
 

 مشروع إعادة تأهٌل المشفى الفرنسً 
 :لمحة تارٌخٌة

أنعدمت وسائل االتصال بٌنها وبٌن ,على مدى قرون دام فٌها االحتالل العثمانً للمنطقة العربٌة

ما حولها من الحضارات الى ان بداء ٌعود الٌها تدرٌجٌا وتسللت الحضارة االوربٌة الى الدولة 

وقد تم هذا التسلسل ,العثمانٌة فً نهاٌة القرن الثامن عشر وعاد االحتكاك مع المجتمع العربً 

عبر عدة طرق منها الدبلوماسٌن االوربٌٌن كسفراء فً استنبول ومنها الجالٌات التجارٌة 

ومن قنوات التواصل والتعارف بٌن ,االوربٌة والسٌلح اللذٌن كثر توافدهم على هذه البقاع 

الحضارتٌن البعثات التبشٌرٌة التً بدات عملها منذ القرن السابع عشر فً االواسط المسٌحٌة 

وقد جاءت هذه البعثات التبشٌرٌة على ,وكان لها اثر هام فً نشر الثقافة العربٌة فً صفوفهم 

والتً (أخوٌة العازرٌن)شكل ارسالٌات من دول أوربٌة مختلفة وكان منها ارسالٌة العازرٌٌن 

  .جاءت من فرنسا

 . وقد نشط عمل هذه االرسالٌة فً سورٌا بعد منتصف القرن التاسع عشر

 كما ٌظهر ذلك من اللوح 1904 م افتتح عام 1898والمشفى الفرنسً الذي بوشر ببنائه عام 

التأسٌسً فً دمشق كان واحد من نتاج العاذرٌٌن فً تلك الفترة فقد اطلقت على المشفى اسم 

 القدٌس لوٌس وذلك تٌمنا بذلك الملك القدٌس 



القصاع مقابل )اختٌر مكان اقامة المشفى وقف ألرض االسطوانً تقع فً منطقة بساتٌن الزٌنٌة 

 (مشفى االنجلٌزي

حٌث اعتبر انذاك ثانً مبنى بهذه االهمٌة فً المنطقة بعد المشفى االنجلٌزي وساهم على غرار 

 المشفى االنجلٌزي فً تحسٌن المنطقة وتشجٌع العمران فٌها 

 :الوصف العام 

 عام على بناء المشفى الفرنسً ورغم التغٌرات العدٌدة التً طرأت علٌه إال 106رغم مرور 

أن الناظر الٌوم ٌشعر بروح القدٌم تنبعث من أرجائه رغم االحاطة الصاخبة التً تشكل الخلفٌة 

 الحالٌة له

فتوسع المشفى فً قلب القصاع تلك المنطقة التً تعتبر الٌوم من أكثر المناطق السكنٌة ازدحاما 

 بما تحتوٌه من شوارع مكتظة بالسٌارات والمحالت التجارٌة والمشاة 

لم ٌغٌر من طابعه الخاص الذي ٌبدأ بالجدران الحجرٌة وٌنتهً بالقبة المركزٌة مارا بالعقود 

الحجرٌة فوق النوافذ واالبواب  واألعمدة واألدراج واألسقف الجملونٌة إلى ماهناك من تفاصٌل 

 إلخ..كالبالط واألبواب والنوافذ 

وهذا الموقع ٌلعب دورا معاكسا لما لعبه فً الماضً فبٌنما تمٌز المشفى أبان افتتاحه بجمال 

الموقع ونقاء هوائه ومائه نراه الٌوم قد تحول إلى مصدر للتلوث والضجٌج ولكن ابتعاد البناء 

 المخصص إلقامة المرضى عن محٌط األرض قد خفف من هذا التأثٌر السلبً

مر المشفى بمراحل مختلفة تنوعت أثنائه التغٌرات واالضافات الى ان وصل إلى ماهو علٌه 

الٌوم ولتحدٌد الشكل الذي كان علٌه فً الماضً تم اللجوء إلى الوصف العقاري الذي ٌعود إلى 

 عمارة أقصاب قصاع األرض وقف بنً االسطوانً عقار بناؤه حجر واسمنت – م 1929عام 

 .ولبن



 :الوصف العقاري للبناء

  أقسام األول مؤلف من طابقٌن 4ٌحتوي على 

 أبواب من حدٌد وغرفتٌن للسكن وبئر ماء وبٌت للخالء 3السفلً مؤلف من مدخل مسقوف من 

 غرف للسكن وممشى ممحاط بدرابزٌن حدٌد 3ودرج من خشب ٌصعد منه لألول مؤلف من 

 الثانً مؤلف من طابقٌن 

 غرف مستعمالت صٌدلٌة وبئر ما وبٌت للخالء 3 غرف للسكن و7السفلً من مؤلف من 

 غرف للسكن وممشى محاط بدرابزون 7ودرج من حجر ٌصعد منه للطابق العلوي المؤلف من 

 غرفة للسكن 16خشب القسم الثالث مؤلف من طابقٌن السفلً مؤلف من قبوٌن أرضٌٌن و

وصالونٌن للمرضى ومطبخ وبٌت خالء وصوفا ودرج حجر ٌصعد منه  للطابق العلوي ومعبد 

 غرفة للسكن وصالونٌن للمرضى ومطخ وصواف 16للصالة والطابق العلوي مؤلف من 

 ودرج من خشب ٌصعد منه لسطح العقار وممشى محاط بدرازٌن حدٌد

القسم الرابع ٌحتوي على بٌت غسل ومنشر وغرفتٌن صغٌرتٌن وغرفتٌن أٌضا للطٌور وغرفة 

للسكن وفوقها غرفتٌن للسكن ٌصعد إلٌها بدرج امامها ممشى محاط بدرابزٌن حدٌد وبئر ماء 

 . أشجارعنب وشجرتٌن فستق5وجنبه مغروسة 

 ادارة تجارٌة مستعملة مشفى بنائها من حجر واسمنت مسلح مؤفة من مراب وبلكونة 1984-

 .وفسحة سماوٌة مشجرة بها بحرة وهً سبعة ابنٌة طابقٌة واالوصاف مفصلة بمحضر التخوم 

 2م9203المساحة النهائٌة بعد الحذف واالضافات -

 . م1929تم تسجٌل هذا العقار على اسم وقف راهبات المحبة العازرٌٌن -

حٌث اصدر السلطان 1904ٌعتبر مشفى الفرنسً من أقدم مشافً دمشق والذي ٌعود الى سنة 

لٌكن معلوماً لدٌكم عندما تستلمون توقٌعً "العثمانً عبد  الحمٌد خان مرسوما بذلك جاء فٌه 

قد طلبن السماح لهّن ببناء " راهبات المحبة"باسم  الملكً أّن الراهبات الفرنسٌات المعروفات

مستشفى ألجل فقراء دمشق 



 

 1929المخطط العقاري لعام 



 

 :دراسة الحركة

إن التوسع الكبٌر الذي شهدته المشفى ترافق مع محاوالت لتطوٌر طرق االتصال بٌن كتلها 

 .المختلفة الشاقولٌة منها واالفقٌة لتغطً نتائج التوسع من كتل متفرقة او طوابق جدٌدة

فالتوسع االفقً الحاصل ال ٌزال اثره واضح فً خلق فراغات مكشوفة وممرات بٌن معظم 

اما الحركة الشاقولٌة فقد تم تداركها بتركٌب مجموعة .الكتل رغم بعض المحاوالت لتغطٌتها 

 .من المصاعد اثنان للعملٌات وثالث لقسم التولٌد والمخابرإضافة الى االدراج الموجودة سابقا 

إدى الى خلق اشكال من (باالرتفاع وبتارٌخ االنشاء)إن عملٌة االتصال بٌن المبانً المختلفة 

 .الرامبات واالدراج التً حلت مشكلة فرق المنسوب

 

 

 مخطط تحلٌل الحركة                                       

 



 



 :تحلٌل النقط السلبٌة للوضع الراهن 

 اشغال المساحةالمحصورة خلف البناء كمواقف للسٌارات-

تجمع المداخل بمدخل مشترك للعٌادات والمشفى إضافة للمدخل االسعاف على الشارع -

 الرئٌسً

 تعدد مراحل بناءه والذي ادى الى وجود فرق فً المنسوب بٌن االقسام القدٌمة والمضافة-

 

 :النقاط االٌجابٌة للوضع الراهن

التناظر الواضح فً المبنى ككل وفً جمٌع واجهاته  ساعد على خلق اربعة افنٌة داخلٌة -

 .مشجرة

 .االٌقاع فً الواجهات جمٌعاحٌث نالحظ تناوب فتحات الشبابٌك وفق منظومة معٌنة-

 .مدامٌك الحجر االفقٌة إضافة الى االطارٌف الحجرٌة اعطت للمبنى عظمة وشموخ-

 

 

 

 



 

  8300مساحة االرض 

مساحة المخصصة 

للبناء مع التوسعة 

 2م3500

المساحة المخصصة 

للجزء القدٌم "للبناء 

 2م1200"

المساحة الطابقٌة للبناء   

 2م7730

ٌقع المشروع فً منطقة 

القصاع على الشارع 

الرئٌسً المؤدي الى 

 .ساحة التحرٌر

 .2م4980المساحة المخصصة للبناء للوضع المقترح

 2  م13120المساحة الطابقٌةللبناء

 .المشروع هو طرح جدٌد لمشفى الفرنسً وذلك من نقاط القوة فً تصمٌمه القدٌم بشكل حدٌث 

 



 :    برنامج المشروع 

 :قسم االقامة :اوال 

                         2م18غرفة اقامة المرضى  

                                2م15غرفة الفحص    

                           2م15غرفة الممرضات 

  ركن انتظار 

 خدمات 

 :قسم االشعة:ثانٌا

                           ً2م30التصوٌر الشعاع 

                                 2م10غرفة مظلمة 

                          2 م18جمع ملفات وتحكم 

 انتظار 

  استعالمات 

 ارتداء مالبس وخدمات صحٌة 

 :قسم العملٌات:ثالثا

                                2م35صالة العملٌات 

                                   2م15غرفة إنعاش 

                                   2م9غرفة تخدٌر  

                      2م9غرفة االدوات والمشالح 

                                  2م8غسٌل وتعقٌم 

              ً2م15خلع وستراحة الفرٌق الجراح 

                       2م9مخزن االدوات المعقمة 

 :قسم العناٌة المشددة:رابعا

                     2م30غرف العناٌة المشددة 

                             2م9غرفة المراقبة 

               2م8غرفة االداوات  والخدمات 

 :قسم المخابر والتحالٌل:خامسا

  2م45            (بول,امصال,بكترٌا,دم)مخابر 

                                          2م18تعقٌم 



                      2م9فحص واختبار عٌنات 

 انتظار وسكرتارٌة 

 :قسم العٌادات الخارجٌة:سادسا

                              2م10غرفة استشارة 

                                 2م12غرفة فحص 

                            2م9غرفة ادوات طبٌة 

 دورات مٌاه ومطبخ 

 سكرتارٌة وانتظار 

 :قسم االسعاف والطوارى:سابعا

                  2م36غرفتً اسعاف مع الخدمات 

                                   2م15غرفة نقاالت 

                          2م20غرفة طبٌب مسعف 

 استقبال واستعالمات 

 انتظار 

 :قسم الخدمات العامة:ثامنا

 مراب سٌارات تحت االرض 

 خدمات ملحقة بالمراب 

                                    2م60قسم التعقٌم 

                                      2م150المطبخ 

 2 م100.                              قسم الغسٌل 

                       2م80قسم المشرحة والبراد 

                                2م65قسم الغازات 

 :قسم الوالدة:تاسعا

                                   2م25غرف التولٌد 

 2م15غسٌل وتطهٌر                         +تعقٌم 

               2م5مخزن االدوات النظٌفة والمعقمة 

                          2م5مخزن االدوات الملوثة 

                   2م20غرفة االطباء والممرضات 

 خدمات صحٌة 

 :قسم الحاضنات:عاشرا



                               2م24صالة الحاضنات 

                                   2م20غرفة مراقبة 

                     2م4غرفة خدمات وادوات طبٌة 

 :بنك الدم

 غرفة سحب الدم 

  مخزن الدم 

 مخبردم 

 غرفة الطبٌب المشرف 

 غرفة الممرضة 

 

 :القسم االداري

                      2م20غرفة المدٌر 

           2م15غرفة الراهبة المشرفة 

                   2م15غرفة المحاسبة 

                          2م10االرشٌف 

                      2م10االستعالمات 

 



 

 



 


