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الدكتور رئیف مھنا   

 الدكتورة سلوى میخائیل

 المھندس یاسر الجابي 

 المھندسة یارا توما

 الدكتور آزاد أحمد علي 

 الدكتورة كارین بیت

 المھندس أنس محمد

لي في تسھیل مھمتي  مإلى جانب مساعدتھ ني األمانة في العلم أینما كنتوعلم منإلى 
.في انجاز ھذا المشروع   

. لعزیزینا والدّي         

.علیھ أنا ما بعض أكون أن أرادوا من إلى  

).جیان، سیبان، جوان ، مھا، ماھر( أخواتي و أخوتي  
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  :مة المقد

تم دراسة احد القرى في شمال شرق سوریا و ھي قریتي ألنھا سھلت مھمتي لتكون نموذجا 
نظرا لما حل بھا من نسیان و ھجرة السكان بسسب موجة الجفاف  للتنمیة القرى في المنطقة

  .و قلة الخدمات 

راھن لمحة تاریخیة عن العمارة الطینیة و تطورھا في سوریا و الواقع ال بتبدء الدراسة 
ھذه  استمراریة و بقاء تواجھ التي المعضالتو  لھذه العمارة في شمال شرق سوریا

تأكیدا على  ذكر األمثلة السوریة و العربیة و العالمیة في تطویر ھذه العمارة ثم  العمارة
  . أھمیة البناء بھذه المادة و االھتمام المحلي و العربي و العالمي بھا

دراسة الوضع الراھن لقریة لقریة و المالمح التراثیة في أبنیة القریة ثم االنتقال إلى مفھوم ال
اقتراح  منانتھاءا بالمقترحات و التوصیات بیوت القریة و دراسة  و )دیوان (كیردیوان 

و ساحات تخدیمیة و الوصل بینھا بممرات المشاة للمحافظة و تمتین نسیج القریة المتخلخل 
بناء الجامع  إعادةو  لشبكات المیاه و الصرف و الھاتف استخدامھا في تزوید القریة با

التل تجھیز المتھدم و تجمیع الصفوف المدرسیة بدال من تزوید كل قریة بصفین و 
لزوار انتھاءا باقتراح مركز أھم مشكلة تواجھھم ھو كیفیة عرض التل ل حیث آلثاریین ل

 و بالتالي تكونالواقع الخدمي  لتحسین لمجموعة القرى المحیطة لتنمیة ریفیة في القریة 
و في مجاالت الحیاة المختلفة و تحسین سبل العیش لدیھم  قطب تنموي لتطویر الریفیین

  .الحد من الھجرة إلى المدینة 

                                                                        :الھدف 

 عمارةستعمال مواد البناء و التقنیات الحدیثة في صیاغة مفردات العمارة التقلیدیة و ا إعادة •
  . و المعاصرة تعكس روح العمارة المحلیة األصلیة

 .التعرف على المجتمع الریفي  •

 .و المساوة المادیة و االجتماعیة بین سكان القریة و سكان المدن  تنمیة الریف •

 .تطویر فكرة التصمیم العمراني للتجمعات السكنیة الطینیة  •

في المجاالت الحیاتیة المختلفة و مساعدتھم في تعلم المھن و أعمال  القرویین تطویر •
 .باقتراح مراكز للتنمیة الریفیة  تساعدھم على كسب رزقھم و عیش حیاة كریمة
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: لمحة تاریخیة - ١    

رق الواقع الراھن للعمارة الطینیة في شمال ش -سوریا  في الطینیة العمارة تطور - العمارة الطینیة 
. المعضالت التي تواجھ بقاء و استمراریة العمارة الطینیة - سوریا  
...العمارة الطینیة  ١- ١  

حیاة  نمطكما أن المسكن یمثل مؤشرا على ،تعتبر العمارة من أھم المظاھر المادیة لثقافة اإلنسان 
رار و االرتباط فقد راودت اإلنسان دائما أفكار متعلقة باالستق،اإلنسان و درجة تحضر المجتمعات 

.بالمكان   

حیث أثارت انتباھھ و دفعتھ إلى ،كانت مادة الطین أكثر المواد انتشارا و قربا من اإلنسان البدائي 
.استخدامھا و اتخاذھا مادة أولیة لمسكنھ   

و تجمع المصادر التاریخیة بأن مادة الطین كانت المادة األولى التي استخدمھا في مجال البناء إلى 
...واد مساعدة أخرى كالحجر و الخشب جانب م  

جودھا في اصقاع مختلفة من وو،أن أھم ما یمیز العمارة الطینیة ھو انتشارھا الجغرافي الواسع 
و ، بحیث تتكیف مع معطیات المناخ ،ھي عمارة تتسم بطیف واسع من الطرز و األشكال و،العالم

.ماعیة و تواكب مختلف العالقات االجت، توائم جغرافیة األرض   

و احصائیات األمم المتحدة إلى أن ثلث سكان العالم ، و تأكیدا على ذلك تشیر أغلب المصادر 
و في یومنا ھذا یربو عدد اللذین یسكنون المباني المشیدة من الطین على .یسكنون المباني الطینیة 

.في األریاف  % ٨٠من سكان العالم و یصل ھذا العدد الى %٣٠  

فان العمارة الطینیة ، على اتساع و تنوع وظائفھا  و بناء،لمتأتیة من ھذه األرقام و نظرا لألھمیة ا
.و ھي بذلك تكون عمارة عالمیة بامتیاز على أقل تقدیر  ، تعتبر عمارة غالبیة سكان العالم   

و إن عالمیتھا تشجع بشكل أكبر للبحث في خصوصیتھا المحلیة و أجراء المزید من البحث لدراسة 
.ق العمارة الطینیة في سوریا و توثی  

:تطور العمارة الطینیة في سوریا  ٢- ١  

أن العمارة الطینیة ھي عمارة تنتھي إلى أرض و مناخ و ثقافة سوریة منذ فجر الحضارة اإلنسانیة 
و لقد بنیت المساكن الطینیة األولى من تربة .و بدایات االستقرار الجماعات البشریة األولى فیھا ، 

.كالفرات و الخابور و العاصي و بردى ، ھر ضفاف األن  

قبل أن ینافسھا البناء الحجري المنحوت في ، و لقد مرت ھذه العمارة بمراحل ھامة و مفصلیة 
و لم تستكمل العمارة الطینیة دورة تطورھا التاریخي و إنما ، اإلمبراطوریة الیونانیة و الرومانیة 

و ، و بالتالي لم یكن خط تطورھا صاعدا باستمرار ، رة تعرضت إلى اندثار و االنكماش أكثر من م
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و حتى الثلث األول من القرن ، خاصة في نھضتھا األخیرة بدءا بمنتصف القرن التاسع عشر 
فتراجعت ، عندما واجھت العمارة الطینیة عملیا االسمنت و العمارة األوربیة الحدیثة ،العشرین 

الساحل و شمال غرب سوریا و الجوالن لتنكمش نحو تدریجیا من المناطق الكثیرة األمطار ك
أي أن ھذه العمارة .مواقعھا األساسیة على ضفاف الفرات و الخابور و البلیخ و أطراف البادیة 

تنسحب نحو األریاف الجافة و الحارة في المناطق الداخلیة من سوریا و ترتبط بالحیاة الزراعیة و 
یبدو أنھا تفتقر إلى تراكم الخبرة التاریخیة الطویلة نتیجة  و. الرعویة للفالح السوري وتالزمھا 

.آللیات االنقطاع في الخبرات العملیة   

و منذ العصور الحجریة شید اإلنسان في بالد الرافدین و سھول بالد الشام مساكنھ األولى بمادة 
.الطین   

إلى مساكن متمیزة .  م.ثم تطورت في األلف السادس و الخامس ق، كانت في البدء أكواخ بسیطة 
و تلبورت النھضة العمرانیة في األلف الثالث و ، على ضفاف األنھر في كافة أرجاء بالد الشام 

حیث ظھرت ،ووسطھا و كذلك في الجزیرة ،الثاني قبل المیالد في حضارات جنوب بالد الرافدین 
براك و تل بیدر و تل منشآت عامة مشیدة من للبن الطیني خاصة في بابل و نینوى و ماري و تل 

.موزان   

:الواقع الراھن للعمارة الطینیة في شمال سوریا  ٣- ١  

:عمارة العھد العثماني المتأخر   

و ، تشیر الوقائع التاریخیة إلى أن الجزیرة تراجعت حضاریا و عمرانیا بدءا من القرن الثالث عشر 
.للسكان و تخریبھم للقرى و المدن  تحدیدا بعد غزو التتار للمنطقة و اجتیاحھم للجزیرة و قتلھم  

و في مرحلة الحقة ازداد االنھیار العمراني بعد اجتیاح تیمور لنك المنطقة و استكملت عوامل 
الخراب و التراجع الحضري في نھایة القرن الرابع عشر عندما خرب تیمورلنك كل القرى و 

سیة قد تھیأت لھذا التراجع العمراني البلدات التي وقعت في طریقھ بالجزیرة و كانت األجواء السیا
بعد أن انكمشت الفعالیات االقتصادیة في مدن الجزیرة و أثر خروج اإلدارات من داخل نطاق 

و ساھمت غزوات البدو . الجزیرة حیث ابتعدت الى دمشق و بغداد والقاھرة و استانبول الحقا 
طور العمراني و التقني ة أیضا في و قف التللمدن و القرى القلیلة جدا القائمة و المتبقیة في الجزیر

حدث بشكل تدریجي عملیة تھمیش عمراني للجزیرة حتى باتت منطقة قلیلة السكان و  .بالمنطقة
و لفھا النسیان إلى أن تدخلت الدولة العثمانیة لتنظیم التقسیمات اإلداریة و المساھمة في ، العمران 

و أخیرا أدى توزع الجزیرة .و ننشر األمن في ربوعھا تشجیع االستقرار بشكلھ الحضري و الفرید 
بیكو إلى تمزق  –بعد انھیار الدولة العثمانیة و تطبیق اتفاقیة سایكس ، الفراتیة على ثالث دول 

.االقتصادیة  –و كذلك العالقات االجتماعیة ، جدید في النسیج العمراني   

ر العمراني و التواصل المھني في مجال و بالتالي انعكست عملیة التقسیم ھذه سلبا على التطو
.العمارة و البناء   
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:العمارة الطینیة الحضریة   

كاستجابة ، الثلث األول من القرن العشرین  فيتشكلت أغلب المدن المعاصرة في الجزیرة الفراتیة 
شرق لالحتیاجات المحلیة و كنتیجة لمجمل التغیرات السیاسیة و اإلداریة التي تعرضت لھل منطقة ال

.األوسط بعد الحرب العالمیة األولى و انھیار و تفكك اإلمبراطوریة العثمانیة   

و عدم و جود صناعة ، كذلك نقص الموارد المالیة ، أن فقر المنطقة بمواد البناء من حجر و خشب 
بناء في منتصف القرن العشرین قد أدى كل ذلك إلى ھذه الظاھرة السكنیة االستثنائیة إذ لم تتمكن 
عملیات بناء المساكن الطینیة التقلیدیة في تلبیة الحاجة المتزایدة لمدینة سریعة التطور مما تطلب 

البحث عن مواد بدیلة و أسالیب أسرع و كانت مادة الخرسانة المسلحة و البلوك األسمنتي استجابة 
.سریعة و غیر مدروسة لھذه الحاجة   

دن الجزیرة الفراتیة البد من االعتماد على معطیات ھذا شارة إلى واقع العمارة الطینیة في معند اإل
أما أسباب العزوف .الذي یؤكد على عزوف المواطنین و سكان المدن عن البناء الطیني ، الواقع 

:فیمكن تلخیصھا بما یلي  

نزعة الحداثة و ھیمنة نمط الحیاة الغربیة على سائر مدن الجزیرة السوریة التي ال تتالءم  - ١
عن طریق بناء مساكن من الخرسانة ، الطینیة و تسعى للخروج على تقالیدھا مع العمارة 

 .المسلحة و البلوك األسمنتي 
و الریعیة التي تحققھا ھذه العقارات ، زیادة أسعار العقارات بشكل كبیر داخل مدن الجزیرة  - ٢

خرسانة في حال ھدم البناء الطیني التقلیدي و القیام ببناء أبراج تجاریة و سكنیة من ال
المسلحة في حال ھدم البناء الطیني التقلیدي و القیام ببناء أبراج تجاریة و سكنیة من 

و تعطي مردودا ،الخرسانة المسلحة في مكانھا و تكون ھذه المباني الجدیدة عالیة و مغریة 
 .نظرا لكبر المساحة الطابقیة الناتجة عن البناء البرجي ، اقتصادیا أفضل 

ینیة و صعوبة صیانتھا في مراكز المدن حیث باتت تشكل عبئا على السكان قدم األبنیة الط - ٣
و خاصة بعد التراجع الكبیر في عدد العمال و المھنیین الذین یعملون في  مجال حرف ،

البناء التقلیدي الطین و توجھھم نحو العمل في قطاع البناء األسمنتي و بناء علیھ ال یمكن 
طینیة في مدن الجزیرة بمعزل عن السیاسة العمرانیة في البلد الحدیث عن مستقبل العمارة ال

 .عموما 

لذلك و ضمن الظروف المشخصة یبدو تقبل السكان لألبنیة الطینیة و آلفاق تطورھا احتماال قائما 
في ضواحي المدن و األریاف و البلدات أكثر مما ھو علیھ في مراكز المدن ذات الكثافة السكانیة 

.العالیة   
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: الطینیة العمارة استمراریة و بقاء تواجھ التي المعضالت ٤- ١   

 الكلي لغیاب نظرا ذاتیا بالبناء للقیام السكان احتیاجات و ممارسات رھن تزال ال العمارة ھذه أن •
  . األعمار لعملیات مخطط و موجھة أو عامة لخطة

  . األخرى مناطقال خبرات عن تام بمعزل المناطق بعض في تتم األعمار و البناء عملیات •

  . النظریة الھندسیة اإلرشادات و المتوارثة العملیة الخبرات تراكم إلى االفتقار •

   عشوائیة منازل بروز إلى مما أدى نفسھ المنزل لمخطط المدروس و المسبق التصمیم غیاب •

 على بناء أخرى أحیانا و البنا المعمارجي نظر ووجھة السكان باحتیاج مرھونین ووظیفتا شكلھا ظل
 و خدمیة العتبارات متباعدة و مفككة أیضا المنزل أجزاء من جعل الذي و المنزل صاحب رغبة
  األرض من واسعة مساحات على الحصول في رغبة

 تختلف للتربة المیكانیكیة خصائص أن المعلوم فمن الطین مادة لخصائص القروي معرفة عدم •
  . الطریقة بنفس جمیعا معھا یتعامل اإنم آخر إلى موقع من بالتالي و، أخرى إلى تربة من

   األمطار میاه و الرطوبة تأثیر خاصة و الجویة للعوامل مقاومتھا ضعف ھي الطینیة المباني معضلة

 الریاح عن الناتجة للتھویة التعرض و المستمر التشمیس من الناتجة الجویة التعریة عوامل كذلك و
  . الطیني االكساء طبقة في االنتفاخ و االنكماش،  دالتمد و التقلص عملیات بالتالي و،  الشدیدة

  الرطوبة من حمایتھ بدرجة مباشر بشكل یرتبطان الطیني المبنى استمراریة و نجاح مدى و

  :  الطینیة العمارة

 قدرا تحقق و المفروضة المناخیة للشروط تستجیب،  البیئة مع االرتباط وثیقة عضویة عمارة
  . االستخدام و الكلف اقتصادیة في یزید مما عالیة حراریة عازلیھ فرتو ألنھا الراحة من كبیرا

 التخلص أن كما البناء عملیات جراء للبیئة تلوث أي تسبب ال فھي بیئیا نظیفة عمارة تعتبر كما
 صالحة تربة إلى النواتج ھذه تدویر یمكن و للبیئة تلوثا یشكل ال القدیم الطیني البناء نواتج من

   . جدید الطیني البناء في استخدامھا ادةإع أو للزراعة
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: طینیةرصد تجارب من العمارة ال - ٢  

)تل موزان أوركیشالمعبد العالي في  (شمال شرق سوریا ١- ٢  

سوریا ،الحسكة : الموقع   

. دیني: نوع المبنى   

: الموقعلمحة عن ا  

تم  كیلي بورتشالتي حیث البحثة األمریكیة بقیادة جورجیوبوتشالتي و مارلین  یعمل في الموقع
اتباع أحد الطرق الفریدة لعملیة حمایة الموقع و المحافظة علیھ و عرضھ للزائرین من خالل صیانة 

تنقیبھا حیث یرى الزائر البقایا األثریة التي یجب أن نعید ادخالھا المباني مباشرة و بعد االنتھاء من 
ھو ثقافة انسانیة منقطعة یجب أن نفھمھا و باتجاه عام في وعینا الثقافي ذلك أن كل ما تراه 

نستوعبھا ثم ندرجھا في عمق و عینا الحضاري العام ھذا ینطبق على جمیع المواقع األثریة في 
.سوریا   

:المعبد   

ھدم الجدران األصلیة للمعبد منذ عصور قدیمة و تم بناء جدارین تجریبین متجھین في اتجاھین 
فكرة جیدة عن الشكل ون تأثیر األمطار و الریاح في فصل الشتاء مختلفین إلعطاء معلومات جیدة ع

إلى جانب حمایة الجدران األصلیة كوثائق تحافظ  سنة مضت ٤٠٠٠قبل  الذي كان علیھ البناء القدیم
.على الدلیل األثري   

.و ھنا تصور معماري للمبنى مبني على أدلة قویلة  مع صورة حالیة للجدارین   
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)بیدر تل دار الحفریات في ( ریاشمال شرق سو ٢- ٢  

سوریا ،الحسكة : الموقع   

أندریھ ستیفنز :المعمار  

.المركز األوربي للدراسات بالد مابین النھرین : الزبون   

.م  ١٩٩٢:تاریخ االنشاء  

.سكني : نوع المبنى   

 

:لمحة عن المبنى   

تقع على حافة موقع أثري ،م بناء ١٢٠*٢٠في " دارالقریة "وصف المھندس المعماري المبنى بأنھ 
تم تنظیمھ بسلسلة من الساحات توفر مجموعة متنوعة من الوظائف الالزمة للبعثة ،في تل بیدر 

 و المبنى .وبیت للحارس ،غرفة فندقیة ١٦،فراغات المعیشة ،األثریة مثل ورش عمل محددة 
.شخص لمدة شھرین فقط في السنة  ٥٠یستخدم من قبل   
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. لقطة داخلیة لمركز الفناء  –للمبنى مع أماكن الجلوس  الممر الخارجي   
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). قریة باریس –قریة القرنة حسن فتحي (األمثلة العربیة  ٢- ٢  

:قریة القرنة الجدیدة  ١- ٢- ٢  

  . مصر  ،القرنة الجدیدة :الموقع 

  .حسن فتحي :المعمار

.مصلحة اآلثار  : الزبون   

.م  ١٩٤٦:الدراسة تاریخ   

أسرة في مجموعة من الوحدات ١٥٠٠آالف شخص أي حوالي  ٩ریة تستوعب الق: البرنامج 
 ألصحابھامركزتدریب حرفي و سوق تجاري خان یضم مجموعة من الورش و مساكن ،السكنیة 

مدرستین ابتدائیتین معرض منتجات القریة مركز اجتماعي و مركز صحي و حمام شعبي و ،
. مسرح مكشوف   

: لمحة عن القریة   

یة على أرض زراعیة  لتستوعب سكان قریة قدیمة على أرض صحراویة  تم إزالتھا في بنیت القر
.و مثال ألسلوب اعادة بناء القرى في ریف مصر تجربة   

في .بإشكال ھندسیة منتظمة ، التخطیط العمراني للقریة ال تتعدى مجموعة من الشوارع المتقاطعة 
حیث وصف حسن فتحي  ا التشكیلیة و البصریة تعید صورة المدینة القدیمة بكل مالمحھ محاولة 

 إلىیرجع  المسرح ثممباني القریة شارحا المدخل التصمیمي لكل منھا فبدأ بالمسجد ثم السوق 
العام أراد أن یعید بعض المعالم المعماریة في  المدرسة ثم الحمام ثم  اإلغریقيمفھوم المسرح 

منزل الفالح بتفاصیلھ و عناصره المعماریة  و مكان ضرب الطوب و المدینة العربیة القدیمة   
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:قریة باریس ٢- ٢- ٢  

.  مصر ، الوادي الجدید  :الموقع   

. حسن فتحي :المعمار  

.  اإلصالح الزراعي مصلحة : الزبون   

.م  ١٩٦٧:تاریخ الدراسة   

: التخطیطي  البرنامج  

من السكان % ١٥ألولى یمثلون نسمة نسبة األوالد في سن التعلیم ا١٥٠٠عدد سكان القریة حوالي 
.طالبا ٢٢٥فیكون عدد الطالب   

و نسبة الطلبة ،نسمة ١٠٠٠٠خدمتھم حوالي   على مركز القریة تعداد سكان المنطقة الذین ستقوم
. طالب٨٠٠أي %٨للتعلیم اإلعدادي ستكون حوالي   

األتربة  أماكن تشوین،أماكن استخراج األتربة الالزمة لضرب الطوب (مرفق تعمیر الذاتي •
ورش النجارة و الحدادة و ،مخازن السقایل و العدد و األدوات ‘مضارب الطوب أو المفارش ،

  ). لإلنشاءین للجمعیة التعاونیة عمكاتب أمناء المخازن التاب،مخازن المھمات و المواد ،السباكة 

 :عملت شوارع على نوعین  •

تستلزم  و یمكن أن تكون مسقوفة في األماكن التي شوارع للمشاة على مقیاس أنساني .١
وھي تقع بین صفین من البیوت و تفتح تكون مظللة لالحتفاظ برطوبة الھواء األمر أن 

  .علیھا مداخلھا الرئیسیة 

، شوارع للسیارات أو الدواب و قد عملت متسعة على مقیاس السیارة و غیر مسقوفة  .٢
ى التالقي و االجتماع في اللیل و النھار و في خلق ساحات ذات صبغة إنسانیة تشجع عل

  .الصیف و الشتاء

قطع ارض البناء ذات المساحات  أوغرافي و توزع المساكن ومیالتخطیط باعتبار العامل الد •
و عملت ، )فراد عدد األ(طبقا لحجم األسر  األھاليالمختلفة على العائالت حسب تقسیم 

مشاة ذات التصمیم و المقیاس اإلنساني التي تفتح تقع بینھما شوارع لل، منازل على صفین 
علیھا أبواب المنازل و تحیط بكل صفین من البیوت شوارع السیارات أو المشاة الواسعة و 

 .ت في حاالت الطوارئ الستعمال السیارا
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مخازن ، سوق الجمعیة االستھالكیة ،المستشفى  : مركز القریة و مباني الخدمات العامة •
صوامع لتخزین الحبوب طاحونة الحمام بجوار الجامع و متصل بھ ب المؤن و الحبو

 .یستعملھ السیدات في بعض أیام األسبوعلسھولة االستعمال أیام الجمع لألھالي و یمكن أن 

و مشاغل للحرف ، مكتبة و صالة لالجتماعات و مشاھدة التلیفزیون سینما :المركز الثقافي  •
منزلي و فیھ ربات البیوت الفالحات على التدریب الالیدویة و منزل نموذجي لكي تتدرب 

 .تحسین طرق الطھي 

 .طالب ٣٠٠عشرة فصول تتسع ل:مدرسة ابتدائیة  •

تعداد سكان المنطقة كلھا الذین ستقوم المركز على خدمتھم حوالي  :مدرستین إعدادیتین •
د فق، طالب٨٠٠أي %٨و نسبة الطلبة للتعلیم األعدادي ستكون حوالي ،نسمة ١٠٠٠٠

 .طالب ٤٠٠صممت مدرستان تسع كل منھما 

 .طالب ٤٠٠تتسع لحوالي : زراعیة  –مدرسة صناعیة  •

مشاغل للعمل و التدریب و مخازن للمواد و فوقھا أو :خان لتعلیم الحرف و الصناعات  •
بجوارھا مسكن للصناع المستجلبین ھم و أھلھم لیعیشوا فیھا طوال فترة قیامھم بتدریب 

  . األوالد 

 األمثلة أوضحتعتبر تخطیط و بناء قریة باریس بالواحات الخارجیة من :عن القریة  لمحة
اھتم فیھ بكل النواحي التخطیطیة و ،  إرشاديالبحثیة التي قام حسن فتحي في مشروع 

و أثرھما في تحدید ، بدایة من عوامل المناخ و حركة الھواء ،  اإلداریةالمعماریة و 
و دراسة توزیع السكان و توزیع أراضي البناء ذات ، مالمح التخطیط و التصمیم 

و دراسة ،حسب تقسیم األھالي طبقا لحجم األسرة  المساحات المختلفة على العائالت 
ثم دراسة ،الطرق الداخلیة و الخارجیة للمشاة و السیارات المغطى منھا و المكشوف 

ت مركز القریة و تصمیم ثم ینتقل بالبحث إلى مكونا،تصمیمات المنازل داخل المخططات 
  .الخدمات العامة 

و متطلبات ذلك من عمالة ، و ھنا یدخل البحث في نظام العالج لألمراض المتوطنة 
و كذلك نظام الخدمات التموینیة بكل نوعیات المواد ، متنوعة التخصصات و مبان 

ثم ، بتفاصیلھ  حمام القریة إنشاءثم ، المطلوبة للسكان و ما یتطلبھ ذلك من عمالة و مبان 
و تأتي ، انشاء الجمعیة التعاونیة الزراعیة و من منطلق الحاجة الحقیقیة لإلنتاج الزراعي 

بعد ذلك الدراسة الدقیقة لمكونات مرفق التعمیر و یتضمن أیضا بحث مكونات المركز 
  .الثقافي و متطلبات المجتمع من تثقیف و ترفیھ و إعالم و إرشاد 

و ما تحتاجھ من مدارس إعدادیة ، مكونات العلمیة التعلیمیة البیئیة و یتضمن البحث أیضا 
  .أو صناعیة زراعیة أو حرفیة 
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كمصدر من ناحیة و التصدیر السیاحي من ، و ھنا یبرز عنصر الخان لتعلیم الحرف 
  .ناحیة أخرى 

و التعمق في دراسة احتیاجات ، و ھكذا تظھر دقة البحث مع ربط الكلیات بالجزئیات 
  .في ضوء ظروفھا البیئیة و االقتصادیة و الثقافیة ، مجتمعات ال
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األمثلة العالمیة في تطویر مادة الطین  ٣- ٢  

: معدنیة في أریزونا في الوالیات المتحدة األمریكیةالمیاه ال حمام١- ٣- ٢   

. الوالیات المتحدة األمریكیة ،نیویورك : الموقع   

  . Gluckman Maynerمصممو غلوكمان ماینیر : تصمیم 

  .٢م٣١٦٠:المساحة 

  .م  ٢٠٠١: تاریخ االنتھاء 

  :لمحة عن المبنى 

و النظام اإلنشائي )  األولغرف الطابق ، غرف المطلة ،المسبح (مستویات المبنى مكون من ثالث 
بتربة   مكسیة سم من الطابوق ٢٠سماكتھا الجدران الخارجیة .صمم على أساس جدران حاملة 

غرف الطابق األول .السقف من الخشب المعالج  .ما الجدران الداخلیة ملیئة بالطابوق  بین، خاصة  
  . من القرمید و موجھ نحو الجنوب تكون مظللة في الصیف و تسمح بدخول ضوء الشمس في الشتاء
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 :ألمانیا في المصالحة كنیسة ٢- ٣- ٢
 .  ألمانیا، برلین:  الموقع
 .ساسنروث و ریترمانن:  تصمیم

 .٢م٣١٥: مساحةال
 . م٢٠٠٠: االنتھاء تاریخ
 : المبنى عن لمحة
 قوطیة كنیسة أرض على برلین غرب عن شرق تفصل التي السابقة الحدود على الكنیسة تتوضع
 یبلغ الترابي الجدار یحدده بیضوي المبنى شكل الشرقیة األلمانیة الحكومة ید على ھدمت قدیمة

 یلتف ثاني اھلیلج الخشبي الخارجي الجدار و السقف شكلی. سم٦٠ سماكتھ بینما سم٧٢٠ ارتفاعھ
  . الترابي الجدار حول
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  :  مركز ثقافي في بولیفیا٣- ٣- ٢

. بولیفیا ،الباز : الموقع   

  .جیرنوت مینك : تصمیم 

  .٢م٧٥:المساحة 

  .م ٢٠٠٠:تاریخ االنتھاء 

  :لمحة عن المبنى 

قطر القبة   .متعددة االستخدام لألحداث الثقافیة  المبنى تابع لمعھد كوث في الباز نصبت القبة كقاعة
  .لیكي یالمبنى مغطى باأللیاف الزجاجیة مع طالء صناعي اكر.سم ٥٦٥سم  ارتفاع المبنى  ٨٨٠
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  : مبنى المكاتب في الھند٤- ٣- ٢

. الھند ،نیودلھي : الموقع    

  .جیرنوت مینك : تصمیم 

  .٢م١١٥:المساحة 

  .م ١٩٩١:تاریخ االنتھاء 

  :ة عن المبنى لمح

یوفر مبنى . GTZالمبنى كجزء من البحوث و مشروع التنمیة التي ترعاھا وكالة األلمانیة  إنشاءتم 
المكاتب و المختبرات مساحة للبحث مع قاعة مركزیة و قاعة متعددة االستخدام تستخدم للندوات و 

 .االجتماعات و المعارض 
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  : إسرائیلمركز تراثي و صحي في ٥- ٣- ٢ 

.  إسرائیل،األنعاموادي :الموقع    

  . یوفیل أمیر، مایكل فیتل: تصمیم 

  .م ٢٠٠٤:تاریخ االنتھاء 

  :لمحة عن المبنى 

 المنظمة من المعماریین المھندسین مع تعاونت مانعأ وادي مجتمع في ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٣ عام  ذمن
 والمساواة ، أجدادھم أرض على ناءللب البدو حقوق تأكید شأنھ من البناء على البستان العدالةو البیئیة
  . الخدمات تلقي في

 التكلفة منخفضة القش وإقامة ، المستدام البناء تقنیات وتطبیق لتعلم معا جاء متطوع ٥٠٠ من أكثر
 فيكان المبنى . الطبیة أعشاب حدیقة بھ وتحیط الشمسیة الطاقة لجنة قبل من مدعوم بالة بناءو

 التراث على الضوء تسلیط كمركز جدید بدور القیام یتم واآلن ، يصح مركز بمثابة األولى مرحلتھ
  .الذاتي االكتفاء المھاراتو التقلیدیة لبدویةا الحالیة التطبیقاتو
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:مدرسة في راد رابور بانكالدیش ٦- ٣- ٢  

. بانكالدیش ،رادرابور:الموقع   

  .ایك روسواج ، آنا ھینیرجین: تصمیم 

  .م ٢٠٠٥:تاریخ االنتھاء 

  :ة عن المبنى لمح

  
من حیث البناء ، . والخیزران لجعلھا أكثر دواما لترابالمواد التقلیدیة ا مبنیة منقریة الھذه مدرسة 

خلط  إلىمن الطوب والقش  أساسا، مضیفا  بھا لضمان اإلنشاءوأھم التطورات التقنیة تم األخذ 
أ طبقات من عصي ( ألولاالطابق  الخیزران ذلك من السقفبإمكانات البناء یتضح . األطفال

ھذا المشروع ھو الید التي بناھا الحرفیین المحلیین ، .) الترابالخیزران ، لوحات من الخیزران و
  .والتالمیذ والمعلمین والعمل بالتعاون مع متطوعین األوروبي

  
  .٢٠٠٧حائز على جائزة اآلغا خان للعمارة ، 
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. الممیزات العمرانیة –مخطط القریة  –القریة  - ٣  

 

  : القریة١- ٣

 السكان من مجموعة من تتألف. المجتمع في سكونیة و وبدائیة بساطة أكثر عمراني – سكاني تجمع
 من جملة كذلك و،  التنظیم إلى القریة تفتقر و المواشي تربیة و الزراعة في أساسي بشكل یعملون
  . الوقت بنفس المدینة في تتوافر التي المیزات و الخدمات

:قریة مخطط ال ٢- ٣  
نسیج عمراني مخلخل و یبدو أن التباعد بین المنازل الریفیة في القرى المحدثة ناتج عن 

رغبة الفالح في االستقالل التام عن جاره و حیازتھ على أكبر قدر ممكن من مساحة 
األرض المتوافرة مجانا من أرض أمالك الدولة و إن ھذا التباعد ناتج عن تقلید بدوي حیث 

.ون بیوت الشعر متباعدة الواحدة عن األخرى بحدود مائة متر یتطلب أن تك  
دون أي تخطیط مسبق ، أھم سمة لعمران القریة تكمن في تشیدھا بطریقة عفویة تلقائیة 

.حتى ھذا التاریخ   

االجتماعیة السائدة –لذلك یأتي مخطط القریة كنتیجة و محصلة لفعل العوامل البیئیة و االقتصادیة 
  .ضوعیا على حیاة السكان و الناظمة لمجتمھمالتي تؤثر مو

  : العمرانیة الممیزات٣ - ٣

 حتى مسبق تخطیط أي دون،  تلقائیة عفویة بطریقة تشیدھا في تكمن القریة لعمران سمة أھم •
 . التاریخ ھذا

 ال القرى ھذه في عمارة  فان لذا األعمار لعملیات مخطط و موجھة أو عامة لخطة الكلي غیاب •
  . ذاتیا بالبناء للقیام السكان احتیاجات و مارساتم رھن تزال

 بسبب األخرى المناطق خبرات عن تام بمعزل المناطق بعض في تتم األعمار و البناء عملیات •
  . التجمعات ھذه بین أحیانا االجتماعي االنقطاع و الجغرافي القرى التباعد

  . النظریة الھندسیة اإلرشادات و المتوارثة العملیة الخبرات تراكم إلى االفتقار •

  . عشوائیة منازل بروز إلى أدى نفسھ المنزل لمخطط المدروس و المسبق التصمیم غیاب •

 أدائھا تطویر و تحسینھا أمكانیة و لالستخدام الطینیة العمارة صالحیة دوام و الستمراریة و
   بین یجمع الذي النمو على االعتماد من بد ال التصمیمي و اإلنشائي

o العمرانیة للعالقات ظیفيالو التطور .  
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o السكان لحیاة االجتماعي النمط على الحفاظ .  

  : التالیة النقاط خالل من

o مراكز/ العامة الوظائف و حیویة مرافق و خدمات و أسواق یتضمن عام جزء تخصیص 
 بمحاور معھ یرتبط و العام الجزء حول یلحق سكني وجزء... مختلفة خدمیة و إداریة
  . الجزأین ھذین بین التخدیم و المرور حركة لتسھیل المشاة و السیارات لحركة

o حیث من الجدیدة العمرانیة التجمعات مواقع اختیار في األساسیة العوامل إغفال عدم :  

  . الزراعي اإلنتاج إمكانیة و المیاه توفر )١

 و والحصى التبن و كالرمل األخرى المساعدة المواد و للبناء الصالحة الطین مادة توفر )٢
  . المناسبة البیئیة الشروط توفر إلى باإلضافة غیرھا و لخشبا

  . المحیطة االقلمیة التجمعات و المدن مع االقلمي الربط إمكانیة )٣

 مختلف بین تربط للمشاة أخرى و للسیارات المخصصة الطرق من مناسبة شبكة توفر )٤
 و،  سكنیةال المناطق محیط على بالسیارات خاصة مواقف تخصص أن على المدینة مناطق
 خاصة طرق تخصص كما،  المشاة لطرق الطرق ھذه تشكیل في األفضلیة تعطى

 التجمعات محیط في بھا الخاصة الرعي مناطق و تجمعھا مواقع بین تربط بالحیوانات
  .السكنیة

 إلى اإلشارة مع الصحي الصرف و بالمیاه التزوید الشبكات لكافة متكاملة تحتیة بنیة ایجاد )٥
 . المبنیة البیئة تخریب و الرطوبة تسرب لمنع األبنیة عن فاعال زالع عزلھا ضرورة
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  : القریة أبنیة في التراثیة الھندسیة المالمح - ٤

  . األفقي المسقط )١

 و. المنزل مساحة تحدد أفرادھا عدد جانب إلى العائلة عند األغنام رؤوس عدد و المحاصیل كمیة
  .باألخرى واحدةال عالقاتھا و المنازل ھذه ترتیب كذلك

  : الریفي المنزل في األقسام ھذه قراءة یمكن و

 ظھرت،  مؤخرا المعاشي الوضع تحسن  بعد و صالون و غرفتین من مؤلفة:األساسیة الخلیة
  . المیسوریین القرویین بعض لدى صالون و غرف بأربع مساكن

  . الضرورة التحا في النوم غرف األساسیة الخلیة إلى تضاف أن یمكن:  مضافة سكن غرف

 أو الحوش داخل مستقل بشكل یكون المرحاض إلى باإلضافة والحمام المطبخ:  الصحیة المرافق
  . القریة في صحي صرف شبكة وجود لعدم فنیة حفرة بھ یلتصق و خارجھ

  . مستودع بھ ویلحق فیھ یخبز و األرض في یجعل،  أسطواني تجویف:التنور

  حیواناتقسم ال

  تخزین

،  اإلسالمیة المدن في الصحن علیھا یكون التي األھمیة تلك تمتلك ال) :  ارالد صحن(حوش
 من الحمایة و الدواب دخول منع إنما و الغرباء انظار من النساء حمایة لیست القریة في فوظیفتھ
 كانت كلما و. الخالء على منفتحة المنازل و،  بالمواشي خاصا أخر حوشا غالبا نجد لذلك السطو

  . األھمیة قلیل الصحن وجود كان القریة داخل وثیقة القربى عالقات و حمیمیة العالقات

  . الزراعیة األراضي على تطل مرتفعة مصطبة: دكة

 و الملفوف و البصل و الفجل و كالخس الموسمیة للخضراوات مشاتل الحوش في یالحظ: مشتل
  ... البغدونس

  بئر

  . البناء مواد )٢

 المجفف التبن و الطین من المصنوع اللبن ھي و التاریخ فجر منذ ةالقری في البناء مواد تتغیر لم
 و الداخلي الطالء في الكلس و الحوار و طینیة مونة استخدام مع رئیسیة بصورة الشمس أشعة تحت
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 خبرة كذلك و المنازل على جمالیة إضفاء في تساھم المتوافرة التربة نوعیة و الخارجي أحیانا
  . السكان

  . التسقیف )٣

 كاف میل للسقف یعطى و العوارض ھذه فوق التربة توضع أن فإما الخشبیة بالعوارض ويمست
 الالزم االنحناء و العزل لتأمین القش من كبیرة كمیات فوقھ توضع أو المطر میاه لتصریف
  . التوتیاء صفائح یستخدم مؤخرا و المطر میاه لتصریف

  . النوافذ )٤

 في دور أصولھم و السكان لمزاج و السنة أیام بعض في إال غربیة ریاح وجود عدم عن ناتج واسعة
  . ذلك

  . الزینة و الزخارف )٥

 تقاوم ال التي الطریة الطین مادة لطبیعة باألساس عائد ھذا و الطینیة العمارة في زخارف توجد ال
  . المناخ مؤثرات

 و حركة إعطائھا و الواجھات رتابة لكسر شاقولیا و أفقیا المدامیك بروزات من االستفادة یمكن و
  . جماال

  . االتجاه )٦

 یتم البناء و الساحات و الشوارع في تنظیم توجد ال و الجنوب بتجاه أي القبلة نحو المنازل توجھ
  . عفوي بشكل
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)دیوان(كیردیوان قریة دراسة الوضع الراھن ل - ٥  

:الموقع  ١- ٥  
لحسكة أقصى شمال شرق سوریا  و كم من مدینة القامشلي في محافظة ا ٢٠تقع القریة على بعد 

. كم  ٧٥٠تبعد عن دمشق  العاصمة   

: معلومات عن قریة٢- ٥  

  .أربعینیات القرن الماضي :تعود نشأة القریة الحالیة  •

  .تل القریة أثري  •

. م .ق ١٢٠٠- ٢٠٠٠توجد قریة أثریة تحت التل تعود تاریخھا حسب القطع الفخاریة إلى حوالي   

  .م  ٨٠٠لدولي بعد القریة عن الطریق ا •

  . بیت  ١٦: عدد البیوت  •

  .نسمة  ٩٤:عدد السكان الحالي  •

  . ھكتار ١٠حوالي : مساحة القریة  •

 .ھكتار  ٩٠٠أسھم أي  ٩:األراضي الزراعیة  •

 :مخطط القریة  •

.أھم سمة لعمران القریة تكمن في تشییدھا بطریقة عفویة تلقائیة دون أي تخطیط مسبق   

 :سكان النشاط االقتصادي الغالب ل •

) . قمح شعیر عدس (الزراعة البعلیة حسب دورة الزراعة  -   

).البقر و الغنم  و األرانب و الدجاج و الحمام (تربیة المواشي و الدواجن  -   

  .بئر سطحي  ١١:مورد المیاه  •

 .م سطحي  ٧٥-٤٥:عمق اآلبار  •
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:بیوت القریة ٣ - ٥  
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:لمقترحاتا  

:بناء الجامع المتھدم  إعادة  

المدینة نجد الجامع على ما ھو علیھ  إلىبسبب األعاصیر المطریة و الھجرة 
الجامع متھدم و لم یبقى سوى بعد األطالل تبین .كما ھو موضع في الصورة 

.موقع الجامع و حدوده   

درسون في ی)فھ قھ (أخبرت من مصادر شخصیة أنھ كان یوجد طالب العلم 
الكریم و الحدیث الشریف على  القرآن قراءةالجامع علوم الدینیة من حفظ و 

و كان لھم مسكن قریب من الجامع و مسكن الشیخ و الجامع  إمامید الشیخ 
.ھؤالء الطالب ل الطعاممون دكان أھالي القریة یق  

.مورد المیاه ھو بئر قریب من الجامع   
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:مركز تنمیة ریفیة   

:عن المراكز التنمیة الریفیة التي تم بناؤھا في القطر  لمحة  

تقدم مجموعة من كانت حیث ھذه المراكز إلى بدایة الستینیات من القرن الماضي تاریخ تعود  •
الخدمات المتنوعة للریفیین بھدف تطویرھم في المجاالت الحیاتیة المختلفة و مساعدتھم في تعلم 

 .زقھم و عیش حیاة كریمة المھن و أعمال تساعدھم على كسب ر

مبنیة من تجربة كانت مأخوذة من الھند و بمراكز انعاش الریف و ھي في البدء و كانت تسمى  •
 .البیتون المسلح 

 :و تضم أربع وحدات  •

تقوم بإقامة دورات المحو األمیة و إعارة الكتب :الوحدة االجتماعیة و الثقافیة  - ١
ضافة إلى إقامة دورات الخیاطة و للناس و إقامة بعض العروض السینمائیة  إ

 .التریكو و صناعة السجاد الیدوي و افتتاح ریاض األطفال 

تقوم بمعاینة المرضى و صرف األدویة لھم و إقامة دورات :الوحدة الصحیة  - ٢
 .في اإلسعافات األولیة للمواطنین 

 . تقدم إرشادات زراعیة و حیوانیة و خدماتھما للناس :الوحدة الزراعیة  - ٣

 .تقدم مشورة عمرانیة للناس لبناء المساكن الریفیة :دة العمرانیة الوح - ٤

 :التغیرات التي حصلت في خدمات و عمل ھذه المراكز  •

تم االستغناء عن تقدیم بعض الخدمات و أحداث خدمات جدیدة بحسب المرحلة  .١
 .إلیھاالتي وصل الناس 

قطاع الخاص مثال لم یعد ھناك من مبرر لدورات تعلم السجاد الن معامل ال .٢
  .غزت األسواق بمنتجاتھا من السجاد و بأسعار منخفضة 

و من الخدمات المستحدثة إقامة دورات للمعلوماتیة للمواطنین و بخاصة  .٣
 .للشباب 

 .صناعة األشغال الیدویة  .٤
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 :مركز التنمیة الریفیة في الجوادیة في محافظة الحسكة مثال  •

 .لمبنى لم یستثمر بشكل كامل و مازال ا ١٩٩٥دشین المبنى في عام تم ت

  : المركزیضم  

مبنى اإلدارة العامة و صاالت التدریب و المسرح و المكتبة و المستوصف و قسم إرشاد 
  .الزراعي و الحیواني 

  .مبنى روضة األطفال 

  .قسم السكن للمتزوجین

  .قسم السكن العزابین 

  .قسم الحظائر

  .حقل تجارب     

  .المحرس    

  .خزان میاه   

  .مركز تحویل 

  . خزان مازوت 
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:مركز التنمیة الریفیة المقترح   
:یتضمن   

 :مستوصف  §

.قسم رعایة األمومة و الطفولة و حمالت التلقیح    - ١  

.قسم اإلسعاف الداخلیة و الجراحیة  - ٢  

.صیدلیة  - ٣  

.مخبر  - ٤  

.اإلدارة  - ٥  

 :قسم إرشادي  §

  إرشاد زراعي

  إرشاد حیواني

  إرشاد عمراني

 :روضة أطفال  §

 :مسرح مكشوف §

 .اإلدارة و صاالت التدریب  §

 :سكن الموظفین  §

  سكن المتزوجین 

 سكن العزابین

 قسم حظائر  §

 .تربیة األبقار و الدواجن 

 حقل تجارب §
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