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 ـ وفي البدء كلمة :  1
 ( .  28بسم اهلل الرحمن الرحيم : ) وكانوا ينحتون من الجبال بيوتًا آمنين ( ، ) الحجر : 

هكذا بدأ اإلنسان يبحث  نثن مث وه لثم يحميثم مثن البثرد والحثر ومثن الوحثوط ، وبثدأ يعثور مسثكنم ب ثد أن 
يت ناعحات السحاب لت انق السماء ، لكنها لم سكن الكهوف ، وتعورت مواد البناء ، وتعاولت األبنية ، ودن

 تصمد أمام الكوار  العبي ية .
لقد سكن اإلنسان في القلمون في نصور ما قبل التاريخ ، ومنذ أكثر مثن مليثون سثنة ، فثي منعقثة تسثم  

 [ . 4يبرود إحده مدن القلمون ] 
 ثثة المنثثاح وهثثا الميثثاب أر ثثم ابثثن إن المصثثدر الثثرليع لم يهثثة أهثثل القلمثثون منثثذ القثثدم اليرانثثة ، لكثثن عبي

لث  كثل بلثد يجثد  لث  ليبيثا ،واد لث  دول الالثيب ال ربثي واد القلمون إل  أن يهاجر علبثًا للثيرق إلث  األمثريكيتين ، واد
 [ .  8فيم مصدرًا لل مل . إذ إن ابن القلمون أتقن مهن البناء كافة وبرع فيها منذ القدم ] 

دول ال الم ونل  تعور البناء ، ج لم ينقل هذا التعور وهذب  هذا اإلتقان للمهن ، واإلعالع نل  أكثر
النماذج من األبنية إل  موعنم األصلي القلمون ، نل  الر م من ندم مالءمتها لعبي ة وظروف الحياة في 

 القلمون . 
 
 ـ لمحة جغرافية ومناخية عن مناطق القلمون :  2

ي مجمونة من ثال  سالسل جبلية التوالية ، تقع جبال القلمون إل  الهمال الهرقي من دمهق ، وه
تفصل بينها أودية من المنه  نفسم ، ولكنها تتسع أحيانًا فت اذ هكل هضبة بين تلك السالسل التي يالحظ 

 أنها ذات انحدار هديد إل  الهرق . 
قرية  ويج ل الجغرافيون حدود جبل القلمون من قرية الدريب ) في منعقة التل ( في أقص  جنوبم ، إل 

البريب ) في ناحية حسية التاب ة لمحافظة حمص والواق ة همال بلدة قارة ( في أقص  همالم . ويفسرون 
كلمة قلمون بم ن  الجبل الحلو كما ورد في اللغة اليونانية حي  كلمة قاال بم ن  العيب أو الحلو وكلمة 

ل سنير ) تسمية قديمة كان مون بم ن  الجبل . ويهكل جبل قلمون الجيء الهرقي الهمالي من جب
الجغرافيون ال رب يعلقونها نل  ما يسم  اآلن سثلسلة جبال لبنان الهرقية ( ، وقد ذكرب ياقوت الحموي في 
كتابم م جم البلدان فقال : سنير بين حمص وب لبك نل  العريق ، ونل  رأسم قل ة سنير ، وهو الجبل الذي 
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مهرقًا إل  القريتين . وقد تجرد جبل قلمون نن حراجم القديمة ب دة يمتد المناح مغربًا إل  ب لبك ، ويمتد 
نوامل ، وصار االيًا من الاضرة والنضرة ، فقيرًا ب معارب ، ض يفًا بريم ، هديدًا ببردب ، وهواء قلمون 
األنل  أجود ومياهم أنذب من قلمون األسفل . وقد سكن قلمون ندد من اله وب منهم األموريون 

وأنقبوا السثريان وظلوا حت  الفتا اإلسالمي ، وال ييال ب ض سثكان قره القلمون مثل م لوال  واآلراميون
وجب دين والصراة حت  اآلن يتكلمون اللغة السريانية ، وب د الفتا اإلسالمي نيل قلمون من القبالل ال ربية 

وجد ما يدنو للتحد  نن بنو ضبة وب ض بني كلب الذين كانوا منتهرين في مهارق جبل القلمون . ولم ي
القلمون سوه العريق ال ام الذي كان ي برب الحجاج والغياة والمسافرون بين دمهق وحمص وحلب ، وقد هيد 

[  3،  8فيم ب ض الملوك األيوبيين والسالعين المماليك والويراء ال ثمانيين اانات وفنادق لهؤالء ال ابرين ] 
 . 

 
 ان مناطق القلمون : ـ مواد البناء المستعملة في بني 3

تهير الدراسات الجغرافية والمنااية لمناعق القلمون أن درجة الحرارة تثنافض إلث  مثا تحثت الصثفر بحثدود 
نهر درجثات ملويثة ، وأن فصثل الهثتاء يمتثد إلث  أكثثر مثن سثتة أهثهر ، وأن فصثل الصثيف قصثير وم تثدل 

تكثثون نثثاياًل للرعوبثثة ، ومسثثتادمة مثثواد حافظثثة الحثثرارة . وهثثذا المنثثاح يتعلثثب تصثثميمًا ااصثثًا للمبثثاني بحيثث  
 للحرارة لمدة أعول . وهذا ما كان معبقًا حت  منتصف القرن ال هرين ، كما سنبين في هذب الدراسة .

 
 ـ في الماضي :  1ـ  3

نهثث ت المسثثتوعنات فثثي منثثاعق القلمثثون وال تثثيال الظثثواهر المورفولوجيثثة  تثثدل نلثث  كثيثثر منهثثا ، وت تبثثر 
ود مثثن أهثم منثثاعق سثكن  إنسثان مثثا قبثل التثثاريخ ، حيث  وجثدت نلثث  نتبثات تيجثثان جبالهثا مغثثاور مدينثة يبثر 

[   4ار ، رعب وكثير األمعار ] ثبم مداري ، حثعبي ية لج  إليها اإلنسان في اليمن الرابع حي  كان المناح ه
. 

األبنية التي ال تيال قالمة وسوف ن تمد نل  كتب الرحالة والجغرافيين إذ ال يوجد لدينا إاّل القليل من 
وااصًة منايل ودور السكن ، ألنها هدمت واستبدلت ب بنية حديثة ال تالءم المناح والوظيفة واالستادام في 

 هذب المناعق الجميلة الهادلة .
يصثثثف السثثثيد يوسثثثف موسثثث  انهثثثت فثثثي كتابثثثم عرالثثثف األمثثثع  رالثثثب اليثثثوم أبنيثثثة القلمثثثون فقثثثال :  كثثثان 

يبنثثثون مسثثثاكنهم بعبقتثثثين ، نلثثث  وضثثثع يسثثثتفيدون منثثثم صثثثحيًا واقتصثثثاديًا ، فيبنثثثون نصثثثف  القلمونيثثثون قثثثديماً 
العبقة السثفلي بحجارة صلبة ونصفها األنل  بثاللبن ويسثثقفونها باهثثب اللثياب الثذي يستحضثرونم مثن صثرود 

التبن والوقثثود فليعة والم رة ألنم رايص ومتين جدًا . وكانوا ياصصون هذب العبقة لدوابهم ودواجنهم ولحفظ 
وآالتهثثثم اليرانيثثثة . ويبنثثثون العبقثثثة ال ليثثثا بثثثاللبن مانثثثدا األبثثثواب والنوافثثثذ ف نهثثثا مثثثن الحجثثثر الكثثثدان األبثثثيض 
المنحوت فيسمونم   نحيت   وهو مثن أراضثي النبثك ومقال هثا . ويسثقفونها باهثب الحثور ، وهثو مثن منتجثات 

ب من الحور مهما عال نهدب .فيسكنونها ويتمت ون أرضهم ، وقد امتاي بصالبتم فال يسعو نليم السوع كغير 
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منهثثا بتلثثك المنثثاظر الجميلثثة . ثثثم يبنثثون إيوانثثًا أمثثام الغثثرف ال اريثثة المتجهثثة نحثثو الجنثثوب ، فتت ثثرض ألهثث ة 
الهثثثمع ننثثثدما تنحثثثرف جهثثثة اثثثع الجثثثدي ، وتظثثثل الهثثثمع حينلثثثذ فثثثي اإليثثثوان الجنثثثوبي ودااثثثل الغثثثرف مثثثن 

مثثن هثثدة القثثر هثثتاًء ، فثثال يحرقثثون وقثثودًا فثثي األيثثام البثثاردة جثثدًا . وفثثي  وهثثذا يافثثف الصثثباإ إلثث  المسثثاء .
الصيف يظللهم من حر الهمع . ويمدون أراضثي الغثرف واإليثوان   بال دسثة   التثي يصثن ونها مثن   القصثر 
مل   وهو من رماد موقد الحمثام ال مثومي ويحسثنون صثن ها لدرجثة تصثبا فيهثا صثلبة كثالحجر ونانمثة تلمثع 

مثثا يثثدلكونها وي تنثثون بهثثا وت مثثر مثثدة عويلثثة ال تقثثل نثثن ال هثثرين سثثنة ، والسثثيما أنهثثم كثثانوا ينت لثثون  دةثلهثث
األحذيثثة اللينثثة والتثثي هثثي دون ك ثثب أو مسثثمار . وظثثل أهثثل القلمثثون يجهلثثون اليجثثاج إلثث  أن اتاثثذت بلثثدتهم 

يست ملون الاهب إل الق نوافذهم وكثان النبك مقرًا للحكومة ف اذوا يست ملونم لنوافذ بيوتهم ، بينما كانوا قباًل 
الثثب ض مثثنهم يسثثت ملون الاثثام األبثثيض أو المضثثام يغعثثون بثثم النوافثثذ التثثي تحثثت اإليثثوان فيمنثثع الهثثواء والبثثرد 
ننهم ويظل النور في الغرف . ول ل القارئ ي جثب لسثمانم أنهثم يبنثون بثاللبن عبقتثين مثن مسثاكنهم . فكيثف 

ثثثًا وأرب ثثًا   اا فثثاللبن فثثي هثثذب الثثبالد متثثين جثثدًا ، ألن تربتهثثا كلسثثية جبسثثيم لثثو نلثثم أنهثثم يبنثثون بثثم اليثثوم ثال
يضثثيفون إليهثثا تبنثثًا بنسثثبة م لومثثة ، وي تنثثون بصثثن م جثثدًا ، فيصثثبا صثثلبًا متينثثًا ، ويغلفونثثم ب ثثد البنثثاء بعينثثة 

اء نثادي هثدم فثي ليجة مثن التثراب نفسثم فتييثد منانتثم لسثنين عويلثة . ويقثول األقثدمون أنثم كثان فثي النبثك بنث
أوالل هذا القرن يرجع تاريخ بنالم إل  صدر اإلسالم . وليع ذلك بب يد نن التصديق ، ألني رأيت ب يني دارًا 
قديمة جدًا ورثها جدنا نن جدب ، هدمها أبناء نمي منذ امع ونهرين سنة وأنادوا ما أارجوا منها من اللبن 

اء الهثدم نلث  وثيقتثين بحالعهثا تنعثق إحثداهما بمبيثع دار مثن نحثو السليم إل  بنايتهم الجديدة . وقد نثروا أثن
مالتي سنة بمبلغ امسة نهر قرهًا والثانية تنعق بمبيع بيت أو  رفة واحدة بثالثة قثروط والقثرط نبثارة نثن 
أرب ثثين بثثارة أو أرب ثثين مصثثرية وهثثو جثثيء وربثثع مثثن المالثثة مثثن الليثثرة ال ثمانيثثة الذهبيثثة ، وسثثم ت أيضثثًا ممثثن 

ق بقولهم أنم هدمت منذ ثالثين سنة  رفة نلوية وقثد وجثدوا نلث  جسثر مثن جسثورها تارياثًا يرجثع إلث  مثا يوث
قبثثل سثثبع مالثثة سثثنة . كثثذلك يوجثثد  رفثثة قالمثثة حتثث  اآلن يسثثكنها أهلهثثا ومكتثثوب نلثث  جسثثرها كتابثثة باللغثثة 

 [ . 3ريخ (    أ . هث ] ) لم يستعع تقدير التا0السريانية أو الكرهونية يرجع تاريخ الكتابة إل      
 
 ـ في الحاضر :  2ـ  3

نتيجثًةً  لبثدء الهجثثرة إلث  ال ثثالم الجديثد مثثن قبثل أبنثثاء القلمثون علبثثًا للثريق وال مثثل ، وألن مثوارد اليرانثثة ال 
تكفيم لل يط الر يد بسبب قلة األمعار ، بدأ ابن القلمون يكتسب الم ارف ، وينقل التعثور والتقنيثة إلث  بثالدب 

لثث  مثث دن وقثثره القلمثثون وااصثثًة التعثثورات التثثي بثثدأت تظهثثر فثثي ال ثثالم الجديثثد فثثي تصثثميم األبنيثثة وتصثثنيع واد
مواد البناء من اإلسمنت ، البلوك والبيتون المسلا ، فبدأت بوادر تعور السكن في القلمون تظهثر فثي تصثميم 

و يثر الماللمثة لهثذب المنثاعق ،  المساكن من حي  الوظيفة وت مين الاثدمات . وتنفيثذ المبثاني بثالمواد الحديثثة
 [  1نظرًا لسهولة تصني ها وسرنة تنفيذها ] 

 ـ في المستقبل :  3ـ  3
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يتعلب منا أن نصمم المباني ال ايلة للرعوبة ، وأن نستادم مواد في مناعق القلمون المناح السالد  إن
مناعق ، باإلضافة إل  هذب ال حافظة للحرارة لمدة عويلة ، وذلك نندما نقوم بتنفيذ وتهييد المباني في

المتعلبات الهندسية األساسية التي يجب أن تتوفر في كل مسكن ، الراحة وت مين الوظيفة المعلوبة من 
 . في المواد المست ملة المسكن ، واالقتصاد واألمان 

محليًا ، والتي إن هذب المتعلبات ال يمكن أن تتحقق إاّل إذا استادمنا المواد المحلية التي يمكن أن تصنع 
ن كانت المواد الحديثة والمتعورة تكنولوجيًا تفي بالمعلوب في  تلبي المتعلبات كما بينا في دراستنا هذب . واد

من األبنية ، لكن يجب أن ن اذ بالحسبان الهروع المنااية واألوضاع االقتصادية وال ادات االجتمانية  كثير
تمد نل  المثل القالل : ) كل فرنجي برنجي ( ، أي كل أجنبي ، ويجب أن ال ن  قلمونالسالدة في مناعق ال

 .  [  1]  جيد وممتاي
 
 ـ التخطيط المتبع وتصميم مساكن مناطق القلمون :  4

سثثثؤال يعثثثرإ نلثثث  الماتصثثثين فثثثي تنظثثثيم المثثثدن ، هثثثل يجثثثب نلينثثثا أن نضثثثع ماععثثثات تنظيميثثثة ونظثثثام 
ععثثثات التثثثي ت ثثثد للمثثثدن والقثثثره ذات العبي ثثثة ضثثثابعة بنثثثاء ااصثثثة بمنثثثاعق القلمثثثون تاتلثثثف نثثثن تلثثثك الما

المناايثثثثة السثثثثاحلية وذات األمعثثثثار الثثثثوفيرة   اا هثثثثل يجثثثثب أن تتعثثثثوران وتتالءمثثثثان مثثثثع الحيثثثثاة االجتمانيثثثثة 
 وال مرانية واالقتصادية ومع تعور التكنولوجيا ، وااصة تكنولوجيا ال مران ومواد البناء .

 
 ـ في الماضي :  1ـ  4

عق القلمون تت لف من دهليي وراء الباب الرليسي ونل  جانبيم  رفتان أو أربع  رف كانت م ظم دور منا
ثثثثم باحثثثة دااليثثثة مكهثثثوفة فثثثي وسثثثعها حثثثوض للثثثورود أو لثثثيرع اضثثثراوات بسثثثيعة . وفثثثي عرفهثثثا المرحثثثاض 
والمعثبخ . وقثثد يكثثون فثي جانبثثم حمثثام فثي ب ثثض الثثدور ، إذ أن الحمثام ال مثثومي كثثان منتهثرًا فثثي مثثدن وقثثره 

لمثثون ، وفثثي اإلجمثثال تكثثون الهثثروع الصثثحية موفثثثورة فثثي مسثثثاكن القلمثثون ، إذ أنهثثا مكهثثثوفة إلثث  الجهثثة الق
مال لداول النسثيم ثالقبلية ) الجنوبية ( ومت رضة إل  أه ة الهمع . وقد فتا في م ظم الغرف منافذ إل  اله

يالو األمر مثن وجثود دور حهثثرت  ذين الهرعين ، نل  أنم الثمنها في الصيف . وقلما تجد دارًا الت من ه
 [ .  3،  8ال ب يدة نن  رف الجلوع ] ثفيها يرالب للحيوانات ، لكنها نل  كل ح

 
 ـ في الحاضر :  2ـ  4

ظهر البترول في دول الاليب ال ربي ، وتابع ابن القلمون نهاعم في الهجرة وعلب الريق ، ب د أن 
ل  دول الاليب ال ربي ، ويادت ابرتم في أنمال البناء والمهن توقفت الهجرة إل  األمريكيتين فحول وجهتم إ

المرتبعة بهذب األنمال ، ونقلها إل  موعنم األصلي . فبدأ التحول وال يوف نن مواد البناء التقليدية وبدأت 
األبنية اإلسمنتية تظهر في مناعق القلمون وبتصميم  ربي للمساكن ، إذ اتبع نظام الهقق المغلقة وألغيت 

حة السماوية واإليوان ، وألغي الساباع ) أحتفظ بصور ل دد من السوابيع في مدينة النبك ( ، وبدأ البناء الفس



 5 

يتعاول ناليًا في أيقة ال يييد نرضها نن ال هرة أمتار في أحسن األحوال وفقدت واجهات األبنية جمالها ، 
نلب الكبريت من البيتون المسلا في ف ينما تول  وجهك في مدن وقره القلمون فال تجد إاّل مك بات أو 

ب ض أوجهم فتحات مستعيلة أو مرب ة تسم  في نرف الهندسة نوافذ وأبواب ، كما أن المساكن بدأت تثفقد 
وظيفتها ، باإلضافة إل  ت ار تعوير وتصديق الماععات التنظيمية أل لب مدن وقره القلمون ، وقد 

ونادات وتقاليد مناعق وأبناء القلمون ، والملفت للنظر أن وض ت بهكل  ير مناسب وماللم لعبي ة ومناح 
أ لب أبنية القلمون التي أهيدت االل هذب الفترة بقيت نل  الهيكل بدون إكساء لواجهاتها مما لو  مناظر 

ن هذا التعور سار  6العبي ة وأساء إل  جمالها ال ذري الذي تغن  بم الرحالة والجغرافيين واله راء ]  [ . واد
حدا  ندد من كافة األسوء ورافقم ث مع األسف ث تعور في ندد المهندسين من االاتصاصات  إل  ، واد

البلديات في ب ض القره ، وبدأت تنتهر ظاهرة السكن ال هوالي الذي يسيء إل  تنظيم المدينة أو القرية 
ل  جمال العبي ية ، وفي اإلجمال تحولت األبنية والمساكن إل  أبنية  ير صحية و   ير اقتصادية وااصًة واد

بالنسبة للتدفلة والوقود إذ أن مواد البناء اإلسمنتية ال تؤمن ال يل الحراري الكافي في هذب المناعق التي يمتد 
 1هتاؤها إل  أكثر من ستة أههر في ال ام ، وألن مناعق القلمون تصنف من المناعق الصحراوية الباردة ] 

 ،8  ،3  . ] 
 
 : ـ في المستقبل  3ـ  4

تكاملت الماععات التنظيمية والمرافق ال امة والادمية في م ظم مدن القلمون وبدأ في أنمال التحديد 
والتحرير وبدأت الجهات الماتصة نن التنظيم ال مراني بوضع ماععات تنظيمية وضابعة بناء لكافة مدن 

 وقره القلمون . 
القلمون سؤال هام يفرض نفسم في اضم هذا ويتبادر إل  المهندع الماتص والمواعن ال ادي من أبناء 

 التعور ال مراني وهو : 
هل كانت الماععات التنظيمية وضابعة البناء يتعوران ويتالءمان مع الحياة االجتمانية وال مرانية 
واالقتصادية ، وتعور التكنولوجيا وااصًة تكنولوجيا مواد البناء وال مران وتنظيم المدن والقره في مناعق 

 ون     اااا القلم
لإلجابة نل  هذا السؤال ال بد من است راض الماععات التنظيمية ونظام ضابعة البناء في مناعق 
القلمون ، وكيف كانت األبنية تهاد في السابق وفي القره الصغيرة التي نمت وتعورت مع تعور الظروف 

ا في بداية نقد الستينات من القرن والحياة فيها . ف ن أ لب مدن القلمون تم وضع الماععات التنظيمية له
ال هرين ، أما قره القلمون فكانت ال تيال بدون ماععات تنظيمية إل  منتصف التس ينات من القرن 

 [   5ال هثرين ، نل  الر م من وجود البلديات فيها منذ بداية التسث ينات ] 
 
 ـ إلى أين نتجه وماذا نفعل :  5
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ما بينا سابقًا ث بحي  يناسب نملم ونادتم االجتمانية والظروف الجوية كان ابن القلمون يبني مسكنم ث ك
والمنااية السالدة ، فكان المسكن كبيرًا ذو  رف فسيحة واس ة ويحوي نل  فسحة سماوية كبيرة تحوي حديقة 
 صغيرة في منتصفها ، وكانت الغرف كلها تعل نل  هذب الفسحة وأ لبها يعل نل  الجهة الجنوبية وأمامها
اإليوان ، وأ لب األبنية ال تييد باالرتفاع نن عابقين ، وكانت الحياة الريفية هي العابع السالد في مدن 

 [ .  5وقره القلمون ] 
 
 ـ هل نحافظ على التراث :  1ـ  5

إن تعور مواد البناء وتصميم المباني واستادام التكنولوجيا الحديثة في تصميم وتنفيذ المنهآت من األمور 
ورية والحاجات الملحة لمواكبة التعور والرقي في سلم الحضارة ، وكذلك الحفاظ نل  الترا  ومالءمة الضر 

األوضاع وال ادات السالدة والحفاظ نليها كذلك من المهمات الملحة ، ألن اإلنسان ابن بيلتم وال يمكن أن 
ف العبي ية والجغرافية والتارياية نغير نظام الحياة في منعقة ما إاّل إذا تمكنا من تغيير الهروع والظرو 
. يجب نلينا أن نحسن استادام  واالجتمانية لهذب المنعقة وهذب األنمال ال يمكن أن تتحقق في مجتمع ما

ما حولنا وبعرق نلمية ومتعورة ، ال أن نال بتواين البيلة باستادام كل المواد المتعورة الحديثة والغالية 
 الريفية الجميلة . الثمن في بناء مساكن القلمون 

 
 ـ هل نطور تصميم المسكن وتصنيع المواد :  2ـ  5

، فجاءت  ير في مناعق القلمون نظمت الماععات ولم تراع النواحي والظروف ال مرانية والمنااية 
منسجمة مع الوظيفة والغاية من المسكن الذي يجب أن يؤمن الراحة واألمان لساكنيم . فقد اتبع فيم نظام 

السكنية الصغيرة ، وفي ب ض األحيان األبنية المتصلة ، باإلضافة إل  السماإ ببناء أكثر من عابقين الهقق 
م . وأييلت الحدالق ولم يوسع الماعع ويعور إاّل ب د فترات عويلة  18نل  الهوارع التي يييد نرضها نن 

واارجم ، ااصًة مع انتهار ، والسماإ بتسوية ماالفات البناء ، ف نتهر السكن ال هوالي ضمن الماعع 
  .[  5] مواد البناء الحديثة كالبيتون المسلا الذي ساند نل  تهيد تلك الماالفات أيضًا 

إن ابراء البناء اليوم ي لمون أن الميايا التي يتمتع بها اللبن تج ل منم البديل األمثل بين مواد البناء 
ب وعريقة صن م  بضرورة إنتاجم بعريقة نصرية تحقق الماتلفة إاّل أن ال قبة األساسية تتمثل في تعوير 

ن كان هذا تحديًا حقيقيًا ، ف ن  ااتصار التكاليف و يارة اإلنتاج وسهولة االست مال وييادة المتانة ، واد
التكنولوجيا الحديثة ج لت ذلك ممكنًا ، ف ن مادة اللبن المصن ة بعريقة نصرية ومتعورة يمكن أن تحد  

ا البناء ، ألن جدران اللبن ال صري متينة وقوية التماسك ت تمد قوتها من الجدار نفسم ككتلة ثورة في تكنولوجي
 واحدة ، بينما أنواع الجدران األاره ت تمد نل  قوة العوبة نفسها في التماسك .

لقد است مل العين المجبول مع القط أو بدونم لتسوية وعينة جدران الغرفة ، وكانت ترط الجدران وحت  
لسقف بالماء في فصل الصيف ليتبار الماء تاركًا القعرات المالية التي لم تتبار بدرجة حرارة متدنية ، ا

 ريثما ينتهي تبار الماء المرهوط فتصبا الغرفة كبراد في أهد أههر الصيف حرًا .
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هرب أما نن تعور استادام مادة الحجر في البناء ، فقد تعور كثيرًا بفضل تعور آالت قص الحجر ون
مناعق بهكل واسع ويتم تصنيع الراام والحجر ويستادم في ال كافة وتصني م وقد دالت هذب اآلالت إل 

كساء الجدران الداالية ، إاّل أن كلفتم أصبحت مرتف ة جدًا وأصبا مادة تيينية  إكساء الواجهات واألرضيات واد
 فقع .
ن تعور آالت تصنيع األاهاب وتعور تكنولوجيا حفظ األاهاو  األاهاب ضد الت فن  ةب وصيانتها ووقاياد

، سواء  والحريق وحدو  التهققات والتهوهات أده إل  االستادام الواسع والمتنوع لألاهاب في أنمال البناء
في أنمال الهيكل أو في األنمال الاهبية لإلكساء ، كالنوافذ واألبواب والاين الجدارية ، أو في إكساء 

 . [  1] صوتي والحراري الجدران واألرضيات لل يل ال
 
 المالئم :  غيرـ هل نسير مع التيار الجارف غير المناسب و  3ـ  5

المعلوب إنادة النظر في الماععات التنظيمية ونظام ضابعة البناء إلنادة الحياة الريفية لمناعق 
عابقين ، وييادة  القلمون وااصًة في مناعق التوسع التي تحد  ، وندم ييادة االرتفاع في العوابق أكثر من

يجاد حدالق نامة ضمن  نرض الهوارع ، باإلضافة إل  إحدا  الحدالق اإلجبارية في المساكن ، واد
الماععات التنظيمية والتهدد في منع وقمع الماالفات ، وأن يعبق العراي الم ماري الذي كان سالدًا قديمًا 

سواء التي تبن  بالمواد الحديثة أو التي تبن   في مناعق القلمون ث النحيت ث في الواجهات للمساكن كافة ،
بالمواد التقليدية ، ل لنا نحافظ نل  جيء من الترا  والهوية والعابع المميي والجميل لألبنية التي كانت تبن  
في مناعق القلمون والتي أصبا وجودها نادرًا في هذب األيام ، واستبدلت ب لب الكبريت ومك بات البيتون 

 [ .  3،  8،  1]  ي فن م ماريالاالي من أ
 
 ـ الخاتمة والتوصيات والمقترحات :  6

هذب لمحة موجية نن ال مارة وتعور السكن والحياة االجتمانية واالقتصادية والظروف المنااية السالدة في 
ران مناعق القلمون ، والتي ت تبر األسع والمباديء األولية ألي تاعيع وتنظيم نمراني ، أو توسع في ال م

والماععات التنظيمية ، وال مل نل  تعويرها نحو األحسن واألفضل ، بما يتالءم مع الواقع والهروع 
 والظروف السالدة في المنعقة . 

ونقدم نددًا من المقترحات والتوصيات الااصة بتعوير السكن في مناعق القلمون ، ل لها تحقق الرفاهية 
والحفاظ نل  الهوية الم مارية والترا  الهندسي ، مع بداية األلفية واألمان والجمال والوظيفة واالقتصادية 

الثالثة . فاله وب التي ال تحفظ جذورها وتراثها ال تجني مواسم الحاضر وال تيرع هيلًا للمستقبل . فكلنا ي لم 
ة في ب ن األوعان واله وب بال ذاكرتها وبالهويتها وبال تراثها وبال أصولها هي مجر قع ة أرض مرسوم

   [ . 7جغرافيا ال يصنع نليها أي حد  تارياي ] 

ث أن جودة هواء مناعق القلمون ونذوبة ماء الهرب فيها وكون أ لب مدن وقره القلمون تقع نل   1
العريق ال ام الواصل من دمهق إل  حلب ، يؤهلها ألن تكون من المصايف الجملية ، فيما إذا 
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 مين الادمات الضرورية والحديثة والمتعورة والتي تهجع أثبتت مجالسها المحلية وجودها في ت
 المصعافين نل  ارتياد هذب المناعق . 

ث التحري نن المياب الجوفية في مناعق القلمون لت مين النقص الحاصل في مياب الهرب في ب ض  8
 مدن وقره القلمون .

الحة لمناعق القلمون ، وال ناية ث ال ناية بالتهجير و رع أنواع األهجار المثمرة االقتصادية الص 3
بتحريب اآلكام والجبال إلكساب البقاع الجرداء منظرًا جمياًل ، ويكون ناماًل مساندًا نل  جلب 

 األمعار ، وت ديل حرارة الجو . 
ث إحدا  ب ض الصنانات في مدن القلمون لت مين مورد الريق ألبناء القلمون وانقاص موجات  4

قرار أبنالم ، وتهجيع إقامة ب ض الصنانة الريفية في قراب ألن اليد ال املة الهجرة ، وبالتالي است
 موفورة واألست داد لت لم هذب الحرف موجود . 

ث ضرورة ال مل نل  ت ديل نظام ضابعة البناء في المناعق السكنية كي ال يييد ارتفاع البناء أكثر  5
 من عابقين . 

ية الثقافية والعراي والعابع الم ماري ألبنية مناعق القلمون ، ث ضرورة ال مل نل  الحفاظ نل  الهو  6
وذلك نن عريق لحظ أكبر كمية من مناعق السكن ال مراني بالعراي ال ربي الذي كان سالدًا 
في القرن التاسع نهر وبداية القرن ال هرين . وذلك بتعوير وتحدي  الماععات التنظيمية 

 لمناعق القلمون .
ع نل  إنادة استادام مواد البناء المحلية المتوفرة في مناعق القلمون ، نظرًا ث ضرورة التهجي 7

لماللمتها لعبي ية المناح السالد في القلمون ، ونظرًا لراص ثمنها ، ب د ال مل نل  تعوير 
 صن ها . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع 
نادة استادام مواد الـ  1 بناء التقليدية في مناعق القلمون في الجمهورية ال ربية ال نثياوي ، م . أحمد محمد ،   تعوير واد

السورية   ، مؤتمر مواد البناء ال ربية والتحديات االقتصادية ، جام ة الدول ال ربية مجلع ويراء اإلسكان والت مير 
 م .  8000/  4/  18ث  9جمهورية مصر ال ربية ويارة اإلسكان والمرافق والتجم ات ال مرانية ، القاهرة ، ال رب 
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م ، معب ة  1955هث ،  1374يكريا ، أحمد وصفي ، الريف السوري محافظة دمهق ، الجيء األول ، العب ة األول  ـ  8
 دار البيان ، دمهق ، سوريا .

، منهورات  1990ث انهت ، يوسف موس  ، تحقيق د . نبد اهلل حنا ، عرالف األمع  رالب اليوم ، العب ة األول   3
 فة السورية ، دمهق .ويارة الثقا

،  1927ث روست ، ألفرد ، ترجمة محمد قدور ، إنداد نور الدين نقيل ، مكتهفات مغاور يبرود ، العب ة األول   4
 دمهق . 

ث الماععات التنظيمية ونظام ضابعة البناء ال الدة لمدن وقره مناعق القلمون والصادرة نن ويارة اإلسكان والمرافق  5
 ربية السورية . في الجمهورية ال 

ث دراسة موس ة وموثقة نن تعور السكن في مناعق القلمون في الجمهورية ال ربية السورية ، قيد اإلنداد والنهر من  6
 إنداد الباح  م د الورقة . 

، مؤسسة المحفوظات الوعنية ، رلاسة مجلع  1995ث نبد الصمد ، نسيب ، اإلنسان والمحفوظات ، العب ة األول   7
 راء ، بيروت ، لبنان . الوي 

 
 
 
 


