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 توجهات المخطط التنظیمي العام الجدید لمدینة دمشق
 )٢٠٠٠تشرین االول ١١-٨ندوة ومعرض العمارة االول في فرع نقابة المهندسین بدمشق ( 

 
 

اود فــي مســتهل حــدیثي فــي هــذه النــدوة ان اشــیر الــى ان مشــاركتي فیهــا هــي مشــاركة 
ء ینـــدرج ضـــمن هــــذا االطـــار الن المخطــــط شخصـــیة ومـــا قــــد اطرحـــه مـــن افكــــار وارا

التنظیمـي العـام الجدیـد للمدینــة هـو فـي النهایــة حصـیلة عمـل فكــري وفنـي مشـترك بــین 
 .الجهة الدارسة والمحافظة والجهات الفنیة واالستشاریة والوصائیة المعنیة

 

 الواقع العمراني والمشاكل العمرانیة المرتبطة به
 

في القطـر العربـي السـوري كمـا فـي معظـم بلـدان العـالم  تتنوع السمات العمرانیة وتتعدد
النــامي ویمثــل العمــران نموذجــا مجســما للنظــام االجتمــاعي واالقتصــادي الســائد فــي أي 
بقعــــة مــــن بقــــاع العــــالم الن العمــــران محصــــلة لعــــدة عوامــــل ومــــن العســــیر ال بــــل مــــن 

ن سیاســة المســتحیل التعامــل معــه بشــكل فعــال مــن خــالل قــرارات جزئیــة غیــر نابعــة مــ
عمرانیــة واضــحة االهــداف علــى صــعید القطــر كلــه ولتشــكل مبــادىء هــذه السیاســة مــع 
المخططـــات االقلیمیـــة االطـــر الالزمـــة مـــن اجـــل اعـــداد المخططـــات المدینیـــة والریفیـــة 

 .المختلفة والخطط والبرامج التنفیذیة لالدارات المعنیة 
 

ة یسـاهم فـي تشـكیل السـمات وعلى الـرغم مـن ان التنـوع فـي تفاصـیل المشـاكل العمرانیـ
الممیــزة احیانــا للتجمعــات الســكانیة فــان هنــاك صــفات ومظــاهر مشــتركة تــربط الواقــع 

 :العمراني والمشاكل الناجمة عنه ویمكن تلخیص اهممها بما یلي 
 

نقــص فــي الخــدمات وفــي برمجــة االحتیاجــات وفــي تنفیــذها ویشــمل ذلــك المرافــق البنــى 
 .یمیة المختلفةالتحتیة وكذلك المنشآت التخد



 ٢ 

اســـتمرار النـــزوح الریفـــي باتجـــاه التجمعـــات االكبـــر وتراجـــع نســـبة الســـكان الـــریفیین فـــي 
 . ١٩٩٤عام % ٤٨الى  ١٩٦٠عام % ٦٣القطر من 

انتشــار الســكن المخــالف لیشــكل حزامــا كــامال تقریبــا یحــیط بمعظــم تجمعاتنــا الحضــریة 
ة الحاصــــلة فــــي اعــــداد مــــن الزیــــاد% ٥٠والریفیــــة ومثــــل الســــكن المخــــالف مــــا نســــبته 

وترتفـــع هـــذه النســـبة فـــي المـــدن الكبیـــرة ١٩٩٤-١٩٨١المســـاكن بـــالقطر خـــالل الفتـــرة 
 .وبشكل خاص مدینة دمشق ومحیطها حیث یترافق ذلك مع تآكل الغوطة

 

محاولـــة بیـــان اخطـــار االســـتمرار وفـــق االتجاهـــات الحالیـــة علـــى غوطـــة 
ة المنـاطق الخضـراء المحیطـة بهـا لقد التهم التوسع العمراني المحیطي للمدین: دمشق

والتي تتمتع بالمرتبة االولى من حیث األفضلیة الزراعیة فـي القطـر فـزادت المسـاحات 
(  ١٩٦٥هكتــارًا عــام  ٢٠٠٠الــى  ١٩٤٠هكتــارًا عــام  ٦٧٠المعمــورة فــي المدینــة مــن 
 )ألف نسمة  ٦٥٠عدد سكان المدینة حوالي 

 )ملیون نسمة  ١,٤الحالي  عدد السكان(  ١٩٩٤هكتارًا عام  ٥٨٠٠وٕالى 
 ٤٠٠٠وتوســعت التجمعــات الســكانیة فــي الغوطــة ممــا أدى إلــى تآكــل حــوالي 

هكتار في الغوطة خارج الحدود اإلداریة للمدینة نتیجة ارتفاع عدد سـكانها مـن 
فــإذا  ١٩٩٤ألــف نســمة عــام  ٨٤٠إلــى  ١٩٦٥ألــف نســمة عــام  ١٥٠حــوالي 
 – ٦٥للمدینــة نفســها خــالل الفتــرة  هتــار نتیجــة التوســع العمرانــي ٣٨٠٠أضــفنا 

 .هكتاراً  ٧٨٠٠فإن إجمال انحسار الغوطة خالل تلك الفترة یبلغ  ٩٤
ولقــد تســارعت وتیــرة انتشــار الســكن العشــوائي مــع تآكــل المنــاطق الخضــراء فــي 
الغوطة وذلك داخـل وخـارج الحـدود اإلداریـة للمدینـة فشـكلت المسـاكن المخالفـة 

 – ١٩٨١مشـــادة فـــي مدینـــة دمشـــق فـــي الفتـــرة مـــن المســـاكن ال% ٧٥مانســـبته 
أمـــا خـــارج الحـــدود اإلداریـــة للمدینـــة وضـــمن الحـــزام العمرانـــي المباشـــر  ١٩٩٤

للمقارنــة أن معــدل % (  ٦,١المحــیط بهــا فلقــد بلــغ معــدل النمــو الســنوي مقــدار 
 . ٩٤ – ٨١خالل الفترة % ) ٣,٣٢النمو السنوي 

االتجاهـات الحالیـة للمجریـات األمر الـذي یخشـى معـه فـي حـال اإلسـتمرار فـي 
العمرانیــة فــي مدینــة دمشــق واقلیمهــا ان یرتفــع عــدد ســكان الغوطــة الــى حــوالي 



 ٣ 

حیـث ینتظـر ان یرتفـع عـدد سـكان اقلـیم دمشـق الـى  ٢٠٢٠أربعة مالیـین عـام 
ـــادة الطبیعیـــة فقـــط ومـــع افتـــراض توقـــف النـــزوح الریفـــي  ٦,٣ ملیـــون بفعـــل الزی

 – ٢٠٢٠( مــــا فــــي األمــــد التخطیطــــي الثــــاني والهجــــرة الداخلیــــة الــــى االقلــــیم أ
وعلى الرغم من االنخفاض المنتظر لمعـدل النمـو السـكاني فـان عـدد )  ٢٠٥٠

ملیــون نســمة ممــا یهــدد بتآكــل حــوالي  ٩,٥ســكان االقلــیم یمكــن ان یرتفــع الــى 
ومقـدار مماثـل آخـر مـن الغوطـة  ٢٠٢٠ألف هكتارآخر من الغوطـة لغایـة  ١٥

 .٢٠٥٠لغایة 
 

 :العمرانیة للمخطط الجدیدالتوجهات 
 

تهـــدف التوجهـــات الـــى تقـــدیم االطـــار المناســـب لمعالجـــة المشـــاكل التـــي تعـــاني 
منها المدینة وتنطلق هذه التوجهات من رصد الواقع الجـالي سـواء علـى صـعید 
ــیم او المدینــة مــع لحــظ امكانیــة تطــور المعطیــات الحالیــة علــى  القطــر او االقل

 .بلیةضوء التطلعات و الخطط المستق
 

 على صعید القطر
 :یجب العمل على تحقیق االهداف التالیة او االقتراب منها

 تخفیف معدالت النمو السكاني-
 تخفیف النزوح من الریف الى المدن-
التخفیـــف مـــن توضـــع وتكثیـــف الفعالیـــات المختلفـــة فـــي المـــدن الكبیـــرة بشـــكل -

 .خاص
 . السعي لتحقیق توزع افضل للسكان في القطر-
بـــالتخطیط االقلیمـــي العمرانـــي واعتبـــاره ملزمـــا فـــي اعـــداد المخططـــات االخـــذ -

 .التنظیمیة العامة للتجمعات السكانیة المشمولة فیه



 ٤ 

المراجعـــة المســـتمرة للمخططـــات العامـــة وبشـــكل خـــاص للمـــدن الكبیـــرة علـــى -
ضوء الواقع وباالستفادة من نتائج التعـداد العـام للقطـر والـذي یجـري كـل عشـرة 

 سنوات عادة
 قویم االداء واسالیب العمل المتبعة لمواجهة التحدیات العمرانیةت-
 التنسیق الفعال بین المحافظات المتداخلة-
 

 :على صعید اقلیم دمشق
 
 المحافظة على الغوطة وتعزیز دورها الزراعي-
تحجــــیم النموالســــكاني للتجمعــــات الســــكانیة فــــي الغوطــــة ومــــن خــــالل اقامــــة -

 ة الملبیة للحاجة وفي المواقع الناسبةالمشاریع العمرانیة المتكامل
ترك التوسعات المحیطیة واالخذ بمبدأ الضواحي الجدیدة المكتفیة ذاتیـا وقـدر -

 االمكان
 تنشیط المراكز الحضریة الواقعة خارج الغوطة -
جعـــل عـــدد مـــن المراكـــز الحضـــریة الســـابقة مراكـــز اقلیمیـــة هامـــة ذات قاعـــدة -

 اقتصادیة وخدمیة متطورة
 
 

 :عید مدینة دمشقعلى ص
 

ولضــــرورة )  ٢كــــم ١٠٥( نظــــرًا لخصوصــــیة مدینــــة دمشــــق وضــــیق مســــاحتها 
فلقــــد جــــرت دراســــة االحتیاجــــات بشــــكل موحــــد  التكامــــل بــــین المدینــــة واقلیمهــــا

وذلـــك مـــن  ٢٠٥٠والبعیـــد لغایـــة  ٢٠٢٠لالمـــدین التخطیطیـــین القریـــب لغایـــة 
ویغطـي مسـاحة مقـدارها حـوالي  ٥٠,٠٠٠/١خالل المخطط االقلیمي ومقیاسـه 

ویضــــم مئتــــین وخمــــس تجمعــــات ســــكانیة ومــــن خــــالل المخطــــط  ٢كــــم ٣٠٠٠
 ٧٠٠طـــي مســـاحة مقـــدارها حـــوالي ویغ ١٠,٠٠٠/١الهیكلـــي للمدینـــة ومقیاســـه 



 ٥ 

تجمعًا منها ماسـمي بـالحزام العمرانـي  ١٥تجمعًا یشكل  ٣٥ویضم حوالي  ٢كم
 .المباشر المحیط بالمدینة 

ویهــــدف المخطــــط التنظیمــــي الجدیــــد للمدینــــة وبشــــكل متوافــــق مــــع المخططــــین 
م االقلیمي والهیكلي الى توضیح وتوجیه اعمال التنمیـة العمرانیـة للمدینـة وللحـزا

 .٢٠٢٠العمراني المباشر المحیط بها خالل األمد التخطیطي القریب لغایة 
وهـــو یعـــزز التوجـــه المســـتقبلي للســـكن خـــارج مدینـــة دمشـــق وغوطتهـــا بموجـــب 
ـــارة خـــارج  ـــان تكـــون التجمعـــات الســـكانیة المخت توجهـــات المخطـــط االقلیمـــي وب

غوطــة وفــي الغوطــة بمثابــة اقطــاب للتنمیــة العمرانیــة تســاهم فــي الحفــاظ علــى ال
 .تخفیف الضغط عن مدینة دمشق والحزام العمراني المباشر المحیط بها

ان هــذا التوجـــه یســـاعد أیضـــًا مـــن خـــالل توزیـــع الزیـــادات الســـكانیة فـــي االقلـــیم 
على عدد اكبر من المواقع في تخفیض المخصصات المالیـة الالزمـة لمشـاریع 

رد الواحـــد مـــن كلفـــة البنیـــة التحتیـــة وذلـــك ألنـــه مـــن المعـــروف ان مایصـــیب الفـــ
المرافق العامة یرتفع مع زیادة تعداد السكان وعلى سـبیل المثـال فـإن الدراسـات 

ـــى ان نصـــیب الفـــرد مـــن الكلفـــة یرتفـــع مـــن  ـــة تشـــیر ال ) ٢,٥(الـــى ) ١(المقارن
ألـــف  ٥٠٠ألـــف نســـمة إلـــى  ٥٠ضـــعفًا عنـــدما یرتفـــع عـــدد ســـكان المدینـــة مـــن 

 .نسمة
وزیــع الزیــادات الســكانیة فــي االقلــیم علــى وعلــى هــذا األســاس تــم التأكیــد علــى ت

تجمعــًا مشــكًال لمحــاور التنمیــة ) ١٦(عــدد أكبــر مــن التجمعــات فكــان نصــیب 
تجمعــــًا خــــارج الغوطــــة ) ١٢٦(ألــــف نســــمة ونصــــیب  ٢١٤٩الرئیســــیة مقــــدار 

 .ألف نسمة ٦٦٣مقدار 
ـــة الســـتیعاب  ـــة عمرانی ـــاطق تنمی ـــأمین من ـــة بت كمـــا حـــدد المخطـــط حصـــة المدین

ملیـــون نســـمة وهـــي الزیـــادة ) ٣,٥(نســـمة فقـــط مـــن أصـــل حـــوالي ألـــف ) ٤١٥(
 –  ١٩٩٥(السكانیة المتوقعة في إقلیم دمشـق خـالل األمـد التخطیطـي القریــب 

 ٢٠٥٠ – ٢٠٢٠( ومنـــاطق تنمیـــة مماثلـــة لألمـــد التخطیطـــي البعیــد )  ٢٠٢٠
.( 



 ٦ 

ســع الخاصـــة ویبیـــن الجــدول التـــالي توزیــع الســكان فــي مدینـــة دمشــق وفــي مناطـــق التو 
بها وفي الحزام العمرانـي المباشــر للمدینـــة وفـي كامــل اإلقلیــم والقطــر فـي نهایــة األمـد 

 ). ٢٠٥٠ – ٢٠٢٠( و )  ٢٠٢٠-١٩٩٥( یـن التخطیطیـیـن 

 البیـــان
تعداد السكان 

 ١٩٩٤لعام 
 باالالف

تقدیر عدد 
السكان لعام 

 باالالف ٢٠٢٠

تقدیر عدد السكان 
 الفباال ٢٠٥٠لعام 

 مالحظـــات

مدینة دمشـق ضـمن 
 حدودها اإلداریة

١٥٨٥ ١٥٨٥ ١٣٩٤ 
ــــة ضــــمن الحــــدود  ــــة العمرانی تحجــــیم التنمی

 الحالیة للمدینة

التوســـعات الخاصــــة 
 بالمدینة

_ ٨١٥=٤٠٠+٤١٥ ٤١٥ 

وجمیعها على اراضي جرداء معظمها فـي 
ألــــف  ١٠٠محافظــــة ریــــف دمشــــق ومنهــــا 

ـــتم اســـتیعابهم فـــي ضـــاحیة األســـد  نســـمة ی
 .ضاحیة قدسیا الجدیدةو 

ــــــــــــة  مجمــــــــــــوع المدین
والتوسـعات الخاصــة 

 بها
 -٢٤٠٠ ٢٠٠٠  -

 الغوطة
 ٦١٩ ٦١٩ ٣٧٥ الحزام

 تحجیم التنمیة في الغوطة
 ٧٨١ ٧٨١ ٣٦٥ الباقي

التجمعـــات الســـكانیة 
المشـــــــــكلة لمحـــــــــاور 
التنمیة العمرانیة فـي 

 االقلیم

٤٦١٠ ٢٤٨٠ ٣٣١ 

 وتضم التوسعات الخاصة بالمدینة
هـــــــــــــــذه التجمعـــــــــــــــات ثـــــــــــــــالث  وتشـــــــــــــــكل

آ ( جنـوبي غربـي –شمالي جنـوبي :محاور
 )ب  –

بــاقي التجمعــات فــي 
 االقلیم

١٩٣١ ٨٨٥ ٢٢٢  

  ٩٥٢٥ ٦٣٥٠ ٢٧٨٦ اجمالي االقلیم

  ٤٥١٠٠ ٣٠٠٠٠ ١٣٨١١ القطر
  
 :مدینة دمشق-١-

ألـف ) ١٣٩٤(وهي مدینة دمشق ضمن حدودها اإلداریة وقد بلغ عـدد سـكانها 
ومـن المتوقـع بحسـب دراسـة البرنـامج التخطیطـي  ١٩٩٤ام نسمة وفق تعداد ع

وتنطلـق الدراسـة  ٢٠٢٠ألف نسمة في عام ) ١٥٨٥(لها أن یبلغ عدد سكانها 
مــن ضــرورة الســعي للحفــاظ علــى عــدم زیــادة عــدد الســكان مســتقبًال عــن الحــد 



 ٧ 

وكذلك السعي للحفاظ على المناطق ذات النسیج العمراني التراثي من .المذكور
 .شرائح التاریخیة المقترحةخالل ال

 
 :الحزام العمراني المباشر-٢-
 :ویضم التجمعات السكانیة التالیة 

ســقبا  –كفــر بطنــا وخانمــات  –حــزة  –عــین ترمــا  –زملكــا  –عــربین  –حرســتا 
الحجــر  –بیــت ســحم  –ببــیال  –یلــدا  –مخــیم جرمانــا  –جرمانــا  –حموریــة  –

 .األسود 
ألــف نســمة ) ٣٧٥(ت المشــار إلیهــا أعــاله وقــد بلــغ عــدد الســكان فــي التجمعــا

وتقتــرح الدراســة تحجــیم النمــو فیهــا بحیــث ال یتجــاوز عــدد ســكان  ١٩٩٤لعــام 
 .ألف نسمة) ٦١٩(الحزام العمراني المذكور مستقبًال 

 
 ):٢٠٢٠-١٩٩٥(مناطق التنمیة العمرانیة المقترحة للمدینة ولألمد التخطیطي-٣-

وضـــــاحیة قدســـــیا الجدیـــــدة یشـــــیر  إضــــافة إلـــــى ضـــــاحیة األســـــد شـــــمال حرســــتا
 :المخطط الهیكلي بتخصیص مدینة دمشق بالمنطقتین التالیتین

 
 الصبورة –منطقة التنمیة العمرانیة على محور قدسیا -١-٣-

قطاعــات ســكنیة مــن المتوقــع أن یبلــغ عــدد ) عشــر(وتتــألف هــذه المنطقــة مــن 
 .٢٠٢٠ألف نسمة في عام ) ٢٤٠(سكانها مستقبًال 

 
 التنمیة العمرانیة على محور المعضمیة منطقة-٢-٣-

ـــألف هـــذه المنطقـــة مـــن  ـــغ عـــدد ) ٣(وتت قطاعـــات ســـكنیة ومـــن المتوقـــع أن یبل
 . ٢٠٢٠ألف نسمة في عام ) ٧٢(سكانها المستقبلي 

 



 ٨ 

 
 :التوصیات

 
 وضع المفاهیم والضوابط الالزمة للمستویات التخطیطیة المختلفة-

 اقلیمي تخطیط:  وتحدید العالقة التبادلیة بینها
 تخطیط مدیني                               

 ریفي=                                 
 تفصیلي=                               

 
اعادة النظر بالهیاكل التنظیمیة الدارات التخطیط العمراني الفساح المجـال - 

وقـد یكـون مـن  لمشاركة االختصاصات العلمیة المتنوعة والمرتبطـة بـالعمران
المناســب الــزام الجــدد مــن العــاملین فــي هــذا المجــال الحصــول  علــى دبلــوم 

 .خاص في التخطیط
 
ـــة فـــي تطـــویر - ـــات العلمیـــة والمهنی افســـاح المجـــال بشـــكل اوســـع لالمكانی

الدراسات العمرانیة من خالل مركز وطني للبحوث والدراسـات التخطیطیـة فـي 
البـــاحثین مـــن كافـــة االختصاصـــات القطـــر ویضـــم االكـــادیمیین والمهنیـــین و 

 .المعنیة بالموضوع 
 
 
 
 

 سعداهللا جبور .م.د                              ٢٠٠٠-١٠-٨دمشق 
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