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 المقدمة: -

 تمييد : -أ

منـذ خمسـة آالف عـام, وىـي واحـدة مـن أكثـر المـدن اإلسـالمية التـي  ,حمب مدينة مزدىرة ومأىولة بالسكان        
ال تــزال محافظــة عمــى نســيجيا العمرانــي المتــراص وطابعيــا المعمــاري المتميــز بكــل مــا يضــمو مــن وظــائف. تتميــز 

ىمنسـتي وقـد سـميت آنـذاك  –المدينة القديمة في حمـب بأنيـا مـن المـدن اإلسـالمية التـي قامـت عمـى أسـاس رومـاني 
ويو ومازالت في تبدل وتحول مستمرين منذ بداية العصر اإلسالمي حتى اآلن لتواكـب بـذلك احتياجـات قاطنييـا, بير 

ولتشكل مثااًل فريدًا من نوعو في االنسجام بين أسـموب الحيـاة المتبـدل واحتياجـات السـكان مـن حيـث الحمايـة والـذي 
 (1)يقوم بتأمينو محيطيا العمراني الحصين. 

 رة مـن مشـاريع التـدخلــــرين حتـى اآلن إلـى مجموعـة كبيـــمدينة حمب القديمة منذ بدايـة القـرن العش تعرضت        
( األمر الذي ترك أثـرًا واضـحًا فييـا وباتـت اكتساح إعادة تأىيل... –حفاظ  –تحديث  –) ترميم  المتنوعة والمختمفة

تمك المشاريع ونتائجيا تشكل جزءًا ىامًا من تكوين المدينـة ألنيـا تعكـس كافـة المراحـل التاريخيـة التـي مـرت عمييـا. 
جاءت ىذه المشاريع فـي بدايـة القـرن العشـرين منسـجمة مـع التكـوين العمرانـي الـذي تتميـز بـو حمـب القديمـة لتتحـول 

خصوصــية المدينــة وشخصــيتيا الفريــدة.كان اليــدف مــن فــي تغييــر عمــا كانــت عميــو وتــؤدي إلــى منتصــفو  بــدءًا مــن
تمــك المشــاريع تحــديث المدينــة وتــأمين حركــة مواصــالت ســيمة تخــدم المركــز التجــاري التقميــدي فييــا وتــربط األحيــاء 

أوصــال المدينــة وتقســيميا إلــى  أدى إلــى تقطيــع االحديثــة فــي الشــمال والغــرب مــع أحيائيــا فــي الشــرق والجنــوب ممــ
جـزر تفصـل بينيـا شـوارع عريضـة تـؤمن مـرور الســيارات وتتوضـع عمـى طرفـي الشـوارع العريضـة مبـاني ذات نظــام 

 (2) عمراني حديث يختمف تمامًا عن نظاميا العمراني التقميدي.

ث يجــب المحافظــة عميــو, اقتضـت حالــة الفوضــى ىـذه إلــى تســجيل المدينــة فـي الئحــة التــراث العــالمي كتـرا         
ليبدأ بذلك تاريخ جديد لممدينة, ففي بداية التسعينات تم البدء بمشروع إحيـاء حمـب القديمـة كنتيجـة لمتعـاون المشـترك 

وعمـى الـرغم مـن جميـع البـوادر اإليجابيـة التـي بــدأت  . (3) حمـب والوكالـة األلمانيـة لمتعـاون التقنــي ةبـين مجمـس مدينـ
كثير من اآلثار السمبية التي رافقت المشروع نتيجة لعـدم الخبـرة الكافيـة  إال أنيا كشفت عنفي مناطق العمل تظير 

في ىذا المجال, أو لنقص في الموارد البشرية الواعية ليذا اإلرث التاريخي العظيم أو لنقص فـي اإلمكانـات الماديـة 
الفتقـار الجيـود المبذولـة  يع التدخل وذلـكاألمر الذي أدى إلى ظيور الكثير من السمبيات في مجال مشار  ,والتمويل

                                                           
(
1
: حلب فً النصف األول من القرن العشرٌن ، دراسة فً الجغرافٌا العمرانٌة واالقتصاد -ترجمه وحققه ووضع شروحه –حرٌتانً، محمود  (

 2002شارل غودار، الطبعة األولى، -السٌاسً واإلجتماعً
2
: احٌاء مدٌنة حلب القدٌمة ، التطوٌر العمرانً فً موقع للتراث الحضاري -كتٌب –مدٌرٌة حلب القدٌمة ، الوكالة األلمانٌة للتعاون التقانً  ((

 .2004العالمً ،

(
3
 المرجع السابق (



 

لألسـس والمعــايير الواضـحة التــي تضـبط عمميــات إعـادة تأىيــل المبـاني التاريخيــة ,وعـدم وجــود عمميـات تقيــيم  برأيـي
 لمشاريع التدخل التي تمت . 

 

  

 

 

 

 (مخطط بانشويا) الجامع األموي  –شارع السبع بحرات          فندق الشيراتون في منطقة باب الفرج    

 (2012) عدسة الباحث       (2012) عدسة الباحث                    

 

 

         

          

 

 فندق المنصورية  –مشاريع الترميم واعادة التاىيل لبيوت من مدينة حمب القديمة 

  

 

 

 التقانيلمتعاون    ةالوكالة األلماني –شعار الجيات العاممة في مدينة حمب القديمة مديرية حمب القديمة    

 ( مشاريع التدخل في مدينة حمب القديمة4شكل رقم )



 

 أىمية البحث:   -ب 

عمميـــات إعـــادة التأىيـــل فـــي مدينـــة حمـــب القديمـــة إلمكانيـــة تقييميـــا ومقارنتيـــا مـــع األنظمـــة المحميـــة  تقيـــيم 
 :, وذلك من خالل  والمعاىدات والمواثيق الدولية لإلرتقاء بيا

حمــب القديمــة وتحديــد نقــاط القــوة  مدينــة فــيالمبــاني التاريخيــة تأىيــل إعــادة عمميــة آليــة العمــل فــي جمــع وتحميــل  
 والضعف فييا لوضع الحمول بيدف تطويرىا والوصول إلى نتائج ترقى إلى مستوى المعايير الدولية , 

 

 مشكمة البحث : -جـ

التاريخيـة فـي مدينـة حمـب القديمـة والتـي توجـو العـاممين عادة تأىيـل المبـاني إعممية قصور أسس وضوابط  -
 فييا .

 أىيــلتميــة , وخاصــة فيمــا يتعمــق بإعــادة العال سياســاتسياســات إعــادة التأىيــل بالمقارنــة مــع التــدني نتــائج  -
 .التاريخيةالمباني 

 التاريخي. لوسطوانفصاليا عن ا التاريخية ممبانيل التاريخيةاليوية  الخوف من تشويو -
 

 

 

 مطعم دار الترث في منطقة الجديدة

 ( 2012) عدسة الباحث        

 

 

مبنــــى  –المدرســــة الســــمطانية  –الســــاحة أمــــام قمعــــة حمــــب 
 (2012السراي        ) عدسة الباحث 



 

 

 مطعم بيت وكيل في منطقة الجديدة

 ( 2012) عدسة الباحث        

  

 يع التدخل في مدينة حمب القديمة مشار في  اتالتشويي( 2شكل رقم )

 

 ىدف البحث:   -د 

 ييدف البحث إلى :         

 عادة التأىيل في مدينة حمب القديمةإ ةبالمبادئ التوجييية لعممي االرتقاء -

 

 منيجية البحث: -ىـ

عـن طريـق  يعتمد البحث عمى الطريقـة التحميميـة النقديـة والمنطقيـة  لـبعض األمثمـة , ومقارنتيـا بأمثمـة عالميـة -
 نقدي .طرق التحميل ال استخدام

 بيدف اقتراح توجيات لحل المشاكل .واستنتاج حاالت القصور  -

 

 مجال البحث : -و 

 .المباني التاريخية المعاد تأىيميا في مدينة حمب القديمة مكانيا: -
ــا: -  2012الفتــرة الزمنيــة مــن بعــد تســجيل مدينــة حمــب القديمــة عمــى الئحــة التــراث العــالمي وحتــى عــام  زماني

 ميالدي.
 

 



 

  

 

 قطرآغاســياســتخدام الوظيفــة االداريــة فــي اعــادة تأىيــل قصــر 
 ليكون مركزا لمديرية                                                  –مدرسة سيف الدولة  –في البياضة 

 .حمب القديمة                   

 

 

استخدام الوظيفة الثقافية فـي اعـادة تأىيـل بيـت اجـق بـاش فـي 
 .متقاليد الشعبيةل اليكون متحف –سوق الصوف  –الجديدة 

 

 

اســـتخدام الوظيفـــة الســـياحية فـــي اعـــادة تأىيـــل بيـــت وكيـــل فـــي 
 .الجديدة  ليكون مطعم وفندق

 

 

 

عــادة تأىيــل بيــت فــي منطقــة إفــي  اســتخدام الوظيفــة التعميميــة
   .صيمة لمدرسة الق

 

 

 عادة التأىيل لمباني سكنية في مدينة حمب القديمة بوظائف مختمفةإحاالت عممية ( 3شكل رقم )



 

 خطة البحث: -ز

 يتألف البحث من مقدمة وثالثة فصول ونتائج وتوصيات .

بحكـم  تحتـى أصـبح االمبـاني التاريخيـة وتطورىـ فيلمناقشة سياسات التدخل األول  لفصلتطرق البحث في احيث 
منـذ بدايـة القـرن حمب القديمة إحداث مديرية األنظمة والقوانين المفروضة عالميا , وما واكب ذلك محميا عن طريق 

وصـواًل عن طريق تحديـد ايجابياتـو وسـمبياتو مؤسساتياً وذلك  وفنيًا و عمرانيا ً و العشرين وتسميط الضوء عميو معماريًا 
  الثـاني لفصـلفـي ا نتائج وآثار مشاريع التدخل عمى واقع مدينة حمب وانبثاق مفيوم إعادة تأىيل المباني التاريخيـة ل

 استعراض الخبرات المحمية ) ما تم محميًا عمى ىـذا الصـعيد ( وتحميميـا ومقارنتيـا مـع مـا يجـري عالميـا .من خالل 
ومــا ىــي الجيــود والخبــرات المحميــة التــي ضــمت مثــل ىــذه  التاريخيــة,بإعــادة تأىيــل المبــاني العمميــات المتعمقــة  و

ضـــمن مفيـــوم إعـــادة تأىيـــل  محميـــة اربدراســـة وتحميـــل تجـــ, عـــن طريـــق المشـــاريع وتســـميط الضـــوء عمـــى نتائجيـــا  
ي واسـتنتاج األسـس والضـوابط التـودراسـة نتائجيـا وتقييميـا ,  ,)سـياحية, ثقافيـة ( لغايـات مختمفـة المباني التاريخيـة 

اسـتنادًا لممواثيـق والمعاىـدات الدوليـة فـي مجـال الثالـث  الفصـلفـي تقوم عمييا عممية إعادة تأىيل المبـاني التاريخيـة 
عادة تأىيل المباني التاريخية.  مخروج بنتائج وتوصيات عامة.ل ترميم وا 
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 .محميا (( –)) دوليا  األول: سياسات التدخل في المباني التاريخية الفصل

 سياسة التدخل في المباني التاريخية عمى المستوى الدولي 1-1

صػناع  اتبنػا  ف ف ػد د ػكد ات ػناف أف ي كمػكا بدػد  ت ب اتبػد منػذ  اردبطػت أف عمليػات اتدػد ؿ ما ال شؾ فيػ م    
دكري  على م اننهـ كمبانيهـ من ان النهيارها كتلحفاظ عليها مف ات كامؿ اتطبي ي  ف كقػد ظهػرت اا ػاتيب كاتمفػاهيـ 

كذتػؾ ات لمي  في درميـ اتمباني اتداري ي  تغرض اتحفػاظ علػى اتممدلنػات اتف افيػ  منػذ ات ػرف اتدا ػي عشػر فػي أكربػا 
هػػذا اتمكعػػكع منػػذ أكا ػػط هدمػػاـ بف كعلػػى اتم ػػدكل اتػػدكتي دزايػػد اال(1)تلحفػػاظ علػػى اتدػػراث ات مرانػػي تدلػػؾ اتشػػ كب 

اتمرنػػػز اتػػػدكتي تدرا ػػػ    ( ICCROM)ينػػػركـكـ دأ ػػػيس منظمػػػ  اتيكن ػػػنك كمرنػػز اإات ػػرف ات شػػػريف حيػػػث دػػػ
كبػرزت  اتدػراث ات مرانػي تلشػ كب كصػياند  كدرميمػ  علػى حفظاتاتممدلنات اتف افي  كغيرها مف اتمؤ  ات اتمهدم  ب

طػػرؽ نشػا  كأ ػاتيب مد دمػ  تنشػؼ ااعػرار اتدػي دحػدث فػي اتمبػاني ك اإمػكاد ك مفػاهيـ كنظريػات كأ ػاتيب تلدػرميـ 
 . ع جها

 كباتداتي جا  مفهـك اتصيان  تيؤدم هذا اتم ني كا د ر اتػرأم علػى إجػرا  عمليػات صػيان  علػى اتم لػـ بات ػدر اتػذم
مػػف  م اتجػػ  اتمبػاني اتداري يػػ ات ػارجي ف كمػػف اتم ػركؼ أف   يحفظػ  مػػف ات كامػؿ ات ارجيػػ  كبػدكف دغييػػر فػي شػػن

عي مف أجؿ إص ح مػا قػد دلػؼ ااعماؿ اتدطبي ي  اتب يط  اتدي ناف ي ـك بها اتمرممكف في اتمامي بدأ قد اتدلؼ 
 (Restoration).  فػػػػػػػػػػار كقػػػػػػػػػد أطلػػػػػػػػػػؽ علػػػػػػػػػػى هػػػػػػػػػذ  ااعمػػػػػػػػػػاؿ مصػػػػػػػػػػطل  اتدػػػػػػػػػرميـمػػػػػػػػػف اآ
يػ  كدطبي يػ  محػددة ككاعػح  اتهػدؼ علػى أ ػس عمل اتمبػاني اداري يػ  ت صر اتحديث اعدمدت عمليات درميـكفي ا
  (Maintenance)اتصيان  عمليات عليها يطلؽ

نػػػ  أيػػػاف ات ػػػرنيف اتفػػػامف عشػػػر كاتدا ػػػي عشػػػر  ػػػادت اتحيػػػاة اتف افيػػػ  فػػػي أكربػػػا كجهدػػػا نظػػػر أ ىشػػػارة إتػػػكدجػػػدر اإ
 :عادة دأهيؿ اتمباني اتداري ي إمد ان داف فيما يد لؽ ب

مػػا ينػػده عنهػػا فػػي اتنهايػػ   تمبنػػى اتدػػاري يعػػدـ ات يػػاـ بػػأم أعمػػاؿ دػػد ؿ علػػى ا عػػركرة دػػرل : كجهػػ  اتنظرااكتػػى
أيػػػدم اتمػػػرمميف بدغييػػػر  ب يػػػدا عػػػفبػػػدكف أم دػػػد ؿ    ااصػػػلي ف كدؤنػػػد كجهػػػ  اتنظػػػر هػػػذ  علػػػى درنػػػ هكيدػػػعػػػياع 

 .عناصر  اتم ماري  كاتز رفي  ااصلي  كدبديلها كدجديدها 

عركرة دأهيؿ كدرميـ ماقد دلؼ مف اتمباني اتداري ي  مي اتمحافظ  على ف د رأت :   أما كجه  اتنظر اتفاني   
 .ا ااصلي ػػػػػػػم اتمه

مصطل  اتصيان  بدالن مف مصطل  اتدرميـ في إف م ظـ اتمد صصيف في دأهيؿ اتمباني اتداري ي  ي د دمكف 

                                                           
1
 2005-6-11القاهرة  –من مؤتمر االنتربلد  -التراث العمرانً بٌن األصالة ومتطلبات الحداثةكردي ، فاتنة : ((
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مفاهيـ عملي  ك  أ س دتدرا دهـ كبحكفهـ اف مصطل  اتصيان  أعـ كأشمؿ مف مصطل  اتدرميـ حيث د د
بينما أ س اتصيان  في ات صر اتحديث فابد  ككاعح  آنها دردنز على أ س علمي  دهدؼ إتي درا   اتدرميـ 

ت لمي  اتمد ارؼ عليها في هذا كدحديد  صائص  اتفيزيائي  كاتنيميائي  باتطرؽ امنكنات اافر اتمطلكب كع ج  
 ديار ان ب طرؽ ات  ج كأفعؿ اتمكاد اتنيميائي  اتدي د د دـ في ع ج هذا اافر كصياند  كحفظ  ادجا  ف ك اال

 .في اتكقت اتحاعر كاتم د بؿ ب يدان عف مصادر اتدلؼ
ي بر عف دطكر ميداف درميـ اآفار كصياندها  (Maintenance)   صيان كمف نؿ ما بؽ يمنف ات كؿ إف مصطل

 كمصطل  درميـ  (Preservation)ظاحفاتب د أف أصب  هذا اتمصطل  في اتكقت اتحاعر يربط بيف مصطل  
(Restoration)  . 

 

 التاريخية : المباني -1-1
هػػػػػي اتمبػػػػػاني اتدػػػػػي دشػػػػػنؿ فػػػػػي مجمكعهػػػػػا اتدػػػػػراث اتم مػػػػػارم تمنط ػػػػػ  مػػػػػا ف كدحمػػػػػؿ قيمػػػػػا داري يػػػػػ           

(historical values)  أك اتطكيػؿ عمرهػاأك مػف  ػ ؿ كاتجمػاتي أمػا مػف  ػ ؿ دميزهػا اتم مػارم إاند ػبدها 
 اجدماعيػ أك  اقدصػادي أك  دينيػ  دنػكف قػد حػداثاا دلػؾ .اتمنط   في حدفت مهم  اردباطها بأحداث مف   ؿ

 فػي نمػا- ف عامػا مئدػيات يدجػاكزعمر  مبنػى نػؿ تدشػمؿ اتداري يػ  اتمبػاني دصػنيؼ دائػرة دد ػي كقػد  يا ػي أك 
 :نداب  في اتداري ي  اتمباني "فيلدف" ي رؼ  . -مف  االيطاتي ات انكف

(Conservation of historic buildings) تػىدشػكقنا إك  ف باالعجػاب دشػ رنا اتدػي اتمبػاني على أنها دلؾ 
 أك فري أ أك داري ي  أك م ماري  أكجماتي   اقيم دحمؿك  ف ف افدهـ كعف  ننكها اتذيف اتناس عف اتمزيد م رف 

              . (2 )ك يا ي   أكاجدماعي  أك  اقدصادي 

 : سياسات التدخل -1-1-2

 Preservation    الحفاظ -
كمداب ػ  اتكظيفػ  ااصػلي  ذادهػا يػ  إعػافات أك د ػدي ت أ غيري  درؾ اافر نما هك علي  مف عمل ي صد بذتؾ
 . مني أي  دد  ت نبيرة على اتمبنى مف أجؿتلمبنى 

    Protection    الحماية -
د ػػػديـ مػػػا يحداجػػػ  مػػػف دػػػد  ت دحميػػػ  مػػػف عكامػػػؿ اتدلػػػؼ عػػػف طريػػػؽ إطاتػػػ  عمػػػر اافػػػر عمليػػػ   ي صػػد بػػػذتؾ

 .بأنكاعها بغض اتنظر عف اتكظيف   

                                                           
(2) Feilden, Bernard M: Conservation of historic buildings. London: Butterworth Architecture 1994., p11  
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    Revive -  Relive    حيا اإل -

اتحياة في اتمبنى بكظيفد  ااصلي  اتدي ناف عليها ب ػدما ف ػد دلػؾ اتكظيفػ  نديجػ   إعادة بثعملي   ي صد بذتؾ
 .مشانؿ دد لؽ ب  م  اتبنا  كأحكات  

 Re-use    إعادة االستخدام  -
ا ػػد داـ اتمبنػػى ذادػػ  بكظيفػػ  جديػػدة شػػبيه  باتكظيفػػ  ات ديمػػ  كدكف اتحاجػػ  تدػػد  ت نبيػػرة  عمليػػ  ي صػػد بػػذتؾ

 .ذتؾ اتمبنىاتم ماري  ت بني ات في
 

 Re-construction  إعادة اإلنشا  -
نظػػػاـ بمػػػا ي ػػػم  إعػػػادة بنػػػا  اتمبنػػػى اافػػػرم ات ػػػديـ بحيػػػث ي ػػػكد نمػػػا نػػػاف فػػػي ات ػػػابؽ أك عمليػػػ   ي صػػػد بػػػذتؾ

كينػكف غاتبػا با ػد داـ اتك ػائؿ كاتطػرؽ اتد ليديػ  ف كغاتبػا مػا دنػكف مكجػكدة فػي ذات  ف اتمكجكدعابط  اتبنا  
 .اتمكقي 

 
 Restoration        الترميم -

إصػػ ح اتمبنػػى اافػػرم بشػػنؿ نلػػي أك جزئػػي بأقػػؿ مػػا يمنػػف مػػف اتدػػد  ت ككفػػؽ اتشػػركط عمليػػ   ي صػػد بػػذتؾ
 . مف هذ  ات ملي  كاالندها  مف اتدرا ات اتدفصيلي  باتنامؿكاتعكابط ات اتمي  كاتمحلي  ب د دحديد اتهدؼ 

 
 Renewal    التجديد -

اتحريػؽ. كهػذ  اإعػافات  أدراجحديفػ  تلمبنػى مفػؿ: اتنهربػا  كاتمصػاعد كاتددفئػ  ك  عناصػرإعػاف   ي صد بػذتؾ
قد دػؤدم إتػى إتحػاؽ أعػرار بػاتمبنى ددفػاكت ج ػامدهاف تػذتؾ فػإف اتمهند ػيف اتمد صصػيف فػي أعمػاؿ اتدػرميـ 

 . ينكنكف على حذر شديد عند م اتج  مفؿ هذ  اتحاالت
 

  Maintenance   الصيانة  -
با ػد داـ اتك ػائؿ اتمنا ػب  مفػؿ: كذتػؾ حد بها دلؼ كقي ف  نف أك مف دلؼ يحدمؿ كقكع ف يعملي   ي صد بذتؾ

زاتػ  اتحشػائش كعػزؿ اتحػكائط عػف اترطكبػ ف كهػذا ي نػي أف  إص ح اتش كؽ كدهاف ات شب كاتم ادف باندظػاـ كاز
ن اب  أح ف مظهر مف ناحي  أ رل.  اتصيان  هي ات امؿ اترئي ي في إطات  عمر اتمبنى مف ناحي  كاز
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   Rehabilitation   إعادة التأىيل -
 كظيفػػ  أم أك ات ديمػػ  كظائفػػ  ادا  اتحاتيػػ  بصػػكرد  اتمبنػػى إعػػادة اتمحػػددات مػػف جملػػ  كعػػي بػػذتؾ ي صػػد
 دحمػػؿ اتدػػي كعناصػػر  اتمبنػػى أجػػزا  علػػى اتحفػػاظ اتدطػػكير مػػي أك اإصػػ ح  ػػ ؿ مػػف ف كذتػػؾ منا ػػب  جديػػدة
 ايجػاد ي نػي هػذا  . إنشػائ  منػذ اتمبنػى علػى مػرت اتدػي ات صكر مميزة عبر ف افي  أك م ماري  أك داري ي  قيمنا

 كنحػػافظ اال ػػدمراري  تػػ  نعػػمف اتكقػػت نفػػس ف كفػػي كا ػػدغ ت  منػػ  اال ػػدفادة حدػػى يمنػػف تلمبنػػى كظيفػػ  جديػػدة
 3) ). با دمرار اتصيان  بأعماؿ ي كمكف في   ناف طريؽ كجكد عف علي 

 المباني التاريخية : فيأىم المواثيق الدولية المتعمقة بسياسات التدخل -1-1-3

 جم يػػ " د ػػدمت بهػػا يهػػاكاتحفػػاظ علعػػف اتمبػػاني اتداري يػػ  مدما ػػن  كمنط يػػ  تلػػدفاع  تطػػرح رؤيػػ أكؿ محاكتػػ  إف 
كذتػؾ علػى . 1877عػاـ  (Society for the Protection of Ancient Building's) ”حمايػ  اتمبػاني ات ديمػ 

فػي فدػػرة قصػػيرة ن ػبيا نػػاف اتبيػػاف  كف  (")تػػى "كعػي مبػػدأ اتحمايػػ  منػاف اتدػػرميـ إدنػكف أ ا ػػا مػػف نػدا   بيػػافشػنؿ 
اتػذم دػـ اعدمػاد  كدطػػكير   SPABمكعػكعها اا ا ػي بيػاف شػػنؿ ن طػ  انطػ ؽ تنفيػر مػف اتبيانػات ات ح ػ  اتدػي 

 (4)دكف د دي ت نبيرة. 

مبػادئ  ككعػي اتػدكتي تلمدػاحؼ فف نظمػ  اتمندػب  1931عػاـ   (Athens Conference) - مؤتمر أثينا -
 .مدكن  دكتي  تممار   اتحفاظ  تصياغ أ ا ي  

 
فػي اتم ػاتـ  تمهدمػيفاتمػؤدمر اتػدكتي اتفػاني تلم مػارييف كاانبفؽ عف ( Venice Charter) - ميثاق البندقية -

ف تلحفػػاظ علػػى اآفػػار كاتمكاقػػي  اكتيػػد اميفاقػػ شػػنؿف  1964نػػ  اتبندقيػػ  فػػي مػػايك ع ػػد فػػي مدياتػػذم اتداري يػػ  
( ICOMOSاتمجلػس اتػدكتي تلم ػاتـ كاتمكاقػي )  اعدمػد و(.Athens Charter)اتذم حؿ محؿ ميفاؽ أفينػا 

 .(5) 1966كنشر في عاـ  1956في عاـ 
 

                                                           
واعادة تأهٌل المبانً التراثٌة .مجلة اتحاد الجامعات العربٌة للدراسات و المالكً ، د. قبٌلة فارس، والبٌاتً ، نمٌر قاسم خلف : الحفاظ  (3)

 133البحوث الهندسٌة ، ص 

 (4) M-Tuun.Anthony : Preserving The World's Great Cities.p: 139 

درا ػػػ  اتنظريػػػ  كاتمنهجيػػػ  كاتدننكتكجيػػػا كدطبي ادهػػػا فػػػي حفػػػظ اآفػػػار كاتمنػػػاطؽ اتهػػػي منظمػػػ  دكتيػػػ  غيػػػر حنكميػػػ  د مػػػؿ علػػػى دشػػػجيي  اينكمػػػكس(5)
 اتداري ي  كاتمكاقي. 

 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3
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جميػػي  دكرميفػػاؽ اتبندقيػػ  علػػى أهميػػ  اتن ػػيه ااصػػلي ف كعلػػى اتدكفيػػؽ اتػػدقيؽ ام دػػد ؿ ف كعلػػى أهميػػ  كقػػد أنػػد 
اتفدرات في هكي  اتبنا  ف كاتحفاظ على اتمباني اتداري ي  بهدؼ إفادة اتمجدمي. كحدد اتميفػاؽ اا ا ػيات كاتمػذاهب 

   (6) ك اتنهه في اتد امؿ مي اتمباني اتداري ي .

 فميفاؽ اتبندقي  ات ديد مف اتم ايير كاتمكافيؽ كاالدفاقيات كاتدكصيات اتر ػمي  اتمد ل ػ  باتمحافظػ  علػى اتمبػاني لىد
طػػػارا أ ا ػػػيا تلممار ػػػ  فػػػي مجػػػاؿ اتحمايػػػ  كدح ػػػيف اتبيئػػػ   كفػػػرت دكجيهػػػات مهمػػػ  تل ػػػامليف فػػػي مجػػػاؿ اتصػػػيان  كاز

 كدمفلت فيما يلي : اتداري ي 

قػػػػدـ د ريفػػػػا كاتػػػػذم (. 1982اتحػػػػدائؽ اتداري يػػػػ  )ب اتمد لػػػػؽ ( Flurance Charter)  ميثاااااق فمورنسااااا -
 Historic) اتم ماريػػػػ  اتدػػػػي دشػػػػنؿ اتمشػػػػهد اتدػػػػاري ي دنكينػػػػاتكات“اتحدي ػػػػ  اتداري يػػػػ  “ تلمصػػػػطل  

landscape)كاتحفػػاظ بشػػأف اتصػيان   ا. شػدد علػى اتحاجػػ  إتػى دحديػد قائمػػ  تلحػدائؽ اتداري يػػ  ف قػدـ دكجيهػ
عادة اتبنا كاتدرميـ   ميفاؽ فيني يا في نفير مف مبادئ . ف كي دمد على كاز

 
(. 1987اتداري يػ  ) كاتمنػاطؽ اتحفػاظ علػى اتمػدفاتمد لؽ ب(   Washington Charter)  ميثاق واشنطن -

 اتداري ي .   مراني كفي   مفيدة باتن ب  تلمبادئ ات ام  في د طيط كحماي  اتمناطؽ ات
 

دارة  -  Charter for the Protection and Management of) التااراث األثااريميثاااق لحمايااة واة

Archaeological Heritage اتد ػاريؼ  دحػت ات نػاكيف اتداتيػ  علػـ اآفػار. يعػي مكعػكع 1991( عػاـ :
( survey)ف كاتدشػري ات ف كاتم ػ   (integrated protection policiesيا ػات اتحمايػ  اتمدناملػ  )ف ك 

عػادة اتبنػا   (presentation)كاالظهار  (maintenance and conservationكاتصيان  كاتحفظ ) -re)كاز

construction)  ف كاتد اكف اتدكتي.       

                                                              

 Seminar for the beginning of)  ندوة عن بداية العمارة المعاصرة في مجموعة من المباني القديمة -

contemporary architecture in the group of old buildings يشػدد علػى عػركرة 1972(  عاـ .
 ف تلم ا ات ف تلنمط كاتمظهر ف كدجنب اتد ليد. اال د داـ اتمنا ب تلندل  

                                                           

يمنف االط ع على اتنص اتنامؿ تميفاؽ اتبندقي  كغيرها مػف اتكفػائؽ اتمفصػل  فػي مكاقػي االينكمػكس كمنظمػ    (6)
 اتيكن نك.

 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1
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ي دبر أكؿ ميفػاؽ عربػي يرعػى كيهػدـ باتمبػاني اتداري يػ  كي ػدـ أصػكؿ اتد امػؿ م هػا  – 2004-ميثاق دبي  -

 . كي دـ دفصي  بآتي  ات مؿ كد ريفا بأهـ اتمصطلحات اتم د دم  في  يا ات اتدد ؿ في اتمباني اتداري ي 

 

 : يكوموسلمعايير التي حصمت عمى موافقة اإلالمواثيق وا-1-1-4

 Decision on maintaining small-sized cities) قارار بشاأن الحفااظ عمااى المادن صاحيرة الحجاام -
 :   كيردنز على اتن اط اتداتي اتدهديدات اتمحدمل  تمفؿ هذ  اامانفف  يلحظ(. 1975)(

اانشػػػط   آفػػػارك ا ػػػد ؿ اتبنيػػػ  نديجػػػ  إد ػػػاؿ عناصػػػر جديػػػدة  كهجػػػرة ات ػػػناف  كاالفد ػػػار إتػػػى اتنشػػػاط االقدصػػػادم 
 .اتحديف  كأ اتيب مكاجه  هذ  اتدهديدات 

 

 مػػؤدمر عػػػف اتدػػراث اتم مػػػارم ااكركبػػػيانبفػػػؽ عػػػف  ( Amsterdam Declaration)  إعاا ن أمساااتردام -
كعػػي عمليػػات اتحفػػاظ  ك عليػػ  حفػػاظلحػػكؿ أهميػػ  اتدػػراث اتم مػػارم كاتمبػػررات تف كقػػدـ م حظػػات (1975)

دمه اتحفاظ على اتدراث اتم مػارم فػي عمليػ  اتد طػيط اتحعػرم كاعدبارهػا كاحػدة ف على أ س فابد  كدائم  
 مف أهـ ات كامؿ. 

 

اآفػػار اإيجابيػػ  كات ػػلبي   أبػػرز(. 1976)(  Cultural Tourism Charter) ميثاااق السااياحة الثقافيااة -
 .تل ياح  اتف افي  على اتمكاقي اآفري  اتداري ي  

 
 ( .  1981 دراتي تلحفاظ على اامانف اتف افي  )ميفاؽ اينكمكس اا(, Burra Charter) ميثاق بورا -

عػمف قائمػ  د قػدك  ف حليػ  اا ػدراتي هذا اتميفاؽ اتمبادئ اتكاردة فػي ميفػاؽ اتبندقيػ  تػد ئـ االحدياجػات اتمطكر 
عػػادة ا ػػد داـ ات حفػػاظ كات كمنػػاف اتؼ مكعػػكعات مفػػؿ د ػػر  شػػامل  عػػادة إعمػػار كاز صػػيان  ف كصػػكف كدػػرميـ كاز
 ـ . ئم 

مفػاهيـ ذات أهميػ  ف افيػ  ف مفػؿ اتجماتيػ  كاتداري يػ  كات لميػ  ك ت يمػ  االجدماعيػ  اجيػاؿ  يدطػكر إتػىنمػا أنػ  
ف دنػكف  طػط اتمحافظػ  أأف د د دـ هذ  اتد اريؼ في نؿ منافف ك  فدرضاتماعي كاتحاعر كاتم د بؿ ف  كي

 اتجيدة  دأهيؿحفاظ كت مليات اتتمبادئ ات شرحا نما يدعمفف ها ف مبررة قبؿ أم دد ؿ ئاتمزمي إنشا

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%A7
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(. 1982إحيػػا  اتم ػػدكطنات اتصػػػغيرة )ب اتمد لػػؽ ,( Declaration of Tlaxcala) إعاا ن ت كسااكاال -

 مبادرات تحماي  اتمجدم ات اتمحلي  اتدي د يش في م دكطنات صغيرة كفي بيئات د ليدي .  كاتذم ي د
 

 (  1983تحماي  كدح يف اتبيئ  ات مراني  ) اينكمكس نندا (  Charter Ableton) ميثاق أبمتون -
انشػط   اجكهريػ اأ ا ػ شػنؿي دبر م دكيات اتدد ؿ في اتبيئ  اتداري ي  ف كي حػظ أف احدػراـ اتن ػيه ااصػلي 

كاتحفػاظ  كا ػد داـ اتمػكاد كاتد نيػات اتد ليديػ  دجنػب اتد مػيف كاتدكفيػؽ يحداج  اتجيد اتدأهيؿف كيرل أف  اتحماي 
 كاحدراـ نماؿ ك  م  اتبني .  (reversibility)  راج  -ان نا ي  على مظهر اتمبنى بطرق  

 
 Charter to save the value of cultural heritage) ياااااالثقاف التاراث مواقا ميثااق لحفاظ قيماة  -

sites  ) (.  1992)اينكمكس نيكزيلندا 
 كهػػك. احفػػاظ علػػى اامػػانف اتدرافيػػ  فػػي نيكزيلنػػدتلمبػػادئ طػػرح  مليػػات اتحفػػاظ ف كيد ريفػػات شػػامل  ت يدعػػمف
 إتى د ديـ إطار مرج ي كمبادئ دكجيهي  تلممار   اتمهني  اتمنا ب .  ي  ى

اتمبػادئ اا ا ػي  يمنػف اف دطبػؽ بشػنؿ عػاـ كددبػي فػي إال أف فػي نيكزيلنػدا  دطبي ػ على اترغـ مف أن  ندب تك 
 هذا ركح ميفاؽ اتبندقي . 

 
 Charter preservation) واليات المتحادة األمريكياةفي الالتاريخية والمناطق ميثاق الحفاظ عمى المدن  -

of historic cities and regions of the United States of America )  (.  1992)اينكمكس 
ف  كيػػنص علػػى مػػا ينبغػػي ات يػػاـ بػػ  تم اتجػػ   مكاقػػيأهميػػ  اتمدينػػ  اتداري يػػ  كااحيػػا  كاتحػػكؿ بيانػػا شػػام    ػػدـي

 .قعايا اتحفاظ بطري   مدما ن  كشامل  
 

 Guidelines for) فرقػػ  ات مػػؿ كاتمكاقػػي -المبااادئ التوجيييااة لمتعماايم والتاادريب فااي مجااال حفااظ ا ثااار -

education and training in the field of conservation effects - the Task Force and 

sites ) 1993 . 
دكجيهيػػ  تلد لػػيـ كاتدػػدريب تلمحافظػػ  علػػى اتمبػػاني كعػػي م ػػايير كمبػػادئ  يدمفػػؿ فػػياتهػػدؼ مػػف هػػذ  اتكفي ػػ  

يؤنػػد علػػى عػػركرة  نمػػا فاتداري يػػ  ف كاتمنػػاطؽ كاتمػػدف اتداري يػػ  كاتمكاقػػي اافريػػ  كاتمنػػاظر اتطبي يػػ  كاتف افيػػ 
 كعي نهه شامؿ ت عايا اتدراث كيحدد اتمهارات اتمطلكب . 
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ف حيػػث عػػادة اتدأهبػػؿ كدحديػػد مبادئػػ  فػػي نافػػ  اتمكافيػػؽ كاتم اهػػدات اتدكتيػػ  إ ػػبؽ ن حػػظ اتدأنيػػد علػػى مفهػػـك  اممػػ
 ي . يكع  اتجدكؿ اتداتي مدل اردباط مفاهيـ  يا ات اتدد ؿ بنؿ مف اتمكافيؽ كاتم اهدات اتدكت

 (الباحث ) –المواثيق والمعاىدات الدولية  فيسياسات التدخل ( 1جدول رقم )
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 عادة التأىيل .إاالتجاىات العامة المتبعة في عممية  1-2
 مهربػا يشػنؿ اتد ػدي ت عليهػاف ب ػض عػاف إ مػي ات ائمػ  اتمبػاني عػادة دأهيػؿإ فأ ات ػاتـ بلداف مف اتنفير كجد
 ؼينػارد مدينػ  فػي نمػا حصػؿ طػراؼفاا جميػي كيرعػي اتحفػاظ دكاجػ  اتدػياتم عػ ت  مػف اتنفيػر مػف

 ب ػد ات ديمػ  ات ػنني  حيػا اا تػب ض نهاكدح ػي اتمبػاني هيػؿأد عػادةإ اتحنكمػ   يا ػ  ادب ػت ذإ اتبريطانيػ ف
 (7). تهدمها ات ناف م ارع 

 فػي دلجػأ اتحنكمػات كغيرهػاف ح ػكؽ اتملنيػ مػف  هيػؿأاتد عػادةإعمليػات  د يػؽ قػد اتدػى اتمشػانؿ علػى تلدغلػبك 
 دفعػي قػد إذ ق ػري ف أحياننػا د ػدها بػؿ م ػأت  طكعيػ  اتدأهيػؿ إعػادة د دبػر فػ   االجبػار ف إتػى كركبػاأك  مرينػاأ

 اتمحافظػ  تحرنػ   ػدجاب امرينػا نأ في حدث ما هذا ف كاتدأهيؿ كاال د داـ إعادة على اتماتؾ اتمحنم  بإجبار
 ات رف ات شريف . كأكائؿ عشر اتدا ي ات رف على منشآت اتحفاظ إتى ددعك اتدي اتمباني اتداري ي  على
 شػنيؿد عػادةإمػف  اتمبػاني دا ػؿ فػي ات ػناف يطاتػب بهػا اتدػي اتدغيػرات منػي اتممنػف غيػر مػف نػاف ذاإ امػا

 حػيف جنيػؼ فػي نمػا حػدث تلمدينػ ف ات ػاـ ات ػارجي اتمظهػر حفػظ فػي تلدكتػ  اتحػؽ فيب ػي كغيرهػاف تلكاجهػات
 هػذ  كد ػـك تفات  ػارا ملنيػ  نػزع تفنػرة د كيعػات ممافػؿ مشركع كهك "اتكاجه  شرا  حؽ"قانكف  اتحنكم  قرتأ

اتػدا ؿف  مػف كاتدنظػيـ اتدػرميـ فػي تلمػ ؾ اتحريػ  دػرؾ ات ديمػ ف فػـ تمبػانيتكاجهػات ا شػرا  اتحنكمػ  علػى اتفنػرة
 أمػ  دراث هك بؿ ملؾ أفرادف ي د تـ ان  ات ارجيف اتشنؿ على ميزانيات تلحفاظ باعدماد اتحنكم  د ـك فـ كمف
 (8) .مجدمي كذانرة

 الى ث ثة اتجاىات : عالمياالتأىيل لممباني التاريخية عممية إعادة اتجاىات تم تصنيف  -
 
 Conservative)المحافظة عمى المبنى التاريخي ): االتجاه األول -1-2-1

أف اتمبنػى اتدػاري ي  كيػرلعافات علي  إ د دي ت أكمف غير أم نما هك يدبنى اتحفاظ على اتمبنى اتداري ي 
ف دغييػػػر أك دحػػػديث عليػػػ   كال يمنػػػف أف ي عػػػي إتػػػى أمشػػاهد علػػػى اتحعػػػارات ات ػػػاب   كيجػػػب اتحفػػػاظ عليػػػ  

 ي  نما هك كحمايد  مف االنهيار .االندفا  بدرميم  كددعيم  كاتحفاظ علب كينادم 
 علػى ( حيػث نػاف ي ػرؼ اتحفػاظ 1889 -1781)  " ػداف ئيػؿاراف" االيطػاتي اتمهنػدس الدجػا ا هػذا فػي بػرز

 عشػر اتدا ػي ات ػرف فػي بدايػ كقػد قػاـ االنهيػار.  مػف تحمايدػ  تػ  نشػائياإ اتدػدعيـ نػ أ علػى اتدػاري ي اتمبنػى
 اتمهنػدس دب ػ  فػـ .بنػؿ كعػكح ظػاهر علػى نحػك  ػمنتاإ مػف حامػؿ بجػدار (ركمػا) اتنكتك ػيـك بدػدعيـ

 اتنكتك ػيـك فػي اتمدهدمػ  جػزا ب ػض اا بنػا  نمػؿأ ( اتػذم 1841 – 1762فػاالدم )  جكزيػؼ االيطػاتي

                                                           
(
7
 العمارة)مجلت جامعت الملك سعود  .مذذد عام بموقع قائمت مرافق تأهٍل إلعادة البرمجت وإجراءاث متطلباث :صالخ هللا عبذ مذمذ صالخ, به (

 3 ص ,4 /العاشر المجلذ ( والتخطيظ
1
 / 1 ص ,2004 ثاوً تشرٌه 30\ 1523جذة  .الىطن التارٌخٍت( . جذة البلذ )راكرة مىطقت :مذمود تراوري, ((



10 
 

 

 عد ػاد ال م ماريػاف شن  اتحامؿ تي طي اتجدار كاتحجر اتطكب ا د دـ صلي ف  تنن اا اتشنؿ محافظا على
 .(9اتداري ي) اتمبنى في دظهر ال فأ يجب نشائياإ اتددعيـ جؿأ مف اتعركري  اتدد  ت فأ
اتػػذم  ذنر منهػػا مدحػػؼ اآفػػار اتمصػػري  فػػي دكرينػػكيػػ نهجػػاتهػػذا االدجػػا  ات ديػػد مػػف اامفلػػ  اتدػػي اد ػػذت منػػ  ك 

دػػـ  ف ػػدميػػ  ات لػػـك . يانادكنػػاف قبػػؿ ذتػػؾ م ػػرا  تػػ  عشػػر مػػي دم م ػػرا دا ػػيإتػػى ات ػػرف ات اد ػػذ مػػف مبنػػى ي ػػكد
مػػف قبػػؿ نػػارتك فيلػػيس ف كهػػك أحػػد أهػػـ مدػػاحؼ اآفػػار فػػي ات ػػاتـ ف كفػػاني أنبػػر مدحػػؼ  1826  عػػاـ ا ػػدحداف
مئػات مػف  ك آالؼ اتدحػؼ اافريػ  فػي أجنحدػ يعػـ  فهك اتحعارة اتمصري  ات ديم  ب د مدحؼ ات اهرة ف آفار

ندصػؼ ات ػرف ات ػابي عشػر اتدمافيؿ كأكراؽ اتبردم جم ها اإيطاتيكف  ػ ؿ رح دهػـ إتػى أرض اتفراعنػ  منػذ م
 اتماعي.

 
 
 
 
 

 
 ايطاتيا -دكرينك –  تمصري( مدحؼ اآفار ا 4شنؿ رقـ ) 

 

                                                           
(9) Tancredi, Prof. Carunchio: historical and theoretical aspects of Restoration. The 

“Specialized training course in Algiers for Cultural Heritage operators, . Algeria 2005. 
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 (Interactiveاالتجاه التفاعمي ) :االتجاه الثاني -1-2-2

كمػػػف أف اتمبػػػاني اتداري يػػػ  البػػػد أف د عػػػي م اصػػػرة ف اتحيػػػاة اتمػػػف  اجػػػز  يمفػػػؿأف اتمبنػػػى اتدػػػاري ي  ينطلػػػؽ مػػػف 
نشػا  ك عػادة اإاز حيػا  ك عادة اإإمبدأ بهذا االدجا   كينادمفي اتحاعر ف   د دـداتماعي  في شيدت نكنهاتلدطكر 

 اتبريطػاني جػيمس اتم مػارم مفػاؿأ اتم مػارييف ب ػض دبنػىتمباني اتداري ي  ف كقػد ادأهيؿ  عادةإاتدجديد في عملي  
 إحػداث ك اتمبنػى اتدػاري يف دػرميـ عنػداتدصػميـ اتنظر بعػادةإ ( نظريػ  james wyatt (  )1746-1813كات )
 ف ػد أقػدـ هام  جػداف دنكف قد عناصر زات إب ف كات ماحبهدؼ دح ين  اتداري ي اتمبنى في جكهري  كجذري  دغييرات
 .(11) اتفراغ تدح يف اتننائس لحدإ في اتمذب  ماـأ اتجدراف اتمندصب هدـ  على كات

( ف اتػذم 1814 – 1879) (  le-Duc  Violetتيػدكؾ  ) فيػكتي اتفرن ي اتم مارم يد على اتديار هذا ازدهر كقد
 طبػؽتمػا يػرل فػي كقػت محػدد ف ػطف كقػد  اتدػاري يف اتم مػارم تمظهػر اتمبنػى رؤيػ  شػامل  علػى اتحصػكؿ حػاكؿ
 اتك طىف مباني ات صكر كدرنزت على يطاتياإ دل اها في اتدي ات كطي  ات مارة دركس بناها على د  اتديرؤي تيدكؾ
-Noter) بػاريس  فػينػكدرداـ " نني ػ  همهػاأ كنػاف اتفدػرة دلػؾ اتدػي د ػكد إتػى ننػائسات مػف عػدد بدػرميـ قػاـ حيػث

Dam church) (11)  . 

 اتمبنى على اتحفاظ فهم ك  هكف نما اتمدب ي مف اتمبنى على لحفاظت  رفع ج دت مبدع  جديدة دصاميم  نانتك 
 ف دنمػؿأ نمػااز ك  هػكف نمػا اتمبنػى علػى دحػافظ فأ ال ي نػي باتن ػب  تػ  اتدرميـفػ" :جػدا جديدة ن  فنرةأ على اتداري ي
 .(12)اتمبنى داريخ في بداأ مكجكد قد ال ينكف جديد دصميـ على كدحصؿ اتشنؿ

م ػػر ت ػػدة إتػػى الح ػػان  تيدحػػكؿنم ػػر تلملػػؾف  1559عػػاـ  ئأنشػػاتػػذم  (فرن ػػا –بػػاريس  )مدحػػؼ اتلػػكفر ذتػػؾ مفػػاؿ
قػػرر اتػػرئيس  كفيمػػا ب ػػد تمدحػػؼ ت ػػرض م دنيػػات اا ػػرة اتماتنػػ ف  ـ1793عػػاـ  د ػػرر دحكيلػػ  فػػـ كزارات حنكميػػ ف 
 اتػػذم بنػػى فنردػػ  علػػى.  I.M.Peiدطػػكير اتمدحػػؼ ك أ ػػند اتمهمػػ  تلم مػػارم  -ـ1989-1983-اتفرن ػػي ميدػػراف

مػػف يمنػػف اارض  دحػػت  ػػط   ددكعػػي . تل صػػراتػػدا لي  فنػػا إعػػاف  صػػات  ددك ػػط أجنحػػ  اتلػػكفر اتػػف ث فػػي ات
ـف 25ـ ك طػكؿ قاعددػ  21هػـر زجػاجي عػ ـ اردفاعػ   ي لكهػا فاتكصكؿ مباشرة إتػى أم ق ػـ فػي اتمدحػؼ  تها 

ي  مرانػػدك ػػط هػػذا اتهػػـر اتزجػػاجي اتفػػراغ ات ت ػػد ك مغلػػؼ بكحػػدات زجاجيػػ  شػػفاف  مػػف طب دػػيف. م ػػدنيهينلػػ  مػػف 

                                                           
(
10

 ثاوً تشرٌه -1 \العلٍا  الذراساث كلٍت -الوطىٍت الىجاح جامعت :وابلس.  المعماري الحفاظ اساليب بعىوان مذاضرة :إٌمان.د العمذ,  (

2006 
(11) Tancredi, Prof. Carunchio: historical and theoretical aspects of Restoration. The 

“Specialized training course in Algiers for Cultural Heritage operators, . Algeria 2005 

(12) Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Viollet-le-Duc#Military_career_and_influence, 

2012    (52-6-5105 )  
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% 81اإعاف  في زيادة م ػطحات ات ػرض بن ػب  هذ  كقد  اهمت مد ؿ رئي ي تلمدحؼ.  ىدحكؿ إت كتلمشركع 
 % .161ك زادت م طحات  دم  اتجمهكر بن ب  

 

 

 

 

 

 فرن ا -باريس –( مدحؼ اتلكفر  5شنؿ رقـ ) 

 

 رث ثقافي يجب المحافظة عميو ,إالمبنى التاريخي  :االتجاه الثالث -1-2-3

ف  اتطارئػػ  عليػػ  مػػي عػػدـ اغفػػاؿ اتدطػػكراتي دمػػد علػػى أف اتمبنػػى اتدػػاري ي هػػك إرث ف ػػافي يجػػب اتمحافظػػ  عليػػ  
كذتػػؾ مػػف  ػػ ؿ اتنظػػر تنػػؿ اتمشػػانؿ اتدػػي ي ػػاني منهػػا اتمبنػػى بشػػمكتي  مػػف أجػػؿ كعػػي ات طػػط كاال ػػدراديجيات 

 محافظا علي  نابعا باتحياة مف   ؿ االرد ا  ب  كاعادة دأهيل  . ىاتشامل  تدطكير  ف تيب 

 جػكف دزعم  تفنر ف ديارم ارض فظهر ف "تيدكؾ" مف ممار ات االفار على ات لؽ بدا عشر اتدا ي ات رف نهاي  ففي
 ( االنجليػزييفف 1834-1896 (William Morris)(مكريس  ( ككتيـ 1819-1900) (John Ruski)ر نف 

 علػى مرت اتداري ي  اتدي اتمراحؿ جميي إعطا  تىإ هدفت ات ديم ف تحماي  اابني  اتداري ي  جم ي  بإنشا  قاما إذ
ا اتحفاظ مفاهيـ ادباع هذا يفرض مد اكي ف اقيم داري ي مبنى أم  "تيػدكؾ" اطرحهػ يدػات فناراا عف كاتحماي  عكعن
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 تطيػؼ كمنمػؽ د بيػر إال هػك مػا اتمفهػـك هػذا بمكجػب اتدػرميـ إف "ب كتػ تػكدكؾ  أفنػار مند ػدنا "مػكريس" ندػب كقػد
 . (13) "تلمباني اتداري ي  اتددنيس أنكاع أبشي مي اتد ريب الجدماع

االمػارات ات ربيػ   -دبػيؿ مندػـك ) آيد ػػػػػػػػػػػعػادة دأهيػؿ بيػت اتشػيخ   إكمف اامفل  على هذا االدجا  ن ػرض دجربػ  
 مػػف بينهػػاهيػػؿ ات ديػػد مػػف اتمبػػاني أعػػادة دإدػػرميـ اتمبػػاني اتداري يػػ  فػػي دبػػي بدػػرميـ ك  إدارةحيػػث قامػػت ف اتمدحػػدة( 

 ادكفي يػػ اكطنيػػ اتيصػػب  مدحفػػ  1996عيػػد ا ػػد دام  عػػاـأ فػػـدػػـ درميمػػ   ػػبؽ ك بيػػت اتشػػيخ  ػػ يد آؿ مندػػـك اتػػذم 
مػارة تإل  مرانػيتدطكر اتا نماطيشمؿ عدة أجنح  د رض أ دبي كإمارة ي اتدي شهددها  مراني رض مراحؿ اتدطكر ات

 .(14)كدكفي ا تلم ايير اتداري ي  كاالجدماعي   مبنىدعـ صكرا تمراحؿ درميـ اتك اتماعي   ت  كدعبر ا

اعدمػػدت عمليػػ  اعاددػػ  دأهيلػػ  عػػؿ اد ػػاؿ نػػؿ مػػا يحداجػػ  اتمبنػػى مػػف دحػػديفات كد نيػػات مػػف دكف أف دنػػكف ظػػاهرة 
 ( 15)كاإ دفادة مف طبي د  اتداري ي  في اظهار اتم ركعات اتمدحفي .تل ياف بؿ دـ احدراـ نامؿ دفاصيؿ اتمبنى 

(  6شػػػػػنؿ رقػػػػػـ ) 
بيػػت اتشػػيخ  ػػػ يد 
 –آؿ مندػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك 

االمػػػػػػػارات  -دبػػػػػػػي
 ات ربي  اتمدحدة
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 في حمب القديمة لسياسة اعادة التأىيل مرجعيطار الاإل 1-3

 نظام ضابطة البنا  ( -قرارات الحفاظ  –) قانون ا ثار 
 
 (1963- 1938قانون ا ثار)  1-3-1
ات كانيف اتمد ل   بحماي  اابني  اتداري ي  . كتنػف اتدشػري ات بم ظمهػا د دصػر  في فهـ طكي  اف ت كريا داري إ

 على حماي  ااكابد كاتمكاد اتداري ي  .
 ال دػػزاؿك  ئحػػ  مػف اابنيػػ  اتداري يػ  اتمصػػنف  . ب كأرفػؽ 1938أكؿ قػانكف  ػػكرم حػكؿ اآفػػار عػػاـ  ف ػد صػػدر
 قػد أف ات ػانكف مػف مبػاني داري يػ  ف كعلػى اتػرغـ  ػكري  مػف ا فػيمرج ا هاما تمدشنؿ حدى اتيـك  هذ  ات ئح 

طػار اترئي ػي تل ػانكف ب ػي دكف دغييػر حدػى عػاـ ف إال أف اإ دنفيذيػ دـ د ديل  كدمت اتمكاف   علػى عػدة قػكانيف 
 . هاكدكفي  اآفار اارعي  ات انكني  تحماي عي ك اتذم  222ات انكف رقـ  صدكرف حيث دـ  1963

إتػى قػانكف اآفػار ات فمػػاني   ػدندف اتدكفيػؽ اتمػنظـ تلمبػاني ك اتمكاقػي اتداري يػ  فػي  ػكريا يمػف ناحيػ  أ ػرل فػإ
 كاتذم يشير إتى الئح  مف اتمباني د دبر ذات أهمي  داري ي  . في أكا ر ات رف اتدا ي عشر

  م ماريػاتم ػاتـ ات عػمتقائمػ  مطكتػ  مػف اتمبػاني  إعػداد( دـ 1946-1921)    ؿ فدرة االندداب اتفرن يك 
ريػػ  ات امػػ  ت فػػار كاتمدػػاحؼ منػػذ بدايػػ  فدػػرة اال ػػد  ؿ حدػػى اتيػػـك يداب ػػت اتمدفػػـ اترئي ػػي  كاتمكاقػػي اافريػػ  . 

بد ا مف ات ب ينيات دـ دصنيؼ مناطؽ نبيرة على أنهػا منػاطؽ داري يػ   كمي هذ  ات كائـ بشنؿ مدزايد  اتد امؿ
(16). 

 كيدكجػػب فتنػػي د عػػي تلحمايػػ   أصػػكاليػػدـ د ػػديؿ ات ػػج ت ات  اريػػ   أفريػػا مبنػػى أك منط ػػ أم  ب ػػد دصػػنيؼ
كعػ كة علػى ذتػؾ يػدـ دحديػد  فر ص  بنػا  أي  صدار إاترجكع إتى هذ  ات ج ت قبؿ أم أعماؿ د طيط كقبؿ 

أنػػ  يجػػب أف   222يػػنص قػػانكف رقػػـ  ك منط ػػ  مصػػنف  داري يػػا بشػػنؿ آتػػيمنػػاطؽ حمايػػ  حػػكؿ نػػؿ مبنػػى أ
كتدنػػػكف قابلػػػ  تحصػػػكؿ علػػػى اتحمايػػػ  ف  اداري يػػػ ارفػػػإ ػػػن  تدنػػػكف  211يدجػػػاكز عمػػػر مػػػكاد اتبنػػػا  فػػػي مبنػػػى 

ف ط مػف قبػؿ ات ػلطات اافريػ  كفػي حػاالت ذات كاال دفنا ات على شرط عمر اتمبنى كاتمكاد يمنف أف د طى 
 .(17)أهمي  داري ي  كفني  

 

 قرارات الحفاظ عمى المناطق : 1-3-2
دراج مػػديندي حلػػب ات ديمػػ  إال ب ػػد أف دػػـ إتػػـ يلػػؽ اتحفػػاظ علػػى اتمنػػاطؽ اتداري يػػ  فػػي  ػػكري  أم اهدمػػاـ جػػاد 

 .  اعملي امفهـك اتمناطؽ كاتدجم ات اتداري ي  دطبي  تيجدث ات اتمي دراكدمشؽ ات ديم  على الئح  مكاقي ات
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 في اتمدف اتدي دنكف فيها اتمناطؽ اتداري ي  غير كاعح  أصب  مف اتممنف أف د رؼ اتمباني على أنهػا جػز 
مػف بيئدهػػا ات مرانيػػ  . ت ػػد أصػػبحت مديريػػ  اآفػػار كاتمدػاحؼ ح ا ػػ  جػػدا تلمعػػمكف اتف ػػافي كاتدػػاري ي تلدػػراث 

 اتمبني .
اتنظاـ اتمكجكد تـ ي هؿ ف ط دحديػد اتمنػاطؽ اتداري يػ  كتننػ  منػف أيعػا مػف  لػؽ عػكابط حمايػ  كجهػات إف 

هػذ  اتمنػاطؽ . باتدػاتي دػـ كعػي نػؿ مػف اتمنػاطؽ اتداري يػ   على مشرف  م ؤكت  دشرؼ على عمليات اتحفاظ
ف م ظػـ هػذ  أاتجػدير باتػذنر ك .  ((مدينػ  حلػب ات ديمػ تجنػ  حمايػ   ))شراؼ تجنػ  د ػرؼ با ػـ إاتم جل  دحت 

عػداد ات طػكط إ بمهمػ ددمدي كأنها دارة اتمكاقي فإظهر اتمنهه اتدنفيذم اتمد ذ دجا  ينشئت ب رار كزارم أاتلجاف 
 .قكانيف هام  أ رلي  اتدكجيهي  تلحفاظ كعكابط اتبنا  ف ك أ

 
 :/ 29رقم / نظام ضابطة البنا  في مدينة حمب القديمة  1-3-3

دـ كعي نظاـ تعابط  اتبنا   اص بحلب ات ديم  مف قبػؿ اتلجنػ  اتفنيػ  تحمايػ  حلػب ات ديمػ  كدػـ د ػديؿ هػذا 
اعػاف  ف ف ن ل  ب ض اتبنكد عف مدينػ  دمشػؽنظرا ت ل  اتمكارد كاتم رف  دـ في نفير مف ااحيا. ك اتنظاـ مرارا 

 .ات ديم ب ض اتدرا ات اتدفصيلي  بما يدنا ب مي اتكعي اتراهف تحلب 
 يػ  نمػا كردت فػي اتنظػاـ ات مرانػي يعػادة دأهيػؿ اتمبػاني اتدار إبنػكد عمليػات  ما يلػي ا ػد راض ب ػض يدـ فيك 

 :2119اتصادر عاـ /29 رار رقـ /مكجب اتبتحلب ات ديم  
 

 ضافات عمى األبنية األثرية القائمة :/ اإل12المادة / -
ف ػط ف كدكف أف دنػكف مػف مػكاد فابدػ  فػي اابنيػ  عػافات  اصػ  باابنيػ  ات ػنني  كات ػياحي  دنكف اإ

 اتم جل  بذادها كاابني  اتمميزة .
 ف ...يك أكاكأف ال دطمس اتم اتـ اتم ماري  مف ز ارؼ ككاجهات ك 

مػػػي م حظػػػ  فركقػػػات طفيفػػػ  تدمييػػػز اتمػػػادة  ػػػدمراري  اتمػػػكاد ااصػػػلي  الكأف ن ػػػد دـ اتمػػػكاد اتد ليديػػػ  
 .(18) ااصلي  عف اتمادة اتمحدف 

 : تمثمت فيضافات من اإل ىخر أ بأنواع اختصت/ 13ادة /الم -
  كاتمحػ ت اتدجاريػ  علػى أف  اتتدظليػؿ مػدا ؿ ات  ػار اتد ليديػ  اتمظ ت : ي م  بكعػي اتمظػ ت

 دنكف كفؽ اتنماذج اتم درح  في مديري  حلب ات ديم  .
 م ايير اتدرميـ .حداث أنشاؾ  شبي  كفؽ اتمكاد كاتشركط اتكاردة في إاانشاؾ : ي م  ب 

                                                           

 2117 -حلب ات ديم  مدين  نظاـ عابط  اتبنا  في (18)
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   عػػػكابط ا ػػػد ماؿ ااجهػػػزة اتحديفػػػ  : د عػػػي جميػػػي أعمػػػاؿ دجهيػػػزات اتددفئػػػ  كاتدنييػػػؼ كاتطاقػػػ
 دارة مجلس اتمدين  ككفؽ م ايير اتدرميـ .إاتشم ي  كأجهزة االدصاالت تمكاف   

 عػػافي  جديػػدة كاحػػدة عنػػد دغييػػر دكظيػػؼ إحػػداث فدحػػ  ا ػػدطراؽ إاتمػػدا ؿ كاال ػػدطراؽ : ي ػػم  ب
كال يجػػكز ا ػػد داـ اتػػدرابيات اتم دنيػػ   – شػػبي  مصػػفح   –ات  ػػار بشػػرط ا ػػد داـ أبػػكاب د ليديػػ  

 بدادا كي د اض عنها بأبكاب  شبي  كفؽ اتنماذج اتمحددة في مديري  حلب ات ديم  .
 اارعػػػي ف أمػػػا  حػػػداث ا ػػػدطراؽ جديػػػد تل ػػػط  حدػػػى من ػػػكب  ػػػ ؼ اتطػػػابؽإاا ػػػط  : ي ػػػم  ب

 اال دطراؽ ت  ؼ اتطابؽ ااكؿ فينكف بمكاد غير فابد  
  ات ػػماكيات : يجػػكز ف ػػط عنػػد اال ػػد ماؿ ات ػػياحي تل  ػػار  ػػدر اتف ػػحات ات ػػماكي  نليػػا أك جزئيػػا

كاد غيػػر فابدػػ  شػػاف  مػػككفػػؽ درا ػػ  م درحػػ  دكافػػؽ عليهػػا اتلجػػاف اتم دصػػ  ف علػػى أف دنػػكف مػػف 
 كشفاف  .

 (19)ج كاتم ابر : ي م  دظليلها بمكاد د ليدي  غير فابد اتممرات كاادرا. 
 

 شروط بيئية :/ 17المادة / -
 .(15)اتطاق  كات زؿ كاتم احات ات عرا يجب مراعاة طرؽ درشيد 

 

 اهمت هذ  اتمكاد نفيرا في اترفي مف  ػكي  أعمػاؿ اعػادة اتدأهيػؿ تلمبػاني اتداري يػ  كال  ػيما اتكظػائؼ ات ػياحي  ف 
أف بػػدأت االجدهػػادات اتش صػػي  كاقدػػراح اافنػػار اتمدنكعػػ  اتدػػي ظهػػرت عػػمف اتن ػػيه اتم مػػارم ف  كتنػػف مػػا تبػػث

 كاتدي هي ت دم  مدين  حلب بشنؿ عاـ ك حلب ات ديم  بشنؿ  اص.

نػ  دػارة أ ػرل ف ك ػيدـ عػرض ب ػض كدـ دبرير هذ  ااعماؿ بمكاف ات اتلجػاف دػارة ف كا ػدفنا ات علػى م ػدكل اتمدي
 تؾ كاتدي قاـ اتباحث بدرديبها بح ب دكاريخ ظهكرها .اامفل  على ذ
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 األول فصلال خ صة 

ظهػكر حػاالت م دلفػ  فػي حلػب ات ديمػ  ف إتى كد دد مآ ذ اتدشري ات أدل ات كانيف  دطكرأف  بؽ  امم حظ ي
 تـ دنف هذ  اتمشاريي على اتم دكل اتمطلكب  هافي اتظاهر تل كانيف كاانظم  كتنن  نلها مطاب 

 : مستيل القرن الحاليوقبل فمف  

فػي دمفػؿ  ديمػ  اانظم  كات كانيف في ذتؾ اتكقت بظهكر طراز م دلؼ كشاذ عف طبي   حلب ات ب ض محت 
كاجهادهػػا كأزمػػ   نمػػطتحػػؿ تمػػا د ػػبب  فػػي اردفاعهػػا ك  دحدػػاجمشػػنل  اتيػػـك  دشػػنؿأبنيػػ  عبػػد اتمػػن ـ ريػػاض اتدػػي 

 .االزدحاـ اتدي دشنل  في دلؾ اتمنط  

لـ دنف مئذن  جامي بني أمي  ن ط  اتجذب بػؿ نػاف اتنصػب مف  ف –دكار ات بي بحرات  –دأهيؿ اتطريؽ  كعند
 شارع .اتاتحديث اتذم ينافس دلؾ اتمئذن  اتشام   هك اتطاغي على 

 

  

بػػػيف دكار ات ػػػبي  –مجمكعػػػ  مبػػػاني عبػػػد اتمػػػن ـ ريػػػاض 
 بحرات كعكج  اتنياتي ) عد   اتباحث (

 

 

 

 بادجا  اتجامي اامكم –دكار ات بي بحرات 

 ) عد   اتباحث (      

 

 

 2111-عد   اتباحث-في اتربي اا ير مف ات رف اتماعي( ب ض اتمشاريي في حلب ات ديم  7شنؿ رقـ )
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 : وم  مستيل القرن الحالي

  اتدشػري ات دػداريخ مدين  حلب ات ديم  ف فما نػاف محرمػا مػف قبػؿ ف أجاز  إتىناف ا دحداث اتندؿ شيئا جديدا 
 .مف غير أف يدغير ات انكف كاانظم  

م طػػػط  –اتم ػػػاحي ات ػػػاـ عػػػاف  ندػػػؿ حديفػػػ  تػػػـ دنػػػف مكجػػػكدة أصػػػ  فػػػي اتم طػػػط هنػػػاؾ عػػػابط إ تػػػـ ينػػػف
 كيمفؿ ذتؾ في : ات ديم .احات في حلب  ؿ اتشكارع كاتنت م احيا ااتذم ي دبر مرج  –اتنادا درك 

 اد ػاع اصػ  فػي ك يد ػـ بطػابي اتحدافػ  اتػذم اتجػامي اامػكم  فػي ات ػاح  اتدػي دد ػدـمد ؿ اتمندبػ  اتكقفيػ    -
فهػػك  )فنػػدؽ اتنػػارتدكف ( اتمشػػفى اتػػكطنيعلػػى ندلػػ  فعلى عنػػس مػػا دمػػت اعػػافد  اتفدحػػات كأشػػناؿ ااقػػكاس

 ات ارجي تلكاجهات . طبؽ ااصؿ ما أ ذ مف اتمبنى ااصلي مف حيث اتشنؿ

 

 

 

 مد ؿ اتمندب  اتكقفي  ) عد   اتباحث (

 

 

 

 

 فندؽ اتنارتدكف مف ات لؼ ) عد   اتباحث (

 

 

                     ( يكع  اتمشاريي في حلب ات ديم  في 8شنؿ رقـ )
 2111-عد   اتباحث -ات  د اا ير
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 :األعوام األخيرةوفي 

 فشػػنلت باردفاعادهػػا اتطػػابي اتحػػديث جػػدا اتػػذم اليمػػت تلمدينػػ  ات ديمػػ  بصلظهػػرت مجمكعػػ  مػػف اتمبػػاني ذات 
حرمػػ   هدػػؾأشػػ   اتشػػمس كديػػارات اتهػػكا  اتػػى اافنيػػ  اتد ليديػػ  ف كي لػػؽ مشػػنل  االشػػراؼ ك  ي يػػؽ د ػػكؿحػػاجزا 

مػف دنػكف ات مارة اتد ليدي  ف كتـ ينف هناؾ عابط كاع   كل عمؿ اتلجاف اتم دص  تد ـك بعػبط اتكاجهػات ت
 ركح ات مارة اتد ليدي  .

 بات رب مف مد ؿ ات كي   –شارع ات بي بحرات         شارع ات جف ات ديـ  -فندؽ نكراؿ جكتيا دكمنا 

 )عد   اتباحث (     ) عد   اتباحث (  

 ااعكاـ اا يرة( يكع  ب ض اتمشاريي في حلب ات ديم  في 9شنؿ رقـ )

على أراعي حلػب ات ديمػ  كاتدػي ينطبػؽ عليهػا قػانكف اآفػار كقػرارات اتحفػاظ علػى  اتدي قامت دجارباف نؿ هذ  ات
ىيال جيادة فاي مديناة تأ عاادة إ مشااري  المرخصاة أصاوال باانيىاهه ال تعتبرفيل  اتمناطؽ كنظاـ عابط  اتبنا  ف

 حمب القديمة ؟

 والتشاريعات بسساب القاراراتإلى ىدف اساتثماري  قد تحول اليدف الرئيسي من عممية التأىيل:من هلك نستنتج 
مااة بمااا يكفااي ىوتاارك المواضااي  االختصاصااية بيااد لجااان قاد تكااون جياادة ولكنيااا غياار مؤ مدروسااة الغياار العاماة و 

 التخاه القرارات الصحيحة والمناسبة .

اتدجاريػػ  هػػك دحكيػؿ اتنفيػر مػػف اتمبػاني ات ػنني  اتداري يػػ  كات انػات فػي مدينػػ  حلػب ات ديمػ   كأنبػر دتيػؿ علػػى ذتػؾ
عاف  ما دحداج  مف مكاد مشكه  تدلؾ اتمبػاني دكف االهدمػاـ إإتى م دكدعات كم ازف ب د   في مدين  حلب ات ديم
حلػب مدينػ  الت االراعػي تام طػط ا ػد م  ػ ؿ فػي حػي اتجلػـك مػف ف اامػر اتػذم يدعػ  حاتيػابات يمػ  اتداري يػ  

 ات ديم .
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 عادة تأىيل المباني التاريخيةإالثاني: االتجاىات المتبعة في عمميات فصل ال -2

 :لممباني التاريخية في مدينة حمب القديمة واق  عمميات إعادة التأىيل 2-1

 هيػؿأكاتد اتصػيان  عمػاؿأب صػحابهاأ قيػاـ همػاؿ كعػدـمػف اإ في مدينػ  حلػب ات ديمػ  تداري ي ا اتمباني م ظـ د اني
 ينػكف أف جػدا ف مفػؿ  اصػ  ا ػباب اتصػيان  عمليػات دنظػيـ فػي نجحػت قليلػ  حػاالت با دفنا  ك ف م دمر بشنؿ
 م ؾ. مجكع أك  شرن  م دفمرا مف قبؿ اتمبنى ينكف فأ أك ف دةػكاح ا رة مملكنا ى اتداري ياتمبن

 "م د ػ  مكاعيػد يكجػد ال" كفل ػف  "ات ػ ج مػف  يػر اتكقايػ " بػدؿ " يرةاا اتلحظ  في ات  ج " فل ف  اندشار ب بب
 فػػي اتحدميػػ  اتنديجػػ   ػػدغربي ال ف اانشػػط  اتحياديػػ  منػػاحي جميػػي فػػي ف" اتغػػد اتػػى اتيػػـك عمػػؿ دؤجػػؿ ال   بػػدؿ

 ات  جيػػ  اتصػػيان  إتػػى فغاتبػػا مػػا يػػدـ اتلجػػك طاتػػ  عمػػر اتمبنػػى ف عػػدـ االهدمػػاـ باتصػػيان  اتدكريػػ  إكهػػي  ات مػػارة
 دػؤدم تػف اتصػيان  بػدكف أنػ  بػذتؾيا مدنا ػ فتلصػيان   دافػي تديػ  اليكجػد ات ػانف اف تل طػرى اتمبنػ يد رض عندما
 .(21)جماؿ اتمدين  اتداري ي  دشكي  على تل طر ف ع كة ها نان كيد رض كظيفدها اتمباني

عادة دأهيؿ اتمباني اتداري ي  العادة بث اتركح فيهػا مػف إك في مدين  حلب ات ديم  دـ ادباعها طري    هناؾ أنفر مف
دصنيؼ هذ  اتطرؽ دب ا تمجمكع  مف اتحػاالت اتدرا ػي  اتدػي دػـ االطػ ع عليهػا كدرا ػدها كدحليلهػا دـ كقد ف جديد 
   علمي.بشنؿ 

  م دمػػدا علػػى االدجاهػػات اتداتيػػ  ليدبػػي فػػي درا ػػد  أحػػدكقػػد دبػػيف أف اتمهنػػدس اتػػذم ينلػػؼ ب مليػػ  إعػػادة اتدأهيػػؿ 
 .ب ض اتم طيات تلكصكؿ اتى اتحؿ اتكظيفي اانفر ف اتي  

 ىهه االتجاىات ىي :

 عمى ىوية المبنى التاريخي :التأكيد    – 2-1-1

دأهيػػؿ علػػى دػػرميـ اتمبنػػى تي ػػكد نمػػا نػػاف فػػي  ػػابؽ عهػػد  ف كبغػػض اتنظػػر عػػف اتعػػادة إ ي دمػػد هػػذا االدجػػا  فػػي
   دأهيؿ اتمبنى اتداري ي تها . عادةإاتكظيف  اتجديدة اتدي يراد 

باتدرا ػ  اتم ماريػ  تنامػؿ فراغػات هػذا اتمبنػى كدرميمهػا كمػف فػـ  اندفػياا ػهؿ كااقػؿ د  يػدا حيػث هذا االدجا  هك 
 .   كتك ناف ذتؾ على ح اب ب ض اتدفاصيؿ اتداري ي  تلفراغ د اؿ اتركح اتم اصرة فيهااز دأمينها ك 

                                                           
 (17) http://www.eltamir.com/mortgageRealEstate/mortgageRealEstate.asp , 2012 



21 
 

 

ف نػاتمح ت اتدجاريػ  م ػاد دأهيلهػا مػف أجػؿ اتكظيفػ  ذادهػا باتمبػاني اتداري يػ  اتكغاتبا ما ينكف هذا االدجػا   اصػا 
ف فػػي أ ػػػكاؽ اتمدينػػ  ك اتبيػػػكت ات ػػنني  بشػػػنؿ عػػاـ ف اتدػػػي دػػرمـ كي ػػػاد دأهيلهػػا ال ػػػدمراري  اتكظيفػػ  ااصػػػلي  فيهػػػا

تػى حاتدػ  ااصػلي  دكف إأيػ  تحظػ   تي ػكد اتمبنػى فػي زاتدهػا إعلى دلؾ اتمبػاني ب ػيط  ف كيمنػف  عافاتدنكف اإك 
  أف يدغير في  أم شي  .

 (2111 عد   اتباحث ) –( بيت في حي اتجديدة  11شنؿ رقـ ) 
 

طػػ   اتكاجهػػات ات ارجيػػ   كدظهػػرحلػػب ات ديمػػ  ف فػػي حػػد اتبيػػكت فػػي منط ػػ  اتجديػػدة أمػػف دػػـ إتد اطهػػا اتصػػكر إف 
عػادة دبلػيط اتباحػ  بػب ط إتى إعاف  إغ ؽ ب ض اتفدحات ف كدرنيب أجهزة اتدنييؼ كاتمراكح ف از اتحجري  باتدهاف ك 

 اتب ط ااصلي تباح  اتبيت . فكؽ ي هؿ دنظيف  كغ ل 
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اتنكاة اتدجاريػ  تمدينػ  حلػب تػذتؾ ي ػـك  دشنؿأما م ظـ اتمح ت اتدجاري  في حلب ات ديم  فهي ال دزاؿ حدى يكمنا 
 ي م ظـ اتحاالت بدأهيؿ مح دهـ اتداري ي  بأقؿ ما يمنف مف اتدد  ت كبأب ط اتطرؽ .أصحابها عادة كف

 

 (2111 عد   اتباحث ) –م دلف  صكر مف  كؽ اتمدين  تمح ت (  11شنؿ رقـ ) 

 ػػػاعد علػػى اف دنػػػكف  – ػػػكا  ات ػػناف فػػػي بيػػكدهـ أك اتدجػػار فػػػي مح دهػػـ  –ف ب ػػاط  م ػػد دمي هػػػذ  اتمبػػاني إ
اتػػذم  –عمليػػ  اتدأهيػػؿ ذات دغييػػرات طفيفػػ  ال دػػؤفر علػػى طبي ػػ  كشػػنؿ اتمبنػػى اتدػػاري ي ف نمػػا أف قػػانكف اآفػػار 

يا ػ  اتمدب ػ  فػي اتد امػؿ مػي اتمبػاني يػنص علػى أف ات  –يطبؽ مف قبؿ مديري  اآفار كاتمداحؼ في مدينػ  حلػب 
 عافات .إي  أاتداري ي  في حلب ات ديم  هي  يا   اتحفاظ كاتدرميـ دكف 

اتدػي  –ؿ اتمشػاريي ات امػ  ف أمػا فػي حػا اتدي ي ػـك بهػا اافػرادهذا على ص يد عملي  اتدأهيؿ في اتمشاريي ات اص  
دن  ػػـ اتػػى ري ي هيػػؿ تلمبنػػى اتدػػاعػػادة اتدأإف عمليػػ  إفػػ –آفػػار كاتمدػػاحؼ فػػي مدينػػ  حلػػب شػػراؼ مديريػػ  اإدنػػكف ب
 ش يف :

 ح ػػباحدػػراـ ات مػػيحاتدػػ  ااصػػلي  ف إتػػى: هػػك دػػرميـ اتمبنػػى اتدػػاري ي تي ػػكد نمػػا نػػاف فػػي  ػػابؽ عهػػد  ف أك األول 
 اتداري ي  اتدي مرت علي  .
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 منػػاف هػػػذا اتمبنػػى اتدػػػاري يقػػػدر اإ  ااصػػػلي  عليػػ  بمػػػا ي ئػػـ اتكظيفػػإعػػادة اتكظيفػػ  اتجديػػػدة أك  إد ػػػاؿ:  الثاااني
دة دأهيػؿ دلػؾ اتمبػاني عػاإم  اتكظيف  اتجديدة تلمناف اتداري ي شرطا أ ا ػيا فػي عمليػ   م  دجاهؿمي  – اتم ني 
 .اتد اتيد اتش بي  امدحف تذم دـ دحكيل  إتىجؽ باش مف  آدماما على بيت  ذتؾ ينطبؽ كاتداري ي  

 

 

 

مدحؼ اتد اتيد اتش بي   –جؽ باشآ( بيت  12شنؿ رقـ ) 
 (2111عد   اتباحث) –
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ي ػػدمدي بػػاتد رؼ  االند ػاؿ عبػػر فراغػػات بيػت آجػػؽ بػاش اافػػرم ف تننػ  الب اتيػػـك هػػذا اتمدحػؼباتزائػر  ي ػػدمديحيػث 
 . اتدكظيؼاتغاي  مف هذا كاتدي دمفؿ ف اتمدحؼ ك اعلى اتد اتيد اتش بي  اتدي هي عنك 

طري ػ   كيفصػ  عػف ذتػؾكظيفػ  ااصػلي  تلمبنػى اتدػاري ي تبام  اتكظيف  اتجديدة  م كذتؾ ب بب عدـ درا   مدل 
 أنػكاؿعػرض حد اتغرؼ اتصػغيرة ف كطري ػ  أاتن يه اتع م  عمف  آت فرش غرف  اتمد ات ربي ف أك طري   دكعي 

 يص ب فهـ ماهي هذ  اآالت كآتي  عملها .  على نحككع ها على اارض ك اتن يه اتيدكي  

  عادتاو فاورا إلاى إمكانياة إ تكمان فايعادة تأىيل المبنى التاريخي إيجابية ىها االتجاه في إ أنإال
 التقاليااد الشااعبية زالااة المعروضااات ماان متحااف إة دون أي تعاادي ت كبياارة فيااو , فبحالتااو األصاامي

 .وظيفتو السكنية األصمية إلى  -بيت اجق باش  -لمبنى التاريخي يعود ا
 

 : الوظيفة الجديدة عمى المبنى التاريخي سيطرة -2-1-2

دأهيلهػػػا فػػػي مدينػػػ  حلػػب ات ديمػػػ  ف تػػػـ ينػػػف تجاذبيػػػ  اتبنػػػا  أعيػػػد فػػي ات ديػػػد مػػػف اتحػػػاالت اتدرا ػػػي  تمبػػاف داريحيػػػ  
مػف  -كصدل اتداريخ دأفير على م ػدفمرم دلػؾ اتمبػاني ف مػـ أدل اتػى عػ ؼ اتدرا ػات كن ػص ات بػرة فػي اتدنفيػذ 

فػي ات ػماح تلكرشػات اتصػناعي  كاتم ػدكدعات اتدجاريػ   بممار ػ  اتنشػاط اتيػكمي ف فاتداري يػ شػاغلي اتمبػاني جه  
 .  ببا أ ا يا في دشكي  دلؾ اتمبانياتمباني اتداري ي  أصكال شنؿ 

نمػا  –اعي  صػغيرة نتػى م ػدكدع دجػارم أك كرشػ  صػإري ي نها تف دنا ب أبدا دحكيؿ بيت داإف حجههما نانت اتم
غػرؼ ات غاتبيػ نشػا  ات ػ ائؼ فػي از د  يؼ اتفدحات ات ػماكي  ك  درافؽ مياتذم اامر  –اتجلـك  دكرحدث في غاتبي  

عاف  مػا يحداجػ  اتمبنػى علػى ح ػاب اافػر كتػك نلػؼ دشػكيها تػ  أك مي إد طي ات كد  يمات جديدة تلمبنى  جلبك 
حاتػػػ  ااصػػػلي  تلمبنػػػى اليمنػػػف ا ػػػدرجاع ات بحيػػػث –دشػػػكي  دائمػػػا  ػػػا ابػػػرز م اتمػػػ  ف كغاتبػػػا مػػػا ينػػػكف ذتػػػؾ اتمط

اتلجػػك  اتم ػػدفمر غاتبػػا فػػي رغبػػ   حيػػث دطغػػىباتن ػػب  تلمشػػاريي اال ػػدفماري  كات ػػياحي  ف  كنػػذتؾ اامػػر فاتدػػاري ي
ذتػؾ قػد نػرل  كفي  ػبيؿ على ح اب طبي   اتمبنى اتداري يكتك  مشركعاتنجاح از ما ي اعد على جذب اتزكار ك  إتى

  ال يندمي اتػى ذتػؾ اتن ػيه اتحلبػي نعافد  تيظهر اتمبنى اتداري ي كنأإدـ دما  مف   ؿتمبنى على ا نامؿ دشكي 
فػي ذتػؾ  كي ػهـ ف طبي   مدين  حلب ات ديمػ  ين جـ ميا مف ا د داـ مكاد أك أتكاف م اتف  دماما تم كقد ينكف ذتؾ

مػػف قبػػؿ اتجهػػات اافريػػ  اتم دصػػ  ف تمبػػاني اتداري يػػ   اعػػادة دأهيػػؿ إك  عػػ ؼ اتمداب ػػ  كاتمراقبػػ  ت مليػػات اتدػػرميـ
 ا ينكف ات بب ن ص  برة أكتئؾ اتمداب يف تهذ  ااعماؿ .غاتبا م
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 (2111 عد   اتباحث)  –أماـ قل   حلب  –( مط ـ داج ات ل    13شنؿ رقـ ) 

صات  اتمبنى اتداري ي ف بػؿ علػى ات نػس دأت في عادة اتدأهيؿ تـ إعملي  أف  حظ يفي مط ـ داج ات ل   مف  ف ف
  ات بػػابفػػي فػػي نػػؿ شػػي ف أندجػػت مبنػػى ي دلػػؼ بنػػؿ شػػي  عػػف طبي ػػ  اتمبػػاني اتداري يػػ  فػػي مدينػػ  حلػػب ات ديمػػ  

 نارة كاتدرابزينات .طرؽ اإك اتد  يؼ ات شبي كاتجكائز ات شبي  كم اتج  ااقكاس عمف اتفراغات كفي كم اتجدها 

دـ در يصػ  تنػف نػؿ هػذ  اتدفاصػيؿ تػـ دنػف مكجػكدة عػمف اتدػر يص كنػؿ قد مفؿ هذا اتمبنى  ددر اإشارة إتى أف
 عادة اتدأهيؿ تهذا اتمط ـ مف قبؿ اتجهات اافري  اتم دص  .از ذتؾ ناف  بب  عدـ مداب   أعماؿ اتدرميـ ك 

 مػف أ ػكأ االدجاهػات انػ  يػأدي ملبيػا تلكظيفػ  اتجديػدة ي ػد عادة اتدأهيػؿ إهذا االدجا  في عملي   إف
مبنػى  كاتنديجػ تلمبنى اتداري ي ف تنن  ب يد نؿ اتب د عػف احدػراـ اتدػاريخ كهكيػ  اتمبنػى اتداري يػ  ف 

 مدين  حلب ات ديم  . بصل  إتى تتنن  اليم قد ينكف جمي 
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 : ضافة ما يحتاجو المبنى التاريخيإجديد باللتوظيف ا -2-1-3

أك بكظيفػػ  جديػػدة م دلفػػ  عػػف اتكظيفػػ  ااصػػلي  إعػػادة دأهيػػؿ  اتمبنػػى اتدػػاري ي بػػنفس اتكظيفػػ  ااصػػلي  حيػػث دػػدـ 
د ػػد مػػف م اصػػرة دننلكجيػػا اتمبنػػى مػػف  ػػاؿ مػػا  ػػيحداج  إديػػد ب ػػد إنمػػا بػػركح كدصػػميـ دا لػػي جدتلمبنػػى اتدػػاري ي 

 .ات رف اتحادم كات شريفعركريات 

اتمشػاريي ات ػياحي  دأهيػؿ عػادة إ كيدج ػد فػيحلػب ات ديمػ  ف مدينػ  الت عديػدة فػي احمف   ؿ هذا االدجا  يمفؿ ك 
ي بػر عػف فدػرة داري يػ  م ينػ   ف اتمبنػى اتدػاري ي دحفػ  بحػد ذادػ  ينػكفاتمطاعـ كاتفنػادؽ حيػث  مشاريين  داري كاإ

 مف داريخ حلب ف ي اعد ذتؾ على جذب عدد نبير مف ات ياح . 

ف ك يػر مفػاؿ اتناجح  جػدا فػي مفػؿ هػذا االدجػا  هناؾ ات ديد مف اتمشاريي ات ياحي ريي ات ياحي  اتمشاف لى ص يد 
عادة دأهيػؿ اتمبػاني إاتمحلي  في عملي   منانياتإأفبت بشنؿ عاـ عف ااتذم  /2113/ فندؽ اتمنصكري على ذتؾ 

 اتداري ي  في مدين  حلب ات ديم  .

 

 

 حلػػػػ م –اتمنصػػػػكري  ( باحػػػػ  فنػػػػدؽ 14شػػػػنؿ رقػػػػـ )
    –باب قن ريف 
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 /2115/ي ػػد مشػػركع اعػػادة دأهيػػؿ ات اعػػ  ات شػػبي  فػػي مديريػػ  حلػػب ات ديمػػ فاتمشػػاريي اإداريػػ   أمػػا علػػى صػػ يد 
 دنكف قاع  مد ددة ااغراض  ير مفاؿ ت

 2111عد   اتباحث –مديري  حلب ات ديم   –( ات اع  ات شبي   15شنؿ رقـ ) 

 

ف افي  قامت بها جهات  اص  نمؤ    اآغا ػاف تلف افػ  فػي اعػادة دأهيػؿ اتحمػاـ اتملنػي فػي قل ػ  كهناؾ مشاريي 
 . /2117/حلب

 كاتذم ي د مف اتمشاريي اتناجح  في هذا اتمجاؿ
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 2111 عد   اتباحث –قل   حلب  –( اتحماـ اتملني  16شنؿ رقـ ) 

 

اتلم ػات اتحديفػ  عنػد دأهيػؿ اتبيػكت ات ػنني  مػف أجػؿ نفػس اتكظيفػ  عػاف  ب ػض إفػاف  :أما على اتصػ يد ات ػنني
ناف فػي دجػارب عديػدة ف كاتلدػي دنمػف فػي اد ػاؿ ك ػائؿ اتدننلكجيػا اتحديفػ  كعناصػر اترفاهيػات اتم دلفػ  إتػى دلػؾ 

 اتمباني اتداري ي  ب د دطبي ها باتبصم  اتداري ي  ذادها .
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 لؼ جامي  –( بيت في اتجديدة  17شنؿ رقـ ) 
 2111 عد   اتباحث –شرؼ 

 

 

 

 

ف ن دشػهد علػى أحػد اتبيػكت اتصػغيرة كاتػذم مػا يػزاؿ قيػد اتدػرميـ فػي حلػب اتدجارب في هػذا اتمجػاؿ نفيػرة كيمنػف ا
 منط   اتجديدة  -ات ديم  

 

    د ػػػػد هػػػػذ  اامفلػػػػ  مػػػػف اامفلػػػػ  ات ديػػػػدة اتناجحػػػػ  ف كي ػػػػكد  ػػػػبب نجاحهػػػػا إتػػػػى اتدرا ػػػػات اتم م ػػػػ
كتمدناملػػ  اتدػػي يجػػب أف دمػػر بهػػا نػػؿ اتمشػػاريي مهمػػا نانػػت صػػغيرة كهػػذا مػػا ن حظػػ  حدػػى فػػي 

   –مفؿ ات اع  ات شبي  في مديري  حلب ات ديم   –اعادة دأهيؿ كتك قاع  كاحدة عمف مبنى 

قػد ت  ػدفادة مػنهـ  – ػكا  ات بػرا  اتمحليػيف أك ات ػاتمييف  – طاب ات برا  في اتدنفيػذ نما اف ا د
 ػػاهـ فػػي ارد ػػػا  عمليػػ  اعػػادة اتدأهيػػػؿ ف كال دنفػػي ات بػػرة فػػػي اتدنفيػػذ ف ػػط بػػػؿ اف اد ػػاذ ات ػػػرارات 

 يحداج اتى  برة أيعا كال  يما افنا  عملي  اتدأهيؿ .
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قبػؿ اتبػد  بأيػ  أعمػاؿ قػد  ػاعد علػى ابػراز دلػؾ ات يمػ  كعػدـ نما أف فهـ ات يم  اتداري ي  تلمبنػى 
هػػار دلػػؾ ات يمػػ  اتداري يػػ  مػػف ها بػػؿ علػػى ات نػػس نػػاف اتهػػدؼ هػػك اظطم ػػها أك محاكتػػ  دشػػكيه

   ؿ ابراز اتهكي  اتداري ي  تدلؾ اتمباني .

اتدطلي اإيجابي ترأم محلي كعاتمي حكؿ ما يػدـ مػف أعمػاؿ اعػادة اتدأهيػؿ ينػكف أف اعاف  اتى 
 . حي  باتدرج  ااكتىايي ات يار على ص يد اتمش ببا في نجاح ات مؿ كال  يما 
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  مدينة حمب القديمة . فيتجارب إعادة التأىيل  2-2

اتشػماؿ دصػد هجمػات ات ػدك كنانػت بكابػ  اتشػرؽ تنػؿ  دميزت حلب بمكق ها مف ات طر ات ربي ات كرم فنانت تؤتؤة
. فهػي دػأدي فػي اتمردبػ  ااكتػى نكنهػا أقػدـ (21) قادـ مػف أكركبػا كاتشػماؿ كاتجنػكب عبػر م ػيرة اتدػاريخ قػديما كحػديفا

مدينػػ  مأهكتػػ  عرفدهػػا اتبشػػري  ف حيػػث ددميػػز ببنائهػػا اتحجػػرم اتػػذم ي طيهػػا صػػف  اتديمكمػػ  كاتب ػػا  ف د ػػكد م ظػػـ 
حيػػث يػػدـ اتحصػػكؿ علػػى اتحجػػر اتنل ػػي مػػف  اتباقيػػ  حدػػى اتيػػـك إتػػى ات صػػر ات فمػػاني. اري يػػ اتحلبيػػ  اتد مبػػانيات

 م اتي حجري  قريب  كهك مادة أ ا ي  مف مكاد اتبنا  في مدين  حلب منذ ات دـ كحدى يكمنا هذا .

إعػػادة اتدأهيػػؿ تلمبػػاني ات ػػنني  مجمكعػػ  مػػف اتمشػػاريي ات ػػياحي  اتدػػي اهدمػػت ب مليػػات فػػي هػػذا اتبحػػث دػػـ ا ديػػار 
طري نػ  فػي اتد امػؿ مػي باتداري ي  إدراجها عػمف هػذا اتبحػث تلدرا ػ ف حيػث يدميػز نػؿ مػف هػذ  اتنمػاذج اتم دػارة 

يفػػ  اان ػػب ف كفػػي اتجػػدكؿ اتدػػاتي ب ػػض اتم لكمػػات ااكتيػػ  عػػف هػػذ  اتمبػػاني كاتجهػػ  ظمػػكاد اتبنػػا  أك ا ديػػار اتك 
 .اتماتن  

درا ػػدها بشػػنؿ مفصػػؿ ف كمػػف فػػـ  ػػينكف هنػػاؾ د يػػيـ تهػػا كم ارنػػ  مػػف قبػػؿ اتباحػػث مػػي ذنػػر عػػكابط حيػػث  ػػيدـ 
 ا ديار هذ  اتحاالت.

 

اسم المبنى المعاد 
 تأىيمو

االسم األصمي 
 لممبنى

الوظيفة الحالية  المبنى انشا تاريخ 
 لممبنى

الجية التاب  ليا 
 حاليا

 قطاع  اص مط ـ ات رف اتفامف عشر ____ دار الياسمين

 قطاع  اص مط ـ ات رف اتفامف عشر ____ كان زمان

 قطاع  اص فندؽ + مط ـ ات رف ات ادس عشر بيت كنيؿ بيت وكيل

 قطاع عاـ مدحؼ ات رف اتفامف عشر بيت آجؽ باش متحف التقاليد الشعبية

 ( الحاالت المختارة لمدراسة والتحميل2جدول رقم ) 
                                                           

(
21

 معالم حلب اآلثرٌة الطبعة الثانٌة –حجار، عبد هللا  (
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 تحي اتجديدة في مدين  حلب ات ديم  ) مديري  حلب ات ديم  (م طط مكقي عاـ (  18شنؿ رقـ ) 

 

 دتيؿ ااتكاف
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 دار الياسمين: -2-2-1

 لمحة جحرافية عن الموق  وأىميتو : -أوال 

حيػػث ددميػػز هػػذ  اتمنط ػػ  بنفافػػ   ػػناني  نبيػػرة ات ديمػػ  فػػي حػػي اتجديػػدة بمدينػػ  حلػػب  دار اتيا ػػميفد ػػي دار بلػػيط 
إحاطػػػ  هػػػذ  اتػػػدار باتننػػػائس ات ديمػػػ  كد ػػػدد طكائفهػػػا باإعػػػاف  إتػػػى اتجكامػػػي كاا ػػػكاؽ كاتبيػػػكت ن ػػػبيا ف كن حػػػظ 

ات نني  اافري  كاتدي دشنؿ مجدم ػ  ن طػ  جػذب مهمػ   ػكا  باتن ػب  تلػزكار ااجانػب كات ػرب أك ات ػناف اتمحليػيف 
 كاتدي دلبي حاجادهـ إتى يكمنا هذا .

ي يف ف ااكؿ كهك اتمؤدم إتى اتمد ؿ اترئي ي مف جهػ  شػارع اتنيػاتي ف طر  يمنف اتكصكؿ إتى دار اتيا م ف عف
أما اتفاني فهك مؤدم إتى اتمد ؿ اتفرعي تلدار في اتحارة اتكاصل  مػا بػيف  ػاح  فرحػات مػف جهػ  ك ػكؽ اتصػكؼ 

 . ( 18شنؿ رقـ ) مف جه  أ رل ف 

 

 لمحة تاريخية : -ثانيا 

اتفػػامف عشػػر حيػػث نجػػد ااحيػػا  ات ػػنني  ذات اتد طػػيط اتدنظيمػػي اتفػػائؽ  ي ػػكد بنػػا  دار اتيا ػػميف إتػػى بدايػػ  ات ػػرف
ف بػػػاتفف اتػػػذم نجػػػد  فػػػي م ظػػػـ اتبيػػػكت ات ػػػنني  اتمجػػػاكرة فػػػي اتحػػػي ياتدقػػػ  نحػػػي اتجديػػػدة ف كددميػػػز دار اتيا ػػػم

هػا رغػـ مػا باإعاف  إتى ركح اتب اط  ذات اتز رف  كاتن كش ات ليل  كاتدي حافظت على قيمدها اافريػ  ك ػ م  بنيان
 دكاتى عليها مف حركب كنكارث طبي ي  على مر ات صكر .

مػؤ را ف ف ػد نػاف  اتدػي دمػتكظائؼ اتدار   ؿ اتفدرة اتدي معت ما عدا إعػادة اتدكظيػؼ  علىد ديؿ أم تـ يطرأ 
طػابي شػرقي ا ػدغلت فيػ  جميػي اتغػرؼ ن اعػات د ػدـ  مدارا  نني  فـ دـ إعادة دأهيل  كدحكيل  إتى مط ػـ ذاتمبنى 

 أطباقا شرقي  م دلف  .

مشػػاريي ات ػػياحي  تكقػػد دػػـ ا ديػػار فنػػرة اتمط ػػـ ندكظيػػؼ جديػػد تلػػدار إفد ػػار اتمنط ػػ  آنػػذاؾ تمفػػؿ هػػذا اتنػػكع مػػف ا
دصػػػادي  ن طػػػاع  ػػػاص ي دنػػػي بػػػاتبيكت ات ػػػنني  اافريػػػ  مػػػي اتمحافظػػػ  علػػػى أصػػػات  اتػػػدار كدح يػػػؽ ااهػػػداؼ االق

 (.22اتمشركع  اتدي دمت درا دها على أ س علمي  كفي أيدم م دصيف )

 

 
                                                           

(
22

 أرشٌف مدٌرٌة آثار ومتاحف حلب (
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 : يندسيةالدراسة ال –ثالثا 

 الوصف المعماري: -

ف حيث يؤدم مد ل  اتمنن ر ) اتباشكرة ( إتى اتباح  اتدا لي  ذات 2/ـ358يشغؿ هذا اتبيت م اح  أرض /
 .(23%/ )65هذا اتمبنى /ف كبذتؾ ينكف عامؿ اإشغاؿ في  2/ـ126اتم اح  /

كددكعي مناف   على يدميز هذا اتبيت بب اط  م  ط  حيث يلدؼ حكؿ باحد   مس غرؼ إعاف  إتى اإيكاف . 
اتدي دمدد بشنؿ ب يط  ةر امنا يب ددمفؿ في اتطابؽ اارعي كاتطابؽ ااكؿ إعاف  إتى طابؽ ات بك كمن كب اتمغ

 أ فؿ من كب ات بك

 –اتطابؽ ااكؿ فهك عبارة عف غرف  كاحدة مف أصؿ اتبيت كأعيؼ إتي  غرف  تإلدارة كفراغ تل دمات اتصحي  
 نما هك مكع  في اتم طط اتداتي باتلكف اا عر .

ماكي  ف دـ دكظيؼ أحدهما  يف م دلفيف ينزؿ إتى نؿ منهما بدرج مف اتباح  اتز أما طابؽ ات بك ف فهك في ج
  ـ تلجن يف .ن دمات صحي  تلمط

اتكاجهات اتدا لي  تهذا اتبيت فهي ب يط  جدا  اتي  مف ات ناصر اتز رفي  ف كهذا ما  هؿ عملي  إعاف  ااجزا  
 (24اتحديف  مف غير أف دلفت اندباها أك دنكف غريب  عف اتكاجهات ااصلي  .)

 

 

 2111عد   اتباحث -دار اتيا ميف  مفصكر (  19شنؿ رقـ ) 

                                                           
(
23

 دراسة الباحث (

(
24

 وصف الباحث من خالل الزٌارات المٌدانٌة (
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 اإلنشائي :الوصف  -

حيػػث  -نم ظػػـ بيػػكت مدينػػ  حلػػب ات ديمػػ  –ا ػػد دـ فػػي بنػػا  اتجػػدراف اتحجػػارة اتنل ػػي  ذات اتلػػكف ااشػػهب اتن ػػي 
كصػلت  ػػمان  هػػذ  اتجػػدراف غاتبػا إتػػى اتمدػػر فأمػػا اا ا ػات فهػػي أ ا ػػات حجريػػ  ذات م ػاطي نبيػػرة مػػف أحجػػار 
اتنلس ات ا ي ف أ  ؼ هػذا اتبيػت دنكعػت بػيف اا ػ ؼ اتحجريػ  ) نأ ػ ؼ اتغمػس ف كاا ػ ؼ ات ػريري ( فػي طػابؽ 

 ي  في اتطابؽ اارعي أيعا ف كاتطابؽ ااكؿ .ات بك كاارعي ف كاا  ؼ ات شب

مػػف غػػرؼ كفراغػػات فنانػػت أ ػػ ف  بيدكنيػػ  ف ن ػػيت ب ػػض جػػدراف اتغػػرؼ اتدا ليػػ  باتلكحػػات  دػػـ ا ػػدحداف أمػػا مػػا 
 ات شبي  اتمر م ف كدـ دنحيؿ حجارة غرؼ أ رل تدظهر جماتي  أتكانها ك شكن  ملم ها.

 ر كدبليط أرعيدها مف أجؿ اإ دفادة منها في عمللي  اتػدأهيؿ.أما اتمغارة ف ف د دـ ان ا  جدرانها باتحج

 المخططات : -

 (25)دار اتيا ميف:ت اتم ماري  م ططاتات(  21شنؿ رقـ )  -

 

 

 

 

 –المسااقط األفقااي لمطااابق األرضااي 
 دار الياسمين 

 

 

 

 

 
                                                           

(
25

 الباحث . رسم –أرشٌف مدٌرٌة اآلثار والمتاحف  (
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 دار الياسمين  –المسقط األفقي لمطابق األول 

 

 

 

 

 دار الياسمين –المسقط األفقي لطابق القبو 

 

  

 

 

فاااااااااي دار A-Aالمقطااااااااا  الشااااااااااقولي
 الياسمين
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 إعادة التأىيل : -

 طريقة المعالجة نوع العمل
 مف أجؿ أعماؿ اتدرميـ : ات ربات كاتن ؿ اتيدكم . - إتى اتدار - أ التخديم -1

 : ات ربات كاتن ؿ اتيدكم . احدياجات اتمطبخ اتيكمي  -
يػػػدـ د ػػػديـ اتػػػدار حاتيػػػا عبػػػر مطػػػبخ رئي ػػػي فػػػي اتطػػػابؽ  - دا ؿ اتدار - ب

اارعي نما هك مبيف في اتم ػاقط ف باإعػاف  إتػى بػار 
 في اتمغارة.

( فهػي فػي طػابؽ ات بػك كاتطػابؽ W.Cات دمات ات امػ  )  -
 ااكؿ ف اليدـ اتكصكؿ إتيها إال عبر اتف ح  ات ماكي .

التحياااااااارات التااااااااي  -2
طرأت عمى المبناى 
نتيجاااااااااة إعاااااااااادة 

 تأىيمو

زاتػػػػػػػػػػػػػ  ب ػػػػػػػػػػػػػض إ - أ
 اتجدراف

عػػػادة إتػػـ يػػدـ أم د ػػديؿ كاعػػ  فػػػي اتػػدار نديجػػ  أعمػػاؿ  -
 اتدأهيؿ.

دفريػ  اتمغػػارة اتمردكمػ  منػػذ زمػف طكيػػؿ يػدكيا كا ػػدغ تها  -
 نجز  دابي تلمط ـ ذك طابي  اص .

 إعاف  غرف  ملح   في اتطابؽ ااكؿ تإلدارة . -

إعػػػػاف  عناصػػػػر  - ب
 جديدة

 اتمحافظ  على اإن ا  ات ديـ قدر اإمناف - إن ا  اتجدراف -ج
ازاتػػػػػ  اتػػػػػدهانات اتحديفػػػػػ  مػػػػػف علػػػػػى  شػػػػػبيات اتجػػػػػدراف  -

 كدرميمها.
ظهػػػػػار ااحازاتػػػػػ  اتزري ػػػػػ  مػػػػػف اا - ار ات ديمػػػػػ  جػػػػػ ػػػػػ ؼ كاز

 اتمرصكف  بطري   هند ي .
 ن ا  اتجز  ات فلي مف جدراف اتمغارة باتحجر ااصفر.إ -

 إن ا  اا  ؼ -د

 درميـ ب ط اتباح  ات ماكي  - م اتج  اارعيات -ك
 اتمحافظ  على ب ط ات اعات كاإيكاف  -
دبلػػػػيط حػػػػديث عنػػػػد اتمػػػػد ؿ كفػػػػي اتمغػػػػارة اتدػػػػي تػػػػـ دنػػػػف  -

 مبلط  أ ا ا.
 اعدمد على اتفرش اتحديث اتممزكج بركح قديم . - فرش ات اعات -م

 اتدمديدات اتنهربائي  دـ ا فاؤها باتجبصيف. - اإنارة - أتاااااأمين متطمباااااات  -3
 أك ظاهرة كدـ دهانها بنفس دهاف اتغرف . -

 التعدٌالت

تجهٌزات 

 العمل

 النتٌجة
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الاااااااااااااادار ماااااااااااااان 
 التكنولوجياااااااااااااااااااااا

 الحديثة

فريػػػػا( ذات طػػػػابي -مصػػػػابي -مصػػػػابي  اإنػػػػارة )مشػػػػاعؿ -
 شرقي .

ا ػػد داـ اتدهكيػػ  اتطبي يػػ  عػػف طريػػؽ اتفدحػػات ااصػػلي   - اتدهكي  - ب
 اتمكجكدة في نؿ غرف .

ي ػػػػحب  جهػػػػازدػػػػأميف دهكيػػػػ  اصػػػػطناعي  تلمغػػػػارة عبػػػػر  -
 اتهكا  اترطب عبر قناة دهكي  دقي   إتى أرعي  اتباح .

 دـ ا فا  اتدمديدات مفؿ دمديدات اإنارة. - اتهادؼ -ج
 ا د داـ أجهزة دنييؼ غير م ئم  تلركح اافري . - اتددفئ  كاتدنييؼ -د

دغطي  اتباح  ات ماكي  شدا  كفدحها صيفا يػدكيا ب عػباف  -
 م دني  كأتكاح اتزجاج 

 ددفئ  اتباح  بمع   قكي  تد  يف اتهكا  -
م اتجػػػػػػ  اتدمديػػػػػػدات  –ق 

 اتصحي 
 دمديد شبن  ميا  حلكة تد ديـ اتمطيخ كاتحمامات . -
دمديد شبن  دصريؼ تلميػا  اتماتحػ  إتػى حفػرة فنيػ  كمنهػا  -

 ات اـ .إتى اتمجركر 
نػػؿ هػػذ  اانابيػػب كاتدمديػػدات مػػددت دحػػت اتػػب ط أفنػػا   -

 إعادة رصف 
 فرش اتحمامات بإ لكب حديث . - فرش الحمامات -4
 / زائر . 151ي دكعب اتمشركع بحدكد / - استيعاب المشروع -5

 ( 26)في دار الياسمين( التعدي ت واعادة التأىيل 3جدول رقم )

 اإليجابيات: –رابعا 

ن ػػػا  اتػػػدا لي  ػػػ ؿ عمليػػػات اإاتمحافظػػػ  علػػػى أصػػػات  اتػػػدار كركح اتب ػػػاط  اتدػػػي ددمدػػػي بهػػػا ك اصػػػ   -1
 كاتطري   اتدي ادب ت في اتفرش كاإنارة.

 اتمحافظ  على اتب ط ات ديـ في اتف ح  ات ماكي  كب ض ات اعات. -2
 إ فا  اتدمديدات اتصحي  دحت ب ط اتف ح  ات ماكي  ات ديـ. -3

 

                                                           
(
26

 / .2011الباحث من خالل الزٌارات المٌدانٌة / (
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 يات :السمب –خامسا 

نحدار مف اتمطبخ اترئي ي اتمكجكد في اتطػابؽ اارعػي كنػذتؾ د ػديـ د ديـ اتمغارة عبر أدراج شديدة اال -1
 اتطابؽ ااكؿ.

  فا ها حدى ال د بب دلكفا بصريا.إجهزة اتددفئ  كاتدنييؼ بكعكح دكف محاكت  أا د داـ  -2

 * النتيجة:

 رممػت كأعيػداتدػي ك  ات طػاع ات ػاص اتدػي قػاـ بهػاكائؿ اتمشاريي ات ياحي  اتمهمػ  أي دبر مشركع دار اتيا م ف مف 
دأهيلها في حي اتجديدة بمدين  حلب ات ديم  ف حيث ركعي أفنا  اتدرا   اتمحافظ  علػى ركح اتب ػاط  اتدػي دميػزت 

 بها اتدار .

 

 مطعم كان زمان : -2-2-2

 لمحة جحرافية عن الموق  وأىميتو : -أوال 

إقبػاؿ اتنػاس اتشػديد ب –نما ذنػر  ػاب ا –دميز ي تذمط ـ ناف زماف في حي اتجديدة في مدين  حلب ات ديم  كاي ي م
إتػى مط ػـ نػاف زمػاف مػف طريػؽ  اتكصكؿيدـ  . -أم حي اتجديدة - دبر مرنزا دينيا كدجاريا ك ياحياعلي  ف فهك ي

 . ( 18شنؿ رقـ )ما بيف  اح  فرحات ك كؽ اتصكؼف  طريؽ اتكاصؿات ككه كاحد

 لمحة تاريخية : -ثانيا 

اتدار ك لكها مف ات ناف كعدـ اإهدماـ  إهماؿي كد داريخ بنا  هذ  اتدار إتى بداي  ات رف اتفامف عشر ف إال أف 
بها انفر مف ف فيف عاما أف دها اتنفير مف قيمدها اافري  فحيث نانت اتدار عندما دـ فدحها عبارة عف أط ؿ 

 تم نف بأ  ؼ مهدم  كجدراف مدآنل  بف ؿ اتزمف كاإهماؿ اتدائـ تها مف قبؿ ماتني اتدار.

شغلت على اتكظائؼ اتدي  ؿبها اتمبنى أك ع ئـ كاعح  دد اتمراحؿ اتدي مرتـ يدـ ات فكر على أم دكفيؽ يؤند 
أن  ي اؿ عاف  إتى دهدـ أجزا  نبيرة منها ف مي تلدار تفدرة زمني  طكيل  باإ اتنبيرذتؾ ب بب اإهماؿ ك ف  اتدار

يبرات  ))تجريدة  على ت اف اتب ض أف اتمبنى قد دحكؿ في اتماعي مف اتكظيف  اا ا ي  كهي ات نف إتى مطب  
 .(27)دأهيلها كدحكيلها إتى مط ـ شرقي ف فـ هجرت اتدار انفر مف ف فيف عاما حدى دـ إعادة ((

                                                           
(
27

 د.حرٌتانً، محمود : أحٌاء حلب األثرٌة (
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 : يندسيةالدراسة ال –ثالثا 

 الوصف المعماري: -

ب ػبب دهػدـ غاتبيػ  أجزائػ  ف يػدـ اتػد كؿ   دأهيلػإعػادة ف كقػد دػـ اعػادة بنائػ  قبػؿ 2/ ـ341م اح  هذا اتبيػت /دبل  
صػػغيرة باتن ػػب  تنظػػاـ عػػابط  اتبنػػا  فػػي مدينػػ  حلػػب  كاتدػػي د ػػدف  2/ ـ71اتباحػػ  ذات اتم ػػاح  / إتيػػ  عػػف طريػػؽ

 .(28%/ )21ات ديم  /

ظهار جماتي  إيدميز هذا اتبيت بدصميم  اتذم جا  ملبيا تكظيفد  اتجديدة م دفيدا مف ب ض ات ناصر اتحديف  في 
ا  اتجك ات اـ على اتفراغات اتدا لي  اتدي در ت ب ناي  بنؿ عفاز  ام  ك فراغ  ف نا د داـ اتميزانيف تزيادة اتف

 أجزائها ف تيشنؿ نؿ رنف فيها تكح  فني  د بر عف فف ز رف  أك ن ش أك قيشاني .... 

عافات على هذا اتدصميـ ف  كل ب ض اتد طي ات ات فيف  تل دمات اتصحي  في اتطابؽ إ  أي يلحظتذتؾ ال 
 تطابؽ ااكؿ في إحدل اتغرؼ اإداري .اارعي ف كأ رل في ا

 دفادة مف م احدها في اتحف ت كاتجل ات ات اص  اتدي د دـ د دـ دبليطها كدجهيزها مف أجؿ االأما اتمغارة ف 
 .(29) اتكظيف  اتجديدة تلبيت

 الوصف اإلنشائي : -

بنائػػ  ف هػػك نظػػاـ اإنشػػا  اتحجػػرم ديػػدا باتنامػػؿ ف إال أف نظػػاـ اإنشػػا  اتمدبػػي فػػي جمػػي أف بنػػا  هػػذا اتبيػػت نػػاف 
أمػػا اا ػػ ؼ فهػػي بيدكنيػػ  باتنامػػؿ ف تننهػػا من ػػي  بات شػػب اتدزيينػػي مػػاؿ فػػكؽ أ ا ػػات مغمك ػػ  مػػف اتحجػػرف اتح

اتجػػدراف باتلكحػػات ات جميػػ  ف ك   ػػرمبػػرـك ف كب عػػ ها اآن ػػا  ب عػػها بات شػػب اتإإعطػػا  ركح ات ػػديـ ف ف ػػد دػػـ 
 كمات ات شبي ف كبات اشاني ف كدرؾ ب عها منح  نما هك.اتحجري  ف د ن يت باتز ارؼ كاتر 

                                                           
21

 دراسة الباحث ((

(
29

 وصف الباحث من خالل الزٌارات المٌدانٌة (
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 المخططات : -

          (  31)مط ـ ) ناف زماف ( :ت اتم ماري  م ططاتات(  21شنؿ رقـ )  -

 مطعم ) كان زمان ( –المسقط األفقي لمطابق األرضي 

 

 

 

 مطعم ) كان زمان ( –المسقط األفقي لطابق المحارة 

 

                                                           
(
30

 رسم الباحث . –أرشٌف مدٌرٌة اآلثار والمتاحف  (
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 مطعم  ) كان زمان ( –المسقط األفقي لمطابق األول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B-Bالمقط  الشاقولي  

 مطعم ) كان زمان ( 
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 إعادة التأىيل :  -

 طريقة المعاجة نوع العمل
 مف أجؿ أعماؿ اتدرميـ : ات ربات كاتن ؿ اتيدكم . - إتى اتدار - أ التخديم -1

 احدياجات اتمطبخ اتيكمي  : ات ربات كاتن ؿ اتيدكم . -
ك اتنظػػػػاـ اتمفدػػػػكح دػػػػـ ا ديػػػػار مكقػػػػي اتمطػػػػبخ اترئي ػػػػي ذ - دا ؿ اتدار-ب

دصػػاؿ ى قاعػػ  ات يشػػاني فػػي منػػاف يػػؤمف االعلػػ كاتمطػػؿ
مػػػي ق ػػػـ اتدحعػػػير فػػػي  مصػػػ د د ػػػديمياتمباشػػػر عبػػػر 
 اتمغارة ات فلي  .

طلبادػػ   ػػاص تلبػػار د ديمػػ  ات ػػاص ف باعدبػػار أف نػػكع  -
 ي دلؼ عما ي دم  اتمطبخ.

ات ػػػدمات ات امػػػ  ددػػػكزع بػػػيف اتطػػػابؽ اارعػػػي كاتديػػػراس  -
 كبيف طابؽ اتمغارة ف نما يكجد  دمات  اص  بات ماؿ.

التحياارات التاااي -2
طرأت عمى المبنى 
نتيجاااااااااة إعاااااااااادة 

 تأىيمو

تػػػػػـ دد ػػػػػرض جػػػػػدراف اتػػػػػدار تإلزاتػػػػػ  اف م ظمهػػػػػا نػػػػػاف  - ازات  ب ض اتجدراف-أ
 بف ؿ اتزمف. اهدمبااصؿ م

إعػػػػػػػػػػاف  عناصػػػػػػػػػػػر -ب
 جديدة

عػػاف  ات ديػػد مػػف ات ناصػػر علػػى اتػػدار نكنػػ  شػػب  دػػـ إ  -
 مند 

ركعػػػي اتمحافظػػػ  علػػػى اتػػػنمط ات ػػػديـ اتدػػػابي تفدػػػرة اتبنػػػا   -
 اا ا ي  في درميـ اتجدراف كاا  ؼ اتمهدـ م ظمها

 إعاف  طابؽ ت  ـ اإدارة ) غرف  كاحدة ( -
 ات اعات ذات ات  ؼ اتمردفي.حدل إعاف  ميزانيف في إ -
 عاف  غرؼ دحت اادراج  تدنكف م دكدعات.إ -
 عادة ا د ماتها مف جديد تلبار كاتمط ـ.از دفري  اتمغارة ك  -

إن ػػا  اتجػػػدراف  دمت اتزري ػػ  اتحلبيػػػ  اتد ليديػػ  فػػػي ا ػػد - إن ا  اتجدراف -ج
 مف اتدا ؿ .

اعػػػػػادة ا ػػػػػد داـ ات شػػػػػب فػػػػػي اا ػػػػػ ؼ كاتجػػػػػدراف عنػػػػػد  -
 درميمها .

ن ا  اتجز  ات فلي مف جدراف اتمغػارة بػاتحجر اابػيض إ -
 اتمص كؿ .

 إن ا  اا  ؼ -د

 التعدٌالت

تجهٌزات 

 العمل

 النتٌجة
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 تـ دنف هناؾ أم قاع  محدفظ  بدبليطها ااصلي . - م اتج  اارعيات -ق
 نانت أعماؿ اتب ط حديف  كتنف بركح قديم  . -

 ى اتفرش ذك اتطابي اتد ليدم .لاعدمد ع - فرش ات اعات -ك
تاااااااااااااااااااااااااأمين -3

الاااااادار  متطمبااااااات
مااااان التكنولوجياااااا 

 الحديثة

% كذتػؾ عػف 91اتدمديدات اتنهربائي  دـ ا فاؤهػا بن ػب   - اإنارة - أ
 طريؽ دفري  اتنحل  بيف اتمداميؾ اتحجري  .

فريػػػػا( ذات طػػػػابي -مصػػػػابي -مصػػػػابي  اإنػػػػارة )مشػػػػاعؿ -
 شرقي  إعاف  إتى ا د داـ اإنارة اتم في  .

طريػػػػػؽ اتفدحػػػػػات ااصػػػػػلي  ا ػػػػػد داـ اتدهكيػػػػػ  اتطبي يػػػػػ  عػػػػػف  - اتدهكي  - ب
 اتمكجكدة في نؿ غرف .

  ػحبدأميف دهكيػ  اصػطناعي  تلمغػارة عبػر مركحػ   اصػ  د -
اتهػػػكا  اترطػػػب تل ػػػارج تيػػػد ؿ اتهػػػكا  اتطبي ػػػي عبػػػر فدحػػػات 

 اتدهكي .
  فا  اتدمديدات مفؿ دمديدات اإنارة.إدـ  - اتهادؼ -ج

 تدأميف اتددفئ  كاتدنييؼ. حديثا د داـ نظاـ  - اتددفئ  كاتدنييؼ -د
  فا  اتنظاـ دا ؿ ات زف اتجداري  إدـ  -
دغطيػػػ  اتباحػػػ  ات ػػػماكي  شػػػدا  كفدحهػػػا صػػػيفا مينانينيػػػا  -

 ب عباف م دني  كأتكاح اتزجاج .
م اتجػػػػػػػػػػػ  اتدمديػػػػػػػػػػػدات  –ق 

 اتصحي 
 دمديد شبن  ميا  حلكة تد ديـ اتمطيخ كاتحمامات . -
حفػرة فنيػ  كمنهػا دمديد شبن  دصريؼ تلميا  اتماتح  إتى  -

 إتى اتمجركر ات اـ .
 إتى ااعلى. ت حب ميا  اتمغارة اتماتح  جهازـ اا د د -
 دحت اتب ط اتجديد قبؿ عملي  رصف . نانت اتدمديداتنؿ  -

 دحاني اتركح ات ديم  . - فرش الحمامات -4
 / زائر . 211ي دكعب اتمشركع بحدكد/  - استيعاب المشروع -5

 (31) مطعم كان زمانفي عادة التأىيل اة و  ( التعدي ت4جدول رقم )

 

                                                           
31

  /.2011الباحث من خالل الزٌارات المٌدانٌة / ((
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 اإليجابيات : –رابعا 

اتد ػػػديـ اتػػػدا لي ات ػػػريي كاآمػػػف كاتنػػػاده عػػػف ربػػػط اتمطػػػابخ مػػػي ب عػػػها اتػػػب ض ف باإعػػػاف  إتػػػى دكزيػػػي  -1
 اتدار. منا يب جميياتحمامات ات ام  في 

اتماعػػػي حيػػػث جػػػا ت جميػػػي ا ػػػد دمت اتمػػػكاد اتد ليديػػػ  اتدػػػي ادب ػػػت فػػػي بنػػػا  اتبيػػػت اتحلبػػػي ات ػػػديـ فػػػي  -2
 اإعافات مدنا ب  مي ات يم  اتداري ي  تلدار.

 ا د داـ اتفرش اتب يط كاتمدنكع اتذم يحمؿ اتطابي ات ديـ ف كنذتؾ اامر باتن ب  تمصابي  اإنارة. -3
 إ فا  نامؿ أجهزة اتدنييؼ كاإنارة. -4

 السمبيات : –خامسا 

  اتن ػػػؿ بات ربػػػ  مػػػف أجػػػؿ اتد ػػػديـ ف اعػػػاف  إتػػػى اتلم ػػػات ب ػػػد اتػػػدار عػػػف اتشػػػارع كباتدػػػاتي اتلجػػػك  إتػػػى طري ػػػ
اتم اصرة على طبي   اتدار اتدصميمي  بكجكد اتميزانيف اتػذم تػـ ي ػرؼ فػي ات مػارة اتد ليديػ  ف كاعػاف  اتمصػ د 

 اتذم ناف غريبا أيعا عف ركح اتدار.

 * النتيجة:

دطلبت جهدا نبيرا ال ي ػدهاف بػ  ف باإعػاف   ي دبر مط ـ ناف زماف مف اتمطاعـ اتشرقي  اتم اد دكظيفها كاتدي
إتػػػى اتميزانيػػػ  اتعػػػ م  اتدػػػي رصػػػدت إنجػػػاز هػػػذا اتمشػػػركع ف حيػػػث ا ػػػد دمت اتدحػػػؼ اافريػػػ  فػػػي اتػػػدينكرات 
اتدا ليػػ  اتدػػي دػػـ اتحصػػكؿ عليهػػا مػػف ات ػػكؽ اتمحليػػ  أك مػػف مبػػاني  ػػنني  أ ػػرل مجػػاكرة باإعػػاف  إتػػى ذتػػؾ 

دػت منملػ  تدلػؾ ات طػي اافريػ ف فنانػت ات ػم  ات امػ  دحمػؿ طػابي اتدػرؼ كاتبػذخ ات طي اتفنيػ  كاتر ػكمات اتدػي أ
 مي عدـ إهماؿ اتدرا   ات لمي  اتمدنامل  تناف  أق اـ اتدار.

 

 فندق بيت وكيل : -2-2-3

 لمحة جحرافية عن الموق  وأىميتو : -أوال 

الد ؿ أهمي  هذا اتمبنى عػف بػاقي اتمبػاني اافريػ  ك  ف ي ي في حي اتجديدة بحلب ات ديم ي ي بيت كنيؿ في حارة ات
 . ( 18 شنؿ رقـ)اتمجاكرة اتكاق   في نفس اتحيف 
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 لمحة تاريخية : -ثانيا 

ي ػػكد دػػاريخ بنػػا  هػػذا اتػػدار إتػػى ات ػػرف ات ػػادس عشػػر ف كي دبػػر بيػػت كنيػػؿ مفػػاال نمكذجيػػا أصػػي  عػػف بيػػكت أفريػػا  
ـ فػػي هػػذا اتبيػػت هػػك ات اعػػ  حافظػػت هػػذ  اتػػدار علػػى جماتهػػا كركن هػػا ات ػػابؽ ف كت ػػؿ أهػػـ ق ػػ كقػػدحلػػب ات ػػدما  

ن ػػكة  شػػبي  غنيػػ  بر ػػكمادها  هانانػػت دغطػػي جػػدران اتدػػيد ػػ ؼ ات  ػػـ ااك ػػط منهػػا قبػػ  مردف ػػ  ف ك اتدػػي  فاتنبػػرل
تيهػػا د ػػكد شػػهرة هػػذا اتبيػػت اذ اشػػدردها مػػف  1112/1613كز ارفهػػا ف دحمػػؿ دػػاريخ   عائلػػ  شػػنرم كنيػػؿ  ػػيدة ف كاز

   ـ ػػػػػػػػػػػبا  فػػي بػػػػػرتيف مدحػػؼ اإ ػػ مياتفػػي  تد ػػد ر مػػف فػػـف  / مػػي دم ف كن لدهػػا إتػػى أتمانيػػػػػػػا1912أتمانيػػ  عػػاـ /
 .( 32) ((اتغرف  اتحلبي   ))

اا ػػر عػػدة كظػػائؼ ف ػػد دحػػكؿ مػػف بيػػت  ػػنني  ػػاص ب ائلػػ  كاحػػدة إتػػى  ػػنف جمػػاعي ت ػػدد مػػف ت ػػد شػػهد اتمبنػػى 
: دار تل جػػزة ف كدار تتيدػػاـف  داريػػفحكتدػػ  إتػػى  ك ػػ ؿ فدػػرة اتهجػػرةف فػػـ ا ػػدلمد  طائفػػ  اتػػرـك ااكرفكدن ػػ يػػ اارمن

إتػػى أف دػػـ ا ػػدفمار  مػػؤ را مػػف قبػػؿ ات طػػاع ات ػػاص كدرا ػػ  إعػػادة دأهيلػػ  ف ف ػػد دػػـ دحكيػػؿ اتزظيفػػ  ااكتػػى )دار 
 .(33) يف  اتفاني  )دار اايداـ ( إتى مط ـ ملحؽ باتفندؽات جزة ( إتى فندؽ مف ردب  ااربي نجـك كدحكيؿ اتكظ

أ ديرت فنرة اتفنػدؽ كاتمط ػـ اتملحػؽ بػ  نكظيفػ  جديػدة تلػدار نػكف حلػب ددميػز ب راقدهػا كأصػاتدها ف كباتدػاتي فهػي 
دحظػػػػى بن ػػػػب  عاتيػػػػ  مػػػػف ات ػػػػياح  ػػػػنكيا دكف اتكجػػػػكد ات ػػػػدمات ات ػػػػياحي  اتنافيػػػػ  كاتفنػػػػادؽ اتمد ػػػػددة اتم ػػػػدكيات 

 دي اب هذ  ااعداد ف فنانػت فنػرة اتفنػدؽ ذك اتطػابي اتشػرقي فػي اتمدينػ  ات ديمػ  هػي اان ػب حدػى ي ػكد بػزكار  ال
ياهـ أصات  اتبيت اتحلبي ات ديـ. 11اتماعيإتى   تي يش كاز

 : اليندسيةالدراسة  –ثالثا 

 الوصف المعماري: -

 ذتػؾ فػي م ػاح  اتبيػت دج ػدف ي فريػ بيػكت ت ػائ ت  عػفي دلؼ هذا اتبيت عف غير  مف اتبيكت ف فهػك مفػاؿ جيػد 
ق ػػميف م دلفػػيف ف ااكؿ  إتػػى يػػدـ االند ػػاؿ منػػ  صػػغير حيػػث يػػؤدم اتمػػد ؿ إتػػى بهػػك 2/ـ1241اتدػػي دصػػؿ إتػػى /ك 

تنػػؿ ق ػػـ باحدػػ  لملؾ ف فػػي ات  ػػـ اتشػػرقي مػػف اتبيػػتف ك هػػك اتحرملػػؾ فػػي ات  ػػـ اتغربػػي مػػف اتبيػػت كاتفػػاني هػػك ات ػػ
ف كبػػذتؾ ينػػكف عامػػؿ اإشػػغاؿ هػػك 2/ـ211ف كاتفانيػػ  / 2/ـ175بيػػت باحدػػاف م ػػاح  ااكتػػى /ات اصػػ  ف أم أف تل

 .(34) % مف م اح  ات  ار 31

                                                           
(
32

 عثمان، د.نجوى :اآلثار واألوابد التارٌخٌةفً حلب وكلس وغازي عنتاب .  (

(
33

 .: حلب في ات رف ات ابي عشر )) اتبيت اتحلبي ات ديـ (( -درجم  محمد كحيد  ياط  –يكتيا  فغكني ( 

(
34

 دراسة الباحث (
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(( ف أـ  شػػبيات  Tيدميػز اتبيػػت فػػي ق ػـ ات ػػلملؾ بكجػػكد ات اعػ  ات فمانيػػ  اتم ػػ كف  بات بػ  ف كذات شػػنؿ حػػرؼ )) 
ف كيمدػػاز اتطػػابؽ  -نمػػا دػػـ ذنػػر -بػػرتيف اإ ػػ مي جػػدرانها ف ػػد اند ػػبت شػػهرة عاتميػػ  مػػف  ػػ ؿ عرعػػها بمدحػػؼ

دػػػـ دحكيػػػؿ ق ػػػـ ات ػػػلملؾ إتػػػى فنػػػدؽ ف كذتػػػؾ ب ػػػد إعػػػاف  مجمكعػػػ  مػػػف اتد طي ػػػات  .اإيػػػكاف اتشػػػدكمااكؿ بكجػػػكد 
 اتب يط  تلحصكؿ على عدد غرؼ منام  أنفر ف إعاف  إتى دػأميف ات ػدمات اتصػحي  دا ػؿ نػؿ اتغػرؼ اتمكجػكدة.

ددميػز كاجهػات ف اتغػرؼ اتكا ػ   كاإيػكاف ف دـ دحكيل  إتى مط ـ بد  يؼ باحدػ  كاال ػدفادة مػأما ق ـ اتحرملؾ ف د 
هػػذا اتبيػػت اتدا ليػػ  بجماتهػػا اتز رفػػي كدنا ػػؽ فدحادهػػا ف كهػػذا نمػػا ذنرنػػا يػػدؿ علػػى اتحػػاؿ اتجيػػد اتدػػي نػػاف عليهػػا 

 .(35) ات ناف ااصليكف تهذا اتبيت

 بيت وكيل –قسم المطعم            بيت وكيل –الباحة في قسم الفندق            

 

           

 الموجيا في بيت وكيل  الدخول إلى قسم الفندق     اإليوان في بيت وكيل

                                                           
(
35

 /2010وصف الباحث من خالل الزٌارات المٌدانٌة /  (
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 اتمط ـ في بيت كنيؿ               اتمط ـ في بيت كنيؿ            

 صكر بيت كنيؿ(  22شنؿ رقـ ) 

 

 الوصف اإلنشائي : -

نفيػرا عػف غيػر  مػف اتبيػكت فػي مدينػ  حلػب ات ديمػ  ف حيػث أف عناصػر اإنشػا  هػي ذادهػػا ف  ال ي دلػؼ هػذا اتبيػت
فحلػػب مدينػػ  اتحجػػارة  ػػاعدت فػػي بنا اتجػػدراف ف كدػػـ ان ػػائها بػػاابلؽ كاتمػػزررات كال  ػػيما حػػكؿ ب ػػض اتفدحػػات. 

 دحمؿ هذ  اتجدراف أ ا ات م دمرة ذت حجارة نل ي  ذات م اطي ع م  .

دنكعت في هذا اتبيت بيف اا ػ ؼ اتحجريػ  اتغمػس كات ػريرم فػي اتطػابؽ اارعػي كطػابؽ ااقبيػ  أما اا  ؼ ف د 
كقػػد زيػػف ب عػػ ا بػػأتكاح  شػػبي  ذات ر ػػكمات  -ات شػػب اتمبػػرـك –ف كاا ػػ ؼ ات شػػبي  فػػي غػػرؼ اتطػػابؽ ااكؿ 

 عشرة نافذة  اكز ارؼ . ك  ف  ات اع  اترئي ي  ب ب  آجري  محمكت  على رقب  دد للها افند

 ات ناصر االنشائي  في هذا اتبيت دمداز بات كة كاتمدان  .

ف كدػػـ اعدمػػاد  -فهػػك ي ػػد مؿ نفنػػدؽ –دػػـ اعػػاف  ب ػػض اتغػػرؼ اتحديفػػ  فػػي ق ػػـ ات ػػلملؾ تزيػػادة عػػدد غػػرؼ اتنػػـك 
عليهػا مػف  اتنظاـ اإنشائي اتجػدارم اتحمػاؿ بمػادة اتحجػر ف أمػا اا ػ ؼ فهػي بيدكنيػ  ف دػـ درنيػب ات شػب اتمبػرـك

 اا فؿ إعطائها طاب ا د ليدا.
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 المخططات : -

 (36)بيت كنيؿ :اتم ماري  تم ططات ات(  23شنؿ رقـ ) 

 

 

 

 

 المسقط األفقي لمطابق األرضي

 بيت وكيل ) مطعم + فندق (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(
36

 رسم الباحث  –لمتاحف أرشٌف مدٌرٌة اآلثار وا (
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 بيت وكيل ) مطعم + فندق ( -المسقط األفقي لمطابق األول 
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 إعادة التأىيل :  -

 طريقة المعالجة نوع العمل
مف أجؿ أعماؿ اتدرميـ :  يارات اتن ؿ ات اص  تل رب مػف  - إتى اتدار - أ التخديم -1

 اتشارع اترئي ي .
أعماؿ اتدرحيؿ نانت ددـ في  اعات مدأ رة ب ػبب ازدحػاـ  -

 ات ير نهارا .
 :  يارات اتن ؿ بكقت مبنر . احدياجات اتمطبخ اتيكمي  -

دػػـ ا ديػػار مكقػػي اتمطػػبخ قريبػػا مػػف جميػػي ات اعػػات كغػػرؼ  - دا ؿ اتدار-ب
 تدأميف اتطلبات بشنؿ أ رع. اتمط ـ

 د ديمي. مص دربط ف ف  م دكيات ربطا شاقكتيا ب -
دػػػـ د صػػػيص ات ػػػدمات ات امػػػ   فػػػي اتمط ػػػـ كاتحمامػػػات  -

كاتحمامػات ات اصػ  ات اص  اتداب   تنؿ غرف  في اتفندؽف 
 باتمكظفيف كاتحمامات ات اص  بات ماؿ.

التحياارات التاااي -2
طرأت عمى المبنى 
نتيجاااااااااة إعاااااااااادة 

 تأىيمو

ازاتػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػض -أ
 اتجدراف

تػـ دد ػرض جػػدراف اتػدار تإلزاتػػ  نػكف اتػػدار نانػت محافظػػ   -
نكعا ما على هينلهػا ات ػاـ باإعػاف  إتػى ب ػض ات شػبيات 

 اتمحداج  تلدرميـ . اترائ  
إعػػػػػاف  عناصػػػػػر -ب

 جديدة
إعػػػادة بنػػػا  ب ػػػض اا ػػػ ؼ اتمدهدمػػػ  بػػػنفس طري ػػػ  اتبنػػػا   -

 ات اب   إعطا  نفس اتركح تناف  أق اـ اتمبنى .
مكعػػػ  مػػػف اتغػػػرؼ بجػػػدراف حجريػػػ  كأ ػػػ ؼ مػػػف جإعػػػاف  م -

اتبيدػػػكف عنػػػدما شػػػغؿ اتمبنػػػى مطرانيػػػ  اتػػػرـك اارفػػػكذكنسف 
 بها.مي اتحمامات ات اص   كاتدي ا دغلت نغرؼ تلنـك

حػػػػػافظ بيػػػػػت كنيػػػػػؿ علػػػػػى ب ػػػػػض ات شػػػػػبيات كاتدػػػػػي دمػػػػػت  - إن ا  اتجدراف -ج
 ػػـ منهػػا إتػػى مدحػػؼ قم اتجدهػػا كدرميمهػػا بػػاترغـ مػػف ن ػػؿ 

 برتيف .
اتزري   مف اتجدراف إظهار اتحجر ااصػلي ات ػديـ  ازات  دـ -

 في ات ديد مف ات اعات .

 إن ا  اا  ؼ -د

دـ ات فػكر فػي ب ػض ات اعػات علػى أرعػيات حديفػ  د يلػ   - م اتج  اارعيات -ق

 التعدٌالت

تجهٌزات 

 العمل

 النتٌجة
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على اتبيت ف تننها تـ دنف  كل طب   دغطي دحدها اتػب ط 
ااصػػػػػػػػػػلي تلػػػػػػػػػػدار ف ف ػػػػػػػػػػد دمػػػػػػػػػػت ازاتػػػػػػػػػػ  طب ػػػػػػػػػػ  اتػػػػػػػػػػب ط 

 اتمحدف كاظهار اتب ط ااصلي.
باقي ااق ػاـ نانػت بحاجػ  إتػى دبلػيط ف ف ػد دػـ شػرا  بػ ط  -

 ػػد دام  فػػي اتبيػػت قػػديـ مػػف مبػػاني  ػػنني  إ ػػرل إعػػادة ا
 مف جديد.

ا ػػػدكحيت دصػػػاميـ اتفػػػرش  ػػػكا  فػػػي ق ػػػـ اتمط ػػػـ أك فػػػي  - فرش ات اعات -ك
ق ـ اتفندؽ مف ااشناؿ اتمكجكدة أ ا ا في اتدار نأشػناؿ 

 اابكاب كاتنكافذ كااقكاس اتمكجكدة .
جميػػي اتدصػػاميـ  اصػػ  باتػػدار كذات طػػابي شػػرقي قػػديـ ف  -

تد ػػػػدـ زكار اتػػػػدار بشػػػػنؿ مػػػػي محاكتػػػػ  دحػػػػديفها كدطكيرهػػػػا 
 مري .

تاااااااااااااااااااااااأمين  -6
متطمباااااااااااااااات 
الااااااادار مااااااان 
التكنولوجيااااااااا 

 الحديثة

 اتدمديدات اتنهربائي  دـ ا فاؤها  اص  بكجكد اتمل ؼ . - اإنارة-أ
ا ػػػػد داـ اتنكرنيشػػػػات ات شػػػػبي  اتبػػػػارزة عػػػػف اتجػػػػدراف فػػػػي  -

 ا فا  اتدمديدات أع ها .
  فريا( ذات طػابي شػرقي-مصابي -مصابي  اإنارة )مشاعؿ -

 قديـ .
ا ػػػد داـ اتدهكيػػػ  اتطبي يػػػ  عػػػف طريػػػؽ اتفدحػػػات ااصػػػلي   - اتدهكي -ب

 اتمكجكدة في نؿ غرف .
تـ ينف مكعكع دهكي  اتمغارة عائ ا بحيث تػـ ي ػاد دكظيػؼ  -

اتمغػػػارة نمػػػا فػػػي بػػػاقي اتمشػػػريي ات ػػػياحي ف بػػػؿ ب يػػػت علػػػى 
 حاتها كأصبحت مزارا تزكار اتفندؽ .

 اتدمديدات مفؿ دمديدات اإنارة.دـ ا فا   - اتهادؼ -ج
 ا د دمت اتم قؼ إ فا  دمديدات اتددفئ  كاتدنييؼ  - اتددفئ  كاتدنييؼ -د

ا ػػػد داـ ات  ػػػػـ ات لػػػػكم مػػػػف اتحمػػػػاـ اتدػػػػابي تغرفػػػػ  اتمنامػػػػ   -
 ن  يف  إ فا  اتدمديدات ات زم .

ات ناصػػر اتظػػاهرة دمػػت دغطيدهػػا بمػػادة ات شػػب تنػػي دػػأدي  -
 شبيات اتدي دزيف اتجدراف كاا  ؼ.مدنا ب  مي أتكاف ات 
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م اتجػػػػػػ  اتدمديػػػػػػدات  –ق 
 اتصحي 

دمديػػػد شػػػبن  ميػػػا  حلػػػكة تدزكيػػػد اتمبنػػػى باتميػػػا  عػػػف طريػػػؽ  -
  زانات  طحي  .

ا ػػػد داـ ات  ػػػػـ ات لػػػػكم مػػػػف اتحمػػػػاـ اتدػػػػابي تغرفػػػػ  اتمنامػػػػ   -
 ن  يف  إ فا  اتدمديدات .

مدنا ػػب  ات ناصػػر اتظػػاهرة دػػـ دغطيدهػػا بات شػػب تنػػي دػػأدي  -
 مي أتكاف ات شبيات اتدي دزيف اتجدراف كاا  ؼ.

 اتحمامات ذات طابي شرقي . - فرش الحمامات -4
ا ػػػد دـ اتحجػػػر بػػػدال مػػػف ات ػػػيراميؾ ف كااجػػػراف اتحجريػػػ   -

 . هاتات ديم  عكعا عف اتبانيك 
 / زائر . 211ي دكعب اتمط ـ بحدكد/  - استيعاب المشروع -5

/ غرفػػػ  منامػػػ  16ي //  ػػػرير فػػػ35اتفنػػػدؽ يحدػػػكم علػػػى / -
مكزعػػ  مػػابيف غػػرؼ مفػػردة ب ػػرير كاحػػد كمزدكجػػ  ب ػػريريف 
أك غرؼ ااجنح كاتدي يبل  عددها افناف كدحدكم نػؿ منهػا 

 على ف ف  أ رة.
 (37) ( التعدي ت واعادة التأىيل لبيت وكيل5جدول رقم ) 

  

 اإليجابيات : –رابعا 

 مكاد بنا  د ليدي  كعدـ اعاف  عناصر د يل .اتمحافظ  على أصات  اتبيت مف   ؿ ا د داـ  - أ
 ا د داـ فرش حديث بركح قديم . - ب

 اعدماد اتدهكي  اتطبي ي  في اتدار. -ج

 بنفس ركح اتبيت . شغكؿدغطي  أجهزة اتددفئ  كاتدنيؼ بات شب اتم -د

 ا د داـ اتفرش اتد ليدم ذك اتطابي ات ديـ تفرش اتحمامات. -ق

 السمبيات : –خامسا 

  ض اتدمديدات بشنؿ كاع  .ظهكر ب -
                                                           

(
37

 / .2011الباحث من خالل الزٌارات المٌدانٌة / (
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 * النتيجة:

ددميػػز هػػذ  اتػػدار باتفصػػؿ اتػػكظيفي مػػا بػػيف اتمط ػػـ كق ػػـ اتمنامػػ  حيػػث اتهػػدك  اتدػػاـ مػػؤمف تجميػػي غػػرؼ 
اتمنامػػػ  ف با ػػػدفنا  جنػػػاح كاحػػػد مطػػػؿ علػػػى اتف ػػػح  ات ػػػماكي  تلمط ػػػـ ف إال أنػػػ  دػػػـ م اتجدػػػ  كعزتػػػ  عػػػف 

عػػادة اتدأهيػػؿ ال د دبػػر مشػػنل  كجػػكد غرفػػ  كاحػػدة م اتجػػ  عمليػػات إاتصػػكت ف كفػػي مفػػؿ هػػذا اتنػػكع مػػف 
 باتن ب  تمكعكع اتصكت بم ابؿ أف باقي اتغرؼ جمي ها تها حيزها ات اص اتمفصكؿ عف ق ـ اتمط ـ.

كقد دميز فنػدؽ بيػت كنيػؿ عػف بػاقي اتفنػادؽ كاتمطػاعـ ات ػياحي  اتشػرقي  فػي مدينػ  حلػب بمػا يجم ػ  مػف 
في إعادة دأهيل  مف جه  أ رل ف باإعاف  إتػى مراعػاة  ب اط  ك مف جه  ف ام  اتبيت اتحلبي ااصيؿ 

مكعكع اتحفاظ على نؿ رنف مف أرناف اتبيت كعدـ إعاف  عناصػر جديػدة حدػى ال دنػكف مشػكه  تل طػي 
 اافري  اتمكجكدة في  .

 

 : دار آجق باش -2-2-4

 لمحة جحرافية عن الموق  وأىميتو : -أوال 

 ػكؽ اتصػكؼ  فػي حػي اتجديػدة بمدينػ  حلػب ات ديمػ   ؿد ي دار آج باش ) مدحؼ اتداتيد اتش بي  ( عند أكؿ بكاب  
 ف كقد دـ ذنر أهمي  هذا اتحي م ب ا تما في  مف مباني أفري  ذات أهمي  نبيرة .

نس كنني ػ  اارب ػيف شػهيدا مف اتجه  اتغربي  نني ديف أفريديف هما باتدرديب نني   مار آ ياتل رياف ااارفكذحدهي
 .(18شنؿ رقـ )تترمف ف إذا فهي عبارة عف  ل ل  مف اتمباني اافري  اتهام  في نفس اتزقاؽ ف 

 لمحة تاريخية : -ثانيا 

ي كد داريخ بنا  هذا اتػدار إتػى مندصػؼ ات ػرف اتفػامف عشػر ف حيػث دمدػاز هػذ  اتػدار بز رفػ  جػدرانها اتمطلػ  علػى 
 .(38) اؿ هند ي  نافرة كرائ   اتجماؿ دذنرنا بفف اترنكنك في أكركباصحنها كقد صن ت بأشن

باإعاف  إتػى اعدمػاد اتحجػر ااصػفر كاا ػكد اتمدنػاكب علػى اتجػدراف كاارعػيات ف هػذا ي نػي اتجمػي بػيف اتشػرؽ 
ط عػ  اتكا ػي علػى ات ديػد مػف  اتحعػارات كاتغرب في اتطػراز اتم مػارم تهػذا اتبيػت كاتػذم يػدؿ علػى ف افػ  بانيػ  كاز

 في ذتؾ اتكقت ف كهذا ما ي طي تلدار جماتي  دميز  عف باقي اتبيكت اافري  اتمجاكرة.

                                                           

(
31

 م اتـ حلب اآفري  اتطب   اتفاني . –حجار عبد اهلل  ( 
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دملنػػت هػػذ  اتػػدار عائلػػ  قػػرة آتػػي فػػـ  ػػنندها عائلػػ  آجػػؽ بػػاش تفدػػرة طكيلػػ  مػػف اتػػزمف إتػػى أف دحكتػػت إتػػى  ػػنف 
يػؾ ف فػـ دػـ دفريػ  اتػدار مػف  ػنانها طائف  ات رياف اتنافكت تصات كقؼ ت دحكتهاجماعي تب ض ات ائ ت اتف يرة ب د 

( كدحكيلهػػا إتػػى مدحػػؼ تلد اتيػػد اتشػػ بي   اتماعػػيب ػػد ا ػػدم نها مػػف قبػػؿ اتدكتػػ  ) فػػي فدػػرة ات ػػب ينيات مػػف ات ػػرف 
 .( 39)/ مي دم  1982داب   تمديري  اآفار كاتمداحؼ في مدين  حلب عاـ / 

 : يندسيةالدراسة ال –ثالثا 

 الوصف المعماري: -

 –عػػمف منط ػػ  دجاريػػ   ف ػػد فػػرض دكعػػ  ي دلػػؼ هػػذا اتبيػػت عمػػا هػػك م ػػركؼ مػػف بيػػكت مدينػػ  حلػػب ات ديمػػ  ف 
كجػػكد مفػؿ هػذا اتنػكع مػف اتدصػاميـ فػي مدينػ  حلػػب  إتػى من ػكب اتطػابؽ ااكؿ ف حيػث ي ػؿ رف ػ – ػكؽ اتصػكؼ 

 ات ديم  .

ى ي ػػار اتمػػد ؿ ق ػػـ ات ػػدملؾ اتػػذم يػػؤدم مػػد ؿ اتبيػػت إتػػى درج يصػػ د إتػػى م ػػدكل اتطػػابؽ ااكؿ حيػػث يكجػػد إتػػ
 يدنكف مف باح  صغيرة كغرف  اتمطبخ كغرف  أ رل د ديمي  ف كيلحؽ بهما قبك تلمكن  .

باح  هذا اتبيت على اتغنى كاتفرا  اتذم ناف ذتؾ اتكقت بما د ن   اتكاجهات اتدا ليػ  مػف غنػى ز رفػي قلمػا  كددؿ
غ ؽ فدحادها باتنامؿ أمػا اتجػز  اتمدب ػي كهػك اتجػز  إف فدـ  زات اإد رعت ب ض أجزا  اتبيت إتى  كقد نجد مفل  ف

اترئي ػػي كاانبػػر م ػػاح  يحدػػكم علػػى أرب ػػ  م ػػدكيات هػػي اتمغػػارة كات بػػك كاتطػػابؽ اارعػػي كااكؿ ف كيدميػػز هػػذا 
 جمي  . ااتبيت ببركز إحدل غرف  فكؽ محكر  كؽ اتصكؼ مشن   باط

د ابػؿ إيػكاف اتبيػت اتجميػؿ ف إعػاف  إتػى ب ػض أحػكاض اتنبادػات اتدػي د ابػؿ يدك ط اتباح  برن  ما  دائريػ  اتشػنؿ 
 برن  اتما  مف اتطرؼ اآ ر .

أما ات بك فيدـ اتنزكؿ إتي  مف اتباح  عػف طريػؽ درج مػري  كيمنػف ا ػدطراق  مػف درج آ ػر يربطػ  بمن ػكب اتطػابؽ 
 اارعي كاتطابؽ ااكؿ عبر درج ذم ف ث ردات 

تمنػػزؿ كجمػػاؿ كاجهادػػ  كغناهػػا اتز رفػػي اتكظيفػػ  اتجديػػدة اتدػػي أصػػب  عليهػػا هػػذا اتبيػػت ف ا اذ ػػاعدت دفاصػػيؿ هػػ
 .  م ركعاد  اتمدحفياندباه  فاتزائر تبيت آجؽ باش قد ينجذب تجماؿ اتبيت كركن   أنفر مما يلفت 

 

                                                           
39

 .نجكل: اآفار كااكابد اتداري ي في حلب كنلس كغازم عنداب .ف( عفماف(

 



56 
 

 

 غرف  اتمد ات ربي في مدحؼ اتد اتيد اتش بي                  اتباح  في بيت آجؽ باش                   

 

 غرف  اتنحا يات في مدحؼ اتد اتيد اتش بي        غرف  اا لح  في مدحؼ اتد اتيد اتش بي          

 

 

 

 

                   

 ات بك في مدحؼ اتد اتيد اتش بي            غرف  ات ركس في مدحؼ اتد اتيد اتش بي 

 متحف التقاليد الشعبية – صكر مف بيت آجؽ باش(  24شنؿ رقـ )
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 الوصف اإلنشائي : -

ف حيػث نانػت اتجػدراف ذات  ػمانات  فدار جػنشا  اترئي ي  إنشػا  نافػ  اتنما ذنر  اب ا ف ناف اتحجر هك مادة اإ
 ف نبيرة كصلت إتى مدر أما اا ا ات فهي مف نفس طبي   اتجدراف تنف حجاردها اتنل ػي  نانػت ذات م ػاطي نبيػرة

 كد دمر با دمرار اتجدراف أع ها .

 ؼ  شػبي  أما اا  ؼ ف د نانت إما حجري  ) اتغمس ف ات ريري ( في طػابؽ ااقبيػ  كاتطػابؽ اارعػيف أك أنهػا أ ػ
 ػػ ؼ ات اعػػ  اترئي ػػي  فػػي هػػذا اتبيػػت ب شػػبيات مز رفػػ  د نػػس ف امػػ  هػػذ  ات اعػػ   ىمػػف ات شػػب اتمبػػرـك ف كيغطػػ

 كدبرز أهميدها 

 

 المخططات : -

 :(41) بيت آجؽ باشاتم ماري  تم ططات ات(  25شنؿ رقـ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
) (

40
 معالم حلب األثرٌة حجار ، عبدهللا :   
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 كاتنظر تلغرب م طي شماؿ جنكب  في بيت آجؽ باش              كاتنظر تلشرؽم طي شماؿ جنكب في بيت آجؽ باش  

 2112 اتمهندس محمكد زيف ات ابديف –اتمصدر       

 

 إعادة التأىيل :  -

 نوع العمل طريقة المعالجة
مف أجؿ أعماؿ اتدرميـ :  هؿ كب ػيارات اتن ػؿ ات اصػ   - إتى اتدار-أ التخديم-1

  شػػػرقياتػػػدار علػػػى زاكيػػػ  مطلػػػ  كاجهدهػػػا ات ب ػػػبب مكقػػػي
 على شارع رئي ي .

اإحدياجػػػات اتيكميػػػ  : تػػػيس هنػػػاؾ أم نػػػكع مػػػف اتد ػػػديـ  -
 تلدار انها مهمل  .

مػػكظفي قطػػي علػػى ر اتد ػػديـ حاتيػػا فػػي هػػذ  اتػػدار ي دصػػ - دا ؿ اتدار-ب
 اتدذانر ف كأعماؿ اتدنظيؼ مف حيف آ ر 

عػػاؿ مػػف اتف افػػ  ف ف علػػى م ػػدكل ك ال يكجػػد أدال   ػػياح -
كال يكجػػػد أرنػػػاف ا ػػػدراح  كال حدػػػى نافديريػػػا دا ػػػؿ هػػػػذا 

 اتمكقي اتهاـ .
التحياارات التاااي -2

طرأت عمى المبنى 
نتيجاااااااااة إعاااااااااادة 

 تأىيمو

زاتػػػػ  اتغػػػػرؼ فػػػػي اتجػػػػز  اتشػػػػرقي مػػػػف اتػػػػدار حػػػػيف إدػػػػـ  - ازات  ب ض اتجدراف-أ
إتػػى عكجػػ   د ػػريض اتشػػارع اتمػػؤدم مػػف  ػػاح  اتحطػػب

 اتنياتي.
إعػػػػػػػػػػاف  عناصػػػػػػػػػػػر -ب

 جديدة
كاعػح  علػػى اتػدار ف ف ػػد دػػـ  تػـ دػػدـ أم إعػاف  م ماريػػ  -

 دكف أم د ديؿ. لى ما دب ى من اتحفاظ ع

 التعدٌالت

تجهٌزات 

 العمل

 النتٌجة
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رممػػت اتجػػدراف كاا ػػ ؼ كاارعػػيات ب ػػد د ػػرض اتػػدار  - إن ا  اتجدراف -ج
إهمػػػاؿ داـ ات ديػػػد مػػػف ات ػػػنكات ف كذتػػػؾ ب ػػػبب دحػػػكؿ 
اتػػدار بفدػػرة مػػف اتػػزمف إتػػى  ػػنف جمػػاعي ت كائػػؿ دشػػني 
اتف ػر كاتدشػػرد ف ف ػد دػػـ حينهػا كعػػي ات كاطػي فػػي اتغػػرؼ 

 تدفصؿ بيف ات ائل  كاا رل 
تػـ دد ػرض  ب د أعماؿ اتدػرميـ ااكتػى تلجػدراف كاا ػ ؼ -

 شػػػػػبياد  إتػػػػػى أم نػػػػػكع مػػػػػف اتدػػػػػرميـ أك اتصػػػػػيان  حدػػػػػى 
 اتب يط  منها كهذا ما ي طي  صف  ااصات .

 إن ا  اا  ؼ -د

 م اتج  اارعيات -ق

دػدـ طري ػ  فػرش اتم ركعػػات فػي ات اعػات بطري ػ  غيػػر  - فرش ات اعات -ك
 علمي  ف كغير مدرك   كدكف مراقب  .

ال نجػد تكحػات د ريػػؼ باتم ركعػات بلغدػػيف علػى ااقػػؿ  -
 أجنبي  (. –) ات ربي  

االهماؿ اتملحكظ في ق ػـ اتمطػبخ كا ػد دام  نم ػدكدع  -
تهػػػذا  اعلػػػى اتػػػرغـ مػػػف كجػػػكد قبػػػك نػػػاؼ تينػػػكف م ػػػدكدع

اتمكقػػػي  اصػػػ اف نافػػػ  م ػػػاتـ اتمطػػػبخ اافػػػرم كاعػػػح  
 كمكجكدة في مطب نا هذا .

تااااااااااااااااااااااأمين  -3
متطمبااااااات الاااااادار 
مااااان التكنولوجياااااا 

 الحديثة

 اتدمديدات اتنهربائي  م ظمها ظاهرة على اتجدراف . - اإنارة-أ
ا ػػػػػػد دمت اتمصػػػػػػابي  كاتفريػػػػػػات ات ديمػػػػػػ  فػػػػػػي قاعػػػػػػات  -

ات ػػػرضف باإعػػػاف  إتػػػى اإنػػػارة اتحديفػػػ  اتمكجهػػػ  علػػػى 
ات طػػػػي اتم ركعػػػػ ف كاتدػػػػي البػػػػد منهػػػػا ف تننهػػػػا بحاجػػػػػ  

 تدرا   أنفر.
 إناردها بمصابي  حديف  .اتغرؼ اإداري  دمت  -

ا ػػد داـ اتدهكيػػ  اتطبي يػػ  عػػف طريػػؽ اتفدحػػات ااصػػلي   - اتدهكي -ب
 اتمكجكدة في نؿ غرف .

تػػػـ ينػػػف مكعػػػكع دهكيػػػ  اتمغػػػارة عائ ػػػا بحيػػػث تػػػـ ي ػػػاد  -
دكظيػػػؼ اتمغػػػارة نمػػػا فػػػي بػػػاقي اتمشػػػريي ات ػػػياحي ف بػػػؿ 

 ب يت على حاتها كأصبحت مزارا تزكار اتمدحؼ .
 ا فا  اتدمديدات مفؿ دمديدات اإنارة. دـ - اتهادؼ -ج
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اعدمػػػدت ااجهػػػزة اتنهربائيػػػ  اتحديفػػػ  فػػػي غػػػرؼ اإدارة  - اتددفئ  كاتدنييؼ -د
 كاتمكظفيف .

م اتجػػػػػػػػػػػ  اتدمديػػػػػػػػػػػدات  –ق 
 اتصحي 

 حميي اتدمديدات اتصحي  اتحديف  ظاهرة  . -

اتحمامػػػػػات فػػػػػي هػػػػػذا اتمكقػػػػػي د ػػػػػد دـ غاتبػػػػػا مػػػػػف قبػػػػػؿ  - فرش الحمامات -4
اتمػػػػػكظفيف كتػػػػػيس مػػػػػف قبػػػػػؿ اتػػػػػزكار ف فهػػػػػي ذات فػػػػػرش 

 حديث كب يط .
د دكعب اتدار  مس قاعػات تل ػرض كد ػد بؿ فػي اتيػـك  - استيعاب المشروع -5

كبح ػػػػب احصػػػػائيات مػػػػديريات اآفػػػػار كاتمدػػػػاحؼ ت ػػػػاـ 
/  ػػائ  ) فػػي اتصػػيؼ( ف أمػػا 31-21/ م ػػدؿ /2111/

 /  ائ  يكميا.5-3في اتشدا  فين فض اتم دؿ حدى /
 (41) بيت آجق باشفي ( التعدي ت واعادة التأىيل 6جدول رقم ) 

 اإليجابيات : –رابعا 

 قرب اتمد ؿ اترئي ي مف اتشارع . - أ
 عدـ إعاف  عناصر جديدة إتى اتدار. - ب

 السمبيات : –خامسا 

 عدـ كجكد دعـ مادم نافي تلحفاظ على اتم ركعات مف اتدلؼ كاتعياع . - أ
 ات ياحي  كاتمنشكرات عف هذا اتمكقي .عدـ كجكد مرنز تبيي اتنشرات  - ب

 اتشرقي مف اتدار تد ريض اتشارع مف قبؿ اتبلدي  .  إزات  اتجز  -ج

 ظهكر دمديدات اإنارة كاتصحي  على اتجدراف . -د

 * النتيجة:

ي ػد مدحػؼ اتد اتيػد اتشػػ بي  جهػ  ي صػدها ات ػػائ  فػي أم بلػد مػف اتػػب د فػي ات ػاتـ تلد ػػرؼ علػى اتمػكركث اتشػػ بي 
تلبلد كعلى اتحعارات اتدي مػرت عليػ  ف ففػي مدينػ  نمدينػ  حلػب ي دبػر مدحفهػا فػركة هامػ  فػي بلػدنا ف كهػك أيعػا 

دميػز هػذا اتمدحػؼ فػي مدينػ  حلػب فػي اتػدار اتدػي ا ديػرت ) دار  فهات اتدي ن ابؿ بها ات ػاتـ اتيػـكه  مف اتكاججكا
                                                           

41
 /.2011الزٌارات المٌدانٌة /الباحث من خالل  ((
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اتدػي جم ػت فػي درا ػ  كاجهادهػا بػيف اتشػرؽ كاتغػرب ف آجؽ باش( اتدي د د كاحدة مف دكر حلب ات ري   كاتشهيرة ك 
 كامدازت بم ركعادها اتمدنكع  مف ات طي اافري  كاتزم اتش بي .

إال أف هػػذ  ااهميػػ  اتداري يػػ  تمػػا ذنرنػػا  دحدػػاج إتػػى رعايػػ  دائمػػ  كم ػػدمرة تلحفػػاظ علػػى أصػػاتدها باإعػػاف  إتػػى 
اتػػدار نمدحػػؼ تلد اتيػػد اتشػػ بي  ت  ػػدفادة بشػػنؿ أنبػػر مػػف نافػػ  دهػػا تدرا ػػ  م ماريػػ  جديػػدة فػػي اعػػادة دأهيػػؿ جحا

 اتم احات في اتدار ف كابراز أهمي  اتدار اتم ماري  كأهمي  اتم ركعات اافري  .

 تقييم الحاالت الدراسية : - 2-2-5

اتجديػدة ب د درا ػ  اتحػاالت ف نػاف البػد مػف اتم ارنػ  بينهػا كاتد ػرؼ علػى عػكابط ا ديارهػا كمػدل د ؤمهػا تلكظيفػ  
 كما حصؿ بها ب د اال دفمار.

 تذتؾ قاـ اتباحث ب مؿ اتجدكؿ اتداتي:

 عمؿ اتباحث – ( م ارن  بيف اتحاالت اتدرا ي 7جدكؿ رقـ ) 
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 الثاني  الفصل خ صة 

عػػف نهػػه ات مػػؿ ات ػػاتمي ف  عػػادة دأهيػػؿ اتمبػػاني اتداري يػػ  فػػي مدينػػ  حلػػب ات ديمػػ  ابد ػػدإف اتكاقػػي ات ملػػي ت مليػػ  إ
 دكف أف ينكف ت  نهه  ليـ كفابت .مف ك 

كاتكظيفػػ  اتجديػػدة  –أك حدػػى اتفػػراغ اتدػػاري ي  –حيػػث أف اتػػد ئـ اتػػكظيفي بػػيف اتكظيفػػ  ااصػػلي  تلمبنػػى اتدػػاري ي 
عػػػادة إظهػػار دفاصػػيلها تدنػػػكف اتغايػػ  مػػف عمليػػ  إاتدػػي  د ػػيطر علػػى اتمبنػػػى اتدػػاري ي يجػػب اتدرنيػػز عليهػػػا فػػي 

 اتدأهيؿ مح    كناجح  . 

 د ينكف اتمبنى اتداري ي ال يصل  تدلػؾ اتكظيفػ  أصػ  ف أك حدػى اتفػراغ عػمف اتمبنػى اتدػاري ي ف 
 قد ال ي دـ هذ  اتكظيف  اتجديدة ف عندها يجب اقدراح كظيف  جديدة أك دغيير ذتؾ اتفراغ .

  اتحديفػػ  كاتدػػي  تدجهيػػزاتاك مػػف حػػؽ اتمبنػػى اتدػػاري ي كمػػف حػػؽ م ػػدفمري  اتدمدػػي بأب ػػط اتد نيػػات
 ي دػػػدـ كفػػػؽ يادػػػت مػػػف مدطلبػػػات هػػػذا ات صػػػر ف كتنػػػف اد ػػػاؿ هػػػذ  اتد نيػػػات علػػػى اتمبنػػػى اتدػػػار ب

 منهجي  كدرا   ب د م رف  دأفيرها على طبي   اتمبنى كمدل ا دفادة م دفمرم اتمبنى منها .
  عػافدها يجػب أف إنؿ اتد دي ت كاالعافات اتدي يحداجها م دفمرك اتمبنػى اتدػاري ي كاتدػي يمنػف

شػراؼ م دصػيف كتػك نػاف ذتػؾ ب ػد اندهػا  عمليػ  اعػادة اتدأهيػؿ كفػد  اتمبنػى ت  ػدفمار ف دنكف بإ
 كينكف ذتؾ على عادؽ اتمهندس أك اتمشرؼ على مشركع اتدأهيؿ .

اف ادباع هذ  اتن اط اتهام  أفنا  اتبد  بات مؿ في دأهيؿ اتمبػاني اتداري يػ  د ػهؿ عمليػ  اتكصػكؿ اتػى حػاالت أنفػر 
 . يرةعف اتدشكهات ف كاتدي ن اني منها في نفير مف اتمباني اتدي دـ دأهيلها  اص  في اتفدرات اانجاحا ف ب يدة 
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 إعادة التأىيل لممباني التاريخية ةعممي إشكاليات الثالث: لفصلا-3

 :التاريخيممبنى لالجديد برنامج مالت ؤم الوظيفي ل 3-1

دػأميف اردبػاط  ي صػد بػذتؾمشػركع ف ك أم  اتمهندس اتم مػارم فػيي دبر مكعكع دح يؽ اتكظيف  مف أ ا يات عمؿ 
منط ي بيف كظيف  اتمبنى مي مػا حكتهػا مػف كظػائؼ أ ػرل ابنيػ  مجػاكرة مػف جهػ  كبػيف عناصػر اتمشػركع عػمف 

اتدرا ػػ  بحيػػث ينػػكف  مػػي بػػد اتمبنػػى نف ػػ  مػػف جهػػ  أ ػػرل ف تػػذتؾ ي ػػ ى اتمهنػػدس اتمصػػمـ تدح يػػؽ هػػذ  اتم ادتػػ  
دماعيػػػ  جنافػػػ  اتنػػػكاحي اتبيئيػػػ  كاالي هػػػك دح يػػػؽ راحػػػ  اإن ػػػاف ك دمدػػػ  مػػػي اا ػػػذ ب ػػػيف االعدبػػػار اتهػػػدؼ اترئي ػػػ

 . ( 42)  كاالنشائي 

ف ك ال دة حلػػكؿ تيػػدـ اند ػػا  اافعػػؿ منهػػاإف حػػؿ هػػذ  اتم ادتػػ  ي دبػػر مػػف اامػػكر اتصػػ ب  كاتم  ػػدة حيػػث د ػػدـ عػػ
يحاكؿ أف ينػكف حلػ  أقػرب إتػى اتمفاتيػ   تذتؾف تكصكؿ إتى حؿ صحي  كمفاتي ادائما ي دطيي اتمهندس اتم مارم 

عػادة اتدكظيػؼ يبػدك اامػر أنفػر إفػي مشػاريي  كف أحيانػا ب بب دنكع اتظركؼ كاتمؤفرات اتدي د يػؽ اتحػؿ اتم مػارم
فهنػػاؾ عػػدة أمػػكر مفركعػػ  علػػى اتمصػػمـ كعليػػ  أف يكجػػد حػػ  كظيفيػػا ببرنػػامه جديػػد يػػد  ـ مػػي اتكظيفػػ   فصػػ كب 
فػي عػادة ف كيكاجػ  اتمصػمـ كظيف  ات نف عمف درا   هذا اتبحثف كهي اتمبنى في اتماعي دـ على أ ا هاأاتدي 

 مشاريي إعادة اتدكظيؼ أمراف :

   : التاريخيالنسيج العمراني اختيار الوظيفة الجديدة لممبنى ضمن -3-1-1

ي دمػػد ا ديػػار اتكظيفػػ  اتجديػػدة علػػى مػػدل دفهػػـ اتمصػػمـ تطبي ػػ  اتن ػػيه ات مرانػػي كاتكظػػائؼ اتمحيطػػ  بػػاتمبنى مػػف 
يػ  مؤتفػا لجه  كعلى طبي   اتمبنى ذادػ  مػف جهػ  أ ػرلف ففػي مشػاريي إعػادة اتدكظيػؼ ينػكف برنػامه اتدرا ػ  اتدحلي

 مف :

 اتدرا   اتداري ي . -1
 .دحليؿ اتمؤفرات ات ارجي  -2
 .ات مراني ك  اتكظيفي ك  جدماعي دحليؿ اتبني  اال -3
 درا   محاكر اتد ديـ. -4
 .ن يه اتمحيطدرا   اتكعي اتفيزيائي تل -5

مدطلبادهػػػا مػػػي نػػػؿ اتدرا ػػػات  أف ددماشػػػى هػػػذ  اتكظيفػػػ  كمػػػا دحداجػػػ فحػػػيف ا ديػػػار اتكظيفػػػ  اتجديػػػدة تلمبنػػػى يجػػػب 
 يف  أك دغير اتمبنى اتم دار.يجب دغير هذ  اتكظات اب   كاال 

                                                           
42

) Brand , Stewart : How Buildings Learn p39.)  
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 ت ؤم الوظيفة الجديدة لممبنى م  الدراسة الوظيفية القديمة لممبنى التاريخي: -3-1-2

ف اتمبنػػى اتدػػاري ي اي قػػاـ علػػى أ ا ػػهدػػكات  ات ديمػػ  مبنػػى البػػد مػػف درا ػػ  اتكظيفػػام قبػػؿ درا ػػ  اتكظيفػػ  اتجديػػدة 
كظػػائؼ دلػػؾ ات ناصػػرف ك تلمبنػػى اتدػػاري ي عطػػا  تمحػػ  ب ػػيط  عػػف ات ناصػػر اا ا ػػي  اتمنكنػػ  ال بػػد مػػف إذتؾ تػػ

اتػػذم يمنػػف اعدبػػار  أ ا ػػا فػػي ك  اتمبنػػى اتدػػاري ي ك اصػػ  اتبيػػت اتد ليػػدم كعناصػػر كذتػػؾ مػػف  ػػ ؿ اتحػػديث علػػى 
 دنكيف اتمدين  ات ديم  كيشنؿ غاتبي  مبانيها.

 : يخيةالعناصر المعمارية في المباني التار 

تػذتؾ    م دلفػ  فػػػػػكبيئ ا باب اجدماعيػ نفداح نحك اتدا ؿ   حلب ات ديم  على االػػفي مدين اتمباني اتداري ي د دمد 
مػف عناصػر أ ا ػي   اتمبػاني اتداري يػ دنػكف ف كداتفنا  اتػدا ليعلى اتكاجهات اتدا لي  اتمطل   صب اإهدماـ على

 : ددمفؿ في

اتشػنؿ  عػادةيأ ػذ اتػذم  صل  اتكصػؿ بػيف ات اعػات كاتغػرؼ فػي اتطػابؽ اارعػي ف ك اتذم يشنؿ: الفنا  -1
ذتػؾ فػػإف  عػػ كة علػىغػرب( ف -اتم ػدطيؿ ااقػرب إتػى اتمربػػي بحيػث ينػكف محػكر  اتطكيػػؿ بادجػا  ) شػرؽ

 .(43) شاغلي اتمبنىفهك بمفاب  اتحدي   اتدا لي  ات اص   اتمبنىاتفنا  ي دبر رئ  
 
 
 
 

 اتفنا  اتدا لي تبيت جنب ط   اتفنا  اتدا لي تبيت ص حي  

 
 
 

 اتفنا  اتدا لي تبيت اتدالؿ
 

 في بيكت حلب ات ديم أفني  دا لي  (  26شنؿ رقـ )

                                                           
 ( 

43
 : حلب فً القرن السابع عشر )) البٌت الحلبً القدٌم (( -ترجمة محمد وحٌد خٌاطة –غونٌال ٌولٌا  (
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نفػد  نحػك اتشػماؿ كي مف اتبيتاتجنكبي  عليم ظـ ات - اص  في اتبيكت  –عادة اإيكاف يشنؿ: اإليوان  -2
مػػي اتفنػػا  كذك حجػػـ نبيػػر  مباشػػر عناصػػر أ ػػرل ف كينػػكف علػػى دمػػاسأيػػ  بشػػنؿ صػػري  دكف أف د لػػك  
 . (44) كتدجميي ق ـ نبير منها في تياتي اتصيؼ اتحارةتد هيؿ  رياف اترطكب  إتي  

 

 

 

 

 

 اإيكاف في بيت آجؽ باش        اإيكاف في بيت جنب ط  اإيكاف في بيت صادر

 أرشيؼ محمكد حريداني -في بيكت حلب ات ديم إيكانات (  27شنؿ رقـ )

 ػػػد باؿ اتعػػػيكؼ ف كنجػػػد فيهػػػا د ػػػد دـ هػػػذ  ات اعػػػ  اتشػػػدكي  ال :فاااي البياااوت الساااكنيةالقاعاااة الرئيساااية  -3
هػػذ  ات اعػػ  عػػادة علػػى اتعػػلي  دكعػػيات شػػبيات كاتز ػػارؼ اتفنيػػ  اتمدنكعػػ  علػػى اتجػػدراف كاا ػػ ؼ ف كد

 اتم ابؿ تإليكاف .

 

  

 

 

 

 ات اع  في بيت غزات              ات اع  في بيت با يؿ             في بيت آجؽ باش  ات اع        

 دصكير ركيدر

                                                           
(
44

 المرجع السابق .  (
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 ات اع  في بيت كنيؿ
  في بيكت حلب ات ديمقاعات (  28شنؿ رقـ )

 
: هي ات  ـ اتم صص تلمؤكن  كحفظ ميا  اتمطر ف كقد دمت درا ػدها بيئيػا تدنا ػب هػذ  اتكظيفػ  ف المحارة -4

 . تلمبنىكيدـ اتكصكؿ إتيها عبر درج شديد االنحدار يصلها باتباح  اتدا لي  

                
  

 

    

 

 2119عد   اتباحث – اتمغارة في بيت غزات (  29شنؿ رقـ )

...( -دجفيػػػؼ ااط مػػػ    –اعمػػػاؿ ربػػػ  اتمنػػػزؿ ) اتغ ػػػيؿ فػػػي اتبيػػػكت ات ػػػنني  : نػػػاف ي ػػػد دـ  الساااط  -5
أمػا فػي اتمبػاني اا ػرل فلػيس  ... ( -ات ػهر  –باإعاف  إتى ا د دام  أحيانػا فػي أيػاـ اتصػيؼ ) اتنػـك 

  .ت  أم ا د داـ يذنر
          

 
 
 
 
 
 

 2111عد   اتباحث-حي أقيكؿ –أ ط  اتمنازؿ 

 م طط اإرد ا  –  بيكت حلب ات ديم أ ط  ( 31رقـ ) شنؿ



67 
 

 

    : لممبنى التاريخيالتوظيف الجديد  -3-1-3

بمػا أنهػا  ػهل  اتدملػؾ كدشػنؿ اتن ػب  اتبيكت اتحلبي  اتداري يػ   اتمباني اتداري ي  إتى مشاريي دكظيؼم ظـ دكجهت 
اتـ ػػػنمػا هػك مدبػي فػي ات   -بشػنؿ عػاـ -اانبر مف مباني مدينػ  حلػب اتداري يػ  ف بإ ديػار اتكظيفػ  ات ػياحي  تهػا 

ااجانػػػب صػػػناعات د ليديػػػ  ....(حيػػػث يردادهػػػا ات ديػػػد مػػػف اتػػػزكار  –مدحػػػؼ  –فنػػػدؽ  –نافديريػػػا  –مفػػػؿ ) مط ػػػـ 
محلييف ف نما أنها د ـك بدكر اتدنشيط ات ياحي تلمنط   ف اعاف  إتى دكرهػا اا ا ػي فػي كات رب ك ناف اتمنط   ات

إعػػادة اتحيػػاة إتػػى هػػذ  اتبيػػكت كد ػػليط ااعػػكا  عليهػػا مػػف جديػػد ف إال أننػػا ال ن ػػدطيي إغفػػاؿ ات ديػػد مػػف اتمشػػانؿ 
  كاتدي ددكجب مراعاة اتنفيػر مػف اتدي د درض اتمصمـ أفنا  دحكيؿ كظيف  اتدار ات نني  ات ديم  إتى كظيف   ياحي

 اتشركط كاتمدطلبات كهي :

   تأمين اتصال مباشر بين غرف التخديم : –أوال 

شػديدة االنحػدار ف كدشػنؿ عائ ػا عنػد ن ػؿ اتطلبػات تلزبػائف مػف  اتمبػاني اتداري يػ ن حظ أف اادراج اتم د دم  فػي 
 طابؽ آ ر .

اتحؿ اتم دػرح : دجميػي نافػ  عناصػر اتد ػديـ فػي ق ػـ كاحػد بحيػث يػدـ مػف   تػ  دػأميف ادصػاؿ دا لػي بػيف  -
اتمبنػػػػى ( اتػػػذم يػػػؤمف د ػػػػديما آمنػػػا ك ػػػري ا عػػػمف  مصػػػ د د ػػػديميهػػػذ  ات ناصػػػر شػػػاقكتيا عػػػف طريػػػػؽ ) 

 .اتمدركس

 عدم الخمط بين حركة التخديم وحركة الزوار : –ثانيا 

كحرنػػ  اتػػزكارف أمػػا فػػي مشػػاريي إف دػػأميف اتفصػػؿ اتػػكظيفي مطلػػكب فػػي اتمشػػاريي اتحديفػػ  مػػابيف حرنػػ  اتد ػػديـ  
إال بكجػػػكد  عػػػادة اتن ػػػيه ات مرانػػػي اتمدػػػراص ال ي ػػػم  افف  في دػػػذر ذتػػػؾ غاتبػػػاف  اتمبػػػاني اتداري يػػػ دأهيػػػؿ إعػػػادة 

عػػف طريػػؽ اتفصػػؿ اتمنػػاني إمنانيػػ   صػػ بد ف كباتدػػاتي اكاحػػد ارئي ػػي مػػف اتبيػػت ددعػػمف مػػد  كاجهػػ  كاحػػدة حػػرة 
 .إيجاد مد ؿ آ ر

يػدـ فػي  حيػثاتحؿ اتم درح : ي دبر اتفصؿ اتزمني بدال مف اتفصؿ اتمناني اتحؿ اتكحيد تحؿ هذ  اتمشنل  ف  -
 اعات مبنرة مف نؿ يـك تدأميف احدياجػات اتمكقػي اتيكميػ  ف كي صػص اتمػد ؿ اترئي ػي بػاقي اتيػـك تحرنػ  

 كار ف ط .اتز 
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 الفصل بين وظيفتين مختمفتين في المشروع :  –ثالثا 

كصػػػكؿ اتدػػػاـ مػػػا بػػػيف ق ػػػـ اتمط ػػػـ كق ػػػـ اتنػػػـك تدػػػأميف اتهػػػدك  كعػػػدـ عػػػادة تلفصػػػؿ اتػػػكظيفي  مػػػف  دحدػػػاج اتفنػػػادؽ
هػي أف جميػي اتغػرؼ فيهػا ات ديمػ   فػي مدينػ  حلػب اتمبػاني اتداري يػ ف كاتمشنل  فػي اتعجيه إتى غرؼ نـك اتنزال 

غػػرؼ   دلدػؼ حكتػػنمط ػػـ  نػا تفا ابشػنؿ مباشػػر ف تػذتؾ اليمنػػف دكظيػؼ هػػذ اتفنػا  اتػػدا لي كددصػؿ بػػ دلدػؼ حػػكؿ 
ف فلػـ يػن ـ نػزالؤ  باتراحػ  كاتهػدك  كات صكصػي  تػي  ف حيػث نػاف زكار ( مػف  ف ) حيث دـ ذتؾ في فندؽ زمريػااتنـك

 اتمط ـ يبدؤكف نشاطهـ .

تنػػؿ ق ػػـ كظيفدػػ   يصػػب كعنػػدها  مبنيػػيف  اتفصػػؿ فػػي حػػاؿ عػػـ اتمشػػركع هػػذادح يػػؽ اتحػػؿ اتم دػػرح : يمنػػف  -
 اكا ػ  اتمبنػىنػكف يأك أف   -مػف  ق ـ اتمط ـ فػي اتػدار ااكتػى كق ػـ اتمنامػ  فػي اتػدار اتفانيػ   -اتم د ل  

أ ا ا نب ض اتدكر اافري  اتنبيرة كاتدي نانت ملنا ت كائؿ فري  في اتماعي حيث دنكف هذ  اتػدكر م  ػكم  
ف كفػػي هػػذ  اتحاتػػ  يصػػب  اتفصػػؿ اتػػذم نػػاف  ػػبب  م صصػػ  تلحرملػػؾ كاتفانيػػ  تل ػػ ملؾإتػػى بػػاحديف ااكتػػى 

 م .اجدماعيا م اعدا في دح يؽ اتفصؿ اتكظيفي ما بيف ق ـ اتمط ـ كق ـ اتمنا

 

 *النتيجة :

حليػػػؿ عناصػػػر اتػػػكظيفديف د إال أفتػػػيس بػػػاامر ات ػػػهؿ ف  اتدػػػاري ي تمبنػػػىمػػػي اإف دح يػػػؽ دػػػ ـؤ كظيفػػػي 
عػػاف  إتػى درا ػػ  اتظػػركؼ بدايػػ  اتدرا ػ  كقبػػؿ اتدنفيػذ باإ كاتػربط اتمنط ػػي بينهمػا منػػذ ااصػلي ف كاتجديػػدة 

اتبيئيػػ  كاالجدماعيػػ  اتمػػؤفرة نافيػػا تدجنػػب ات ديػػد مػػف اتمشػػانؿ اتكظيفيػػ  اتدػػي دظهػػر أغلبهػػا ب ػػد ا ػػد داـ 
 بكظائفها اتجديدة . اتمباني اتداري ي 
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فااي  تاااريخيمادى تناسااب الدراساة البيئيااة واالجتماعياة التااي قاام عمييااا المبناى ال -3-2
 الماضي م  الوظيفة الجديدة .

حلػػكال م ماريػػ  ددميػػز  نغيرهػػا مػػف عمػػارة اتحعػػارات اا ػػرل فػػي مدينػػ  حلػػب ات ديمػػ    ليديػػ مػػارة اتداتقػػدمت 
نمط اتحيػػاة بػػكبمركندهػػا فػػي اتدػػأقلـ مػػي ات كامػػؿ اتمنا يػػ  كبمػػدل دأفرهػػا  جدماعيػػ دهػػا تمدطلبػػات اتبيئػػ  االبدلبي

45) االجدماعي 
) . 

هػػػذا اتدػػػأقلـ اتبيئػػػي كاالجدمػػػاعي قػػػد جػػػا  فػػػي اتماعػػػي مدنا ػػػبا مػػػي اتكظيفػػػ  اتدػػػي نانػػػت دشػػػغلها هػػػذ  إال أف 
 اتمباني .

بػؿ  اتدػاري ي تلمبنػى ديدجات دكظيؼتـ د د دلؾ اتحلكؿ منا ب  تل كدغير مناحي اتحياة ير هذ  اتكظائؼكمي دغ
ف فد ددت كدنكعػت اتدرا ػات كاالقدراحػات تحػؿ دلػؾ اتمشػانؿ مػف  أماـ إعادة احيائ  أيعا اشنلت أحيانا عائ 

ف كقػػد  اتكظيفػػ  اتجديػػدةمشػػركع آ ػػر أمػػ  فػػي اال ػػدفادة مػػف نافػػ  اتفراغػػات كاتغػػرؼ كأق ػػاـ اتمبنػػى تصػػات  
 اتكظيفػػ  ااصػػلي ك  اتمبنػػىك  اتبيئػػ  ظهػػرت ب ػػض اتحلػػكؿ اتمكف ػػ  اتدػػي ندجػػت عػػف فهػػـ تل  قػػ  ات ائمػػ  مػػابيف

تدرا ػػ  اا ا ػػي  مػػف أجػػؿ دح يػػؽ دلػػؾ ات  قػػ  فػػي اتماعػػي ف نمػػا ظهػػرت حلػػكؿ أ ػػرل بػػدت حيػػث دمػػت ا
 اتمشانؿ بدأت في اتظهكر فيما ب د.كنأنها مكف   في اتبداي  إال أف 

 المشاكل البيئية :-3-2-1

 تلمبنىكددمفؿ في دشنؿ رطكب  عاتي  في اتمغارات كدغطي  اتفنا ات اتدا لي  

 ن ب  اترطكب  ات اتي  في اتمغارة : –المشكمة األولى  -

نبيػػت تلمؤكنػ  ف باإعػػاف  إتػػى ذتػػؾ  بشػػنؿ  ػػاصاتبيػػكت اتحلبيػ  اتمبػاني بشػػنؿ عػػاـ ك نانػت د ػػد دـ اتمغػػارة فػػي 
فػػي أيػػاـ اتحػػر كاتجفػػاؼف نمػػا أنػػ  ي ػػاؿ بػػأف جميػػي اتمغػػارات نانػػت مكصػػكت  دجميػػي ميػػا  اتمطػػر ف كاال ػػدفادة منهػػا 

كقػد دػـ ذتػؾ اتكصػؿ فػي اتماعػي يصػؿ فػي نهايدػ  إتػى قل ػ  حلػب اافريػ  ف  ي د ػد أنػ  عبر  ػرداب عػيؽ كطكيػؿ
 .(46) تربط ناف  بيكت حلب ات ديم  ) اتدي نانت د ي  ارج أ كار اتمدين  ( باتمرنز ) قل   حلب (

تلكظيفػ  اتدػي م  مدػ   كي دبر حجػر اتحػكار اتغػ ؼ اتػذم يحدػكم فػي دا لػ  فػراغ اتمغػارة ف كميػزة هػذا اتحجػر هػي
  ػػػػػرطكبػػ  كي دمػػد فػػي دما ػػن  علػػى هػػذ  اتن ػػب ات اتيات  مػػف يػػا ػػد دـ اجلهػػا فػػي اتماعػػي فهػػك يدحمػػؿ ن ػػب عات

                                                           
(
45

-20بحث أعد خصٌصا لالشتراك فً المؤتمر السابع عشر لمؤتمر العلوم عند العرب  –علبً، محمد صخر : عمارة التراث والتكٌف البٌئً  (

 م. 22-4-1993
46

 11.ص2010الطبعة  –كل شًء عن المٌاه  –حرٌتانً، محمود و مظلوم، صبحً: قناة حٌالن  ( (
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اتغػػ ؼ ال بػػد منػػ   اتػػذم يحملػػ  فكقػػ  دمامػػا ف كمكعػػكع دما ػػؾ هػػذا تمبنػػىدا ف نمػػا أنػػ  ي دبػػر أ ا ػػا تجػػدراف اػػػػػػػج
طكبػ  ات اتيػ  اتدػي يحملهػا اتهػكا  دا ػؿ اتمغػارة دػؤدم إتػى دما ػؾ دػدل ص اتمشػنل  بػأف ن ػب  اتر ت  م  اتمبنى ف ك 

اتحػػكار أمػػا االن فػػاض فػػي ن ػػب  اترطكبػػ  كاتجفػػاؼ اتنػػاده عػػف اتدهكيػػ  االصػػطناعي  اتدائمػػ  ت ػػاعات طكيلػػ  يػػؤدم 
 اتدأفير ات لبي على اا ا ات اتدي دحمؿ اتمبنى .إتى دفدت هذا اتحكار مي اتزمف ف كباتداتي 

ب ض اتم دفمريف ممف كظفكا اتمغػارة نمط ػـ أك نفديريػا أك بػار ف فدهكيػ   د رض تهاتى اتمشانؿ اتدي كهذ  هي أك 
هػذ  اتن ػب  م بكتػ  تػدل اتػزكار ف غيػر أف فيػ  دصػب  إتػى حػد  اتمغارة اصطناعيا دؤمف ان فاعػا فػي ن ػب  اترطكبػ 

 عدـ ا د داـ اتدهكي  االصطناعي .هذ  اتدهكي  د كد باتعرر على أ ا ات اتمبنى ف كات نس بات نس في حاؿ 

ف فػػاتب ض قػػاـ بػػإغ ؽ اتمغػػارة إتػػى أف يػػدـ اقدػػراح حػػؿ جديػػد بكظيفػػ  جديػػدة  اتدصػػدم تهػػاهػػذ  اتمشػػنل  د ػػددعي 
اتبيئيػػ  اا ا ػػي  تلمبنػػى اتدػػي ال يمنػػف اال ػػدغنا  عنهػػا ف كاتػػب ض عػػف دػػد  ـ مػػي ن ػػب  اترطكبػػ  ات اتيػػ  اتنادجػػ  

رش اتفراغ اتدا لي تلمغارة بمكاد نيميائيػ  كظيفدهػا حمايػ  ن دمد على اتدننلكجيا اتحديف  اآ ر يحاكؿ ايجاد حلكؿ د
اتحجر مف اتدآنػؿ نديجػ  اتدهكيػ  االصػطناعي  اتدػي دجفػؼ اتهػكا  اتػدا لي تلمغػارة ف إال أف نديجػ  هػذ  اتطري ػ  فػي 

   .اتحفاظ على اتحجر مف اتدآنؿ غير معمكن  اتندائه 

 اتحؿ اتم درح :  -

صطناعي  كاتدػي ي عػي فيهػا اتزائػر ا  دهكياتدي ال دحداج إتى ؼ ائف اتلجك  إتى ب ض اتحلكؿ اتدي د دمد اتكظيمن
مػدة زمنيػ  قصػيرة جػدا بم ارندهػا مػػي اتمػدة اتزمنيػ  اتدػي ي عػيها فػػي اتكظػائؼ ات ػاب   ) اتمط ػـ ف اتنفديريػا ف اتبػػار 

أك أف دنػكف عبػارة عػف مػزار ف ػط تمػف يرغػب بػذتؾ كهػذ   مفؿ مدحؼ اتد اتيد اتش بي  ) بيػت آجػؽ بػاش ( ف ف....(
ناردها تلزكار .  اتكظيف  ال دنلؼ  كل مصاريؼ دفري  اتمغارة ف كاز

 

 : النتيجة 

تدكظيػؼ اتجديػد  ػ م  شػريط  أف اتلػدار  تك ػط اتبيئػي كاالجدمػاعيي د مكعكع ا ديػار اتكظيفػ  اتجديػدة مردبطػا با
هػػ  أ ػػرل ف نمػػا دػػدـ درا ػػػ  ن ػػب اترطكبػػ  اتم بكتػػ  اتدػػي يدحملهػػػا جاتػػدار مػػف جهػػ  كصػػح  اتػػزكار كراحػػػدهـ مػػف 

اتمنا ػب  منػذ اتبدايػ  غػارة ف كاا ػذ بػاتحلكؿ اتمنط يػ  في فدرة زمني  م ينػ  فػي مفػؿ حػاؿ إعػادة دكظيػؼ اتماالن اف 
 إنجاح اتمشركع .
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 :  الفنا  الداخميتحطية  –المشكمة الثانية   -

ت درا ػدها بم ػاح  حيث دم شاغلكا اتمبنىبمفاب  اترئ  اتدي يدنفس منها  مبنى داري يفي نؿ  اتفنا  اتدا لي دبر ي
مػػػائي ي طػػػي ن ػػػب  مػػػف اترطكبػػػ  كيدك ػػػط  م ػػػط  نا ػػػب  مػػػي االردفػػػاع ااعظػػػـ تلجػػػدراف اتمحيطػػػ  نبيػػػرة تدػػػأدي مد

حلػب اتجػاؼ ف كقػد أ ػذ اتغػرب عنػا فنػرة اتبػافيك ) اتف ػح  ات ػماكي  اتم دمػدة فػي اتمرغكب  اتدػي د ػـك بدلطيػؼ جػك 
اتبيػػت ات ربػػي ات ػػديـ ( فػػي ات ديػػد مػػف اابنيػػ  ات ػػنني  كات امػػ  ف كاتدػػي ا ػػد دمت فػػي اتمنػػاطؽ ذات اتمنػػاخ اتجػػاؼ 

 كاتمشاب  تلمناخ في مدين  حلب .

 

 

 

 

 

 دار زمريا        كنيؿمط ـ دار اتيا ميف          بيت  -ت بليطبي

 2112 عد   اتباحث –اتف   ات ماكي  في بيكت م دلف  دغطي (  31شنؿ رقـ )

فػػػي اتشػػػدا  تلحمايػػػ  مػػػف عكامػػػؿ اتط ػػػس  اتفنػػػا  اتػػػدا ليإتػػػى دغطيػػػ   اتمبػػػاني اتداري يػػػ  ب ػػػض م ػػػدفمريفأ تجػػػ كقػػػد
كنشػػفها أيػػػاـ اتصػػػيؼ كبػػػذتؾ دػػػدـ اال ػػدفادة مػػػف هػػػذ  اتم ػػػاح  اتكا ػػػ   مػػف اتػػػدار علػػػى مػػػدار ات ػػػن  ف إال أف هػػػذ  

ك اصػ  فػي  اتمبنػى اتدػاري يفػي  كأف ػدت اتفنػا  اتػدا لي  صكصػيد مشكه  تلن يه ات مراني  جا ت غاتبااتدغطي  
 دغطي  مينانيني  . أكدغطي  يدكي   إماكجا ت هذ  اتدغطي  ف مشاريي اتمطاعـ

 
 التحطية اليدوية : -1

فػػي ق ػػـ اتمط ػػـ فػػي بيػػت كنيػػؿ نػػا  اتػػدا لي مرنبػػ  علػػى قعػػباف م دنيػػ  نمػػا فػػي اتفا اتزجاجيػػ   أتكاحػػ اعدمػػدت
اعدمػػػدت علػػػى  اتفنػػػا  اتػػػدا ليدغطيػػػ  يدكيػػػ  أ ػػػرل تجػػػز  مػػػف اقدصػػػرت علػػػى ف أك -مػػػف –كمط ػػػـ دار اتيا م ػػػف 

 ات كارض ات شبي  كاتنايلكف نما في اتبيكت اتف يرة أك في اتبيكت اتدي دحكتت تم دكدعات دجاري  .
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 التحطية الميكانيكية :  -2

ف  (47)-مػف -على قعباف م دني  ذات اتحرن  اتمينانيني  نما في مط ـ زمريػااعدمدت ااتكاح اتزجاجي  اتم نكدة 
كا د دمت في مط ـ ناف زماف تدغطي  اتف ح  ات ماكي  اتدي ا د دمت نمػد ؿ كمندػب ت  ػد باؿ كتػيس نمط ػـ 

 . رلنما في اامفل  اا

كذتػػؾ اف طبي ػػ  اتكظيفػػ  اتجديػػدة اتدػػي ا ػػد دمت تػػـ دنػػف  اتفنػػا  اتػػدا ليأمػػا اتػػب ض اآ ػػر فلػػـ يلجػػأ إتػػى دغطيػػ  
فيػػ   ب ػػيفػػي مدحػػؼ اتد اتيػػد اتشػػ بي  ف حيػػث  نمػػا ػػد داـ قصػػيرة زمنيػػ  ت ذ  اتدغطيػػ  حيػػث اتمػػدة اتبحاجػػ  إتػػى هػػ
ن نصر ربط ما بيف قاعات ات رض مي م حظ  أف ذركة ا د داـ هذ  اتدار ينكف في أيػاـ اتصػيؼ  اتفنا  اتدا لي

 حيث ذركة اتنشاط ات ياحي .

كهػي قريبػ  جػدا مػف اتكظيفػ  بيت كنيؿ حيث كظيف  اتفندؽ هػي ات ػنف اتمؤقػت  مفذتؾ في ق ـ اتفندؽ نما يلحظ 
اا ا ػػي  تلػػدار كهػػي ات ػػنف اتػػدائـ تػػذتؾ نجػػد د ؤمػػا مػػا بػػيف اتكظيفػػ  اتجديػػدة اتم دػػارة تلػػدار مػػي اتدرا ػػ  اتبيئيػػ  

  اتمنفذة منذ عدة قركف .

 

 

 

 

 

            

                 

 

 ق ـ اتفندؽ-في بيت كنيؿاتفنا  اتدا لي       مدحؼ اتد اتيد اتش بي   –في بيت آجؽ بشا  اتفنا  اتدا لي       

 2111 عد   اتباحث –منشكف  في بيكت أعيد دأهيلها أفني  دا لي (  32شنؿ رقـ )

                                                           
(
47

 مطعم زمرٌا هو أحد المطاعم فً منطقة الجدٌدة من الجهة الغربٌة لساحة الحطب . (
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 صكصػػيد  كتػػ  دكقيػػت ا ػػد داـ  ػػاص بػػ  مػػا بػػيف  اتمبنػػى اتدػػاري ياتحػػؿ اتم دػػرح: إف تنػػؿ ق ػػـ مػػف أق ػػاـ  -
ف دغطي  اتف ح  ات ماكي  في اتشدا  دلغي هػذ  ات صكصػي  ف  علػى اتمهنػدس اتمصػمـ ك اتصيؼ كاتشدا  ف كاز

مدػػػاع اتزائػػػر بهػػػذ  ات صكصػػػي  فػػػي نػػػؿ أكقػػػات ات ػػػن  ف فاتف ػػػح  ات ػػػماكي  ينػػػكف  مراعػػػاة ذتػػػؾ فػػػي اتحػػػؿ كاز
فػػي حػيف يػػدـ إشػ اؿ نافػػ  ات اعػات اتمغل ػػ   ينػػكف اتم ػط  اتمػائيف اتحػػارة حيػث ا ػد دامها فػي أيػػاـ اتصػيؼ

اتفػرش في أياـ اتشدا  اتباردة حيث د طي هذ  ات اعات مي ااتكاف اتدانن  اتم ػد دم  فػي اتدصػميـ اتػدا لي ك 
  طي ديناميني  كحيكي  أنفر تلمشركع.ش كرا باتدؼ  تلزكار ف كهذا ي

 
    : النتيجة 

جػز ا  اتفنػا  اتػدا لي دبػر يمػف اتػدار ك   ػياحيا علػى اال ػدفادة مػف نػؿ مدػر مربػيد دمد اتمشاريي اتم اد دأهيلها 
كهػذا مػا يجػب ف د مػؿ نرئػ  تلمبنػى حيػث نػاف ي ػد دـ فػي اتماعػي نحدي ػ  دا ليػ   اتمبنػى اتدػاري يهاما مف 

اتف ػح  ات ػماكي  شػدا  بكعػكح فػي اتمشػاريي ظػاهرة دغطيػ  دطغػى أف يدكفر في مشاريي إعادة اتدأهيػؿ ف حيػث 
 اتمبنػى اتدػاري يف حيػث أصػبحت هػذ  اتدغطيػ  دف ػد  مبنػى اتدػاري ياتدي دناكتػت فنػرة اتمط ػـ نكظيفػ  جديػدة تل

  صكصيد  ف نما أنها دأدي د يل  على اتدار  كا  نانت هذ  اتدغطي  يدكي  أك مينانيني  .

 جتماعية :المشاكل الناتجة عن الدراسة اإل-3-2-2

 :السط  األخير استثمار مشكمة 

مدينػػ  حلػػب فػػي اتماعػػي علػػى أ ػػاس مراعػػاة اتبيئػػ  االجدماعيػػ  كاتمنا يػػ   فػػي اتدصػػميـ ف  نشػػا  مبػػانيإدػػـ 
نحػػك ات ػػارج  -إف كجػػدت  –منفدحػػ  نحػػك اتػػدا ؿ كبفدحػػات صػػغيرة كقليلػػ   مبػػانيفجػػا ت دصػػميمات هػػذ  ات

 شػاغليهػي اتمنفػذ اتكحيػد ت مبنػىعليها جميي اتغػرؼ كات اعػات فػي اتبحيث دنكف اتف ح  ات ماكي  اتدي دطؿ 
 .مبنىات اهذ

ب ػدما نانػت كظيفدػ  ف ك أمػرا ملحػا  ا دطراؽ ات ط  كا دفمار أصب   تمبانيعند إعادة اتدأهيؿ ات ياحي تهذ  ا
داب ػا تلمط ػـ يشػرؼ  ت ػط ف أصػب  ا -فػي اتمبػاني ات ػنني  –أعمػاؿ ربػ  اتمنػزؿ د دصػر علػى في اتماعي 

نػػا إشػػرافا علػػى قل ػػ  حلػػب اافريػػ  ي ػػم  علػػى اتبيػػكت اافريػػ  اتمجػػاكرة ف إال أنػػ  فػػي نفػػس اتكقػػت يػػؤمف أحيا
 ف حيث يدـ ا د دام  ف ط في أياـ اتصيؼ .اتمرغكب ن مات اتهكا  ات ليل  باإ دمداع ب
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باتن ػب  تلم ػدفمر بحيػث دػدـ اال ػدفادة مػف م ػاحات نفيػرة فػي  اكي د هذا اتدكظيؼ اتجديد تل ط  اا ر جيػد
مػا حكتػ  مػف بيػكت مازاتػت  صكصػي  تيصب  ات  ـ اتصيفي ات اص باتمط ـ ف غير أن  أتغػى صػف   مبنىات

 مف زكار اتمط ـ. ام نكن  ب بب اإشراؼ اتذم ينده عف كجكد مجمكع  مف اتغربا  يكمي

 اتحؿ اتم درح : -
فػػي ب ػػض اتمشػػاريي ات ػػياحي  مػػف اافعػػؿ دكجيػػ  اإشػػراؼ  مبنػػى ػػدغ ؿ ات ػػط  اا يػػر تعنػػد اتحاجػػ  ال

 مبنػىنحك مباني غير  نني  ) مباني عام  ( ف كيدـ هذا اتدكجي  فػي اإشػراؼ باتدرا ػ  اتدا ليػ  اتم درحػ  ت
  صكصػػي  يعػػر ذتػػؾكاال ػػدفادة مػػف أجػػؿ ذتػػؾ مػػف اتفػػركؽ فػػي م ػػدكيات ات ػػط  اا يػػر تلػػدار حدػػى ال 

بات ػػػناف إتػػػى يكمنػػػا هػػػذا ف باإعػػػاف  إتػػػى  اتبيػػػكت اتحلبيػػػ  ات ديمػػػ  ف اتدػػػي مػػػا زاؿ ق ػػػـ نبيػػػر منهػػػا مػػػأهكال
شػرط أف دنػكف هػذ  ا د ماؿ ب ض ات ناصر اتم ماري  اتدي دمني اإشراؼ علػى اتمبػاني ات ػنني  اتمجػاكرة 

 ات ناصر مد ئم  مي ما حكتها.
 

    : النتيجة 
أ ا ػػا فػػي اتدرا ػػ  اتدحليليػػ  تلمنط ػػ  ف حيػػث دػػدـ هػػذ  اتدرا ػػ  قبػػؿ كعػػي  اإلجتماعيااةالبنيااة د دبػػر درا ػػ  

د دلػػؼ اتبنيػػ  اإجدماعيػػ  كات ػػادات كاتد اتيػػد مػػف منط ػػ  إتػػى أ ػػرل نمػػا أنهػػا ددغيػػر مػػي ك برنػػامه ات مػػؿ ف 
 اتزمف .

اتيػـك ف تػذتؾ ال بػد فطري   اتبنا  اتدػي دػأفرت بػاتظركؼ االجدماعيػ  فػي اتماعػي د دلػؼ عػف اتدػي ن يشػها 
مػػػف مراعػػػاة هػػػذ  اتناحيػػػ  فػػػي اتحػػػؿ أم دػػػأميف اإنفدػػػاح كاإشػػػراؼ تلكظيفػػػ  اتجديػػػدة علػػػى اتمبػػػاني ات امػػػ  

 اتمجاكرة مي مراعاة ات صكصي  اتدي ددمدي بها اتدكر اتحلبي  اتمحيط  .
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 الحديثة وتأثيرىا عمى المباني التاريخية . والتجييزاتالتقنيات   -3-3          

مشػنل  نبيػرة ف فهػي دبػدك د يلػ  علػى هػذا اتمبنػى  قػد يشػنؿ ماتحديف  إتى مبنػى أفػر   نيات كاتدجهيزاتد اؿ اتدإف إ
كاتر ػػكمات اتدػػي دػػزيف اتجػػدراف كاا ػػ ؼ ف كبػػات نس فػػإف محاكتػػ  عنػػدما دنػػكف ظػػاهرة ف نمػػا أنهػػا دشػػك  اتز ػػارؼ 

 ػدفادة مػف  صػائص اتبيػت  د داـ طػرؽ  اصػ  كذتػؾ عػف طريػؽ االإتى اتي ت باامر ات هؿ ف كدحداج  هائ فاإ
 اتحلبي قدر اإمناف ف كفيما يلي عرض تب ض هذ  اتطرؽ تلد امؿ مي ك ائؿ اتدننكتكجيا اتحديف :

 االستفادة من الم قف :-أ

 ف فهك عبارة عػف فػراغ شػاقكتي -ك اص  ات نف -اتداري يتمبنى ا في  ي دبر اتمل ؼ كاحدا مف ات ناصر اا ا ي 
يػػدـ اتػػدحنـ بن ػػب  اترطكبػػ  اتمحمكتػػ  فػػي اتهػػكا  اتػػدا ؿ ف ف نػػد  نمػػادكجػػ  نهايدػػ  ات لكيػػ  بادجػػا  اتريػػاح اتمحبػػذة ف 

  اتمػػا  ف أمػػا عنػػد اتحاجػػ  إتػػى ن ػػبمليئػػ  ب   ػػكابي ف اريػػ دمريػػر اتهػػكا  علػػى اتحاجػػ  إتػػى ن ػػب  رطكبػػ  عاتيػػ  يػػدـ 
 اتدا ؿ. اترطب قطي مف اتفحـ تدجفؼ اتهكا  نمرر اتهكا  علىرطكب  من فع  
 ػػدغنا  عػػف اتكظيفػ  اا ا ػػي  تلمل ػػؼ   فػػي مشػاريي إعػػادة اتدأهيػػؿ دػـ االاتحديفػػ د نيػػات ك اتدجهيػزاتكعنػد د ػػكؿ ات
كظيفػ  أ ػرل كهػي ت ػدفادة مػف هػذا اتفػراغ حػاكؿ اتػب ض االد ػ ير اتهػكا  تدػأميف اتدهكيػ  اتمنا ػب  ف ك  اتمدمفلػ  فػي

 فا  ق ػـ نبيػر مػف اتدمديػدات اتشػاقكتي  دا ػؿ هػذا اتفػراغ ف كد دبػر هػذ  اتطري ػ  ناجحػ  كقػد دػـ دنفيػذها فػي فنػدؽ إ
 ف إال أنها  بب في طمس م اتـ عنصر أ ا ي مف عناصر اتمبنى اتداري ي.بيت كنيؿ
 
 

ديدادػػػ  دا ػػػؿ  فػػػا  جهػػػاز اتدنييػػػؼ كنامػػػؿ دمإ( 33شػػػنؿ رقػػػـ )
 عد   اتباحث –بيت  نني في اتجديدة  –اتمل ؼ 

 

 

 

 ن الجدارية :ائاالستفادة من الخز -ب

فػػي حاتػػ   –حفػػظ ااتب ػػ  ف ت اتمبػػاني اتداري يػػ  فػػي مدينػػ  حلػػب ات ديمػػ د ػػد دـ بنفػػرة فػػي ف اتجداريػػ  ائنانػػت ات ػػز 
إتػػى  اتمبنػػى اتدػػاري ياتجػػدراف . كمػػي دغيػػر كظيفػػ   دا ػػؿ بػػ فراغػػا ال بػػأس  عػػادة كاتحاجيػػات كهػػي دحدػػؿ-اتبيػػكت

إتػػى فراغػػات  اصػػ   دحكتػػتجداريػػ  ا  زنػػت شػػنلذتػػؾ فػػإف هػػذ  اتفراغػػات اتدػػي  أك غيػػر أك مدحػػؼ مط ػػـ أك فنػػدؽ
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  يػػػدـ فيهػػػا اند ػػػاؿ اتهػػػكا  اتمبػػػرد أك فرغػػػبػػػأتكاح  شػػػبي  مز رفػػػ  كم ف ػػػد ا ػػػدبدتت أبكابهػػػاف بك ػػػائؿ اتددفئػػػ  كاتدنييػػػؼ
 دشػكهما حكتهػاف كهذ  اتطري   د دبر ناجح  جدا فػي إ فػا  ااجهػزة اتحديفػ  اتنبيػرة ن ػبيا ا ؿ اتغرؼإتى داتم  ف 

كيمنػػف اتم ارنػػ  بػػيف ن ػػزائف عػػرضف  فػػي أمػػانف عػػدة  ػػدفادة منهػػانمػػا دػػـ االظػػاهرة ف  ائهػػامػػف ز ػػارؼ فػػي حػػاؿ ب
مفػػؿ مط ػػـ دار  ))كبيػػكت أ ػػرل تػػـ دراعػػي هػػذ  اتناحيػػ   ((مفػػؿ مط ػػـ نػػاف زمػػاف )) بيػػكت ا ػػد دمت هػػذ  اتطري ػػ  

 . ((اتيا ميف 

 

 

( اال ػػػدفادة مػػػف ات ػػػزائف اتجداريػػػ  فػػػي ات ػػػرض 34شػػػنؿ رقػػػـ )
 2111 عد   اتباحث –بيت آجؽ باش  –اتمدحفي

 

 

 :نا  الداخميب ط الف اخفا  البنى التحتية تحت -ج

اتصػػحي  ذات  كا ػػيرمحاكتػػ  إ فػػا  اتم كد ػػدصػػرؼ اتصػػحي مػػف أصػػ ب مشػػانؿ اتدننكتكجيػػا اتحديفػػ  إف مشػػنل  ات
اتم اطي ات ريع  مشنل  ف لي  يصػ ب حلهػا ف حيػث اليمنػف اتػد لص منهػا إال بإ فػا  ق ػـ نبيػر منهػا دحػت قطػي 

 يحداج إتػى إعػادة رصػؼ ف فػي جميػي ااحػكاؿ نكنػ  اتفنا  اتدا ليف ب ط ا نظرااتب ط اتدي دغطي اارعياتف ك 
إعػادة اتدبلػيط بإ فػا  أق ػاـ نبيػرة  عنػد ػدفادة ؿ دائـ ت كامؿ اتطبي   كاتمناخف تػذتؾ يمنػف االمنشكؼ كم رض بشن

ب ػػد درقيمػػ  تلمحافظػػ  علػػى ااشػػناؿ اتهند ػػي  اتدػػي ددشػػنؿ نديجػػ   مػػف اتدمديػػدات دحػػت اتػػب ط ات ػػديـ اتم ػػاد رصػػف 
اتم ػاد دكظيفهػا  اتمبػاني اتداري يػ اتطري   في أغلب  كقد دـ إدباع هذ .   طكط اتمر كم  على قطي اتب طد قي ات

 .ات ديم في مدين  حلب 

 

( اإ ػػػػػػدفادة 35شػػػػػػنؿ رقػػػػػػـ )
مػػػف ا فػػػا  اتدمديػػػدات دحػػػت 

 -بيػػػت غزاتػػػ  –بػػػ ط اتباحػػػ 
 2111 عد   اتباحث
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 : وأجيزة اإلنارة الحديثة مكبرات الصوت اخفا -د

كراقيػػا ف  هادئػػاد ػػد دـ اتمك ػػي ا اتهادئػػ  فػػي مشػػاريي اتفنػػادؽ كاتمطػػاعـ أك اتمشػػاريي اا ػػرل تد طػػي جػػكا 
 فػػا  هػػذ  امشػػنل  د ػػد ك  مبنػػىكدحدػاج هػػذ  اتمك ػػي ا تنشػػرها إتػػى منبػػرات صػػكت مكزعػػ  فػػي نافػػ  أنحػػا  ات

محاكت  إ فا  هذ  اتمنبرات كذتؾ بإعطائها أشناؿ اتراديػك ات ديمػ   ددـاتمنبرات مف اامكر اتمهم  ف تذتؾ 
  . -نما في بيت كنيؿ-اتمكزع  على رفكؼ  شبي  علكي  مفبد  على اتجدراف نما نانت د د دـ قديما

 

مط ػػـ  –( ا فػػا  أجهػػزة اإنػػارة عػػمف قطػػي قديمػػ  36شػػنؿ رقػػـ )
 2112 عد   اتباحث –اتجديدة -زمرد

 

 

 

 التمديدات بدىانيا بنفس لون الجدران :إخفا   -ه

  إال أنهػا ال دعػمف دغطيػ  حػناج د ػد ف يػ اا أكشاقكتي  اتفي ا فا  اتدمديدات  اتمذنكرةاتمحاكالت ؿ ن إف
إال أف  تػػػى ظهػػػكر ق ػػػـ منهػػػا يػػػدـ دهانهػػػا بػػػنفس تػػػكف اتجػػػدارإعػػػطرار ناملػػػ  تنافػػػ  اتدمديػػػدات ف ف نػػػد اال

 اافعؿ كاتدي دعمف حفاظا على ااصات  بشنؿ أنبر . د دبر دفادة مف اتطرؽ ات اب   محاكت  اال

 

 النتيجة : -
مػػػف اامػػػكر  ناتددفئػػػ  كاتدنييػػػؼ كاتدمديػػػدات اتصػػػحي  كاإنػػػارة  ... إتػػػخف اتد نيػػػات كاتدجهيػػػزات اتحديفػػػ دبػػػدك 
اتػػذم نػػاف ي ػػد دـ اتمبنػػى فػػي ف فاإن ػػاف  اتكاجػػب اتد امػػؿ م هػػا كاتدػػي دزداداتحاجػػ  إتيهػػا مػػي اتػػزمفاتملحػػ  

فدػرات زمنيػ   ػاب   ال ي ػدطيي ا ػد دام  فػي كقدنػا اتحاعػر كبػنفس اتظػركؼ كاتمػؤفرات اتدػي نانػت مكجػكدة 
تد ػا  اتماعػي باتحاعػر ف كعلػى اتمصػمـ أف يكجػد افي اتماعي ف تذتؾ في مشاريي إعادة اتدأهيػؿ البػد مػف 

 اتحديف .اتد نيات كاتدجهيزات ي اافري  كمي اتحؿ اامفؿ في اتد امؿ مي اتمبان
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 غير المختصين .ضافات إ -3-4

ي ػػػػـك اتمهنػػػػدس اتمصػػػػمـ قبػػػػؿ اتبػػػػد  بدنفيػػػػذ اتمشػػػػركع بدرا ػػػػ  نظريػػػػ  كدحليليػػػػ  د ػػػػبؽ مرحلػػػػ  ر ػػػػـ اتم ططػػػػات 
 كاتدصػػميمات اتدا ليػػ  تلمبنػػى كهػػذ  اتدرا ػػ  دنػػكف م دمػػدة علػػى أ ػػس علميػػ  كم صصػػ  تمشػػاريي إعػػادة اتدأهيػػؿ
تلمباني اافري  ف فإذا الينكف دنفيذ مشاريي إعادة اتدأهيؿ بإشراؼ مهندس م دص م دمدا علػى ات شػكائي  فػي اتحػؿ 

نما على اتمنطؽ كاتدحليؿ .  ف كاز

بإعػاف  عناصػر حديفػ  ب ػد  اتم دمػدةإعادة دأهيػؿ اتمبنػى اتدػاري يبدشػكي  اتدرا ػ   ي كمكف ب ض اتم دفمريف تنف
   فيدردب على ذتؾ مشانؿ يمنف ا د راض ب عا منهامف   ؿ : فإنها  عمؿ اتمصمـ 

إعػػاف  فػػرش يد ػػـ بطػػابي حػػديث فػػي اتفػػراغ اتػػذم دمػػت درا ػػد  بدقػػ  شػػديدة مػػف قبػػؿ اتمهنػػدس اتمصػػمـ  -1
 .إ فا  ناف  اتد نيات كاتدمديدات اتحديف 

 تصؽ اإع نات على اتجدراف بطري   عشكائي  . -2
فصػػػؿ اتشػػػدا  كاتصػػػيؼ ف كبػػػذتؾ دػػػـ إتغػػػا   صكصػػػي  ات اعػػػات إ ػػػد دام  فػػػي دغطيػػػ  ات ػػػط  اا يػػػر  -3

 كاتغرؼ اتشدكي  كعدـ إشغاتها في اتشدا  .
 
 
 
 
 
 

 بيت زمريا   اتطريؽ إتى مط ـ ات نطرة     مط ـ دار اتدراث
 2112 عد   اتباحث –عادة دأهيلهاإاني ب د عملي  بغير اتم دصيف على اتم ( إعافات 37شنؿ رقـ )

 
 الحل المقترح :  -
د ديؿ في قكانيف اتبلديػ  تدحمػي نافػ  ااعمػاؿ اتمدرك ػ  اتم دصػ  بإعػادة اتدأهيػؿ أك اتبنػا  اتحػديث ف كمنػي  -1

عدـ إعػاف  أيػ  د ػدي ت كاتمحافظ  على اتدرا   ااصلي  ف ك اتم اتفات ف كعماف ح كؽ اتمهندس اتمصمـ 
 عن  .م د بلي  بدكف ا دشارة اتمهندس اتمصمـ أك مف ينكب 

دشػػديد عمليػػ  اترقابػػ  كاتمداب ػػ  أفنػػا  عمليػػ  اتدنفيػػذ كب ػػد االندهػػا  مػػف نافػػ  ااعمػػاؿ علػػى اتد يػػد باتدرا ػػات  -2
 اتم دمدة.
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 دجنبػا دصاصػات بشػنؿ نامػؿ   اتدرا ػات كاتدفصػي ت كتنافػ  االاالندها  مػف نافػب د  عدـ اتبد  باتدنفيذ إال -3
 .إعافات الح ا  اي
 

 النتيجة : -

أقػدـ مػف اتدشػكهات اتنادجػ  عػف اإعػافات اتدػي  ات ديمػ  فػي مدينػ  حلػباتدػي أعيػد دأهيلهػا د اني م ظـ اتمبػاني 
   اتدي د د طب اهدماما كا  ا كعاتميا .داري ياتمباني ات فيم دفمرم هذ  اتمباني بشنؿ عشكائي ك اص   عليها

اتد ػػدي ت كاتدغييػػرات كااهػػـ مػػف ذتػػؾ نشػػر  هػػي مشػػنل  شػػائن  كم  ػػدة كدحدػػاج إتػػى  ل ػػل  مػػفكهػػذ  اتمشػػنل  
 اتكعي اتف افي بيف ات ناف كااهاتي كد ريفهـ بأهمي  هذ  اتصركح .

 

 عافدها الح اإدـ  –غرف  نـك في بيت كنيؿ   في بداي  اتمشركع –غرف  نـك في بيت كنيؿ     

 2111 عد   اتباحث –اال د ؼ في م دكل عمؿ اتم دص عما أعيؼ الح ا (  38شنؿ رقـ )
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 :هاكرة مدينة حمبل امتحف وتوظيفوبيت غزالة ىيل أعادة تإحالة دراسية :-4

 :اختيار بيت غزالة  -4-1

”  يسامى  : اينشاأ فاي مديناة حماب متحفا المتضمن :  16/4/2007تاريخ   166المرسوم رقم عندما صدر 
آثاار الحضاارات التاي تعاقبات عماى  الماهكوريعارض ويحفاظ فاي المتحاف مقاره دار غزالاة  ”متحف هاكرة حماب 

 وخاصة بما يتعمق بتراثيا وتقاليدىا وصناعاتيا الشعبية , محافظة حمب

كاتم دصػكف بدنػاكؿ دجػارب عديػدة منهػا مػا هػك عندها بدأت نؿ اانظار ددجػ  نحػك هػذا اتمكقػي ف كبػدأ اتمهدمػكف 
أدنػػاكؿ هػػذا اتمبنػػى فػػي درا ػػدي مػػف أجػػؿ درا ػػد  جيػػد ف كاآ ػػر مػػاهك دكف اتم ػػدكل اتمطلػػكب فعنػػدها أردت أف 

شػناتيات إظهػار از ف د مػـ ف ك أميا كعرض دجربدي فيػ  كعنػس درا ػدي ااناديميػ  عليػ  تل ػركج بندػائه يمنػف يأناد
دماـ اتمشركع. يهافاديدـ د ات مؿ ت ل   أفنا  دنفيذ كاز

    حداث المتحف :إاليدف من  -أ
 مدين  ف كدكرهػػػػػػػا اتداري يعبر اتمراحؿ كاتفدرات اتزمني  اتمد اقب  على اتد ليط اتعك  على مدين  حلب نذانرة 

 كاتف افي كاتدرافي كاالجدماعي كاالقدصادم عبر اتفدرات اتداري ي  بد ا مف اتذانرة اتحديف  إتى اتذانرة ات ديم  .

كدػػأفيرهـ  اتحعػػارم مػػف  ػػ ؿ اتحعػػارات اتدػػي د اقبػػت علػػى  ك ػػنانها كذتػػؾ تبيػػاف اتػػدكر اإيجػػابي تمدينػػ  حلػػب
 اتمدين  ف كاتدي ج لت منها مرنز جذب اقدصادم كحعارم كف افي .

    فكرة المتحف : -ب
تقوم فكرة تأىيل المتحف عمى عرض التراث الحضاري و األثري والثقافي المتعمق بهاكرة حمب في كافة 

 المجاالت.

 دراسة الموق  : -4-2

 :لمحة جحرافية عن الموق  وأىميتو -أ

د ػػي دار غزاتػػ  فػػي شػػارع ق ػػطؿ إبشػػير باشػػا فػػي حػػي اتجديػػدة ف كعلػػى اتطريػػؽ اترئي ػػي  اترابطػػ  ت ػػاح  اتحطػػب 
 ات يارة . بكا ط اتكصكؿ إتى اتدار  هؿ جدا ف كيمنف أف ينكف ك  ب كج  اتنياتي

ف اتػػداريشػػرؼ اتػػدار علػػى ف فػػ  أزقػػ  مػػف جكانػػب م دلفػػ  كفػػي نػػؿ منهػػا بػػاب يػػؤدم إتػػى ق ػػـ م دلػػؼ مػػف أق ػػاـ 
 . ( 18شنؿ رقـ )
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 لمحة تاريخية : -ب

ات ائل  ااكتػى اتدػي  ػننت اتبيػت هػي  ك -في اتفدرة ات فماني   –  عاـ د ريبا 411دأ س بيت غزات  منذ ما ي ارب 
د ػػكد ن ػػكش  كعػػرؼ اتبيػػت با ػػمها .ـ  1834 ف أمػػا عائلػػ  غزاتػػ  ف ػػد اشػػدرت اتبيػػت الح ػػا ”  ػػػابا عائػػدة ” عائلػػ  

رمنػػي ااصػػؿ اا”  جػػا دكر بػػاتي ” ـ  كهػػي مػػف عمػػؿ اتن ػػاش اإيرانػػي 1691اتجػػدراف كاا ػػ ؼ  ات شػػبي  ت ػػاـ 
 . ف  كقػد ن ػؿ اتدػأفير اإيرانػي إتػى مدينػ  حلػب اتشػهبا (اتجهػ  اتيمنػى )  اتعيكؼ كاتمدكف ا م  في  شبيات غرف

ـ ا ػػدؤجر 1919ـ ا ػػد مؿ اتبنػػا  نمدر ػ  أتمانيػػ  كفػي عػػاـ 1918 -ـ 1914فػي أكائػػؿ اتحػرب ات اتميػػ  ااكتػى  
 .(48) حدى داريخ قريباتدي حكتد  إتى مدر   ب يت د د مؿ اارفكدنس  اارمف ات  ار مف قبؿ طائف 

يحػدد  لكادػ  ك ف هػادكر حلب بكجكد حماـ جميؿ ي ي في اتجه  اتغربي  من كددميز عف/ مدرا ف 35/ اتدار يبل   طكؿ
 .  ز رف  اتكاجهات باتمداميؾ ات كدا  كاتبيعا  ) اابلؽ(ب نما ددميز هذ  اتداراف م رنص  ف جأعمدة ذات دي

ات شبي  اتدي دػدؿ علػى قػدرة اتفنػاف علػى اتز رفػ  فػي أعػيؽ أما جدراف ك  كؼ اتغرؼ فهي مجمكع  مف اتلكحات 
ؼ مزينػػ  بم دلػػؼ اتز ػػارؼ فاا ػػ  ؼ.م امدػػاز بػػ  صػػناع هػػذ  اتجػػدراف كاا ػػ حيػػز كعلػػى مػػدل اتجلػػد كاتصػػبر اتػػذ

كفػػػي ب ػػػض ات ػػػ كؼ أنفػػػر مػػػف  اتنباديػػػ  كاتهند ػػػي  ف كفػػػي ات  ػػػـ ااك ػػػط مػػػف نػػػؿ  ػػػ ؼ مددتيػػػ   شػػػبي  رئي ػػػي  ف
 مددتي .

فػػي أكا ػػر ات هػػد ات فمػػاني كن لػػت إتػػى بػػرتيف  بي ػػتؤ ػػؼ أف أجمػػؿ ات ػػ كؼ ات شػػبي  فػػي هػػذ  اتػػدار قػػد كمػػف اتم
 .( 49) تد رض في مدحؼ نايزر فريدريؾ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(
41

 مدٌرٌة اآلثار والمتاحف أرشٌف (
49

/ كتاب جامعً صادر عن جامعة حلب  3( الخضر عبد المعطً : تارٌخ العمارة فً العصور الوسطى )العمارة اإلسالمٌة و األوروبٌة( /(

2002 
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 أرشيؼ مديري  اآفار كاتمداحؼ بحلب –صكر قديم  مف بيت غزات (  39شنؿ رقـ )

 الدراسة المعمارية : – جا

نمػا قصػر مػف قصػكر حلػب ف يػدؿ علػى ذتػؾ م ػاحدهعاديػا داراتيس غزات   إف دار /مدػرا 1691/اتدػي ددجػاكز  اف كاز
 كهي:ات م   تبيت أق اـ الدؼ حكتها د ا  م   أفني ته ك مرب ا

كمػػػدا ؿ ات اعػػػات  داراتف اتيػػػات اا ا ػػػي  تػػػ ددػػػكزع حكتػػػ   2/ ـ271/ د م ػػػاح اتفنػػػا  اترئي ػػػي تلػػػدار اتػػػذم دبلػػػ 
 كاإيكاف

 ا ػػدطراؽ عػػف اتبيػػت مػػي غػػرؼ اتحرملػػؾ كهػػي من زتػػ  دلدػػؼ حكتػػ  2/ ـ111/  اتػػذم دبلػػ  م ػػاحد اتحرملػػؾ  فنػػا 
 تها  اص

 غرؼ ات دـ كاتمطبخ كاتم دكدعات . يلدؼ حكت   2/ ـ65/  اتذم دبل  م احد ات دملؾ  فنا 

 ات ربات كا طب  تل يؿ .ايكانا نبيرا تحفظ كصيان   كيلحؽ ب  2/ ـ65/  اتذم دبل  م احد  ق ـ اال طبؿ فنا 

 ؤمف اتد كؿ إتى ق ـ ات ميـ كم دكدع اتمحركقات.كي 2/ ـ 31اتذم دبل  م احد  / اتحماـ فنا  

% أم أنها دح ػؽ اتن ػب  اتطبي يػ  اتمريحػ  نم ظػـ 31كبذتؾ ينكف ن ب  اتباحات ات ماكي  في هذا اتبيت دزيد عف 
 بيكت مدين  حلب.

مدصػل   تا أف أق ػاـ اتبيػعلمػات اص مف ات ارج اذ يحيط باتبيت ف ف  شػكارع ف  كتنؿ ق ـ مف هذ  ااق اـ مد ل 
 مي ب عها مف اتدا ؿ .

كؿ كطػػابؽ ا اتغػػرؼ كاتف اتيػػات هػػي اتطػػابؽ اارعػػي كاتطػػابؽ ااعليهػػعلػػى أرب ػػ  منا ػػيب ددػػكزع  داراتػػ د ػػـك هػػذ 
 أجزا  اتبيت . أحدأعلى اتطابؽ ااكؿ في ات بك كطابؽ اتمغارة إعاف  إتى اتمربي اتذم يكجد 
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 ااتفريػػػدة ف كقػػػد نشػػػفت أعمػػػاؿ اتدػػػرميـ فػػػي هػػػذا اتبيػػػت إتػػػى دلػػػكيف ب ػػػض ز ارفهػػػ ابز ارفهػػػ  غنيػػػ اتػػػدار د دبػػػر هػػػذ 
زينػت  (ات جمػي كاتنبػادي) لكحػات فنيػ   اتػدار بجػدراف كأ ػ ؼ هػذف كقػد شػغلت دلبي ها باتذهب ات اتص  كات شبي  

 . ( 51) مف حنـ كأمفاؿ كأش ار كقرا ات مف ندب  ماكي م دمدة بندابات م دلف  

 الوصف اإلنشائي : -د

 بغنى ات ناصر االنشائي  اتشاقكتي  كااف ي   ااتدار عف غيره  دميز هذد

ذات  ػمانات نبيػرة دصػؿ إتػى  الجادرانك. حجري  م دمرة ذات م اطي نبيرة م ػدمرة دحػت نػؿ اتجػدراف فاألساسات
/ ػػـ ف كقػػد ا ػػد دـ نظػػاـ اابلػػؽ فػػي ب عػػها إعػػفا  تم ػػ  جمػػاؿ علػػى اتكاجهػػات اتدا ليػػ  ف كد دبػػر اتمكنػػ  81/

اتنل ػػي  هػػي اتػػرابط بػػيف حجػػارة اتكاجهػػات ف كتنػػف دػػـ تحػػظ رابػػط آ ػػر فػػي ب ػػض اتكاجهػػات كهػػك اترصػػاص بشػػنؿ 
 صفائ .

ف فػػي أجػػزا  اتػػدار ف نأعمػػدة اتحمػػػاـ ت اتديجػػاف كات كاعػػد اتمزرنشػػ  ددػػكزعاتمنحكنػػ  ذااألعماادة هنػػاؾ ات ديػػد مػػف  
 كأعمدة مظ ت ات ربات في ق ـ اإ طبؿ .

في هذا اتبيت مدنكع  ف غاتبي  أ  ؼ اتغرؼ في اتطابؽ اارعي هي مف اتحجر ف ظهرت بشػنؿ  ػريرم  األسقف
أك بشػػنؿ غمػػس مدصػػاتب فأمػػا أ ػػ ؼ اتطػػابؽ ااكؿ فم ظمهػػا مػػف ات شػػب اتمبػػرـك ف كقػػد ن ػػيت جػػدراف كأ ػػ ؼ 

اترقبػ  اتحاكيػ  علػى أمػا ات بػاب فدغطػي م ظػـ أ ػط  اتبيػت حيػث دظهػر قبػ  ات اعػ  ذات  م ظـ اتغرؼ بات شبيات
ف يليها  م   قباب د لك ق ـ اتحماـ دزينها ات ميريات ف نمػا أف اتحدافػ  قػد طاتػت انشػا  اتبيػت ف  ةافندي عشرة نافذ

 .دـ د  يؼ احدل ات اعات اتدي انهار   فهاحيث اذ نرل   فا بيدكنيا 

مدنكع  منها اتمػدبب كاتمهػبط كاتنصػؼ دائػرم ف حيػث بػرع اتم مػارم فػي ا ديػار مػا ينا ػب  بح ػب اتفػراغ  األقواس
 كاتكظيف  عمن .

 ااطكؿ في منط   اتجديدة كهك بحات  انشائي   يئ . د/ ـ ي 13اتذم يمدد بطكؿ /الخشبي الكشك 

مػػا نػػاف درجػػا ظفريػػا ف  هػػاظهػػرت بأشػػناؿ مد ػػددة منهػػا مػػا هػػك بػػردة كاحػػدة ف كبػػردديف كبػػف ث ردات ف كمن األدراج
 ؿ على قكس.مكآ ر مح

 

 
                                                           

50
 ( الباحث من خالل فترات العمل فً الموقع . (
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 ممكية العقار: - ه

ف اغػ ؽ اتمػدا ؿ بينهػإدػـ ك إتػى  م ػ  مػ ؾ ف ا ػدص نػؿ مػنهـ ب  ػـ  يدأتؼ اتدار مف  م   أق اـ د كد ملنيػدهـ
 :ي رض اتجدكؿ اتداتي نؿ ق ـ كملنيد  ك 

 مساحتو القسم
 ( 2) م

 وظيفتو الحالية ممكيتو

 قيد اتدأهيؿ تينكف مدحؼ ذانرة حلب مديري  آفار كمداحؼ حلب 761 اترئي ي
 قيد اتدأهيؿ تينكف مدحؼ ذانرة حلب مديري  آفار كمداحؼ حلب 151 اتحرملؾ
  نف ت ائل  ف يرة  اص  281 ات دملؾ
 كرش  صياغ  ملني   اص  335 اإ طبؿ
 قيد اتدأهيؿ تينكف مدحؼ ذانرة حلب مديري  آفار كمداحؼ حلب 165 اتحماـ

 عمؿ اتباحث– ( أق اـ بيت غزات  كملنيادها8جدكؿ رقـ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2111 عد   اتباحث -مف بيت غزات  صكر (  41شنؿ رقـ )
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 المخططات : –و

 ( 51)بيت غزات  اتم ماري  ت م ططاتات(  41شنؿ رقـ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتم  ط ااف ي تمن كب اتطابؽ اارعي 

 

 

                                                           
51

 /2010( رسم وتوثٌق الباحث / (
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 اتم  ط ااف ي تمن كب اتطابؽ ااكؿ

 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 طابؽ ات بكاتم  ط ااف ي تمن كب 

 

 

 

 

 

المساااااااااااااقط األفقاااااااااااااي 
 لمنسوب المحر
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 تمن كب اتطابؽ اتنصاصياتم  ط ااف ي 

 

 

 

 

المساااااااقط األفقاااااااي لطاااااااابق 
  السط 
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 اتم اطي كاتكاجهات اتدا لي 
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 اتم اطي كاتكاجهات اتدا لي  كاتكاجه  اترئي ي  ات ارجي 
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 تأىيل المتحف :    -4-3
  يدـ دأهيؿ اتمدحؼ كفؽ اتذكانر اتداتي  تمدين  حلب :

 اتذانرة اتديني  ك االجدماعي  . -4   كاتجغرافي  .اتذانرة اتطبي ي   -1

 اتذانرة اتف افي  كاتفنري  كاادبي  . -5   اتذانرة اتداري ي  كات يا ي  . -2

 اتذانرة ات مراني  . -6   اتذانرة االقدصاديػػػػػػػػػػػػػ  . -3

 حلب .مدين  باإعاف  تلذانرة اترائدة ف كاتدي  دعـ اتركاد كأكائؿ ما ظهر في 

    منيجية العمل : -4-4
 درميـ اتبنا  عبر عدة مشاريي درميمي  مد ح   كفؽ منهجي  عمؿ م د بلي  ك ط  زمني  محددة . -1

دأهيػػؿ اتمكقػػي كدكظيفػػ  نمدحػػؼ ي ػػدـ جميػػي شػػرائ  اتمجدمػػي اتمحلػػي كات ربػػي كاتغربػػي ف تينػػكف صػػرحا ف افيػػا  -2
 تل ياح  كاتباحفيف مف م دلؼ اتفئات .

اتدجديػػد اتمدنػػرر تلمدحػػؼ  تنػػي ال ينػػكف مدحفػػا جامػػدا بػػؿ علػػى ات نػػس إمنانيػػ  د ػػليط ااعػػكا  علػػى فدػػرات   -3
 داري ي  أطكؿ ) بد ا مف ااحدث إتى ااقدـ (.

كهػػذا اتبنػػد  -اتصػػيان  اتدكريػػ  تلمدحػػؼ  كمػػا يحداجػػ  اتمبنػػى مػػف دػػد  ت طارئػػ  ك ػػري   فػػي ب ػػض ااحيػػاف   -4
 شاريي اتمنفذة على اترغـ مف أهميد   دفد د  ات ديد مف اتم

 :ترميم البنا  وفق منيجية عمل مستقبمية وخطة زمنية محددة -4-4-1

 دمت أعماؿ درميـ بيت غزات  عبر عدة مشاريي درميمي  مد ح   نكردها على ح ب داريخ اتدرميـ :

 تضمنت : مشاري  مختمفة ومتنوعة هات طاب  إسعافي لممحافظة عمى البيت  2006قبل عام 

 أعماؿ صب   ؼ تل اع  اتشدكي  عكعا عف ات  ؼ ااصلي اتمف كد .  -

 أعماؿ عزؿ اا طح  تمني د ربات اتميا  .  -

 صب أ  ؼ بيدكني  مي اتمحافظ  على اا  ؼ ات شبي  بشنؿ دزيني. -

 درميـ جزئي تب ض ات شبيات كفؽ ات برات كاإمنانيات اتمدكفرة في ذتؾ اتكقت .  -

 أعماؿ زري   حلبي  د ليدي  كب ط تب ض اتغرؼ   -
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 عد   اتباحث – 2116غزات  قبؿ عاـ دار ( صكر مف أعماؿ اتدد ؿ في 42شنؿ رقـ ) 

 حمب عاصمة الثقافة اإلس مية :  2006عام 

 د ليط ااعكا  على اتم اتـ اتف افي  بدجهيز عشرة مكاقي أفري  تلزكار ناف بيت غزات  أحدها .  -

ننليزيػػػ  تلد ريػػػؼ بأهميػػػ  اتمكقػػػي كاتمشػػػاريي اتمنفػػػذة عػػػف اتمكقػػػي باتلغػػػ  ات ربيػػػ  كاإ تكحػػػات دالتػػػ دجهيػػػز   -
 كاتم درح  في  .

 فد  اتمكقي تلزكار طيل  أياـ االحدفاتي   .  -

 

 

 

 

 2116 عد   اتباحث –غزات   د ريؼ بدار (43شنؿ رقـ ) 
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 البد  الفعمي بالعمل :  2007عام 

 .اتمدحؼ حداثإ/ ب166على دنفيذ معمكف اتمر ـك /دجهيز نادر ر مي تل مؿ  -

 عمؿ كرش  عمؿ باتد اكف مي ط ب نلي  اتهند   اتم ماري  . -

–م ػػاقط  –بر ػػـ م ططػػات م ماريػػ   -اتجػػز  ذك ملنيػػ  مديريػػ  آفػػار كمدػػاحؼ حلػػب  – دكفيػػؽ اتبيػػت  -
عمػػػؿ بركشػػػكرات  ػػػياحي  د ػػػرؼ بأهميػػػ  اتجديػػػدة  -ب ػػػض اتدفصػػػي ت اتحجريػػػ    -كاجهػػػات   –م ػػػاطي 

 كأهمي  بيت غزات  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ( 44شنؿ رقـ )  

دكفيؽ  -عف بيت غزات  دتيؿ
 عمؿ اتباحث–اتمكقي 

         2007 
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 تنفيه مشروع ترميم شمل :  2008عام 

 أعماؿ ب ط  تب ض اتغرؼ كااقبي . -2    أعماؿ زري   نل ي  .  -1

 أعماؿ درميمي  م دلف  ذات طابي إ  افي .  -3

 إعداد مشركع درميمي مدنامؿ تلمكقي بشنؿ عاـ  -

 اتدن يؽ مي محافظ  حلب تد صيص اتمكقي بمنح  درميمي   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عد   اتباحث – 2118( مشركع درميـ 45شنؿ رقـ ) 
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 ليرة سورية: 20.000.000مشروع ترميم شامل لمخشب  بكمفة   2009عام 

   :اال د داد ال د باؿ مشركع درميـ ات شب باتد اكف مي اتمحافظ   تيشمؿ -

 جدراف  . –درميـ ناف  ات شبيات في اتبيت أ  ؼ  *

 اتمظل  أعلى اإيكاف . –درميـ اتطيكاف  *

 أعماؿ زري   حلبي  د ليدي  –أعماؿ عزؿ  -أعماؿ نهربائي    –اتبني  اتدحدي   لؼ ات شبيات *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عد   اتباحث – 2119( مشركع درميـ 46شنؿ رقـ ) 

 عمى أساس هلك تم وض  الدراسات ال زمة لعممية التأىيل حيث شممت :

اتبنيػػػ   ك أعمػػػاؿ ات ػػػزؿ ك درميميػػػ  ك انشػػػائي ك  اتهند ػػػي  : مػػػف نافػػػ  اإ دصاصػػػات نهربائيػػػ اتدرا ػػػات  -1
 اتدحدي .

 ـ ات شب ف كددعمف آتي  ات مؿ كاتمكاد اتم د دم  كطرؽ ا د دامها.ياتدرا ات اتفني  : درم -2
دػػػرميـ  ػػػ ؿ زيػػػارات ميدانيػػػ  ت صػػػر ات ظػػػـ بحمػػػاة ف اتم مػػػؿ اتفنػػػي ت اتد ػػػرؼ علػػػى مشػػػاريي مشػػػابه : مػػػف -3

 ات شبيات في دمشؽ.
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 .%61تلدن يؽ بيف اتجانب ات كرم كاتجانب اتدرني اتممكؿ تلمشركع بن ب  دن ي ات إداري  :  -4
 كانت إيجابيات مرحمة الدراسة تكمن في : -

 إنها  مرحل  اتدرا ات نامل    ؿ فدرة ف ف  أشهر. - أ
 اتمداب   اتيكمي  كدكفيؽ مراحؿ ات مؿ. - ب

 
 الدراسة فقد شممت :أما سمبيات مرحمة  -

اتمػػراد ا ػػد دامها تم رفػػ  مػػدل دأفيرادهػػا اتجانبيػػ  ف كم رفػػ  افد ػػرت اتدرا ػػ  عمػػؿ دجػػارب علػػى اتمػػكاد  - أ
 كدرج  تكف نؿ منها نكع ااتكاف 

ت ػػػدـ م رفػػػ  آتيػػػ  ات مػػػؿ علػػػى  –تػػػـ يػػػراع دػػػرميـ اتز ػػػارؼ اتجصػػػي  اتدػػػي ددميػػػز بهػػػا أقػػػكاس اتحمػػػاـ  - ب
 .درميمها

 

 فقد ركز عمى : الترميمأما مشروع 

نشػػائي  ػػي  ب ػػبب د ػػريبات ميػػا  إاتػػذم نػػاف بكعػػي اتجػػدراف  حػػدأعػػادة بنػػا  از فػػؾ ك نشػػائي  : إم اتجػػات  -1
 قص مف ب ض اتجدراف ا دنماؿ اتنا –اامطار كميا  اتمجركر إتى أ ا اد  عبر فدرات طكيل 

 .نشا   دمات صحي  تلمكقي ب د دأهيل  إ حلكؿ دصميمي  :  -2
مػػف أجػػؿ اال ػػدفادة منهػػا  دمديػػدات نهربائيػػ   لػػؼ  شػػبيات اتجػػدراف كدحػػت اارعػػياتأعمػػاؿ نهربائيػػ  :  -3

 في عمؿ اتدأهيؿ اتمدحفي
كقػػػد دػػػـ اتدحػػػدث عػػػف مراحػػػؿ اتدػػػرميـ  دػػػرميـ نافػػػ  ات شػػػب اتػػػذم يدميػػػز بػػػ  هػػػذا اتمكقػػػيدرميمػػػات فنيػػػ  :  -4

 باتدفصيؿ في ملحؽ هذا اتبحث.
 

 كانت إيجابيات مرحمة الترميم تكمن في : -
 عاـ نامؿ. –اتزمني اتمحدد تهذا اتمشركع اتد يد باتبرنامه  - أ
 . -نمكذجي  –د دبر اتدرا   جيدة جدا كمفصل  بشنؿ نامؿ  - ب

 
 أما سمبيات مرحمة الدراسة فقد شممت : -

 . نانت مداب   ااعماؿ اتفني  ع يف  ب بب ب د اتنادر اتفني اتمراقب عف مكقي ات مؿ - أ
 دارم كعدـ إتماـ اتجانب اتممكؿ بذتؾإدأ ير في اتدمكيؿ ب بب ركديف  - ب
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 تأىيل الموق  وتوظيفو كمتحف. -4-4-2

ف ي دـ جميي شرائ  اتمجدمي اتمحلي كات ربي كاتغربي ف تينكف صرحا ف افيػا تل ػياح  كاتبػاحفيف مػف م دلػؼ اتفئػاتت
 نط ؽ مف   تها في عملي  اتدأهيؿ اتمدحفي هي:مجمكع  مف اا س اتدي  يدـ اال هناؾ

 اتفراغػػات كاتغػػرؼ م ظػػـنفػػر مػػف م ػػار  ػػياحي دا ػػؿ اتبيػػت يمػػر علػػى أدػػـ اقدػػراح  : اتم ػػار ات ػػياحي -1
 بأغلب اتمنا يب

 كانر عف طريؽ كرشات عمؿ م دلف ذدـ دحديد نكع ات : دحديد نكع اتذكانر اتدي  يدـ عرعها -2
 ػػاح  اتغرفػػ  كقيمدهػػا دػػـ اقدػػراح دكزيػػي اتف اتيػػات علػػى اتغػػرؼ بح ػػب م:  دكزيػػي اتف اتيػػات علػػى اتفراغػػات -3

 اتفني 
ف االعدمػػاد علػػى أحػػدث اال ػػدفادة مػػف نػػؿ دفاصػػيؿ اتبيػػت كد ػػ يرها ت دمػػ  فنػػرة ات ػػرض :  آتيػػ  ات ػػرض -4

 اتد نيات كاتدجهيزات اتحديف  إظهار فنرة اتم ركعات.
 

 إيجابيات مرحمة التأىيل تكمن في : -
تكعػػي عمػػؿ عػػدة كرشػػات عمػػؿ علػػى م ػػدكل مجمكعػػ  مػػف نبػػار اتندػػاب كاتمف فػػيف فػػي مدينػػ  حلػػب   - أ

 كتي عف قيم  اتم ركعات .آتي  ات مؿ كاتدصكر اا
أ ػػػفؿ اال ػػػدفادة مػػػف مشػػػركع اتدػػػرميـ فػػػي عمػػػؿ نافػػػ  اتدمديػػػدات كاتبنػػػى اتدحديػػػ  كا فائهػػػا بشػػػنؿ فنػػػي  - ب

 تنامؿ .اارعيات ك لؼ  شبيات اتجدراف اتدي دـ فنها با
 

 أما سمبيات مرحمة التأىيل فتكمن في : -
نما دـ االعدماد على اقدراحات كأفنار - أ  تـ يدـ عمؿ درا ات نامل  كدفصيلي  تلدأهيؿ كاز
ت مليػػػ  اتدأهيػػػؿ ف كباتدػػػاتي ال يكجػػػد برنػػػامه زمنػػػي يعػػػبط االندهػػػا  مػػػف هػػػذ  ال يكجػػػد دمكيػػػؿ نػػػاؼ  - ب

 ات ملي .

 .التجديد المتكرر لممتحف  -4-4-3

ال ينكف مدحفا جامدا بؿ على ات نػس إمنانيػ  د ػليط ااعػكا  علػى فدػرات  داري يػ  أطػكؿ ) بػد ا تني  
 .مف ااحدث إتى ااقدـ(
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كذتؾ عف طريؽ اال د ان  بشاشات ت رض أف ـ كفائ ي  ددناكؿ مكعكع اتػذانرة علػى م دلػؼ أنكاعهػا مػي 
ؿ أنػكاع اتػذكانر. كيحدػاج ذتػؾ إتػى ميزانيػ  يػدـ امناني  دطكير هذ  ااف ـ كدحديفها ف اك دغييرهػا تدشػمؿ نػ

نما دـ اقدراح ذتؾ ف ط .  دحديدها الحؽف تـ يدـ ات مؿ على هذا اتبند ب د كاز

 .الصيانة الدورية لممتحف  -4-4-4

كهذا اتبند دفد د  ات ديػد مػف اتمشػاريي اتمنفػذة  -كما يحداج  اتمبنى مف دد  ت طارئ  ك ري   في ب ض ااحياف  
كذتػؾ عػف طريػؽ صػرؼ ميزانيػ  دكريػ  بشػنؿ  ػنكم مػف أجػؿ نػؿ مػا يحداجػ  اتمكقػي مػف ف  اترغـ مف أهميد على 

صػيان  تبنيدػ  اتم ماريػ  أك فرشػػ  اتػكظيفي تيب ػى دائمػػا بصػكرة جميلػ  نكنػػ   ي ػد طب عػددا البػػأس بػ  مػف ات ػػياح 
 مف دا ؿ ك ارج اتبلد.

 النتيجة: 

طػػ ع  ػػدفادة مػػف ات بػػرات كاتنفػػا ات كاالعلػػى صػػ يد اتدطبيػػؽ حيػػث دػػـ االي دبػػر هػػذا ات مػػؿ مػػف ااعمػػاؿ اتجديػػدة 
علػػى مشػػاريي  ػػاب   عاتميػػ  كمحليػػ  ف كأ ػػذ ذتػػؾ ب ػػيف االعدبػػار عػػمف برنػػامه زمنػػي محػػدد ف تػػذتؾ د دبػػر بدايػػ  

 ااعماؿ اتدي اندهت جيدة كتها ات ديد مف اإيجابيات مفؿ:

 أكال: على ص يد اتدرا ات :

كجهػكد ف  نها  اتدرا   اتدرميم  بشنؿ كاع  كمفصؿ كعمػؿ برنػامه زمنػي تدن ػي هاإنانت هناؾ جهكد كاعح  في 
 اداري  في دأميف منح  درميمي  كات ياـ باتدن يؽ   ؿ ناف  مراحؿ ات مؿ

 فانيا : على ص يد ات برات كاتنفا ات :

كذتػؾ عػف طريػؽ  كاتمداب ػ  أك مػف قبػؿ اتنػادر اتمنفػذ قبػ ا ديار ات برات كاتنفا ات اتجيدة  كا  مػف نػادر اتمرادـ  
شػدراطات اتدػي دعػبط عمليػ  نجػاح اتمد هػد اتػذم  ػينفذ هػذ  ات ديد مف االكدـ كعي  -قص  اننم -عرض ات مؿ 

 .ااعماؿ

 فاتفا : على ص يد م دكل اتدنفيذ: 

 اتمحدد تمرحل  اتدرميـناف اتدنفيذ على  كي  عاتي  كمطابؽ تلدرا ات كعمف اتبرنامه اتزمني 

 :   أما سمبيات العمل فيي

  اص   درا   اتدأهيؿ اتمدحفي فهي غير مكجكدة –تـ دند  نؿ اتدرا ات  قبؿ اتبد  بات مؿ  -1
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 ال يكجد دمكيؿ نافي يغطي مرحل  اتدأهيؿ  -2
نما اقدصر على اتجز   -3  كاتمداحؼ مديري  اآفارت  دملني ات ائدتـ يدـ ات مؿ على دأهيؿ نامؿ بيت غزات  كاز
 ا في ع ؼ اتمشركع فنيا كأفر على اتبرنامه اتزمني ت بب د اتنادر اتفني عف مدين  حلب ناف  ب -4
 أهمؿ اتفريؽ اتدارس ب ض اتنكاحي اتدرميمي  ب بب عيؽ اتكقت ف كعدـ كجكد اتنفا ات اتمنا ب  -5

 تكح  اتفري ؾ ( –) اتز ارؼ اتجصي  

 :اقتراحات الباحث في موق  بيت غزالة  -4-5
ف فبيػػت غزاتػػ  هػػك بيػػت بيػػت غزاتػػ  ب ػػد ن ػػؿ شػػاغلي ااق ػػاـ اا ػػرل أق ػػاـ دك ػػ   اتمشػػركع تيعػػـ نافػػ   -

مدنامؿ اليمنػف د  ػيم  ف كاتكظيفػ  اتم دػارة ت مليػ  إعػادةة اتدأهيػؿ ددطلػب ات ديػد مػف اتغػرؼ كاتم ػاحات كال  ػيما 
 .بكجكد  طط تدك ي اتفنرة كدطكيرها عبر  نكات اال دفمار

 
 تدشمؿ : عملي  اتدأهيؿ اتمدحفي على م دكل نامؿ م احات اتبيت كنامؿ منا يب درا    -
 

االند ػاؿ عبػر م دلػػؼ اتمنا ػيب مػػف  ػ ؿ أق ػػاـ اتبيػت ناملػ  بػػاقدراح م ػارات  ػػياحي  مد ػددة د ػػدـ  - أ
شػػرائ  م دلفػػ  ف كي ػػاعد فػػػي ذتػػؾ أبػػكاب كمػػػدا ؿ اتبيػػت اتمد ػػددة فػػػي ا دصػػار ب ػػض اتم ػػػارات ف 

 اآ ر.كدطكيؿ ب عها 
مػػدل اتػػذكانر اتدػػي  ػػيدـ عرعػػها كاعػػاف  اتد نيػػات اتم دلفػػ  علػػى نػػؿ ذانػػرة ندزكيػػد نػػؿ اتدك ػػي فػػي   - ب

منهػػا بشاشػػ  عػػرض ف د ػػرض فيلمػػا  ػػري ا يدنػػاكؿ دلػػؾ اتػػذانرة ف كيػػدـ دجديػػد هػػذا اتفػػيلـ بػػيف نػػؿ حػػيف 
  ر.آك 

م ػػػاح  كعػػػدد اتفراغػػػات  امنانيػػػ  دكزيػػػي اتف اتيػػػات علػػػى اتفراغػػػات بشػػػنؿ أمفػػػؿ فػػػي حػػػاؿ دػػػـ زيػػػادة  -جػػػػػ
 اتم دفمرة تل رض.

امنانيػػ  دػػكفير ب ػػض ات ػػدمات اتدػػي يحداجهػػا اتمدحػػؼ كاتدػػي اليمنػػف دأمينهػػا ب ػػهكت  فػػي حػػاؿ نانػػت  -د
م ػػػاحد  صػػػغيرة ف نغػػػرؼ اتم ػػػدكدعات كغػػػرؼ اتصػػػيان  كمكتػػػدة اتنهربػػػا  كغػػػرؼ اتنندػػػركؿ كاتمراقبػػػ  ف 

 اتم دمرة اتدي يفدرض أف دنكف في اتمكقي .إعاف  إتى غرؼ تلدرا ات كاتمداب   اتهند ي  

اعدماد اتد نيات كاتدجهيزات اتحديف  في عمليػ  ات ػرض انهػا د ػاهـ فػي ايصػاؿ اتفنػرة بأفعػؿ طري ػ   -هػ
كأ رع كقت ف كيمنف دمكي  ب ض مظاهر اتحداف  أك ا فائها عػف طريػؽ دلبي ػها بمػكاد د ليديػ  أك ا فائهػا 

 عمف مفركشات افري  .
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 اتدي قاـ اتباحث بد يلها إعطا  طابي كاق ي على طري   ات رض: اتد يلي ي عرض تب ض اتصكر كفيما يل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رام  دهن (/نلي  اتفنكف اتجميل /جام   حلب ) – ت ملي  اتدأهيؿ اتمدحفيمناظير افدراعي  (47شنؿ رقـ ) 
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 : نتائجال -
عػػادة إا ػػد  ص مجمكعػػ  مػػف اتندػػائه اتدػػي د بػػر عػػف كاقػػي ات مػػؿ فػػي عمليػػ   يمنػػفمػػف  ػػ ؿ هػػذا اتبحػػث 

 :عدة م دكياتحلب ات ديم  كاتدي دـ دصنيفها على  مدين  دأهيؿ اتمباني اتداري ي  في
 . د طيطياتم دكل ات -1
 .اتم دكل اتم مارم -2
 .اإنشائياتم دكل  -3
 . تم دكل اتكظيفيا -4
 .يم دكل اتدشري ات -5

 : تخطيطيالمستوى الأوال : 

 دفادة مػف اتحلػكؿ اتد طيطيػ  إعادة دأهيل  ناال ملي  اتمزايا عند ا ديار مبنى داري ي ت يجب مراعاة ب ض - أ
اتمدكفرة في مدين  حلب ات ديمػ  قػدر اإمنػاف تصػات  اتمبنػى اتم دػار ف نػأف ينػكف قريبػا ف ك ػهؿ اتكصػكؿ 

   . ف ....   يارات قريب بشنؿ جيد ف كجكد مكاقؼ مدكفرة مناني  د ديم  از إتي  ف ك 
 ػي (  -ك ػط –)جيػد  ت عند ا ديار مبنى أفرم إعادة دأهيل  يجب اا ذ ب يف اإعدبار اتحات  اتفيزيائي   - ب

دنلػؼ مػف اتناحيػ  اتماديػ  أنفػر مػف يائيػ  ات ػيئ  اف عمليػ  درميمهػا بد اد عف اتمباني ذات اتحاتػ  اتفيز كاال
 اإنشائي  اتجيدة إعادة دأهيل  .ع ؼ ما يدنلف  اتبيت ذك اتحات  

  د دلػػؼ عمليػػ  اتدأهيػػؿ تلمبنػػى اتدػػاري ي بػػا د ؼ اتحػػي ات ػػنني اتػػذم ي ػػي اتمبنػػى فيػػ  ف فلنػػؿ حػػي طبي ػػ -جػػػ
ندبػا  عنػد عمليػ  إعػادة دأهيػؿ اتمبػاني اتداري يػ  إتػى طبي ػ  ف تػذتؾ يجػب االاتحػي اآ ػرطبي ػ  د دلؼ عػف 

 . -جدماعي تلمنط  مراعاة اتكعي اال – كمدل د بؿ  ناف اتحي تها اص  في اتكظائؼ اتجديدة ف اتحي 

فإف مشركع إعػادة اتدأهيػؿ م ػرض تلفشػؿ ف اف أم عدـ إعطا  اتحؿ اتد طيطي تلن يه ات مراني اهدماما جيدا إف 
 .بشنؿ مباشر  ب  كمدصؿ ب  ن يه اتمحيطمبنى هك جز  مف ات

 :عمى المستوى المعماريثانيا : 

عنػد ات يػاـ بإعػادة دأهيػؿ أم مبنػى دػاري ي ف نمػا  جهػات اتم نيػ كاتعكابط اتدي دعػ ها ات مراعاة اتنظـ - أ
يجب حماي  هذا اتمبنى مف أي  م اتفات قد ي ـك اتب ض بها في اتفدرة اتدي د  ب إنهػا  مرحلػ  اتدرا ػ  
كاتدنفيػذ ف كيػدـ ذتػؾ مػف  ػ ؿ كعػي ع كبػات صػارم  بحػؽ اتم ػاتفيف  ػكا  أنػاف اتمهنػدس اتػػدارس أك 

 اتمنفذ أك صاحب اتمبنى ...
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 ػ  اتد ػديـ عػمف اتمبنػى كذتػػؾ بدجميػي عناصػر ات دمػ  فػي ن طػػ  كاحػدة كاعدمػاد اتد ػديـ اتشػػاقكتي درا - ب
ف أم عػػدـ فصػػؿ كدكزيػػي هػػذ  ات ناصػػر بشػػنؿ عشػػكائي اف هػػذا اتدكزيػػي  مصػػ د د ػػديميعػػف طريػػؽ 

يص ب مف عملي  اتد ديـ ف نما يجب فصؿ مدا ؿ اتزكار عف مدا ؿ ات دم  إمػا باتمنػاف أك باتزمػاف 
 بحيث ي د دـ نفس اتمد ؿ تلزكار كات امليف كتنف في فدرات زمني  م دلف . ف 

حيث ي ػـك اتمصػمـ بدليػ  حاجػ  اتجهػات  در يصي اتن ص في اتدرا ات اتدفصيلي  غير عركرة ا دنماؿ ات -ج
اتدر يصي  مف ا دنماؿ ناف  اتدرا ػات ف اتدػي دنػكف غيػر مفصػل  تنامػؿ أجػزا  اتمبنػى كدفاصػيل  باتشػنؿ 
اتمفاتي الدمػاـ ات مػؿ ف تػذتؾ يجػب ااهدمػاـ بنػؿ اتدرا ػات اتدفصػيليل  كتنػؿ جػز  فػي اتمبنػى اتمػراد إعػادة 

 دأهيل  .

حدػػى ب ػػػد  –تنافػػػ  ااعمػػاؿ فيػػ   تلمكقػػي -تمشػػارييفػػي غاتبيػػ  ا – رميـ مدناملػػػ كجػػكد اعػػبارة دػػ عػػركرة  -د
اتدأهيػػؿ ف كذتػػؾ مػػف أجػػؿ تحػػظ إعػػادة ف كم ارنػػ  قبػػؿ كب ػػد عمليػػ  اتدػػرميـ كعمليػػ   ندهػػا  مػػف ااعمػػاؿاال

 ات فرات كاا طا  إمناني  اإ دفادة منها في دجارب الح  .

حيػػث يدػػرؾ غاتبػػا اتمكعػػي مردبطػػا باتدمكيػػؿ ف ي ػػدمر ات مػػؿ  تلدنفيػػذكجػػكد برنػػامه زمنػػي  مدنامػػؿ عػػركرة  -هػػػ
 با دمرار اتدمكيؿ كيدكقؼ بدكقف  .

 

 ثالثا : عمى المستوى اإلنشائي :

باجدهػادات ش صػي  ف أك نمػا يػرا  اتمنفػذ منا ػبا ف اف اتد امػؿ مػي  عدـ ا ديار مكاد اتبنا  كمكاد اتدرميـ  - أ
عػدـ ظهػكر اتمبنػى  تعػماف كذتؾ فمحليا مبنيا على درا ات كدجارب عاتمي اتمباني اتداري ي  يدطلب رأيا 

ف ػاد هكيدػ  إاف ذتػؾ  ي ػاهـ فػي  –كاف نانػت ملبيػ  تلحاجػ   –بشنؿ شاذ عف محيط  بمػكاد تػـ د ػد دـ 
 اتداري ي  .

دأهيلهػا ف دحدػاج  عملي  إعػادة ف حيث أف اتمباني اتداري ي  كب د ندها  مف اتدنفيذهدماـ باتصيان  ب د االاال - ب
ندها  عملي  اتدأهيؿ كذتػؾ تلحػظ مػدل ا كال  يما باتفدرات ااكتى ب د اإتى صيان  دكري  عف طريؽ مراقبده

د بػػؿ هػػذا اتمبنػػى اتدػػاري ي تمػػا أعػػيؼ عليػػ  مػػف مػػكاد كد نيػػات حديفػػ ف إمنانيػػ  اتدػػد ؿ باتكقػػت اتمنا ػػب 
 كطاب  .نشائي  اتبيت مف مشانؿ م د بلي  قد دؤفر على إ  كفا
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 : ثالثا : المستوى الوظيفي

ا ديار كظيف  دػد ئـ مػي قيمػ  اتمبنػى اتداري يػ  كاتفنيػ  ف كاالبد ػاد عػف اتكظػائؼ اتدػي ال ددماشػى مػي  - أ
ف حيث أف اتكظائؼ ذات اتصبغ  ات امػ  كات ػياحي  ) اتمدػاحؼ كحجم اتحات  اتفيزيائي  اتراهن  تلمبنى 

  نني ت ائل  كاحػدة إتػى مبنػى عػاـف مبنى مف دارتدحكؿ ا... إتخ(  -اتم ارض  –اتمرانز اتف افي   –
 .ف بينما يمنف دحكيؿ دلؾ اتكظائؼ إتى اتمباني اانفر اد اعا.ي دفيد من  عام  اتش ب 

تهػـ ات ػدمات اتدػي  ا ديار كظيف  اتمبنى اتجديػدة علػى أ ػاس أف د ػدـ ات ػياح كأبنػا  اتمنط ػ  كدػؤمف - ب
بد ػػاد عػػف اتكظػػائؼ اتدػػي ال د ػػدـ  ػػكل طب ػػ  م ينػػ  مػػف اتمجدمػػي اف هػػذا اال ػػدفمار يحداجكنهػػا كاال

ف ناف ناجحا على اتمدل ات صير فإن   يفشؿ علػى اتمػدل اتطكيػؿ ف نمػا أف تإلعػ ـ اتمحلػي دكرا  كاز
ي ف اال إقباؿ اتزكار على اتمبنى اافرم اتم اد دكظيف  باإعاف  إتى اتدكر اتهاـ في اتدػركيه ات ػياح

 .تلمنط   

               ا ديار كظيف  دائم  تلمبنى علػى مػدار ات ػاـ صػيفا كشػدا ا ف أم أف ال دنػكف هػذ  اتكظيفػ  فصػلي  ذات  -ج       
 ا د داـ مؤقت تفدرة مف ات اـ ف كباتداتي حدكث حات  مف اترنكد طكاؿ اتفدرة اتباقي  .

 

 :يرابعا : عمى مستوى التشريع

اتدأهيػؿ فػي مدينػ  حلػب ات ديمػ  إعػادة قػديـ جػدا كال ي ػدـ أعمػاؿ انػ   كد دي دػ  قانكف اآفػاردطكير  - أ
بحاجػػ  إتػػى دطػػكير ف كدغيػػر ات ديػػد مػػف  زمػػف تػػـ ينػػف تلدأهيػػؿ فيػػ  م نػػىف فهػػكفػػي كذتػػؾ انػػ  كعػػي 

 بنكد  اتدي اليمنف دطبي ها
مػػف أجػػؿ كعػػي دشػػري ات  أنفػػر نفػػا ة دحدػػاج إتػػى  بػػرات فنيػػ  درا ػػ  اتدشػػري اتف كأعمػػاؿ اتلجػػافإف  - ب

ف كاالطػػ ع دنػكف أنفػػر شػمكتي  كمركنػػ  أك يمنػػف اال ػد ان  ب ػػرات أ ػرل عػػف طريػػؽ كرشػات ات مػػؿ 
 .على دجارب محلي  كعربي  كعاتمي  يدـ د ييمها

ؿ عػػاـ ف أك اقدصػػارها علػػى شػػنؿ مظلػػ  أك نشػػؾ أك بػػاب تمحػػؿ   بشػػن عػػ ؼ اتدشػػري ات اتدفصػػيلي  -جػػػ
د نيػػات كمػػكاد اتدػػرميـ فػػ  يكجػػد دفصػػيؿ بػػ  ف كال يكجػػد م ػػايير دعػػبط عمليػػ  دجػػارمف أمػػا فيمػػا ي ػػص 

 اتدأهيؿ.
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بشػػنؿ مػػف قبػػؿ ات ػلطات اافريػػ  علػى مشػػاريي اتدأهيػػؿ فػي مدينػػ  حلػب ات ديمػػ  مداب ػ  كمراقبػػ  اتدنفيػذ  -د
ـ مػػف كمنػػي اإجدهػػادات اتدػي دػػد بشػػنؿ أفعػؿة اتمػػراقبيف فنيػػا تينػكف ات مػػؿ  تزيػػادة نفػا اعػػاف ف أفعػؿ

 . قبؿ اتمنفذ

 

ستخداميا فاي عممياة إعاادة تأىيال المبااني التاريخياة ن هلك يمكن استنباط مجموعة من األسس والضوابط الم-
 في مدينة حمب القديمة وىي:

 اختيار المبنى التاريخي إلعادة تأىيمو :أوال: أسس وضوابط 

 :عكابط داري ي   -1
ف فمػف غيػر اتدأهيػؿيجب أف يحدكم اتمبنى على قيم  داري ي  كاعح  مف أجؿ نجاح عملي   - أ

 اتمجدم دأهيؿ مبنى حديث عمف ك ط قديـ كال يكجد مهارة في ذتؾ .
بد ػػاد عػػػف اتمبػػػاني اتمدهدمػػػ  كاتحديفػػػ  اف اتمبػػػاني اتمدهدمػػػ   ػػػدحداج إتػػػى جهػػػد درميمػػػي اال - ب

 تمطلكب.كمادم المناني  إعادة دأهيلها باتشنؿ ا
 عكابط م ماري  : -2

انػػ   ػػينكف غنيػػا ب يمػػ  اتفنيػػ   –كيفعػػؿ اتم ػػجؿ بذادػػ   – اأفريػػ أف ينػػكف اتمبنػػى م ػػج  - أ
 كاتجماتي  مما ي اعد على جماتي  ات مؿ عند إعادة دأهيل 

ا ديػػار اتمبنػػى ذك اتدصػػميـ اتمػػرف اتمنا ػػب تلكظيفػػ  اتجديػػدة اتم دػػارة تػػ  ف أم عػػدـ دأهيػػؿ  - ب
كظائؼ ددطلب م احات نبيرة .ف عنػدها يجػب دغييػر اتكظيفػ  اتم درحػ  أك اتمباني اتصغيرة ب
 دغيير اتمبنى .

كنػػػؿ مػػػا يد لػػػؽ بهػػػا مػػػف دجهيػػػزات كد نيػػػات  ا ػػػدي اب اتكظيفػػػ  اتجديػػػدةقػػػدرة اتمبنػػػى علػػػى  - ج
كعػػػػػدـ ا ػػػػػػد ماؿ  عػػػػػركري  ف دكف أف دػػػػػؤفر علػػػػػػى طبي ػػػػػ  اتمبنػػػػػػى ف أك دمػػػػػس بأصػػػػػػاتد  .

 اتم ركعات اتع م  في اتفراغات اتصغيرة اتحجـ.
 عكابط ا ديار اتمكقي : -3

اتكصػػكؿ إتيػػ  مػػف قبػػؿ ات ػػامليف فيػػ   ي ػػهؿيجػػب ا ديػػار مكقػػي اتمبنػػى اتمػػراد دأهيلػػ  بحيػػث  - أ
بد اد عف اازق  اتعي   كاتب يدة ف كعمؿ تكحات دالت  تلمكقي في حػاؿ قبؿ اتزكارف كاالكمف 

  يدا عف اتطريؽ اترئي ي.ناف اتمكقي ب
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إف تػـ –إمناني  د ديـ اتمبنى اتم اد دأهيل  كذتؾ بكصكؿ  ػيارة ات دمػ  اقػرب ن طػ  ممننػ   - ب
كاقدػػراح طري ػػ  تلد ػػديـ فػػي حػػاؿ نػػاف ات  ػػار ب يػػدا ف ن ربػػات مػػف نػػكع  -دنػػف تبػػاب اتمبنػػى

  اص أك ك يل  ن ؿ ب يط  الئ   بطبي   اتمنط   كات مؿ .
كظيفػ  ااصػلي  اتجػكار فػي حػاؿ دأهيػؿ اتمبنػى اتدػاري ي بكظيفػ  م اتفػ  تلاحدراـ  صكصي   - ج

تلن ػػيه ات مرانػػي . باالبد ػػاد عػػف اتكظػػائؼ اتدػػي دن ػػر مػػف  فػػي جدماعيػػ كمراعػػاة اتحيػػاة اال
 جدماعي  كدنكف  ببا إزعاج  نان .يبد  اال صكصي  اتحي كد درؽ درن

 عند عممية إعادة تأىيمو :ثانيا: أسس وضوابط العمل داخل  المبنى التاريخي 

 اتحفاظ على أصات  كطابي اتمبنى: -1
ات كاتدجهيػػػزات اتحديفػػػ  عليػػػ ف د ػػػاؿ اتد نيػػػإعػػػدـ دشػػػكي  اتمبنػػػى بنػػػؿ دفاصػػػيل   اصػػػ  عنػػػد  - أ

 عملي  إعادة دأهيل .   ؿ دفادة مف عناصر  باال
بد ػػاد ف عػػف طريػػؽ اال    تلن ػػيه اتم مػػارم مػػف حكتػػئ ػػاعػػدـ اتم ػػاس بأصػػات  اتمبنػػى أك اال - ب

نػرة ف د اعػ  عنهػا بحلػكؿ ب ػيط  د ػدـ فيلي  اتم يئ  تل مؿ كاتجػكار كاالعف اإعافات اتط
 اتدأهيؿ .

اتحفػػاظ علػػى اتن ػػيه اتم مػػارم كاحدرامػػ  ف فات بػػث ب نصػػر فػػي اتمبنػػى اتدػػاري ي قػػد ي ػػي   - ج
تنامػػػؿ اتن ػػػيه كيشػػػكه  ف كذتػػػؾ عػػػف طريػػػؽ دب ػػػيط اتحلػػػكؿ اتدػػػي د ػػػدـ فنػػػرة اتدأهيػػػؿ دكف 

 دشكي .
 اإعافات كاتحذؼ كاتد ديؿ على اتمبنى: -2

يجػب أف دنػكف م دكمػػ  إال فػي حػػاالت اعػطراري  جػػدا كدنػكف أقػػؿ مػا يمنػػف ف إال فػي حػػاؿ  - أ
طبي   اتمبنػى اتدػاري ي ف فينػكف حػذفها عػركرة عنػد عمليػ  إعػادة  فيكجكد عناصر طفيلي  

 اتدأهيؿ.
أك حذفػ  أك دغطيدػ  أك ن لػ  دكفيؽ ناف  مراحؿ ات مؿ كبشنؿ مفصؿ ك اص  مػا دػـ اعػافد   - ب

مػف منػػاف إتػػى آ ػر ف إمنانيػػ  ا ػػدرجاع  أك اظهػار  فػػي أم كقػػت ف تي ػكد اتمبنػػى اتدػػاري ي 
 إتى  ابؽ عهد .

حػػداث إعػػافد  ب ػػهكت  كمػػف دكف إدمػػت  زاتػػ  مػػاإعنػػد اتحاجػػ  إتػػى اإعػػاف  ف يجػػب مراعػػاة  - ج
يػدـ إال فػي حػاؿ نانػت عرر في اتمبنى اتداري ي فكمف غير أم دشكي  أك د ريػب كذتػؾ ال 

زاتدهػػػا فػػػي أم كقػػػت فمفلمػػػا دػػػـ درنيبهػػػا بشػػػنؿ إاإعػػػافات مػػػف مػػػكاد  فيفػػػ  كب ػػػيط  يمنػػػف 
 مؤقت.
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 أفنا  عملي  ا دفمار اتمبنى اتداري ي اتم اد دأهيل  :-3

ف كال مراقب  اتمبنى كمداب دػ  تلدأنػد مػف مػدل د بلػ  تنػؿ مػا دػـ عليػ  مػف اعػافات كد ػدي ت  - أ
  بكظيفػ  جديػدة م دلفػ  عػف كظيفدػ  ااصػلي  ف إمنانيػ  اتدػد ؿ حػػيف  ػيما فػي حػاؿ دكظيفػ

 اتش كر بأم اشناتي  قبؿ أف ددفاقـ.
تحػػػظ عمليػػػ  اتصػػػيان  اتدكريػػػ  تلمبنػػػى اتدػػػاري ي اتم ػػػاد دأهيلػػػ  عػػػف طريػػػؽ بػػػرامه اتمراقبػػػ  ف  - ب

دػـ  كد صيص اتميزاني  اتنافي  تها ف بحيػث ي ػـك بهػا ذكك ات بػرة اتػذيف تػديهـ اط عػات عمػا
 مف أعماؿ دأهيؿ تهذا اتمبنى .

امنانيػ  اتدطػكير كاتدجديػد دائمػا تلمبنػى اتدػػاري ي مػف  ػ ؿ دماشػي  مػي اتد نيػات كاتدجهيػػزات  - ج
 اتحديف  كال  يما اتعركري  منها .
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 التوصيات : -

رد ػا  باتمبػادئ اتدكجيهيػ  ت مليػات إعػادة اتدكصػيات اتدػي د ػاهـ فػي عمليػ  االفػي نهايػ  اتبحػث هنػاؾ ات ديػد مػف 
 :ح ب اتجهات اتمراد دكصيدهااتدأهيؿ في مدين  حلب ات ديم  ف كاتدي دـ دصنيفها على 

 دكصيات إتى اتجهات اتم ني  ب ملي  إعادة اتدأهيؿ -1
 مف ناحي  ا د داـ مكاد اتبنا . -2
 مف اتناحي  اتكظيفي  . -3
 .إعادة اتدأهيؿمف ناحي   -4

 : إلى الجيات المعنية بعممية إعادة التأىيلتوصيات أوال : 

 مف اتناحي  اتد طيطي  :
عركرة كجكد حؿ د طيطي مدنامؿ على م دكل اتمنط ػ  ف يدػد ؿ فػي عػدد اتمبػاني اتمػراد داهيلهػا كنػكع اتف اتيػات 

درا ػ  كد ػديـ مػف أجػؿ اتن ػيه تلنفافػ  اتجديػدة مػف م ػد دمي دلػؾ اتمبػاني  ااتدي  دؤكؿ إتيها ف كمدل ا دي اب هذ
منانيػ  اتكصػكؿ إتػى اتمنط ػ  ب ػهكت  ف كمػدل دحمػؿ از اتحلكؿ اتمفلى ت مليػات اتدأهيػؿ ناتد ػديـ كمكاقػؼ ات ػيارات ك 

 هذ  اتمنط   تدلؾ اتف اتيات اتمفدرع  فيها مف غير أف دؤفر على بنيدها اإجدماعي 
 مف ناحي  اإشراؼ على اتدنفيذ:

زيػػادة نفػػا ة اترقابػػ  اتفنيػػ  علػػى اتمشػػاريي كدطكيرهػػا تينػػكف اتدنفيػػذ بجػػكدة عاتيػػ  مطاب ػػ  تلدرا ػػات اتنهائيػػ  كمكاف ػػا 
ك اصػػػ  فػػػي اتمشػػػاريي ذات اتدأهيػػػؿ ات ػػػياحي انهػػػا  ػػػدنكف بمفابػػػ  كاجهػػػ  اتمشػػػاريي اتدػػػي تلدػػػرا يص اتممنكحػػػ  

  يردادها شرائ  م دلف  مف اتناس مف دا ؿ ك ارج اتبلد .
 مف اتناحي  اتكظيفي  :

د ػػديـ اتد ػػهي ت ات زمػػ  تػػدعـ مشػػاريي اتدأهيػػؿ  اصػػ  بمػػا ي ػػدـ اتمنػػاطؽ ات ػػنني  فػػي حلػػب ات ديمػػ  ف أك مػػا يزيػػد 
 .  مف اإقباؿ ات ياحي عليها

 مف ناحي  إعادة اتدأهيؿ :

كاتب ػد عػف اتحدافػ  فػي اإردفاعػات كدرا ػ   ري ي  كا دنماؿ ما حػذؼ مػف اتن ػيه اتم مػارم فاتهكي  اتدات كدة إتى ا
 ب بب ظهكر اتمباني اتم اتف  تطبي   اتمدين  اتد ليدي .على اتشكارع اتمحدف  كمناطؽ اتحماي    اص  .اتكاجهات
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 :توصيات إلى الجيات الدارسة والداعمة لعممية إعادة التأىيلثانيا : 

 مف اتناحي  اتد طيطي  :
 ػػدفادة مػػف دلػػؾ ات ػػيـ فػػي دعػػـ  يػػ  كم ماريػػ  جيػػدة ف إمنانيػػ  االاتدػػاري ي ذك قػػيـ داريا ديػػار مبنػػى عػػمف اتن ػػيه 

 .عملي  اتدأهيؿ اتجديدة تلمبنى كاتحفاظ على أصاتد 
 مف ناحي  اإشراؼ على اتدنفيذ:

اتدأنػػد مػػف اتدأنػػد مػػف مهػػارة اتمنفػػذ با ديػػار مػػكاد اتبنػػا  اامفػػؿ اتدػػي دنا ػػب قيمػػ  ات مػػؿ اتداري يػػ  كاتكظيفيػػ  ف ب ػػد 
 .عماف جكددها

 مف اتناحي  اتكظيفي  :
اتد امؿ مي اتمبنى اتداري ي بنفا ة عاتي  مف حيث ا ديار اتكظيف  اتصحيح  اتدػي دنا ػب طبي ػ  اتمبنػى اتدػاري ي 

تػي ئـ شػنؿ كطبي ػ  اتفػراغ  –اتجديػد  اصػ   –ف كدنا ب درا   آتي  ات ػرض كاتدكظيػؼ  كد دـ اتكظيف  اتجديدة ت 
 اتداري ي اتمدركس.

 مف ناحي  إعادة اتدأهيؿ :
كاف تـ دنف مطلكب  تلدػرا يص . كدحديػد اتبرنػامه اتزمنػي  –اتد مؽ في اتدرا ات كمطاب دها مي ب عها كمي اتكاقي 

 .اتذم  يدـ ات مؿ ب  ف كاتدأند مف نفا ة اتمشرفيف على ات مؿ

 : المنفهة لعممية إعادة التأىيلتوصيات إلى الجية ثالثا : 

 مف اتناحي  اتد طيطي  :
يجب أف يحدكم اتمكقي على ات ػدمات اتعػركري  ات زمػ  تنجػاح عمليػ  اتدأهيػؿ مػف  ػهكت  اتكصػكؿ إتػى اتمكقػي ف 

 اتد ديـ ات هؿ ف مكاقؼ ات يارات ...
 مف ناحي  اإشراؼ على اتدنفيذ:
كات مػػؿ عػػمف اتبرنػػامه اتمحػػدد كاتد يػػد باتبرنػػامه اتزمنػػي ف كاعػػ ـ مػػدير اتدأنػػد مػػف مطاب ػػ  اتدنفيػػذ تلدرا ػػ  دمامػػا 

 ات مؿ بأم طارئ 
 مف اتناحي  اتكظيفي  :

 يجب أف دلبي ناف  ااعماؿ اتمنفذة اتكظيف  اتجديدة كبأفعؿ شنؿ مف غير أف دؤفر على أصات  اتمبنى اتداري ي 
 مف ناحي  إعادة اتدأهيؿ :

اندماؿ نامؿ اتدرا يص كاتمكاف ات ات انكني  كاتفني  ف كاتدأند مف اتدزاـ نامؿ نػادر اتدنفيػذ عدـ اتبد  بات مؿ إال عند 
 ا دمراري  ات مؿ باتشنؿ اامفؿ  كاإشراؼ باتدكاجد في كرش  ات مؿ تعماف
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 كقد دـ دل يص هذ  اتدكصيات في اتجدكؿ اتداتي ت هكت  مناقشدها :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من الناحٌة 
 التخطٌطٌة

من ناحٌة االشراف 
 على التنفٌذ

من الناحٌة 
 الوظٌفٌة

من ناحٌة اعادة 
 التأهٌل

 الجهات المنفذة الجهات الدارسة الجهات المعنٌة

اختٌار مبنى ضمن النسٌج 
التارٌخً ذو قٌم تارٌخٌة 
ومعمارٌة جٌدة ، إلمكانٌة 

اإلستفادة من تلك القٌم فً دعم 
عملٌة التأهٌل الجدٌدة للمبنى، 

 لحفاظ على هوٌته وأصالتهوا

ضرورة وجود حل تخطٌطً 
متكامل على مستوى المنطقة ، 
ٌتدخل فً عدد المبانً المراد 
تاهٌلها ونوع الفعالٌات التً 

ستؤول إلٌها ، ومدى استٌعاب 
هذه النسٌج للكثافة الجدٌدة من 

 مستخدمً تلك المبانً .

ٌجب أن ٌحتوي الموقع على 
الخدمات الضرورٌة الالزمة 
لنجاح عملٌة التأهٌل من 

سهولة الوصول إلى الموقع ، 
التخدٌم السهل ، مواقف 

 السٌارات ...

التأكد من مهارة المنفذ 
باختٌار مواد البناء األمثل 
التً تناسب قٌمة العمل 

التارٌخٌة والوظٌفٌة ، بعد 
 التأكد من ضمان جودتها

 زٌادة من كفاءة الرقابة الفنٌة
على المشارٌع وتطوٌرها لٌكون 

التنفٌذ بجودة عالٌة مطابقة 
للدراسات النهائٌة وموافقا 

 للتراخٌص الممنوحة 

التأكد من مطابقة التنفٌذ 
للدراسة تماما والعمل ضمن 

البرنامج المحدد والتقٌد 
بالبرنامج الزمنً ، واعالم 

 مدٌر العمل بأي طارئ 

التعامل مع المبنى التارٌخً 
بكفاءة عالٌة من حٌث اختٌار 

الوظٌفة الصحٌحة التً 
تناسب طبٌعة المبنى 

التارٌخً وتخدم الوظٌفة 
الجدٌدة له

تقدٌم التسهٌالت الالزمة 
لدعم مشارٌع التأهٌل خاصة 
بما ٌخدم المناطق السكنٌة فً 
حلب القدٌمة ، أو ما ٌزٌد من 

 اإلقبال السٌاحً علٌها

ٌجب أن تلبً كافة األعمال 
المنفذة الوظٌفة الجدٌدة 

وبأفضل شكل من غٌر أن 
تؤثر على أصالة المبنى 

 التارٌخً 

التعمق فً الدراسات 
ومطابقتها مع بعضها ومع 

وان لم تكن مطلوبة  –الواقع 
دٌد البرنامج وتح. للتراخٌص 

الزمنً الذي سٌتم العمل به ، 
والتأكد من كفاءة المشرفٌن 

 على العمل

العودة إلى األسلوب التقلٌدي 
فً التصمٌم والبعد عن 
الحداثة فً اإلرتفاعات 

 ودراسة الواجهات

ا على الشوارع خاصة
 المحدثة ومناطق الحماٌة 

 

عدم البدء بالعمل إال عند 
التراخٌص اكتمال كامل 

والموافقات القانونٌة والفنٌة 
، والتأكد من التزام كامل كادر 

التنفٌذ واإلشراف بالتواجد 
فً ورشة العمل لضمان 
استمرارٌة العمل بالشكل 

 األمثل .
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تجييز السقاالت المعدنية ا منة  لألماكن واألساقف المرتفعاة الماراد فكياا أو ترميمياا مان غيار فكياا ساوا   -2
 أكانت سقف أو طيوان أو كشك خشبي ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توثيق كامل التفاصيل الدقيقة من زخارف ومقرنصات وكتابات توثيقا رقميا دقيقا من قبل مختصين  -3
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, حيث كان الوجو األول باستخدام الصابون من أجل إزالاة الطبقاة الزفارة  تنظيف الخشب وعمى عدة وجوه -10
المختمفااة وعمااى حسااب واألمونياااك  ماان السااط  العمااوي لمخشااب , أمااا الطبقااة الثانيااة فبإسااتخدام الكحوليااات 

 ..... (   -عوامل الزمن  –لكر  –التشوىات الحاصمة لمخشب األثري ) دىان 

 

 

 

 

 

 

 

ورق الكالااك و اسااتخراج الوحاادة الزخرفيااة , وهلااك بشااف الرساام بشااكل مباشاار ماان رساام الزخااارف عمااى  -11
  األسقف .

 

 

 

 

تنظيااف المسااامات والشااقوق فااي خشاابيات األسااقف والتااي ليساات بحاجااة إلااى فااك ماان الحبااار عاان طريااق   -12
 استعمال نافثة اليوا  ا لية 
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