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  المجريات العمرانية بدمشق 
  ) ٨٥-٦٥(والمخطط التنظيمي العام للفترة 

  
  

  الدآتور سعد اهللا جبور
  آلية الهندسة المعمارية

  جامعة دمشق
  

  الملخص
يحاول البحث من خالل عالقة مدينة دمشق بمحيطها رصد دور المخطط في تطورها العمراني مع بيان              

ة أخرى               الخالف بين توقعات وتوجهات المخطط من جه           ة من جه ه الفعلي ران واتجاهات ع العم ة، وواق
ه،                على الصعيدين االقليمي والمديني بحسب مكونات المخطط وبحسب مناطق االستعماالت الرئيسية في

  :مع االخذ بالحسبان عدة ظواهر مثل
    نمو الفعاليات الخدمية– تآآل الغوطة والمناطق الخضراء – التوسع المحيطي –العمران العشوائي 

ين المخططات            ة ب ق العالق ويقترح البحث عدة توصيات حول ضرورة األخذ بالتخطيط االقليمي، وتوثي
ات     ي ومواآب لمتطلب ل فعل ل عم ون دلي ات لتك ذه المخطط تمر له وير المس ة، والتط ة والمديني االقليمي

  .العمران
  

  

  :  مقدمة-١
 نظام بناء   ١٩٣٨م  ، آما صدر عا   ١٩٣٧لقد صدر أول مخطط تنظيمي لمدينة دمشق عام         

ه فصدر           جديد لها وجرى في أعقاب الحرب العالمية الثانية إدخال آثير من التعديالت علي
م    رار رق ب الق اريخ ٩٧بموج ي     ١٨/٢/١٩٤٨ ت يم أراض من تقس د تض اء جدي ام بن  نظ

  : محافظة مدينة دمشق الممتازة إلى تسع مناطق عمرانية
  .منطقة األحياء السكنية القديمة 
  ). ثالثة- ثانية - أولى -قصور (ق لألحياء السكنية الحديثة أربع مناط 
  .منطقة تجارية  
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  ٧٨

  ) واحدة مضرة بالصحة وأخرى غير مضرة(منطقتان صناعيتان  
  . منطقة البساتين  

ة       اطق تنظيمي دة من داث ع ع إح ران وم ار العم ع انتش ينيات وم ي الخمس ة ف و االقتصادي للمدين ع النم وم
رزت  كل منفصل ب تها بش ام   ودراس ى ع ة األول ت المحاول ة فكان د للمدين ي جدي ى مخطط تنظيم ة إل  الحاج

دس الفرنسي ميشيل      ١٩٦٣ مع شرآة اونيماك النمساوية، وآانت المحاولة الثانية في عام           ١٩٥٧  مع المهن
ة عام            ١٩٦٤و تم التعاقد معه في نيسان        . ايكوشار اني للمدين م إنجاز المخطط التنظيمي الث  ١٩٦٨ حيث ت
ة الخاص    ٨٥-٦٥اظمًا ألمور العمران لألمد التخطيطي     وليكون ن  ، آما صدر معه منهاج الوجائب العمراني

  . به والذي تم تضمين معظمه في نظام البناء المعمول به في المدينة حاليًا 
ك                         ا وذل ي له ي الفعل ة في التطور العمران ام للمدين وتنطلق أهمية البحث في محاولة رصد دور المخطط الع

ات                      باالعتما د على التحليل والمقارنة واالستنتاج لكل محور من المحاور المحددة في سياق البحث للمجري
  .العمرانية 

  : المجريات العمرانية واإلطار اإلقليمي للمخطط التنظيمي-٢
  : التحليل 

ى   الغوطة والسعي لتوسيعها وتضمنت ب                    شكل  تعتمد المبادىء التنظيمية للدراسة اإلقليمية على الحفاظ عل
  : خاص

ة  -الكسوة : تعزيز التنمية العمرانية في القرى التالية   ر العصافير   - الغزالني  - دي
  . عدرا-القاسمية 

  .توسع الغوطة إلى الشرق والجنوب على أراضي منطقة المرج 
ابية والغوطة    ا والنش اطق دوم ا الغوطة وهي من ون منه ي تتك ع الت اطق األرب كان المن إن عدد س

ام  ٢٢٠ ويقدر ١٩٦٠ ألف شخص عام ١٩١ة الشرقية هو   الغربية والغوط  يبلغ  ١٩٦٤ ألفًا ع ، وس
  .١٩٨٥ ألفًا عام ٤٥٠مقداره 

  : المقارنة 
ع أواهل أخرى ضمن             ة م رًا بالمقارن وًا آبي إن القرى المذآورة لم تسجل خالل األمد التخطيطي السابق نم

رى        تثن (الغوطة وأقرب إلى مدينة دمشق علمًا بأن هذه الق ر العصافير  وباس ة المرج     ) اء دي ع ضمن منطق تق
  ).٤(الواقعة إلى شرق الغوطة
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  ١٩٦٨مبادىء التنظيم في اقليم دمشق مخطط : ١الشكل 

ًا       ٥٥تضم الغوطة بحسب المعجم الجغرافي      ا مقارب ًا منه  تجمعًا سكانيًا، ولقد آان عدد سكان عشرين تجمع
ه لكا         ١٩٨١بموجب تعداد    ع الوصول إلي دد المتوق ام         للع ى     ١٩٨٥مل الغوطة في ع دد إل ذا الع ، ووصل ه

ا، عربين، حزة،             : ، وهذه التجمعات العشرون هي       ١٩٩٤ ألفًا عام    ٨٨٤ ا، زملك تا، عين ترم ا ، حرس دوم
ر               آفر بطنا، جسرين، شبعا، حمورية ، جرمانا، يلدا، ببيال، بيت سحم، المخيم، الحجر األسود، السبينة، قب

ام و       ة خالل                 الست، داريا، معضمية الش ذه التجمعات مجتمع و ه ان المعدل السنوي لنم دار  ) ٩٤-٨١(آ مق
  . سنويًا % ٣٫٣٢، في حين أنَّ المعدل العام لسورية آان فقط  %٦٫١

ة   ة الزراعات الكثيف دود منطق ع ح ة ايكوشار م ا بحسب دراس ة رقعته إن مقارن ا بشأن توسع الغوطة ف أم
  .  توسعت باتجاهي الشرق والجنوب الغربي بحسب الصورة الفضائية تشير إلى أن الغوطة قد
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  ١٩٩٤مصور استعماالت األراضي الزراعية : ٢الشكل 

  : االستنتاج 
ة                       ع المدين إن توسع الغوطة قد جرى على أراٍض أقل خصوبة بحسب مخطط درجات األراضي حيث تتمت

م في الماضي         وفي الواقع فإن التوسع العمراني ل     . ومحيطها المباشر من الغوطة بدرجات أفضل      د ت لمدينة ق
رئيس     (بشكل محيطي وإلتهم البساتين المحيطة بالمدينة        ل بستان ال ري   -مث ...)  بستان الزاغة  - بستان الكزب

ة من           ارًا عام      ٦٧٠فزادت المساحات المعمورة في المدين ى     ١٩٤٠ هكت ار عام      ٢٠٠٠  إل ) ٧(١٩٦٥ هكت
ى  ام ٥٨٠٠وإل ار ع ك بش١٩٩٤ هكت ران خالل ذل د العم ى  وامت ة إل دود اإلداري كل متصل من داخل الح

ه                خارجها، وشكلت القرى القريبة حزامًا ناميًا من العمران وآان الدور الكبير فيه للسكن العشوائي ونجم عن
ة ِإْذ يخشى أن                      و في تجمعات الغوطة وتنشيط محاور أخرى للتنمي تآآل الغوطة مما يجب معه تحجيم النم

و     يتوسع نطاق هذا الحزام ليلتهم   د تسجل معدالت نم مزيدًا من الغوطة بضم عدد آخر من تجمعاتها والتي ق
  عالية 
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  أواهل غوطة دمشق بحسب المعجم الجغرافي : ٣الشكل 

ة     -٣ ام للمدين ي الع ط التنظيم ية للمخط ات األساس  المكون
  : والمجريات العمرانية 

  : وسنتعرض في هذه الفقرة إلى تحليل المكونات األساسية اآلتية
و ع ة -امل النم كنية - الكثاف اطق الس ة - اإلسكان والمن ة التجاري ة بموجب ( المنطق ز المدين ة مرآ أو منطق

اطق الخضراء -)١٩٦٨مخطط  ذة  - المن ايير المتخ ات والمع ذه المكون كل ه ث تش اطق الصناعية حي  المن
لرئيسية والتي يقوم المخطط    أساسًا في حسابها اإلطار الدقيق لعملية تحديد المساحات الالزمة لالستعماالت ا          

  . التنظيمي العام على تخصيصها
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   ١٩٦٨تنظيم المناطق بحسب مخطط : ٤الشكل 

  :  عامل النمو ١-٣

  : التحليل 
ابقة إلعداد المخطط؛ حيث                         الفترة الس و ب دأ تخفيض عامل النم اعتمد المخطط التنظيمي العام على تبني مب

المئة، واقترح المخطط ثالث فرضيات أو احتماالت للزيادة السكانية          آان هذا العامل يقدر بأآثر من أربعة ب       
د                   ة مراحل األم دار عامل النمو السنوي طيل ى تثبيت مق وم عل إال أن اإلدارة طالبت اعتماد احتمال رابع يق
و السكني،                الي لعامل النم دأ التخفيض المتت ى مب ان عل الين األول و الثالث يقوم التخطيطي حيث إنَّ االحتم

  : يبين الجدول اآلتي مقدار عامل النمو في االحتماالت األربعةو
  

  عاما النمو  ١٩٧٤-١٩٦٥  ١٩٧٩-١٩٧٤  ١٩٨٤-١٩٧٩
  االحتمال األول  %٤  %٣٫٧  %٣٫٧
  االحتمال الثاني  %٣٫٧  %٣٫٧  %٣٫٧
  االحتمال الثالث  %٣٫٥  %٣  %٣
  االحتمال الرابع والمعتمد  %٤٫٥  %٤٫٥  %٤٫٥

  

داد                   علمًا بأن جميع هذه االح     ة دمشق بموجب تع ق من عدد سكان مدين داره     ١٩٦٠تماالت تنطل الغ مق  والب
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  .١٩٨٤ ألف شخص، وبموجب االحتمال المعتمد يصل عدد السكان إلى مليون ونصف عام ٥٣٠

  : المقارنة 
داد الجدول اآلتي                 م إع د ت ة في القطر فلق ة الجاري ة األربع دادات العام بموجب المعلومات الناتجة عن التع

  .بين لعامل النمو الفعلي في مدينة دمشق الم
   

  عامل النمو  ١٩٧٠-١٩٦٠  ١٩٨١-١٩٧٠  ١٩٩٤-١٩٨١
  النسبة  %٤٫٦  %٢٫٧  %١٫٧

  

دار  ١٩٨١ومن َثمَّ فلقد بلغ عدد سكان المدينة عام           دار  ١٩٩٤ ألف شخص وفي عام     ١١٠٩ مق  ١٣٩٤ مق
ة           د ضما للحدود اإلداري ات     ألف شخص؛ علمًا بأن جوبر ومخيم اليرموك ق تينيات والثمانيني ة في الس للمدين

  : على التوالي 

  : االستنتاج 
 تتمتع بمعدل نمو آبيبر حيث آانت المدينة جاذبة للسكان، في            ١٩٧٠آانت المدينة خالل الفترة السابقة لعام       

ر من            حين آان الريف طاردًا للسكان، إال أن هذه الصورة قد تبدلت في الفترة الالحقة حيث أصبح قسم آبي
ة                       ة المشمولة بالحدود اإلداري ك أيضًا ضيق مساحة الرقع محافظة ريف دمشق جاذبًا للسكان وساهم في ذل

ام                  واردة بالمصور الع اطق التوسع ال ا جعل    . للمدينة وثبات هذه الحدود تقريبًا، وعدم توسيعها لتشمل من مم
ا وبشكل خاص التجمعات          المناطق الريفية تساهم في استيعاب الزيادة الطبيعية لسكان المدينة وال          دين له واف

ة دمشق      نوي لمدين و الس ل النم ذآر أنَّ عام ك ن ى ذل ان عل ابقًا، وللبره ا س ار اليه رون المش كانية العش الس
داره                ١٩٩٤-١٩٨١وسطيا خالل الفترة    % ١و٧انخفض إلى    الغ مق ام للقطر الب ل عن الوسطي الع  وهو يق

ًا  % ٦و١ع عامل النمو الوسطي السنوي إلى خالل الفترة نفسها وبالمقابل فلقد ارتف% ٣ و ٣٢ لعشربن تجمع
  . سكانيًا قريبًا من المدينة وضمن محافظة ريف دمشق وخالل الفترة نفسها
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  )٩٤-٨١(األحياء المتناقصة والمتزايدة في أعداد سكانها : ٥الشكل 

  :  الكثافة ٢-٣
ار أن    / شخصًا  ٢٩٠ هي إلى أن الكثافة الوسطية العامة للمدينة     ) ١(يشير تقرير المخطط   ك باعتب ار وذل هكت

  .  هكتار٢٠٠٠المساحة العمرانية للمدينة بما فيها الطرقات والفراغات العامة هي نحو 
ة                 ال المدين دة إلجم ة الوسطية المعتم ى أن الكثاف ـ  /ش٢٠٠هي  ) ١٩٨٤ - ١٩٦٤(آما يشير إل ى أن  . ه وإل

ا        ة والتي آانت             الكثافة الوسطية للمنطقة السكنية والمعتمدة في حس اطق التنظيمي ب االستيعاب السكاني للمن
ـ  /ش٣٥٠قيد اإلعداد آنذاك هي       اراً ٤١٦ ألف شخص في    ١٤٥أي (ه اطق     )  هكت ة في المن ذه الكثاف وأن ه

  ) . هكتارًا٢٨٧٥ ألف شخص في ٧١٠أي (هـ /ش٢٤٦الجديدة الملحوظة للمستقبل هي 

  : المقارنة 
دة      دادي    على ضوء المعلومات اإلحصائية العائ ة       ١٩٩٤- ١٩٨١ لتع اء مدين ة بأحي  المتعلق

ام       ) ٦١(دمشق البالغ عددها      ي ع ًا ف ام       ) ٦٢( و   ١٩٨١حي ي ع ًا ف د إضافة     ١٩٩٤حي  بع
رة خدمات                       ة ولكل دائ ة الوسطية للمدين د الكثاف ا من تحدي حي الوحدة والدويلعة فلقد تمكن

ي عامي       اطق الس           . ١٩٩٤-١٩٨١وحي ف ة وسطيًا للمن ذه الكثاف غ ه ة     وتبل ي المدين كنية ف
ى       ١٩٩٤هـ في عام    /ش٣٠٣مقدار   ى إل نخفض آحد أدن اء ت  وهذه الكثافة في بعض األحي
  . هـ في مخيم اليرموك /ش٨٢٨هـ في دمر، وترتفع آحد أقصى إلى نحو / ش١٣٠

  : االستنتاج 
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ا السكن العشوائي أ                      ة والتي يواجد فيه الف،   ارتفعت الكثافة في  األحياء الواقعة على أطراف المدين و المخ
ة نتيجة                 ١٩٩٤ و   ١٩٨١وبالمقابل انخفضت الكثافة بين عامي       ة  من المدين اء المرآزي ر من األحي  في آثي

اء                  ذه األحي د انخفض عدد      . التحول إلى فعاليات غير سكنية و التغيير في المقطع العرضي للسكان في ه فلق
اً  ٦٢من أصل   (حيًا  ) ٢٧(السكان في    ى  ١٩٨١ ألف شخص عام    ٣٧٨من   )  حي  ألف شخص عام    ٣٠٢ إل

ى       ٤٠٢ حيًا من    ١٦، وبالمقابل فلقد ارتفع عدد السكان في        ١٩٩٤  ألف شخص خالل    ٧٢٨ ألف شخص إل
  .الفترة نفسها، وآانت المحصلة بالنتيجة زيادة في عدد سكان المدينة 

وائي      نظم والعش كليه الم ابقًا بش ع س ة والمتب ي للمدين ع المحيط و  با(إالَّ أنَّ استمرارالتوس ى النم افة إل إلض
يط  ك المح ى ذل ة عل رى الواقع ر للق ز   ) الكبي ادة تمرآ ي زي ًا ف ل أيض ة ب ل الغوط ي تآآ ط ف يس فق اهم ل يس

ا،                   الفعاليات الخدمية في المناطق واألحياء المرآزية من المدينة، ومن َثمَّ يساهم في تراجع عدد السكان فيه
اريس إذ    ) ١٧(آما حصل على سبيل المثالومن المحتمل َأْن يكون ذلك بشكل أآبر في المستقبل   ة ب في مدين

دار االنخفاض    ١٩٨٢ مليونًا، عام ٢٫١٧ إلى ١٩٢١ مليونًا، عام   ٢٫٩١انخفض عدد سكانها من       وشكل مق
  ).   ١٩٨٢-١٩٧٥(خالل الفترة % ٥٫٧نسبة 

  :  اإلسكان والمناطق السكنية ٣-٣
  :مما يأتي١٩٦٨عام تنطلق خطة اإلسكان المعتمدة في المخطط العام المصدق 

 ألف شخص نتيجة ارتفاع عدد السكان من    ٨٤٠إسكان الزيادة السكانية المتوقعة والمقدرة بمقدار   
  .١٩٨٤ شخص عام ١٥٠٠ إلى ٦٦٠

ة مساحتها                /  شخص   ٢٠٠تخفيض الكثافة بمقدار      ة ضمن السور والبالغ ة القديم ار في المدين هكت
  .لف شخص نتيجة هذا التخفيض أ٢٣ هكتارا ومن َثمَّ إسكان ما مقداره ١١٥

  :هكتار في بقية المناطق المكتظة سكانيا وهي مناطق/ شخص١٠٠تخفيض الكثافة بمقدار  
   هكتارًا١٧٠األآراد ومساحتها  
   هكتارًا٨٠ساروجة ومساحتها  
   هكتارًا١٦٠الميدان ومساحتها  

  . ألف نسمة٤١ومن َثمَّ إسكان ما مقداره  
ا   ٩٠٤السكني الالزمة يجب َأْن تسمح بإسكان ما مقداره     مما تقدم فإنَّ مناطق التوسع       م توزيعه  آالف نسمة ت

  :آما يلي
  . ألفًا١٤٥التنظيم يستوعب ) هـ٤١٦مساحة (مناطق التنظيم قيد اإلعداد  
  . ألفًا٥٢مناطق استمالك السكن الشعبي وتستوعب  
  . ألفًا٧١٠وتستوعب ) هـ٢٨٧٥(مناطق التوسع المستقبلي  

داره فقط             هذا وتبلغ مساح   ة مامق ة ضمن الحدود اإلداري ا   ٩٥٠ة مناطق التوسع المستقبلي الواقع ارًا أم  هكت
  .الباقي فيقع خارجها 

  : المقارنة مع الوضع الراهن
ام                   ة في ع ا والتي آانت قائم ابقة آله اطق التنظيم الس م إنجاز من اب     ١٩٦٨لقد ت اطق شرقي ب تثناء من  باس

  .دلي شرقي وجنوبي الميدان وغربي قصر الع
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واًء بشكل نظامي أو                        ادة مساآنها س د تمت إش إن مناطق التوسع المستقبلي الواقعة ضمن الحدود اإلدارية ق
م في                     ا ت ة التشجير، آم بشكل مخالف باستثناء غرب قاسيون التي أقيم عليها نصب الجندي المجهول ومنطق

ك    اء ضاحية س رة بإنش ة المباش ة للمدين دود اإلداري بعينيات ضمن الح احة  الس ة بمس دة منظم  ١٠٠نية جدي
ال                 ًا األعم ات ومازالت تجري حالي ا في الثمانيني ام وأنجز معظمه هكتار تقريبًا في دمر خالفًا للمخطط الع

  . المتعلقة باستكمال بعض أجزائها وبتوسع الضاحية نفسها
زة واألشر        رزة   إن معظم مناطق التوسع المستقبلي الواقعة خارج الحدود اإلدارية في غرب الم فية وشرق ب

ة السومرية   (لم توظف في االستيعاب السكاني وفق المقرر في المخطط بل بشكل جزئي ومحدود            مثل منطق
(...  

  : االستنتاج 
ي ترافقت مع اإلعداد                           دة في مجال التخطيط العمران دة وجي ة جدي تشكل فكرة إقامة ضاحية دمر نقلة نوعي

يون   ة قاس ل مدين ا مث د م ى ح ة إل اريع مماثل يا  لمش ة قدس تا ومدين مال حرس ي ش د ف دة وضاحية األس الجدي
ة                 ة أو الخطي دأ التوسعات المحيطي رك مب دة وت الجديدة، من حيث اعتماد مبدأ إقامة المدن والضواحي الجدي
اطق                          ادة االزدحام في المن التي آانت متبعة بالسابق، والتي ساهمت في تآآل الغوطة في الماضي وفي زي

  :نوصي بما يأتيالمرآزية من المدينة و
  . وجوب اإلسراع في إنجاز المتبقي من مناطق التنظيم القائمة حاليًا بالمدينة 
ة   وجوب االهتمام بتكريس مناطق التوسع المستقبلي والواقعة خارج الحدود اإلدارية   للوظيف

ي  تمالآها ف م اس د ت ا ق رة منه زاء آبي أن أج ًا ب ام علم ا بموجب المخطط التنظيمي الع ددة له  المح
ابقة في عام                 ا بمس م طرح تنظيمه ة األسد      (١٩٨٧منطقة المعضمية، وت ابقة مدين أخر   ) مس وإنَّ ت

داره             ا مق ة والتي شكلت م ة المساآن  المخالف ؤدي إلقام تنفيذ التنظيم هو من جملة العوامل التي ت
رة            % ٧٥ ة خالل الفت ين  ِإْذ) ٩٤-٨١(من الزيادة الحاصلة في عدد المساآن االجمالي في المدين  تب

ا نسبته                     رة شكل فقط م ك الفت ادة   % ٢٥لنا أنَّ مجموع أعداد المساآن المرخصة خالل تل من الزي
)٩-٨-٥ (  

   : ١٩٦٨ منطقة مرآز المدينة بموجب مخطط -٤-٣

  : التحليل 
، وذلك بإضافة مناطق ساروجة  ١٩٤٨وتشكل هذه المنطقة توسيعًا للمنطقة التجارية الواردة في نظام البناء           

  .يبة وشارع فيصل والقنوات وطريق القصاع إليهاوالعق
ة                           م يلحظ بشكل مباشر مراآز تجاري ى أنَّ المخطط ل ومن أجل دراسة الفعالية التجارية البد من اإلشارة إل
انون تنظيم    ا والمصدقة بمقتضى ق ابقة آله ة التفصيلية الس ى المخططات التنظيمي ًا تبن ه عملي ة إال أن فرعي

ينيات (لحظ الحديثة منها وعمران المدن والتي ت   اج      ) بعد منتصف الخمس ا أنَّ منه ة آم ة المحلي مراآز للخدم
ة          ١٩٦٨وجائب المخطط العام الصادر عام         كنية القديم اء الس ة األحي ة في منطق تح محالت تجاري  سمح بف

  ).  المنطقة ك(

  : المقارنة 
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ات    ا لفعالي تم تحويله م ي ة ل ة التجاري ى المنطق اطق المضافة إل ا  إن المن ي معظمه وم ف ة إْذ تق ز المدين  مرآ
ق القصاع      ( م تسجيل عدد             ) باستثناء طري د ت ي وق ي التراث ة المشكلة للنسيج العمران ة التقليدي ة القديم األبني

ل                      اطق، وبالمقاب ذه المن ة في ه آبير من دورها أبنية أثرية وتجري الدراسات حاليًا لتحديد الشرائح التاريخي
  .ارية في المناطق السكنية القديمة والحديثة المجاورة للمنطقة التجاريةفلقد انتشرت الفعالية التج

  : االستنتاج 
ارة                  ا عب إن المناطق التنظيمية القديمة آّلها والمنفذة وفقًا لقانون تنظيم وعمران المدن آانت معظم مخططاته

ى    . افذعن تقسيم األرض إلى مقاسم يتم بناؤها بحسب نظام البناء والتصنيف العمراني الن       ذي أدى إل األمر ال
ا                   ة له ة الالزم دة ودون لحظ الخدمات التجاري اء عين الكرش       (نشوء أحياء سكنية جديدة ممت ل أحي و   -مث  أب

اطق          ..... ) رمانة ، المزرعة  ذه المن أمين بعض ماتحتاجه ه ة السكنية في ت حيث آانت تساهم مرائب األبني
ا  أما اليوم فإنَّ هذه األحياء ت     . من خدمات يومية   عاني من ظاهرة التحول لفعاليات غير سكنية نظرًا لمرآزيته

ع     كن م اء خصوصية الس ة واألحي ن األبني ر م ي آثي ة، فامتزجت ف ة المرآزي ة التجاري و المنطق دم نم ولع
ات     ي المجري الزم ف ام ال م يحظ باالهتم دمي االقتصادي ل اع الخ مَّ نالحظ أنَّ القط ن َث ن، وم ة المه عمومي

من العاملين في  % ٧٥ة مع العلم بأنَّ تقديرات الباحثين تشير إلى أن هذا القطاع سيستوعب         العمرانية للمدين 
ام         ) ١٣ (٢٠٠٠دول العالم األآثر تقدمًا بحلول عام        م تتضاعف     ١٩٤٨ِإْذ إنَّ المنطقة التجارية المحددة ع  ل

املين      لمجاراة الزيادة في أعداد العاملين في قطاع الخدمات بالمدينة والذين ارتفعت             ى مجموع الع نسبتهم إل
ا      ١٩٩٤عام % ٦٤ إلى ١٩٧٠عام  % ٤٦من    بل توسعت بشكل جزئي في منطقتي البحصة والقصاع مم

  .أدى االرتفاع األسعار والنتشار الفعالية التجارية ضمن المناطق السكنية المجاورة 
ام  ي ع ة دمشق   ١٩٩٤فف ارة بمدين ي التج املين ف دد الع غ ع دار ) ١٠( بل ي  ٦٤١٣٨مق ون ف ًا يعمل شخص
ى أنَّ                      ٣٧٢١٠ ين حيث نتوصل إل ل من اثن  منشًاة تجارية أي أنَّ وسطي العاملين في المنشًاة الواحدة هو أق

ى أنَّ  ١٩٩٤نسمة بدمشق  عام ٣٧عدد المنشآت التجارية بدمشق آبير، فهناك منشأة تجارية واحدة لكل          وإل
  .عدد العاملين فيها قليل 
ى المؤسسات ذات المساحات               ومن َثمَّ مازالت التجار    ر إل رادي صغير وتفتق ة في المدينة تقوم على نطاق إف

ام   ابقة ع ا بمس ي طرح تنظيمه دلي والت ي القصر الع ة تنظيم غرب وفر منطق رة العصرية وت ة الكبي التجاري
ة دمشق           ١٩٩٧ ة بجامع  ومنطقة ساروجة بحسب الدراسة األخيرة لها المعدة من قبل آلية الهندسة المعماري

  . فرصًا جيدة في هذا المجال١٩٩٦عام 

  :  المناطق الخضراء وأصنافها -٥-٣
  : التحليل 

  : وتتوزع بحسب المخطط إلى أربعة أصناف 
  .النشاط الزراعي ) أ(منطقة  
ة   رق   ) ب(منطق ي ش ران ف اطق العم يط من ى مح يون وعل فوح قاس ى س ة وهي عل ة الحماي منطق

  .وجنوب المدينة 

ا          منطقة الزر ) جـ(منطقة    ية منه اعة الداخلية وتشكل المواقع اآلتية األجزاء الرئيس
زة       -البارك الشرقي :  ى محيط جوبر        – ما بين آفرسوسة والم ى المحيط     – عل  عل

  . الداخلي للطريق المحلق جوار آلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية
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  : منطقة الحدائق وتتمثل بالمواقع اآلتية) د(منطقة  
  ) . ك الغربيالبار(بارك تشرين  -
  . على ضفتي نهر بردى جانبي طريق بيروت -
  . جوار باب توما حول نهر بردى -
  .مواقع متفرقة من المدينة  -

  .تنزه وترفيه جوار نهر بردى) ن(منطقة  

  : المقارنة مع الوضع الراهن واالستنتاج 
ي    اط الزراع ة النش م منطق زءًا   ) أ(معظ كل ج ة وتش ة للمدين دود اإلداري ارج الح ع خ ة تق ن الغوط م

ا ساهم أيضًا في               ا، آم ة وجنوبه ا السكن العشوائي في شرق المدين د إليه والزراعة الكثيفة فيها وامت
ا يتطلب         ة ضمن الغوطة مم رى الواقع تآآل الغوطة فيها التوسع في المخططات التنظيمية للمدن والق

  . إعادة النظر في هذه المخططات والسعي لوقف تآآل الغوطة
ة    ة الحماي ادة المساآن             ) ب (منطق لم من إش م تس ة ل واًء في سفوح قاسيون أو شرق وجنوب المدين س

  .العشوائية عليها
ا                 ) جـ(منطقة الزراعة الداخلية      ران متصًال من خالله ات العم امتد إليها أيضًا السكن لعشوائي حتى ب

ى  آما هو الحال حول جوبر وفي الشاغور، وبشكل أقل بين آفرسوسة والمزة أمَّا حول م  ا اصطلح عل
ي    يم منطقت ة تنظ ة دمشق نتيج دًا لمحافظ ن أراضيه عائ زء م د أصبح ج رقي فلق ارك الش ميته الب تس
ًا بعض       ه حالي رى وتتوضع في ة آب ة عام ى حديق ول إل م يح ه ل دة إالَّ أنَّ دين الموح ن ال دوي ورآ الع

ًا مبنى بان        اد حالي ه يش ًا بأنَّ ارك علم ا حرب تشرين في القسم      المنشًات لفعاليات ال عالقة لها بالب ورام
يم     م تنظ د َأْن ت ي بع م الغرب ي القس ن ف ة متحف للف ات إلقام ا تجري الدراس ارك، آم ن الب رقي م الش

   . ١٩٩٤مسابقة دولية لهذا الغرض في عام 
ة                  ) د(بالنسبة لمنطقة الحدائق العامة       ه من الحدائق المتفرق أس ب فلقد تم تنفيذ البارك الغربي وعدد الب

ة           إال أن ال   واًء ضمن المدين المخطط س منطقة الخضراء على ضفتي بردى لم تعزز بالشكل المطلوب ب
ى تسميتها              أو خارجها، حيث أشار المخطط إلى أن وادي بردى يشكل منطقة ترفيه وتنزه اصطلح عل

ة          (في منهاج الوجائب العمرانية الملحق به       ) ن(المنطقة   حيث نفذت وصدقت بعض المخططات ألبني
د أقيمت وبوقت الحق لصدور المخطط           ....) النهر مثل دمر الشرقية   قريبة من    ة فلق ا ضمن المدين أمَّ

بالء وعدد      عدة منشًات جوار نهر بردى مثل فندق الشيراتون والمريديان والمسرح القومي ومطعم الن
دولي    ي      ..…من األبنية اإلدارية ضمن منطقة معرض دمشق ال دق دول ة فن ة إلقام وتجري اآلن التهيئ

  .ديد في حديقة المنشية ومنطقة زقاق الصخر المجاورة لهاج

  :  المناطق الصناعية -٦-٣

  : التحليل
ة       ناعة الثقيل ا مخصصان للص ان منه ع اثن ة مواق ي ثماني المخطط ف واردة ب ناعية ال اطق الص تتوضع المن

  : األخرى فهيويقعان في عدرا والكسوة وآالهما خارج الحدود اإلدارية للمدينة أمَّا المواقع الستة
   شرق وجنوب سوق الهال الجديد -       القابون-
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   جنوب دوار آفر سوسة-     جوار القدم-  
   جوار المعضمية-     حوش بالس-  

ة هي بحدود            ى أنَّ الكثاف اطق الصناعية عل ـ للصناعات   /ش٢٠٠ويعتمد المخطط في حساب مساحة المن ه
  .هـ للصناعات الثقيلة / ش١٥٠الخفيفة و

  : الستنتاج المقارنة وا
ام إال أن           ط الع ع المخط ابق م الس تتط وش ب دم وح وار الق ابون وج ناعية بالق اطق الص إن المن

ا     ررة له دود المق اوز الح الف تتج كل مخ ناعية وبش اءات الص الت  (اإلنش يارات ومح إصالح س
  . على المناطق الخضراء المجاورة لها....) حرفية متنوعة

اء مؤسسة         إن المنطقة الصناعية جنوب دوار آف       ة تضم بن ة إداري ى منطق رسوسة جرى تحويلها إل
  . وبناًء متاع وعدد من األبنية اإلدارية ) جريدة الثورة(الوحدة 

إن منطقة جنوب شرقي، سوق الهال الجديدة المحددة بالمخطط العام تشمل جزءًا من منطقة تنظيم                
ناعية بموجب     ة الص ة للمنطق احة المخصص رقي، وإن المس اب ش رقي ب ة  ش ذه المنطق ة ه دراس

  .التنظيمية تشمل فقط منطقة الدباغات هي أقل من المساحة المحددة بموجب المخطط العام 
ى ضوء                   ا عل ادة النظر به د إع د ومن المفي م تحدث بع ة الصناعية جوار المعضمية فل أما المنطق

ة دمشق ومخططات تنظيم             د لمدين ين المخطط التنظيمي الجدي  األواهل  التوافق الواجب إجراؤه ب
اورة  ة المج مية  (الريفي ل معض دة ... مث وز... جدي ين   .... ) عرط يق ب ن الضروري التنس ا م آم

ة   ن أجل إقام ة وم ة من المدين ل الصناعات المزعج افظني دمشق وريف دمشق من أجل نق مح
ًا في دراسات المنطقت            . الصناعات الجديدة بمواقع مناسبة       دة حالي ة المعتم ى أنَّ الكثاف ين ونشير إل

  . هـ / ش١٠٠الصناعيتن في دمشق وحلب التزيد عن 

  :  منهاج الوجائب العمرانية -٤
  :  أربع عشرة منطقة عمرانية هي على الترتيب ١٤لقد حدد المخطط العام للمدينة 

  .  منطقة النشاط الزراعي -أ    
  .  منطقة الحماية -ب    
  .  منطقة الزراعة الداخلية -جـ    
  .عامة منطقة الحدائق ال-د    
  .  منطقة األبنية اإلدارية والحكومية -هـ    
  .  منطقة األواهل الريفية -و    
  .  المناطق الصناعية -ز    
  . مناطق سكنية منظمة -حـ    
  .  مناطق سكنية قيد التنظيم -ط    
  .  مناطق التوسع للتنظيم المستقبلي -ي    
  .  المناطق السكنية القديمة -ك    
  .  منطقة مرآز المدينة -ل    
  .  المدينة القديمة ضمن السور-م     
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  ) تنزه وترفيه( منطقة وادي بردى -ن    
ام       أتي القي ا ي نحاول فيم ة وس اطق العمراني ذه المن ن ه دد م ذا البحث لع ن ه دم م الل ماتق د تعرضنا خ ولق

  .باستعراض سريع للمتبقي منها والتعديالت التي طرأت عليها 

  ) هـ(ية  منطقة األبنية اإلدارية والحكوم-١-٤
ان جزء                       ة وإن آ ى الدول ة إل ذه المنطق ددة له ع المح وتعود ملكية األرض في معظم المواق
ارك           اء إدارة الجم وب بن رة جن ة الح ل المنطق وب مث كل المطل تغل بالش ر مس ا غي منه

  .ومستودعاتها والمخصصة للوزارات واإلدارات الحكومية بموجب المخطط 
امي أه   ة تن ة ونتيج هدت المدين د ش ة    ولق ن األبني ر م دد آبي ة ع دمات إقام اع الخ ة قط مي

ومي       رح الق د والمس ة األس ل مكتب المخطط مث ذلك ب ددة ل ة المح ارج المنطق ة خ الحكومي
  . إلخ…ووزارة التموين ووزارة العدل

  ) :و( منطقة األواهل الريفية -٢-٤
زة   -دمر   : ا وهي    وينحصر مضمونها بالنسبة إلى مدينة دمشق بالقرى السبع التي ضمت بالماضي إليه              الم

  :  برزة، حيث يتم تقسيم اآلهلة إلى قسمين - القابون - جوبر - القدم - آفرسوسة -
  . قديم ويضم البلدة القديمة وتوسعها -١ً
  . حديث ويضم السكن المتصل والمنفصل -٢ً

ا سمح    على البلدة القدي/ ك/وبموجب التعديالت التي أصابت هذه المنطقة تم تطبيق نظام المنطقة     ا مم مة فيه
ا تساهم                       ا يجعله ة مم ة فرعي بفتح محالت تجارية وتعزيز الفعالية الخدمية فيها، ومن َثمَّ جعلها مراآز خدمي

  .في تخفيف الضغط عن المنطقة المرآزية من المدينة

  ) :ح( مناطق سكنية منطقة -٣-٤
  . اتها  التنظيمية التفصيلية المصدقةولقد أشار المخطط العام للمدينة إلى أنَّ هذه المناطق تبنى وفق مصور

  : وفي الواقع فإن هذه المصورات وبحسب مضمونها يمكن أن تقسم إلى قسمين 
ا بشكل واضح ولكل مقسم من                       اء وارتفاعاته المصورات التنظيمية الحديثة ويتم فيها تحديد آتل البن

ل األ  رة آت ان آثي ي أحي اين ف يم، وبحيث تتب م الناتجة عن التنظ م المقاس ى المقاس ة المسموحة عل بني
اورة دارس       . المتج ة وم ارة محلي ن تج ة م ا للمنطق ة آّله دمات الالزم ذه المصورات الخ ظ ه وتلح
  .وحدائق

ى      المصورات التنظيمية التي تتبع األسلوب القديم حيث يتم تحديد نسبة البناء وارتفاعه لكل  مقسم عل
ي األمر              ضوء األحكام الخاصة بنظام البناء والمتعلقة بالمن       ا المقسم المعن ع له طقة العمرانية التي يتب

ل              ابقة مث ة الس اطق العمراني ى المن اء عل ة القصور     : الذي استلزم اإلبق ة السكن األول   -منطق  - منطق
ة    كن الثاني ة الس ة   -منطق كن الثالث ة الس ة  - منطق اء القديم ة األحي ة ....  منطق ة تجاري .... منطق

اء العمول                ومن َثمَّ شرائط ا   ....... صناعية لبناء الخاصة بهذه المناطق وجرى تضمينها في نظام البن
  . ١٩٧٨ لعام ٣٥٠به الصادر بالقرار 
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  ) : ك( المناطق السكنية القديمة ٤-٤
القرار               ة المشمولة ب ة السكن الثاني ة  ومنطق اء القديم ة األحي ديًال عن منطق ة ب ذه المنطق  ٥١٠ولقد جاءت ه

اء الصادر ام البن واردتين بنظ م ال القرار رق ام ٩٧ ب ام ١٩٤٨ لع اء الصادر ع ام البن د عدل نظ  ١٩٧٨ ولق
المخطط                        ة الخاص ب اج الوجائب العمراني ان واردًا في منه ا آ ق عم المساحة المسموح ببنائها وعدد الطواب

ة                          اطق المكتظة في المدين ة السكانية في المن ة تخفيض الكثاف ل من إمكاني ا قل ة دمشق مم ل  (العام لمدين جب
دانقاسيو ة  ) ن والمي دًال من ثالث ة ب ق أربع دد الطواب ة حيث جعل ع ام للمدين داف المخطط الع ق أه وتحقي

  . في آل طابق من طوابق البناء % ١٦وارتفعت نسبة البناءبمقدار 
ر المقطع           اطق السكنية ك نتيجة تغي وي في معظم المن د حصل فعال  وبشكل عف ة ق إالَّ أنَّ انخفاض الكثاف

ذه       العرضي للسكان ف   ع ه ة موق كنية نظرا لمرآزي ة الس ي هذه المناطق وحلول الفعالية الخدمية مكان الفعالي
اروجة        دان وس اء المي ي أحي ي ف ي التراث يج العمران ل النس ع تآآ ك م ق ذل د تراف ة، وق ن المدين اطق م المن

  .والصالحية؛ األمر الذي يدفع إلى ضرورة تحديد الشرائح التاريخية الواجب دراستها تفصيليا

  ) : م( المدينة القديمة ضمن السور -٥-٤
ة             ولقد تضمن المخطط العام للمدينة والمخطط التنظيمي الخاص والتفصليلي للمدينة القديم
وبي                     دار الجن ذلك آشف الج ضمن السور آشف القلعة من الغرب والشمال والشرق، وآ

ا                ى قط ة ضمن السور إل عين حيث   للجامع األموي وتوسيع بعض الطرقات وتقسيم المدين
ه    ة في ة األثري م األبني ود معظ ة وج ك نتيج زًا وذل ا متمي مالي منه ي الش اع الغرب دُّ القط يع
ي                  اء ف ويشير منهاج الوجائب إلى وجوب مشارآة الدوائر االثرية في مشاهدة رخص البن

  . آال القطاعين
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  المناطق المعمورة الحالية والمناطق الخضراء: ٦الشكل 
  

إن المدين  الواقع ف ة    وب ة أثري رت منطق د اعتب ور ق ة ضمن الس ة (ة القديم تثناء منطق باس
ة م  ) الحريق رار رق اريخ /١٩٢بموجب الق ادر بت ة ١٦/٨/١٩٧٦آ الص ن وزارة الثقاف  ع

ام                        اء الصادر ع إن نظام البن مَّ ف ا، ومن َث واإلرشاد القومي، وشكلت لجنة خاصة لحمايته
لجدار الجنوبي للجامع األموي وإحداث      لم يتعرض لها علمًا بانه تم آشف القلعة وا         ١٩٧٨

  .ساحة أمام المدخل الغربي له بعد إزالة سوق المسكية في الثمانينيات 
بة نحو                       دد السكان بنس كنية وتراجع ع ر الس ة غي د توسعت الفعالي الفترة   % ٢٠هذا ولق ب

 آما هو الحال في المناطق   (نتيجة الموقع المرآزي للمدينة القديمة ضمن السور      ) ٩٤-٨١(
اطق المكتظة ) ك دودة من المن د أن آانت مع ا بع كانية فيه ة الس ا أدى لتخفيض الكثاف مم

  .سكانيًا

  : النتيجة -٥
ى آل محورمن محاور               دوره عل ام ب اق المخطط أو نجاحه في القي من خالل ما تقدم يمكن تلمس مدى إخف

ا ورد  البحث، وفي الحقيقة إنَّ اإلخفاق أو النجاح في مجال العمران ال يحصل ب            ين عشية وضحاها إذ إنَّه آم
ر   ١٩٨١في البحث فإن بعض الجوانب السلبية قد ظهرت وبشكل واضح بتعداد            ي الكبي  مثل التوسع العمران

ر للسكن المخالف            ة، واالنتشار الكبي ة من المدين لعدد من التجمعات السكانية الواقعة ضمن الغوطة والقريب
ى دوام اليقظة وإلى العمل           فيها، وطبعًا فإن ظهورها الفعلي سابق        دفع إل لهذا التاريخ األمر الذي يجب أن ي

ى الغوطة                ا يحقق المحافظة عل الدؤوب بإجراء التقويم المستمر للمخطط العام بدمشق وضواحيها معًا، وبم
ى                    ة عل وتنشيط العمران في مواقع مناسبة وإذا نظرنا إلى المخطط على أنه نتاج من نتاجات اإلدارات القائم
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ا ومستجداتها           ال ة تطوراته ة وفي مواآب ات العمراني ق المتطلب ا في تحقي ران وأداة من أدواته تخطيط والعم
ة إليجاد                    ة المتبع ي واآللي ومن الضروري من أجل ذلك تطوير الهياآل التنظيمية إلدارات التخطيط العمران

ا يمكن أن يوقف تآآل            العالقة التبادلية الالزمة بين المخططات االقليمية والمدينية بمستوياتها         ة وبم  المختلف
ه                   د يصل عدد السكان في ذي ق ة وال الغوطة أو يقلل منه نتيجة العمران المتسارع في الحزام المحيط بالمدين

م تتخذ اإلجراءات                 ٢٠٢٠نحو ثالثة ماليين بحلول عام        إذا بقي معدل النمو السكاني ثابتا في هذا الحزام ول
ل ا   ن تآآ د م ل الح ن أج ة م ة    الالزم يط التنمي ل تنش ن أج ة وم ن جه ا م ران فيه ارع العم ن تس ة وم لغوط

  .العمرانية في مواقع بديلة مناسبة من جهة ثانية

  :التوصيات العامة-٦
وإنَّ سرعة  ) ١٤(تنطلق من أنَّ األسباب والتوجهات التي تتحكم بتطور المدن تخضع إلى تغييرات مستمرة   

ل من مضاعفاته    اآتشاف الخلل أو القصور في المجريات الع       د  . مرانية يساعد آثيرًا على معالجته والتقلي فلق
ة دمشق    (أدى استمرار تبني مبدأ التوسع المحيطي لمعظم تجمعاتنا السكانية  في الماضي              ك مدين ) بما في ذل

ة          إلى تضخم هذه التجمعات، والتهام مساحات واسعة من المناطق الخضراء المحيطة بها وإلى زيادة مرآزي
ز ب ير          المرآ ث تش ة حي ة التحتي ق والبني ة المراف اع آلف ع ارتف ه وم عار في اع األس ع ارتف ق م كل متراف ش

ع من                    ة يرتف رد الواحد من الكلف ى    ١الدراسات المقارنة إلى أنَّ نصيب الف ع عدد        ٢٫٥ إل دما يرتف ضعفا عن
ون نسمة        ى ملي ون إل ة من نصف ملي اب الدراسات اال     ) ١٧(سكان المدين ك أيضا غي ة وساهم في ذل قليمي

  : والرؤية العمرانية الشاملة وعلى هذا األساس فإنَّ التوصيات المقترحة هي اآلتية
دأ التخطيط االقليمي الشامل للقطر من أجل              -١  ضرورة إيجاد التشريعات واألنظمة الالزمة  لألخذ بمب

ة والحضر                   ه الريفي ى صعيد محافظات القطر ومناطق ًا عل ر توازن ات سكانبة أآث ية، مع  إيجاد عالق
تقبًال     ا مس دافها وتطويره ق وبأه ة دمش ة لمدين ة االقليمي زام بالدراس رورة االلت ى ض د عل التأآي
باعتبارها تشكل اإلطار الدقيق إلعداد المخططات العامة للتجمعات آلها الواقعة ضمن االقليم بما في            

ق     يم دمش بة ضمن اقل ع مناس ي مواق ران ف يط العم ك تنش يا ( ذل ل قدس ا –مث ل  ا–قطن الضمير –لت
والتي يبلغ  (مع تحجيم التنمية العمرانية في التجمعات السكانية آلها الموجودة ضمن الغوطة            ) إلخ…

ا   انين تجمع و ثم ددها نح ات      ) ع اص التجمع كل خ ة وبش ة العام ا التنظيمي يع مخططاته دم توس وع
ًا عم ًا وشكلت حزام كانيًا مرتفع وًا س ي سجلت نم ة من دمشق والت كانية القريب ًا يحيط الس ًا نامي راني

  .بالمدينة من جهتيها الشرقية والجنوبية
ة للتجمعات                      -٢ ة دمشق وللمخططات العام ام لمدين ويم المستمر للمخطط الع  ضرورة األخذ بإجراء التق

ين      ة ب مولية والمتكامل رة الش ق النظ ل تحقي ن أج ك م ي، وذل ا االقليم ة ضمن نطاقه كانية الواقع الس
ا ويمكن                  المدينة ومحيطها وتطبيق     رة فيه ا والمدن الكبي هذا المبدأ على مدن مراآز المحافظات آّله

ة                             ادة آل عشر سنوات بمنزل ذي يجري ع ام ال داد الع ائج التع ار نت من أجل المساعدة على ذلك اعتب
  .محطات هامة في عملية التقويم الشامل 

ية        العمل على وضع المخططات المرحلية لتنفيذ المخططات العامة وبشكل مت          -٣ ع الخطط الخمس وافق م
ة                     ة العمراني اة والتنمي ا يحقق األهداف المتوخ ران، وبم للدولة وألجهزتها الفنية المعنية بشؤون العم

  .المتوازنة بين التجمعات المتجاورة والتي قد تتبع عدة محافظات
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