
 1-1 تعرٌف المناطق التارٌخٌة والتراثٌة :

:هناك عدة تعرٌفات للمناطق التارٌخٌة والتراثٌة نذكر منها   

مجموعة من المبانً تقسم بالتوافق واالنسجام والتآلف التارٌخً واألثري والجمالً  -1  
تجمع لمبانً ومنشآت وأماكن  على أن تكون محددة مكانٌا ومتسمة بخصائص معمارٌة

 مفتوحة 

 1- المقدمة : 

لتصنٌف هٌئة  تحدٌد المواقع التارٌخٌة تبًعا) 

(الٌونسكو  

تحتوي على مواقع أثرٌة أو أشكال لحٌاة جٌولوجٌة بها حٌاة بشرٌة مستقرة فً  كما

إدراكه   محٌط مدنً أو رٌفً ، ٌكون الترابط فٌما بٌنها وقٌمتها من خالل ما ٌمكن

إذا كانت هذه المنطقة التارٌخٌة تمثل   من مالمح أثرٌة ومعمارٌة وجمالٌة وتارٌخٌة

مدٌنة تارٌخٌة كما هو الحال فً المدن التارٌخٌة المسٌحٌة واإلسالمٌة فتعرٌفها 

هً تلك المدٌنة التً بنٌت بتخطٌط متوارث فظلت هذه الموروثات باقٌة  :ٌكون   

.حتى اآلن   
 1-2 الموقع الجغرافً للمناطق التارٌخٌة : -

الموقع الجغرافً للمنطقة التارٌخٌة له تؤثٌر مباشر على النسٌج العمرانً للمنطقة 

: المدٌنة ككل وهذا التؤثٌر ٌكون إما سلبا أو إٌجابا على كل من  المحٌطة ومن ثم

للمدٌنة ، السٌاسات الخاصة بالمناطق  خطة تنمٌة المدٌنة ، الحالة االقتصادٌة

شخصٌة الفراغات  التارٌخٌة ، طرق المواصالت ونوعٌتها ، نمط العمارة وكذلك

ٌوجد ثالث مواقع جغرافٌة للمناطق التارٌخٌة . الحضرٌة المحٌطة بالمنطقة 

. وعالقتها بالنسٌج العمرانً للمدٌنة  

:هً   

خارج النسٌج العمرانً -على حدود النسٌج العمرانً  -داخل النسٌج العمرانً   
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(المواقع الجغرافٌة للمناطق التارٌخٌة )   

 1-2 مقٌاس المبنى التارٌخً فً المناطق التارٌخٌة والتراثٌة : -

والمقصود به عالقة المبنى األثري أو الموقع بالبٌئة العمرانٌة المحٌطة بها إن المقٌاس 

بمعنى أن هذا المقٌاس ٌوضح أي من األثر أم البٌئة المحٌطة به سائد على اآلخر شكل 

و هذا المقٌاس ٌإثر تؤثٌرا مباشر علً الحالة االقتصادٌة للمدٌنة وكذلك نوعٌة  5رقم 

إتباعها وتبنٌها لعزل األثر وموقعه أو ضمه إلى النسٌج العمرانً  السٌاسات التً ٌجب

.المحٌط به   

( الموقع التارٌخى موضحا اٌهما سائد الموقع أم محٌطه)  
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 1-3 الموقع الطبوغرافٌة للمناطق التارٌخٌة : -

 أحٌانا ٌكون المشاهد علً مستوى الخط أو كل مكان له خط مستوى المقارنة

ربما فوقه أو تحته لذلك نجد أن المواقع الطبوغرافٌا ٌمكن أن توجد فً أربع حاالت 

إما فوق سطح األرض ،أو فً مستوى السطح ، أو تحت سطح األرض ، أو : وهً 

 تحت الماء



(المواقع الطبوغرافٌة  للمناطق التارٌخٌة )   
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 1-4 الوضع المرئً للمناطق التارٌخٌة : -

تحدٌد الوضع المرئً أو المنظوري للمواقع التارٌخٌة وعالقتها مع البٌئة المحٌط بها 

البإرة أو البإر التً ٌمكن لهذه المواقع التعامل من خاللها مع الفراغات  ٌسمح بتجدٌد

هناك حالتان لرإٌة األثر وعالقته مع الفراغات المحٌطة به إما أن ٌكون  .المحٌطة بها 

السائد فً البإرة المرئٌة للموقع األثري جزء من البٌئة المحٌطة أو ٌكون هو  

(الرإٌة بالنسبة للمناطق التارٌخٌة )   

  2-1 مفهوم الحفاظ وتعرٌفه :

إعادة اإلحٌاء كمفهوم هو مظله ٌضم العدٌد من األفكار مثل الصون أو الحماٌة 

وغٌرها من اإلجراءات  واإلعادة إلى الوضع االصلً وإعادة االستخدام الحفاظ

.الممكن اتخاذها فً أعمال الترمٌم   



 2-2 اهداف الحفاظ على المناطق التارٌخٌة :

ٌعتبر التراث المعماري ثروة حضارٌة تهتم بها الشعوب واألمم على اختالفها ألنها 

 تجد فٌها هوٌتها وأصالتها فتسعى إلى

العناٌة بها وحماٌتها وتعمل على إكمال مسٌرة تطورها فالعمارة تارٌخا وتواصال، ومن 

الحفاظ على التراث المعماري والعمرانً، أي عدم  المهم إدراك ذلك ونحن ندعو إلى

اآلخرٌن، ومن  الجمود والتقوقع أمام هذا الموروث بل محاولة االستفادة من إسهامات

 األفكار واآلراء التً كانت سائدة بما ٌخدم عصرنا وٌعظم من منجزات عمارتنا

الموروثة لتكون خالدة بنتاجها وبتطور أفكارها بعٌدا عن المناقشات الفلسفٌة التً قد ال 

 تروق للبعض ٌمكن لنا أن تلخٌص فٌما ٌلً عدد من أهداف الحفاظ:

1- إعادة أو حماٌة الشخصٌة البصرٌة: إضافة إلى حماٌة الجانب المادي أو المبنً 

الشخصٌة البصرٌة التً تمٌز المكان عن  فً مشارٌع الحفاظ ٌجب حماٌة وإعادة

 غٌره، أي ٌجب التحكم بلوحات اإلعالنات وكوابل الكهرباء والهاتف ولواقط

محطات التلفزة باإلضافة إلى العناٌة بطرق اإلضاءة، وغٌر ذلك من األمور التً 

.تحافظ على االنطباع الحقٌقً للمكان  

2- التكٌٌف إلعادة االستخدام: إعادة استخدام المبانً أو المجاورات التارٌخٌة هً 

فّعالة لحماٌة الموروث المعماري، مثل هذا  مسالة حساسة اقتصادٌا، ولكنها سٌاسة

 األمر ٌمٌزبٌن الحفاظ كعمل مثالً وبٌن إطالة العمر استخدام المبنى من حٌث

االحتفاظ بشواهد حٌة مقابل آثار محتجزة، باإلضافة أٌضا أن إعادة االستخدام تعمل 

سكان أو أشخاص فٌه ٌقومون بؤعمال الصٌانة  على إطالة عمرالمبنى حٌث أن وجود

:باستمرار، إعادة االستخدام هذه ٌجب أن تراعً عدد من األمور منها  

األولوٌة تعطى إلعادة الوظٌفة األصلٌة للمبنى، وأي استخدام آخر ٌطرح ٌجب أن  -

.ٌدرس تؤثٌره  

أي تغٌرات على النسٌج األصلً ٌجب أن تسبق وتتبع بتوثٌق شامل، وهذه التغٌرات  -

 ٌجب أن تتالءم مع المواد والمحتوى

.األصلً  

ٌجب إعالم المجتمع المحلً بهذه التغٌرات وأسباب طرحها والفوائد المجنٌه من  -

.خاللها  

3- استخدام المواد المحلٌة والتقنٌات التقلٌدٌة: ٌجب بشكل أساسً تفضٌل استخدام 

 المواد المحلٌة والتقنٌات التقلٌدٌة، البدائل

الحدٌثة تستخدم للضرورة وعندما تثبت حكمتها وفاعلٌتها وعدم تؤثٌرها على تكامل 

.المبنى التقلٌدي  
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4- الحفاظ المتكامل: بمعنى أن الحفاظ على الموروث المعماري والعمرانً ٌجب أن 

 ٌتكامل مع طموحات المجتمع

االجتماعٌة واالقتصادٌة، أي أن الحفاظ الموجه للتنمٌة هواإلستراتٌجٌة المفضلة للنمو 

.االقتصادي واالجتماعً  

5- االستدامة: أي أن الهدف من الحفاظ ٌجب أن ٌكون بهدف تحقٌق االستدامة للمبنى 

االستمرارٌة متطورة مع الزمن واختبار ذلك ٌكون  والمهارات التقلٌدٌة أٌضا،وهذه

.بمساهمتها االٌجابٌة لنوعٌة الحٌاة للمجتمع المحلً  
 اسباب ومظاهر التدهور فً المناطق التارٌخٌة :  

 اوال  :عوامل و اسباب التدهور فى المناطق التارٌخٌة :-

.ناتج عن عدم تفهم القٌمة التارٌخٌة والفنٌة الواقع بها االثرلدى المواطنٌن -1  

.وجود زٌادة هائلة فى النمو السكانى والهجرة من الرٌف للمدن -2  

وجود المساكن الشعبٌة التً ٌقطنها غالًبا العائالت محدودة الدخل داخل المناطق  -3

.التارٌخٌة   

.تراكم الغبار على االسقف والحوائط مما ٌتسبب عنه اتالف الدهان والزخارف -4  

تدهور وسائل الصرف الصحى والتغذٌة بمٌاه الشرب مما ٌنتج عنه تسرب المٌاه الى  -5  

.اساسات هذة المبانى  

.وجود امالح بالتربة التً اقٌمت علٌها هده المبانً تإثر على اساساتها  -6  

.تضارب بٌن االجهزة المشرفة عاى المبانى التارٌخٌة مثل هٌئة االثار ووزارة االوقاف -7  

.عدم وجود مراكز كافٌة لالثار لتقوم برعاٌة وصٌانة المبانى االثرٌة -8  

.غزو االستعماالت التجارٌة للمناطق مما ادى لزٌادة سعر االرض وتغٌٌر االستعماالت -9  

ناتج دخول حركة السٌارات الى داخل االحٌاء القدٌمة ادى لتغٌٌر النسٌج الموجود -10  

 ثانٌا : مظاهر التدهور فى المناطق التارٌخٌة :-

.ضعف القاعدة االقتصادٌة  -1  

.صعوبة الوصول إلً المناطق فً كثٌر من األحٌان  -2  

.االفتقار لمواقف سٌارات تخدم حركة السٌارات  -3  

.ضعف الضوابط المعمارٌة للمبانً المحٌطة لهذه المناطق  -4  

   تدهور مستوٌات البٌئة العمرانٌة والحٌاتٌة اقتصادٌا واجتماعٌا وتخطٌطٌا تحت تؤثٌر  -5

  لعوامل السلبٌة ومن أهمها الضوضاء وتلو ث الهواء بسبب التزاٌد الملحوظ ا العدٌد من   

.المرور  فً السكان وحركة     

قلة األماكن المفتوحة ونقص الخدمات العامة وسوء توزٌعها وضعف كفاءة المتوافر  -6

.منها   
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.تدنً مستوي معٌشة السكان حول هذه المناطق وضعف قوتهم الشرائٌة  -7  

التباٌن فً التكوٌن العمرانً بٌن سكان المناطق المحٌطة والمشارٌع الحدٌثة والمبانً -8

إلً ظهور التنافر البصري والعمرانً فً المساحات والواجهات ومواد  المتهالكة إدي

.المستخدمة   البناء  

.النقص وعدم التوازن فً استخدام األراضً والتعارض بٌنهما فً بعض األحٌان - 9   

    .زحف المناطق السكنٌة على المناطق األثرٌة  -10

نقص االستخدامات المركزٌة والثقافٌة والترفٌهٌة وعدم كفاٌة مواقف السٌارات األمر -11  

 االذي ٌسبب بعض االختناقات فً المرور .
 

2- Theoritical Frame Work :  

 2-1 االتجاهات  واالسالٌب العلمٌة للحفاظ على المناطق التارٌخٌة : 

وهً استراتٌجٌات العمل فً مجال الحفاظ والصٌانة المتبعة والمعتمدة تبعا للمعاٌٌر 

تحوٌرها وتغٌٌرها فً جسد المبنى أو النسٌج  والمواثٌق الدولٌة، وتختلف فً درجة

تدخل  الحضري لذلك ٌطلق علٌها أٌضا درجات التدخل فً الحفاظ، وعملٌا أي

.ٌتضمن التقلٌل شٌئا ما من القٌمة الثقافٌة ولكنه ضروري لصون األثر للمستقبل  

-:الى اتجاهٌن رئٌسٌن  تنقسم   

التشكٌلٌة -اتجاهات الحفاظ العملٌة للحالة المادٌة   

 اتجاهات الحفاظ العملٌة للحالة الوظٌفٌة 

: - لتشكٌلٌةا –اتجاهات الحفاظ العملٌة للحالة المادٌة  :اوال  

 1 الترمٌم:

- مفهوم االتجاة : عملٌة متخصصة تعتمد على احترام المادة االصلٌة و طرق انشائها 

، و ازالة اى اضافات و استكمال النواقص، و تطبق على مبانى منفردة ذات طابع 

من اجل  او ٌطلق على االعمال التطبٌقٌة التى ٌقوم بها المرممون.تارٌخى و اثرى 

حماٌة المبنى االثرى من االنهٌار و التلف باالضفة الى اصالح ما تلف من المقتنٌات 

.الفنٌة المختلفة   

- دواعى استخدام االتجاة : اعادة الحالة المادٌة الشكلٌة للصورة االصلٌة عند االصابة 

. باحد عوامل التدهور   

 - متطلبات واجب مراعاتها : -

التوافق بٌن مواد المبنى االصلٌة مع المواد الجدٌدة  -احترام عامل الزمن   

.االلتزام بقرارات هٌئة االٌكرٌوموس   

 تقٌٌم االتجاة : ال ٌحتمل اى تطوٌر او تغٌٌر فى الوظٌفة -
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 2 المحافظة : 

مفهوم االتجاة: عملٌة الغرض منها تقلٌل او منع عوامل التدهور خاصة البٌئٌة و 

العمرانٌة و البشرٌة بمنع استخدامها ، و تطبق على مبانى منفردة أو مناطق و احٌاء 

دواعى  كاملة  
استخدام االتجاة : للحد من تؤثٌر عوامل التدهور المختلفة الحالٌة أو المستقبلٌة أو الوقاٌة 

.منها أو كلٌهما معا   

 متطلبات واجب مراعاتها :-

.اختٌار انسب الحلول للمحافظة مع اقل قدر ممكن من التعدٌالت   

.سن قوانٌن لتشدٌد العقوبة على المتعدى مع تشجٌع المحافظة مادٌا   

 تقٌٌم االتجاة : اتجاة وقائى لفترة زمنٌة للبدء بعملٌات الحفاظ الشاملة ، و احتٌاجه للتكرار 

.على فترات اذا اختٌر منفردا   

  3- اعادة البناء :
مفهوم االتجاة : عملٌة نسج او تجمٌع او تكوٌن لجزء أو كل لمبنى بنفس الشكل و الهٌئة 

.مواد مشابهة و ٌطبق على مبانى منفردة و فى الغالب أثرٌة  من نفس مواده االصلٌة أو  

دواعى استخدام االتجاة : تعرض المبنى لالنهٌار نتٌجة الطبٌعة او االنسان /عدم جدوى 

.نقل المبنى لتعرضه الحد االخطار / غٌاب المبنى و االحتٌاج الٌه /الترمٌم   

 متطلبات الواجب بتاعتها :-

.تحرى الدقة التارٌخٌة فى مواد و اسلوب البناء   

.ضرورة توثٌق كافة عملٌات اعادة البناء   

.استخدام كافة اسالٌب العلم و التكنولوجٌا المتاحة   

 تقٌٌم االتجاة : اتجاة الوصول الى الصورة االصلٌة و غالبا ٌعد اتجاة مكمل العمال 

.الترمٌم ، باالضافة الى ارتفاع تكلفته   

 4- التجدٌد :
مفهوم االتجاة : عملٌة اضفاء مظهر شكلى جدٌد ال ٌتعدى طالء الواجهات الخارجٌة مع 

.تغٌٌر بعض التشطٌبات التالفة و ٌطبق على مبانى او مناطق متكاملة   

 دواعى استخدام االتجاة : تلف بعض مواد بناء او عناصر مشروع الحفاظ 

.عند تطوٌر او تغٌر وظٌفة الضفاء روح المنطقة على مبانى جدٌدة   

        متطلبات الواجب بتاعتها :-

.الحفاظ على اكبر قدر من الصورة البصرٌة         

.عدم طمس او تشوٌة القٌمة االساسٌة التى اختٌر على اساسها المبنى          

       تقٌٌم االتجاة : اتجاه ٌعد ضمن أعمال الصٌانة و ٌحتاج الى تكراره اذا اختبر 

 منفردا ضمن عملٌات الحفاظ الشاملة
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:  اعادة الصٌاغة -5  
مفهوم االتجاة :عملٌة اضفاء صٌاغة تشكٌلٌة جدٌدة داخلٌة أو خارجٌة أو كلٌهما و 

 تغٌٌر الصورة البصرٌة و تطبق

.على مبانى منفردة أو مناطق متكاملة  

دواعى استخدام االتجاة : أهمٌة الواجهات الخارجٌة مع فقر او تدهور الحٌز الداخلى 

.لتلبٌة احتٌاجات االمان / زٌادة تكلفة اصالح الحٌز الداخلى /   

 متطلبات الواجب بتاعتها :-

.تحدٌد االغرض االساسى العادة الصٌاغة   

.اختٌار الوظٌفة المناسبة لخدمة المجتمع المحٌط   

 تقٌٌم االتجاة : ٌفقد المشروع الصورة البصرٌة للصٌاغة الخارجٌة و الربط بٌن 

 الداخل و الخارج فى الداخلٌة 

 2-2 امثلة على  بعض مشارٌع الحفاظ : 
 أ - مشروع إعادة تؤهٌل مصر القدٌمة: مجمع األدٌان،  1999 -2002  

بتموٌل من وا زرة  مجمع األدٌان هو مشروع حفاظ فً منطقة الفسطاط بمصر القدٌمة،

مبنى  350شمل المشروع تجدٌد حوالً  .السٌاحة، وقد تم تنفٌذه بالتعاون مع محافظة القاهرة

، وكذلك تطوٌر المناطق المفتوحة فً  15الخدمات العامة  منازل ومحال تجارٌة وتحسٌن

تم التكرٌس للمشاركة المجتمعٌة بصور. المحٌطة وعلى أط ا رف المنطقة الشوارع  

احتٌاجاتهم أثناء عملٌة  مختلفة، حٌث شارك السكان فً عملٌة تجدٌد منازلهم وعبروا عن

تم اعتبار إحٌاء فنون وحرف مصر القدٌمة من األهداف األساسٌة .إعادة التؤهٌل  

 للمشروع، ولذلك تم إنشاء مركز جدٌد للصناعات والحرف التقلٌدٌة سوق

باستخدام مواد البناء التقلٌدٌة، بٌن جامع عمرو بن العاص)الفسطاط  

منطقة الفسطاط معروفة منذ القدم بورش الفخار وصناعة الخزف  .ومجمع الكنائس القبطٌة

ثم، اقترحت  من. التً اضطرت لالنتقال خارج المنطقة بسبب التوسع الكبٌر للمدٌنة المتمٌزة،

من خالل إنشاء قرٌة جدٌدة  وا زرة السٌاحة الحفاظ على هذه الصناعة المصرٌة التقلٌدٌة

المشروع فً عام » برنامج مبادلة الدٌون اإلٌطالٌة  تم استكمال. للفخار والخزف فً المنطقة

.المصرٌة بمشروعات التنمٌة« 2006بتموٌل  وتم االنتهاء منه فً عام  2003  

 و- مشروع إحٌاء الدرب األحمر:

الخاص بالقاه ة  وفً إطار تقرٌر برنامج األمم المتحدة اإلنمائً 2000منذ عام 

وهٌئات التموٌل  ، دأبت مإسسة األغاخان 1997ر التارٌخٌة الصادر عام 

القاهرة والمجلس األعلى لآلثار  الشرٌكة لها وبدعم من محافظة للثقافة

 وبمشاركة مجتمعٌة على تطوٌر
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بتحسٌن البٌئة  ت االجتماعٌة واالقتصادٌةاسلسلة من المشروعات التً تمزج المبادر

.ث العالمًرالممتلكات الت المادٌة فً الدرب األحمر الواقعة على الطرف الشرقً  

بالصناعات التقلٌدٌة فٌها،  ورغم األهمٌة المعمارٌة للمنطقة، واألنشطة المجتمعٌة الخاصة

كمة أثرت سلباً على المدٌنة رامشكالت مت فإن ظروف المعٌشة قد تدهورت بسبب

ومن أجل تحسٌن جودة الحٌاة ولتحسٌن صورة المنطقة،  .التارٌخٌة على مدار السنوات

إحٌاء الدرب األحمر، ممثالً فً شركة تنمٌة مجتمع الدرب األحمر، رّكز مشروع  

:على الجوانب التالٌة  

.ض متناهً الصغر لتنمٌة األعمالااإلقر•  

.إعادة تؤهٌل المساكن•  

.استحداث فرص العمل•  

.ترمٌم اآلثار•  

.إعادة االستخدام التكٌفى للمبانً التارٌخٌة•  

.مشروعات تحسٌن وتطوٌر البنٌة التحتٌة والمناطق المفتوحة•  

الخاصة، وفرصها  ركز المشروع جهوده على ثالثة مجاالت عمل، لكل منها طبٌعتها

 جع الدعم المالً لمشروعات التنمٌة فً الدرب األحمر فً الوقترات 16واحتٌاجاتها 

أنشطتها التنموٌة إلى  الحالً، ومن ثم تركز شركة تنمٌة الدرب األحمر على تسلٌم بعض

مع المشروع وتلقت تدرٌبات من  منظمات المجتمع المدنً فً المنطقة والتً تعاونت

 المشروع منذ بداٌته

  ج - مشروع إحٌاء منطقة السٌدة زٌنب:

المسار الدٌنً،  فً إطار مشروع إلعادة تاهٌل المناطق العم ا رنٌة حول اآلثار على

مع محافظة القاهرة فً عام  مسار آل البٌت، نفذت وا زرة السٌاحة المصرٌة بالتعاون

الحفاظ العم ا رنً بمنطقة السٌدة زٌنب،  سات والتوثٌق الالزمٌن لمشروعراالد 1998

.ث العالمًراممتلك الت التً تقع فً الجزء الجنوبً من  

2004و  2002حل، تم تنفٌذ مرحلتٌن منها بٌن عامً راالمشروع قوامه خمس م  

.من مٌدان القلعة حتى سبٌل أم عباس: المرحلة األولى•  

.من مٌدان السٌدة نفٌسة حتى مشهد السٌدة رقٌة: المرحلة الثانٌة•  

      والمحال  كان المشروع معنٌاً بتحدٌث البنى التحتٌة، وكذلك تجدٌد المنازل السكنٌة

        األهمٌة للمشاركة تم إٌالء. التجارٌة والمساحات العامة المفتوحة فً المنطقة    

      ، عّبر 2002وفً الوقت نفسه، فً عام  .المجتمعٌة أثناء عملٌة إعادة التؤهٌل    

محافظ القاهرة عن اهتمامه       

المدٌنة نً، التً قامت بها بلدٌة بارٌس لحماٌةراح إعادة التؤهٌل العمرابتبنً اقت  
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 مخطط الٌونٌسكو لتطوٌر القاهرة التارٌخٌة
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من ثم، . نسٌجها لتارٌخٌة من الضغوط االجتماعٌة واالقتصادٌة التً تإثر علىا

تؤهٌل منطقة السٌدة زٌنب، بصفته  نظمت العاصمتان جهداً تعاونٌاً فنٌاً من أجل إعادة

مع السكان من أجل حماٌة المنطقة التً تستضٌف  لتطوٌر آلٌات التعاون رائدمشروع 

.معمارٌة مهمة رآثا  

بدعم من وا زرة الخارجٌة  نابناء علٌه، تعاونت بلدٌة بارٌس مع أتٌلٌه بارٌس للعمر

ومشروعات حفاظ تفصٌلٌة لشوارع دراسات عمرانٌة الفرنسٌة، فً مشروع لتنفٌذ 

وصدرت . وشارع الخضٌري فً السٌدة زٌنب مختارة، مثل شارع عبد المجٌد اللبان

المقترحات التً تم التوصل إلٌها فً إطار هذا التعاون،  مطبوعة باللغتٌن تشمل

.إحٌاء حً تارٌخً من خالل تطوٌر الشوارع وتجدٌد المبانً وتوضح كٌفٌة  
 )مشارٌع تطوٌر عالمٌة( 

:إعادة إحٌاء مدٌنه أصٌله بالمغرب العربً   

لمحة ملخصه عن المشروع -  

بلدة أصٌله أو أرزٌلٌا كما كان ٌطلق علٌها لها موقع استراتٌجً على شاطئ المحٌط 

 األطلسً على الطرف الشمالً الغربً

كم جنوب غرب طنجٌر، وهً بلدة قدٌمه لها أسوار واقٌه، وهناك  42لمراكش وعلى بعد 

 شاطئ طبٌعً فً الجزء الشمالً

.الغربً من البلدة داخل األسوار   

تخطٌط المدٌنة ٌتبع بشكل عام تخطٌط المدن الشرق أوسطٌه العربٌة التقلٌدٌة، حٌث 

 البٌوت ذات الفناء السماوي والطرقات

.الضٌقة مع وجود تؤثٌر بالمشهد االسبانً فً الواجهات وخصوصا بالبالكٌن   

:-مشروع التطوبر   

  بدأ المشروع حٌث كانت أصٌله فً حٌنه بلده مهمله تعمها الفوضى والخراب، وإزالة• 

. وجمع النفاٌات لم ٌكن منتظما  

والشوارع لم تكن مرصوفة أو مبلطه، ولم ٌكن فً أصٌله أٌه طبٌب أو حتى صٌدلٌة، 

 شبكه الماء والكهرباء كذلك

فتقرر أن السكان ٌجب أن ٌتم تضمٌنهم ومشاركتهم فً . قدٌمه ومتهالكة وال تفً بالحاجة 

 الحل المقترح بحٌث ٌتم

     االتفاق مع السكان لوضع النفاٌات جاهزة للجمع على جانب المدخل،وهذه كانت البداٌة

أصٌله المتواضعة إلعادة إحٌاء مدٌنه      
 

رصف الطرق، وبدال من أن ٌكون رصفا تقلٌدٌا فكرته كانت انه • 

 ٌجب أن ٌكون لؤلطفال شًء جمٌل ٌسٌرون علٌه أو

.ٌتؤملون فٌه وهذه التصامٌم تم اعتمادها ونفذت   

مهرجان أصٌله " و نتٌجة النجاح تقرر تنظم مهرجانا فنٌا سنوٌا اسمه • 

، ولهذه الغاٌة أسست مإسسة المحٌط" الثقافً   

و وضع أهداف تتعلق بإحٌاء وتجدٌد بلدة .الثقافٌة لتنظٌم هذا المهرجان 

ل من النشاطات الثقافٌة فً  أصٌله، بحٌث تموَّ

المهرجان المقام، باإلضافة كون المهرجان ٌولد فرص عمل للسكان 

.المحلٌٌن من خالل فرص للعمالة وإنتاج المواد   

تطوٌر وتوسٌع شبكات البنٌة التحتٌة من ماء وصرف صحً • 

 وخطوط الكهرباء كانت من األمور الضرورٌة فً

برنامجاإلحٌاء باإلضافة إلى ترمٌم وإعادة إحٌاء مبانً تارٌخٌة مثل 

 الحصن البرتغالً وبرج الكرمه وغٌرها من

أعمال الحفاظ المعماري والعمرانً العدٌدة المتعلقة فً تنظٌم الساحات 

.والفراغات والمساكن   

من المبانً كان ٌتم ترمٌم وتجدٌد من  60% وكان نتٌجة ذلك تجدٌد • 

 عشرة إلى خمسة عشر منزال سنوٌا فً أصٌله

مبنى فقط، ٌذكر كذلك أن نمو المدٌنة كان  1200البالغ عدد مبانٌها 

 محكم ومدار بقٌودوروابط شدٌدة فال ٌسمح ببناء

.مجمعات الفنادق أو المنتجعات   

معظم أعمال الترمٌم والتجدٌد تمت بواسطة عمال وبنائٌن محلٌٌن • 

 وباستخدام طرق ومواد تقلٌدٌة، وتزامن ذلك مع

إقامة المهرجان الصٌفً السنوي، حٌث تغرق أصٌله بآالف السٌاح 

 والزوار الذٌن ٌقٌمون فً الفنادق خارج البلدة أو

فً المنازل داخل البلدة التً ٌؤجرها أصحابها للسٌاح حٌث تقٌم العائلة 

 فً هذه الفترة عند األقرباء، كل ذلك شجع

السكان المحلٌٌن على االستثمار فً بٌوتهم وتجدٌدها، فزاد عدد السكان 

ألفا فً 18فً البلدة خالل عده سنوات من   

ألفا 25م إلى  1982العام   

توجٌة من كان لهم اهتمام بالفن الى الرسم على الجدارٌات و عمل انشطة • 

.هذا الموضوع اهتمام كافة البلدة  لالطفال تضمن هذة الرسومات حتى اصبح  
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رصف الطرق، وبدال من أن ٌكون رصفا تقلٌدٌا فكرته كانت انه ٌجب أن ٌكون • 

.ٌتؤملون فٌه وهذه التصامٌم تم اعتمادها ونفذت  لؤلطفال شًء جمٌل ٌسٌرون علٌه أو  

، " مهرجان أصٌله الثقافً " و نتٌجة النجاح تقرر تنظم مهرجانا فنٌا سنوٌا اسمه • 

و وضع أهداف تتعلق .الثقافٌة لتنظٌم هذا المهرجان  ولهذه الغاٌة أسست مإسسة المحٌط

ل من النشاطات الثقافٌة فً المهرجان المقام،  بإحٌاء وتجدٌد بلدة أصٌله، بحٌث تموَّ

باإلضافة كون المهرجان ٌولد فرص عمل للسكان المحلٌٌن من خالل فرص للعمالة 

.وإنتاج المواد   

تطوٌر وتوسٌع شبكات البنٌة التحتٌة من ماء وصرف صحً وخطوط الكهرباء كانت • 

برنامجاإلحٌاء باإلضافة إلى ترمٌم وإعادة إحٌاء مبانً  من األمور الضرورٌة فً

أعمال الحفاظ المعماري  تارٌخٌة مثل الحصن البرتغالً وبرج الكرمه وغٌرها من

.والعمرانً العدٌدة المتعلقة فً تنظٌم الساحات والفراغات والمساكن   

من المبانً كان ٌتم ترمٌم وتجدٌد من عشرة إلى خمسة  60% وكان نتٌجة ذلك تجدٌد • 

مبنى فقط، ٌذكر كذلك أن نمو  1200البالغ عدد مبانٌها  عشر منزال سنوٌا فً أصٌله

مجمعات الفنادق أو  المدٌنة كان محكم ومدار بقٌودوروابط شدٌدة فال ٌسمح ببناء

.المنتجعات   

معظم أعمال الترمٌم والتجدٌد تمت بواسطة عمال وبنائٌن محلٌٌن وباستخدام طرق • 

إقامة المهرجان الصٌفً السنوي، حٌث تغرق أصٌله  ومواد تقلٌدٌة، وتزامن ذلك مع

فً المنازل داخل البلدة  بآالف السٌاح والزوار الذٌن ٌقٌمون فً الفنادق خارج البلدة أو

 التً ٌؤجرها أصحابها للسٌاح حٌث تقٌم العائلة فً هذه الفترة عند األقرباء، كل ذلك شجع

  السكان المحلٌٌن على االستثمار فً بٌوتهم وتجدٌدها، فزاد عدد السكان فً البلدة خالل 

ألفا 25م إلى  1982العام  ألفا فً 18عده سنوات من   

 جانب المشاركة الشعبٌة :
المشاركة تتخذ مفهوم ابسط إلى حد من المفاهٌم الحالٌة ٌتمثل فً تعاون السكان • 

العناصرالمكونة للبلدة والجانب اإلنسانً بها فبدون تقبلهم  وتضمٌنهم كونهم جزء من

: وفهمهم لما هو مطروح ال ٌحدث تقدم   

رفض وجود فنادق او منتجعات كان له قبول واضح و تؤٌٌد من السكان حتى ٌستفٌدوا • 

.التطوٌر و بهذا اصبح لهم دافع اقوى لالتجاه للتطوٌر  هم و لٌس المستثمرٌن من      

بشكل عام ٌتضح التفاعل االٌجابً بٌن السكان ومشروع إحٌاء البلدة كون المستفٌد •     

    فً العدٌدمن المحاور فً تحسن البٌئة الفٌزٌائٌة  هوالمجتمع المحلً بشكل مباشر      

التً ٌقطنوها وتوفر البنٌة التحتٌة المناسبة ومصادر للدخل وتوفرفرص       

العمل،وارتفاع مستوى الدخول فً البلدة، وٌتضح التفاعل بشكل أساسً فً إدراك 

السٌاح كمصدر للدخل وعالقة ذلك بترمٌم وإحٌاء البلدة، بغض السكان المحلٌٌن ألهمٌة  
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.البلدة إلى بلده سٌاحٌة النظر عن االٌجابٌات والسلبٌات فً موضوع تحوٌل  
 

مدٌنة اصٌلة بدولة المغرب العربً   
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 الدراسة المٌدانٌة 



 النشأة التارٌخٌة: 
ضاحٌة مصر الجدٌدةهلٌوبولٌس   

 وان, أولهما ارض بشمال القاهرة , منحت الحكومة المصرٌة بغوص نوبار باشا و البارون أمبان امتٌازٌن  1705فً عام 

أما ,و على أال تتعدى مساحة العمران جزء من المسطح , اإلسكان و الخدمات الالزمة لها لمشروعات  المساحاتهذه تخصص 

هلٌوبولٌس  (واالمتٌاز الثانً خاص بإنشاء و تشغٌل خطوط مترو ترام لكً تربط هذه المنطقة , الباقً األرض فتبقى صحراء 
مرة و كان من  –وتغٌرت االشتراطات أكثر , وتسمح لساكنٌها بالتردد على العاصمة بسرعة و أمان , بالقاهرة ) مصر الجدٌدة 

بعرض الصحراوٌة  بهٌئتهامن مساحة األرض تخصص للودٌان التً تحتفظ , من ضمن الشروط ان تتعهد الشركة بتوزٌع األرض 

, للحدٌقة  2ألف م  10 و, هكتار  12وأخرى تخصص لمنتزهات كبرى ال ٌقل مسطح كل منها عن , متر  200متوسط قدره 

بمساحات ٌجوز مٌادٌن  4أخرى لحدائق عامة و ساحات لأللعاب الرٌاضٌة تتراوح مساحة الحدٌقة بٌن  -وأخرى شوارع و 

مساحة القطعة و ال ٌجوز أن ٌزٌد ارتفاع%  50تقسٌمها إلى قطع على إال ٌشغل المبنى أكثر من   

األرض كسلسة من الواحات تضم أحداها مناطق سكنٌة لمرتفعً الدخل و أخرى إلسكان وخططت  .ادوار  5المبنى السكنى عن 

وبمعنى تخطٌط , نقص الواحات ارض صحراوٌة فضاء و تربطها ٌبعضها خطوط المترو و الترام ان  المفروضو كان , عمال 

حٌث أدت ضخامة تكالٌف المواصالت إلى فشل سلسة الواحات , متقطع و لكن هذا المفهوم لم ٌنجح تحضر  أساساألرض على 

.نمو تقلٌديالجدٌدة  مصرونمٌت   

العربً  الشرقًاتسمت بالطراز , و تقدم نموذجا فرٌدا من العمران , والٌوم أصبحت مدٌنة مزدهرة ٌزٌد عدد سكانها عن الملٌون 

.التعبٌرٌة  الجمالٌةامتداد للقاهرة حٌث القٌم , بنٌت بأحدث الطرق والوسائل الهندسٌة فً قلب صحراء العباسٌة , االسالمى   

لضاحٌة كان  بالتفصٌلوٌتبع تخطٌط مصر الجدٌدة نظرٌة االنتشار االفقى و خاصة نظرٌة الضواحى الحدائقٌة والتى سٌتم شرحها 

المبانى عن ارتفاعات  تتعدىوكذلك اال , من مساحة االرض %  50او %  30مصر الجدٌدة طابع عمرانٌا خاص مثل البناء على 

.م  1000او  م 500والفلل تتكون من ارضى و اول و احٌانا ارضى و اول و ثانى وقطع االرض اما , ادوار  5او  4  

و االسالمى  الطرازوكان لها اٌضا طابع معمارى متمٌز ٌتمثل فى الواجهات و كذلك كان هناك اكثر من طراز معمارى فمثال كان 

  - البازٌلٌكا سابقا - الرئٌسى لضاحٌة مصر الجدٌدة هو مٌدان الجامع والمٌدان  .وهو السائد على المنطقة و الكالسٌكى الهندى 
. الرئٌسٌةو تتفرع منه الشوارع   

 دراسة مٌدانٌة لحالة منطقة هٌلٌوبولٌس  مصر الجدٌدة 

الصور 

التارٌخٌة  

لمدٌنة 

 14 هٌلٌوبولٌس 



 خرٌطة توضح المناطق التراثٌة بمصر الجدٌدة بمعالمها التخطٌطٌة الممٌزة 

 حً مصر الجدٌدة  حً مصر الجدٌدة قدٌما 

15 



 40أول فندق أقٌم فكان فندق هلٌوبولٌس باالس الذي استغرق بناإه عامٌن على مساحة 

مقر قصر الرئاسة المصري وكان ٌسمى باالتحادٌة  ألف متر وهو اآلن ومنذ الثمانٌنات

.سابق اً فً الخمسٌنات أٌام الوحدة مع سورٌا  

أنشئ ترامواي مصر الجدٌدة وكان أجرة تذكرة االنتقال من مٌدان  1710وفً العام 

ستة ملٌمات للدرجة الثانٌة وعشرة ملٌمات  الخازندار بالعباسٌة إلى مصر الجدٌدة

  كما تؤسست فً نفس العام كنٌسة البازٌلٌك وهً تقع على مرمى. للدرجة األولى

البصر وعلى مسافة لٌست بعٌدة من قصر البارون والتً دفن فٌها البارون امبان بناًء 

1727على وصٌته فً العام   

وهو بناء ضخم قائم على أربعة  1714وأول مسجد بنً فً مصر الجدٌدة كان العام 

السلطان حسٌن أو مسجد الثورة وحضر افتتاحة  عشر عمود اً من المرمر وٌعرف باسم

 األمٌر حسٌن كامل نائب اً عن الخدٌوي عباس كما بنى فً نفس العام قصر

السلطان حسٌن كامل وهو اآلن مقر مدرسة مصر الجدٌدة للبنات أما مكتبة مصر 

.الجدٌدة فقد كانت قصر اً لؤلمٌرة فلاير  

ومن أشهر النوادي الرٌاضٌة التً أنشئت فً مصر الجدٌدة نادي هلٌولٌدو ونادي 

مصر الجدٌدة من قبل ونادي الغابة ونادي  وكان مقابر(هلٌوبولٌس ثم نادي النصر 

 1776ألف نسمة ووصل فً  12كان عدد سكان مصر الجدٌدة  1722وفً  الشمس

2005ألف نسمة وبلغ فً أوائل  122إلى قرابة   

ألف نسمة بقلٌل 137إلى أقل من   

:اشهر المعالم الممٌزة فً مصر الجدٌدة   
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: صور من الدراسة المٌدانٌة   
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 تمٌزت الطابع المعماري المتمثل فً الواجهات :-

مثال شارع ابراهٌم اللقانً وشارع بغداد: منطقة البواكً  1  

مثال المنطقة الموازٌة لشارع ابراهٌم اللقانى: منطقة الفٌالت  2  

العمارات الشرقٌة بعد شارع بٌروت مثال: منطقه الواجهات المتصلة  3  

شارع الحجاز او شارع نادي الشمس الواجهات الحدٌثه مثال 4  

مثال شارع عمر بن الخطاب شارع ابو بكر الصدٌق: الواجهات المنفصلة  5  

1نمط الواجهات  2نمط الواجهات    

3نمط الواجهات   
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بعض العمائر على الطراز 
:و االسالمى  رومانسكً ال  
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وٌتضح الحفاظ على اغلب البواكى الموجودة فى طراز الشارع بخالف ظهور 

بعض واجهات المحالت الحدٌثة الطراز خلف هذه البواكى والتى تشوه من 

المعمارى لواجهات الشارع الطابع  

البواكً 

:التارٌخٌة   

الواجهات باٌقاع منتظم استخدام نمط البواكى فى  
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 الطرز المعمارٌة  الممٌزة :

 ٌوجد به عده طرز :-

الطراز الهندي 1  

-وهو الطراز السائد -الطراز الكالسٌكً  2  

الطراز االسالمً  3  

-:ملحوظه  

 المئاذن كانت تمٌز الوجهات وتستخدم كاسلوب لتزٌٌن 

 المبنً

 المتغٌرات التى طرأت على المنطقة :

رغم التغٌرات الكثٌرة التً طرأت على القاهرة خالل األعوام الثالثٌن األخٌرة، فإن 

الجدٌدة احتفظت برونقها وشموخها وطلتها  منطقة الكوربة بضاحٌة مصر

.االرستقراطٌة أمام الهجمة الشرسة للزمن على عقاراتها  

وٌقبل الكثٌرون على السكنى بالمنطقة لهدوئها وقربها من وسط العاصمة، إال أن 

أن طالتها حالة االنفالت األمنً واإلداري التً  المنطقة تشهد بوادر فقدان هوٌتها بعد

فٌه المنطقة  وفً الوقت الذي شهدت.ٌناٌر الماضً 25عانتها البالد فً أعقاب ثورة 

على مدار األعوام القلٌلة الماضٌة أعمال هدم للمبانً القدٌمة، خصوصا الفٌالت فً 

المنطقة، فإن هناك مسعى حكومٌا للحٌلولة دون هدم المزٌد من  الشوارع الجانبٌة من

.الطراز المعماري الفٌالت والمبانً ذات الطابع المتمٌز، وذلك للحفاظ على  

:بحٌث  اعندما ننظر على صور المنطقة قدٌما و حدٌثا ٌتضح الفارق بٌن زمان وحالٌ  

العمارات كلها ذات طراز معماري رائع وموحد, فكل من أراد البناء كان ٌدفع : قدٌما 

-تكالٌف التشٌٌد للشركة المسئولة    

   عن تعمٌر الحً لتقوم هً بالبناء وفق ا لتصمٌمات هندسٌة معٌنة حتى ٌكون هناك  

.طابع موحد للحً ٌحافظ على جماله     
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والبارون أمبان عندما حصل علً األرض وحسب اتفاقه مع الحكومة كان سعر الفدان 

أن ٌكون خمسة أسداس الحً مساحات خضراء  جنٌه ا واحدا ، وكان شرط الحكومة

 44ٌبٌع المتر ب  ومرافق، أما السدس الباقً فهو الذي تقام علٌه العمارات، وكان البارون

قرشا، ولتشجٌع المواطنٌن على السكن فً الضاحٌة الجدٌدة كانت الشركة تقوم بالبناء 

.سنة، لكن ذلك كان زمان 15علٌهم تكلفة البناء على  للمواطنٌن وتقسط  

حالٌا : نجد أن كل الطابع القدٌم ٌشوهه منظر واجهات المحال الحدٌثة والتً صممت دون 

أي مراعاة للجانب الفنً والجمالً للعمارات الموجودة بها لتبدو كؤنها نغمة نشاز وسط 

.سٌمفونٌة جمٌلة  

مصر الجدٌدة 

 قدٌما 

مصر الجدٌدة 
 حالٌا 
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 اهم المشكالت التً تواجه المنطقة االثرٌة فً مصر الجدٌدة : 
 

 التصورات المستقبلٌة للحفاظ على المنطقة : 
 

تعرض المبانً التارٌخٌة لؤلهمال وعدم الصٌانة   -  

تعرض بعض المبانً التارٌخٌة للهدم   -   

التعدي على الفٌالت االثرٌة باالدوار المخالفة  -  

التعدي على عناصر الواجهات والزخارف -  

استخدام عناصر معمارٌة فً المبانً الحدٌثة غٌر متالئمة مع الطابع العام  -  

 التارٌخً للمكان مما ٌإدي ال وجود قبح معماري

- التعدٌات على حرم الرصٌف والشارع  -  

اعادة ترمٌم الواجهات المتبقٌة غٌر -3

 مرممة والحفاظ علً صٌانتها دورٌا 

العمل على وضع قوانٌن اكثر حزما -1

من قبل الحكومة تجاه التعدٌات على 

الجهات والبناء المخالف على الفٌالت 

 والمبانً االثرٌة 

امكانٌة عمل متحف او عروض ضوء  -4

وصوت على المبانً التراثٌة الهامة تحكً 

 قصة تارٌخ وعبق  انشاء حً مصر الجدٌدة 

عمل محور رئٌسً للتنمٌة  تحوٌل  -2

شارع مثل شارع عثمان بن عفان الى 

شارع مشاة فقط  مع الحفاظ على خط 

 المترو ٌحتوي على انشطة اقتصاددٌة  

ضرورة وجود المشاركة الشعبٌة فً  -5

التنظٌم والمشاركة والمساعدة فً 

الترمٌم برأس المال وغٌرها لتنمٌة 

 المنطقة  
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:الخالصة  والتوصٌات   

إن الطابع المعمارى لمنطقة ما هو الكٌان الممٌز لها والمعرف جٌدا لها وهو ٌشمل 

المنطقة وهذا المجتمع والقٌم الثقافٌه والتارٌخٌه  كل الصفات المكتسبه والموروثة لهذه

واإلجتماعٌه له وهو اٌضا نتاج الظروف الخاصه بالمجتمع ، وٌجب أن ٌمتازهذا 

الطابع باإلستمرارٌة للصفات الممٌزه له والقٌم الخاصة به ألن ذلك هو الذى ٌجعل 

شخصٌته الممٌزة والطراز الخاص المعبر عن  إدراكها ككٌان واحد وٌعطى للمكان

و قد مر الشارع المصرى بالعدٌد من التغٌرات  .صفات الشعب وبٌئته ومتطلباته 

المفاهٌم  على مر العصور بسبب اسباب كثٌرة و لكن من أهم االسباب حالٌا طغٌان

الغربٌة بسبب االنفتاح الشدٌد و قد تكون هذة التغٌٌرات كلٌة او جزئٌة و من المإكد 

توزٌع االنشطة و كل هذا قد ٌوثر بشكل كبٌر على الطابع  اٌضا ان هناك تغٌٌرات فى

االعتبار فى تخطٌط  مما اوجب النظر الى اتباع هذا و أخذه فى عٌن. المعمارى 

المدٌنة فى والشارع المصرى للحفاظ على شخصٌة هذا الشارع وطابعه الخاص 

.التارٌخٌة ذات القٌمة االثرٌة وخاصة فى المناطق  

.وقد لوحظ فى االونة االخٌرة معاناة الشارع المصرى من الكثٌر من االهمال الى  

ان الشارع المصرى اصبح خلٌط من ما هو متؤثر بالعمارة التراثٌة و الذى قد  حٌثف

مشكلة و منه ما هو متؤثر بالعمارة الغربٌة و  ٌكون متؤثر بالشكل الخارجى فقط وهذة

جانب  التى تؤثر بها و قلدها بدون دراسة الى جانب تعدد و تداخل االستعماالت الى

.. .االهمال و التراخى ففقدت العمارة المصرٌة بٌن كل هذا هوٌتها و طابعها الممٌز   

و لقد تم الوصول الى ضرورة الحفاظ على هوٌة المناطق ذات القٌمة بسن قوانٌن  -

مخالفة او هدم اى مبانى ذات قٌمة و الوصول  صارمة من الدولة لمنع بناء اى مبانى

 الى ان الحل االمثل لهذة المناطق هى الحفاظ على هوٌتها و ضرورة زٌادة

.المسطحات الخضراء للمحاولة للرجوع الى الطابع العمرانى القدٌم   

راحة المستعملٌن و توفٌر الخدمات لهم و لكن ال ٌتداخل ذلك مع طابع المكان عن 

لمنع تكدس السٌارات و حدوث تشوٌه للمكان و  طرٌق عمل جراجات متعددة الطوابق

الضوضاء و  ٌجب تجمٌع المحالت التجارٌة فى مراكز تجارٌة منعا لالزدحام و

تداخل االستعماالت و تجمٌع محالت الطعام فى مكان واحد لمنع خروج فرش هذة 

الرصٌف و ٌحدث ضوضاء و ووجوب توفٌر الخدمات  المحالت لٌصل الى اخر

و قد تم الوصول الى انه لٌس من الضرورى  .للساكنٌن و الزائرٌن فى ان واحد 

 تحوٌل المنطقة لمزار سٌاحى مقفول فقط و لكن من الممكن ان تظل منطقة

  مفتوحة و لكن بشروط تحافظ على هوٌة المنطقة
24 


