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  :إشكالية البحث

و كحالة دراسية إقليم محافظة حلب و الضغط الكبير قاليم السورية اختالل التوزع السكاني ضمن اال
االقتصادية   األنشطة  تركز معظم  بسبب  فيها على الخدمات العامة و البنية التحتية في المدينة األم

المحيطة بالمدن الكبرى   المناطق الريفية  إلى إهمال  بدوره أدى   االمر الذي  و االستثمارات فيها
  .ضمن إقليم المحافظة نفسهاستمرار استقطاب هذه المدن لسكان المناطق المحيطة و بالتالي 

  

 :سبب إختيار البحث 

 - التجارية  -الزراعية  -السكانية (مي و المكاني في توطين األنشطة عدم وجود البعد اإلقلي -1
  .في محافظة حلب) اإلدارية -التعليمية  -السياحية  - الصناعية 

 رتكازها على البعد القطاعياستراتيجية مكانية و كان اعتماد الخطط الخمسية السابقة على اعدم  - 2
  .ختالل في مؤشرات التوازناستثمارات على مختلف القطاعات مما أدى إلى و توزيع اال

  .توسيعها بصورة دوريةلتزام بالمخططات العمرانية التنظيمية و عدم اال - 3

  .األراضي من جراء الزحف العمراني تراجع التنمية الزراعية بسبب تقلص - 4

لف المناطق ضمن ضعف مستوى الخدمات و البنى التحتية في المدن الصغرى و الريف بين مخت - 5
  .إقليم محافظة حلب

ستثمارات و األموال في مدينة حلب أدى إلى تضخم سكاني كبير فيها  كونها مركز تمركز اال - 6
  .ستقطاب للسكان و خاصة من الريف المحيط األمر الذي يؤثر و يضعف الجوارا
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  :هدف البحث 

الخطط الخمسية السابقة و التي غياب البعد اإلقليمي و المكاني في الدراسات التخطيطية ضمن إن 
لى البعد القطاعي في توزيع االستثمارات و ليس البعد المكاني هو السبب الرئيسي وراء اعتمدت ع

من تقلص ضمن  المشاكل التي تعاني منها المدن الكبرى من تضخم و المدن الصغرى و الريف
مستقبلية للتطور العمراني إلقليم محافظة  ىاإلقليم ذاته باالضافة إلى أن البحث يهدف إلى وضع رؤ

  .حلب من خالل تحليل الواقع الراهن له

  

  :أهمية البحث

إبراز دور البعد المكاني للتخطيط اإلقليمي في تحديد حجم التحرك السكاني المطلوب من و إلى المدن 
من لحماية األراضي الزراعية   المدن  هذه ضمن أقاليم   األراضي تنظيم استعماالت  و في  الكبرى

الزحف العمراني إليها كذلك تسليط الضوء على أهمية الربط بين التخطيط اإلقليمي و العمراني لخلق 
  .بيئة عمرانية متوازنة و مستديمة ضمن األقاليم السورية

  

  :منهجية البحث 

المكاني و تأثيرها على جمع المعلومات النظرية عن استراتيجيات التخطيط العمراني و اإلقليمي  - 1
  .النمو و التطور العمراني للمدن الكبرى بشكل عام

التطرق لتجارب تطبيق التخطيط اإلقليمي في بعض أقاليم المدن الكبرى العربية و الغربية  - 2
  .باألسلوب الوصفي

  .دراسة الواقع الراهن لألقاليم السورية و تحديدا إلقليم محافظة حلب - 3

  .المعلومات السابقة تحليل و مقاطعة - 4

وضع بعض المقترحات و التوصيات العامة على مستوى األقاليم السورية و الخاصة على  - 5
  .مستوى محافظة حلب لرؤيا مستقبلية أفضل لواقع التطور العمراني فيها
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  :ملخص البحث

و تطورت دراسة التخطيط اإلقليمي , مفهوم التخطيط اإلقليمي بدأ بالظهور مواكباً للثورة الصناعية
لتأخذ شكل العلم الذي يتعامل مع مكونات اإلقليم و خصائصه المختلفة و منذ منتصف القرن العشرين 

و ثرواته الطبيعية ووضع خطة تنمية العالقات فيما بينها، فهو أسلوب عملي إلستغالل إمكانات اإلقليم 
  .إقتصادية إجتماعية لإلقليم و تنظيم تطور العمران باإلقليم

و أحجامها ) الحضرية و الريفية ( يتعرض التخطيط على مستوى اإلقليم لتوزيع التجمعات العمرانية 
ن و القرى و كذلك كما أن هذا التخطيط يعطي العالقة بين المدو توزيع السكان في اإلقليم، ووظائفها 

مة التجمعات السكنية في كل منها، و من هنا نجد أن العالقة يعطي إمكانية قدرة كل منها على خد
وثيقة بين التخطيط اإلقليمي و التخطيط الحضري، فالمدينة هي القطب األساسي في التنظيم اإلقليمي 

البد من توزيع ثقل المدن لة و لكي نضمن شبكة متكافئة من القيم الحضرية على جميع أجزاء الدو
على مساحة الدولة توزيعاً عادالً و هذا يعني شبكة من العواصم اإلقليمية الطبيعية من أحجام معقولة 

  .تشكل القواعد الحضارية ألقاليم الدولة المختلفة

أدى ربط اإلقليم بالعاصمة المركزية إلى عجزها عن إعالة بقية مدن اإلقليم كما فقدت هذه المدن 
قليم و المدينة اإلقليمية معاً في حاجة إقليمها إليها، كما فقدت القدرة على تقديم الخدمات و هكذا وقع اإل

المادي و الحضاري و ال فال المدينة قادرة على رفع مستوى اإلقليم لضعفها و عجزها حلقة مفرغة 
اإلقليم قادر على تقوية مدينته و بعثها نظراً لطاقاته البشرية و المادية التي تمتصها العاصمة 

قليمية و تنميتها و ا يؤدي إلى ضمور المدن اإلقليمية، و الحل اإلقليمي هو بعث المدن اإلممالمركزية 
  .من النمو، أي إعادة توزيع ثقل المدن و منعها من المزيدذلك بتثبيت أحجام المدن المتضخمة 

التطور العمراني و العالقات اإلقليمية  إلى المشاكل التخطيطية التي ال تنظمهذا البحث سوف يتعرض 
ستعراض بعض التجارب ا، باإلضافة إلى اإلقليم مع األقاليم األخرى و المكانية بين مختلف أجزاء

و كما سيتم بحث الوضع التخطيطي لمحافظة و مدينة حلب  العربية و العالمية في التخطيط اإلقليمي
إلى تطور إقليمي متوازن محاولة وضع مقترحات و توصيات للتعامل مع المشاكل القائمة للوصول 

  .للوصول إلى التنمية الصحيحةللشبكة العمرانية 
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  قوماتهمرتكزات التخطيط اإلقليمي و م: الباب األول - 1

 :التخطيط اإلقليمي و مفاهيمه: الفصل األول1 -1

  :مستويات التخطيط - 1- 1-1

و تمثل قمة الهرم التخطيط الدولي يليه التخطيط القومي ثم  للتخطيط عدة مستويات تتدرج هرمياً 
  ]2[.)العمراني ( التخطيط اإلقليمي و قاعدة الهرم التخطيط المحلي 

يمثل التخطيط على مستوى مجموعة دول ذات  :International Planningالتخطيط الدولي 
  ]2[.ادي و سياسيقتصاو يتصف هذا التخطيط بطابع غالبا تجمعها صفة الجوار مصالح مشتركة 

   :National Planningالتخطيط القومي 

التخطيط السياسة العامة للدولة في كافة المجاالت كما لمستوى األول في التخطيط و يحدد هذا وهو ا
للسكان بمعنى تنمية الثروات و الموارد باإلضافة جتماعية قتصادية و االيهدف إلى تحقيق التنمية اال

   .إلى التنمية البشرية أي يؤدي إلى زيادة الناتج القومي و زيادة دخل الفرد

لحضرية و القومية لتوزيع المجتمعات العمرانية اكما يوضح هذا المستوى من التخطيط السياسة 
ة أو فرعية و كذلك أحجامها و توزيعها ووظائفها و عالقتها ببعضها الريفية سواء كانت مركزي

  ]2[.البعض في شكل سياسة قومية شاملة

  : Regional Planning التخطيط اإلقليمي

التخطيط القومي الشامل و التخطيط و هو المستوى الثاني من التخطيط و هو همزة الوصل بين 
ستثمارات و مشروعات الخطة القومية في إطار المحددات و العمراني حيث يقوم بالتوزيع المكاني ال

لذلك فإن هذا المستوى من التخطيط يتعرض اإلمكانيات التي يمليها التخطيط العمراني المحلي 
ستعماالت األراضي ات العمرانية و كذلك بصورة أكثر تفصيال من التخطيط القومي لتوزيع التجمعا

الحالي و المستقبلي كما يتعرض لشبكة الطرق و النقل و المرور و الربط بين التجمعات العمرانية و 
  ]2[.بعضها البعض سواء داخل اإلقليم الواحد أو بين األقاليم المختلفة للدولة 
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لقرى و كذلك يعطي إمكانية قدرة كل منها التخطيط يعطي العالقة بين المدن و االنوع من كما أن هذا 
باإلضافة إلى تحديد المجتمعات و المراكز العمرانية على  نية في كل منهاكعلى خدمة التجمعات الس

  .صفحة اإلقليم و رتبها و أحجامها و أعدادها و توزيعها ووظائفها و عالقتها ببعضها البعض

و لكى  )Regions( ميزات خاصة تسمى أقاليم إن هذا التخطيط يقسم أرض الدولة إلى مناطق لها
معالجة التخطيطية المرتبطة بالسكان في إقليم ما يتطلب تقسيم هذا اإلقليم إلى أجزاء أصغر اليسهل 

و  )Sub-Sub-Region(  أو جزء أضغر من اإلقليم )Sub-Region( يطلق عليها جزء من اإلقليم
   .اإلقليمذلك لتسهيل معالجة المشاكل و توضيح معالم 

المباني و المنشآت زدحام اعلى مستوى الخدمات فيه مما يشكل  ؤئرعدد السكان في اإلقليم ي زيادةإن 
  ]6[.صغرأو للتغلب على ذلك يتم تقسيم اإلقليم إلى مناطق 

   : Urban Planning) العمراني ( التخطيط المحلي 

 أمكان قرية أيعد المستوى الثالث من التخطيط و يختص بمعالجة و تخطيط التجمع العمراني سواء 
نتفاعية و يربطها في فهو ينسق العناصر اال ]2[،و فيه يتم وضع المكونات المختلفة للمدينةمدينة 

هي العام و إطار نظم المدينة الحضرية أو الريفية حيث يتحدد من خالل هذا المستوى المخطط التوجي
تجاهات و مراحل النمو االذي على منهجه يتم تطوير العمران و لذلك يوضح هذا المخطط التوجيهي 

  ]6[.السكان لكل مرحلة من مراحل نموهاالمستقبلي و أحجام 

حتياجات مستجدة اجتماعية إلى حدوث تغيرات و بالتالي ظهور قتصادية و االو تؤدي التطورات اال
أو القرية على نحو متوافق مع هذه  الحاجة إلى التطور المستمر في كيان المدينةوجب على أساسها 

فبينما يحدد التخطيط اإلقليمي التجمعات العمرانية و المراكز على صفحة اإلقليم و رتبتها  .تجاهاتاال
تخطيطها بشكل مفصل و ربط ظائفها يقوم التخطيط العمراني بو توزيعها وو او أعدادها و أحجامه

يتحدد من  حيث لعناصر المحددة ذات المنفعة المشتركة في اإلقليم في إطار نظام المدينة أو القريةا
  :خالل ذلك المستوى التخطيطي العام و الذي على منهجه يتم تطوير العمران و ذلك بتحديد 

  .ستعماالت األراضيا - 1

  .الكثافات السكانية - 2

  .رتفاعات المبانيا - 3
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  .األرض بالمبانينسبة تغطية  - 4

  .تخطيط الموقع - 5

  .تصميم مشروعات البنية االساسية - 6

  .تصميم مشروعات الخدمة العامة - 7

  .مشروعات اإلسكان - 8

  .شبكات الطرق - 9

و حجم السكان فهو يربط المستقبلي و النمو تجاه التطور او بهذا يوضح التخطيط العمراني العام 
  ]6[.المنفعة العامة للسكانالمدينة بالبيئة و ذلك لتحقيق 

  

  :و أهميته أهداف التخطيط اإلقليمي - 1-1-2

التخطيط اإلقليمي وسيلة لتحقيق األهداف التنموية المطلوبة و ال يمكن تحقيق التخطيط اإلقليمي بدون 
 اًثانوي اًإقليم مأ تساع المجال المكاني سواء محلياًاكما تختلف هذه األهداف في ضوء  وضوح الهدف

ستجابة ضرورية لمتطلبات واقع معين بهدف خلق أفضل عملية للتطور في أي افهو  اًكبير اًأو إقليم
كما  مجال مكاني و ضمانا أكثر لمعالجة المشاكل السكانية خالل ذلك الواقع المحدد زمانيا و مكانيا

    ]1[.تختلف أهداف التخطيط اإلقليمي في األهمية من إقليم آلخر

إطاره العمراني الذي  ضمنستخدام كل إمكانيات اإلقليم ايهدف التخطيط اإلقليمي إلى تشغيل و 
قتصادية يساعده على تأدية دوره في المجتمع من خالل حصره لتلك اإلمكانيات بما يحقق الرفاهية اال

   ]1[.جتماعية للسكانو اال

  :ا يلي و بحسب واقع اإلقليم يمكن تحديد أهداف العمل التخطيطي بم

ذ يساعد تحقيق هذا الهدف على إ لتخطيط اإلقليميج اإلقليمي و هو من أهم األهداف ازيادة النات -
كما يساعد على رفع مستوى معيشة سكان اإلقليم و الحد من زيادة مساهمة اإلقليم في الناتج القومي 

   ]7.[التفاوت بين األقاليم
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باإلقليم و هذه الهدف يعتبر من أهم أهداف الكثير من تحقيق أكبر زيادة ممكنة في فرص العمل  -
ن توقف هجرة سكان األقاليم األخرى و ذلك بخلق أالفعالة  ةالخطط اإلقليمية و تتطلب السياسة اإلقليمي

   ]7[.فرص عمل كافية لتشغيل األيدي العاملة اإلقليمية 

حاليا كمشكالت النقل و المواصالت و الحد من المشاكل التي تعاني منها المراكز الحضرية الكبيرة  -
  .تلوث البيئة و الضغط السكاني

جتماعي بين أقاليم القطر كافة من قتصادي و االيساهم في خلق التوازن بين مستويات التقدم اال -
  .أجل تحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي

لى المدن عن طريق زيادة فرص إزالة الفوارق أو تخفيفها بين الريف و المدينة و تخفيف الهجرة إ -
  .للعمل كافية لتشغيل األيدي العاملة اإلقليمية داخل اإلقليم مع مراعاة إمكانيات كل إقليم

بما يحق التكامل  التوازن اإلنمائي على المستويين اإلقليمي و القومي و بين الريف و المدينة -
  .الوظيفي لكل منها

عمراني و إعادة تطويرهما و تأصيلهما وفقا للنظم و المحافظة على الموروث اإلنتاجي و ال -
جتماعية الجديدة أو التي ينشدها السكان في اإلقليم و لتؤدي دورها في قتصادية واالالعالقات اال

  ]8[.ضمان معالم السكان

و تطوير البيئة لتتماشى مع مطالب و  ستغاللهااالمحافظة على الموارد الطبيعية و تخطيط  -
  ]1[.حتياجات المجتمع ا

ك اإلمكانات تل انات اإلقليم بدون هدر أو تجميدو إمك لمختلف األنشطة المتوازنالتوزيع الجغرافي  -
بما يحقق إنتاجية أفضل للنشاطات المختلفة دون المساس بتوازن الحالة التخطيطية العامة لعالقة 

  .الوطنية الشاملةاإلقليم باألقاليم المجاورة أو العالقات اإلقليمية 

ستثمار الموارد ا –خطط الزراعة  –خطط التصنيع : قتصادي ستراتيجية للتطور االاوضع  -
  .الطبيعية

  .التطور الصحي و التعليمي: ماعي جتستراتيجية للتطور االاوضع  -

ستثمارات القطاعات المختلفة و العمل على تنمية اقتصادي و زمني بين اإجراء تنسيق جغرافي و  -
  .جتماعيااقتصاديا و اأقاليم القطر و الموازنة بين مستويات تطورها 
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قتصادية المساهمة الفعالة في تخطيط و تنفيذ المشاريع اال لعموم السكاناإلقليمي يتيح التخطيط  -
مصالح الفردية من خالل توحيدها في و بذلك يحقق دوره في ردم الهوة بين ال على مستويات اإلقليم

  ]1[.إطار عام يضمن مصالح الجميع

و الدفاعي للدول من خالل توزيع المشاريع تبرز أهمية التخطيط اإلقليمي في تحقيق األمن القومي 
من خالل عدم تكتل األنشطة في تجمع إقليمي واحد  قتصادية األخرىالصناعية و المشروعات اال

  ]9[.زماتوذلك لعدم استهدافها و محاصرتها وقت األ

قتصادية فيه و بين إطاره العمراني يساعده على تأدية كم أن الربط بين إمكانات اإلقليم و األماكن اال
يمكن تحقيقه من  نعكاسه على أوجه النشاط العمراني و على مدى مادوره في المجتمع و ذلك ال

  .جتماعيةقتصادية و االالسياسات الموضوعة في المجاالت اال

معتمدا على  و إحتياجاتها استقى من واقع المنطقة و ظروفها و مشاكلهيفالتخطيط السليم يجب أن 
باإلضافة إلى أجهزة تخطيط إقليمية تقوم هذه الدراسة و تتعامل مع واقع اإلقليم  الموارد و اإلمكانيات

  ]4[.طار الخطة القوميةإقليمية في لتحقيق التنمية اإل

قتصادية و لذلك ما تختلف المواقع و األماكن من حيث قدرتها على النمو و طبيعة مواردها اال غالباً
بينما بعضها اآلخر ينمو ببطء و لكن هذا اليعني ضرورة  اًفإنه من المالحظ نمو بعض األقاليم سريع

ستثمارات التي تخصصها الدولة و إنما يتضمن ناحيتين  على قدر كبير من مساواة كافة األقاليم باال
  :األهمية 

  .ختالل اإلقليمي و من ثم عالجه في إطار الخطة الوطنية في األجل القصيرتحديد طبيعة اال - 1

ستثمارات نحو المناطق ذات الطاقات اإلنتاجية الكامنة و بعث الروح اإلنتاجية في توجيه اال - 2
بعض المواقع أو األقاليم التي يتسم سكانها بطاقة إنتاجية كامنة و لم تستغل بعد و مثال ذلك سكان 

  .بعض المناطق النائية الذين ال يعملون سوى ساعات محددة و دون طاقتهم اإلنتاجية

  .مطلب التوازن اإلقليمي قضية وطنية يجب النظر إليها من خالل العنصر اإلنسانيمن هنا كان 

ن أختيار المواقع و األماكن أو األقاليم التي ترفع معدل النمو العام يجب او في كل الحاالت فعند 
  ]7[.عتبارات تحقيق التوازن اإلقليميتخضع ال
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  :مفاهيم عامة 3- 1-1

  :اإلقليم  -أ

 بخصائص وظيفيةأو   أو هيكلية متشابهة جغرافية  بخصائصاإلقليم هو الحيز أو المكان الذي يتميز 
  ]1[.جتماعية متشابهةاقتصادية و اأو يواجه مشاكل 

فاإلقليم بمفهومه الشامل هو  حيز مكاني  مترامي األطراف ذو حدود واضحة سواء كانت طبيعية أو "
كبير  من الخصائص  البيئية  و الطبيعية  المشتركة  كما يتواجد به من صنع البشر  يتوافر به  قدر  

مجموعات اجتماعية متجانسة و أنشطة اقتصادية متكاملة تسكن مجموعة من التجمعات العمرانية ذات 
  ]2".[األحجام المختلفة و تربطها مجموعة من العالقات المتبادلة

للوضع  دراساتالهدف من إيجاده و يتم نتيجة  قتصادي منه وو يتم تحديد اإلقليم حسب الهدف اال
  .الراهن كما يجب أن يكون لكل إقليم صفة مميزة

  :التخطيط اإلقليمي  -ب

لتخلص من لهو عملية مقصودة من السلطة مباشرة و تستهدف ما يسمى المكان التخطيط اإلقليمي 
 اًعملي اًيتضمن أسلوب ضمن بعد زماني و مكاني في آن واحد والتخطيطية و العمرانية الفوارق 

فهو عملية وضع هدف يتحقق بإسلوب ما خالل مدة  .ستغالل إمكانات اإلقليم و ثرواته الطبيعيةال
زمنية معينة في مكان ما و التغيرات السكانية و الديموغرافية يمكن أن تساعد على تحقيق الهدف 

  ]1[.منه

الشامل و التخطيط المحلي فهو يقوم هو همزة الوصل بين التخطيط القومي التخطيط اإلقليمي 
ستثمارات الخطة القومية في إطار المحددات و اإلمكانيات التي يمليها التخطيط بالتوزيع المكاني ال

و سكانها العمراني المحلي على نحو ال يتعارض مع القواعد السليمة التي تحقق للتجمعات العمرانية 
  ]2[.الحياة الصحية و المريحة و الكريمة
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  :التخطيط اإلقليمي المكاني -ت

يشمل التخطيط اإلقليمي عنصرين أساسيين هما التخطيط اإلقليمي االقتصادي الذي يعتمد على 
المعطيات و المؤشرات اإلحصائية و التخطيط اإلقليمي المكاني الذي يستخدم طرق التخطيط 

تختلف تقسيمات التخطيط اإلقليمي العمراني و يضع مخططات هيكلية لتنظيم أقاليم البالد المختلفة، و 
  .عن التقسيمات اإلدارية بأنها أشمل منها إذ يمكن أن تشمل إقليم معين أو البالد بأسرها

إن التخطيط اإلقليمي المكاني يدرس كل مساحة في اإلقليم أو البالد و يحدد االستعمال األمثل لها و 
قامة األنشطة  الصناعية أو السكنية أو غيرها يبدأ عادة بتحديد األراضي الصالحة للزراعة و يمنع إ

على هذه األراضي و ينطلق بعد ذلك ليحدد األماكن الصالحة لكل نوع من استعماالت هذه 
  ]3.[األراضي

التخطيط المكاني هو تخطيط متعدد الجوانب يهدف إلى تأمين تنمية سليمة لمساحات معينة من الدولة "
المشتركة و المصالح األساسية للدولة عامةً و هو أيضاً علم يتطرق آخذاً بعين اإلعتبار االرتباطات 

  ]2".[إلى تنظيم شامل لما يحتاجه اإلنسان

  :البعد المكاني -ج

األرض هي المظهر الفيزيائي المرئي  أنحيث  ،التخطيط المكاني يهتم باألرض على نطاق واسع
مناطق زراعية أو غابات إلى و معظم األراضي تم تحويلها من أراضي  الذي له خواص معينة

التجارة أو المواصالت أو أماكن  أو الصناعة أو للسكن اًرض لتصبح مكانعمرانية و قد تم أقلمة األ
البيئة المكانية التي تشكل األرض ككل ببالمنشأة التي عليها بل  أهمية األرض ليستللترفيه كما أن 

قة إقليم ذات كثافة سكانية قليلة، كما أن األرض كانت قريبة من مدينة كبيرة أو بعيدة في منط سواء
ستمالك أو يجب النظر إليها كجزء متداخل مع المجتمع بما فيها القوانين التنظيمية لحقوق اال

  ]34[.ستثماراال

إن تحديد نمط و تطوير استخدامات األراضي من ضرورات عملية التخطيط الذي يهدف إلى معرفة 
التوزيع الحالي و تقييمه فهو يعتبر محصلة النمو للنشاطات للمناطق فهي تمكن من دراسة العالقات 

جب أن هذا النمط من االستخدام ي. المختلفة بين هذه االستخدامات و بين وظائف السكان و حاجاتهم
يكون نقطة البداية في أي شكل من أشكال التنظيم و التخطيط للمستقبل، ففي كل مدينة تعرف جغرافياً 
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توظف تبعاً الختالف استخدامات األراضي و أنشطة ) مناطق وظيفية(مناطق محددة تسمى 
  ]   4.[السكان

  :التجمعات العمرانية -ح

و يعيش فيه السكان بغض النظر عن الحجم و أسلوب هو المكان الذي تتجمع فيه المساكن و المباني 
و تصنف التجمعات إلى حضرية و ريفية و تكَون هرماً قمته أعلى درجة في التجمعات . المعيشة

العمرانية و تعرف بمدينة اإلقليم حيث تكون ذات ثقل اقتصادي و خدمي كبير و تكون قاعدة الهرم 
  ]2.[مجموعة من التجمعات ذات الرتبة األقل

  :البعد اإلقليمي للتجمعات العمرانية -خ

يعرف الهيكل المكاني لإلقليم بأنه بعد مكاني لظواهر مختلفة سواء كانت صناعة، زراعة أو 
و هناك ستة أقسام رئيسة هي األساس للتقسيم ألكثر الهياكل المكانية لألقاليم و . مستوطنات بشرية

متاحة،  التوزيع المكاني لألنشطة السكانية، عامل المسافة،  درجة الوصول للمواقع بحيث تكون: هي
توطن النشاطات البشرية حسب مقاييس اقتصادية، هرمية توزيع النشاطات السكانية نتيجة العالقات 

إن نظرية المكان . فيما بينها و أخيراً توطن السكن و هو عنصر التركيز في هيكلية التقسيم لإلقليم
ي لإلقليم و هي تربط هي نموذج للهيكل المكان) Walter Christaller ( المركزي لوالتر كريستالر

المكان المركزي بأماكن بعيدة غير مطورة تكون عبارة عن تجمعات عمرانية تقدم خدمات للسكان 
و تأتي أهمية تحديد مساحة و حجم التجمع ضمن اإلقليم حسب كثافة موقع . لهذه المناطق

  ]35.[األنشطة

  :البعد المكاني للتجمعات العمرانية -د

التجمعات العمرانية في المناطق الحضرية تكَون المدينة و تعتمد من حيث التكوين على المسكن 
والصناعة والتجارة و السياحة كأساس للمعيشة و يتميز تخطيطها بالشوارع المتشعبة و المباني العامة 

ا على الزراعة الضخمة أما التجمعات العمرانية في المناطق الريفية تكَون القرية و نتيجة اعتماده
هذه التجمعات عبارة عن توزيع مكاني في . كأساس للمعيشة تتميز بإحاطتها بالمزارع الخضراء
على ) أي على نطاق بعد أصغر ضمن اإلقليم (التخطيط العمراني و النسق الناتج عن هذا التوزيع 

  وجيهي عام  لها مستوى التخطيط العمراني الذي ينسق العناصر االنتفاعية و يربطها ضمن مخطط ت

 )Master Plan  (وعلى منهجه يتم تطوير العمران.  
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هناك العديد من الدراسات التي تناقش التوزيع المكاني للتجمعات العمرانية في التخطيط العمراني 
والنسق الناتج عن هذا التوزيع و اتخذت هذه الدراسات اتجاهين مختلفين أحدهما وصفي استاتيكي 

فدراسات الوصف االستاتيكي ترتكز على وصف و تفهم للتدرج الهرمي . اميكيواآلخر تحليلي دين
للتجمعات العمرانية و يختص بذلك نظريات أنماط توزيع التجمعات العمرانية في اإلقليم أما دراسات 
التحليل الديناميكي اهتمت بالتغيرات في العالقات بين التجمعات في النسيج العمراني خالل الزمن أو 

  ]6.[التنمية مراحل

  :روابط التجمعات العمرانية في اإلقليم -ل

بمثابة الخيوط التي تربط بين التجمعات العمرانية في و تعد الروابط اإلقليمية تسمى روابط الحركة أو 
 العمرانية   للشبكة  فهي تحدد الهيكل األساسي . اإلقليم  لتشكل مجموعة  متصلة تسمى شبكة عمرانية

و  للشبكة تؤثر على الهيكل الداخلي للتجمعات العمرانية المكونة   كما نموها   تجاهاتاو   و حدودها
تؤثر بشكل مباشر على األنشطة  المتواجدة على طول هذه المحاور و مع زيادة  هذه الروابط  يزداد 

  .الترابط و التفاعل بين التجمعات العمرانية مما يؤدي إلى النمو االقتصادي لإلقليم

  :مجموعات و هي  أربعالروابط تتحدد في و هذه 

  .مثل مجاري األنهار و األودية: الروابط الطبيعية - 1

تصاالت و شبكات المياه و الصرف الصحي تضم شبكات الكهرباء و اال: روابط البنية األساسية - 2
  .في التجمعات العمرانية توضعهاو لها درجات مختلفة بحسب 

قتصادية باألسواق و المواد الخام و مراكز تتمثل الروابط اال: ماعيةجتقتصادية و االالروابط اال - 3
جتماعية فهي التبادل بين قتصادية لتنمية اإلقليم ، أما الروابط االستهالك و التوزيع ضمن الخطة االاال

  .جتماعيةالمجموعات المختلفة من صور الحياة اال

مل في األنشطة و الخدمات بين التجمعات يعتبر التكا: بط التكامل في األنشطة و الخدماتروا - 4
ستثمارات العمرانية المختلفة باإلقليم ضرورة إليجاد إطار يمكن من خالله إيجاد التوازن في توزيع اال

  ]2[.جتماعي و المعيشي للسكانستقرار االو األنشطة و الخدمات الذي يؤدي إلى اال

  

  



١٠ 
 

 

  :اإلقليميةستراتيجية التنمية ا -ن

االستراتيجية المتبعة لتصحيح االختالل في التوازن في النمو اإلقليمي و ذلك بوضع عدة أهداف هي 
  .يسعى لتحقيقها التخطيط القومي

و حسب الهدف من االستراتيجية، فإذا كان تحقيق العدالة و المساواة بين أقاليم الدولة فإن 
نشر الموارد و االستثمارات على معظم  االستراتيجية الواجب إتباعها هي استراتيجية االنتشار، أي
و إذا كان الهدف من اإلستراتيجية هو . مساحة الدولة من أجل تجنب الضياع الناتج عن التركيز

أما إذا كان الهدف هو . تحقيق الفعالية االقتصادية ، فإن االستراتيجية المتبعة هي استراتيجية التركيز
ستراتيجية المتبعة هي استراتيجية االنتشار بطريقة التركيز أو الوصول إلى العدالة و الفعالية فإن اال

استراتيجية أقطاب النمو التي يتم وفقها اختيار عدد محدد من المناطق التي تتوفر فيها إمكانات النمو 
االقتصادي بحيث يتم تحويلها إلى أقطاب نمو تقوم بنشر التنمية إلى المناطق المحيطة بها و لتحقيقها 

  ]5.[ك وجود المركزية في اإلدارة و البنية األساسيةيتطلب ذل

  :محاور التنمية -و

المواقع أنها على مية نمحاور التلتنظيم و تطوير التخطيط اإلقليمي  في سوريا/ 26/لقد عرف القانون
االمتدادات الشريطية التي تمتلك مقومات تنموية وتحتوي على البنى التحتية  و المستقبلية ذاتأالقائمة 
    ]50[.التي تربط بين المواقع العمرانية المركزية والمرافق

كز المدن و السكن، و العناصر التي تشكل هذه هي عبارة عن خطوط ممتدة من مرافمحاور التنمية 
توسيع و تطوير هذه المحاور هي الوسيلة  المحاور هي كل شيء يمكن رؤيته منها و يؤثر فيها، و

تمثل محاور التنمية العالقة بين خطوط النقل و استعماالت . ي فيهاالتي تؤثر على التغيير البيئ
األراضي المحيطة بها  كما  أن  لها  تأثير عميق على الشكل المكاني للتطوير العمراني 

  ]36.[اإلقليمي

  :ن من المحاور اهناك نوع

الكثافة ممتدة إلى محور تجاري و يشمل الطرق الرئيسة التي تمر ضمن المناطق السكنية عالية  - 1
  .كل المناطق العمرانية الجديدة كشرايين يمتد عليها أماكن العمل
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المحاور السياحية و هي نوع آخر مهم من محاور التنمية، حيث تؤمن نوع من الترفيه و يتم  - 2
  .تخطيطها وفق خصائص التضاريس في اإلقليم بحيث من الممكن أن تكون ممتدة لألماكن التاريخية

المحاور على الوظيفة التي سوف تؤديها و على طبيعة المجتمع الذي تتوضع فيه المحاور، كما تعتمد 
أن العدد و الحجم و الحالة الفيزيائية للطرق و خصوصا الهامة منها تتراوح في المفهوم بين مجتمع 

  ]36.[و آخر

  :الفوارق اإلقليمية  -ي

  .األقاليم مختلف  في توجد التي الحياة  نوعية و  المعيشة مستوى في ختالفاتاهي  اإلقليمية الفوارق

البطالة و الثاني هو نصيب  هو ألولالفوارق اإلقليمية اتحديد هناك مؤشران أساسيان يؤثران على 
الفرد من الدخل كما أن هناك عوامل أخرى تشير إلى التفاوت اإلقليمي كنوع الصناعات، نموها أو 

ممكن أن  االقتصادية التنمية أن البيئة كما ونوعية اإلسكان، يرومعاي المتعلمين تراجع نموها وعدد
  ]37[.اإلقليمية المساواة عدم إلى تؤدي
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  :تجاهات النمو العمراني أشكاله و أسبابها: الفصل الثاني -1-2

  :Urban Settlementالتجمع العمراني  - 1-2-1

ستقرار دائم و هو نواة لنشوء القرية أو المدينة حسب الموقع اهو بداية بحث اإلنسان عن مكان 
المالئم و القدرة على النمو و هو المكان الذي تتجمع فيه المساكن و المباني و يكون العامل األساسي 

جتماعية مثل طلب األمن رغبة الناس في تحقيق حاجاتهم و مطالبهم االو في تكوين التجمع العمراني 
  .تقرار و التنظيم السياسي و اإلداري و التبادل التجاري و الثقافي و الترفيهيسو األمان و اال

و تصنف التجمعات العمرانية إلى حضرية و  ريفية حسب المعايير المتبعة لكل دولة كما تكون هرم 
قمته هي أعلى درجة في التجمعات العمرانية الموجودة و غالبا ما تكون مدينة اإلقليم و القاعدة 

   ]2[.ة من التجمعات ذات الرتبة األقلمجموع

  :The Region of Urban Conurbationإقليم التجمع العمراني  - 1-2-2

علماء  من قبل ١٩٥٠مصطلح يستخدم منذ حوالي عام عتبارها تجمع عمراني ابمدينة ال إقليم
التي  المدينةظهير مدينة ولكن أيضا في لالمجال اإلداري لفي ليس فقط و هذا االقتصاد والمخططين 

 يأتي غالبية حيث) أو الحافة الريفية  ضاحيةال ( و منطقة الظهير .أكبر بكثيرمساحتها غالباً ما تكون 
  .نفسها في المدينة مينقيالسكان الم للعمل أكثر منمدينة الإلى منها السكان 

و من حيث تكوين المدينة تشمل على قسمين و هما المناطق المكشوفة و المناطق المبنية كما تشمل 
نتظامها و ترتيبها من وسط المدينة إلى أطرافها و هذه النطاقات إبقسميها نطاقات عريضة تختلف في 

  :هي 

   ]37[.قلب المدينة أو المنطقة المركزية  -

  . النطاق األوسط - 

النطاق الخارجي و يشار إليه على أنه الحافة الريفية للمدينة أو نطاق الضواحي و هو ظهير  -
  ). إقليمها ( المدينة 

  

  



١٣ 
 

 

  :Directions of Urban Growth إتجاهات النمو العمراني - 1-2-3

تعتبر الروابط اإلقليمية التي هي عناصر اإلتصال األساسية من شبكات الطرق و خطوط السكك 
دية ، بمثابة الخيوط التي تربط بين التجمعات العمرانية في الشبكة العمرانية لإلقليم فهي تحدد الحدي

  ]2[.تجاهات نموهاابشكل كبير الهيكل األسلسي للشبكة العمرانية و حدودها و 

  :هيهات نمو التجمعات العمرانية وتجاو هناك عدة نماذج ال

  : Radial Patternالنموذج اإلشعاعي  -1

يكون تخطيط التجمعات فيه بشكل وسطي يخرج منه شوارع إشعاعية و قد توجد شوارع دائرية و 
تقطعها لسرعة الخدمة و ربط أجزائها ببعضها أو قد توجد شوارع فرعية تخرج من الشوارع 

  .اإلشعاعية ، و تعتبرالمدينة النجمية أحد هذه النماذج و مثال على ذلك مدن القاهرة وواشنطن

  :Grid Patternالنموذج الشبكي  -2

يكون تخطيط هذا النوع من التجمعات العمرانية على شكل شبكة مستطيلة أو على شكل شبكة مثلثة  
أو شبكة منحنية و من أمثلتها التجمعات العمرانية الكوكبية حيث تتكون من تجمعات معتمدة على 

مدينة لوس أنجلوس في الواليات  بعضها في بعض خدماتها و حدودها غير واضحة المعالم مثل
المتحدة األميركية باإلضافة إلى المدينة المثالية التي خططها العالم األميركي فرانك لويد رايت و التي 

ساسيات تخطيطها على شبكة المساحات المتفرقة و هي مطبقة بشكل جزئي في مدن كثيرة من أبنى 
  .لمتحدةالعالم مثل مدينة العين في اإلمارات العربية ا

  :Linear Patternالنموذج الخطي  -3

في إسبانيا على يد المهندس المعماري سوريا ماتا و  ١٨٨٠نظرية التجمعات الخطية بدأت في عام  
يعتمد على شارع رئيسي بطول المدينة يتخلله السكن و المتاجر مثل مدينة اإلسكندرية بجمهورية 

  .بالبرازيلمصر العربية و كذلك مدينة برازيليا 
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  :Ring Pattern النموذج الحلقي -4

شكل التجمعات يأخذ شكل منحني حلقي مثل مدينة إيست النسنج في الواليات المتحدة األميركية و  
  .مدينة راند شتاد بهولندا

  : Satellite Patternالنموذج التابع  -5

الصغيرة تعتمد في خدماتها على  هذا النموذج عبارة عن مدينة كبيرة لها توابع من القرى و المدن
  ]9[.المدينة األم مثال على ذالك مدينة الغد للمخطط المعماري فكتور جرون

  :الشبكة العمرانية لإلقليم - 1-2-4

الشبكة العمرانية هي مجموعة متصلة ذات عالقات متبادلة من التجمعات العمرانية التي يمكن أن تمتد 
التجمعات العمرانية العنصر األساسي للشبكة العمرانية و هي عبارة عن لتغطي اإلقليم بأكمله و تمثل 

مجموعات تخطيطية برتب مختلفة و لكل مجموعة لها الخدمات المالئمة لوظيفتها و رتبتها في 
  .الشبكة

و من أهم أهداف التخطيط اإلقليمي تحقيق شبكة إقليمية للتجمعات العمرانية تتسم بالمرونة في الشكل 
حة و تكون اإلطار العام المحدد لألنشطة المتعددة باإلقليم كما يجب أن تؤدي هذه الشبكة إلى و المسا

  .تحقيق تنمية عمرانية متوازنة لإلقليم تمنع نمو أي تجمع على حساب اآلخر

  :و تتكون الشبكة العمرانية لإلقليم من 

  .مجموعة من التجمعات العمرانية - 1

  .ةمجموعة من الروابط اإلقليمي - 2

  .مناطق من األراضي البينية - 3

ة لكل شبكة و تختلف هذه العالقات من قات متبادلة تحدد المالمح الرئيسو ترتبط مكونات الشبكة بعال
  ]2[.إقليم آلخر حسب طبيعة اإلقليم و االنشطة الموجودة فيه
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  :ع التجمعات العمرانية في اإلقليمتوزي - 1-2-5

هرمي و نطاق كل رتبة من مداخل لتحديد التدرج ال ةلإلقليم على ثالثيقوم إعداد الشبكة العمرانية 
  .التجمعات العمرانية

المدخل العمراني يقوم على تحليل هندسي للوحدات التخطيطية من حيث المساحة و الشكل العام  - 1 
 و تأثرها بالعوامل الطبيعية المحيطة مع دراسة توزيع المساحات التابعة للتجمعات ذات الرتب

  .األعلى

  .جتماعي يصنف التجمعات تبعا لدرجة تحضر كل منها و رتبتهاالمدخل اال - 2

قتصادية و العالقات المتبادلة بينها و بناء على قتصادي يدرس نطاق توزيع األنشطة االالمدخل اال - 3
  .قتصادي للتجمعات العمرانية و رتبهاذلك يتم تحديد التدرج الهرمي اال

  :سس تتحدد بما يليأيتم تصنيف التجمعات العمرانية إلى ريف و حضر ضمن 

   : األساس الديموغرافي -1

  .يرتكز على مجموعة من العناصر و المتغيرات السكانية و هي الحجم السكاني و الكثافة السكانية

يختلف من دولة إلى أخرى و من إقليم آخر في نفس الدولة حيث ال يوجد حجم  :الحجم السكاني
  .سكاني معين حسب عدد السكان في كل دولة

و هي معيار مكمل للحجم السكاني في تحديد التصنيف للتجمعات العمرانية و بشكل  :الكثافة السكانية
  .ي الدول الصناعيةعام الكثافة السكانية في القرى في الدول النامية أكثر منها ف

و عيوب األساس الديموغرافي انه نتيجة لزيادة عدد سكان الريف الطبيعية عن الحد المدروس 
قتصادي و العمراني جتماعي و االيصعب تحويله إلى تجمع حضري ألن هذا األمر يغير الهيكل اال

  .  للتجمع

  :قتصادياألساس اال -2

بها التجمع العمراني فكلما تعددت الوظائف التي يقوم بها يعتمد هذا األساس على الوظيفة التي يقوم 
  .رتفعت رتبة التجمع العمرانياالتجمع كلما 



١٦ 
 

 

و تختلف هذه النسبة من دولة إلى اخرى مثل نسبة عدد المشتغلين بالزراعة يحدد كونه مدينة و 
إذا كان في مباني طبيعة ممارسة السكان ألعمالهم خارج الكتلة السكنية أو داخلها حيث يصنف مدينة 

  .بعكس المدينة التي تتعدد فيها الوظائف و إنتاج السلع و الخدمات اًمقفلة و القرية ال تنتج سلع

  :رياألساس اإلدا -3

تبعا لقوانين اإلدارة المحلية التي تحدد الصفة اإلدارية لكل تجمع يتم التصنيف و هو من أضعف أسس 
لتجمع إال أنه يصلح للدراسات المقارنة نظرا لوجود حدود التصنيف فهو بعيد عن الواقع العمراني ل

  .إدارية يمكن توقيعها على الخرائط

  :األساس التاريخي -4

من المدن تغير دورها عبر التاريخ فهذا  اًو هو يرتبط بنشأة المدينة و دورها في التاريخ و ألن كثير
هم في رصد التطور العمراني و األساس ليس له أهمية في تصنيف التجمعات العمرانية و لكنه م

  ]2[.تغيير رتبتها و تحديد العوامل المسببة لهذا التغيير

  :األساس الشكلي -5

و هو مرتبط بصورة التطور العمرانية للتجمع و هي تختلف بين الريف و الحضر في عدة جوانب 
ستعماالت المباني امثل شكل الطرق و الميادين و الكثافات المرورية و تواجد وسائل المواصالت و 

  .و احجامها و أشكالها إلى جانب تميز بعض المناطق بأنشطة معينة مثل المناطق التجارية و اإلدارية

تجاه نحو التحضر و إنحسار الزراعة كنشاط أساسي للسكان على المستوى القومي و العالمي مع اال
سكاني ظهرت أسس جديدة إلى جانب ستعمال الوسائل التقنية و النمو الابسبب تغير أساليب الحياة و 

قتصادي للتقييم و هذه المعايير القديمة تعتمد على معايير أدق و تعتبر تطوير لألساس الشكلي و اال
  :هي 

  : الكتلة العمرانية -6

ستثمار ستثمار و كثافة البناء كما أن عامل االو تحددها ثالثة معايير و هي المساحة و عامل اال
دن الصغيرة عنها في القرى قل في المأيتناسب طردا مع مساحة الكتلة العمرانية و كتلة البناء تكون 

  .ةالرئيس
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  :الصورة العمرانية -7

  :و ذلك ومن خالل المعايير التاليةو حضري كما تحدد رتبته أتحدد نوعية التجمع سواء كان ريفي  

  :و تشمل ثالثة مجموعات :ستعماالت األراضيا - 1

ستعماالت السكن كلما مال اسكن عادي و مختلط حيث كلما انخفضت نسبة : ستعماالت السكنية اال -
  .المجتمع نحو التحضر و زادت رتبته

و تضم التجاري ، اإلداري ، و الحرف و الصناعة  التي يقوم بها سكان : قتصادية ستعماالت االاال -
  .دة هذه المجموعة تزيد نسبة التحضر و ترتفع رتبتهالتجمع العمراني و بزيا

جتماعية ، إدارية او تضم الخدمات الدينية ، الصحية ، التعليمية ، الثقافية ، : ستعماالت الخدمية اال -
  .زدياد هذه الخدمات يميل المجتمع إلى التحضر و تزيد رتبتهاو أمنية و ب

  :رتفاعات المبانيا - 2

  .رتفاعات المباني و األبراج العالية توجد فقط في المدنارتفاع درجة تحضر المجتمع تزداد اب 

رتفاع بشكل عام نسبة المباني الجيدة أعلى بالمدن منها بالريف و ذلك ال: حالة المباني و مواد البناء  
  .قتصاديالمستوى اال

  :الخدمات - 3

حضر حيث يرتبط مع التدرج العمراني من تعتبر الخدمات من أهم أسس التصنيف إلى ريف و  
  .حيث نوعية الوظائف التي تقوم بها الخدمة

  :البنية األساسية - 4

  .لدرجة عمران التجمع في البلدان النامية يكون حجم و جودة و فعالية تلك المرافق تختلف تبعاً 

رتبة قرية إلى درجة و قد تحدث عناصر البنية األساسية تغيير في درجة التجمع حيث يمكن أن ترتفع 
تصاالت يؤدي الحضر بسبب طريق إقليمي أو خط سكة حديد ، كما أن شبكات الكهرباء و اال

  .قتصادي نتيجة تواجدها إلى نمو المجتمع العمراني و إرتفاع رتبتهزدهارها االا
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  :قتصاديةاألنشطة اال - 5

ر درجة التجمع يتغير هيكل و هي عبارة عن الوظائف التي يقوم بها التجمع العمراني و بتغيي 
  ]2[.قتصادية لسكان التجمعاألنشطة اال

  

  :أسباب النمو العمراني - 2-6-١

 اًوثيق اًيعتبر النمو العمراني و الحضري من أهم ظواهر مجتمعات الدول النامية و هي ترتبط إرتباط
إنتاج و توزيع  جتماعية في هذه المجتمعات النها كانت تخدم كمراكزقتصادية و االبالتغيرات اال

  .السلع

وسط كانت النسبة لغالبية السكان من المجتمع القروي حتى المدن القديمة في الشرق األ و تاريخياً
و هذه المجتمعات بشكل عام . النصف الثاني من القرن العشرين حيث تغير التوزيع المكاني للسكان

مما ولد مشاكل عمرانية كثيرة  قتصادياًامكونة من مجتمع منفتح باإلضافة إلى مجتمع آخر معزول 
تناقضات من فقر من جهة و إعادة إعمار من جهة ثانية ، فالهجرة و الزيادة السريعة لعدد السكان و

رتفاع الكثافات السكانية و النقص الحاد بالمساكن لعدم قدرة التطور اساهمت بوالدة العشوائيات و 
 .العمراني على مالحقة هذا النمو

ختلفت معالم التدرج الهرمي في توزيع المناطق السكنية من انتيجة التطور العمراني أن و كانت 
المجاورات الصغرى إلى األحياء كما اختفت المراكز المتدرجة من فرعية أو ثانوية أو مراكز أحياء 

رق أو مراكز المدينة أو المراكز اإلقليمية و بالتالي إختفى التدرج الهرمي في تخطيط شبكات الط
المواصالت و بالتالي إنعدم التدرج في سائر الخدمات التعليمية و الصحية و الترفيهية و كانت و

  .النتيجة أن فقدت المدن توازنها و تركيبها

أدى فقدان هذا التوازن إلى عدم كفاءة البنى التحتية و أثر على تحول بيئة المدن و الشكل العام  
ة و األراضي المحيطة أيضا مما يشمل التأثير البيئي على لألراضي ليس فقط في المناطق المبني

كما أن السكان و البيئة و المصادر الطبيعية بناء ) إقليم المدن ( اإلقليم الذي يحيط بالتوسع العمراني 
  :ثر بالعوامل التالية أعلى مناطق واسعة من اإلقليم تت
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م بنقل مواد من االراضي و تغيير مسار تساع المناطق المبنية و تغيير و تشكيل األراضي يساها - 1
  .أقنية المياه و مصادر المياه

متطلبات المدينة من مشاريع و سكن و مؤسسات مما يؤثر على األراضي الزراعية ، هدر المياه  - 2
  .و النظام الحيوي بأكمله

محيط بها مما يؤدي نتقالها إلى اإلقليم الاالنفايات الصلبة ، السائلة و تلوث الهواء ضمن المدينة و  - 3
  .إلى تدهور بيئي بسبب عدم معالجة النواتج المضرة من تطور العمران

حتقان بسبب اهذا التطور يؤدي إلى زيادة عدد مستخدمي المواصالت مما يؤدي إلى حصول  - 4
  .الزحام باإلضافة إلى التلوث و بالتالي عدم كفاءة المحاور

السكان يعني المزيد من األراضي لألنشطة العمرانية قتصادي و زيادة عدد تساع النشاط االاإن 
المختلفة باإلضافة إلى مشاكل في اإلسكان و ما تخلفه من السكن العشوائي و انخفاض نوعية الحياة و 

قتصادية في الريف و زدحام كلها تنجم  بسبب قلة الفرص االمشكلة تلوث البيئة و المواصالت و اال
  ]43[ .مدراسة المدن بمعزل عن اإلقلي
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خطط التطوير  والشامل  العالقة المتبادلة بين التخطيط اإلقليمي: لثالثاالفصل  - 1-3

  :العمراني

بينهما  إلى صراع  أدى   بالخدمات له  مادياً  الحكومات بدعم   و ذلك  عن الريف  إن تميز المدينة
 فهذه  .القرية  تخسره  المدينة  تكسبه  فما  و التقدم  بين المدينة  فاصل  حد  المدينة  إقليم  أصبحو

بالمدينة مترابطة و حلها   الريف  التي تربط  موحد ألن المشاكل إلى تخطيط عمراني  العالقة تحتاج
و ما يصاحب هذا النمو   بالنمو السريع للمدن تتعلق  هذه المشاكل   و أولى. يحقق االنسجام اإلقليمي

   .من مشكالت إسكان و مواصالت هما يتبعو من ظواهر 

العمراني  التوسع   تصميم  و تغفل التركيز على نفسها   تركز على الخطة  لإلقليم  كثير من الخطط
سلبي على   بشكل  ينعكس مما   تجاهات العصر الحالياو متطلبات   التجمع  هذا ضمن  يالسكانو

  الخطة

يشمل التخطيط اإلقليمي في المجال العمراني على تخطيط و تنمية الريف و عالقته أن  وجبلذا 
ستصالح استقرار ريفية في مناطق ابمراكز العمران المجاورة و قد يشمل على إقامة مراكز 

  .راضي الجديدة أو تنمية و رفع مستوى مراكز عمرانية ريفية قائمةاأل

  

  :مو السكاني السريع للدول الناميةالن طرق التطبيق و المعالجة لمشاكل - 1- 1-3

بلداناً ذات  لسكانها بالنسبة التصنيع من عالية درجة تحقق لم التي عامة بصورة النامية البلدان تعتبر
  ]51[.مستوى منخفض في المعيشة

ستفادت بعض هذه ا بعد أنبمبدأ التخطيط  تعملخذت أ وقتصادها و مجتمعها ابدأت في تطوير  وقد
  ]10[.تجارب الدول المتقدمة التي سبقتها في هذا المجالالدول من 

  :قد أدى ذلك إلى عدد من المشاكل السكانية التي تتمثل فيو 

نعكاسها على مستوى الخدمات ا ستيعاب هذه الزيادة وازيادة معدالت النمو السكاني مع صعوبة  -
  .رتفاع مستوى الجريمةاخالق و من مشكالت إسكان و مواصالت و تدني مستوى األ هما يتبعو

  .مية و البطالةنتشار األاسوء توزيع السكان و  -



٢١ 
 

 

  .راضي الزراعية و قلة مصادر المياهمحدودية األ -

  ]9[.الهجرة الداخلية و خاصة من المناطق الريفية المتخلفة إلى المناطق الحضرية -

  :نقاط و تشمل صعوبة تطبيق التخطيط اإلقليمي في الدول النامية على ثالث 

  . الفهم لعملية التطوير محدود النظرية - 1

  . بدائي قتصادي القومي نسبياًاألسلوب المتبع للتخطيط اال - 2

  . فهم عالقة اإلقليم بالتطوير اإلقليمي و التطوير القومي - 3

  و هذا سوف يعني ترك العمل بهذا المجال حتى يصبح هناك تطور في المجاالت األخرى 

اإلقليمي بالتخطيط القومي في الدول النامية بسبب طبيعة عملية التنمية و في  و يجب دمج التخطيط
  .بعض الحاالت ضمن سياقها المكاني

نخفاض مستوى انخفاض مستوى الدخل و اهمها مشكلة أو تواجه هذه الدول مشاكل عديدة و لعل 
  .نخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومياالمعيشة و 

زيادة كبيرة في معدالت النمو السكاني بحيث تفوق هذه الزيادة  يضاًألدول و تواجه أغلب هذه ا
قتصادي و التطور في الخدمات ، مما يعيق التنمية و يؤثر على مستوى اإلنتاج في معدالت النمو اال

قتصاد القومي ، فالغرض من التخطيط في الدول النامية هو حل المشاكل الناجمة عن قطاعات اال
  ]38[.انية مع مراعاة ظروف هذه الدولالزيادة السك

كثير من الدول النامية تلجأ الى محاولة تطوير صناعاتها التحويلية مع إهمال خطط التنمية في 
القطاعين الزراعي و الرعوي و بالتالي يكون مصير هذه الخطط الفشل و يتوجب وجود تخطيط 

جتماعي و تركز المشاريع في اال قتصادي ومركزي و إقليمي في هذه الدول لتحقيق التطور اال
  .المناطق المناسبة لتحقيق المنفعة منها

فالتخطيط اإلقليمي وسيلة لتحقيق النمو المتوازن ألن من أهدافه الحد من المشاكل التي تعاني منها  
  ]10[.المراكز الحضرية الكبيرة و هي الضغط السكاني و رفع مستوى معيشة السكان
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  :ختالل التوازن السكانياللحد من  اإلقليمي المكانيالتخطيط  - 2- 1-3

التخطيط المكاني هو تخطيط متعدد الجوانب يهدف إلى تأمين تنمية سليمة لمساحات معينة من الدولة "
يتطرق  و هو أيضاً علم   رتباطات المشتركة و المصالح األساسية للدولة عامةًعتبار االآخذاً بعين اال

  ]11[".يحتاجه اإلنسانإلى تنظيم شامل لما 

و تخطيط الريف و ينتهي بالتخطيط القومي الشامل فهو   يرتكز التخطيط المكاني على تخطيط المدن
و التوزيع العادل   تحسين اإلنتاج  بهدف يستند على دراسة شاملة تشمل تحديد استعماالت األراضي 

  .  للتجمعات العمرانية و تأمين الموارد المائية

و نتج عنه تركز كبير للسكان و االستثمارات في سوريا أدى إلى الحالي إن اتجاه النمو السكاني 
تأثيرات اقتصادية و اجتماعية و بيئية في أجزاء محددة من الدولة امتدت على طول المحور الشمالي 

بفضلها  كما يعاني الجزء الشمالي الشرقي من تأثيرات مناخية تحولت. الجنوبي بين دمشق و حلب
المنطقة بين الجزئين الشرقي و الغربي  كما أن ولدت هجرة داخليةكما إلى منطقة متدهورة اجتماعياً 

  .التي تشكل البادية غير مستغلة بشكل فعلي و

و أدت كل هذه العوامل إلى نمو عمراني غير متوازن حيث انتشرت المدن على كافة محاور الطرق  
باالضافة إلى التعدي على األراضي الزراعية و المناطق الطبيعية  تميز وظيفيبكل االتجاهات دون 

و يظهر الشكل التالي خارطة اختالل التوزع السكاني و التنموي في سوريا حسب دراسة  .و التراثية
  )1‐1الشكل(]في سوريا هيئة التخطيط اإلقليميدراسة اإلطار الوطني لمسودة [.هيئة التخطيط اإلقليمي
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المصدر هيئة  - التوزع السكاني و االتجاهات السائدة للنمو العمراني في سوريا) 1‐1(الشكل 

  ]12[ )2011مسودة دراسة اإلطار الوطني (  التخطيط اإلقليمي في سوريا

 هذا االختالل المكانياعتمدت هيئة التخطيط اإلقليمي على مجموعة أهداف استراتيجية لتصحيح 
  :تجمل بما يلي

  .القتصادية و االجتماعية الثقافيةتحديد االقاليم التخطيطية التي تعكس الخصائص الفيزيائة و ا – 1

  .وضع شبكة من محاور التنمية تعيد التوازن المكاني للنمو -2

  .توجيه النمو االقتصادي و الحركة العمرانية باتجاه الشرق -3

  .اقتصاد اإلقليم الشمالي الشرقي باالعتماد على الثروة المعدنية و السياحية و التجارةتنويع  -4

تحديد أقطاب للتنمية و مناطق تنموية واعدة على طول محاور التنمية تأخذ بعين االعتبار التحقيق  -5
رو و ذلك من خالل إبراز التجمعات العمرانية التي تلعب د المكاني لخطط الوزارات المختلفة

  .استقطاب تنموي و سكاني

  

االتجاهات السائدة للنمو 

  العمراني
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  .ضمان توفير الموارد المائية لمناطق التنمية الجديدة -6

  .فسح المجال أمام الكثير من الفرص التنموية في األقطاب الرئيسية و الثانوية -7

  .تفعيل دور تدمر كنواة أساسية للنشاط االقتصادي في البادية -8

  .عي المتميز و المتوزع على شتى األقاليمحماية و تنمية التراث الثقافي و الطبي -9

  ]12[.حماية االراضي الزراعية و الموارد المائية و ذلك بتوجيه التنمية بعيداً عنها -10

  

بتنفيذ االستراتيجيات السابقة تتحدد اتجاهات النمو العمراني باالعتماد على محاور التنمية الرئيسية و 
سورية و يوفر أسس مكانية للتنمية المتوازنة بين مختلف أقاليم الثانوية مما يعيد التوازن للخارطة ال

  )1‐2الشكل( ]في سوريا هيئة التخطيط اإلقليميمسودة دراسة اإلطار الوطني ل[.سوريا

  

  

  هيئة التخطيط اإلقليمي سورياالمصدر  –التوجهات التنموية الجديدة لألقطاب السورية ) 1‐2(الشكل

  ]12[ )2011مسودة دراسة اإلطار الوطني ( 

التوجهات التنموية الجديدة 

  لألقطاب السورية
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  : لتخفيف الضغط عن المدن الرئيسةأهمية تخطيط إقليم المدينة  - 3- 1-3

المدن الصغيرة حولها و تنفصل عنها بمناطق فارغة  المدينة تتكون من عدد من المراكز الحضرية أو
  ]13[.الداخل نحو االطراف اإلقليميةخالية من السكان و تتدرج الكثافة من 

ال يقتصر تخطيط المدينة على تخطيط المنطقة المبنية من المدينة بل يمتد ليشمل اإلقليم الذي تقع فيه 
  Regional Town Planningالمدينة و يعرف بالتخطيط اإلقليمي للمدن 

ة عليها حيث أن اهمية المدينة فالمدينة ترتبط في عوامل قيامها و نموها بالمناطق المحيطة و المعتمد
  ]14[.من أهمية موقعها بالنسبة لإلقليم و األقاليم المجاورة لها و من أهمية ظهيرها

و يقوم إقليم المدينة على أساس الترابط و التفاعل بين المدينة ذاتها و ما حولها حيث أن كثيراً من 
و أهمل بالتالي ذلك النطاق المحيط بها المدن عملت لها مخططات مستقلة عن أقاليمها كوحدة منفصلة 

و الذي تتاثر به و يتأثر بها من خالل ما يضم من أنشطة و تجمعات عمرانية تشكل نسيج المدينة و 
  ]15[.التي غالباً ما تكون المدينة األم في إقليمها

ة و هي التسويق و المرور العابر و اإلدارة ة جوانب رئيستختلف أسس تحديد إقليم المدينة على ثالث
حد هذه الجوانب لتحديد اإلقليم الوظيفي و ذلك بطريقة إحصائية كما أن تفاعل هذه أختيار او يمكن 

هو الذي يعطي اإلقليم خصائصه و عالقته المكانية كما أن حركة الناس بين  الجوانب الثالثة معاً
هذا اإلقليم بخصائص معينة و التي على أساسها يمكن تحديده أرجاء اإلقليم و مركزه هي التي تميز 

  .نتقال معينة و يتم حصرها برسم حدود مجال الحركةاستعمال السكان لوسائط اعبر 

تحديد إقليم المدينة على هذه النحو يبرز العالقة المباشرة بين المدينة و الريف المحيط بها كعالقة 
اإلدارية التي تحددها و تفصل بينها و من خالل ذلك يتم تحديد إتصال و ترابط تختلف عن التقسيمات 

متداد المدينة و تعديها على األراضي الزراعية المجاورة و حركة عمال المدينة االمشاكل الناجمة عن 
الذين يعملون فيها و يسكنون الريف المجاور، و هذه التغطية إلقليم المدينة الوظيفي توضح التركيب 

ز السكان في بعض المناطق و التخلخل في المناطق األخرى حيث يالنقص من ترك الحضري و أوجه
  .ال يوجد تخديم مركزي حضاري للخدمات مما يسبب العزلة لهذه المناطق

ستغالل المصادر او مجموعة من المشاكل مثل أحد أكما يمكن تحديد إقليم المدينة بناء على أبعاد 
بات و األراضي الرعوية و مصادر الطاقة و المواصالت و هذا راضي الزراعية و الغاالمائية و األ
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يعني أن اإلقليم هو عبارة عن مجال حركة و نشاط و المطلوب هو ضبط الحركة و تنظيمها 
  ]14[.اًجيد الًستغالاستغالل الموارد اإلقليمية ال

 والتر إيساردقتصادي األمريكي حسب نظرية المكان المركزي لالتتوضح العالقة بين المدينة وإقليمها 
)Walter Isard ( أن السكان يجتمعون حول المدينة حيث بناء على الدراسات العلمية و النظرية

المركزية و يقل عددهم كلما إبتعدنا عن المدينة المركزية بإتجاه المدن المحيطة بالمدينة و التي تسمى 
عيدة و تزداد في المدن القريبة من المدينة المركزية المدن المساعدة كما أن الكثافة تقل في المدن الب

أي انه كلما زاد حجم المدينة زادت الكثافة السكانية كما أنها تتناسب مع حجم المكان المركزي و 
يظهر عدد من المدن و المراكز كلما إبتعدنا عن المكان المركزي للمدينة إلى أن يستقطب حوله كثافة 

  .  سكانية عالية

تؤثر على التوسع العالقة بين المدينة و اإلقليم في تنظيم و توجيه  تقنيات مستعملة حالياً هناك عدة
  :العمراني ومن هذه التقنيات

  .خطة عامة إلقليم المدينة - 1

  .سياسات التطور العمراني - 2

  .برنامج خدمات عامة لمنطقة المدينة اإلقليمية - 3

  .مشاركة مجتمع المدينة اإلقليمية - 4

ستخدام تقنيات تقسيم األراضي و امكن أن يفشل التخطيط و يتم ذلك بيفكرة خطة عامة لإلقليم فبدون 
و بالتأكيد . ند إليها هذه الدراسةتستعماالت و ذلك بدون تحديد خطة تستجزئتها إلى مناطق لتحديد اال

الخطة التقليدية للدراسة مكونة من خرائط عالقات مكانية و الطريقة الحديثة للدراسة تتضمن دراسة 
من الخطط تركز على الخطة نفسها و تغفل التركيز على  اًو مع ذلك فإن كثير ستعماالت أراضٍا

تجاهات العصر الحالي مما ينعكس او متطلبات ضمن هذا التجمع  يتصميم التوسع العمراني و السكان
  ]39[.بشكل سلبي على الخطة

بشكل المدن متداد العمراني بشكل عام تنمو ستعمال األراضي ووسائل التحكم باالافي غياب دراسة 
غير مدروس على امتداد مناطق السكن و المؤسسات و مواقع فعاليات قطاع الخدمات و هذا النمو 

   .تأثير على على إقليم المدينة المباشر لهعليه غير مسيطر 
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كثافة من األراضي غير متجانسة و مختلطة و من  قطعمدروس للمدينة ينتج عنه الالتوسع غير إن  
غير مستثمرة من أجل المضاربة عليها وذلك من قبل أعمال غير نظامية  و أعمال و أراضٍ مركزة

مما ينتج عنه توسع عمراني غير مترابط و في بعض  ستثمار العقارياالمن مالك األراضي و 
في كثير من الدول تمتد على إقليم المدينة الكثير من العشوائيات و التي من الممكن أن و األحيان 

  ]40[.تكون متوضعة في وجه توسع عمراني للمدينة

و إذا  اًيس ريفيو توسع الضواحي أو حتى لأال يمكن وصفه بعمراني متداد أو االالتوسع  اهذكما أن 
مدينة مركزية متصلة بغيرها من المدن الصغيرة و  "نها مركز متروبولي أتم تصميم المدينة على 

فإن معظم هذا اإلقليم المباشر سوف يدمج مع حدود المدينة  ]6"[يزيد عدد سكانها عن مليون شخص 
راضي الزراعية و ذلك بشرائها من قبل هذه المنطقة تنخفض أو تختفي األ المركز، كما أن ضمن

من جراء  المالي الكبير نظراً للعائدستعمال عمراني اناس أو شركات و ذلك بتوقع تحويلها إلى أ
   ]40[.توسع المناطق المبنية و المواصالت

  

  :تنمية إقليم المدينة - 4- 1-3

 و تجارياً عمرانية كبيرة صناعياًإقليم المدينة أو قلب اإلقليم أو أقطاب التنمية عبارة عن مراكز 
  ]39[.قتصاديو التي تشكل مع بعضها مع إقليم التأثير المباشر إمكانيات عالية من التوسع اال إدارياًو

نتاج للمراكز و إقليم المدينة مما جعل لهذه المراكز هذه المراكز العمرانية تطورت من خالل زيادة اإل
قتصاد اإلقليم و اوظيفة أخرى هي أقطاب النمو و التي تركز على تأثير هذه المراكز بناء على 

ى أساسه سوف يتم علالذي ستغالل الموارد االتطوير المكاني، و في المراحل اآلولى للتطور اإلقليمي 
  ]41[.قررها النشاطات المتزايدة في اإلقليمالتي ت التطور و التنميةقياس 

و تغيير أساليب معيشة ضمن اإلقليم إن تحديد اتجاهات نمو المدينة تبرز االتجاه العام لتطور وظائفها 
و تحديد اتجاهات النمو في المستقبل مما المجتمع فيها مما يفيد بإلقاء الضوء على مشاكلها الراهنة 

العلمي للسكان و انتقال الحرف تجاه حواف المدينة أو انتقال مساكن  يرافقها من تغيير حسب التقدم
ئص إقليم المدينة و النشاطات التي لذلك وجب تبين خصا. األثرياء من داخل المدينة إلى الضواحي

و حسب كثافة االستعمال تكون هناك حاجة للمدينة من تجري عليها و التي هي وظائف المدينة 
 ]14.[في المستقبل المنتظر لوظائفهااألراضي لتقابل النمو 
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 أجلها و مدى جاذبية هذه المناطق لمناطق العمرانية تؤثر في الغاية التي أنشأت منتصميم هذه اإن 
 إقليم المدينةفي لتجمعات العمرانية اعدم تلبيتها لحاجات المدينة ولهذه للسكان و األنشطة كما أن 

الجيد لطرق تحرك المشاة منها ألنها تفتقر للتخطيط و الغاية تعاني من تقصير بالوظيفة للهدف يجعلها 
ه المنطقة ككيان مستقل و كإقليم تخطيط هذ إن .و تنظيم فقير للفعاليات و اتصال ضعيف مع المناطق

و لذلك وجب اعتبار المدينة و ما حولها وحدة  لمدينة عبارة عن وظيفة مزدوجة لسكان المنطقتينل
  ]35[.جب النظر إليها كوحدة تخطيطيةاقتصادية و اجتماعية ي

  

  :و إلى المراكز العمرانية الريفيةصغر نشر التنمية إلى المدن األ - 1-3-5

قتصاد اإلقليمي التي قد تتسبب في منع اال في بناء أو هيكلية اإلقليمكلمة تنمية تعني إزالة المعوقات "
بطريقة مرضية حتى يصل اإلقليم إلى مرحلة ستخدام هذه القدرات امن إظهار قدراته الكامنة أو تعني 
   ]4[".قتصاد القومي في تكوينه من التوازن تتماشى و تتالئم مع اال

جتماعية و في مختلف أوجه النشاط بحيث يمتد قتصادية و االو التنمية هي عملية تغيير في البنية اال
  ]4[.إلى جميع جوانب الحياة من بناء و حركة

في المجال العمراني على تخطيط و تنمية الريف و عالقته بمراكز العمران  يشمل التخطيط اإلقليمي
راضي الجديدة أو ستصالح األاستقرار ريفية في مناطق االمجاورة و قد يشمل على إقامة مراكز 

  .تنمية و رفع مستوى مراكز عمرانية ريفية قائمة

مي لقطاع الريف و الذي يتكامل مع التنمية للتخطيط اإلقلي تمثل التنمية الريفية بمعناها الواسع نموذجاً
هتمام ينصب على التنمية الحضرية من الحضرية في إطار التخطيط القومي الشامل و إن كان اال

خالل الدراسات النظرية و الواقع الفعلي في كثير من دول العالم و بخاصة الدول النامية فإن األمر 
   ]9[.فيةيحتاج إلى توجيه عناية أكبر بالتنمية الري

العالقة بين حيث أن  .ختالفات محلية وإقليميةالى سياسة التطوير الريفي ممكن أن تقود إإن طبيعة 
القرية و المدينة ليست عالقة متكافئة ولذلك وجب دراسة هذه العالقة على ضوء الفهم الصحيح 

هذه العالقات تجميع  ستغالل التي تمارسها المدينة على القرية و أحد أشكاللعالقات السيطرة و اال
  ]16[.الفائض الزراعي الذي ينتج في المناطق الريفية المختلفة و الضرائب
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في المدينة باإلضافة اإلدارية سيطرة الختيارها بواسطة او هذه اإلجراءات التي تتخذ في الريف يتم 
  .إلى القرارات و التدفقات السياسية و الثقافية التي تفرضها المدينة على القرية

على سوق العمل حيث أن  اًكما أن تاثير نزوح سكان الريف إلى المناطق الحضرية أحدث ضغط
عكس البالد المتقدمة التي تتزايد فيها في البلدان النامية الطلب المحدود ال يغطي العدد المتزايد 

. تلفةستخدام العمالة بمعدل أكبر من الطلب و أكبر من نمو السكان و الخدمات المخاالحاجة إلى 
فجاذبية المدينة لسكان الريف هي جاذبية خادعة و نتيجة لهذه الهجرة تزداد حالة البطالة و يتحول 

  .سكان الريف الفقراء إلى سكان مدن فقراء

ستيعاب اإن خطورة هذه الظاهرة تتمثل ليس بوجودها فحسب و إنما بعجز القطاعات المنتجة عن 
  .على سوق العمل األعداد المتزايدة الكبيرة التي تتدفق

تلك التي تمثل مناطق طرد  هتمام بتنمية المناطق الريفية و خصوصاًنتيجة للمفاهيم السابقة وجب اال 
ستثمار يؤدي إلى تنمية الريف يساعد على اإلى المدن من حيث هجرة القوى العاملة منها و إن أي 

من الممكن تدعيم المدن  إقالل حجم المدن و ليس من الضروري إنشاء مراكز حضرية جديدة بل
صم اإلقليمية إلى ااإلقليمية القائمة لتصفية مشاكل المدن الكبرى و العواصم بحيث تتحول المدن والعو

قطاب تنمية إقليمية فعالة كمغناطيس مضاد لجذب العاصمة أي أن تنقل العاصمة أغنى وظائفها و أ
يجب النهوض بالمناطق الريفية حيث أن و لتحقيق ذلك . خدماتها و مرافقها و مزاياها إلى الريف

تجاهل هذه الحقيقة سبب المشكالت للقرية و المدينة على السواء بحيث تكون التنمية الريفية هي 
   ]16[.المدخل الحقيقي للتنمية الحضرية

التطور الريفي تم تشويهه عبر نموذج النمو العمراني  يعني أنرتباط بفكرة التحيز العمراني اال 
ظهرت خاصة ضمن غياب مدن في قاعدة النظام العمراني في أكثر الدول النامية و نتيجة لذلك 

حسب أشار جونسون . أماكن مركزية جديدة مهمتها خدمة المراكز الريفية و تنشيط التطور الزراعي
قرية في أوروبا مقارنة مع مكان مركزي لكل  16كل أنه هناك مكان مركزي ل 1970عام دراسة 
هذه الفجوة في حجم التوزيع العمراني تخفض اإلنتاج الزراعي ألنه ال . قرية في المدن العربية 157

يوجد مكان لبيع اإلنتاج الزراعي و ال توجد فرص لبيع المستهلك من شأنها أن تحفز المزارعين 
وسيلة لتأمين الخدمات للمناطق هي أن المدينة الصغيرة  و جونسون أيضا يرى. بزيادة اإلنتاج

بيع اإلنتاج الزراعي و لكن خلق مراكز جديدة هو  ترى صعوبة فيفمراكز األسواق البعيدة . الريفية
 أحسن عالج جزئي لصعوبات التسويق في معظم البالد الفقيرة و ذلك ببساطة لغياب نقل البضائع
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المراكز العمرانية من المكن أن تؤمن خدمات صحية باإلضافة إلى كما أن تنمية . أماكن التخزينو
الخدمات التعليمية كما أن هذه الخدمات و خصوصا الصحية تكون فعالة في حال كانت األدوية 

  ]42[.بالمجان

  .رتفاع الدخل في الدول النامية سوف يتطلب برامج تخطيطية لبناء المدناو بالنتيجة إن 

 ذاوهي المدينة الثانية و هالجديدة منظمات خرجت بنظرية مماثلة لهذه المراكز  كما أن هناك عالمياً
موارد المناطق الريفية فإن المراكز اإلقليمية ستغالل ال اًأمر أساسي في الدول النامية حيث تلعب دور

نشطة وازنة توزيع السكان و األفي م اًتلعب دوريجب أن ن الدولة أالمنتجة يجب أن تدعم كما 
  .قتصادية عندما تستثمر رأس مال في هذه المراكزاال

بتبني عناصر حضرية ضمن إطار ريفي  تكونو النظرية األخرى لتنمية المناطق الريفية في آسيا أن 
ستثمار في المناطق الريفية عدم تشجيع السكان على الهجرة إلى المدن و ذلك باال نيمحدد و هذا يع

و يمكن تسميتها حاضرة زراعية ) Hybrid(كل مجمع هجين مما يبدل صفة التجمع الحالي إلى ش
)Agropolis   (كما أن التخطيط المكاني لهذه التجمعات يحدد عدد سكان معين . أو مدينة في الحقول

  ).60,000(و ) 15,000(بحوالي 

تخفض ستراتيجية أن عتماد على ذاتها ماديا و إداريا و الهدف من هذه االهذه التجمعات تتميز باال
   ]42[.نتقالية على المناطق المحليةبشكل كبير قوة الروابط اال

قتصاد القومي يؤدي إلى مشاكل على كال الصعيدين الحضري و إن إغفال البعد المكاني في اال 
رتفاع الهجرة و عدم المشاكل المناطق الحضرية من  الريفي حيث بتنمية المناطق الريفية تكون حالً

ستغالل الموارد المحلية مما يؤدي إلى زيادة الناتج انمية المناطق المتخلفة يعني ستيعاب كما أن تاال
   ]4[.جزاء الدولة ببعضها مما يدعم الهيكل اإلقتصادي للدولةأالقومي و قيام نشاطات جديدة تربط 

 و للتغلب على مثل هذه المشاكل بشكل جذري و فعال ال بد من مواجهة الظاهرة في إطارها اإلقليمي 
تي  ذلك من خالل أالذي يمتد للمناطق الريفية المجاورة للمدينة و ليس على مستوى المدينة فقط وي

    ]9[.خطة تنمية إقليمية تعالج التوازن المفقود بين المدينة و إقليمها الريفي
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  :النمو و التطور العمراني في المدن الكبيرة: الرابعالفصل  - 1-4

أو العسكرية   أو التاريخية  و اإلدارية  بالظروف االقتصادية  عوامل نشأة المدينة مرتبطة ذا كانتإ
  أهمها التركز  ترتبط بأمور أخرى عوامل نمو المدن  نفإو دورها  وظيفتها  و  حسب طبيعة المدينة

في التخطيط سواء كان يهدف إلى   و معرفة هذين العاملين على جانب كبير من األهمية و المركزية
إلى النمو  بالمدينة   و ذلك ألن معرفة الدوافع التي تؤدي  أو إلى وقف نموها و تطورهانمو المدينة 

   .ساس الذي يمكن عليه رسم الخطةالتطور هي نفسها األو

  

  :)عشوائيات –بيئة  –مواصالت (مشكالت التطور العمراني  - 1- 1-4

 اًوثيق اًرتباطايعتبر النمو العمراني و الحضري من أهم ظواهر مجتمعات الدول النامية و هي ترتبط 
جتماعية في هذه المجتمعات النها كانت تخدم كمراكز إنتاج و توزيع قتصادية و االبالتغيرات اال

  .السلع

حتى للسكان من المجتمع القروي  األكبر فيهاوسط كانت النسبة المدن القديمة في الشرق األ و تاريخياً
و هذه المجتمعات بشكل عام . النصف الثاني من القرن العشرين حيث تغير التوزيع المكاني للسكان

د مشاكل عمرانية كثيرة و مما ولَ قتصادياًا مكونة من مجتمع منفتح باإلضافة إلى مجتمع آخر معزوالً
جهة و إعادة إعمار من جهة ثانية ، فالهجرة و الزيادة السريعة لعدد السكان تناقضات من فقر من 

رتفاع الكثافات السكانية و النقص الحاد بالمساكن لعدم قدرة التطور اساهمت بوالدة العشوائيات و 
  ]43[.العمراني على مالحقة هذا النمو

في توزيع المناطق السكنية من ختلفت معالم التدرج الهرمي او كانت نتيجة التطور العمراني أن 
  المجاورات الصغرى إلى األحياء كما اختفت المراكز المتدرجة من فرعية أو ثانوية أو مراكز أحياء 

ختفى التدرج الهرمي في تخطيط شبكات الطرق و اأو مراكز المدينة أو المراكز اإلقليمية و بالتالي 
ات التعليمية و الصحية و الترفيهية و كانت النتيجة نعدم التدرج في سائر الخدماالمواصالت و بالتالي 

  .أن فقدت المدن توازنها و تركيبها

أدى فقدان هذا التوازن إلى عدم كفاءة البنى التحتية و أثر على تحول بيئة المدن و الشكل العام  
لى لألراضي ليس فقط في المناطق المبنية و األراضي المحيطة أيضا مما يشمل التأثير البيئي ع
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كما أن السكان و البيئة و المصادر الطبيعية بناء ) إقليم المدن ( اإلقليم الذي يحيط بالتوسع العمراني 
  :ثر بالعوامل التالية أعلى مناطق واسعة من اإلقليم تت

تساع المناطق المبنية و تغيير و تشكيل األراضي يساهم بنقل مواد من االراضي و تغيير مسار ا - 1
  .مصادر المياه أقنية المياه و

هدر  منمتطلبات المدينة من مشاريع و سكن و مؤسسات مما يؤثر على األراضي الزراعية  - 2
  .لنظام الحيوي بأكملهتهديد للمياه و ل

نتقالها إلى اإلقليم المحيط بها مما يؤدي ا، السائلة و تلوث الهواء ضمن المدينة و النفايات الصلبة - 3
  .معالجة النواتج المضرة من تطور العمرانإلى تدهور بيئي بسبب عدم 

حتقان بسبب اهذا التطور يؤدي إلى زيادة عدد مستخدمي المواصالت مما يؤدي إلى حصول  - 4
  .الزحام باإلضافة إلى التلوث و بالتالي عدم كفاءة المحاور

  .الطلب على الموارد و المياه تزيدزيادة عدد السكان  - 5

زيادة عدد السكان يعني المزيد من األراضي لألنشطة العمرانية  قتصادي وتساع النشاط االاإن 
المختلفة باإلضافة إلى مشاكل في اإلسكان و ما تخلفه من السكن العشوائي و انخفاض نوعية الحياة و 

قتصادية في الريف و زدحام كلها تنجم  بسبب قلة الفرص االمشكلة تلوث البيئة و المواصالت و اال
  ]43[.ل عن اإلقليمدراسة المدن بمعز

  

 :ط التطوير العمراني للمدن الكبرىخطالنمو العمراني و أثره على  - 2- 1-4

إن التطور الكبير في عدد السكان لبعض المدن في الوطن العربي و خاصة العواصم و المراكز 
أبعادها أو اإلدارية و التجارية و عقد المواصالت و المرافىء أدت إلى إنشاء مدن كارثية سواء في 

  :تطورها العمراني كما أن هذه المدن تعاني من مشاكل هامة و كثيرة أهمها 

  .النقص الكبير و التناقص في المخصصات السكنية - 1

النقص الكبير و التوزيع العشوائي للمؤسسات التجارية و اإلدارية و التعليمية و الثقافية و  - 2
  .الصحية
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ة في المدينة و النقص الكبير في مواقف السيارات ووسائط مشاكل المواصالت و صعوبة الحرك - 3
  .النقل المشترك و البنى التحتية

النقص في المساحات الخضراء و فقدانها من بعض المناطق السكنية أحيانا و التوزيع السيء في  - 4
  .ختيار مواقعهاا

  .مراقبةو أنتشار الصناعة ضمن و حول المدن دون دراسة اتلوث البيئة نتيجة  - 5

جتماعية بسبب الهجرة بسبب التوسع و النمو العمراني الكبير في الدول العربية و ظهور المشاكل اال
الكبيرة الوافدة من الريف أصبح هناك توسع حضري و عمراني مشوه بسبب فارق الدخل بين سكان 

لمدن ال تتوفر فيها نتشرت مساكن متدهورة في أطراف ااالمدينة األصليين و المهاجرين الجدد إليها ف
 ]16[.مقومات الحياة الضرورية و أصبحت عالية الكثافة السكانية

و تعتبر مدينة القاهرة أكبر مثال على ذلك حيث تفوق معدالت الهجرة الداخلية إليها غيرها من المدن 
المتوسطة و الصغيرة و ذلك بالنظر إلى فرص العمل و مستوى الخدمات و توفرهما في العاصمة 

ستثمار الصناعي كل ال يتحقق في غيرها من المدن و ذلك يرجع أيضا إلى التوزيع المكاني لالبش
التجاري و تركز الجزء األكبر منه في القاهرة و اإلسكندرية و لم يحصل الريف على نصيب يذكر و

لعالقات نخفاض اإلنتاجية في المناطق الريفية تتمثل في ااكما أن األسباب الحقيقية للطرد الريفي و 
ستغاللية التي تربط  كبار المالك بالمعدمين كما تربطهم بمراكز القوة السياسية جتماعية االاال
رتفاع اإلنتاج و التعليم اقتصادية و لقد كان نمو المدن المترافق مع تركز رؤوس االموال و االو
  ]43[.المرافق الخدمية يشكل عوامل جذب تتمتع بها فقط المناطق الحضريةو

 30، حوالي (2025)عام  %80تشير التوقعات إلى أن نسبة السكان الحضر ستصل ففي الجزائر  اما
ارتفاع  ليهالحضر، أي العدد الحالي لمجمل السكان، وهذا يترتب عهم من مليون نسمة من السكان 

مليون وحدة سكنية  وزيادة مساحات للتوسع العمراني تقدر بحوالي  2الطلب على السكن بحوالي 
ومن الطبيعي أن يطرح ذلك مشكالت جدية، فيما . هكتار باإلضافة إلى تراكم العجز الحالي 44000

نتشار األنشطة ايتعلق بتلبية الطلب في ميادين عديدة، إلى جانب المشاكل الناجمة عن عدم توازن 
  ]17[.والسكان  وتحويل اتجاه الحركة نحو األقاليم الداخلية

تجاهات و في أغلب لكبرى بطريقة فوضوية غير مخططة و في كل االو نتيجة لذلك نمت المدن ا
األحوال على أرض زراعية خصبة و أخذت األراضي الزراعية المحاذية للمدن الكبرى تتآكل على 
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باإلضافة إلى المستوطنات العشوائية التي ) إسكان، طرق، خدمات ( ستخدامات الحضرية حساب اال
  .تنمو بطريقة سرطانيةت راح نشأت حول المدن الكبرى و 

ة أيصعب القول أن هناك تخطيطاً إقليمياً في الوطن العربي، إذا ما استثنينا بعض المحاوالت المجز  
 - في معظمها، كونها انصبت على مخططات التطوير العمراني بالمدن الكبرى السيما المدن

فهي ) الدار البيضاء، دمشق الكبرى القاهرة الكبرى، منطقة الرياض، (العواصم، أو أقاليم هذه المدن 
لم توضع في سياق التخطيط اإلقليمي القومي الشامل، وهنا تكمن محدوديتها وطرق العالج غير 
المجزية التي ال تمت بصلة مع مقومات دراسات التخطيط اإلقليمي التي تؤكد على أنه ال يمكن وضع 

  ]16[.ط اإلقليمي الشاملخطط التطوير العمراني للمدن الكبرى  بمعزل عن التخطي

  

  :ضري على مدن اإلقليم و تأثره بهاتاثير النظام الح - 3- 1-4

يتألف من عدة مقاييس يمكن التعرف عليها عبارة عن نظام حضري العمرانية   إن التجمعات
بتجمعات عمرانية فردية أو شبكة عمرانية حيث أن التجمعات العمرانية هي عبارة عن تجمع أو تكتل 

  .و نشاطاتهم حيث أن اإلنسان هو الذي يعطيها صفة العمران للسكان 

 البشري الرفاه على تعود التي فإن الفوائد تنظيم أكثر بشكل أفضل و الحضري النظام إدارة تتم عندما
  ]44[.كبيرة تكون أن يمكن

  :يتكون النظام الحضري من النظم التالية  

  .و التنمية عمرانيالتصميم ال - 1

  .الحضرية يةاإلدارالمراكز  - 2

  .التطور التكنولوجي - 3

  .الصناعية تنظيم - 4

  .التزود بالغذاء -التزود بالمياه  -التزود بالطاقة  - 5

  ]42[.المواصالت - 6
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 معرضة مراكز الصغرىفي ال في اإلقليم فإن المدن الحضرية النظم تفرضها التي للمتطلبات نظرا
 قللي ال الريفية إلى المناطق الحضرية األنشطة نقل نأكما  .بيئياً للضررنتيجة نمو التجمعات الكبرى 

 للنمو نتيجة سريع بشكل يتزايدعلى هذه المراكز  الضغطكما أن  شتته ،يالتاثير البيئي و إنما  من هذا
التجمعات  في واألنشطة السكان تركيز ذلك باإلضافة إلى ،الحضري والتوسع السكاني ،قتصادياال

  .العمرانية الكبرى

 التي تلك من القريبة البيئية النظم على كبير لها أثر التلوث الشديدة بالصناعات المدنرتباط اإن  
  ]44.[يؤثر على البيئة الحضرية التنمية إدارة ضعف أن كما الخدمات صناعات عليها تهيمن

 ستراتيجية التنمية وضع تصور إطار شامل لخطة التنمية الحضرية تتضمن دراسة النقاطاتتضمن 
  :التالية 

و معدل النمو و تصور  و الكثافات تفصيلي من حيث العدددراسة الهيكل السكاني القائم بشكل  - 1
  .الهدف لكل عنصر من هذه العناصر

تجاه النمو الحضري و في عملية التنمية اتناول الهجرة كمتغير رئيسي يؤثر بشكل فعلي في  - 2
  .بكل نتائجها و تأثيراتها الحضرية فهي حركة للسكان من المناطق الحضرية

هتمام بتوفير عدد من الخدمات الرئيسة و الهياكل األساسية للمشروعات بشكل يتناسب مع عدد اال - 3
  .السكان و كثافتهم و توزيعهم

تحديد المواقع األمثل للمشروعات إنتاجية كانت أو خدمية ليس فقط بالنسبة للمركز الحضري بل  - 4
  بالنمو  التنبؤ   عتبار عمليةاال  بعين  األخذ  مع به   المحيطة  األخرى للمراكز الحضرية   بالنسبة

  .متداد الطبيعي للمركز العمرانيو اال السكاني

  فيها  الحياة   لطبيعة  تصور كامل  بوضع  و ذلك  للمنطقة الحضرية  إجراء التحسينات الالزمة - 5

  ]4[.تلك التحسينات في إحداث تنمية حضرية بالمنطقةو المشاكل التي تعاني منها و دور 
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  :الوظيفة اإلقليمية للمدينة - 4- 1-4

نفوذ المدينة أو   هي منطقةو  المدينة  أو تخدمها تعرف بإقليم  من الريف تتبعها  لكل مدينة مساحة "
   ]18[ ."مجال المدينة

تقع فيها القرى و التجمعات السكنية األخرى التي تقع تحت دائرة تأثير المدينة و التي هي المساحة و 
   ]19[.التي يهاجر أهلها منها إلى هذه المدينة

إقليم المدينة يعتبر كالوعاء الذي يضم المدينة أوالً ثم سائر التجمعات العمرانية ضمن هذا اإلقليم ألن 
  ]20[.عليهاالمدينة ترتبط في عوامل نموها و قيامها بالمناطق المحيطة بها و المعتمدة 

محور لنشاط هام لسكان المساحة التي تشغلها المدينة والتي ترتبط  هو) الظهير(أو إقليم المدينة و  
بعالقات متبادلة بجميع أرجاء الريف بما في ذلك القرى و المدن الصغرى الداخلة في نطاق الظهير و 

   ]Tributary Area.]14سم منطقة نفوذ المدينة ايطلق عليها 

من أول الذين نادو بفكرة التخطيط اإلقليمي )  Ser Patrick Geddes( سير باتريك جدس كان ال
بأن يكون تخطيط المدينة من أجل خلق بيئة سكنية ) المدن في التطور ( للمدن و قد طالب في كتابه 

صحية و جذابة و لتحقيق ذلك يجب أن يعمل رجال الجغرافيا و التاريخ و اإلجتماع و الصناعة و 
أن ينظر إلى المدينة نظرة شاملة ككل و على أنها جزء من  الثقافة لخلق هذه البيئة و على المخطط

  ]19[.اإلقليم الذي تقع فيه وال يجب ان تخطط بدون هذا اإلقليم

ختالف حجم اختالف عدد الوظائف و مقدار تعقيدها و باو يعتبر هذا اإلقليم وظيفي و لكن يختلف ب
من ناحية أخرى و مدى تنوع الخدمات،  اإلقليمو بين هذا الحجم و مساحة  المدينة و طبيعة إقليمها

فهناك بعض العواصم التي يمتد نفوذها ليشمل الدولة بأكملها كالقاهرة و باريس، وقد تختلف مساحة 
  .و توزيع كثافة السكاناختالف كثافة المدن ب اإلقليم

حية النظرية حيث من النا دائرياً شكالًع المدينة غالباً وسط اإلقليم شكل إقليم المدينة بحكم توضيتخذ 
في الحقيقة تتداخل عوامل الطبيعة البشرية في تحديد الشكل العام لمناطق نفوذ المدن كالتضاريس 

  ]14[.ووسائل المواصالت
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حيث تتحدد حدود إقليم المدينة حسب أهمية المدينة و طبيعة المنطقة و حدود المواصالت فكلما كبرت 
إلقليم المدينة، و تعد المواصالت  اًتساعاس قد تفرض المدينة زاد نطاق نفوذها كما أن التضاري
  ]18.[العامل األهم في تحديد مدى أبعاد المدينة

فكل وظيفة في  مد الخدمات إلى أنسب مدى لنطاق نفوذ المدينة،في إقليمها يتمثل دور المدينة ضمن  
 من السكان و عندما يصبح أداء هذه الوظيفة أمراً أكبر اًالمدينة أو نشاط فيها مؤهل لكي يخدم عدد

قتصادية أو العملية فمن الضروري إقامة مركز محلي جديد داخل المدينة من الناحية اال سواء مكلفاً
  ]4[.تمارس فيه تلك الوظيفة أو النشاط

االخرى ال يقتصر التخطيط اإلقليمي للمدن على المدينة نفسها بل و على الريف المجاور و المدن 
 مدنية اتستخداماالمرتبطة معها و يجمع بين مناطق الريف و المدينة مناطق وسطية تجمع بينهما 

ستخدامات األراضي في التوزع المساكن على طول خطوط المواصالت في اإلقليم كما أن  نظراً
خدمات للمدينة المناطق الريفية مرتبط بحاجة المدن لمدها بالخامات و المواد الغذائية كما أن بعض ال

  للمدينة   تابعة  حافة  تعد  فهي  المياه  و منشآت  و المطارات  تمتد إلى مناطق الريف مثل المصانع

جتماعية، فمنطقة المدينة و إقليمها تعد وحدة اقتصادية و ا هةمتداد مستقبلي لها كونها وجو ا
  ]10[.تخطيطية

  :الدراسات التخطيطية تهتم بتركيب إقليم المدينة و خصائصها من حيث  

  .تحديد المدينة اإلقليمية و حجمها و عالقتها بالتجمعات العمرانية داخل نطاق اإلقليم - 1

نسبة حجم المدينة اإلقليمية إلى مجموع أحجام  التجمعات األخرى داخل إقليمها سواء كانت ريفية  - 2
  .حضرية مأ

 –إدارية ( و نمط هذه التبعية ) جزئية  –كاملة ( دى تبعية هذه التجمعات العمرانية للمدينة األم م - 3
  ).قتصادية ا –وظيفية 

  .دراسة توزيع مناطق العمل في المدينة و إقليمها معاً و نسبتها في كل تجمع - 4

إقليمها و نسبتها في كل دراسة حركة المرور المتواترة بين مناطق السكن و العمل في المدينة و  - 5
  .تجمع في اإلقليم
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تخطيط المرور في إقليم المدينة سواء بين المدينة األم و التجمعات التي حولها أو بين هذه  - 6
التجمعات و تحديد وسائل النقل العام و الخاص في المرور اإلقليمي و دور كل منها و نسبته و 

  .خصائصه

  .على مستوى المدينة و اإلقليم وفقاً لتركيب هذا اإلقليم دراسة و توزيع الكثافات السكانية - 7

 مالعالقة بين حجم و سعة إقليم المدينة و زمن الرحلة بين السكن و العمل سواء لسكان المدينة أ - 8
  .  اإلقليم كأحد المحددات التخطيطية ألبعاد إقليم المدينة

من كل منها على مستوى المدينة  ستعماالت األراضي و نسب توزيعها و نصيب الفردادراسة  - 9
أوالً ثم على مستوى اإلقليم بمعنى أن يكون هناك للفرد نصيب من المناطق الخضراء في المدينة و 

تعليمية، ثقافية، ( إليها نصيبه منها على مستوى اإلقليم كما تحسب النسبة أيضاً للخدمات من  يضاف
  ).إلخ ...صحية، ترفيهية، 

النمو العمراني للمدينة سببها إهمال المخططين للعالقة بين المدينة و إقليمها إن العديد من مشاكل 
  ]20[.المباشر
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  في تحديد الوظائف  طيط اإلقليمي و التخطيط العمرانيالتخ أثر: الخامسالفصل  - 1-5

  :و الخدمات

فهو يهتم   المكانية األرض و تحسين العالقة   يهتم بصورة خاصة بأفضل الطرق الستخدام التخطيط
و تختلف هذه المراكز من  صور استخدام األرض من  ألنها صورة بصورة خاصة بمراكز العمران 

و تشمل  مراكز استقرار ثابتة تكون  حيث  سكانها  يمارسها التي  طبيعتها باختالف الحرف   ناحية
  .القرى و المدن

  إن وجود مراكز االستقرار الكبرى عامل من عوامل جذب الصناعة كما أن المصانع التي تقام قريباً 
  دور التخطيط يأتي   و هنا. تصريف المنتجات لوجود أسواق   لنمول  فرصة  تجد  من المدن
و توزيع الصناعة و العمراني   نموال  مثل بالمدن   العناصر المتعلقة  كل لمعالجة   للمدن  اإلقليمي

قتصادي و هذا يعني أن يجب أن تتوافق التقسيمات اإلدارية مع التقسيم و التوزيع االكما  .المواصالت
اإلقليمية الشاملة على المستوى  في إطار الخطط  راني يدخل في إطار التخطيط اإلقليميالتخطيط العم

  .الوطني

  

  :ستدامةالتخطيط العمراني لضمان اال - 1- 1-5

يختص بتخطيط المدن التي ال تعتمد على الزراعة  ويسمى التخطيط أن التخطيط العمراني إما 
تعتمد على الزراعة و يسمى التخطيط العمراني الحضري أو يختص بتخطيط المدن و القرى التي 

  ]6[.الريفي

ظروف البيئة الطبيعية في الموقع الذي بنيت عليه المدينة و المناطق تحسين الهدف من تخطيط المدن 
  .قتصاديةجتماعية و االالظروف اال المحيطة بها باإلضافة إلى تحسين الخدمات و العمران و

إلى تحسين العالقة بين السكن و الشوارع و مناطق من الناحية العمرانية تخطيط المدن يهدف 
و المحافظة على أماكن التنزه العامة و المناطق  نسجام بينهم جميعاًالصناعة و الخدمات و إيجاد اال

  .المكشوفة كما تفصل مناطق السكن عن الصناعة

و تصريف الضرورية من ماء و كهرباء تأمين جميع األحياء بالخدمات فيجب أما من ناحية الخدمات 
تصال اتقليل زمن رحلة العمل و تأمين لالمواصالت طرق بما يتناسب مع كثافة السكان و تيسير 
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سواق، كما يهتم تخطيط المدن بإنشاء مراكز المدينة بالمناطق المجاورة أو العواصم و مراكز األ
  .إدارية و تعليمية و صحية

تحسين ظروف المعيشة و العمل و الحالة الصحية لشروط المباني  إلى جتماعياًالقد هدف التخطيط 
  ]10[.قتصادي للمدينةباإلضافة إلى محاولة خلق مجاالت إنتاج جديدة بزيادة التطور اال

حتلت عملية التخطيط الحضري مكانة هامة في ضوء النمو الحضري السريع و زيادة الكثافة ا
تتأثر عملية التخطيط العمراني بطبيعة المكان الذي تقوم عليه السكانية و كان من الضروري أن 

  .حركة العمران

لما شهدته من معدالت في النمو و  و يمثل التخطيط العمراني ضرورة ملحة في البلدان النامية نظراً
كما أن مدنها لم تكن مصممة لمواجهة هذا النمو السريع باإلضافة للبنية األساسية و المرافق 

تجاهات او هذا يرجع إلى غياب الرؤية المستقبلية القادرة على وضع تصور لحجم و  الحضرية
حيث أن المتغيرات أكبر من قدرة هذه المجتمعات على ضبط و جتماعية قتصادية و االالتغيرات اال

باإلضافة إلى النظرة الشمولية في معالجة المشكالت الحضرية فقد كان على األغلب  توجيه مسارها
  ]4[.و في أفضل الحاالت في مستوياتها اإلقليمية الضيقة جزئياً تخطيطاً

من  اًجتماعية بحيث تكون جزءقتصادية و االبوضع تصور في ضوء المتغيرات اال تكون المعالجةو 
  : سلوب المعالجة على دراسة الموضوعات التاليةأستراتيجية تنموية شاملة كما يعتمد ا

مقدارها و أثرها في تغيير التوزيع السكاني من خالل الهجرات  تجاهات حركة التحضر وادراسة  - 1
  .الواسعة

  .جتماعية على التحضر و أثر التحضر على عملية التغييرقتصادية و االدراسة تأثير العوامل اال - 2

  ]4[.جتماعيةقتصادية و االتحضر و التغيرات االوضع تصور لمستقبل العالقة بين حركة ال - 3

قتصادي و اإلقليمي يجب أن تتوافق التقسيمات اإلدارية مع التقسيم و التوزيع اال لكي ينجح التخطيط
هذا يعني أن التخطيط العمراني يدخل في إطار التخطيط اإلقليمي و بما أن وحدات الحكم المحلي 

منه المرجو صغيرة و محدودة الموارد و اإلمكانيات فإن التخطيط العمراني يجب ان يراعي الهدف 
    ]21[.ر الخطط اإلقليميةفي إطا
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  :على التنمية ستعماالت األراضياتأثير دراسة مخططات  - 2- 1-5

ستخدامات السطحية الحالية لكل رقعة في أرض المدينة سواء ستعماالت األراضي باالاتهتم دراسة 
كل األغراض  راضيستعماالت األاو يشمل المصطلح  اًمائي اًكانت مستخدمة أم خالية أم كانت مسطح

  ]4[.المتميزة بطبيعتها الحضرية

ستعمال الحالي لألرض و ما هي التغيرات ستعماالت األراضي يساعد على فهم كيفية االاتحليل إن 
  ]45[.لمجموعة قوانين و ما هو التأثير لهذه التغيرات التي يمكن عملها تبعاً

ستخدامات و تقييمه ألنه يعتبر الستعماالت األراضي معرفة التوزيع الحالي لاالهدف من دراسة 
ستخدام و مدى لمعرفة المساحة المحددة لهذا اال وذلك محصلة للنمو و النشاط في المنطقة الحضرية

 ]4[.تجاه تطورهااحتياج من البناء و اال

راضي يعتمد على التصنيف الذي يعكس هذا التغيير و ذلك بعد تقسيم ستعماالت األاو أساس تحليل 
ستعماالت مختلفة تمكننا من تحليل و مقارنة النشاطات اصغر مع أرض المدروسة إلى مناطق األ

  ]46[.المختلفة لإلنسان

 تحديد عالقةو األنشطة السكانية و يتم دراسة تأثيرها بهناك عالقة متبادلة بين استعماالت األراضي 
  :النشاطات بما يلي

   :ستعماالت األراضي و النشاط البشري ا -أ

ستعماالت ا –مناطق العمل  –السكن : ة إلى ثالثة تصنيفات أساسية رئيسيتم تقسيم نشاطات البشر 
حيث أن هناك عالقة   ثنين معاًنعكاس لتفاعل االان أهمية األرض لنشاطات اإلنسان هو إأخرى، 

متبادلة بين تدفق المواد و الطاقة من االرض لإلنسان كما من الناحية االخرى نشاط اإلنسان يعدل 
                                                           .نشاطات اإلنسان  خدمتغيرات تيفرض عليها رض و طبيعة األ

صعب يمن ناحية أخرى  وستعمال الموارد و تعديل األرض، امن الممكن تحقيق الفائدة الفورية من 
 ستهالك المياه نظراًاالفهم أن هذه التغيرات على األرض يصاحبها زيادة لألرض المستعملة و زيادة 

كما أن المشكلة قد تحدث بعد مدة من . لزيادة عدد السكان مما يؤدي إلى نقص الموارد في المدينة
العمراني يجب القيام عملية التنمية و لتالفي هذه المشاكل و تقليل نسبة الضرر الناتج عن التطور 

  .بتخطيط دقيق يحقق الفائدة دون هدر الموارد
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ستعماالت األراضي زيادة عدد المدن حول حدود المدينة امن أنماط التحضر الذي أثر على 
حيث بزيادة المساحة المستعملة للعمران )  Edge City( ية بما يعرف بظاهرة مدن الحافة المتروبول
  .خسارة هوية المكانبموجبها تتم ها صفة معينة ئو إعطا

لتي سوف تساعد على راضي استعماالت األاإن زيادة كثافة نشاط السكان يدعو إلى أهمية تخطيط 
  ]45[.كافية للنشاطات و الخدمات ى البيئة مع تأمين أراضٍعل اًالعمراني ليكون محافظإرشاد التطوير 

  :تصنيف األراضي  -ب 

عدة مستويات من كثافات مختلفة إلى بعزل النشاط البشري  يكونراضي أهم مبدأ في تصنيف األ 
ستعمالها و من ارض، البناء، تغطية األرض أو ملكية األ المستوياتستعمال األرض و من هذه ال

                          ]45[.يكون التصنيف ألكثر من خاصيةالممكن أن 

ستخدام األراضي الحالي في المدن هو نقطة البداية ألي شكل من أشكال التخطيط و التنظيم انمط 
و تكون هذه المناطق " مناطق وظيفية " المستقبلي و توجد في كل مدينة منطقة محددة يطلق عليها 

  .األنشطة السكانية ستخدامات األرض وال تبعاً

ستمرار لتتوافق مع هذه ايتغير بالذي المجتمع الحضري حتياجات ستعماالت األراضي تبعاً الاتتغير 
قتصادي و في حجم األسر جتماعي و االحتياجات وكما أن هناك تغيرات مستمرة في التركيب االاال
ن التغيير الحاصل في ستخدامات األراضي و لكاخصائص السكان مما يخلق مطالب جديدة على و

المجتمع الناتج عن زيادة عدد السكان هو التغير األكبر في المجتمع و الذي يستدعي إضافة مساحات 
جديدة من األرض ألغراض المعيشة و العمل إما بالتوسع خارج حدود المدينة أو إعادة التنظيم 

  ]4[.ستخدامات األراضيالداخلي ال

قتصادي و زيادة عدد السكان يعني المزيد من األراضي لألنشطة العمرانية تساع النشاط االاإن 
المختلفة باإلضافة إلى مشاكل في اإلسكان و ما تخلفه من السكن العشوائي و انخفاض نوعية الحياة 

قتصادية في الريف زدحام كلها تنجم  بسبب قلة الفرص االمشكلة تلوث البيئة و المواصالت و االو
  ]43[.ن بمعزل عن اإلقليمدراسة المدو
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   :العالقة المتبادلة بين البعد اإلقليمي و المكاني للتجمعات العمرانية :السادسالفصل  - 1-6

و . بشريةالمستوطنات الزراعة أو الصناعة، مثل الالهيكل المكاني لإلقليم هو بعد مكاني لعدة ظواهر 
تتوطن النشاطات البشرية حسب مقاييس اقتصادية ضمن هرمية و يتم توزيع النشاطات السكانية 

التوزيع المكاني . نتيجة العالقات فيما بينها و توطن السكن و هو أهم عنصر في هيكلية التقسيم لإلقليم
رتكز على وصف و تفهم ي للتجمعات العمرانية في التخطيط العمراني و النسق الناتج عن هذا التوزيع

بالتغيرات في  وو أنماط توزيع التجمعات العمرانية ضمن اإلقليم للتدرج الهرمي للتجمعات العمرانية 
 إن توطين األنشطة و الخدمات  .العالقات بين التجمعات في النسيج العمراني خالل مراحل التنمية

تساعد على   متنوعة  إيجاد مراكز نمو في الهيكل األساسي لإلقليم وذلك بغاية دراسةيحتاج إلى 
ستغالل الموارد و اإلمكانيات اإلقليمية اتساعد على  التيعلى الكفاءات المحلية   و اإلبقاء االستقرار
  .في كل منطقة من اإلقليم المتاحة

  

  :اإلقليمية أثر البعد اإلقليمي و المكاني في توطين األنشطة و الخدمات على الفوارق - 1- 1-6

البلدان النامية بشكل عام بنموذج نمو معين على محور اإلقليم فنجد أن األنشطة الصناعية و تتميز  
هما تكون العامة و األخرى ثنتين إحداااألنشطة المرتبطة بها و التجارية و المالية تتركز في مدينة أو 

ها اإلداري كونها يكون أساس نمووو قد تتواجد بعض المدن الصغيرة . ة في أكثر األحوالالرئيس
  ]21[.مركز لخدمات األمن و التعليم و الصحة أما بقية الحيز من اإلقليم فهو في تخلف نسبي

نوعية الدول النامية ليس فقط يسيء إلى العمرانية في و التجمعات إن تركز الموارد في المناطق 
تعيق سير  و لكنها أيضاً المجتمع في هذه الدول حيث أن أكثرية الفقراء تعيش عادة في ريف المدينة

التوزيع هو أن القوة في أغلب هذه  اقتصادي على المستوى الوطني و السبب األساسي لهذالتطور اال
التركيز على مصلحة المدن  الدول في يد مجموعات عمرانية تسيء إلى توضع الموارد من أجل

  ]37[.ةالرئيس

و  ةالصناعي كل األنشطةعلى الكبرى فيها ما تستحوز المدن  فغالباً هذه الطريقة التي ورد ذكرها
فتتوطن فيها األنشطة  المدن األصغرأما  ،و كذلك على مراكز السلطة و اإلدارة و الخدمات ةالتجاري

هذه الطريقة من التركيز تؤثر المتقدمة  المدنمقارنة ب. األولية الزراعية، الصيد، الغابات، المراعي
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نجد أن أغلبهم يتركز في األقاليم الزراعية نظرا لحاجة الزراعة لأليدي حيث  السكانعلى توزيع 
 نخفاضاستيعاب قوى العمل المتزايدة و اال يستطيع النشاط الزراعي  في بعض األحيان .العاملة

تحدث تيارات طاردة تؤدي إلى عمليات حضرية غير صحية و ف الدخل و األجور و قلة فرص العمل
ات للهجرة الجاذبة و التي تعتمد على قوة جذب المدن و تواجد فرص العمل و هي ليست كالتيار

من المدن المتخلفة ترتفع فيها معدالت التحضر أي  و لهذا نجد أن كثيراً.  الخدمات المتوفرة بها
  .في مجال الصناعة لتوظيفل بحيث تزيد عن الحاجةالمدن إلى  سكان الريفهجرة 

يحتاج إلى عالج في الهيكل األساسي لإلقليم وذلك بغاية إيجاد مراكز  إن توطين األنشطة و الخدمات 
  على الكفاءات المحلية   و اإلبقاء الهجرة   تجاهاتاو تغير من   تنافس المراكز القائمة  متنوعة  نمو

ه من الصعب القول بإمكانية ستغالل الموارد و اإلمكانيات اإلقليمية المتاحة غير أناتساعد على  التي
لندرة الموارد من جهة و ألنها تمثل أغلب الحيز من جهة  تنمية األقاليم المتخلفة دفعة واحدة نظراً

  ]21[.أخرى

  

  :و تأثيره على التنمية اإلقليمية نمو المراكز الحضرية - 2- 1-6

على  استخدامهاالمراكز الحضرية هي بمثابة مفاعالت حضارية تولد طاقة عمالقة يكاد ينحصر 
المدن الكبيرة نتيجة هذه سيادة كما أن  .وحدها دون بقية المراكز البشرية االخرىالكبرى المدن 

طة ستقطابها للثروة تسبب الضغط على المساحة المبنية مما يؤدي إلى مشكالت حضرية عديدة مرتبا
  ]4[.التجمعات السكنية الكثيفة السكانب

تتلخص فكرة التنمية اإلقليمية من وجهة النظر الجغرافية بأنها تغيير مظاهر السطح إلقليم ما بما 
يحقق وضعا أفضل لسكان هذا اإلقليم و يمكن تعريفها بناء على ذلك بأنها التغيرات التي تطرأ على 

تحسين ظروف حياة سكانه و تقليل التفاوتات المكانية البشرية حالة إقليم ما بطريقة مقصودة بهدف 
ستخدام األمثل لموارده و تحسين كفاءة إمكاناته البشرية بكافة بين أجزائه المختلفة وذلك عن طريق اال

عتبار تحقيق هذه األهداف بغرض تقليل التفاوتات بين أقاليم الدولة الواحدة من اتفصيالتها و يمكن 
  ]5[.لتنمية اإلقليميةأهم مفاهيم ا
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ختالف النظام الحضري مما اقتصاد القومي ينعكس بشكل تغيير حضري يختلف بالتغيير في االإن 
يؤثر على حجم المدينة ووظيفتها و عالقتها بمناطق نفوذها و تأثيرها على المدن األخرى أو تأثرها 

  .بها

تأثير على التنمية اإلقليمية و القومية و تتمثل أهمية هذه الظاهرة في أن نمو المراكز الحضرية له 
  .المختلفة ئهفالمدينة تعتبر عين و أذن إقليمها ترى و تسمع و تشعر بأجزا

و تقوم المدن بدور مهم في عمليتي النمو اإلقليمي و التنمية اإلقليمية وذلك ألنها تعتبر مركز إشعاع 
و التنمية فوجودها في هذا الموقع و قيامها عتبارها موقع لمدخالت عمليتي اإلنتاج اللتحول اإلقليمي ب

بوظائفها لخدمة المناطق يجعلها قادرة على نشر التنمية إلى المدن األصغر و إلى المراكز العمرانية 
  .الريفية

و كفاءة أدائها في اإلقليم هما الصلة الرئيسة بين البناء  المركزيةن حجم المدينة الكبيرة كما أ
الحضري من ناحية و معدل التنمية اإلقليمية من ناحية أخرى وذلك ألن المدينة ذات المرتبة األكبر و 

ة بين البناء الحضري من ناحية و معدل التنمية اإلقليمية من ئها في اإلقليم هما الصلة الرئيسكفاءة أدا
و هي مفتاح الدخول أكثر من غيرها من المدن األخرى لكافة عوامل التغيير التي تؤدي  ناحية أخرى

إلى التنمية و تأتي أهمية المدينة اإلقليمية من ناحية الخدمات الحضرية و نوعيتها و تدفق قوة العمل 
    ]5[.مثل قوة جذب جديدة لصناعات جديدة تتجه نحو المدينة اإلقليمية القائدةبحيث ت

م نظريات النمو الحضري تبحث العالقة بين التغير في البيئة الحضرية و حركة السكان معظ
تجاه الذي ينبغي أن يتخذه النمو الحضري في منطقة ما و بالتالي الحاجة إلى تحديد االخصائصهم و
  :تجاهات و هي عتبارات ينبغي مراعاتها عند تصور تلك االاهناك عدة و

  .األمثل للمراكز الحضريةتحديد الموقع الجغرافي  - 1

  .دراسة التقسيمات اإلدارية و مدى تطابقها مع الوضع المستهدف - 2

هذا و تحديد حجم ستخدامها اقتصادية من حيث مدى توفرها و سهولة تحديد أماكن الموارد اال - 3
  .و كيفية زيادتها االستخدام

    ]4[.ستفادة من العالقة بين السكان و البيئةحد لال أقصىتحقيق  - 4
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جتماعية و الثقافية تنعكس صورها في المدينة ولكن تختلف من قتصادية و االالتنمية بكل قطاعاتها اال
مجتمع إلى آخر تبعا لتعدد المراكز الحضرية في المجتمع و حجم المدينة نفسها و عالقة المدينة 
بالمدن األخرى و باقاليمها و القرى المحيطة بها فالمدينة تؤثر بالدرجة اآلولى في إقليمها و تمتد 

اورة لهذا اإلقليم أو محيط تأثيرها الواسع سواء كان هذا المحيط مناطق ريفية أو آثارها للمناطق المج
و أن المدينة في مدن صغيرة الحجم و حيث أن المدينة هي مركز التنمية و مشاكلها في نفس الوقت 

و إقليمها قد مع األقاليم المحيطة بها فإن هذه العالقة التفاعلية بين المدينة  و إيجاباً عالقة تفاعلية سلباً
  ]22[.درجة التنمية بين المدينة و أقاليمها المحيطةفي ختالف اظهر بها ي

  

  :االستنتاجات العامة

األراضي نسبة لقربها أو استعماالت يعتبر البعد المكاني من أهم معايير اختيار و تحديد  

 .بعدها من المدينة الكبيرة

بشكل يؤمن الحاجات التنمية  بتوزيع مشاريعو االقتصاد للعمران يساهم التنظيم المكاني  

   .المستقبلية للسكان، والقضاء على البطالة والفقر

يتحدد اتجاه نمو التجمعات العمرانية بأربعة عوامل و هي الطبيعية، البنية التحتية،  

الجوانب االقتصادية و االجتماعية في المكان ، التكامل في األنشطة و الخدمات بين 

  .مرانيةالتجمعات الع

تخطيط المدينة ضمن إطارها اإلقليمي يحدد االحتياجات الراهنة والمستقبلية للتجمعات  

  .السكانية وتوسعاتها

ستخدامات و تقييمه ستعماالت األراضي معرفة التوزيع الحالي لالايعتبر الهدف من دراسة  

المساحة المحددة ألنه يعتبر محصلة للنمو و النشاط في المنطقة الحضرية و ذلك لمعرفة 

 .حتياج من البناء و إتجاه تطورهاو مدى اال ستخداملهذا اال
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  تجارب عالمية و عربية في تطبيق تجربة التخطيط اإلقليمي : الباب الثاني - 2

  و دورها في تطوير التجمعات العمرانية
ضروري في جميع دول العالم على السواء المتقدمة و النامية، األخذ بأسلوب التخطيط اإلقليمي أصبح 

فالدول المتقدمة تعاني من مشكالت ما بعد التنمية مثل التحضر الزائد و تناقص السكان و عدم 
  .و البطالة، تراكم اإلنتاج الصناعي و ركوده و التلوثالتوازن بين التركيب العمري 

الناتج عن ة مختلفة مثل انخفاض مستوى االنتاج االقتصادي الدول النامية تعاني من مشاكل عديدإن 
مما أدى إلى انخفاض مستوى المعيشة باالضافة إلى مشاكل السكن عدم االستخدام االمثل للموارد 

اإلسكان، البطالة و الهجرة و تدني مستوى الخدمات الصحية و التعليمية و عدم توافر خدمات البنية و
  .األساسية

يز الناتجة من جراء التوقيع المكاني الدول الرأسمالية تصحيح حالة التمإلقليمي في ادور التخطيط ا
للمشاريع بشكل غير مخطط يدفعه عامل الربح و التجاوب بين العرض و الطلب في أي مكان من 
البلد أما في الدول النامية جاء التخطيط اإلقليمي للقضاء على حالة التمايز بين األقاليم و ليس كحلول 

  .ع المكاني للمشاريع الصناعيةو المشاكل التي خلفتها حالة التوزيللمبادىء 

 هويختلف مبدأ المعالجة و لكن الهدف واحد وهناك عدة دوافع و اتجاهات للتخطيط اإلقليمي حيث إذاً 
  .و تحقيق منافع اقتصادية و اجتماعية للبلد ككلتحقيق التنسيق التام و التوازن في التنمية اإلقليمية 
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 :تحليلية لبعض الدراسات اإلقليمية في المدن الصينية الكبيرةدراسة : الفصل األول - 1 - 2

  :عن المدن الصينيةو عمرانية  محة تاريخيةل 1- 2-1

، و ظهرت مدينة )أكثر من مليون نسمة  تعداد سكانها( منذ عدة عقود مدن كبيرةالصين  يوجد في
و أثناء الحكم  و أصبحت بكين العاصمة شرق البالد عند نهاية طريق الحرير كمستوطنة عسكرية

  .لهاالشيوعي عاصمة 

منتجة مدينة مستهلكة إلى مدينة قتصاد الصين إلى توسع العاصمة بكين و اعتبارها من اأدى ازدهار  
 ،  9مناطق جديدة محيطة بالمناطق ال 8قتصادية و تم إنشاء امناطق  9و بسبب هذا التوسع تم إنشاء 

  .مليون نسمة 36يبلغ عدد سكان إقليم بكين اآلن أكثر من 

تدين بتطورها إلى موقعها الساحلي حيث كانت مركز طبيعي لتجارة  التي أكبر مدن الصين شنغهاي
من قبل القوى الغربية وقعت شنغهاي تحت  1842عبر البحار و بعد خسارة حكم عائلة كين عام 

 ]48[.ان ، ألمانيا و الواليات المتحدةقبل بريطانيا، فرنسا، اليابكم من متياز حاستعماري مع الحكم اال
  )1-2الشكل(

  

  ]52[الباحث عنعمل  -الموقع الساحلي المتميز لمدينة شنغهاي) 2-1(الشكل 

و تم تحويلها فيما بعد  1949عتبار أن شنغهاي كانت مستعمرة أهمل تخطيطها إلى بعد عام او ب
بعد عام  و) تفضيل التصنيع في المدن الكبيرة( كقاعدة صناعية وفقاً لمفهوم التخطيط السوفيتي 

  . 1990مدن تابعة عام  7تم إلحاق بعض المقاطعات بشنغهاي و امتدت لتصل إلى  1958

إقليم شبكة األنهر 

نهر يانغتسي 

شنغهاي
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الصين حيث هذا التجمع مكون من شبكة مدن إقليمية شرق جنوب  نهر اللؤلؤمدن تطورت 
منسق بفضل  بشكل مستقل و نمت مؤخراً بأسلوب )زوهاي -ماكاو -هونغ كونغ -شينزن -كوانغزو(

مستويات عمرانية، المستوى األول مكون من  ةسياسات الصين اإلقليمية وهو مقسم حالياً إلى ثالث
مدينة  22مدن متوسطة الحجم و المستوى الثالث من  9لمستوى الثاني مكون من مدينتين كبيرتين و ا

بلدة أي ان نهر اللؤلؤ عبارة عن إقليم ميغابوليس متعدد النوى و المراكز و بعدد  300صغيرة و 
  ]48.[2022مليون بحلول عام  51سكان متوقع 

 على التأثير من كبير قدرله  كان السوفياتية االشتراكية الجمهوريات تحادال اإلقليمي التخطيط تجربة
  .ستفادة منها في تطبيق التخطيط على مناطق الصينحيث تم اال الصينتجربة 

الجغرافية جتماعية االقتصادية، الطبيعية و االمكانيات االو  للمعطياتاألقاليم في الصين تبعاً  تصنف
  :بيئيةالو 

  .مدينةأقاليم إدارية على أساس مقاطعات أو إقليم  
 .مرتبطة بالمعطيات المائية لإلقليم )النهر األصفر -يانغتسي نهر( األنهرأقاليم شبكة  
  .بعضها البعضقتصادية مع اعالقات إدارية ذات قتصادية اأقاليم  
  )2-2الشكل( ]49[.)مناجممناطق  -زراعية مناطق(إنتاجية أقاليم صناعية  

  

  ]53[عمل الباحث عن –أنماط تقسيم األقاليم في الصين ) 2-2(الشكل

  

 

 قاليم إداريةأ

 قاليم اقتصاديةأ

 أقاليم شبكة االنهر

 أقاليم شبكة االنهر

 أقاليم صناعية



٥٠ 
 

 

  ]49[:ةالصين الرئيسمناطق  بعض في اإلقليمية و الحلول التخطيطيةستراتيجيات االأهم  2- 2-1

A - المتخلفة قتصاد المناطقالرفع  أولوية ذات استراتيجية:   

 ،)1957-1952( األولى الخمسية الخطة خالل المتخلفة المناطق قتصادا لرفع الموارد تخصيصتم 
 وتبين الصين من الداخلية المناطق في ةالرئيس المشاريعتوضعت ثلثي  تقريباًفتبين باإلحصاء 

 خالل الداخلية المناطق إلى ذهب الصين في االستثمارات إجمالي من% 60.5 أنضاً يأ حصاءاتاال
  لتبلغالصناعي  اإلنتاج إجمالي معظم تسهم في  تزال ال الساحلية المناطقبينما  ،)1975- 1971( عام

 الصناعي اإلجماليمن % 40 الداخلية المناطق أنتجتأيضاً  و في نفس العام. 1983عام 60%
  . اإلقليمي في التخطيط الكفاءة عدم يعكس مما لكامل الصين اإلجمالي من %57إلى

و أخذت االستثمارات  1991 عام مناطق الصين المتوسطة من العديد في اإلقليمي التخطيط عتمادا بدأ
تساع بين المناطق الوسطى و الغربية منذ التسعينات نتيجة التركز و عدم التوزيع الصناعية باال

  ]49[.العادل

B - الساحلية المتوازنة التنمية استراتيجية:   

 قتصادية ولتحقيق الفعالية اال اإلقليمي التخطيط أهميةإدراك ستراتيجية على في هذه االالتركيز تم 
و التي تتميز بموقعها الجغرافي و اإلنتاج  الساحليعلى الشريط  مدينة تقع عشر أربعة على اعتمدت

   )2-3الشكل( .قتصادياالصناعي كإقليم 

  
  ]53[عمل الباحث عن -الساحلية المتوازنة التنمية استراتيجية) 2-3(الشكل  

بكين

شنغهاي

 إقليم الساحل هونغ كونغ
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 C - وسط الصين رقعة اتساع استراتيجية:  

بواسطة  اإلقليمية الثغرات تقليل باإلضافة إلى للسلطات الالمركزية علىستراتيجية هذه اال اعتمدت
 في الصناعي الهيكل وترقية تحسين ،الوسط رفع، الغربية المناطق تنميةو  الشرقي الشمال إنعاش
  )2-4الشكل( ]49[.الدولي التعاون تعزيزو الشرق

  

  
   -وسط الصينفي مدن التفاوت في توزع اإلستثمارات الصناعية ) 2-4(الشكل

  ]53[عنعمل الباحث 

  

  :المدن الصينية الكبيرةالنظريات التخطيطية اإلقليمية المطبقة في 3 -2-1

  T استراتيجية و المحاور نظرية - 1-3-1-2

 مواتية ظروف مع التحتية بنيةلل ورامح عدة فرِتع التي المستهدفة التنمية إلى نظريةتشير هذه ال
 أن على النظريةتعتمد هذه  .الوسطى المدن وتطوير محددة، منطقة أو بأكمله البلد داخل لتنميةل

 متفوق جغرافي موقعتتميز ب اليانغتسى نهر طول على المناطق وفي الشرق في الساحلية المناطق
  .جيد نقل ونظام متينة وتكنولوجية قتصاديةا وأسس

   

  

 كسينينغبكين

كسيانغيان

 تشونغكينغ

 كونمينغليوزهو

تشينغدو

كسيان



٥٢ 
 

 

 التشديد معللبلد بأكملها من الدرجة اآلولى  التنمية محور كونت أن ينبغي المناطق هذهنجد أن  وهكذا
   )2-5الشكل( ]49[.األمثل المكاني التخطيط لتحقيق العادل والتوزيع التنمية على

  

  
  ]53[عمل الباحث عن – Tاستراتيجية و  نظرية المحاور) 2-5(الشكل

  "π" استراتيجية - 2-3-1-2

" π" استراتيجية نإ  ،اليانغتسى ونهر الساحلية ستراتيجيةاال جانب إلى" π" استراتيجية تاقترح
 الشرقية المناطق بين المنسقة التنمية لتحقيق والداخلية الساحلية المناطق بين تصالاإل عززتس

  )2-6الشكل(] 49[.والغربية والوسطى

  

  ]53[عمل الباحث عن π"  ‐ استراتيجية) 2-6(الشكل

  

محور تنمية 

 نهر يانغتسي

 استراتيجية الساحل

 استراتيجية نهر يانغتسي

 محور تنمية الساحل

 محور الشاطىء
 نهر يانغتسي

 جسر القارات  الشمال شرق

 نهر هوانغهي
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  "TI" استراتيجية - 3-3-1-2

عمراني أو ال حزامالو ةمجموعال، نقطةال مع جالمز محاور باإلضافة إلى شبكة) 1987( عام اقترح
  .  صناعيال

  . قتصاديةالا األقاليم من مختلفة مستويات كنواة المدن وسط :نقطةال

  .  منطقةب تتركز وبلدة مدينة أو حضري تجمععبارة عن  :المجموعة

و  المائية والمجاري السريعة والطرق الحديدية السكك من تتكونحيث  النقل طرقهو  :المحور
  . تنميتها لتسهيل المدن بين والعالقة تبادلال زتعز و الحضرية والتجمعات المدن تربط ،البحرية

 النقاط من الحضرية األحزمة عن فضال النقل، محاور طول على الصناعية األحزمة وضع :حزام
  . والتكتالت

 الشكل استراتيجية "TI"تنمية كمحور زو وانغك -بكين حديد وسكة ونوكول/بكين حديد سكة أضافت 
  )2-7الشكل( ]49[.الوسطى المنطقة اتنيبإمكا رتقاءلال هام

  

  ]53[ عمل الباحث عن "TI" ‐الشكل استراتيجية )2-7(الشكل

  

  

محاور تنمية
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  :تجربة الصينالمطبقة في  استراتيجية التخطيط اإلقليمي أهم نقاط 4- 2-1

تجاهات اعلى أربعة  طشكال معينة للمحاور كما اعتمدت الخطأ اتخاذستراتيجية الحل على اعتمدت ا
  :اإلقليميفي التخطيط 

 المكاني الترتيبب يهتم الصين في اإلقليمي التخطيطتغيير إيديولوجية التخطيط حيث أن  - 1
  .معينة جغرافية طقامن في البيئة وحماية الكبرى التحتية والبنى الحضرية والمستوطنات للصناعات

 هرمي تسلسل ضمن مختلفة مشاكل يحل اإلقليمي التخطيطفستراتيجية التخطيط المكاني اتعديل  - 2
لألقاليم الضخمة و تطوير مناطق  للتنمية المسبق الشرط هو التحتية البنية إنشاءات و مختلف

  .ذو التعداد السكاني الكبير المتروبوليس

  .تطبيق نظرية الحكم المكانية - 3

   .تيانجين -بكين منطقةإقليم  في الحضرية والتنمية النقل - 4
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2-  لحوض  حول الدراسات اإلقليمية ة الفرنسيةلتجربلدراسة تحليلية : الفصل الثاني2

  :باريس

  :لمحة تاريخية عن إقليم حوض باريس 2-2-1

ثم تم تحويلها  1961تم إنشاء اإلقليم المتروبول الفرنسي المعروف بمقاطعة إقليم باريس في العام 
محاطة بعدد من األنهر و  ألن باريسهذا اإلسم  خذاتٌو  1976فيما بعد إلى إقليم حوض باريس عام 

 باريس هي عاصمة هذا اإلقليم و هو مقسم إلى . القنوات المائية : km212.012 مناطق بمساحة 8
  ،مارن دو فال ز،ديني سينت سين، سين دو أوت يسون،إ إيفلين، مارن، سين و باريس،

  )2-8الشكل( ]54[.دواز فال 

  

  

  ]55[ مناطق إقليم حوض باريس) 2-8(الشكل

كما أن هذا اإلقليم هو األكثر من . بلدية 1,281مقاطعة و  317دائرة و  25يقسم هذا اإلقليم إلى 
 يتحاد األوروبيأتي في الترتيب الرابع بالنسبة لدول االفرنسا و سكان حيث عدد السكان بالنسبة لكل 

تقع باريس في أعمق منطقة من هذا اإلقليم و الحلقة األولى المحيطة بها . ايضاً في عدد السكان
  ]54[.قطاعات 4قطاعات و تعرف بالحلقة الصغرى و الحلقة األكبر التالية تتكون من  3تتكون من 

من  )%88( 1999المساحة األكبر من هذا اإلقليم حيث بلغت عام  منطقة باريس المتروبوليةتحتل 
و بلغ عدد سكان مليون نسمة  )2,234,105(باريس مدينة ، يبلغ عدد سكان كامل التجمع العمراني

  ]56[.مليون نسمة) 12,161,542( 2009اإلقليم المتروبولي لباريس عام 

  .2030و تمتد أهداف الدراسة لحتى عام  2007تم اإلعالن عن خطة باريس عام 

 فال دواز

 إيفلين

 سين و مارن

 إيسون
 سين سانت دينيز

 أوت دو سين  فال دو مارن

 باريس
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  :التسلسل الهرمي ألولويات التخطيط اإلقليمي 2-2-2

 ئهمن مقومات التخطيط اإلقليمي المتوازن و الناجح أن يتمتع بالالمركزية باإلضافة إلى إعطا
و المجلس اإلقليمي الفرنسي فتح المجال . الصالحية للتمكن من تطبيق الدراسات و تحقيق الهدف منه

البحوث  ،العمالة، التعليم، تخطيطال و النقل: كافة المجاالتلتحقيق هذا الهدف بالتمتع بالصالحيات في 
 قتصاديةاال الشؤون، الحضري والتجديد اإلسكان، البيئة حماية، قتصاديةاال التنمية، و التنمية

  .ةيثقافالو الترفيهية، جتماعيةواال

  :حوض باريسلو بالنسبة حسب اإلقليم مختلفة بأولويات التخطيط اإلقليمي يضع هرم 

  .القادمة سنة 25 في المنطقة لتنمية استراتيجية رؤية -1

   .األراضي ستخدامال إلزاميةوثيقة  -2

  .األراضي واستخدام الحضري النموب التحكم -3

  .العاصمة إلقليم الدوليةالمرتبة  ضمانة -4

  .اإلقليم في والمكانية واالقتصادية االجتماعية التفاوتات تصحيح -5

  .النقل خياراتتنسيق  -6

  .الريفية والمناطقفي اإلقليم  المساحات المفتوحة على الحفاظ -7

 الهواء تلوث ومكافحةستعمال المختلط مناطق التنمية ذات االو االجتماعي التنوع مبادئ احترام -8
  ]57[.والضوضاء

 :ة إلقليم حوض باريسالخطة الرئيس أهداف 2-2-3

 المياه، إدارة في التغييرات مثل المجاالت كافة فيظهر تأثيرها  ةمنظور نتائجهذه الخطة لها 
 و االقتصادية األنشطة النقل، بنية اإلسكان، والحيوانات، والنباتات الغابات، توزيع في والممارسات

جتماعي و خلق تناسق بين او التحديات كانت بالترويج لتوازن . االجتماعية الروابط تعزيز ضرورة
األقاليم، التعامل مع التغيرات المناخية و تطوير حوض باريس ليكون مرن و ديناميكي للمحافظة على 

  .المرتبة الدولية لفرنسا

 :همهاأركزت الخطة على عدة نقاط 

  .األقاليم مختلف بينأفضل  وتضامن توازن وإنشاء االجتماعية المساواة تعزيز -1

   .الوقودأسعار وارتفاع المناخ تغير نتجهاي التي واألزماتة الرئيس تحوالتلل االستجابة -2
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  )2-9الشكل(] 57[.الدولية مرتبتها على الحفاظ على قادرة فعالية حيوية لحوض باريس تطوير -3

  
  ]57[عمل الباحث عن -لحوض باريس ستراتيجية التنمية اإلقليميةا) 2-9(الشكل

  

  .قليمقتصاد مركز اإلاحماية  -4

   .حيويةالستراتيجية االطاقة الو الطبيعية  المواردستغالل ا -5

 على الزحف العمراني من للحد الحضرية المناطق حدود تعيينبو ذلك  الحضري االمتداد منع -6
 اإلسكانتحديد كثافة و  السابقة، طالخط مع بالمقارنةو المساحات المفتوحة  الزراعية األراضي
 .الواحد للهكتار

 الكثيفة الحضرية المناطق فيو خلق روابط نقل جديدة  لتطويرالنقل الجماعي األولويات تحديد -7
  .الراهنة

 صالتالو اللوجستية، التاريخية المواقع على الحفاظ والموانئ، نهارلأل التحتية البنى على الحفاظ -8
  ]57[.لفرنسا األول المنفذ هوو الذي  السين شمال" باريس" القناة مع

  

  

تشجيع النقل 
 بواسطة الماء

الطاقةإستعمال
الحرارية لألرض

إستخراج الغاز
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  ) 2-10الشكل](57[.ستفادة من الطاقة البديلةاالو الطبيعية الموارد على ظاحفال -9

  
  ]57[عمل الباحث عن -ستراتيجية التوجه لتطوير وسائل النقل بشكل منطقي و دائما) 2-10(الشكل

لحفاظ على الموارد الطبيعية، اخطة أماكن مفتوحة إقليمية،  وضع :لتقوية النظام البيئي لإلقليم 10 ‐
  ) 2-11الشكل(.خلق مساحات خضراء جديدة، تقليل الصلة بين المنتج و المستهلك

 

   ]57[عمل الباحث عن - لتجمعات العمرانيةمتداد االمنع الترام األخضر  حزامتطوير ) 2-11(الشكل

إعادة تنظيم و تدعيم قطر 
  :خدمات السكة الحديدية

  كثافة عالية للتجمعات العمرانية

مريح لحركة اإلقليم موقع 
  المتسارع

  أقطاب تبادل عمراني

تحقيق ربط للمواصالت 
  :بطرق فرعية

مقترح لزيادة خطوط المترو 
  الفرعية لباريس

خلق وصل هيكلي للطرق 
  الفرعية

طرق هيكلية افضل للنقل 
  الجماعي

مالئمة األقطاب الحالية 
  :للمستقبلية

  قطب عمراني

  قطب نامي

  قطب عمراني مقترح

افضل التجمعات العمرانية توضع 
  لتحسين الحوض

المحافظة على شبكة 

الترام ( التنوع الحيوي 

  )األخضر

  إختراق مناطق الزراعة

  إختراق الغابات

  إستمرارية الوادي الكبير

  إستمراية التنوع البيئي 

حماية عدم إإلنقطاع 

لوسط المحور العمراني 

  و تحديد المحيط األخضر

  شبكة الوصل الخضراء
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عن  تعويضال أو أثره تفادي وطريقة البيئة، على تأثيره أعطى تفاصيلحيث  تم عمل تقييم بيئي
و الطريقة لمنع هذا التأثير تتم بالتوازن بين أربع قضايا أساسية لقياس هذا  الضرر الحاصل منه

  :التأثير و هي

  .نتشار العمراني على المساحات المفتوحةتقليل اال - 

  .دراسة تأثير التغير المناخي - 

  .حماية المصادر الطبيعية - 

  ]57[.و ذلك بخلق حدائق عامة جديدة و أماكن ترفيهية نوعية حياة جيدة للسكان حفاظ علىال - 

  :)2007( ليمي المقترح لحوض باريسطط اإلقالمخ 2-2-4

قطاب أو خلق للشخص على الهكتار الهدف العام لهذا المخطط المحافظة على الكثافة العمرانية األمثل 
باإلضافة العمراني و الزحف متداد مفتوحة و الحد من االو تأمين مساحات طبيعية و جديدة مركزية 

و ذلك بتخطيط مناطق سكن قرب تركز كبير  الحد من المسافات المقطوعة بين السكن و العمل إلى
  )2-12الشكل(.عمل أو تخطيط مناطق عمل شرق اإلقليم لعمل توازن في تنظيم أقسام اإلقليماللمناطق 

  

  
  ]57[عمل الباحث عن - المقترح لحوض باريساإلقليمي المخطط ) 2-12(الشكل

المخطط التوجيهي 
  :العمراني

  المساحات العمرانية األمثل

  قطاع الكثافات األمثل

أقطاب مركزية مناسبة 
للتجمعات العمرانية 

  الباريسية

  

المخطط التوجيهي 
  :الطبيعي

  مساحات زراعية

  مساحات طبيعية

مساحات جديدة مفتوحة 
  عامة

  مساحات مائية

الحد من اإلمتداد العمراني 
  على النظام البيئي

الترام األخضر تحديد حزام 
  ضمن التجمعات العمرانية

  محلق الطريق السريع 
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هامة تشمل كل جوانب التنمية كدت على خمسة محاور أ نجد أنهاطالع على خطة حوض باريس باال
  :هيو من حيث المبدأ دولة  ةممكن تطبيقها بشكل عام على أيمن الالتي  العمرانية و

وحدة سكنية بالسنة   70.000تشمل بناء حوالي  2030)(لعام تمتد زمنية تأمين سكن ضمن خطة  -1
  .مليون نسمة 1.5لتغطي متطلبات 

المؤسسات الصغيرة و تأمين فرص عمل و تجديد المناطق تنوع االقتصاد و ذلك بتشجيع  -2
  .االقتصادية في باريس

  .قطاب السكنأماكن العمل و أتحسين النقل الجماعي و المترو بشكل خاص لتأمين الصلة ب -3

  .السكن قريبة من مناطق أن تكوناالهتمام بالبيئة الطبيعية لتحسين نوعية الحياة و  -4

  .العامة للخدمات توزيع متساوٍ -5

حوض باريس تبني المفهوم العالمي للحزام األخضر و ذلك للتحكم  على خطةمن المالحظ بشكل عام 
بالنمو العمراني و تأمين مساحات مفتوحة و تنوع بيئي من األراضي و ذلك باستخدام عناصر خطية 

  .أو دائرية في تصميم الحزام و ذلك حول العاصمة باريس

  :إقليم حوض باريسلتجربة  استراتيجية التخطيط اإلقليميهم نقاط أ  2-5- 2

  :ركزت الخطة على النقاط التالية

  .التحكم بالنمو الحضري -1

  .أهمية الحفاظ على المرتبة الدولية إلقليم العاصمة -2

  .تحقيق التوازن اإلقليمي و المكاني -3

  .الحفاظ على المساحات المفتوحة و النظام البيئي -4

  .قتصاد مركز اإلقليماحماية  -5

  .تحقيق محاور ربط تؤمن سرعة نقل المنتج للمستهلك -6
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  :لمدينة المنورةلمنطقة ا الدراسات اإلقليمية تحليل: الفصل الثالث 2-3

  :لمحة تاريخية و عمرانية عن منطقة المدينة المنورة 2-3-1

في من حيث اآلثار اإلسالمية التي أعطتها مكانة خاصة ر المدينة المنورة عاصمة اإلسالم األولى تعتب
العالم اإلسالمي باإلضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز حيث تحتل موقع منخفض محمي بسالسل 

ظهرت المدينة المنورة بموقعها ] 58[.تحاذي البحر األحمر من شماله إلى جنوبهجبلية و هضاب 
ي للمملكة الغرباإلقليم  في منطقة تتوسطالحالي كمركز عمراني نتيجة لوفرة الموارد الطبيعية و تقع 

و  ارية بالمملكة من حيث عدد السكانتعتبر منطقة المدينة خامس المناطق اإلد. العربية السعودية
  ]59[ (1,434.661) 2012حيث يبلغ عدد السكان لعام تعتبر من المدن الكبرى 

 أعد المخطط اإلقليمي لمنطقة المدينة عام  هجرية و تم وضع تصور بعيد المدى للمخطط حتى  1420
) 1428‐1429(هجرية و مع متابعة سنوية للمخطط تم أول تحديث عشري للمخطط عام   1450عام 

لى تحديث برامج الخدمات العامة إهجرية بتحديث مواقع و أحجام و أدوار التجمعات العمرانية إضافة 
  و القرى   للمدن  األدوار الوظيفية هجرية  1420  عام  المعد  للمدينة   اإلقليمي المخطط  و شمل

إضافة إلى خطة التنمية اإلقليمية و شبكة الطرق اإلقليمية و تدرجها الوظيفي  و استعماالت األراضي
و كذلك فتح المجال أمام  و تحقيق أكبر قدر من االنتشار في توزيع الخدمات و المرافقاالقتصادية 

استغالل الموارد الكامنة في النطاق المكاني ذات الكثافة المنخفضة إضافة إلى رفع كفاءة الجهاز 
  .اإلداري و الفني لكافة القطاعات
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  :الوضع الراهن التخطيطي لمنطقة المدينة 2-3-2

  :السكاني التالية تالحظ محددات التوزيعبتحليل التوزيع السكاني لمنطقة المدينة 

المدينة المنورة كقطب تنمية حالي يستقطب معظم الخدمات العامة و الخاصة و يسبب عدم توازن  -
و الخدمات بالمنطقة و مقبلة على مرحلة مشاكل المدن المليونية مما في مستوى توفير فرص العمل 
  . يوجب وضع استراتيجية للتنمية

  

  

  

  

  

  :المدينةلخطة التنمية لمنطقة  الهدف االستراتيجي الوطني 2-3-3

و ذلك بدراسة عدة  الفوارق االقليمية ليلتنمية عمرانية متوازنة لتق تهدف خطة المدينة إلى تحقيق
 :للتنمية العمرانية بمنطقة المدينة المنورة ةموجه عوامل

  .المكانة الدينية العالمية للمدينة المنورة كمركز جذب ديني للمسلمين -

الشرقمناطق التجمعات في الشمال و -
 2كم/أشخاص 5ذات كثافة سكانية منخفضة 

و تفتقر إلى معظم الخدمات األساسية 
  .ووسائل النقل و المواصالت السريعة

منطقة ينبع الصناعية عبارة عن قطب  -
تنمية وطني مازال يعمل بمعزل عن البيئة 
المحيطة و لم يحقق هدف نشر التنمية 

  .للمناطق المحيطة به

  بالمدينة   المحيطة  العمرانيةالتجمعات  -

و أنشطة   خدمي  و سكاني   تركيز  ذات
السكان   جذب اقتصادية مرتفع تعمل على 

ؤثر على من المدن و القرى المحيطة مما ي
.المرافقشبكات البنية األساسية  و

كثافة سكانية 

منخفضة و سوء 

 توزيع الخدمات 

مدينة ينبع و 

عدم فعاليتها 

 كقطب تنمية

مناطق ذات تركيز 

 سكاني مرتفع

المدينة المنورة 

 قطب جذب عمراني

  المنورة محددات التوزع السكاني بإقليم المدينة)2-13(الشكل

  ]23[عمل الباحث عن -الوضع الراهن
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  .بين منطقة المدينة المنورة وباقي مناطق المملكةاالرتباطات الوظيفية واالنتاجية  -

لخطوط النقل  األحمر، واعتباره نقطة تالقي الجغرافي المتميز على ساحل البحرالموقع  -
   .ونقطة ربط بين وسط وجنوب وشمال المملكة والمواصالت

الضخمة كبوابة  وجود القلعة الصناعية بينبع، ووجود مينائي ينبع التجاري والصناعي بتجهيزاتهما -
  .غربية للمملكة على البحر األحمر

  .توفر وتباين الثروات التعدينية ذات القيمة االقتصادية والمخزون الكبير بالمنطقة -

  )2-14الشكل(] 23[.ات السياحية واألثرية بالمنطقةيتوفر وتباين اإلمكان -

  

  

  ]23[الباحث عنعمل  –إمكانيات التنمية إلقليم المدينة ) 2-14(الشكل

  

  

 مناطق سياحية مناطق صالحة للزراعة مناطق تعدين

 مركز تنمية صناعي

 مركز تنمية إقليمي

مركز تنمية ديني

 القصيمإلىمحور ربط

 العال

المدينة

 ينبع
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  :ستراتيجية التنمية الوطنيةالتوصيات العامة ال 2-3-4

  .التأكيد على محاور التنمية و التكامل بين أنشطة المدن -

  .تأهيل مراكز التنمية الوطنية و اإلقليمية للقيام بمهامها -

  )2-15الشكل(.نشر التنمية من خالل مراكز التنمية المحلية -

  

  ]23[الباحث عنعمل  –استراتيجية التنمية اإلقليمية ) 2-15(الشكل

  

 المندسة : ضواحي عمرانية هي 3باقتراح النمو العمراني لإلقليم تم توجيه  ألف نسمة، أبيار 120
 الماشي  هي الصويدرة : قتراح مدن تابعةاباإلضافة إلى . ألف نسمة 35لعوينة ألف نسمة، ا120

 ألف نسمة، المليليح  80ألف نسمة، الفريش 80  40ريع ملح  ، ألف نسمة 75ألف نسمة، اليتمة 60
  :بالمدن و القرى حيثإلى دعم التنمية باإلضافة  .ألف نسمة

  

 محاور تنمية قائمة

 امتدادات المحاورفي المدى البعيد امتدادات أساسية في المدى القريب

 امتدادات ثانوية للمحاور في المدى القريب

 مركز تنمية محلي مركز تنمية إقليمي مركز تنمية وطني
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  ]23[الباحث عنعمل  - إلقليم المدينةتوجيه النمو السكاني ) 2-17(الشكل

  

ليصبح عددتينتم إنشاء محافظتين جديد-
  )2-16(الشكل .في إقليم المدينة 9المحافظات 

  

  

  :توجيه النمو السكاني باقتراح

قرى لتصبح مدن تابعة، تطوير  4تطوير  -
قرى لتصبح ضواحي حضرية للمدينة،  3

  .مجمع القروي بالمهد ليصبح بلديةتطوير ال

قرية لتصبح مراكز تنمية قروية  14تطوير  -
قرية لتصبح  47مقترح بها مجمع قروي و 

  ]23[إنشاء محافظتي وادي الفرع و العيص)2-16(الشكل )2-17الشكل(]23[.مركز خدمة قروية

  مراكز تنمية قروية  مدن و مراكز حضريةمدن تابعة مركز تنمية صناعي ضواحي سكنية

 مراكز خدمة قروية
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 ستثماريةاالستراتيجيات و الخطط االمع  تفقي على نحو للسكان و األنشطةالتوزيع المكاني بدراسة 
نشطة و توسيع القاعدة تم دراسة تنويع مجال األ لمنطقة المدينة المعطيات المحلية بما يتوافق مع

قتصادية بالمنطقة و تحسين التشكيل الهرمي لمنظومة التجمعات العمرانية و تحسين النسيج اال
  :بتطبيق النقاط التاليةالعمراني للمدن و المجمعات القروية 

ثالث ضواحي  األول هو باقتراح :المدينةادة السكانية في منطقة الزي ستيعابقتراح حلين الاتم  -
ويدرة و المليليح و الفريش كمدن تابعة صقتراح الاو الثاني  الف نسمة 275سكنية بطاقة إستيعابية 

  .ألف نسمة 220جماية ابطاقة 

ينبع مركز تنمية تجاري، سياحي، صناعي وطني للصناعات الثقيلة و المتوسطة و الرايس مركز  -
  .ناء رئيسي للصيدتنمية سياحي و مي

العال و المهد مراكز تنمية إقليمية، بدر و خيبر و الحناكية و ريع ملح و العيص مراكز تنمية  -
    )2-18الشكل( ]23.[محلية و اليتمة مركز تنمية صناعي

  

  

  ]23[الباحث عنعمل  – لمدينةلمنطقة  المقترح للتجمعات العمرانيةالتوزيع المكاني ) 2-18(الشكل

  

 مدينة سياحية

 ضواحي حضرية

 مركز صناعي وطني

 مدينة صناعية تابعة

 عاصمة محافظة مقترحة

 مركز تنمية محلي

 مركز تنمية إقليمي

 مدن تابعة
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  :إلقليمي المقترح للمدينة المنورةالمخطط ا 2-3-5

توزع للتجمعات باقتراح المخطط اإلقليمي  وحظ علىل ناحية التوزيع الوظيفي للتجمعات العمرانية من
  :التالية مراكز التنمية للمدن

  .عتبار المدينة مركز تنمية ديني، ثقافي، وطني و ينبع مركز تنمية صناعي وطنيا -

  .العال و المهد مراكز تنمية إقليمية -

بدر، خيبر، الحناكية، العيص و ملح مراكز تنمية محلية، مندسة، أبيار، الماشي و العوينة ضواحي  -
  .للمدينة و ينبع النخل لمدينة ينبعحضرية 

الفريش، الصويدرة و المليليح مدن تابعة للمدينة و اليتمة مركز تنمية صناعي محلي، الرايس  -
  .مجمع قروي 14 مركز تنمية سياحي باإلضافة إلى اقتراح

بالمحافظة على ، العمران %3.2بتحقيق معدل نمو سنوي  الزراعة: كما تم العمل على ثالثة محاور
  )2-19الشكل( ]23[.%8.6الطرق اإلسفلتية بمعدل نمو سنوي ، %2.3معدل نمو 

  

  ]23[الباحث عنعمل  –المخطط اإلقليمي المقترح للمدينة المنورة ) 2-19(الشكل

  

  مركز تنمية إقليمي 

  مناطق التنمية الزراعية

  مراعي طبيعية

  أراضي صحراوي

  مناطق تعدين و استخراج

  مناطق حرات

  مطار إقليمي 

  مطار محلي

  طرق سريعة

  طرق محلية

 طرق فرعية
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  :لمدينة المنورةا استراتيجية التخطيط اإلقليمي المطبقة في إقليمأهم نقاط   3-6- 2

لتحسين التوزيع المكاني و تحقيق التنمية  أكدت الدراسة اإلقليمية لمنطقة المدينة على النقاط التالية
  :المتوازنة

و االهتمام  دعم الصناعات االستخراجية تطوير قطاع التعدين، توسيع القاعدة االقتصادية ، -
  .باألنشطة السياحية

  .وتطوير مطاري المدينة و ينبع باقتراح طرق ربط جديدة تحسين هياكل البنية األساسية -

  .دعم دور القطاع الخاص و مشاركته الفاعلة في التنمية -

باقتراح عدة مراكز تنمية محلية تخدم المدن  تحقيق التكامل بين القطاع الحضري و القروي -
  .الصغرى

باقتراح مراكز تنمية  القرىللمدن و للتجمعات النمط و النسيج العمراني التشكيل الهرمي ، تحسين  -
  .و مدن تابعةسكنية إقليمية، ضواحي 

  .للمدينة و ربطها بمركز المعلومات باألمانة اإلقليمإنشاء قاعدة معلومات تخطيطية على مستوى  -

   

  :لتجارب الدول العالمية و العربية لدراسات المقارنةل أهم النقاط

  .وفق توضع مواقع التنمية استراتيجية الحل على اتخاذ أشكال معينة للمحاور اداعتم 

  .التحتية والبنى الحضرية والمستوطنات للصناعات المكاني الترتيب 

تبني المفهوم العالمي للحزام األخضر و ذلك للتحكم بالنمو العمراني و تأمين مساحات  

  .مفتوحة و تنوع بيئي من األراضي و ذلك باستخدام عناصر خطية أو دائرية

و مفتوحة و الحد من االمتداد   طبيعية  مساحات  خلق أقطاب مركزية جديدة و تأمين 

  .الزحف العمرانيو

تحقيق التكامل بين القطاع الحضري و القروي باقتراح عدة مراكز تنمية محلية تخدم  

  .المدن الصغرى

التشكيل الهرمي ، النمط و النسيج العمراني للتجمعات للمدن و القرى باقتراح تحسين  

  .مراكز تنمية إقليمية، ضواحي سكنية و مدن تابعة
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  الوضع الراهن للتخطيط و النمو العمراني في محافظة حلب: الباب الثالث 3-

و ذلك   ستراتيجي بين شرق آسيا و أوروبااتقاطع   سوريا في موقعغرب حلب شمال   محافظة تقع 
و على طريق الحرير مما كان له األثر  قوافل التجارة   كمحطةللتبادل التجاري بين الشرق و الغرب 

  ]24[.زدهارهاافي نموها و الكبير 

لجنوب إقليم المنطقة الوسطى يحد اإلقليم من الشمال تركيا ومن الشرق إقليم الجزيرة السورية و من ا
قع تبرز بكون االقليم على خط تماس مباشر وأهمية الم .إقليم الساحل و لواء االسكندرون الغربومن 

 حلبمحافظة  يقدر عدد سكان .مدينة حلبعبر نقطة عبور مهمة وخاصة  مع تركيا و بالتالي يشكل
من عدد السكان في سورية  %24حالياً نسبة أكثر من ستة ماليين نسمة وتشكل  2015في نهاية 

حيث يبين  المكتب وتأتي المحافظة األولى من حيث عدد السكان  2.68%ومعدل النمو السكاني فيها 
ي محافظة متواجدون فسكان سوريا تقريباً  أن حوالي ربع) 2009إحصاء عام (المركزي لإلحصاء 

الخامسة من حيث الكثافة المحافظة كما تعد  مليون نسمة )4,507000(حلب حيث بلغ عدد السكان
   ]60[.السكانية بعد دمشق والالذقية وطرطوس ودرعا 

 : مساحة محافظة حلب

 إجمالي من) هكتارا   18,517,971( من أصل) هكتارا  1,850,000( مساحة محافظة حلب  تبلغ 
للزراعة  منها قابلة  %66أراضيها   وتتوزع  ,من مساحة القطر %10سوريا أي ما يقارب  مساحة 

ومروج ومراعي وحراج وتشكل بادية  مرافق ومستنقعات وبحيرات وجبال و مناطق عمرانية %34و
   ]60[ )3-1الشكل(من إجمالي مساحة المحافظة %14حلب 

  

 العربعين 

 السفيرة

 منبج

 جرابلس

 اعزاز

 عفرين

 حلب

 جبل سمعان

 ديرحافر

 الباب

 األتارب

 الجبول

 الباحث - مناطق محافظة حلب ) 3-1(الشكل 
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 :حلب مدينة لالعمرانية  المساحة 

) هكتار 250(  م 14بداية القرن  و في) هكتار  30(حلب في العصر الهلينستي مدينة كانت مساحة 
 .)هكتار  476(1933و في عام ) هكتار  390( م  19و في بداية القرن 

و بلغ القسم المنظم و   هكتار 17500مساحة  1974لمدينة حلب عام   لقد غطى المخطط التنظيمي
فقد   2015عام  لغاية   حلب  لمدينة  المخطط التنظيمي الجديد ، أما هكتار فقط 9000المعمر منه 

 هكتار 20000أضاف 

 . هكتار للمدينة الصناعية 4000 

 . هكتار للتوسع السكني 8000 

 . هكتار كمناطق سياحية و خضراء  5000

  ]61[.اية في محيط المدينةمهكتار كمناطق ح ٣٠٠٠
  

  :مقومات اإلقليم 
، كما تتميز صناعات  سوريا تتوضع في المحافظة من  %30حيث صناعياًاآلولى حلب   تعد محافظة

تعتبر  كما ،موقع أثري ) 400 (حوالي ففي مدينة حلب وريفها مثالً   السياحية المواقعبعدد كبير من 
 هكتار 1210921 المساحة القابلة للزراعةحيث تبلغ  محافظة حلب من أولى محافظات القطر زراعياً

الصفراء و الشوندر  و تعتبر محاصيل القمح و القطن و الشعير و العدس و الحمص و الذرة و
  ]60[.السكري من أهم المحاصيل التي تزرع في المحافظة

 

  :الوضع الراهن التخطيطي لمدينة حلب 
الذي شهدته منذ نشأتها كواحدة من أقدم مدن العالم التوسع العمراني و السكاني لمدينة حلب 

عمراني أفضى إلى توسع و حتى منتصف القرن العشرين على مفترق طرق تجارية هامة 
في في الشرق األدنى مدينة أخرى  ةخارج حدود مدينتها القديمة و قد سبقت مدينة حلب أي

و لكن  )دانجير(للمخطط الفرنسي  1932أول مخطط لها عام  وحظمجال تخطيط المدن حيث ل
أخذت  1938مخطط آخر عام ) ميشيل أكوكارد(الفرنسي تم تعديله و لم يطبق فعلياً ثم وضع 

الذي احتاج إلى  )غوتون(كان مخطط حيث  1952منه المدينة تخطيطها الحديث إلى عام 
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مما كان البداية إلنشاء مناطق تعدت  تنفيذه ثالث سنوات توقفت خاللها جميع عمليات البناء
  ]26[.حدود التخطيط للتوسع المحدد و المنظم

التمدد أدت إلى وعدت دون الرجوع إلى الواقع ُأطات العمرانية الالحقة للمدينة طوكل المخ 
ة مع الهجرأيضاً العمراني الكبير خاصة في جهات حلب الشمالية والشرقية والجنوبية والذي تزامن 

يترافق مع برنامج تخطيطي يحدد  لم متزايدنمو سكاني نتج عنه و  الداخلية من الريف إلى المدينة
عات السكانية وتوسعاتها وال سيما فيما يتعلق بالمخططات االحتياجات الراهنة والمستقبلية للتجم

حيث عجزت هذه 1974 عام للمدينة عاماً منذ آخر مخطط وضع / 20/ مضى حواليالتنظيمية التي 
المخططات جميعها أمام ضغط الحاجة المتزايد إليجاد المساكن و مناطق العمل فنشط تجار العقارات 

ما أدى إلى ظهور بقع سكنية عشوائية إلى إفراز مناطق خارج المخطط التنظيمي و بيعها  او عمدو
حزام هذه المناطق السكنية وشكلت التالية ومناطق مخالفات جماعية خارج قدرة المخططات التنظيمية 

/ 28/عدد مناطق المخالفات الجماعية  أصبححتى  بمدينة حلب من جهاتها المختلفة مخالفات يحيط
طغت عليها كافة مظاهر الفوضى العمرانية المشوهة منها ضمن الحدود اإلدارية / 22/،  منطقة

وخاصة المتعلقة بالبنى  الخدمات بمختلف أشكالها عدم توفرمعاناة قاطنيها مع  زادتلمنظر المدينة و
  )3-2الشكل(.)الكهرباء -المياه  -االتصاالت  -الصرف الصحي  -الطرق (التحتية 

  

  
  في سوريا واقع مناطق المخالفات الجماعية) 3-2(الشكل

  اإلسكان في سورياالفصل الرابع عشر –الخطة الخمسية العاشرة : المصدر 
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يوجد لوضع مخطط تنظيمي جديد  عمل جاد المدينةالذي شهدت فيه نقطة التحول  2000وكان عام  

لم يعتمد على مسح  تناقضات بينها وواقع حلب الذي  من في المخططات التي سبقته   الحل للعقبات
وتم تصديقه  2015متطلبات النمو والتوسع باالعتبار لغاية بأخذ ميداني حديث لحالة البناء فيها حيث 

ألف هكتار جديداً كمناطق توسع إلى المخطط القديم تشمل مناطق / 20/حيث أضاف نحو  2004عام
  : تفادة منها كاآلتيالمخالفات والمساحات الشاغرة لالس

سياحية   مناطق هكتارآالف / 5/صناعية،   مدينة هكتارآالف / 4/سكني،  آالف هكتار توسع / 8/
الواقع  تصحيحعتبر خطوة نحو أما م  في محيط المدينة مناطق حماية  هكتارآالف / 3/وخضراء، و

  )3-3الشكل(.حلبلمدينة العمراني 
  
  

  
  

   –2004النسب المؤية لتوزع السكان في محافظة حلب إحصاء ) 3-3(الشكل 
  الباحث عن إحصاء سوريا

  
  
  
  

57%
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تفتقر بعض   إلى مخططات تفصيلية  حيث  إال أن بطء العمل في ترجمة المخطط التنظيمي العام
 تسمح  للجمعيات السكنيةإلى مخططات تفصيلية  المخطط الجديد حتى تاريخ  المناطق في المدينة

تفاوتها بشكلها السليم فاستمرت عجلة المخالفات السكنية في أرجاء حلب مع  الحركة العمرانية طويربت
  ]62[.و استمرت ظاهرة بورصة العقارات بين منطقة وأخرى

م مع التوسع الذي شهدته ءلم يختلف عن المخططات السابقة للمدينة حيث لم يتال 2004إن مخطط 
  : لم يراع المصلحة العامة و كانت المشاكل التي ميزت هذا المخططالمدينة نظراً لتأخر تطبيقه و 

  تجاهات التوسع الفعلية للمدينةا عدم مراعاة تغير معدالت النمو السكاني و -
  .الحالي مما أدى الى الضغط على مركز المدينة القتصادياعدم استيعاب النشاط  -
خضراء سببت الفصل العمراني و خطة التحسين البيئي اعتمدت على مجموعة أحزمة  -

  )3-4الشكل(.الوظيفي
  
  

  
  ]63[عمل الباحث عن  :المصدر  -  النمو العمراني لمدينة حلب) 3-4(الشكل

  
  
  
  
  

 1882مخطط يونغ 

 1954مخطط كوتون 

 2011مخطط 

 1974مخطط 

 1938مخطط أكوكارد 

المخططات التنظيمية 
 لمدينة حلب
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واقع و تحليل التخطيط العمراني   -التخطيط اإلقليمي المكاني في سوريا: الفصل األول - 3-1

   :و التجمعات العمرانية في سوريا

قاليمها أفروق كبيرة في التحضر بين   بوجود  من وجهة نظر تخطيطية تمتازنامية  كدولة إن سوريا 
و تلك التي تترك و بكثرة المناطق المتخلفة فيها و ظهور التمايز الواضح بين المناطق التي فيها تنمية 

  معالجة  اإلقليمي في  التخطيط  منهج تبني علينا    لزاماً أصبح  و لذلك   اقتصادية  مشاريع  بدون
  . كل مكان في الدولة ميزةالمشاكل الحضارية و االجتماعية و االقتصادية بما يتناسب مع 

  

  :السورية على مستوى المحافظات و المناطق المخططات اإلقليمية - 3-1-1

إلى الذي أدى نتشار السكن العشوائي الديها مع  تعمل سورية على حل مشاكل التنظيم العمراني
السنوات  تخديم التجمعات السكنية التي نمت في تناقص األراضي الزراعية وعجز البنية التحتية عن

عبر العديد من القوانين على و ذلك الداخلية بسبب الجفاف  السابقة بشكل كبير مع تنامي الهجرة
  .وقانون التطوير العقاري رأسها قانون التخطيط اإلقليمي

التخطيط المركزي وغياب  تباع منهجيةانعكست على التنمية في سورية نتيجة االنتائج السلبية التي 
 :أدت إلى  المكاني الالمركزي التخطيط اإلقليمي

 بسبب تركيز التنمية في بعض المراكز الحضرية كدمشق المحافظاتالتوازن بين  حالة عدم -1

   .المحافظاتوحلب وحمص والالذقية دون باقي 

  .السوريةمعدالت الكثافة السكانية في المحافظات  ختاللا - 2

ستقطاب والجذب كدمشق وحلب وغيرها مناطق االتجاه االداخلية لألشخاص واألفراد ب الهجرة -3
واليد  مما أدى إلى تفريغ المحافظات الفقيرة من األشخاص واألموالستثمار واالعن العمل  بحثاً

   .الزراعةالعاملة الماهرة وتراجع 

على  نتشار العشوائياتاوفوضى التوسع السكاني وسوريا الشبكة العمرانية على كامل  ختاللا - 4
    .والغاباتراضي الزراعية والمشجرة حساب األ
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 زدادت معدالت الفقر والبطالة فياحيث  المحافظاتجتماعية بين اقتصادية وا ظهور فوارق -5

 -درعا –حماه  -طرطوس  -إدلب  -الرقة  -الحسكة  - دير الزور ( المحافظات غير النامية
   .المحافظاتالطبقة الفقيرة في هذه  وتضخمت مساحة )القنيطرة -سويداء ال

في المناطق الحضرية وبطء حركة النقل بالمدن الكبرى  تلوث البيئةو الموارد الطبيعية  استنزاف - 6
   .للعمران وفقدان النواحي الجمالية

  .و الخدمات الصحية نتائج ملموسة على صعيد التعليم عدم تحقيق -7

النقل  -الحديدية  السكك -الطرق  ( التحتيةإلى المستوى المطلوب في مجال البنية  عدم الوصول -8
   ...).وغيرها  والطاقة الكهربائية ومياه الشرب  الجوي

   .التنميةالعمل وتراجع دور القطاع العام اإلنشائي والصناعي في عملية  تدني شدة - 9

 وحمايتها وإعادةع األثرية التاريخية الحضارية اقهتمام المطلوب للعناية بالمواال عدم إعطاء - 10

   .المستدامةتأهيلها وتوظيفها في عملية التنمية 

كز والمحافظات السورية وعدم توفر قاعدة بيانات احصاء في المرالتخطيط واإل ضعف أجهزة -11
ومعلومات دقيقة وضعف التنسيق بين دوائر القرار التخطيطي المركزي والمحلي في  حصائياتإو

    .والتنفيذ التخطيط

السابقة لم تأخذ بعين االعتبار خصائص األقاليم وضرورة توطين األنشطة  ط التنميةخط -12
   ]64[ .واالجتماعية والعمرانية في جميع المحافظات السورية لتحقيق التوازن اإلقليمي االقتصادية

  :ستعانة بأسلوب التخطيط اإلقليمي لألسباب التالية في ظل كثافة المشاريع في سوريا وجب اال

ع مختلف الوزارات و اإلدارات إذ أن عدم التنسيق يؤدي إلى تضارب يالتنسيق بين توطين مشار - 1
  .في تنفيذ المشاريع و إنجازها و بالتالي إلى تأخير تنفيذ الخطة

  .توزيع مناطق اإلنتاج بحيث ال تؤثر على المناطق السكنية و تلوث البيئة - 2
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و ) دمشق، حلب، حمص(لتمركز الدائم في المدن الكبرى توزيع عناصر اإلنتاج بشكل يحد من ا - 3
  .زمات السكن و النقل و المواصالت و للحد من الهجرة إلى تلك المدنأذلك لتخفيف 

التوزيع الصحيح للمناطق الزراعية و المناطق السياحية األسبوعية و الفصلية و المناطق السكنية  - 4
ء بها و ترميمها و تأمين الربط الجديد بين مختلف هذه و حماية اآلثار و المدن األثرية و اإلعتنا

   ]64[.النشاطات

  

  :الدراسات اإلقليمية الحالية لبعض مراكز مدن المحافظات - 3-1-2

برنامج  إطار و ضمن خطط عمل كانت تجري سورية في اإلقليمي التخطيطو دراسات  أعمال أهم
 Municipal Administration modernization - MAM ) مام (تحديث اإلدارة البلدية

و 2004 انطلقت عام التي و والبيئة المحلية اإلدارة وزارة في األوروبي تحاداإل قبل من الممول
 :وثيق بشكل هاببعض مرتبطة وجميعها يلي كما هي ةالرئيس األربعة هدافهاأ

  الوطني  المستوى بين  مستوى  في  واإلقليمي  المكاني  التخطيط إلنشاء القانوني اإلطار صياغة - 1

 الخمسية الخطط إطار في قتصاديةاال للتنمية ةالرئيس الخطوط بتحديد مكلفة الدولة تخطيط هيئة حيث( 

 والتخطيط المدن تخطيط شكل في المحلي المستوى على والتخطيط ) األجل الطويلة والتوقعات الوطنية

 .األولى الدرجة في الريفية المناطق في القطاعي

  .البالد أرجاء جميع في واإلقليمي المكاني التخطيط لتنفيذ سيلزم الذي المؤسساتي الترتيب صياغة - 2

 محافظات ثالث من تتكون التي الشرقية للمنطقة اإلقليمي والتخطيط للتحليل كبير رائد مشروع صياغة

 جتماعيةواال قتصاديةاال التنمية أولوية في المناطق أهم من تكان لقد و )دير الزور -الرقة -الحسكة( 

 السياق هذا وفي)  2010 - 2006( العاشرة  الخمسية الخطة ظل في والسيما طويلة، فترة منذ
  ]27[.الجديد المؤسساتي والترتيب القانوني اإلطار ختبارا

  و الذي بموجبه تأسست هيئة التخطيط اإلقليمي في سوريا 2010لعام /  26 /و بعد صدور القانون

عملت الهيئة منذ أهمية هذا التخطيط في تغير البنية التحتية التخطيطية في سوريا حيث الدولة أدركت 
تسعى من   لحظة تأسيسها على تطوير عدد من المداخالت التخطيطية على كافة المستويات المكانية



٧٧ 
 

 

التوازن بين األنشطة البشرية المتنوعة وبين ما ينشأ عنها من استهالك للموارد خاللها إلى استعادة 
  .من خالل التحقق من قدرة هذه الموارد على التجدد واستدامة مستويات التنمية الطبيعية المحدودة

إعداد اإلطار الوطني األول للتخطيط اإلقليمي بوصفها المهمة التخطيطية مهمة الهيئة  و تعتبر
حيث قطعت الهيئة منذ تأسيسها شوطاً بعيداً في إعداد المسودة األولى لهذا اإلطار والتي  سيةاألسا

كما تسعى الهيئة ضمن . 2012للنقاش مع كافة الجهات المعنية في الربع األول من عام  طرحت
خطتها الزمنية إلى وضع الصياغة النهائية لإلطار الوطني وإقراره خالل الربع الثاني من العام 

وسيكون  ي معاًعن هيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط اإلقليم وسيصدر اإلطار 2012
  ]65[.عاماً 15ملزماً لكافة جهات القطاعين العام والخاص مدة 

  

  : مشروع اإلطار الوطني للتخطيط اإلقليمي 

التخطيط اإلقليمي من أهم المحاور التي تعتمد عليها الخطة الخمسية الحادية عشرة في أهداف التنمية 
ستراتيجية للتخطيط اإلقليمي المتوازن والمستدام يجب التي تسعى الحكومة إليها معتبرة أن الرؤية اال

ستراتيجية للتنمية الوطنية وفي نفس الوقت مع الرؤى لرؤية االأن تكون متداخلة ومتقاطعة مع ا
  .ستراتيجية للتنمية المحلية على مستوى المحافظات والمجالس المحليةاال

الذي أصدره السيد الرئيس بشار األسد هو اإلطار التشريعي الذي    2010لعام  26يعتبر القانون رقم 
العربية  اإلقليمي المكاني في كافة أراضي الجمهوريةوالتطوير عملية التخطيط اإلقليمي   سينظم
ويؤسس أيضاً اإلطار المؤسساتي الذي سيتم من خالله إنجاز عملية التخطيط اإلقليمي   السورية
ويعتبر هذا القانون األول في سورية الذي يعرف عملية التخطيط اإلقليمي كموجه مكاني . المكاني

فتضم أكثر من محافظة أو تشمل   واألقاليم التي يمكن أن تكون واسعةللتنمية المتوازنة في سورية 
ال يقتصر على زيادة الفاعلية المكانية للتخطيط الوطني فحسب بل و هو  أجزاء فقط من محافظة ما

يؤكد الميزة النوعية الختصاص التخطيط اإلقليمي من خالل التوزيع الجغرافي للخطط على أساس 
  .موارد المتاحة وحسب خصوصية كل قطاع التنمية المحلية وال

مكانيات االقتصادية واالجتماعية الوثيقة األولى من نوعها التي تسعى إليجاد تعريف إقليمي لالو يعتبر
إلى اإلمكانيات المحلية لألقاليم  العابرة للحدود وصوالً الصالتلسورية بدءا من المستوى الدولي و
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عتمدتها الهيئة منذ ارساء قاعدة التشاركية في التخطيط التي أهمية إ التخطيطية وأجزائها موضحاً
  .تأسيسها

نعقاد المؤتمر الدولي ا  بعد وذلك / 2008/وضعت في مطلع عام   قانون التخطيط اإلقليمي مسودة 
- 26(األعلى للعلوم في دمشق  للتخطيط اإلقليمي الذي نظمته وزارة التعليم العالي والمجلس

   . 24/6/2010ولكن القانون لم يصدر لغاية ) 29/11/2007

ومنهج   مبادئ  تتناول  فصول 5مادة تتوزع على  27 نحو 2010للعام  26ويتضمن القانون رقم 
وتعاريف   وإحكام عامة, وأدوات التخطيط اإلقليمي  ,اإلقليمي وجهات التخطيط, اإلقليمي  التخطيط
 .وأهداف

عملية التخطيط والتطوير  سب المادة األولى من القانون إلى تنظيمويهدف قانون التخطيط اإلقليمي بح
  ]72[.اإلقليمي المكاني في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية

السياسات   وينظم  ويترجم يوجه   تكاملي  تخطيط  نهأب  بحسب القانون اإلقليمي   ويقصد بالتخطيط
والمكان  بالسكان  يتعلق   ما  وغيرها في كل  يةئوالبي  والسياحية  والثقافية جتماعية قتصادية واالاال

عتبار وفق منهج علمي شامل بهدف تحقيق تنمية وطنية باال والزمان والبيئة يأخذ البعد المكاني
خالل الدراسات على المستويين الوطني واإلقليمي تبين كافة النشاطات  وإقليمية متوازنة ومستدامة من

 .تلتزم بتنفيذها الجهات المعنية العامة والخاصة كافة والتي والفعاليات

مجلس  رئيس   للتخطيط اإلقليمي يكون برئاسة  إحداث مجلس أعلى وتضمن قانون التخطيط اإلقليمي
والسياحة  واإلسكان والتعمير   المحلية نائباً للرئيس وعضوية وزراء الزراعة الوزراء ووزير اإلدارة

 التخطيط الدولة ورئيس هيئة  تخطيط   ورئيس هيئة لشؤون البيئة   لري والدولةوالنقل وا والصناعة

  .اإلقليمي ومدير المكتب المركزي لإلحصاء

 بالشخصية  تتمتع" هيئة التخطيط اإلقليمي"تسمى   في مادته التاسعة إحداث هيئة وكما تضمن القانون

ويخضع  دمشق مجلس الوزراء ويكون مقرهااالعتبارية واالستقالل المالي واإلداري وترتبط برئيس 
ولألنظمة المالية  2004لعام  50 العاملون في الهيئة ألحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم 

 .اإلداري المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع

في   والتوافق  يقتحقيق التنس  على  تعمل اإلقليمية   من القانون الجديد أن الخطط 18  وتنص المادة
واستخدامات األراضي بين مشاريع التنمية في الخطط القطاعية الوطنية وبين  الرؤية المستقبلية للتنمية

وتعد الخطط , المحلية األخرى والخطط   التنظيمية  والمخططات  الوطنية القطاعية   كل من الخطط
 في  يحقق التنسيق والتوافق وبما   اإلقليمي  للتخطيط  وفقا لألهداف ومبادئ اإلطار الوطني اإلقليمية
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اإلقليمية عشرة  وال تتجاوز مدة نفاذ الخطة, الرؤية المستقبلية واستخدامات األراضي المحلية األخرى
  .أعوام ويجوز مراجعتها وتعديلها خالل هذه المدة عند الضرورة

شروع الخطة اإلقليمية وفق اإلطار م  تعد الهيئة 19نصت المادة , وفيما يخص إعداد الخطة اإلقليمية
وموثقة   اإلقليمية وعلى معطيات دقيقة ومؤشرات الخطط  الوطني للتخطيط اإلقليمي وأسس ومعايير

والشاقولي  االفقي   لتحقيق الترابط  وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات وبالتنسيق مع الوزارات المعنية
 .الوطني الشامل التنموية المحلية واإلطار في ضوء المبادرات

  

  : مشاريع هيئة التخطيط اإلقليمي الحالية

  : الحالية للهيئةقليمية اإلدراسات العلى مستوى المحافظات في سوريا 

  .محافظة طرطوس و مشروعها اإلقليمي -1

  .دراسة اإلقليم الشمالي في سوريا محافظتي حلب و إدلب -2

  .الخارطة الوطنية للسكن العشوائي -3

  .الهيكلية و العمرانية لمنطقة سهل الغاب و تنمية القرى النموذجية الدراسة -4

  .مشروع التخطيط الهيكلي للمحور الشمالي الجنوبي -5

  .مشروع التخطيط االستشرافي إلقليم الوسط -6

  .مشروع التخطيط لإلقليم الشرقي -7

  .كوريدور التنمية على محور طريق مطار دمشق الدولي -8

   ]65[.ة على محور طريق بيروت الدوليكوريدور التنمي -9
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 مسودة دراسة اإلطار الوطني - هيئة التخطيط اإلقليمي[ :األقاليم التخطيطية السورية1-2-1-3- 

  ]12[]2011لعام 

هو وضع تصنيف علمي لألقاليم من أبرز أهداف استراتيجية اإلطار الوطني للتخطيط اإلقليمي 
  .من أهم األسس التي ستبنى عليها النتائج و الخطط اإلقليميةو التي ستكون التخطيطية السورية 

وفق أسباب تجعل نتائج التخطيط اعتمد على تقسيم سوريا  حسب التصنيف إلى سبعة أقاليم تخطيطية 
سترتبط  التياكثر تناسقاً و ال تمتلك أبعاد إدارية تتجاوز المسؤوليات التخطيطية  القادماإلقليمي 

و قد اعتمد اإلطار الوطني على عدد من . في كل إقليم ة التي سيتم تشكيلها مستقبالًباإلدارات اإلقليمي
  :المعايير التي أدت إلى خارطة التصنيف النهائية و هي

  

مراعاة المعطيات الطبيعية من تضاريس و مناخ حيث كان لهذا المعيار دور بارز في تقسيم  -1
  .األقاليم التخطيطية

حيث يجب أن تكون األقاليم متجانسة من حيث وضع استراتيجيات الواقع و المقتضيات التنموية  -2
في تحديد تجانس الرقعة ار الكثافة السكانية كأساس و تم اعتماد معيللجماعات البشرية الناشطة عليها 

  .الجغرافية و التي تعكس البيئة التي ستحتضن خيارات التنمية المختلفة

وي اإلقليم على تجمع تحيث من الضروري أن يحلعمراني و المدينة المركزية في اإلقليم المعيار ا -3
مع وجود سلسلة تجمعات داعمة كما يضم كل إقليم على مدينة قل عمراني أساسي واحد على األ

  .إلدارة اإلقليمية التابعة للهيئةمركزية ستضم مستقبالً ا
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معيار الحدود اإلدارية حيث كل المعايير السابقة حددت مجاالت مكانية تقريبية جعلت من عملية  -4
مما يقتضي وجود بعد إداري لحدود تحديد المسؤوليات المالية و اإلدارية عمالً صعباً 

  )3‐5الشكل(.األقاليم

  

  المصدر مسودة هيئة التخطيط اإلقليمي –لسوريااألقاليم التخطيطية السبعة ) 3‐5(الشكل 

  ]12[ )2011مسودة دراسة اإلطار الوطني ( 

  

  :في سوريا بداية تطبيق تجربة التخطيط اإلقليمي

حيث أن التخطيط اإلقليمي ليس بجديد ال بد من ذكر أول تجربة لتطبيق التخطيط اإلقليمي في سوريا 
في التطوير لألبحاث و التدريب برنامج لألمم المتحدة دراسة من قبل الكانت حيث على سوريا 

قتصادية لدى األمم المتحدة لدى إنعقاد جلستها جتماعية و االمن التوصيات للجنة االحيث أنه اإلقليمي 
هدف البرنامج هو مساعدة هذه الدول كان عتمدت حلول في التطوير اإلقليمي للدول النامية و ا 39ال

و التي ترافقت رة المتزايدة من المناطق الريفية إلى المدن المكتظة بالسكان على مواجهة مشاكل الهج
  ]47[.مع البطالة و العديد من المشاكل اإلجتماعية
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رفع مستوى معيشة السكان و التأكيد على التخطيط اإلقليمي و  تكان الهامة ف البرنامجاهدمن أو  
كما تتضمن الدراسة مناقشة قتصادي اجتماعي و امناسب للسكان على الدولة لتحقيق تطور التوزيع ال

  .للتجمعات السكنية تطوير الريف و األقاليم و الالمركزية و التجمعات السكنية و القوانين الناظمة

و  1966عام و الدراسة تمت هذه الدراسة كانت تطوير منطقة الغاب و الفرات في سوريا لو نتيجة  
  ]47[.لكن لم يتم العمل بها

  

  :مشروع منطقة الغاب2-2-1-3- 

ختيار هذه المنطقة نظراً لكونها مصدر و ناتج زراعي لحلب و الالذقية و أيضاً جبال العلويين اتم 
ا يمن أهم مشارع التنمية في سوريعد المشروع كان  هذاقتصادية او من وجهة نظر . الكثيفة بالسكان

  .العربية في المنطقةو حتى من أهم المشاريع اإلنتاجية بالنسبة للدول 

هدف الدراسة كان تأمين نشاطات تطوير متنوعة للمنطقة منها إنشاء مزرعتين لتربية المواشي و 
سلسلة محطات  ،مركز صيانة لآلالت الزراعية، ستة مراكز إصالح زراعي و ثمانية مستودعات

اف الهامة كما أيضاً من األهدحاضنة نباتات و ذلك ضمن خطة الخمس سنوات  ،أرصاد جوية
  .عائلة 200وحدة سكنية تأوي  30ستعماالت األراضي من تأمين اتوظيف 

ولة سية و لها بلديات و كل بلدية مسؤإلى خمس قرى رئي تم تقسيمهاو على المستوى المحلي المنطقة 
عن مجموعة تجمعات أصغر ضمن نفس منطقة التقسيم كما تم تأمين ميزانية خاصة من قبل الدولة 

سر و ذلك ضمن نموذج خطة المزارع لتأمين دخل مقبول لأل إلى تحديد مساحة أدنى منضافة باإل
        ]47[.طلبت سوريا تمديد مدة الدراسة سنتين و نصف .معينة زراعة

 

  : مشروع الفرات - 3-2-1-3

لى الجنوب الشرقي من جرابلس و إممتدة من الشمال الغربي منطقة المشروع تقع في وادي الفرات 
كم حتى  7.5كم و عرض من  675حتى الحدود التركية إلى البوكمال على الحدود العراقية بطول 

زراعية متوضعة في منطقتين على  هكتار أراضٍ 640,000كحد أقصى، و مساحة المنطقة كم  16
  .زيادة في الكثافةمما يدل على  2نسمة بالكم 140 جانبي النهر كما تبلغ كثافة السكان
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  :هدف المشروع يتضمن

هكتار مما يضاعف نسبة األراضي المروية و يزيد بثالثة أضعاف كمية  1,040,000إرواء  -1
  .للري المياه المخصصة سابقاً

  .التحكم بكمية الفيضان -2

  .بالساعة من الكهرباء في السنة طبليون كيلووا 1.5توليد  -3

تم تخصيص هيئة مستقلة من قبل الدولة  كما 2000حل لغاية عام و يتم متابعة الدراسة على مرا
الغاب و ( النتائج المستخلصة من دراسة المشروعين ف .تطبيق المشروعتحضير و مسؤولة عن 

  :هي) الفرات 

لهذا النوع من األبحاث من حيث تنظيم  دريبو ت دراساتحتماالت و اوفرت هذه التجربة  - 1
حيث هذه التجربة يمكن تطبيقها على مشاريع إصالح األراضي و تطوير القرى  ،التجمعات السكنية
  .مشابهة في الدولة

كما وفرت فعاليات تدريب من الممكن تطويرها في المستقبل في مجال التطوير اإلقليمي حيث أنه  - 2
جتماعية أيضاً في دمشق قتصادية و االمن الممكن تحقيقه في جامعة دمشق و معهد آخر للدراسات اال

      ]47[.البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدةبمساعدة 

  

الحكومة من قبل  2007لعام  الدراسة الهيكلية و العمرانية لمنطقة سهل الغاب 4-2-1-3-

  ]28[:السورية

من قبل الهيئة في ما يلي ملخص للدراسة و  1966هذه الدراسة هي إعادة للخطة التي تمت عام 
  :إلدارة و تطوير الغابالعامة 

 في )Agropolis" (أغروبوليس" تسمى ةخاص قتصاديةا منطقة إقامة فكرةب السورية الحكومة خرجت
  .وفقر سكانها منطقةال بين غنى المالحظ التناقض انطالقاً من 2001-2000 الفترة في الغاب

والهيئة العامة إلدارة  2004وقد شكّلت الحكومة السورية مجلس إدارة مشروع الغاب في عام 
  .التشخيصية الدراساتمن  سلسلةوُأجريت  2005وتطوير الغاب عام 
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 األمم جمبرنامع " بدء خطة" ووقّعت المتحدة األمممع  السورية الحكومة اتصلت 2007 عام فيو
 لتحقيق الفنية للمساعدة تمويالً الخطة وتوفر  Agropolis مشروع دعم بهدف اإلنمائي المتحدة
الطريق  خريطة تحدد بيئي تقييم دراسةإجراء و شاملةقانونية  اجتماعية اقتصادية مجتمعية مشاركة
  :ما يلي البرنامج يحقق وبشكل خاص. البرنامج لتنفيذ

ربط الزراعة  عبرالمساعدة في تطوير نشاطات جديدة في قطاع الزراعة في منطقة الغاب،  •
  .األسواقب

) مستثمرين أجانب بمن فيهم(المنطقة  إلىمن القطاع الخاص جدد مستثمرين  مجيء تشجيع •
  .القطاعات ذات الصلةوالتسويق والتصنيع الزراعي في 

الخدمات ك(توفير فرص عمل جديدة في الصناعة والتجارة وكذلك في الصناعات الداعمة  •
 .مثل السياحةاألخرى القطاعات و، )إلخ..  اإلمدادو

اإلصالحات الممكنة في ما يسمى المحاصيل عن باإلضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة السورية و
التي تسيطر عليها الدولة ) والقطن والقمح يالسكرالشوندر (وادي هذا الالمنتجة في  ستراتيجيةاال

العضوية و المنتجات الطبيعيةبوتنويع اإلنتاج الزراعي مع اهتمام خاص  ةكامل سيطرة حالياً
  .الخضراءو

منتجات عالية الجودة، مع التركيز على ب وربطهاصورة منطقة الغاب  بناءإلى  هدف أيضاًكما أنها ت
مناطق ساحلية  ،مواقع أثرية وتاريخية، غابات وجبال(تطوير السياحة و والحفاظ عليهاحماية البيئة 

 عبر بناءضي الزراعية على األراغير المراقب العشوائي السكن  تمدد تعالج يوه ).إلخ.. قريبة 
 ستراتيجيةاتتمحور ونتيجة لذلك، وافقت الحكومة السورية على أن  .لمناطق العمرانية الجديدةل منظم
موارد الوالبيئة و ،السياحةو ،الزراعي والتصنيع ،الزراعة :هي الغاب حول خمسة محاور تطوير
  .واإلسكان  الطبيعية

اإلطار  - 2الغاب، لتطويرشاملة ال ستراتيجيةاال -1 :يليا مك الغاب تطوير ستراتيجيةاصياغة تمت  
  .نية لتطوير الغابفاالستثمار والمساعدة ال برنامج -3، القانوني لتطوير الغاب

  :ستراتيجية الشاملة لتنمية الغاباال

ات تطوير المنطقة يستراتيجية الشاملة لتنمية الغاب إلى تحقيق االستفادة المثلى من إمكانتهدف اال
بتحويل ستراتيجية التنفيذ الشاملة اتتمثل رؤية  .لتصبح النموذج األفضل للتنمية المرتكزة على الموارد
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مزدهر، ديناميكي، متوازن اجتماعياً وبيئياً يتبنى آليات السوق ويعتمد على  منطقة الغاب إلى اقتصاد
وخدمات تنافسية وعالية  تعزيز الموارد الطبيعية والبشرية والثقافية والتاريخية لتطوير منتجات

  )3‐6الشكل(.الجودة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ]28[ أهداف استراتيجية تنمية الغاب )3-6(الشكل

  

السعي نحو أنشطة ) 2تعزيز دور القطاع الخاص، ) 1: خاص على ما يلي بشكلستراتيجية تركز اال
  زيادة االستثمارات،) 3نادرة تستخدم الموارد بطريقة فعالة وتحقق قيمة اقتصادية مرتفعة، 

ضمان توفير البضائع ) 5مواجهة التقلبات المناخية ومعالجة احتياجات الفئات األكثر ضعفاً، ) 4 
  .االتفاقيات الدوليةمراعاة المتطلبات و) 6العامة الالزمة، 

ستراتيجية تدابير وإجراءات موجهة تُعنى بقطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة تتضمن اال
والبيئة مع التركيز على قدرة هذه التدابير على تعظيم األثر المضاعف بين القطاعات على الدخل 

   ]28[.والتوظيف والنمو

تحويل منطقة الغاب إلى اقتصاٍد مزدهر، 
يتبنى ديناميكي، متوازن اجتماعيًا وبيئيًا 

على تعزيز الموارد  ويعتمدالسوق  آليات
الطبيعية والبشرية والثقافية والتاريخية 

لتطوير منتجات وخدمات تنافسية وعالية 
 الجودة

القدرة 
التنافسية

الحكم 

حرآة وتواصل وبنية تحتية جيدة في السوق تربط الناس 
 والبضائع والخدمات

دخل حقيقي 
آافي ومستقر 
ومتنوع في 

 الغاب

إطار سياسة وإطار 
ناظم ومؤسسي مساعد
وشامل وجيد اإلدارة 

اضع للمساءلةوخ

األثر

مجاالت التحفيز

االستدامة
  البيئية

استخدام وحماية الموارد 
الطبيعية بطريقة فّعالة 

ومستدامة

استراتيجية التنمية 

 لمنطقة الغاب
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  :اهن للتجمعات العمرانية في سورياالوضع الر: الفصل الثاني 2-3-

و تحليل   أي مراكز المحافظات  في سوريا  ةالمدن الرئيس دراسة العالقات المكانية بين   من المهم
  . و تاثيرها على التوزيع السكاني  في هذه العالقات  مناطق الخلل  لمعرفة  ةالرئيس محاور الربط 

تجديد كبر مدن سوريا دمشق و حلب و مؤثرات عدم أ  تمت دراسة  تجمعات سكانية كبيرةو كتحليل 
 السكاني  على احتواء التوسع  و عدم قدرتها  الراهنو الواقع   بينها  و الربط  التنظيميةالمخططات 

  .على هاتين المدينتين و األنشطة االقتصادية

  ]29[:ة بين محافظات سورياالرئيس ة المكانية و محاور الربطتحليل التنمي 1-2-3-

 مثل الحالية المحافظات خصائص إلى وبالنظر سورية في وطني تحت مستوى أهم هي المحافظات إن

 اإلقليمية الوحدة المحافظات عتبارامن الممكن ف الطبيعية والموارد الجغرافي والموقع السكان حجم

   وهي منطقة هابأن تعريفها يمكن فقط والتي  قائمة  واحدة  إدارية  وحدة اً عملي هناكو  األساسية

 وعدد أراضيها لمساحة الواسع التباين بالرغم من تاريخيا محددة وحداتعبارة عن  نهاأل  المحافظة

  .نهاسكا

 دمشق في الحاضرات مناطق في يتجلى الحضري ستقطابلال القطبية ثنائي شكل يالحظ سوريا في

 التنمية فيالحصة األكبر و المدن سكان نصف األقل على تشكالن المنطقتين هاتين أن حيث وحلب

  .بكاملها البالد في الصناعية

كثافة ستناد إلى شبكة الطرق الشريانية الرئيسة و توزع السكان و بتحليل التنمية المكانية لسوريا باال
رتباطات بين مدن سوريا اال تم تحليل في سوريا ة الرئيستركيزهم مع تحديد المراكز العمرانية 

  : كالتالي

قوة حلب كبيرة و مدينة حماه ترتبط بشكل أكبر مع الرقة منها بحلب ، و الربط بين دمشق و  - 1
حلب ليس بقوة ربط اإلقليم الجنوبي مع العاصمة ، المدخل من الالذقية إلى حلب أهم من المدخل من 

متد تأثيره على ي معتمد على ذاته و يطرطوس إلى الداخل و بشكل عام تعتبر حلب مركز عمران
  .المناطق المجاورة

  .جوارها بشكل قويرتباط اإلقليم الجنوبي بالعاصمة و ا - 2
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موقع دير الزور هام و تنميتها ستؤثر على تركيز السكان الحضر في ثمانية محاور من أصل  - 3
  .ركياو نقاط الربط مع العراق و ت عشرة و ستعزز المحاور الشرقية و الغربية

من أي المحاور العمرانية كما  اًمعظم المراكز العمرانية التي لها حدود مع تركيا ال تشكل جزء - 4
ً  في النصف الشرقي من القطر عد ا المناطق على طول الطريق أن المراكز العمرانية محدودة جدا

  ]29.[المناطق في أي من محاور التنمية ندماج هذهاالزور إلى العراق مما يصعب من دير

  )3-7الشكل(

  

  

  

  

  بباقي المحافظاتقوة إرتباط محافظة حلب التنمية المكانية في سوريا ) 3-7(الشكل 

  ]29[عن الباحث: المصدر

 حلب

  الرقة

 الحسكة

 دیر الزور

 حمص

 حماه

 دمشق

  الالذقیة

 سطرطو

 لبنان

 تركیا

 العراق

 االردن

 تركیا

محور تنمیة 
 عمراني
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  :طور التجمعات العمرانية في سوريات 2-2-3-

إن عدم العمل بمبدأ التخطيط اإلقليمي في تخطيط المدن السورية أدى إلى نتائج خطيرة على المستوى 
المحيطة بها ختالل التوازن بين المدينة و البيئة االوطني فقد توسعت المدن توسعاً فوضويأ أدى إلى 

باإلضافة إلى تمركز السكان الذي كان أكبر من تطور السكن و المواصالت و الخدمات كما أدى إلى 
تغير نمط السكان المهاجرين إلى المدن الكبيرة و التأقلم مع الوسط الجديد و العادات التي تتطلبها حياة 

  ]  19.[المدينة

نتشار اوفوضى التوسع السكاني وسوريا على كامل  الشبكة العمرانية ختاللاهذه العوامل أدت إلى 
    .على حساب األراضي الزراعية العشوائيات

 –حلب : ة في سوريا مدن محور الربط الرئيسالكبرى تحليل تطور التجمعات العمرانية سوف يتم و
  .دمشق

  :مدينة حلب 

نعكس على توسع امما  1936إلى تطور حركة المواصالت فيها عام  ىتساع رقعة المدينة أداإن 
   .المدينة نحو الشمال و الغرب

  

  

  

  

نشطت الصناعات  1945 بعد االستقالل عام 
الوطنية و ازدهرت المدينة لهذا التطور و بدأت 
المصانع تحل مكان األراضي الزراعية و 
تطورت حركة النقل و أصبحت هناك حاجة 

القديم و لتنظيم العالقة بين قسمي المدينة 
ينة االقتصادي و الحديث و مركز وسط المد

و ظهرت  .مراكز اإلنتاج على أطرافها
أطراف المدينة الجنوبية  العشوائيات على

الغربية في األنصاري و الجنوبية الشرقية في 
  السكري و كذلك بساتين المنطقتين الشرقية 

  )3-8الشكل] (24.[و الشمالية

التوسع  yong 1882مخطط يونغ ) 3-8(الشكل
  ]25[بدايات التخطيط الجديد –للمدينة خارج أسوارها 
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برسم حلقتين من  Gutton نتيجة دراسة المخطط التنظيمي للمدينة من قبل كوتون 1954في عام 
كيلومترات  من مركز المدينة  4ة الداخلية تحيط بالمدينة القديمة، و محيطية على بعد الطرق الرئيس

  .و يربط بينهما محوران أساسيان

هدم عشر المدينة القديمة و تقسيمها و ظهور االبنية الحديثة على  نتيجة الدراسةكانت 
  )3-9الشكل(.أطرافها

  

  Guttonمخطط كوتون  ١٩٥٤المخطط التنظيمي لعام  ) 3-9(الشكل 

  ]66[التوسع العمراني لمدينة حلب 

إذاً سبب نمو المدينة هذا النمو السريع بعد منتصف القرن كان نتيجة للتركيز الصناعي و اإلداري 
سلبي على حيث كان لها تأثير الخدماتي فيها و توفر العمالة فيها بشكل مستمر يتجاوز حاجة سكانها و

من الناحيتين السكانية و الجغرافية فقفز عدد  اًكبير اًالمظهر العمراني للمدينة حيث تضخمت تضخم
 15000و أصبحت مساحتها تزيد على  1966نسمة حسب إحصاءات عام  1.5سكان المدينة من 

  ]24.[هكتار 2200حوالي  1952هكتار بعد أن كانت المساحة حسب مخط كوتون عام 

نتشار المخطط ا و جهةهكتار  45000مساحة  2004و تبلغ مساحة مخطط المدينة حسب دراسة 
  .   للشمال و الغرب
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 شكلالالحقة أدى إلى تبشكل مستمر يتناسب مع الزيادة السكانية المخططات التنظيمية عدم تجديد  
عدد مناطق المخالفات الجماعية  أصبححتى  ط بمدينة حلب من جهاتها المختلفةحزام مخالفات يحي

الفوضى العمرانية المشوهة لمنظر المدينة ب منها ضمن الحدود اإلدارية تتصف/ 22/،  منطقة/ 28/
 %40نسبة عدد السكان المقيمين في مناطق المخالفات و تبلغ  .لهذه المناطق الخدمات عدم توفرمع 

  )3-10الشكل(.من عدد سكان المدينة

  

  

برنامج التعاون المشترك بين مدينة  – حلب خطة التنمية العمرانية المتكاملة لمدينة) 3-10(الشكل 
   GTZحلب و الوكالة األلمانية للتعاون التقني 

  ]67[مناطق العشوائيات حول المدينة 

  : 2004والمستجدات التي استدعت تطوير وتحديث المخطط التنظيمي المصدق عام  المشاكل

ع الفعلية، والدمج بين التوستجاهات امكانيات واتغير معدالت النمو السكاني، وعدم مراعاة  -
  .الوظائف

  .ضغط على مركز المدينةالأدى إلى  امم ) سكن –عمل (ستيعاب النشاط االقتصادي الحالي اعدم  -

ي عتمدت على مجموعة من األحزمة الخضراء، وبالتالاعدم كفاءة خطة التحسين البيئي، والتي  -
   .سببت الفصل العمراني والوظيفي

مناطق المخالفات في 
  مدينة حلب
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إضافة إلى إعادة دراسة محاور الحركة والربط بين المناطق ربطاً حلقياً وشعاعياً لخلق عدة مراكز  -
   ]61[.بدالً من االعتماد على مركز وحيدمدن 

  :2012لعام   الجديدالتنظيمي أهداف المخطط 
  .الً من االعتماد على مركز وحيدتطوير العالقة بين المدينة ومحيطها بد -
   .يجية المالئمة للتطوير والتحديثستراتهوية المدينة وطابعها المستقبلي لرسم االإبراز  -
   .رتقاء بمستوى المعيشةااً ويحقق إعداد برنامج تخطيط يالئم واقع التطور الفعلي وظيفياً وإسكاني -
   .ستخدام األمثل لألراضياال -
  .هاستثماراي المدينة وتطويرها وتحديد مواقع الجذب والتميز ف -
  )3-11الشكل( ]68[.، بهدف رفع مستوى المدينةةالبيئ تحسينالعناية ب -

  

  ]68[2012حسب المخطط التنظيمي التوسع الحالي للعمران لمدينة حلب ) 3-11(الشكل 

  

  :مدينة دمشق 

و  القديمة من المدينة بنسب متفاوتةكانت يتسم بكثافة سكانية في المناطق  1968مخطط دمشق عام 
رتفاعات االدراسات التخطيطية كانت تعتمد على توسيع الطرق و إيجاد الخدمات و بناء العقارات ب

و هذا المخطط وضع ليكون الدليل الذي يوجه نمو و تطور المدينة حتى عام  محددة  لهذه المناطق
1985.]30[  

شبكة طرق رئيسية بعضها يخترق المدينة و بعضها يشكل مداخل تميزت ب شبكة الطرق على المخطط
  .و بعضها حول المدينة لتأمين الربط لجميع أجزاء المدينة رئيسية تربطها بالطرق اإلقليمية و الدولية

  سكن

  مشاريع

  سياحية

  صناعة غير ضارة

  بساتين

  غابات 

 استعماالت األراضي
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  ).مناطق غرب المدينة ( ستملكت الدولة بعض مناطق التوسع السكني ازمة السكن أو نظرا لوجود 

جتماعي و السكاني نتيجة األحداث السياسية و الهجرات و نتيجة التطور المستمر في وضع المدينة اال
في التعامل مع األراضي   ديدةجاً  غصي  فرضت مستوى المعيشة  رتفاع او   إلى المدينة  المستمرة

ستمالك او تجار باألراضي عتبارها سلعة تخدم حاجات ضرورية و ليست سلعة تجارية فتم منع االاب
  ]30[.سع من جهة الجنوب الغربي للمدينةمناطق للتو

ضمحالل الغوطة، وهما مشروع إنشاء مدينة دمشق امشروعين هامين أديا إلى تأخير  من ذكروالبد 
الجزء الذي يتجه نحو جبال المزة دون الجزء الذي ضم  الجديدة الذي نفذ في منطقة المزة وبخاصة

ثم المشروع الثاني الذي لم ينفذ بعد  ،مساحات واسعة من الغوطة الغربية في منطقة المطار القديم
  وهو مشروع جبل قاسيون الذي يشتمل باإلضافة إلى تشجير جبل قاسيون إنشاء مدينة  قسمه السكني

  )3-13الشكل] (69[.لالجبجديدة في 

وجرت تعديالت كثيرة على المخطط األول دون 
أن يتغير المخطط جذرياً فأضيفت مقاسم أرضية 
جديدة ألبنية سكنية تتألف من طابقين أو ثالثة، 
وأضيفت إلى المدينة ضاحية المزة وبقيت 
األجزاء الجديدة في المدينة ملحقة بالمدينة 

بوضع  1963ثم كلف إيكوشار في عام . القديمة
وقام بوضع   مي جديد لمدينة دمشقمخطط تنظي

مدينة يأخذ بعين االعتبار حاجتها حتى لمخطط ل
وقد الحظ في هذا المخطط . فقط )م1984  (عام

تجاه الجبال المحيطة بدمشق اتساع المدينة با
وضرورة المحافظة على غوطة دمشق، إال أنه 

قترح أن يوجه العمران الذي ا في الوقت نفسه
ثنتين واسعتين في ابدأ فعالً في منطقتين 

الغوطة، أي باتجاه برزة وشرقها وباتجاه منطقة 
  )3-12الشكل] (69[  .المزة وجنوبها الغربي

 .كما تمت دراسة مناطق الضواحي و التوسع
السكني و من اكبر المناطق هي تنظيم كفر 

 ]70[1929 التوسع العمراني لمدينة دمشق ) 3-12(الشكل
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  التوسع العمرانيمالئمة األرض للتنمية العمرانية و محاور ) 3-13(الشكل 

  ]29[دراسة جايكا لدمشق الكبرى: المصدر 

  

  ]71[عن الباحث –التوسع العمراني الحالي لمدينة دمشق ) 3-14(الشكل 

  

  

 استعمال محظور االستعمال األمثل لألراضي لدمشق الكبرى

 استعمال متوسط

 استعمال معتدل

 األقوىمحور عمراني 

 محور عمراني قوي

 محور عمراني متوسط

 استعمال عالي

 حزام عمراني
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   ]29:[في إقليم دمشق الكبرىدراسة حول التخطيط العمراني للتنمية المستدامة  - 3-2-3

حول التخطيط العمراني للتنمية  قامت حكومة اليابان بدراسة بطلب من الجمهورية العربية السورية 
  ).جايكا(الوكالة اليابانية للتعاون المستدامة في منطقة إقليم دمشق الكبرى و عهدت بتنفيذ الدراسة إلى 

انون كإلى  2006من أيلول عام للقيام باألعمال الميدانية  و تم إرسال فريق من قبل الوكالة إلى سوريا
قليم دمشق الكبرى يعكس إفي   تنظيمي للتنمية العمرانية  بعمل مخطط قامت الدراسة  .2007األول 
. يتصل باألقاليم األخرى بما   في سوريا ، االقتصادية التنمية االجتماعية  في  العاصمة  إقليم موقع 

التخطيطية ضمن المفاهيم   تمت صياغتها  يتضمن المخطط التنظيمي مشاريع و إجراءات مؤسساتية
  .الفعالية االقتصادية و األمن البشري و المدينة الثقافية: الثالثة

  :تحديد إقليم دمشق الكبرى - 1

ضمن  يمكن تحديد إقليم دمشق الكبرى إستناداً إلى بينات السكان المتوفرة حسب الوحدات اإلدارية
 4.700المساحة التقريبية .في اإلقليمناحية  28حيث سيضم  من مركز المدينةكم  30نصف قطر 

مليون في محافظة  1.55(مليون نسمة  3.64هو  2004عام  إحصاء  و عدد السكان حسب  ٢كم
   )3-15الشكل(.هكتار/شخص 7.8السكانية هي   و الكثافة )مليون في ريف دمشق 2.09 دمشق و 

ساس منطقة الدراسة أحيث استند تحديد اإلقليم على  تم وضع أربعة بدائل لتحديد إقليم دمشق الكبرى
  ]29[.أو منطقة التخطيط او المنطقة اإلدارية

  

  البدائل األربعة إلقليم دمشق الكبرى) 3-15(الشكل 

  ]29[دراسة جايكا لدمشق الكبرى: المصدر 

الثالث منطقة التخطيط تم اعتبار البديل األول على أنه منطقة الدراسة و تم اعتبار البديل الثاني أو 
  )3-16الشكل(.اعتماداً على اتجاه العمران في إقليم دمشق الكبرى
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  بدائل تحديد إقليم دمشق الكبرى) 3-16(الشكل 

  ]29[دراسة جايكا لدمشق الكبرى: المصدر 

  :أهداف و استراتيجية التنمية في إقليم دمشق الكبرى - 2

  :العمرانية في إقليم دمشق الكبرىيمكن تحديد األهداف الثالثة للتنمية 

  .تحقيق إمكانيات التنمية االقتصادية بشكل كامل في اإلقليم لتقود التنمية المستدامة إلقتصاد سوريا - 1

  .في اإلقليم لضمان حياة كريمة للمواطنين و الزائرينتحسين البيئة االجتماعية و المعيشية  - 2

و ديناميكي عبر جذب الناس من مختلف تعزيز القيمة الثقافية في اإلقليم لتحقيق مجتمع فعال  - 3
  ]29[.الخلفيات
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  :استراتيجية التنمية العمرانية في إقليم دمشق الكبرى - 3

  :االستراتيجية األساسية -أ

  :يمكن وضع االستراتيجية بالنقاط التالية

الخدمية للحد من الطلب على المياه بزيادة القيمة المضافة بشكل السعي إلى المزيد من التنمية  - 1
  .نسبياًاكبر

من خالل التشجيع على تنمية المناطق و األقاليم خفض الضغط السكاني على مركز اإلقليم  - 2
  .الخارجية

  .القيام بتطوير واسع للقدرات الفردية و المؤسساتية و االجتماعية من أجل تخطيط عمراني فعاَل - 3

  :استراتيجية التنمية المكانية - ب

دمشق و مناطق التوسع لتحقيق فعاَلية   لمدينة  من العمران المضغوط يجب السعي وراء المزيد  - 1
  .أعلى في استخدام المياه

حيث   حوض اليرموك  دمشق إلى  ريف  الجنوب إلى خارج حدوديجب توجيه العمران باتجاه  - 2
  .يجب تطبيق تقنيات الري الحديثة لتسهيل موازنة المياه

تمتد األراضي الزراعية المنتجة حتى   الشرقية حيث الجنوبية  في الجهة   يجب إيقاف العمران - 3
  .منطقة البادية

  .تشجيع التنمية العمرانية الذاتية االعتماد على الجهة الشمالية الشرقية إلى ما بعد يبرود - 4

دمشق  الغربية من مدينة   إنشاء مراكز عمرانية جديدة في الجهة الشمالية و الغربية و الجنوبية - 5
  .في عدرا بمنطقة سكنية أكبر من المخطط لهاباالضافة إلى تطوير المدينة الصناعية 

 كونها أماكن اصطياف باتجاه الزبداني   الغربية الشمالية  يجب عدم تشجيع العمران إلى الجهة  - 6
  .و منتجعات

الممكن تخديمهم من  مليون نسمة  6.0يبلغ   أن يتحقق عدد السكان الذي  التخطيط  يفترض و لهدف
  ]29[.2025الثابت لموارد المياه في حوض بردى و األعوج بحلول العام المردود 
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  :اإلطار المكاني إلقليم دمشق الكبرى - ج

  :اتجاهات التنمية المكانية

تم تطبيق أسلوب التحليل التسلسلي العمراني لتقييم إمكانيات العمران حسب النواحي في ريف دمشق 
  )3-17الشكل(كما هو مبين في 

  

  حسب النواحي في ريف دمشق مكانيةالتنمية الإمكانيات ) 3-17(الشكل 

  ]29[دراسة جايكا لدمشق الكبرى: المصدر 

  :تقسيم اإلقليم إلى زونات - 4

كأداة تنظيم المعلومات   اإلقليم  و يعمل هذا التقسيم على مستوىزونات  8يقسم إقليم دمشق إلى 
  االقتصادية االقليمية بشكل مكاني و يستخدم لتوجيه صياغة سيناريو التنمية اإلقليمية كما يستخدم 

  

 االمكانيات العمرانية

  األعلى

  ةيعال

  متوسطة

  منخفضة

 أخرى

 دمشق
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  ):3-18الشكل(  المخططل مكاني من أجل توجيه تشكيل إطاراالجتماعية،االقتصادية بشكلتوزيع القيم 

  .محافظة دمشق: مدينة دمشق - 1

حرستا، عربين، كفربطنا، جرمانا، المليحة، ببيال، صحنايا، داريا، : الكوريدور العمراني لدمشق - 2
  .قدسيا

  .العواميد، الغزالنية حران ،النشابية: منطقة القرى الريفية الجنوبية الشرقية - 3

  .مركز دوما، القطيفة، معلوال: الكوريدور الصناعي الشمالي الشرقي - 4

  .الكسوة: الكوريدور الصناعي الجنوبي - 5

  .مركز قطنا، بيت جن، سعسع: منطقة الوادي الغربي - 7

  .التل، رنكوس، صيدنايا: منطقة التالل الشمالية - 8

  

  إلى زونات الكبرى تقسيم إقليم دمشق) 3-18(الشكل 

  ]29[دراسة جايكا لدمشق الكبرى: المصدر 

 دمشق

 الوادي الغربي
 الریف الشرقي

 المحور الصناعي
 الشمالیة

 منطقة المنتجعات الجبلیة

 المحور الصناعي الجنوبي
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  :سيناريو التنمية المكانية - 5

  مراحلسيناريو التنمية تمت دراسته ليتم على ثالثة 

  2013حتى عام : المرحلة األولى

األمن البشري،  ،الفعالية االقتصادية: التخطيطية الثالثة  المفاهيم سيتم السعي لتخطيط التنمية في ظل 
كتشجيع االستثمار و تسجيل األراضي و تمتاز هذه المرحلة أيضاً بالتنمية المؤسساتية . المدينة الثقافية

إدخال تقنيات توفر المياه في مجال الري   و سيتم .إلى التخطيط اإلقليمي  و إدارة الموارد باالضافة
منطقة الغوطة سيتم تشجيع أي . ممهدة لتطبيقها في اقاليم أخرىو تطبق بشكل واسع في ريف دمشق 

بالعمران في   و سيسمح  و المزارع السياحية  الحدائق  و توسيع استعمال يبقي على الخضرة الدائمة
و عدد عدرا على توفير الخدمات  في منطقة   التركيز  سيتم .التنظيمي  المخطط بينهادة يمناطق محد

  .أكبر من السكان لكي تعتمد على نفسها بدالً من االعتماد على مدينة دمشق

لطريق   و التخطيط و قدسيا   األسد  كضاحية  إقامة ضواحي جديدة سيتم  ةفي مجال التنمية المكاني
لزيادة   بين المراكز العمرانية فعال   توفير ربط  من أجل بنية اإلقليمية الكجزء من  جديد   متحلق

  .تطورها

و تحسين التقاطعات و إدخال وسائط نقل   الطرقي  الربط  ضمن مدينة دمشق سيتم إنشاء بعض نقاط
   .مثل اعتماد المترو جديدة على نظام النقل

  2019 – 2014: الثانيةالمرحلة 

مع زيادة في عدد السكان في هذه اآلولى  اختيارها في المرحلة   االمراكز العمرانية التي تمستتطور  
الصرف مياه   معالجة  محطة و إنشاء   الريف  لتغطي معظم  شبكة المياه كما سيتم توسيع المراكز 

   .ضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحياإلب الصناعي في عدرا

 2020 - 2025: المرحلة الثالثة

دمشق سيتميز   و ريفاستكمال البنية العمرانية لكافة الفعاليات، إنشاء أماكن عمرانية عالية المستوى 
و البحوث   التصدير  خدمات  إلى  بنمو الصناعات ذات الصلة بالمعلوماتية و االتصاالت باالضافة

سيكون إقليم  .تكون نموذجاً يحتذى لبقية األقاليم  مضافة  قيمة  ذات  زراعة  و ستنشىء. و التطوير
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دمشق الكبرى أول مدينة عمالقة مستدامة في العالم الحديث من حيث تحسين نوعية األماكن العمرانية 
  .لتوفير بيئة معيشية أكثر راحة للمواطنين

  :سيتميز إقليم دمشق الكبرى بالخصائص التالية

  .التعليم و البحث المتقدم و الرعاية الصحية المتخصصةكمركزلخدمات اجتماعية عالية المستوى  - 1

  .بوابة و قاعدة للسياحة الدولية بما فيها سياحة المؤتمرات و السياحة البديلة - 2

  .التخصص في الصناعات المبنية على المعرفة - 3

  .األخرىسوق كبير متطور للمنتجات اآلتية من األقاليم  - 4

  .قليم نموذجي للزراعات ذات القيمة المضافة العاليةإ - 5

  ]29[.مدينة ثقافية تشمل ثقافات متعددة تتناغم مع الثقافة االسالمية - 6

  

  :مخطط استعماالت األراضي –مخطط التنمية العمرانية في إقليم دمشق الكبرى  - 6

و األراضي   المناطق الخضراء و حفظ   من المساحات العمرانية تحقيق المزيد   هذا المخططبتم 
نمط   لمختلف المناطق بما يتوافق مع  إلى االستخدامات العامة  المخطط اإلشارة فكرة . الزراعية
كما تم أخذ االعتبارات البيئية . لكل منطقة  لتحديد استعماالت األراضي  و ليسالمرغوب العمران 

تم تحديد مناطق للتنمية الخاصة بما يتوافق مع خريطة  المتمثلة بالحاجة إلى حماية مصادر المياه و
  ) 3-19الشكل(.استعماالت مستقبلية



١٠١ 
 

 

  

  قليم دمشق الكبرىإ مخطط اتجاهي الستعماالت األراضي في) 3-19(الشكل 

  ]29[دراسة جايكا لدمشق الكبرى: المصدر 

  

  :برامج و مشاريع التنمية - 7

و ترميم   تحول البنية العمرانية و تحسين البيئة المعيشيةيتضمن مخطط التنمية إلقليم دمشق الكبرى 
  .و استخدام التراث العمراني

و  في اإلقليم لتخفيف االزدحام   تهدف إلى تحويل النقل :برنامج تطوير شبكة النقل الشرياني -أ
  :و يشمل البرنامج الوسط و الساحلمع نقاط ربط بين الجنوب و تعزيز مجموعات التنمية 

و تطوير طريق  إنشاء طريقين حلقيات ثاني و ثالثتطوير طريق حلقي، تحديث الطرق الشعاعية، 
  .دمشق القنيطرة

 

  مناطق عمرانية

  مناطق عمرانية درجة آولى

  مناطق عمرانية درجة ثانية

  مناطف محظورة 

  مناطق نمو محدد

  مناطق مائية

  زراعة

  حديقة عمرانية

  زراعة

  مراعي

  أراضي صخرية

  صناعة 

  فعاليات رياضية

  غابات

  مستنقعات

  مسطحات مائية

  مطار

  أراضي عامة

  جامعات

  مدينة جديدة

  المخطط الرئيسي

 طريق المتحلق
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و  لتقدم فرص عمل ذاتياً   مكتفية  تهدف إلى إنشاء مدن جديدة :برنامج تنمية مدن جديدة - ب
  )3-20الشكل( .مساحات للسكن

  .المدينة الصناعية في عدراتنمية  -

  .تنمية مدينة تقانة المعلومات في قطنا -

  .تنمية المدينة الحكومية -

  .تنمية المدينة الصناعية في الكسوة -

كم عن مركز مدينة دمشق و هي أقرب إلى المرتفعات الريفية  15-25تبعد مناطق هذه المدن حوالي 
  . ياحيةو الغابات و األراضي الزراعية و المناطق الس

  

  برنامج تنمية المدن الجديدة) 3-20(الشكل 

  ]29[دراسة جايكا لدمشق الكبرى: المصدر 

تكون مكتفية ذاتياً و متعددة الوظائف و بخصائص تميزها عن المدن األخرى و كل مدينة يجب أن 
  .لتخف الضغط العمراني عن المدينة و مناطقها العمرانية

 المدينة الصناعية في الكسوة

 المدينة الحكومية

 مدينة تقانة المعلومات في قطنا

 المدينة الصناعية في عدرا

 دمشق

 مراكز عمرانية ثانوية
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  ستة مراكز عمرانیةإلى إنشاء  البرنامج   يهدف :برنامج تنمية مركز عمرانية متعددة الوظائف - ج

، التسوق، للعمل و التوظیف  متاحة متعددة   بوظائف  دمشق في المنطقة المجاورة بشكل مباشر لمدینة 
  :بحیث ال یظطر السكان الذھاب إلى مدینة دمشق و ھذه األھداف ھي التعلیم و أھداف عمرانیة

  .مركز تجارة و أعمال في الشرق -

  .مركز سياحي و ثقافي في الجنوب شرق -

  .مركز عمراني مختلط االستعماالت في الجنوب -

  .اتصاالت عالمية في الجنوب غربمركز  -

  .مركز تنمية اجتماعية في الشمال شرق -

 )3-21الشكل( .مركز أعمال في الضواحي في الشمال -

  

  

  المراكز العمرانية متعددة الوظائف) 3-21(الشكل 

  ]29[دراسة جايكا لدمشق الكبرى: المصدر 

  

  وظیفة مركزیة

  مركز دمشق

  ویةمراكز وظیفیة ثان

  مدینة صناعیة

  مدینة المعارض

  مدینة حكومیة

  مدینة مؤتمرات

  مدینة ترفیھیة

  جبلي منتجع

  منتجع ثقافي

 مدینة جدیدة
 

  

 المراكز العمرانیة
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يقدم البرنامج ميكانيكية جديدة للضبط و التحكم من : عمرانية و زراعية مضبوطةبرنامج تنمية  -د
في   داخل و حول المناطق العمرانية  الموجودة أجل توجيه العمران بحيث يتم الحفاظ على الخضرة 

يتضمن البرنامج خمس . المناطق العمرانية خارج   الزراعية المناطق  و حفظ  المدينة قدر اإلمكان 
  )3-22الشكل(:فةمشاريع الستعماالت أراضي مختل

  .تنمية مناطق خضراء منتجة - 1

  .تنمية مجمعات رياضية و ثقافية - 2

  .إنشاء حدائق تراثية - 3

  .تنمية التعاونيات الزراعية - 4

  ]29[.تنمية مضبوطة لمناطق مصادر المياه - 5

  

  منطقة برنامج تنمية عمرانية و زراعية مضبوطة) 3-22(الشكل 

  ]29[دراسة جايكا لدمشق الكبرى: المصدر 

  

  

 

  مناطق نمو مضبوطة
  حديقة عمرانية –انتاج زراعي 

  متحلق رئيسي
 لإلقليمالحدود اإلدارية 
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  :إطار العمل المكاني -8

االتجاهات الرئيسية للتوسع العمراني و محاور التنمية األولية إن إطار العمل المكاني ألي إقليم يحدد 
توزع المراكز  - 1:هي التنمية  لتخطيط  العوامل   و أهم  لإلسكان  الهرمي  و التسلسل  و الثانوية

  .استعماالت األراضي - 3شبكة النقل الشرياني  - 2العمرانية و التجمعات السكنية األخرى 

  :أنماط العمران -9

  :ةنماذج التنمية المكاني - 1

العمران   و تم تحليل نمط  العوامل هذه  استناداً إلى   تم وضع إطار العمل المكاني للتنمية العمرانية 
توزع المراكز العمرانية   بعاملي الثالثة تم األخذ بين هذه النماذج   و من القتراح النموذج المرغوب

و تم دمج نموذج قطب . و شرايين النقل التي تربط بين المراكز من اجل تحديد نماذج التنمية المكانية
و نموذج   المركز يربط مركز المدينة مع المناطق المجاورة النمو المعتمد على مركز عمراني أحادي

 بالوظائف العمرانية مع مركز المدينة بعضها لتتشارك  المجموعة العمرانية يربط المدن االصغر مع 
  .و تم تسمية هذا النموذج بالنموذج المركزي المنتشر

المدن و األقاليم و المدن المجاورة  بعض األقاليم ال يمكن تحديد مدينة مركزية لها و تكون عالقتها مع
لها يدعى نموذج   نموذج تنمية ضمن اإلقليم و تم اقتراح   للمدن الداخلية   العالقات  أكثر أهمية من

المداخل المتعددة يستخدم طرق الربط مع االقاليم و المدن المجاورة لخلق مركز للتنمية المكانية ضمن 
  )3-23الشكل.(اإلقليم

  

  التنمية المكانية - النماذج البديلة للعمران) 3-23(الشكل 

  ]29[دراسة جايكا لدمشق الكبرى: المصدر 
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  :ياألشكال البديلة للتنمية و الضبط العمران - 2

من المنطقة العمرانية الموجودة  ةالمثالي للتنمية هو االنتشار أو االمتداد التلقائي للتنمية العمرانيالشكل 
التنمية العمرانية فيه هو الشكل األكثر شيوعاً   يتم ضبط حيث ال   هذا الشكل. إلى المناطق المجاورة

من المركز العمراني  الممتدة   و بين الطرق الشعاعية  طول  على من التنمية العمرانية و التي تقوم 
و هو توسع   األشكال األخرى من التنمية العمرانية هي كوريدور التنمية .تحت ضغط عمراني مرتفع

يمكن تحقيق تنمية المجموعات . )الطرق الرئيسية( طول شرايين النقل طي للمناطق المعمورة على خ
و يمكن تحقيق التنمية   طول الطرق التي تربط بينها  على وريدور التنمية كبتنمية المدن األصغر و 

مع المدينة   مقارنة  عاليةإمكانيات  و التي تملك   الكبيرة المراكز العمرانية  بتنمية المركز   أحادية
  .المركزية

  :ساليب ضبط التنمية العمرانيةأ - 3

من المخطط التنظيمي  بتوجيه   الخاصة  االستثمارات  استخدام هي تشجيع أحد األساليب األقل كلفة 
التحتية الرئيسية  لتوجيه القطاع الخاص هي توفير مرافق البنية   و الطريقة األخرىللتنمية العمرانية 

  .في بعض المناطق المخصصة  التي تهدف إلى تشجيع االستثمارات الخاصة من قبل القطاع العام

و الطرق الشريانية و المدن  على الحزام االخضر و توجيه التنمية  لضبط   االجراءات  تتضمن هذه
تمنع   قوية  قانونية  تنفيذ إجراءات فعالية الحزام األخضر بدون  و تشير الدالئل على عدم . الجديدة

حيث يسبب تزايد أسعار األراضي المجاورة للحزام التعدي عليه و يصبح استعمال غير فعال لألرض 
من المدينة المركزية و سيزيد من   قيام كوريدور التنمية  توفير الطرق الشعاعية يشجع .بشكل مباشر

تعتمد على مدن مبيت   عنه ينتج   سوف المدن الجديدة   إن تنمية. العمرانيةكلفة توفير البنية التحتية 
أما تنمية المدن  اليومية   للرحالت مروري   ازدحام عنه  و ينتج المدينة المركزية في فرص العمل 

تنمية   عنها قد يقود إلى انتشار المراكز أو تنمية المجموعات أو ينتج   حول المدينة المركزيةالجديدة 
  ]29[.منتشرة فقط في حال عدم نجاحها

  

  

  

  



١٠٧ 
 

 

  :نمط العمران و احتياجات الضبط العمراني في إقليم دمشق الكبرى - 4

توضيح ليجب تحليل نمط العمران الحالي   دمشق الكبرى  في إقليممن أجل الضبط الفعال للعمران 
  :اتجاهات التغييرو يتميز النمط بالخصائص التالية

  .هناك أهمية قصوى لمدينة دمشق - 1

  .الحالي شكل تجمعات عمرانية في الجهة الشرقية و جنوب شرق المدينة االنتشار العمراني - 2

المراكز   مبادرات لتنميةباالضافة إلى   الصناعية  مدينة عدرا  لتخفيف الضغط العمراني انشأت - 3
  .العمرانية في المناطق الخارجية

  .ي كوريدور أو مجموعة تنمية هامةأال يوجد  - 4

   .كحزام أخضر ينظم العمرانكبير وال تخدم هذه المناطق   الغوطة بشكليتم التعدي على مناطق  - 5

تخفيف االزدحام : للعمران المستقبلي و هي  هامة شروط  هناك ثالثة  السابقة   األنماط بالنظر إلى 
  .االستخدام الفعال للمياه  المروري في مدينة دمشق، تأمين مناطق خضراء كافية، نشر و تشجيع

  )الشكل   ( :هذه الشروط يتم اقتراح التالي للعمران المستقبلي في اإلقليمو لتحقيق 

و جعلها أكثر حيوية لتخفيف االزدحام المروري   تنمية عدة مراكز عمرانية في المناطق الخارجية -
  .كمدن معتمدة على الذات

لذا التعديات على الغوطة   لمنع المزيد من مناطق التجمعات الحالية  إيقاف االنتشار العمراني من  -
تنمية المراكز  من المدينة مع   الممتدة طول الطرق الشريانية   كوريدور التنمية على  تشجيع  يجب

و هذه التنمية ستفسح المجال   حلقي  بطريق ربطها   و التي يجب المناطق الخارجية   فيالعمرانية 
  ]29[.لمناطق خضراء كبيرة تحيط بالمناطق العمرانية
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أما باقي المناطق مرغوباً لنشر و تشجيع االستخدام الفعال للمياه  يعتبر النمط العمراني المضغوط  -  
 )3-24الشكل(.يجب أن تخدم بنظام تزويد مياه منفصل من الموارد المحلية

  

  النمط العمراني المرغوب في إقليم دمشق الكبرى) 3-24(الشكل

  ]29[الكبرىدراسة جايكا لدمشق : المصدر 

  :التخطيط اإلقليمي -10

جغرافية إلى   في أكبر مساحة  االجتماعية -يجب تقوية الوظائف العمرانية لدعم الفعاليات االقتصادية
و يجب تشجيع بعض الفعاليات أو عدم تشجيع من وجهة النظر اإلقليمية الواسعة ما بعد المدن الفردية 

إلى التخطيط   تبرز الحاجة و هنا  اجتماعية و بيئية و غيرهابعضها اآلخر في مواقع محددة ألسباب 
  .اإلقليمي

  :يجب ان يتم بناء النظام القانوني و المؤسساتي للتخطيط و التنمية و الضبط العمراني

مدعومة بالنقل  على المستوى الوطني  للتوطين الصناعي   مناسبة  خطة  وجود  الضروري  من -
  .ضمن سياق تنمية األراضي الوطنيةالرئيسي و غيرها من البنى التحتية 



١٠٩ 
 

 

  .اً تكاملياً من التنمية الوطنيةءيجب إعداد مخطط تنمية إقليمي ألي إقليم ليشكل جز -

  .إعداد مخططات التنمية اإلقليمية في إطار المخططات اإلقليمية ذات الصلة   -

من أجل تحقيق تنمية متوازنة لكامل إنشاء نظام قانوني و مؤسساتي لمثل هذا التخطيط الهرمي   -
  .القطر
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  :الهيكل العمراني و العالقات اإلقليمية و المكانية في محافظة حلب: الفصل الثالث 3-3-

بين المحافظات و االدارية   و االجتماعية  من المشكالت االقتصادية  النمو العمراني العديد  صاحب
و أهميته   حلب  مدينة  موقع بسبب  و . و شكل هذا النمو العالقات اإلقليمية بين المناطق  السورية
استغاللها   وجب  التيلإلقليم  الخصائص  هذه  و اإلقليمي  المكاني  ت على الصعيدللعالقا  أعطى

  .ضمن إطار التنظيم اإلقليميبالتخطيط الممنهج لتحقيق أهداف التنمية المستقبلية 
و ذلك  الطرق العامةتمت دراسة عالقة حلب مع األقاليم األخرى و التي تتمثل بالروابط اإلقليمية من 

  اعالقتهتحديد و   الضعيفة  الربط  نقاط  و معرفة  الحضرية  و األنشطة  تركز التنمية  لدراسة
  .بمراكز العمران

  
  

  :التطور العمراني –العالقات اإلقليمية و المكانية 1-3-3- 
و الذي يميز   .المستويات مختلف اإلقليمي على  للتنظيم أساسية   هي أرضية الطبيعية   ن العواملإ

بين   بحلب  التي تميز المناطق المحيطة و الحدود  ،صالحة للزراعة  منطقة  كونها  حلب محافظة 
تالقي   موقعشكلت منطقة حلب  فقد  نهائية   ر حدودال تعتب واسعة مناطق صغيرة ووحدات إقليمية 

وحلب   ،لإلقليم يهيكل المكانالعمرانية شكلت مراكز على شكل   ترتبط  ستقرار مجموعات مختلفةال
  .كمركز عمراني تفرض سيطرتها عبر سلطتها ضمن إطار نظام إقليمي

بين المركز  العالقات و الروابط الخاصة   بواسطة كثافة و تنوع ريف مدينة حلبيتحدد إقليم  نظرياً 
رية و قبلية و مرتبطة بعالقات بش  أو البلدات و يمكن أن تكون العمراني و القرى أو المدن الصغيرة 

تمثل بالروابط اإلقليمية من طرق عامة، محطات ت مع األقاليم األخرى إن عالقة حلب. جمعيات مهنية
   ]31[.الطرق

  
  

اإلقليمية   محاور الربط طريق  عن  حلب  محافظة  العالقات المكانية و اإلقليمية بين مناطق بدراسة
  )3-25الشكل:(التالية

  .غازي عنتاب -اعزاز  –حلب  محور - 1

  .انطاكية –محور حلب  - 2
   .الالذقية -ادلب  -محور حلب  - 3
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  .دمشق والمنطقة الوسطى –محور حلب  - 4
  .المنطقة الشرقية - الرقة –محور حلب  - 5
  .الحسكة –محور حلب  - 6

  

  
  

  المصدر الباحث –العالقات المكانية بين مناطق محافظة حلب ) 3-25(الشكل
  

التعاون   مشروع  بسبب  تركيا اورة المج الدولة   إقليمي مع ربط  غازي عنتاب –محور حلب  - 1
حلب   يربط  كونة تجارياً و صناعيًأ و كامل المحور نشطت منطقة اعزاز  اإلقليمي السوري التركي

 .بالمدن التر كية

  بضائع  محور نقل بكونه   يتميز تركيا  دولي مع   إقليمي محور ربط   انطاكية -محور حلب  - 2
حيث  لم تنشط المنطقة حول المحور تجارياً  لكن مع انه محور هام  اسكندرون مع ميناء تركياوربط 

   .كونه يربط حلب بلواء إسكندرون سياحياًتفعيل المحور اقتراح نه يمكن أ
المحافظة ككل   حلب و  مدينة  يربط  محلي  إقليمي  محور ربط إدلب الالذقية -حلب  -محور  - 3

لمحافظة حلب على البحر تجارياً كانت أم  المنفذ  بمحافظة ادلب  الزراعية االنتاج  ومحافظة الالذقية
النقل بين ريع وتسهيل ستراد أريحا الالذقية لتسوتوتنفيذ أ حتى تاريخه لم يتم االنتهاء منسياحياً و

   .المحافظتين
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وهو   هام و إداري   محلي  محور ربط  إقليمي عبارة الوسطىدمشق والمنطقة  –محور حلب  - 4
وأهم   ةعاصمأو ال حكومي المركز البين   قتصاد الوطني وربطلال  الرابطو يعتبر الشريان األساسي 

هذا   اجيحت . في منطقة جبل سمعان  بتركز صناعات  ساهم  في سوريا مما  مدينة صناعية تجارية
  .ة النقلالمحور إلى تأهيل لزيادة قدر

محلياً هو ربط  ،محلي مي دولي وقليإمحور ربط المنطقة الشرقية  –الرقة  –محور حلب  - 5
الصناعي من مدينة حلب إلى المنطقة   نتاجاال نقل  الشرقية  و  من المنطقة  ادمنتاج الزراعي القاال

   .من خالله حالياً يتم نقل البضائعو دولة العراق ودولياً يربط حلب بالشرقية 
فهو محور لنقل  إلى العراق و تركيا   أيضاً  و إقليميمحور ربط محلي   الحسكة –محور حلب  - 6

المنتجات الزراعية من المحافظات الشرقية و نقل منتجات صناعية إليها و بسبب إنشاء جامعة االتحاد 
حلب و لكن   مدينة  التركيز على  تخفيف  من حيثفي منبج شهد المحور بعض النشاط في المنطقة 

حيث من المفروض أن الغاية من إنشاء جامعة إقليمية أن  من مدينة حلب الطالب األكبر كانت   نسبة
ض من إنشائها كافة الخدمات الضرورية  لكن فعلياً  لم يتحقق الغر تخدم المنطقة لكي تؤمن للقادمين 

  .كما من الممكن تفعيل المنطقة سياحياً نظراً لوجود بعض األماكن السياحية الهامة عليه
  

ة أن الرئيس محاور الربط   عن طريق نالحظ من دراسة العالقات المكانية بين مناطق محافظة حلب 
  اعزاز و سمعان حلب بصلة قوية مع  و ترتبط  المنطقة الشرقية ذات صلة ربط ضعيفة بمدينة حلب 

حيث  لعبت  حلب دوراً كمركز مدينة عمراني كبير وحيد  و مسيطر يشكو من ضعف الربط  مع  
مناطق اإلقليم  مما أثر على العالقة  بين المدينة المركزية و باقي مدن  مناطق اإلقليم و بعض المدن 

  .الحضريةعبارة عن مواقع  نائية  تفتقر إلى الخدمات الحيوية  بسبب  تركز التنمية و األنشطة 
  

  حلب لمدينة   التطور العمرانيبسبب   محيطها المباشر  كمدينة مع  لحلب  المكانية بتحليل العالقة 
حجم  نلمس   أن  يمكن و الدولية  واصالت المحلية ملل  بالنسبة  و أهميته لموقعها الجغرافي   نظراً

  األصعدة كافة   ت علىترتب  على اإلقليم سلبية   و نتائج  عطى آثارأذي و النمو الكبير و ال  التوسع
  :حيث نجد و العمرانية و البيئية  و االجتماعية  االقتصادية
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  .المدن حول حدود مدينة حلب فقدت هويتها -
االستقطاب سببت بالضغط على المساحات  بين مدينة حلب و محيطها نتيجة  العالقة  و من ناحية  -

  .المستعملة للعمرانالمبنية و زيادة المساحات 
الحركة و التسويق   كمجال  بأسس  و التي تتحدد  وجود حدود إلقليم المدينة  و نالحظ أيضاً عدم -  
  .اإلدارة و هي ضرورية لمعرفة مجال سيطرة المدينةو

ة التالي لحلولا  ممكن اقتراحو الربط بينها   بين المدن في إقليم حلب  المكانية دراسة العالقة   بنتيجة
  :التوازن اإلقليمي من أجل تحقيق

  .على أقطاب محددة التركيز على المناطق االقل نشاطاً للخروج من نمط النمو المتمركز -
  .بين مختلف مناطق اإلقليممحاور ربط و حركة عدة  تحقيق الترابط بين مدن اإلقليم بدراسة  -
رتقاء بمستوى إسكانياً يحقق االوجود برنامج تخطيطي يالئم واقع التطور الفعلي وظيفياً و  -

  .المعيشة
عالقته بمراكز العمران المجاورة و قد يشمل تحديد و الحضرية  األنشطة و ذلك بنقل تنمية الريف  -

  .على إقامة مراكز ريفية جديدة أو تنمية و رفع مستوى مراكز عمرانية ريفية قائمة

  .رسم استراتيجية لتطوير و تحديث استعماالت االراضي -

  .العناية بتحسين بيئة المدينة -

 

  :السكانية و الزراعية و التجارية و الصناعية و عالقتهم بالشبكة العمرانية نشطةاأل2-3-3- 
المدينة و التركيز  لهذه   قتصادي المتعاظمر االإلى الدو  حلب لمدينة   تتمثل أسباب النمو المتزايد

  .مستمرالصناعي و الخدمي فيها و توفر العمالة بشكل 
و السكن على مشارفها و حول المناطق   شجع سكان الريف إلى الهجرة إليها  للمدينة  هذا الوضع

  .الصناعية فيها ضمن جزر سكانية عفوية أو مخالفة
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في حقل الصناعة و اإلنتاج الصناعي بينما يتوزع االباقي في % 46يتوزع السكان العاملون بنسبة 
  )3-26الشكل (.الحرفي و المهن األخرى المختلفةحقول التجارة و اإلنتاج 

  

  
  المصدر الباحث عن مديرية الصناعة –تعداد الصناعات في مناطق محافظة حلب ) 3-26(الشكل

  
بالنسبة إلى التركيز الصناعي كان تركيز الصناعة حول المحيط العمراني و التي تم اختيار مواقع 

قتصادية و قربها من المصادر عتبار الجدوى االبعين االالعديد منها بشكل سريع و ذلك دون االخذ 
  .األولية الالزمة لها و طرق التصريف و التزويد لمنتجاتها

 1000بسبب هذا التركيز حول العمران ظهرت مجموعات سكنية مخالفة بلغت مساحتها أكثر من 
  .هكتار

المظهر العمراني حيث تضخمت إن النتائج التي ظهرت نتيجة نمو المدينة كان لها تأثير سلبي على 
هكتار بعد أن كانت  15000المدينة من الناحيتين السكانية و الجغرافية و أصبحت مساحتها تزيد على 

  ]32[.البيئيةو جتماعيةاالقتصادية وهكتار مما انعكس على كافة المستويات اال 2200مساحة العمران 
  

  
  
  

2160
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1
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  :و بعدها اإلقليمي و المكاني من الناحية الوظيفية التوضع العمراني للتجمعات 3-3-3-

حتياجات ور الجهود اإلنمائية و تلبيتها الهي التعرف على مدى تطمن الدراسات العمرانية  الغاية 
ستعماالت األراضي اخالل دراسة توزيع   من السكان و تمكن من التعرف على عناصر العمران 

  ]33[.اإلقليمية و المرتبطة بنشاط السكان مثل توزيع المدن و القرى و شبكات الطرق اإلقليمية

و تصنيفها من   تشمل الدراسات العمرانية دراسة توزيع التجمعات العمرانية و تدرج أحجامهاكما 
 –سياحي –صناعي –زراعي (من حيث الوظيفة  لريفي أو و اأحيث النسق العمراني الحضري 

  ]2.[تجاهات النمو العمراني و أشكاله و أسبابها دراسة تشمل و )خدمي

إلظهار البعد المكاني للتجمعات  كلم )30(تم تحديد منطقة الدراسة من مركز مدينة حلب نصف قطر
   )3-27الشكل(العمرانية الموجودة

الهيكل العمراني على راضي، المعالم االثرية و المواقع السياحية، و ستتم دراسة استعماالت األ
  .المخططات الهيكلية للمراكز العمرانية باإلضافة إلى مستوى اإلقليم

  

  عمل الباحث  – تحديد منطقة الدراسة من محافظة حلب) 3-27(الشكل 

  كم 40   كم 30 
 حلب

  كم15 
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  :ستعماالت األراضي و عالقتهم بالشبكة العمرانيةا 1-3-3-3-

و مع النمو العمراني السريع الذي . راضي المناطق المحيطة بالتجمعات العمرانيةستعماالت األاتضم 
توسع أغلبها غير نظامي على األراضي الزراعية  متداد العمران بمناطق احلب طغى   مدينة  شهدته
و   صناعيةال ستثماراتمن اال  العديدتميز بظهور  النمو الذي  بسبب هذا إلى انحسارها   أدى مما 

توضعت حول هذا   ةفي المحافظ  حيث أغلب الصناعات حلب اعزاز محور  على طول  خصوصاً
  )3-28الشكل(.مما أدى إلى دمج القرى القائمة داخل مخطط مدينة حلب المحور

  

   عمل الباحث –ستعماالت األراضي امخطط ) 3-28(الشكل 

 زراعات مروية

 بعليةزراعات 

 زيتون

 غابات

  اراضي صخرية
 مراعيو 

 مواقع أثرية

 طرق دولي

  اعزاز

الرقة

  دمشق

  إدلب

  الحسكة

  باب الهوى

  المدينة الصناعية
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بتحليل مخطط و   اإلقليم  لهذا  ةالرئيس المشكالت  تحديد   أمكن  العمرانية  و بناء على الدراسات 
  :األراضي نجد التالياستعماالت 

  .تعدي المناطق العمرانية على األراضي الزراعية -

  .تقلص االمتداد العمراني في الجنوب و الشرق بسبب وجود المطار و البساتين -

  .وجود اختالط باستعماالت األراضي و عدم وجود تخصص -

  .عدم وجود حدود واضحة لتقسيم االستعاالت لألراضي -

للتقسيم الحالي على المدينة و تخديمها مما أثر على التجمعات العمرانية ذات الرتبة التأثير السلبي  -
  .األقل في التجمع

  

  :توزع المنشآت الصناعية في اإلقليم

عزاز و دمشق إفي مدينة حلب و إقليمها المباشر بشكل مكثف حول محاور توزع المنشآت الصناعية ت
أي إلى الشمال الغربي و الجنوب الغربي باتجاه مناطق التوسع للمدينة  و من المالحظ  على المخطط 

  : اآلثار السلبية التالية نتيجة هذا االنتشار

التأثير البيئي لألنشطة الصناعية على مناطق السكن بسبب التوزع الحالي للصناعات ضمن مناطق  -
  .الصناعة على األراضي الزراعية و تلوث المياه الجوفية السكن و التوسع و تعدي

الستعماالت األراضي و ذلك بتوزيع  مناطق العمل و الصناعات  ضمن  عدم التخصص الصحيح  -
  .السكن  داخل حدود المخطط التنظيمي و أيضاً في المحيط اإلقليمي المباشر للمدينة

نتائج سلبية على   أعطى أو ضمن نطاق تاثيرها   ةمن المدين الصناعية  بالقرب   المدينة توضع  -
  .شكل عنصر جذب إلى اإلقليمكذلك من حيث تركز الصناعات مما  والصعيد البيئي 
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بينما من ) دمشق - عزازإ(تأثير أهمية محاور النقل الحالية على مكان  توضع األنشطة  الصناعية  -
باتجاهها  بحيث  يرتبط  االنتاج  الصناعي  بالنسبة  الشرق  تفتقر المحاور إلى  جذب أي  فعاليات  

  )3-29الشكل( .األكبر بمدينة حلب و محيطها أكثر من باقي مناطق المحافظة

  

  المصدر الباحث عن مديرية الصناعة حلب –األنشطة االقتصادية ) 3-29(الشكل 

+ هندسية + غذائية + نسيجية 
 كيميائية

 غذائية+ نسيجية + كيميائية 

 هندسية+ غذائية + نسيجية 

 كيميائية+ نسيجية 

 هندسية +نسيجية 

 غذائية+ نسيجية 

 غذائية+ هندسية 

 غذائية

 نسيجية

 هندسية

  اعزاز

الرقة

  دمشق

  إدلب

  الحسكة

  باب الهوى

 حلب
  المدينة الصناعية

 حلب

  دمشق
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  :المعالم األثرية و المواقع السياحية 2-3-3-3-

و نظراً لمواقع األثرية في الجهة الغربية النسبة األكبر لالمعالم األثرية نجد أن توزع بدراسة مخطط 
مع التأكيد  قطاع السياحةفيمكن استغالل هذه األماكن في تنمية فعالة لعدم وجود أي تنمية سياحية 

  .على حمايتها من تعدي العمران

هي عبارة عن مطاعم فقط و تتوضع حول محوري اعزاز و  االستثمارات السياحية بشكل عام قليلة و
  .دمشق

ألهمية المنطقة من الناحية السياحية و مع وجود العديد من المواقع من الممكن اقتراح حلول  نظراً
  )3-30الشكل(.ت القريبة من بعضهااالمواقع ذات المسافممشى في توظيف سياحي كمنتزهات او 

  

  عن مديرية السياحة المصدر الباحث –حلب  محافظةالمعالم األثرية في ) 3-30(الشكل 

 اوتوستراد

 طريق دولي

 أماكن أثرية

  اعزاز

الرقة

  دمشق

  إدلب

  الحسكة

  باب الهوى

 استثمارات سياحية

 حلب
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  :الهيكل العمراني على مستوى اإلقليم - 3-3-3-3

على  اًكبير اًقتصادي لمدينة حلب تحوالت عمرانية تركت أثرو االنتيجة النمو الديموغرافي كانت 
 مدينة تم على طول المحاورللالتوسع العمراني ف .التوزع المكاني للسكان و كذلك على حركة المحاور

حيث في إقليم المدينة المباشر مع زيادة المساحات المعمورة ة رابطاً المدينة بالريف المحيط بها الرئيس
النمط التخطيطي للتجمعات يالحظ أن  .من المخطط التنظيمي اًجزء تارتبط بعضها بالمدينة و أصبح
سواء على الصعيد  تسيطر على الشبكة العمرانية حلبمدينة حيث أن العمرانية هو النمط المتمركز 

 باإلضافة إلىخدمات الكافة  فيها، تتوطن إقليمالوظيفي، فمن خالل وظيفتها كعاصمة الديموغرافي أو 
أثر على هيكلية  اًجاذب اًحضري اًمستوى سوريا مما شكل قطبأنها مركز صناعي هام هو األول على 

العام على  ي هي مشكلة غير معزولة عن التخطيطإن مشكلة النمو العمران .التجمعات العمرانية حوله
المستوى الوطني و غياب التخطيط اإلقليمي هو أحد األسباب التي سهلت عملية هذا النمو العمراني 

  قتصادي للمدينة و جب إعادةستيعاب النمو السكاني و االانظراً لعدم و لذلك على أسس غير سليمة 
  .و ذلك لتلبية متطلبات النمو المتزايد  النظر في طرق التخطيط السكاني الحالية

  

  المتدرجة بأحجامها القائمة  العمرانية   التجمعات  و بتحليل توزيع  نية لإلقليمالشبكة العمرا  بدراسة
  )3-31الشكل(:ما يلي حسب التوزيع المكاني للتجمعات  يالحظ

 1 مليونعدد التجمعات العمرانية بتعداد سكان أكثر من  -

 5 عشرة آالفعدد التجمعات العمرانية بتعداد سكان أكثر من  -

 12 خمسة آالفعدد التجمعات العمرانية بتعداد سكان أكثر من  -

 51 ألفعدد التجمعات العمرانية بتعداد سكان أكثر من  -

  22 خمسمائة كثر منعدد التجمعات العمرانية بتعداد سكان أ -

  12 نيمئتعدد التجمعات العمرانية بتعداد سكان أكثر من  -
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  عمل الباحث –2012إحصاء  الفئات الحجمية للتجمعات العمرانيةتوزع ) 3-31(الشكل 

نتائج محافظة حلب ( حصاء سوريا المركزي لإلالمكتب من  هذا المخطط   لعمل  اإلحصاء تم أخذ 
على  وضعها   تم سكاني   تعداد  لها  التيو القرى   للمدن  فقط و لكن  ) على مستوى القرى

 مخططات تفصيلية أي و أ إحصاء   في منطقة الدراسة ليس لها  من القرى  عددحيث المخطط  
  .حتى هذا التاريخ

  نسمة1000000                

 حلب

 عندان

 كفر حمرا

 تلعرن

 نسمة 10000                 

 نسمة 5000                 

 نسمة 1000                 

 نسمة 500                 

 نسمة 200                 

 حريتان

الرقة

  باب الهوى

  اعزاز

  الحسكة

  إدلب

  دمشق

 زهراء
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و يقوم على حساب المدن   غير منضبطفي المحافظة فوضوي   العمرانيالنمو بشكل عام يالحظ أن 
  .بسب وجود فارق في التنمية بين الريف و المدينة في الريف الصغيرة

  :المخططات الهيكلية للمراكز العمرانية - 4-3-3-3

في المخطط التالي تم عمل هرم لهذه التجمعات القائمة حسب الرتب الحجمية لها لدراسة مواضع و
في الشبكة   و تحويل الرتب لتحقيق التوازن  أفضل  توضع  دراسة  محاولةل  فيه  التوازن عدم 

  )3-32الشكل(.العمرانية

  

  الباحثعمل  - لتجمعات العمرانية القائمةألحجام االتدرج الهرمي ) 3-32(الشكل 

بشكله الحالي يؤدي إلى استمرار المدينة الكبرى حلب في استقطاب ع السكاني إن استمرار نمط التوز
من استهالك المساحات المتاحة للبناء و تعميق التباين في   و مايترتب عليها  االستثمارات و الخدمات

حلب

 زهراء

 حريتان عندان

 كفرحمرا

 تلعرن

 نسمة 100000                

 نسمة 10000                 

 نسمة 5000                 
 نسمة 1000                 

 نسمة 500                 

 نسمة 200                 
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كفاءة الخدمات و قلة فرص العمل و استنزاف   مستويات التنمية بين مختلف التجمعات السكنية و عدم
  .الموارد و بشكل عام إلى فروقات اجتماعية و اقتصادية بين األقاليم

  :اإلقليمفي توزع التجمعات العمرانية الراهن ل وضعالدراسة 

تعدد الوظائف التي ل  نتيجة  العمرانية ه الشبكة في هذ  علىذات الرتبة األ المدينة هي مدينة حلب  -
  .كعاصمة إقليم تؤديها

يضم   فاإلقليم وأحجام   متباينة  قليم في نقط معينة تنتشر على سطح اإلقليم بأنماطاإليتركز سكان  -
في اإلقليم  العمرانية  وتشكيل األنماط   والقرى وقد تأثر توزيع واع المستوطنات البشرية من المدنأن

  .المختلفة ديد من العواملبالع

  .في توزيع المدن بشكل عام  بعشوائية  يتميز  المراكز العمرانية النمط المتمركز لكنهنمط توزيع  -

كمدينة مدينة حلب بحسب حجمها تمارس تأثيرها على المجموعات العمرانية األصغر فتجذبها إليها  -
  .مهيمنة

قانون اإلدارة المحلية ( .اإلقليمية  رتكاز للتنميةا  قواعد  تشكل  وجود مدن متوسطة  عدم يالحظ  -
قرى   عن الموجودة في إقليم الدراسة عبارة  المراكز العمرانيةحيث كل   )15بمرسوم تشريعي رقم 

  .حسب التصنيف لعدد السكان تتراوح بين كبيرة، متوسطة أو صغيرة و ال يوجد مدن

تدرجاً يتخذ لمراتب األحجام وتسلسلها  بالنسبة   بدراسة التدرج الهرمي للتجمعات العمرانية يالحظ -
 الهرمفي  أكبر المراكز الحضرية هي   حلب مدينة  و  خلل  فيها  في القمة بينما القاعدة شكل الهرم

  . اتجاهه نحو شكل المدينة المسيطرةبقليم يتميز اإلوبالتالي فإن نمط توزيع المدن في 

السكان  حجم  ذات  ركز المدنو ت  الشمال غربعزاز نحو إاتجاه محور تركز التوسع العمراني ب -
  .يضاًأاألكبر 

نمو أي   تنمية عمرانية متوازنة بحيث تمنع  ال تحقق للتجمعات   الشبكة العمرانية بالتوزيع الحالي -
  .تجمع على حساب اآلخر
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  :استناج مؤشرات الدراسات العمرانية لإلقليم 4-3-3-

  :مؤشرات دراسة الشبكة العمرانية

 على وجب العمل لذا الشبكة العمرانية بالتوزيع الحالي للتجمعات ال تحقق تنمية عمرانية متوازنة 
التنمية المتوازنة في  يحقق كل المعطيات وتؤمن المرونة بما رؤية مختلفة تأخذ بعين االعتبارإيجاد 

ة هذا الواقع خصوصيعتبار الحالي ضمن رؤية تأخذ بعين االمتوازن للواقع المبني إطار استثمار 
  .تضمن أفضل النتائج المرجوةره وتحسين بيئته في أطر وتطوي

  :نستنتج مما سبق أهم المؤشرات و المعطيات لتخطيط التجمعات العمرانية

  .بشكل عام وميزاته الطبيعية  تخطيط التجمعات العمرانية يجب أن يتالءم مع مواصفات الموقع -

بعض الخدمات الواجب توفرها خدمة   على  ينعكس  وخصوصيته  سكانه  وعدد دور التجمع إن  -
  .رتبة لتجمعات مجـاورة أعلى أو أدنى

النشاطات  –مناطق السكن : هناك عدة معايير تحدد متطلبات هذه التجمعات العمرانية وهي -
باإلضافة   و البنى التحتية  اصالتوشبكة الم –السياحية  –الصناعية  –المراكز الخدمية  –التجارية 

  .إلى مناطق التوسع للعمران

الخدمات مـن  االستفادةيسمح للسكان  حيثبشكل متسلسل بالعمرانية أهمية اختيار مواقع المراكز  -
  .تلبية حاجاتهم اليوميةالتي تقدمها ل

وحتى   من أصغر تجمع  بدءاً التجمع في هذاعدد السكان الذين سيتم تخديمهم ل تتحدد الخدمات تبعاً -
  .ة للمدنكز الرئيساالمر

  :مؤشرات دراسة استعماالت األراضي

  :بتحليل مخطط استعماالت األراضي الراهن لمدينة حلب و إقليمها نستنتج المؤشرات التالية

لمناطق توضعها و تأثيره على الحماية الكافية تأمين النشاطات مع   نواعأالفصل الوظيفي لمختلف  -
  .التطور المتوازن لجميع المناطقدراسة  والتجمع العمراني 

مع  بما ال يتعارض راضي األ  استعماالت  لتوجهات التخطيطية في دراسةعتبار لبعين اال  األخذ -
   .اإلدارية متطلبات التقسيمات
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وواقع   و موقع  أهمية  مع  تتناسب  و الوظائف الفعاليات   لكافة من األراضي   توفير مساحات -
  .حلب و احتياجاتها حافظةالتجمعات العمرانية لم

 االستخدام األمثل لألراضي و ذلك بأن كل جزء من األرض يؤدي وظيفة ما بحيث التوجد أراضٍ -
  .ليس لها استخدام

المجتمع  متطلبات   معرفة  يجب أي   العمراني  التعرف على المواقع الخاصة بالسكن أو التوسع -
  .وضع خطة التوسع لكي ال تتعدى على األراضي الزراعيةو السكان قبل 
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  :الرؤيا المستقبلية للتطور اإلقليمي لمحافظة حلب: الرابعالفصل  4-3-

ساعدت على التعرف على مدى االختالل في التوزيع المكاني لألنشطة عمرانياً دراسة واقع اإلقليم  إن
األخذ   و بعد لمحافظة حلب   من خالل هذه الدراسة اإلقليمية السكانية و توزيع التجمعات العمرانية 

ضبط   في محاولة  من التجارب المختلفة بعين االعتبار ألهم نقاط نتائج الدراسة النظرية و االستفادة 
و بعد دراسة و تحليل األسباب استخلصت نتائج تم استناج مؤشرات و توجيه نمو التجمعات العمرانية 

و توجيه   صياغة تساعد علىحلب   لمحافظة  الدراسية  سوف يتم إسقاطها بشكل تطبيقي على الحالة
   .قليملرؤيا المستقبلية لإللبما ينسجم مع الهدف لتحقيق بعد مكاني صحيح التنمية 

  

  :تنظيم استعماالت االراضي الحالي و المستقبلي 1-4-3-
نتائج الدراسة   صياغة  التي سوف تستند عليها هي الركيزة  تحليل دراسات األوضاع الراهنة  تعتبر
عرض   يتم و سوف   حلب  حافظةم قليم إل  العمرانية الدراسة   مؤشرات  من باالستفادة   و ذلك

  .نتائج الدراسة بشكل إمكانيات للتنمية العمرانية

  لألراضي  المختلفة االستعماالت   المكاني لعناصر  التنظيم  األراضي  استعماالت توضح خريطة 
و شبكات   االقتصادية  و األنشطة  العمرانية التجمعات   توزيع  حيث من   و األنشطة في اإلقليم

كما تشمل اقتراح أنشطة جديدة تتكامل مع ما هو موجود و ذلك في مجال السياحة و الزراعة  الطرق
  .و الصناعة

   خدمات  تأمين  من السياحية  باعتبار توزع المناطق السياحية إلى الغرب تم اقتراح تنمية لألنشطة -
و ذلك  في هذه المنطقة تية لهذا المورد االقتصادي الهام نظراً لتواجد عدد كبير من اآلثاراتو بنية تح

  .مع اعتبارها منطقة محمية

و االكتفاء بالصناعات الغير ملوثة   إعادة النظر بهيكلية المنطقة الصناعية و نقل الصناعات الثقيلة -
و نقل الصناعات األثقل  و ذلك للحد من التأثير البيئي و نقل التركيز إلى المناطق االقل نشاطاً لتنميتها

  .و ذلك لتنمية هذه المناطق على المحور إلى المحور الشرقي طريق الحسكة

  .منطقة جنوب شرق مدينة حلب يقترح فيها مناطق توسع زراعي -
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بما أن المناطق الغربية في اإلقليم  صخرية  وغير صالحة  للزراعة  فيقترح  عليها إقامة توسع   -
  .مستقبلي لمدينة حلب يستوعب الزيادة السكانية وتكون متكاملة بالخدمات بحيث ال تعتمد على المدينة

بالسكن و تلوث نقل الصناعات الملوثة على طول محور اعزاز و ذلك نظراً الختالط الصناعة  -
  )3-33الشكل(.المنطقة

   
   عمل الباحث - لمحافظة حلب مخطط استعماالت األراضيمقترح  )3-33(الشكل

تنمية منطقة 
منطقة صناعات   سياحية

  خفيفة

مناطق توسع 
  زراعي

 مرویة زراعات

 زیتون

 غابات

 اراضي صخریة

 أثریةمناطق 

 طریق دولي

 طریق رئیسي

 حلب

مقترح توسع 
  مستقبلي لمدينة حلب

  اعزاز

الرقة

  إدلب

  الحسكة

  باب الهوى

  دمشق
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  :الربط بين التخطيط اإلقليمي و العمراني لضمان االستدامة 2-4-3-
العمرانية  لألنشطة   المزيد من األراضيعدد السكان أدى إلى  اتساع النشاط االقتصادي و زيادة إن 

عن لمدينة حلب   التي عجزت كل المخططات التنظيميةمشاكل اإلسكان ظهور المختلفة باالضافة إلى 
تتعلق   ظهر العديد من المشاكل  كما. بحيث لم تأخذ بعين االعتبار متطلبات التوسع المتزايدة عالجها

ن يتعلق باقترا  فيما  خاصة  التخطيط مجال  في  الكوادر العاملة لدى   والخبرات الكفاءاتبمستوى 
المكملة   واإلدارية األطر القانونية  وغياب   المخططات  الخبرات بالمهارات الفنية والتقنية في إعداد

خاصة في قضايا التصفية  و على أرض الواقع مستلزماتها  و  يميةالتنظ المخططات  تنفيذ   لعمليات
الجماعية أو على   مناطق المخالفات  في  سواء  الشاغرة  طق اإلشغاالت والمساحاتالعقارية في منا

في   ذلك  كل .للمدينة بشكل عام  تصحيح الواقع العمرانيل مما شكل إعاقة  األمالك الخاصة والعامة
الخلل  سبب   مما غير مخطط و نموها   المراكز العمرانية عالقة  يحدد شامل غياب تخطيط إقليمي 

  .ن بين األقاليمو عدم التواز
توجهات  مع   تتطابق  بأن  أوجب المخططات التنظيميةالقانون الجديد للتخطيط اإلقليمي في سوريا  

تصديق  و  عن إعداد ألزم القانون الجهات المسؤولة  بحال التعارض  و  المعتمد  التخطيط اإلقليمي
  .إلزالة التعارض مع التخطيط اإلقليمي النافذ هابتعديل  المخططات التنظيمية

التجمعات  و  يظهِر المدن  مخطط إقليمي دراسةسلوب عمل يحتاج إلى أالتخطيط اإلقليمي كطريقة و 
مثل المناطق   الواجب حمايتها  المناطق كذلك  و, المناطق الصناعية و أهميتها  و  الكبيرة  السكانية

اإلقليمي أيضاً  ويبين المخطط   .لتطوير السياحة  المناطق المالئمة و  التاريخية المواقع  الزراعية و
  . المناطق التي يمكن تنميتها من دون إلحاق الضرر بالمناطق الواجب حمايتها

الحكومية مثل   للجهات والخطط المتعددة  راهنةكما تحدد المخططات اإلقليمية أسس التنمية المكانية ال
والمناطق الزراعية الجديدة والطرقات  تنمية المدن والمدن الصناعية الجديدة ومناطق التوسع الجديدة 

أن   بهذه الطريقة تظهر التناقضات في التوجهات التي يمكن و. المطارات الجديدة والسكك الحديدية و
  :اإلقليمي و العمراني يعنيفالربط بين التخطيط تنشأ جراء المطالب من مختلف القطاعات، 

  .التوزيع الصحيح للمناطق السكنية - 1
  .التوزيع الصحيح للمناطق السياحية - 2
  .التوزيع الصحيح لمناطق العمل - 3
  .التوزيع الصحيح للمناطق الزراعية - 4
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التي و  اإلقليمي المكاني الدور الحاسم في تحديد التوجهات الممكن اتخاذها  هنا يلعب التخطيط و
خطط التطوير العمراني للمدن الكبرى  بمعزل عن التخطيط اإلقليمي   تؤكد على أنه ال يمكن وضع

  .الشامل
  :تحقيق شبكة عمرانية متكاملة متوازنة للتجمعات الموجودة في اإلقليم 3-4-3-

م اقتراحات تم استنتاج متطلبات التنمية العمرانية لإلقليم حيث تم تقدينتيجة للدراسات العمرانية السابقة 
  .مجاالت التنمية المختلفةالحلول لتحقيق األهداف المرجوة من الدراسة ضمن إطار 

يقترح  الدراسة   منطقة  بتحليل توزيع التجمعات العمرانية الراهن و بأحجامها المتدرجة على اإلقليم
العمرانية في محافظة اآلتي لتحقيق التوازن المطلوب في التوزيع و التدرج الهرمي لرتب التجمعات 

  )3-34الشكل( .حلب

  :الوضع الراهن للتجمعات العمرانية

 1 مليونعدد التجمعات العمرانية بتعداد سكان أكثر من  -

 5 عشرة آالفعدد التجمعات العمرانية بتعداد سكان أكثر من  -

 12 خمسة آالفعدد التجمعات العمرانية بتعداد سكان أكثر من  -

 51 ألفعدد التجمعات العمرانية بتعداد سكان أكثر من  -

  22 خمسمائةعدد التجمعات العمرانية بتعداد سكان أكثر من  -

  12 نيمئتعدد التجمعات العمرانية بتعداد سكان أكثر من  -

  

  عمل الباحث -الوضع الراهن للتجمعات العمرانية في محافظة حلب) 3-34(الشكل 

  

 نسمة 1000000                

 نسمة 10000                 
 نسمة 5000                 

 نسمة 1000                 

 نسمة 500                 
 نسمة 200                 
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  الوضع المقترح للتجمعات العمرانية                     الوضع الراهن للتجمعات العمرانية      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عمل الباحث - تحقيق اتزان الشبكة العمرانية لإلقليم) 3-35(الشكل

  

  

عدد التجمعات العمرانية بتعداد سكان أكثر من  -
 1 مليون

عدد التجمعات العمرانية بتعداد سكان أكثر من  -
 5 عشرة آالف

عدد التجمعات العمرانية بتعداد سكان أكثر من  -
 12 خمسة آالف

عدد التجمعات العمرانية بتعداد سكان أكثر من  -
 51 ألف

عدد التجمعات العمرانية بتعداد سكان أكثر من  -
  22 خمسمائة

عدد التجمعات العمرانية بتعداد سكان أكثر من  -
  12 نيمئت

  

نسمة إلى رتبة  10000تحويل قريتين بحجم  -1
-150000مدن متوسطة بعدد سكان مقترح 

  .نسمة لتصبح مراكز حضرية 50000

نسمة  5000حجمها  متوسطةقرى ) 5(تحويل  -2
-50000إلى مدن صغيرة بعدد سكان مقترح 

  .نسمة 30000

نسمة  5000قرى متوسطة حجمها ) 3(تحويل  -3
  .نسمة 10000إلى قرى كبيرة بعدد سكان 

نسمة  1000قرى صغيرة بحجم ) 6(تحويل  -4
  .نسمة 5000إلى قرى صغيرة بحجم 

بحجم ) 12(تحويل المزارع الصغيرة عددها  -5
نسمة ليصل عدد القرى  500نسمة إلى  200

 .قرية 34)(إلى 500       تعداد 
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  :الوضع المقترح للتجمعات العمرانية

وضع   تم و رتبها   بأحجامها المتدرجة  الهيكل القائم للتوزيع الحجمي للتجمعات العمرانيةبناء على 
  :على اإلقليم و باقتراح اآلتي لتحقيق التوازن المطلوبتوزيع التجمعات العمرانية مخطط 

 50000-150000مقترح رتبة مدن متوسطة بعدد سكان إلى نسمة  10000بحجم  قريتينتحويل  -1

  .لتصبح مراكز حضریة نسمة

 30000-50000نسمة إلى مدن صغیرة بعدد سكان مقترح  5000حجمھا  متوسطةقرى  )5(تحویل  -2
  .نسمة

  .نسمة 10000إلى قرى كبیرة بعدد سكان نسمة  5000متوسطة حجمھا قرى ) 3(تحویل  -3

  .نسمة 5000إلى قرى صغیرة بحجم نسمة  1000قرى صغیرة بحجم ) 6(تحویل  -4

      نسمة لیصل عدد القرى تعداد  500نسمة إلى  200بحجم ) 12(عددھا تحویل المزارع الصغیرة  -5
   )3-36الشكل ( .قریة 34)(إلى 500 

  

  

  عمل الباحث - الوضع المقترح للتجمعات العمرانية في محافظة حلب) 3-36(الشكل 

نمو جاذبة  االقتصادية إليها لتصبح أقطاب  سوف يتم بنقل بعض األنشطة إن التحويل المقترح للقرى 
و دمج  و صغيرة  مدن متوسطة إلى   و تتحول  مستقبالً  السكاني  و بالتالي سيزيد ذلك من حجمها

  .حيوي مشترك الصغيرة ضمن مخطط واحد لتصبح قرية واحدة مع مركزمع القرى المزارع 

يستطيع  مواجهة  التغيرات المختلفة   المخطط  لكي  هذا المحافظة على المرونة في الضروري  من
بينها   الوظيفي و تحقيق الربط   الطبيعية  على البيئة المحافظة  ضرورة   معو المستمرة في اإلقليم 

  متوسطةمدن  50000

  مدن صغیرة 30000

  كبیرةقرى 10000

  قرى صغیرة 5000

  قرى  500
  قرى صغیرة 1000

  مدینة كبیرة 1000000
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 من تحويلها  الغاية  تحقق  بين هذه التجمعات لكي  الحركة تشجعلكي   إقليمية تنميةبتخطيط محاور 
  )3-37الشكل(.لخدمة اإلقليم و تنشط الربط بين التجمعات القائمة

  

  عمل الباحث -وفق المراكز المقترحة توجيه التنمية العمرانية في محافظة حلب) 3-37(الشكل 

 مدن متوسطة

 مدن صغیرة

 قرى كبیرة

 قرى صغیرة

 مجمع قرى

  اعزاز

الرقة

  إدلب

  الحسكة

  باب الهوى

  دمشق

 مرویة زراعات

 اراضي صخریة

 زیتون

  حلب
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  النتائج و التوصيات وعالقتها بالواقع وأهميتها في التخطيط اإلقليمي في سوريا

  :العامةنتائج ال

الوضع  و التأثيرات على  السريع  النمو  و ظروف و اإلقليم   حلب  محافظة  دراسة واقعمن خالل 
  :دراسة و تحليل األسباب و الدوافع نتبين النتائج التاليةبعد و الراهن التخطيطي 

  :و المكانية و العمرانية في مجال التنمية اإلقليمية

الغير متوازن   العمراني  غياب التخطيط اإلقليمي هو أحد أهم األسباب التي شجعت على النموإن  -
  تبحث دراسات  وجود   خاص  باالضافة إلى عدم  بشكل  حلب  و محافظة عام   في سوريا بشكل

 .موضوع التوزع السكانيفي 

المكان و  واإلنسان  : هي خطة  لإلقليم  أي األساس  لوضع تمثل   التي  ساسيةاألعناصر ال إن -
  .التخصص اإلقليمي أي الناحية االجتماعية و االقتصادية و المكانية

تحقيق شبكة إقليمية للتجمعات العمرانية تتسم بالمرونة في الشكل و بالتخطيط اإلقليمي يهتم  -
العام المحدد لألنشطة المتعددة باإلقليم كما يجب أن تؤدي هذه الشبكة إلى  المساحة و تكون اإلطار

  .تحقيق تنمية عمرانية متوازنة لإلقليم تمنع نمو أي تجمع على حساب اآلخر

بين  العالقة   يحدد و بالتاليلإلقليم العمرانية   تطور التجمعات  إن تطبيق التخطيط اإلقليمي يحدد -
  .إمكانية قدرة كل منها في تأمين الخدمات للتجمعات السكنيةالمدن و القرى و 

لتحسين   تؤديها   للوظائف التي  هوية  للمدن و تخصص في تحديد  دور هاملتنمية  اإلقليمية  إن ل -
  .لمدن اإلقليمالعامة أداء  المدن لكي تؤدي دورها كقواعد لتوفير الخدمات 

تنمية لمساحات معينة من الدولة   تأمين  بهدف اإلقليم  من أجزاء   بدراسة  التخطيط المكاني عنىي -
على تأدية  يساعده   اإلطار العمراني الذي من حيث  الربط  بين إمكانيات اإلقليم  و موارده  و بين 

  .دوره في التنمية

من المدينة   لقربها أو بعدها  األراضي نسبة  و تحديد  يعتبر البعد المكاني من أهم معايير اختيار -
  .الكبيرة

  .اإلقليم فيمعينة و   محددة  وظيفية  سليمة لمساحات  تنمية  المكاني إلى تأمين  التخطيط  يهدف -
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 المستقبلية الحاجات يؤمن بشكلالتنمية  مشاريع بتوزيع  قتصادو االللعمران  المكاني التنظيم يساهم -
  .للسكان األساسية الخدمات تأمين و والفقر  البطالة  على والقضاء التلوث من  البيئة حماية و للسكان

و تقييمه ألنه   ستخداماتالحالي لال التوزيع  ستعماالت األراضي معرفة ايعتبر الهدف من دراسة  -
ستخدام و يعتبر محصلة للنمو و النشاط في المنطقة الحضرية و ذلك لمعرفة المساحة المحددة لهذا اال

  .في التجمعات العمرانية إتجاه تطورها حتياج من البناء ومدى اال

يتحدد اتجاه نمو التجمعات العمرانية بأربعة عوامل مترابطة مع بعضها و هي العوامل الطبيعية،  -
و الخدمات بين   ، التكامل في األنشطةنفي المكا  البنية التحتية، الجوانب االقتصادية و االجتماعية

  .التجمعات العمرانية

  :عتباراتالمنطقة ما بعدة  العمرانياتجاه النمو يتحدد 

  .تحديد الموقع الجغرافي األمثل للمراكز الحضرية  -  أ
  .دراسة التقسيمات اإلدارية و مدى تطابقها مع الوضع المستهدف  - ب
ستخدامها و تحديد اقتصادية من حيث مدى توفرها و سهولة تحديد أماكن توافر الموارد اال  - ت

  .زيادتهاستخدامها و كيفية احجم 
  .  تحقيق أقصى حد لالستفادة من العالقة بين السكان و البيئة  - ث

  .في تحديد تصنيف التجمعات العمرانية هاماًً لكثافة السكانية دورايالحظ أن ل -

الخدمات لكل  تجمع  تؤمن  ضمن مجموعات  مختلفة توزيع  المراكز العمرانية  برتب دراسة  إن -
  . المالئمة لوظيفته

استعماالت :من خالل المعايير التالية  اًحضري مأ اًالتجمع سواء كان ريفيو ماهية  نوعية   تتحدد -
 الخدمات – المباني ارتفاعات -  األنشطة االقتصادية – البنية التحتية و المرافق العامة  –االراضي 

  .التجارية و التعليمية و الصحية

  متجانسة بالشكل و الوظيفة  من األراضي غيرقطع ينتج عنه مدروس الالتوسع العمراني غير  إن -
  .توسع غير مترابط و عشوائيات يؤدي إلىمما 
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نوعية المجتمع في هذه  سلباً علىتركز الموارد في المناطق العمرانية في الدول النامية  يؤثر  -
قتصادي على تعيق سير التطور اال أيضاًقراء تعيش عادة في ريف المدينة والدول حيث أن أكثرية الف

  .المستوى الوطني

على  النشاط  العمراني  بحيث  وضع سياسات في النشاط االقتصادي  و االجتماعي  أوجه تنعكس -
إطار خطط   في  هذه المجاالت تساهم في خلق التوازن في مجال العمران بحيث يكون النمو منضبط

  .التطوير

  يتم  المجال  هذا و بتحديد   )أي مجال السيطرة( للمدن الكبرى   توضيح المحيط اإلقليمييتوجب  -
و حركة عمال   متداد المدينة و تعديها على األراضي الزراعية المجاورةاتحديد المشاكل الناجمة عن 

  .المدينة الذين يعملون فيها و يسكنون الريف المجاور

المتروبولية في زيادة المساحات المبنية و تعدد ؤثر زيادة التجمعات العمرانية حول حدود المدينة ت -
  .صفاتها و استخداماتها

نشوء مشاكل   يساهم في  مما و تمركز الثروات   إلى استقطاب تسبب المدن الكبيرة المتروبولية  -
أثر على تحول بيئة المدن و الشكل العام و بالتالي  حضرية والضغط العمراني على المساحات المبنية

  .و بالتالي فقدت المدن توازنها و تركيبهالألراضي 

للتجمعات السكانية   المستقبلية و  المدينة ضمن إطارها اإلقليمي االحتياجات الراهنة  يحدد تخطيط -
   .المدينة توسعبالتالي تحد من و

إقليم تتحدد حدود و   التسويق ، المرور العابر،االدارة: ةجوانب رئيس  بثالثة  المدينة  يتحدد إقليم -
  .المدينة حسب أهمية المدينة و طبيعة المنطقة و حدود المواصالت

يتأثر المدينة نموعن تخطيط المدينة نفسها كون إن تخطيط المناطق المحيطة بالمدينة ال يقل أهمية  -
  .بالمناطق المحيطة بها و المعتمدة عليها بما تقدمه من خدمات

  :تركيب إقليم المدينة و خصائصها من حيث  عدة عوامل تؤثر بدراسة تخطيطها على -

 المدينة مستوى على منها كل من الفرد ونصيب توزيعها ونسب األراضي استعماالت دراسة  -  أ
  .ثانياً اإلقليم مستوى على ثم أوالً

  .تحديد المدينة اإلقليمية و حجمها و عالقتها بالتجمعات العمرانية داخل نطاق اإلقليم  - ب
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إلى مجموع أحجام ) المدينة المتروبولية في هذا اإلقليم ( عاصمة اإلقليم نسبة حجم   - ت
  .األخرى داخل إقليمها سواء كانت ريفية أو حضريةالعمرانية التجمعات 

  .مدى تبعية هذه التجمعات العمرانية للمدينة األم  - ث
  .دراسة توزيع مناطق العمل في المدينة و إقليمها معاً و نسبتها في كل تجمع  -  ج
  .سة حركة المرور المتواترة بين مناطق السكن و العمل في المدينة و إقليمهادرا  -  ح
  .تخطيط المرور في إقليم المدينة سواء بين المدينة األم و التجمعات التي حولها  -  خ
  .دراسة و توزيع الكثافات السكانية على مستوى المدينة و اإلقليم وفقاً لتركيب هذا اإلقليم  -  د
لسكان أكان السكن و العمل سواء  ت الزمنية المطلوبة للتنقل منالمتبادلة للفتراالعالقة   -  ذ

  .  قليم كأحد المحددات التخطيطية ألبعاد إقليم المدينةلإل مالمدينة أ

تعتبر شبكات الطرق الشرايين التي تربط التجمعات العمرانية و تحدد الهيكل األساسي لها و تحدد  -
  .إتجاهات النمو

و تلعب دوراً  ستعماالت األراضي المحيطة بهااو تمثل محاور التنمية العالقة بين خطوط النقل   -
  .شرط أساسي في تنمية اإلقليم التي هيبإنشاء البنى التحتية  و تساهمهاماً 
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  :التوصيات

و دوره في تنظيم التجمعات العمرانية تم اقتراح التوصيات نظراً ألهمية التخطيط اإلقليمي المكاني 
  :التالية

على مستوى القطر العربي  الخاصة بأهمية البعد اإلقليمي و المكاني التوصيات أهم 
  :السوري

  بين المحافظات  ةالرئيس  الربطعلى محاور  حسب التقسيم الحالي لمناطق سوريا التأكيد  ضرورة -

و تنمية المحاور ذات الصلة األضعف بدراسة توزع مكاني جيد و خلق أقاليم اقتصادية شرق سوريا  
  .بحيث ال تكون محافظة حلب فقط تستحوذ على النسبة األكبر نسبةً إلى سوريا

قتصادي بحيث يتم اال ات النمويمكاناعدد محدد من المناطق التي تتوفر فيها اختيار  ال بد من -
 ق العدالة في التوزيعيتحقلالتنمية إلى المناطق المحيطة بها و ذلك تحويلها إلى أقطاب نمو تقوم بنشر 

  .)بسبب تركز النمو بكبرى المدن السورية دمشق و حلب(

  .إنشاء وظائف إقليمية و تخصص لكل إقليم و تجنب التنافس بين المدنالعمل على  -

م مع ءخدام الموارد الطبيعية و البشرية في عملية التنمية و توزيعها بما يتالاستالعمل على  -
  .خصائص كل إقليم

تحقيق تدرج و تجانس في أحجام المدن و ذلك بتوجيه التنمية المكانية للمدن المتوسطة السعي إلى  -
  . و المراكز الريفية و ذلك لتخديم التجمعات العمرانية

  .ة التنميةربط القطاع الخاص بعملي -

محافظة إقليم لل  لكل  حول المدن المليونية الكبرى  مفتوحة عامة  العمل على دراسة مناطق حماية -
الممكن اقتراح  تنمية   كما من  متداد العمراني للمدن الكبرىعلى كثافة معينة للعمران و الحد من اال

  . مدن قائمة لتستوعب الزيادة السكانية من المدن الكبرى

و طرطوس و ذلك   بين الالذقية  لمدنل  الساحلية  مكانياتاستغالل االحث الجهات المسؤولة على  -
  .الالذقيةمدينة لجذب السكان و الحد من زيادة الكثافة السكانية في 

  .ربط تخطيط المدن الكبرى مع نمو إقليم المدينة و ليس بمعزل عنهاالتأكيد على  -
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المحلية و اإلقليمية و ذلك لتوجيه نمو التجمعات العمرانية و تأمين تحديث الدراسات التخطيطية  -
  .االحتياجات الخدمية الالزمة للنمو

طق االمن اتيبإمكان رتقاءلال هام تنمية كمحورعتبار محور الربط الرئيسي بين دمشق و حلب ا -
  .لوسطىا

  :حلبمحافظة على مستوى إقليم  لدراسات اإلقليميةلالخاصة التوصيات أهم 

للتجمعات   عمرانية متوازنة  و ذلك لتحقيق شبكة السعي إلى التخصص اإلقليمي للمدن في اإلقليم  -
التجمعات   لمد  أيضاًللمدن و   اإلقليمية الوظيفة   لتقوية و ذلك   الموجودةموارد الحسب  في اإلقليم

  .العمرانية األصغر بالخدمات و تحقيق الترابط مع باقي مدن اإلقليم

أنها ترتبط   حيث  كأحد مؤشرات التنمية  لها من أهمية  لكل مدن اإلقليم لما  خدمات عامة تأمين  -
من  توفره   بما  التنموية  تعتبر مؤشر على نجاح العملية  أنها  كما  للمجتمع باالحتياجات األساسية 

  .احتياجات للسكان

ووظائفها لكي تتوافق مع التوزع في محافظة حلب دراسة أحجام التجمعات العمرانية ضرورة  -
و تأمين الخدمات المالئمة لكل لها للحصول على التوزيع الصحيح و بالتالي  محافظةالالمكاني إلقليم 

  .تجمع

بشبكة محاور فعالة لتشجيع الحركة بين مختلف مراكز العمران  المحافظةدعم الربط داخل محاولة  -
و تحقيق سالمة االداء الوظيفي من ربط عاصمة اإلقليم بالجوار لما له من أهمية تحديد وظيفة المدن 

  .و النمو االقتصادي

ل القائمة من خالالصغيرة و المتوسطة و الكبيرة االرتقاء بالبيئة العمرانية للمدن السعي إلى  -
  .االستفادة من البنية االساسية و الخدمات المقترحة

عال من   مستوى  ذات  مؤهلة  تنموية  مراكز تكون   لكي تنمية بعض المدن  تعزيزالعمل على  -
 لتنويع   و ذلك الخدمات بحيث تعتمد في مواردها على استمرار التنمية و تكون أقطاب نمو في اإلقليم

 .تقليل الفوارق و رفع معيشة السكان و التخفيف من الهجرة إلى المدناالقتصادية و  القاعدة 

نمط  النمو المتمركز على أقطاب   من  للخروج المناطق األقل نشاطاً وذلك  التركيز على تنمية  -
محددة بحيث ال يكون هناك فقط  مدينة واحدة عمالقة مهيمنة تخلق مشاكل اجتماعية و بيئية و ذلك 

باتجاه محور الشرق و ذلك بتوطين أنشطة اقتصادية في أماكن  بتوجيه بعض الوظائف الصناعية
  .تجذب التنمية لهذه المناطق
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بدراسة إقليم محافظة حلب كجزء هام من تخطيط  ط اإلقليمي للمدنالتخطيالتأكيد على أهمية  -
بل يمتد  نهاال يقتصر تخطيط المدينة على تخطيط المنطقة المبنية مبحيث  المدينة ال يتجزأ عنها

  .  يم الذي تقع فيهليشمل اإلقل

عمرانياً لكي الحد من التوسع العمراني العشوائي لمدينة حلب و ذلك بتنمية المدن القريبة منها  -
تصبح مدن تابعة خارج نطاق إقليم المدينة حيث توفر هذه المدن فرص عمل باالضافة إلى األنشطة 

  . الحضرية الجديدة فيها

للتخفيف  من  ازدحام  مركز  المدينة    بالخدمات و ذلك حلب   مدينة في   التوسع  تزويد مناطق -
  .و تخفيف الضغط على المواصالت

قائمة على   المدينة  نطاق خارج  جذب   مناطق تنمية  تخفيف الضغط عن مدينة حلب من خالل  -
  .النشاط السياحي غرب المدينة

توسع العن  كبديلسكنية غرب مدينة حلب  وجود ضواحيب تخطيطية تقتضي دراسة التأكيد على -
بطاقة و ذلك و المرافق و ذلك للحد من نمو المدينة  مزودة بالخدماتو تكون مستقبلي للمدينة ال

  .من السكان ةمحدد استيعاب

التوزيع الصحيح لمناطق العمل في محافظة حلب وفق أسس و معايير تخطيطية بحيث تكون بعيدة  -
  .عن المناطق األثرية و الزراعية مع تأمين منطقة فاصلة لحماية التجمعات العمرانية

  .مشاريع و أنشطة ترتبط بالزراعة ألنها ركيزة التنمية االقتصادية لإلقليمالتركيز على إقامة  -

ربط تجمعات ريف مدينة حلب بقرى مركزية خدماتها متجمعة في مكان مركزي يحقق اكتفاء ذاتي  -
  . يخدم التجمعات األصغر نظراً لتبعثر قرى الريف و تجنب ضياع الطاقات البشرية و اإلمكانيات

بنية الريف و تزويده بالفعاليات و الخدمات دراسة في وزارة اإلدارة المحلية  من خاللإعادة النظر  -
  .تأخذ بعين االعتبار العالقة بين الريف و المدينة إقليمية   خالل دراسة  من

و ذلك  بوضع  حدود  لتوسع    حلب لمحافظة الستعماالت  األراضي   ناظمة لا تطوير القوانين  -
  .تحديد األراضي الغير صالحة للزراعة لهذا التوسعالمدينة  و 

يحقق االستعمال   الستعماالت األراضي بما  و ضوابط  و تنسيق  نظم تحكم  التشديد على وضع -
 .فضلاأل
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ذلك  بتحليل  نمط  االستخدام  للوصول  إلى األساس السليم للتخطيط و لألراضي االستخدام األمثل -
 .يؤدي وظيفة ماوهو بأن كل جزء من األرض 

لكافة الفعاليات  و الوظائف  بما يتناسب   كافية  تكون  األراضي  توفير مساحات  منالعمل على  -
  .مع أهمية  و موقع  و واقع التجمعات العمرانية و احتياجاتها

تحسين بنية النقل لكي يتحسن أداء المدن المتوسطة و الصغيرة لتؤدي دورها كقاعدة لتوفير  -
  .للمدن األبعد في اإلقليم الخدمات

أهمية رفع مستوى النقل و تطوير البنى التحتية للنقل الجماعي و إيجاد روابط نقل جديدة لربط  -
  . المدن و التجمعات العمرانية لتنميتها على مستوى اإلقليم

  استخدامه   لتشجيع و ذلك   الرئيسة  محاور الحركة على   العام  للنقل  مراكز  بوضع  التوصية -

  .و التخفيف من حجم الرحالت اليومية إلى المدينة الكبرى

  .تأمين شبكة طرق سريعة لتخديم المناطق الصناعية  لتسهيل  وصول المنتج  إلى المستهلك -

 الموارد على ظاحفال ،المفتوحة مساحاتو خلق  البيئية النظم محافظة علىوضع نظام ضابط لل -
  .الخضراء المساحات إنشاء و الطبيعية

بتأمين مساحات  االهتمام بالبيئة الطبيعية لتحسين نوعية الحياة و أن تكون قريبة من مناطق السكن -
  .مفتوحة للحفاظ على التوازن البيئي و تتوضع باتجاه التوسع العمراني و تعترضه

  

  

  



 

 

Problematic of research:  

Disruption of population distribution  within  the Syrian regions and  as a case 
study the territory of the  region of  Aleppo and  the great  pressure  on  public 
services and  infrastructure  in  the mother city because  most of  the economic 
activities and  investments  which  in  turn  led to the  neglect of the rural areas 
surrounding major cities and continued to attract population of the surrounding 
areas within the region itself. 

 

Reason for choosing research: 

1- The lack of regional  and spatial dimension  in settlement  activities (agricultural-
commercial-residential-tourist-educational-industrial-administrative) in the 
governorate of Aleppo. 

2- The previous five-year plans is not supported on spatial strategy and was anchored 
on the sectoral dimension  and  the  distribution  of  investments  in  various  sectors, 
leading to an imbalance in the balance indicators. 

3- Non-compliance with regulatory and urban expansion schemes periodically.  

4- Declining agricultural development because of shrinking land from urban sprawl.  

5- The low  level of  infrastructure and services  in  smaller  towns  and  rural  areas 
between different territories within the region of the of Aleppo province  

6- Concentration of investments and money  in  the city of  Aleppo led to significant 
population inflation being the center of  attraction  for  the population and especially 

 of the surrounding countryside which affects and weakens nearby.  

  

Aims and objectives of research: 

The absence of a regional and spatial dimension in planning studies within the 
previous five-year plans which adopted a sectoral dimension in the distribution 
of  investment and  not a  spatial  dimension  is  the main  reason  behind  the 
problems afflicting big cities which suffer of inflation and smaller towns and 
the countryside of contraction within the same region in addition the research 
aims to develop futuristic visions of urban development of the territory of the 
province of Aleppo through analysis of current reality  

  



 

 

The significance of research:  

Highlight the role of the spatial dimension of regional planning in determining 
the size of population required To and from major cities and in the regulation 
of land uses within the regions of these cities to protect farmland from urban 
sprawl and to highlight the importance of linking regional and urban planning 
to create balanced and sustainable urban environment within the Syrian 
regions.  

  

Research methodology:  

1- Collection of information theory on strategies for urban planning and 
regional spatial and its impact on urban development of major cities. 

2- Address the application of regional planning in some major cities of Western 
and Arabic countries using descriptive method. 

3- Study of the current reality of Syrian regions and specifically for the region 
of Aleppo governorate.  

4- Analysis of previous information.  

5- Put some suggestions and general recommendations at the level of Syrian 
regions and special recommendations at the level of Aleppo governorate for a 
better vision for the future of urban development.   

  



Summary:  

The concept of regional planning began to appear up to the industrial revolution, and 
developed a regional planning study since the mid-20th century to take the form of 
science that deals with the various components of the territory and its properties and 
the relationships between them, it is a practical way of exploiting the potential of the 
territory and their natural resources and socio-economic development plan for the 
territory and urban development planning in the region. 

To regional planning for distribution of urban agglomerations (urban and rural) and 
sizes, functions and distribution of the population in the territory, and this layout gives 
the relationship between cities and villages and also gives the possibility of capacity 
to serve their respective communities, and from here we find that the relationship 
between regional planning and urban planning is close, the city is the main pole in 
regional organization and to ensure equal network of urban values on all parts of the 
State have to distribute the weight of cities On an equitable distribution country, 
which means a network of regional capitals of reasonable sizes natural constitute rules 
of various regions of the country. 

Linking the region to its central capital lead to its inability to support the rest of the 
region cities, and these cities lost the need to their region and lost the ability to deliver 
services. and so signed the region and regional city together in a vicious circle, the 
city was not able to raise the level of their vulnerability and their territory physical 
and cultural heritage and the region was not able to strengthen his city this lead to 
human and physical energies to be absorbed by the central capital leading to atrophy 
of regional cities, and regional solution is resurrection and development to the 
regional cities and by fixing megacities sizes and prevent them from further growth, 
this means redistributing the weight of cities. 

This research will be exposed to planning problems that do not regulate urban 
development and regional and spatial relations with other regions and between 
different parts of the region, in addition to reviewing some Arabic and international 
experiences in regional planning and will discuss the situation in diagram of the 
governorate of Aleppo and Aleppo city and try to develop proposals and 
recommendations for dealing with the existing problems to balanced regional 
development of the physical network to access the correct development. 

  

  

  

  


