
























 القنصلية الهولندية في حلب أربعمئة عام على إقامة

م على إنشاء القنصليةأحيت السفارة الملكية الهولندية في دمشق بالتعاون مع القنصلية الهولندية في حلب مناسبة مرور أربعمئة عا               

في حلب أسبوعاً من النشاطات والبرامج التي تعطي لمحة واضحة عن القنصلية وأعمالها ودورها في مجاالت إنسانية واجتماعيـة

افتتحت بمعرض قدمه الباحث القنصل حسين عصمت المدرس حول تاريخ هذه القنصلية، وذلك بالتعاون مـع الباحـث. وسياسية

 .  سالمونالفرنسي أوليفيه

 وبعض السادة المطارنة، كما الربان صليبا صليبا،، يرافقه مار غريغوريوس يوحنا ابراهيمحضر المعرض نيافة راعي األبرشية 

حضرت خصيصاً من دمشق سعادة السيدة ديزيري بونيس سفيرة المملكة الهولندية في دمشق، والدكتور نيقوالوس فان دان سفير 

دونيسيا، ونائب رئيس المكتب التنفيذي السيد عبدالقادر جزماتي، والسيد رئيس الجامعة الدكتور محمد نزار المملكة الهولندية في أن

عقيل، واألستاذ كامل قطان مدير الثقافة في حلب، وأعضاء السلك الدبلوماسي، مع عدد كبير من المهتمين بشؤون العالقات 

 وقد استطاع الصديق الباحث حسين المدرس أن يجسد في هذا المعرض .28/10/2007األحد السورية الهولندية، وذلك مساء يوم 

وفي . ، وهي أول قنصلية هولندية تؤسس/1607/العالقات التاريخية التي ربطت سورية بهولندا بعد تأسيس القنصلية سنة 

 خالل التعاون الجاد المعرض صور ولوحات تتحدث عن العالقات التجارية بصورة خاصة، وتؤكد على عمق هذه العالقات من

ويبقى الباحث المدرس من كبار المهتمين بشؤون التراث السوري عامة، والحلبي خاصة، بل أصبح مرجعاً مهماً في . بين البلدين

 .هذا المجال
 
 



 ة في لوحاتديتاريخ القنصلية الهولن

التشكيلية معرض تصوير ضوئي للفنان القنصل  افتتح في فندق شهباء الشام ضمن صالة بالد الشام للفنون
 وذلك بالتعاون 2007-  1607مدينة حلب ما بين عام   في الهولنديةحسين المدرس يدور حول تاريخ القنصلية

 سالمون فيهيولأمع الباحث الفرنسي 

ومطبوعة طباعة حجرية وخرائط هولندية تعود إلى القرن  وحوى المعرض نسخًا عن صور قديمة ورسوم محفورة
لعالقات بين هولندا وحلب أثناء الفترة مجموعته الخاصة وتحكي عن بداية ا السابع عشر وهي تعود إلى

تاريخ تأسيس  واالتصاالت الدبلوماسية األولى والتوسع االقتصادي لهولندا في البحر المتوسط وعن العثمانية
 باإلضافة إلى العالقات الثقافية من .حلب القنصليات الهولندية في هذه المنطقة وتنظيم التجارة من وإلى

 وعقب هذا المعرض أقيم حفل استقبال حضرته سفيرة .والرحالة الهولنديين خالل أعمال الباحثين والفنانين
  .في دمشق هولندا

  من الحضور  حشد من الناس أثناء الحفل
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