
4

PREFACE

تمهيد

Aleppo is one of the oldest, still inhabited cities of the 

world. Dominated by the large citadel hill, where the 

temple of the ancient storm god Hadad was located, 

the old city still bears the remains of the Hellenistic 

street grid and historic monuments of various pe-

riods. The area of our pilot study “Suwayqat Ali” is lo-

cated to the north of the vast suq (market area). It is 

a mixed quarter that contains public buildings -- reli-

gious and commercial – as well as residential structu-

res, swathes of which were severely affected by the 

armed conflict. The criteria for selecting this area for 

our pilot study include its functional diversity, historic 

importance and the serious damage it has sustained.

The documentation work presented in this publica-

tion, in English and Arabic, was developed betwe-

en August 2019 and February 2020 within the fra-

mework of Stunde-Null: Post-Conflict Recovery of 
Urban Cultural Heritage -- Case Study: Old City of 
Aleppo. The German Federal Foreign Office financed 

the study. All photo licenses are credited to the Mu-

seum für Islamische Kunst in Berlin, unless otherwise 

mentioned. The maps are produced by the authors 

on the base of several sources, mainly Brandenburg 

Technical University’s Map of the Old City of Aleppo. 

The publication follows the transliteration system for 

Arabic names used by the museum’s Syrian Herita-

ge Archive Project, which largely conforms to that of 

IJMES (International Journal of Middle East Studies).  

A number of meetings and workshops w ith the 

project team members, partners and network (BTU 

Cottbus - Senftenberg – Stuttgart University) took pla-

ce in 2019, to define the study area, the feasibility of 

the study, and to discuss the working methodology. 

These sessions were as follows:

22-23 August 2019: Berlin – Workshop on selection

criteria and parameters for the study area (pilot

project).

30 October 2019: Berlin – Workshop on first results

of the pilot project and merging synergies.

5-6 December 2019: Bari – Coordination meeting to

wrap-up the work and discuss how to be present the

results.
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القلعة  تتوسطها  العالم.  ي 
�ف المأهولة  المدن  أقدم  من  واحدة  هي  حلب 

الشامخة عل تلة، حيث كان يقع معبد إله العاصفة القديم حدد. ال تزال 

ي المدينة القديمة بقايا شبكة الشوارع الهلنستية واآلثار التاريخية 
تظهر �ف

“ شمال  من العصور المختلفة. تقع منطقة دراستنا التجريبية ”سويقة علي

ي عامة - دينية وتجارية 
منطقة السوق، وهو حي مختلط يحتوي عل مبا�ف

اع المسلح.  ف ة منه جراء ال�ف رت أجزاء كب�ي ي السكنية. ت�ف
- بجانب المبا�ف

الجسيمة  ار  واأل�ف للمنطقة،  التاريخية  واألهمية  الوظائف،  تنوع  ل 
ّ
شك

ي لحقت بها، معاي�ي اختيار المنطقة لدراستنا التجريبية. ال�ت

ية  ف اإلنجل�ي ف  باللغت�ي الكتاب،  هذا  ي 
�ف المعروض  ي 

التوثي�ت العمل  أنجز 

 2020 شباط  وشهر   2019 آب  شهر  ف  ب�ي الواقعة  ة  الف�ت ي 
�ف والعربية، 

ي بعد الرصاع 
ي العمرا�خ

اث الثقا�خ ي ال�ت
ي إطار مبادرة ساعة البدء: تعا�خ

�ف

المسلح، واعتبار مدينة حلب القديمة كحالة دراسية. وهي جزء من 
. قامت وزارة الخارجية  ي

ي ينسقها معهد اآلثار األلما�ف اث األثري ال�ت شبكة ال�ت
للصور محفوظة  والن�ش  الطبع  الدراسة. جميع حقوق  بتمويل  األلمانية 
، ما لم يذكر خالف ذلك.  رسمت الخرائط  ف ي برل�ي

لمتحف الفن اإلسالمي �ف

ف باستخدام عدة مصادر، وباألخص خريطة مدينة حلب  من قبل المؤلف�ي
جمة  ال�ت المنشور نظام  يتبع  التقنية.  التابعة لجامعة براندنبورغ  القديمة 

جمة  لل�ت األوسط)  ق  ال�ش لدراسات  الدولية  (المجلة   IJMES لـ الصوتية 
الصوتية / الكتابة بالحروف الالتينية لألسماء العربية.

وبقية  وع  الم�ش عمل  فريق  ف  ب�ي عمل  وورشات  اجتماعات  عدة  عقدت 

عام  خالل  شتوتغارت،  وجامعة  التقنية  براندنبورغ  جامعة  ي 
�ف كاء  ال�ش

٢٠١٩، لتحديد منطقة الدراسة وجدواها، ومناقشة منهجية العمل. هذه 
اللقاءات كانت عل وجه الخصوص:

منطقة  اختيار  معاي�ي  حول  عمل  ورشة   - ف  برل�ي  :٢٠١٩ آب   ٢٢-٢٣  

.( ي وع التجري�ب الدراسة (الم�ش

وع  ف - ورشة عمل حول النتائج األولية للم�ش ين األول ٢٠١٩: برل�ي ٣٠ ت�ش
ي وامكانيات تنسيق المعلومات. التجري�ب

ي إلنهاء العمل ومناقشة 
ي ٢٠١٩: باري - اجتماع تنسي�ت

٥-٦ كانون الثا�ف
 كيفية عرض النتائج.

وع ي الم�ش
فريق العمل �خ

المنسقون
خ ، برل�ي Museum für Islamische Kunst متحف الفن اإلسالمي

اف العام) شتيفان في�ب (مدير المتحف، اإل�ش
وع) آنا مولينهاور (منسقة إدارة الم�ش

وع) ديمة ديوب (منسقة الم�ش

المؤلفون
ي للمنطقة

التحليل العمرا�خ
غوليا أناليندا نيجليا (جامعة باري بوليتكنيك، أستاذ مشارك)
ي المنطقة 

ي التاريخية �خ
ي والمعماري للمبا�خ

التقييم التاري�خ
ر�ب قاسمو (جامعة وقف السلطان محمد الفاتح، أستاذ مشارك)

ي المنطقة
ار �خ تقييم األ�خ

ي غراندان (مهندس معماري استشاري) ت�ي

مساهمون آخرون
كالوديا ليلال (مهندسة معمارية, باري- ايطاليا)

باسل باشا حجالوي (مهندس معماري, اسطنبول- تركيا)
هال كرمان (مهندسة معمارية, حلب - سوريا)

محمد عامر رومية (مهندس معماري , حلب - سوريا)
ي (مهندسة معمارية، حلب - سوريا)

ربا جليال�ت

المحررون
آنا مولينهاور
ديمة ديوب
ر�ب قاسمو

مدقق اللغة

ي جيم كويل�ت

جم إىل اللغة العربية الم�ت
ر�ب قاسمو

مصمم المطبوعة
كالوديا ليلال




