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 ملّخص تنفيذي  .9

 المشروع

 ينةمد قلب فيالمتواجد " المصريين خان" أّما .ةالعربيّ  اللغة " فيكارافانسراي" لـ هي مرادف "خانكلمة "
 الرابع القرن  يةبدا إلى تاريخه ويعود( الوطنيّ  التراث) ةاللبنانيّ  ةللجمهوريّ  مدرجٌ معلٌم  هوف ،القديمة طرابلس

 ،الجمال فلقواالذين ينقلون البضاعة بواسطة  ارلتجّ ل ومستودع فندق بمثابة األصل في المبنى كان. عشر
 لمنطقة،وفي هذه ا. طالمتوسّ  األبيض البحر شواطئ إلى سوريا عبر آسيا من والتوابل الحرير حاملين معهم

 ةالبندقيّ تاج السلع من إنو ( القطن) ةالمصريّ  لسلعمقابل ا( ةالسوريّ  والماشية) الثمينة األغراض هذه تبادل تمّ ي
 .(إلخ الزجاج،)

 العثماني لحكما خالل( العظيم سليماندى ل لةالمفّض ) الشهيرة روكسيالن ممتلكات بين منملكّية  الخان يعتبر
 حيث أصبحت( الوقف) طرابلس في ةاإلسالميّ  ساتالمؤسّ  أيدي عبر تمرّ وقد  عشر، الخامس القرن  في

 .(خاّص  مالك 311-011) اليوم واسع نطاق على منتشرة ةملكيّ 

 422منطقة المتاجر المغلقة في الطابق األرضي: ~ ، 1م 091ين: قطعة األرض: ~المساحة والحجم التقريبيّ 
، مساحة البناء  1م 1.2، مساحة الغرف المغلقة في الطابق العلوي: ~ 1م 941، ساحة الفناء: ~ 1م
 .2م 0011~: المكّعبإلجمالّية بالمتر ا

من  العديد متجر، ومن بينها 14 من األرضي الطابق يتأّلف. الليل أثناء مغلق هوف خان، في أحد يعيش ال
 اءوالكهرب ،ةالكهربائيّ  واألدوات ،واألحذية ،ةالداخليّ  والمالبس ،المنسوجات بيعل المتاجر المخّصصة

 جهة يف النسيج تمحاّل  ألصحاب مخزن  بمثابة ، فيعدّ اآلخر البعضأّما  .الحطامب مليء بعضها. والصابون 
ولن  .هذه األخيرة ستبقى على حالها ةداخليّ ف. نالحالّيي الغرف أصحاب ّس حقوق تم   لن. السوق  من أخرى 
جميعها،  ةصليّ األ ةالمملوكيّ  الهياكل التجديد مشروع يشتملو . والمستأجرين أصحاب الملك بين العقود تتغّير

 .حقةالاّل  ةالعثمانيّ  المرفقات يشمل الغير أّنه 



 
شركة  قبل من 1.:9 نموذج) الشرق  جهة من ،( باللون األبيض) والملحقات الرئيسية البوابة مع( مطلي  ) األصلي   الهيكل ُيظهر نموذج

 (1191 أكتوبرتشرين األول/ ،رعتدال بدوي نّجار وفرانك بيت كيلإكسبو ش.م.م.، ا -إثنو

عن  وبيعه وتخزينه الصابون  لصناعة قانونيّ  بشكل 14 من أصل غرف 3 ُتستخدم العلوي، طابقفي ال
مساحة هذا الطابق بطريقة  من ٪ 10 حوالى هذا األخير يشغل ،ذلك إلى باإلضافة. معروف جمنت   طريق

 ارغةف أو مستعملة غير جميعها، فهي إّما األخرى  الغرف أّما .األروقة من العديد ذلك في بما ،غير مشروعة
 لجزءل ضيافة دار إلى التحويل) االستخدام وإعادة التجديد مشروعويستعيد . والفضالت بالحطام مملوءة أو

لمباني، هذا التقليد في هذه ا حيوّيته ويستمّر في إحياء تقليد استضافة المسافرين( العلوي  الطابق من الرئيسي
 .منذ قرون، ولكن تّم إهماله منذ عّدة أجيال االذي بقي حيًّ 

 طاقة إمدادات وتشمل أمريكي دوالر مليون  1.3 حوالى تاريخياً  الصحيحة التجديد ةعمليّ  فتكلّ وف س
 المقيمين) ينالسوريّ  البناء العمّ  تدريب سيتمّ و (. لبنان لشمال تاريخي مشروع) االكتفاء ةذاتيّ  ،ةشمسيّ 

ن ومن المحتمل أ. بلدهم في ةالمستقبليّ  اإلعمار إعادة أعمال على الموقع في( اآلن طرابلس في كالجئين
 اإللكتروني؛ لموقعا على المحاسبة نشر سيتمّ . التكاليف هذه ةوالدوليّ  ةاللبنانيّ  ةالحكوميّ  غير ماتالمنظّ تتحّمل 

 لم ن تّم دفع المبلغ، والغاية من ذلك، وتاريخ الدفع(. أيّ ) الكبرى  المبالغ من المستفيدين عن اإلعالنو 



 
 إكسبو-إثنو شركة من 1.:9 نموذج) الغرب من جهة ،(بيضباللون األ) وملحقاته ،( ن ملو  الجزء ال) األصلي الهيكل يوضح نموذج

 (1191 أكتوبر كيلر، بيت وفرانك ارنجّ  بدوي  اعتدال ،ش.م.م.

 الطابقفي  الضيافة دار إنشاء أجل من أمريكي دوالر مليون  1.3 بقيمة ةخاّص  استثمارات إلى حاجة ثّمة
ي ف واألمن والنظافة العمل سير سنحُ  مسؤولّية الفندق مدير وسيتحّمل(. سنوًيا ٪0فوائد بنسبة ) العلوي 

 مقهى عم الفندق سيتعاون و . واألروقة اتوالممرّ  والمصعد الفناء ذلك في بما ،المشتركة جميعهاطوابق الخان 
 .الفناء في لجلوسمّما سيسمح للزبائن با مفيد بشكل   (األرضي الطابقفي )جديد  مطعم أو/و

 لمسافرينا بالنسبة سواء اح،للسيّ  اهتمام موضع إلى خانلل االستخدام وإعادة التجديد مشروع ليحو ت سيتمّ 
 القادمين لزائرينا إجبار وعوضًا عن. الوطن إلى ةالسنويّ  زيارتهمخالل  في المغتربين يناللبنانيّ  أو يناألوروبيّ 

 لمماليكا مدينة قلب في بسرور وف ُيسمح لهم بالبقاءس الليل، حلول عند المدينة مغادرة على بيروت من
 .بةالخاّل 

 تهااذبيّ ج مضاعفة على ساعد، وستالقديمة المدينة تطوير في الترميم ةعمليّ  تساهموف س الطريقة، بهذهو 
. المجاورة المينا انسكّ  مننسمة  ألًفا 901، فضاًل عن نسمة ألف 11. عددهم البالغ طرابلس انسكّ  لبعض

 بون جنّ يت ،الخليتحّي و  سمرة أبوحّي و  ،العزميحّي  مثل ،األحياء انسكّ  من العديد أنّ  الدراسات أظهرتوقد 



 المشتركة الجهود مع التجديد ةعمليّ  تتناسب. هناك الترحيب بهم بعدم يشعرون  همألنّ  األسواق في لالتجوّ 
 لجعل ةبلديّ ال مشروع مع دجيّ  بشكل   تتناسبوتسليط الضوء على صورته، كما  لبنان شمال ةأهميّ  لتعزيز
 .ةجاذبيّ  أكثر التلّ  منطقة

 الشركاء

 ينالمحليّ  المصلحة أصحاب من كبير   بقبول   سواء، حدّ  على والتجديد االستخدام إعادة مشروع حظي
 السابق لسطراب بلدي ة رئيسكّل من و  بيروت، في لآلثار الوطني ة المديري ة رئيس ، ومن بينهم:ينوالوطنيّ 
 فمن هذه األطرا كلّ  وّقعو  لبنان، وشمال طرابلس في والزراعة والصناعة التجارة غرفة رئيسو ،والحالي

 .على موافقتهم تأكيدالو  المشروع ةأهميّ  علىمسّلطين الضوء  ،على رسالة إعالن نوايا

ة إلى باإلضاف مفيد، بشكل   المساعدة طرابلس في (األوقاف) ةاإلسالمي   للمؤسسات التنفيذي المديرقّدم 
 عجمي في مماثلة مهامّ  بتنفيذ البرلمان فهكلّ  الذي( CDRواإلعمار  التنمية مجلس) اللبناني الوطنيالمجلس 

. لمتاحةا الوثائق توفير خالل ومن والنصائح االقتراحاتعبر تقديم  المشروع الطرفان يدعمو . البالد أنحاء
 ةثنائيّ  خططو  ةاألكاديميّ  الدراسات إلى الوصول فرصة "طرابلسفرع  الثالث، القسم"الجامعة اللبناني ة، وأّمنت 
التابعة للمحكمة  دائرة المحفوظات فتحتوقد (. 9111) المطاف نهاية في الخان الستعادة( 2D) األبعاد

 ي.اللوجست الدعم السويسري ة سفارةال متقدّ و  باحثينا أمام أبوابها طرابلس في ةالعثماني  

 (1191. 9.91)           المشروع فريق

 المشروع رئيس وطرابلس، زيوريخ ،كيلر بيت فرانك -

 منشئ وهف. المشروع لهذا المبادرة ، زمامسويسرا زيوريخ، في ش.م.م.إكسبو -إثنو لشركة العام المديرأخذ 
 بكت فمؤلّ و  ،(والهند والنمسا وألمانيا سويسرا في أنثربولوجًيا معرًضا 01 من أكثر) عالمًيا ةمعروف معارض

. عاًما 11 نم ألكثر( وفرنسا سويسرا في) المدرجة المباني ترميم مجال في مشاريعبادر في تأسيس . وناشر
 حتياجاتواال والمعايير الثقافيّ  التراث بين يجمع كيف يعرف. بنجاح وأنهاها من خاللها وباشر في عمله

  www.renoviert.ch: التجديد بعدو  قبل رةالمصوّ  الوثائق على سبيل المثال،. الحديثة

 ةاإلنسانيّ  العالقات مدير طرابلس، ،زيدابل يوسف  -



 عةجامفي ال الترميم في العليا الدراسات دورات في شارك معماري،، طرابلس، مهندس باسم زودة -
 موقع على يالمستقبل ، وهو المشرفطرابلس في اللبنانّية

ار -  ، طرابلس، صانعة نماذج وتعمل في مجال الخدمات اللوجستّية، وفي اإلدارةاعتدال بدوي نج 
 ، بيروت، مترجمةدوللي عربجي -
 ، طرابلس، محاميةدوللي فرح -
 الترميممشروع  .1

خار قدر المستطاعالتجديدفلسفة   : االد 

األساسّية جميعها،  المواد ،أمكن ، إذاإصالحو  ،استخدام كّل ما يمكن حفظه إعادة أو/و تنظيف سيتم
 لحجارةمقالع ا من المثال سبيل على) مماثلة جديدة أجزاءالتي ال مجال إلصالحها ب التالفة األجزاء استبدالو 

 الطوابق حإصال سيتمّ باإلضافة إلى ذلك، . المبتكرة اتالتقنيّ  باستخدام وذلك ،(أّي المصدر نفسه نفسها
حّرّية  نيالفرديّ  ألصحاب الملك – حالها على تبقىفس ،المتاجر ّيةداخلأّما . ة الناس، جميعهاعامّ ل المفتوحة

 فيتخدامها اسومن المحتمل تغيير  ،أم ال ةالخاّص  نفقتهم على بغرفهم االختيار ما إذا كانوا يريدون االهتمام
 ةالعضويّ  لمواداواختيار  ةبدقّ  ةسامّ  غير مواد موسُتستخد. مجاًنا والمشورة التوجيه تقديمسيتّم و . المطاف نهاية

 بالغ رأم والتواصل الصدد، هذا في مهّمة جّداً  ذوالخاص العام القطاعين بين الشراكةوتعتبر . توّفرت إذا
 .ةاألهميّ 

ر تجديده المبنى مستوى   (األساسي الهيكل) المقر 

 مع شرع الرابع القرن  أوائل في غير أّن الخان القديم الذي ُبني مختلفة، أجزاء من خانال مبنى عمجمّ  فيتألّ 
 (.والنموذج طالمخطّ  انظر) الحالي طالمخطّ  بموجب ستتجّدد التي هي األساسّية والواجهات بوابتيه

ها نفس ترةالف التي يعود بناؤها إلى الثانوية والغرف والممرات السابقة االسطبالت   التجديدال يشمل مشروع 
 جانب ىعل المتواجدة األكشاك لتشكّ  الو . الخارج عن منفصلذات المدخل ال ،ّيةلشمالفي الجهة ا والتي تقع

 المتاجر عن فضالً  ،المشروع هذا من جزًءا( الشرق  جهة من) ةالرئيسيّ  للبوابة المحاذي السوق  طريق
 وقيمتها وفمعر  غير بنائها تاريخف(. الجنوب جهة من) عويضة القائم عبد الشيخ بشارع المرتبطة والمكاتب

 إعادة برنامج إلى حالسط شرفات ستنضمّ  ذلك، مع. ولتلك التي تليها ةالعثمانيّ  وتعود للحقبة ،متدّنية ّيةالتراث
 ا.تجديده وبالتالي االستخدام



 الذي) ارالعطّ  المماليك ومسجد الفعلي الخان بين يمأل الفراغ التي الحديثة اإلنشاءات هذا المشروعيشمل  ال
 (.للتجديد حالياً  يخضع

 
 (2.91 مسّيرة طائرة بواسطة ملتقطة صورة) تقريبًا( 1321 العائد لسنة األصلي المملوكي الهيكل) الخان سقف امتداد

 
 (2.91 ملتقطة بواسطة طائرة مسّيرة صورة) العثمانية المدرجات ذلك في بما المشروع امتداد

 



 التجديد أعمال مستوى 

 واجهاتال قف،س) للمبنى ةالخارجيّ  األسطح تحتاجو . األساسّية غير ةالفنيّ  والتركيبات المنشآت إزالة سيتمّ 
من  طالءوال تنظيفال إلى تحتاج كما أّنها شامل؛ تجديد إلى( األروقةو  الفناء ذلك، بما في لخارجل المقابلة

 .جديد

 
 التجديد قبل الرئيسية البوابة فوق  نافذة التجديد قبل الغربية البوابة

 

 التجديد قبل ةداخليّ  خزائن                       التجديد قبل الشرقي الشمالي الركن
 

 األبلق في التزيين مدى أهمي ة

 في والسوداء البيضاء األحجار تبادل ما بين" )األبلق" األساسّية بـ الزخارف على الضوء تسليط سيتم
 .األساسّية غير اإلضافات إزالة بعد( الواجهات

 

 



 
 (كاراوانسراي تايلورز) في الجهة المقابلة الخياطين خان من ُترى  التي الرئيسّية البوابة 

 للتجديد أخرى  ميزات

 داخل( ائّيةومكّيفات هو  صحي، صرفو  مياه،و  وسائط،و  طاقة،من ) الجديدة المعاصرة التركيبات تثبيت سيتم
 بنّ لتج - ةخاّص ال ةملكيّ ال ذات الغرف إلى المنشآت هذه منافذ إحضارو  ،األرض في إخفاءها أو/و الجدران
 هزتهمأج توصيل ينالخاّص  ألصحاب الملك يمكنو . الحق وقت في الجدران على ةاحترافيّ  غير تركيبات

 .لهم يحلو كما غرفهم داخل

 األبواب استثناءب - عبر استبدالها والنوافذ الغرف وأبواب ةالحديديّ  والشبكات المتاجر أبواب تجديد يتمّ سكما 
 رسيتوفّ  .كونها تعود لحقبة المماليك متقن بشكل تجديدهافضاًل عن  ،العلوي  الطابق في ةاألصليّ  ةالخشبيّ 
واسطة ب ضاءةواإل ة،المخفيّ  األسالكعبر )وسيتّم تنفيذه ( الفناءفي و  في الخارج) العام اإلضاءة مفهوم



 ،(الثقوبو  افات،الخطّ ) تثبيت أجهزة رتوفي فضاًل عن ،(LED الصّمامات الثنائّية المطلقة للضوء المعروفة بـ
 .الفناء في إحياء الحفالت عندما المحتمل المستقبلي لالستخدام ذلك إلى وما ار،التيّ  ومنافذ

 
 (2110) التجديد قبل الغربي ة الجنوبي ة الزاوية الفناء،



 
 (2122 والمصعد، المقهى ذلك في بما) التجديد بعد الغربي ة الجنوبي ة الزاوية الفناء،

  الطاقة المستقل ة البناء ذات أجل من للمناخ محايدة ةتقني   تركيب

 لتوفير لرئيسيا المبنى سيكون : بالطاقة والتزويد البيئةمن ناحية  لبنان شمال في رائًدا المبنى هذا سيصبح
 دمجرّ ب سوريا في المباني من العديد إعمار إلعادة نموذج بمثابة ، كما أّنهالعالم من هذه المنطقة في الطاقة
، التفاوض نعيّ يتو . ةالدافئ والمياه وكذلك الكهرباء السطح على ةالشمسيّ  الطاقة ألواحوستوّفر . الحرب انتهاء

 مع لليلا خالل بالكهرباء التزويد مقابل النهارخالل  المنتجة الطاقة فائض تبادل شروط بشأن حتى اآلن،
 .الفناء يفالمتواجدة  النافورةفي  مياهال تشغيل إعادة سيتمو . ينالخاّص  الخدمات ميمقدّ  أو/وشركة طاقة لبنان 

 (لعودةا الراغبين في ينالسوري   لتدريب فرصة) جانبي رأث

 من عةمجمو  بعناية   اختيار سيتمّ : ةدوليّ  مساعدات مشروع إلدراج الفرصة ينالمصريّ  خان استعادة رتوفّ 
. الموقع في ريبيتد برنامج في للمشاركة ،طرابلس عن تبعد ال ماتمخيّ  في حالياً  المقيمين ينالسوريّ  الالجئين

واعدين  ،نممك وقت   أقرب في بلدهم إلى لعودةل طون يخطّ  الذين ون السوريّ  فقط هم البرنامج لهذا لون المؤهّ و 



 اركينالمش عددأّما . البلد بناء إعادةفي أعمال  بدءال دبمجرّ  هناك، التجديد أعمال في بذلك، بهدف المشاركة
 ةئويّ م نسبة من ألكثر على عدم السماح ينّص  الذي اللبناني القانون  بموجبوذلك  محدودفي البرنامج، ف

 هذا لىع الكاملة موافقته السابق طرابلس ةبلديّ  رئيس أعطى. )المشروعهذا  في للعمل األجانب من نةمعيّ 
 (.masriyyin.com-el-www.khan الموقع االلكتروني: على" نواياال رسالة إعالن" راجع ،خّطيًّا المشروع

 البناء وادم حول تتمحور ةخاّص  تعليمّيةصفوف  أيّ  عام، الدروس بشكل   بعض المختارون  العّمال ىسيتلقّ 
 المكتسبة اراتهممه لتعزيز نفسه الموقع في وسيمارسون عملهم .فةالمصنّ  اآلثار لتجديد المناسبة اتوالتقنيّ 
 .الخبرة بعض اكتسابفضاًل عن  حديًثا

 القديم طرابلس تاريخ في الخان أهمّية .2

 جانبب بنافورة، نةمزيّ  عةمربّ  ساحة حول بناؤه تمّ  ،طابقين من مؤّلف مبنى عن عبارة إّن الخان السابق هو
 خان" خان آخر معروف باسم مقابل ،(البركان سوق ب اليومالمعروف ) السابق حمص-بيروت طريق

 التي مسافةال تفصلها ما وعادةً  الشام، منطقة في ةالمملوكيّ  ةالتجاريّ  اتالمحطّ  بناء نمط يتبعو . "اطينالخيّ 
 .واحد يوم في جمال قافلة تغّطيها أن يمكن

 فيمتواجدة ال لخاناتل مماثلة تقريباً  العلوي،و  السفلي الطابق كّل من في روقةاأل تبّين أنّ  ،بادئ األمر في
 األروقة إغالقعلى  األرضي الطابق مالكو أقدم ،اتاريخه من ما وقت فيو . ، جميعهاآسيا وغرب الشام

 في ماب الغرف، جميعوتبقى (. جرامتإلقامة  أو) تخزينلل أكبر مساحة على لحصولمن أجل ا وخصخصتها
 لم. لقريبةا مقالع الحجارة في المحفور الحجر من مصنوع، فالبناءأّما  ؛للتخزين غرفاً  ،اتوالممرّ  الساللم ذلك

 .البناء أغراضضمن  الخشبيتواجد 

 عشر الرابع القرن  في المماليك يد على سطرابل اكتشاف إعادة

 العثور يتمّ  لم ،الحظّ  لسوءو  ؛ 9211 عام في على األرجح ميالدي، 9203و 9211 عامي بين الخان ُشّيد
 عائدة متاحة وثائق جداتو  المعلم، فضاًل عن عدم سمؤسّ حتى  أو يناألصليّ  البناةأسماء  كتابة تذكر على

 آالف ىإل تعود التي مستوطنةال تلك القديمة، طرابلس المماليك غزا. عشر والخامس عشر الرابع لقرنينل
، 9101 عام في الصليبيين من اآلن، ءالميناأّي  المتوسط، األبيض البحر شاطئ على ،التاريخ عبر السنين

 0 بعد على ونقلوها فدّمروا المدينة السابقة. عنها الدفاع يصعب قديمة ةساحليّ  مدينة هاأنّ  وتبّين لهم
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 ذلك في ةمسيحيّ  مستوطنة تواجدت حيث القلعة، ةبتلّ  اليوم ىيسمّ  ما سفح باّتجاه البحر من كيلومترات
 .مدهش بشكل حينها، ازدهرت الحقبة. الوقت

 
 جون  ؛( 1191 في) الميناء بلدية في ةجويّ  صورة: المصدر) ةالتاريخي   طرابلس مدينة قلب في القلعة ةتل   سفح على المصريين خان يقع

 (1191 الموقع في التحقيقات ؛ .913 هارفارد، جامعة الحديثة، طرابلس مدينة غلوك،

 لفترةا تلك في ينمهمّ  ينيّ برّ  طريقين بين المعبر عن ال تبُعد مسافة على( 94 رقم) ينالمصريّ  خان ُبني
 مامالح: يقابله. القديم علي أبو نهر معبر من وقريبة ،(طرابلس - البقاع - ودمشق حمص - بيروت)

 ويقع ،ةالتلّ  ةقمّ  على( 9 رقم) القلعة تقع(. 99 رقم)المملوكي  اطينالخيّ  خانو  ،(91 رقم) الشهير المملوكي
-2م رق) وعلى مقربة منه هانفسفي المنطقة  ةالثانويّ  والمساجد المدارس من والعديد( 1رقم ) الكبير المسجد

1، 90-1..) 



 
 ،لبنان بول، كوالر: المصدر( )المبكر العثماني والعصر المماليك) ةالتاريخيّ  النقل وطرق  ةالتاريخيّ  طرابلس مدينة في فةالمصنّ  المعالم

 (99 صفحة ،9102 ،(اليونسكو بعثة تقرير.... ) طرابلس مدينة تخطيط



. منها قاياب على العثور يتمّ  لم هأنّ  من الرغم على السنين، آالف منذ على األرجح، القديمة المستوطنات نجت
 لمقدساتا القديمة، ةاليونانيّ  ة،الفينيقيّ  بعل،)اإلسالم  قبل ماالتي تعود إلى  ضرحةاأل أنّ  نفترض نحن

 في لمواقعا من العديد في الحال هو كما. اليوم القلعة حيث المهيمن الموقع في عبدتُ  كانت( القديمة ةالرومانيّ 
 تقاطعب ليوما المعروفة منطقةال في السّياح احتياجات بتلبية الخدمات تبدأ أن المحتمل من العالم، أنحاء جميع

 وكان أعاله، ورةالمذك الفترة خالل طرابلس في المدرجة ةالوطنيّ  ةالتراثيّ  المباني معظم المماليك بنى. الطريقين
 مكتوبة ئقوثا يوجد ال ولكن ،تشييده منذ" إسالمية سةمؤسّ " اعُتبر آنذاك خانال أنّ  نفترض نحن. أحدها الخان

 الفرضّية. هذه إلثبات رةمتوفّ 

 من ،(ةالمدرج المعالم) العالم في المملوكي المعماري  التراث معظم تتضّمن التي المدينة هي طرابلساليوم، 
 المنصوري  الكبير مسجدوبال المجاور،( 11-9110) الشهير الدين عزّ  امبحمّ  عالتبرّ  تمّ . القاهرة بعد

الدينّية  المدارس من وعدد( خان بجوار ار،العطّ  مثل) الصغيرة المساجد من والعديد ،(9110-9294)
 .خانال مثل ةيّ التجار  المباني بعض باإلضافة إلى المزدهرة، الفترة هذه خالل وتّم تشييدها (ةالقرآنيّ  المدارس)

 العالمي المعماري  التراث في المماليك مساهمة أسلوب "األبلق" في البناء،

 في لالمتمثّ  السوريّ  األسلوب وهو ،األبلق بأسلوب نةمزيّ  اآلن جميعها فةالمصنّ  ةاألثريّ  المعالم تزال وال كانت
 أوروبا إلى لقالتزيين باألب ةتقنيّ  ون الصليبيّ  ونقل. البناء في بالتناوب واألسود باألبيض األحجار استخدام
 التاسع رن الق فيو . وفلورنسا كاتدرائيات بيزا في المثال سبيل على ،تقريباً  9211 عام في شائعة وجعلوها

 .دةالمتح الواليات أنحاء جميع فيو  مرسيليا في" ماجور ال" ةكاتدرائيّ  هذا األسلوب في خدمستُ ا عشر،

 
 .البركان سوق  من جزًءا اآلن أصبح الذي للخان، الرئيسي المدخل على األبلق زخارف الحظ. الشرق  نحو واجهة. المصريين خان



 DEES قسم" ـل وضعت خطة مقتطعة من. )3.9111. طرابلس اللبنانية، الجامعة ،المصريين خان ترميم مشروع ياسمين، جان: المصدر
 "(المطاعمب الخاص

 الهالل) الشام منطقة المماليك غزا عشر، الثالث القرن  خالل مصر، القاهرة، في السلطة على الحصول بعد
 المملكة في الكبرى  الصحارى  حدود حيث األردن جنوب حتى تركيا،في  إسكندرون  من تمتدّ  التي( المشرقي

 عبر) رياسو  بين التجارة بدأت عشر، الرابع القرن  في. ثقافًيا مركًزا دمشق أصبحت. ةالسعوديّ  ةالعربيّ 
 ذلك في ماب - والسلع الشام منطقة من مقابل اللحوم المصري  القطن بيع تمّ . االزدهارب النيل ودلتا( سطرابل

صل )طريق ي "طريق الحرير" عبر الوسطى وآسيا فارس بالد من الجمال ظهر على وصلت التي - البهارات
 الشرق بالغرب(.

 األول الطابق يف أسهمب دائرّية مّتصلة بحلقات تعزيزه تمّ  لذلك القوافل، هذه احتياجات لتلبية خانُأنشئ ال
 النافورة عند مالالج وسقوا األرضي، الطابق في وتداولها سلعهم بتخزين ارالتجّ  قام. ةالرئيسيّ  ابةالبوّ  لحماية

 الطابق يف المتعّددة الصغيرة الغرف إحدى في وناموا القريبة، االسطبالت إلى توّجهها قبل الفناء وسط في
 ضائعالب في األموال استثمار إعادةمن أجل  أحضروه، ما كلّ  باعوا ىحتّ  ،وأشهر أسابيعمّدة ل بقوا. العلوي 

 يثح في الشارع المقابل، الدين عزّ  حمام ويقبع(. أوروبا من الثمينة والسلع مصر من القطن) إحضار إعادةو 
 .االغتسال المسافرون  يستطيع

لة لدى سليمان العظيم، روكسيالن،: العثماني ة الفترة    الهيكلي ة إعادة المفض 

 بيع عقود وجدنا لقد. كوقف كرذُ  ثم ة،التاريخيّ  الوثائق في الخان ظهر ىحتّ  عام مائتي حوالى األمر استغرق 
منذ  األوقاف لسلطاتقد أُعطي  خانال أنّ  إلى تشير التي ةالعثمانيّ  طرابلس محكمة أرشيف في العقارات
 ."خاّص بالسلطان"بعد أن أصبح من قبل "المفّضلة لدى السلطان"  تشييده،

 مهنةب وحظت( تقريباً  9000-9012) روكسيالن اسم تحت وأوروبا آسيا في معروفةو  مشهورة دةالسيّ  كانت
 في دالعبي سوق  إلى واقتيدت والديها منزل من اختطافها وتمّ  بأوكرانيا، اآلن يعرف ما في ولدت. مذهلة

 ومن رمةالمك ةمكّ  إلى فيينا من الممتّدة األراضي كانت: حينها، وصل الحكم العثماني إلى ذروته. اسطنبول
في  وناجح في حكمه وقاسي، شرس، إمبراطور العظيم، سليمان تحت سيطرة المغرب إلى القرم جزيرة شبه

 اتهالمهار  الحريم لديه من بين األفضل واعتبرها ،كجارية اشترى هذا األخير روكسيالن. الوقت عينه
 كان عندما ،9019 أّي حوالي عام ذلك، بعد. الشرعّيات زوجاته على قتوتفوّ  رفيقه، أصبحت. تهاوشخصيّ 



 أنجبت أن عدب منها، بالزواج له ُيسمح أن قبل قانونيّ  شرط ذلكباعتبار  سراحها، أطلق الثالثينات، أواخر في
 وجه لىع امرأة  وأقوى  ثقةً  األكثر المستشارة أصبحت عمرها، من العشرينيات أوائل في وهكذا،. لاألوّ  امابنه

 .إسبانيا أو إنجلترا ملكات من أكثر وثقافي سياسي نفوذ لها وكان الوقت، ذلك في األرض

 أنحاء جميع في الصوفيّ  هالتوجّ  ذات ةوالدينيّ  ةالتعليميّ  قضاياال ترويجب رئيسيّ  بشكل  اهتّمت  لطالما
 من ةيريّ خ ساتمؤسّ  استلمت. ةومكّ  والقاهرة والقدس ودمشق اسطنبول في ةوخاّص  ة،العثمانيّ  ةاإلمبراطوريّ 

 التراث ميمتر  أكملت هابأنّ  ةالتاريخيّ  الوثائق تشهد. جديدة ساتمؤسّ  لتوموّ  الفقيرة الصوفية عاتالتجمّ 
 .مصر وفي الشام، منطقة في رئيسيّ  بشكل المعماري 

 يف األرشيفات فياالّطالع  يمكنو . إلى زماننا هذا الزوجين بين وقد وصلت إحدى المراسالت المطّولة
 تمّ  لتيا والنصائح والحنان المتبادل الحبّ  عن، األحيان من كثيرال في الشعريةا شهاداتهم على إسطنبول

 .تبادلها

 وفًقا عشر التاسع القرن  خالل ،9111 عام انتهت التي ةالعثمانيّ  الفترة خالل، (محّدد غير) الحق وقت في
 لموجودةا المستودعات مع مجتودُ  السفلي الطابق في األروقة إغالق تمّ  يناها،تلقّ سبق أن  ةشفهيّ  لشهادات

 .خلفها

أّما  حسب،ف جدارين إزالة تّمت حيث بعض الشيء، سليماً  المخازن، ذلك في بما ،للخان األصلي الهيكل يبقى
 صبحتأ العثمانّية، الفترة خالل. تشّكل الدعائم األساسّيةفالعشرين،  القرن  أوائل من الفوالذّية الحموالت

 .معها الخان وُدمج أهمّية، أكثر السابق الرئيسي الطريق بجانب األسواق

 واالستقالل االنتداب

 األمم عصبة منحتها والتي ،تبعتها التي الوالية خالل. 9111 عام في ةالعثمانيّ  ةاإلمبراطوريّ  انهارت
 ينةالمد تعتمتّ : عندها سوريا إلى ابةً بوّ  ،طرابلس إدارة هؤالء من جعلت ين،للفرنسيّ ( 9111-9142)

 منطقة حديدتو  الرسمي العقاري  السجل إنشاء تمّ  .كبير بشكل ، وشهدت نموّ اقتصادي ازدهار بفترة وميناءها
 زالت وما. 9120 عام في به المحيطة السوق  ومناطق خانال ذلك في بما القديمة طرابلس مدينة في الحديد

 .اليوم يستخدم لما أساًسا لتشكّ األراضي، إلخ،  وحدود خريطةال



 فتح لقد: ينةالمد في للعمل نطيالمخطّ تعيين و  المصّنفة ةاألثريّ  المعالم قائمة إعداد تمّ  ،نفسها الفترة فيو 
 الكريم بدع طريق باسم اليوم عرفيُ  ما وإنشاء القديمة المباني هدم خالل من القديمة المدينة قلب ون الفرنسيّ 

 ضفافُأنشأت بمحاذاة  كرامي رشيدبجاّدة  اليوم معروف هو ما أنّ  حين في غرًبا، النهر من عويضة
غير  9103 عام في عليأبو  نهر فيضان بعد القديمة المدينة هيكل في تغييرات العمدة وقد أحدث. األنهار
 .النهر مستوى  فوق  متًرا 91 حوالى بعد على يقع الذي خانال في ُيحدث أضرار لم أّن ذلك

 الحديد منطقة يفالمقيمون  ون األصليّ  السكان انتقلو . تدريجياً  فقراً  أكثر القديمة المدينة مركز أصبح ،وبالتالي
 وغيرها سمرة بوأحّي و  عزمي حيّ  جاهباتّ  ة،والثريّ  القديمة طرابلس عائالت من تتأّلف والتي بالسكان، ةالمكتظّ 

 .طرابلس في( الجديدة) األحياء من

بدأ هؤالء  .خالية شقق فييسكنون  المجاورة والمناطق ةاللبنانيّ  ةالجبليّ  القرى  من الوافدون  المهاجرون  بدأ
 أساليبهم لىع وأبقوا بالعشائر الشبيهة بعائالتهم مرتبطين واظلّ  هملكنّ  المدينة في العيش يتأقلمون مع

 .ةاألصليّ  قراهم مع( األقارب زواج) ةالعاطفيّ  وعالقاتهم( الزراعية األراضي) ةاالقتصاديّ 

 متاحة ساحةم مستقطنين أو مستأجرين المنطقة، إلى المجّردون من ملكّيتهم ون السوريّ  توافد ذلك، على عالوةً 
 السلطة هياكل متون ،فقيراً  الحديد حيّ  أصبح. تهاوأهميّ  المدينة بتاريخ مرتبطين قليالً  يصلح العيش فيها،

 دخول من خوفهمفيها  وصفوا( 1119عام ) أفراد من إفادات ةعدّ  اسنحّ  شربل مقدّ وقد . ةالرسميّ  غير
 .الوقت ذلك في المنطقة

 لقوانيناهو تلك  سببوال. ببطءو  ،اإلسالمي الوقف، الذي يعود أغلبه إلى اتدريجيًّ  البناء مخزون  تدهور
 سبيل على) السخرية على يبعث بشكل بسعر منخفض إيجاراتمن خاللها  تيثبتو  يدحدتّم ت التي السارية
 غييرهت يمكن ال مبلغ وهو ،(القديمة المدينة في واحدة معيشة لغرفة سنوًيا أمريكي دوالر 911 من أقل المثال
. ذلك رهذا األخي أراد لو حتى المناسبة الصيانة مقابل بالدفع للمالك حيسم لم والذي المستأجر إرادة مقابل
 .القديمة المدينة من جزء على ةالمحليّ  العصابات استولت ة،األهليّ  الحرب خالل

 للعديدالنسبة ب السحر إلى تفتقر زالت ما المنطقة لكنّ  األخيرة، الفترة خالل الوضع هذا على التغلب تمّ  لقد
 يعيشون  نالذي ، والمواطنون سارية" القديمة اإليجار اتاتفاقيّ " الخاّصة بـ القوانين تزال ال. طرابلس سّكان من
 سيقومو (. 1191 ُأجريت سنة مقابالتبحسب ) األسواق في لالتجوّ  عادةً  بون يتجنّ  القريب عزمي حيّ  في



 بترقية ،اةتزدحم بالمش منطقة إلى التلّ  ميدان تحويلالقائمة على  ةالبلديّ  مشاريعب الشبيه الحالي، المشروع
 .سواء حدّ  على اروالزوّ  نالمحلييّ  السكان من لكلّ  ةجاذبيّ  أكثر وجعله القديم طرابلس قلب

 

 المصادر:)

 من ةالشخصيّ  والمعلومات. BAAL V10 ، 2006 التأهيل وإعادة علم اآلثار. طرابلس تاريخ في الحراج سوق  ترميم مشروع ويبر، ستيفان
 .(1191) اإلسالمي للفنّ  برلين متحف مدير وهو اآلن ويبر، ستيفان إعداد

 .1967 جامعة كامبريدج، رة،المتأخّ  الوسطى العصور في اإلسالمية إيرا م. البيدوس، المدن

 .91.0 هارفارد، جامعة اإلسالمّية، للعمارة اناآلغاخ سةمؤسّ  طرابلس في عهد المماليك، مدينة اليبش، هندسة-هياف سالم

 .1192149 تقرير رقم – العسكر خان تأهيل إعادة مشروع للمقاوالت، ناتالي شاهين الشهاب، جيسكو

 1119 /نوفمبرتشرين الثاني السياحة، وتنمية المقترح الثقافي التراث لمشروع االجتماعي والتقييم المصلحة أصحاب تحليل نحاس، شربل

 (ساعة 1191/9441) العمل بالمشروع قبل الوضع الحالي، .4

 س،لطراب عن البعيدة غير مقالع الحجارة في المحفور ،الصلب المحلي الجيري  الحجر من البناء ن يتكوّ 
 على عام بشكل مسلي باألوزان الثقيلة البناء ويعتبر. الحًقا تجديده تم قديم ماّلط بواسطة المتماسك مع بعضه

 أو بالية ةوالحديديّ  ةالخشبيّ  واألجزاء األسطح جميعو  بعناية؛ استخدامها يجب المفصالت جميع أنّ  من الرغم
 .الصدأ يملؤها أو متعّفنة

 تاريخه، من ما مرحلة   في. العلوي  الطابق في وكذلك السفلي الطابق في أروقة األصليّ  المملوك مبنى أظهر
 أو) الخاصة التخزين مساحة من أصغر العامة شبه المساحة وجعلوا األروقة األرضي الطابق أصحاب أغلق

 ّدل األسقفُتع ولم ،مغلقة بهدف التخزين والممرات الساللم ذلك في بما الغرف جميع تزال والكانت (. جرامتال
في السقف فجوات تتسّرب من خاللها  األماكن بعض فيو . وجد حيث ما عدا تغيير الطالء العصور مر على

 .أساسي بشكل   سليمة ، فهي(اباتالبوّ  فوق ) الواجهات على باألبلق زخرفةالمياه. أّم ال



 
 (2110مشروع الطابق األرضي ) (2110مشروع الطابق العلوي )

 (الترميم قبل القياسات جميع من التحقق يجب)
 األحيان( بعض في القياس وإعادة التعديالت مع ،(9120) الفرنسي األراضي سجل بحسب رسم)

 

غير  وهي الخارج، إلى يانالمؤدّ  انوالممرّ  الفناء في ةخاّص وب ،ماكناأل بعض معيبة في بالية اتاألرضيّ 
 لسماحل وتسويته السطح تنعيمو  جزئًيا، واستبداله الجيري  الحجر إزالة يجب. في أغلب األحيان ةأصليّ 

 لةممثّ  بيروت، في (DGA) لآلثار ةالعامّ  اإلدارة/لآلثار ةالوطنيّ  ةالمديريّ  منحت. الصحيح بالتصريف
 األرض استعادة مكني وبالتالي الموقع؛ في التنقيب بلتجنّ ( شفهًيا) تصريًحا الخوري، سركيس دالسيّ  بمديرها،
 .بسهولة

 يهودي مبنج مشهور واحد رواق ،العلوي  الطابق فيو  القديم؛ والديكور الطالء من بقايا األسطح بعض تظهر
 صناعة قاياوب والمنخفضات الهوائّية األتربة من التنظيف إلى والسقوف األسطح جميع تحتاج. نقاط ست من



 بزيت الممزوج الغبار من صلبة سميكة بطبقة مغطاة العلوي  الطابق في واألسقف الغرف بعض. الصابون 
 .والبنزين الخشب حرائق من بقطرانو  الزيتون 

 األرضي الطابق

 وق س نحو شمااًل  ييؤدّ  الذي بازركان لسوق  امتداد عبارة عن اليوم خانال من األرضي الطابق اعتبار يمكن
 ة،هربائيّ الك اتوالمعدّ  واألحذية، ة،الداخليّ  المالبسفضاًل عن  ،عديدة متاجرالصابون في  يباع حيث الحراج،

 عضب إغالقو  ،الحاليين مستخدميها من قبل الداخل من تجديد خمسة أو سّتة متاجر تمّ . إلخ النساء، وأزياء
 ينح في خان،ال خارج األسواق في ةالتجاريّ  للمحالت كمخازن  بعضها ستخدمويُ  ،عاّمة الناس أمام المتاجر

 ةأجر مست وبعضها ،ملٌك ألصحابها المتاجر معظم. إلخ المهم ل، باألثاث مليء الفناء،ك اآلخر، البعض أنّ 
 ةبائيّ الكهر  الكابالت يمكننا مالحظة هيمنة. الحديثة التشريعات بموجب أو االنتداب منذ العقد عن ةخارجو 

 .الفناء من وكذلك الخارج من الصدئ والحديد تلفزيون ال وتجهيزات

 
 الصورة(. )الرؤية تحسين من أجل إزالتها تمتو  - الشجرة تزال ال) (2123) التجديد وبعد( 2110) قبل لشرق،جهة ال المواجه ناءالف

 (ethno-expo gmbh 2018/2019: واالنطباع



 
 العلوي  والطابق السطح

 إالّ  إصالحه يمكن وال األصلي الطالء تحّلل قدف واإلهمال؛ االضمحالل واضحة من مالمح السطح يظهر
 الناصر عبد السيد يمتلك. ةاألصليّ  حالتها عن واألجهزة واألسالك المياه اناتخزّ  من العديد تّم تبديل. جزئًيا

 ،رباءالكه إلنتاج الديزل يحرق  حيث قريب مبنى سطح على الكبيرة داتالمولّ  ،94 رقم الغرفة مستأجر المير،
 .لبنان شمال في رةالمتوفّ  ةالبيئيّ  الطاقة أنظمة أحدث بتوفير يهتمّ 

 العطور جانب إلى يالمحلّ  الزيتون  زيت من الصابون  شاركاس عائلة تنتجف العلوي، الطابق فيأّما 
 غرفة ذه األخيرةه تمتلكو  ،عشر التاسع القرن  منتصف إلى العائلة تقليد يعود. المستوردة الفرنسية والصبغات

 بعض إزالة يمكن. المفتوحة األروقة معظم باإلضافة إلى – أخرى  غرف تشغل أو وتستأجر فقط واحدة
 .بسهولة ةقانونيّ  غير بطريقة المشّيدة الجدران

 .الليل فترات خالل مغلقة اباتالبوّ ف ،خان في يعيش أحد ال

 



 
 مأهولة عبر االستقطان الصابون، إلنتاج تستخدم وأروقة غرف

 (2112) ةالحالي   الملكية

 العلوي  الطابق في غرفة 13و ،(امنه لكل مربع متر 20 إلى 2 من) غرفة 13 حوالى األرضي الطابق في
 (.امنه لكل مربع متر 11 إلى 2)

 القرارات خاذتّ ا في الحق ولها المدينة في ةالتقليديّ  ةاإلسالميّ  ساتالمؤسّ  طرابلس في ةاإلسالميّ  األوقاف تدير
 رسوم فرضوتُ . (بالكتيّ  هذا في المدرجة غير المنفصلة الخطط انظر) ةالمعنيّ  الغرف ثلثيّ  باستخدام قةالمتعلّ 
 .بيعها حال في ٪91 بنسبة

 حصل بعضهم على ،1190 عام في مختلف مالك 211 من أكثر( طرابلس بلدية) العقاري  السجل تضّمني
 بعض مالكي من العديد يمتلك. ينياتالستّ  في ماتواالذين  سابقينال أصحاب الملك من ممقسّ  غير ميراث
 لتقسيم ةاللبنانيّ  الطريقة وهي قيراط، 1411/1411 أصل من فقط جزء 1/1411 أو 9/1411 الغرف

 .المشتركة ةالعقاريّ  الممتلكات



يمتلكون  ونيوزيلندا كندا في منتشرين شخًصا 911-31 أّن مجموعة من (في الحالة القصوى ) يعني هذا
 الغرفأّما . وهذه الحالة تمّثل إحدى أكبر اإلشكالّيات الحاصلة ،مربًعا متًرا 94 مساحتها ،واحدةً  غرفةً 

 منطقة في يعيشون  الذين األقارب من مجموعة أو( 1411/1411) فقط واحد شخص فيملكها ،األخرى 
 عليها عفا امربّ  ة،اإلسالميّ  الشريعة بموجب ةإسالميّ  سةمؤسّ ) نغرفتي ةاألثريّ  األوقافتملك إحدى و . طرابلس

 ونستطيع الخارج؛ في يعيشون  أشخاص إلى غرف ستّ  أو خمس تنتميو . دمحدّ  عنوان دون من  ،(الزمن
في المناطق  أو طرابلس في غرفة 40 أصحاب يعيشو . على خالف البعض اآلخر ببعضهم، صالاالتّ 

 .المجاورة لها

 
 رقم) عقاري ال السجل في رقم كلّ  عن مسؤوالً ليكون  في الجوار أو طرابلس في يعيش واحًدا شخًصا دناحدّ  لقد

 .العائالت بعضمحام   لويمثّ  ،(غرف ةعدّ  أو واحدة غرفة نيعيّ  واحد

 

 



 التجديد تكلفة .0

 األعمال انطالق

 اباتالبوّ و  واألبواب والنوافذ والواجهات السقف) القديم الهيكل استبدال أو/و وإصالح تنظيف التجديد يشمل
 مناقشة تتمّ سو . ةسامّ  موادّ  أّي بعيدًا عن استخدام: فقط" الخضراء" الموادّ  مستخدستُ كما (. واألروقة اتواألرضيّ 

 أفضل يةلتلب اآلثار ةمديريّ  في الصلة ذوي  أفراد مع الوثيق بالتعاون  واختيارها الموادمسألة استخدام هذه 
 .المناسبة ةوالبيئيّ  ةوالتاريخيّ  ةالمعماريّ  المعايير

 إلى( سةبسال ُمثبتة/  األرضية تحت/  الجدار داخل) الحديثة التركيبات إحضار سيتمّ باإلضافة إلى ذلك، 
 ويمكن للتظليل مسبًقا الفناء تنصيبو  ،(اإلعالم ووسائط والكهرباء الصحيّ  والصرف المياه) غرفة كلّ 

 .عاتوالتجمّ  للمناسبات الحًقا استخدامه

 لتقليل إلزامي أمر بعناية يةالمتأنّ  األعمال إجراء فإنّ  لذلك،. مفتوحة المتاجر ستبقى ،التجديد ةعمليّ  خالل
 من اإمّ ) لهابأكم التجديد فترة خاللمتاحًا  المتاجر معظم إلى الوصول سيبقىو . المبيعات في خسارةال إحتمال
 (.الداخل من أو الخارج

 تاجرهمم آخرون  يغلق أن يجب بينما أسابيع، ةلعدّ  والغبار الضوضاء بسبب لإلزعاج البعض ضسيتعرّ 
 .تعويض علىوسيحصلون نتيجة ذلك  أسابيع لبضعة

 األولى المرحلة

 لسطحا وتجديد تة،المؤقّ  بالحلول ةالضروريّ  األجهزة واستبدال السطح، على الموجودة األجهزة جميع زالةإ
 المحايد ةمسيّ الش الطاقة لمشروع والمقابس والتركيبات ،جدران دعم بناء/وتركيب ،ةمثاليّ  نتيجة على للحصول

 أسفل لألكشاك تجديد ال. )جاتالمدرّ  تجديد ذلك في بما الجنوب، من جهة الواجهة تجديد. للمناخ
 (.جاتالمدرّ 

 المرحلة الثانية

 باّتجاه روالمم العلوي  الطابق في( واألبواب) األروقة ذلك في بما ّيةوالجنوب ّيةالغرب الفناء واجهات تجديد
 .لطاقةا توزيع اتمعدّ  تركيبالبّوابة.  بما في ذلك المقابلة لجهة الشمال والغرب واجهاتال تجديد. الغرب



 المرحلة الثالثة

 والممر ّلموالس العلوي، الطابق في( واألبواب) األروقة ذلك في بما ّيةوالشمال ّيةالشرق الفناء واجهات جديدت
 تظليل كذل في بما( السوق ) الشرق  المقابلة لجهة ةالرئيسيّ  الواجهات تجديد(. السوق  إلى) الشرق  باّتجاه
 .والسوق  ابةالبوّ  طريق

 المرحلة الرابعة 

 .جديدة نافورة تركيب ذلك في بما الفناء، اتأرضيّ  تجديد

دةالالمرحلة غير   مؤك 

 بعد) لعلوي ا الطابق في الضيافة دار واستكمال المصعد، وتركيب العلوي، الطابق في المغلقة الغرف تجديد
 (.فقط االستخدام إلعادة ةالقانونيّ  باتالمتطلّ  تلبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )بالدوالر األميركي(          2112 أسعار سنة التكلفة، تقدير

 ،الطباع الخطة، رسم قياسات، أصحاب الملك، تحديد بحث، أولي، مشروع -
 اعاالجتم بعد المشروع حالة) المحاماة، أتعاب القانونّية، الرسوم الوثائق،

 1191 كانون األّول/ديسمبر 29( األول ألصحاب الملك

226.000 

(* 1م .3502األروقة ) ذلك في بما الواجهات جميع وتجديد تنظيف -
 /م911

282.000 

 60.000 .00020(، على ثالث مراحل * 1م 011)سقاالت  -
 180.000  1/م211( * 1م 311)  السقف وتجديد تنظيف -
 416.000 /غرفة8.000غرفة *  01الصحّي،  الصرف ومياه اإلمداد خطوط تركيب -
 172.000 011 * نافذة 12 ؛ 000’5*  بوابة 13 ؛9111*  باب 14 -
 280.000  (الطاقة تخزين ذلك في بما) للمناخ المحايد ةالشمسيّ  الطاقة مشروع -
 99.000 1/م211*  1م 221األروقة  السّلم، الفناء، الممرات، في أرضيات -
 120.000 التمويل، الترجمات، الدولّية، االّتصاالت إلكتروني، موقع -
 120.000 لدهمب في المستقبلّية التجديد ألعمال ينالسوريّ  الالجئين استيعاب -
 100.000 والتأمين القانونّية والرسوم التعويضات -

 2,055.400  9المجموع 
 

 205.540 ٪ 91 متوّقعة غير نفقات -
 2,260.940  1المجموع 

 

 339.141 أعالهالقيمة  من ٪ 90 ة،المحليّ  والمراقبة والتخطيط العمارة -
 81- التقريب -
 2,600.000 اإلجمالي المبلغ

 

 



 (1112 – 1111)يجب تأمين التمويل بحلول عام   تقدير كلفة التجديد 

 بالدوالر األمريكي     
 المجموع 2123 2122 2121 2121 

-1المشروع األولي لغاية 
1-2121 

113.111 - - - 113.111 

 101.111 1 949.111 949.111 - تنظيف وترميم الواجهات
 31.111 91.111 21.111 11.111 - السقاالت

 901.111 91.111 01.111 911.111 - األسقفتنظيف وترميم 
تركيب خطوط اإلمداد في 

 جميع الغرف
- 1 110.111 110.111 493.111 

 9.1.411 901.411 911.111 1 - األبواب والمنافذ والنوافذ
ة ع الطاقة الشمسي  مشرو 

 المحايد للمناخ
11.111 11.111 911.111 941.111 101.111 

 11.111 31.111 21.111 1 - ات والفناء وغيرهاألرضي  
الموقع اإللكتروني 

ة واالتصاالت الدولي  
 والتمويل

41.111 11.111 21.111 21.111 911.111 

الالجئين  استيعاب
 السوريين

- 41.111 41.111 41.111 911.111 

التعويضات والرسوم 
 ة والتأمينالقانوني  

1 41.111 20.111 10.111 911.111 

 202.111 411.111 723.111 575.411 2.155.411 
 غير لنفقاتل 11%

 المتوق عة
10.311 41.911 .1.211 0..041 110.041 

 314.211 441.111 072.311 232.241 2.221.241 
ة للهندسة المعماري   15%

 ةوالتخطيط والمراقبة المحلي  
4..911 33.901 921.040 14.149 221.949 

 09 - 991 940 -  101 - 191 تدوير
      
      

 2.211.111 720.111 1.113.111 517.111 322.111 المجموع الكل ي
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بيان املهمّة

للحفاظ على نظافة الخان وحالته الجيّدة وصيانته بعد التجديد، تعدّ املبادرة واملسؤوليّة الخاصّة أمرًا بالغ األهميّة.
ويتبنيّ لنا من خالل امللكيّة الحاليّة والتجربة عبر عقود عديدة، وجود ميل نحو إهمال التراث املعماري والثقافي. على
عكس ما يعتقده العديد من سكان وأصحاب متاجر املدينة القديمة عندما يفكّرون بأنّ املباني الحديثة املصنوعة من
فريق املشروع نعتقد بقوّة أنّ إعادة استخدام املعالم املدرجة في الفوالذ والزجاج تضفي الطابع العصري، فنحن 

القائمة لها أهميّة قصوى بالنسبة للهويّة املحليّة والوطنيّة.

٪ من الناتج القومي اإلجمالي،نظرًا للحالة الفعليّة لألموال العامّة في لبنان، والدين الخارجي املرتفع جدًا 
، فإنّ التحدي االستثنائي الذي يتعنيّ على البالد أن.وفقًا ملوقع 

تواجهه هو أن تتحمّل مسؤوليّة ماليني الالجئني وفكرة انعدام األمن من الوضع السياسي في منطقة الشام بشكل
عام، ستبقى فرصة أن تقدر بلديّة طرابلس على تحمّل تكاليف صيانة الخان في املستقبل، ضعيفة لسنوات عديدة

قادمة.

أظهرت عمليّات تجديد مماثلة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك قضيّة خان العسكر وخان الصابون، أنّ تحوّل
هذه املباني بعد التجديد إلى أماكن ثقافية مموّلة من السلطات املحليّة وخاضعة إلدارتها، ال يعمل بشكل جيّد بسبب
نقص التمويل الالزم للنفقات الجارية. في الواقع، تمّ تقليص النشاطات الثقافيّة في املكانني املذكورين تقريبًا إلى

. ومن املتوقّع أن تتشابه تجارب مماثلة في خان الشرع في صيدا.الصفر في عام 

دار الضيافة في الطابق العلوي

. سيتم العثور على تأمني التمويل العام لهذا السبب ثمّة حاجة إلى إنشاء شراكة قائمة بني القطاعني العام والخاصّ
الوطني وكذلك الدولي للمنظمات غير الحكوميّة وجمعها لتغطية تكاليف االستعادة. وثمّة حاجة إلى تأمني تمويل
كاستثمار لتحويل الطابق العلوي إلى دار ضيافة يلبّي احتياجات السيّاح الدوليّني بهدفٍ تجاريّ سليم. خاصّ 

ومن أجل الحصول على أفضل النتائج ملشروع التجديد وإعادة االستخدام، من الضروري إنشاء فندق أو دار
ضيافة يديره القطاع الخاصّ في الطابق العلوي سيتولّى مدير الفندق رعاية املبنى والحفاظ عليه ومنع سوء

، واملحافظة على نظافة الفناء، وعلى حالة األروقة الجيّدة، ومنع إلقاء لنفسه وللضيوف استخدامه وتوفير األمن 
القمامة والنفايات على املوقع، ويعدّ نفسه مسؤوالً عن املصعد، إلخ.

ستصبح جميع الطوابق العليا أو معظمها داراً للضيافة، يمكن الوصول إليها عن طريق املصعد الجديد في الفناء
، أو بدالً من ذلك، عن طريق الساللم شديدة االنحدار. وتعتبر هذه البناء املصنوع من الزجاج الشفّاف والحديد

. األخيرة بمثابة مخرج للحاالت الطارئة أيضاً

من الواضح أنّه يجب أن تنتقل عمليّة تصنيع الصابون الحاليّة من قبل عائلة شاركاس إلى خارج الخان ألسباب
تتعلّق بالسالمة، حيث أنّ املخزونات الكبيرة من الزيوت وغيرها من مكوّنات الصابون تشكّل خطراً كبيراً بجوار

املباني حيث إقامة الضيوف. يمكن السماح فقط لخطوات العمل القائمة على تزيني املنتجات النهائيّة في املبنى، ربما
تبقى ورشة صغيرة فيه حيث يمكن للسيد شاركاس إظهار فنّه في تحويل الصابون الخام إلى املادّة النهائيّة.

متجر من ناحية األرباح وعدد الجمهور الدولي والوطني واملحلي الذين في املقابل، سوف تزدهر منافذ الصابون 
أو سيمكثون فيه أثناء الليل. سيتجولون في الخان و

إمكانات إضافيّة للخان في املستقبل

مقهى، مطعم، ومتجر مثلّجات عند تجديده وصيانته جيدًا، يفتح الخان فرصًا جديدة للتسوق في الطابق األرضي 
؛ ربما تهتمّ املكاتب التي تلبّي احتياجات السيّاح باستئجار بعض املناطق الشاغرة اآلن. في أيّ حال، ثمّة الجيالتو



حاجة إلى مكان شاغر يحصل الضيوف املقيمون فيه على وجبة اإلفطار وفرصة للجلوس في املساء. أبدى أصحاب
امللك الحاليّون اهتمامًا بهذا االقتراح ويفكّرون في تغيير املصلحة املستخدمة في أماكن عملهم بمجرّد االنتهاء من

عمليّة االستعادة.

عالوةً على ذلك، سيصبح الفناء مكانًا حميميًا لالستخدام الخاصّ في املساء. ويمكن لألفراد املهتمّون استئجاره،
. التثبيتات الداخليّة التي يوفّرها مشروع التجديد، املقهى، إلخ نظرًا لتوفّر جميع املقوّمات املتعلّقة باملناسبات 

. وبهذه الطريقة، يمكن للفناء أن يصبح موقعًا جذابًا للمناسبات الثقافيّة املنظّمة بشكل خاصّ

املشاكل والتقييم الشامل

ملكيّة أو اتفاقيّات يحتاج املستثمر املستقبلي الذي يرغب في تأسيس الفندق وإدارته إلى إبرام عقودٍ موثوق بها 
تأجير طويلة األجل للغرف، وتوفير األمن املالي والسماح بوضع مخطّط سليم ذات القيمة املنخفضة. ال يمكن إنكار
املخاطر السياسيّة املوجودة في منطقة الشام، بما في ذلك األعمال القتاليّة بني إسرائيل والدول املجاورة في حال
اندالع الحرب، سيتجنّب السيّاح الدوليّون املجيء إلى لبنان. ومع ذلك سيبقى املغتربون اللبنانيّون وطالبو الخدمات

إلى سوريا، متواجدين. الصحيّة السوريّون وموظّفو اإلغاثة وإعادة اإلعمار من

تستند تقديرات األرباح والخسائر إلى اإلشغال املنخفض واملتوسط. بعد مرور الفترة األوّليّة، من املتوقّع ارتفاع
. وبعد قضاء فترة أوّليّة تبلغ قيمتها  وبالتالي ارتفاع الدخل مع تكاليف ثابتة تقريباً  دوالرًامعدالت اإلشغال 

٪ في حالة حصول الخان علىأمريكيًا للشخص والليلة، من املحتمل أن ترتفع األسعار بنسبةٍ تصل إلى 
مراجعات جيّدة عبر وسائل اإلعالم وعلى مواقع الحجز.
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لـ   ضيفًاحجم دار الضيافة 

 غرفة. ال يزال شاركاس، مُنتج الصابون، مستأجرًا قانونيًا في الغرف الخمسة. كما أنّهيضمّ الطابق العلوي 
 غرف وفي داخل كلّ منهايملك غرفة واحدة بعيدة عن متجره، ويجب مناقشة استخدامها. لذلك، يمكن إنشاء 

موزّعة على غرفتنيسرير مزدوج، وحمّام خاصّ، باإلضافة إلى إنشاء جناح عائلي واحد في داخله   أسرة 
لـ  .وحمام خاصّ   ضيفًا كحد أقصى

يلزم حضور موظّف االستقبال مكتب وغرفة نوم واستراحة واحدة  أمّ بالنسبة إلى املوظفني، فلهم غرفة استقبال
.على مدار   ساعة

بعد التجديد   ، ملتقطة من باسم زودة املمرات في الطابق العلوي املؤدّية إلى غرف الضيوف 

يمكن املباشرة بالتجديد بإذنٍ من أحد أصحاب امللك املختلفني لكلّ غرفة فقط، لكنّ التغيير من ناحية االستخدام
املتجر إلى دار الضيافة يحتاج إلى إذن أصحاب ملك جميع الغرف، ويكون ذلك سهالً إذا كان أيّ تحويل املخزن

أصحاب امللك واحداً أو مجموعة صغيرة من األشخاص الذين يعيشون في طرابلس أو في محيطها.

 وريث في إلى ومع ذلك، من املستحيل الحصول على إذنً لخمس غرف. في تلك الحاالت، يتعنيّ مطالبة 
البلدان البعيدة بتقسيم ميراثهم حتى يتمكّنوا من إصدار توقيعات قانونيّة أمام شخص رسمي بتوقيع هذا األخير
. حتى إذا كان من املمكن استخدام هذه الغرف كغرف املعترف به قانونًا من قبل السفارة اللبنانيّة في البلد املعنيّ

بدالً مننوم في مستقبل بعيد، فمن األكثر واقعيّة تخطيطها كمخازن، وبالتالي اقتصار املشروع على   سرير 



للمالبس الداخليّة، واألجهزة، . يتم استخدامها للتخزين اآلن وستظلّ على هذا الحال بعد التحويل 
، لذلك ال داعي لتغيير استخدامها رسميًا. واالحتياطات، واألوراق املاليّة



 سريراًمخطط فندق بوتيك، يبدأ بـ 



الضيوف املحتملون البقاء لليلة في طرابلس بدالً من رحلة قصيرة ليوم واحد من بيروت

، وصلت أغلبيّة السيّاح والزوار إلى بيروت، لبنان عبر الطائرة. وبقي معظمهم إمّا في بيروتحتّى عام 
الزوار الوافدون من الدول ويقومون برحالت داخليّة ليوم واحد إلى بعلبك وطرابلس وغابة األرز ومغارة جعيتا، إلخ 

. زوّار من الدول العربيّة األوروبيّة بشكلٍ أساسي  أو يقيمون في منتجع ساحلي لوقت أطول 

لن يجذب دار الضيافة في الخان سكان املنتجع، ولكنّه يوفّر بديالً ألولئك الذين يفضّلون اإلقامة لليلة في شمال
لبنان بدالً من العودة إلى فندقهم في بيروت بالفعل في وقت متأخر من بعد الظهر بعد رحلة قصيرة ليوم واحد.

الضيوف املحتملون العمالء

نظرًا لعدم تمكّن دار الضيافة من توفير مساحة كبيرة لركن السيّارات بالقرب منه، فسوف يتردّد عليه بشكل
 أشخاص الذين يتنقّلون عبر وسائل النقل العام أو أساسي املسافرون األفراد واألزواج واملجموعات املؤلّفة من 

. كونيكس، الباصات الصغيرة، سيّارات األجرة

يتألّف العمالء بشكل رئيسيّ من السيّاح من الطبقة املتوسّطة، معظمهم من أصل أوروبي، باإلضافة إلى املسافرين
من أمريكا وربّما اليابان وكوريا. وهم أصحاب خلفيّة تعليميّة سليمة وقادرون على دفع سعر معقول لإلقامة لليلة

واحدة أو لعدّة ليالي.

يهتمّ معظمهم بالشعور بالتراث املعماري وباللمحات في األجواء الشرقيّة لألسواق التي تبدو غريبة بالنسبة لهم.
مهم جدًا داخل نظرًا ألن البعض منهم قد يتأثر باملخاوف والتحيّزات، فمن املهم جدًا املحافظة على جوّ آمن لهم 

مبنى الخان.

نظرًا الستضافة طرابلس لبعض أهمّ التراث املعماري للمماليك، في املرتبة الثانية بعد القاهرة املزدحمة، فلهذه
املدينة القدرة على أن تصبح مركز استقطاب مهمّ للسياح الذين لديهم اهتمامات في التاريخ وتنمية املدينة العربية

القديمة.

الجيل الثاني والثالث وهم من الذين ال تزال تتواجد مجموعة صغيرة من اللبنانيّني املغتربني إالّ أنّها تنمو ببطء 
يعودون إلى بلدهم كلّ عام لقضاء عطلة قصيرة واالجتماع بأفراد األسرة. وسيحرص البعض منهم على البقاء لفترة

قصيرة من الزمن. توفّر اإلقامة في قلب طرابلس القديمة الفرصة إلعادة الذكريات القديمة واستعادة األذواق
والعطور املنسيّة ومشاركتها مع أطفالك.

ال يتنافس دار الضيافة مع الفنادق التي تقدّم إقامة مطوّلة، أو مع منتجعات الفاخرة الخاصّة بالعطالت على
الشاطئ.

بمجرّد إعادة إعمار سوريا، يمكن لدار الضيافة في الخان تقديم الطعام للزبائن الناشطني فضالً عن موظّفي التنمية
واملنظمات غير الحكوميّة وموظّفي اإلغاثة املتّجهني إلى سوريا أو بيروت في طريقهم عبر شمال لبنان. سيرغب هؤالء

في إعادة شحن بطارياتهم في نصب تاريخي يلبّي املعايير املعاصرة في أحد أكثر األسواق الشرقيّة في منطقة
الشام.

ومن املمكن أيضًا جذب الطالّب امليسورين من مراكز اللّغات في طرابلس خالل فترة الركود.

بناءً على سياسة سعر إدارة الفندق، قد يكون دار الضيافة ذا أهميّة ألفراد األسرة الذين يرافقون السوريّني
الخاضعني للعالج في مستشفيات طرابلس أسبوعيًا أو كل أسبوعني.



 سرير بالدوالر األمريكي املبلغ املقدّر لـتكاليف التحول إلى دار ضيافة 
املمرّات والنوافذ واألبواب املدفوعة من قبل مشروع التجديد

 غرفة تجديد جميع الجدران والسقوف بما في ذلك الكهرباء في الجدار -
. حمامات   غرف نوم و

.

.. غرفة  ات بما في ذلك املياه الجوفيّة والصرف الصحي ّاألرضي-

. .  الحمّامات املعدّات الصحيّة، األجهزة، بالط الجدران -

..  أسرّة مزدوجة، وخزائن، ومصابيح، وستائر، إلخ -

مكتب استقبال بما في ذلك األثاث وأجهزة املكتب- .مكتب واحد

، بما في ذلك الرفوف- تجديد أساسي للمخزن  موظفني وغرف تخزين 
.  واألثاث 

.

..  مكيّفات الهواء -

.القبواملصعد، فضالً عن -

.الرسوم القانونيّة، التأمني، إلخ.-

.املجموع 

. ٪النفقات غير املتوقّعة -

.املجموع 

. ٪ من القيمة أعالهالهندسة والتخطيط واملراقبة املحليّة، -

لعمليّة التجديد .املبلغ اإلجمالي 

.املوقع االلكتروني، التسويق األولي، الرسوم القانونيّة، املحامون، اإلعالن األوّليّ، إلخ.

.االستثمار الكلّي للفندق في يوم افتتاحه األول



٪ على االستثمار سنويًّا وأرباح األسهم  تقدير األرباح والخسائر 
اإليرادات

إقامة ليليّة ممكنة في السنة. . ليلة   سريراً  
أكتوبر  تشرين األوّل مايو املدفوعة لـ  شهر أيّار ٪ السعة التقديريّة املستخدمة

،  ليلة
أبريل  نوفمبر إلى شهر نيسان . ليلة   من شهر تشرين الثاني

 دوالرًا أمريكيًا على الشخص الواحدليلة و
ابتداءً من السنة الثانية من العمل فصاعدًا، يمكن تحقيق إيرادات أعلى من خالل رفع
السعر في الليلة وتحقيق معداّلت إشغال أعلى للغرف. ستكون الدعاية الشاملة حول
الحفاظ على التراث املعماري اإلسالمي مفيدة الستقطاب املزيد من العمالء من خالل

. التسويق املكثّف بذكاء

.

النفقات
السنوي عامًا املعدّل االستهالك الكامل إلجمالي االستثمار في غضون 

.

 غرفة ويفضّل كـ  من األرباحاستئجار 
 شهرألغراض الحساب تقدير اإليجار الثابت الذي ال يتجاوز 

.

بما في ذلك التسويق، واملوقع االلكتروني، وتنظيم املناسبات، األجور مدير عام واحد 
إلخ

.

 لكلّ. أشخاص لالستضافة، والتنظيف، واالستقبال في فترات املساء األجور 
منهم

.

. دوالر أميركي  ليلة  .االستبدال واملواد 

. دوالر أميركي ليلة  .الغسيل 

.تكاليف اإلدارة كهرباء، وسائط، مياه، إعالنات، رسوم، إلخ.

.مجموع النفقات 

  سنويًّا.  .املكاسب على رأس املال املستثمَر 
.مخاطر صغيرة، تقدير متحفّظ للغاية 
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لغاية نهاية عام   املهامّ املنجزة 

للمشروع، ودراسة األبحاث املنشورة عن املوضوع، وعلم اآلثار، وتاريخ تطوير املدينة األنشطة السابقة −

رئيس املشروع، ومدير العالقات اإلنسانيّة، واملهندس املعماري املحلي،− إنشاء الفريق املعني باملشروع 
واملساعدون، واملترجمون 

، ومطبوعات خان ثالثيّة األبعاد عند تجديدها القياسات، والرسم التخطيطي −

، وبلدية طرابلس،− املديرية العامة لآلثار إجراء اإلتصاالت مع جميع املساهمني املهمني وزارة الثقافة 
وغرفة التجارة في طرابلس، واألوقاف اإلسالميّة في طرابلس، والسلطات الدينيّة 

تحديد هويّة مالكي كل الغرف، وتحديد هويّة املستأجرين −

تحديد النظير  املسؤول عن االتصال لكلّ غرفة، والزيارات، والخطابات −

فرانك بيت كيلر ليصبح شريكاً في امللكيّة متمتعاً بالحقوق− شراء غرفة واحدة من قبل رئيس املشروع 
القانونيّة

التسويق الشامل ودراسة الجدوى لدار الضيافة؛  −

.إنشاء موقع − ، وموقع. باللغة العربيّة  
. . . باللّغات اإلنجليزيّة والفرنسيّة واألملانيّة  

نشر املقاالت األولى في صحف طرابلس؛ ووضع قاعدة لإلتّصاالت اإلعالميّة املستمرّة، بما في ذلك وسائل−
اإلعالم الدوليّة 

تحديد شركاء الجامعة واملتاحف للمعرض املستقبلي حول املشروع؛ تم إجراء اإلتّصاالت األوّليّة. −

، تم− الوطنيّة، والدوليّة، واملنظّمات غير الحكوميّة، واملؤسّسات، وغيرها تحديد الجهات الراعية املحتملة 
إجراء اإلتّصاالت األوّلية.

التمويل العام ومن قِبل املنظّمات غير الحكوميّة ودار− تقديرات التكلفة وامليزانيّة لكل من الترميم الخارجي 
استثمار خاصّ  الضيافة 

 لتكون بمثابة مكتب في املوقع للمشرف املحلي ضمان االستفادة من الغرفة رقم −

 لتكونا بمثابة مخزن في املوقع ومستودع ملواد البناء. وضمان االستفادة من الغرف رقم −

  خطة العمل واإلجراءات األخرى 

يناير − ، بقيادة محامي املشروعاإلجتماع األوّل مع الشريك في امللكية عُقد في شهر كانون الثاني 
من طرابلس، بأغلبيّة كبيرة لصالح التجديد على أساس الورقة الحاليّة 

جمع التبرّعات −

طلب الحصول على رخصة بناء−



االتّفاق مع املديريّة العامّة لآلثار حول جميع التفاصيل ذات الصلة −

التجديد باملعنى الدقيق للكلمة −

بما في ذلك عقود لبيع الطاقة املنتجة خالل النهار− تصميم نظام إمداد الطاقة الشمسيّة مراعي للبيئة 
وتحديد شخص مستعد الستثمار وإدارة هذه املحطة 

بما في ذلك صيانة املصعد والفناء − تحديد مستثمر لبناني لدار الضيافة 

عقود اإليجار ليصبح جميع مالكي الغرف جزءًا من دار الضيافة− اإلجراءات القانونيّة 

عقود تزويد الطاقة بني مزوّد الطاقة الشمسيّة وجميع املستهلكني في خان − اإلجراءات القانونيّة 

تركيب دار الضيافة −

حفل االفتتاح الرئيسي مع جميع السلطات واألشخاص املتعاونني املعنيّني.
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