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)1( أستاذ سابق في جامعتي دمشق وتشرين، وجامعات عربية ويابانية وألمانية.
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ملخص البحث
يتحــدَّث هــذا البحــث عــن الوســط اجلغــرايف ملدينــة دمشــق: املوقــع واحلــدود واملســاحة، والعناصــر 
والتطــوُّر  احلــوض،  ونشــأة  الطبوغرافيــة،  ناحيــة  مــن  دمشــق،  حلــوض  الطبيعيــة  واخلصائــص 
اجليومورفولوجــي، والرتبــة واملنــاخ وامليــاه، وكيــف كانــت جمــاالً ألضخــم جتمُّــع ســكاني، وحتــدَّث البحــث عــن 

مناطــق هــذا احلــوض، والنشــاطات االقتصاديــة فيــه؛ يف الزراعــة والصناعــة والتجــارة.
 Research Summary

This paper deals with the geographical environment of the city of Damascus; its location, 
borders, and the natural elements and characteristics of the Damascus Basin in terms 
of topography, origin, geomorphological development, soil, climate and water. This 
also discusses the areas of this basin, and the economic activities performed within 
it)agriculture, industry and trade(. .

_ متهيد:  
إذا كانــت مصــرُ هبــُة هنــر النيــل فدمشــق هبــة هنــر بــردى ورافــده الفيجــة، إذ يكشــف موقــع دمشــق 
ع التضاريــس احمليطــة هبــا، أهنــا كانــت ومــا زالــت  وحوُضهــا اجلغــرايف بالنســبة للنطاقــات املناخيــة، وتــوزُّ
تقــع حتــت رمحــة الظــروف شــبه الصحراويــة، ومتوســطات أمطــار ســنوية مُتدنِّيــة ألقــل مــن 250 ملــم، وهــو 
احلــد احلــرج ملمارســة أي شــكل مــن أشــكال الزراعــة البعليــة. فــإذا أخذنــا األوضــاع التضريســية ووســطها 
اجلغــرايف الطبيعــي بعــن االعتبــار أدركنــا أن مدينــة دمشــق دون هنــر بــردى ونبــع الفيجــة وبعــض العيــون 

الصغــرة هــي واحــة قارّيــة ال تَصلــح للعيــش فيهــا.
أواًل - املوقع واحلدود واملساحة:

   تقــع مدينــة دمشــق عنــد تقاطــع خــط الطــول )33 درجــة و33 دقيقــة(  شــرق غرينتــش، مــع خــط 
العــرض )36 درجــة و18 دقيقــة( مشــال خــط االســتواء، أي يف النطــاق اجلغــرايف املناخــي فــوق املــداري، 
ويف إقليــم )اجلنــوب الغربــي( الســوري، الــذي حتــدُّه فلســطن مــن الغــرب، واململكــة األردنيــة مــن اجلنوب، 
وإقليــم )الباديــة أو الصحــراء الســورية( مــن الشــرق)2(، وإقليــم )اجلبــال العاليــة ( الســورية مــن الشــمال. 
ــة إقليميــة أصغــر هــي: 1- منطقــة حــوض  ــدُّ هــذا اإلقليــم وحــدةً جغرافيــة تضــمُّ وحــدات جغرافي ويُعَ

دمشــق، 2- منطقــة جبــل العــرب، 3- منطقــة حــوران، 4- منطقــة اجلــوالن)3(.
  والغالــب علــى هــذا اإلقليــم هــو األراضــي الركانيــة باســتثناء منطقــة دمشــق، الــي تتألــف أرضهــا 
ل بســيطاً ســهليّاً مُحاطــاً باألراضــي الركانيــة، وباجلبــال مــن جانبــه الشــمايل  عــات رســوبية تُشــكِّ مــن توضُّ
والشــمايل الغربــي. أمّــا جيولوجيّــاً، فيقــع اإلقليــم علــى احلافــة الشــرقية للصــدع الســوري- اإلفريقــي 

)الريفــت Rift()4( وتفرُّعاتــه.
ــداداً لـــ )الصحــراء الســورية( فــي ســورية  ــة الســورية أرضــاً صحراويــة، وامت ــة العربي ــة الســورية فــي الجمهوري ــار البادي )2( تنحــو المصــادر األجنبيــة العتب

الطبيعيــة. لكــن الواقــع أن مــا يُعتبــر صحــراًء اليشــمل ســوى مســاحة صغيــرة مــن جنــوب شــرقي الجمهوريــة، أي منطقــة البــو كمــال، وماعداهــا فهــي شــبه 
ــة الســورية. ــرف بالبادي صحــراء، تُع

)3( جغرافية سورية اإلقليمية: عادل عبد السالم، ص14-13.

)4( الريفــت Rift تعنــي باإلنكليزيــة الصــدع أو الشــق، أصبــح مصطلحــاً يطلــق علــى الصــدع الســوري- اإلفريقــي الممتــد مســافة 6000 كــم مــن ســهل العمــق 
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ثانيًا _ أرض دمشق ملتقى عناصر طبيعية – بشرية: 
  ال يُمكــن احلكــم علــى مدينــة دمشــق وأمهيتهــا، دون معرفــة أساســيات اجلغرافيــة الطبيعيــة غــر 
ــدة باحلــدود السياســية، كالتضاريــس واجليولوجيــة والبنــاء واملنــاخ وامليــاه، وغرهــا مــن عوامــل فاعلــة  املقيَّ
يف اســتقرار اإلنســان وجتمُّعاتــه الســكانية. ففــي حــوض دمشــق الــذي ينطبــق علــى وحــدة )منطقــة دمشــق( 
اإلقليميــة، تتاقــى منظومــات جيولوجيــة – بنائيــة، وتضاريســية، ومناخيــة- مائيــة وبيئيــة تكشــف دور هــذا 
الوســط، وحتوُّلـَـه مــن بيئــة شــبه صحراويــة قاريــة قاحلــة، إىل ملتًقــى اســتقبل جمموعــات بشــرية اســتوطنته 

منــذ آالف الســنن. 
فبالنســبة لتضاريــس احلــوض وجيولوجيتــه وتربتــه فإنــه جــزء مــن ســورية الطبيعيــة، يقــع علــى اهلامــش 
الغربــي للقــارة اآلســيوية، حيــث تتاقــى وحــدات جيولوجيــة- بنائيــة هــي )هنــوض الرطبــة، ووهــدة جبــل 
العــرب، وهنــوض األردن(، وحزمــة الصــدوع التدمريــة.  فهــو يف موقــع بنائــي )تكتونــي( جامــع لعــدد مــن 
الظواهــر املهمــة يف تاريــخ الكــرة األرضيــة. كذلــك يقــع احلــوض وســط تاقــي كتــل ووحــدات مناخيــة - 
بيئيــة بــن مراكــز العمــل اجلــوي املختلفــة. وهــذا التاقــي شــكل تفاعــات متشــابكة وأرضيــة متينــة لظهــور 

دمشــق منــذ آالف الســنن وإىل يومنــا هــذا. 

ثالثًا _ اخلصائص الطبيعية حلوض دمشق:
طبوغرافية احلوض: - 1

حتتــل منطقــة حــوض دمشــق اجلــزء الشــمايل مــن إقليــم اجلنــوب الغربــي، مبســاحة قدرهــا 3600 كــم2، 
وهلــا شــكل قريــب الشــبه باملثلــث. حدهــا مــن الشــمال الغربــي هــو هنايــة الساســل التدمريــة، وســفوح 
السلســلة القلمونيــة ومرتفعــات قطنــا، وجبــل الشــيخ، الــي تفصلهــا عــن إقليمــي اجلبــال العاليــة، والوســط 
الســوري. ويف الشــرق تســر احلــدود متفقــة مــع حافــات حلــف)5( صبــة الصَّفــا االندفاعيــة ـ الركانيــة وأرض 
ديــرة التلــول وإقليــم الباديــة ) الصحــراء الســورية(. أمّــا يف اجلنــوب فتتعــرَّج احلــدود مســايرة أطــراف 
الصبــات االندفاعيــة الفاصلــة بــن منطقــة حــوض دمشــق ومنطقــي حــوران وجبــل العــرب. وهــو أكــر 
األحــواض اجلبليــة اهلامشــية وأمههــا يف ســورية، ويقــع عنــد أقــدام جبــال عنــرت وقاســيون وجبــل أبــو العتــا 
ومطلــع الساســل التدمريــة عنــد الضمــر، الــي تُشــرف عليــه مــن الشــمال والغــرب. ويرتفــع ســطحه عــن 
ســطح البحــر )650 م( وســطيّاً، لرتفــع يف الغــرب إىل )700- 725 م(، وينخفــض يف الشــرق إىل متوســط 
)600 م(. ويف أخفــض نقاطــه إىل )598 م( يف جــورة النفــل يف منخفــض اهليجانــة. حيــث تشــغل أرض 
العتيبــة - اهليجانــة أخفــض أجــزاء احلــوض. ومهــا عبــارة عــن مســتنقعَن جــفَّ أحدمهــا وهــو اهليجانــة منــذ 

مخســينيات القــرن املاضــي)6(. 

في شمالي سورية إلى حوض الزامبيزي في شرقي إفريقية.
)5( اللحف جمع لحاف، اسم يطلقه بدو المناطق البركانية في سورية على حافات األغشية البازلتية التي تأخذ نهاياتها المتصلّبة شكل حافاٍت اللّحاف.

ــا  ــا كان مــن مالكه ــى، فم ــه تغمــر مســاحات واســعة مــن أراضــي مجــراه األدن ــت فيضانات ــاه نهــر األعــوج. وكان ــرة تنتهــي إليهــا مي ــة بحي ــت الهيجان )6( كان

ــر أرضــاً  ــاة ُحفــرت ســنة 1940، فهــذا اإلجــراء َحمــى الحقــول مــن الفيضــان، ووفَّ ــاه النهــر إلــى بقعــة بيــر القصــب األخفــض بقن اإلقطاعــي إال أن حــول مي
ــة. ــرة المجفف ــي أرض البحي لزراعــة القطــن ف
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ــة  ــة ســطح احلــوض االنبســاط الشــديد، مــا عــدا هوامشــه الشــمالية والغربي ــى طبوغرافي ــب عل   ويغل
الــي تامــس أقــدام الســفوح اجلبليــة، حيــث تنحــدر األرض بتموُّجــات واضحــة.. مــن كافــة أطرافــه باجتــاه 
أخفــض أجزائــه يف منخفــض العتيبــة- اهليجانــة. ومــع هــذا فــإن أعــداداً مــن التــال املنخفضــة املبعثــرة يف 
أرجائــه الشــرقية خاصــة، تــرز يف حــوض دمشــق، وترتفــع فــوق ســطحه حنــو 5 ـ12م؛ بــل وأكثــر. مثــل تــل 
فــرزات )الصاحليــة(، وتــل الغريفــة، وتــل أســود، وتــل اخلزامــي، وتــل الســكا، وتــل حــوش الرحيــان... وتــال 
ــت يف بعضهــا أعمــال تنقيــب. كذلــك تنهــد  أخــرى أقــل أمهيــة. ومجيعهــا تــال اصطناعيــة أثريــة تارخييــة متَّ
يف اهلوامــش اجلنوبيــة والشــرقية مــن احلــوض تــال ذات أصــول طبيعيــة مثــل تــل اهليجانــة، وتــل الســلطان 
بيازيــد، وغرمهــا مــن تــال اندفاعيــة األصــل. كمــا تنتشــر تــال ورواٍب حــول منخفــض اهليجانــة، وهــي مــن 
أصــل رســوبي حبــري، أبرزهتــا عمليــاتُ احلــتِّ والتعريــة الرحييّــة علــى شــكل تــال ونواشــز وخرائــب، تُعــرف 

بالقــارات والياردانغــات)7(. 
ومــع ذلــك فــإن الصفــة األساســية الغالبــة علــى طبوغرافيــة احلــوض هــي أنــه منبســط )ســهلي()8( مغلــق، 
حتيــط بــه جبــال ومرتفعــات ترقــى إىل 1000ـ 1500 م فــوق ســطح البحــر مــن جهــة الشــمال الغربــي، وإىل 
أقــل مــن ذلــك يف الشــرق واجلنــوب. ويعــد أهــم وحــدة جغرافيــة إقليميــة يف ســورية، ويف منطقــة شــرقي 
البحــر املتوســط. وتكمــن أمهيتــه يف موقعــه اجلغــرايف بــن عالَمَــن خمتلفــن اختافــاً جغرافيـّـاً بيئيـّـاً طبيعيّاً 
ــاً مــن جهــة ثانيــة، مهــا عــامل اجلبــال احمليطــة باملنطقــة،  ــاً بشــريّاً ـ ســكانيّاً واقتصاديّ مــن جهــة، وجغرافيّ

وعــامل احلــوض نفســه والبــوادي املمتــدّة شــرَقه وجنوبــه.

حوض دمشق ونشأته:- 2
   حــوض دمشــق واحــد مــن التضاريــس الســورية املوروثــة عــن تضاريــس أواخــر احلقــب الثالــث 
والرابــع اجليولوجيَّــن، ومشــاركة احلــركات البنائيــة يف شــرقي االهنــدام الســوري- اإلفريقــي، 
ــة  ــة، وساســل القلمــون وأحواضــه البيني ــة للساســل التدمري ــات اجلبلي الــي رمســت معــامل الطيّ
ــة.  ــون الثالث ــات سلســلة القلم ــى خاصــرة هناي ــع عل ــا حــوض دمشــق الواق ــوَّن بينه واهلامشــية، فتك
ل يف منطقــة تتعامــد  فاألصــل اجليولوجــي يف حــوض دمشــق هــو أنــه مقعــر بنائــي )تكتونــي(، تشــكَّ
فيهــا وحــدات بنائيــة جملموعتــن بنائيتــن مهــا: جمموعــة الساســل اجلبليــة االلتوائيــة ـ املتصدعــة 
مــن )النمــوذج الســوري- اجلرمانــي( املتمثلــة جببــال لبنــان الشــرقية والقلمــون، وجمموعــة ثانيــة هــي 
ــى وصــدوع وَهــدة جبــل العــرب وهنــوض األردن. وعنــد منطقــة متــاس هــذه الوحــدات وخطــوط  بُنً
ل منخفــض حوضــي بنائــي مٌقعَّــر، أســهمت احلــركات البنائيــة االلتوائيــة والصدعيــة  الصــدوع تشــكَّ

ــه)9(.  يف تكوين
وتتألــف أرضيــة هــذا املنخفــض احلوضــي مــن طبقات رســوبية من الصخور الكلســية الكريتاســية 
واإليوســينية- النيوجينيــة، غشَّــتها صبّــاتٌ اندفاعيــة مــن الصخــور البازلتيــة امليوســينية واألحــدث 
منهــا، الــي انســاحت هناياهتــا إىل هوامــش احلــوض، وبقيــت كتلتُهــا الرئيســة بــارزة لتُؤلِّــف مرتفعــات 

)7( الياردانغ تسمية تركستانية لتالل تتشكل بالحت الريحي في صخور طرية بحيرية األصل. كما هو الحال في ترسبات بحيرة الهيجانة.

)8( السهل في الجغرافيا هو كل أرض منبسطة تقع دون 300م فوق سطح البحر، وماعدا ذلك فهو سهل مرتفع في حوض جبلي أو خارجه.

)9(.Geologie von Syeien und dem Libanon;Wolfart, R.  
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وتــال جنــوب احلــوض. ويُعــدُّ احلقــب الثالــث اجليولوجــي 
للتضاريــس  املولــدة  البنائيــة  احلــركات  نشــاط  زمــن 

الســورية.
ارتســمت يف دور الباليوجــن )الثالــث القديــم( منــه، 
الســورية  التضريســية  للوحــدات  األساســية  اخلطــوط 
وزمــن  النيوجــن  دور  يف  نشــاطها  وجتــدَّد  الكــرى، 
الثالــث( منــه، ومطلــع زمــن  البليوســن )هنايــة احلقــب 
البايستوســن )الرابــع القديــم( وعصــوره اجلليديــة، الــذي 
تشــكلت فيــه األحــواض الداخليــة والبينيــة، ومنهــا حــوض 
ل  دمشــق. أعقــب ذلــك نشــاط بركانــي رباعي أدَّى إىل تشــكُّ

أغشــية اندفاعيــة أحــدث يف الشــرق ويف اجلنــوب. 
الرابــع  احلقــب  امتــداد  وعلــى  املرحلــة  هــذه  ويف 
ميــاه عذبــة،  لت يف احلــوض حبــرة  تشــكَّ اجليولوجــي، 
دمشــق  مكونــة حبــرة  احلــوض  مــألت  أن  إىل  اتَّســعت 
القدميــة، الــي أصبحــت مســتوى أســاس ميــاه األهنــار 

والســيول، الــي نشــط ترســيب محولتهــا مــن اللحقيــات واجملروفــات يف قــاع البحــرة، حبيــث وصلــت 
ثخانــة الرســوبيات البحريــة يف أعمــق أجــزاء احلــوض، بــن جســرين ومــرج الســلطان، لنحــو 400 م 
مــن املــارن، والكلــس البحــري، والطــف الكلســي، والكونغلومــرات، وأقــل مــن ذلــك علــى األطــراف. 
ــف مــن  ــداداً مــع اتســاع مســاحة مــا تكشَّ ــر امت ــة أكث ــات والتوضعــات النقضي ــح هــذه اللحقي لتصب
أرض البحــرة القدميــة نتيجــة تراجــع ميــاه البحــرة عنهــا يف الرباعــي األعلــى، ومــا أعقبــه مــن 
ــر منهــا. وترافــق ذلــك مــع انتشــار  منــاخ قــلَّ فيــه مــا يــرد البحــرة مــن ميــاه، إىل جانــب تزايــد التبخُّ
ــة مــن اجلبــال؛  ــى جوانــب البحــرة عنــد خمــارج األهنــار واألودي خماريــط االنصبــاب واألنقــاض عل

أكرهــا خمــروط بــردى واألعــوج، والضمــر ومنــن وغرمهــا. 
ــاً؛  ــاً اســرتاتيغرفيّاً، وتربيّ ــن جيولوجيّ ــن متمايزتَ ــاً مــن ُكورتَ وهكــذا صــار حــوض دمشــق مؤلَّف
مهــا كــورة األراضــي الرســوبية البحريــة يف وســط حــوض دمشــق وشــرقيه )املــرج(، وكــورة األراضــي 

الرســوبية اللحقيــةـ النقضيــة يف الغــرب واهلوامــش الشــمالية والغربيــة )الغوطــة()10(.

3_ التطور اجليومورفولوجي-  املناخي للحوض: 
   ترتبــط التطــورات اجليومورفولوجيــة - املناخيــة حلــوض دمشــق بالعصــور اجلليديــة  للحقــب الرابــع 
اجليولوجــي بدَورَيــه: البايستوســن )القديــم( واهلولوســن )احلديــث املعاصــر(، ارتباطــاً كبــراً. ففــي دَور 
البايستوســن ســادت يف أوروبــا وخارجهــا العصــور اجلليديــة األربعــة املعروفــة: وهــي الغونــز )أقدمهــا(، 

)10( the Geological map of Syria (1: 50.OOO); Ponikarov, V. P. And othors.  
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واملِنــدِل، والــِرسّ، و)الُفــورم أحدثهــا(، إضافــة إىل العصــور البينيــة الدافئــة يف هــذا الــدور، الــي تُقابلهــا يف 
ــة، كمــا هــو حــال ســورية ، وحبــرة دمشــق ذات  ــرة وعصــور بَينيّ ــا عصــور مَّط ــة الدني العــروض اجلغرافي

التطــور املتفــق مــع هــذا التعاقــب الزمــي)11(.
ــع،  ــار الطل ــل غب ــى حتلي ــة عل ــج البحــوث القائم ــة، ونتائ ــرت الدراســات اجليومورفولوجي ــد أظه     ولق
عــات احلــوض، وغرهــا مــن طرائــق حتديــد األعمــار،  وقياســات الفحــم 14، والتسلســل الطبقــي لتوضُّ
ودراســات األوضــاع البيئيــة، أن حبــرة قدميــة واســعة االنتشــار ترجــع إىل عصــر )الــِرّس Riss( كانــت 
لت حوهلــا خماريــط  متــأل حــوض دمشــق حتــى ارتفــاع 700ـ750م فــوق مســتوى ســطح البحــر )احلــايل(، تشــكَّ
انصبــاب مهمــة، أبرزهــا خمــروط انصبــاب بــردى. إضافــة إىل خماريــط صغــرة علــى هوامــش اجلبــال 

ــى البحــرة مباشــرة. ــة عل واملرتفعــات املُطلّ
   فلمعرفــة الطبيعــة الســهلية املنبســطة والضعيفــة التمــوُّج حلــوض دمشــق وتربتــه البــد مــن الرجــوع إىل 
ماضيــه اجليولوجــي واملناخــي- املائــي يف أواخــر احلقــب الرابــع اجليولوجــي أي قبــل 2.5 مليــون ســنة ففــي: 
أ-عصــر )الــِرّس Riss( الــذي بــدأ قبــل 480.000 ســنة، وأواســط احلقــب الرابــع املقابلــة للعصــر 
احلجــري القديــم األدنــى، امتــأل احلــوض مبيــاه حبــرة كبــرة غمــرت أغلــب أجــزاء احلــوض. ففــي هــذه الفرتة 
ــز شــرق البحــر املتوســط مبنــاخ رطــب غزيــر األمطــار مــع درجــات حــرارة منخفضــة  مــن عمــر األرض متيَّ
حتــى معتدلــة بــل ودافئــة أحيانــاً. أعقبتهــا ظــروف مــال فيهــا املنــاخ حنــو اجلفــاف وارتفــاع درجــات احلــرارة 
ــص حجــم البحــرة وانكماشــها  ــك إىل تقلُّ ــأدَّى ذل ــب األهنــار والســيول، ف ــع تراجــع صبي ــر م ــادة التبخُّ وزي
وتراجــع ضفافهــا باجتــاه وســط وشــرقي حــوض دمشــق، وحتــوُّل أرضهــا إىل الكثــر مــن البحــرات الصغــرة 

واجلــزر الواطئــة املنتشــرة يف قاعهــا)12(.
ب- أمــا يف عصــر )الفــورم Würm( الــذي بــدأ قبــل 20.000- 22.000 ســنة فلقــد عــاد املنــاخ ليصبــح 
ــرتات  ــه ف ــا ختلَّلت ــِرّس، كم ــه احلــال يف عصــر ال ــل ممــا كان علي ــن بدرجــات أق ــاً ومطــراً، ولك ــارداً ورطب ب
ــت اجلــزء الشــرقي املنخفــض، تتماشــى  لت يف احلــوض حبــرة أصغــر احتلَّ ارتفعــت فيهــا احلــرارة، فتشــكَّ
شــواطِئُها مــع حــدود كــورة املــرج شــرق الغوطــة. بعدهــا ومنــذ حنــو 10.000 ســنة وحتــى اليــوم )أثنــاء الــدور 
املعــروف بـــ: اهلولوســن( مــال املنــاخ إىل اجلفــاف، وختلَّلتــه فــرتات مناخيــة أرطــب وأقــل حــرارة وأكثــر أمطــاراً 
نســبيّاً خاصــة بــن 3000-8000 ســنة مضــت، اســتمرت إىل اليــوم. فكانــت احملصلــة زوال حبــرة دمشــق 

وحتــوُّل بقاياهــا اليــوم إىل جمــرد مســتنقع ضحــل مســاحته 5 -6 كــم مربــع ندعــوه ببحــرة العتيبــة)13(.
)11( حــد الثلــج الدائــم فــي الرباعــي الباليستوســين )الفــورم( وارتفاعــه فــي الجبــال الســورية )لبنــان الشــرقية وجبــل الشــيخ( متبايــن حســب تقديــرات )لــوي( وحســب 

نتائــج قياســات باقــي الباحثيــن ميدانيـّـاً:- كايــزر 2100- 2250 م - عبــد الســالم 2350 م- ميســرلي 2700 م - لــوي 2300 م- 2600 م - بوتــزر2800 م. 
ضــاً  فــإذا أخذنــا بأرقــام كايــزر ورأيــه، وجدنــا أن قســماً كبيــراً مــن قمــم الجبــال العاليــة فــي جبــال لبنــان الشــرقية، كان فــوق حــد الثلــج الدائــم القديــم، وكان معرَّ
لتشــكُّل الجليديــات. أمــا إذا أخذنــا برقــم بوتــزر، فمعنــى ذلــك أن قمــة جبــل الشــيخ الواقعــة فــوق الـــ )2800 م(، أي ارتفــاع )14 م( فقــط كان داخــالً فــي نطــاق 
ــا، ألن المظاهــر التضريســية الموروثــة عــن أشــكال ســابقة فــي أعالــى جبــل  ف والمبالغــة حســب اعتقادن ــن بعــُض التطــرُّ ــم. وفــي كال الرأيَي ــم القدي ــج الدائ الثل

الشــيخ، الظاهــرة علــى شــكل حلبــات صغيــرة مــن النــوع الملعقــي، تقــع مخارجهــا علــى ارتفــاع يحــوم حــول )2400- 2450 م(.
)12(The Near East during the Last Glasiation; Butzer,K.W.. p. 367-369. 

)13( Reinhard WOLFART HYDROGEOLOGY OF THE DAMASCUS BASIN )SOUTHWEST-SYRIA( Bundesan-
stalt für Bodenforschung, Hannover ABSTRACT The description of the geology and hydrogeology of the Da-
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اهلولوســن  يف  الوضــع  يتغيَّــر  ومل 
3000ـ8000  قبــل  ســاد  الــذي  األوســط 
ســنة مضــت كثــراً، علمــاً أن فــرتة جفــاف 
عامــي  بــن  املنطقــة  ســادت  ملموســة 
6000ـ 6300 ق.م. ونتيجــة لذلــك انكشــف 
أرض البحــرة عــن ســطح منبســط متمــوِّج 
تعلــوه ربــوات قليلــة االرتفــاع، منهــا موقــع 
مدينــة دمشــق األول الــذي قــام علــى ربــوة 
)تــل الســماكة( بــن حــي مئذنــة الشــحم 
األميــن  اجلانــب  علــى  اخلــراب  وحــي 
ــار  )اجلنوبــي( مــن هنــر بــردى )5 – 6 أمت
فــوق املســتوى العــام ألرض دمشــق(، كمــا 
ــم حلــوض دمشــق  ــار القدي اســتفاد اإلعم

مــن العديــد مــن الروابــي الــي أصبحــت تــاالً صنعيــة.
   

 4 -تربة حوض دمشق:    
يتألف الغطاء الرتبي حلوض دمشق من زمرتن أساسيتن من الرتب ومها:

- زمرة الرتب الغدقة واملستنقعية يف كورة املرج يف النصف الشرقي من احلوض.
- زمــرة الــرتب اللحقيــة الغالبــة علــى كــورة الغوطــة يف النصــف الغربــي مــن احلــوض وهوامشــه الشــمالية 

والغربيــة، وعلــى امتــداد وادي هنــري بــردى واألعــوج. 
  ويتَّفــق هــذا التقســيم احلــادُّ بــن الزمرتــن مــع مــا ذكرنــا يف فقــرة التطــور املناخــي- اجليومورفولوجــي، 
نتيجــة آليــة الرتسُّــبات البحريــة يف نطــاق ميــاه البحــرة مــن جهــة، والرتســبات النهريــة- السَّــيليّة علــى ســطح 
الرتســبات البحريــة الــي تراجــع عنهــا مــاء البحــرة، وانكشــفت لتســتقبل محــوالت األهنــار والســيول املنقولــة 

مــن املرتفعــات واهلضبــات احمليطــة بالبحــرة/ احلــوض مــن جهــة أخــرى)14(.
   وأبــرز أصنــاف الزمــرة األوىل هــي الرتبــة الفاحتــة، والغدقــة املائلــة للســواد، ثــم الرتبــة البنيــة الغدقــة، 
حــول منخفــض البحــرة الســابقة للعتيبــة، وأرضهــا ذات الرتبــة املســتنقعية، وهــي تربــة ذات ملوحــة واضحــة 
تتناقــص باجتــاه اهلوامــش اخلارجيــة للمنخفــض، ال ســيما باجتــاه الغــرب يف منطقــة املــرج، حتــى حــدود 
امتدادهــا الــي تنطبــق علــى حــدود شــواطئ حبــرة البايستوســن األعلــى وذروة الفــورم )خــط مــرج 

الســلطان(.    
   أمّــا أصنــاف الزمــرة الثانيــة فمُتعـــدِّدة، وأكثرهــا انتشــاراً هــي الرتبــة البنيــة اللحقيــة للبـــحر املتوســط. 

mascus Basin is based on research carried out in Syria in 1961/62.

)14( The Soil Map of Syria; ACSAD.  Scale 1: 1 000 000. Damascus 1985. 

خريطة تبن الوحدات البنائية )التكتونية( يف اجلنوب السوري وإقليم 
اجلنوب الغربي منه.
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ــي أرضَ كــورة الغوطــة وهوامــش املرتفعــات احمليطــة باحلــوض، تليهــا يف  وهــي تربــة خصبــة وعميقــة، وتُغطِّ
األمهيــة الرتبــة البنيــة - احلمــراء املتوســطية، ثــم اللحقيــات النهريــة الغرينيــة والطينيــة اخلصبــة، وكذلــك 

الــرتب املتكونــة علــى أرضيــة مــن الصخــور البازلتيــة االندفاعيــة علــى هوامــش احلــوض.
   وعمومــاً فــإن تــرب الزمــرة األوىل ذات األصــل الرســوبي البحــري مغطــاة بطبقــة رقيقــة مــن الغضــار، 
والرتسُّــبات املســتنقعية، وهــي قليلــة اخلصوبــة، وتُناســب منــوَّ األعشــاب الطبيعيــة والزراعــة احلقلية، عُرفت 
منطقــة انتشــارها بـ)املـــرج(، يف حــن تتألــف تــرب الغــرب واهلوامــش مــن أصنــاف ذات أصــول حلقيــة، 
وبنيــة عميقــة، تصلــح للزراعــات الكثيفــة واألشــجار املثمــرة وغرهــا، فكانــت أساســاً للـ)الغوطــة الــي تعــي: 

البســتان(. 
فالتفريــق بــن كورتــي املــرج والغوطــة يف حــوض دمشــق ذو جذور طبيعية تربية ورســوبية )ســرتاتيغرافية( 
جيومورفولوجيــة واضحــة. )ومــع اتســاع مســاحة مــا يتكشَّــف مــن أرض البحــرة القدميــة نتيجــة تراجــع ميــاه 
عــات اللَّحقيــة تتقــدَّم باجتــاه الشــواطئ املرتاجعــة  البحــرة عنهــا يف الرباعــي األعلــى ومــا بعــده، كانــت التوضُّ
للبحــرة حيــث تنتشــر خماريــط االنصبــاب واألنقــاض عنــد خمــارج األهنــار واألوديــة مــن اجلبــال، كمــا تقــدَّم 

ذكرهــا، أكرهــا خمــروط بــردى واألعــوج والضمــر ومنــن)15(.
  

  5-منـاخ احلوض: 
  ســورية الطبيعيــة هــي ملتقــى كتــل هوائيــة عديــدة، قادمــة مــن مصــادر خمتلفــة، ذات خصائــص 
متمايــزة، ممثلــة مبركــز الضغــوط العاليــة الســيبرية، ومركــز الضغــوط اجلويــة املنخفضــة اهلنديــة- 
املومسيــة، ثــم مركــز الضغــوط اجلويــة املنخفضــة اآليســلندية، وأخــراً مركــز الضغــط اجلــوي 
اآلصــوري املرتفــع. وبأخــذ حــركات اهلــواء والريــاح بتفــاوت الضغــوط وبقــوة االحنــراف حبســب قــوة 
)كوريوليــس( وحمــاور التضاريــس باحلســبان يصبــح التأكيــد علــى اهلويــة القاريــة - شــبه القاريــة 
لســورية ودمشــق بدهيّــاً، إذ ينتمــي منــاخ احلــوض إىل )املنــاخ املتوســطي لشــرق حــوض البحــر 
املتوســط()16(، وهــو منــوذج متوســطي شــبه جــاف، تُعيــق تضاريســه احمليطــة حبــوض دمشــق وصــول 
املؤثــرات البحريــة إليــه، مقابــل جهــات الشــرق واجلنــوب الشــرقي مــن احلــوض املفتوحــة أمــام وصول 
ــح احلوض«حجــرة  ــذا أصب ــة وراءه.  ل ــرّ الســوري والصحــارى العربي ــة للبَ ــرات القاري ــاح واملؤث الري

مناخيــة حوضيــة« يف منــوذج املنــاخ املتوســطي شــبه اجلــاف)17(. 
وهــو منــاخ أقــرب إىل أشــباه الصحــاري، تصــل فيــه درجــات احلــرارة الســنوية املتوســطة يف 
دمشــق وجديــدة اخلــاص إىل  17 و 17.2درجــة مئويــة. ومتوســط شــهر كانــون الثانــي بــن 6،6 

)15( Niederschlagsvariabilitaet und Unbau-Unsicherheit in Syrien; Zimpel, H.G. s.89-114..
)16( World Bank Climate Change Data Portal, accessed on April 21, 2010. 

ــا  ــاه وكمياته ــاء،  قامــت حــول مصــادر المي ــروة الزرق ــى الث ــم عل ــة القائ ــي حــوض دمشــق، ومســتقبل المدين ــة ف ــة للمســألة المائي ــة البالغ )17( نظــراً لألهمي

ــرة بعــد اســتقالل ســورية وإنشــاء  ــد أعدادهــم المطــرد، دراســات وبحــوث كثي ــاه، وتزاي ــرد مــن المي ونوعيتهــا، وتلبيتهــا حاجــات الســكان، وتطــور حصــة الف
ــد  ــى ي ــك الدراســات، وبصــورة خاصــة عل ــا. وحظــي حــوض دمشــق ونهــرا بــردى واألعــوج بنصيــب األســد مــن تل مؤسســات ووزارات تُعنــى بهــذه القضاي
رائــد الدراســات المائيــة الدكتــور محمــد شــفيق الصفــدي، ومــن جــاء بعــده مــن خبــراء ســوريين وألمــان وغيرهــم، ممــن أغنــوا البحــوث وقدمــوا الحلــول الممكنــة 

لمجابهــة مشــكلتي العجــز المائــي، بجــّر المــاء مــن أحــواض مائيــة أخــرى، وأخطــار تلــوث الميــاه. 
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و7،2 درجــة، ومتوســط شــهر آب بــن 26،3 و 27،2درجــة 
يف كل مــن احملطتــن.

أمّــا معــدالت درجــات احلــرارة العظمــى فــرتاوح بــن 34ـ 
ــن 6 و8 درجــات  ــا ب ــدالت احلــرارة الدني 36 درجــة، ومع
ــر الســنوي بــن 1750ـ  مئويــة. كمــا تؤكــد مقاديــر التبخُّ
2220 ملــم، ومتوســطات كميــات األمطــار الســنوية البالغــة 
212 ملــم يف دمشــق، و135 ملــم يف جديــدة اخلــاص، علــى 

الطبيعــة شــبه اجلافــة ملنــاخ حــوض دمشــق.
   وهتــبُّ علــى احلــوض ريـــاح تغلــب عليهــا احملصلــة 
الغربيــة واجلنوبيــة الغربية، الي يـــزداد نشــاطها وتكرارها 
يف فصــل الشــتاء املاطــر، كمــا تصلــه ريــاح جافــة شــرقية 
وجنوبيــة حــارّة يف الصيــف واخلريــف، تُثــر الغبــار وجتعــل 
الطقــس ســدمييّاً مخاســينيّاً لعــدة أيــام يف احلــوض كلــه، 
ال ســيما يف أحنائــه الشــرقية. وباالجتــاه شــرقي احلــوض 
تتزايــد  كمــا  وشــدة،  وضوحــاً  القاريــة  األوضــاع  تــزداد 
الفــروق احلراريــة ومقاديــر التبخــر، مــع تناقــص األمطــار 

الســنوية مــن 200 ملــم إىل 75 ملــم يف االجتــاه نفســه. وعلــى أســاس هــذه املعطيــات النَّوئيــة واملناخيــة تدخــل 
ــا يف الشــرق،  ــة يف الغــرب واجلافــة الدني ــة املناخيــة )اجلافــة العُلويّ منطقــة حــوض دمشــق يف نطــاق البيئ
ــر  حبســب تصنيــف إمرجيــه للبيئــات املناخيــة يف النطــاق اجلــاف شــبه املــداري(. كذلــك تؤكــد مقاديــر التبخُّ
الســنوي بــن 1750ـ 2220 ملــم، ومتوســطات كميــات األمطــار الســنوية البالغــة 212 ملــم يف دمشــق، و135 

ملــم يف جديــدة اخلــاص، تؤكــد علــى الصفــة شــبه اجلافــة ملنــاخ حــوض دمشــق.

6- مياه احلوض:       
   كانــت اســتفادة اإلنســان مــن الثــروة الزرقــاء يف البدايــة حمصــورة مبيــاه األهنــار والينابيــع، إىل أن 
امتلــك املعرفــة والتقنيــة الكافيــة للوصــول إىل امليــاه اجلوفيــة عــن طريــق حفــر اآلبــار والفجّــارات )القنــوات 
الرومانيــة(، وجرهــا بالقنــوات احلديثــة واألنابيــب فيمــا بعــد. وإضافــة إىل ميــاه الصــرف الصحــي املعاجلــة 

يف حمطــة عــدرا)18(.
ويعتمــد مصــدر أغلــب ميــاه احلــوض العذبــة وهنريــه بــردى واألعــوج ومــا زال، خارجيّــاً، علــى كميــة ميــاه 
اهلطــل الــي يســتقبلها احلــوض املائــي للنهريــن بنحــو 1300 مليــون م3 ســنويّاً، تســتأثر منطقــة حــوض 
دمشــق منهــا بنحــو 5ر58٪، أي مــا يعــادل 575 مليــون م3 مــن امليــاه الســطحية، وقرابــة 165 مليــون م3 مــن 
امليــاه اجلوفيــة، وعليــه يُقــدَّر جممــوع الثــروة املائيــة العذبــة املتاحــة يف منطقــة حــوض دمشــق اجلغــرايف بنحــو 

740 مليــون م3 ســنويّاً.
)18( المياه الجوفية في  سورية: شفيق الصفدي، المهندس العربي، العدد 5- 1962، دمشق.

خريطة جيولوجية حلوض دمشق تظهر فيها تقاطع خطوط 
الصدوع، ومستويات الرسوبيات يف حبرة دمشق الرباعية. 

واألراضي الركانية احمليطة هبا )ولفرات 1967(
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 ينبــع هنــر بــردى مــن خــارج احلــوض، مــن أصــل جبــل الشــر منصــور يف حــوض الزبدانــي، ويشــقُّ طريقــه 
عــر جبــال إقليــم اجلبــال العاليــة. ليدخــل حــوض دمشــق بُعَيــد خانــق الربــوة. وتُقــدَّر غزارتــه عنــد خمرجــه 
ــات الشــتوية إىل متوســط يصــل إىل حنــو79  ــا، قــد ترتفــع يف بعــض الفيضان ــال بنحــو 14 م3/ ث مــن اجلب
م3/ ثــا، وإىل قرابـــة 100 م3/ ثــا أحيانــاً. لكنهــا قــد تنخفــض يف مواســم الشــح إىل 4 ـ 4.5 م3/ ثــا. ويقــدر 

وســطي التصريــف الســنوي لــه بنحــو 400 مليــون م3. )475 مليــون م3، بإضافــة ميــاه الســيول()19(. 
ويبلــغ طولــه بــن منبعــه ومنتهــاه يف مســتنقع العتيبــة 71كــم. ومعــدل إحنــداره 0.0026.  ويتفــرع بــردى 
قبــل دخولــه احلــوض إىل ســتّ قنــوات مشــتقة منــه. منهــا قناتــان يســاريتان مهــا قنــاة تــورا، وقنــاة يزيــد. 
وبقيــة القنــوات يَمِينيــة وهــي قنــوات: املــزاوي، والديرانــي، والقنــوات، وبانيــاس.  لتعــود مياهــه وتشــكل يف 
أراضــي الغوطــة، شــبكة قنــوات ثانيــة تتألــف مــن قنــوات: العقربانــي، والداعيانــي، فاملليحــي، ثــم الزبديــي. 
تليــه شــبكة قنــوات ثالثــة تتألــف مــن قنــوات: البــاالوي، والزابونــي، واجلســريي، وامللــك، وبيــت نايــم، 
ــون  ــن العي ــرٍ م ــاه كث ــن مي ــه م ــزود ب ــه؛ مبــا يت ــن حيويت ــردى قســطاً م والشــيداني، نتيجــة اســتعادة هنــر ب
الصغــرة املتفجــرة يف قــاع النهــر وجوانبــه يف منطقــة زور بــردى، ومــا يســتعيده مــن امليــاه عــن طريــق ارتشــاح 

امليــاه مــن قنــوات الشــبكتن الســابقتن. 
ل شــبكة قنــوات  ومــع جتــدُّد حيويــة النهــر مــن ميــاه عيــون األاليــا بدايــة منطقــة املــرج )القايــا(، تتشــكَّ
رابعــة هــي: قنـــــوات احلرســتاني )نســبة إىل حرســتا القنطــرة(، والبليانــي، وحــوش املتــن، ثــم ثــاث قنــوات 
يســارية هــي قنــوات: حــوش الصاحليــة، وقنــاق البحرانــي، والنشــابية. حتــى ينتهــي بــه املطــاف يف منخفــض 
العتيبــة. وهكــذا كان ابــن احلــوض يعتمــد يف عيشــه وبقائــه علــى تعاملــه املتــوازن مــع هــذه الثــروة احليويــة 
آالف الســنن، حتــى العقــد الســادس مــن القــرن املاضــي، حــن بــدأت نوعيــة امليــاه يف احلــوض بالتدهــور، 
نتيجــة تلــوث ميــاه العديــد مــن القنــوات. والســبب األول واألخــر لــكل هــذا: هــو التضخــم الســكاني الــذي 
ــات الســكانية  ــت عــدواه إىل معظــم التجمع ــذ ســتينيات القــرن العشــرين، وانتقل ــة دمشــق من تعيشــه مدين

القريبــة والبعيــدة عــن املدينــة.
ــا النهــر الثانــي يف املنطقــة فهــو هنــر األعــوج، الــذي تقــع منابعــه يف جبــل الشــيخ يف إقليــم اجلبــال     أمّ
العاليــة أيضــاً. ويتألــف مــن التقــاء مــا يتبقــى مــن ميــاه هنــر حبــران ـ الســيراني، وهنــر اجلنانــي. ويــروي 
القســم اجلنوبــي مــن منطقــة حــوض دمشــق. وتُقــدَّر غزارتــه املتوســطة يف حــوض دمشــق بنحــو 2.5 م3/

ثــا، ترتفــع يف موســم الفيضــان إىل معــدل 15م3/ ثــا، وتتدنــى إىل متوســط 0.7 م3/ ثــا يف موســم الشــح، 
ويُقــدَّر معــدل التصريــف الســنوي لألعــوج بنحــو 100 مليــون م3. وتُشــتَقُّ منــه جمموعــة مــن القنــوات أبرزهــا 
قنــاة )ديرانــي األعــوج( املتجهــة مشــاالً لــري أراضــي وكــروم عنــب مدينــة داريــا.  كانــت ميــاه هنــر األعــوج قبــل 
نصــف قــرن مــن الزمــن تنتهــي يف منخفــض اهليجانــة قبــل حتويلهــا عنــه. أمــا اليــوم فلــم تعــد مياهــه تتجــاوز 

قريــة جنهــا بــل وقــرى قبلهــا يف فصــل اجلفــاف، جــراء اســتنزافها يف أعــاىل النهــر. 
    كذلــك ميتلــك حــوض دمشــق ثــروة مائيــة جوفيــة)20(، أصبحــت اليــوم مصــدراً مهمّــاً يف جمــال 
الــري والشــرب واالســتعماالت األخــرى، بعــد عجــز امليــاه الســطحية عــن تلبيــة حاجــات الســكان املتزايــدة 

)19( e probleme de l‘eau au Liban  et en Syrie; Mazloum, M. : L. P. 33- 70.
)20( Groundwater in Syria; BURDON, D.J., MAZLOUM, S. and SAFADI, p. 377-388, 2 figs.
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مــن امليــاه. وتُقــدَّر هــذه الثــروة بنحــو ٪22.5 
ــة، ينبجــس  ــاه احلــوض العذب مــن جممــوع مي
قســم منهــا مــن أرض املنطقــة علــى شــكل 
ينابيــع هــي )القايــا، وأوتايــا، والطبيبيــة...(، 
والينابيــع احملليــة األخــرى يف املنطقــة مثــل 
عيــون احلــاروش قــرب قريــة ديــر العصافــر، 
ل هنــر احلــاروش )أو الشــوحية(.  ــكِّ ــي تُش ال

وتكثــر هــذه الينابيــع يف الشــريط الفاصــل 
املــرج،  لكــورة  البحريــة  الرســوبيات  بــن 
عــات اللحقيــة لكــورة الغوطــة. لكــن  والتوضُّ
ــت  غــزارة ميــاه معظمهــا قــد تراجعــت أو جفَّ
بشــكل  اجلوفيــة  امليــاه  اســتنزاف  جــراء 
كبــر. ويُقــدَّر وارد امليــاه اجلوفيــة الســنوي 
يف احلــوض بنحــو )13 مليــون م3(. وتتجــه 

حركتهــا إىل منخفــض العتيبــة واهليجانــة. كمــا تــزداد درجــة ملوحتهــا مــع حركــة امليــاه حنــو الشــرق، حيــث 
تصــل أعلــى درجاهتــا حــول العتيبــة )2- 20 غ / ل( وحــول اهليجانــة ومشــال غربيهــا )23 غ / ل(. وامليــاه 
ــم وبأعمــاق غــر واحــدة يف حويضاتــه املائيــة  اجلوفيــة يف احلــوض موزعــة يف جيــوب بشــكل غــر مُنظَّ
الفرعيــة. ومــع ذلــك مــا زالــت  ميــاه حــوض دمشــق صاحلــة للــري وللشــرب واالســتعماالت املنزليــة علــى 

العمــوم بدرجــات متفاوتــة)21(.
أمــا املصــدر الرئيســي مليــاه حــوض بــردى واألعــوج املائــي فهــو اهلطــل الســنوي املقــدر مبتوســط قــدره 
2659 مليــون م3/ ســنة، يبقــى منهــا بعــد التبخــر وتوابعــه حنــو 850 مليــون م3 ســنويّاً. أمــا امليــاه الراشــحة 
ــاً يف تغطيــة احتياجــات الــري يف الغوطــة واملــرج.  ــاً مهمّ ــاً ضمنيّ ــدُّ فاقــداً، آلهنــا تشــكل مــورداً مائيّ فــا تُعَ
ــاه املمكــن اســتثمارها يف مجيــع أجــزاء حــوض دمشــق مبــا يعــادل 550- 595  ــر كميــات املي ولقــد مت تقدي

مليــون م3/ ســنة. مــن امليــاه املتجــددة)22(.
ــرف بـــ: )االحتياطــي الطبيعــي(. وتُقــدَّر  ــا يُع ل م ــكِّ ــاه غــر املتجــددة، تُش ــات مــن املي ويف احلــوض كمي
كميتهــا بنحــو 1426 مليــون م3. يُستحســن عــدم املســاس هبــا، إال يف حــاالت األزمــات اخلانقــة. كذلــك ميتلــك 
حــوض دمشــق مــورداً مائيّــاً غــر تقليــدي، يرجــع اســتثماره إىل أكثــر مــن ثاثــة عقــود مــن الزمــن، هــو ميــاه 
الصــرف الصحــي املعــاجل. ويقــدر حجمهــا لعــام 1990 بنحــو 257 مليــون م3،  ولعــام  2000 بأكثــر مــن  435 

)21( Developing Water Supply System for Damascus City; JICA )1996(, Phase I, Ministry of Environ ment docu-

ments.
)22( World Bank (WB), United Nation Environmental Program (UNEP), and Ministry of Environment )1997(: PEAP 

for Barada Basin, Ministry of Environment documents, Damascus

تطور حبرة دمشق الرباعية



العدد األول - 802021

مليــون م3)23(، ويقــدر هلــا أن ترتفــع إىل حنــو 659  مليــون م3 عــام 2010 )حبســب تقديــرات مديريــة احلــوض(. 
ومــع كل هــذا وذاك فــإن ميــاه حــوض دمشــق تعانــي مــن الضغــوط اهلائلــة عليهــا، لتأمــن احتياجــات الســكان 
الذيــن تتزايــد أعدادهــم ســنويّاً، وبوتــرة تعجــز معهــا كميــات امليــاة املتاحــة عــن تلبيــة احتياجاهتــم. وال ســيما 

يف الســنوات العجــاف واجلافــة، الــي تقــل فيهــا األمطــار)24(.
  وتتغــذى طوابــق امليــاه اجلوفيــة يف حــوض دمشــق مــن مصدريــن مهــا امليــاه اجلوفيــة الــواردة إىل احلوض 
ــز بنوعيتهــا اجليــدة ملرورهــا عــر  مــن الكتــل اجلبليــة الغربيــة، وبقيــة املرتفعــات احمليطــة باملنطقــة، وتتميَّ
مصفــاة الصخــور املنفــذة واللَّحقيــات الرباعيــة. واملصــدر الثانــي هــو األمطــار اهلاطلــة علــى أرض احلــوض 
ســنويّاً وهــي قليلــة األمهيــة قياســاً إىل املصــدر األول، الــذي يُــزوِّد خزانــات امليــاه اجلوفيــة بأكــر كميــة مــن 
ــة حتــى أواخــر مخســينيات  ــاه اجلوفيــة وحواملهــا ســليمة، وطبيعيــة متوازن ــت املي ــة. ولقــد ظل ــاه العذب املي
ــار  ــدأ احلــوض يشــهد غــزواً كاســحاً وانتشــاراً واســعاً وســريعاً لعشــرات آالف اآلب القــرن املاضــي، حــن ب
املــزودة باملضخــات املائيــة. فــأدى ذلــك إىل اخنفــاض مســتويات امليــاه اجلوفيــة يف احلوامــل مــن 0 ـ 3 ـ4 م 

ــاً)25(. ســابقاً، إىل عشــرات األمتــار، بــل وأكثــر حاليّ

عني الفيجة: 
نبــع الفيجــة هــو املصــدر الرئيســيُّ مليــاه الشــرب العاليــة اجلــودة والنقــاء )قســاوته 16 درجــة فرنســية( 
ــع  ــه بــن الربي ــون مــرت مكعــب، مــع تفــاوت غزارت ــة دمشــق. يصــل إنتاجــه الســنوي إىل حنــو 200 ملي ملدين
واخلريــف، إذ قــد تصــل غزارتــه ألكثــر مــن 20م3/ثــا، لكنهــا قــد تتدنــى ألقــل مــن 2م3/ثــا يف ســيّ الشــح.. 
ــي  ــى دوره يف حقل ــدلُّ عل ــا. وهــذا ي ــع بردى هــي 5.6م³/ث ــا، فيمــا غزارة نب ــه 12م³/ث فمتوســط غزارت
الــريّ والشــرب، خاصــة بعــد جــرِّ مياهــه إىل املدينــة ســنة 1906، ووصولــه إىل ضواحيهــا. وتصــل حاجــة 
ســكان مدينــة دمشــق اليــوم إىل مــا يزيــد علــى 7م3/ثــا وســطيّاً، لكنــه ومــع ازيــاد الطلــب علــى مــاء الفيجــة 
ــاً، لتغطيــة  ُزوِّدت املدينــةُ بـــمجموعة مــن اآلبــار يف املدينــة وضواحيهــا لنضــح  أكثــر مــن 100 ألــف م3 يوميّ

العجــز يف شــهور الشــحّ)26(. 
)23( Environmental and Energy Management Research Unit (EEMRU), School of Chemical Engineering at the Na-

tional Technical University of Athens )NTUA(, INECO )Institutional and Economic Instrumens( Toolbox: Water quality 
degradation in the Barada River Basin, Syria, accessed on April 4, 2010.

Middle East Economic Digest: Italy takes Damascus wastewater contract, January 24, 1992.
)24( Studies on the drinking water supply of the new Damascus airport near Ghozlaniye; WOLFART, R. P. 

1-25, 4 maps, 1 table. Damascus 1961.

)25( The Household Water Crisis in Syria’s Greater Damascus Region; Elie Elhadj. SOAS Water Research 
Group, Occasional Paper 47

Water Resource Management in the oasis of Damascus; Masanori Naito, Man›s Role in Changing Phases of 
Desertification, in: Wolfgang Meckelein/Horst Mensching [Eds.]:Resource Management in Drylands, 1985.

ــد  ــه درجــة الدكتــوراة عــن )حــوض دمشــق( 1981-1983 بإشــراف أ.د. عــادل عب ــو بتحضيــر أطروحــة نيل ــو( مــن جامعــة طوكي ــام )ماســانوري نايت )26( ق

الســالم. طــوال وجــوده فــي ســورية.
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جتمــع  أضخــم   _ رابعــًا 
ســوري: ســكاني 

1-إعمار قديم ومتصل: 
مهــدَ  يُعــدُّ حــوض دمشــق     
الكثــر مــن مواقــع إنســان العصــور 
القدميــة، وخاصــة مواطــن إنســان 
العصــور احلجريــة علــى هوامشــه 
شــواطئ  علــى  املطلــة  املرتفعــة 

حبــرة دمشــق الرباعيــة. وقــد اتَّصــف إعمــار احلــوض باســتيطانه علــى مراحــل، ارتبطــت برتاجــع شــواطئ 
البحــرة وانكماشــها. ففــي مســتوطنة تــل أســود شــرق قريــة جديــدة اخلــاص مت حتديــد عمــر االســتيطان 
بنحــو7900 - 7600 قبــل امليــاد، أمــا موقــع الغريفــة غــرب العتيبــة وحبرهتــا الســابقة فيعــود إىل 6900 
- 6000 قبــل امليــاد، وتــل اخلزامــي يف موقــع مطــار دمشــق الــدويل إىل حنــو 4500 -4000 قبــل امليــاد. 
ويُعــدُّ تــلُّ الرمــاد الواقــع علــى وادي شــركس، غــرب مدينــة قطنــا، مســتوطنة زراعيــة قامــت علــى اهلامــش 
البعيــد للشــاطئ الغربــي لبحــرة دمشــق بــن 6300 ـ6000 قبــل امليــاد. كذلــك قــام جتمــع ســكاني يف تــل 
فــرزات قــرب قريــة حــوش الصاحليــة، مت تقديــر عمــره بــن األلــف الثانــي قبــل امليــاد، والعهــد الرومانــي 

ــل الســكا)27(.  ــر، وت املتأخِّ
ولقــد اســتمرَّ إعمــار احلــوض تدرجييّــاً، فقامــت النــواة األوىل ملدينــة دمشــق )كقريــة( علــى الضفــة 
اليمنــى )اجلنوبيــة( لنهــر بــردى. وُذكــرت ألول مــرة يف التاريــخ يف قائمــة املــدن الــي احتلَّهــا الفراعنــة يف 
القــرن اخلامــس عشــر ق. م.، وظهــرت كعاصمــة لآلراميــن يف القــرن احلــادي عشــر ق. م. بعدهــا اتســع 
عمــران احلــوض وازدادت أعــداد التجمُّعــات الســكانية فيــه، إبــان احلكــم اليونانــي والرومانــي والبيزنطــي. 
ت مــن بــردى. كمــا  ــع االســتيطان علــى امتــداد قنــاة يزيــد، آخــر قنــاة ري اشــتُقَّ ويف العهــد األمــوي توسَّ

نشــأت قــرى جديــدة يف الغوطــة، وبشــكل خــاص يف كــوره املــرج. 
وتشــهد اآلثــار الباقيــة مــن العصــور الرومانيــة والبيزنطيــة ومــا بعدهــا علــى توســع إعمــار احلــوض، علــى 
ــى  ــر احلــكام والعهــود والصــراع للســيطرة عل الرغــم مــن تعــرُّض املنطقــة للغــزو والتخريــب يف فــرتات تغيُّ

دمشــق، ال ســيما يف زمــن غــزو تيمورلنــك لدمشــق وختريــب القــرى واملــزارع عــام 1400م. 
Durchführung einer Klimaimpaktstudie am Beispiel des Figeh-Projektes )Implementation of a Climate Impact 

Study: The Example of the Figeh Project(; Kunstmann, Harald. Presentation at KfW Development Bank, 15 Feb-
ruary 2012. Karlsruhe Institute of Technology )KIT(. 

)27( رســالة (مــن ملــك دمشــق إلــى أخــي »زمــري ليــم« حاكــم »مملكــة مــاري«، علمــت أن مدينتــك قــد تعرضــت للهجــوم، أرســل لــي آخــر أخبــارك(. النــص 

المســماري المكتشــف في«تــل ســكا« ، الــذي اســتمرت عمليــات التنقيــب فــي الموقــع »أحمــد فــرزت طرقجــي« 20 عاماً،منــذ العــام 1989، ويعــود إلــى األلــف 
الثانــي قبــل الميالد.وهــو األول مــن نوعــه فــي منطقــة حــوض دمشــق الــذي تــم فيــه اكتشــاف قصــر فــي الســوية الرابعــة يعــود إلــى فتــرة البرونــز المتوســط أي 

قرابــة 1800ق.م، وهــذه الفتــرة شــهدت بــروز عــدد مــن الممالــك اآلموريــة القويــة والمهمــة فــي ســورية ومنهــا »بابــل، مــاري، قطنــا، ايبــال”.

مقطع جيولوجي حلوض دمشق )عبد السام 1955(
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لكــن اإلعمــار عــاد فازدهــر بعــد ذلــك. إذ يذكــر الظاهــري يف كتابــه )زبــدة كشــف املمالــك( )1486(،«أن 
يف الغوطــة وحدهــا ثامثئــة قريــة ونيِّفــاً يف عهــد دولــة الســاطن )املماليــك( الشراكســة. أصاهبــا اخلــراب 

زمــن العثمانيــن«.
لكــن ابــن طولــون)28( يذكــر يف مؤلفــه )ضــرب احلوطــة علــى مجيــع الغوطــة(  يف العهــد العثمانــي، أن عــدد 
قــرى الغوطــة واملــرج كان قريبــاً مــن ســبعن قريــة. ليتحــدث كــرد علــي يف كتابــه )غوطــة دمشــق( عــام 1949. 
عــن وجــود 168 قريــة ومزرعــة داثــرة يف الغوطــة وحدهــا. ويُقــدَّر عددُهــا يف احلــوض كلِّــه اليــوم بـــ   366 

مدينــة وقريــة ومزرعــة منهــا حنــو 120 مزرعــة مهجــورة.
ــة التســميات  ــار احلــوض بدالل ــى مراحــل إعم ــرُّف عل ــد الســام. 1990()29( للتع    ويف دراســة )ع. عب
عهــا اجلغــرايف، أظهــرت اخلريطــة فيهــا ازدحــام التســميات اآلراميــة- الســريانية  اجلغرافيــة)30( للقــرى  وتوزُّ
يف غوطــة دمشــق وهوامشــها الشــمالية واجلنوبيــة الغربيــة، وندرهتــا، بــل وشــبه انعدامهــا مــن كــورة املــرج. 
نذكــر منهــا: دومــا، وحرســتا، وعربــن )عربيــل(، وجوبــر، والقابــون، وجرمانــا، وســقيا، وزملــكا، وِجسْــِرين، 

وزبديــن، وببيــا، ويلــدا، وصحنايــا، ودمشــق نفســها وغرهــا.
   أمّا يف املرج فلقد غابت التســميات األرامية- الســريانية كليّاً لتَحلَّ حملها التســميات العربية األحدث 
للقــرى مثــل : املنيحــة ) املليحــة(، واحملمديــة، ونولــة، والدلبــة، والغســولة، ومــرج الســلطان، والباليــة، وديــر 

ســلمان، والغريفــة، والعبــادة، والعتيبــة، والبحاريــة، واجلربــا، واهليجانة، والنشــابية وغرها. 
  وعلــى الرغــم مــن وجــود بعــض القــرى املوســومة بأمســاء عربيــة حديثــة يف حبــر التســميات اآلراميــة 
يف الغوطــة، ووجــود بعــض القــرى حتمــل أمســاء آراميــة يف خضــم التســميات العربيــة يف املــرج، فــإن توزيــع 
التســميات يكشــف انطباقــاً شــبه تــامٍّ خلــط احلــدّ الفاصــل بــن جمموعــي التســميات، علــى احلــد الفاصــل 
بــن كورتــي الغوطــة واملــرج. ويُبيِّــن حقيقــَة ارتبــاط اإلعمــار القديــم لكــورة الغوطــة بالعهــد الكنعانــي - 

ــزه يف كــورة املــرج.  ــرة وتركُّ اآلرامــي. وارتبــاط اإلعمــار األحــدث بالعهــود العربيــة املتأخِّ
ــال مــن التجمُّعــات  ــة أجي ــظ يف هــذا الســياق أن تســميات قــرى ومــزارع كــورة املــرج تعكــس ثاث ويُاحَ
الريفيــة، أقدمهــا تلــك احلاملــة ألمســاء عربيــة مــن العهــد الغســاني واألمــوي ومــا بعــده، تليهــا التجمُّعــات 
احلاملــة لتســميات مســبوقة بكلمــة )حــوش(، الــي تــدل علــى مُنشــأة إقطاعيــة تعــود للعهــد العثمانــي 
والفرنســي. ومثلهــا تلــك الــي تَســِبق أمساءَهــا كلمــُة )مزرعــة(. وهــي جتمُّعــات أحــدث انتشــرت يف املــرج 

ــل حنــو 5ـ6 عقــود مضــت.  الشــمايل خاصــة قب
2-تركيب السكان وتطورهم الدميوغرايف:  

 كان ســكان احلــوض األوائــل يتألفــون مــن جمموعــات ســبقت اآلراميــن والســريان، ومــن العــرب القدمــاء 
الذيــن جعلــوا مــن دمشــق عاصمــة هلــم. رفدهتــم فيمــا بعــد موجــات قبليــة متعــددة جــاءت مــن شــبه اجلزيــرة 
ــادي.  ــرن الســابع املي ــة اإلســامية يف الق ــي ســبقت املوجــة العربي ــة، آخرهــا موجــة الغساســنة ال العربي

)28( ضرب الحوطة على جميع الغوطة: محمد بن طولون الدمشقي، مجلة المجمع العلمي العربي، دمشق، 1946.

)29( جغرافية سورية اإلقليمية: عادل عبدالسالم، 1990 /2003. ص305.

)30( Ueber die topographischen Namen arabischen Ursprungs in Spanien und Portugal; Lautensach, H. 
,3.4.S.219-243..
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ــة  وكانــت مــوارد احلــوض الطبيعي
لســكان  دافعــاً  بامليــاه  وغنــاه 
ق  األحنــاء القريبــة والبعيــدة، للتدفُّ
علــى  واســتيطانه  احلــوض  علــى 
مــر العصــور. وهــو الدافــع نفســه، 
املهاجريــن  إليــه  جيــذب  الــذي 
الريفيــن بأعــداد كبــرة يف الوقــت 

احلاضــر. 
مــن  الكثريــن  فــإن  وعمومــاً 
هــم  الشــرقية  القــرى  ســكان 

ــون مــن أصــول بدويــة، ينتمــون إىل قبائــل عربيــة قدميــة وحديثــة، مــا زال بعُضهــا يتجــوَّل يف األحنــاء  ريفيُّ
الشــرقية واجلنوبيــة الشــرقية مــن احلــوض علــى شــكل أنصــاف بــدو، أخــذوا بأطــراف االســتقرار وبدايــات 
التحضــر. وبعضهــم اســتقر فعــاً يف مســاكن ثابتــة كمــا يف بلــدة حــران العواميــد وغرهــا. إضافــة إىل هجــرة 
أفــواج مــن ســكان القــرى واملناطــق اجملــاورة مــن إقليــم اجلبــال العاليــة، ال ســيما مــن القلمــون، إىل دمشــق 

واملــدن األخــرى يف احلــوض. 
ــق أبنــاء اهلجــرات احلديثــة مــن مجيــع األقاليــم الســورية إىل املنطقــة، ونشــطت وكــرت  ولقــد اســتمرَّ تدفُّ
أحجامهــا منــذ اســتقال ســورية وحتــى الوقــت احلاضــر، ومشلــت كاً مــن املــدن والريــف. ومل تقتصــر 
اهلجــرة واالســتيطان علــى الوافديــن إليــه مــن منابــت عربيــة ســورية وغرهــا، بــل اســتقبل احلــوض هجــرات 
مــن أقــوام غريبــة جــاءت مــن بلــدان بعيــدة منــذ القــدم، مثــل األتــراك واألكــراد والشــركس واألرمــن واأللبــان 
ــرى  ــض ق ــام يف دمشــق يف الدرجــة األوىل أو يف بع ــاؤوط( والبوشــناق والكريتيــن وغرهــم ممــن أق )األرن

احلــوض. وقــد اندمــج أغلــب هــؤالء يف اجملتمــع العربــي. 
ــق قرابة 000ر150  ومــن اهلجــرات املتأخــرة إىل احلــوض هجــرة اجلزائريــن عامــي 1830 و1847، ثــم تدفُّ
ــة ويف  ــي اســتقرُّوا يف املدين ــازح جوالن ــة 000ر100 ن ــم قراب ــى احلــوض عــام 1948. ث الجــئ فلســطيي عل
ــاد  ــة مــن ب ــات بشــرية خمتلف ــة حمــطَّ اســتيطان فئ ــاً كان احلــوض واملدين ــه. وعموم ــدة في خميمــات عدي
الشــام وبقيــة البلــدان العربيــة واألجنبيــة. ومــا زال بغيــة كثريــن مــن ســكان الريــف الســوري بصــورة خاصــة.
  أمــا عــن حجــم الســكان فقــد كان مــن أكثــر مناطــق العــامل ســكاناً يف العهــد األمــوي، يســكن معظمهــم 
يف دمشــق. وقــد مــرَّ تاريــخ املنطقــة منذئــذٍ بفــرتات ازدهــار واحنطــاط، حبســب العهــود والقــوى احلاكمــة يف 
بــاد الشــام. وعلــى الرغــم مــن الروايــات واألخبــار املتواتــرة يف كتــب الــرتاث عــن ســكان دمشــق وحوضهــا، 
ــر ويُرَكــن إليــه إىل حــدٍّ مــا هــو بعــض  فإننــا نفتقــر إىل األرقــام املوثوقــة ألعدادهــم. وجُــلُّ مــا هــو متوفِّ
ــة األوروبيــن،  ــن زار املنطقــة مــن الرحال املعطيــات التقديريــة للســكان مــن العهــد العثمانــي، وختمينــات مَ
الــي كانــت هتتــمُّ بســكان املدينــة بالدرجــة األوىل. ومــع ذلــك ميكــن تقديــر عــدد ســكان احلــوض نســبة إىل 
عــدد ســكان مدينــة دمشــق، الــي ُقــدر عددهــم عــام 1548 بنحــو34000 نســمة )ن. غويونــج 1978()31(. 

)31( الوثائق العثمانية المتصلة بسورية ودمشق ٣٧ -ص٣٨ سنة ١٢٥٥هـ: نجاة غويونج - - مؤتمر بالد الشام الثاني- دمشق-  1978.

معدل اهلطوالت بدمشق
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بنحــو  فيقــدر  عــام 1947  لســورية  الســكانى  التعــداد  احلــوض حســب معطيــات  عــدد ســكان  أمــا 
437.000-  نســمة، منهــم أكثــر مــن 317.000 نســمة يف مدينــة دمشــق. ثــم ارتفــع عددهــم ســنة 1960 
ألكثــر مــن 700.000 نســمة، منهــم 530.000 نســمة تقريبــاً يف مدينــة دمشــق. وبلــغ يف تعــداد عــام 1981 
حنــو 1.682.500 نســمة، منهــم أكثــر مــن1.100.000 نســمة يف مدينــة دمشــق، والباقــي يقطــن يف حنــو 

ــاً ســكانيّاً. 246 جتمُّع
وقــدَّر املكتــب املركــزي لإلحصــاء عــدد ســكان منطقــة حــوض دمشــق لعــام 2003 بنحــو 3.260.000. 
نســمة، منهــم يف املدينــة قرابــة 1.620.000 نســمة، أي مــا يعــادل نصــف الســكان )49.7٪(. وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك فإننــا نــرى أن الرقــم الفعلــي أعلــى مــن ذلــك بكثــر، وال نظــن أنــه أقــل مــن )أربعــة مايــن نســمة 
؟؟(. ومــع ذلــك فــإن أرقــام الســكان ومــا يتبعهــا يف دراســتنا هــي أرقــام املكتــب املركــزي لإلحصــاء، نعتمدهــا 

ــر ســواها.    انســجاماً مــع اعتمــاد هــذه األرقــام مــن قبــل املؤسســات الرمسيــة واخلاصــة، ولعــدم توفُّ
    ويف مجيــع األحــوال تبقــى الكثافــة الســكانية يف احلــوض مرتفعــة وتصــل إىل )905( أشــخاص يف 
ــا. أمــا يف دمشــق فــإن عــدد الســكان يف  ــع الواحــد، و)1111نســمة/كم2( حبســب تقديراتن الكيلومــرت املرب
ــدُ إليهــا مــن موظفــن وعمــال ومتســوقن وأصحــاب  أيــام العمــل األســبوعي يرتفــع كثــراً يف النهــار، مبــا يَفِ
مصــاحل خمتلفــة، وغرهــم ممــن يعيــش يف املــدن والقــرى القريبــة مــن دمشــق. فرتتفــع الكثافــات العدديــة 
ــة إىل أكثــر مــن 000ر10 نســمة /كــم2، تنخفــض يف الليــل إىل بعــض حــراس األســواق  يف األحيــاء التجاري
واحملــات التجاريــة فقــط. وتشــر التوقعــات إىل أن عــدد ســكان مدينــة دمشــق وحدهــا ســيصبح حبلــول 
ــن نســمة. أي أن  ــا فســيَبلغ عــدد ســكانه 4.6 ماي ــن نســمة، وأمــا ريفه ــر مــن 5.6 ماي عــام 2025 أكث
ســكان احلــوض ســيتجاوز 10 مايــن، أو مــا يعــادل 40 ٪ مــن ســكان ســورية، األمــر الــذي سيُســبِّب أزمــات 

ومشــكات ال حصــر هلــا.
ع الســكان يف ســورية، وازدحامهم  وبنــاءً علــى مــا تقــدَّم فــإن هــذه املعطيــات الدميوغرافيــة تعكس ســوء توزُّ
غــر الطبيعــي يف بقعــة حمــدودة املســاحة مثــل حــوض دمشــق، الــذي يشــغل أقــل مــن 2٪ مــن مســاحة البــاد. 
وال يُمكــن تفســر هــذا االزدحــام والزيــادة الســكانية يف احلــوض بالنمــو الطبيعــي للســكان احملليــن ) التُنّــاء( 

وحــده، بــل بــه وباهلجــرة الــي ال تنقطــع إليــه، مــن كل مــن ريــف ســورية وبلداتــه املختلفــة ومــن اخلــارج.

خامسًا _ دمشق، العاصمة الواحة:
  مدينــة دمشــق عاصمــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية، وهلــا يف التاريــخ أكثــر مــن عشــرة أمســاء، منهــا 
ــا أهنــا  ــا منه ــاد والفيحــاء وغرهــا. ويف تســميتها بدمشــق آراء وخترجيــات يهمُّن ــق وجــرون وذات العم ِجلّ
تســمية آراميــة األصــل. لكــن أكثــر أمسائهــا تــداوالً مــن قبــل أبنــاء العربيــة هــو )الشــام(، وكانــت تُعــرف يف 

العهــد العثمانــي بـ)شــام شــريف( مــن إضافــة )مُقــدّس( لاســم. 
ودمشــق عبــارة عــن جتمــع ســكاني حضــري كبــر، ينمــو باجتــاه حتوُّلــه إىل مدينــة عماقــة، تقــع علــى 
ــذي يُطــلُّ  ــل قاســيون ال ــد أقــدام وخاصــرة جب ــاع متوســط قــدره 690ـ700 م فــوق ســطح البحــر، عن ارتف
عليهــا مــن ارتفــاع قــدره 1150 م، وجبــل املــزة ـ عنــرت، الواقعَــن علــى احلافــة الغربيــة ملنطقــة حــوض دمشــق، 

حيــث قامــت علــى شــريط التقــاء اجلبــال بفيــايف الباديــة الســورية. 
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وهــي مدينــة قدميــة ذات تاريــخ غــي 
وحافــل باألحــداث، إذ تعــود نشــأهتا املبكــرة 
إىل األلــف الثالــث قبــل امليــاد، يف مــكان 
الســكاني  التجمــع  بدايــات  فيــه  ظهــرت 
األول، الــذي منــا وتطــور إىل النــواة األوىل 
لدمشــق، حبــدود القــرن الثامــن عشــر قبــل 
امليــاد علــى ربــوة )تل الســـماكة( بن مئذنة 
الشـــحم وحــي اخلـــراب، تقــع علــى اجلانــب 
األميــن )اجلنوبــي( مــن هنــر بــردى، وترتفــع 
5-6 م فــوق املســتوى العــام للمنطقــة. ومــن 
ثــم أصبحــت النــواة مدينــة ـ عاصمــة لــدول 
وممالــك خمتلفــة حكمــت هــذا اجلــزء مــن 

العــامل يف شــتى العهــود، 
ولذلــك تُعَــدُّ دمشــق أقــدم مدينــة ـ عاصمــة، اســتمرَّ إعمارهــا بــدون انقطــاع، منــذ ورد ذكرهــا يف الوثائــق 
املصريــة العائــدة للقــرن اخلامــس عشــر ق. م. وكانــت حاضــرة أهــم املمالــك اآلراميــة يف القرنــن العاشــر 
والتاســع ق. م. لكــن أمهيــة آرام دمشــق تراجعــت إىل عاصمــة دويلــة صغــرة، إثــر غزوهــا مــن قبــل اآلشــورين 
عــام 732ق. م، والكلدانيــن علــم 604 ق. م. وبعــد ذلــك خضعــت للحكــم الفارســي عــام 530 ق. م. مــع بقــاء 

ملــوك آرام دمشــق حكامــاً فيهــا حتــى دامههــا االحتــال اليونانــي عــام 333 ق. م. 
وملــا كان االســتعمار اليونانــي اســتيطاني الطابــع، أنشــأ اليونانيــون أحيــاء هلــم يف مســتعمرة أُقيمــت 
مــاً علــى النمــط  ــط املســتعمرة اليونانيــة وشــوارعها منظَّ شــرق املدينــة اآلراميــة القدميــة. وكان شــكل خمطَّ
اهلندســي اليونانــي ـ اهلليــي، وهــو الشــطرجني الطــراز. ومــع تراجــع الــدور اليونانــي ـ اهلليــي بعــد مــوت 
اإلســكندر، وانقســام إمراطوريتــه، دخلــت دمشــق يف حــوزة الدولــة الســلوقية، إىل أن احتلَّهــا األنبــاط عــام 

ــوا دمشــق عــام 64 ق. م)32(. ــاً، إذ غــزا الرومــانُ ســورية، واحتل ــدم طوي 85 ق. م. لكــن ذلــك مل ي
   وقــد جعــل الرومــان دمشــق قاعــدة عســكرية، أحاطوهــا بســور أقــوى مــن الســور اآلرامــي، طولــه 
1500م وعرضــه 750م، فيــه تســعة أبــواب. ومل يبــق اليــوم مــن الســور ســوى اجلــزء الشــرقي واجلنوبــي، ومــن 
األبــواب الرومانيــة ســوى بــاب شــرقي. أمــا بقيــة األبــواب فقــد أُعيــد بناؤهــا وجتديدهــا يف عهــود الحقــة. 
كمــا اشــتق الرومــان مــن بــردى قناتــي بانيــاس وتــورا. إضافــة إىل أبنيــة ومعــامل عمـــرانية عســكرية ودينيــة 
ــذ  ــت دمشــق من ــة وسياســة رومــا. وظل ــاء احلضــارة الروماني ــا. وقــد أســهمت دمشــق يف بن ــر معظمه اندث
أواخــر القــرن الرابــع امليــادي وإبــان الصــراع البيزنطــي ـ الفارســي حاضــرة ســورية، مــع بــروز الغساســنة 
حكامــاً للجنــوب الســوري وحــوض دمشــق حتــت احلمايــة البيزنطيــة، إىل أن فتــح العــرب املســلمون دمشــق 

عــام 635 م. 

)32( Esquise d‘ une histoire de la ville de Damas. Rev. Des Etudes Islam; Sauvaget, J. 8. p. 421-480.
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  ويف العهــد األمــوي )661ـ750 م( أصبحــت دمشــق عاصمــة أكــر دولــة مرتاميــة األطــراف، وأهــم مركــز 
إشــعاع حضــاري وسياســي يف العــامل. ورافــق ذلــك توسُّــع عمرانــي جتــاوز أســوار املدينــة القدميــة، وتشــييد 

منشــآت عمرانيــة واقتصاديــة ودينيــة يأتــي بنــاء اجلامــع األمــوي الكبــر يف مقدمتهــا. 
لكــن املدينــة وعمراهنــا تعرضــا لتدمــر وتراجــع يف بدايــة العهــد العباســي )750 م(. وفقــدت دمشــق 
مكانتهــا كعاصمــة للعــامل اإلســامي، بانتقــال مركــز اخلافــة إىل مدينــة بغــداد. ثــم تعاقــب عليهــا بعــد ذلــك 
عشــرات احلــكام والــدول، تعرضــت يف أثنائهــا للهــدم والتخريــب وتدنــي أعــداد الســكان واالحنطــاط حينــاً، 
وللبنــاء واالزدهــار وازديــاد أعــداد الســكان حينــاً آخــر. وتذكــر املصــادر الرتاثيــة أن عــدد ســكان دمشــق يف 
العهــد الفاطمــي )973 ـ 1075 م( مل يتجــاوز 5000 نســمة عــام 1075، مــع األخــذ يف احلســبان تعــرُّض 
ــى نصــف  ــزال عــام 1029م، الــذي قضــى عل ــم زل ــزال عــام 991 الــذي دمــر ألــف بيــت فيهــا، ث ــة لزل املدين

املدينــة وســكاهنا. 
ــد تأثرهــا إىل الفــرات  وقــد عــادت دمشــق فازدهــرت وازداد عــدد ســكاهنا يف العهــد الســلجوقي، وامت
شــرقاً، وطريــة جنوبــاً ومحــص مشــاالً. وقــام األمــر أتســز الســلجوقي بإعــادة بنــاء قلعــة دمشــق علــى 
ــم الــذي يرجعــه االختصاصيــون إىل العهــد الرومانــي، وأُعيــد ترميــم قســم كبــر مــن  ــاء القدي أنقــاض البن

ــاً.  القلعــة حديث
 ثــم مــرت يف بدايــة عهــد األيوبيــن عــام 1154بفــرتة مــن الفوضــى واالضطــراب، تلتهــا مرحلــة ازدهــار 
حــن أصبحــت عاصمــة للدولــة األيوبيــة، فتوســع عمراهنــا خــارج الســور باجتــاه جبــل قاســيون. لكــن الغــزو 
املغــويل داهــم دمشــق للمــرة األوىل عــام 1260، وللمــرة الثانيــة عــام 1400م حــن دمرهــا تيمورلنــك وخلََّفهــا 
خاويــة علــى عروشــها. علمــاً أهنــا كانــت قطعــت شــوطاً كبــراً يف النمــو والتقــدُّم بــن الغزويــن، يف عهــد دولــي 
الســاطن األتــراك والشراكســة، الذيــن أعــادوا بناءهــا وإعمارهــا بأبــرز املعــامل العمرانيــة الباقيــة إىل اليــوم. 
ويف عــام 1516 ســقطت ســورية ودمشــق بيــد العثمانيــن الذيــن توسَّــع العمــران يف عهدهــم خــارج الســور. 
وتراجــع دورهــا إىل مدينــة تابعــة إلســطنبول عاصمتهــم. أعقبهــم االســتعمار الفرنســي مــن عــام 1920 إىل 
ــة  ــخ ودمشــق عاصم ــك التاري ــذ ذل ــا عــام 1946. ومن ــدي فرنســي منه اســتقال ســورية وخــروج آخــر جن

لســورية املســتقلة)33(.
   مل يبــق عمــران دمشــق وخمططهــا علــى حــال واحــدة عــر هــذا التاريــخ الطويــل، الــذي فرضــت فيــه 
كلُّ ســلطة حاكمــة مــا يناســبها مــن جوانــب عمرانيــة وخمططــات متعاقبــة، حتــى وصــل عمــران املدينــة إىل 
مــا هــو عليــه اليــوم. آخرهــا املخطــط التنظيمــي للمهنــدس الفرنســي دي جوفنيــل، وتبعــه خمطــط ميشــيل 
إيكوشــار)34(، الــذي متــت املصادقــة عليــه ســنة 1968. ثــم املخطــط الســوري لعــام 2001 ورديفــه لعــام 
2015. وبغــض النظــر عــن هــدف إيكوشــار، اهلــادف إىل ختريــب مــوروث عمــران املدينــة، فــإن املخططــات 

)33( Damaskus-Aleppo- Beirut. Ein geographische Vergleich dreier nahoestliche Staedte im Spiegel ihrer 
sozial und wirtschaftliche tonangebenden Schichten; Wirth, E. Erde 96 )1966(, S.96-,137-202.

)34( ميشــيل إيكوشــار 1905-1985: مهنــدس معمــاري عمــل بتخطيــط المــدن، ُدعــي لتنظــم مخطــط مدينــة دمشــق فــي المرحلــة بيــن عامــي 1963-1968. 
نقــل عنــه قولــه لمهندســة فرنســية انتقــدت مخططــه: ال تدافعــي عــن دمشــق، هــذه مدينــة قــذرة! وأنــه يقتلــع األحيــاء العربيــة »ألجــل النظافــة والجمــال”!. ناديــا 

خوســت، 2006.
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املذكــورة راعــت التوســع األساســي 
لدمشــق علــى حمــور مشــايل غربــي 
احلــج  درب  وحمــور  )الصاحليــة(، 
عــدم  وكان  )امليــدان(.  القديــم 
داخــل  القدميــة  باملدينــة  املســاس 
ســيما  ال  أولوياهتــا،  مــن  الســور 
وأهنــا صُنِّفــت مــن قبــل اليونســكو 
واحــدة مــن مواقــع الــرتاث العاملــي 
حســاب  إىل  إضافــة   ،1979 عــام 
املســتقبلية  دمشــق  احتياجــات 
الســكان  عــدد  إىل  اســتناداً 
عــدد  وصــول  وتوّقــع  وكثافتهــم، 
ســكان العاصمــة إىل حــوايل 5 -7 
مايــن نســمة يف العــام 2020. على 
مســاحة 4800 هكتــار للســكن، كان 

التنظيميــة. املخططــات  مقومــات  أهــم 
    تتألــف دمشــق اليــوم مــن أربعــة أقســام تتابعــت نشــأهتا زمنيّــاً هــي: )النــواة(، ثــم )املدينــة الوســيطة(، 

فـ)املدينــة احلديثــة(، و)أحيــاء البــؤس واملخالفــات(.  
 فالنــواة هــي القلــب، وهــي املدينــة القدميــة احملــددة بالســور، مــع بعــض األحيــاء القدميــة الــي نشــأت 
خارجــه، وقامــت علــى أرباضهــا، وتشــكل قطــب احليــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة والنشــاط التجــاري لبــاد 
ــد  ــي واألواب ــب املبان ــي، ويضــم أغل الشــام... وتنشــط يف قطاعــن وظيفيــن، مهــا القطــاع الشــمايل الغرب
األثريــة التارخييــة، ولــه وظيفــة جتاريــة، وإىل درجــة مــا وظيفــة صناعيــة خفيفــة وتقليديــة، ووظيفــة ســكنية 
حمــدودة. ثــم بقيــة أحنــاء النــواة وتغلــب عليهــا الوظيفــة الســكنية، مــع وجــود بعــض أشــكال النشــاط التجــاري 

والصناعــي.
ولقــد تأثــر خمطــط النــواة األصلــي كثــراً بأحــداث القــرون الوســطى، وانقطــاع حبــل األمــن، فظهــرت فيها 

شــبكة مــن احلــارات واألزقــة املتعرجــة والضيقــة، الــي ينتهــي بعُضهــا حبــارة مســدودة.
ومــن أهــم أحيــاء ضواحــي دمشــق القدميــة حــي العقيبــة، والشــاغور، وقصــر احلجــاج. ثــم أحيــاء الســويقة 
وســوق صاروجــا والصاحليــة الــي نشــأت يف العصــر )اململوكــي(. والــذي يعــود إىل ذلــك العصــر معظــم مــا 

حتويــه املدينــة القدميــة وضواحيهــا مــن املعــامل التارخييــة والنســيج العمرانــي واملعمــاري املوجــود اليــوم.
ــن،  ــة أو طبقت ــة مــن طبق ــدور الســكنية الطــن واخلشــب، وهــي مؤلف ــاء يف ال ــادة البن ــى م ــب عل والغال
حســب خمطــط البيــت الدمشــقي املعــروف، مــع تبايــن يف الوضــع حبســب احلالــة املاديــة لصاحــب البيــت.  
وقــد صــدر عــام 1988 قــرار يقضــي بإحــداث جلنــة محايــة دمشــق داخــل الســور، باعتبارهــا ثــروة قوميــة 
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ــة.  وإنســانية حضاري
  أمــا املدينــة الوســيطة، وتُعــرف يف بعــض املراجــع باملدينــة العثمانيــة الرتباطهــا بالعهــد العثمانــي، فقــد 
نشــأت نتيجــة توسُّــع األحيــاء الســابقة خــارج الســور، واتصاهلــا بالضواحــي يف الشــمال الغربــي والغــرب يف 
حــي القنــوات، ويف اجلنــوب الغربــي حبــي الســويقة الــذي اتصــل بأحيــاء امليــدان، الــي قامــت علــى جانــي 
درب احلــج باجتــاه اجلنــوب. كذلــك توســعت منطقــة الصاحليــة فالتحمــت مــع أحيــاء ســفوح جبــل قاســيون 

)ركــن الديــن، والشركســية، واملهاجريــن(. 
وهكــذا منــت مدينــة دمشــق علــى امتــداد حموريــن أساســين ؛ األول مشــايل ـ جنوبــي، والثانــي مشــايل 
شــرقيـ  جنوبــي غربــي حتــى هنايــة احلكــم العثمانــي يف ســورية. وتتصــف أحيــاء املدينة الوســيطة وشــوارعها 
ــا باحلجــر، ال ســيما يف  ــر مــن أجزائه ــة يف كث ــاً واتســاعاً واســتقامة، ومســاكنها مبني ــر انتظام بكوهنــا أكث
ــن منــوذج  ــة م ــةـ اخلشــبية، ذات الفســحة الداخلي ــة واضحــة للمســاكن الطيني ــع غلب ــدة، م ــاء اجلدي األحي

البيــت الدمشــقي التقليــدي.
ــع عشــرينات القــرن  ــذ مطل ــدأت معاملــه بالظهــور من ــة دمشــق فقــد ب ــث مــن مدين ــا القســم احلدي    أمّ
ــن جســم  ــة اخلارجــة م ــن األذرع العمراني ــاء الســابقة باجتــاه املســاحات اخلــاء ب ــع األحي املاضــي، بتوسُّ
ــاء الشــرقية  ــت األحي ــا زحف ــوس والشــهداء، كم ــض وعرن ــاء رابطــة يف اجلســر األبي ــة. فنشــأت أحي املدين
باجتــاه مــز القصــب، والقصــاع، وغرهــا مــن أحيــاء وحمــاور، قامــت علــى أســاس خمططــات تنظيميــة 
ــة  ــازل مبني ــا من ــى جوانبه ــت بشــوارع وجــادات عريضــة ومســتقيمة قامــت عل ــت عــام 1929، اتصف وضع
باحلجــارة، وبعضهــا بالطــن واخلشــب واحلجــر، مــع تزايــد اســتخدام اإلمسنــت املســلح واإلمسنــت يف البنــاء 
منــذ أواخــر احلــرب العامليــة الثانيــة، بالتزامــن مــع ظهــور األحيــاء العصريــة يف منطقــة أبــو رمانــة، واملزرعــة، 

ومشــال شــارع بغــداد يف مخســينيات وســتينيات القــرن املاضــي. 
كمــا بــدأ العمــران األحــدث يزحــف باجتــاه املالكــي والعــدوي وأحيــاء أخــرى جديــدة قامــت مــكان بســاتن 
وحدائــق ســابقة، كمــا ابتلعــت أراضــي قــرى قريبــة مــن املدينــة هــي القابــون، وبــرزة، وجوبــر، وكفــر سوســة، 
والقــدم، واملــزة وغرهــا. ولقــد اعتمــد بنيــان هــذه األحيــاء وامتداداهتــا علــى اهلندســة املعماريــة احلديثــة، 
واملخططــات التنظيميــة العصريــة. كمــا أصبحــت مادتــا اإلمسنــت واحلديــد أســاس كل املســاكن واملنشــآت 
والعمــارات واألبنيــة املختلفــة، الــي يغلــب عليهــا تعــدد طبقاهتــا، الــي جتــاوزت الطبقــات العشــر، والعشــرين 

طبقــة يف العمــارات الرجيــة. 
عــات الســابقة، فبعــد مــا كانــت 672 هكتــاراً عــام  وقــد جتــاوزت مســاحة عمــران دمشــق احلديثــة كل التوقُّ
1935، أصبحــت 4800 هكتــار، تشــغلها املســاكن املنتشــرة علــى أرض دمشــق احملافظــة. كمــا ارتفــع عــدد 
أحيائهــا الداخلــة يف إطــار املخطــط التنظيمــي إىل 62 حيـّـاً حتــى عــام 2010. واألرقــام مرشــحة للزيــادة يف 

املســتقبل، مــع التزايــد الســكاني والعمرانــي املســتمر لدمشــق.
ــل 4ر12٪ منهــا مســاحة الغوطــة،  ــاء البــؤس واملخالفــات، فيحت ــع املؤلــف مــن أحي ــا القســم الراب    أمّ
وهــو عبــارة عــن تكــدس ملســاكن بائســة مبنيــة مــن اللــن اإلمسنــي )بلــوك(، مســقوفة بألــواح التوتيــاء أو 
الصفيــح يف البدايــة، تصبــح مــن اإلمسنــت املســلح مــع حتســن األوضــاع املاديــة ألصحاهبــا. أغلبهــا مؤلــف 
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مــن غرفــة واحــدة ومــن طبقــة واحــدة إال 
مــا نــدر. وهــي مســاكن عدميــة التنظيــم 
لتفــادي  عجــل  علــى  بُنيــت  والتخطيــط، 
هدمهــا ُقبيــل اكتماهلــا مــن قبــل الســلطات 
شــتى  إىل  وتفتقــر  ملخالفتهــا.  املختصــة 
وحاراهتــا  األساســية،  اخلدمــات  أشــكال 
ــة يف الشــتاء. وســكان  ترابيــة ضيقــة موحل
هــذه األحيــاء هــم مــن الفقــراء الوافدين إىل 
دمشــق مــن مجيــع أحنــاء أريــاف ســورية، 
إضافــة إىل النازحــن والاجئــن واألغراب، 
يعيشــون يف أوضــاع اجتماعيــة واقتصاديــة 
وصحيــة ونفســية ســيئة يف أحيــاء: الطبالــة 
والدويلعــة والكبــاس والدخانيــة والزفتيــة 

ــورور. ــزة )86( وعــش ال ــل امل وجب
   فدمشــق مدينــة كبــرة تتشــابك فيهــا شــتى أنــواع الوظائــف واألعمــال والقطاعــات احليويــة يف 
عاصمــة دولــة ذات إرث حضــاري وإنســاني وتاريــخ طويــل وعريــق. فهــي مدينــة واحــة هنريــة انتقاليــة بــن 
البــوادي العربيــة، وعــامل اجلبــال والبحــر املتوســط. وهــي عقــدة مواصــات مهمــة يف االجتاهــن، تتشــعب 
منهــا وتلتقــي فيهــا طــرق التجــارة واملواصــات الــي تربطهــا بالعــامل، ال ســيما بــاد الشــام ومــا وراءهــا 
ــاء  يف آســيا. لــذا كانــت وظيفتهــا التجاريــة مــن أهــم قطاعــات االقتصــاد ألعــداد كبــرة مــن الســكان التُنّ

)األصليــن(، بــل ومــن الوافديــن. 
لــم التاجــر الدمشــقي مــع التطــورات احلديثــة  وقــد تطــورت هــذه الوظيفــة التجاريــة ومنــت باجتــاه تأقُّ
ــة الكــرى هلــذا القطــاع  ــن مظاهــر األمهي ــل. وم ــع وســائل النق ــل التجــاري املعاصــر وم يف أســاليب العم
االقتصــادي يف دمشــق غناهــا باألســواق املســقوفة واملتشــابكة يف أحيــاء املدينــة القدميــة والوســيطة 
املختصــة بســلع معينــة. خاصــة حــول اجلامــع األمــوي وغربــه، ويف حمــور ســوق الطويــل )مدحــت باشــا(، 
ــه عــام 2002. ثــم يف حمــور منطقــة الســنجقدار وغرهــا  وســوق احلميديــة الــذي أعيــد ترميمــه وجتميل

خــارج الســور. 
كذلــك ظهــرت أســواق حمليــة يف األحيــاء اجلديــدة يف القصــاع، وبــاب تومــا، والتجــارة، واخلطيــب، 
ــورة، واحلمــراء، واملــزة وغرهــا مــن املناطــق. إضافــة إىل  ــن النفيــس، وشــارع الث واملزرعــة، واجلســر، واب
أســواق شــبه شــعبية ثابتــة أو غــر ثابتــة قامــت يف األحيــاء اهلامشــية مــن املدينــة وعلــى جوانــب الطــرق 

ــات أو قرهبــا. ــاء املخالف ــة يف أحي احملوري
   وال تقــل الوظيفــة الصناعيــة يف دمشــق أمهيــة عــن الوظيفــة التجاريــة. فهــي موطــن الكثــر مــن 
الصناعــات التقليديــة واحلرفيــة العريقــة املشــهورة منــذ القــدم. وهــي اليــوم القطــب الصناعــي األول يف 

شكل يبن تطور أعداد السكان يف سورية ودمشق بن 1960 و2016 )من النت(. 
الحظ تدهور عدد سكان سورية بعد 2011 وارتفاع هجرة الريفين إىل دمشق
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ســورية مبــا حتويــه مــن آالف املشــاغل واحليــازات الصناعيــة الــي تزيد علــى قرابة 15.000حيــازة خاصة، 
وعشــرات املعامــل واملصانــع الكبــرة والشــركات واملؤسســات الصناعيــة احلديثــة التابعــة للقطاعــن العــام 
ــداد احملــاور: الشــرقية، والشــمالية الشــرقية، واجلنوبيــة....  ــى امت ــة عل واملشــرتك، املنتشــرة حــول املدين

ومابينهــا. وأمههــا معامــل الصناعــات الغذائيــة والنســيجية، واهلندســية، والكيميائيــة وغرهــا.
    كذلــك اشــتهرت دمشــق يف التاريــخ علــى أهنــا واحــدة مــن أهــم املراكــز الثقافيــة يف العــامل اإلســامي. 
ظهــر فيهــا الكثــر مــن أعــام وشــخصيات علميــة. وهــي اليــوم أكــر املراكــز العلميــة والثقافيــة احلديثــة 
أيضــاً. إذ حتــوي أكــر جامعــات ســورية، وعشــرات املعاهــد ومراكــز البحــوث واملراكــز الثقافيــة واملكتبــات 
واملــدارس مبراحلهــا املختلفــة، واملســارح واألنديــة واملتاحــف، ودور الطباعة والنشــر، وغرها من مؤسســات 
ثقافيــة وعلميــة وإعاميــة وفكريــة، جتعــل مــن دمشــق أهــم منبــع روحــي وفكــري يف ســورية وبــاد الشــام. 
وممــا يزيــد يف أمهيتهــا دورُهــا اإلداري والسياســي والقومــي والفكــري كعاصمــة لســورية، وغناهــا 
باألوابــد واملعــامل التارخييــة، وآثــار احلضــارات املرتاكمــة فيهــا علــى مــر عشــرات القــرون، وكلُّ ذلــك أكســبها 
وظيفــة ســياحية متناميــة يومــاً بعــد يــوم، حيــث تَشــدُّ إليهــا أفواجــاً متزايــدة مــن الســياح مــن مجيــع أحنــاء 

العــامل. 
ــزة،  ــل ازدهــار منحــت دمشــق شــخصيتها املمي ــف ونشــاطات، وعوام ــدم وغــره مــن وظائ ــا تق   كل م
جلــب هلــا اخلــر والنمــو والثــراء. لكنهــا ويف الوقــت نفســه بــدأت مــع الزمــن تدفــع ضريبــة النمــو والتطــور، 
باســتفحال أخطــار تلــوث اهلــواء وامليــاه والرتبــة فيهــا. إضافــة إىل تفاقــم أزمــات امليــاه والســكن والتمويــن 
ــاداً أخــذ ينعكــس علــى الســكان وســلوكهم  واملــرور واملواصــات، وازديــاد مســتوى التلــوث بالضجيــج ازدي
ســلباً. أمـّـا ميــاه الشــرب يف دمشــق فقــد كانــت تعتمــد ينبــوع الفيجــة كمــا تقــدم، لكــن تزايــد أعــداد الســكان 

املتصاعــد فيهــا دعــا إىل دعمهــا مبيــاه آبــار تزيــد علــى 102 بئــر حُفــرت فيهــا وحوهلــا. 
   ومــع ذلــك تبقــى الشــام )دمشــق( قبلــة أبنــاء بــاد الشــام، ومقصــد أبنــاء العالَمــن العربي واإلســامي، 
ــع بــه مــن شــخصية ومسعــة طيبــة، إضافــة إىل قدســيتها الدينيــة عنــد املســلمن فهي )شــام شــريف  ملــا تتمتَّ

مقدس(.
سادسًا _ مدن وقرى حوض دمشق: 

  وصــل عــدد القــرى يف منطقــة حــوض دمشــق، مــع بدايــة القــرن احلــادي والعشــرين، إىل 88 قريــة دون 
املــزارع، الــي ضمــت التعــدادات الســكانية أعــداد ســكاهنا إىل القــرى التابعــة هلــا. وتُبيِّــن تقديــرات عام 2003 
أن عــدد القــرى الــي يقــل ســكاهنا عــن 500 نســمة متــدنٍّ جــدّاً، اليزيــد علــى5 قــرى. وعــدد التــى يــراوح عــدد 
ســكاهنا بــن 500ـ 1000 نســمة هــو حنــو 11 قريــة، والــي يــراوح عــدد ســكاهنا بــن 1000ـ 2000نســمة هــو 
حنــو 18 قريــة. أمــا القــرى الكبــرة الــي تــراوح عــدد ســكاهنا بــن 2000 ـ 5000 نســمة فيصــل عددهــا إىل 
حنــو 24 قريــة، والــي يــراوح عــدد ســكاهنا بــن 5000ـ 10.000 نســمة فهــو حبــدود 20 قريــة كبــرة وبلــدة، 
والــي يــراوح عــدد ســكاهنا بــن 10.000ـ000ر15 نســمة فــا يزيــد علــى تســع بلــدات وقصبــات )إذا أخذنــا 

مببــدأ الـــ 20.000 نســمة أساســاً للمدينــة(. 
وهــذا يعــي أن القــرى الكبــرة تشــكل أكثــر مــن 60٪ )مقابــل 22٪ لعــام 1981( مــن جممــوع قــرى احلــوض. 
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والقــرى الصغــرة أقــل مــن 6٪ فقــط 
)مقابــل40٪ لعــام 1981(. ومع تزايد 
أعــداد الســكان مت تصنيــف الكثــر 
مــن القــرى الكبــرة مدنــاً، يزيــد عــدد 
ســكاهنا علــى 50.000 نســمة. وقــد 
وصــل عددهــا إىل 14 مدينــة حبســب 
أمّــا   .1981 لعــام  الســكان  تعــداد 
اليــوم )2010( فقــد وصــل الرقــم إىل 
قرابــة 30 جتمعــاً ســكانيّاً حضريـّـاً أو 
مدينــة، يزيــد عــدد ســكان كل واحــدة 
نســمة أمههــا  علــى 000ر20  منهــا 

مــدن: 
  دومــا، الســيدة زينــب، جرمــــانا، 

داريــا، احلجــر األســود، حرســتا البصــل، ســبينة، عربــن، املعضميــة، ببيــا، الكســوة، زملــكا، الضمــر، عــن 
ترمــا، ســقبا، يلــدا، عــدرا، أشــرفية صحنايــا... ممــا يرفــع نســبة حضريــي احلــوض مــع دمشــق إىل ٪57.2 
، ونســبة الريفيــن إىل 8ر42٪. وملــا كان عــدد كبــر مــن ســكان هــذه املــدن يعمــل يف الزراعــة واملهــن املرتبطــة 
هبــا، تصبــح نســبة الريفيــن أعلــى مــن نســبة احلضريــن. وبالفعــل فــإن نســبة عاليــة مــن ســكان املــدن مــا 
زالــت تعمــل يف القطــاع االقتصــادي األول، ويف الزراعــة بصــورة خاصــة، لدرجــة يصــحُّ معهــا تســمية أغلــب 

هــذه املــدن بـ)املــدن الزراعيــة(. 
كذلــك حتولــت جمموعــة مــن القــرى الســابقة إىل مــدن، ليــس نتيجــة ازديــاد عــدد ســكاهنا فحســب، بــل 
بســبب اســتقرار وافديــن ومهاجريــن يعيشــون يف أحيــاء بــؤس فقــرة قامــت حوهلــا، مــن دون انتقــال إىل حالــة 
ــر فعلــي. أو أهنــا حتولــت إىل جتمعــات ســكن لعاملــن يف دمشــق أو غرهــا. وهنــاك عــدد مــن املــدن  حتضُّ
والقــرى مل يكــن هلــا وجــود قبــل مخســة عقــود، كانــت بســاتن وحقــول زراعيــة خصبــة أقــام فيهــا الوافــدون 

مســاكنهم مثــل خميــم جرمانــا واحلجــر األســود. 
وقــد زحــف العمــران علــى امتــداد احملــاور الشــمالية الشــرقية والشــرقية واجلنوبيــة الغربيــة مبتلعــاً 
ــى امتــداد خمتلــف احملــاور يف التجمعــات الســكانية األخــرى. مــع  املســاحات اخلضــراء حــول دمشــق، وعل
اإلشــارة إىل وجــود عــدد يزيــد علــى الـــ 100 جتمــع مــن املهجــورات اخلاليــة مــن الســكان يف أحنــاء احلــوض، 
ــه. وقــد تســببت ألســنة الزحــف العمرانــي اخلارجــة مــن قــرى  ال ســيما الشــرقية والشــمالية الشــرقية من
الغوطــة واملــرج وجتمعاهتــا الســكانية نفســها يف القضــاء علــى املســاحات اخلضــراء للغوطــة بــل واملــرج. وقــد 
اخــرتق العمــران يف كثــر مــن األماكــن الطــوق األخضــر، فالتحــم عمران التجمعــات الســكانية الغوطية بعمران 

ــاً مــن أحيائهــا. أحيــاء مدينــة دمشــق اهلامشــية، وهــذا أجــر املخططــن علــى إحلاقهــا هبــا، وعدِّهــا حيّ
    تتألــف خمططــات مــدن احلــوض، خــارج مدينــة دمشــق، مــن كتلــة قدميــة مــن املســاكن واملؤسســات 

خمطط لنمو مدينة دمشق ومراحلها األربع )من ع. عبدالسام(، و خمطط التوسع 
1937).aljumhuriya.www//:https net العمراني )من
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الريفيــة الــي كانــت تشــكل القريــة األصليــة، وتعــد بقاياهــا احلاليــة نــواة التجمــع. حييــط هبــا، أو يلتحــم هبــا 
مــا ميكــن تســميتة باملدينــة اجلديــدة )زمنيــاً(، ثــم أحيــاء البــؤس واملخالفــات األكثــر جــدّة. 

وتتصــف النــواة القدميــة، وبالتحديــد مــا جنــا مــن التجديــد، مــن النمــاذج التقليديــة للمســكن يف حــوض 
دمشــق، املبــي أصــاً مــن املــواد األوليــة املتوفــرة حمليّــاً مــن الــرتاب واخلشــب. واملعــروف باملســكن الطيــي ـ 
اخلشــي ذي الســقف املســتوي املائــل قليــاً. وهــو مؤلــف مــن طبقــة واحــدة عــادة، لكــن املســاكن املبنيــة مــن 
طبقتــن ليســت نــادرة أيضــاً. وهــي ذات فســحة داخليــة أو أماميــة، وميكــن تصنيفهــا يف زمــرة البيــت العربــي 
ــة عــادة، حتــوي  ــواة مكتظــة وحاراهتــا وطرقاهتــا متعرّجــة وضيق ــار. ومســاكن الن ــي اآلخــذ باالندث ـ الريف

ســوقاً قدميــة أو أكثــر.
    أمــا القســم اجلديــدـ  احلديــث فيُحيــط بالنــواة أو ينبثــق منهــا، وطرقاتــه وشــوارعه مســتقيمة وواســعة، 
تقــوم علــى جوانبهــا املســاكن واحملــات التجاريــة واملخــازن واحلوانيــت يف أســواق جتاريــة حديثــة. ومســاكنه 
مبنيــة باإلمسنــت واحلديــد، وباحلجــر أيضــاً، وتتألــف يف معظمهــا مــن عــدة طبقــات. أمــا مســاكن أحيــاء 

البــؤس فشــبيهة مبثياهتــا حــول املــدن.
دومـــا:)35( ثانيــة مــدن منطقــة حــوض دمشــق ســكاناً وحجمــاً وأمهيــة بعــد مدينــة دمشــق، الــي تــدور يف 
ــم،  ــن دمشــق مســافة 15 ك ــع يف أرض منبســطة يف الغوطــة الشــرقية؛ إىل الشــمال الشــرقي م ــا. تق فلكه
بعيــدة عــن أقــدام جبــال القلمــون. وهــي مدينــة قدميــة تعــود إىل العهــد اآلرامــي. كمــا أن حقوقهــا املائيــة يف 
قنــاة تــورا آراميــة العمــر، وانتشــار قنــوات الــري بامليــاه اجلوفيــة املعروفــة بالقنــوات الرومانيــة )الفجــارات( 

وغرهــا مــن معــامل قدميــة تؤكــد قــدم إعمــار موقــع دومــا واســتمراره. 
مــا زالــت دومــا، علــى الرغــم مــن تصنيفهــا يف قائمــة املــدن الســورية، تعتمــد اعتمــاداً كبــراً علــى القطــاع 
الزراعــي والفعاليــة الزراعيــة للســكان األصليــن، يليــه اهتمــام نســبة مهمــة مــن الســكان بالتجــارة املرتكــزة 
علــى التعامــل باملنتجــات الزراعيــة ـ احليوانيــة، والســلع االســتهاكية املصنعــة وشــبه املصنعــة. أمــا القطــاع 
الصناعــي يف دومــا فمتواضــع. وقــد أصبــح الكثــرون مــن الدومانيــن بــل ومــن أبنــاء وبنــات املــدن والقــرى 
األخــرى، مــن ذوي الدخــل املــزدوج يف اليــوم، بعملهــم يف الوظائــف واملعامــل واخلدمــات وغرهــا قبــل الظهــر، 

ويف الزراعــة بعــد الظهــر وأيــام العطــل. 

سابعًا _ النشاط االقتصادي يف حوض دمشق واملدينة: 
  حــوض دمشــق قطــب اقتصــادي مهــمٌّ جــدّاً يف ســورية، اكتســب أمهيتــه مــن دور اإلنســان يف االســتفادة 
البارعــة مــن املــوارد الطبيعيــة احملــدودة، الــي تقــدم ذكرهــا أعــاه. وملــا كان احلــوض يفتقــر إىل الثــروات 
الباطنيــة والطبيعيــة األخــرى، اســتأثرت الزراعــة، ومنــذ قيــام التجمعــات الســكانية الثابتــة، باملركــز األول يف 
قائمــة النشــاطات االقتصاديــة يف احلــوض. منــت بعدهــا التجــارة، وتطــورت الصناعــة بدرجــات متفاوتــة)36(.

1_ النشاط الزراعي: 
ــراوح بــن  ــة، ألن متوســطات أمطــاره الســنوية ت    أصــل الزراعــة يف حــوض دمشــق هــو الزراعــة املروي

)35( الندوة العلمية لمدينة دوما، دوما، 1987.

)36( غوطة دمشق: صفوح خير.



93 العدد األول - 2021

212 و150 ملــم، فــا تســمح مبمارســة أي شــكل 
مــن أشــكال الزراعــة البعليــة، الــي قــد متــارس 
بشــكل حمــدود، يف بعــض ســنوات اخلــر. وتعــد 
الرتبــة وميــاه الــري مــن أبــرز مقومــات الزراعــة 
ــة  ــة وعناي ــن اإلنســان اســتغاهلما بدق ــي أتق ال
كبــرة يف احلــوض، وأخضعهــا ألنظمــة مدهشــة 
منــذ  األراضــي،  وتقيســم  الــري  شــبكات  مــن 
ــى القــرن  عــرف إنســان احلــوض الزراعــة، وحت

احلــادي العشــرين. 
ومــا زالــت الزراعــة تقــوم يف املنطقــة علــى 
ــع، كمــا كانــت يف الســابق،  ــاه األهنــار والينابي مي
ــادة  ــة، واالجتــاه حنــو زي لكــن التطــورات احلديث
اإلنتــاج، أدى إىل عجــز امليــاه الســطحية، مــع 
تلبيــة  عــن  نســبيّاً،  وتلوثهــا  نوعيتهــا  تدهــور 
إىل  املزارعــون  فلجــأ  عليهــا.  املتزايــد  الطلــب 
الــي جتــاوز  باملضخــات  امليــاه اجلوفيــة  رفــع 
عددهــا يف احلــوض 60.000 بئــرـ مضخــة لعــام 

2010، بعدمــا كان العــدد حبــدود 17.000 بئــرـ مضخــة عــام 1989. وترتفــع كثافــة اآلبــار يف كــورة املــرج، 
وترتاجــع تدرجييـّـاً باجتــاه الغــرب، حيــث مــا زال الــري التقليــديُّ القائــم علــى مبــدأ العدانــات، وأُســس العــرف 

يف توزيــع حصــص امليــاه معمــوالً بــه، إىل جانــب الــري مبيــاه اآلبــار. 
   إن النتيجــة الطبيعيــة هلــذه التطــورات ومــا يشــوهبا مــن جتــاوزات واســتنزاف جائــر للميــاه اجلوفيــة، ال 
ســيما يف أحنــاء احلــوض الشــرقية والشــمالية الشــرقية واهلوامــش، هــو تناقــص كمياهتــا وتدنــي نوعيتهــا 
وارتفــاع ملوحتهــا، إضافــة إىل اخنفــاض مســتوى امليــاه اجلوفيــة اخنفاضــاً خطــراً، وصــل إىل أعمــاق تــراوح 
بــن 200 ـ 400 م، يف مناطــق كانــت تظهــر فيهــا امليــاه اجلوفيــة علــى الســطح يف الشــتاء وال يزيــد عمقهــا 
علــى بضعــة أمتــار يف الصيــف. أمــا امليــاه غــر التقليديــة املنتجــة مــن حمطــة معاجلــة ميــاه الصــرف الصحــي 
يف عــدرا، فــا تُغّطــي إال نســبة ضئيلــة مــن الطلــب علــى ميــاه الــري. إذ تبلــغ طاقتهــا املتوســطة حنــو 

ــاً. وهــي مصممــة لــري مســاحة 18.000 هكتــار. 970.000 م3 يوميّ
    ومــن األمــور الــي أثــرت يف التنميــة الزراعيــة انتشــار امللكيــة الزراعيــة اخلاصــة الصغــرة، بعــد تطبيــق 
ــألرض  ــا هــو االســتثمار املباشــر ل ــا أســاليب االســتثمار فأعمُّه ــون اإلصــاح الزراعــي عــام 1958. أمّ قان
ــا هــو االســتثمار  ــا وأســرته، كمــا يف بســاتن الغوطــة وغوطــات األشــجار املثمــرة، وأقلُّه ــل صاحبه مــن قب
غــر املباشــر خاصــة يف كــورة املــرج. ولقــد انتشــر اســتعمال األدوات واآلالت احلديثــة واألمســدة واملبيــدات 

احلشــرية يف احلــوض، لكــن األدوات القدميــة مــا زالــت قيــد االســتعمال.

توسع مدينة دمشق حتى آخر القرن العشرين
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ــي، إىل  ــاء الذات ــب أحنــاء احلــوض، مــن منــوذج زراعــة االكتف ــت أمنــاط الزراعــة، يف أغل ــاً حتول وعموم
منــوذج الزراعــة التجاريــة ـ النقديــة، الــذي كان حمصــوراً بالغوطــة ســابقاً. كذلــك أخــذ التفكــر املــادي 
والربــح يســيطران علــى عقليــة املزارعــن، فتوجَّــه الكثــر منهــم إىل العمــل اإلضــايف بأجــر أو مرتــب شــهري 
يف دمشــق واملعامــل وغرهــا، والعمــل يف الزراعــة بعــد الظهــر. وقــد انعكــس هــذا النمــط مــن كســب الــرزق 

ــا)37(. كه ــة، وزاد يف تفكُّ ــة  واألســرية التقليدي ــات االجتماعي ــى العاق عل
ــة مــن    تُنتــج منطقــة حــوض دمشــق أصنافــاً كثــرة مــن احملاصيــل الزراعيــة، الــي تؤلــف قائمــة طويل
احملاصيــل احلقليــة واخلضــر والثمــار والفاكهــة واحملاصيــل الصناعيــة والرعويــة والعلفيــة وغرهــا. منهــا 
احلبــوب ويف مقدمتهــا القمــح، الــذي كان احملصــول الرئيســي لتأمــن املــادة الغذائية اليومية األوىل للســكان. 
لكــن زراعتــه تقلَّصــت نتيجــة مزامحــة احملاصيــل النقديــة كاخلضــر وغرهــا لــه، وتأمــن حاجــة املنطقــة منــه 
مــن خارجهــا. ومــن احملاصيــل احلقليــة األخــرى الشــعر الرعــوي واحملاصيــل العلفيــة مثــل الفصــة والــذرة 
والبيقيــة والرســيم. ويرجــع االهتمــام هبــا إىل انتشــار تربيــة األبقــار احللوبــة الشــامية واألجنبيــة مــن جهــة. 

وللمنطقــة شــهرة مرتاجعــة بإنتــاج القنــب يف الغوطــة والقطــن يف املــرج.  
    وتبقــى اخلضــر والثمــار احملاصيــل الرئيســة الــي تشــكل عمــاد نشـــاط الفــاح الغوطــي بــل واملرجــي 
ــداً. وهــي الــي تــزود ســكان دمشــق وبقيــة الســكان باملــواد الغذائيــة  ــاً جيّ ــن لــه دخــاً نقديّ أيضــاً، كمــا تُؤمِّ
الضروريــة. وللمنطقــة وخباصــة غوطتهــا شــهرة واســعة بثمارهــا وخضرهــا وأنواعها، ويف مقدمتها املشــمش 
والعنــب واجلــوز، ومــن اخلضــر البــازالء، والفــول األخضــر، والفاصوليــاء، إذ حتتــل املنطقــة املرتبــة األوىل يف 
ســورية يف إنتاجهــا. كمــا تشــتهر منطقــة الكســوة واألعــوج بالعديــد مــن احملاصيــل يأتــي الثــوم يف طليعتهــا. 
وهكــذا جتــاوزت زراعــة اخلضــر إطــار البقــاع املرويــة مبيــاه األهنــار والقنــوات املتفرعــة عنهــا، أو مبيــاه 
ــة املرفوعــة باملضخــات. ومــع ذلــك تبقــى  ــاه اجلوفي ــع والفجــارات، جتاوزهتــا إىل األراضــي ذات املي الينابي

الغوطــة بســتان حــوض دمشــق، واملــرج واهلوامــش حقــوَل الزراعــة الواســعة فيــه. 
قــال ابــن إيــاس يف عجائــب األمصــار 1533م عــن الغوطــة )إهنــا بســاتن كلهــا(. لكــن هــذا البســتان الكبــر 
مهــدَّد اليــوم بالزحــف العمرانــي املتحــرك مــن مدينــة دمشــق، ومــن مراكــز املــدن األخــرى والبلــدان والقــرى 
املنتشــرة يف الغوطــة، باجتــاه البســاتن واحلقــول وبوتــرة وســرعة عاليتــن. كمــا أنــه مهــدَّد بالتلــوث الــذي 
وصــل حــدّاً خطــراً دفــع مبعظــم املزارعــن إىل نبــذ ري خضرهــم ومثارهــم مبيــاه القنــوات امللوثــة اخلارجــة 
مــن دمشــق وشــبكة الــري املتفرعــة عنهــا، واللجــوء إىل امليــاه اجلوفيــة ورفعهــا باملضخــات. وحتــى هــذه ال 

ختلــو مــن بعــض التلــوث اآلخــذ باالزديــاد، نتيجــة تســرُّب امليــاه امللوثــة إىل اخلزانــات املائيــة اجلوفيــة. 
ــدِّد  ــة، يُه ــة األراضــي الزراعي ــايل ترب ــة، وبالت ــاه اجلوفي ــح املي ــإن خطــر متلُّ ــة أخــرى ف    هــذا ومــن جه
األجــزاء اهلامشــية وخاصــة يف املــرج الشــرقي بالتصحــر. وهــذا يعــي أن الغوطــة مهــددة بالــزوال لرتاجــع 
ــا ذكرنــاه مــن أن حدودهــا مــع املــرج حتركــت شــرقاً  حدودهــا مــن مجيــع األطــراف، وذلــك علــى الرغــم ممّ
وجنوبــاً شــرقيّاً دليــل اتســاعها. فــإن مل تُتَّخــذ اإلجــراءات الكفيلــة بإيقــاف بــاء التلــوث، ولوثــةِ قطــع 
األشــجار، وغــرس أعمــدة اإلمسنــت املســلح مكاهنــا، ووضــع حــد الســتنزاف امليــاه وغــر ذلــك مــن إجــراءات 

)37( جغرافية سورية اإلقليمية: عادل عبد السالم، الالذقية، ص329-326.
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ضروريــة، فــإن دمشــق ســتنقلب مدينــة ضخمــة 
ــة تعتمــد يف  جــدّاً )عماقــة( يف بقعــة صحراوي
بقائهــا واســتمرارها علــى اســتراد كل مــا حتتــاج 

إليــه مــن أقاليــم ســورية األخــرى.

2_ تربية احليوانات:
   متــرُّ تربيــة احليوانــات يف املنطقــة، ومنــذ 
عــدة عقــود مــن الزمــن أو أزيــد، بعمليــي حتــول 
مــن تربيــة احليوانــات الصغــرة )الغنــم واملاعــز( 
خاصــة يف كــورة املــرج ومراعيهــا، إىل االهتمــام 
باألبقــار احللوبــة. إذ يزيــد متوســط عدد األبقار 

ــة 80.000  ــة(، وقراب ــة أو دمنركي ــة )هولندي ــى 145.000 رأس، منهــا حنــو 64.000 بقــرة أجنبي ــا عل فيه
بقــرة بلديــة وشــامية، تُربَّــى يف املــزارع املنتجــة للمحاصيــل الرعويــة، يف حظائــر نظاميــة يف معظــم احلــاالت.
 أمــا األغنــام وكذلــك املاعــز فــا زالــت قطعاهنمــا تُربَّــى يف املنطقــة، ويَعمــل يف تربيتهــا ســكان املنطقــة 
اهلامشــية والبــدو شــبه املســتقرين، وبأعــداد قليلــة يف القــرى. أمــا اخليــول والبغــال وحيوانــات العمــل 
والركــوب فقــد تراجعــت أعدادهــا؛ النتشــار وســائط النقــل اآلليــة واجلــرارات وغرهــا. وباملقابــل انتشــرت 
تربيــة الدواجــن باألســاليب احلديثــة انتشــاراً واســعاً يف املنطقــة، وأصبحــت املداجــن احلديثــة تُنتــج حنــو 
ســتة مايــن طائــر. كمــا أخــذ االهتمــام برتبيــة النحــل بالتزايــد، فأصبــح عــدد خايــاه أكثــر مــن 18.000 
ــى يف مــزارع هنــر األعــوج يف مســامك عــن  ــي تُربَّ ــة 50 طــن مــن األمســاك ال ــج املنطقــة قراب ــة، وتنت خلي

ــة. الطبيبي

3_ الصناعة يف حوض دمشق:
ــام األول، يف  ــب املق ــد الســيف الدمشــقي، هــي وحل ــة دمشــق، مه ــه مدين ــق وقلب ــل حــوض دمشـ     حيت
جمــال القطــاع الصناعــي يف ســورية. ودمشــق هــي القطــب الصناعــي األول والعريــق والقديــم يف بــاد الشــام. 
وتســتأثر مدينــة دمشــق وضواحيهــا بأكــر عــدد مــن املعامــل، واملصانــع، والشــركات الكــرى، واحليــازات 
واملشــاغل )الورشــات( الصناعيــة احلديثــة، إضافــة إىل تركــز معظــم الصناعــات احلرفيــة واليدويــة التقليديــة 
ــع رقائــق عصــر املشــمش  ــة الصناعــات الغذائيــة كعصــر الزيتــون وصن فيهــا. يف حــن تنتشــر خــارج املدين

)قمــر الديــن( وجتفيــف الثمــار وصنــع األلبــان، وكذلــك صناعــة احلبــال وخيــوط القنــب وغرهــا. 
وقــد أُقيمَــت يف مــدن املنطقــة وبلدانــه وقــراه الكبــرة منشــآتٌ صناعيــة صغــرة تُقــدِّم خدماهتــا علــى 
ــوك وبــاط  ــة )بل ــع مــواد بنائي ــز وصن ــات ووســائط نقــل وخماب ــح آلي شــكل ورشــات جنــارة وحــدادة وتصلي
ورخــام .......( وموبيليــا وجليــد وعلــف حيوانــي وغرهــا مــن صناعــات صغــرة.  كمــا تكثــر املعامــل الصغــرة 

ــون. ــة واملتنوعــة يف منطقــة القاب احلديث

نواة دمشق القدمية داخل السور مع األبواب )النت(   
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  أمــا الصناعــات اآلليــة الكبــرة احلديثــة ذات اإلنتــاج الكبــر فترتكــز حــول مدينــة دمشــق، وعلــى امتــداد 
حمــاور القابــون، والشــمال الشــرقي، وطريــق الغوطــة الشــرقية، واحملــور اجلنوبــي علــى طريــق درعــا، وتضــمُّ 

جمموعــات شــركات الصناعــات النســيجية والغذائيــة واهلندســية والكيميائيــة. 
ويف احلــوض أكثــر مــن 9000 منشــأة صناعيــة صغــرة حتــى متوســطة تابعــة للقطــاع اخلــاص، أكثــر مــن 
95٪ منهــا موجــود ضمــن حــدود مدينــة دمشــق، وتُنتــج شــتى أنــواع الســلع واملنتجــات االســتهاكية للســوق 
احملليــة الكبــرة يف مدينــة دمشــق واحلــوض، وللتصديــر إىل بقيــة أقاليــم ســورية وإىل اخلــارج أيضــاً. ويعمــل 
يف هــذه املنشــآت عــدد مــن العمــال يــراوح بــن 5 – 25 أو أكثــر. وتشــمل مجيــع أنــواع الصناعــات االســتهاكية 

تقريبــاً. 
أمــا معامــل القطــاع العــام فيعمــل فيهــا عــدد مــن العمــال يُقدَّر بعشــرات اآلالف، يعملــون يف معامل أكثر من 
40 شــركة ومؤسســة صناعيــة غذائيــة، تضــمُّ معامــل البســكويت والشــوكوالته واملنتجــات الغذائيــة والزيــوت 
والصابــون والكونســروة والصناعــات الزراعيــة واأللبــان ومنتجاهتــا والكونســروة والــكازوز وامليــاه الغازيــة 
وبــردى لصناعــة البــرة وأغذيــة األطفــال، ثــم الصناعــات النســيجية وتضــمُّ معامــل الشــركة العربيــة املتحــدة 
واملغــازل واملناســج والصناعــات احلديثــة ودمشــق لألقمشــة احلريريــة والشــرق لأللبســة الداخليــة والصناعية 
خليــوط النايلــون واجلــوارب والعامــة للســجاد. ثــم معامــل الصناعــات اهلندســية الكيميائيــة كمعامــل عــدرا 
لصناعــة اإلمسنــت ومــواد البنــاء وعــدرا الثانيــة والعربيــة للدباغــة والعربيــة لصناعــة الصابــون واملنظفــات 

والدهانــات والصناعــات الكيميائيــة واألهليــة للمنتجــات املطاطيــة وغرهــا مــن معامــل ومصانــع)38(.
  ولقــد تركــزت غالبيــة هــذه املعامــل علــى احملــاور املذكــورة، وكانــت الســبب يف ارتفــاع أعــداد املهاجريــن 
مــن الريــف إىل التجمعــات القريبــة منهــا )ســبينة والطبالــة ودويلعــة وجرمانــا مثــاً(، ومــا رافــق ذلــك مــن 
توسُّــع مســاحات أحيــاء البــؤس. كذلــك فــإن دور هــذه الصناعــات يف ختريــب البيئــة وتلويثهــا، مبــا تقذفــه مــن 
خملَّفــات ملوثــة غــر معاجلــة يف جمــاري ميــاه األهنــار والقنــوات، كبــر وحيتــاج إىل دراســة ومعاجلــة ســريعتن.

4_ التجارة يف حوض دمشق:
ــي. وتعــد املنطقــة أكــر مســتهلك للســلع  ــد الداخل ــى الصعي ــراً. عل    جتــارة احلــوض نشــطة نشــاطاً كب
واملنتجــات الغذائيــة والصناعيــة املنتجــة حمليّــاً واملســتوردة. وتنشــط حركــة انتقــال املنتجــات الغذائيــة يوميّــاً 
بــن مدينــة دمشــق وظهرهــا يف احلــوض واألقاليــم اجملــاورة. كمــا تقــوم األســواق الكثــرة يف دمشــق ويف املــدن 

األخــرى والقــرى بــدور هــام  لدرجــة جعــل مــن التجــارة مصــدر رزق لنســبة كبــرة مــن الســكان. 
وقــد ســاعد انتشــار طــرق املواصــات يف احلــوض انتشــاراً واســعاً علــى ازدهــار حركــة التجــارة . حبيــث 
طــاً  ــدة مفروشــة باإلســفلت إال مــا نــدر. وترســم شــبكة الطــرق خمطَّ ال توجــد قريــة إال وتصلهــا طريــق مُعبَّ
شــعاعيّاً، مركــزه مدينــة دمشــق، وينتشــر علــى شــكل نصــف دائــرة حبيــث ختــرج الطــرق مــن دمشــق حنــو 
الشــمال الشــرقي وحنــو اجلنــوب الغربــي ومــا بــن االجتاهــن علــى امتــداد الغوطــة وهوامشــها. وعلــى شــتى 

احملــاور الــي ترتبــط بطريــق ســريعة مزدوجــة تُســهِّل مــرور وســائط النقــل العابــرة إىل دول اجلــوار.
  ويف احلــوض خطــوط للســكة احلديديــة قدميــة تربــط حمطــة احلجــاز والقــدم بــاألردن، والزبدانــي 

)38( جغرافية سورية اإلقليمية: عادل عبد السالم، الالذقية، ص331-330.
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فلبنــان. وهــي ســكة ضيّقــة تدعمهــا 
شــبكة ســكك حديديــة حديثــة مــن 
النمــوذج العريــض. ربطــت احلــوض 
خبــط دمشــق – محــص مــع حلــب 
تشــرين  منــذ  واجلزيــرة  والفــرات 
وصلــة  وهنــاك   .1983 عــام  األول 
تربــط دمشــق  قصــرة يف احلــوض 
اجلبــال  إقليــم  يف  قطنــا  مبدينــة 

العاليــة. 
ويتوســط احلــوض مطــار دمشــق 
الــدويل قــرب قريــة جديــدة اخلــاص 
يف املــرج، وهــو املينــاء اجلــوي األول 
بينهــا  الوصــل  وصلــة  ســورية،  يف 
طائــرات  فيــه  حتــطُّ  العــامل،  وبــن 

عــدد كبــر مــن شــركات الطــران العربيــة واألجنبيــة، إىل جانــب شــركة اخلطــوط اجلويــة الســورية. ويف املطــار 
قســم خــاص بالرحــات والطــران الداخلــي بــن احلــوض ومطــارات املــدن الســورية األخــرى. وقــد ازدادت 
أمهيــة مطــار دمشــق منــذ عــام 1975، وعــدم اســتقرار األوضــاع األمنيــة يف لبنــان ومطــاره الــدويل يف خلــده 
جنــوب بــروت. ويف املنطقــة مطــار صغــر آخــر يف املــزة كان مطــار دمشــق املدنــي قبــل إنشــاء املطــار اجلديــد 

يف املــرج)39(.
  أمــا عــن خدمــات املنطقــة فإهنــا علــى الرغــم مــن انتشــارها الواســع، وتغطيتهــا احلــوض يف جمــال التعليــم 
والرتبيــة، وتوفــر امليــاه النقيــة للشــرب والكهربــاء )منــذ جرهــا إىل دمشــق ســنة 1907(، ثــم جلميــع القــرى 
تقريبــاً اليــوم، وتأمــن اخلدمــات الصحيــة، وربــط التجمعــات الســكانية بطــرق مواصــات جيــدة، فإهنــا أي 
اخلدمــات، تُصــاب باختناقــات وتتعــرَّض ألزمــات فعليــة نتيجــة اختــال معادلــة عــدد الســكان املســتفيدين 
مــن اخلدمــات، وعجــز هــذه اخلدمــات عــن تلبيــة احلاجــات املتزايــدة هلــم. ومــع ذلــك، فــإن احلــوض وقــراه 

مهــا مــن أكثــر أحنــاء ســورية تطــوُّراً ومنــوّاً يف شــتى جمــاالت االقتصــاد واخلدمــات. 
_ اخلامتة:

وأخــراً وليــس آخــراً فقــد عانــت دمشــق وحوضهــا خــال تارخيهــا الطويــل مــن أحــداث وكــوارث طبيعــة 
)زالزل()40(، وبشــرية )حــروب وغــزوات( مدمــرة، عصفــت بكياهنــا ووجودهــا أكثــر مــن مــرة ... آخرهــا 
احلــرب الــي اجتاحــت املنطقــة منــذ ســنة 2011 ومــا زالــت آثارهــا باديــة للعيــان، تتنظــر إعــادة إعمــار مــا 

خلفتــه مــن دمــار، جريــاً علــى عادهتــا يف اســتعادة احليــاة إثــر كل نكبــة.
مصادر البحث ومراجعه

)39( جغرافية سورية اإلقليمية: عادل عبد السالم، الالذقية، ص333-332.

)40( جغرافية سورية: عادل عبد السالم. الجزء األول، دمشق، ص81.

جمتزأ من خريطة عثمانية لعام 1890 للغوطة ودمشق  ) من النت(
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- أشــكال تضاريــس )جيومورفولوجيــة( ســورية: ك. م مرزاييــف، ترمجــة: عــادل عبــد الســام، دمشــق، 
.1970

- أطلــس الريــاح يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية: وزارة الدفــاع، )املديريــة العامــة لألرصــاد اجلويــة(، 
رئاســة جملــس الــوزراء )مكتــب الطاقــات املتجــددة(، الشــركة العامــة الســورية ألعمــال الكهربــاء واالتصاالت، 

دمشــق، 1998.
- أكساد )املركزالعربي لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة(.

- األطلــس املناخــي لســورية: وزارة الدفــاع )املديريــة العامــة لألرصــاد اجلويــة - مديريــة املنــاخ(، دمشــق 
 .1977

- األقاليم اجلغرافية السورية: عادل عبد السام، دمشق، 1990، الاذقية، 2003.
- تاريخ دمشق: ابن عساكر، دار الفكر، دمشق، 2006.

- تاريــخ ســورية املعاصــر: كمــال ديــب، دار النهــار، بروت، ط1، 2019. 
- تلــوث امليــاه اجلوفيــة يف ســهل دمشــق، دراســة حالــة حــول حقــول آبــار ميــاه الشــرب يف مدينــة دمشــق: 

عمــار العماريــن، دراســات العلــوم األساســية، اجمللــد 28، دمشــق، 2001.
- الثروة املائية اجلوفية يف سورية: شفيق الصفدي، رسالة العلوم، العدد 4، دمشق، 1957.

- جغرافيــة ســورية: عــادل عبــد الســام، اجلــزء األول يف اجلغرافيــة الطبيعيــة والبشــرية واالقتصاديــة، 
دمشــق، 1973.

- مجعيــة أصدقــاء دمشــق: اخلصائــص الطبيعيــة لواحــة دمشــق، تأليــف جمموعــة مــن الباحثــن 
.2008 دمشــق،  واملختصــن، 

- خطط الشام: حممد كرد علي، مكتبة النوري، دمشق، 2001. 
- دمشــق الشــام: جمموعة من املؤلفن، دار الكرنك، دمشــق، ط1، 1999.

- دمشــق يف عصــر املماليــك: نقــوال زيــادة، مؤسســة فرانكلــن للطباعــة والنشــر، بــروت 1966.
ــة العامــة الســورية  - ســورية يف العصــور الكاســيكية: موريــس ســارتر، ترمجــة: حممــد الدنيــا، اهليئ

للكتــاب، دمشــق، 2008.
- ســورية وفلســطن حتت احلكم العثماني: قســطنطن بازيلي، دار التقدم، موســكو، 1989.

- شــفيق الصفــدي: امليــاه األرضيــة يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية، مصــادر امليــاه األرضيــة يف البــاد 
العربيــة. املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم، سلســلة الدراســات العلميــة املوســعة، رقــم 2- 1973.

- غوطة دمشق حممد كرد علي، دمشق، 2019.
- املديرية العامة لألرصاد اجلوية: دمشق.

- املرج يف حوضة دمشق وقرية مرج السلطان الشركسية: عادل عبد السام، دمشق، 1955/1954.
- املكتب املركزي لإلحصاء: دمشق، اجملموعة اإلحصائية من 2003 -2020.

- النــدوة العلميــة حــول تلــوث بــردى وغوطــة دمشــق: نقابــة املهندســن، فــرع حمافظــة دمشــق، دمشــق 
 .1986
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ــى عــام 2025: جــورج صومــي، ملكــي  ــؤات املســتقبلية حت ــة يف ســوريا والتنب ــوارد املائي - واقــع إدارة امل
ــة وUNDP العــدد، 12،  ــة ختطيــط الدول ــال، دمشــق، سلســلة أوراق ســورية، دمشــق، هيئ وداود معــن داني

.2007

                    
_ املصادر واملراجع األجنبية:

- Damaskus; Dettman, K. Erlangen 1969.
- Das Problem der eiszeitlichen Vergletscherung am Libanon und 

Hermon; Meserli, B,  Zeit. F. Geomorph. N.F. 10, Berlin 1966.
- Die Quartärbildungen in Damaskus-Becken und seinen 
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