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  سد خربقة األثري
  وهندسة البناء يف الصحراء

وطرق أساليب  تعددوطبيعة املنطقة  تنوعواملعماري والعمراين  لتنوع مواقع التراثسوريا  السياحو ونيقصد املهتم
  منذ قدمي الزمان  العريبشعبنا  ميز الذي.وارد الطبيعيةامل ستغاللالاهلندسة املائية والبيئية والثقافية  البناء للمباين

  :قبل اإلسالم  السدود وخزانات املياه
شئت جمموعة مـن السـدود   ففي العهد الروماين أن

بعضها حىت  رامازالت آث  ناطق خمتلفة من سورية،مب
 أوخربقة  سدُّ(خري شاهد على ذلك احلاضر، و وقتنا

يف البادية السورية، وكذلك ) سد الباردةما يسمى 
النظام ، وتدمراملاء وتنقيتها قرب مدينة جتميع  برك 

اليت تتسـع   اءامل السدود وخزاناتو املائي الروماين
على  املياه توزيعلاملاليني من األمتار املكعبة  لعشرات

غرض ري املزروعـات خـالل   باألراضي الزراعية 
  أوقات شح املياه أو يف اجلفاف

  :اإلسالم يف ظلالسدود وخزانات املياه 
لتحقيق وشعوم والشعوب اليت دخلت اإلسالم  مالمتداد جيوشه حتقيقاً اال اذازداد اهتمام العرب واملسلمني و
 سدواملاء فرمموا السدود كفضل مما كانت عليه لضمان الغذاء أل املشاريع اإلروائية فأعادوا ·منهم املائي والغذائيأ
  لتلبية احتياجات سوريا .األقنية اخلزفية وشبكة ري حجرية عرب ياه وتوزيعهامع املجل )خربقة أو الباردة (

    
  ٣لف مأ٥٠يتسعمائي  صهريج

  حمافظة الرقةيف مدينة الرصافة 
  ٣لف مأ٥٠يتسع مائي أخر صهريج

  حمافظة الرقةيف مدينة الرصافة 
 مندران اجلوسقف ال

  القرميد احلجارة و
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  التضاريس واألنظمة البيئية
وعنـدما حتـدث    الصحراء السورية واملعروفة بالباديـة  يقابلة للزراعة أما الباقي فه أراضٍ تهاثلث مساحكون 

ار مؤقتة ضمن أوتتشكل يف املناطق املنخفضة حبريات ونمو األعشاب مناسبة للرعي لكافية تكون طوالت مطرية ه
أما اجلبال التدمرية . عدد صغري من األودية الصغرية

ء موحشة غطاؤها حجري يسودها مناخ جردافهي 
إال راوي، ال خيتلف عن منـاخ الباديـة   شبه صح

 بزيادة بسيطة لكميات األمطار السـنوية اهلطالـة  
ـ  وتعدعليها،  ر املـائي  السيول املطرية هي املظه

تلئ ا األودية إثر اليت متالسطحي اجلاري الوحيد، 
   .هطول أمطار غزيرة

 هي سـد ئية فريدة اجلبال منشأة ماهذه ويف قلب 
اليت  تجتمع فيه سيول عدة أودية يف منطقة البصرييلعلى وادي الباردة  الرومان الذي أقامه )الباردة  سد(أو خربقة

يف  تشـكل لوفيها واحات كثرية  سكاناوأكثرها  وأفضلها مناخاً تاًاوأغناها نب من أخصب البوادي أرضاً متتاز بأا
   .تنيالقريمدينة قرى عامره مثل الشمال 

  :حوض البادية والنشاط السكاين واالقتصادي
، بكثافة سكانية متدنية، بسبب سيادة األوضاع شبه الصحراوية وعدم توافر مقومات البادية منطقة إعمارمت  ك للذ

إال يف واحات قليلة، ومراتـع البـدو الرحـل،     االستيطان
تحولت الواحات إىل قرى وبلدات ومدن مثل الضـمري  ف

وتراجعت مظاهر ترحال البدو  .وخنيفيس وتدمر واألرك
وقطعام، وحلت حملها أشكال استقرار رافقت شق الطرق 

فرص عمل للبدو يف  وانتشار وسائل النقل احلديثة، وتوفرت
 وافاسـتعمل . جماالت خمتلفة غري الرعي وتربية احليوانـات 

احملراث بزراعة هذا الوسط املغمور باروفـات الناعمـة   
وحرثوها وزرعوا القمح والشعري فكان إنتاج كيس واحد 

  من البذار مئة كيس من احلبوب
  دور البدو يف تاريخ سورية

وقد ساعدت سياسات اُألمويني جتاه سكان البالد لسرعة االندماج كونات اتمع رئيسياً من م لبدو مكونٌلفأصبح 
واعتمدت العالقات الطيبة بني البوادي واحلواضر حلصول البدو .، فعاد االزدهار الذي ظهر أيام الرومان والبيزنطيني

  
  خمطط اجلبال يف سوريا
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كان أُمراؤهم ميلكون مراكز وقد . على حصتهم من الثروة حبيث حيجمون عن التعدي على القرى والفالّحني واملدن
جفافها الظاهري إال أا متتاز بوجود تنوع  هائل يتمثل يف جمموعة كـبرية   وبالرغم من صيفية ورعوية يف البادية ،

  املناخي من أنواع النباتات واحليوانات اليت تعيش يف أجواء من التكيف

   
  السدببحرية اء اخلضراملساحات تظهر و. لصحراءايف سد الوقع مل جويةصورة 

  
  خريطة اجلبال التدمرية احمليطة بسد خربقة
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٢٠٠٦بعام يف حمافظة محص  البادية دودس  

  احملافظة اسم السد
 / التخزين
 3م.م

  /ة البحري
 2م ألف

  االرتفاع
 م /

  الطول
 م/ 

 اهلدف عام اإلجناز

 سقاية مواشي 1967 517 11.00 75 0.70 محص سليم

 سقاية مواشي 1967 100 12.00 290 0.12 محص زكاكية

 سقاية مواشي 1968 184 14.00 248 0.98 محص جباب شقرا

 سقاية مواشي 1968 312 10.00 200  0.52 محص الوادي الكبري

 سقاية مواشي 1968 360 4.00 20 0.01 محص الوجل

 سقاية مواشي 1970 420 10.00 1150 3.20 محص املربعة

 سقاية مواشي 1970 360 13.00 500 5.00 محص القريتني

خربقة 
 )الباردة(

 سقاية املواشي 1984 - - - 2 محص

 شرب 1987 763 17 910 5 محص وادي أبيض

 1988 329  14.00 9100 2.00  محص أبو قلة
  +شرب 

 املواشي سقاية

 ترشيحي 1991 1013 9.8 115 0.35 محص احلفر

 ترشيحي+ ري 1961 678 11 357 1.18 محص املخرم

 1992 406 12.5 210 0.83 محص أرك
  +ري 

 سقاية مواشي

 1993 264 8.00 110 0.24 محص النعامية
  +ترشيحي 

 فيضان درء

 درء فيضان 1993 138 8 471 0.80 محص تدمر

 ترشيحي 1993 342 10.00 150 0.39 محص سوحا

 سقاية مواشي 1996 455 14.00 725 2.78 محص صدد

 األغراض متعدد 1997 466 13.00 130 2 محص الفرقلس

                        سداً)  ١٧: ( اموع                                ٣مليون م) ٢٨(التخزين                   
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   األثري/ خربقة/سد وهو  السد العظيم كل ما سبق كانت كل األسباب الداعية إلقامة هذامن 
دراسـة  لتـاج  الـيت حت قع اوبعض املبذكر  الزمالءتقدم بفرع محص لجنة التراث نا بأول اجتماع ليف ذكر أو

  . خربقةسد  ذكربالزمالء  أحد ما بادرعندالكربى  أةوكانت املفاج
ب عن ضخامة هذا األثر املغيلكبرية لدهشة  اًمثاراألوىل كانت زيارتنا فعن هذا املوقع  يئاًنعلم ش مل نكن ولألسف 

  الذي يضاهي سد مأرب األثري يف اليمنو ثقافة أبناء الوطن
ـ  فأطلق عليه سد الزيتونة وسد الباردة وسد لدنيا حسب املراجع املتوفرة أمساء السد  تتعدد: التسمية    ةاهلـر بق

      ما االسم املتفق عليه فهو سد خربقة األثري أ. وسد اخلربقة
ميلك  اليوم تلك األرض األمري نايف الشـعالن   :أما سبب التسمية يقول املؤرخ الدكتور جربائيل جبور 

رض أمنافذ السد فـامتألت   ادت فيهفقد مر عليها عهد س )خربقة ( وقد كانت حني متلكها أرضا خرابا تسمى 
اكم املترسب وأخذت املياه تفيض من فوق السد مث حدث أن حفرت فجوة يف أسفل السـد  البحرية بالتراب املتر

فصارت املياه تتسرب من حائط السد وتنفذ منه وجترف معها تدرجييا شيئا من التراب املترسب حبيث كونت ارى 
ـ أو أ متر مسافة مائيت أصبح كواد ميتد من السد من أسفل التراب املترسب إىل سطحه حبيث  هكثر حيفه من جانبي

   ).خمربقا ( البحرية كثري الشقوق والشعاب والتعاريج عمق بارتفاعركام مستو من التراب 
    أصلها عريب وتعـين ) خربقة(ن كلمةإومنه تسمية البدو لذلك املوضع خبربقة أي األرض املتشققة وكما ذكر ف

     )األرض الصلبة ( 
  

  سد خربقة 
   رينالقرن العشمن  تبالسبعينيا

  وتبدو فتحة املاء أسفل جدار السد
  
  
  
  واجهة السد          
  ٢٠١٠بعام          
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عن محـص  وكم جنويب قصر احلري الغريب / ١٦/سد ختزيين ميتلئ مبياه األمطار والسيول يبعد :األثري خربقةسد 
القـرن   رمم خالل.لثالثة القرون امليالدية ا ازدهار تدمر خاللأنشئ يف عهد كم / ٨٠/عن تدمر  وكم / ١١٥/

/ ٥/تسـتوعب  م  ٨٠٠م وعرضـها   ١٥٠٠رية طوهلا يشكل حبلخالل القرن الثامن  ونالسادس مث عىن به األموي
  :رواه املؤرخون أمثال  وحىت نكون أقرب إىل تاريخ السد ال بد من االستعانة مبا .همتر مكعب من امليا مليون
  : السد  واصفاً ١٩٣٦عام ب/ دانيل شلو مربجمه / الفرنسي  األثري -١

يقع   البصريةوبني جبلي الباردة  قرية الباردة على بعد عدة كيلومترات منها نإىل الشمال م يف وسط البادية السورية
ــد  ــةس ــاه .  خربق ــع مي ــد لتجمي ــو س ــبلني   وه ــفوح اجل ــن س ــدرة م ــيول املنح   الس

ومل يبق من حجـارة احلـائط   . خمنيمن أطباق من احلصى وشظايا احلجارة قائمة ضمن حائطني ضالسد بين 
أما احلائط الداخلي فسليم ومداميكه مرصوف بعضها إىل بعض .لتلفلاخلارجي إال أجزاء طفيفة تسري هي أيضا 

كان للسد ثالثة منافـذ اتلـف    .م ١٨م ومساكة األساس ٢٠.٥م وارتفاعه  ٣٦٥يبلغ طوله . بشكل سليم
ـ  انوهذ.دفق منهما السيول يف الشتاءبحا يف شكل ثقبني تتفأص الزمان منها االثنني القائمني يف أساسه  انالثقب

أما املنفذ الثالث فأنبوب من . احلجر قائمة الزوايا ومتقنة البناءب مغطاة ةبأقنيحيالن حمل منفذين من العهد القدمي 
الكـربى ويبلـغ    وال تزال دائرة البحرية القدمية ظاهرة يف خطوطها .اخلزف ضيق القطر جيتاز السد باحندار قوي

  مليون متر مكعب من املياه/ ٥/وتستوعب .م٨٠٠ا حنو من هم وعرض١٥٥٠طوهلا حنو 
على سطح  هر حتت النتوء اخلفيف الذي وجدعظمها حتت األرض فطريقها ظامبقوم ت ابالرغم من أف :القناةأما 

  . األرض قرب السد
 ومن خالل عمليات التنقيب  

ظهرت القناة يف مستوى األرض 
من جمرى  رىيسفة العلى الض

السيل واختفت يف جوار السد 
ألا جرت وال شك إىل قلب 
ارى املذكور حيث أتلفتها 

ولكن آثارها عادت . السيول
كم من ٤للظهور على بعد حنو 

السد وميكن إتباعها على 
صر الضفة اليمىن إىل حدائق ق

  الغريب احلري
  وقد غطت الرمال معظم حبرية السد ١٩٣٦سد خربقة بعام  
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وعلى مسافة قريبة من غريب القناة األصـلية  . باملاء القصر منشأ القناة الثانوية اليت متون اكتشف خرآتنقيب ويف 
   . هيوجد بقايا بناء يشتمل على أربعة أفران صنع فيها القرميد واجلبس الالزمان لبناء القصر وتزين

وهلذه الربكة أنبوبان مـن  . م٣.٦٥ىل بركة مربعة يبلغ عمقها تنتهي القناة إ خربقةكم من  سد ١٦.٥وعلى بعد 
  .ل إليه على سلمرتيشبه البئر ويالربكة يف قعر اخلزف جيران املاء إىل حوض مربع صغري يقوم خارج 

وبني الربكة واحلديقة تقوم طاحونة أشـبه مـا    .من هذا احلوض تستأنف القناة طريقها حتت األرض إىل احلديقة 
وال تظهر القناة على سطح األرض إال يف النقاط ااورة . احني اليت ما تزال تستعمل يف سوريا اليومتكون بالطو

  لصعوبة الوصول إليها ولكن لألسف مل نتمكن من زيارة البحرية والطاحونة .للحديقة
   يف تلك الفترة ةونالحظ هنا مدى انعكاس السد على احلياة االقتصادية والسكانية على املناطق احمليط         
  :واصفاً السد ٤٥١٩عام بامحد وصفي زكريا  املؤرخ - ٢ 

كم / ١٥/بعد على وكم غريب تدمر /٦٠/اهلائل البنيان يف جنويب قصر احلري الغريب على حنو )  خربقة( اهلربقةسد 
تدفق من اجلبلني تت بنوه وحصروا به مياه السيول اليت كان. عن قصر احلري الغريب بني جبلي الباردة والنقنقية 
  . املذكورين ومن عني الباردة حنو سهل الدو الفسيح 

 ومت التقديرمترا / ٣٦٥/متر وطوله /  ٦.٣٠/ أعالهمتر ويف /١٨.٥/ أسفلهمترا وعرضه يف / ١٨/علو السد 
ات الرواسب اجلافة وكانت مياه هذا اخلزان تساق بقنـو  اآلنمكعبا وقد طمرته مترا /١.٤٠٠.٠٠٠/خيزن  بأنه

إال أن هذا السد قد خترب  يف أواخر  .لري احلدائق واملزارع الغريب حول قصر احلري  األراضي إىلوجداول عديدة 
ماية خمرج املاء من تـراكم  وعملوا له أبنية ملحقة حل ) خربقة( ةبقاهلرالعهد الروماين وان األمويني قد رمموا سد 

  خربقةيف عهد هشام بن عبد امللك قد رمموا سد  األمويني أن اآلثارويستدل من والوحول  الرواسب
 :مالحظة  

وردت تسمية السد 
بسد اهلربقة بدل سد 

علم سبب أخربقة وال 
التسمية بالرغم من أنه 
ذكره يف نفس املرجع 

   باسم سد خربقة
                                           

                                  
                  

سد خربقة منتصف القرن العشرين                                                                                             
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  األسبوع المعماري الرابع عشر
  عمارة الصحراء          

 م ٢٠١١/  ١٢/  ١٦ – ١٣ عمان

                 المھندس المعماري عامر محمد جواد السباعي            ٩/٢١سد خربقة األثري وھندسة البناء في الصحراء            

  :)ومها من أبناء املنطقة(واملؤرخ جرجس الزكيمي جربائيل جبور الدكتور  املؤرخ -٣
ـ م يتنا١٨.٥يف األسفل م وعرضه ١٨كان امسه سد الزيتونة علوه  م  ٦.٣٠ي بعـرض  هقص كلما ارتفع حىت ينت

ن أو........بقنوات وجداول لسقيا القصر ومحاماتـه   الغريب  رض احلريأ إىلكانت املياه تساق . م  ٣٦٥وطوله 
 األمـوي واحة قصر احلري الغريب القاحلة اليوم القائم يف وسطها هذا القصر العظيم البديع كانت يف العصر  أطراف

ولوال هذا السد ملا واىل العهد الروماين يرقى سد خربقة العظيم . بالسكان  هلةآزاهرة بالزراعة  غوطة وافرة الظالل
هذا السد كان قد خـرب يف   أن إال .وحيااماءها منه تستمد  ألات املذكورة آكان وجود جلميع هذه املنش

  .م ٢٧٣حني سقوط تدمر سنة  أوالعهد الروماين  أواخر
وجمرى يف قاع البحرية حمكم السقف ملاء عذب جيري مـن   نقش من عهد الرومان السد من الداخل أسفلويف 

   املزرعة أولعني لعلها عني الباردة عند 
        

   
سد خربقة منتصف 
 القرن العشـرين 
وتبدو فتحة املـاء  
  أسفل جدار السد 

  
  

 :  حالة السد حالياً
رابطة ومونه مبداميك نظامية مستوية  مبنية نطقةمن نفس امل ةأخوذمكبرية  كلسيه حجريةمن مكعبات  بين السد

عناية أو تدعيم منذ زوال دولة األمويني أي  وجودعدم من  بالرغمخاصة بقيت مقاومة صلبة ثابتة حىت يومنا هذا 
   .منذ أكثر من ألف وثالمثائة عام

وباتت لسد بالطمي واحلجارة حبرية ا امتألت وخترب القنوات واملفيضات نتيجة السيول املومسية وعلى مر السنني و
 ن متراً حطمت قنواته وجرفت الكثري من أجزائهايهادرة ساقطة من ارتفاع عشروشالالت عنيفة  السيول تشكل

كما .  الكثري من احلجارة الكبرية اليت كانت تغطي واجهة السد وإزالةالكبرية تفتت بعض احلجارة  إىل وأدت
حجار األواجهة والخترب وحول واجهة السد  فلتتل ة السد األمامية على جانب واجه تشكل جمرى جديد للسيول

 اًمهددبات السد فقية فاألشاقوليه والمن جهتني لقوة احتكاك مياه السيول القادمة التأثري السليب  منالسد فيعاين 
بقى من احلجارة وما من حجارة السد الضخمة  عاليةٌ وزالت نسبةٌ.  تسعفه األيدي الشريفة واخلبريةملن إبالزوال 
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واليت ستزيد من ايار وتفتت احلجارة وتشكل جتاويف وتكهفات جبسم السد عاين من التصدع والتشقق والتقشر ي
  الكبرية بسبب تفتت املونة الرابطة بني احلجارة  األحجارلتشكل خطر ايار 

    
  واجهة السد 

  زوال طبقة احلجارة املصقولة
  لقسم العلوي لوالتعرجات على سطح احلجارة 

  واجهة السد
  التعرجات على سطح احلجارة

  مع بقاء ثالثة مداميك أسفل جدار السد
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باحلصى الكبرية والكتل الضخمة من الصخور اليت جرفتها املياه اهلادرة اليت تتشكل منفقد امتأل  ائيرى املأما ا 
جانب ارى بقايا  كما يوجد .وتتجاوز السد  باطن السد الداخلي متاماً ألالسيول اليت تراكمت مع الزمن لتم

  قنوات مياه تتغذى من السد
  

  
تشكل و. حبرية السد امتألت بالطمي 

  جانيب سيل  جمرى
  الكهوف توتشكل

  
  
  
  
  

     
للسيول من جانب السد  جمرى

  كما تنساب السيول
  من فوق السد 

  
  

نوات املائية جلر الق
 ئتملاملياه وقدُ 

 بالطمي واحلجارة
سلوب بناء وأ

  جدار القناة
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                 المھندس المعماري عامر محمد جواد السباعي            ١٢/٢١سد خربقة األثري وھندسة البناء في الصحراء            

  مواد البناء واملونة الرابطة والتربة والطمي خلف السد 
املنطقة ومتتاز خبصوبة وغىن تربتها ألا  واألرض  يستثمرها مالك: نطقة القريتني مب ونوصفها املؤرخ :التربة  -١

روي أراضي املزرعة وأراضـي احلـري   املصدر املائي املهم الذي ياليت تعترب مع سد خربقة السيول محلتها تربة طمي 
  )القريتني  –املرجع البدو والبادية ( الغريب على الرغم من وجود عني عند أول مزرعة 

وخلفهـا  املصقولة ) تقريباسم ٥٠× ٦٠×١٠٠( كبرية الكلسية ال جريةاحلكعبات املمن بين السد  :احلجارة  -٢
ـ    (كتل حجرية ة ركه حجرية متدرجة احلجـم مغموسـة باملون

بكتل مصقولة من احلجر الكلسي ومت كساء واجهة السد . )الرابطة
  .اخلفيف مبداميك نظامية مستوية 

  ) مداميك أو أربعة منها سوى ثالثة  لألسف مل يبق( 
  واجهة السد

  وزوال طبقة احلجارة املصقولة
  نسبة ارتفاع املداميك بالنسبة لإلنسان

  
مع ) ما تزال بقايا اخلشب احملترقة واضحة( لمت تثبيت احلجارة باملونة الرابطة الكلسية مع مادة القصر م :املونة  -٣

  .لتشكل مادة كتيمه للمياه )بالبيتون املغموس  بعصرناواليت تعادل ( وجود تربة غضارية متفاوتة األقطار
    

       
  
  
  
  

            
  ) كه حلجر الر( املونة الرابطة الكلسية 

  )ما تزال بقايا اخلشب احملترقة واضحة(مع مادة القصر مل
  . مع وجود تربة غضارية متفاوتة األقطار 
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زال أجزاء منها باقية حـىت  تما سم  / ٥/ تقدر مساكتها بـبطينة تقليدية مقاومة للماء :  كساء واجهة السدإ -٤
  .مع زخارفها هرخيتا
  

  بقايا الطينة 
  داخلارجية لواجهة الس

  
  
  

   سكانيا واقتصاديا عالقة السد مع قصر احلري الغريب

من يزر تدمر يدرك أا ليست صحراء ف باهرآثارها تشهد مبجدها الفجذبت بادية الشام اإلنسان منذ أقدم العصور 
لطرق التجارية العاملية اض شاسعة جتوا القبائل باستمرار وفيها حركة متواصلة حيث اقاحلة يتيه ا اإلنسان وإمنا أر

   .ها من اجلنوب إىل الشمال ومن الشرق إىل الغرباليت تعرب
من املعروف أن األمويني مغرمون بالعمران والبنيان فأعادوا زهو البادية وأنسها ببناء املساكن والقصور الفخمة 

عـن    ذلك أقارم الذين كانوا ينفرون إليها يف الربيع لقرب عهدهم حبياة البداوة وتروحياًيف وسطها وتبعهم يف
  للبادية إلدامة الصلة بلغام وهلجام وباء وتقرباًالمن  النفس بالصيد والقنص وهرباً

  
  عالقة سد خربقة مع قصر احلري ومدن القريتني وتدمر ودمشق ومحص
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 اديةالغريب وهكذا جهزت البوكان قصر احلري الشرقي فأدرك األمويون عظمة هذه البادية فعمروها بالقصور ف
 مبا يناسبها من املباين باعتبارها عقدة مهمة بني واليات الدولة األموية املترامية األطراف وكان هلذه املنشآت مهمات

بالقبائل العربية الذين فضلوا اإلقامة بالبادية على املدينة حيث يستطيعون االلتقاء  نيعديدة منها سكن اخللفاء األموي
مباشر علـى   بشكل نحلل مشاكلهم ويشرفوود اجليوش العربية باحملاربني ملألساس وشيوخها وأمرائها باعتبارهم ا

الصيد والرياضـة  وطرق املواصالت لتأمني األمن والنظام للقوافل التجارية والربيد باإلضافة إىل حياة األنس واللهو 
سوريون بتنفيذ هـذه  العمال الفنانون ولاعماريون واملهندسون املقام ف .بعيدا عن أجواء املدينة ومراسيمها التقليدية

والبسـاتني   القـرى لبناء القصور وإنشـاء   حمب اخلليفة األموي هشام بن عبد امللك بأن ملعرفتهماملباين والقصور 
حيث  متكاملة كان قصر احلري الغريب من ضمنها األضخم واألمجلم جمموعة معمارية مدنية  ٧٢٧فظهرت عام 

  .للمياه ناً ومستودعاتوسداً وبستاضم خاناً ومحاماً 

  
  واجهة القصر اليت نقلت لتوضع
  على واجهة املتحف الوطين بدمشق

  دينةملموقع سد خربقة بالنسبة 
  تدمر والقريتني والقرى احمليطة

  
  املسقط األفقي لقصر

  احلري الغريب
  صورة جوية

  ١٩٣٦عام يف لقصر احلري الغريب 
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ترتوي  كم غريب تدمر أقيم يف واحة خصبة يف البادية/ ٨٠/بعد عن تدمر حوايل قع قصر احلري الغريب يف البادية ويي
ميتاز املوقع بأنه يقع عنـد التقـاء    .القريب خربقةومن ساقية جتر املاء من سد .مطار م األمن واد يغذيها يف موس

من احلصون  اًكان حصنفقد  تدمر وطريق محص القريتني -طريقني هامني يف البادية مها طريق دمشق القريتني تدمر
الواقعة على أطراف الصحراء واليت تستخدم كخان حممي لقوافل التجار القادمني من اجلنوب أو العابرين من الشرق 

  إىل الغرب أو بالعكس
                     
ولوال هذا السد ملا كان وجود 

ت املذكورة ألا آجلميع املنش
                     .تستمد ماءها وحياا منه

  
  
  

                 
  م والقرى احمليطة ومحصتدمر دمشق  ملدينة موقع سد خربقة بالنسبة                     

    يف البادية نقل املياه والتطوير السياحي
ة لنقلـها  من املفيد إعادة جتميع املياه ببحرية سد خربقف.تدمر مدينة إىل من ر الفرات بدأت الدراسات لنقل املياه 
يف مدينـة   ياًسياحو بيئياًإحياء الواحة  إلعادة.كم/٨٠/بعد ت ىل تدمر اليتإو.كم /١٧/إىل قصر احلري الذي يبعد 

للسـياحة   اًمقصد ترجعلو املورث التارخيي احلضاري واملخزون الطبيعي والبيئي اخلام زلترباحلضارات القدمية 
 العمـل يكون هذا لو. تدمرفكرة القرى السياحية بني القريتني و بإحياءالثقافية والترفيهية من خمتلف أحناء العامل 

  . يعيد احلياة إىل املنطقة اًهام اتراثيا سياحي اًبيئي اًحدث
تلفت انتباه السائح وتضفي حيويـة  اليت  التراثيةإلعالمية للمواقع ااالقتصادية واالجتماعية والثقافية و حتيي املظاهرو

  . يف ذاكرة األجيال القادمة من خالل السياحةوختلد عيش تلو هبانيوعلوم  هدعلى املوقع التراثي وتعيد أجما
سباقات الصحراء املشاركة براقبة الطيور والزواحف واملتعة مبعن اهلدوء والسكينة و الباحثنيالسياح تستقطب  اليت

كتلك  الصحراء يف واملهرجانات اليت تعرض ثقافات وأسلوب حياة ) ومناطيد  خيل وهجن وسيارات ودراجات(
  تعزيز هذا االجتاه  لذا كان البد من  .اليت تقام يف مدينة تدمر 

  : التالية لألسباباخلطط التنموية  من  ثلثي مساحة سوريااملعقول إغفال  فمن غري
  هام للكثري من احلضارات والعلوم  اًثقافي اًخزانلبادية والصحراء ا تعترب .١
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 تنمية الباديةلاهلام ار اإلنسان هلذا املورد ستثما ةضرورال فمنالتصحر، نسبة تتزايد  .٢
  . التعريف بالسياحة الصحراوية وما تزخر به هذه املناطق من آيات مجالية تبهر عني كل من يزورها .٣
٤.  حيث بدأت  سياح الذين تستهويهمللجتعلها مناطق جذب  البادية يا أراضمالتنوع واإلثارة اليت تتمتع

  )املهرجانات اليت تقام يف تدمر (مثل يف اقتصاديات السياحة متزايدةً تكتسب أمهيةًالسياحة الصحراوية 
 .زء كبري من الثروة احليوانيةجلمصدر غذاء  الصحراء .٥

واحدة من رجع تل املنظمات العربية املسامهة واملشاركة الفعالة من وأمتىن، هذه مسؤولية تارخيية نتحملها مجيعا 
  .ونساهم يف وقف التصحر الذي يضرب البالد العربية العريب يف العاملاهلامة مناطق اجلذب السياحي 

  خمطط السياحة الثقافية يف سوريا  خمطط الصخور يف سوريا

  البيئة و العمارة
 املوجود تراثنا املعماري والعمراين احمليطة به، فاألمر ينطبق أيضاً على البيئة حبتمية تكيفه مع  اًإذا كان اإلنسان مطالب

وتوافقها مع القوانني الطبيعية العمارة  مالئمةمتثل الداللة على  اليت) .....واألهرامات فاميا والبتراءأتدمر و(حولنا 
الوطين اإلنسان و ون املؤسسات واملنظماتسوى تعا وصامدةتبقى صاحلة  كي املباينهذه تاجه حت ماوبالتايل للبيئة 

  يتفاعل مع البيئة لتحقيق طموحاته وإشباع احتياجاتهكثري من القدرات واملهارات للل املالكاملؤمن 

     

  هبوط مظلي فوق آثار تدمر  بتدمراجلمال واخليال ركوب   طائر أبو منجل حممية التليله  حممية التليله يف تدمر
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  يف الصحراء مالتخيي  مناطيد فوق آثار تدمر  العادية الدراجاتركوب   دراجات بتدمرال سباق

   
  طبيعيةتقليدية مبواد   بسيطة مشاريع سياحيةمناذج عن 

  
  خربقة وقصر احلري الغريب أمنوذج سد : ةواملعماري التراثيةتدهور املوارد  أسباب

الرئيسية لتدهور  باباألس إن
املعمــاري مواقــع التــراث 

مـن  احلضاري هي مـزيج  و
التأثريات الطبيعية والبشـرية  
النامجة عن النمو السكاين وما 
يتبعه من زيـادة كـبرية يف   
ــكانية  ــات السـ التجمعـ

حيث  .االقتصادية  والنشاطات
تظهر الزيـارات إىل املواقـع   
األثرية الرئيسية أو تلك األقل 

بعض املناطق  إىل تدهور شهرةً
األثرية ويعود هذا التدهور إىل 
عدة أسباب كالصـيانة غـري   

وترجـع   .املناسبة أو غري الصحيحة واالستخدام غري الصحيح هلذه املواقع وقدم املواد والتغريات يف املناطق احمليطة
  :احلضاري إىلاملعماري وأسباب تدهور التراث 

 جع الغطاء النبايت بسبب ترا واالنزالقاتازدياد شدة الفيضانات  .١

  بأواخر القرن العشرين سد خربقة 
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 التراثية وبالتايل ايارها  األبنيةختلخل دعائم  إىلتعرية التربة اليت تؤدي  .٢
  األثريةيف املواقع  األبنيةتداعي وتصدع بعض  إىلمنو النباتات بني احلجارة اليت تؤدي  .٣
 املياه  مداداتإبسبب عدم توفر  هلامناطق سكن عشوائية واالستخدام السيئ  إىل األثريةحتول املواقع  .٤
 الرقةمدينة التارخيية بسبب التوسع احلضري كما حصل يف  األبنيةالقضاء على مناطق  .٥

  : اإلستراتيجية األولوياتحتديد 
  : منها اًثالثوسنورد  البيئية األولويةتغطي املشاكل ذات  إستراتيجيةضمن جمموعات  األولوياتمت تصنيف 

مكونات التنوع احليوي من أهم  وتعد:  ةوالعمراني ةاملعماري تراثيةالتنمية املستدامة للموارد الطبيعية وال .١
مة إن التنمية غري املسـتدا . هسرأاملوارد الطبيعية والتراثية املوجودة يف سوريا وهي ذات أمهية خاصة للعامل ب

إن اهلدف من محاية هذه املـوارد هـو   . للدخل الوطين  اًهام اًدد مصدرتتسبب يف تدهور هذه املوارد و
 ذلك ظها لألجيال املستقبلية وتنمية إمكانياا السياحية والترفيهية ما أمكنحف

البادية لـذا   ومناطقكرب املشاكل البيئية اليت تواجه سوريا أويعد من  :االستخدام املستدام للموارد املائية  .٢
ـدف   اف هذه املوارد وذلـك رتيف است تتسببالفعاليات اليت  وإدارةالنظر يف السياسات  بإعادةيوصى 

 االستخدام املستدام هلا  إىلالوصول 
 إىلالزراعية والتعرية اليت تـؤدي   األراضيوتتمثل بتلوث التربة يف :  األراضياالستخدام املستدام ملوارد  .٣

 الرعوية الطبيعية وزيادة رقعة التصحر  األراضيالغطاء النبايت والتملح وتدهور  إزالة
 ومحايتـها  شهرةً األقل األثريةومنع الضرر الذي يصيب املناطق  األثريةنع استمرار تدهور املناطق مل

  جيب اختاذ اإلجراءات اآلتية
 املؤسساتية   اإلجراءات .١

 البيئية  اإلدارةالتراثية ضمن مجيع جماالت  األولويات إدخال - أ
  اإلدارة وإجراءاتاحلماية أساليب تطوير ل اآلثاروحدة حبث يف مديريات  إقامة -  ب
  املعماريوضع نظام ختطيط يبني قيمة التراث  -  ت

 االستثمارية   جراءاتاإل .٢
  األثريةحتديد املناطق والبنية  وإدارةالتدريب يف جمال الترميم والصيانة  - أ
  األثريةالتدريب والدعم الفين يف جمال حتديد املناطق والبنية  -  ب
 البحث والتطوير يف تقنيات احلماية املناسبة لسورية   -  ت
 رفع وعي العامة واملشاركة االجتماعية  -  ث
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  مقدار التشابه بني سد خربقة وسد مأرب يف اليمن                      
   مأرب سد   

  يف اليمن 
   متر/ ٧٠٠/ طوله
  متر/١٥/ وارتفاعه

 
  سد خربقة 

  متر ٣٦٥طوله 
  متر٢٠.٥/ارتفاعه

  

 
  :والسد  كمعلم سياحي احلري الغريب مقترحات إلحياء قصر

ودليل على هوية الشعوب وهنا تربز أمهية . للسياحة الثقافيةي وحمور أساسقاعدة املعماري والعمراين اإلرث األثري 
 أن تـرتبط ميكـن  الـيت  و. العناية ذه اآلثار وعرضها للزائر بشكل مثري يعكس ما كان عليه املوقع يف املاضـي 

. اإلرث احلضاري مواقع األثرية واملرتبطة بالثقافة والتقاليد احمللية باعتبارها الدليل احلي على هذاللالصناعات احمللية ب
   ارثنا  وإنعاشالصناعات التقليدية  إلنعاشاحلضاري  باإلرثفمن املفيد التمسك 

 .التراثيـة املغيبـة   اموجوانبه امهمفرداتتحنن بأمس احلاجة إلبراز  اًعريقو اًمشترك اًتارخيللقصر والسد ومبا أن 
يف الوظيفة  نيوالفعال نياحليوي اار دورمهإلظه امدراسة املقترحات من أجل إعادة تأهيله لذلك كان من الضروري

على طريق السياح والزائرين الـذاهبني إىل تـدمر    كاستراحة ااالقتصادية إلحياء املنطقة وإعادة إحياء دورمه
  .الغريب  قصر احلريلتصل ل األراضي والبساتني  إلرواء. لسيولا بسحبة لحيالالتارخيية  اوإعادة جزء من مهامهم
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ونقطة استراحة للقادمني من دمشق و تدمر ليشكل نقطة جذب لتراثنا  بور للمشاة فقطاستخدامه كنقطة عميكن و
  للزائر للسكان احملليني بصناعات يدوية مرغوبة وتذكار حضاري  ةاملائي واحلضاري وتنشيط احلركة االقتصادي

  .واحلفاظ عليه ترحات عاجلة حلماية السد مق
 قوى الطبيعية واستغالل ظروفهاالتسخري بوقدرم العرب  ألجدادنا العلوم وعظمةعظمة بانيه  على يدلعظيم  بناء

 ال يبقى كل املؤسسات كي بتعاونجنة خضراء  إىلاء داجلروالصحراء إلنعاش ورفع مستوى املعيشة وحتويل البادية 
  :ما يلي قترحأو.العريقة ذه األرض الطيبةهللكل من ينتمي  هو مفخرةفهذا األثر العظيم حمجوباً عن أعني الناس 

بالدعاية واإلعالم احمللي والعريب والدويل لرباعـة املهنـدس    وهندسياً ومعمارياً إظهار قيمة السد تراثياً .١
والـذي يضـاهي يف قيمتـه    ألفي عام  ه لألرض منذ أكثر منوحسن استغاللالسوري العريب واإلنسان 

 اليمن بسد مأرب لالتراثية واالقتصادية والسياحية وإعجازه اهلندسي 
 دراج سد خربقة ضمن قائمة التراث العاملي إلعجازه اهلندسيالسعي إل .٢
 الرفع املساحي واملعماري للسد واملنطقة احمليطة به .٣
 جتميع احلجارة املنحوتة والكبرية واليت تصلح ألعمال الترميم مستقبال .٤
 ترابط احلجـارة مـع   زعزعةالتكهفات والتجاويف ضمن جسم السد ملنع تساقط احلجارة الكبرية و لءم .٥

 تثبيت املونة الرابطة للحجارةببعضها 
 تثبيت التربة السفلية بإعادة بناء املداميك احلجرية وتثبيت املداميك العلوية  .٦
 عن املهتمني والزائرين والسائحني  اًال يبقى مغيب كي خربقةسد بالطريق العام تنفيذ طريق يصل  .٧
نظـرا العـابرين    تتلفصوره ضخمة مع  وضع لوحات دالالت على الطريق العام تعرف عن أمهية السد .٨

   الضخمةوالبيئية املائية التراثية  اآلبدةوجود هذه بونقطة جذابة للسياح 
 العابرين أو لزائرين حاجة ا سياحية تليب استراحات وتشجيع إقامةأمهية السد ألهايل القرية ااورة  إظهار .٩

 املاء ومل السد لضغط التربة قدرة حتمنع مرور اآلليات للحفاظ على  .١٠
من أهم السدود  فسد خربقة :بإطار السياحة امإلبراز معامل السد والقصر وتوظيفه:مقترحات مستقبلية

  :ملقترحاتوأهم هذه ا مدينة تدمرومدينة دمشق بني  الدويل الطريق بالقرب من التدمريونالرومان وأنشأها  اليت
 الترميم والتدعيم كالدراسات اليت حيتاجها و إرسال البعثات الوطنية واألجنبية لدراسة حميط وموقع السد .١
واالستفادة بحرية لتخزين مياه السيول وإعادة احلياة االقتصادية إىل السد واملنطقة الإزالة الطمي واألتربة عن  .٢

 ) بعد ترميم فتحات التصريف القدمية وإصالح املفيض( من خصوبة التربة 
 ها تعزيل وإصالح القنوات املائية املتبقية وأبراج املراقبة ودراسة مواقع .٣
 تدمرل اًطبيعي اًامتداده الت الدعاية كونسياحة الثقافية وتكثيف محللامة سد ضمن التنمية املستدالإدراج  .٤
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  : بحثالنتائج املرجوة من ال
التعريـف  و .شاريع تأهيل وإعادة توظيف بعض املعامل األثرية يف السياحة الثقافيـة  مبع االستثمار االقتصادي يتشج

   . االستفادة من املعونات املقدمة من اهليئات الوطنية والعربية والدوليةوجلذب االهتمام  على التراث مبشاريع احلفاظ
 من حيث طوله وضخامتهوسط الصحراء بيف املنطقة فريد من نوعه اثري لبناء ذا العمل اهلندسي هلتسليط الضوء و
ة اليت أحيت املنطقة حىت قصـر  لبيئادور على عظمة اهلندسة املائية وتسليط الضوء و العريب يظهر براعة املهندس ل

وإعـادة   لف عامااستراحة مث قصر الحقا  منذ حوايل   أواملتقدم يف الصحراء والذي استخدم  كخان الغريب احلري 
  يف اتمع االجتماعي واإلنساين واالقتصادي دوره 

يف تطوير اتمع اقتصـاديا وأثريـاً    الفعال القصر والسد وإعادة دورمهلإعادة القيمة التارخيية واألثرية والسياحية و
إلدراجه ضمن قائمـة السـياحة   وسياحياً، وزيادة إدراك اتمع ووعيه بتراث بلده وأمهية احلفاظ عليه وصيانته 

 لألطفالوما يتبعه من تنشيط للصناعات اليدوية التراثية . الثقافية الداخلية والعاملية وضمن قائمة التراث العاملي
  والنساء 

 ترميم هذا األثـر اهلـام   وظهر أمهية احلفاظ على مواقعنا األثرية أن يكون قد أ البحثرجو من هذا أخرياً وأ 
  عام خالل فترة ألفي  ظروف الطبيعيةالر أمهية األبنية اليت بنيت يف الصحراء وقاومت كل هلنظ

  املهندس املعماري             
   عامر حممد جواد السباعي                 

   : املراجع
 ١٩٣٦بعام   –دانيال شلو مربجه : كتاب قصر احلري الغريب  .١
 ١٩٤٥أمحد وصفي زكريا : كتاب عشائر الشام  .٢
  ١٩٨٨جربائيل جبور عام الدكتور : البدو والبادية كتاب  .٣
 ٢٠٠٢تأليف الدكتور سريغي مدفيدكور ترمجة عياد عيد : تاريخ كبري لبلد عريق كتاب  .٤
 ٢٠٠٦ؤرخ جرجس موسى الزكيمي امل:  القريتنيكتاب  .٥
 ٢٠٠٣برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -إستراتيجية وخطة العمل البيئية يف سوريا:كتب  .٦
   ١٩٦٩بعام   –بشري زهدي  –أبو فرج العش : كتاب الدليل املختصر للمتحف الوطين  .٧
 ١٩٧٩الدكتور عدنان البين : كتاب تدمر اثريا وتارخييا  .٨
  الدكتور علي حسن موسى: كتاب السياحة يف سوريا  .٩
  ١٩٨٢عماد الدين املوصلي : كتاب ربوع حمافظة محص  .١٠
  ١٩٣٩جريدة األخبار بدمشق  –كتاب دليل املصايف السورية  .١١
 ١٩٧٣أنور الرفاعي  –تاريخ الفن عند العرب واملسلمني كتاب  .١٢
  وزارة الرياملوقع الكتروين لو املوارد املائيةمراجع من مديرية  .١٣
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