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 عمارة المكان بين الدراسة والتطبيق

 *إعداد المهندس كمال جلوقة 

 عضو مجلس إدارة المنتدى األردني للتخطيط، استشاري التخطيط العمراني

 

التخطيط العمراني والتنمية عمل ات الزميالت المشاركين في ورشة السالم عليكم أيها األخوة الزمالء واألخو

 ، والتكنولوجيا األردنيةالمستدامة بجامعة العلوم 

بين التعليم والممارسة، حيث سأحاول إلقاء الضوء على بعض  موضوع مداخلتي لهذا اليوم هو عمارة المكان

القضايا الهامة التي تؤثر على عملية تخطيط المدن وخاصة الكوادر التي تضطلع بعملية التخطيط واإلعمار للحيز 

بدال من التخطيط الحضري لتكون شاملة لعملية  "عمارة المكان"الحضري. وقد ارتأيت أن استعمل عبارة 

اإلعمار برمتها بما فيها التخطيط االقتصادي االجتماعي والتخطيط الحضري والعمارة والتصميم الحضري 

وتخطيط وإنشاء مشاريع البنية التحتية والخدمات الحضرية والمشاركة الشعبية والمهنية في عمليات اإلعمار 

حجمها، أو حتى اإلقليم الحضري هي نتاج لمشاركة كل هذه عن وذلك لقناعتي بأن المدينة بغض النظر برمتها. 

كل حسب دوره والمقياس الذي يعمل به ومن خالله،  (Stake holdersاالختصاصات وجهات المصالح )

لدى المتلقي الذي تعود على الجيوسياسية الذي تواجد بها. وقد يبدو ذلك معقدا وواالطار الزمني والبيئة الطبيعية 

لقرار السياسي وعوامل السوق لمع كل مستوى من مستويات "عمارة المكان" هذه. ف ،التعامل المباشر وعلى حدى

واالقتصاد دورها، وكذلك هو الحال بالنسبة للتخطيط الحضري، وهندسة العمارة، وهندسة المواقع الحضرية 

طرق ومرافق البنية التحتية كل له مراجعه التي يمكن التعامل معها النقل والمرور والواإلنشائيون، ومخططي 

و المعايير و تنظيمات المهن والسوق. وأنا ال أعترض على  بشكل منفصل ضمن ما تتيحه حزم القوانين و األنظمة

الشكل النهائي للحيز الحضري هو نتاج  ذلك، ولكن ما نراه من تطور عمراني وبناء حضري ومشاريع و

 كة كل هؤالء، وهم في عملهم هذا قد يصيبون أو يخطئون في الكل أو في الجزء. لمشار

وارتأيت لغاية مشاركتي هذه أن أبدأ معكم بتحليل الصورة التالية وهي تبين في مقدمتها جسر عبدون وفي وسطها 

أبنيتها وشوارعها وما تحتويه من حياة  ،ها وضواحيهاإطارها الواسع مدينة عمان بأحيائ منطقة العبدلي وفي

عبارة عن  ينجد منطقة الدوار الرابع وهالوادي الذي وضع الجسر لعبوره، وسكان وزائرين. فعلى إحدى ضفتي 

ا شارع يمتد من متقاطع طرق، تحول إلى دوار، ثم إلى تقاطع متعدد المستويات يتعامد فيه شارعان رئيسيان أحده

ا واآلخر شارع دائري يصل بين أحياءها الشمالية ثم الغربية والجنوبية وصوال إلى وسط المدينة إلى خارجه

ية. وعلى الرغم من أن فكرة الشوارع الدائرية قد طرحت منذ ستينيات القرن الماضي وتم التأكيد شرقأحياءها ال

قيما عندما يتقاطع مع على ضرورتها في خطط المدينة إال أننا نجد أن هذا الطريق الدائري ال يتبع مسارا مست

. خطأ أو هفوة وقع الوادي قبل أن يستمر إلى منطقة عبدون التي بدء بإعمارها منذ ستينات القرن الماضي ايضا

بها مخططو المدن )أو مهندسو التنظيم كما يسميهم قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية المعمول به( ليقوم مهندس 

ج يمينا ثم يسارا لتجاوز هذه اإلشكالية. أما بقية األحياء الظاهرة في الجسور الهندي بوضع حل لجسر متعر

الصورة فقام مهندسو التنظيم بتحديد استعماالتها وفئاتها وقام المعماريون بوضع تصاميم أبنيتها ضمن معطيات 

مار واحد. القانون الذي ينص على شكل موحد لألبنية ومواد موحدة للكساء الخارجي فظهرت كأنها من تصميم مع

ثم هناك منطقة العبدلي التي تولت تنظيمها جهة استثمارية على أراض كانت مملوكة للقوات المسلحة لتكون 
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ه تندرا ب يتض بلدان الخليج العربي والذي أسمعلى غرار النمط المعماري السائد في بع مركزا جديدا للمدينة

 . في مناسبة سابقة (The Dubainization of Ammanدبونة عمان )

 

 

 التخطيط الشامل مفهوما وواقعا

يطلق مفهوم التخطيط الشامل على مجموعة الدراسات االقتصادية واالجتماعية والسكانية والعمرانية والمرورية 

والبيئية والمؤسسية التي تؤدي في مجملها إلى إعداد خطة أو مخطط يحدد اتجاهات العمران المستقبلي للمدينة أو 

عمرانية والمرورية والبيئية، واإلطار المكاني لمشاريع التجمع الحضري، والحلول اآلنية وبعيدة المدى للمشاكل ال

الخدمات االجتماعية ومشاريع البنية التحتية والتطوير المطلوب على مؤسسية العمل وتأهيل المهارات القادرة على 

 تنفيذ معطيات التخطيط والعمل البلدي بشكل عام. 

المعمول به، إلى إعداد مثل هذه الدراسات بشكل عام  وتعديالته( 1966لعام  97ويشير قانون التنظيم )قانون رقم 

عند إعداد مخططات التنظيم الهيكلية واإلقليمية، كما تحدد األنظمة الصادرة استنادا إلى القانون تفاصيل العمل 

واستعماالت األرض ومواصفات األبنية واإلنشاءات ومناطق التنظيم وأحكام اإلفراز واإلعمار والرسوم المستوفاة 

غيرها من األمور المتعلقة بعمليات التخطيط والتنظيم والتصميم واإلعمار، ولكن حزمة القوانين واألنظمة و

المعمول بها ال تزال تخلو من إشارة واضحة لألساليب العملية لعملية التخطيط ومؤهالت المخططين والعالقة 

بأشكاله بما يتناسب مع الزيادة السكانية المتوقعة  المؤسسية بين الجهات المختلفة فيما يتعلق بعمليات برمجة اإلعمار

 ووضع سوق العمل والتوازن بين متطلبات اإلنتاج الصناعي والمكونات األخرى لالقتصاد الحضري.
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ونظرا لتعقد العالقات المؤسسية وصعوبة برمجة العمل بين المؤسسات المتعاملة مع المكان الحضري وغياب 

تمثل اهتمامات السكان وأصحاب األعمال والمصالح واستثناؤها من آلية إعداد  مؤسسات المجتمع المدني التي

وتنفيذ المخططات أو الخطط الحضرية، فقد استعيض عن خطط التنمية الحضرية الهيكلية واإلقليمية بمخططات 

ت مبسطة تتناول موضوعا محددا هو استعماالت األرض ومسارات الطرق وبشكل مبالغ فيه من حيث المساحا

المفتوحة للتوسع الحضري مما جعل هذه المخططات عرضة للتعديل المستمر استجابة لطلبات السكان والمطورين 

وتخطيط المدن هو من أهم الواجبات التي تضطلع بها البلديات والمجالس المحلية في األردن بهدف بشكل عام. 

 لألنسان المتحضر وظروف البيئة الطبيعية.  إيجاد بيئة عمرانية سليمة توازن بين متطلبات الحياة األساسية 

إن الكثير من المدن األردنية أصبحت مدنا كبرى وتجمعات حضرية تشمل مدنا وقرى وأراض خالية من العمران 

ال تزال مستغلة لألغراض اإلنتاجية المختلفة من زراعة وغيرها أو هي عبارة عن مناطق بيئية خاصة يتوجب 

كمحميات طبيعية وبيئية، وإن التعامل معها على أنها أراض حضرية يمكمن تنظيمها  المحافظة عليها وتطويرها

لالستعماالت الحضرية المختلفة سيشكل عبئا ال تستطيع مشاريع البنية التحتية واألنظمة البيئية التعامل معه، عدا 

قد تتعدى الخمسين أو حتى المئة أن الزيادات السكانية المتوقعة لن تحتاج إلى كل هذه المساحات حتى سنوات قادمة 

 سنة بالمعدالت الحالية للنمو. 

 تطور عمليات التخطيط المكاني

 1955المرحلة األولى حتى عام 

كان ينظر لتخطيط المدن على أنه عملية تصميمية مرتبطة بالدرجة األولى بتحديد العالقات المكانية بين أجزاء 

وارع ومناطق تنظيمية ومناطق خاصة وبيان األحكام الخاصة بإعمار المدينة ومحيطها وما تحتويه المدينة من ش

كل منطقة من مناطق التنظيم، وكانت مخططات التنظيم تخلو من برنامج لإلعمار يبين مراحل العمل المطلوبة 

 لتحقيق األفكار الرئيسية للمخطط، وكانت المخططات التنظيمية تعتبر وثائق متكاملة بعد تصديقها من المراجع

التنظيمية وال تحتاج إلى وثائق داعمة لها مثل تقرير الخطة، كما لم تكن هناك مهنة مهندس تخطيط مدن أو أقاليم 

بل كان يعهد إلى مهندس معماري أو مدني أو خريج فنون جميلة أو أي شخص آخر بمهمة إعداد المخطط، أي أن 

 وع هندسي.المخطط كان يعتبر تصميما مثله مثل أي بناء او لوحة أو مشر

 1965المرحلة الثانية حتى عام 

إدماج نظرية تصميم النظم في عملية التخطيط حيث يتم  في ضوء حركة اإلعمار التي شهدتها هذه الفترة ارتؤي

وضع النظم الحضرية الخاصة التي تحتاجها المدينة كنظام التزويد بمياه الشرب والصرف الصحي ونظام النقل 

والمرور، ونظام جمع النفايات الصلبة والتخلص منها، ونظام الطاقة الكهربائية كجزء من عملية التخطيط 

المخطط حيث يصبح المخطط كله أو منطقة التنظيم نظاما حضريا وبيئيا متكامال تدعمه أنظمة  وإجراءات تنفيذ

جزئية للبنية التحتية وتتأثر الحياة الحضرية بمدخالت ومخرجات هذه األنظمة، وقد أعطي مهندسو البنية التحتية 

لظهور تدريجيا كأصحاب مهنة بذلك دورا في إعداد الخطة الحضرية باإلضافة لمخططي المدن الذين بدأوا با

منفصلة ولكن معظمهم كان يأتي من التخصصات الهندسية األخرى وحتى من المختصين بعلوم الجغرافيا وغيرهم 

وكانوا يقومون بمهمة تخطيط المدن باإلضافة إلى مهامهم االعتيادية ولم يكونوا بالضرورة من خريجي معاهد 

 مختصة بتخطيط المدن.

 



4 
 

 1975حتى عام  المرحلة الثالثة

تميزت هذه المرحلة بإدخال مفاهيم النظرية االجتماعية إلى عملية تخطيط المدن واألقاليم فأخدت باالعتبار حركة 

السكان ومتطلبات النمو السكاني واالقتصاد واالستخدام إضافة إلى معطيات التصميم المكاني وتصميم النظم في 

ر وجعل اإلنسان هو محور التنمية الحضرية بعد أن كانت االعتبارات محاولة للوفاء بمتطلبات السكان بشكل أكب

المكانية واعتبارات البنية التحتية هي السائدة، وبسبب إدخال هذه النظرة االجتماعية بدأت تظهر على مخططات 

اوية التي التنظيم مناطق خاصة بالطبقات االجتماعية وفئات الدخل المختلفة لتحل محل النظرة المثالية أو الطوب

سادت في المراحل المختلفة والتي أدت إلى اختالالت كبيرة في بنية المناطق الحضرية كان من نتيجتها ظهور 

مناطق التردي الحضرى والمناطق التي يعيش فيها المهمشون اقتصاديا واجتماعيا. وهنا دخل علماء االجتماع 

يشكلون جزءا مهما من جسم الجهاز التخطيطي  واالقتصاد والسياسة وغيرهم إلى عملية التخطيط وأصبحوا

باإلضافة إلى المهندسين والمصممين، ولكن دخول هؤالء على عملية التخطيط جعل عملية إعداد المخططين أكثر 

تعقيدا لتعدد التخصصات وصار دور المخطط المؤهل أكاديميا أقرب إلى دور المنسق بين االختصاصات المتعددة 

 خطيط.المشاركة في فرق الت

 1985المرحلة الرابعة حتى عام 

لوحظ خالل هذه المرحلة أن أي خطة للتنمية الحضرية مهما بلغت من الشمول والتنوع في التخصصات ال يمكن 

لها أن تنجح في غياب مؤسسية فاعلة لإلدارة الحضرية تشارك في عملية التخطيط وتتفهم متطلبات المدينة 

ت البيئة والسيطرة على مظاهر التلوث العصرية بتعقيداتها من نظم حضرية وعالقات اجتماعية / اقتصادية وحاجا

البيئي، وظهرت حاجة إلى وضع مقترحات لتطوير اإلدارة الحضرية من تطوير للكوادر والعالقات والوضع 

المؤسسي والقانوني الذي يمكن المؤسسات الحضرية من العمل بما يكفل تحقيق األهداف التي يدعوا إليها مخطط 

مه وشموليته وأصبح يسمى بخطة التنمية الحضرية بدال من المخطط ) وكالهما التنمية الحضرية الذي توسع مفهو

لذي يحصل أحيانا(، كما ازداد اوقد يكون هذا سبب االلتباس  -Planيشار إليهما بنفس العبارة باللغة اإلنجليزية 

ستعانة بالتطوير تعقيد عملية إعداد المخططين الحضريين في المعاهد والجامعات ولجئت هذه المؤسسات إلى اال

 الحاصل في نظم المعلومات لحل المسائل التحليلية المعقدة التي يتعامل معها المخططون. 

 وما بعدها 1995المرحلة الخامسة حتى عام 

في هذه المرحلة أصبحت عملية التخطيط واإلدارة الحضرية  شديدة التعقيد في ظل التغييرات االقتصادية 

ية العولمة وانتشار نظم االتصاالت وظهور العديد من المؤسسات المتخصصة واالجتماعية المصاحبة لعمل

المتعاملة مع المكان الحضري وتؤثر عليه بشكل مباشر مثل الشركات العابرة للحدود ومنها شركات التطوير 

خطيط العقاري وغيرها، ونظرا لحاجة هذه البيئة الحضرية الجديدة والمعقدة أدخل مفهوم جديد إلى عملية الت

الحضري هو التخطيط االستراتيجي أو ما يسمى باستراتيجية التنمية الحضرية التي تركز على وضع رؤيا معينة 

لما ستكون عليه المدينة بعد عدد من السنوات وخطة مكانية مرنة للتعامل مع المكان الحضري في ظل مجموعة 

بالنظم البيئية وحاجات المجتمع، وقد تطلب ذلك النظم الحضرية واإلدارة المستجيبة للمتغيرات بدون اإلخالل 

إدخال المستثمرين الدوليين في عملية التخطيط والتغيير الحضري من خالل إعداد الحزم التطويرية والترويج لها 

في المعارض الدولية التي أصبحت تعقد بشكل دوري وظهرت شركات التطوير كعامل مكمل لمؤسسية اإلدارة 

مما وضع السياسات العامة في وضع معقد أمام الحاجة إلى تلبية متطلبات المجتمع وتحقيق الحضرية التقليدية 

التنمية بشكلها الواسع. ومرة أخرى واجهت مخططي المدن مهمة تفسير هذا الواقع المستجد والقيام بعملية التخطيط 

ق طلبات اإلعمار بأنواعها، وتم ضمن المؤسسات التي يعملون من خاللها والتي ال زالت هي الجهة المخولة لتصدي
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تمرير الكثير من القرارات التخطيطية في طبيعتها والتي تؤثر على المكان الحضري بدون ان تتاح للمخططين 

فرصة كافية لدراسة هذه الطلبات وربطها مع األعمال االعتيادية الموجهة لتخطيط الحيز أو المكان الحضري، 

لعاملين لحساب الشركات االستثمارية التطويرية للخروج بتصاميم ثورية وعاد إلى الواجهة دور المصممين ا

)معمارية في طبيعتها( تخدم بالدرجة األولى الجو التنافسي بين المستثمرين، واستدعى هذا الوضع وقفة جديدة 

 إلعادة النظر في عملية تأهيل المخططين مهنيا وأكاديميا وهو وضع لم يحسم بعد. 

 حتى اآلن 1955خالل الفترة من   ت التخطيط المكانيتطور عملياشكل:  
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 أين األردن من كل هذا

إن النظر إلى متطلبات قانون التنظيم وما ينص عليه من ضرورة إعداد الدراسات الطبيعية والمرورية والبيئية 

مقتنعا بأن  هذا القانون على وضعه الحالي يستجيب لنسبة كبيرة  والسكانية واإلقتصادية وغيرها يجعل القارىء

من متطلبات عملية التخطيط، وأنه يحتاج فقط إلى بعض التعديالت لتوضيح العالقات المستجدة والناتجة عن تعقد 

لتخطيط عمليات اإلعمار في المدن وتعدد مرجعياتها، إال أنه عند النظر إلى الممارسة الفعلية نجد أن مؤسسية ا

يشوبها قصور واضح في مواجهة التحديات الواقعة على عملية التخطيط والتنفيذ واإلدارة للتنمية المكانية، 

وضعف في اإلمكانيات البشرية والمفاهيم الخاصة بعملية التخطيط على وجه الخصوص. ويتجلى هذا الضعف في 

وير مفهوم نابع من حاجات البلد وعلى أيدي أبناءه، تعدد المفاهيم المستوردة بواسطة الجهات االستشارية وعدم تط

مفهوم متماسك للتخطيط وتوجيه العمران يأخذ باالعتبار التطور التاريخي للمدن األردنية، المشاكل البنيوية التي 

تعاني منها، الوضع المثالي الذي يتطلع إليه المجتمع األردني بالنسبة للتنمية المكانية على مستوى المملكة 

قاليمها المختلفة ومدنها وقراها ومواقعها، التحديات البيئية االقتصادية االجتماعية التي يجب التعامل معها، وأ

واألسلوب المناسب للتعامل مع قضايا التنمية المكانية بشكل منهجي قابل للبرمجة ويتمتع بالليونة الكافية للتعامل 

 مع المستجدات.

تحظى عمليا بما تستحقه من النقاش ولم تجد طريها إلى التطبيق، فإن ما  باستثناء بعض الخطط التي وضعت ولم

يمارس في األردن من عمليات تخطيط يمكن أن يصنف ضمن المرحلة األولى أو الثانية، أي أننا نراوح مكاننا 
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المختلفة ن تأثير ذلك على مدننا وقرانا ومواقعنا إوليس أبعد من ذلك، و 1965أو  1955وكأننا النزال في عام 

ضمن مفاهيم عمارة  يتطلب منا العمل بجدية لتحقيق نقلة نوعية سريعة في منهجية ومؤسسية التخطيط المكاني

ومن ناحية أخرى، فإن تعدد التسميات المتعلقة بالتخطيط المكاني من تنظيم وتخطيط وتصميم، وخطط المكان. 

واستراتيجية وغيرها يجعل المتتبع والدارس لهذه هيكلية أو تفصيلية إقليمية وحضرية وخطط ومخططات شمولية 

يسمى محليا بالتنظيم هو عبارة عن وضع مخططات  العملية في حيرة من أمره، ولتبسيط الموضوع فإن ما

الستعماالت األرض ومسارات الطرق وأحكام البناء بدون أي دراسات مصاحبة تمهد إلعداد المخططات وتبرمج 

اجة الحقيقية للسكان واألنشطة االقتصادية، وبرأينا فإن هذا النوع من التخطيط ينطبق اإلعمار بما يتناسب مع الح

مع ما تم توضيحه في المرحلة األولى أعاله، أما الخطط االستراتيجية / الشاملة التي تأخذ باالعتبار األوضاع 

ها إلعداد البنية التحتية االقتصادية االجتماعية وحاجات السكان على المدى البعيد والتي من الممكن برمجت

واألرضية المناسبة لإلعمار والتي يمكن أن تتشارك في تنفيذها الجهات الحكومية والبلديات والقطاع الخاص 

الفردي أو الشركات التطويرية والتي تحظى بدعم شعبي وتبذل ألجل تحقيقها الجهود الخاصة بالعالقات العامة 

ط أقرب إلى المفهوم الحديث الذي تم توضيحة في المرحلة الخامسة وما والمشاركة الشعبية والمؤسسية فهي خط

ذا البعد المكاني الذي تم توضيحه هنا وبين التخطيط على   بعدها. ويجب توخي الحذر في عدم الخلط بين التخطيط

طاعي على مستوى االقتصاد الكلي والقطاعي وعمليات دعم الخزينة وتوجيه المساعدات الخارجية ذات الطابع الق

التي تضطلع بمسؤوليات )وزارة اإلدارة المحلية( األغلب. وليس نقصا أن المؤسسات البلدية ووزارة البلديات 

التخطيط المكاني وتطبيق القوانين واألنظمة الخاصة باإلعمار ال تحمل في تسميتها كلمة تخطيط، فالتخطيط جزء 

من مهامها ولكنه ليس كل مهامها، بينما تحمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي مثال هذا اإلسم في الوقت الذي ال 

ر في تحقيق التنمية المكانية، فالمهم هو الجوهر والمهمات التي تضطلع بها هذه يطلب إليها القيام بأي دور مباش

 الجهات والتحديات الجسام التي تواجهها في سبيل تحقيق بيئة عمرانية حديثة متوازنة مستدامة ومالءمة بيئيا. 

  تطبيقات المدن الذكية: 

المتوفرة، مما يجعلها تعطي نتائج أفضل وأكثر شمولية تضيف تطبيقات المدن الذكية ذكاء رقميا للنظم الحضرية 

 ةباستعمال مصادر مالية وبشرية وتكنولوجية أقل. وتحقق التطبيقات المترابطة قرارات أكثر شفافية واندماجي

لجهات اتخاذ القرار سواء كانت لجهة مقدم الخدمة أو متلقيها. وهذه التطبيقات تستطيع إنقاذ حياة المزيد من 

كما تستطيع التقليل من هدر  ص، تخفيض معدالت الجريمة وتقليل اآلثار السلبية لألمراض وانتشارهااألشخا
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الوقت والمصادر وزيادة الترابط االجتماعي بين السكان وخاصة بين الفئات التي تحول ثقافاتها ومعدالت دخولها 

لسكان المتواجدين في الحيز الحضري. وأماكن تواجدها من تفاعلها ومشاركتها في القرارات التي تهم مصلحة ا

وبذلك تصبح المدن العاملة بفاعلية أكبر أماكن أكثر مالئمة لعمليات االستثمار واالنتاج في شتى المجاالت، ولكن 

هذه التطبيقات تضع على كاهل الصناعات والنظم الحضرية مزيدا من التوقعات من قبل جمهور مستخدمي السلع 

 عادة تنظيم أنفسها أمام الواقع الجديد الذي تفرضه تطبيقات المدن الذكية.والخدمات مما يضطرها إل

 من هي الجهات المؤهلة إلعداد خطط التنمية العمرانية

ينص قانون تنظيم المدن والقرى األردني المعمل به على أن الجهة المخولة بإعداد مخططات التنظيم هي البلدية 

تخطيط مدن، ولكننا نجد أن بعض البلديات والمؤسسات المركزية تعتبر أو المهندس المختص المعرف كمهندس 

كل من تحصل على لقب مهندس سواء كان مهندسا معماريا أو مدنيا أو أي تخصص آخر يمكن أن يلبي الحاجة 

إلى التخصص ويقوم بالعمل، وفي حقيقة األمر يقوم بالعمل المساحين والكثيرين منهم كانوا في فترة )التنظيم 

الكبرى( في نهاية الستينيات وحتى نهاية السبعينيات من القرن الماضي متحصلين على دورة مساحة أو دبلوم من 

معهد مهني، وكان جل اهتمام هؤالء هو إفراز األراضي بالمساحات التي يسمح بها التنظيم. لذلك إذا سمعتم أحدهم 

 .ساحون فإن هذا القول قريب من الواقع بدرجة كبيرةيقول بأن معظم مساحات التنظيم بل وخارج التنظيم نظمها م

وأنا أقول لكم ال أحد! أعني ال  ؟إذا من هو اإلنسان الذي تنطبق عليه صفة المهندس المختص بالتخطيط العمراني 

أحد بشكل منفرد، بل أن التخطيط العمراني يجب أن تقوم به فرق أو طواقم متعددة االختصاصات بها مهندسين 

هادة بكالوريوس أو دراسات عليا في التخطيط العمراني، مهندسي عمارة ذوي خبرة في التصميم يحملون ش

الحضري وأنظمة اإلعمار وتطبيقاتها على مستوى أنماط البناء وتشكيل األحياء والكتل العمرانية، مهندسي نقل 

وانين واألنظمة ومالية البلديات. ومرور، خبراء بيئة وموارد وتنمية اقتصادية اجتماعية وخبراء في اإلدارة والق

خاصة إذا كان المخطط العمراني سيوضع  ، وقد تتساءلون ومن أين نأتي بكل هذه التخصصات في فريق واحد

ولفترة محددة؟ طبعا هذه الفرق يجب أن تتواجد في المؤسسات المركزية التي تتولى عملية إعداد  لمدينة صغيرة

والمشاريع الخاصة، ولكنها حتما يجب أن تكون ضمن الهيكل اإلداري الخطط نيابة عن البلديات الصغرى 

للبلديات الكبرى والتي تعتبر التخطيط عملية مستمرة ال تتوقف عند حيز معين أو فترة زمنية محددة. ولغياب مثل 

ل التخطيط. هذه الكوادر كانت البلديات الكبيرة والمؤسسات التخطيطية الخاصة تلجأ إلى الشركات االستشارية لعم

ومن تجربتي الخاصة اقول إنه عند إعداد الخطة التنموية الشاملة لعمان  قمنا بتشكيل ما سمي في حينها الفريق 

بمشاركة من موظفين من أمانة العاصمة  1983 الفني المشترك الذي قام بإعداد الخطة  الكبرى في عام

الخطط، فاستفاد المشروع من مهندسين ومختصين ومختصين من إحدى دور الخبرة العالمية في هذا النوع من 

قدمتهم االمانة ولديهم تراكم معرفي بالبيئة المحلية وتم تدريبهم على العمل كفريق ليتولوا تطوير الخطة خالل 

العشرين سنة القادمة بعد إنجازها، فضربنا بذلك عصفورين بحجر واحد. وقد نضطر إلى إعادة تقييم هذا التكوين 

طيط من خالل االستفادة من ثورة المعلومات الرقمية والبرمجيات الخاصة التي نستطيع من خاللها لفريق التخ

عمل فرضيات تخطيطية مستندة إلى التراكم المعرفي المتحصل من تجارب سابقة سواء على المستوى المحلي أو 

ا سيرد الحقا بشيء من على مستوى العالم، وخاصة برامج الذكاء االصطناعي وتطبيقات المدن الذكية، كم

 التفصيل.

 :في سوق العمل تطور إمكانيات االستخدام للمخطط العمراني

قد تحول بعض القوانين واألنظمة والتطبيقات الحالية والركود الذي يسود الوسط األكاديمي في إعداد المخططين 

دام في القطاعات المختلفة، ولكن المتجاوبين مع حاجات السوق من انفتاح المخطط العمراني على امكانيات االستخ
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كن ذي يمهناك مهن وأماكن عمل يمكن أن تستفيد من مؤهالت المخطط العمراني مع بعض التدريب اإلضافي ال

 تلقيه عن بعد محليا ودوليا. ومن هذه المجاالت:

السياسات العمل كمخطط عمراني لدى المؤسسات المحلية والوطنية واالقليمية والدولية في وضع وتنفيذ  -

 التي تضطلع بتنفيذها هذه الجهات. العمرانية والخطط والتطبيقات

العمل لدى الشركات والمكاتب االستشارية في تقديم الخدمات االستشارية والدراسات والتصاميم في  -

مجاالت تطوير المدن واألحياء والبيئة والخدمات العامة وتطوير المصادر البشرية والطبيعية والبنية 

 ية والسياسات العمرانية وتطبيقاتها.التحت

العمل كمستشار لألفراد والجماعات  وجهات المصالح في تطبيقات اإلدارة الحضرية واإلقليمية  -

والالمركزية وخاصة الجهات التي تتعرض مصالحها للضرر بسبب السياسات الحضرية والبيئية وتطبيق 

 التكنولوجيا.

 ة والمسوقة ألنظمة الذكاء االصطناعي وتطبيقات المدن الذكية.العمل لدى الشركات االستشارية المطور -

لدى المؤسسات المصرفية والتمويلية ودراسات الجدوى للمشاريع العمل كخبير في التقدير العقاري  -

 وبرامج المساعدات على المستوى المحلي والدولي.

لعمراني والجغرافيا الحضرية العمل في المجال األكاديمي كمدرس وباحث في كليات العمارة والتخطيط ا -

 والبيئة وتطوير المصادر الطبيعية وتطبيقات التعلم عن بعد.

  التعليم العالي في مجاالت التصميم المعماري والحضري والتخطيط العمراني:

كما بينا في الجزء الخاص بتطور نظريات وتطبيقات التخطيط العمراني وتحولها من التركيز على التصميم في 

البدايات إلى التغطية الشمولية في عمليات نشوء وتطور المدن والخطط المستجيبة لحاجات المجتمع الحضري، 

ى أن تعدد الجامعات وتنوع خبرات الجسم األكاديمي ومصادر الجامعات وعدم ليونة الجسم األكاديمي في نر

نظمة والتعليمات أن هذه الظروف تؤدي االستجابة لحاجات السوق والتطور في أنظمة التحليل الرقمي وجمود األ

إلى خلل في تأهيل المخططين العمرانيين ورفد السوق باحتياجاته من هذه الكوادر المؤهلة. وحاليا تقوم المعاهد 

 والجامعات األردنية التالية بتقديم برامج أكاديمية لتأهيل المخططين العمرانيين:

امجها موادا للدراسات الحضرية والتصميم الحضري العمارة تدرس ضمن مناهجها وبر كليات وأقسام -

العمارة على البيئة العامة للتصميم المعماري الذي هو الهدف الرئيسي لهذه  كمتطلب أساسي لتعرف طالب

البرامج. ومن خبرتي في العمل في المؤسسات الوطنية واالستشارية وبعد ذلك في األكاديميا أرى أن هذه 

فية لتأهيل مخطط عمراني على الرغم من أن معظم مواقع العمل في مجال التغطية المنهجية غير كا

التخطيط العمراني يشغلها مهندسون معماريون أو خريجي اختصاصات أخرى ال تغطي مناهجها 

متطلبات التأهيل للمخطط العمراني. واستدعى ذلك قيام بعض الجامعات بفتح تخصص تخطيط عمراني 

العالمية ولكن التجربة ال تزال في بداياتها ولم تؤدي بعد األهداف المرجوة وحضري استنادا إلى التجربة 

تأهيليا ومهنيا. كما تقوم بعض الجامعات بفتح برامج دراسات عليا في التخطيط الحضري والمكاني 

 ولكنها في معظمها تنطلق من نظرة معتمدة على التصميم المكاني أكثر من الدراسات الحضرية الشاملة

 ب االجتماعية واالقتصادية والبيئية وإدارة المدن ووضع السياسات العامة.للجوان

وقسم هندسة العمارة بكلية الهندسة افتتح فيها  ،أولى الجامعات في بلدنا الحبيبوهي  –األردنية الجامعة  -

صين في التخطيط اإلقليمي والحضري ان ضمن كادر التدريس اساتذة مختمنذ بداية الثمانينيات وك

وهي الخطة التي حاولت وضع عملية التخطيط بإطارها شاركوا معنا في مداوالت خطة إقليم عمان البلقاء 
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هذه الجامعة يتخرج الطالب مختصا بالهندسة في . حيح والمتناسب مع تطور علوم التخطيط عالمياالص

حضري، وأنا درست هذه المادة بالمناسبة لطلبة العمارة م التخطيط الالمعمارية ومطلعا على مفاهي

صورة متكاملة عن مفاهيم التخطيط عطاء الطلبة إوالمدني بكلية الهندسة وحاولت قدر اإلمكان 

ميم صتركز على التمحددات البرنامج األكاديمي ولكن وممارساته ومؤسسية التخطيط في األردن. 

 بل، مهنية بالدرجة األولى وال يوجد تخصص تخطيط على مستوى البكالوريوسالمعماري كممارسة 

أن هناك ما ك ستير يسمح بأن يكون موضوع الرسالة في التخطيط العمراني بمستوياته.هناك برنامج ماج

   قسم الجغرافيا بالجامعة الذي يتولى تدريس مواضيع الجغرافيا الحضرية.

وهو برنامج غير هندسي كونه يعتمد التجربة  :برنامج التخطيط الحضري -جامعة البلقاء التطبيقية  -

األلمانية في التخطيط المكاني والشمولية في القرار التخطيطي أكثر من التركيز على التصميم المكاني. 

أدى هذا الوضع إلى مشاكل في االعتراف بالبرنامج كبرنامج هندسي من قبل نقابة المهندسين وأثر  وقد

على وضع الخريجين الذين يتم تعينهم كرسامين أو باحثين وليس كمهندسين )وهم ليسوا كذلك( مما 

رنامج واضطرت يجعلهم يتقاضون رواتب أقل تخلو من عالوة المهندس. وبالنتيجة قل اإلقبال على هذه الب

 الجامعة إلى دمجه في التخصصات غير الهندسية.

: افتتحت هذه الجامعة برنامجا لتخريج المخططين كلية العمارة والتصميم  -جامعة العلوم والتكنولوجيا -

تخطيط مدن. ويركز هذا البرنامج على  –العمرانيين يحصل المتخرج منه على شهادة مهندس معماري 

التصميم المكاني والحضري أكثر من التركيز على المواد الحضرية الشاملة لإلدارة والجوانب االجتماعية 

واالقتصادية والسياسات الحضرية والتوجه نحو التطبيقات الرقمية، مما أوجد تفاوتا بين الخريجين 

ى التخصص وتجميد قبول الطلبة لحين تخريج الدفعات وتوقعات السوق أدت إلى تراجع الطلب عل

 المقبولة في التخصص.

برنامج الماجستير في التخطيط المكاني، وهذا  –كلية العمارة والبيئة المبنية  –الجامعة األلمانية األردنية  -

ة على دمالبرنامج مستمد من التجربة األلمانية في التخطيط المكاني ويعتمد النظرة الشمولية غير المعت

كمتطلب أساسي، ويقبل البرنامج خريجي البكالوريوس في العمارة والتخصصات الهندسية التصميم 

األخرى، وقد يقبل خريجي التخصصات غير الهندسية. وهذا البرنامج يسير بشكل جيد حاليا ويقبل حوالي 

كبيرة في سوق عشر طالب سنويا وهو مستمر منذ حوالي عشر سنوات وال يعاني خريجيه من مشاكل 

العمل كونهم يحملون مؤهالت معترف بها على مستوى البكالوريوس ومعظمهم يتوجهون للعمل في 

 األكاديميا والمنظمات الدولية. 

وأرى أن هذه البرامج ال تلبي حاليا حاجة السوق من المخططين العمرانيين وتحتاج إلى مراجعة متروية 

وإقليميا ودوليا خاصة في مجاالت إعادة اإلعمار وتطبيقات المدن لبرامجها على ضوء حاجات السوق محليا 

  الذكية والسياسات الحضرية.

 التوصيات

إن التخطيط الحضري عملية مستمرة وحيوية ال تنتهي بأعداد الخطة أو المخطط، وخير دليل على ذلك التعديالت 

تنسيق بين مؤسسات البنية التحتية أثناء التي تجري بشكل دائم على المخططات التنظيمة والحاجة المتجددة لل

 -التخطيط للمشاريع وتنفيذها. لذلك من الضروري تقوية مؤسسية التخطيط، ويمكن أن يتم ذلك بالقيام بما يلي:

استكمال بناء الكفاءة التخطيطية لألجهزة البشرية وتأمين ما تحتاجه هذه األجهزة من المعدات والبرمجيات  .1

 ائف والمهام والتنسيق المؤسسي. والتدريب وتوضيح الوظ
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إقرار المخططات الهيكلية الشاملة للمدن الكبرى واألقاليم من المراجع التنظيمية المختصة كإطار عام لإلعمار  .2

والتنمية واستكمال الدراسات التفصيلية حسب الجدول الزمني المقترح واعتماد هذا المخطط كمرجعية لتخطيط 

 والدراسات العمرانية الالحقة.مشاريع البنية التحتية 

إعداد خطط التطوير المكاني للمدن الكبرى واألقاليم ضمن مفهوم التخطيط الشمولي وتحديث الدراسات التي أعدت  .3

ة الكبرى الجاري إعدادها وتنفيذها حاليا على يسابقا لهذه المناطق وبشكل يشمل دراسة تأثير المشاريع التطوير

 والبيئي ووضع البنية التحتية وبما يحفز تنمية المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا. الوضع العمراني والمروري 

وطني وإعطاء األولوية للربط مع GIS استكمال بناء قاعدة المعلومات التخطيطية ضمن نظام معلومات جغرافي  .4

ألراضي الذي تنفذه دائرة ا  Cadastral Information Systemالنظام الكادسترائي )ملكيات األراضي( 

، وتطوير برمجيات ومجسات تطبيقات المدن الذكية والذكاء والمساحة من خالل آلية نظام المعلومات الوطني

 .االصطناعي على عملية التخطيط

البدء بإجراءات تطوير األراضي حسب السياسة العمرانية التي تقترحها المخططات والخطط الهيكلية ووضع  .5

اضي العسكرية وأراضي التعدين واألراضي الزراعية أو الهامشية  إلى جدول زمني الستكمال انتقال األر

اإلستعمال المدني وإدماج هذه األراضي في النسيج الحضري للمدينة الكبرى وفي الحاالت التي يتم إدخال أراضي 

لها وعدم تحويضمن الملكية العامة وضع سياسة لإلبقاء على هذه األراضي أو حرجية أو خاصة زراعية منتجة 

 لالستعماالت المدنية.

العمل على اصدار أنظمة خاصة تبين كيفية إعداد مخططات التنظيم والخطط التنموية الشاملة ومؤهالت الجهاز  .6

 الفني الذي يقوم بإعداد هذه الخطط والمخططات والجهة المخولة باعتماد مؤهالت المخططين.

نظيم جهودها للمشاركة في إبداء وجهة نظر جهات تشجيع مؤسسات المجتمع المدني والصحافة المحلية على ت .7

االهتمام وأصحاب المصالح حول الخطط الموضوعة والدراسات الخاصة بالتنمية الحضرية أو المكانية حتى وإن 

 لم يكن لدى هذه الجهات مصلحة مباشرة في الخطة الموضوعة.

ات العاملة في التخطيط المكاني والقطاعي عقد مؤتمر بعنوان "التخطيط المكاني في األردن" تدعى إليه المؤسس .8

ومؤسسات المجتمع المدني واألكاديميين وأصحاب الخبرة واالختصاص بهدف مراجعة وضع التخطيط المكاني في 

االردن على ضوء المفاهيم والتجارب العالمية واقتراح خطة عمل أو خارطة طريق لتحقيق نقلة نوعية في 

 مؤسسية التخطيط.

لبرمجيات في األردن على إعداد برامج تفاعلية )على طراز سيم سيتي( لوضع مخططات ثالثية تشجيع مطوري ا .9

األبعاد للمدن يمكن من خاللها تطبيق سيناريوهات التطوير وتقييمها من قبل جهات المصالح ووضع قواعد بيانات 

 حضري. وتسويق هذه البرامج عالميا.تفاعلية للمدن الذكية والتعامل مع التحديات البيئية واالقتصادية و التنقل ال

*** 
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والمجمعات السكنية والخدمية  مشاريع الطلبة في كليات العمارة والتخطيط وخاصة مشاريع المرافق الكبرى

،  Amman Hauptbahnhaufمشروع تخرج المعمار إسراء الشريف، محطة عمان المركزية  -والتجارية

 كمال جلوقة، أستاذ ممارس. مهندس الجامعة األلمانية األردنية، إشراف
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 العالقة بين المخطط والمدينة وتستمر

 

*  � إقليم الجنوب وكان له وعمل على إعداد خطط تنمية أقليم عمان البلقاء،  مهن س� خط ط�م ن�وأق   م،�-كم ل� لوق 

، بعدها عمل مديرا 1987الشاملة لعمان الكبرى وإنشاء أمانة عمان الكبرى في عام الدور الرئيسي في إعداد الخطة التنموية 

للتخطيط ومديرا للتنظيم ومديرا للبحث والتطوير وانتدب للعمل مع المعهد العربي إلنماء المدن والهيئة العليا لتطوير مدينة 

تخطيط والمساحة في إمارة الشارقة الرة ئشارات وداالرياض، ومع سلطة وادي األردن، وبعد تقاعده عمل مع شركة سيجما لالست

بعدها عمل كأستاذ ممارس في الجامعة األلمانية ، 2011حتى نهاية عام  Urban Workshopومع المكتب االستشاري الخاص 

التخطيط منتدى سابق ل. مخطط خبير ومستشار للعديد من المنظمات الدولية، رئيس 2018األردنية حتى تقاعده منها في نهاية 

 األردني، ومشارك في أكاديمية السياسات المائية في تركيا.


