


 
Roots.com-Heritage 

hpi.org-tda 

1 

 

 

 

اثمؤسسة   جذور التر

ي 
اث الثقاف   مبادرة اليوم التالي لحماية التر

 

 ولي أتقرير 

تأثير الزلزال المدمر في سورية وتركيا على المواقع 

 االثرية والمباني التاريخية  

 في منطقة المدن الميتة شمال غرب سورية 

 

 

 

 

 

  : تقديم

 عبد الرحمن اليحيىالمهندس 

 خالد حياتله  اآلثاري 

 

 

 

 

 2023شباط  –الهاي 

 

https://heritage-roots.com/HR/
http://tda-hpi.org/en


 
Roots.com-Heritage 

hpi.org-tda 

2 

 المحتوى

 مقدمة

 )البارة(   ةارك جبل الزاويب

 البارة .1
 وادي مرتحون .2
 مجاليا .3
 بترسا .4
 بشيال .5
 دللوزة: .6
 سرجيال .7
 بيودة .8

 

 بارك جبل األعلى )قلب لوزة(  

 قلب لوزة .9
 الكفير  .10
 قرقبيزة  .11

 قرحا(ا)ب بارك جبل باريشا
 

 باقرحا .12
 ديرونة .13
 دير قيتا .14

 
 بارك جبل الوسطاني )فاسوق(  

 فأسوق .15
 بنصرة .16
 كفر عقاب .17

 
 بارك جبل سمعان

 دير سمعان .18
 قبر "ايزودوتس" وكنيسة "ست الروم"  .19
 رفادة .20
 قاطورة .21
 كفرلوسين .22
 سرجبلة .23

 
 حارمقلعة  .24
 مسجد البردقلي .25
 عرشين .26
 بانقوسا .27
 دير ماردنيال .28
 دير دردورين .29
 قلعة الشغور .30

 

https://heritage-roots.com/HR/
http://tda-hpi.org/en


 
Roots.com-Heritage 

hpi.org-tda 

3 

 :مقدمة

عشتترات الهزات اضرضتتية مهنا الزلزال الري ضتترب المدن الستتاحلية عام  تعرضتتت ستتوريا عبر التاريى  لى  

  859و  528و  526و  458ريختر وكرلك الزالزل العدة التي ضتتتربت انطاكية بين اعوام    7,5م وبقوة  1822

ميالدية وفي كل مرة كانت تحدث هزة ارضتتتية كان الدمار يلحا بالمواقأل اضثرية واضبنية التاريخية ولكن اشتتتد 

درجة على مقياس رختر والري خلف اضرار وضحايا   7.8م والري كان 6/2/2023لزالزل زلزال تركيا تلك ا

 كثر وكان للمواقأل اضثرية نصيب برلك.

ي تركيا وسوريا 
رة من الزلزال ف   Heritage-Roots© - المنطقة المتض 

المدن المنستية او المدن الميتة هي مدن وقر  اثرية ستوري ة تقأل ضتمن الحدود اردارية لمحاف تي حلب و  دلب  

وهي المواقأل والقر  الممتدة في جبال الكتلة الكلستتية ووديانها وشتتعابها في شتتمال وربي ستتوريا  حيث تقأل في 

افاميا جنوبا  ومن حلب شترقا  حتى منطقة    تمتد من قورش )النبي هوري( شتماال  حتى2كم  5500مستاحة قدرها  

جبل الزاوية ووادي العاصتي وربا   وهي من اكثر تجمعات المناطا اضثرية في العالم يعود بناهها  لى الفترة بين 
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القرنين اضول والستابأل للميالد واحيانا  حتى القرن العاشتر وهي من المناطا الهامة في تاريى المستيحية  وقد بل  

موقأل وقرية اثرية  منها ما هو مستكون حاليا  ومنها ما هو وير مستكون ويقأل مع مها في محاف تي    800عددها  

كنيستتة    2000حلب و دلب  بُني فيها في فترة ازدهار المستتيحية بين القرنين الرابأل والستتادس للميالد اكثر من 

تها كاتدراهية القديس ستتتمعان العمودي التي تم بنا ها بين   م كمجمأل ديني كامل  التي كانت    491-476كانت در 

 .مكانا  للحج في الماضي وللسياحة في اليوم الحاضر

قام فريا حماية التراث الستتتورية المختت بتوثيا وتقييم ارضتتترار بجولة تفقدية اولية لرصتتتد االضتتترار التي 

ة التي تتوزع على ثمان  حصتتلت على المواقأل االثرية في تلك المنطقة المنكوبة وقد قام بزيارة مع م القرة االثري

 .باركات في شمال ورب سوريا والمسجلة على الهحة التراث العالمي

تم انتاج الخراهط التفصتتيلية باعتماد النتاهج التي تم تلقيها من فريا تقييم االضتترار وفيها شتترو باضلوان لنوعية 

 :وشدة الضرر الحاصل على المواقأل االثرية ومنها

 الجدران والسقوفحصول انهيارات في  -

 حصور تشققات وتصدعات في الجدران  -

 ال يوجد اضرار ملحو ة و اهرة -

 نلم يتم التقييم حتى اال -

https://heritage-roots.com/HR/
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 )البارة( والذي يضم: ةارك جبل الزاويب

المدفن اضرضتي   –كنيستة الحصتن    –المعصترة  –المدافن الهرمية    –قلعة ابو ستفيان    –مواقأل البارة )دير ستوباط  

 الحمام البيزنطي(–ارسالمي المسجد  –

 :البارة -1

شتمال ورب   محاف ة  دلبفي    جبل الزاويةتقأل بين ثنايا   اريحاومنطقة    احستمقرية اثرية تتبأل اداريا لناحية  

 التي تعود  لى عصتتتتور مختلفة. اآلثاراستتتتم كابرو بيرا  وفيها العديد من   انالروم  اطلا عليها ستتتتوريا

( نكم مشتتاهدة التقارير الستتابقةيمكلحرب الستتورية )تعرضتتت القرية لبعا االضتترار قبل الزلزال نتيجة ل

 وبارضافة ضضرار ناتجة عن الزلزال وهي: 

 أضرار قبل وقوع الزلزال والتي تمثلت:

 التنقيب العشواهي  •

 اضضرار الناتجة عن استصالو اضراضي الزراعية •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 اضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل ارسعافي  •

 اضرار ناتجة عن تكسير الحجارة واستخدامها بأعمال البناء الحديث •

 تجاوز بالبناء ضمن حدود المنطقة اضثرية  •

جارة و زالة بعا الجدران ووجود تخريب ببعا  حتمثلت بوجود حفر للتنقيب العشتتواهي وتكستتير بعا ال

 الجدران 

 :أضرار الناتجة بفعل الزلزال

والتي تمثلت بانهيار جدران ضتتتمن قلعة ابو ستتتفيان وانهيار جدران في كنيستتتة الحصتتتن وتخلخل بعا  

 الحجارة في دير سوباط

 

https://heritage-roots.com/HR/
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D8%B1
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 وادي مرتحون -2

وادي مرتحون هو عبارة عن مستتتوطنة بيزنطية قديمة تتوستتط  ثار "شتتنشتتراو" و"ربيعة" من الجنوب  و ثار 

"البارة" من الشترق وتل "النبي ايوب" من الشتمال الغربي لتكون نقطة االلتقاء لتلك المراكز وهضتابها ترتفأل  ثار 

لقرية لبعا االضتتترار قبل الزلزال  تعرضتتتت ا"وادي مرتحون" لتطل على الوادي الري اخرت تستتتميتها منه. 

  نتيجة للحرب السورية وبارضافة ضضرار ناتجة عن الزلزال وهي: 

 أضرار قبل وقوع الزلزال والتي تمثلت:

 التنقيب العشواهي  •

 اضضرار الناتجة عن استصالو اضراضي الزراعية: •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 اضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل ارسعافي  •

 أضرار الناتجة بفعل الزلزال:

 ال يوجد اضرار ملحو ة و اهرة
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 مجاليا -3

كم جنوب البتارة. كتانتت 2تقأل على الهضتتتتتبتة التداخليتة على حتدود الطريا الحتديتث التري ي دي كفرنبتل. على بعتد  

البتدايتة مستتتتتتقلتة. هي تجمأل مهم شتتتتتديتد الكثتافتة. نجتد من بين االطالل البتازليكيتة العتاهتدة لبتدايتة القرن  القريتة في 

الخامس وفي الشتمال الكنيستة المتعددة االضتالع من القرن الستادس. وفي الجنوب الحمامات والصتروو الجناهزية 

(  مكنكم مشتتدة ا قر يدل ر قرةتتد يل) تعرضتتا قرير ل رضعا قرضتترقل اضز قرلرلقي ة للل ر ارس قرةتت ل ل الغنية.

 قي وةي:و دإلضدفل ألضرقل ةدتلل عن قرلرل

 تمثلت: والتيأضرار قبل وقوع الزلزال  

 التنقيب العشواهي  •

 الزراعية:اضضرار الناتجة عن استصالو اضراضي  •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 اضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل ارسعافي  •

 تكسير بعا الجارة واستخدامها بالبناء الحديث •

   :الزلزالأضرار الناتجة بفعل  

 ال يوجد اضرار ملحو ة و اهرة

 

 

https://heritage-roots.com/HR/
http://tda-hpi.org/en
https://tda-hpi.org/ar/content/614/631/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-2015
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 بترسا -4

تقأل بترستتا الى جوار مجاليا مباشتترة وهرا الموقأل مشتتهور بموقأل النحات تم حفر هرا الموقأل بشتتكل جزهي في 

الصتتتتخر. ويتميز بتصتتتتاميمه المنحوتة على جدرانه الداخلية. وقد قام دوفووويه بتوثيقه بدقة. يعطي هرا المبنى 

ان النشتتاطات المتخصتتصتتة كالنحت التي كانت تمارس من قبل المزارعين خالل الفصتتل الري ال  معلومات عن  

 مكنكم مشتتتدة ا قر يدل ر تعرضتتتا قرير ل رضعا قرضتتترقل اضز قرلرلقي ة للل ر ارس قرةتتت ل ل )  يعملون فيه.

 ( و دإلضدفل ألضرقل ةدتلل عن قرلرلقي وةي:قرةد يل

 تمثلت: والتيأضرار قبل وقوع الزلزال  

 التنقيب العشواهي  •

 الزراعية:اضضرار الناتجة عن استصالو اضراضي  •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 التدخل ارسعافياضرار ناتجة عن االهمال وعدم  •

 تكسير بعا الحجارة واستخدامها بالبناء الحديث  •

  :أضرار الناتجة بفعل الزلزال

 ال يوجد اضرار ملحو ة و اهرة

 

 

https://heritage-roots.com/HR/
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 بشيال -5

هتر  القريتة اصتتتتتغر من جوارهتا واحتف تت بتأطالل رات نوعيتة عتاليتة بجتدرانته المبنيتة بتاتقتان وقتد حف تت بوابتة 

تعرضتتا قرير ل   بشتتكل ممتاز. نجد الى الخارج من القرية ستتلستتلة من الخزانات والنواويس والمدافن.  صتترحيه

 عن قرلرلقي وةي: رضعا قرضرقل اضز قرلرلقي ة للل ر ارس قرة ل ل و دإلضدفل ألضرقل ةدتلل

 تمثلت: والتيأضرار قبل وقوع الزلزال  

 التنقيب العشواهي  •

 الزراعية:اضضرار الناتجة عن استصالو اضراضي  •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 اضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل ارسعافي •

 تكسير بعا الحجارة واستخدامها بالبناء الحديث  •

 :أضرار الناتجة بفعل الزلزال

 ال يوجد اضرار ملحو ة و اهرة
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 :دللوزة -6

يعود للفترة الرومانية وفيها كنيستتتتة تعود للقرن الخامس  اثر / كم وهي موقأل 33تقأل جنوب ادلب وتبعد عنها /

تعرضتتا قرير ل رضعا قرضتترقل اضز قرلرلقي ة للل ر ارس قرةتت ل ل و دإلضتتدفل ألضتترقل ةدتلل عن    الميالدي

 قرلرلقي وةي:

 تمثلت: والتيأضرار قبل وقوع الزلزال  

 التنقيب العشواهي  •

 الزراعية:اضضرار الناتجة عن استصالو اضراضي  •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

  ارسعافياضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل  •

   :أضرار الناتجة بفعل الزلزال

 ال يوجد اضرار ملحو ة و اهرة
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 :سرجيال -7

الكلستية  تستميتها ستريانية اضصتل  سترج تتتتتت  يال  تعد سترجيال من اهم واجمل المواقأل اضثرية في مدن الكتلة  

وتعني: ستتترج ارله او نور ارله  وهي اليوم خالية من الستتتكان  ولكن بقايا ابنيتها في حالة حف  راهعة  واهمها 

الحمتامتات  التي يعود تتاريى بنتاههتا  لى نهتايتة القرن الختامس الميالدي  وقتاعتة االجتمتاعتات المربعتة الشتتتتتكتل 

تعرضتتا قرير ل رضعا قرضتترقل اضز قرلرلقي   ثية اضجزاء يعود تاريخها  لى القرن الرابأل الميالديوالكنيستتة ثال

 ة للل ر ارس قرة ل ل و دإلضدفل ألضرقل ةدتلل عن قرلرلقي وةي:

 تمثلت: والتيأضرار قبل وقوع الزلزال  

 التنقيب العشواهي  •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 اضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل ارسعافي ووياب الرقابة  •

 :أضرار الناتجة بفعل الزلزال

 والتي تمثلت بانهيار جدران ضمن احد اضبنية 
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 موقع بيودة: -8

واحدة من قر  المجموعة الكلستتتية المتربعة في جبل الزاوية تقأل الى الجنوب الشتتترقي من قرية البارة تبعد عن  

البارة اثنين كيلو متر تضتتم مجموعة من البيوت والمدافن المتنوعة ويوجد فيها كنستتية ايضتتا وتتبأل لبارك البارة. 

ألضتترقل ةدتلل عن قرلرلقي    ل ل و دإلضتتدفلقرةتت تعرضتتا قرير ل رضعا قرضتترقل اضز قرلرلقي ة للل ر ارس  

 وةي:

 تمثلت: والتيأضرار قبل وقوع الزلزال  

 التنقيب العشواهي  •

 الزراعية:اضضرار الناتجة عن استصالو اضراضي  •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 اضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل ارسعافي •

 تكسير بعا الحجارة واستخدامها بالبناء الحديث  •

 :أضرار الناتجة بفعل الزلزال

 ال يوجد اضرار ملحو ة و اهرة
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 بارك جبل األعلى )قلب لوزة( والذي يضم:

 قرقبيزة( –الكفير  –لوزة  قلب)مواقأل 

 

 :قلب لوزة -9

جبل االعلى تمثل كنيسة الثالوث القدس تعود / كم شتماال وهي كنيستة راهعة تعتبر ل ل ة  50تبعد عن مدينة ادلب /

تعرضتتا  .ضواخر القرن الخامس الميالدي تتألف من ثالثة اروقة تمثل قصتتة العمارة الستتورية للعهد البيزنطي

 قرير ل رضعا قرضرقل اضز قرلرلقي ة للل ر ارس قرة ل ل و دإلضدفل ألضرقل ةدتلل عن قرلرلقي وةي:

 تمثلت: والتيأضرار قبل وقوع الزلزال  

 التنقيب العشواهي  •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 اضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل ارسعافي  •

   :أضرار الناتجة بفعل الزلزال

 تشققات في احد الجدران ناتجة عن االزاحة لبعا اضحجار
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 الكفير: -10

محاف ة ادلب قي القستتم الشتتمالي الغربي من المحاف ة ويبعد الموقأل حوالي خمستتين يقأل موقأل الكفير االثري في  

كيلو متر عن المدينة يقأل ضتتتمن بارك الجبل اضعلى )بارك قلب لوزة( البارك الستتتادس ويقستتتم هرا الموقأل الى  

 قسمين شرقي ووربي ضمن مكان معزول بين كتلتين جبليتين بعيد عن االستيطان البشري.

يميز الموقأل الكنيستتة التي تقأل بين القستتمين وهي رات صتتحن وحيد يضتتم بيما والحنية النصتتف كروية  واهم ما 

تعرضتتتتا قرير ل رضعا قرضتتتترقل اضز قرلرلقي ة للل ر ارس قرةتتتت ل ل   .مزودة بدعامات حجرية من الخارج

 ( و دإلضدفل ألضرقل ةدتلل عن قرلرلقي وةي: مكنكم مشدة ا قر يدل ر قرةد يل)

 تمثلت: والتيأضرار قبل وقوع الزلزال  

 التنقيب العشواهي  •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 اضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل ارسعافي •

 تكسير بعا الحجارة واستخدامها بالبناء الحديث  •

 :أضرار الناتجة بفعل الزلزال

 ازاحه بسيطة في احد الجدران

https://heritage-roots.com/HR/
http://tda-hpi.org/en
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Roots.com-Heritage 

hpi.org-tda 

20 

 

 

 

 

 

https://heritage-roots.com/HR/
http://tda-hpi.org/en


 
Roots.com-Heritage 

hpi.org-tda 

21 

 

 

 

 

 

 

https://heritage-roots.com/HR/
http://tda-hpi.org/en


 
Roots.com-Heritage 

hpi.org-tda 

22 

 

 

 

 

 

 

 

https://heritage-roots.com/HR/
http://tda-hpi.org/en


 
Roots.com-Heritage 

hpi.org-tda 

23 

 قرقبيزة: -11

تعرضتتا قرير ل   / كم فيها كنيستتتة ومعاصتتتر تعود  لى اواستتتط القرن الرابأل الميالدي50عن مدينة ادلب /  تبعد

( و دإلضتدفل ألضترقل ةدتلل  مكنكم مشتدة ا قر يدل ر قرةتد يلرضعا قرضترقل اضز قرلرلقي ة للل ر ارس قرةت ل ل )

 عن قرلرلقي وةي:

 تمثلت: والتيلزال  أضرار قبل وقوع الز

 التنقيب العشواهي  •

 اضضرار الناتجة عن استصالو اضراضي الزراعية  •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 اضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل ارسعافي •

 تكسير بعا الحجارة واستخدامها بالبناء الحديث  •

   :أضرار الناتجة بفعل الزلزال

 ملحو ة و اهرةال يوجد اضرار 

 

 

 

 

 

https://heritage-roots.com/HR/
http://tda-hpi.org/en
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 قرحا( والذي يضم:ا)ب بارك جبل باريشا

 (ديرقيتا -ديرونة  – باقرحامواقأل )

 

 :باقرحا -12

/ كم  وقد ادرجت 35ن ام عمراني مدهش على المنحدر الشتمالي لجبل باريشتا شتمال ورب مدينة  دلب بنحو / 

 .2011على الهحة التراث العالمي عام 

وتعد من القر  اضثرية المهمة التي انشتتهت في الكتلة اضثرية خالل العصتترين الروماني والبيزنطي. والعديد من 

مبتانيهتا اضثريتة بحتالتة جيتدة من الحف   ممتا يستتتتتاعتد على فهم طبيعتة التطور المعمتاري فيهتا خالل العصتتتتترين 

 الروماني والبيزنطي. 

/ ميالدية ويحيط به ستتور متهدم باستتتثناء بابه الضتتخم  161د عام /يعد معبد زوس بوموس اهم اوابدها الري شتتي

 مكنكم  تعرضتا قرير ل رضعا قرضترقل اضز قرلرلقي ة للل ر ارس قرةت ل ل )   بارضتافة  لى كنيستتين بازليكيتين

 ( و دإلضدفل ألضرقل ةدتلل عن قرلرلقي وةي:مشدة ا قر يدل ر قرةد يل

 تمثلت: والتيأضرار قبل وقوع الزلزال  

 التنقيب العشواهي  •

 اضضرار الناتجة عن استصالو اضراضي الزراعية  •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 اضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل ارسعافي  •

 :أضرار الناتجة بفعل الزلزال

 الحجارةتصدعات في بعا الجدران بسبب  زاحة بعا 

https://heritage-roots.com/HR/
http://tda-hpi.org/en
https://tda-hpi.org/ar/content/593/733/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%AD%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A
https://tda-hpi.org/ar/content/593/733/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%AD%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A
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 ديرونة: -13

م وقد 500يعود تاريى الموقأل  لى القرن الستتتادس الميالدي ويقأل شتتتمال ورب ادلب بعيدا" عن باقرحا بحوالي 

 م كواحد من المدن المنسية في الشمال السوري2011ادرج على الهحة التراث العالمي في عام 

الري يختلف عن الكنيستتتتة من حيث الطراز المعمار تتخر الكنيستتتتة واستتتتم الديرونية هي تصتتتتغير لكلمة الدير  

للعبادة حيث يحتوي ورف خاصتتة بالرهبان  نالتصتتميمم البازلكي ويتميز الدير بستتقفه الهرمي كما انه ليس مكا

  يطل الموقأل على ستتتهل انطاكيا وجبال اضمانوس ويضتتتم مباني وكناهس ديرية اضتتتافة لمقبرة ومدفن جماعي

( و دإلضتدفل دل ر قرةتد يل مكنكم مشتدة ا قر ي ل رضعا قرضترقل اضز قرلرلقي ة للل ر ارس قرةت ل ل )تعرضتا قرير

 ألضرقل ةدتلل عن قرلرلقي وةي:

 تمثلت: والتيأضرار قبل وقوع الزلزال  

 التنقيب العشواهي  •

 اضضرار الناتجة عن استصالو اضراضي الزراعية  •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 اضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل ارسعافي  •

 :أضرار الناتجة بفعل الزلزال

 ال يوجد اضرار ملحو ة و اهرة

https://heritage-roots.com/HR/
http://tda-hpi.org/en
https://tda-hpi.org/ar/content/593/743/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 دير قيتا: -14

تعرضتا قرير ل رضعا   / كناهس ومعاصتر زيت وفيالت3/ م من اوابدها /5مدينة مهجورة ازدهرت في القرن /

 قرة ل ل و دإلضدفل ألضرقل ةدتلل عن قرلرلقي وةي:قرضرقل اضز قرلرلقي ة للل ر ارس 

 تمثلت: والتيأضرار قبل وقوع الزلزال  

 التنقيب العشواهي  •

 الزراعية:اضضرار الناتجة عن استصالو اضراضي  •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 اضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل ارسعافي  •

 :أضرار الناتجة بفعل الزلزال

 ال يوجد اضرار ملحو ة و اهرة

 

 

 بارك جبل الوسطاني )فاسوق( والذي يضم:

 بنصرة( –كفر عقاب  –فاسوق مواقأل )

 

 فأسوق: -15

الوثنيتة العتاهتدة للقرن الثتاني الميالدي وفي الموقأل وهي قريتة اثريتة تعود للقرن اضول الميالدي فيهتا بعا اآلثتار   

تعرضا قرير ل رضعا قرضرقل اضز قرلرلقي ة للل ر ارس قرة ل ل و دإلضدفل    كنيستان تعودان للفترة البيزنطية

 ألضرقل ةدتلل عن قرلرلقي وةي:

 أضرار قبل وقوع الزلزال والتي تمثلت:

 التنقيب العشواهي  •

 اضضرار الناتجة عن استصالو اضراضي الزراعية  •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 اضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل ارسعافي •

 تكسير بعا الحجارة واستخدامها بالبناء الحديث  •

  :  أضرار الناتجة بفعل الزلزال

 ال يوجد اضرار ملحو ة و اهرة

https://heritage-roots.com/HR/
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 بنصرة: -16

موقأل “بنصترة  الري يشترف على وادي شتديد االنحدار ويوجد فيه كنيستتان متجاورتان وفيها العديد من المدافن  

تعرضتتتا قرير ل رضعا   .المحفورة بالصتتتخر والمنازل المتوستتتطة والمعاصتتتر ومع م ابنيتها مخربة والمغاور

د يل( و دإلضتتدفل ألضتترقل ةدتلل عن  قرضتترقل اضز قرلرلقي ة للل ر ارس قرةتت ل ل ) مكنكم مشتتدة ا قر يدل ر قرةتت 

 قرلرلقي وةي:

 تمثلت: والتيأضرار قبل وقوع الزلزال  

 التنقيب العشواهي  •

 اضضرار الناتجة عن استصالو اضراضي الزراعية •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 اضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل ارسعافي  •

   :أضرار الناتجة بفعل الزلزال

 ال يوجد اضرار ملحو ة و اهرة
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 كفر عقاب: -17

كم  ويعكس مشهدا  ثقافيا  راهعا  ويعود  26يقأل موقأل كفر عقاب اضثري في جبل الوسطاني ورب محاف ة  دلب بتت  

الفترة الكالستتتيكية التي تشتتتمل ويتميز الموقأل باتستتتاعه وبأبنيته المتنوعة من كناهس  تاريى بناء كفر عقاب  لى  

واديرة  لى جانب الدور الستتتكنية  كما يوجد فيه العديد من المدافن والمغارات والمعاصتتتر المحفورة بالصتتتخر.

ا من خالل الستتنوات العشتتر الماضتتية تعرا هرا الموقأل لشتتتى اعمال التنقيب والتخريب الممنهج بد 

 التنقيب اليدوي وانتهى باستخدام التركسات والجرافات واجهزة كشف المعادن الحديثة

لدرجة لم يتبقى منه ستو  جدار الكنستية في الطرف الجنوبي   %90ادت هر  العمليات الى اندثار الموقأل بنستبة  

ضعا قرضتتترقل اضز تعرضتتتا قرير ل ر وبناءان في الطرف الغربي قام بتأهيلها ستتتكان نازحون وستتتكنوا فيها.

 ( و دإلضدفل ألضرقل ةدتلل عن قرلرلقي وةي:قر يدل ر قرةد يل مكنكم مشدة ا  قرلرلقي ة للل ر ارس قرة ل ل )

 تمثلت: والتيأضرار قبل وقوع الزلزال  

 التنقيب العشواهي  •

 اضضرار الناتجة عن استصالو اضراضي الزراعية: •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 دخل ارسعافي اضرار ناتجة عن االهمال وعدم الت •

https://heritage-roots.com/HR/
http://tda-hpi.org/en
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 :أضرار الناتجة بفعل الزلزال

 ال يوجد اضرار ملحو ة و اهرة
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 يضم: والذيبارك جبل سمعان 

 سرجبلة( -كفر لوسين  –قاطورة  –رفادة  –الروم   ست - دير سمعانمواقأل )

 

 دير سمعان: -18

الستورية. وقد ستمي دير ستمعان نستبة للقديس والناستك   حلببالقرب من مدينة   ستوريافي   ديردير ثالنيستوس هو 

في جبل ستمعان تمتد منطقة اثرية تضتم دير ستمعان وكنيستة  م  389الري ولد عام   ستمعان العامودي -  الستوري

التي تعد من اروع الكناهس المستتيحية والتي كانت في احد الفترات قلعة حصتتينة  م  490ستتمعان التي بنيت عام  

دير ستتمعان بمنشتتوته ومبانيه قاهما حتى اليوم ويزور  الستتياو والمتدينين من مختلف   ومازالايام صتتالو الدين   

  انحاء العالم.

( و دإلضتدفل  مكنكم مشتدة ا قر يدل ر قرةتد يلتعرضتا قرير ل رضعا قرضترقل اضز قرلرلقي ة للل ر ارس قرةت ل ل )

 ألضرقل ةدتلل عن قرلرلقي وةي:

 

 تمثلت: والتيأضرار قبل وقوع الزلزال  

 :اعمال حربية وقصفاضضرار الناتجة عن  •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 اضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل ارسعافي  •

 :أضرار الناتجة بفعل الزلزال

سضق رهذق قري س  ا س قرضدزرلك قرغر لل وقرذي  شكز أح  أضالع قرمثمن قرمالط  عم د قري  س سمعدن. قةهلدل

 (تير ر قضرقل سمدت) 2016أن تعرض ر ضرل ة للل اصف سد ق عدم 

 

   

 

 

https://heritage-roots.com/HR/
http://tda-hpi.org/en
https://tda-hpi.org/ar/content/615/647/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A-16-06-2016
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 قبر "ايزودوتس" وكنيسة "ست الروم"   -19

قبر "ايزودوتس" م لف من عمودين تربطهمتا من اضعلى نجفتة وقتد قتامتا فوق مقبرة محفورة في الصتتتتتخر تحتت 

اضرا حيث ينزل  ليهما بدرج  العمودان مربعا الشتكل وارتفاع كل واحد منهما اكثر من خمستة امتار وقد ُكتب  

 باليونانية  اسطرعلى النجفة العلوية اربعة 

تعرضتا   و  بعا احجار الجدران القريبة من الكنيستة الصتغيرة الواقعة  لى الشتماللم يبا من الدير اليوم ست 

( و دإلضتدفل ألضترقل  مكنكم مشتدة ا قر يدل ر قرةتد يلقرير ل رضعا قرضترقل اضز قرلرلقي ة للل ر ارس قرةت ل ل )

 :ةدتلل عن قرلرلقي وةي

 تمثلت: والتيأضرار قبل وقوع الزلزال  

 التنقيب العشواهي  •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 اضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل ارسعافي  •

   :أضرار الناتجة بفعل الزلزال

 ال يوجد اضرار ملحو ة و اهرة

https://heritage-roots.com/HR/
http://tda-hpi.org/en
https://tda-hpi.org/ar/content/593/737/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85
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 رفادة: -20

قريتتة اثريتتة تقتتأل ضتتمن مجموعتتة "القتتر  المنستتية" شتتمال وتترب "حلتتب"  وتضتتم مجموعتتة خراهتتب لتتدور 

 ستتتكنية تعتتتود بمجملهتتتا  لتتتى العصتتتر الرومتتتاني  حتتتاف  الكثيتتتر منهتتتا علتتتى شتتتكله العتتتام حتتتتى اليتتتوم.

بب وحتتتول استتتم الموقتتتأل: "رفتتتادة" بالستتتريانية تعنتتتي "القبتتتان" او "الزاحتتتف" او "الستتتاهل"  وال يُعتتترف ستتت 

تستتمية القريتتة بهتترا االستتم. لقتتد وصتتفها الرحالتتة بتتاتلر بأنهتتا "اضروع بتتين جميتتأل المتتدن الصتتغيرة المقفتترة 

فتتي هتتر  المنطقتتة متتن التتتالل  امتتا الرحالتتة تشتتالنكو علتتى انهتتا " القريتتة االرستتتقراطية..... للمتتالكين الكبتتار 

 مكتتنكم مشتتدة ا قرةتت ل ل ) تعرضتتا قرير تتل رتتضعا قرضتترقل اضتتز قرلرتتلقي ة للتتل ر اتترس المتكبتترين".

 ( و دإلضدفل ألضرقل ةدتلل عن قرلرلقي وةي:قر يدل ر قرةد يل

 تمثلت: والتيأضرار قبل وقوع الزلزال  

 التنقيب العشواهي  •

 الزراعية:اضضرار الناتجة عن استصالو اضراضي  •

https://heritage-roots.com/HR/
http://tda-hpi.org/en
https://tda-hpi.org/ar/content/593/731/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-2021
https://tda-hpi.org/ar/content/593/731/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-2021
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 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 اضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل ارسعافي  •

 :أضرار الناتجة بفعل الزلزال

 ال يوجد اضرار ملحو ة و اهرة

 

 

 

https://heritage-roots.com/HR/
http://tda-hpi.org/en
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 قاطورة: -21

تقأل في قرية "القاطورة" ضتمن الريف الشتمالي الغربي لمدينة "حلب" موقأل اثري يتميز بوثار  البديعة التي تضتم 

 مدافن رومانية ومباٍن مدنية ودينية.

"القاطورة" تعني بالستريانية "الصتخرة" وربما ستميت برلك نستبة  لى الصتخرة الهاهلة الموجودة  لى الغرب من 

القريتة في الطريا الم ديتة  لى قريتة "زرزيتتا" اضثريتة المجتاورة  التي تضتتتتتم المتدافن المهمتة وتشتتتتتكتل المكتان 

بمتدافنهتا العتامتة التي تعود بتتاريخهتا  لى الفترة الرومتانيتة وتحتديتدا   لى القرنين الثتاني  المنخفا في القريتة وتتميز  

تعرضتتا قرير ل رضعا قرضتترقل اضز قرلرلقي ة للل ر ارس    والثالث للميالد  ضتتافة  لى دور الستتكن والفيالت

 ( و دإلضدفل ألضرقل ةدتلل عن قرلرلقي وةي:د يل مكنكم مشدة ا قر يدل ر قرةقرة ل ل )

 تمثلت: والتيأضرار قبل وقوع الزلزال  

 التنقيب العشواهي  •

 الزراعية:اضضرار الناتجة عن استصالو اضراضي  •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 اضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل ارسعافي  •

 :أضرار الناتجة بفعل الزلزال

 ال يوجد اضرار ملحو ة و اهرة

 

 

https://heritage-roots.com/HR/
http://tda-hpi.org/en
https://tda-hpi.org/ar/content/593/730/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84-2021
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 كفرلوسين -22

كم. ليستت بعيدة عن  5يقأل موقأل كفرلوستين في اقصتى شتمال مدينة ادلب في جبل الحلقة شتمال ورب دانا بتتتتتت 

م. يعود الموقأل للفترة البيزنطية ويحوي العديد من 500كم من باب الهوا وشتترقي قرية كفر لوستتين ب 3الحدود

لرلقي ة للتل ر ارس قرةتتتت ل تل  تعرضتتتتا قرير تل رضعا قرضتتتترقل اضتز قرالمبتاني واهمهتا برج القريتة االثريتة   

 و دإلضدفل ألضرقل ةدتلل عن قرلرلقي وةي:

 أضرار قبل وقوع الزلزال والتي تمثلت:

 التنقيب العشواهي  •

 الزراعية:اضضرار الناتجة عن استصالو اضراضي  •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 اضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل ارسعافي  •

 :أضرار الناتجة بفعل الزلزال

 انهيار في احد جدران الكنيسة 

 

 

 :سرجبلة -23

سترجبلة موقأل اثري واستمه مشتتا من الستريانية ويعني امير الكال ويغلب ال ن على ان االستم يشتير  لى المعنى  

كم  5المنطقة القريبة من باب الهو  في التالل الجبلية على بعد الحقيقي للموقأل حيث اضرا الخصتتتبة  تقأل في 

  كم باتجا  الشمال الغربي عن )الدانا( 6باتجا  الشرق والشمال الشرقي من المعبر الحدودي باب الهو  وتبعد 

وتعتبر   يعود هترا الموقأل بتتاريخته  لى الفترة الرومتانيتة البيزنطيتة كمتا تشتتتتتير الكتتابتات الموجودة على بعا  ثتار 

تعرضتا قرير ل رضعا قرضترقل اضز  سترجبلة من المدافن الكبيرة في المنطقة حيث تضتم ابنية متعددة ومتنوعة.

 قرلرلقي ة للل ر ارس قرة ل ل و دإلضدفل ألضرقل ةدتلل عن قرلرلقي وةي:

https://heritage-roots.com/HR/
http://tda-hpi.org/en
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 تمثلت: والتيأضرار قبل وقوع الزلزال  

 التنقيب العشواهي  •

 اضضرار الناتجة عن استصالو اضراضي الزراعية  •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 اضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل ارسعافي  •

 :أضرار الناتجة بفعل الزلزال

 ال يوجد اضرار ملحو ة و اهرة

 

 

 

 

 

 

 

 حارم:قلعة  -24

قرشتتدم ل ع ا قلتعدع  يدلس قر مةتتلن م رق  عن مةتت    ألض من أ رز مد  ملل م  نل "حدلم" ا ع هد قإلستتالملل 

قرم  نل ضتمن تز أرري قطتاندعي ماع ل  درصت رذ و رك في م اس قست رقتللي ةدم  شتر  ع ا سته ي "قرعمق" 

تعرضتا قري عل رضعا قرضترقل اضز   ."قر صتضل و  اكم  درار  قر قطت ل  لن "ح  " و"أةادالد" و" لا قرمي س

 س قرة ل ل و دإلضدفل ألضرقل ةدتلل عن قرلرلقي وةي:قرلرلقي ة للل ر ار

 تمثلت: والتيأضرار قبل وقوع الزلزال  

 التنقيب العشواهي  •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

اضتتتتترار نتاتجتة عن االهمتال وعتدم التتدختل ارستتتتتعتافي ادت النهيتار بعا الجتدران وتخريتب بعا  •

 اضساسات

 :الزلزالأضرار الناتجة بفعل  

انهيار اجزاء في الجدران اضمامية وانهيار في الستقف في القستم الداخلي وكرلك انهيار بعا الجدران وهي 

 بحاجة لتدخل عاجل

https://heritage-roots.com/HR/
http://tda-hpi.org/en
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 مسجد البردقلي: -25

المستتتتجد االثري الواقأل في قرية البردقلي شتتتتمال محاف ة  دلب وعلى مقربة من منطقة باب الهو  وفي منطقة 

تعرضتتتا   / كم2كم و لى الغرب من مدينة الدانا بنحو /  35صتتتخرية محصتتتنة و لى شتتتمال مدينة  دلب بنحو  

( و دإلضدفل ألضرقل   مكنكم مشدة ا قر يدل ر قرةد يلقرم اس رضعا قرضرقل اضز قرلرلقي ة للل ر ارس قرة ل ل )

 ةدتلل عن قرلرلقي وةي:

 تمثلت: والتيالقسم األول أضرار قبل وقوع الزلزال 

 التنقيب العشواهي  •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 اضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل ارسعافي  •

 :أضرار الناتجة بفعل الزلزال

 وجود انهيار في الجدران وكرلك تأثر القناطر الحجرية بفعل الزلزال مما اد  ضزاحه بعا الحجارة 

https://heritage-roots.com/HR/
http://tda-hpi.org/en
https://tda-hpi.org/ar/content/593/757/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%82%D9%84%D9%8A
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القريتة الصتتتتتغيرة  لى القرن الثتاني الميالدي حيتث كتانتت  نتراك بلتدة صتتتتتغيرة  ويعود تتاريى  ثتار البرد قلي تلتك  

 /م164مسكونة كما يدل على رلك المدفن الموجود فيها والم رخ بالعام /

https://heritage-roots.com/HR/
http://tda-hpi.org/en
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 :عرشين -26

تتربأل عرشتين على مرتفأل جبلي وربي حربنوش وشتمال كفربني. الى الجنوب الغربي من مدينة معرتمصترين.  

اثري يرقى  لى الفترة الرومتانيتة البيزنطيتة لم يبا من ابنيتهتا ستتتتتو  فيال بطتابقين. ترقى  لى القرن  وهو موقأل  

الخامس الميالدي وفيها كنيستتتتة بازليكية الطراز لم يبا منها ستتتتو  حنيتها الجميلة ترقي الى القرن الستتتتادس 

 الميالدي.

ركام الحجارة الكبيرة التي تعرضتتتت لموجه  ماتزال هناك بقايا جدران قاهمة وبعا تيجان اعمدة وزخارف بين

كبيرة من التخريب والتجريف بحثا عن كنوز مخبأة وقد ال ير  النا ر شتتيها يستتتحا الركر للوهلة اضولى لكثرة  

  الحفر والتنقيتب العشتتتتتواهي لكن يمكن ان ير  انمورجتا راهعتا للقريتة الستتتتتوريتة في العهتد الرومتاني البيزنطي

ضتترقل اضز قرلرلقي ة للل ر ارس قرةتت ل ل و دإلضتتدفل ألضتترقل ةدتلل عن قرلرلقي  تعرضتتا قرير ل رضعا قر

 وةي:

 تمثلت: والتيأضرار قبل وقوع الزلزال  

 التنقيب العشواهي  •

 اضضرار الناتجة عن استصالو اضراضي الزراعية •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 اضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل ارسعافي  •

 :أضرار الناتجة بفعل الزلزال

 ال يوجد اضرار ملحو ة و اهرة

 

https://heritage-roots.com/HR/
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 بانقوسا: -27

يعد دير بانقوستتا المعروف باستتم قصتتر البنات من اهم اآلثار الموجودة في الموقأل ويرقى ديربانقوستتا  لى القرن  

م ويقأل على قمة التل الموجود في الجهة الشتتتتمالية الغربية من الموقأل ويضتتتتم اجزاء من جدران واستتتتس   4-5

 مصلى رهباني ودار الشهداء محفورة بالصخر 

مدينتة اثرية يعود تاريخهتا  لى العهتد الروماني حستتتتتب ما دلت عليته اآلثار التي عثر عليهتا في الموقأل وما حملتته 

 للفترة الزمنية التي نشأت فيها.من كتابات ورسومات ت رخ  

يعود تاريى الكنيستة الشتمالية  لى القرن الرابأل الميالدي وتعد من اواهل الكناهس البازلكية في ستورية ولم يبا من 

تعرضتا قرير ل رضعا قرضترقل     معالمها ستو  الواجهة الجنوبية وقستم من الواجهة الشتمالية والغربية وحنيتها

 رس قرة ل ل و دإلضدفل ألضرقل ةدتلل عن قرلرلقي وةي:اضز قرلرلقي ة للل ر ا

 تمثلت: والتيأضرار قبل وقوع الزلزال  

 التنقيب العشواهي  •

 اضضرار الناتجة عن استصالو اضراضي الزراعية  •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 اضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل ارسعافي  •

   :أضرار الناتجة بفعل الزلزال

 ال يوجد اضرار ملحو ة و اهرة

 

https://heritage-roots.com/HR/
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 دير ماردنيال: -28

كم شتتمال مدينة   40يقأل دير “مار دانيال   لى الشتتمال الغربي من مدينة ستترمدا وجنوب ستتهل الدانا وعلى بعد  

حلب  وهو اشتتتبه بقلعة مشتتتيدة وستتتط الجبل  ويعود الدير للقرن   – دلب على ستتتفب جبلي بمحاراة طريا حارم  

حيط بها الجبال  وال يزال محاف ا  الستادس الميالدي  حيث شتيد  الرهبان ليشترف على الستهول المجاورة التي ت

على شتتكله العام ليكون اجمل اديرة المنطقة  ويطلا عليه استتم “البريج  وهو استتم مشتتتا على الغالب من شتتكله 

https://heritage-roots.com/HR/
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تعرضتتا قرير ل    وموقعه الري يشتتبه برج المراقبة او نستتبة لبرج الناستتك الري هو احد اجزاء الدير اضستتاستتية

( و دإلضتدفل ألضترقل ةدتلل  مكنكم مشتدة ا قر يدل ر قرةتد يلل ر ارس قرةت ل ل )رضعا قرضترقل اضز قرلرلقي ة لل

 عن قرلرلقي وةي:

 تمثلت: والتيأضرار قبل وقوع الزلزال  

 التنقيب العشواهي  •

 اضضرار الناتجة عن استصالو اضراضي الزراعية  •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 اضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل ارسعافي  •

 :أضرار الناتجة بفعل الزلزال

 ال يوجد اضرار ملحو ة و اهرة

 

 دير دردورين:   -29

يقأل هرا الدير مأل بقايا مدافن ونواويس رومانية بارضتتافة  لى بعا استتس اضبنية وصتتهاريج الماء المنقورة في 

/ كم وكان 3عنها مسافة /الصتخر ومعاصر الزيتون المنتشرة في ارجاء الدير في شمال شرق بلدة كفروما ويبعد  

يوجد عدة اديرة تنتشتر بين افاميا وانطاكية وتعود رهاستة هر  اضديرة  لى دير باستوس ركر منها دير دورن )اي 

تعرضتا قرير ل رضعا قرضترقل اضز قرلرلقي ة للل ر ارس قرةت ل ل و دإلضتدفل ألضترقل ةدتلل  دردورين اليوم(.

 عن قرلرلقي وةي:

 تمثلت: والتيأضرار قبل وقوع الزلزال  

https://heritage-roots.com/HR/
http://tda-hpi.org/en
https://tda-hpi.org/ar/content/593/744/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84
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 التنقيب العشواهي  •

 اضضرار الناتجة عن استصالو اضراضي الزراعية  •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 اضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل ارسعافي  •

   :أضرار الناتجة بفعل الزلزال

 ال يوجد اضرار ملحو ة و اهرة

 

 الشغور:قلعة  -30

/ مترا  عن ستتتطب البحر تقأل قلعة 378بين الجبال العالية بين الميا  والينابيأل والمغاور والكهوف  وعلى ارتفاع /

/ كيلومترات  لى الشتتمال الغربي من مدينة "جستتر الشتتغور"  و لى الغرب من 10بكاس" على بُعد / -"الشتتغور

عرضا قري عل رضعا قرضرقل اضز قرلرلقي ة للل ر ارس ت ./ كم65/ كم  وعن "الالرقية " شرقا  /60" دلب" بتتت/

 ( و دإلضدفل ألضرقل ةدتلل عن قرلرلقي وةي: مكنكم مشدة ا قر يدل ر قرةد يلقرة ل ل )

 تمثلت: والتيأضرار قبل وقوع الزلزال  

 التنقيب العشواهي  •

 اضرار ناتجة عن التغيرات في الطقس  •

 اضرار ناتجة عن االهمال وعدم التدخل ارسعافي  •

   :أضرار الناتجة بفعل الزلزال

 بعا الجدران مما نتج عنه تصدع في بعا الجدران وازاحةانهيار بعا الحجارة 

 

https://heritage-roots.com/HR/
http://tda-hpi.org/en
https://tda-hpi.org/ar/content/614/625/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%88%D8%B1
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هناك العديد من القر  والمواقأل االثرية التي تحوي العديد من المباني التاريخية في شتتتمال ورب ستتتورية والتي 

تحتاج الى مزيد من الوقت والموارد للقيام بزيارتها وتوثيا االضترار التي تعرضتت لها وبعا المواقأل التي هي 

 خراب شتمس  كالوتا  برج حيدر  كفر نبو  براديضتم:   ي)براد( والر بارك جبل ستمعانعلى مرمى الن ر مثل 

ولكن يتعرر الوصتول اليها لتوثيا االضترار   شتيى ستليمان  قر  باطوطة   ستنخار بارك )ستنخار( والري يضتم:و

 التي تعرضت لها.

ستتيقوم فريا التوثيا بزيارات متكررة ودورية لتوثيا االضتترار في المواقأل المهمة وتقديم تقارير اكثر تفصتتيال  

 لحاالت الضرر وطرق التدخل الطارئ التي ممكن القيام بها لحماية هر  المواقأل والمباني من االنهيار التام 

 

 

 

 فريا العمل:

 الثقافي السوري مركز حماية التراث -م. عبد الرحمن اليحيى 

 جرور التراث –خالد حياتله  . 

 

 

 

 منسق مبادرة حماية التراث 

 آ. خالد حياتله 
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