
 دراسة عمرانٌة لسكن بدٌل لمخالفات جبل قاسٌون

:تارٌخ نشوء منطقة المهاجرٌن  

كان ٌوجد طرٌق بدائً بٌن دمر والمهاجرٌن تستعملها السٌارات أحٌاناً وكان ٌصلح 

للكمٌونات التً تنقل منتوجات المقالع القائمة على هذا الطرٌق المتوجه إلى التلفزٌون 

ٌقوم على مرتفع تعلوه هضبة مدرجة متجهة نحو الجنوب والجنوب الغربً تطل على 

الغوطة بمنظر واسع وقد لوحظ هذا المكان الجمٌل جداً فً المخطط الرئٌسً لٌصبح 

  (غربً قاسٌون)ملتقى سكن 

فكان من الضروري الوصول إلى منطقة السكن تأمٌن اتصالها بدمشق ودمر بأن ٌهٌأ 

وكان % 20طرٌق انحناؤه أقل شدة مما كان علٌه حٌث كان انحناؤه ٌسجل أكثر من 

.من الضروري أٌضاً إصالحه لمضاعفة السٌر على طرٌق بٌروت بقصد السٌاحة   

إن أكثر األبنٌة المنشأة على منحدرات قاسٌون قد حولت شكل المنحدر لهذا الجبل 

الجمٌل إلى حً مؤلف من أحٌاءفقٌرة وقذرة إن هذه األبنٌة التً أنشئت فً كل فسحة 

والتً تغطً الطرق الموجودة وتنحدر إلى مستوى مسرى السٌول وتتداخل مع المقابر 

كم تمر عبر هذه 20ٌمكن أن تصبح خطر على المدٌنة بأكملها حٌث أن الفجوة طولها 

المنطقة تسببت فً الماضً بانهٌارات نتٌجة تشٌٌد أبنٌة أسفل الفجوة دون رخصة بناء 

وقد دلت الدراسات فوق سطح األرض والدراسات الجٌولوجٌة أن قاعدة الفجوة مملوءة 

وأن مؤسسات الصناعة  (فالقٌن جٌولوجٌٌن)بالرمل الناشئ عن هبوط طرفً الفجوة 

الٌدوٌة كانت تستثمر موادها منذ قرون وتفتح فٌها مغارات لجمٌع االتجاهات وتم إدراك 

أن األبنٌة العالٌة على مثل هذه األرض الٌتسنى لها أن تدوم وقد حددت البلدٌة منطقة 

حماٌة ٌمنع فٌها البناء وقررت هدم جمٌع األبنٌة المعرضة للخطر أي الموجودة فً 

  .(منطقة ما بٌن الفالقٌن)الفجوة 

: قاسٌون اآلن  

: ٌمكن تقسٌم سفح الجبل إلى أربعة أجزاء  

والذي ٌرتبط بالنسٌج العمرانً القدٌم عبر منطقة الصالحٌة األثرٌة : الجزء السفلً- 

ابن النفٌس ،ابن العمٌد : والشارع الرئٌسً المعروف بأسمائه المتتالٌة على طول امتداده

.ساحة شمدٌن وشورى : النابلسً ،الخ  



والذي تم إقرار مخطط تنظٌمً له ،لكن لم ٌتم تنفٌذه ،والذي ٌضم : الجزء الوسطً- 

.سلسلة من المقابر القدٌمة   

 1975هذا الجزء تم استمالكه من قبل المحافظة لعام : الجزء العلوي فوق المقابر- 

عندما كان ٌتألف من عدد قلٌل من الحٌازات الكبٌرة فقط ،وهو ٌحتوي اآلن على 

.مساكن عشوائٌة ٌشغلها قاطنون ٌعتبرون فً معظمهم شاغلٌن بوضع الٌد   

الهضبة فوق المنحدرات الحادة ذات المعالم الطبوغرافٌة الظاهرة ،وباستثناء المناطق - 

العسكرٌة وعدد قلٌل من المطاعم الممتدة على طول طرٌق القمة السفلً ،فإن هذا 

.الجزء لٌس به عمران   

.وقد اهتمت دراستنا الجزء العلوي الذي يقع فوق المقابر   

:التقدٌرات السكنٌة  

تضم العشوائٌة سكاناً ٌأتون من مناطق جغرافٌة متنوعة ،من ضمنهم الدمشقٌون 

والمهاجرون من المحافظات السورٌة األخرى ،والجئون ومهاجرون من دول عربٌة 

. أخرى   

.وبشكل عام ،فإن غالبٌة السكان العرٌضة من الطبقة محدودة الدخل   

مع وجود اثنان من األحٌاء الفقٌرة األول ٌقع فً النهاٌة الغربٌة من الموقع والثانً 

.ٌدعى حً الطنابر باتجاه النهاٌة الشرقٌة للموقع   

: تقدٌرات قاسٌون السكانٌة  

  

(ثمانً مناطق جزئٌة) 2004إحصاء العام  153873  

المهاجرٌن وركن الدٌن (بلدتً)تقدٌرات دائرتً خدمات  400000  

:منهج البحث   

هكتار كمرحلة أولى أما المرحلة الثانٌة سٌتم 24ستقتصر الدراسة على منطقة بمساحة 

  هكتار  6.7اقتراح حلول لمشكلة المخالفات وستتم دراسة منطقة بمساحة 



":الدراسة التحلٌلٌة :"المرحلة األولى   

  هكتار 24تمت دراسة منطقة بمساحة 

:تشمل الدراسة دراسة تحلٌلٌة للمنطقة وتتضمن المخططات التالٌة   

"مخططات "صور   

:نقاط القوة :النتٌجة   

.األطاللة الممٌزة على مدٌنة دمشق _1  

.التوجٌة الجنوبً _2  

.المنطقة المدروسة تقع على السفح المقابل للجهة الغربٌة بعٌداً عن مهب الرٌاح _3  

.مجاورتها للطرٌق المؤدي للمتحلق الشمالً _4  

.وجود أراضً فارغة وإمكانٌة استغاللها_5  

:نقاط الضعف   

.وجود أبنٌة آٌلة للسقوط _1  

سوء الصرف الصحً ،سوء تصرٌف واستخدام :ضعف البنٌة التحتٌة للمنطقة من _2

.مٌاه السٌول واألمطار ،سوء الطرق والمواصالت   

المارٌن بالمنطقة والذٌن ٌحصران منطقة غٌر مستقرة (الفجوة )وجود الفالقٌن _3

.جٌولوجٌاً   

.صعوبة التنقل فً المنطقة سواًء بالسٌارة أوعلى األقدام _4  

.سوء استغالل األرض _5  

: الفرص المتاحة  

.إعادة إحٌاء المنطقة _1  



.رفع المستوى المعٌشً للمنطقة _إمكانٌة تأمٌن فرص عمل لسكان المنطقة _2  

. تأمٌن سكن ذو تكلفة إقتصادٌة        ٌالئم احتٌاجات السكان ودخلهم _3  

.تأمٌن فراغات تعاٌشٌة وحدائق عامة _4  

:التهدٌدات   

.الفالقان الذان ٌحصران منطقة الٌمكن البناء فٌها _1  

نسب مٌول األرض الكبٌرة والتً تشكل عائقاً فً تأمٌن المواصالت أو حتى _2

.صعوبة الصعود   

.عدم إمكانٌة إٌقاف ظاهرة امتدادالسكن العشوائً _3  

.صعوبة تأمٌن سكن بدٌل مؤقت ألصحاب العقارات المراد إزالتها أو إعادة تأهٌلها _4  

        المخطط الهٌكلً 

(المقترح)المرحلة الثانٌة   

 البرنامج التخطٌطً

:البرنامج اإلسكانً : أوالً   

سكن متصل ذو فناء داخلً : فئة السكن المقترحة   

. منازل مؤلفة من طابقٌن :ارتفاع المبانً   

.نصٌب الفرد من المساحة السكنٌة   

الهكتار\  شخص 350 :الكثافة السكانٌة   

. هكتار 6.7:مساحة األرض   

( هكتار 4.3مساحة المنطقة السكنٌة   

  % .25:نسبة المساحة السكنٌة



:المساحات الخضراء :ثانٌاً   

. متر مربع للفرد من المساحات الخضراء العامة 20تخصص   

(مالعب أطفال _ مالعب رٌاضٌة _متنزهات _حدائق عامة )  

 المساحات الخضراء 

 نسبة المساحات الخضراء 

الطرقات ومواقف السٌارات :ثالثاً   

  .180عدد مواقف السٌارات 

:ممرات للمشاة والساحات :رابعاً   

  %45ٌخصص بحدود 
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