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06

شخص خارج حلب وسوریة، مزّوداً معلومات شاملة عن أمثلة للتاریخ 
العمراني والمبني للمدینة والذي یقطنھ الناس ألكثر من ٤٠٠٠ سنة.
باإلضافة لذلك، سیتم إظھار نتائج العمل وااللتزام لجمیعة أصدقاء 
مدینة حلب القدیمة وللتعاون المثمر والراسخ بین شركاء محلیین 

وألمان.
أخیراً، لن یكون ھذا الكتاب مجرد توثیق لألرشیف ومحتویاتھ بل 
سیكون عالوة على ذلك مساھمة لتمتین وتأكید استمراریة صداقة 

األلمان والسوریین. وسیشّكل ھذا التعاون القائم بین الجانبین من خالل 
مركز التوثیق واألرشیف العمراني التاریخي مثاالً یحتذى للمبادرات 

التي تتابع عملھا مع الناس فیما بدأت بھ.
فوق ذلك، یمكن استخدام الكتاب كمرجع لمبادرات عمل في مشاریع 
مستقبلیة. وكذلك یمكن استخدامھ كمرجع ألرشیفات عمرانیة أخرى. 
في مجمل األحوال یسعى الكتاب لمد جسر بین الحاضر والتاریخ، ألنھ 

وببساطة لیس ھناك من مستقبل دون الماضي.

فرانسیسكا الوه  و انیتھ غانغلر
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یعود تاریخ  حلب الحضري الى  أكثر من خمسة آالف سنة، أي الى 
القرن الثالث  قبل المیالد.  تمنح القلعة وغیرھا الكثیر من األوابد 

المعماریة الھامة من العصور القدیمة واإلسالمیة أھمیة ثقافیة وتاریخیة 
ومعماریة غنیة لمدینة حلب القدیمة. وللحفاظ على ھذا التراث 

الثمین، ھذا المیراث الذي  كان لفترة  طویلة  مھدد بسبب  التحوالت 
القاسیة التي طرأت على المنطقة  في القرن العشرین،  تم تأسیس 

  .)UHADCA) مركز التوثیق واألرشیف العمراني التاریخي لحلب
ولصیانة تراث المدینة ألجیال المستقبل تقدم «الوكالة األلمانیة للتعاون 
الدولي» (GIZ) وجمعیة أصدقاء مدینة حلب القدیمة»  بكل إعتزاز  
ھذا الكتاب، الذي یوثق التاریخ الحضري للمدینة، بدعم من مركز 

.)UHADCA) التوثیق واألرشیف العمراني التاریخي لحلب
یشرح الكتاب الذي نضعھ في متناول أیدیكم  ماتم  القیام بھ من 

إعدادات ومقتنیات ونشاطات في مركز التوثیق واألرشیف العمراني 
التاریخي لحلب  (UHADCA).  لقد تم القیام بھذا النشاط خالل 
الفترة بین ٢٠٠٨ و ٢٠١١، في إطار عمل برنامج التنمیة العمرانیة 
المستدامة في سوریة والذي یعتبر أنموذجاً ناجحاً للتعاون  بین 
مؤسسات مختلفة وااللتزام في إطار التعاون السوري األلماني.

لقد تشجع محررو ھذا الكتاب بأسباب مختلفة للشروع بھذا العمل. 
بدایَة، تقدیم نتائج عمل األرشیف العمراني لجمھور أوسع، استجابة 
لذلك،  فقد قرروا العمل على ھذه المطبوعة. وقد شّكلت المخططات 
المساحیة لألرشیف على وجھ الخصوص، بما توضحھ للتطور 

العمراني الممیز لھذه المدینة الموغلة في القدم، حجر األساس لھذا 
العمل. ھذه المخططات مع الصور الفوتوغرافیة القدیمة والحدیثة، 

والمخطط التنظیمي والنصوص والشروحات التاریخیة المجمعة والتي 
قُّدمت من قبل بعض المؤلفین المحلیین والعالمیین، تعطي نظرة عمیقة 

وممتعة لمجال أوسع من القراء المھتمین.
نتیجة لذلك، ستكون المخططات المساحیة المرجع الرئیسي لتوثیق 
تطور المدینة وتحولھا التاریخي.وبناَء علیھ، سیكون ھذا الكتاب 
فرصة جیدة لتقدیم األرشیف، والكنوز العمرانیة لمدینة حلب لكل 

أرشیف مدینة  حلب

استھالل

التي تتابع عملھا مع الناس فیما بدأت بھ.  نأمل من خالل ھذا المطبوع 
إلى تشجیع المجتمع المحلي والعالمي إلبقاء الحد األدنى من التدخل 
والتعاون في مجال الحفاظ على الشواھد المكتوبة والمرسومة للتاریخ 
العمراني لمدینة حلب وفي أماكن أخرى. ویمكن استخدام الكتاب 

كمرجع لمبادرات عمل في مشاریع مستقبلیة. وكذلك یمكن استخدامھ 
كمرجع ألرشیف عمراني أخر. في مجمل األحوال، یسعى الكتاب لمد 
جسر بین الحاضر والتاریخ ألنھ وببساطة لیس ھناك مستقبل من دون 

الماضي. 

 فرانسیسكا الوه و انیتھ غانغلر
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ھذا الكتاب الذي نضعھ الیوم بین  أیدیكم یوضح ما تم طباعتھ عن 
مركز التوثیق واألرشیف العمراني التاریخي لمدینة حلب، و یتضمن 
الكثیر من اإلعدادات والمقتنیات والنشاطات. لقد تم القیام بھذا النشاط 
خالل الفترة بین ٢٠٠٨ و ٢٠١١، في إطار عمل برنامج التنمیة 
العمرانیة المستدامة في سوریة والذي یمكن اعتباره من النماذج 

الناجحة للتعاون وااللتزام داخل تلك المؤسسات وللتعاون بین الدولتین: 
السوریة واأللمانیة .

لقد تسلح محررو ھذا الكتاب بأسباب مختلفة للشروع بھذا العمل. بدایَة، 
تقدیم نتائج عمل األرشیف العمراني لجمھور أوسع، واستجابة لذلك،  
فقد قرروا العمل على ھذا المطبوع . وقد شّكلت المخططات المساحیة 
لألرشیف على وجھ الخصوص، بشكل یوضح التطور العمراني 

الممیز لھذه المدینة الموغلة في القدم، وكان حجر األساس لھذا العمل 
ھي المخططات و الصور الفوتوغرافیة القدیمة والحدیثة، والمخطط 
التنظیمي والنصوص والشروحات التاریخیة المجمعة والتي قُّدمت من 
قبل بعض المؤلفین المحلیین والعالمیین، وأعطت بدورھا تلك النظرة 
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Preface

The Aleppo Archive 

Aleppo‘s urban history dates back more than five 
thousand years to the third millennia B.C. The Citadel 
and many other significant architectural remains from 
Antique and Islamic periods give rich cultural, historical 
and architectural importance to Aleppo‘s Old City. 
To conserve this invaluable heritage, a legacy long 
threatened by the harsh transformations of the 20th 
century the Urban Historical Archive and Documentation 
Center for Aleppo (UHADCA) was initiated. To preserve 
the city’s heritage for future generations the “Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” (GIZ) 
and the Association “Friends of the Old City of Aleppo” 
are very proud to present a publication documenting 
the urban history of the city launching the UHADCA. 
The book at hand describes the setup, collection and 
activities of the UHADCA. It was carried out during 
the period from 2008 to 2011, within the frame of the 
Sustainable Urban Development Programme (UDP) in 
Syria and is considered a successful example of inter-
institutional collaboration and commitment within the 
Syrian-German cooperation.  
Diverse reasons motivated the editors to engage in this 
book. First of all, in order to present the urban archive’s 
efforts and work results to a broader audience. 
Principally the archive’s cadastral maps collection 
portrays a unique urban pattern and development of 
this ancient city. These plans along with historic and 
recent photographs, master plans and texts and historic 
descriptions compiled and presented by local and 
international authors guarantee an intriguing insight for 
a broader spectrum of interested readers. As a result, 
cadastral maps will be the central reference of the 
documentation of the city’s development and historic 
transformation. Consequently this book is a good 
opportunity to present the archive, and thus Aleppo’s 

urban treasures, to everyone outside Aleppo and Syria, 
providing comprehensive information on selected 
examples of the urban and built history of a city that 
has been continuously inhabited for more than 4000 
years. In addition to that, the results of a long standing 
commitment of the Association of the “Friends of the 
Old City of Aleppo“ and the fruitful and essential 
collaboration with the local and German partners in 
Aleppo will be portrayed. Finally, this book shall not 
only be a documentation of the archive and its contents 
but it will also be a contribution to ensure and maintain 
continuity of the friendship between Syrian and German 
people. The collaboration work in the UHADCA shows 
as an exemplary initiative how to stay engaged with the 
people and following up on the work. The book can be 
used as a reference for potential future project phases 
and involvement as well as a reference for other future 
urban archives. Hence, in many regards, the book aims 
to form a bridge between history and the present, 
as there is no future without the past.

Franziska Laue / Anette Gangler
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Private Archives in Aleppo

A first archive in Aleppo has been created on the base 
of an initiative of orientalists and historians from the 
University of Tübingen in a former Ottoman Khan 
(Khan Nahassine) in the souk of the Old City in direct 
neighborhood from the Shibani School. This archive 
was about the private archives of two Levantine trading 
families. Beyond their foundation initatives the VW-
Foundation has supported the project ”Sicherung 
und Auswertung von Firmenarchiven des 18. bis 20. 
Jahrhunderts in Aleppo” with a grant of 2,5 million DM 
to the Oriental Seminar – University of Tübingen 
(Prof. Dr. Heinz Gaube and Dr. Rüdiger Klein). 
Under the leadership of the historian Dr. Rüdiger Klein, 
more than a half million documents of the business 
correspondence of two Aleppian trading families have 
been reordered, listed and evaluated by junior scientists. 
To make it public for further scientific use all documents 
have been microfilmed. The professional attendance 
was guaranteed by the Landesarchivdirektion 
Baden-Württemberg in Stuttgart. All original documents 
have been professionally archived and evaluated on 
two sites for research, in Aleppo and Tübingen.
The microfilms are available for other scientific users. 
The aim of the project should be also an order on 
private collectors in the region to make their written and 
unliteral records available and to start the creation of 
an archive for the economic history of the Near East. 
For example from the photos of Albert Poche (1842-
1929) a beautiful publication about Aleppo “Les photos 
de mon gran-père“ was produced in 2006 by Jenny 
Marache. The project of the University of Tübingen was 
a pilot project for the constitution of an urban archive in 
Aleppo with priorities in planning and building history as 
well as urban development. 

Anette Gangler
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األرشیف  الخاص بمدینة حلب
تم إنشاء اول أرشیف في مدینة حلب بمبادرة من عدد من المستشرقین 
والمؤرخین في جامعة توبنغن (ألمانیا) في الخان العثماني السابق (خان  
النحاسین) الواقع  في سوق المدینة القدیمة، بالقرب من مدرسة الشیباني. 
وكانت نواة األرشیف عبارة عن وثائق خاصة تعود لعائلتین شرقیتین 
من عائالت حلب التجاریة. لقد ساھمت مؤسسة الفولكس فاغن الخیریة 
في دعم مشروع «صیانة وتقییم أرشیف الشركات في حلب في الفترة 
من القرن الثامن عشر الى القرن العشرین « بمبلغ  ٢,٥ ملیون مارك 

الماني، قدمتھ الى فرع الدراسات الشرقیة  في جامعة توبینغن ، بإشراف  
البروفیسور ھاینس غاوبھ و الدكتور رودیغر كالین. 

وتحت ادارة المؤرخ الدكتور رودیغر كالین تم جمع وتصنیف وتدوین  
أكثر من نصف ملیون وثیقة حول المراسالت التجاریة لعائلتین من 

حلب، لالستفادة منھا علمیا في المستقبل. ومن أجل ان تكون ھذه الوثائق  
في متناول الجمیع ألغراض علمیة ، تم تصویرھا  كلھا. وقد تم تأمین 
الدعم المھني من قبل مدیریة أرشیف الدولة في مقاطعة بادن فیرتمبرج 
في شتوتغارت. وتمت أرشفة الوثائق األصلیة وتقییمھا مھنیا، وذلك في 
االماكن التي جرت فیھا األبحاث في كل من مدینتي  حلب وتوبنغن.

أفالم المیكرو موجودة أیضاً تحت تصرف االستخدامات العلمیة األخرى. 
ومن المؤمل  أن یكون المشروع أیضا دعوة  لھواة الجمع  في المنطقة  
لوضع السجالت المدونة والشفاھیة  المتاحة لدیھم تحت التصرف للبدء  
في إنشاء أرشیف للتاریخ االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط. على سبیل 
المثال صور البرت بوخھ الفوتوغرافیة (من ١٨٢٩ – ١٨٤٢)  التي 
 Les photos de» جمعتھا جیني مّراش في كتاب بالفرنسیة بعنوان
mon grand-père» وصدر عام ٢٠٠٦. وكان مشروع جامعة 
توبنغن مشروع تجریبي إلنشاء أرشیف حضري في مدینة حلب، مع 
التركیز على مواضیع  التخطیط والھندسة المعماریة والتاریخ والتنمیة 

الحضریة.

انیتھ غانغلر
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فیرتمبرج في شتوتغارت. وتمت أرشفة الوثائق األصلیة وتقییمھا 
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المثال صور البرت بوخھ الفوتوغرافیة (من ١٨٢٩ – ١٨٤٢)  التي 
 Les photos de» جمعتھا جیني مّراش في كتاب بالفرنسیة بعنوان
mon grand-père» وصدر عام ٢٠٠٦. وكان مشروع جامعة 
توبنغن مشروع تجریبي إلنشاء أرشیف حضري في مدینة حلب، مع 
التركیز على مواضیع  التخطیط والھندسة المعماریة والتاریخ والتنمیة 
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تم إنشاء اول أرشیف في مدینة حلب بمبادرة من عدد من المستشرقین 
والمؤرخین في جامعة توبنغن (ألمانیا) في الخان العثماني السابق 

(خان النحاسین) الواقع  في سوق المدینة القدیمة، بالقرب من مدرسة 
الشیباني. وكانت نواة األرشیف عبارة عن وثائق خاصة تعود لعائلتین 
شرقیتین من عائالت حلب التجاریة. لقد ساھمت مؤسسة الفولكس 
فاغن الخیریة في دعم مشروع «صیانة وتقییم أرشیف الشركات في 
حلب في الفترة من القرن الثامن عشر الى القرن العشرین « بمبلغ 
٢,٥ ملیون مارك الماني، قدمتھ الى فرع الدراسات الشرقیة  في 

جامعة توبینغن، بإشراف البروفیسور ھاینس غاوبھ و الدكتور رودیغر 
كالین. 

وتحت ادارة المؤرخ الدكتور رودیغر كالین تم جمع وتصنیف وتدوین  
أكثر من نصف ملیون وثیقة حول المراسالت التجاریة لعائلتین من 
حلب، لالستفادة منھا علمیا في المستقبل. ومن أجل ان تكون ھذه 

الوثائق  في متناول الجمیع ألغراض علمیة، تم تصویرھا  كلھا. وقد 
تم تأمین الدعم المھني من قبل مدیریة أرشیف الدولة في مقاطعة بادن 
فیرتمبرج في شتوتغارت. وتمت أرشفة الوثائق األصلیة وتقییمھا 

مھنیا، وذلك في االماكن التي جرت فیھا األبحاث في كل من مدینتي  
حلب وتوبنغن.

أفالم المیكرو موجودة أیضاً تحت تصرف االستخدامات العلمیة 
األخرى. ومن المؤمل  أن یكون المشروع أیضا دعوة  لھواة الجمع  
في المنطقة  لوضع السجالت المدونة والشفاھیة  المتاحة لدیھم تحت 
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األوسط. على سبیل المثال صور البرت بوخھ الفوتوغرافیة 
(من ١٨٢٩ – ١٨٤٢) التي جمعتھا جیني مّراش في كتاب بالفرنسیة 
بعنوان «Les photos de mon grand-père» وصدر عام 
٢٠٠٦. وكان مشروع جامعة توبنغن مشروع تجریبي إلنشاء أرشیف 
حضري في مدینة حلب، مع التركیز على مواضیع  التخطیط والھندسة 

المعماریة والتاریخ والتنمیة الحضریة.

انیتھ غانغلر
12

Private Archives in Aleppo

Anette Gangler

font: 10,5, Abstand 12,5 (normalerweise 11pt)font: 11 Abstand 12,5 (normalerweise 11pt)

03 Photo from Archive Poche-Marrache, beginning of 20th century

األرشیف  الخاص بمدینة حلب
تم إنشاء اول أرشیف في مدینة حلب بمبادرة من عدد من المستشرقین 
والمؤرخین في جامعة توبنغن (ألمانیا) في الخان العثماني السابق (خان  
النحاسین) الواقع  في سوق المدینة القدیمة، بالقرب من مدرسة الشیباني. 
وكانت نواة األرشیف عبارة عن وثائق خاصة تعود لعائلتین شرقیتین 
من عائالت حلب التجاریة. لقد ساھمت مؤسسة الفولكس فاغن الخیریة 
في دعم مشروع «صیانة وتقییم أرشیف الشركات في حلب في الفترة 
من القرن الثامن عشر الى القرن العشرین « بمبلغ  ٢,٥ ملیون مارك 

الماني، قدمتھ الى فرع الدراسات الشرقیة  في جامعة توبینغن ، بإشراف  
البروفیسور ھاینس غاوبھ و الدكتور رودیغر كالین. 

وتحت ادارة المؤرخ الدكتور رودیغر كالین تم جمع وتصنیف وتدوین  
أكثر من نصف ملیون وثیقة حول المراسالت التجاریة لعائلتین من 

حلب، لالستفادة منھا علمیا في المستقبل. ومن أجل ان تكون ھذه الوثائق  
في متناول الجمیع ألغراض علمیة ، تم تصویرھا  كلھا. وقد تم تأمین 
الدعم المھني من قبل مدیریة أرشیف الدولة في مقاطعة بادن فیرتمبرج 
في شتوتغارت. وتمت أرشفة الوثائق األصلیة وتقییمھا مھنیا، وذلك في 
االماكن التي جرت فیھا األبحاث في كل من مدینتي  حلب وتوبنغن.

أفالم المیكرو موجودة أیضاً تحت تصرف االستخدامات العلمیة األخرى. 
ومن المؤمل  أن یكون المشروع أیضا دعوة  لھواة الجمع  في المنطقة  
لوضع السجالت المدونة والشفاھیة  المتاحة لدیھم تحت التصرف للبدء  
في إنشاء أرشیف للتاریخ االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط. على سبیل 
المثال صور البرت بوخھ الفوتوغرافیة (من ١٨٢٩ – ١٨٤٢)  التي 
 Les photos de» جمعتھا جیني مّراش في كتاب بالفرنسیة بعنوان
mon grand-père» وصدر عام ٢٠٠٦. وكان مشروع جامعة 
توبنغن مشروع تجریبي إلنشاء أرشیف حضري في مدینة حلب، مع 
التركیز على مواضیع  التخطیط والھندسة المعماریة والتاریخ والتنمیة 

الحضریة.

انیتھ غانغلر

تم إنشاء اول أرشیف في مدینة حلب بمبادرة من عدد من المستشرقین 
والمؤرخین في جامعة توبنغن (ألمانیا) في الخان العثماني السابق 

(خان النحاسین) الواقع  في سوق المدینة القدیمة، بالقرب من مدرسة 
الشیباني. وكانت نواة األرشیف عبارة عن وثائق خاصة تعود لعائلتین 
شرقیتین من عائالت حلب التجاریة. لقد ساھمت مؤسسة الفولكس 
فاغن الخیریة في دعم مشروع «صیانة وتقییم أرشیف الشركات في 
حلب في الفترة من القرن الثامن عشر الى القرن العشرین « بمبلغ 
٢,٥ ملیون مارك الماني، قدمتھ الى فرع الدراسات الشرقیة  في 

جامعة توبینغن، بإشراف البروفیسور ھاینس غاوبھ و الدكتور رودیغر 
كالین. 

وتحت ادارة المؤرخ الدكتور رودیغر كالین تم جمع وتصنیف وتدوین  
أكثر من نصف ملیون وثیقة حول المراسالت التجاریة لعائلتین من 
حلب، لالستفادة منھا علمیا في المستقبل. ومن أجل ان تكون ھذه 

الوثائق  في متناول الجمیع ألغراض علمیة، تم تصویرھا  كلھا. وقد 
تم تأمین الدعم المھني من قبل مدیریة أرشیف الدولة في مقاطعة بادن 
فیرتمبرج في شتوتغارت. وتمت أرشفة الوثائق األصلیة وتقییمھا 

مھنیا، وذلك في االماكن التي جرت فیھا األبحاث في كل من مدینتي  
حلب وتوبنغن.

أفالم المیكرو موجودة أیضاً تحت تصرف االستخدامات العلمیة 
األخرى. ومن المؤمل  أن یكون المشروع أیضا دعوة  لھواة الجمع  
في المنطقة  لوضع السجالت المدونة والشفاھیة  المتاحة لدیھم تحت 
التصرف للبدء  في إنشاء أرشیف للتاریخ االقتصادي لمنطقة الشرق 

األوسط. على سبیل المثال صور البرت بوخھ الفوتوغرافیة 
(من ١٨٢٩ – ١٨٤٢) التي جمعتھا جیني مّراش في كتاب بالفرنسیة 
بعنوان «Les photos de mon grand-père» وصدر عام 
٢٠٠٦. وكان مشروع جامعة توبنغن مشروع تجریبي إلنشاء أرشیف 
حضري في مدینة حلب، مع التركیز على مواضیع  التخطیط والھندسة 

المعماریة والتاریخ والتنمیة الحضریة.

انیتھ غانغلر

140

Authors

Rasha Arous

holds a bachelor in civil engineering and master in urban 
planning in developing countries. Her work experience 
with the Aga Khan Trust for Culture included rehabilitation.

Kamal Bitar

Born in 1965, architect, has a master degree in restoration 
and renovation of old buildings from Montreal / Canada 
and a Ph.D. in urban planning from Stuttgart / Germany. 
Has started his career with GIZ in 1996 as a consultant 
in urban rehabilitation in Aleppo and is currently the 
executive manager of the (GIZ - UDP) Urban Development 
Program in Syria.

Jean-Claude David

is a trained geographer and has worked on many cities in 
Syria. For CNRS he has undertaken since 1985 many 
research projects in the Mediterranean Basin and in the 
Middle East. Jean-Claude David has published many artic-
les and books about the spatial structures and living condi-
tions especially in the historic old town of Aleppo.

Anette Gangler

a senior urban planning consultant, is a free architect and 
urban planner in Germany. She has broad experience 
in Urban Research and Planning Projects in the Arabic 
World and an excellent professional knowledge in rehabi-
litation projects, especially historic cities of in Syria. 
At the University of Stuttgart Anette Gangler specialises in 
teaching Urban Planning.

141

Thierry Grandin

a senior urban planning consultant, is a free architect in 
Aleppo. He has broad experience in architectural projects 
and  an excellent professional knowledge in rehabilitation 
and restoration projects all over Syria.

Abdallah Hajjar

is a Syrian historian from Aleppo. He is an active and 
engaged member of ADIYAT, the Archaeological Associa-
tion.

Mahmoud Hretani

was born in1924 in Aleppo and has studied Islamic Cul-
ture in Lyon. From 1969 until 1980 he was director of the 
Museum for Northern Regions of Syria and from 1980 to 
1989 director of the Museum for Traditional Folklore Art in 
Aleppo. Mahmoud Heretani is the author of several travel 
guides and books about Aleppo.  

Ludwig Huber

was born in Munich in 1946 and has studied at the 
Academy of Fine Arts at Ludwig-Maximilian-University.  
From 1973 to 2009 he was an art teacher at a high school in 
Munich. For many years he has travelled in Arab countries 
and has produced several documentary films on Syria and 
especially on Aleppo.

الكّتاب

رشا عروس

حاصلة على بكالوریوس في الھندسة المدنیة وماجستیر تخطیط 
المدن في البلدان النامیة. 

عملت مع مؤسسة اآلغا خان للثقافة  في مجال إعادة التأھیل.

كمال بیطار

موالید ١٩٦٥، مھندس معماري، لدیھ درجة الماجستیر في ترمیم 
وتجدید المباني القدیمة من مونتلایر / كندا ودكتوراه في التخطیط 
العمراني من شتوتغارت / ألمانیا. بدأ عملھ مع الوكالة األلمانیة 
للتعاون الدولي (GIZ) في عام ١٩٩٦ كمستشار في مجال إعادة 
التأھیل العمراني في مدینة حلب، ویشغل حالیا منصب المدیر 
التنفیذي لبرنامج التنمیة العمرانیة (UDP-GIZ) في سوریا.

 
جان كلود دافید

درس الجغرافیة وعمل في العدید من المدن السوریة. قدم منذ 
 «CNRS عام ١٩٨٥ لصالح «المركز الوطني للبحث العلمي
العدید من األبحاث حول منطقة  البحر األبیض المتوسط  
والشرق األوسط. نشر جان كلود دافید العدید من المقاالت 
والكتب حول البنیة الفضائیة والظروف المعیشیة، خاصة في 

مدینة حلب القدیمة.

أنیتھ غانغلر

أحد كبار االمستشارین في مجال تخطیط المدن، وتعمل  كمھندسة 
معماریة حرة في ألمانیا. لدیھا خبرة واسعة في البحوث 

الحضریة ومشاریع التخطیط في العالم العربي، وتتمتع بمعرفة 
ومھنیة ممتازة  في مشاریع إعادة تأھیل المدن التاریخیة خاصة  
في سوریا. ُتحاضر انیتھ غانغلر  في جامعة شتوتغارت حول  

تخطیط المدن.

تیري غراندین

ھو أحد كبار المستشارین في مجال تخطیط المدن، وھو مھندس 
حر یعیش في حلب. لدیھ خبرة واسعة في المشاریع المعماریة، 
ومعرفة ممتازة في مجال التأھیل المھني ومشاریع الترمیم  في 

جمیع أنحاء سوریا.

عبد هللا حجار

مؤرخ سوري من حلب. ناشط  فعال وعضو في جمعیة أدیات 
لآلثار. 

محمود حریتاني 

ولد ١٩٢٤ في حلب ودرس الحضارة اإلسالمیة  في مدینة  لیون 
الفرنسیة. شغل من عام ١٩٦٩ الى عام ١٩٨٠ منصب مدیر 
متحف لمناطق الشمالیة في سوریا، ومن عام ١٩٨٠-١٩٨٩  
مدیراً لمتحف الفن الشعبي التقلیدي  في مدینة حلب. لمحمود 
حرتاني كتب عدیدة  في مجال دلیل السفر وحول مدینة حلب.

لودفیج ھوبر

ولدت في میونیخ في عام ١٩٤٦، ودرس في أكادیمیة الفنون 
الجمیلة في جامعة  لودفیج ماكسیمیلیان. عمل من ١٩٧٣ الى 
٢٠٠٩ مدرس مادة  الفن في مدرسة ثانویة في میونیخ. منذ 
سنوات یسافر باستمرار الى البلدان العربیة، وأنتج عدة أفالم 

وثائقیة حول سوریا وخصوصا حول  مدینة حلب. 
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لودفیج ھوبر

ولدت في میونیخ في عام ١٩٤٦، ودرس في أكادیمیة الفنون 
الجمیلة في جامعة  لودفیج ماكسیمیلیان. عمل من ١٩٧٣ الى 
٢٠٠٩ مدرس مادة  الفن في مدرسة ثانویة في میونیخ. منذ 
سنوات یسافر باستمرار الى البلدان العربیة، وأنتج عدة أفالم 

وثائقیة حول سوریا وخصوصا حول  مدینة حلب. 
 

Historic Quarters 
Bab Qinnasrin

Bab Qinnasrin received its name due to its orientation 
towards the town of Qinnasrin (Al-Iss) 25 km south and is 
one of Aleppo’s original nine medieval gates. Of the five 
remaining city gates it is the best preserved. 
Bab Qinnasrin is located in the south-western corner of 
the Old City within the cadastral area VII Al-Muqadassi 
mentions Bab Qinnasrin in 985 AD  (375 H). 
Ibn Shaddad (1145-1235) said that it was probably built 
by Sayf Al-Dawla, whose name is mentioned on the gate 
itself (354-356 H). The gate was reconstructed in 1256 AD 
(654 H) by Al-Nasir Yusuf II in 1260 AD and fortified with 
two towers (Barbicans), thus turning it into a veritable 
fortress.
Inscriptions on the walls of the exterior door mention that 
Mawlana Al-Sultan, the king Al-Myu’ayyid Sheikh ordered 
another remodeling of the gate in the year 1412-1421 AD 
(818 H). A further inscription on the eastern tower tells of 
yet another restoration, which was commissioned in 1501 
AD (907 H).
The gate complex not only included towers, but also a mill, 
bakeries, an olive press, a cistern and military barracks for 
the gate’s garrison. The vestiges of the gate’s western 
barbican (its original height was 18 m) appear in a picture 
taken in 1908 (published by Herzfeld, 1954) shortly before 
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باب قنسرین

یقع باب قنسرین في الركن الجنوبي الغربي من المدینة القدیمة ضمن 
المنطقة العقاریة السابعة. وُسمي كذلك ألنھ كان یؤدي إلى بلدة قنسرین 
(العیس حالیاً)،  و التي تبعد ٢٥ كم إلى الجنوب الغربي. وھو إحدى 
بوابات مدینة حلب التسع واألفضل حالًة بین األبواب الخمسة التي ما 

زالت قائمة. 
ذكر المقدسي باب قنسرین عام ٣٧٥ھـ - ٩٨٥م  و یقول ابن شداد 
ربما بناه سیف الدولة بن حمدان المذكور اسمھ على أحد عوارض 
الباب (٣٥٤-٣٥٦ ھجري)، وقام الناصر یوسف الثاني بتجدیده عام 
٦٥٤ھـ - ١٢٥٦ م ، ودّعمھ بأبراج إلقامة الحامیة وأصبح قلعًة بحد 

ذاتھ، وھو الباب الذي دخل منھ ھوالكو المدینة عام ١٢٦٠م. 
 ُتشیر كتابة منقوشة على جدران البوابة جانب الباب الخارجي إلى أن 
موالنا السلطان الملك المؤید شیخ قد أمر بإعادة بنائھا عام ٨١٨ ھـ - 
١٤٢١ - ١٤١٢ م. وكتابة أخرى في الزاویة الغربیة للبرج الشرقي 
تدُل على أعمال ترمیم أمر بھا  الملك األشرف أبي النصر قانصوه 

الغوري عام ٩٠٧ھـ - ١٥٠١م. 
إضافًة إلى األبراج الدفاعیة، ضّم ُمجمع الباب طاحونًة وافراناً لصنع 
الخبز، ومعصرة زیت وصھاریج  للماء وثكنة عسكریة، كأنھ قلعة 
صغیرة محصنة. ویظھر البرج الغربي للباب والذي كان إرتفاعھ ١٨ 
متراً في صورة إلُتقطت عام ١٩٠٨ م (نشرھا ھرتزفلد عام ١٩٥٤) 

قبل وقت قصیر من ھدمھ.
تمَّ توثیق البوابة وتصویرھا من ِقبل ألبرت بوخھ (١٨٤٢-١٩٢٩) 
وكریسویل (١٩١٩). وقد اسُتكملت ھذه الوثائق الفوتوغرافیة 
والرسومات عن تغیُیر ھیكلیة البوابة من ِقبل سوفاجیھ (١٩٣١-

١٩٤١)، وھرتزفلد (١٩٥٤)، وغاوبھ وفیرث (١٩٨٤).
قامت مدیریة اآلثار والمتاحف بأعمال ترمیم للباب خالل األعوام 

.٢٠٠٥ - ٢٠٠٦

األماكن التاریخیة
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03 Photo from Archive Poche-Marrache, beginning of 20th century

األرشیف  الخاص بمدینة حلب
تم إنشاء اول أرشیف في مدینة حلب بمبادرة من عدد من المستشرقین 
والمؤرخین في جامعة توبنغن (ألمانیا) في الخان العثماني السابق (خان  
النحاسین) الواقع  في سوق المدینة القدیمة، بالقرب من مدرسة الشیباني. 
وكانت نواة األرشیف عبارة عن وثائق خاصة تعود لعائلتین شرقیتین 
من عائالت حلب التجاریة. لقد ساھمت مؤسسة الفولكس فاغن الخیریة 
في دعم مشروع «صیانة وتقییم أرشیف الشركات في حلب في الفترة 
من القرن الثامن عشر الى القرن العشرین « بمبلغ  ٢,٥ ملیون مارك 

الماني، قدمتھ الى فرع الدراسات الشرقیة  في جامعة توبینغن ، بإشراف  
البروفیسور ھاینس غاوبھ و الدكتور رودیغر كالین. 

وتحت ادارة المؤرخ الدكتور رودیغر كالین تم جمع وتصنیف وتدوین  
أكثر من نصف ملیون وثیقة حول المراسالت التجاریة لعائلتین من 

حلب، لالستفادة منھا علمیا في المستقبل. ومن أجل ان تكون ھذه الوثائق  
في متناول الجمیع ألغراض علمیة ، تم تصویرھا  كلھا. وقد تم تأمین 
الدعم المھني من قبل مدیریة أرشیف الدولة في مقاطعة بادن فیرتمبرج 
في شتوتغارت. وتمت أرشفة الوثائق األصلیة وتقییمھا مھنیا، وذلك في 
االماكن التي جرت فیھا األبحاث في كل من مدینتي  حلب وتوبنغن.

أفالم المیكرو موجودة أیضاً تحت تصرف االستخدامات العلمیة األخرى. 
ومن المؤمل  أن یكون المشروع أیضا دعوة  لھواة الجمع  في المنطقة  
لوضع السجالت المدونة والشفاھیة  المتاحة لدیھم تحت التصرف للبدء  
في إنشاء أرشیف للتاریخ االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط. على سبیل 
المثال صور البرت بوخھ الفوتوغرافیة (من ١٨٢٩ – ١٨٤٢)  التي 
 Les photos de» جمعتھا جیني مّراش في كتاب بالفرنسیة بعنوان
mon grand-père» وصدر عام ٢٠٠٦. وكان مشروع جامعة 
توبنغن مشروع تجریبي إلنشاء أرشیف حضري في مدینة حلب، مع 
التركیز على مواضیع  التخطیط والھندسة المعماریة والتاریخ والتنمیة 

الحضریة.
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تم إنشاء اول أرشیف في مدینة حلب بمبادرة من عدد من المستشرقین 
والمؤرخین في جامعة توبنغن (ألمانیا) في الخان العثماني السابق 

(خان النحاسین) الواقع  في سوق المدینة القدیمة، بالقرب من مدرسة 
الشیباني. وكانت نواة األرشیف عبارة عن وثائق خاصة تعود لعائلتین 
شرقیتین من عائالت حلب التجاریة. لقد ساھمت مؤسسة الفولكس 
فاغن الخیریة في دعم مشروع «صیانة وتقییم أرشیف الشركات في 
حلب في الفترة من القرن الثامن عشر الى القرن العشرین « بمبلغ 
٢,٥ ملیون مارك الماني، قدمتھ الى فرع الدراسات الشرقیة  في 

جامعة توبینغن، بإشراف البروفیسور ھاینس غاوبھ و الدكتور رودیغر 
كالین. 

وتحت ادارة المؤرخ الدكتور رودیغر كالین تم جمع وتصنیف وتدوین  
أكثر من نصف ملیون وثیقة حول المراسالت التجاریة لعائلتین من 
حلب، لالستفادة منھا علمیا في المستقبل. ومن أجل ان تكون ھذه 

الوثائق  في متناول الجمیع ألغراض علمیة، تم تصویرھا  كلھا. وقد 
تم تأمین الدعم المھني من قبل مدیریة أرشیف الدولة في مقاطعة بادن 
فیرتمبرج في شتوتغارت. وتمت أرشفة الوثائق األصلیة وتقییمھا 

مھنیا، وذلك في االماكن التي جرت فیھا األبحاث في كل من مدینتي  
حلب وتوبنغن.

أفالم المیكرو موجودة أیضاً تحت تصرف االستخدامات العلمیة 
األخرى. ومن المؤمل  أن یكون المشروع أیضا دعوة  لھواة الجمع  
في المنطقة  لوضع السجالت المدونة والشفاھیة  المتاحة لدیھم تحت 
التصرف للبدء  في إنشاء أرشیف للتاریخ االقتصادي لمنطقة الشرق 

األوسط. على سبیل المثال صور البرت بوخھ الفوتوغرافیة 
(من ١٨٢٩ – ١٨٤٢) التي جمعتھا جیني مّراش في كتاب بالفرنسیة 
بعنوان «Les photos de mon grand-père» وصدر عام 
٢٠٠٦. وكان مشروع جامعة توبنغن مشروع تجریبي إلنشاء أرشیف 
حضري في مدینة حلب، مع التركیز على مواضیع  التخطیط والھندسة 

المعماریة والتاریخ والتنمیة الحضریة.

انیتھ غانغلر



1304 View from the west to the Citadel



The Friends of the Old City of Aleppo Association

The historic fabric of the residential quarters of the Old 
City of Aleppo consists of about 16,000 buildings, mainly 
introverted courtyard houses, which are connected 
together on more than 350 ha. This unique historic urban 
structure is in danger. To preserve the whole old city, in 
1986 it was listed as a world cultural heritage site by 
UNESCO and it was also the objective for the longstanding 
commitment of the Association of the Friends of the Old 
City of Aleppo, which was founded in 1990. A first survey 
in 1993 showed that many houses, which were inhabited 
by families with low income, have been in a desolate 
condition. Because most of the inhabitants are not able 
to restore their buildings on their own, the restoration 
of these traditional houses was supported by means of 
the association to improve the living conditions of the 
inhabitants and to contribute to the rehabilitation of the 
Old City of Aleppo. Therefore within the scope of the efforts 
to preserve the Old City of Aleppo a “Housing Fund“ was 
set up to help the inhabitants of endangered houses 
to apply for financial support. As explained in detail in 
the chapter “Residential Buildings“, the fund is financed 
by the City of Aleppo, the German agency GIZ and by 
membership fees as well as donations of the Friends of 
the Old City of Aleppo Association. To encourage the 
inhabitants‘ awareness for the cultural value of their 
town, the commitment of the society also consists of 
the foundation of an urban archive in the center of the 
old city, which is accessible to the public. In a politically 
sensitive period in Syria, an urban archive project should 
contribute to preserve the written and drawn history as 
part of the cultural heritage. With a publication on the 
exhibition, the project’s efforts and work results should be 
presented to a broader local, national and international 
audience. In particular the archive‘s cadastral maps 
collection, photographs and historic descriptions portray 
the unique urban pattern and transformation of this 
ancient city into the city’s future development.

Anette Gangler
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یتكون النسیج التاریخي لألحیاء السكنیة لمدینة حلب القدیمة من 
حوالي (١٦٠٠٠) مبنى، أكثرھا بیوت ذات فناء داخلي مغلق و ترتبط 
مع  بعضھا البعض على امتداد أكثر من ٣٥٠ ھكتاراً . وھذا الشكل 
الحضري التاریخي الفرید من نوعھ ھو في خطر. ومن أجل الحفاظ 
على المدینة القدیمة بأكملھا، تم إدراجھا عام ١٩٨٦ في قائمة الیونسكو 
للتراث الثقافي العالمي. وكان ھذا أیضا ھدف النشاط الطویل لجمعیة 

أصدقاء مدینة حلب القدیمة،  التي تأسست عام ١٩٩٠.
 وقد أظھرت أول دراسة استقصائیة عام ١٩٩٣ أن العدید من المنازل 
التي كانت تقطنھا عائالت من ذوي الدخل المحدود ھي في حالة 
مزریة. ألن معظم السكان لیست لدیھم اإلمكانیة إلجراء ترمیم لھذه 

المباني. وتّم تجدید ھذه البیوت التراثیة بمساعدة الجمعیة 
لتحسین الظروف المعیشیة للسكان والمساھمة في إعادة تأھیل مدینة 

حلب القدیمة.
یدخل ھذا في نطاق الجھود الرامیة إلى الحفاظ على مدینة حلب 

القدیمة. فتم إنشاء «صندوق اإلسكان» لمساعدة سكان المنازل المھددة 
باالنقراض للحصول على الدعم المالي،  كما ھو موضح بالتفصیل في 
فصل «المباني السكنیة». وتم تمویل ھذا الصندوق من مدینة حلب، 

والوكالة األلمانیة GIZ ومن تبرعات أعضاء وأصدقاء جمعیة أصدقاء 
مدینة حلب القدیمة.

ولتشجیع الوعي عند السكان للقیمة الثقافیة لمدینتھم، أنشأت الجمعیة 
األرشیف الحضري في وسط المدینة القدیمة، وجعلتھ في متناول 
الجمیع.  في ھذه المرحلة السیاسیة الحساسة لسوریا، یجب على  
مشروع بناء األرشیف الحضري المساھمة في الحفاظ على التاریخ 
المدون، كجزء من التراث الثقافي. ومن خالل ھذا الكتاب المستند 
على معرض حول المشروع، نرید الوصول إلى الجمھور الواسع 
المحلي والعالمي، لنبین مقدار الجھود ونتائج العمل الذي نقوم بھ. 
تقدم المجموعة المخططات المساحیة لألرشیف والصور والتقاریر 
التاریخیة من خالل الوصف الدقیق للنمط الحضري الفرید  من نوعھ 

ولكیفیة تحول ھذه المدینة القدیمة إلى مدینة لھا مستقبل مشرق.

انیتھ غانغلر

جمعیة أصدقاء مدینة حلب 
القدیمة

The Friends of the Old City of Aleppo Society

The historic fabric of the residential quarters of the Old City 
of Aleppo consists of about 16 000 buildings, mainly intro-
verted courtyard houses, which are connected together 
on more than 350 ha. This unique historic urban structure 
is in danger. To preserve the whole old city, in 1986 it was 
listed as a world cultural heritage site by UNESCO and it 
was also the objective for the longstanding commitment 
of the Association of the Friends of the Old City of Aleppo, 
which was founded in 1990. A first survey in 1993 showed 
that many houses, which were inhabited by families with 
low income, have been in a desolate condition. Because 
most of the inhabitants are not able to restore their buil-
dings on their own, the restoration of these traditional 
houses was supported by means of the society to improve 
the living conditions of the inhabitants and to contribute 
to the rehabilitation of the Old City of Aleppo. Therefore 
within the scope of the efforts to preserve the Old City of 
Aleppo a “Housing Fund“ was set up to help the inhabitants 
of endangered houses to apply for financial support. As ex-
plained in detail in the chapter “Residential buildings“, the 
fund is financed by the City of Aleppo, the German agency 
GIZ and by membership fees as well as donations of the 
Friends of the Old City of Aleppo Association. To encoura-
ge the inhabitants‘ awareness for the cultural value of their 
town, the commitment of the society also consists of the 
foundation of an urban archive in the center of the old city, 
which is accessible to the public. In a politically sensitive 
period in Syria, an urban archive project should contribu-
te to preserve the written and drawn history as a part of 
the cultural heritage. With a publication on the base of an 
exhibition the project’s efforts and work results should be 
presented to a broader local, national and international 
audience. In particular the archive‘s cadastral maps coll-
ection, photographs and historic descriptions portray the 
unique urban pattern and transformation of this ancient 
city into the city’s future development.

Anette Gangler

14

یتكون النسیج التاریخي لألحیاء السكنیة لمدینة حلب القدیمة من 
حوالي (١٦٠٠٠) مبنى، أكثرھا بیوت ذات فناء داخلي مغلق و ترتبط 
مع  بعضھا البعض على امتداد أكثر من ٣٥٠ ھكتاراً . وھذا الشكل 
الحضري التاریخي الفرید من نوعھ ھو في خطر. ومن أجل الحفاظ 
على المدینة القدیمة بأكملھا، تم إدراجھا عام ١٩٦٨ في قائمة الیونسكو 
للتراث الثقافي العالمي. وكان ھذا أیضا ھدف النشاط الطویل لجمعیة 

أصدقاء مدینة حلب القدیمة،  التي تأسست عام ١٩٩٠.
 وقد أظھرت أول دراسة استقصائیة عام ١٩٩٣ أن العدید من المنازل 
التي كانت تقطنھا عائالت من ذوي الدخل المحدود ھي في حالة 
مزریة. ألن معظم السكان لیست لدیھم اإلمكانیة إلجراء ترمیم لھذه 

المباني. وتّم تجدید ھذه البیوت التراثیة بمساعدة الجمعیة 
لتحسین الظروف المعیشیة للسكان والمساھمة في إعادة تأھیل مدینة 

حلب القدیمة.
یدخل ھذا في نطاق الجھود الرامیة إلى الحفاظ على مدینة حلب 

القدیمة. فتم إنشاء «صندوق اإلسكان» لمساعدة سكان المنازل المھددة 
باالنقراض للحصول على الدعم المالي،  كما ھو موضح بالتفصیل في 

فصل «المباني السكنیة». وتم تمویل ھذا الصندوق
من مدینة حلب، والوكالة األلمانیة GIZ ومن تبرعات أعضاء 

وأصدقاء جمعیة أصدقاء مدینة حلب القدیمة.
ولتشجیع الوعي عند السكان للقیمة الثقافیة لمدینتھم، أنشأت الجمعیة 

األرشیف الحضري 
في وسط المدینة القدیمة، وجعلتھ في متناول الجمیع.  في ھذه المرحلة 

السیاسیة الحساسة 
لسوریا، یجب على  مشروع بناء األرشیف الحضري المساھمة في 
الحفاظ على التاریخ المدون، كجزء من التراث الثقافي. ومن خالل 
ھذا الكتاب المستند على معرض حول المشروع، نرید الوصول إلى 
الجمھور الواسع المحلي والعالمي، لنبین مقدار الجھود ونتائج العمل 
الذي نقوم بھ. تقدم المجموعة المخططات المساحیة لألرشیف والصور 
والتقاریر التاریخیة من خالل الوصف الدقیق للنمط الحضري الفرید  
من نوعھ ولكیفیة تحول ھذه المدینة القدیمة إلى مدینة لھا مستقبل 

مشرق.
 

انیتھ غانغلر

جمعیة أصدقاء مدینة حلب 
القدیمة

GIZ



15

Wie im Kapitel „Residential Buildings“ näher erläutert, 
wurde dieser „Housing Fund“ gemeinsam von der 
Stadt Aleppo, der GIZ und mit Beiträgen vom „Verein 
der Freunde der Altstadt von Aleppo“ getragen. 
Um das Bewusstsein der Bewohner für den kulturellen 
Wert ihrer Stadt zu stärken, setzt sich der Verein aber 
auch für den Aufbau eines öffentlich zugänglichen 
Stadtarchivs im Zentrum der Altstadt ein. 
In einer politisch schwierigen Zeit in Syrien soll ein 
Stadtarchiv dazu ermutigen, sich für die Erhaltung der 
geschriebenen und gezeichneten urbanen Geschichte 
als Teil des kulturellen Erbes einzusetzen. Mit einer 
Ausstellung und einer darauf aufbauenden Publikation 
sollen die Aufgaben und Inhalte des Archivs einer breiteren 
lokalen, nationalen wie internationalen Öffentlichkeit 
bekannt gemacht werden. Hier sollen auch historische 
Dokumente, die sich im Privatbesitz befinden oder 
in den unterschiedlichsten Institutionen oftmals nur 
schwer auffindbar sind, für die Zukunft erhalten werden. 
Einer der wichtigen Inhalte ist dabei, die städtebauliche 
Entwicklung der Stadt Aleppo darzustellen, auf der 
Grundlage von historischen Katasterplänen, Fotos 
und beschreibenden Texten. Mit der Dokumentation 
der bestehenden Stadtstruktur und der historischen 
Monumente auf Grundlage der detaillierten Katasterpläne 
von 1928, wird die Vergangenheit der Stadt deutlich und 
der Blick auf die Gegenwart und für die Zukunft geschärft. 

Anette Gangler

Freunde der Altstadt von Aleppo e.V.

Aleppo zählt mit ihrer 5000-jährigen Geschichte zu einer 
der ältesten Handelsstädte des Nahen Ostens.
Über 16.000 Einzelgebäude, meist introvertierte Hofhäuser, 
fügen sich zu den von Sackgassen erschlossenen 
charakteristischen Quartierstrukturen, die die Altstadt 
von Aleppo intra muros und deren mittelalterlichen Vororte 
extra muros auf über 350 ha bilden. Diese historische 
Altstadt, im Zentrum einer Zwei-Millionen-Metropole, 
ist mit ihren 100.000 Einwohnern jedoch gefährdet. 
Wie viele historische Altstädte ist auch Aleppo in 
den letzten Jahrzehnten von grossen sozialen und 
ökonomischen Veränderungen betroffen, die sich 
auf die Struktur der Altstadt auswirken. Bereits Anfang 
des zwanzigsten Jahrhunderts haben viele reiche 
Familien die Altstadt verlassen und manche Teile der 
Wohngebiete sind von Entvölkerung und Verfall bedroht. 
Ein Grossteil der traditionellen Wohnquartiere ist 
jedoch von ärmeren Bevölkerungsschichten bewohnt, 
was teilweise zu höherer Verdichtung führt, und die 
historische Bausubstanz durch informelle Um- und 
Anbauten zerstört. Um die einzigartige historische 
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1986 als Weltkulturerbe in die Liste der UNESCO 
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sich die Bewahrung des kulturellen Erbes der Altstadt 
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Bewohner zu verbessern und zur Erhaltung der Altstadt 
von Aleppo beizutragen. Ein „Housing Fund“ wurde 
eingerichtet, der es den Bewohnern von gefährdeten 
Häusern ermöglichte, finanzielle Hilfe zu beantragen. 
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14 Detail of traditional hand emboidery from local collection22



Urban Life Textile Archive 

The urban life section includes among other subjects 
a textile archive that analyses, restores and digitally 
documents traditional textiles. For centuries, Aleppo‘s 
economy was based on textile production and trade. In 
former times, Aleppo was situated at the crossroads of 
a network of trade routes. The Silk Road’s north-south 
axis connected southern Arabia with the Russian steppes 
and its east-west axis linked China with India, Persia and 
Mesopotamia as well as the urban centres of Europe. 
With the Arab conquests and the spread of Islam in the 
7th and 8th centuries, Aleppo established itself as a 
major trading hub – conducting business with both the 
Mediterranean and the empires of the east. Along with 
trade, textile production was a mainstay of Aleppo’s 
economy from at least the 11th century onwards. 
Production was facilitated by easy access to various 
raw materials, such as wool, cotton, and locally 
cultivated silks. Textile products included: brocades; 
flat-woven kelims; rugs; silken ikats as well as other 
indigo-dyed, block-printed and embroidered fabrics or 
textiles. In the 15th and 16th centuries, textiles produced 
in Aleppo were sold all over the Ottoman Empire and 
beyond. By the second half of the 19th century, Aleppo 
had become the most important textile-producing city 
in Syria. In 1910, observers counted 130 indigo-dyeing 
workshops and 10,000 weaving looms. After World War 
II, Syrian entrepreneurs started to modernize the textile 
sector – production and trade were flourishing. At the 
same time, however, the making of traditional textiles 
declined. One factor, amongst many others, was that 
the local population had by that time largely adopted 
Western clothing patterns. Today the knowledge of 
traditional techniques is vanishing. The archive supports 
current efforts to revive these traditions, which are 
fundamental to Aleppo‘s cultural heritage and identity.  
         

Thomas Pritzkat
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إستند اقتصاد مدینة حلب لقرون عدیدة على إنتاج المنسوجات 
والتجارة، لذلك یضم قسم الحیاة الحضریة لألرشیف قسماً خاصاً 

بالغزل والنسیج یعمل على تحلیل وترمیم المنسوجات وتوثیقھا بشكل 
رقمي. 

كانت المدینة تقع على مفترق شبكة طرق تجاریة ُعرفت الحقاً بطریق 
الحریر، فالمحور الشمالي الجنوبي لھذا الطریق یربط جنوب السعودیة 
بأبواب روسیا، والمحور الشرقي الغربي یربط بین الصین والھند 
وبالد فارس وبالد ما بین النھرین والمراكز الحضریة في أوروبا. 
وبحلول الفتح العربي وانتشار اإلسالم في القرنین السابع والثامن، 

رّسخت مدینة حلب نفسھا كمركز تداول أساسي على ھذه الطرق یقوم 
بأعمال تجاریة مع دول الُمطلّة على البحراألبیض المتوسط وكذلك مع 

امبراطوریات الشرق.

إلى جانب التجارة، كان إنتاج النسیج ِعماد اقتصاد حلب منذ القرن 
الحادي عشر، ولقد سھَّل االنتاج توفر المواد الخام مثل القطن 
والصوف والحریر المزروع محلیاً. شملت المنتجات النسیجیة 

البروكار والبسط والنسیج الحریري (إیكات) وأیضاً أقمشة مصبوغة 
زة. وفي القرنین الخامس  بالنیلة أو مطبوعة وأقمشة ومنسوجات ُمطرَّ
والسادس عشر كانت ُتباع المنسوجات الُمنتجة في حلب في أسواق 
األمبراطوریة العثمانیة وخارجھا. وفي منتصف القرن التاسع عشر 
أصبحت حلب أھم مدینة لصناعة النسیج في سوریا، حیث أنھ في عام 
١٩١٠ تمَّ إحصاء حوالي مائة وثالثون ورشة للصباغة بالنیلة وعشرة 

آالف نول. 

بعد الحرب العالمیة الثانیة، بدأ رجال األعمال السوریین بتحدیث قطاع 
الغزل والنسیج، وازدھر اإلنتاج والتجارة. وفي الوقت نفسھ انخفضت 
صناعة المنسوجات التقلیدیة بفعل عوامل أخرى منھا اختیار الشعب 
للنمط األوروبي للمالبس، األمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض عدد 
األنوال الیدویة بشكل سریع وتالشي المعرفة بالتقنیات التقلیدیة.

ُیساند األرشیف الجھود الحالیة إلحیاء ھذه التقالید الداعمة للتراث 
الثقافي لمدینة حلب وھویتھا.

توماس بریتسكات 
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War II, Syrian entrepreneurs started to modernize the 
textile sector – production and trade were flourishing. At 
the same time, however, the making of traditional textiles 
declined. One factor, amongst many others, was that the 
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إستند اقتصاد مدینة حلب لقرون عدیدة على إنتاج المنسوجات 
والتجارة، لذلك یضم قسم الحیاة الحضریة لألرشیف قسماً خاصاً 

بالغزل والنسیج یعمل على تحلیل وترمیم المنسوجات وتوثیقھا بشكل 
رقمي. 

كانت المدینة تقع على مفترق شبكة طرق تجاریة ُعرفت الحقاً بطریق 
الحریر، فالمحور الشمالي الجنوبي لھذا الطریق یربط جنوب السعودیة 
بأبواب روسیا، والمحور الشرقي الغربي یربط بین الصین والھند 
وبالد فارس وبالد ما بین النھرین والمراكز الحضریة في أوروبا. 
وبحلول الفتح العربي وانتشار اإلسالم في القرنین السابع والثامن، 

رّسخت مدینة حلب نفسھا كمركز تداول أساسي على ھذه الطرق یقوم 
بأعمال تجاریة مع دول الُمطلّة على البحراألبیض المتوسط وكذلك مع 

امبراطوریات الشرق.

إلى جانب التجارة، كان إنتاج النسیج ِعماد اقتصاد حلب منذ القرن 
الحادي عشر، ولقد سھَّل االنتاج توفر المواد الخام مثل القطن 
والصوف والحریر المزروع محلیاً. شملت المنتجات النسیجیة 

البروكار والبسط والنسیج الحریري (إیكات) وأیضاً أقمشة مصبوغة 
زة. وفي القرنین الخامس  بالنیلة أو مطبوعة وأقمشة ومنسوجات ُمطرَّ
والسادس عشر كانت ُتباع المنسوجات الُمنتجة في حلب في أسواق 
األمبراطوریة العثمانیة وخارجھا. وفي منتصف القرن التاسع عشر 
أصبحت حلب أھم مدینة لصناعة النسیج في سوریا، حیث أنھ في عام 
١٩١٠ تمَّ إحصاء حوالي مائة وثالثون ورشة للصباغة بالنیلة وعشرة 

آالف نول. 

بعد الحرب العالمیة الثانیة، بدأ رجال األعمال السوریین بتحدیث قطاع 
الغزل والنسیج، وازدھر اإلنتاج والتجارة. وفي الوقت نفسھ انخفضت 
صناعة المنسوجات التقلیدیة بفعل عوامل أخرى منھا اختیار الشعب 
للنمط األوروبي للمالبس، األمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض عدد 
األنوال الیدویة بشكل سریع وتالشي المعرفة بالتقنیات التقلیدیة.

ُیساند األرشیف الجھود الحالیة إلحیاء ھذه التقالید الداعمة للتراث 
الثقافي لمدینة حلب وھویتھا.
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Condition of Original Data 

The oldest detailed descriptions of Aleppo appear in the 
writings of the medieval Arab travelers Al-Muqadassi 
and Ibn Shaddad. In the early modern period, vivid 
European accounts began to emerge, such as that 
given by A. Russell in 1794. These foreign visitors were 
the first to provide detailed illustrations of the city. Many 
of these pictures depict a skyline with a citadel at its 
centre. Documents pertaining to urban development 
began to appear in the Ottoman period. In 1766, 
C. Niehbuhr – a German explorer and cartographer –
drew the first real map of the city. In 1818, French 
consul J.L. Rousseau finished the first topographic 
map: the “Plan de la ville d’Hhalep et de ses environs“. 
These maps were followed by several others, and 
oftentimes they were the product of joint Ottoman-
French cooperation. In 1934, a French team led by 
C. Duraffourd completed the cadastral map: ‘Ville d’Alep. 
Plan General’ (1:5000). It includes 201 individual plans 
(1:200-1:2000) that are still in use today. In the 1930s, 
R. Danger and M. Écochard drafted the first master 
plans of the city. From 1952 to 1954, A. Gutton –
a French planner and architect – redesigned the urban 
centre of Aleppo. He observed and analysed the flow 
of traffic, eventually creating the two ring roads. It was 
not until the 1970s, however, that planning documents 
began to focus on the preservation of the Old City. 
Documents can be found at the archives of churches 
and the Awqaf, as well as in private collections. Most 
of the data, however, is derived from the municipality 
of Aleppo. The collection process can be challenging, 
because staff at the public institutions are often unaware 
of the value of historical documents. Material that is 
not fit for immediate use is often disposed of, or stored 
inappropriately. Plans are rolled or folded, kept in humid 
and dusty storage rooms, or exposed to sunlight. They 
suffer from ruptures, humidity stains, and discoloration. 
These documents are cleaned carefully and stored in 
special cupboards.                                    Franziska Laue
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وضع البیانات 
أول من وصف حلب وصفاً دقیقاً ھم الرحالة العرب كالمقدسي وابن 
شداد. وفي بدایة العصر الحدیث بدأ األوروبیون بوصف حلب بشكل 
دقیق كألكسندر راسل في عام ١٧٩٤. وكان ھؤالء الزوار األجانب 
م صوراً تفصیلیة عن المدینة، حیث تظھر قلعة حلب في  أول من قدَّ

الكثیر منھا.
 بدأت أقدم الوثائق الُمتعلقة بالتنمیة العمرانیة خالل العھد العثماني. 
وفي عام ١٧٦٦ قام المستكشف األلماني كارستن نیبور برسم أول 
مخطط لمدینة حلب. وفي عام ١٨١٨ أنھى القنصل الفرنسي روسو 
أول مخطط طبوغرافي «مخطط مدینة حلب وضواحیھا». وتلت ھذه 
المخططات مخططات أخرى عدیدة كانت في ُمعظم األحیان نتاج 

تعاون عثماني-فرنسي. 
في عام ١٩٣٤ أكمل فریق فرنسي بقیادة دورافور المخطط المساحي 
العام  لمدینة حلب بمقیاس ٥٠٠٠/١ إضافة إلى ٢٠١ مخططاً مستقالً 
بمقیاس (٢٠٠/١- ٢٠٠٠/١) ما تزال تستخدام إلى الیوم. في عام 
١٩٣٠ وضع دانجیھ وإیكوشار أول مخطط تنظیمي للمدینة. ومن 
عام ١٩٥٢ إلى عام ١٩٥٤ قام المعماري ومخطط المدن الفرنسي 

غوتون بإعادة تصمیم المركز العمراني لمدینة حلب، حیث قام بمراقبة 
وتحلیل تدفق حركة المرور، األمر الذي أدى في نھایة المطاف إلى 

إنشاء الطریق الُمحلِّق األول والثاني. ولم تبدأ وثائق التخطیط العمراني 
بالتركیز على الحفاظ على المدینة القدیمة حتى عام ١٩٧٠.

یمكن العثور على وثائق التنمیة العمرانیة في أرشیف الكنائس ومدیریة 
األوقاف ولدى جھات خاصة أو أفراد مھتمین بجمع الوثائق القدیمة، 
على العلم بأن بلدیة مدینة حلب ھي المصدر الرئیسي لمعظم البیانات. 
وتواجھ عملیة جمع البیانات تحدیاً بسبب جھل العاملین في القطاع 
العام للقیمة التاریخیة لھذه الوثائق. فغالباً ما یتم التخلص منھا بسبب 
عدم استخدامھا بشكل مباشر ودوري، أو یتم تخزینھا بشكل غیر 

مالئم عن طریق وضعھا في مخازن رطبة ومغبرة أو معرضة ألشعة 
الشمس ولفھا بشكل اسطواني أوطویھا، مما یؤدي إلى تعّرضھا للتمزق 

وظھور بقع رطوبة علیھا وزوال ألوانھا. 
یقوم األرشیف العمراني التاریخي ومركز التوثیق في حلب بتسجیل 
ھذه الوثائق، حیث یتم تنظیفھا بعنایة وتخزینھا في خزن خاصة 

لحفظھا للمستقبل.

فرانسیسكا الوه
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Ottoman period. In 1766, 
C. Niehbuhr – a German explorer and cartographer –
drew the first real map of the city. In 1818, French consul 
J.L. Rousseau finished the first topographic map: the »Plan 
de la ville d’Hhalep et de ses environs«. These maps were 
followed by several others, and oftentimes they were the 
product of joint Ottoman-French cooperation. In 1934, a 
French team led by 
C. Duraffourd completed the cadastral map: ‘Ville d’Alep. 
Plan General’ (1:5000). It includes 201 individual plans 
(1:200-1:2000) that are still in use today. In the 1930s, R. 
Danger and M. Écochard drafted the first master plans of 
the city. From 1952 to 1954, A. Gutton –
a French planner and architect – redesigned the urban 
centre of Aleppo. He observed and analysed the flow of 
traffic, eventually creating the two ring roads. It was not 
until the 1970s, however, that planning documents began 
to focus on the preservation of the Old City. Documents 
can be found at the archives of churches and the Awqaf, 
as well as in private collections. Most of the data, however, 
is derived from the municipality of Aleppo. The collection 
process can be challenging, because staff at the public 
institutions are often unaware of the value of historical 
documents. Material that is 
not fit for immediate use is often disposed of, or stored 
inappropriately. Plans are rolled or folded, kept in humid 
and dusty storage rooms, or exposed to sunlight. They 
suffer from ruptures, humidity stains, and discoloration. 
These documents are cleaned carefully and stored in spe-
cial cupboards.          Franziska Laue
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وضع البیانات 
أول من وصف حلب وصفاً دقیقاً ھم الرحالة العرب كالمقدسي وابن 
شداد. وفي بدایة العصر الحدیث بدأ األوروبیون بوصف حلب بشكل 
دقیق كألكسندر راسل في عام ١٧٩٤. وكان ھؤالء الزوار األجانب 
م صوراً تفصیلیة عن المدینة، حیث تظھر قلعة حلب في  أول من قدَّ

الكثیر منھا.
 بدأت أقدم الوثائق الُمتعلقة بالتنمیة العمرانیة خالل العھد العثماني. 
وفي عام ١٧٦٦ قام المستكشف األلماني كارستن نیبور برسم أول 
مخطط لمدینة حلب. وفي عام ١٨١٨ أنھى القنصل الفرنسي روسو 
أول مخطط طبوغرافي «مخطط مدینة حلب وضواحیھا». وتلت ھذه 
المخططات مخططات أخرى عدیدة كانت في ُمعظم األحیان نتاج 

تعاون عثماني-فرنسي. 
في عام ١٩٣٤ أكمل فریق فرنسي بقیادة دورافور المخطط المساحي 
العام  لمدینة حلب بمقیاس ٥٠٠٠/١ إضافة إلى ٢٠١ مخططاً مستقالً 
بمقیاس (٢٠٠/١- ٢٠٠٠/١) ما تزال تستخدام إلى الیوم. في عام 
١٩٣٠ وضع دانجیھ وإیكوشار أول مخطط تنظیمي للمدینة. ومن 
عام ١٩٥٢ إلى عام ١٩٥٤ قام المعماري ومخطط المدن الفرنسي 

غوتون بإعادة تصمیم المركز العمراني لمدینة حلب، حیث قام بمراقبة 
وتحلیل تدفق حركة المرور، األمر الذي أدى في نھایة المطاف إلى 

إنشاء الطریق الُمحلِّق األول والثاني. ولم تبدأ وثائق التخطیط العمراني 
بالتركیز على الحفاظ على المدینة القدیمة حتى عام ١٩٧٠.

یمكن العثور على وثائق التنمیة العمرانیة في أرشیف الكنائس ومدیریة 
األوقاف ولدى جھات خاصة أو أفراد مھتمین بجمع الوثائق القدیمة، 
على العلم بأن بلدیة مدینة حلب ھي المصدر الرئیسي لمعظم البیانات. 
وتواجھ عملیة جمع البیانات تحدیاً بسبب جھل العاملین في القطاع 
العام للقیمة التاریخیة لھذه الوثائق. فغالباً ما یتم التخلص منھا بسبب 
عدم استخدامھا بشكل مباشر ودوري، أو یتم تخزینھا بشكل غیر 

مالئم عن طریق وضعھا في مخازن رطبة ومغبرة أو معرضة ألشعة 
الشمس ولفھا بشكل اسطواني أوطویھا، مما یؤدي إلى تعّرضھا للتمزق 

وظھور بقع رطوبة علیھا وزوال ألوانھا. 
یقوم األرشیف العمراني التاریخي ومركز التوثیق في حلب بتسجیل 
ھذه الوثائق، حیث یتم تنظیفھا بعنایة وتخزینھا في خزن خاصة 

لحفظھا للمستقبل.

فرانسیسكا الوه



19 Four plans describing the cadastral zones, 192826



24 Aerial view of the city 31



Aerial Photography 

The archive possesses a variety of aerial photographs, 
most of them in digital form. They date from the early 
20th century to today. Generally, aerial photographs 
are taken from an elevated position, preferably from
an airplane, a helicopter, a balloon or even a kite. 
In the case of Aleppo, the first pictures were taken from 
a plane during the French mandate in the 1930s, and 
are now accessible at the ‘Institut Français d’Études 
Arabes’ (IFEAD) in Damascus.
Aerial photographs were and are used for the making of 
maps, land-use planning, archaeology and environmental 
studies. They support the drawing of new maps, 
and the correction of older ones. Écochard used aerial 
photography for the making of the first master plan of 
Aleppo in the 1930s. The pictures he used can now be 
viewed at the Aga Khan Foundation Archive in Geneva.
Aside from plans and maps, aerial photographs visually 
document transformations of Aleppo‘s urban structure, 
as well as the expansion of the city‘s territory. They are 
an immediate witness to how Aleppo‘s face changed 
in the course of the last century. They are more detailed 
than maps. Aside from streets and buildings, they include 
people, vehicles and vegetation, which make them a 
more vivid witness of history. The UHADCA for Aleppo 
is continuously searching for further data on aerial 
photography.
The use of aerial photographs was transformed and 
expanded by the emergence of modern technologies. 
Aerial photographs are taken in a variety of scales and 
resolutions, which leads to different levels of depth of 
information and detail. Today satellite pictures are used 
for all kinds of purposes. Aside from urban planning, 
they also serve geological surveys, ‘GIS’, the weather 
forecast and the entertainment of private individuals 
digitally browsing through the world with ‘Google Earth’.
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As old documents and textiles are often treasured family 
heirlooms, the archive is concerned to reassure citizens 
that their possessions will be handled with the greatest 
care. The archive offers the service of documenting items 
through photography and microfilming in peoples’ 
homes, or in its own studio. Copies may then be accessed 
at the archive’s reading room. In the long run, the archive 
wants to function as a documentation centre for the old 
city’s history. It will launch further exhibitions on various 
aspects of Aleppo’s past. Citizens, students, visitors, and 
researchers are invited to use the archive’s records and 
workspace in order to obtain knowledge of the city and 
its history.

The Urban Historical Archive and Documentation Center 
presently consists of three main pillars: 

    city’s development of Aleppo, 

    appropriately and for long term conservation, 

    education with the help of a database.
“Urban Development and Architecture Section” is the 
archive’s main section. It focuses on various scientific and 
technical works, documentation and documents 
on the architectural and urban history of Aleppo. 
The “Urban Life Section” illustrates Aleppo’s rich 
and intangible heritage, which is represented by the 
socioeconomic, political, ethnic, religious and 
philosophical values of human activity. This division 
covers different subjects such as music, textiles, arts, etc. 
A textile archive was established in collaboration with CIM 
and University of Halle in 2009.

Kutaiba Krayeam
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المدینة القدیمة، ویدعو السكان والطالب والزائرین والباحثین الستخدام 
صاالت العمل في األرشیف والوثائق المحفوظة فیھ للحصول على 

معلومات عن المدینة وتاریخھا.

قتیبة كرّیم

Aerial Photography 

The archive possesses a variety of aerial photographs, 
most of them in digital form. They date from the early 20th

century to today. Generally, aerial photographs 
are taken from an elevated position, preferably from
an airplane, a helicopter, a balloon or even a kite. 
In the case of Aleppo, the first pictures were taken from 
a plane during the French mandate in the 1930s, and are 
now accessible at the ‘Institut Français d’Études Arabes’ 
(IFEAD) in Damascus.
Aerial photographs were and are used for the making of 
maps, land-use planning, archaeology and environmental 
studies. They support the drawing of new maps, 
and the correction of older ones. Écochard used aerial 
photography for the making of the first master plan of 
Aleppo in the 1930s. The pictures he used can now be 
viewed at the Aga Khan Foundation Archive in Geneva.
Aside from plans and maps, aerial photographs visually 
document transformations of Aleppo‘s urban structure, 
as well as the expansion of the city‘s territory. They are an 
immediate witness to how Aleppo‘s face changed 
in the course of the last century. They are more detailed 
than maps. Aside from streets and buildings, they include 
people, vehicles and vegetation, which make them a more 
vivid witness of history. The UHADCA for Aleppo is conti-
nuously searching for further data on aerial photography.
The use of aerial photographs was transformed and ex-
panded by the emergence of modern technologies. Aerial 
photographs are taken in a variety of scales and resolu-
tions, which leads to different levels of depth of informati-
on and detail. Today satellite pictures are used for all kinds 
of purposes. Aside from urban planning, they also serve 
geological surveys, ‘GIS’, the weather forecast and the 
entertainment of private individuals digitally browsing 
through the world with ‘Google Earth’.

                                                              Franziska Laue

33

التصویر الجوي

یمتلك األرشیف مجموعة متنوعة من الصور الجویة معظمھا بشكل 
رقمي تعود إلى بدایة القرن العشرین وحتى تاریخ الیوم. یتم التقاط 

الصور الجویة إلى یومنا ھذا من مكان مرتفع عموماً كطائرة أو طائرة 
مروحیة أو منطاد أو حتى بواسطة استخدام طائرة ورقیة.  وقد تّم 

التقاط أول صور جویة لمدینة حلب من الطائرة عام ١٩٣٠ خالل فترة 
االنتداب الفرنسي، ویمكن اإلطالع علیھا لدى مكتب المركز الفرنسي 

للدراسات العربیة  في دمشق.

تستخدم الصور الجویة  لصیاغة الخرائط وفي تخطیط  استعمال 
األراضي وفي الدراسات البیئیة واألثریة.  فھي تساعد على رسم 
الخرائط الجدیدة وتصحیح القدیمة منھا. وقد استخدم إیكوشار صوراً 
جویة لوضع المخطط التنظیمي األول لمدینة حلب عام ١٩٣٠، ویمكن 
رؤیة الصور التي استخدمھا لدى أرشیف مؤسسة اآلغا خان في مدینة 

جنیف في سویسرا.

إلى جانب الخرائط والمخططات، توِثق الصور الجویة التحوالت 
الھیكلیة العمرانیة لمدینة حلب إضافة إلى توسع أراضي المدینة، فھي 
الشاھد الفوري على تغُیر مظھر حلب خالل القرن الماضي. فالصور 
الجویة ھي أكثر تفصیالً من الخرائط، فإلى جانب الشوارع واألبنیة 
یظھر فیھا أیضاً األفراد والمركبات والنباتات، مما یجعلھا شاھداً حیاً 
على التاریخ. ویبحث ارشیف حلب العمراني باستمرار عن صور 

جویة إضافیة لیتم ضّمھا إلى مجموعتھ.

إختلف استخدام الصور الجویة وتوسع بظھور التكنولوجیا الحدیثة، 
حیث ُتلتقط الصور الجویة بمقاییس متنوعة ودقة مختلفة، األمر الذي 
یؤدي إلى مستویات مختلفة من المعلومات والتفاصیل. تستخدم صور 
األقمار الصناعیة الیوم ألغراض عدیدة، فإلى جانب التخطیط العمراني 
تستخدم ھذه الصور في المسوحات الجیولوجیة وفي نظام المعلومات 

الجغرافي والنشرة الجویة وغیرھا.

فرانسیسكا الوه

Aerial Photography 

The archive possesses a variety of aerial photographs, 
most of them in digital form. They date from the early 20th

century to today. Generally, aerial photographs 
are taken from an elevated position, preferably from
an airplane, a helicopter, a balloon or even a kite. 
In the case of Aleppo, the first pictures were taken from 
a plane during the French mandate in the 1930s, and are 
now accessible at the ‘Institut Français d’Études Arabes’ 
(IFEAD) in Damascus.
Aerial photographs were and are used for the making of 
maps, land-use planning, archaeology and environmental 
studies. They support the drawing of new maps, 
and the correction of older ones. Écochard used aerial 
photography for the making of the first master plan of 
Aleppo in the 1930s. The pictures he used can now be 
viewed at the Aga Khan Foundation Archive in Geneva.
Aside from plans and maps, aerial photographs visually 
document transformations of Aleppo‘s urban structure, 
as well as the expansion of the city‘s territory. They are an 
immediate witness to how Aleppo‘s face changed 
in the course of the last century. They are more detailed 
than maps. Aside from streets and buildings, they include 
people, vehicles and vegetation, which make them a more 
vivid witness of history. The UHADCA for Aleppo is conti-
nuously searching for further data on aerial photography.
The use of aerial photographs was transformed and ex-
panded by the emergence of modern technologies. Aerial 
photographs are taken in a variety of scales and resolu-
tions, which leads to different levels of depth of informati-
on and detail. Today satellite pictures are used for all kinds 
of purposes. Aside from urban planning, they also serve 
geological surveys, ‘GIS’, the weather forecast and the 
entertainment of private individuals digitally browsing 
through the world with ‘Google Earth’.
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33

التصویر الجوي

یمتلك األرشیف مجموعة متنوعة من الصور الجویة معظمھا بشكل 
رقمي تعود إلى بدایة القرن العشرین وحتى تاریخ الیوم. یتم التقاط 

الصور الجویة إلى یومنا ھذا من مكان مرتفع عموماً كطائرة أو طائرة 
مروحیة أو منطاد أو حتى بواسطة استخدام طائرة ورقیة. وقد تّم 

التقاط أول صور جویة لمدینة حلب من الطائرة عام ١٩٣٠ خالل فترة 
االنتداب الفرنسي، ویمكن اإلطالع علیھا لدى مكتب المركز الفرنسي 

للدراسات العربیة  في دمشق.

تستخدم الصور الجویة  لصیاغة الخرائط وفي تخطیط  استعمال 
األراضي وفي الدراسات البیئیة واألثریة.  فھي تساعد على رسم 
الخرائط الجدیدة وتصحیح القدیمة منھا. وقد استخدم إیكوشار صوراً 
جویة لوضع المخطط التنظیمي األول لمدینة حلب عام ١٩٣٠، ویمكن 
رؤیة الصور التي استخدمھا لدى أرشیف مؤسسة اآلغا خان في مدینة 

جنیف في سویسرا.

إلى جانب الخرائط والمخططات، توِثق الصور الجویة التحوالت 
الھیكلیة العمرانیة لمدینة حلب إضافة إلى توسع أراضي المدینة، فھي 
الشاھد الفوري على تغُیر مظھر حلب خالل القرن الماضي. فالصور 
الجویة ھي أكثر تفصیالً من الخرائط، فإلى جانب الشوارع واألبنیة 
یظھر فیھا أیضاً األفراد والمركبات والنباتات، مما یجعلھا شاھداً حیاً 
على التاریخ. ویبحث ارشیف حلب العمراني باستمرار عن صور 

جویة إضافیة لیتم ضّمھا إلى مجموعتھ.

إختلف استخدام الصور الجویة وتوسع بظھور التكنولوجیا الحدیثة، 
حیث ُتلتقط الصور الجویة بمقاییس متنوعة ودقة مختلفة، األمر الذي 
یؤدي إلى مستویات مختلفة من المعلومات والتفاصیل. تستخدم صور 
األقمار الصناعیة الیوم ألغراض عدیدة، فإلى جانب التخطیط العمراني 
تستخدم ھذه الصور في المسوحات الجیولوجیة وفي نظام المعلومات 

الجغرافي والنشرة الجویة وغیرھا.

فرانسیسكا الوه

Aerial Photography 

The archive possesses a variety of aerial photographs, 
most of them in digital form. They date from the early 20th

century to today. Generally, aerial photographs 
are taken from an elevated position, preferably from
an airplane, a helicopter, a balloon or even a kite. 
In the case of Aleppo, the first pictures were taken from 
a plane during the French mandate in the 1930s, and are 
now accessible at the ‘Institut Français d’Études Arabes’ 
(IFEAD) in Damascus.
Aerial photographs were and are used for the making of 
maps, land-use planning, archaeology and environmental 
studies. They support the drawing of new maps, 
and the correction of older ones. Écochard used aerial 
photography for the making of the first master plan of 
Aleppo in the 1930s. The pictures he used can now be 
viewed at the Aga Khan Foundation Archive in Geneva.
Aside from plans and maps, aerial photographs visually 
document transformations of Aleppo‘s urban structure, 
as well as the expansion of the city‘s territory. They are an 
immediate witness to how Aleppo‘s face changed 
in the course of the last century. They are more detailed 
than maps. Aside from streets and buildings, they include 
people, vehicles and vegetation, which make them a more 
vivid witness of history. The UHADCA for Aleppo is conti-
nuously searching for further data on aerial photography.
The use of aerial photographs was transformed and ex-
panded by the emergence of modern technologies. Aerial 
photographs are taken in a variety of scales and resolu-
tions, which leads to different levels of depth of informati-
on and detail. Today satellite pictures are used for all kinds 
of purposes. Aside from urban planning, they also serve 
geological surveys, ‘GIS’, the weather forecast and the 
entertainment of private individuals digitally browsing 
through the world with ‘Google Earth’.
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التصویر الجوي

یمتلك األرشیف مجموعة متنوعة من الصور الجویة معظمھا بشكل 
رقمي تعود إلى بدایة القرن العشرین وحتى تاریخ الیوم. یتم التقاط 

الصور الجویة إلى یومنا ھذا من مكان مرتفع عموماً كطائرة أو طائرة 
مروحیة أو منطاد أو حتى بواسطة استخدام طائرة ورقیة. وقد تّم 

التقاط أول صور جویة لمدینة حلب من الطائرة عام ١٩٣٠ خالل فترة 
االنتداب الفرنسي، ویمكن اإلطالع علیھا لدى مكتب المركز الفرنسي 

للدراسات العربیة  في دمشق.

تستخدم الصور الجویة  لصیاغة الخرائط وفي تخطیط  استعمال 
األراضي وفي الدراسات البیئیة واألثریة.  فھي تساعد على رسم 
الخرائط الجدیدة وتصحیح القدیمة منھا. وقد استخدم إیكوشار صوراً 
جویة لوضع المخطط التنظیمي األول لمدینة حلب عام ١٩٣٠، ویمكن 
رؤیة الصور التي استخدمھا لدى أرشیف مؤسسة اآلغا خان في مدینة 

جنیف في سویسرا.

إلى جانب الخرائط والمخططات، توِثق الصور الجویة التحوالت 
الھیكلیة العمرانیة لمدینة حلب إضافة إلى توسع أراضي المدینة، فھي 
الشاھد الفوري على تغُیر مظھر حلب خالل القرن الماضي. فالصور 
الجویة ھي أكثر تفصیالً من الخرائط، فإلى جانب الشوارع واألبنیة 
یظھر فیھا أیضاً األفراد والمركبات والنباتات، مما یجعلھا شاھداً حیاً 
على التاریخ. ویبحث ارشیف حلب العمراني باستمرار عن صور 

جویة إضافیة لیتم ضّمھا إلى مجموعتھ.

إختلف استخدام الصور الجویة وتوسع بظھور التكنولوجیا الحدیثة، 
حیث ُتلتقط الصور الجویة بمقاییس متنوعة ودقة مختلفة، األمر الذي 
یؤدي إلى مستویات مختلفة من المعلومات والتفاصیل. تستخدم صور 
األقمار الصناعیة الیوم ألغراض عدیدة، فإلى جانب التخطیط العمراني 
تستخدم ھذه الصور في المسوحات الجیولوجیة وفي نظام المعلومات 

الجغرافي والنشرة الجویة وغیرھا.

فرانسیسكا الوه

Aerial Photography 

The archive possesses a variety of aerial photographs, 
most of them in digital form. They date from the early 20th

century to today. Generally, aerial photographs 
are taken from an elevated position, preferably from
an airplane, a helicopter, a balloon or even a kite. 
In the case of Aleppo, the first pictures were taken from 
a plane during the French mandate in the 1930s, and are 
now accessible at the ‘Institut Français d’Études Arabes’ 
(IFEAD) in Damascus.
Aerial photographs were and are used for the making of 
maps, land-use planning, archaeology and environmental 
studies. They support the drawing of new maps, 
and the correction of older ones. Écochard used aerial 
photography for the making of the first master plan of 
Aleppo in the 1930s. The pictures he used can now be 
viewed at the Aga Khan Foundation Archive in Geneva.
Aside from plans and maps, aerial photographs visually 
document transformations of Aleppo‘s urban structure, 
as well as the expansion of the city‘s territory. They are an 
immediate witness to how Aleppo‘s face changed 
in the course of the last century. They are more detailed 
than maps. Aside from streets and buildings, they include 
people, vehicles and vegetation, which make them a more 
vivid witness of history. The UHADCA for Aleppo is conti-
nuously searching for further data on aerial photography.
The use of aerial photographs was transformed and ex-
panded by the emergence of modern technologies. Aerial 
photographs are taken in a variety of scales and resolu-
tions, which leads to different levels of depth of informati-
on and detail. Today satellite pictures are used for all kinds 
of purposes. Aside from urban planning, they also serve 
geological surveys, ‘GIS’, the weather forecast and the 
entertainment of private individuals digitally browsing 
through the world with ‘Google Earth’.

                                                              Franziska Laue
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التصویر الجوي

یمتلك األرشیف مجموعة متنوعة من الصور الجویة معظمھا بشكل 
رقمي تعود إلى بدایة القرن العشرین وحتى تاریخ الیوم. یتم التقاط 

الصور الجویة إلى یومنا ھذا من مكان مرتفع عموماً كطائرة أو طائرة 
مروحیة أو منطاد أو حتى بواسطة استخدام طائرة ورقیة. وقد تّم 

التقاط أول صور جویة لمدینة حلب من الطائرة عام ١٩٣٠ خالل فترة 
االنتداب الفرنسي، ویمكن اإلطالع علیھا لدى مكتب المركز الفرنسي 

للدراسات العربیة  في دمشق.

تستخدم الصور الجویة  لصیاغة الخرائط وفي تخطیط  استعمال 
األراضي وفي الدراسات البیئیة واألثریة.  فھي تساعد على رسم 
الخرائط الجدیدة وتصحیح القدیمة منھا. وقد استخدم إیكوشار صوراً 
جویة لوضع المخطط التنظیمي األول لمدینة حلب عام ١٩٣٠، ویمكن 
رؤیة الصور التي استخدمھا لدى أرشیف مؤسسة اآلغا خان في مدینة 

جنیف في سویسرا.

إلى جانب الخرائط والمخططات، توِثق الصور الجویة التحوالت 
الھیكلیة العمرانیة لمدینة حلب إضافة إلى توسع أراضي المدینة، فھي 
الشاھد الفوري على تغُیر مظھر حلب خالل القرن الماضي. فالصور 
الجویة ھي أكثر تفصیالً من الخرائط، فإلى جانب الشوارع واألبنیة 
یظھر فیھا أیضاً األفراد والمركبات والنباتات، مما یجعلھا شاھداً حیاً 
على التاریخ. ویبحث ارشیف حلب العمراني باستمرار عن صور 

جویة إضافیة لیتم ضّمھا إلى مجموعتھ.

إختلف استخدام الصور الجویة وتوسع بظھور التكنولوجیا الحدیثة، 
حیث ُتلتقط الصور الجویة بمقاییس متنوعة ودقة مختلفة، األمر الذي 
یؤدي إلى مستویات مختلفة من المعلومات والتفاصیل. تستخدم صور 
األقمار الصناعیة الیوم ألغراض عدیدة، فإلى جانب التخطیط العمراني 
تستخدم ھذه الصور في المسوحات الجیولوجیة وفي نظام المعلومات 

الجغرافي والنشرة الجویة وغیرھا.

فرانسیسكا الوه
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التصویر الجوي
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فرانسیسكا الوه

Condition of Original Data 

The oldest detailed descriptions of Aleppo appear in the 
writings of the medieval Arab travelers Al-Muqadassi and 
Ibn Shaddad. In the early modern period, vivid European 
accounts began to emerge, such as that given by A. Rus-
sell in 1794. These foreign visitors were the first to provide 
detailed illustrations of the city. Many of these pictures 
depict a skyline with a citadel at its centre. Documents 
pertaining to urban development began to appear in the 
Ottoman period. In 1766, 
C. Niehbuhr – a German explorer and cartographer –
drew the first real map of the city. In 1818, French consul 
J.L. Rousseau finished the first topographic map: the »Plan 
de la ville d’Hhalep et de ses environs«. These maps were 
followed by several others, and oftentimes they were the 
product of joint Ottoman-French cooperation. In 1934, a 
French team led by 
C. Duraffourd completed the cadastral map: ‘Ville d’Alep. 
Plan General’ (1:5000). It includes 201 individual plans 
(1:200-1:2000) that are still in use today. In the 1930s, R. 
Danger and M. Écochard drafted the first master plans of 
the city. From 1952 to 1954, A. Gutton –
a French planner and architect – redesigned the urban 
centre of Aleppo. He observed and analysed the flow of 
traffic, eventually creating the two ring roads. It was not 
until the 1970s, however, that planning documents began 
to focus on the preservation of the Old City. Documents 
can be found at the archives of churches and the Awqaf, 
as well as in private collections. Most of the data, however, 
is derived from the municipality of Aleppo. The collection 
process can be challenging, because staff at the public 
institutions are often unaware of the value of historical 
documents. Material that is 
not fit for immediate use is often disposed of, or stored 
inappropriately. Plans are rolled or folded, kept in humid 
and dusty storage rooms, or exposed to sunlight. They 
suffer from ruptures, humidity stains, and discoloration. 
These documents are cleaned carefully and stored in spe-
cial cupboards.          Franziska Laue
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وضع البیانات 
أول من وصف حلب وصفاً دقیقاً ھم الرحالة العرب كالمقدسي وابن 
شداد. وفي بدایة العصر الحدیث بدأ األوروبیون بوصف حلب بشكل 
دقیق كألكسندر راسل في عام ١٧٩٤. وكان ھؤالء الزوار األجانب 
م صوراً تفصیلیة عن المدینة، حیث تظھر قلعة حلب في  أول من قدَّ

الكثیر منھا.
 بدأت أقدم الوثائق الُمتعلقة بالتنمیة العمرانیة خالل العھد العثماني. 
وفي عام ١٧٦٦ قام المستكشف األلماني كارستن نیبور برسم أول 
مخطط لمدینة حلب. وفي عام ١٨١٨ أنھى القنصل الفرنسي روسو 
أول مخطط طبوغرافي «مخطط مدینة حلب وضواحیھا». وتلت ھذه 
المخططات مخططات أخرى عدیدة كانت في ُمعظم األحیان نتاج 

تعاون عثماني-فرنسي. 
في عام ١٩٣٤ أكمل فریق فرنسي بقیادة دورافور المخطط المساحي 
العام  لمدینة حلب بمقیاس ٥٠٠٠/١ إضافة إلى ٢٠١ مخططاً مستقالً 
بمقیاس (٢٠٠/١- ٢٠٠٠/١) ما تزال تستخدام إلى الیوم. في عام 
١٩٣٠ وضع دانجیھ وإیكوشار أول مخطط تنظیمي للمدینة. ومن 
عام ١٩٥٢ إلى عام ١٩٥٤ قام المعماري ومخطط المدن الفرنسي 

غوتون بإعادة تصمیم المركز العمراني لمدینة حلب، حیث قام بمراقبة 
وتحلیل تدفق حركة المرور، األمر الذي أدى في نھایة المطاف إلى 

إنشاء الطریق الُمحلِّق األول والثاني. ولم تبدأ وثائق التخطیط العمراني 
بالتركیز على الحفاظ على المدینة القدیمة حتى عام ١٩٧٠.

یمكن العثور على وثائق التنمیة العمرانیة في أرشیف الكنائس ومدیریة 
األوقاف ولدى جھات خاصة أو أفراد مھتمین بجمع الوثائق القدیمة، 
على العلم بأن بلدیة مدینة حلب ھي المصدر الرئیسي لمعظم البیانات. 
وتواجھ عملیة جمع البیانات تحدیاً بسبب جھل العاملین في القطاع 
العام للقیمة التاریخیة لھذه الوثائق. فغالباً ما یتم التخلص منھا بسبب 
عدم استخدامھا بشكل مباشر ودوري، أو یتم تخزینھا بشكل غیر 

مالئم عن طریق وضعھا في مخازن رطبة ومغبرة أو معرضة ألشعة 
الشمس ولفھا بشكل اسطواني أوطویھا، مما یؤدي إلى تعّرضھا للتمزق 

وظھور بقع رطوبة علیھا وزوال ألوانھا. 
یقوم األرشیف العمراني التاریخي ومركز التوثیق في حلب بتسجیل 
ھذه الوثائق، حیث یتم تنظیفھا بعنایة وتخزینھا في خزن خاصة 

لحفظھا للمستقبل.

فرانسیسكا الوه



26 Original cadastral maps from 1926-1934

34



Cadastral Maps 

The cadastre is the register of all property in a country. 
It includes detailed cadastral maps, which show the 
boundaries and ownership of land parcels. They are 
established on the basis of information collected in 
surveys. The first comprehensive cadastral system was 
established by Napoleon for France. This is regarded 
as the forerunner of most modern versions – including 
the Levant and Aleppo. Cadastral maps were originally 
used as a basis for land evaluation and taxation. 
The plans define the urban structure of the city at the 
time of drawing. 
They depict buildings and their physical borders, as well 
as roads and the countryside. The plans contain the 
cadastral numbers of each plot, as well as measurement 
reference points and the names of the adjacent 
circumscriptions and sections. 
Each plan has on the top a descriptive section of the 
plan containing the title (“Ville d’Alep“) and a number 
divided into “Circonscription“, “Section“, “Feuille“, as 
well as the scale of the plan. An arrow pointing north 
helps the reader to find their way around the map. 
At the bottom right the name of the responsible supervisor, 
as well as the purpose of the plan are noted. 
At the bottom left one finds the year the plan was drawn 
and verified, as well as the responsible draughtsman. 
The plans contain the names of streets, transcribed in 
French. Furthermore, selected monuments, such as the 
Serail or the Municipality are named. The buildings are 
depicted in great detail, including courtyards, fountains 
and staircases.                                                        

Chorouk Toshan
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ن الخرائط  ل لجمیع ممتلكات الدولة، ویتضمَّ ل العقاري ھو سجِّ السجِّ
لة التي تظھر الحدود وملكیة األراضي. وقد أسس  المساحیة المفصَّ
نابلیون أول نظام شامل للسجل العقاري لفرنسا، وُیعتبر ھذا النظام 

رائداً لمعظم النسخ الحدیثة المستخدمة في المشرق ومدینة حلب. وكانت 
تستخدم الخرائط المساحیة في األصل كأساس لتقییم األراضي وفرض 

الضرائب.

تحدد المخططات المساحیة البنیة العمرانیة للمدینة في الفترة التي تّم 
فیھا رسمھا، وتصف المباني وحدودھا الفیزیائیة والطرقات والریف، 
ن األرقام العقاریة لكل عقار باإلضافة إلى نقاط القیاس المرجعیة  وتتضمَّ

أسماء المناطق واألقسام  المجاورة.
یتألف كل مخطط/لوحة  من فقرة وصفیة تتوضع في أعاله وتضم 
د المنطقة والقسم واللوحة،  العنوان «مدینة حلب» ورقم مركَّب ُیحدِّ
إضافة إلى مقیاس الرسم وسھم باتجاه الشمال یساعد على قراءة 

الخریطة. وفي أسفل اللوحة إلى جھة الیمین یشار إلى اسم المشرف 
المسؤول فضالً عن الغرض من ھذا المخطط،، وإلى جھة الیسار ُیذكر 

العام الذي أُعدَّ وُدقق  فیھ المخطط  وكذلك اسم الرسام.
َتُضم المخططات أسماء الشوارع مدونًة باللغة الفرنسیة وكذلك بعض 
المعالم المحددة كالسرایا والبلدیة. أما المباني  فتكون موصوفًة بدقة 
كبیرة على المخطط بما في ذلك الفناء الداخلي والنوافیر واألدراج. 

شروق طوشان

قراءة المخططات المساحیة  Cadastral Maps 
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Each plan has on the top a descriptive section of the plan 
containing the title (»Ville d’Alep«) and a number divided 
into »Circonscription«, »Section«, »Feuille«, as well as the 
scale of the plan. An arrow pointing north helps the rea-
der to find their way around the map. 
At the bottom right the name of the responsible supervisor, 
as well as the purpose of the plan are noted. 
At the bottom left one finds the year the plan was drawn 
and verified, as well as the responsible draughtsman. The 
plans contain the names of streets, transcribed in French. 
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الخریطة. وفي أسفل اللوحة إلى جھة الیمین یشار إلى اسم المشرف 
المسؤول فضالً عن الغرض من ھذا المخطط،، وإلى جھة الیسار ُیذكر 

العام الذي أُعدَّ وُدقق  فیھ المخطط  وكذلك اسم الرسام.
َتُضم المخططات أسماء الشوارع مدونًة باللغة الفرنسیة وكذلك بعض 
المعالم المحددة كالسرایا والبلدیة. أما المباني  فتكون موصوفًة بدقة 
كبیرة على المخطط بما في ذلك الفناء الداخلي والنوافیر واألدراج. 

شروق طوشان

قراءة المخططات المساحیة  Cadastral Maps 

The cadastre is the register of all property in a country. It 
includes detailed cadastral maps, which show the bound-
aries and ownership of land parcels. They are established 
on the basis of information collected in surveys. The first 
comprehensive cadastral system was established by 
Napoleon for France. This is regarded as the forerunner of 
most modern versions – including the Levant and Aleppo. 
Cadastral maps were originally used as a basis for land 
evaluation and taxation. 
The plans define the urban structure of the city at the 
time of drawing. 
They depict buildings and their physical borders, as well 
as roads and the countryside. The plans contain the cadas-
tral numbers of each plot, as well as measurement refe-
rence points and the names of the adjacent circumscrip-
tions and sections. 
Each plan has on the top a descriptive section of the plan 
containing the title (»Ville d’Alep«) and a number divided 
into »Circonscription«, »Section«, »Feuille«, as well as the 
scale of the plan. An arrow pointing north helps the rea-
der to find their way around the map. 
At the bottom right the name of the responsible supervisor, 
as well as the purpose of the plan are noted. 
At the bottom left one finds the year the plan was drawn 
and verified, as well as the responsible draughtsman. The 
plans contain the names of streets, transcribed in French. 
Furthermore, selected monuments, such as the Serail or 
the Municipality are named. The buildings are depicted in 
great detail, including courtyards, fountains and stairca-
ses. 
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27 Cadastral map VII-7 of Citadel from 1928/30, original scale 1:1000
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Historic Quarters
Citadel

The Citadel of Aleppo stands at the centre of the 
Old City of Aleppo which was recognized as a World 
Heritage Site by UNESCO in 1986. The Citadel is the 
landmark for the whole metropolis of Aleppo. 
Indeed, the site is one of the most famous monuments 
of Islamic architecture and one of the most remarkable 
examples of military architecture in the Middle East. 
Given its historical importance and the remarkable quality 
and variety of its remains, it is a site of international 
interest and also of outstanding archaeological 
importance for numerous and significant historical 
periods. Its towers and curtain walls form a large 
irregular ellipse of 300 by 180 meters. Within the site 
are conserved, palaces, mosques, baths, remains of 
Ottoman residences and also impressive subterranean 
spaces such as cisterns, wells, defense halls, stores, 
secret tunnels and passages.
The Citadel is the result of several civilizations occupying 
and using the site. The recently discovered Temple of 
the Storm God dates human use of the hill from the 
beginning of the 3rd Millennium BC. Meanwhile, most of 
what remains today are remnants of military, ceremonial 
and residential structures from the Ayyubid (12th and 
13th centuries), Mamluk (13th to 16th centuries) and 
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تقع  قلعة حلب في وسط  المدینة  القدیمة والتي سجلت كموقع من التراث 
العالمي من قبل الیونسكو عام ١٩٨٦. وتعد القلعة عالمة ممیزة في 

المدینة. وتعتبر من المعالم األكثر شھرة في فن العمارة اإلسالمیة، وأحد 
األمثلة األكثر أھمیة في العمارة العسكریة في الشرق األوسط. إضافة 
إلى  أھمیتھا التاریخیة فیما یخص  نوعیة وجودة ما تحتویھ من  بقایا 

أثریة متنوعة ، فھي موقع لھ مكانتھ العالمیة وأھمیتھ من الناحیة األثریة  
لحقب تاریخیة كبرى. تتمیز أبراجھا وأسوارھا بالشكل البیضوي وبأبعاد 
)٣٠٠ م بعرض ١٨٠ م). وفي الموقع مازالت توجد  قصور، جوامع، 
حمامات، أطالل سكنیة تعود للعھد العثماني ومواقع مھمة ودفینة تحت 
األرض كالخزانات، اآلبار، قاعات الدفاع، المستودعات والممرات السریة.
بناء القلعة ھو نتیجة تعاقب عدة حضارات استوطنت في ھذا الموقع 
وتوالت علیھ. وإن االكتشاف الحدیث ھو (معبد إلھ العاصفة) الذي 

یؤرخ االستیطان البشري على الھضبة الطبیعیة في بدایة األلفیة الثالثة 
قبل المیالد. بینما األجزاء المتبقیة الیوم ھي عبارة عن أطالل دفاعیة 
ومنشآت سكنیة وشعائریة  تعود للعھد األیوبي (القرن ١٢-١٣) ولعھد  
.(١٩- الممالیك في (القرن ١٣-١٦) والعھد العثماني المبكر (القرن ١٦
إضافة إلى  كون قلعة حلب نقطة جذب ثقافیة وسیاحیة فھي موقع أثري 
على قدر كبیر من األھمیة لألبحاث العلمیة. إن ظروف وضعھا الراھن 
تتطلب وضع  إستراتیجیات مختلفة تتعلق بـ: الحفاظ المعماري، والسالمة 
واالستقرار اإلنشائي، التنقیبات األثریة، السیاحة، األنشطة الثقافیة، إدارة 

وصیانة الموقع.

ملخص تاریخي

وفقاً للنصوص المسماریة التي عثر علیھا في (ایبال)  و (ماري)،  یعود 
تاریخ مدینة حلب على األقل لأللفیة الثالثة قبل المیالد ویفترض أنھ تم 

األماكن التاریخیة
قلعة
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28 View from the Citadel, 1919

early Ottoman (16th to 19th centuries) periods. 
The Citadel of Aleppo, in addition to being a cultural and 
tourist attraction, was, is and will be an archaeological 
site of great importance for scientific research. 
Its condition require different strategies concerning 
architectural preservation, structural safety, archaeological 
excavations, tourism, cultural events, management and 
maintenance of the site.

Brief History

According to cuneiform texts found in Ebla and Mari, 
the origin of the city of Aleppo date back, at least, from 
the 3rd millennium BC. The occupation of the Citadel‘s 
hill should follow the first settlements of the city and so, 
dates from this period. From the 3rd millennium BC to 
the 10th century the site was for 4000 years the location 
of the religious powers, with the construction of major 
temples dedicated to several gods and later churches: 
pre-Hittites, Luwians, post-Hittites, Seleucids, Romans 
and Byzantines occupied the site. 
It is only at the end of the 10th century that the Citadel 
became the location of the military powers at the time 
of the Hamdanids. Following this, Zengids, Ayyubids 
and Mamluks ruled Aleppo from the Citadel and marked 
the site by the construction of imposing and majestic 
buildings: the impressive main gate and the entry-bridge; 
the towers and curtain walls; several palaces; paths and 
streets; public baths; wells, cistern and service spaces. 
During the Ottoman period, the citadel became a 
residential area, and only few constructions were related 
to military functions.  
The remains of the Ayyubid period testify to the power 
of this famous dynasty. The Mamluk restored largely 
the fortifications after the two Mongol invasions and 
completed the defenses of the Citadel. During the 
Ottoman period, the Citadel became a quarter of the 
city and similar houses to the city were built within. 
In the middle of the 19th century, the Citadel was 
emptied of its inhabitants, and a garrison was built. 
During the 20th century, in spite of the short period of 
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28 View from the Citadel, 1919

early Ottoman (16th to 19th centuries) periods. 
The Citadel of Aleppo, in addition to being a cultural and 
tourist attraction, was, is and will be an archaeological site 
of great importance for scientific research. 
Its condition require different strategies concerning 
architectural preservation, structural safety, archaeological 
excavations, tourism, cultural events, management and 
maintenance of the site.

Brief History

According to cuneiform texts found in Ebla and Mari, 
the origin of the city of Aleppo date back, at least, from 
the 3rd millennium BC. The occupation of the Citadel‘s 
hill should follow the first settlements of the city and so, 
dates from this period. From the 3rd millenniumBC to the 
10th century the site was for 4000 years the location of the 
religious powers, with the construction of major temples 
dedicated to several gods and later churches: pre-Hittites, 
Luwians, post-Hittites, Seleucids, Romans and Byzantines 
occupied the site. 
It is only at the end of the 10th century that the Citadel 
became the siege of the military powers at the time of the 
Hamdanids. Following this, Zengids, Ayyubids and Mam-
luks ruled Aleppo from the Citadel and marked the site by 
the construction of imposing and majestic buildings: the 
impressive main gate and the entry-bridge; the towers and 
curtain walls; several palaces; paths and streets; public 
baths; wells, cistern and service spaces. 
During the Ottoman period, the citadel became a resi-
dential area, and only few constructions were related to 
military functions.  
The remains of the Ayyubid period testify to the power of 
this famous dynasty. The Mamluk restored largely the for-
tifications after the two Mongol invasions and completed 
the defenses of the Citadel. During the Ottoman period, 
the Citadel became a quarter of the city and similar hou-
ses to the city were built within. In the middle of the 19th

century, the Citadel was emptied of its inhabitants, and a 
garrison was built. During the 20th century, in spite of the 
short period of occupation during the French Mandate, 
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استیطان ھضبة القلعة بعد أن بنیت  المستوطنات السكنیة  في المدینة 
التي تعود لنفس الفترة بین األلفیة الثالثة قبل المیالد وحتى القرن العاشر 
بعد المیالد، كان الموقع خالل ٤٠٠٠ عام  مركزاً للقوى الدینیة  وكان 
فیھ معابد ھامة تعود لعدة  آلھة وكنائس فیما بعد: من قبل الحیثیین، 
الالفیین، ثم الحیثیین، السلوقیین، الرومانیین و البیزنطیین . كل تلك 

األقوام توالت على ھذا الموقع.
عند نھایة القرن العاشر  أصبحت القلعة مركزاً للقوى العسكریة خالل 
فترات الحمدانیین. وبعدھا الزنكیین، األیوبیین و الممالیك الذین  حكموا 
حلب من القلعة وشیدوا في القلعة  مبان فخمة ومھیبة: كالبوابة الرئیسیة 
الرائعة وجسر الدخول، األبراج و الجدران الساترة (األسوار)، العدید 
من القصور، الممرات والشوارع، الحمامات العامة، اآلبار، الخزان 

وفراغات خدمیة. وفي العھد العثماني، غدت القلعة مكاناً للسكن، وبنیت 
بعض المواقع فقط  للفعالیات العسكریة.

إن األطالل التي تعود للفترة األیوبیة تشھد على سلطة وقوة الساللة 
الحاكمة آنذاك. لقد قام الممالیك بترمیم أقسام كبیرة من األسوار 

والتحصینات بعد ھجوم المغول وقد أكملوا بناء دفاعات القلعة. غدت 
القلعة في العھد العثماني حیاً من أحیاء المدینة وبمنازل مشابھة للتي تبنى 
في المدینة. في منتصف القرن التاسع عشر، تم إفراغ القلعة من ساكنیھا  
وشیدت فیھا ثكنة عسكریة. وخالل القرن العشرین،  قصر عھد االنتداب 
الفرنسي فقد ھجرت القلعة وغطیت المباني باألتربة بالرغم من بعض  

مشاریع الحفاظ.
منذ ستینات القرن الماضي قامت وزارة الثقافة ومن خالل مدیریة اآلثار 
والمتاحف في حلب بالعدید من الحمالت الطویلة من البحث والتنقیبات 
األثریة وأعمال الترمیم. باإلضافة إلى ھذه المبادرات المحلیة، ھذه 
المھمات استكملت من قبل حملة سوریة ألمانیة  للتنقیب اآلثاري في 

منطقة معبد إلھ العاصفة منذ العام ١٩٩٦. ومن العام ٢٠٠٠ حتى العام 
٢٠٠٨ كل أعمال التوثیق، األبحاث، ومشاریع الترمیم الواسعة النطاق 
نفذت من قبل مؤسسة (األغا خان للثقافة) تحت برنامج المدن التاریخیة.
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30 Friday market in front of the Citadel, beginning 20th century
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occupation during the French Mandate, the Citadel was 
abandoned, and ruins and earth covered most of the 
remains in spite of conservation projects. 
From the 1960s, the Ministry of Culture, through its 
Directorate of Antiquities and Museums in Aleppo, 
began long campaigns of research, archaeological 
excavations, and restorations. In addition to these local 
initiatives, these missions were completed by a Syrian-
German campaign of archaeological excavations in the 
area of the Temple of the Storm God from 1996 and, 
from 2000 to 2008, almost a decade of missions of 
documentation, research and large operation of 
restorations were implemented by the Aga Khan Trust 
for Culture, through the Historic Cities Programme. 

From Historical Sources to the Studies and 
Documentation Missions from Modern Research 

Related to the location of the city of Aleppo on the 
commercial routes and to the importance of its strategic 
location, the Citadel of Aleppo is well known through 
texts from historians, chroniclers or companions of 
war chiefs from the medieval periods, by more recent 
descriptions of important travelers, as well as the 
research of modern historians and specialists.
The interest in the Citadel is certainly very old, at 
least for strategic aspects. In 965, the Hamdanid 
Al-Muqaddisi says: “…It possesses a well fortified and 
spacious castle, provided with water…“. The traveler 
Nasir I-Khusraw, who visited Aleppo in 1047, writes 
in his diary: “…also a strong castle, entirely built on 
the rock, which I consider to be as large as the castle 
of Balkh…“. In 1051, the physician Ibn Butlan writes: 
“…and besides the wall is a castle, in the upper part of 
which is a mosque and two churches…“. Later, Idrisi 
(1100-1165) refers to: “…In the castle of Halab is a 
spring of excellent water…“. Further, in 1185, Ibn Jubair 
notes: “…Halab…, with a celebrated and impregnable 
castle…The castle stands on the hill, …and they have 
made two cisterns there to store water…“.  
The first quite precise and conserved descriptions of the 
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the Citadel was abandoned, and ruins and earth covered 
most of the remains in spite of conservation projects. 
From the 1960s, the Ministry of Culture, through its Direc-
torate of Antiquities and Museums in Aleppo, began long 
campaigns of research, archaeological excavations, and 
restorations. In addition to these local initiatives, these 
missions were completed by a Syrian-German campaign 
of archaeological excavations in the area of the Temple of 
the Storm God from 1996 and, from 2000 to 2008, almost 
a decade of missions of documentation, researche and 
large operation of restorations were implemented by the 
Aga Khan Trust for Culture, through the Historic Cities 
Programme. 

From Historical Sources to the Studies and Documentation 
Missions from Modern Research 

Related to the location of the city of Aleppo on the com-
mercial routes and to the importance of its strategic lo-
cation, the Citadel of Aleppo is well known through texts 
from historians, chroniclers or companions of war chiefs 
from the Mediaeval periods, by more recent descriptions 
of important travelers, as well as the researche of modern 
historians and specialists.
The interest in the Citadel is certainly very old, at 
least for strategic aspects. In 965, the Hamdanid 
Al-Maqaddisi says: “…It possesses a well fortified and 
spacious castle, provided with water…“. The traveler Nasir 
I-Khusraw, who visited Aleppo in 1047, writes in his diary: 
“…also a strong castle, entirely built on the rock, which I 
consider to be as large as the castle of Balkh…“. In 1051, 
the physician Ibn Butlan writes: “…and besides the wall is 
a castle, in the upper part of which is a mosque and two 
churches…“. Later, Idrisi (1100-1165) refers to: “…In the 
castle of Halab is a spring of excellent water…“. Further, in 
1185, Ibn Jubair notes: “…Halab…, with a celebrated and 
impregnable castle…The castle stands on the hill, …and 
they have made two cisterns there to store water…“.  
The first quite precise and conserved descriptions of the 
Mediaeval periods are from Ibn Shaddad (1217-1285), 
who visited several times the site described in his book 

من المصادر التاریخیة للدراسات ومھام التوثیق من األبحاث الحدیثة

وفقاً لوجود مدینة حلب على الخطوط التجاریة  ولألھمیة اإلستراتیجیة 
لھذا الموقع، عرفت قلعة حلب من النصوص التاریخیة ومن المؤرخین، 
ومن قادة الحمالت العسكریة في عھود القرون الوسطى، ومن التوصیف 

الحدیث من قبل الرحالة المشھورین، والباحثین بالتاریخ الحدیث 
والخبراء. إن أھمیة ھذه القلعة ھو أمر قدیم العھد على األقل من الجوانب 
اإلستراتیجیة. في العام ٩٦٥، الحمداني المقدسي قال: «...تمتلك قلعة 
واسعة ومحصنة ومزودة بالماء...». الرحالة نصیر خسرو الذي زار 
حلب في ١٠٤٧، كتب في مذكراتھ: «...أیضاً قلعة جبارة،  مبنیة على 
الصخر كاملة التي اعتبرھا أنا كبیرة مثل حصن بالخ...». في العام 

١٠٥١، كتب عالم الفیزیاء ابن بطالن: «...وبجانب الجدار حصن، في 
القسم العلوي منھ جامع وكنیستین...». فیما بعد، االدریسي (١١٠٠-

١١٦٥) أشار إلى: «...في حصن حلب نبع ماء نقي...». وفیما بعد، في 
العام ١١٨٥، ابن جبیر أشار: «...حلب...، بقلعتھا الشھیرة المنیعة...
تتربع القلعة على ھضبة، ...وقد أحدثوا فیھا خزانیین لتخزین الماء...».
إن التوصیف األدق إلى حد ما جاء في العصور الوسطى من قبل ابن 
شداد (١٢١٧-١٢٨٥)، وقد زار الموقع لعدة مرات و ذكر في كتابھ 
«األعالق الخطیرة في ذكر أمرا حلب والجزیرة»، ومن ابن أبي طي 
(القرن ١٢-١٣) الذي وصف وضع القلعة في مخطوطتھ. كالھما، 
وثقا بدقة األعمال التي قام بھا الملك الظاھر في نھایة القرن الثاني 

عشر وبدایة القرن الثالث عشر: لقد وسع الخندق وجعلھ أعمق، رصف 
منحدر القلعة بالحجر الضخم، بنى تحصینات القلعة في موقع أعلى من 
التحصینات التي بناھا محمود الزنكي، كما بنى جسر المدخل وكذلك 
مدخل القلعة، الحمامات، القصور، اآلبار والخزان. كلھا مشار إلیھا في 
المخطوطة، بعض المعلومات دونت بتواریخھا ومدد تنفیذھا وكذلك 
تكلفتھا والمواد التي تم استعمالھا (خمس سنوات لتنفیذ جسر المدخل، 

٥٠٠٠  دینار ذھبي كلفة بناءه و ثالثة أنواع مختلفة من الخشب استعملت 
ألساسات األعمدة) و كذلك أسباب بعض الخیارات االستراتیجیة المحددة.
ووفقاً البن شداد، كان القصر جمیالً جداً وجاء على لسانھ «...من 
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31 Drawing of Citadel by Ernst Herzfeld, 1954



           32 Historic photo in front of the Citadel, beginning 20th century

medieval periods are from Ibn Shaddad (1217-1285), 
who visited several times the site described in his book 
“Al-A’laq in the Aleppo section“, and from Ibn Abi Tayyi 
(12-13th centuries), who described the condition of 
the Citadel in his manuscript. They both documented 
almost precisely the in-process works implemented by 
Al-Malek az-Zaher at the end of the 12th century and 
the beginning of the 13th century: the moat was enlarged 
and made deeper; the glacis which was covered by 
large slipping stones; the new fortifications built higher 
than the previous ones erected by Mahmud Al-Zengi; 
as well as the construction of the bridge and the main 
entrance, the baths, the palaces, the wells and the 
cistern. Indicated in this data are some information, 
such as dates and periods of implementation, cost 
and used materials (five years of implementation for the 
entrance bridge, 5,000 golden dinars and three different 
varieties of wood for the foundations of the piles) as well 
as the reasons for certain strategic choices. Meanwhile, 
according to Ibn Shaddad, the palace is so beautiful 
that, “…it is impossible to describe it…“! 
Ibn Abi Tayyi related also the death of a famous architect 
– formerly working for Mahmud Al-Zengi during the 
second half of the 12th century – and workers during 
the erection of the main entrance.
The geographer Shihab Al-Din Yaqut in Mu‘jam Al-Buldan 
left us also some descriptions from early in the 13th 
century, “…the castle of Halab is a wonder to behold, 
and has become proverbial for strength and beauty… 
Also within the castle is a Jami mosque, and Maidan 
(square), and garden of considerable extent…“. 
Ibn Al-‘Adim (1192-1262) included interesting descriptions 
in his documents, especially describing the history of 
Aleppo and the Citadel in his Zubdat Al-Halab fi Tarikh 
Halab until 1243.  
Ibn Al-Shihnah described the Al-Malek az-Zaher Baybars‘ 
works in the Citadel in the 15th century. Later, Sibt b. 
Al-‘Ajami (1415-1480) in “Kunuz Al-Dhahab fi Tarikh 
Halab“, left us some important data, especially a very 
precise description of the royal palace, which is quite 
similar to the existing remains. Old engravings and 
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“Al-A’laq in the Aleppo section“, and from Ibn Abi Tayyi 
(12-13th centuries), who described the condition of the 
Citadel in his manuscript. They both documented almost 
precisely the in-process works implemented by 
al-Malek az-Zaher at the end of the 12th century and 
the beginning of the 13th century: the moat was enlarged 
and made deeper; the glacis which was covered by large 
slipping stones; the new fortifications built higher than 
the previous ones erected by Mahmud al-Zengi; as well 
as the construction of the bridge and the main entrance, 
the baths, the palaces, the wells and the cistern. Indica-
ted in this data are some information, such as dates and 
periods of implementation, cost and used materials (five 
years of implementation for the entrance bridge, 5 000 
golden dinars and three different varieties of wood for the 
foundations of the piles) as well as the reasons for certain 
strategic choices. Meanwhile, according to Ibn Shaddad, 
the palace is so beautiful, that,  “…it is impossible to 
describe it…“! 
Ibn Abi Tayyi related also the death of a famous architect – 
formerly working for Mahmud al-Zengi during the second 
half of the 12th century – and workers during the erection 
of the main entrance.
The geographer Shihab al-Din Yaqut in Mu‘jam al-Buldan 
left us also some descriptions from early in the 13th

century, “…the castle of Halab is a wonder to behold, and 
has become proverbial for strength and beauty… Also 
within the castle is a Jami mosque, and Maidan (square), 
and garden of considerable extent…“. Ibn al-‘Adim (1192-
1262) included interesting descriptions in his documents, 
especially describing the history of Aleppo and the Citadel 
in his Zubdat al-Halab fi tarikh Halab until 1243.  
Ibn al-Shihnah described the Al-Malek az-Zaher Baybars‘ 
works in the Citadel in the 15th century. Later, Sibt b. al-
‘Ajami (1415-1480) in “Kunuz al-Dhahab fi ta‘rikh Halab“, 
left us some important data‘s as especially a very precise 
description of the royal palace, which is quite similar to 
the existing remains. Old engravings and drawings also 
containe interesting information on the medieval structu-
res.The oldest one known is a view of the city of Aleppo, 
in an Ottoman manuscript dated from 1537-38. Later, a 
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المستحیل أن تستطیع  وصفھ...»!
ابن أبي طي أشار أیضاً إلى موت المعماري المشھور (الذي عمل 
في عھد محمود الزنكي في النصف الثاني من القرن الثاني عشر) 

وبعض العمال خالل إنشاء المدخل الرئیسي.
العالم الجغرافي شھاب الدین یاقوت في كتابھ «معجم البلدان» 
أعطانا بعض الوصف في بدایة القرن الثالث عشر «... إن قلعة 
حلب من أجمل ما قد تشاھد وھي ممیزة بالقوة والجمال...وكذلك 
ضمن ھذه القلعة ھناك جامع ومیدان وحدیقة ذات حجم جدیر 

باالعتبار...».
ابن العدیم (١١٩٢-١٢٦٢) ذكر توثیقاً مھماً في وثائقھ وخاصة في 
وصف تاریخ حلب ووصف القلعة حتى العام ١٢٤٣ في «زبدة 

حلب في تاریخ حلب».
ابن الشحنھ وصف أعمال الملك الظاھر بیبرس في القلعة في القرن 
الخامس عشر. وفیما بعد، السبط ابن العجمي (١٤١٥-١٤٨٠) في 

«كنوز الذھب في تاریخ حلب»،
لقد أعطانا معلومات ھامة وخاصة توصیف دقیق جداً للقصر 
الملكي وھو ما كان مشابھاً تماماً لألطالل المتبقیة من القصر. 
نقوش قدیمة ورسومات تتضمن أیضاً معلومات قیمة للمباني 
في العصور الوسطى. واألقدم منھا ھو مشھد لمدینة حلب في 
مخطوطة عثمانیة مؤرخة في (١٥٣٧- ٣٨). فیما بعد، نقوش 
محفوظة بشكل جید من حلب من قبل درومو صنعت في ١٧٥٤، 
وقد أرانا العدید من التفاصیل غیر الظاھرة كسقف قاعة العرش 

وكذلك مئذنة وھما غیر موجودان اآلن.
وفي كتاب «رحلة  بدرو تكسیرا» الذي طبع في ١٦١٠، الرحالة 
البرتغالي بدرو تكسیرا كتب في تقریره في عام ١٦٠٥ عن القلعة 

جدرانھا ضعیفة والمیاه في أبارھا ذات ملوحة شدیدة. 
في العام ١٦٧٩، القنصل الفرنسي شفالیھ دارفیو أشار إلى أن 

القلعة غیر قادرة على مقاومة أي ھجوم. 
راسل نشر في ١٧٩٤، في لندن «التاریخ الطبیعي لحلب» كتاب 
مرجعي عن المدینة. الطبیب األلماني تیودور بیشوف الذي عاش 



drawings also contain interesting information on the 
medieval structures.The oldest one known is a view 
of the city of Aleppo, in an Ottoman manuscript dated 
from 1537-38. Later, a well conserved engraving of 
Aleppo from A. Drummond made in 1754, shows us 
several disappeared details such as the covering of the 
throne hall and a minaret which no longer exists. In his 
Viage de Pedro Texeira printed of 1610, the Portuguese 
traveler Pedro Texeira reported that in 1605 the Citadel‘s 
walls were weak and that water in the well contained 
too much salt. In 1679, the French consul Chevalier d‘ 
Arvieux mentioned that the Citadel would not be able 
to withstand an assault. A. Russell published in 1794 
“The Natural History of Aleppo“ in London a reference 
book on the city. 
The German medical doctor Theodor Bischoff, who 
lived in Aleppo in the 19th century, recorded several 
inscriptions in the Citadel, some of which are not 
readable today. They could inform on a date, often 
a person who did the works, sometimes a function 
appears with the name of the building, and recall a 
renovation or an addition to the site.
From around 1920, the German architect and historian 
Ernst Herzfetd began some surveys of buildings in Aleppo 
and the Citadel, the first photographical catalogue 
and a precise documentation of the inscriptions of 
the Old City including the ones in the Citadel. 
M. Sobernheim studied Aleppo and published his 
Encyclopedia in 1921.
The oldest known plan of the city is from C. Niebuhr 
dated from 1778, published in 1837. The, quite precise, 
plan from 1818 of J.B.L.J. Rousseau, in “Recueil de 
voyages et de mémoires“, published in 1825, is still a 
reference. The plan made by the Ottoman authorities in 
1900 is also a reference. We are reminded of the French 
Mandate with the two conserved plans in France in the 
Ministry of Foreign Affairs: the plan made by the French 
army in 1919 and the plan edited in 1941. The cadastral 
maps of the whole city of Aleppo established during 
the French Mandate, drawn between 1928 to 1932 
and revised in 1932 are also an essential element of 
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33 Photo of the Ottoman barracks and the mosque in the Citadel

well conserved engraving of Aleppo from A. Drummond 
made in 1754, shows us several disappeared details such 
as the covering of the throne hall and a minaret which 
no longer exists. In his Viage de Pedro Texeira printed of 
1610, the Portuguese traveler Pedro Texeira reported that 
in 1605 the citadel‘s walls were weak and that water in the 
well contained too much salt. In 1679, the French consul 
Chevalier d‘
Arvieux mentioned that the Citadel would not be able 
to withstand an assault. A. Russel published in 1794 “The 
Natural History of Aleppo in London“, a reference book on 
the city. 
The German medical doctor Theodor Bischoff, who lived 
in Aleppo in the 19th century, recorded several inscrip-
tions in the Citadel, some of which are not readable today. 
They could inform on a date, often a person who did the 
works, sometimes a function appears with the name of 
the building, and recall a renovation or an addition to the 
site.
From around 1920, the German architect and historian 
Ernst Herzfetd began some surveys of buildings in Aleppo 
and the Citadel, the first photographical catalogue and a 
precise documentation of the inscriptions of the Old City 
including the ones in the Citadel. 
M. Sobernheim studied Aleppo and published his Encyc-
lopaedia in 1921.
The oldest known plan of the city is from C. Niebuhr 
dated from 1778, published in 1837. The, quite precise, 
plan from 1818 of J.B.L.J. Rousseau, in »Recueil de voyages 
et de mémoires«, published in 1825, is still a reference. 
The plan made by the Ottoman authorities in 1900 is 
also a reference. We are reminded of the French Mandate 
with the two conserved plans in France in the Ministry 
of Foreign Affairs: the plan made by the French army in 
1919 and the plan edited in 1941. The cadastral maps of 
the whole city of Aleppo established during the French 
Mandate, dressed between 1928 to 1932 and checked in 
1932 are also an essential element of evaluation of the 
city, including the Citadel, at that time. 
Also the photographs from Albert Poche (1842-1929) 
published in 2006 by J. Poche-Marrache, in »Les photos 
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33 Photo of the Ottoman barracks and the mosque in the Citadel

في مدینة حلب في القرن التاسع عشر، سجل عدة نقوش في القلعة التي 
أصبح بعضاً منھا غیر مقروء اآلن. ویمكن أن تزودنا بتواریخ، من قام 
بھذا العمل، وفي بعض األحیان وظیفة المبنى تظھر من خالل اسمھ، أو 

تشیر إلى أعمال األحیاء أو إلى إضافة معینة في الموقع.  
حوالي ١٩٢٠، قام المعماري والمؤرخ األلماني أرنست ھیرتزفیلد 

ببعض المسوحات للمباني في حلب وفي القلعة، وقد قام بأول ألبوم صور 
ومسح دقیق عن النقوش في المدینة القدیمة بما فیھا نقوش كانت في قلعة 

حلب.
السید سوبرن ھایم درس مدینة حلب ونشر موسوعتھ العلمیة في ١٩٢١.
 إن أقدم مخطط معروف لمدینة حلب كان من عمل نیبور بتاریخ ١٧٧٨،  
ونشر في ١٨٣٧. والمخطط الدقیق كان في ١٨١٨ من قبل روسو في 
كتابھ  «جمع رحالتھ وذكریاتھ»، ونشر في عام ١٨٢٥، ومازال حتى 
اآلن یعد من المراجع المھمة . المخطط نفذ من قبل السلطات العثمانیة 
في ١٩٠٠ ویعد أیضاً مرجعا مھما . خالل االنتداب الفرنسي یمكننا أن 
نذكر مخططین محفوظین في وزارة الشؤون الخارجیة: مخطط نفذ من 
قبل الجیش الفرنسي في ١٩١٩ والمخطط الذي نشر في ١٩٤١. خرائط 
الكادسترو  لكامل المدینة نفذت خالل فترة االنتداب الفرنسي وقد ھیأت 
في الفترة ما بین ١٩٢٨ حتى ١٩٣٢وتم تدقیقھا في العام ١٩٣٢ وتعد 

عنصراً أساسیاً ھاماً لتقییم المدینة بما فیھا القلعة في ذلك الوقت.
وكذلك الصور التي التقطھا ألبرت بوخھ (١٨٤٢-١٩٢٩) نشرت في 
العام ٢٠٠٦ من قبل جیني بوخھ مراش في كتاب « صور جدي» ویعد 

مرجعا غنیا بالصور.
إما الصور التي التقطھا سوفاجیھ في حلب في كتابھ «مقالة حول تطویر 
مدینة سوریة كبیرة،من أصلھا حتى منتصف القرن التاسع عشر»  وقد 
نشر في العام ١٩٤١ فھي تعد من المصادر الھامة جدا للتوثیق . 

ھذا األرشیف یتضمن سلسلة من الصور التي التقطت في ثالثینات القرن 
الماضي  وتعد كمرجع أساسي ھام وكمصدر للمؤرخین.

الصور التي جاءت من  أرنست ھیرتزفیلد في «مواد لدراسة الكتابات 
العربیة» التي نشرت في ١٩٥٤، تعد أیضاً ذي قیمة ھامة للباحثین. إلى 
جانب الباحثین األوربیین، كان ھناك أعمال فردیة محلیة مثل الطباخ 
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evaluation of the city, including the Citadel, at that time. 
Also the photographs from Albert Poche (1842-1929) 
published in 2006 by J. Poche-Marrache, in “Les photos 
de mon grand-père“, are an inestimable catalogue of 
references. The photos from J. Sauvaget in “Alep“, 
in his “Essai sur le développement d‘une grande ville 
syrienne, des origines au milieu du XIXe siècle“, 
album published in 1941 is also an important source 
of documentation. 
His archives, containing a series of photographs shot 
in the 1930s, are an essential reference source for 
historians. The photographs from Ernst Herzfeld in 
“Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum“ 
published in 1954, are also valuable documents for 
researchers. Besides European researchers, local 
personalities like Al-Tabbakh (1877-1951), Al-Ghazzi 
(1853-1933); Sawaf (1952-1972), Hretani and Sha‘ath 
(1986) and Tabba‘a (1997) as well as the foundation‚ 
Adiyat Halab published extensively on the Citadel. 
More recently, specialists studied the site like Allen 
(Ayyubid architecture; 1997) Gaube and Wirth (urban 
fabric; 1984), Gangler (2000); Degeorge and David 
(2002). In 2005 Gonnella, Khayyata and Kohlmeyer 
published the first scientific comprehensive historical 
study of the Citadel. 

Conservation Missions

During the French Mandate, excavations were carried 
out from 1929 to 1932 under the direction of the chief 
of the Local Department of Antiquities, George Ploix 
de Rotrou. After Syria‘s independence at the beginning 
of the 1960s, several missions were begun by the 
Directorate of Antiquities and Museums of Aleppo. 
The Syrian-German excavations, from 1996 to now, 
began in the area supposedly explored by Ploix de 
Rotrou from 1920 to 1932. Using results of previous 
preparatory works, the team was able to reach the 
ancient layers quite quickly, on the supposed location 
of the official buildings of the ancient structures. An 
exceptional ensemble of well-preserved architectural 
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de mon grand-père«, are an inestimable catalogue of 
references. The photos from J. Sauvaget in Alep, in his 
Essai sur le développement d‘une grande ville syrienne, 
des origines au milieu du XIXe siècle, album published in 
1941 is also an important source of documentation. His 
archives containing a series of photographs shot in the 
1930s, are an essential reference source for the historians. 
The photographs from Ernst Herzfeld in Matériaux pour 
un Corpus Inscriptionum Arabicarum published in 1954, 
are also valuable documents for the researchers. Besides 
European researchers, local personalities like Al-Tabbakh 
(1877-1951), Al-Ghazzi (1853-1933); Sawaf (1952-1972), 
Hretani and Sha‘ath (1986) and Tabba‘a (1997) as well as 
the foundation‚Adiyat Halab published extensively 
on the Citadel. 
More recently, specialists studied the site like Allen 
(Ayyubid architecture; 1997) Gaube and Wirth (urban 
fabric; 1984), Gangler (2000); Degeorge and David (2002). 
In 2005 Gonnella, Khayyata and Kohlmeyer published 
the first scientific comprehensive historical study of the 
Citadel. 

Conservation Missions

During the French Mandate, excavations were carried out 
from 1929 to 1932 under the direction of the chief of the 
Local Department of Antiquities, George Ploix de Rotrou. 
After Syria‘s Independence at the beginning of the 1960s, 
several missions were begun  by the Directorate of Anti-
quities and Museums of Aleppo. 
The Syrian-German excavations, from 1996 to now, began 
in the area supposedly explored by Ploix de Rotrou from 
1920 to 1932. Using results of previous preparatory 
works, the team was able to reach the ancient layers quite 
quickly, on the supposed location of the official buildings 
of the ancient structures. An exceptional ensemble of 
well-preserved architectural structure from the 3rd to the 
first millennium with exceptional stone reliefs appears. 
Since 1999 the main items of the Aga Khan Trust for Cul-
ture Historic Cities Programme were conservation, reuse 
and creation of visitor‘s infrastructure, urban revitalization 
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)١٨٧٧-١٩٥١)، والغزي (١٨٥٣-١٩٣٣)، صواف (١٩٥٢
-١٩٧٢)، حریتاني والشعث (١٩٨٦)، الطباع (١٩٩٧)، كما 

نذكر أیضاً جمعیة العادیات في حلب نشرت باتساع عن قلعة حلب. 
وحدیثاً ھناك دراسات تخصصیة للموقع مثل آالن (العمارة األیوبیة 
في ١٩٩٧)، كتاب غاوبھ أند فیرت (النسیج العمراني ١٩٨٤)، 
أنیتھ غانغلر (٢٠٠٠)، دو جورج ودافید (٢٠٠٢). في ٢٠٠٥، 

غونیال، خیاطة وكولمایر نشروا أول دراسة تاریخیة علمیة متكاملة 
للقلعة.

أعمال الحفاظ

خالل مرحلة االنتداب الفرنسي،استمرت الحفریات منذ العام 
١٩٢٩ وحتى ١٩٣٢ تحت رعایة المدیر المحلي لدائرة اآلثار 

جورج بلوادي روترو. وبعد استقالل سوریا، كانت ھناك عدة مھام 
بدأت منذ العام ١٩٦٠ تحت رعایة مدیریة اآلثار والمتاحف في 

حلب.
بدأت التنقیبات األثریة السوریة األلمانیة، منذ العام ١٩٩٦ و حتى 
اآلن، في الموقع الذي یفترض أن بلوادي روترو قد حفر فیھ بین 
األعوام ١٩٢٩ حتى ١٩٣٢.  وبعد األعمال التحضیریة ، تمكن 
فریق التنقیب من الوصول لطبقات أثریة  قدیمة بسرعة نسبیاً، في 
الموقع المتوقع ألبنیة رسمیة قدیمة. وقد ظھرت مجموعة عناصر 
استثنائیة معماریة محفوظة بشكل جید  تعود لأللفیة الثالثة  حتى 

األلفیة األولى قبل المیالد مع أحجار منقوشة ممیزة. 
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structure from the 3rd to the first millennium with 
exceptional stone reliefs appears. 
Since 1999 the main items of the Aga Khan Trust for 
Culture Historic Cities Programme were conservation, 
reuse and creation of visitor infrastructure, urban 
revitalization and training. One of the main objectives 
was to create an example of conservation works carried 
out to modern international standards that could be 
used as a basis and reference for future local works. 
AKTC carried out surveys of the great majority of the 
Citadel structures, moat and slopes. Areas of intervention 
were documented detailing conditions before, during 
and after restoration, conservation and rehabilitation 
works.
A restoration project for the preservation of the medieval 
ruins has been implemented with visitor infrastructure, 
like ticket office, visitor‘s centre, paths and signage. 
The Trust invests its expertise to preserve some highly 
sensitive buildings such as the cistern and the well 
using high-tech techniques. 
A large sector of the Citadel has now been preserved. 
The structures are mainly: the Ayyubid complex, the 
western area, sections of the ring walls, the Ottoman 
barracks, the Ayyubid cistern, the well and the medieval 
paths. The site is now quite well equipped with tourist 
infrastructure. A visitor‘s centre has been created, a route 
defined including signage and the sanitation facilities 
have been upgraded.

Thierry Grandin
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وبدأ من عام ١٩٩٩ أصبحت أعمال الحفاظ من أھم أعمال مؤسسة األغا 
خان للثقافة تحت برنامج  المدن التاریخیة ،فقط  إعادة ھذه المؤسسة  
استعمال وخلق بنیة تحتیة للزوار، وتدریب إلعادة اإلحیاء كموضوع 

أساسي من جملة المواضیع. وكان أحد األھداف األساسیة ھو خلق نموذج 
عن أعمال الحفاظ والصیانة وفقاً للمعاییر الدولیة  الحدیثة والذي یمكن 

جعلھ مرجعاً لألعمال المحلیة المستقبلیة.
إن المؤسسة قامت بمسوحات لمعظم أقسام القلعة ومبانیھا، بما فیھا 

الخندق والسفح. والمناطق التي تمت فیھا المداخالت وقد تم التوثیق قبل 
وبعد أعمال الترمیم والحفاظ وإعادة اإلحیاء. إن مشروع الترمیم الذي 
یخص الحفاظ على أطالل القرون الوسطى قد تم تنفیذه كتحسین البنیة 
التحتیة للزوار، مثالً كمكتب قطع التذاكر، مركز الزوار، الممرات، 

لوحات الداللة.
لقد استقدمت المؤسسة خبراء للحفاظ بدرجة عالیة على المباني مثل 
الخزان وبئر المھوى واستخدمت طرق تقنیة  حدیثة وعالیة المستوى.
قطاع كبیر تم الحفاظ علیھ من القلعة. والمباني األساسیة التي تم الحفاظ 
علیھا ھي: المجمع األیوبي، المنطقة الغربیة من سطح القلعة، مقاطع من 
أسوار القلعة، الثكنة العثمانیة، الخزان األیوبي، بئر المھوى وممرات 

القرون الوسطى. والموقع اآلن جاھز كامالً لخدمات السیاح. وقد تم خلق 
مركزاً للزوار، كمسار سیاحي یتضمن لوحات للداللة والخدمات الصحیة 

التي تم تطویرھا.

تیري غراندان



The Changing Social Structure of the 
Old City of Aleppo – A Social Overview

The social structure of Old City of Aleppo underwent  
substantial change over the past few centuries, 
especially later during the French mandate in Syria. 
It lost most of its former composition due to the large 
number of people leaving the Old City for the new 
western style districts. These were mostly from the 
wealthy families which left the poor population behind 
with new ones coming in. This movement of population 
had a tremendous influence on the Old City fabric and 
its structural conditions. Moreover, the Christian and Jew 
inhabitants left the Old City resettling in other areas. 
This in turn, caused the Old City to lose its religious 
diversity. This article will try to draw an overview of the 
changes in the composition of the population of the old 
city and the basic characteristics that were a consequence 
to that.
Major changes took place due to specific historical 
events; however, there should be a distinction between 
residential and commercial uses. As some commercial 
parts of the city still maintain their diverse owners and 
this is for example well shown in Al-Jdeideh district.
The ongoing invasions and changes in the ruling regimes 
of the city and the way they treated the public (with 
their different compositions) had a big influence on the 
composition of the inhabitants. However, the Old City had 
maintained 90% of the population until the beginning of 
the 20th century. It is said that until the mid 19th century, 
the city wall had still been a defense barrier to the Old 
City. However, many important events had influenced 
the structure and composition of the city’s inhabitants: 
the invasion of Aleppo by Timur Lank in 1400, when 
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The Changing Social Structure of the 
Old City of Aleppo – A Social Overview

This social structure of Old City of Aleppo underwent  subs-
tantial change over the past few centuries, especially later 
during the French mandate in Syria. 
It lost most of its former composition due to the large 
number of people leaving the Old City for the new wes-
tern style districts. These were mostly from the wealthy 
and rich families which left the poor population behind 
with new ones coming in. This movement of population 
had a tremendous influence on the Old City 
fabric and its structural conditions. Moreover, the Christian 
and Jew inhabitants left the Old City resettling in other 
areas. This in turn, caused the Old City to lose its religious 
diversity. This article will try to draw an overview of the 
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events; however, there should be a distinction between 
residential and commercial uses. As some commercial 
parts of the city still maintain their diverse owners and this 
is for example well shown in Al-Jdeideh district.
The ongoing invasions and changes in the ruling regimes 
of the city and the way they treated the public (with 
their different compositions) had a big influence on the 
composition of the inhabitants. However, the Old City had 
maintained being a host to 90% of the population until 
the beginning of the 20th century. It is said that until the 
mid 19th century, the city wall had still been a defense 
barrier to the Old City. However, many important events 
had influenced the structure and composition of the city’s 
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لقد تعرض التركیب االجتماعي لمدینة حلب القدیمة لتغییرات جسیمة 
في القرون العدیدة األخیرة، وبخاصة في مرحلة ما بعد اإلحتالل 
الفرنسي لسوریة. بدأت المدینة القدیمة بفقدان معظم مكوناتھا 
االجتماعیة السابقة بسبب ترك أعداد كبیرة من السكان لھا منذ 

العشرینات من القرن الماضي والنزوح باتجاه المناطق الجدیدة ذات 
الطابع الغربي. وقد كان ھؤالء بمعظمھم من میسوري الحال. تسببت 
ھذه الحركة في أن أولئك الذین بقیوا في المدینةالقدیمة كانوا من االفقر 
حاالً باإلضافة إلى أن وافدین جددا بدأوا یقصدون المدینة القدیمة كمقر 
لسكنھم. لھذا التغییر االجتماعي مضاعفات كبیرة على تركیبة المدینة 
القدیمة ووضعھا اإلنشائي، حیث ترافق مع تغییرات في استعماالت 

األراضي. لقد استخدمت الوحدات السكنیة أكثر فأكثر ألغراض تجاریة 
وصناعیة وھذا ما ساھم بشكل كبیر في تدھور حالتھا. عالوة على 
ذلك، فقد طرأ تغیر ملحوظ بدا جلیاً في فقدان المدینة القدیمة للخلیط 

الدیني في المناطق السكنیة.
لقد طرأت تلك التغییرات نتیجة  ألحداث تاریخیة محددة: 

من الجدیر بالذكر بدایة، أن المدینة القدیمة ظلت مكان العیش لحوالي 
٩٠ ٪ من السكان حتى بدایة القرن العشرین. یذكر كتاب نورالدھب 
في تاریخ حلب للغزي إنھ كان ھناك ١٠٩٫١١٨ شخصاً في حلب 
مع مطلع القرن العشرین. سكن ٩٨٫٥٣٤  منھم في المدینة القدیمة 

واألخرون وھم ١٠٫٥٨٤ كانوا یعیشون في الضواحي.
برغم ذلك، ومنذ العصور الوسطى، كان ھناك أثر كبیر لألنظمة التي 
حكمت المدینة وللطریقة التي عاملت بھا عامة الناس، على التركیبة 
االجتماعیة والتصنیف االجتماعي. ما یستحق تسلیط الضوء علیھ من 
تلك الحقبة ھو غزو تیمورلنك لحلب عام ١٤٠٠، حیث استلزم ذلك 
أن یترك السكان المسیحیون المدینة القدیمة. الحقاً لعودتھم وإیجادھم 
لبیوتھم المھدومة ، حل بھم المطاف في منطقة إلى الشمال الغربي من 
المدینة القدیمة والتي دعیت فیما بعد بالجدیدة (الحي الجدید). یعتبر ھذا 

الحي الیوم منطقة حیویة من امتداد المدینة القدیمة.
بحلول العام ١٥١٧، وقعت حلب تحت حكم اإلمبراطوریة العثمانیة 
وأصبح للمدینة وجودھا الیوم كمركز حضري في شمال سوریة. في 
ذلك الوقت، كان عدد السكان في حلب حوالي خمسین ألفاً. خالل ھذه 
األثناء، بدأ األرمن باالنتقال إلى حلب، متسببین بتغییرات كبیرة في 
تركیبیتھا االجتماعیة واالقتصادیة. فقد لعبوا دور الوسطاء التجاریین 

التركیبة االجتماعیة المتغیرة للمدینة
القدیمة في حل - لمحة تاریخیھ

األبنیة السكنیة
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tern style districts. These were mostly from the wealthy 
and rich families which left the poor population behind 
with new ones coming in. This movement of population 
had a tremendous influence on the Old City 
fabric and its structural conditions. Moreover, the Christian 
and Jew inhabitants left the Old City resettling in other 
areas. This in turn, caused the Old City to lose its religious 
diversity. This article will try to draw an overview of the 
changes in the composition of the population of the old 
city and the basic characteristics that were a consequence to 
that.

Major changes took place due to specific historical 
events; however, there should be a distinction between 
residential and commercial uses. As some commercial 
parts of the city still maintain their diverse owners and this 
is for example well shown in Al-Jdeideh district.
The ongoing invasions and changes in the ruling regimes 
of the city and the way they treated the public (with 
their different compositions) had a big influence on the 
composition of the inhabitants. However, the Old City had 
maintained being a host to 90% of the population until 
the beginning of the 20th century. It is said that until the 
mid 19th century, the city wall had still been a defense 
barrier to the Old City. However, many important events 
had influenced the structure and composition of the city’s 
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لقد تعرض التركیب االجتماعي لمدینة حلب القدیمة لتغییرات جسیمة 
في القرون العدیدة األخیرة، وبخاصة في مرحلة ما بعد اإلحتالل 
الفرنسي لسوریة. بدأت المدینة القدیمة بفقدان معظم مكوناتھا 
االجتماعیة السابقة بسبب ترك أعداد كبیرة من السكان لھا منذ 

العشرینات من القرن الماضي والنزوح باتجاه المناطق الجدیدة ذات 
الطابع الغربي. وقد كان ھؤالء بمعظمھم من میسوري الحال. تسببت 
ھذه الحركة في أن أولئك الذین بقیوا في المدینةالقدیمة كانوا من االفقر 
حاالً باإلضافة إلى أن وافدین جددا بدأوا یقصدون المدینة القدیمة كمقر 
لسكنھم. لھذا التغییر االجتماعي مضاعفات كبیرة على تركیبة المدینة 
القدیمة ووضعھا اإلنشائي، حیث ترافق مع تغییرات في استعماالت 

األراضي. لقد استخدمت الوحدات السكنیة أكثر فأكثر ألغراض تجاریة 
وصناعیة وھذا ما ساھم بشكل كبیر في تدھور حالتھا. عالوة على 
ذلك، فقد طرأ تغیر ملحوظ بدا جلیاً في فقدان المدینة القدیمة للخلیط 

الدیني في المناطق السكنیة.
لقد طرأت تلك التغییرات نتیجة  ألحداث تاریخیة محددة: 

من الجدیر بالذكر بدایة، أن المدینة القدیمة ظلت مكان العیش لحوالي 
٩٠ ٪ من السكان حتى بدایة القرن العشرین. یذكر كتاب نورالدھب 
في تاریخ حلب للغزي إنھ كان ھناك ١٠٩٫١١٨ شخصاً في حلب 
مع مطلع القرن العشرین. سكن ٩٨٫٥٣٤  منھم في المدینة القدیمة 

واألخرون وھم ١٠٫٥٨٤ كانوا یعیشون في الضواحي.
برغم ذلك، ومنذ العصور الوسطى، كان ھناك أثر كبیر لألنظمة التي 
حكمت المدینة وللطریقة التي عاملت بھا عامة الناس، على التركیبة 
االجتماعیة والتصنیف االجتماعي. ما یستحق تسلیط الضوء علیھ من 
تلك الحقبة ھو غزو تیمورلنك لحلب عام ١٤٠٠، حیث استلزم ذلك 
أن یترك السكان المسیحیون المدینة القدیمة. الحقاً لعودتھم وإیجادھم 
لبیوتھم المھدومة ، حل بھم المطاف في منطقة إلى الشمال الغربي من 
المدینة القدیمة والتي دعیت فیما بعد بالجدیدة (الحي الجدید). یعتبر ھذا 

الحي الیوم منطقة حیویة من امتداد المدینة القدیمة.
بحلول العام ١٥١٧، وقعت حلب تحت حكم اإلمبراطوریة العثمانیة 
وأصبح للمدینة وجودھا الیوم كمركز حضري في شمال سوریة. في 
ذلك الوقت، كان عدد السكان في حلب حوالي خمسین ألفاً. خالل ھذه 
األثناء، بدأ األرمن باالنتقال إلى حلب، متسببین بتغییرات كبیرة في 
تركیبیتھا االجتماعیة واالقتصادیة. فقد لعبوا دور الوسطاء التجاریین 
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the Christian population had to leave their houses in 
the Old City and returning to find them demolished, 
they settled in the area north western side of the city 
which later was called Al-Jdeideh (the new neighbourhood).
By 1517, Aleppo became part of the Ottoman Empire 
and the city settled into its current position as the 
major metropolis of northern Syria. At this time, the city 
maintained a population of 50,000 people. 
“Nahr Al-Dahab fi Tarikh Halab“, the famous book 
of Ghazzi states that there were 109,118 people in 
Aleppo around the beginning of the 20th century. 
Some 98,534 of them lived in the Old City and another 
10,584 lived in the suburbs.
In 1822, an earthquake knocked a lot of the building 
structure of Aleppo. Of course, it is important also not 
to forget the effect of the earthquake of 1138 which had 
been the strongest in the city’s history.
During the Ottoman period, the Armenians started 
moving to Aleppo, causing major changes in its social 
and economic structures. They played the roles of 
intermediate traders exporting Aleppo’s products to 
the Northern and North eastern sides of the Ottoman 
Empire. The flows of Armenians were more intensive 
after the beginning of the 20th century and this has 
contributed more to the current social composition. 
However, it is worth mentioning that the city represented 
a model for harmonious living between Muslims and 
other religions both in the old city and the suburbs.
During the French Mandate (1914-1946) in Syria, 
Aleppo sustained a population of approximately 
125,000 and western-style municipal administrative 
arrangements emerged, including a city-planning 
department, the “Service d‘Urbanisme“.
During this period, the city began to expand more beyond 
its walls and into larger neighborhoods to the west, such 
as the Jamiliya and Azziziya, with a distinctive French style 
both in architectural function and aesthetics. The two 
major Aleppine parks Al-Sabil and the Public Park were 
planned and developed during this period, in addition to 
major streets and boulevards connecting the Old City with 
its outskirts. The historic core was becoming a centre 
for a much larger entity.

114

inhabitants: the invasion of Aleppo by Taymourlank in 
1400, when the Christian population had to leave their 
houses in the Old City and returning to find them demo-
lished, they settled in the area north western side of the 
city which later was called Al-Jdeideh (the new     
neighbouhood).
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“Nahr Ad-dahab fee Tarikh Halab“, the famous book of 
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around the beginning of the 20th century. Some 98 534 of 
them lived in the Old City and another 10 584 lived in the 
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In 1822, an earthquake knocked a lot of the building 
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forget the effect of the earthquake of 1138 which had been 
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بتصدیر منتجات حلب إلى األجزاء الشمالیة والشمالیة الشرقیة 
من اإلمبراطوریة العثمانیة. لقد اتخذ توافد األرمن كثافة أكبر 
بعد بدایة القرن العشرین، وقد ساھم ھذا بشكل كبیر في التركیب 
االجتماعي الحالي للمدینة. فقد شكلت المدینة أنموذجاً للتعایش 

المتناغم بین المسلمین واألدیان األخرى في المدینة القدیمة أو في 
الضواحي.

كان في حلب ما یقارب الـ ١٢٥٠٠٠ شخصاً في فترة االحتالل 
الفرنسي (١٩١٤-١٩٤٦) وقد ظھرت الترتیبات اإلداریة في 
البلدیات ذات الطابع الغربي، بما فیھا قسم التخطیط العمراني. 

خالل ھذه الفترة، بدأت المدینة باالمتداد أكثر خلف أسوار المدینة 
القدیمة وإلى أحیاء أكبر إلى الغرب، كالجمیلیة والعزیزیة، 

بطابع فرنسي ظاھر في الفعالیات المعماریة والجمالیة. وقد تم 
تخطیط وتطویر الحدیقتین العامتین األساسیتین في حلب وھما 
حدیقة السبیل والحدیقة العامة. باإلضافة إلى الشوارع الرئیسة 
والساحات التي تربط المدینة القدیمة بأطرافھا. وھكذا أصبح 

الجزء التاریخي مركزاً لكیان أكبر بكثیر.
من الجدیر تذكر أن زلزالین كبیرین قد ضربا المدینة وأوقعا 
عدداً كبیراً من القتلى وبالتالي كان لھما اثر كبیر على عدد 

السكان، ولكن لیس على التركیبة االجتماعیة: وھما زلزال عام 
١٨٢٢ و آخر سابق في عام ١١٣٨ والذي كان األكبر في تاریخ 

المدینة.
لقد شھدت سوریة لعقود وماتزال تشھد سیرورات التمدن 

السریعة وحلب لیست مستثناة من ذلك. فقد توسعت أفقیاً وشاقولیاً 
وانتقل سكان المدینة القدیمة إلى الضواحي (التي تشكل اآلن 
أجزاء أساسیة من المدینة) تاركین بیوتھم خالیة. تم تأجیر 
تلك البیوت إلى عائالت ذات أوضاع اقتصادیة أقل، أو تم 

تقسیمھا وبیعھا. بدأ المھاجرون بالوفود وأصبح لھم وجود في 
المدینة القدیمة. وتم تحویل بعض البیوت إلى استعماالت أخرى 
كالتجاریة أو ورشات العمل. إضافة إلى أن التزاید في الكثافة قد 
اتخذ بعداً شاقولیاً. فقد سجلت المدینة القدیمة كثافات تصل إلى 

٩٠٠ شخص في الھكتار. إن تزاید الكثافة ھذا، إلى جانب ضعف 
الصیانة وإدخال االستخدامات الجدیدة ساھم في تدھور حال 

المدینة القدیمة ( في البنى التحتیة والنسیج العمراني).
تعتبر الیوم مشكالت التزاحم، المباني غیر المستقرة، البنى 

التحتیة غیر المتكاملة و التصریف السيء باإلضافة إلى المستوى 
األضعف للخدمات تحدیات ال مفر منھا. وبرغم ذلك، فإن التنمیة 
االجتماعیة واالقتصادیة قد سجلت تحدیاً أكثر حیویة. فلدى الـ 
١١٠٫٠٠٠ ساكن الذین یشكلون ١٤٫٥٠٠ أسرة معیشیة في 
المدینة القدیمة حاجات تنمویة جدیة كما یتبین من مؤشرات 

مختلفة. فمستویات التعلیم منخفضة وخاصة بین اإلناث. وصلت 
معدالت األمیة إلى  حوالي ٣٥ ٪ في بعض القطاعات في 

المدینة القدیمة.  یتراوح معدل الدخل السنوي لألسرة المعیشیة 
بین ٢٧٠٠ و ٤٦٢٠  دوالر أمریكي مع معدل ٧ أشخاص في 
األسرة الواحدة. ھذا لیس األسوأ  فقراً ولكنھ من بین األكثر 
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After the French mandate, a rapid urbanization process 
and modernity took place in Syria. The city was no 
exception and it expanded on a horizontal and vertical 
basis. People more and more moved from the Old City 
leaving their houses abandoned. The houses were rented
to lower-income families, or subdivided into smaller units 
and sold. Migrants started to move in and to have a 
presence in the old city districts. Some other houses were 
transformed into other uses such as commercial activities 
or industrial workshops. Moreover, densification took 
place on vertical levels. The Old City recorded densities 
of 900 people per ha. The densification with the lack 
of proper maintenance and the new transformed uses 
contributed to the decay of the Old City (infrastructure 
and urban structure).
Today, much of the old city is in a state of disrepair, 
suffering from the development pressures of overcrowding, 
disintegrating infrastructure, structurally unstable buildings 
and poor sanitary and health conditions. The area houses 
almost 110,000 residents and is the destination for over 
35,000 daily workers. There are approximately 14,500 
households in the old city. About 60% of the houses are 
owner occupied and the average household size is 
7,3 persons. Average annual household incomes range 
between 2,700 USD and 4,620 USD. Although not the 
poorest in the city, the residents are of the lowest income 
range in Aleppo with illiteracy rates of close to 35% in 
some sections. The education levels are low, particularly 
within the female population. Today, the major challenge 
for the old city is to improve the socioeconomic conditions 
of the residents and users of the old city while preserving 
the historic integrity of the urban fabric.

 Rasha Arous
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major streets and boulevards connecting the Old City with 
its outskirts. The historic core was becoming a center for 
a much larger entity.
“Post to the French mandate, rapid urbanization process 
and modernity took place in Syria. The city was no excep-
tion and it expanded on a horizontal and vertical bases. 
People more and more moved from the Old City 
leaving their houses abandoned.” The houses were rented
to lower-income families, or subdivided into smaller units 
and sold. Migrants started to move in and to have a pre-
sence in the old city districts. Some other houses were 
transformed into other uses such as commercial activities 
or industrial workshops. Moreover, densification took 
place on vertical levels. The Old City recorded densities 
of 900 people per ha. The densification with the lack of 
proper maintenance and the new transformed uses 
contributed to the decay of the Old City (infrastructure and 
urban structure) residential densities can be as high as 
900 people per ha).
“Today, much of the old city is in a state of disrepair, 
suffering from the development pressures of overcrowding, 
disintegrating infrastructure, structurally unstable buildings 
and poor sanitary and health conditions. The area houses 
almost 110 000 residents and is the destination for over 
35 000 daily workers. There are approximately 14 500 
households in the old city. About 60% of the houses are 
owner occupied and the average household size is 
7.3 persons. Average annual household incomes range 
between 2 700 USD and 4 620 USD. Although not the 
poorest in the city, the residents are of the lowest income 
range in Aleppo with illiteracy rates of close to 35% in 
some sections. The education levels are low, particularly 
within the female population. Today, the major chal-
lenge for the old city is to improve the socioeconomic 
conditions of the residents and users of the old city while 
preserving the historic integrity of the urban fabric”.

 Rasha Arous

سوءاً. إن تحقیق أوضاع اقتصادیة واجتماعیة أفضل لسكان المدینة 
القدیمة والحفاظ على التكامل بین التاریخ والنسیج العمراني على حد 
سواء ھو المھمة التي یتصدى لھا كل من یضع مستقبالً أفضالً لحلب 

نصب عینیھ.

رشا عروس
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Restaurierung mit Hilfe des Housing Fund

Die meisten Wohngebäude in der Altstadt von Aleppo 
sind traditionelle arabische Hofhäuser. Wie in vielen 
anderen historischen Städten benötigt die Mehrheit 
dieser Gebäude Instandhaltung, Restaurierung und/oder 
Modernisierung. Im Allgemeinen ist die Sanierung des 
Bestands an Wohngebäuden ein wichtiger Bereich des 
Denkmalschutzes und der Stadtentwicklung.
Sie verbessert die Lebensbedingungen, sie kann helfen, 
Tendenzen der Abwanderung rückgängig zu machen 
und sie kann zur Erhaltung der Wohnfunktion historischer 
Viertel beitragen. Die Mehrheit der Bewohner in verfallenden 
Altstädten sind meistens Familien mit geringem Einkommen. 
Sie können es sich nicht leisten, ihre Häuser regelmäßig 
instand zu halten, der Wohnungsbestand verfällt weiter 
und eine zunehmende Anzahl an Bewohnern ist 
gezwungen, abzuwandern. Die Einrichtung eines 
Wohnfonds kann die soziale Segregation, welche so 
oft Stadtsanierungsprojekte begleitet, durch finanzielle 
Unterstützung der Familien mit geringem Einkommen 
mindern und so die sozio-kulturelle Authentizität des 
Viertels erhalten.
Eine Untersuchung, die 1993 über Haushalte in Aleppos
Altstadt durchgeführt wurde, zeigte, daß fast ein Drittel 
des gesamten Bestands an Wohnhäusern in solch einem 
schlechten baulichen Zustand war, daß konstruktive 
Erhaltungsmaßnahmen dringend nötig waren, um den 
Einsturz zu vermeiden, und daß sogar Lebensgefahr für 
die Bewohner bestand. In diesem Zusammenhang war 
es notwendig, eine Umgebung zu schaffen,die es den 
Bewohnern ermöglicht, zumindest die wichtigsten 
Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten zu unternehmen, 
und sie zu ermutigen, in der Altstadt wohnen zu bleiben. 
Weitere Abwanderung konnte gestoppt werden. 

Als Antwort auf den dringenden Handlungsbedarf richtete 
das Projekt 1994 ein Mikrokredit-Programm ein (Housing 
Fund), bei dem verschiedene Institutionen beteiligt waren:

•  Die Stadtverwaltung / Altstadtverwaltung verwaltet 
    das Programm, führt Bewerbungsverfahren durch 
    und ist verantwortlich für die Abrechnung; 
    die Stadtverwaltung stellt auch die Grundfinanzierung
    von 7.500 Euro pro Jahr zur Verfügung;
•  GIZ / BMZ leistete einen finanziellen Beitrag von 
    300.000 Euro für die Anwendung des Systems, 
    sowie Fachkenntnisse und technische Beratung 
    für die Durchführung des Programms und für die 
    Ausbildung der Mitarbeiter des Housing Funds;
•  Der Verein der Freunde der Altstadt von Aleppo e.V. 
    leistete einen ersten finanziellen Beitrag in Höhe von 
    35.000 Euro;
•  Öffentliche Banken sind verantwortlich für alle 
    finanziellen Überweisungen. Die Kunden erhalten 
    Darlehen und zahlen monatliche Raten über die Bank
    zurück.

Die Hauptzielgruppe für den Emergency Fund besteht 
aus Familien, die in der Altstadt in extremer Armut leben, 
und die auch die Primärgruppen der Abwanderung waren, 
ein Problem, das als ein Hauptgrund für das schrittweise 
Verschwinden des Wohncharakters der historischen 
Viertel wahrgenommen wurde. Alle Häuser innerhalb der 
Altstadtgrenzen waren berechtigt, durch den Emergency 
Fund gefördert zu werden. 1997 wurde ein zweites 
Kreditprogramm mit einem größeren Volumen gegründet, 
um es Hausbesitzern oder Mietern zu ermöglichen, 
kompliziertere Sanierungsarbeiten in Anspruch zu 
nehmen (Rehabilitation Fund). Anfangs war der zweite 
Fond beschränkt auf Pilotgebiete des Projekts, für die 
detaillierte Masterpläne erarbeitet worden waren (Action 
Areas).

Im Jahr 2004 wurden beide Fonds in einen einzigen 
„Housing Fund“ zusammengeführt und sein Gebiet auf 
die gesamte Altstadt ausgedehnt. Der Housing Fund 
bietet den Eigentümern von Wohnbesitz in der Altstadt 
folgende Leistungen an:
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•   Darlehen bis zu 150.000 SYP (3.000 USD) ohne 
     Gebühren oder Zinsen für sofortige Reparatur- und 
     Sanierungsarbeiten an ihren Häusern
•   Subventionen von bis zu 25% eines Darlehens 
     können für die Sanierung architektonischer Elemente
     vergeben werden, die als von besonderem öffentlichen
     Interesse angesehen werden.

Technische Unterstützung für Baumaßnahmen:
Die Unterstützung besteht aus einer Kostenschätzung,
der Ingenieursberatung zu Konstruktions- und 
Sanierungstechniken mit Blick auf die Baugesetze sowie 
der Überwachung der Bauarbeiten. Die technische
Unterstützung ist kostenlos. Das Projekt hat das Baugesetz 
an besondere lokale Bedingungen der Altstadt angepasst,
so daß die Sanierungsarbeiten in traditionellen Häusern 
angemessen durchgeführt werden können. 
Zusätzlich hat es spezielle Richtlinien für die Sanierung und 
Modernisierung in Übereinstimmung mit internationalen 
Sanierungsstandards vorbereitet. Neben dem Kernteam 
der Fondsabteilung, ist ein Komitee (das technische 
Komitee wird per Gemeindedekret gebildet) mit der 
Vergabe von Sanierungsgenehmigungen befasst. 
Das Komitee ist in regelmäßigen Sitzungen verantwortlich 
für die Überprüfung der Anträge, die Bestimmung von 
Sachverhalten, die während der Besichtigungen geklärt 
werden müssen, und für die Annahme oder Ablehnung 
des Antrags.

Ergebnisse:
Während der zwölfjährigen Phase seit seiner Einführung
hat der Housing Fund sich bereits mehr als viermal 
erneuert. Nach acht Jahren Ablauf des Programms
hat eine 2002 durchgeführte Untersuchung sehr 
deutlich gezeigt, dass eine überwältigende Mehrheit von 
Häusern (89%) immer noch zu Wohnzwecken genutzt
wird, und damit großteils zum Erhalt des Wohncharakters 
der Altstadt beiträgt.
Von 1994 bis 2006 haben insgesamt fast 800 Familien 
vom Housing Fund profitiert, auch wenn die Information
nur mündlich, vor allem in der anfänglichen 

Sanierungsphase, verbreitet wurde. 200 weitere Fälle 
wurden 2006 bearbeitet. Erfolgreich durchgeführte 
Darlehensanträge sind von durchschnittlich 50 bis 70 
Fällen in den ersten Jahren auf fast 200 Fälle im Jahr 
2006 angestiegen. Dies spiegelt ein zunehmendes 
Interesse und die Bereitschaft der Bewohner wider, 
ihre Häuser zu erhalten, aber auch eine beachtliche 
Zunahme der Bearbeitungseffizienz der Housing Fund- 
Abteilung. In der Zwischenzeit ist der Immobilienmarkt
deutlich dynamischer geworden und ungefähr 1.000 
Einheiten wurden instand gesetzt oder saniert. 
Der Fond hat sich viermal erneuert.

Anette Gangler
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Restoration with the Help of the Housing Fund 

Most residential buildings in the Old City of Aleppo are 
traditional Arab courtyard houses. As in many other 
historic cities, the majority of them need maintenance, 
restoration and/or modernization. In general, rehabilitating 
the housing stock is an important element of urban 
conservation and development. It improves living 
conditions, can help reverse trends of emigration and 
contribute to preserving the residential function of historical 
neighborhoods. The majority of residents in deteriorating 
old towns are usually low income families because the 
better-off tend to move away, unfortunately contributing 
to social segregation. Since the remaining families 
cannot afford to maintain their houses on a regular 
basis, the housing stock continues to deteriorate, and 
increasing numbers of residents are forced to leave. 
As a result, property-values plummet and private sector 
investments stagnate, leading to a down-ward cycle of 
the urban economy. 
The establishment of a housing fund can alleviate the 
social segregation that so often goes along with urban 
rehabilitation by financially supporting low-income 
families, and thus preserving the district‘s socio-cultural 
authenticity. 
A survey conducted on Old Aleppo households in 1993
showed that approximately one third of the total housing 
stock was in such poor physical conditions that structural 
repair was urgently needed to avoid collapse, and the 
lives of the residents were actually in danger. 
Another 30% were simply in need of repair and renovation. 
The majority of residents living in these buildings 
belonged to the poorer segment of Old Aleppo‘s 
inhabitants; they were hardly able to afford the costs 
of repair and regular maintenance. In light of this, an 
environment needed to be established enabling residents 
to undertake at least the most urgent repair and 
maintenance works, and encouraging them to remain 
in the Old City. Further emigration needed to be halted 
and the transformation of more courtyard houses into 
warehouses and storage areas for businesses stopped. 
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more courtyard houses into warehouses and storage 
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معظم المباني السكنیة في مدینة حلب القدیمة ھي بیوت عربیة تراثیة 
ذات فناء.  وكما ھو الحال في العدید من المدن التاریخیة، فإن معظمھا 
یحتاج إلى صیانة وترمیم أو تحدیث. وبشكل عام، ُیعتبر إعادة تأھیل 
المساكن عنصرا ھاما في  الحفاظ على المجتمع الحضري وتنمیتھ، 
ویساھم  في تحسین الظروف المعیشیة، ویمكن أن یساعد في وقف 
الھجرة إلى خارج المدینة القدیمة،  وفي الحفاظ على وظیفة األحیاء 
السكنیة التاریخیة. غالبیة سكان المدن القدیمة المتدھورة ھم من األسر 
ذات الدخل المحدود، ألن السكان ذوي األوضاع المالیة الحسنة یمیلون 
إلى التغییر والحركة، لكن ھذا یساھم ـ لألسف ـ في التفرقة االجتماعیة.
بما ان العائالت المتبقیة ال تستطیع  صیانة بیوتھا  بشكل  منتظم، فإن 
حالة المساكن مستمرة في التدھور، فتضطر أعداد متزایدة من السكان 
إلى مغادرتھا. ونتیجة لذلك یقود ھذا  الخراب إلى ھبوط  قیمة ھذه 
المساكن وركود في النشاطات اإلستثماریة للقطاع الخاص، مما یؤدي 

إلى تدھور في دورة االقتصاد الحضري.
تم إنشاء صندوق اإلسكان  للتخفیف من حدة الفروق االجتماعیة التي 
غالبا ما تسیر جنبا إلى جنب مع إعادة التأھیل الحضري، من خالل 

الدعم المالي للعائالت  ذات الدخل المحدود، بقصد الحفاظ على األصالة 
االجتماعیة والثقافیة للحي.

أجریت عام ١٩٩٣ دراسة استقصائیة حول البیوت في مدینة حلب 
القدیمة، وأظھرت  النتائج  أن ثلث مجموع البیوت تقریباً  كان  في 

وضع مزر وبحاجة ماسة لإلصالح لتجنب االنھیار. وكانت حیاة السكان 
فعال في خطر. و ثالثون بالمئة منھا كانت بحاجة إلى إصالح وتجدید. 
تنتمي األغلبیة العظمى من سكان ھذه البیوت  إلى أكثر الناس فقرا في 
حلب القدیمة. بالكاد لدیھم القدرة على تحمل تكالیف إصالح  وصیانة 
بیوتھم  بإنتظام.  في ضوء ھذا، ھناك حاجة إلى تكوین  بیئة ُتجبر 

السكان أقلـّھ على القیام  بأعمال الصیانة األكثر إلحاحا، وتشجعھم على 
البقاء في المدینة القدیمة. یجب إیقاف المزید من الھجرة حتى التتحول 
أكثر البیوت ذات الفناء  إلى مستودعات لتخزین البضائع  لألعمال 

التجاریة.
استجابة للحاجة الماسة إلى البدء بالعمل، قام المشروع  عام ١٩٩٤
بوضع خطة القروض الصغیرة (صندوق البناء)، شاركت فیھا عدة 

مؤسسات:  
- إدارة المدینة ُتدیر المخطط وتدرس الطلبات وترأس قسم المحاسبة؛ 
وتساھم إدارة المدینة أیضا ب ٧٥٠٠ یورو سنویاً في صندوق اإلسكان.
- تساھم مؤسسة التعاون التقني األلمانیة ووزارة التنمیة األلمانیة بمبل 
٣٠٠٠٠٠ یورو من أجل البدء بالعمل إضافة الى الخبرة والمعلومات 

التقنیة وتدریب العاملین في صندوق اإلسكان. 
- تساھم جمعیة أصدقاء مدینة حلب القدیمة بمبلغ ٣٥٠٠٠ یورو

- تقوم المصارف الحكومیة بتنظیم عملیة التحویالت المالیة؛ ویحصل 
الزبائن على القروض ویتم تسدیدھا على أقساط شھریة من خالل 

المصارف.

الترمیم بمساعدة صندوق اإلسكان
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الترمیم بمساعدة صندوق اإلسكان
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In response to the urgent need for action, the project 
established a micro-credit scheme (housing fund) in 
1994 where different institutions have been involved:
•   The municipality / DOC manages the scheme, 
     processes applications, and is in charge of accounting; 
     the municipality also provides source-funding of 
     € 7,500 per year,
•   GIZ / BMZ provided a financial input of € 300,000 
     for operating the system, as well as expertise and 
     technical advice for operating the scheme and 
     training for HF staff,
•   ‘Friends of the Old City of Aleppo Association’    
     contributed with initial financial inputs in the order 
     of € 35,000;
•   Public banks are in charge of all financial transfers. 
Clients receive loans and pay back monthly installments 
via the bank.
Initially the micro-credit scheme was reserved for the most 
urgent repair works in residential houses (‘emergency fund’ 
EF). The main target group for the EF consisted of families 
living in extreme poverty in the Old City who were also 
prime targets for emigration, a problem perceived as 
one of the main causes for the gradual disappearance 
of the residential character of the historical districts. 
All houses within the Old City borders, including the 
buffer zones were eligible for the emergency fund. 
In 1997, a second credit scheme with a larger volume 
was established to enable house owners or tenants 
to engage in more sophisticated rehabilitation works 
(‘rehabilitation fund’ RF). Initially this second fund was 
limited to the project’s pilot areas for which detailed 
master plans had been elaborated (Action Areas - AA). 
Regulations for receiving a loan from the Rehabilitation 
Fund were stricter because the amount of money 
available was higher than for loans issued via the 
Emergency Fund.
In 2004 both funds were merged into one single ‘Housing 
Fund’ (HF) and its area extended to the entire Old City 
while the EF was in high and the RF remained nearly 
unused. This led to severe financial shortages in the EF, 
slowing down its performance and, in return, the speed 
of house renovation.
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في عام ١٩٩٧ تم وضع  نظام ثان  للقروض بحجم أكبر  لیتمكن 
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أداؤه، وخفـّت سرعة تجدید المنازل.
وھكذا  من خالل دمج الصنادیق واستخدام األموال الباقیة في 
صندوق التأھیل تم تحقیق امكانیات جدیدة.  في نفس الوقت تم 
تبسیط إجراءات  الطلبات وأحكام منح القروض، لزیادة عدد 

الطلبات واإلسراع في  عملیة ترمیم  مدینة حلب القدیمة. تم تنظیم 
حمالت إعالمیة على فترات منتظمة. وزعت عام ٢٠٠٤ بالتزامن  
مع تعداد السكان كتیبات على كل بیت. عرض  صندوق البناء على  

أصحاب المباني السكنیة في المدینة القدیمة الخدمات التالیة:
 -  قروض تصل إلى  ١٥٠٠٠٠ لیرة سوریة (٣٠٠٠ دوالر)  
معفیة من الرسوم والفوائد  إلجراء اصالحات وترمیمات  عاجلة 

وفوریة لمنازلھم.
- منح إعانات تصل إلى حد ٢٥ ٪ لترمیم  عناصر معماریة لھا 

أھمیة  في الشأن العام. 
ویقدم دعم تقني أثناء البناء: 

الدعم یتكون من تقدیر التكلفة، وتقدیم المعلومات الفنیة  المتعلقة  
بتقنیات البناء والترمیم، بما في ذلك  ما یخص أنظمة البناء، 
واإلشراف على أعمال البناء. كل المعلومات الفنیة والمشورة 

مجانیة.
تم تكیف  المشروع حسب  قوانین البناء  المصممة خصیصا 
لظروف المدینة القدیمة، حتى تتم عملیة ترمیم وتحدیث البیوت 

التراثیة، بطریقة تنسجم مع المعاییر الدولیة في ترمیم البیوت. وإلى 
جانب فریق العمل األساسي للصندوق ھناك لجنة (لجنة فنیة تم 

تشكیلھا بقرار من البلدیة) للمشاركة في إصدار تراخیص الترمیم.  
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New opportunities for using idle money from the RF 
were created by merging both funds. At the same 
time application procedures and loan regulations were 
simplified to increase the number of annual applications, 
and to accelerate the general rehabilitation of the OCA 
housing stock. Information campaigns were organized 
at regular intervals. In 2004 leaflets were distributed to 
every household in cooperation with the national census.
The housing fund offers the following services to residential 
property owners in the Old City:
•   Loans up to SYP 150,000 (USD 3,000) without fees 
     or interest for immediate repair and restoration works 
     on their houses,
•   Grants of up to 25% of a loan can be issued for the 
     restoration of architectural elements that are considered 
      of special public interest.

Technical support for construction works: 
Support consists of a cost estimate, engineering advice 
on construction and restoration techniques with regard 
to building regulations, and supervision of construction 
works. Technical support is free of cost.
The project has adjusted the building code to the specific 
local conditions of the Old City so that restoration works 
in traditional houses can be done appropriately. 
In addition, it has prepared special guidelines for 
restoration and modernization in accordance with 
international restoration standards. Besides the core team 
from the fund section, a committee (Technical Committee 
formed by a municipal decree) is involved in the issuance 
of restoration permits. The committee is responsible for 
checking applications in regular meetings, identifying 
issues that need to be clarified during inspections, and 
approving or rejecting applications. 

The following measures have been taken to minimize losses:
•   A monitoring system within the Housing Fund‘s 
     administration follows-up on monthly installments 
     and unpaid obligations,
•   Guarantors are carefully selected (usually they are 
     public employees with a salary that is significantly 
     higher than the monthly installment).
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     administration follows-up on monthly installments 
     and unpaid obligations,

     public employees with a salary that is significantly 
     higher than the monthly installment).

More than 90% of due monthly installments are paid on 
time. Most other clients usually follow their obligations 
upon reminders.

اللجنة مسؤولة عن مراقبة الطلبات وتجتمع بإنتظام  لتحدید القضایا 
التي تحتاج إلى توضیح خالل عملیات التفتیش، وبالنسبة للموافقة على 

الطلبات أو رفضھا.
وتم اتخاذ التدابیر التالیة للحد من الخسائر:

 •  نظام مراقبة داخل إدارة صندوق البناء، یعتني بتسدید األ قساط 
الشھریة وباإللتزامات غیر المدفوعة.

 • یتم إختیاراألفراد بعنایة (معظمھم  موظفي قطاع عام  ذوي دخل 
أعلى بكثیر من القسط الشھري).

أكثر من ٩٠ ٪ من األقساط الشھریة المستحقة تم تسدیدھا  في الوقت 
المحدد. اما الزبائن اآلخرون فسددوا التزاماتھم عادة بعد تحذیر.

اإلنجازات:
خالل فترة ١٢ عاما منذ تأسیسھ تم تجدید  صندوق البناء أكثر من 
أربع مرات.  وأظھرت دراسة أجریت عام ٢٠٠٢ بشكل واضح جدا 
أنھ بعد ثماني سنوات من العمل، ال تزال الغالبیة العظمى من المنازل 
(٩٨ ٪) ُتستخدم  كمساكن، وبھذا یكون قد ساھم بشكل  أساسي  في 

المحافظة على الطابع السكني للمدینة القدیمة.
من عام ١٩٩٤ إلى ٢٠٠٦  استفاد  حوالي ٨٠٠ عائلة  من صندوق 
البناء، على الرغم من أن  المعلومات انتشرت  شفویا بشكل أساسي، 
خصوصا في المرحلة األولى من إعادة التأھیل. وأدخلت تعدیالت 
أخرى لزیادة عدد المستفیدین،  مما أدى إلى رفع  القرض الى 

الحد األعلى لیصل الى ٥٠٠٠ دوالر أمریكي، وتم  تبسیط  شروط 
الحصول على القرض. إزدادت طلبات الحصول على القروض بنجاح 
من ٥٠ - ٧٠ حالة سنویا إلى ٢٠٠ تقریبا. ویعكس ھذا االھتمام 

المتزاید، ورغبة السكان في الحفاظ على منازلھم، انتعاشا ملحوظا في 
الكفاءة العملیة لصندوق البناء.  تم إصالح أوتأھیل أكثر من ١٠٠٠

وحدة سكنیة.                     
في البدایة تم تدوین السجالت لكل حالة  بخط الید، وكان من الممكن 
أن تضیع بسھولة. الحصول على البیانات كان صعباً ویستغرق وقتاً، 
وإمكانیة تحلیل البیانات العامة كان محدوداً. في وقت الحق، تم ترقیم 

.(GIS) مجموعة البیانات باستخدام نظام المعلومات الجغرافیة
إدارة الصندوق موزعة على قسم اإلشراف الفني على العمل وقسم 

اإلدارة المالیة للقروض حیث تبقى فكرة اإلشراف على  اإلدارة المالیة 
للصندوق من قبل مؤسسات مالیة خاصة.

REHABIMED أنیتھ غانغلر  استنادا  الى

GIS

REHABIMED
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شخص خارج حلب وسوریة، مزّوداً معلومات شاملة عن أمثلة للتاریخ 
العمراني والمبني للمدینة والذي یقطنھ الناس ألكثر من ٤٠٠٠ سنة.
باإلضافة لذلك، سیتم إظھار نتائج العمل وااللتزام لجمیعة أصدقاء 
مدینة حلب القدیمة وللتعاون المثمر والراسخ بین شركاء محلیین 

وألمان.
أخیراً، لن یكون ھذا الكتاب مجرد توثیق لألرشیف ومحتویاتھ بل 
سیكون عالوة على ذلك مساھمة لتمتین وتأكید استمراریة صداقة 

األلمان والسوریین. وسیشّكل ھذا التعاون القائم بین الجانبین من خالل 
مركز التوثیق واألرشیف العمراني التاریخي مثاالً یحتذى للمبادرات 

التي تتابع عملھا مع الناس فیما بدأت بھ.
فوق ذلك، یمكن استخدام الكتاب كمرجع لمبادرات عمل في مشاریع 
مستقبلیة. وكذلك یمكن استخدامھ كمرجع ألرشیفات عمرانیة أخرى. 
في مجمل األحوال یسعى الكتاب لمد جسر بین الحاضر والتاریخ، ألنھ 

وببساطة لیس ھناك من مستقبل دون الماضي.

فرانسیسكا الوه  و انیتھ غانغلر
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یعود تاریخ  حلب الحضري الى  أكثر من خمسة آالف سنة، أي الى 
القرن الثالث  قبل المیالد.  تمنح القلعة وغیرھا الكثیر من األوابد 

المعماریة الھامة من العصور القدیمة واإلسالمیة أھمیة ثقافیة وتاریخیة 
ومعماریة غنیة لمدینة حلب القدیمة. وللحفاظ على ھذا التراث 

الثمین، ھذا المیراث الذي  كان لفترة  طویلة  مھدد بسبب  التحوالت 
القاسیة التي طرأت على المنطقة  في القرن العشرین،  تم تأسیس 

  .)UHADCA) مركز التوثیق واألرشیف العمراني التاریخي لحلب
ولصیانة تراث المدینة ألجیال المستقبل تقدم «الوكالة األلمانیة للتعاون 
الدولي» (GIZ) وجمعیة أصدقاء مدینة حلب القدیمة»  بكل إعتزاز  
ھذا الكتاب، الذي یوثق التاریخ الحضري للمدینة، بدعم من مركز 

.)UHADCA) التوثیق واألرشیف العمراني التاریخي لحلب
یشرح الكتاب الذي نضعھ في متناول أیدیكم  ماتم  القیام بھ من 

إعدادات ومقتنیات ونشاطات في مركز التوثیق واألرشیف العمراني 
التاریخي لحلب  (UHADCA).  لقد تم القیام بھذا النشاط خالل 
الفترة بین ٢٠٠٨ و ٢٠١١، في إطار عمل برنامج التنمیة العمرانیة 
المستدامة في سوریة والذي یعتبر أنموذجاً ناجحاً للتعاون  بین 
مؤسسات مختلفة وااللتزام في إطار التعاون السوري األلماني.

لقد تشجع محررو ھذا الكتاب بأسباب مختلفة للشروع بھذا العمل. 
بدایَة، تقدیم نتائج عمل األرشیف العمراني لجمھور أوسع، استجابة 
لذلك،  فقد قرروا العمل على ھذه المطبوعة. وقد شّكلت المخططات 
المساحیة لألرشیف على وجھ الخصوص، بما توضحھ للتطور 

العمراني الممیز لھذه المدینة الموغلة في القدم، حجر األساس لھذا 
العمل. ھذه المخططات مع الصور الفوتوغرافیة القدیمة والحدیثة، 

والمخطط التنظیمي والنصوص والشروحات التاریخیة المجمعة والتي 
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created by merging both funds. At the same time appli-
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The housing fund offers the following services to residential 
property owners in the Old City:

     or interest for immediate repair and restoration works 
     on their houses,

     restoration of architectural elements that are considered 
      of special public interest.
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nical support is free of cost.
The project has adjusted the building code to the specific 
local conditions of the Old City so that restoration works 
in traditional houses can be done appropriately. In additi-
on, it has prepared special guidelines for restoration and 
modernization in accordance with international restorati-

from the fund section, a committee (Technical Committee 
formed by a municipal decree) is involved in the issuance 
of restoration permits. The committee is responsible for 
checking applications in regular meetings, identifying 
issues that need to be clarified during inspections, and 
approving or rejecting applications. 

The following measures have been taken to minimize losses:

     administration follows-up on monthly installments 
     and unpaid obligations,

     public employees with a salary that is significantly 
     higher than the monthly installment).

More than 90% of due monthly installments are paid on 
time. Most other clients usually follow their obligations 
upon reminders.
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البناء، على الرغم من أن  المعلومات انتشرت  شفویا بشكل أساسي، 
خصوصا في المرحلة األولى من إعادة التأھیل. وأدخلت تعدیالت 
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في البدایة تم تدوین السجالت لكل حالة  بخط الید، وكان من الممكن 
أن تضیع بسھولة. الحصول على البیانات كان صعباً ویستغرق وقتاً، 
وإمكانیة تحلیل البیانات العامة كان محدوداً. في وقت الحق، تم ترقیم 

.(GIS) مجموعة البیانات باستخدام نظام المعلومات الجغرافیة
إدارة الصندوق موزعة على قسم اإلشراف الفني على العمل وقسم 

اإلدارة المالیة للقروض حیث تبقى فكرة اإلشراف على  اإلدارة المالیة 
للصندوق من قبل مؤسسات مالیة خاصة.

REHABIMED أنیتھ غانغلر  استنادا  الى



More than 90% of due monthly installments are paid on 
time. Most other clients usually follow their obligations 
upon reminders.

Achievements:
During the twelve-year period since its inception the 
Housing Fund has revolved more than four times. 
A survey conducted in 2002, after 8 years of operation, 
indicates very clearly that an overwhelming majority 
of houses (89%) are still being used for residential 
purposes, thus largely contributing to maintaining the 
residential character of the Old City.
From 1994 to 2006 a total of almost 800 families 
benefited from the Housing Fund, even though information 
was disseminated orally, especially in the initial 
rehabilitation phase. Further adjustments have been 
carried out in order to increase the number of beneficiaries. 
This entails the increase of the loan amount to a ceiling of  
5,000 USD and an easing of the permission conditions. 
Successfully processed loan applications have risen 
from an average of 50-70 cases in previous years to 
almost 200 cases. This reflects an increasing interest 
and willingness of residents to preserve their houses, 
but also a considerable increase in operational efficiency 
of the housing funds unit. Today, the real estate market 
has become significantly more dynamic. Around 1,000 
units have been maintained or rehabilitated. 
In the beginning the records of each case were documented 
manually and could easily be lost. Obtaining the data was 
difficult and time-consuming, and possibilities for analyzing 
general information were limited. Later, the system for 
data collecting was digitalized with a geographical 
information system GIS. The management of the funds 
divides between the technical management of the works 
and the financial management of the loans faciliated by 
having private finance institutions carry out the financial 
management of the fund.
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Masri House, Jdeideh Quarter
in the Old City of Aleppo
 

The two-story building is a medium size traditional house 
composed of a courtyard surrounded by rooms on two 
levels. The rooms of the ground floor are marked by the 
stone ornaments on their openings at the upper part of 
the courtyard’s wall. The building is distinguished by its 
kishk at the first floor.
The building was in a bad condition due to vacancy, 
neglect and lack of maintenance. Some of the walls were 
hazardous and the ‘kishk’ was in a critical structural 
condition; in addition, all sanitary installations and rain outlets 
were fixed on the inner facades without any consideration 
of their composition, openings and the architectural 
significance of the building.
The date of rehabilitation was 2003 and the total cost of 
rehabilitation was around 3,000 EUR. Due to the limited 
financial support offered these works had to be carried 
out according to a set of guidelines approved by the DOC. 
The building preserved its original external and internal 
structure. The main interventions related to the kishk: 
The reconstruction of the demolished parts, the repair 
of dilapidated roofs and hazardous walls in addition 
to highlighting the significant architectural elements. 
The interventions carried out were directed at rehabilitating 
the exterior outlook of the building disregarding the restoration 
of significant architectural features of the building. 
The rehabilitation of the building for housing consolidates 
the residential use in the area and encourages the 
neighborhood to carry out similar interventions.
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بیت مصري في حي الجدیدة 
في المدینة القدیمة في حلب

مبنى من طابقین، عبارة عن منزل تراثي من الحجم المتوسط،  یتألف 
من  فناء تحیط بھ عدة غرف على طابقین. وتتمیز الغرف في الطابق 
األرضي  بالنقوش الحجریة  على مداخلھا  في الجزء العلوي من 
جدران الفناء. یمتاز المبنى بوجود  كشك  في الطابق األول.

وكان  المبنى في حالة مزریة  بسبب شغوره واإلھمال وقلة الصیانة. 
كان بعض الجدران محفوفا بالمخاطر وھیكلیة الكشك  في حالة 

حرجة؛ إضافة الى ذلك كانت جمیع المنشآت الصحیة ومجاري المیاه 
مشیدة بدون أخذ أي اعتبار لتكوینھا، وللفتحات ولألھمیة المعماریة 

للمبنى.
تم ترمیم المبنى عام ٢٠٠٣  بتكلفة إجمالیة بلغت حوالي ٣٠٠٠  

یورو. بسبب الدعم المالي المحدود  وجب ان تتم األعمال وفقا للمبادئ 
التوجیھیة لمدیریة مدینة حلب القدیمة. حافظ البناء على ھیكلھ األصلي 

الداخلي والخارجي.
تمت اإلجراءات التنفیذیة بشكل أساسي على الكشك: إعادة بناء 
األجزاء التالفة، إصالح السقوف المتداعیة والجدران المعرضة  

لخطر السقوط، وكذلك إبراز العناصر المعماریة الھامة.
تم تنفیذ اإلجراءات  التنفیذیة  من أجل استعادة المظھر الخارجي 
للمبنى،  بصرف النظر عن ترمیم المعالم المعماریة المھمة 

الخاصة بھ. إن تجدید المبنى لألغراض السكنیة من شأنھ أن یعزز 
اإلستخدامات السكنیة في المنطقة، ویشجع  الجیران على القیام  بھكذا 

اجراءات. 
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Akoura House, Northern Part 

of the Old City of Aleppo 
 

This medium size building (232 m²) is a traditional residential 
house. It comprises a courtyard surrounded by five rooms 
on its three sides. The building was in a bad physical 
condition with several hazardous wooden ceilings and 
walls. The wooden kishk was in need of restoration due to 
neglect and lack of maintenance for an extensive period.
The date of rehabilitation was 2005 and the total cost of 
rehabilitation was around 4,000 Euros. The restoration 
works had to be carried out according to a set of 
guidelines approved by the DOC to insure a good 
quality of implementation and to preserve the significant 
architectural features. The restoration works mainly 
related to structural works, stone works, plaster works 
and paving. The main interventions were carried out to 
reconstruct the demolished parts of the building, repair 
the dilapidated ceilings and hazardous walls in addition to 
the restoration of significant architectural elements. 
The success of rehabilitation works refers mainly to 
stabilizing the building’s structure and securing its original 
external and internal structure and safety for its residents. 
It had a positive impact on the adjacent buildings and 
the neighbourhood. The quality of the implemented works 
was up to standard except for the ‘restoration’ works of 
the kishk. It did not respect the approved Guidelines or 
the original structure of the kishk.
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Akoura House, Northern Part 
of the Old City of Aleppo

This medium size building (232 m²) is a traditional residential 
house. It comprises a courtyard surrounded by five rooms 
on its three sides. The building was in a bad physical con-
dition with several hazardous wooden ceilings and walls. 
The wooden kishk was in need of restoration due to neglect 
and lack of maintenance for an extensive period.
The date of rehabilitation was 2005 and the total cost of 
rehabilitation was around 4 000 Euros. The restoration 
works had to be carried out according to a set of guideli-
nes approved by the DOC to insure a good quality of im-
plementation and to preserve the significant architectural 
features. The restoration works mainly related to structural 
works, stone works, plaster works and paving. The main 
interventions were carried out to reconstruct the demolis-
hed parts of the building, repair the dilapidated ceilings and 
hazardous walls in addition to the restoration of significant 
architectural elements. 
The success of rehabilitation works refers mainly to sta-
bilizing the building’s structure and securing its original 
external and internal structure and safety for it’s residents. 
It had a positive impact on the adjacent buildings and the 
neighbourhood. The quality of the implemented works was 
up to standard except for the ‘restoration’ works of the 
kishk. It did not respect the approved Guidelines or the 
original structure of the kishk.
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المبنى متوسط الحجم (٢٣٢ متراً مربعاً) ، عبارة عن منزل تراثي  
یتألف من فناِء محاِط  بخمس غرف على األطراف الثالثة. وھو في 
حالة سیئة،  سقوفھ الخشبیة وجدرانھ عرضة  للخطر.الكشك الخشبي 
بحاجة إلى ترمیم بسبب اإلھمال وانعدام الصیانة لفترة طویلة.  تمت 
إعادة التأھیل عام ٢٠٠٥، بتكلفة إجمالیة بلغت حوالي ٤٠٠٠ یورو.
وكان التجدید یتم حسب المبادئ التوجیھیة لمدیریة مدینة حلب القدیمة، 
لضمان جودة التنفیذ والحفاظ على الكثیر من المعالم المعماریة.  وكان 
الترمیم یجري  أساسا من خالل  األعمال اإلنشائیة، وأشغال الحجر و 

الجص والبالط .
ُنفذت اإلجراءات األساسیة من أجل إعادة بناء األجزاء المھدمة من 
المبنى، وإصالح السقوف والجدران المتداعیة الخطرة، باإلضافة إلى 
ترمیم العناصر المعماریة الھامة. أن نجاح أعمال الترمیم نراھا أساساً  
في رسوخ المبنى والحفاظ على ھیكلھ األصلي في الخارج والداخل 
وتأمین السالمة لسكانھ. و كان لھذا تأثیره اإلیجابي على المباني 
المجاورة وعلى الجیران. جودة األعمال المنفذة كانت متطابقة مع 

المعاییر المعمول بھا، ما عدا  أعمال إعادة بناء الكشك. التي لم  تلتزم 
بالتوجیھات العامة المعتمدة أو  للبنیة األصلیة  للكشك.
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بیت عكورة في الجزء الشمالي 
من المدینة القدیمة في حلب

Akoura House, Northern Part 
of the Old City of Aleppo

This medium size building (232 m²) is a traditional residential 
house. It comprises a courtyard surrounded by five rooms 
on its three sides. The building was in a bad physical con-
dition with several hazardous wooden ceilings and walls. 
The wooden kishk was in need of restoration due to neglect 
and lack of maintenance for an extensive period.
The date of rehabilitation was 2005 and the total cost of 
rehabilitation was around 4 000 Euros. The restoration 
works had to be carried out according to a set of guideli-
nes approved by the DOC to insure a good quality of im-
plementation and to preserve the significant architectural 
features. The restoration works mainly related to structural 
works, stone works, plaster works and paving. The main 
interventions were carried out to reconstruct the demolis-
hed parts of the building, repair the dilapidated ceilings and 
hazardous walls in addition to the restoration of significant 
architectural elements. 
The success of rehabilitation works refers mainly to sta-
bilizing the building’s structure and securing its original 
external and internal structure and safety for it’s residents. 
It had a positive impact on the adjacent buildings and the 
neighbourhood. The quality of the implemented works was 
up to standard except for the ‘restoration’ works of the 
kishk. It did not respect the approved Guidelines or the 
original structure of the kishk.
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135 Ground floor
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IFEAD Office ‘Hammad House’, Jalloum Quarter 
in the Old City of Aleppo
 

The Hammad House (595 m²) comprises two floors, 
a basement and cave. In addition it has an intermediate 
floor with some small rooms. The building’s entrance 
opens to an entrance hall connected with some steps 
to the basement and up to the main courtyard. 
The basement comprises one big room giving access 
to a multi-branched cave, and at its northern side to 
a cave with two levels. The Liwan is located in the 
southern part of the building and opens to the north, 
Door and window openings are simple. All original 
wooden cupboards and wooden beams are preserved.
The building was in a good state of preservation due to 
the renovation works that have been carried out one 
year prior to its rehabilitation. These works comprised 
the replacement of the roofs with reinforced concrete 
slabs in addition to using tile to enable stepping on 
these roofs. The rooms were also painted. 
In general the house was in a good physical condition.
The date of rehabilitation was 2004 and the total cost 
of rehabilitation was around 73,000 Euros with financial 
support from the French Ministry of Foreign Affairs.
The project is for use of the house by the IFEAD as a 
research centre that offers information as all as 
accommodation to researchers. 
The majority of changes were carried out inside the 
building space. The renovation and restoration works 
mainly related to structural works, coating, sanitary, 
electrical, metal work, woodwork, painting, and 

167 Section A-A before intervention

168 Section A-A after intervention

Section AA
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یضم بیت حماد (٥٩٥ متر مربع) طابقین وقبو وسرداب. وباإلضافة 
إلى ذلك على  میزانین مع بعض الغرف  الصغیرة. مدخل المبنى 
مرتبط على بعد خطوات قلیلة مع الطابق السفلي والى األعلى مع  

الفناء الرئیسي. یحتوي الطابق السفلي على غرفة كبیرة، وھذه بدورھا  
تتیح الوصول إلى نظام متفرع من الكھوف والى سرداب من طابقین 
في الجھة الشمالیة. یقع اللیوان في الجزء الجنوبي من المبنى، وھو 

مفتوح إلى جھة الشمال.
الباب وفتحات النوافذ ھي في غایة البساطة. جمیع عتبات النوافذ 

والدعائم  الخشبیة مازالت مصانة. المبنى في حالة جیدة، بسبب التجدید 
الذي جرى علیھ  قبل عام. اشتمل ھذا العمل على استبدال السقف 
بواسطة تدعیم طوب السقف بألواح الخرسانة المسلحة للوصول إلى 

السطوح. 
إضافة إلى ذلك تم طالء الغرف. بشكل عام  كان المنزل في حالة 
جیدة. وتم  ترمیمھ عام ٢٠٠٢ بتكلفة إجمالیة بلغت حوالي ٧٣٠٠٠

یورو بدعم مالي من وزارة الخارجیة الفرنسیة. 
الھدف من ذلك ھو استخدام البیت كمركز بحوث ل IFEAD لخزن 
المعلومات التي تم جمعھا، وكذلك كسكن  للباحثین. وتم تنفیذ غالبیة 

مكتب IFEAD في  بیت حماد، 
حي جلوم، في المدینة القدیمة في حلب
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air-conditioning. Accordingly, the main interventions 
consisted of the following: Some rooms were subdivided 
or modified to accommodate the required numbers of 
bedrooms, bathrooms were added and the biggest 
caves were deepened and connected to enable their 
use for conferences and exhibitions. New stone 
staircases were added or partly replaced to facilitate 
the access to the different levels of the building. 
New interior and exterior openings were added to 
facilitate entrance to the building and the rooms in line 
with the new function of spaces. The metallic Canopy 
above the Liwan’s entrance was replaced by a wooden 
canopy and the metallic ‘fence’ of the projecting staircase 
was replaced by a wooden construction to insure privacy. 
All interior and exterior walls were re-pointed and cleaned. 
Water supply and drainage were renovated to fit the 
new requirement of the building. In carrying out the works, 
the building materials used were stone, metal and wood 
that are in harmony with the original substance of the 
building.
The rehabilitation works were a total success due to the 
fulfilment of all the requirement of the IFEAD in space 
and installations. Moreover, the structural interventions 
in the main caves and their connection transformed 
these spaces from storage rooms to conference and 
exhibition halls with the possibility of access from inside 
or outside the building, adding a significant floor area 
equal to one third of the building‘s initial useful area.
The restoration of this house and its new use improved 
the quality of the neighboring area. 
The change in use of the house entailed the transformation 
of some spaces to accommodate the requirement of 
the new function. In general, the building remained 
within its original plot boundary, keeping the layout and 
geometry of the existing rooms. 
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third of the building‘s initial useful area.
The restoration of this house and its new use improved 
the quality of the neighboring area. 
The change in use of the house entailed the transformation 
of some spaces to accommodate the requirement of the 
new function. In general, the building remained within its 
original plot boundary, keeping the analogy and geomet-
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التغییرات داخل المبنى. وكانت أعمال التجدید والترمیم تجري 
أساسا من خالل األعمال اإلنشائیة والمعدنیة والخشبیة والطالء  
وأشغال المرافق الصحیة والكھرباء والعمل على توفیر جھاز 

لتكییف الھواء.
من ناحیة تقنیة البناء انحصر العمل الرئیسي على: تعدیل بعض 
الغرف الستیعاب العدد المطلوب من غرف النوم،  أضیفت إلیھا 
الحمامات. وتم توسیع السرادیب الكبیرة وربطھا مع بعضھا 

البعض الستخدامھا  للمؤتمرات والمعارض. 
تم تشید ساللم جدیدة من الحجر أو استبدالھا، لتسھیل الوصول 
إلى مختلف  طوابق المبنى. و بناء ممرات جدیدة في الداخل 
والخارج  لتسھیل الدخول إلى المبنى وحتى تتناسب الغرف مع 

المھمة الجدیدة للفضاءات. 
تم استبدال  المظلة  المعدنیة على مدخل اللیوان بواسطة مظلة 
خشبیة واستعیض بالدرابزین المعدني فوق الدرج بواسطة ھیكل 
خشبي لضمان الخصوصیة لألفراد. وتم صقل جمیع الجدران 
الخارجیة والداخلیة وتنظیفھا. وكذلك تجدید إمدادات المیاه 
والصرف الصحي بما یتناسب مع االحتیاجات الجدیدة للبناء.
أُستخدم في العمل المنجز الحجر والمعدن والخشب، وھي مواد 
تنسجم مع التكوین األصلي للمبنى. وكانت عملیة التجدید  ناجحة 
بشكل كامل، ویعود  ذلك لتلبیة جمیع الشروط فیما یتعلق بأشغال 

.IFEAD التجھیز والفضاء  المقدمة من
وباإلضافة إلى ذلك، ساھمت األعمال على ھیكلیة البناء في 
السرادیب والربط  مع بعضھا البعض لتحویل ھذه األماكن من 
مستودعات إلى قاعات للمؤتمرات والمعارض، مع إمكانیة 
الوصول إلیھا مباشرة من داخل ومن خارج المبنى، وھكذا 
أضیفت مساحة مھمة ما یقارب ثلث المساحة الكلیة للمبنى.

ترمیم ھذا البیت واستعماالتھ الجدیدة، ساھم في تحسین نوعیة 
الحي. والتغییر في استخدام المنزل أدى إلى تحول في وظیفة  
بعض األماكن الستیعاب متطلبات وظائفھا  الجدیدة. عموما 

بقي المبنى في حدود شكلھ األصلي، وأحتفظ  بھندستھ المطابقة 
للغرف القائمة.
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حاصلة على بكالوریوس في الھندسة المدنیة وماجستیر تخطیط 
المدن  في البلدان النامیة. 

عملت مع مؤسسة اآلغا خان للثقافة  في مجال  إعادة التأھیل.

كمال بیطار

موالید ١٩٦٥، مھندس معماري، لدیھ درجة الماجستیر في ترمیم 
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العمراني من شتوتغارت / ألمانیا. بدأ عملھ مع الوكالة األلمانیة 
للتعاون الدولي (GIZ) في عام ١٩٩٦ كمستشار في مجال إعادة 
التأھیل العمراني في مدینة حلب، ویشغل حالیا منصب المدیر 
التنفیذي لبرنامج التنمیة العمرانیة (UDP-GIZ) في سوریا.

 
جان كلود دافید

 درس الجغرافیة وعمل في العدید من المدن السوریة. قدم منذ 
 CNRS  عام ١٩٨٥  لصالح «المركز الوطني للبحث العلمي
«  العدید من األبحاث حول منطقة  البحر األبیض المتوسط  
والشرق األوسط. نشر جان كلود دافید العدید من المقاالت 
والكتب حول البنیة الفضائیة والظروف المعیشیة، خاصة في 

مدینة حلب القدیمة.

انیتة غانغلر

  أحد كبار االمستشارین في مجال  تخطیط المدن، وتعمل  
كمھندسة معماریة حرة في ألمانیا. لدیھا خبرة واسعة في البحوث 
الحضریة ومشاریع التخطیط في العالم العربي، وتتمتع بمعرفة 
ومھنیة ممتازة  في مشاریع  إعادة تأھیل المدن التاریخیة خاصة  
في سوریا. ُتحاضر انیتھ غانغلر  في جامعة شتوتغارت حول  

تخطیط المدن.
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عبد هللا حجار

مؤرخ سوري من حلب. ناشط  فعال وعضو في جمعیة أدیات 
لآلثار. 

محمود حریتاني 

ولد ١٩٢٤ في حلب ودرس الحضارة اإلسالمیة  في مدینة  لیون 
الفرنسیة. شغل من عام ١٩٦٩ الى عام ١٩٨٠ منصب مدیر 
متحف لمناطق الشمالیة في سوریا، ومن عام ١٩٨٠-١٩٨٩  
مدیراً لمتحف الفن الشعبي التقلیدي  في مدینة حلب. لمحمود 
حرتاني كتب عدیدة  في مجال دلیل السفر وحول مدینة حلب.

لودفیج ھوبر

ولدت في میونیخ في عام ١٩٤٦، ودرس في أكادیمیة الفنون 
الجمیلة في جامعة  لودفیج ماكسیمیلیان. عمل من ١٩٧٣ الى 
٢٠٠٩ مدرس مادة  الفن في مدرسة ثانویة في میونیخ. منذ 
سنوات یسافر باستمرار الى البلدان العربیة، وأنتج عدة أفالم 

وثائقیة حول سوریا وخصوصا حول  مدینة حلب. 
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Munich. For many years he has travelled in Arab countries 
and has produced several documentary films on Syria and 
especially on Aleppo.

الكّتاب

رشا عروس

حاصلة على بكالوریوس في الھندسة المدنیة وماجستیر تخطیط 
المدن في البلدان النامیة. 

عملت مع مؤسسة اآلغا خان للثقافة  في مجال إعادة التأھیل.

كمال بیطار

موالید ١٩٦٥، مھندس معماري، لدیھ درجة الماجستیر في ترمیم 
وتجدید المباني القدیمة من مونتلایر / كندا ودكتوراه في التخطیط 
العمراني من شتوتغارت / ألمانیا. بدأ عملھ مع الوكالة األلمانیة 
للتعاون الدولي (GIZ) في عام ١٩٩٦ كمستشار في مجال إعادة 
التأھیل العمراني في مدینة حلب، ویشغل حالیا منصب المدیر 
التنفیذي لبرنامج التنمیة العمرانیة (UDP-GIZ) في سوریا.

 
جان كلود دافید

درس الجغرافیة وعمل في العدید من المدن السوریة. قدم منذ 
 «CNRS عام ١٩٨٥ لصالح «المركز الوطني للبحث العلمي
العدید من األبحاث حول منطقة  البحر األبیض المتوسط  
والشرق األوسط. نشر جان كلود دافید العدید من المقاالت 
والكتب حول البنیة الفضائیة والظروف المعیشیة، خاصة في 

مدینة حلب القدیمة.

أنیتھ غانغلر

أحد كبار االمستشارین في مجال تخطیط المدن، وتعمل  كمھندسة 
معماریة حرة في ألمانیا. لدیھا خبرة واسعة في البحوث 

الحضریة ومشاریع التخطیط في العالم العربي، وتتمتع بمعرفة 
ومھنیة ممتازة  في مشاریع إعادة تأھیل المدن التاریخیة خاصة  
في سوریا. ُتحاضر انیتھ غانغلر  في جامعة شتوتغارت حول  

تخطیط المدن.

تیري غراندین

ھو أحد كبار المستشارین في مجال تخطیط المدن، وھو مھندس 
حر یعیش في حلب. لدیھ خبرة واسعة في المشاریع المعماریة، 
ومعرفة ممتازة في مجال التأھیل المھني ومشاریع الترمیم  في 

جمیع أنحاء سوریا.

عبد هللا حجار

مؤرخ سوري من حلب. ناشط  فعال وعضو في جمعیة أدیات 
لآلثار. 

محمود حریتاني 

ولد ١٩٢٤ في حلب ودرس الحضارة اإلسالمیة  في مدینة  لیون 
الفرنسیة. شغل من عام ١٩٦٩ الى عام ١٩٨٠ منصب مدیر 
متحف لمناطق الشمالیة في سوریا، ومن عام ١٩٨٠-١٩٨٩  
مدیراً لمتحف الفن الشعبي التقلیدي  في مدینة حلب. لمحمود 
حرتاني كتب عدیدة  في مجال دلیل السفر وحول مدینة حلب.

لودفیج ھوبر

ولدت في میونیخ في عام ١٩٤٦، ودرس في أكادیمیة الفنون 
الجمیلة في جامعة  لودفیج ماكسیمیلیان. عمل من ١٩٧٣ الى 
٢٠٠٩ مدرس مادة  الفن في مدرسة ثانویة في میونیخ. منذ 
سنوات یسافر باستمرار الى البلدان العربیة، وأنتج عدة أفالم 

وثائقیة حول سوریا وخصوصا حول  مدینة حلب. 
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is a German architect from Berlin. From 2007 until 2008 
she belonged to the support team for the elaboration of 
a City Development Strategy for Aleppo and volunteered 
in several local cultural events and publications. From 
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German geographer, has worked as GIZ-UDP project 
manager in Aleppo.

Ruba Qasmo

is a Syrian architect from Aleppo. Her Master thesis dealt 
with the detaieled study of Ahmadiyeh School in the 
heart of Aleppo’s city. Currently, she is doing her 
PhD in Istanbul (Turkey).

Tamim Qasmo

is a Syrian architect and historian from Aleppo. He is an 
active member of ADIYAT, an Archaeological Association.

لمیاء جاسر 

مھندسة معماریة وأستاذة في كلیة الھندسة المعماریة في جامعة 
حلب. نشرت العدید من المقاالت حول تاریخ حلب.

ذكاء كرزون

مھندسة معماریة من حلب، إختصاصھا تخطیط المدن. شاركت 
في العدید من مشاریع إعادة التأھیل في حلب وفي مدینة  شیبام 
(الیمن) مع دائرة اآلثار العامة، و GIZ ومؤسسة اآلغا خان.

قتیبة كرّیم 

عالم آثار سوري من حلب. یعمل منذ عام ٢٠١٠ كعضو في  
فریق األرشیف التاریخي العمراني و مركز التوثیق لمدینة حلب.

ھولغر   كولھ

ولد عام ١٩٦٨. حصل على الدكتوراه في علم االجتماع 
الحضري واإلقلیمي، وعمل لمدة سنتین  في حلب لصالح  ال

GIZ لتعزیز اإلقتصاد  المحلي  في المدینة  القدیمة.

فرانسیسكا الوه

مھندسة معماریة ألمانیة من برلین. من عام ٢٠٠٧ حتى عام 
٢٠٠٨ كانت تعمل في فریق الدعم لوضع استراتیجیة تنمویة 
لمدینة حلب، وشاركت بشكل طوعي في العدید من الفعالیات و 
في اصدار النشرات الثقافیة المحلیة. عملت من عام ٢٠٠٨ الى 

٢٠١١ كخبیرة في دائرة التنمیة االقتصادیة لمؤسسة ال 
.UHADCA لتكوین ال DED/GIZ

حسین المدرس

مؤرخ متخصص في فترة اإلمبراطوریة العثمانیة. شغل من عام 
١٩٩٧ إلى عام ٢٠٠٩ منصب قنصل ھوالندا الفخري في حلب.  
نظم  لسنوات عدیدة الكثیر من المعارض، ونشر العدید من 

الكتب حول حلب وسوریا.

أفین عثمان

مھندس معماري سوري من حلب، یعمل في دائرة اآلثار وفي  
والمتحف الوطني في حلب.

توماس بریتسكات
 

جغرافي الماني، عمل مع GIZ-UDP كمدیر في مشروع في 
حلب. 

ربى قاسمو

 مھندسة معماریة  سوریة من حلب. تناولت في أطروحة 
الماجستیر بشكل وافر تاریخ مدرسة األحمدیة الواقعة في قلب 
مدینة حلب. تعمل حالیا على اطروحة الدكتوراه في اسطنبول  

(تركیا).

تمیم قاسمو

مھندس معماري سوري من حلب. ناشط  فعال وعضو في 
جمعیة أدیات لآلثار. 
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is a German geographer, has worked as GIZ-UDP project 
manager in Aleppo.
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is a Syrian architect from Aleppo. Her Master thesis 
dealt with the detailed study of Ahmadiyeh School in 
the heart of Aleppo’s city. Currently, she is doing her 
PhD in Istanbul (Turkey).
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is a Syrian architect from Aleppo. Her Master thesis dealt 
with the detaieled study of Ahmadiyeh School in the 
heart of Aleppo’s city. Currently, she is doing her 
PhD in Istanbul (Turkey).

Tamim Qasmo

is a Syrian architect and historian from Aleppo. He is an 
active member of ADIYAT, an Archaeological Association.

لمیاء جاسر 

مھندسة معماریة وأستاذة في كلیة الھندسة المعماریة في جامعة 
حلب. نشرت العدید من المقاالت حول تاریخ حلب.

ذكاء كرزون

مھندسة معماریة من حلب، إختصاصھا تخطیط المدن. شاركت 
في العدید من مشاریع إعادة التأھیل في حلب وفي مدینة  شیبام 
(الیمن) مع دائرة اآلثار العامة، و GIZ ومؤسسة اآلغا خان.

قتیبة كرّیم 

عالم آثار سوري من حلب. یعمل منذ عام ٢٠١٠ كعضو في  
فریق األرشیف التاریخي العمراني و مركز التوثیق لمدینة حلب.

ھولغر   كولھ

ولد عام ١٩٦٨. حصل على الدكتوراه في علم االجتماع 
الحضري واإلقلیمي، وعمل لمدة سنتین  في حلب لصالح  ال

GIZ لتعزیز اإلقتصاد  المحلي  في المدینة  القدیمة.

فرانسیسكا الوه

مھندسة معماریة ألمانیة من برلین. من عام ٢٠٠٧ حتى عام 
٢٠٠٨ كانت تعمل في فریق الدعم لوضع استراتیجیة تنمویة 
لمدینة حلب، وشاركت بشكل طوعي في العدید من الفعالیات و 
في اصدار النشرات الثقافیة المحلیة. عملت من عام ٢٠٠٨ الى 

٢٠١١ كخبیرة في دائرة التنمیة االقتصادیة لمؤسسة ال 
.UHADCA لتكوین ال DED/GIZ

حسین المدرس

مؤرخ متخصص في فترة اإلمبراطوریة العثمانیة. شغل من عام 
١٩٩٧ إلى عام ٢٠٠٩ منصب قنصل ھوالندا الفخري في حلب.  
نظم  لسنوات عدیدة الكثیر من المعارض، ونشر العدید من 

الكتب حول حلب وسوریا.

أفین عثمان

مھندس معماري سوري من حلب، یعمل في دائرة اآلثار وفي  
والمتحف الوطني في حلب.

توماس بریتسكات
 

جغرافي الماني، عمل مع GIZ-UDP كمدیر في مشروع في 
حلب. 

ربى قاسمو

 مھندسة معماریة  سوریة من حلب. تناولت في أطروحة 
الماجستیر بشكل وافر تاریخ مدرسة األحمدیة الواقعة في قلب 
مدینة حلب. تعمل حالیا على اطروحة الدكتوراه في اسطنبول  

(تركیا).

تمیم قاسمو

مھندس معماري سوري من حلب. ناشط  فعال وعضو في 
جمعیة أدیات لآلثار. 

GIZ-UDP

142 143

Lamina Jazer

is an architect and professor at the faculty of architecture at 
the University Aleppo. She has published several articles on 
the history of Aleppo.

Zouka Karazon

is an architect and urban planner from Aleppo. She has 
been engaged in several rehabilitation projects in Aleppo 
and Shibam (Yemen), with the department of Antiquities, 
GIZ and AKDN.

Kutaiba Krayeam

is a Syrian archaeologist from Aleppo. Since 2010, 
he has been a member of the team of the Urban Historic 
Archive and Documentation Center for Aleppo.

Holger Kuhle

was born in 1968. He has completed his doctorate in 
urban and regional sociology and has worked for two 
years in Aleppo for GIZ for the promotion of local business 
in the Old City.

Franziska Laue

is a German architect from Berlin. From 2007 until 2008 
she belonged to the support team for the elaboration of 
a City Development Strategy for Aleppo and volunteered 
in several local cultural events and publications. From 
2008 until 2011, she worked as a DED/GIZ expert for the 
set up of the UHADCA. 

Hussein Mudarriss

is an historian specialized in the period of the Ottoman 
Empire. From 1997 to 2009 he was honorary consul of the 
Netherlands in Aleppo. For several years now he has orga-
nized many exhibitions and published numerous books on 
Aleppo and Syria.

Avin Othman

is a Syrian architect from Aleppo, working in the Department 
of Antiquities and National Museum of Aleppo.

Thomas Pritzkat

German geographer, has worked as GIZ-UDP project 
manager in Aleppo.

Ruba Qasmo

is a Syrian architect from Aleppo. Her Master thesis dealt 
with the detaieled study of Ahmadiyeh School in the 
heart of Aleppo’s city. Currently, she is doing her 
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is a Syrian architect and historian from Aleppo. He is an 
active member of ADIYAT, an Archaeological Association.

لمیاء جاسر 

مھندسة معماریة وأستاذة في كلیة الھندسة المعماریة في جامعة 
حلب. نشرت العدید من المقاالت حول تاریخ حلب.

ذكاء كرزون

مھندسة معماریة من حلب، إختصاصھا تخطیط المدن. شاركت 
في العدید من مشاریع إعادة التأھیل في حلب وفي مدینة  شیبام 
(الیمن) مع دائرة اآلثار العامة، و GIZ ومؤسسة اآلغا خان.

قتیبة كرّیم 

عالم آثار سوري من حلب. یعمل منذ عام ٢٠١٠ كعضو في  
فریق األرشیف التاریخي العمراني و مركز التوثیق لمدینة حلب.

ھولغر   كولھ

ولد عام ١٩٦٨. حصل على الدكتوراه في علم االجتماع 
الحضري واإلقلیمي، وعمل لمدة سنتین  في حلب لصالح  ال

GIZ لتعزیز اإلقتصاد  المحلي  في المدینة  القدیمة.

فرانسیسكا الوه

مھندسة معماریة ألمانیة من برلین. من عام ٢٠٠٧ حتى عام 
٢٠٠٨ كانت تعمل في فریق الدعم لوضع استراتیجیة تنمویة 
لمدینة حلب، وشاركت بشكل طوعي في العدید من الفعالیات و 
في اصدار النشرات الثقافیة المحلیة. عملت من عام ٢٠٠٨ الى 

٢٠١١ كخبیرة في دائرة التنمیة االقتصادیة لمؤسسة ال 
.UHADCA لتكوین ال DED/GIZ

حسین المدرس

مؤرخ متخصص في فترة اإلمبراطوریة العثمانیة. شغل من عام 
١٩٩٧ إلى عام ٢٠٠٩ منصب قنصل ھوالندا الفخري في حلب.  
نظم  لسنوات عدیدة الكثیر من المعارض، ونشر العدید من 

الكتب حول حلب وسوریا.

أفین عثمان

مھندس معماري سوري من حلب، یعمل في دائرة اآلثار وفي  
والمتحف الوطني في حلب.

توماس بریتسكات
 

جغرافي الماني، عمل مع GIZ-UDP كمدیر في مشروع في 
حلب. 

ربى قاسمو

 مھندسة معماریة  سوریة من حلب. تناولت في أطروحة 
الماجستیر بشكل وافر تاریخ مدرسة األحمدیة الواقعة في قلب 
مدینة حلب. تعمل حالیا على اطروحة الدكتوراه في اسطنبول  

(تركیا).

تمیم قاسمو

مھندس معماري سوري من حلب. ناشط  فعال وعضو في 
جمعیة أدیات لآلثار. 

DED/GIZ
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لمیاء جاسر 

مھندسة معماریة وأستاذة في كلیة الھندسة المعماریة في جامعة 
حلب.  نشرت العدید من المقاالت حول تاریخ حلب.

ذكاء كرزون

مھندسة معماریة من حلب، إختصاصھا تخطیط المدن. شاركت 
في العدید من مشاریع إعادة التأھیل في  حلب وفي مدینة  شیبام 
(الیمن)  مع دائرة اآلثار العامة، و GIZ  ومؤسسة اآلغا خان.

قتیبة كرّیم 

عالم آثار سوري من حلب. یعمل منذ عام ٢٠١٠  كعضو في  
فریق األرشیف التاریخي العمراني و مركز التوثیق لمدینة حلب.

ھولغر   كولھ

ولد عام ١٩٦٨. حصل على  الدكتوراه في علم االجتماع 
الحضري واإلقلیمي، وعمل لمدة سنتین  في حلب لصالح  ال

GIZ   لتعزیز اإلقتصاد  المحلي  في المدینة  القدیمة.

فرانسیسكا الوه

مھندسة معماریة ألمانیة من برلین.  من عام ٢٠٠٧ حتى عام 
٢٠٠٨ كانت تعمل في فریق الدعم لوضع استراتیجیة تنمویة 
لمدینة حلب، وشاركت بشكل طوعي في العدید من الفعالیات 
و في اصدار النشرات الثقافیة المحلیة. عملت من عام ٢٠٠٨ 
الى ٢٠١١ كخبیرة في  دائرة التنمیة االقتصادیة لمؤسسة ال  
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is an architect and urban planner from Aleppo. She has 
been engaged in several rehabilitation projects in Aleppo 
and Shibam (Yemen), with the department of Antiquities, 
GIZ and AKDN.

Kutaiba Krayeam

is a Syrian archaeologist from Aleppo. Since 2010, 
he has been a member of the team of the Urban Historic 
Archive and Documentation Center for Aleppo.

Holger Kuhle

was born in 1968. He has completed his doctorate in 
urban and regional sociology and has worked for two 
years in Aleppo for GIZ for the promotion of local business 
in the Old City.

Franziska Laue

is a German architect from Berlin. From 2007 until 2008 
she belonged to the support team for the elaboration of 
a City Development Strategy for Aleppo and volunteered 
in several local cultural events and publications. From 
2008 until 2011, she worked as a DED/GIZ expert for the 
set up of the UHADCA. 

لمیاء جاسر 

مھندسة معماریة وأستاذة في كلیة الھندسة المعماریة في جامعة 
حلب.  نشرت العدید من المقاالت حول تاریخ حلب.

ذكاء كرزون

مھندسة معماریة من حلب، إختصاصھا تخطیط المدن. شاركت 
في العدید من مشاریع إعادة التأھیل في  حلب وفي مدینة  شیبام 
(الیمن)  مع دائرة اآلثار العامة، و GIZ  ومؤسسة اآلغا خان.

قتیبة كرّیم 

عالم آثار سوري من حلب. یعمل منذ عام ٢٠١٠  كعضو في  
فریق األرشیف التاریخي العمراني و مركز التوثیق لمدینة حلب.

ھولغر   كولھ

ولد عام ١٩٦٨. حصل على  الدكتوراه في علم االجتماع 
الحضري واإلقلیمي، وعمل لمدة سنتین  في حلب لصالح  ال

GIZ   لتعزیز اإلقتصاد  المحلي  في المدینة  القدیمة.

فرانسیسكا الوه

مھندسة معماریة ألمانیة من برلین.  من عام ٢٠٠٧ حتى عام 
٢٠٠٨ كانت تعمل في فریق الدعم لوضع استراتیجیة تنمویة 
لمدینة حلب، وشاركت بشكل طوعي في العدید من الفعالیات 
و في اصدار النشرات الثقافیة المحلیة. عملت من عام ٢٠٠٨ 
الى ٢٠١١ كخبیرة في  دائرة التنمیة االقتصادیة لمؤسسة ال  

UHADCA لتكوین ال DED/GIZ
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Tamim Qasmo

is a Syrian architect and historian from Aleppo. He is an 
active member of ADIYAT, an Archaeological Association.

Esther Sahle

is a historian from Germany. She was a member of the 
UHADCA in 2010. Currently, she is doing a PhD at LSE 
in London (UK).

Olivier Salmon 

is a French historian. In collaboration with Hussein 
Mudarris, he has researched and published several 
books on Aleppo’s urban and cultural history.

Chorouk Toshan

is a Syrian architect from Aleppo. From 2009 until 2010 
she was the head of the local team of the Urban Historic 
Archive and Documentation Center for Aleppo. 
Currently, she is doing her PhD in Brno, Czech.

144 145

Esther Sahle

is a historian from Germany. She was a member of the 
UHADCA in 2010. Currently, she is doing a PhD at LSE in 
London (UK).

Olivier Salmon 

is a French historian. In collaboration with Hussein Mu-
darris, he has researched and published several books on 
Aleppo’s urban and cultural history.
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is a Syrian architect from Aleppo. From 2009 until 2010 
she was the head of the local team of the Urban Historic 
Archive and Documentation Center for Aleppo. Currently, 
she is doing her PhD in Brno, Czech.

إستیر سالھ 

مؤرخة  من ألمانیة.، كانت عام ٢٠١٠ عضوة في مؤسسة ال 
 LSE تقوم حالیا بإعداد اطروحة الدكتوراه في  .UHADCA

لندن (المملكة المتحدة).

أولیفییھ سالمون

مؤرخ فرنسي. أصدر بالتعاون مع حسین المدرس العدید من 
الكتب عن تاریخ مدینة حلب الحضري والثقافي.

شروق طوشان

 مھندسة معماریة  سوریة من حلب. ترأست من عام ٢٠٠٩ 
حتى عام ٢٠١٠ الفریق المحلي ألرشیف التاریخ الحضري 

وكذلك مركز المحفوظات والتوثیق لمدینة حلب. 
تعد حالیا اطروح شھادة دكتوراه في مدینة برنو التشیكیة.

UHADCA
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Lamina Jazer

is an architect and professor at the faculty of architecture at 
the University Aleppo. She has published several articles on 
the history of Aleppo.

Zouka Karazon

is an architect and urban planner from Aleppo. She has 
been engaged in several rehabilitation projects in Aleppo 
and Shibam (Yemen), with the department of Antiquities, 
GIZ and AKDN.

Kutaiba Krayeam

is a Syrian archaeologist from Aleppo. Since 2010, 
he has been a member of the team of the Urban Historic 
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2008 until 2011, she worked as a DED/GIZ expert for the 
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Hussein Mudarriss

is an historian specialized in the period of the Ottoman 
Empire. From 1997 to 2009 he was honorary consul of the 
Netherlands in Aleppo. For several years now he has orga-
nized many exhibitions and published numerous books on 
Aleppo and Syria.

Avin Othman

is a Syrian architect from Aleppo, working in the Department 
of Antiquities and National Museum of Aleppo.

Thomas Pritzkat

German geographer, has worked as GIZ-UDP project 
manager in Aleppo.

Ruba Qasmo

is a Syrian architect from Aleppo. Her Master thesis dealt 
with the detaieled study of Ahmadiyeh School in the 
heart of Aleppo’s city. Currently, she is doing her 
PhD in Istanbul (Turkey).

Tamim Qasmo

is a Syrian architect and historian from Aleppo. He is an 
active member of ADIYAT, an Archaeological Association.
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قتیبة كرّیم 
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ھولغر   كولھ

ولد عام ١٩٦٨. حصل على الدكتوراه في علم االجتماع 
الحضري واإلقلیمي، وعمل لمدة سنتین  في حلب لصالح  ال

GIZ لتعزیز اإلقتصاد  المحلي  في المدینة  القدیمة.

فرانسیسكا الوه

مھندسة معماریة ألمانیة من برلین. من عام ٢٠٠٧ حتى عام 
٢٠٠٨ كانت تعمل في فریق الدعم لوضع استراتیجیة تنمویة 
لمدینة حلب، وشاركت بشكل طوعي في العدید من الفعالیات و 
في اصدار النشرات الثقافیة المحلیة. عملت من عام ٢٠٠٨ الى 

٢٠١١ كخبیرة في دائرة التنمیة االقتصادیة لمؤسسة ال 
.UHADCA لتكوین ال DED/GIZ

حسین المدرس

مؤرخ متخصص في فترة اإلمبراطوریة العثمانیة. شغل من عام 
١٩٩٧ إلى عام ٢٠٠٩ منصب قنصل ھوالندا الفخري في حلب.  
نظم  لسنوات عدیدة الكثیر من المعارض، ونشر العدید من 

الكتب حول حلب وسوریا.

أفین عثمان

مھندس معماري سوري من حلب، یعمل في دائرة اآلثار وفي  
والمتحف الوطني في حلب.

توماس بریتسكات
 

جغرافي الماني، عمل مع GIZ-UDP كمدیر في مشروع في 
حلب. 

ربى قاسمو

 مھندسة معماریة  سوریة من حلب. تناولت في أطروحة 
الماجستیر بشكل وافر تاریخ مدرسة األحمدیة الواقعة في قلب 
مدینة حلب. تعمل حالیا على اطروحة الدكتوراه في اسطنبول  

(تركیا).

تمیم قاسمو

مھندس معماري سوري من حلب. ناشط  فعال وعضو في 
جمعیة أدیات لآلثار. 
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Illustration No. / Source

01/25 
OCA Photo, Municipality of Aleppo

02 
Collection of Topkapi Archive, Istanbul 

03 
Archive Poche-Marrache

04 
Paul Hahn

05/55/56/57/58/59/60/61/62/100/101/102/103/119 
Anette Gangler 

06*/07/08/09/16/17/18
Franziska Laue
* based on Municipality data

10
Nayiri Dikranian

11/12/13/14/15 
Omar Sanadiqi

19/20/27/36/41/52/63/69/76/84/85/90/95/104/108/114
UHADCA

21 
Digital prospect of Aleppo by Corneille Le Brun

Digital copy in UHADCA 
22/23/32/33/46/47/49/50/51/64/88/89
30/43/70/73/74/86/99 (source unknown)
31/34/37/40/42/45/53/77/79/80/93/94/96/97/98/117/118 
(Collection Thierry Grandin)
44 (anonymous)
65/82/83 (Jean Sauvaget)
91/92 (Department of Antiquities, Aleppo)
109/110 (Directorate of the Old City of Aleppo)

24 
IFEAD

26 
assembled by Kutaiba Krayeam, UHADCA

28 
Archibald Creswell

29/39/54/78/81 
Écochard, AKDN Archive, Geneva (Switzerland)

35
David, Jean-Claude: Alep; p. 108, Paris 2002

38 
Bianca, Stefano: Hofhaus und Paradiesgarten; p. 246, 
Munich 1991

48 
Xavier Casanovas

66/67/68 
Gonnella, Julia: Das Aleppo-Zimmer

71/72/75 
Jean-Claude David, 1982

87 
Gaube, Heinz / Wirth, Eugen: Aleppo – TAVO PlanB VII 4

105 
unknown, published by Jean-Claude David / Thierry Grandin

106/107 
published by Jean-Claude David / Thierry Grandin, 1982

111/112/113
Private Collection Hussein Mudarriss
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115/116
surveyed by Ruba Qasmo

120
Toolkit for Urban Conservation and Development, 
GTZ (now GIZ), 2008

121-175
REHABIMED
ex.
122/128/136/144/148/154/160/169
Location and cadastral identification in the cadastral maps, 
no scale
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