف مخطط المدن الفم(، 1938) أواخر الثالثيناتفي 
، والذي مخطط تنظيمي لمدينة حلب للحفاظ على النسيج العمراني القديم، ولوضع أسس للبناء في المناطق المحددة

 رسخ لفكرة اختراق المحاور المقترحة لنسيج المدينة القديمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1991سطي، و أالمصدر: د. م. معن شبلي، مجلة العالم اإلسالمي والشرق 
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واستكمااًل لألعمال التخطيطية السابقة، كلفت بلدية حلب م(، 1946) في عامبعد استقالل الدولة السورية، 
بإعداد مخطط تنظيمي جديد للمدينة لحل المشاكل " Andre Guttonأندريه غوتون "مخطط المدن الفرنسي 

 "غوتون "اقترح يجاد حل لربط شطري المدينة القديم والحديث. الناتجة عن صعوبة دخول اآلليات للمدينة القديمة، وإل
هدم الضواحي الغربية للمدينة القديمة واالستعاضة عنها بمركز مدينة حديث، يقابله شارعين عريضين يقطعان 

لتاريخي من شمال وجنوب القلعة، وكانت وجهة نظره هي خلق طريق اتصال مباشر "من البحر إلى النسيج ا
  23أو "إلبراز جمالية القلعة".الصحراء" 

على حق الدولة  م(، الذي ينّص 1946في عام )االستمالك قانون ولتطبيق هذا المخطط التنظيمي، صدر 
.وبذلك  وضع اليد عليها من أجل تحقيق المصلحة العامة من الضروري  هتجد أنّ أو عقار  أرض أي في استمالك

م(، وتمت المصادقة عليه وتطبيقه في عام 1951في عام )طبق المخطط التنظيمي الجديد والذي أعلن عنه 
وبذلك تم فتح وتعريض الشارع المتجه شرقًا من الجامع األموي إلى القلعة ليتم اتصال سكان المدينة م(، 1954)

، 24اري الذي يشمل مبنى السرايا والبلدية القديمة والمشفى الوطني، وبذلك هدم حمام الواساني األثري بمركزها اإلد
 لجناح الشمالي لخان الوزير، وجزء من بناء وواجهة المطبخ العجمي، والمدرسة الشرفية. وا

تسبب بهدم أجزاء كبيرة كما فتح الطريق العريض المعروف حاليًا باسم شارع المتنبي أو شارع السجن، والذي 
من المحكمة  قورت بك، وجزء المالصقة لخان )األقصراوية( كما هدمت الزاوية الجوشنية .جدًا من النسيج السكني

 الشرعية التي كانت قسم من دار القاضي المهمندار، والذي أوقفها على جامعه المقابل له. 

م(، الذي اقترح اختراق 1974)عام  في "Banshoya Gyoji" ثم تاله مخطط تنظيمي للخبير الياباني بانشويا
شمالي حتى القلعة، ثم يعود منه السير إلى جادة الخندق، شوارع جديدة لنسيج المدينة القديم، يمتد فيه المحور ال

المخطط متعامدة تؤدي إلى مدخل الجامع األموي. كانت مفاهيمه العامة تتبع أغلبها  إضافًة إلى إنشاء عدة شوارع
ديم م( الذي نفذه " إيكوشار" )متضمنًا فكرة إنعاش شبكة الطريق الروماني الق1968التنظيمي المنفذ في دمشق عام)

المشروع بسبب نقص  من خالل تطويره وتحويله إلى طريق للمركبات الجديدة(. لكن ولحسن الحظ، أوقف تنفيذ هذا
 التمويل والمشاكل اإلدارية. 

ن قام بتنفيذ عملية الهدم، تجاوز المساحة المطلوبة منه إلنشاء الطرق المحدثة بشكل الجدير بالذكر أن م
حيث سمحت بلدية حلب وتأزم الوضع في الستينيات  .بنية األثرية دون أدنى مبرركبير، إذ ُدمرت المزيد من األ

الشوارع الجديدة العريضة، مما تسبب بضياع  ىبإنشاء مباٍن حديثة عالية في األماكن المهدومة والتي تطل عل
نية التقليدية هوية المدينة القديمة ككل، وهجرة المزيد من سكانها المطلة عليها بعد أن فقدت البيوت السك

 خصوصيتها، مما أدى إلى تحول في وظيفتها لتصبح في معظمها مستودعات، أو ورشات صناعية، أو تجارية.

                                                           
 ، الشكل التخطيطي في العالم العربي، الماضي والحاضربيانكا، ستيفانو - 23

 
( في عام Andre Guttonعلي"، قبل وبعد تنفيذ المخطط التنظيمي الذي اقترحه مخطط المدن الفرنسي أندرية غوتون )محلة "سويقة 

 ي نسيجها المعماري ، وتبدو الخسارة الكبيرة فم(1954)

 المصدر: مخططات كتاب "سويقة علي في حلب" لجان كلود دافيد، بعد التعديل

 

 

 

 

 

 

 

 م( نتيجة تطبيق قانون اإلستمالك.1946كان حمام الواساني األثري، من أوائل المباني األثرية التي تم هدمها في عام ) -  24
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 م(1954)األقصراوية( من األوابد األثرية المملوكية، والتي طالها الهدم إثر تطبيق المخطط التنظيمي لمدينة حلب في عام ) خان الزيت والزازية الجوشنية

 المتنبي أو شارع السجن(و شق الطريق المؤدي إلى السجن القديم )شارع 

 

 الزاوية الجوشنية )األقصراوية( المالصقة لخان قورت بك

عام  Herzfeld, Ernst  األثري هرتسفيلد  : من أرشيف المؤرخالمصدر

 م(1911)

 الزاوية الجوشنية )األقصراوية( المالصقة لخان قورت بك

عام  K.A.C. Creswel: من أرشيف المؤرخ األثري كروزويل المصدر

 م(1921)

 خان الزيت )مندثر(

عام  K.A.C. Creswel: من أرشيف المؤرخ األثري كروزويل المصدر

 م(1921)
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 كانت أهمية اختارت منظمة اليونسالالالالالالالالالالالالالالكو مدينة حلب كمدينة من التراث العالمي، حيث م(،1986في عام )
 المدينة القديمة تكمن من خالل:

% فقط من مسالالالالالالالالالالالالاحتها حتى  10تخريب، إذ أن األضالالالالالالالالالالالالرار وعمليات الهدم شالالالالالالالالالالالالملت لا كونها لم يطلها -
 م(.1986عام)

 األصالة االجتماعية والثقافية والتكوين االجتماعي المتكامل.  -

 تنوع الفعاليات االقتصادية والتجارية والسكنية والدينية.  -

بلدية حلب بالتعاون مع  إدارة تحت مةإعادة إحياء وحماية المدينة القديمشروع  إنشاء م(، تم1992) في عام
وظهرت مؤسسات وجهات محلية وعالمية تدعم هذا المشروع، فعلى المستوى المحلي هناك، الوكاالت الدولية. 

أما  ، الثقافة(.، السياحةوالمتاحف، األوقافجمسية العاديات، ومديريات )اآلثار  جامعة حلب، نقابة المهندسين،
للجانب  ممثلة (GTZ) اليونسكو، والوكالالة الدوليالة للتعاون التقني في طليعتها منظمالةالجهات الدوليالة، فتأتي 

 للثقافة، وجمسية أصدقاء حلب نخااآلغاالعربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، ومؤسسة  األلماني، والصندوق 
 .معظم أعضائها من األلمانفي شتوتغارت حيث أن 

إعادة تأهيل  لتوجيهكقسم من بلدية مدينة حلب، القديمة بلدية حلب  تم إنشاء مديرية ،م( 1999) في عام
بإعداد  حيث قام ،التصاريح والمراقبة والتنفيذ والصيانةو  والتخطيطالمدينة القديمة بثالث إدارات تغطي الدراسات 

وهو مشروع ( UDP" )في إطار "برنامج التنمية الحضرية المستدامة في سورياالقديمة  ر المدينةيخطة شاملة لتطو 
والعديد من المؤسسات  السورية،ووزارة اإلدارة المحلية والبيئة  ،(GTZ) التقنيالوكالالة الدوليالة للتعاون مشترك بين 

قدرات اإلدارة الحضرية المستدامة والتنمية على المستوى تعزيز  ، كان هدف البرنامجالسورية الشريكة األخرى 
" أصدروا كتاب  ”2009وفي عام  يل المدينة القديمة.الدعم إلعادة تأه ويتضمن المزيد من ،محليوالالوطني 

(، الخاص بإعادة إحياء مدينة حلب القديمة والذي استمر بالعمل به Development Plan"مخطط االرتقاء"" )
 (.2009- 2001ثماني سنوات متواصلة )

مة الثقافة ينة حلب لتكون عاصمي، تم اختيار مدبقرار من منظمة المؤتمر اإلسالو م(، 2006عام)في 
وذلك لتوفر المعايير المعتمدة لالختيار من تراث عمراني، ورصيد ثقافي وعلمي وفني، ودور اقتصادي،  ،اإلسالمية

ولكونها نموذجًا للمدن اإلسالمية بعمارتها اإلسالمية عبر العصور، مرورًا بالعصر األموي والسباسي بما فيه من 
وأيوبية، ثم العصر المملوكي، ثم العصر العثماني، بما تشكله تلك العمارة من  وزنكيه هوسلجوقيت حمدانية فترا

وظائف متنوعة كالقلعة واألبواب واألسواق والخانات والجوامع والكنائس والحمامات والبيمارستانات والبيوت األثرية، 
 ولي. ى طريق الحرير الدوخالل أكثر من ألفي عام كانت حلب أهم محطة تجارية عل

 

 
 م( والمستقبلي المقترح2000مخطط استخدام األراضي الحالي )

 الذي أصدرته : كتاب مخطط اإلرتقاء بالمدينة القديمة في حلبالمصدر

 )GTZ)  لوكالالة الدوليالة للتعاون التقني مع مديرية حلب القديمة  بالتعاون    
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والسياحية، فقدت محلة "سويقة علي" ور الحياة االقتصادية سبقت الحرب، ونتيجة تطفي السنين األخيرة التي 
مكانتها، كمحلة إلقامة أهل الحكم واألعيان، وشهدت تحواًل في وظائفها، بسبب اندثار بعض الصناعات التقليدية 

ا، كما بدأت سلعًا مكانههزيلة ة النسيج اليدوي، وظهور صناعات جديدة لتي كانت قائمة فيها، وخاصة صناعا
 بالجملة.   عأو البيثر الخانات مستودعات للتخزين دة بالظهور، وأصبحت أكجدي

في السالالالالالالالنوات التي تلت الدراسالالالالالالالة التي أجراها "جان كلود دافيد" على محلة "سالالالالالالالويقة علي"، عانت هذه المحلة 
 كغيرها من باقي محالت المدينة القديمة في حلب من:

لشالالالالالالالروط التي نصالالالالالالالت ترميمها، دون مراعاة االمباني األثرية بعد  منح تراخيص إلعادة توظيف -1
عليها المواثيق الدولية، ودون إشالالالالالالالالالالالالالالراف من الجهات المختصالالالالالالالالالالالالالالالة، ولعل "المطبخ العجمي" خير مثال على 

تي ارتكبت في جدرانه التي تعود إلى العصالالالالالور األيوبية والمملوكية، حيث تم حفر ونزع األخطاء الجسالالالالاليمة ال
اخلها، مما تسالالالبب بخسالالالارة أثرية جسالالاليمة، كما اء والتكييف الهوائي د، لوضالالالع تمديدات الكهرباألحجار األثرية

 تحولت الغرفة التي تعلو القاعة المملوكية فيه إلى غرفة خاصة بالمحركات الكهربائية.

المعقدة اإليجاراألمالك الوقفية، وقوانين  ضالالياع حقوق الملكية فيعن  اإلهمال الناتج -2
25

التي  
 :الناتجة عن المخالفاتما ظهرت العديد من المشاكل و أفقدت المالك حقوقه األصلية، ك

المنازل والخانات الفراغات داخل سالالالوء اسالالالتخدام أكثر، نتيجة اإلرث، و تجزئة العقارات إلى قسالالالمين أو  -
دران، ، من ضالالالالالالالالالالالالالالم أروقة، وإحداث فتحات داخل الجعليها وإجراء تعديالت وتقسالالالالالالالالالالالالالاليمات والدكاكين التجارية،

إلى تشالالالالالالالويه الشالالالالالالالكل المعماري، وتهديد الحالة إلى الجهات المختصالالالالالالالة، مما أدى  وإغالق أخرى، دون اللجوء
 المميزة لها. تاريخيةمما أدى إلى غياب المالمح ال، اإلنشائية، بسبب التنفيذ السيئ ومواد البناء المستخدمة

نارة خطوط الكهرباء والهاتف واإل يدتشالالالالالالوه بصالالالالالالري، ناتج عن دخول متطلبات الحياة الحديثة، من تمد -
، كما غزت يشوه شكل الواجهات الداخلية والخارجية لألسواق، ويهدد سالمة الشاغلينبحيث بشكل عشوائي، 

 أجهزة التكييف الهوائي، وصحون الالقطة إلشارات األقمار الصناعية، النوافذ والواجهات الداخلية والخارجية. 

                                                           
، ةاإليجاريفي أواخر الحرب العالمية الثانية ابتدأت تبرز في سورية أزمة للسكن. وبدت الحاجة ماسة إلى ضرورة تنظيم العالقات  -  25

 .29/12/1943تاريخ  /26بالقانون رقم / اإليجاراتيتناول موضوع  فصدر أول تشريع خاص

. وقد تضمن القانون ةاإليجاريدة احتوت على تنظيم العالقات ما /19الذي جاء في / /464صدر القانون رقم / 15/2/1949بتاريخ  -
 بالخلفية من المستأجر إلى ورثته. ةاإليجاري لمصلحة المستأجرين. كما تضمن انتقال العالقة ةاإليجاريتمديدًا بقوة القانون للعقود 

 قضائيًا )التخمين(. اإليجارطلب تقدير بدل وقد نظم ألول مرة جواز  /63بالرقم / لإليجارصدر قانون جديد  31/12/1950بتاريخ  -

مل بأحكامه حوالي نصف والذي استمر الع 11/2/1952تاريخ  /111)المعمر( بالمرسوم التشريعي رقم / اإليجاروبعدها صدر قانون  -
إلى حصر حاالت  ، وتحديد األجور بنسب مئوية من قيمة العقار، إضافةاإليجارالقرن، وتضمن قاعدتي التمديد الحكمي لمدة عقد 

من آثار لتوتياء المعدنية، وما يتبعها سالالالقف الفراغات المكشالالالوفة بأسالالالقف االتشالالالوه البصالالالري الناتج عن  -
  الصدأ على الجدران الحجرية، مثل سوق الخابية، وخان الكتان.

االسالالالالالتخدام السالالالالاليئ للعقارات األثرية، فعلى سالالالالالبيل المثال، اسالالالالالتخدم خان الحاج موسالالالالالى السالالالالالاوي لبيع  -
(، وتسببت مواد بالستيكية شعر، عطور، واأللعاب النارية، مثبتات )المفرقعاتوتخزين مواد شديدة االشتعال 

ذات التخزين السيئ مما أدى  شرارة من أحد أسالك التمديدات الكهربائية العشوائية على جدار أحد المحالت
إلى كالالارثالالة حريق هالالائالالل، تسالالالالالالالالالالالالالالبالالب بوفالالاة عالالدة أشالالالالالالالالالالالالالالخالالاص، واحترق معظم الخالالان، كالالان ذلالالك في نهالالايالالة عالالام 

 م(. 2005)
أ فادح في مبنية من البيتون المسالالالالاللح والذي يعتبر خط اسالالالالالتبدال األكشالالالالالاك الخشالالالالالبية المهترئة، بأخرى  -

 أساسيات الترميم.
الزخارف الحجارة و  ىوالغبار علطبقات السالالالخام دخول العربات اآللية في شالالالوارعها، تسالالالبب في تواجد  -

 .اتهاالمداميك الملونة، وغابت مالمح الزخارف المميزة على فتحو 
ن وتأثير مياه طوبة، ومياه جوفية على األرضالالالالالالالالالالالالالاليات والجدراتأثير العوامل الطبيسية والمناخية، من ر  -

 األمطار على األسقف نتيجة عدم معالجتها بمواد مقاومة للرطوبة.

التغيرات التي طرأت على هيكلية المدينة، ورغم الرغم من كل السلبيات التي تواجدت قبل الحرب، و على و 
يقة العمراني للمدينة القديمة متماسكًا، وحافظت محلة "سو الحضارات والدول التي تعاقبت على حكمها، بقي النسيج 

ب علي" على وظائفها السكنية والتجارية والدينية، وبقيت بوابة المرور األساسية للوفود والقوافل القادمة عبر با
ثة األولى أثناء تنفيذ المخطط التنظيمي في منتصف النصر إلى سوق المدينة الرئيسي، إلى أن أتت الكار 

اري واألثري، والكارثة األخيرة التي سببتها الحرب مسينات، والذي تسبب بخسائر كبيرة على الصعيدين المعمالخ
م(، والتي أفقدته جزءًا آخر منه، مما استدعى توثيق ما أصاب محلة " سويقة علي" من أضرار 2016 -2012)

 ادة تأهيل هذه المحلة المتميزة.والعمل على إع
 

 

ن( األخالء. وهذه القواعد شكلت األرضية التي نمت من خاللها سلبيات القانون. الذي منع المالك من االدعاء بالغبن في األجرة )التخمي
 .1970لعام  /187بالنسبة للعقارات السكنية وكذلك المؤجرة لجهات حكومية، وذلك بموجب التعديل الوارد في المرسوم التشريعي رقم /

الضمان لمالك العقار المؤجر للجهات الرسمية سواء  الذي أعطى 2011لعام  /32/بعد أكثر من نصف قرن، صدر القانون رقم  -
% 40سنوات من صدور القانون العالقة اإليجارية مقابل دفع  3أو حزبية أو منظمات أو جمسيات أن تنهى بعد كانت حكومية أو نقابية 

ن بحجة ضرورة استخدامها بدل القانو  تطبيق هذامن نسبة العقار للجهة المستأجرة لكن وبسبب ظروف الحرب، رفضت الجهات الرسمية 
 المباني التي دمرتها الحرب.
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 م( وحتى الوقت الحاضر2012)علي منذ عام محلة سويقة  – 1-3
بدأت الحرب في شهر ، ثاني أكثر الحروب فتًكا في القرن الحادي والعشرين ،الحرب األهلية السورية تعتبر

 م(،2012) تموز من عامفي مدينة درعا جنوب سورية، ثم وصلت إلى حلب في شهر م(، 2011) آذار من عام
 سورية. ساحة الحرب األهلية األساسية في  ومنذ ذلك الوقت، أصبحت مدينة حلب

ومع بدء الحرب، قسمت مدينة حلب إلى قسمين، سيطرت فيها قوات المعارضة على القسم الشرقي للمدينة، 
المدينة القديمة فيها، هي محور التماس بينما استمرت سيطرة الحكومة السورية على الطرف الغربي منها، وكانت 

 . للسيطرة عليها وتحولت شوارعها إلى ساحات ميدانية للقتال ،ما بين الفصائل المقاتلة

للحرب العنيفة التي جرت فيها، من قصف، وتفجيرات ونيران مستهدفة، وحرب ميدانية في شوارعها، ونتيجة 
بشكل كبير، وتهدم عدد من المباني األثرية المسجلة ضمن قائمة  تضرر نسيجها التاريخيوافتعال الحرائق داخلها، 

صابت قسم آخر منها، مما تطلب العمل على لتراث العالمي بشكل كامل، باإلضافة إلى األضرار البالغة التي أا
 توثيق ما سببته الحرب والعمل على ترميم ما تبقى منها، حتى ال يتم فقدانه بالكامل.

باكات، على ية المحيطة بمحلة سويقة علي، التي كانت بمثابة خطوط تماس لالشتأثرت المحاور الرئيس
 مبانيها؛ تركزت المحاور في: 

محور الجامع األموي وامتداده إلى خان الوزير؛ كان محورًا رئيسيًا دار حوله الصراع بين الفصائل  -1
موي، المطبخ العجمي، والمدرسة الصاحبية المتقاتلة، تسبب بأضرار في المباني التي حوله، وأهمها، الجامع األ

 لوزير والصابون، وجامع الحاج موسى األميري.)جامع الفستق(، وخاني ا

المحور الممتد ما بين دوار السبع بحرات إلى نهاية شارع المتنبي )شارع السجن(، والذي شهد تفجير عدد  -2
بعض المباني بشكل كامل )خان التتن، وجامع من األنفاق التي حفرت في طرفه الجنوبي، مما أدى إلى خسارة 

يري األعوج، بيوت المباني األثرية بشكل كبير )خان قورت بك، خان الحاج موسى األم سيجور(، وتضرر قسم من
 األميري، وخان البرتقال(، وجامع المهمندار على الطرف الشمالي من الشارع.

سابقين، الذي أصبح مقسمًا إلى ثالثة أجزاء، إثر محور السويقة الرئيسي المتعامدة على المحورين ال -3
 م(، والمكون من:1954التنظيمي عليه في عام )تطبيق المخطط "

 سوق الصابون، الذي كان يمثل نهاية محور السويقة الرئيسي الذي يبدأ من باب النصر •
سوق السويقة الرئيسي، والذي يبدأ من جامع الحاج موسى األميري، وينتهي عند مجموع خانات  •

 الحاج موسى األميري. 
 همندار وينتهي بباب النصرسوق الخابية الذي يبدأ من جامع الم •

باإلضافة إلى سوق الموازين، الذي يمتد من شمال خان الوزير، مارًا بالمدرسة المنصورية،  •
 ن قورت بك.وانتهاء بخا

 

  
ومناطق االشتباكات العنيفة في حلب القديمة، داخل  (2012آب  22) خريطة توضح تمركز الفصائل المقاتلة في حلب

 وحول "سويقة علي" 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Aleppo_map.svg 

 

 
بمحلة سويقة علي، التي كانت بمثابة خطوط تماس لالشتباكاتالمحاور الرئيسية المحيطة   

 م(2000رو )مخطط الكاداست ثريا زريق فوق رسم وتعديل:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Aleppo_map.svg
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مدينة حلب القديمة،  وتعرض م(، 2012) وكنتيجة للتصعيد الهائل للصراع المسلح من الجانبين، منذ عام
، أعلن وضعها تحت قائمة المدن المهددة بالخطر، التي حدثت ضمنهاالمتتالية لقصف المستمر واالنفجارات ل

من المخاطر التي أصابت المدينة القديمة، من تدمير في  ت فيه، حذر 26 م(2012تموز  27)فأصدرت تقريرًا في 
الصادرة اتفاقية الهاي  حسب ية، وذلكغير المشروع بالممتلكات الثقافية السور مبانيها األثرية، وحذرت من اإلتجار 

أن شب28 م(1970 )اتفاقية عامو  ،بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح 27م(1954في عام )
م(، وضعتها على 2013، وفي عام )منع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة

 الئحة المدن األثرية التي تحت قائمة خطر الزوال.

المتتالية كانت توثق ما يجري خالل خمسة سنوات من الصراع  29كما أصدرت بعدها مجموعة من التقارير
ذه التقارير والتحذيرات لم تمنع الكارثة التي حلت على المدينة القديمة في ة. إال أن كل هينة حلب القديمضمن مد

حلب من دمار هائل في ممتلكاتها الثقافية األثرية، وال من السرقة التي استمرت حتى بعد انتهاء القتال فيها. 
القديمة كموقع للتراث ا يجري في حلب ابقة، لتقييم مبالذكر أن منظمة اليونسكو اعتمدت على المصادر الس روالجدي

 الثقافي العالمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 حث كل األطراف في سوريا على حماية التراث الثقافياليونسكو ت -  26

 https://web.archive.org/web/20190611003800/http://whc.unesco.org/en/news/915/ 

  قافية في حالة النزاع المسلحاتفاقية الهاي لحماية الملكية الث - 27

 http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/1954-hague-convention/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1970 لعام لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية التدابير الواجب اتخاذها بشأن اليونسكو اتفاقية - 28

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

29 -https://web.archive.org/web/20190514131124/https://whc.unesco.org/en/list/21  

 
 2019أيلول  5 –: المطبخ العجمي،  تصوير: ثريا زريق من األعلى 

صورة بانورامية ملتقطة من مئذنة جامع الحاج موسى األميري، تظهر المباني األثرية  المتواجدة  من األسفل:
 2020حزيران  4 –على القسم الجنوبي من شارع خان الوزير، تصوير: ثريا زريق 

https://web.archive.org/web/20190611003800/http:/whc.unesco.org/en/news/915/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/1954-hague-convention/
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://web.archive.org/web/20190514131124/https:/whc.unesco.org/en/list/21
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 األميري )جامع الخير(، تظهر المباني األثرية  المتواجدة على القسم الجنوبي من شارع خان الوزيرئذنة جامع الحاج موسى صورة بانورامية ملتقطة من م

 2020حزيران  4 –تصوير: ثريا زريق 
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 القسم الشمالي الشرقي المنهار منهصورة بانورامية ملتقطة من سطح  اإليوان الكبير لقصر جان بوالد، تظهر 
 2020أيلول  5 –زريق  تصوير: ثريا
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  والذي يضم خان قورت بك وخان البرتقال والمدرسة الشعبانية الجزء الغربي من شارع المتنبي :من األعلى
 م(1954عام ) والذي يضم جامع المهمندار )القاضي(، وما تبقى من دار القاضي المهمندار بعد شق الطريق في الجزء الشمالي من شارع المتنبي )شارع السجن( سفل:من األ
 المهمندار كانت نتيجته دمار مئذنته المملوكية ذات الطراز المعماري المغولي الفريدة من نوعها في حلبأضرار جسيمة في جامع قال كما تسبب في وخان البرتقورت بك شارع المتنبي إلى انهيار جزء كبير من خان  ثالثة أنفاق أسفلتفجير أدى 

 2019ان حزير 25 –: ثريا زريق تصوير
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 السجن( واإلشتباكات العنيفىة التي كانت تدور حولهالقسم المتبقي من خان قورت يك الذي يعود إلى العصر المملوكي بعد تعرضه إلى األضرار الهائلة نتيجة تفجير األنفاق في شارع المتنبي )
 2019تموز  1 –: ثريا زريق تصوير
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عدد كبير من بالطات القيشاني منه ومن اإليوان الصغير المقابل له لبيعها إلى  اقتالعب قام لصوص اآلثار ،الملونبقطع القيشاني  لحجمه وزخرفنهوي الشهير الذي يعتبر من أهم وأكبر اإليوانات في حلب، في قصر جان بوالد، الذي يتميز بإيوانه الكسر

ادق داخل القصر )تحت قطعة قيشاني مغلفة بشكل محكم ومجهزة للشحن مع عدد كبير من األواني الخزفية األثرية، لربما عثر عليها لصوص اآلثار أثناء حفرهم الخن( 274) قصر من الموكلين عليه أنه تم  العثور علىتجار اآلثار، وذكر أحد ورثة ال

( قطعة بالط قيشاني، باإلضافة إلى القى الفخارية األثرية 89مديرية اآلثار الذي كان مسؤوالً عن الضبط( لم يتم تسليم سوى ) الجدير بالذكر أنه )حسب المحضر الرسمي وموظفالجناح الشرقي منه( وضمن الحديقة، بحيث بلغ عددها ستة خنادق كبيرة. 

 وحفظت حالياً في مستودع مديرية آثار ومتاحف حلب إلى حين إعادتها عند إعادة ترميم القصر. 

2019أيلول  5 –زريق  : ثرياتصوير  

 2019تموز  1 –تصوير: ثريا زريق 
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وقامت ، أعلنت الحكومة السورية استعادة سيطرتها على مدينة حلب القديمة، 2016كانون األول  22في 
المحاور الرئيسية بعد انتهاء االشتباكات في المنطقة، كانت . إال أنه منها بشكل كامل بإجالء قوات المعارضة

 إليها.وكان ال بد من رفعها للدخول  مغلقة بسبب أنقاض المباني المهدمة،المؤدية للمدينة القديمة في معظمها 
بلدية ومن بعدها بدأت ، ض الشوارعبين أنقا منومخلفاتها  لغامالقوات المتخصصة بإزالة األ كانت البداية مع كلذل

 .30(تراكساتاآلليات )الالجرافات بفتح الطرقات الرئيسية باستخدام  حلب

شبه مستحيل، الدخول إلى األزقة المتفرعة منها  كانالشوارع،  أطرافونظراً لحجم الدمار الهائل المتواجد على  
، من إزالة األنقاض، للعمل على 31مع المحليمجموعات من الشبان المتحمسين، مدعومين من المجت تشكلتلذا 

الشارع أواًل، ثم من داخل كل مبنى على حدة، تحت مسمى "مبادرات أهل حلب"، واستمر العمل ألسابيع عديدة، 
 احاتها.قاموا خاللها بفرز الحجارة التابعة للمباني المميزة، ووضعها أمامها أو في ب

الخبرات والتوجيه، يرة على الممتلكات األثرية، إال أن ضعف ومن المؤكد أن هذه األعمال تمت بحماس وغ
وغياب الرقابة على ما يجري من أعمال، أدى إلى فقدان عدد كبير من العناصر المعمارية المميزة من ضمن ركام 

بنائها ينة القديمة لمئات السنين. وكان ال بد من إعادة ظلت تميز شوارع المدأثرية المباني، وبالتالي ضاعت معالم 
  من جديد لتعويضها.

كما أن الفوضى الناتجة عن عدم التنظيم وضياع المسؤولية، أدت إلى تسرب لصوص اآلثار المحترفين 
)خشبيات مزخرفة، عجمية وغير عجمية،  األثرية المنكوبةبينهم، حيث تم تفكيك وسرقة الكثير من محتويات المباني 

 ، وبيعها إلى خارج سورية.  منابر خشبية، أحجار أثرية مزخرفة، ....(

أقيمت العديد من المؤتمرات الخاصة بحماية الجدير بالذكر أنه منذ انتهاء الحرب في حلب القديمة حتى اآلن، 
التراث، من جهات محلية وعالمية، وألقيت بها المحاضرات النظرية التي تدعو إلى إعادة تأهيلها، ولكن حتى اآلن 

بشكل فعلي، تشكيل فرق من الخبراء لتحديد حجم األضرار لم يتم  إذ ؛من الضياعها اذنقإلتوجد مشاريع حقيقية  ال
  إعادة تأهيلها.يتم رصد أية أموال أيضًا في  كما لم ،التي يجب القيام بها األولوياتوتحديد 
 

 

 

 

                                                           
اث األثري، إذ يجب إن ا - 30 ي وثائق حماية التر

 
 ممنوع ف

ً
ي إزالة أنقاض المناطق المصنفة أثريا

 
اكسات( ف ستخدم الجرافات اآللية )التر

ي 
 
ي األثرية، أن بلدية حلب بررت استخدامها لحجم الركام أن يبقر عىل حاله إلنقاذ ما يمكن إنقاذه لالستفادة منه ف

إعادة بناء المبان 

ي كان من الممكن تجميعها الهائل الذي نتج ع
ي المدمرة، التر

ي فقدان العديد من أجزاء المبان 
 
ن مخلفات الحرب. وتسبب هذا اإلجراء ف

ميم.  ي التر
 
 واستخدامها ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احف في سوريةالموقع الرسمي للمديرية العامة لآلثار والمت- 31

 .dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=715http://www 

إزالة أنقاض لفتح طريق سوق الموازين، و استخدم الجرافات 
 ةسوق الموازين وزقاق القناي

 

 2019تموز  30  - ثريا زريق :تصوير

صورتان توضحان إزالة أنقاض المباني األثرية، في 
األسفل، األعلى، باستخدام البلدوزر )التراكس(، وفي 

 بالطريقة اليدوية بمساعدة مبادرات المجتمع المحلي

 : صفحات الفيسبوكالمصدر

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=715
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يشان التي تكفلت هيل، مثل دولة الشمشاريع إعادة التأأبدت بعض الدول والمؤسسات العالمية مشاركتها في 
 مرتبطة خيرية مؤسسة قبل من المشروع هذا تمويل ، حيث يتم32بتمويل إعادة تأهيل الجامع األموي في حلب

 روسيا. في المسلمة األغلبية ذات الشيشان لجمهورية القوي  الحاكم قديروف، رمضان بأسرة

التي أصابت الجامع طط له على ترميم األضرار ترميم المسجد األموي في حلب: يركز نطاق العمل المخ
حيث بدأ العمل في هذا المشروع فعليًا مشروع الترميم. بلمهندس السوري الدكتور صخر العلبي اتم تكليف ، و فقط

وتم وضع مخططات سنوات،  3-2ن في غضو  أعمال الترميمأن يتم االنتهاء من كان المتوقع و  2017منذ عام 
الخشب المحلي والمستورد.  ، والعناصر المعمارية المصنوعة من أنواعالجديدة رية الزخرفيةلألعمال الحجتوثيقية 

 ماليين دوالر ، تم التبرع بها من جمهورية الشيشان. 6وقد وصل تمويل ترميم المسجد إلى أكثر من 

إحاطة ين تم المتبقية ووضعها في جميع أنحاء فناء المسجد، في ح في الوقت الحالي، يتم ترقيم األحجار 
من  أكياسب، بدقة متناهيةصالة الأوقات  معرفةالتي كانت تستخدم ل )المزولة(الساعة الشمسية الرخامية الكبيرة 

 .33منعًا الزدياد األضرار فيهارمل ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2019شباط  1بتاريخ  DGAMر عن مديرية اآلثار والمتاحف السورية دالتفرير الصا - 32

 
“ The Great Umayyadبعنوان 2019" في شهر تموز   DailyArch"  مجلة باللغة االنكليزية فيالتفرير الصادر  - 33

Mosque of Aleppo: from Historic Islamic Monument to War Battlefield  

 
 

 

 

  

 

 ترميم الجامع األموي،وتبدو حجارة األنقاض مرتبة في ساحته بعد فرزها وترقيمها

 2018كانون األول  18 –تصوير: ثريا زريق 
 الجامع األمويإعادة تركيب الحجارة المرقمة في ترميم 

 2018كانون األول  18 –تصوير: ثريا زريق 
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إحياء، ودعم السبل ، في حلب في إعادة UNDP)34) كما شاركت األمم المتحدة عبر برنامجها اإلنمائي
في حلب القديمة، وهي سوق الخابية،  في أربعة أسواق عمل، ( دكان وورشة199نت )المسيشي للسكان تضم

تشرين  22وسوق المحمص، وسوق الشام، وسوق المحمص، وتم اإلعالن عن االنتهاء رسميا من المشروع في 
  م.2019األول 

وع إعادة تأهيل سوق الخابية يذ مشر ( بتنفUNDPبدأت منظمة ال )م، 2019وفي بداية شهر حزيران من عام 
ترميم البنى التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء واالتصاالت ، حيث شمل المشروع 35األثري 

 العمل المتبقي منحت تعهد إكمال كماوانتهى عملهم في شهر أيلول من العام نفسه،  إضافة لتأهيل البالط البازلتي
المهترئ، الذي يعود إلى بداية القرن  بدال السقف المعدنية وتركيب األبواب واستترميم الواجهات الحجريمن 

 . لشركة المهندس باسل الظاهر بشكل كامل العشرين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لشركة الظاهر الهندسية على نفقتهاتأهيل واجهاته الحجرية وتبديل سقفه المعدني أوكلت مهمة تنفيذ   مث، UNDP)) األمم المتحدة عبر برنامجها اإلنمائيالذي قامت بانجازه منظمة   البنى التحتية، مشروع إعادة تأهيل بيةسوق الخا

2020شباط  10حتى  2019أيلول  14من  –ثريا زريق تصوير:   

 

                                                           
34  - https://www.sy.undp.org/  
هيكلية المشروع مع العلم أن وجود التشاركية مع جهات مختلفة إلنجاح العمل منها غرفة تجارة حلب واتحاد الحرفيين، بفضل تنفيذ المشروع  تم 

محالً تم تقديم الدعم  45محل سوق النحاسين  17محالً سوق الشام  72محالً سوق المحمص  65منها سوق الخابية تم تدعيم أسواق  4بدأت بتأهيل 
أصحاب المحالت بمشاركة شركاء محليين هم مطرانية السريان األرثوذكس قدمت زجاجاً ورفوفاً خشبية ومعدات وأدوات الالزم من خالل عودة 

مليون ليرة سورية ، باإلضافة لشراكة مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك و مطرانية الروم األرثوذكس بحمص  300عن ومواد أولية بكلفة تزيد 
  .لتنفيذ المشروع

 
35  - otice.cfm?notice_id=49682notices.undp.org/view_n-https://procurement 

https://www.sy.undp.org/
https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=49682
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 سوق السقطية بعد الترميم

 2019تموز  1 –: ثريا زريق تصوير

عادة تأهيل األسواق المتضررة بنسب طفيفة إليع ار مشعدة ب (AKTC) كما ساهمت مؤسسة اآلغا خان للثقافة
م(، 2019انتهت أعمال إعادة تأهيل سوق السقطية في شهر آب من العام الماضي) الحرير(.)سوق السقطية، سوق 

الحجرية للمحالت التجارية إعادة تأهيل الواجهات %(، وتضمن المشروع 30وكان حجم األضرار فيه تقل عن )
القباب والبنية التحتية التي تضم شبكات الماء والكهرباء واالتصاالت انًا، كما أعيد تأهيل ( دك53التي يبلغ عددها )
 . والصرف الصحي

والجدير بالذكر أن األعمال الترميمية التي قامت بها مؤسسة اآلغا خان في حلب، تعرضت للكثير من 
نت مطابقة لنصوص حماية التراث األثري، االنتقادات حول الطريقة والمواد التي نفذت بها األعمال، وهل كا

 هذا البحث. من وسنشير إليها في الفقرات التالية

 

 

 

 ( بتمويل األعمال فيهUNDFمتنبي ) شارع السجن( الذي قامت منظمة )تبليط أرصفة شارغ ال

 2019تموز  30 –: ثريا زريق تصوير



 

31 
 

وإن اتصفت بالتسرع وعدم المهنية؛ إذ بعد تنصل أما على الصعيد المحلي، فكانت التجارب خجولة نوعًا ما، 
الالزمة إلنقاذ المباني المنكوبة، ونقص  رسمية المسؤولة عن إعادة تأهيلها، بحجة عدم وجود الميزانيةالجهات ال

، اقتصرت نفقتهمعلى  للقيام باألعمال العقارات أو شاغليهاعاتق أصحاب  الكوادر الفنية، وإلقاء المسؤولية على
اخيص رسمية لهم، مع توجيهات عامة إلعادة التأهيل دون متابعة ما يجري على أرض م على إعطاء تر مهمته

 الواقع، مما تسبب بكوارث ترميمية هائلة. 

و خارجيًا بسبب الحرب، لم تشهد انتعاشًا في ونتيجة لدمار البنية التحتية للمدينة القديمة، ونزوح سكانها داخليًا أ 
 القليل جدًا من أصحاب المحالت المنكوبة للعمل على بناء أو ترميم ممتلكاتهم ، بينما بادرإعادة الحياة إليها
 بأسلوبهم الخاص.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترميم محالت تجارية في محور سوق السويقة
2019أيلول  24تصوير: ثريا زريق:   

ب ولربما كان سابقًا جزءًا منه ( والمالصق لدار صفا الكات1985إعادة بناء العقار المتهدم رقم )  
2019أيلول  24تصوير: ثريا زريق:   

 ترميم مبنى خلف خان الوزير
2019أيلول  24تصوير: ثريا زريق،   
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ومن الجدير ذكره أن قسمًا كبيرًا من المباني األثرية داخل المدينة القديمة تتبع بملكيتها إلى وزارة األوقاف، بشكل  
قاف الدينية )الجوامع، التكايا والزوايا، وما يلحق بها من منشآت تجارية أو صحية، والتي أنشئت كامل، مثل األو 

تي تعود ملكيتها إلى عائلة صاحب الوقف األصلي، ولكن تعتبر ذرية، البقصد اإلنفاق عليها(، أو األوقاف ال
ت الواجبة للمباني األثرية بحجة عدم وجود مديرية األوقاف مسؤولة عن إدارتها. ونظرًا لعدم قيام األوقاف بالترميما

لذلك  .التأهيلل إعادة التمويل الالزم إلجرائها؛ أوجدت مديرية أوقاف حلب حاًل يقضي بقيام المجتمع المحلي بتموي
اتجه الكثير من المهندسين ومتعهدي البناء للعمل على إعادة بناء المباني الدينية بشكل خاص، لما تقدمه من دعم 

وإن حققت هذه التجربة إنقاذ بعض الجوامع من االنهيارات المتواصلة،  .ي من قبل المجتمع المحليعاطفمادي و 
د التي نصت عليها وثائق حماية التراث، وبنيت األقسام المتهدمة فيها من إال أنه يؤخذ عليهم عدم االلتزام بالقواع

 . جديد، دون تكبد عناء البحث عن الحجارة األصلية بين األنقاض

 أما عن اإلجراءات الرسمية المتبعة لديهم فهي كالتالي: 

جرت العادة في إعادة تأهيل المباني الدينية في حلب، بأن يقوم اإلمام أو القس المسؤول عن المسجد أو 
الكنيسة بتقديم طلب إلى مديرية األوقاف، تتضمن اسمه ومعلوماته الشخصية، مع تعهده بوجود متعهد وممول 

يرية األوقاف ليست مسؤولة عن نفقات لية الترميم تحت مسمى )على نفقة أهل الخير(، وبذلك تكون مدإلتمام عم
 الترميم، وتقتصر مهمتها على دراسة الطلب ووضع الشروط الملزمة على المتعهد لسالمة إجراءات التنفيذ. 

ولكن إضبارته الترميمية تذيل أو خبيرًا في إعادة التأهيل، يقدم المتعهد، )الذي ال يشترط أن يكون مهندسًا، 
عمال(، إضبارته إلى المديرية المسؤولة، ويضع داخلها بنود األعمال التي سيقوم بتوقيع مهندس مسؤول عن األ

كان بتنفيذها على المبنى المتضرر حسب دراسته الخاصة. بعد الموافقة المبدئية التي تقدمها مديرية األوقاف )إذا 
رك على األغلب كما هي، تحول المبنى وقفيًا أو دينيًا(، والتي من الممكن أن تضيف عليهًا بنودًا جديدة، أو تت

إلى مديرية آثار ومتاحف حلب للدراسة والموافقة )إذا كان المبنى تم تصنيفه ضمن قائمة اآلثار واألوابد التاريخية(. 
بمتابعة الموضوع، ووضع الرد المناسب عليه، فيقوم المهندس  تكلف مديرية اآلثار والمتاحف أحد مهندسيها

ى وإضافة بعض األعمال إلى ما ذكر سابقًا. كما يتم إبالغ مديرية المدينة القديمة في المسؤول بدراسة حول المبن
عهد بتقديم حلب بهذه اإلجراءات والكشف عّما يتطلبه المبنى من شروط ترميمية. وبعد الموافقات المشتركة، يبدأ المت

 قديمة، بإرسال مهندسيهم لمراقبة التنفيذ.ما يلزم لتنفيذه، وتلتزم مديريات األوقاف، اآلثار والمتاحف، والمدينة ال

الرسمية، من المالحظ أن المتعهدين يقومون بجميع األعمال حسب خبرتهم الخاصة ودون مراقبة الجهات 
ى أكثر من تركه على حالته دون ترميم. ومن المؤكد أنهم عندما في الكثير من األحيان تسبب أضرارًا للمبن والتي

الكثير من األموال، يكون تصرفهم ناتج عن حسن نية، دون أن يكون هناك  عليهاصرفون وييقومون بهذه األعمال 
 من يوجههم، فهم على األغلب، ليس لديهم خلفية عن أصول الترميم، وال عن المواثيق الدولية التي تحدد كيفية

 التصرف في إعادة تأهيل المنشآت األثرية والتاريخية.

أن ما تقوم به المديريات المسؤولة ال يتعدى حدود الموافقات الورقية اإلدارية، ووضع  أيضًا، من المالحظو 
الشروط التي تعتبر عامة إلى حد ما، وتتوقف مهمتها عند هذا الحد إلى يوم انتهاء األعمال الذي يتم التوقيع به 

 ى محضر االستالم. عل

ل الترميمية، يكون الجواب دومًا هو الخراب الكبير لدى استفساري عن عدم متابعة المديريات المعنية لألعما
الذي حّل بالمدينة القديمة في حلب، وقلة عدد المهندسين في المديريات المسؤولة، باإلضافة إلى قلة الخبرات 

ت غير معمارية )مدنية، كهرباء، ميكانيك( في أقسام الترميم، دون أن لديهم، إذ يتم تعيين مهندسين من اختصاصا
 لديهم خلفيات دراسية أو بحثية حول التعامل مع مباني المدن القديمة.يكون 

في تجربة إعادة تأهيل المباني في حلب بعد الحرب، يؤخذ عليها االستعجال في إعادة البناء إلى مظهره القديم 
في البحث عن وإهمالهم د بالطرق التقليدية المطلوبة في تحضر المواد الالزمة للترميم. قبل الحرب، وعدم التقي

لب غهذا ما ترك أثره السلبي على أ أجزاء المباني المدمرة بشكل جدي، واالستعاضة عنها بأجزاء جديدة بالكامل. 
فذت بعد انتهاء الحرب داخل وخارج هناك العديد من األمثلة التي نما رمم أو أعيد بناؤه في السنتين الماضيتين. و 

تأهيل جامع الحاج موسى الذي  إعادةتجربة أبرزها تجربتين داخل المحلة، األولى هي،  لعلمحلة سويقة علي، و 
من المدرسة النارنجية، التي أزيلت مع شق  نبه والباقيي يجري ترميمه اآلن مع العقارين الصغيرين الملتصقين

فا الكاتب، ولربما كان ( المالصق لدار ص1985موي، والثانية هي في العقار رقم )الطريق من أمام الجامع األ
 خير شاهد على ما يجري اآلن. ،قسمًا منه من قبل أن يقسم إلى عقارين منفصلين
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المهندسين ببناء واجهة ذات قوس موتور، وهي تختلف عن سابقتها التي ام أحد ق إعادة بناء القسم المتبقي من وقف النارنجية المالصق لجامع الحاج موسى األميري، وكان التخبط في إعادة بناء الواجهة واضحًا، حيث قمجموعة صور التقطتها في فترات متتالية توث
 اء الواجهة القديمة المخالفة مع الجديدة.نالمهندس اآلخر بصور توثق واجهات المبنى في حالته القديمة، بحيث أعاد ببنيت في بداية الستينات، بعد شق الطريق وهدم المدرسة. وقد زودت 
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 م(2016 – 2012تقييم الوضع الراهن لمحلة سويقة علي بعد الحرب )-2
 

يالمبادئ والعمليات األساسية التي يجب اتباعها في الحفاظ على  (The Burra Charter)  ميثاق بوّرااهتم 
 بالشكل التالي: هاعرّ فحيث يُ   أماكن التراث

 الحفاظ على موقع أثري في حالته الحالية اليقاف المزيد من تدهوره  (Preservation) :الحفاظ -
إلى حالة سابقة معروفة عن طريق إزالة التراكمات أو  موقع أثري  إعادة (:  Restoration) لترميما -

  الموجودة دون إدخال مادة جديدة.الموقع عن طريق إعادة تجميع عناصر 
راء عملية إعادة البناء عندما يكون الموقع غير مكتمل يمكن إج(  Reconstruction) إعادة البناء -

له. وفي بعض  األصليالشكل إلعادة كافية  دالئلكون هناك نتيجة تعرضه للتلف أو التغيير، وفقط عندما ت
، الذي يحفظ القيمة الثقافية للموقع مستخدمبنى المالنادرة يمكن إجراء إعادة البناء عندما يكون كجزء من اال التالحا
 .اإليضاح األخرى التعرف عليها بالفحص أو وسائل  باإلمكانء المعاد بنائها األجزاينبغي أن تكون كما 

إعادة مكان إلى مكان معروف إذا كان هناك دليل كاف. ويتميز  ( Rebuilding): إعادة اإلعمار  -
 عن الترميم بإدخال مادة جديدة.

للحفاظ على قيمتة ما  وقع أثري يقصد به كل عمليات االعتناء بم  :(Conservation)الصيانة  -
ند إلى احترام المواد )النسيج( الموجودة في المكان . ويشمل توفير أمن المكان وصيانته ومستقبله، ويستالثقافية

 ومعناها للمجتمعات.
بالسكان  معارك، اعتبرت من األعنف واألكثر فتكاً الل السنين األخيرة التي شهدت فيها المدن السورية خ

ة والثقافة أدرجت منظمة األمم المتحدة للتربيوتضرر أجزاء كبيرة منها، ومواقع التراث الثقافي، وتسببت بفقدان 
( ستة مواقع أثرية سورية معرضة للخطر بفعل المعارك الجارية في هذا البلد على قائمة UNESCOوالعلوم )

بدء االشتباكات في  التراث العالمي المهدد، وال سيما األحياء القديمة في حلب التي أصيبت بأضرار جسيمة منذ
 (.2011آذار  15سورية في )

، كان من الواضح أن  2016لحة الشديدة داخل مدينة حلب القديمة في ديسمبر بعد انتهاء النزاعات المس
رر الذي لحق بالتراث الثقافي أثناء النزاع والعمل بسرعة على تدابير هناك حاجة ملحة إلجراء تقييم مستقل للض

 اإلصالح العاجلة الالزمة ل منع المزيد من الضرر أو انهيار المباني.
رصد التراث الثقافي مهمة شاقة ، بالنظر إلى مدى الضرر الذي لحق بالنسيج  يعد العمل على محاولة

قافية التي وصفت هذا التدمير لمواقع التراث السوري ، خاصة داخل مدينة الحضري التاريخي ومبانيه التراثية الث
رار التي لحقت بالمباني ثقافية الحضرية في القرن الحادي والعشرين وتقييم األض حلب القديمة ، بأنها "أكبر كارثة

سكان المدينة،  ال تزال المباني المتصدعة تحاصرو  .هي حاجة ملحة - وخاصة بعد وقوع كارثة كبرى -التاريخية 

                                                           
 الوزارات المعنية بالمدن القديمة )وزارة اإلدارة المحلية والبلديات، وزارة األوقاف، وزارة الثقافة( -  36

وسلسلة االنهيارات مستمرة مع عدم وجود خطة عمل حقيقية للتعامل مع هذه القضية، والتي كان من المفترض 
 ح المواطنين األبرياء.لحماية أروا36 أن تكون أولوية أي عمل حكومي

يمكن  إلنقاذ ماكان ذلك بمثابة ناقوس الخطر للمسارعة بالعمل على تقييم األضرار والخسائر التي لحقت بها 
  .ضرورة ملحةنسيجها العمراني ومبانيها األثرية، يعتبر تقييم األضرار التي أصابت منها، حيث 

التي تتراوح من النزاع المسلح إلى األحداث الطبيسية التي واستجابة لزيادة التركيز على األحداث الكارثية   
 تؤثر على التراث الثقافي، هناك حاجة إلى منهجيات ونهج إلدارة آثار الكوارث على التراث الثقافي بشكل أفضل.

 

 

 

 
 خان الصابون )أزدمر(
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 التحليل المنهجي لتقييم أضرار مواقع التراث الثقافي في محلة سويقة علي-2-1
اعتمدت مصادر المعلومات الرئيسية لتوثيق ما كان يجري فيها،  ،يمةالقد حلبمدينة  في المسلح النزاع أثناء

 :الصور الملتقطة من بيانات على

الملتقطة لصالح وكاالت الصحافة العالمية، أو المؤسسات المعنية بحماية التراث األقمار الصناعية  صور •
ة في تغطية مناطق الصراع، واألضرار الناجمة عن الحرب، العالمي وحقوق اإلنسان، والتي تعتبر أفضل وسيلة فعال

تحليل إجمالي المباني  عبر ورصد حجم الدمار الذي لحق بالمدينة القديمة ألهميتها ضمن مواقع التراث العالمي،
ئوية التالفة داخل خريطة النطاق المحدد ومقارنتها بإجمالي المباني الموجودة فيها قبل الصراع، لتحديد النسبة الم

 تدهورنسبة  عنعامة فكرة  أعطتناللمباني المتضررة في جميع أنحاء المدينة. وعلى الرغم من أن هذه الصور 
المدمرة فيها من األعلى، إال أنه وتبعًا لخصوصية المدن العربية القديمة، التي تتسم  المباني التاريخية والمساحات

  .  الحاصل داخلها.لى إعطائنا تفاصيل الدمار بشوارعها الضيقة أو المسقوفة، فقد بقيت قاصرة ع

 المحلية أو العالمية. ألنباءا لصالح وكاالت العاملين الصحفيين الميدانيين، منملتقطة  صور •

 المتعلقة التغييرات جميع توثيقكمبادرات شخصية ل ،السكان المقيمين في حلب صور ملتقطة من بعض •
، إنستغرام،....(، والتي أعطتنا فكرة حول ما يجري داخل المباني كس بو ، وتم نشرها عبر صفحات الميديا )الفيبها

 أو الشوارع.

م حجم األضرار التي أصابت المباني األثرية داخل المدينة القديمة بشكل عام، ساعدت هذه الصور على تقيي
الدمار الهائل الذي  تفاصيل الداخلية لكل مبنى، لصعوبة الوصول إليها. إال أنه نسبة إلى حجمالدون الخوض في 

م(، وضعها ضمن مواقع 2013حزيران  20تم رصده والكوارث اإلنسانية واألثرية، قررت منظمة اليونسكو في )
 التراث العالمي المعرض للخطر.

م(، تعاونت مؤسسة 2016وبعد أن استعادت الحكومة السورية السيطرة على مدينة حلب في كانون األول)
(، وهي شركة فرنسية ICONEM(، مع شركة )Syria Trust for Developmentة )األمانة السورية للتنمي

( لمواقع التراث إلجراء تقييم األضرار 3D digitization، وإنشاء نماذج ثالثية البعد )متخصصة في التوثيق الرقمي
 4Kلتقاط الصور )والجدير بالذكر أن هذه الشركة تستخدم الطائرات المسيرة ال ولتوجيه عملية إعادة اإلعمار.

Camera Dronesتخدامها إال لمن (، وهي ممنوعة من االستخدام في سورية ألسباب أمنية، وال يسمح باس
 أعطيت التصاريح الخاصة لهم.

 

 

 علي"  ةسويق“وتبدو الخسارة الفادحة في النسيج المعماري لمحلة  م2020في آذار  Google Mapsإلى اليمين: صورة ملتقطة من

 كلود دافيد" في كتابه.م(، ووضعها "جان 1953ليسار: صورة ملتقطة عبر األقمار الصناعية لمحلة "سويقة علي" عام) إلى ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذج ثالثي األبعاد(، معهد العالم العربي، باريس / إيكونيمو)نم 2012بعد الحرب األهلية في سوريا عام  القديمة  عرض رقمي لحلب

180974289/-cities-ancient-torn-war-these-through-walk-institution/take-https://www.smithsonianmag.com/smithsonian 

 

  

https://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/take-walk-through-these-war-torn-ancient-cities-180974289/
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نشر معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث وبعد انتهاء االشتباكات في حلب القديمة،  م(،2016في نهاية عام )
لألضرار المدمرة التي لحقت بممتلكات التراث العالمي لمدينة حلب القديمة في تقريرًا بارزًا يقدم أول سرد مفصل 

استخدموا إلنجازه معلومات  والذي، تحت عنوان )حلب، خمس سنوات من الصراع( أعقاب سنوات من النزاع المسلح.
 لليونيتارتشغيلية التابع الصور من برنامج التطبيقات الساتلية ال لتحليلوتطبيق المنهجية العلمية المصادر السابقة، 

(UNITAR و ،)اليونيسات (UNISAT )المهندسين المعماريين و  ع خبراء التراث الثقافي لليونسكوبشكل وثيق م
 (518) تقييم صور األقمار الصناعية لما مجموعهوأظهر ييم األضرار التي لحقت بالمدينة. لتق ،وعلماء اآلثار

٪ من المباني التاريخية 10إلى أن أكثر من ، الكبير في المدينةجامع األموي في ذلك القلعة وال بما أثريًا، موقعاً 
  في حلب دمرت وأن بعض المباني تعرضت ألضرار بالغة.

رير، كان أكثر األبنية المصنفة أثريًا، يصعب الدخول إليها وتقييمها ودراستها بشكل عندما صدر هذا التق
جاء هذا التقرير مقتصرًا على تقييم الحالة الخارجية العامة لمواقع التراث األثري في المدينة. لذا كان  لكمفصل، لذ

بعد مضي ثالث سنوات على انتهاء  ال بد من إعادة الدراسة وتحليل المعطيات بناء على الواقع الراهن، وخاصة
عاني من التصدع واالنهيارات المتواصلة، دون قيام الحرب فيها، وال زالت المدينة القديمة شبه مهملة، وأبنيتها ت

الجهات المختصة بالعمل على إعادة تأهيلها بشكل جدي، مما ال يشجع عودة السكان والشاغلين إليها. إليجاد 
 ها.الحلول المناسبة لترميم

ن فيها، خالل سنوات الحرب، عانت المدينة من حركة نزوح كبيرة من قبل سكان المدينة القديمة المقيمي
وأصحاب األعمال التجارية فيها، )داخليًا أو خارجيًا(، تسببت في زيادة إهمال المدينة القديمة في ظل غياب البنية 

إلى أن من بقي منهم داخل حلب، انتقل للسيش وممارسة  التحتية األساسية لتشجيعهم إلى العودة إليها. باإلضافة
ئسة ضمن أحيائهم القديمة وعدم توفر المال الكافي لتأهيل بيوتهم عمله ضمن األحياء الغربية، في ظل ظروف با

 وأعمالهم. 

جوالتي  في توثيق األضرار التي لحقت بمحلة "سويقة علي" بعد الحرب على لذلك في هذا البحث، اعتمدت
مواقع ، وال) ASOR، باإلضافة إلى التقارير الموجودة على موقع اليونسكو، وتقارير )وثيقية بشكل أساسيالت

موجه، قنابل مدفسية،  الرئيسي في أذية المباني األثرية داخل محلة "سويقة علي"، )صاروخ باإلخبارية، لتحديد السب
ى الوثائق الموجودة التي كانت موجودة لدي ضمن وزيادة تدهورها، باإلضافة إل، قذائف، قتال ميداني، .....(

 وهي:للمدينة القديمة في حلب في القرن الماضي، و مخططات الكاداستر أرشيفي الخاص، الذي يحتوي على 

م( أي في فترة 1937مخطط كاداسترو للمنطقة العقارية السابعة، الذي تم إصداره في عام ) -
 مخططات أفقية لبعض األبنية األثرية الموجودة ضمنه. االنتداب الفرنسي على سورية، موضحًا عليه

                                                           
37 -  Heinz Gaube & Eugen Wirth, Aleppo, first edition, 1984. 
38  -  German Technical Cooperation Agency (GTZ) 

"هاينز جاوبة و "أوجين  37قام بإصداره الباحثين األلمانيين مخطط كاداسترو لمدينة حلب القديمة، والذي -
 م(، لوضعه ضمن كتابهم التوثيقي الهام )حلب(.1984فيرت" في عام )

العقارات، قامت بإنجازه المؤسسة األلمانية  مخطط كاداسترو لمدينة حلب القديمة موضحًا عليه أرقام -
كانون الثاني  17، بالتعاون مع مديرية حلب القديمة التابعة لبلدية حلب، والذي صدر في )(GTZ)38للتعاون التقني

2000 ) 

لالستفادة منها في عملية تقييم األضرار، ومقارنة وتحليل  كما قمت بجمع الوثائق المتعلقة بمحلة سويقة علي،
 :تتضمن علومات فيما بينها.الم

والذي يضم رسومات هندسية ألهم المباني األثرية في هذه المحلة، حيث  كتاب " سويقة علي في حلب"، -
 م(.2000)بإعادة رسمها على برنامج األوتوكاد لوضعها ضمن مخطط الكاداسترو، الذي صدر في عام  قمت

لماضي، وكانت ضمن كتب الباحث الفرنسي مخططات وصور المباني المدروسة التي رفعت في القرن ا -
  39"جان سوفاجيه"

أرشيف الصور الذي التقطتها لمحلة سويقة علي ومبانيها األثرية المميزة، في جوالتي الميدانية، منذ بداية  -
( صورة. باإلضافة إلى أرشيفي 8000م(، والتي تجاوز عددها )2019)هذه الدراسة في شهر حزيران الماضي 

والذي يتضمن مخططات هندسية، ودراسات، وصور، جمعتها على مدى السنين، واستخدمتها في  القديم الضخم
 أبحاثي ودراساتي السابقة.

اشرة في حلب الصور الموجودة على صفحات الميديا والتي تم التقاطها أثناء الحرب وبعد انتهائها مب -
 ت فيها خارج سورية.، كنجراء هذه الدراسةإالقديمة، والتي تغطي الفترة الزمنية قبل 

 "”Google mapsصور األقمار الصناعية في  -
الموجودة ضمن  األثريةالمخططات المرفوعة سابقاً من قبل المهندسين الذي قاموا بدراسة بعض المباني    -

 إعادة توظيفها، وهي:  المنطقة المدروسة بهدف ترميمها أو
البين، ومازن  ماجدالمهندسين  م(.2010المطبخ العجمي، مكتب "أركاد للعمارة" في عام) -1
 سمان.
تشرين الثاني،  27) خان الحاج موسى األميري الساوي، والذي جرت عملية توثيقه في -2
نور خوجة" و  (، إثر الحريق الضخم الذي تعرض له، وقام بإعداد الدراسة المهندسان "محمدم2005

 "رؤى قرش".
من إعداد المهندس  )جامع الخير( ري الحاج موسى األمي مخططات توثيق الوضع الراهن لجامع -3

 "جمال خضر"

39  -Sauvaget, Jean, Alep, 1941 -  
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 "سليمان األيوبيمخططات توثيق الوضع الراهن لجامعي "المهمندار" من إعداد المهندس " -4
مجموعة مخططات لبعض المباني األثرية الموجودة ضمن المنطقة المدروسة والتي قام برفعها  -5

 حلب.طالب السنة األخيرة من كلية الهندسة المعمارية في من 

 والجدير بالذكر، أن الدراسة المقارنة بين جميع المخططات الموجودة السابقة، أثبتت وجود فوارق مساحية فيها
بنسب متفاوتة، بعضها كانت ذات فوارق كبيرة. لذا اعتمدت على المخطط المساحي األخير الذي تم رفعه في عام 

رخين، هاينز جاوبة وأوجين فيرت( مع كافة م(، ومقارنة المخططات مع مخططات كتاب )حلب، للمؤ 2000)
ادها في تفاصيل األبعاد التابعة التوصيفات التي ذكرت في كتب المؤرخين العرب واألجانب، لتصحيحها واعتم

 للمباني. 

هائلة  اً أضرار تبين وقوع  ،ضمن محلة "سويقة علي" الميدانية ومعاينة األضرار من خالل الدراسات التوثيقية
لقذائف الشديدة والصواريخ الموجهة، وتفجيرات األنفاق المتتالية، التي تسببت بخسائر هائلة في هذه فيها جراء ا

تسبب بتدمير خان التتن  حيثأبرزها تلك المباني المتواجدة على طرفي شارع المتنبي )السجن(،  المحلة، ولعل
ار فادحة في مباني خان قورت بك، )الخان الصغير(، ومسجد سيجور المالصق له بشكل كامل، كما تسببت بأضر 

معنى  بكلوجامع المهمندار، ودار حسن جلبي، والتي تعود جميعها إلى العصر المملوكي، مما يعتبر كارثة 
دة تأهيلها، خاصة بعد أن ساعدت األمطار الغزيرة التي تساقطت الكلمة، وال بد من المسارعة بإجراء أعمال إعا

م(، 2019ي زيادة األضرار بها، حيث شهدنا انهيار قبة سوق الصابون في )آذار في األعوام الثالثة الماضية، ف
 م(.2019وانهيار القسم العلوي من دار حسن جلبي والذي يغطي زقاق القناية في شهر ) آب 

لمباني الموجودة في المحلة، وضعتها في جدول، وسوف أتناول في الفصل الثالث قمت بتصنيف جميع ا
 مبنى على حدة، ما عدا بعض المواقع التي لم أستطع الدخول إليها بسبب تراكم األنقاض فيها.دراسة مفصلة لكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 المطبخ العجمي القاعة الرئيسية في انهيار قبةأعلى البسار: 

 القبلية في جامع المهمندار )جامع القاضي( انهيار قبةأعلى اليمين: 

 2018سوق الصابون الذي حدث في آذار  انهيار قبة :أسفل اليسار

 2019: انهيار الغرفة العلوية من منزل الحاج حسن جلبي التي تغطي زقاق القناية، الذي حدث في آب أسفل اليمين

 

2019أيلول   -: ثريا زريق تصوير  



 

39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 دليل األلوان -مخطط األضرار 
 مواقع مدمرة بشكل كامل 

(80 %- 100)% 

سارة فادحة لكافة األجزاء والعناصر ذات القيمة التاريخية واألثرية في خ

 المبنى

 أضرار فادحة 

 (50 %- 80)% 

األثري، أو تضرر بنيته اإلنشائية  تهدم جزء أو أجزاء كبيرة من المبنى 

 بشكل كبير، مما  يشكل خسارة هائلة في عناصره المعمارية واألثرية.

 أضرار معتدلة 

 (30 %- 50)% 

تهدم عدد من العناصر الرئيسية ذات القيمة التاريخية واألثرية في المبنى، 

 مما يشكل خسارة معتدلة                                    

 أضرار خفيفة 

 (10 %- 30)% 

 لم يصب الدمار العناصر الرئيسية ذات القيمة التاريخية واألثرية

 رة.مواقع مخمنة بأنها ذات أضرار كبي 

 

ال يمكن الدخول إليها، إما بسبب غياب أصحابها، أو بسبب تراكم 

 األحجار واألنقاض على مداخلها، وفي ساحاتها.

 

 
 

 الراهن لألضرار في محلة سويقة عليمخطط يوضح الوضع 

 (2000رسم وتعديل: ثريا زريق فوق مخطط الكاداسترو )
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 اسم المبنى 

 

 

رقم 

 العقار

المنطقة 

 العقارية

تاريخ  المساحة سم المحلةا

 التأسيس

 القرن

 الميالدي

الطراز 

 المعماري

  المالك األصلي

 )المؤسس(

النسبة المئوية  االستخدام الحالي نوع البناء المالك الحالي

 لألضرار

 المدرسة الصاحبية  1

 )جامع الفستق(

 

²م 271 سويقة علي السابعة 3451  

 

 % 20 جامع مدرسة دينية/ جامع مديرية أوقاف حلب قوب الصاحبقاضي حلب: أحمد بن يع مملوكي 14 م 1350

 تكية أصالن دادة 2

 )خانقاه البالط( 

²م 563 سويقة علي السابعة 3438  م 1115 

 م1639

12 

14 

 أيوبي

 مملوكي

 عثماني

 شمس الخواص لؤلؤ الخادم -

 أصالن دادة-

 % 40 جامع تكية مولوية / جامع مديرية أوقاف حلب

 ن دادةمقهى أصال 3

 )المدرسة الجردكية(

²م 223 سويقة علي السابعة 3443  12 م1156 

14 

17 

 أيوبي

 مملوكي

 عثماني

 % 85 مستودع تجاري تجاري ملكية خاصة األمير األيوبي: عز الدين جردق النوري

 خان الوزير 4

 

 

²م 4800 سويقة علي السابعة 3471  % 20 تجاري تجاري ملكية خاصة اوالي حلب العثماني: قرة محمد باش عثماني 17 1682 

 خان الكتان  5

 السيدة()خان 

 

²م 1185 سويقة علي السابعة 3467  مرداسي 11 م 1080 – 1070 

 

زوجة محمد بن شبل بنت الوثاب السيدة 

 الدولة ناصر بن صالح بن مرداس

 % 10 تجاري تجاري ملكية خاصة

 خان خاير بك 6

 

 

²م 2436 سويقة علي السابعة 3458  16 م1514 

 

 % 30 تجاري تجاري ملكية خاصة األمير المملوكي خاير بيك مملوكي

 خان الصابون 7

 

 

²م 2300 سويقة علي السابعة 2387  % 60 تجاري تجاري مديرية أوقاف حلب األمير المملوكي إزدمر بن مزيد مملوكي 115 م 1493 

 سوق الصابون 8

 

 

 % 70 تجاري تجاري عام      سويقة علي السابعة 

 حمام الواساني األثري 9

 م(1945)ُهدم عام 

2328 /  

2329 /             

3905 

²م 655 سويقة علي السابعة ق.م ؟ 3000-  . 

1965 

 غير معروف- غير معروف ق.م

 الحاج موسى األميري -

عائلة العداس المنحرة من نسل الحاج  -

  -موسى األميري

 % 60 مبنى تجاري حديث حمام وقف ذري

 المدرسة المنصورية 10

 

 

²م 1769 سويقة علي السابعة 3507  % 40 تجاري ديني مديرية أوقاف حلب الشيخ منصور بن مصطفى عثماني 18 م1792 

 / 2057 المطبخ العجمي 11

2035 

²م 625 سويقة علي السابعة  م 1070 

 م1260

 م 1763

11 

13 

18 

 سلجوقي

 زنكي

 أيوبي

 مملوكي

 ,عثماني

الدين بن الداية، أخو  األمير الزنكي مجد-

 نور الدين الزنكي بالرضاعة 

 الملك األيوبي الظاهر غازي -

 أحمد بن يعقوب الصاحب، قاضي حلب-

 األمير المملوكي خاير بيك

 الحاج موسى األميري-

 

مديرية السياحة في 

 حلب

 قصر - قصر سكني

 مشغل نسيج -

 مستودع -

متحف التقاليد  -

 الشعبية

 مطعم -

70 % 

سى جامع الحاج مو 12

 األميري )جامع الخير(

 

²م 767 سويقة علي السابعة 2047  % 50 جامع جامع مديرية أوقاف حلب الحاج موسى األميري  - عثماني 18 م 1762 

 –ق.م  333منذ   سويقة علي السابعة  محور السويقة 13

 الوقت الحالي

 أيوبي 

 مملوكي

 عثماني

 % 50 تجاري تجاري عام 
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 اسم المبنى 

 

 

رقم 

 العقار

المنطقة 

 العقارية

تاريخ  المساحة اسم المحلة

 التأسيس

 القرن

 الميالدي

الطراز 

 المعماري

 المالك األصلي 

 )المؤسس(

االستخدام  نوع البناء المالك الحالي

 الحالي

النسبة المئوية 

 لألضرار

 / 2044 وقف المدرسة النارنجية  14

2046 
 m² 260 سويقة علي السابعة

+ 19 m² 
سعيد بن عبد هللا بن محسن بن صالح بن علي   12 م 1150

 أبو المنصور
 -المدرسة النارنجية /  - وقف ذري لعائلة الجابري

 مسجد البالط/ 
مسجد عون الدين ابن  -

 العجيمي/ 

 المحكمة الشافعية -

 بناء تجاري حديث -

 % 100 مبنى تجاري

األميري خان الحاج موسى  15
 الساوي )الكبير(

 

²م  1535 سويقة علي عةالساب 2349 وقف ذري لعائلة األميري  الحاج موسى األميري عثماني 18 م 1747 

 مديرية األوقاف /

 % 35 تجاري تجاري

 دار سكني 16

 

 

   سكني وقف ذري لعائلة األميري الحاج موسى األميري عثماني 18   ²م 180 سويقة علي السابعة 2347

دكاكين مقابل خان الحاج  17
 ميري الساويموسى األ

 

²م 1543 سويقة علي السابعة 2348   18 

 
 وقف ذري لعائلة األميري الحاج موسى األميري عثماني

 مديرية األوقاف /

 % 50 تجاري تجاري

خان الحاج موسى األميري  18

 األعوج

 

²م 1143 سويقة علي السابعة 1988  وقف ذري لعائلة األميري الحاج موسى األميري عثماني 18  

 رية األوقافمدي /

 % 70 تجاري تجاري

 دار الحاج حسن جلبي 19

 

 

²م 641 سويقة علي السابعة 1987   13 

15 
18 

 زنكي

 مملوكي

 عثماني

 عائلة بنو زهرة -

الحاج حسن جلبي والد الحاج موسى  -

 األميري

 % 80 – 70 سكني سكني ملكية خاصة

 دار الحاج موسى األميري 20

 

 

²م 981 سويقة علي السابعة 1986 ²  15 

18 

 زنكي

 مملوكي

 عثماني

 عائلة بنو زهرة -

 الحاج موسى األميري -
 % 70 سكني سكني ملكية خاصة

 دار صفا الكاتب  21

 

 

²م 460 سويقة علي السابعة 1984  زنكي 19 م1835 ²

 مملوكي

 عثماني

 عائلة بنو زهرة-

 يحيى الكاتبالمال -

 % 60 سكني سكني ملكية خاصة

 مبنى تجاري 22

 

 

²م 90 سويقة علي السابعة 1985  % 100 تجاري سكني ملكية خاصة     ²

 خان قورت بيك  23

 

 

²م 3283 سويقة علي السابعة 1983  مملوكي 15 م 1493 

 عثماني

 األمير المملوكي أوزدمير بن مزيد األشرفي -

 العثماني قورت بك ابن خسرو باشاالولي -
 صاحب وقف الخسروية في حلب

 % 70 تجاري يتجار ملكية خاصة

 خان البرتقال 24

 

 

²م 1161 سويقة علي السابعة 3588  % 85 تجاري - تجاري ملكية خاصة     

الزاوية الجوشنية  25
)األقصراوية( التي هدمت 

 م1945عام 

 

هدمت عند شق طريق  الحاج جنيد بن عمر األقصراوي مملوكي 14 م 1346  سويقة علي السابعة 

 شارع السجن

   زاوية دينية

 جامع الدليواتي 26

 

 

 % 40  جامع مديرية أوقاف حلب أبو بكر المصري الحلبي الصوفي الدليواتي عثماني   ²م 175 سويقة علي السابعة 2026

 خان التتن ) الخان الصغير( 27

 

 

²م 774 سويقة علي السابعة 1734  

 

 وقف ذري لعائلة األميري الحاج موسى األميري  18 م 1750بعد 

 األوقاف مديرية /

 % 100 تجاري تجاري
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 اسم المبنى 

 

 

رقم 

 العقار

المنطقة 

 العقارية

 القرن تاريخ التأسيس المساحة اسم المحلة

 الميالدي

الطراز 

 المعماري

 المالك األصلي 

 )المؤسس(

االستخدام  نوع البناء المالك الحالي

 الحالي

النسبة المئوية 

 لألضرار

 خان اسطنبول 28

 
 

²م  1082 سويقة علي عةالساب 2105  
 

 % 60 تجاري تجاري ملكية خاصة الحاج موسى األميري عثماني 18 

 مسجد سيجور 29

 )  مسجد سنجر( 

 

²م 101 البندرة السابعة 1733  
 

م 1407  

م 1926  

 

15 

20 

 % 100 جامع جامع مديرية أوقاف حلب  

 جامع المهمندار 30

 )جامع القاضي(

 

²م 1135 البندرة السابعة 3644  
 

 % 60 جامع جامع مديرية أوقاف حلب القاضي الحسن بن بلبان حسام الدين المهمندار مملوكي 14 م 1325 – 1310

 جامع المضماري 31
 الجامع العمري

 

²م 105 البندرة السابعة 3620  
 

 الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب  إسالمي مبكر 7 م 661  - 637

 
 % 20 جامع جامع مديرية أوقاف حلب

 جامع سنكلر 32

 )جامع الدبانة(

 

²م 100 البندرة السابعة 1584  
  

السلطان غازي األيوبية ابن صالح الدين  أيوبي 13 م 1215

 األيوبي
 % 10 جامع جامع مديرية أوقاف حلب

 المدرسة الشعبانية 33

 

 

²م 1850 الفرافرة السابعة 3580  
 

عثمان محصل الضرائب العثماني في حلب  عثماني 19 م 1805

 آغا ابن أحمد
مدرسة دينية/  مدرسة دينية/ جامع مديرية أوقاف حلب

 جامع

10 % 

 جامع العثمانية 34

 )المدرسة الرضائية(

 

²م 3656 لبندرة السابعة 3784  
 

مدرسة دينية/  مدرسة دينية/ جامع مديرية أوقاف حلب والي حلب العثماني عثمان آغا يكن عثماني 18 م 1730

 جامع

20 % 

 مقهى السياس 35

 

 

²م 328 لبندرة السابعة 3637  
 

القاضي الحسن بن بلبان حسام الدين  مملوكي 14 م 1325 – 1310
 المهمندار

 % 20 تجاري تجاري مديرية أوقاف حلب

 مقهى العجيمي 36

 

 

²م 145 لبندرة السابعة 3720  
 

 % 20 تجاري تجاري ملكية خاصة الصة عثمان أفندي× عثماني  

 قاضيحمام ال 37

 

 

²م 708 لبندرة السابعة 1935  
 

- 

 م 1479
- 

15 

 أيوبي

 عثماني

 

 محي الدين بن العديم - -

األمير المملوكي األشرف الجمالي بن ربيع  - -
 األشرفي

 

 % 60 حمام حمام ملكية خاصة

 قيسارية الملقية 38

 

 

²م 1217 لبندرة السابعة 3722  
 

 - 

18 

 % 30 اريتج تجاري  وقف خالصة عثمان أفندي عثماني

 سوق الخابية 39

 

 

 هلنستي  .ق.م 333-  لبندرة السابعة 

 أيوبي

مملوكي 

 عثماني

 % 20 تجاري تجاري ملكية عامة 

 بوالددار جان  40

 
²م 2310 لبندرة السابعة 1711/1  

 

 مملوكي 16 م 1550

 عثماني

 

 

 والي حلب، األمير الكردي جان بوالد - -

 عائلة البتروني  - -

 واكبيعائلة حسن الك - -

 

عائلة ابراهيم باشا -

المنحدرة من نسل عائلة 

 الكواكبي

األميرة الكويتية حصة -

 آل الصباح

 

 % 60 سكني قصر سكني
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