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ملخ�ص:         
جتارب  علي  مبنيه  املنهجية  وهذه  م�سر،  يف  الرتاثية  للبيئات  امل�ستدام  الت�ثيق  لعمليات  منهجية  اإيجاد  اإيل  البحث  يهدف 
�سابقة - مل يتعر�ض لها البحث - جلهات من�ط بها عمليات اإداره الرتاث والبيئات الرتاثية مب�سر مثل املجل�ض االأعلي لالآثار 
واملركز الق�مي لت�ثيق الرتاث احل�ساري والطبيعي التابع ملكتبه االإ�سكندريه واجلهاز الق�مي للتن�سيق احل�ساري، وعلى جتميع 
خلربات علماء م�سر يف جمال الرتاث العمراين واملعماري وذلك من خالل ا�ستماره راأي مت ن�سرها علي ال�سادة روؤو�ساء اللجان 

الن�عيه حل�سر وت�ثيق املباين ذات القيمه يف حمافظات م�سر.
كما يهدف البحث اإيل التنبيه علي اأهمية عمليات الت�ثيق امل�ستدام كاآلية ال�ستثمار البيئات الرتاثية كمدخل من مداخل عمليات 
اإداره البيئات الرتاثية وذلك بعد التاأكيد علي مفه�م البيئات الرتاثية مبحت�اها العمراين واملعماري، وي�سل البحث اإيل منهجية 
واآلية تتيح عملية ا�ستدامة البيانات وجتددها من خالل م�سف�فه عالقات علي امل�ست�يني العمراين واملعماري ت�سم العديد من 
الدرا�سات العمرانيه الطبيعيه وغريالطبيعية وكذلك الدرا�سات املعماريه الطبيعية وغريالطبيعية ويتم تطبيق ذلك علي مدينه 
املن�س�رة كاأحد املدن التاريخيه القدميه يف دلتا م�سر با�ستخدام برنامج للحا�سب االآيل »الت�ثيق امل�ستدام للبيئات الرتاثية« 

والذي مت اإعداده من قبل الباحث لتطبيقه خ�سي�سا علي مدينة املن�س�رة كمثال للمدن امل�سرية . 
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1. اإ�سكالية البحث 
تعد اإ�سكالية ا�ستدامة البيئات الرتاثية، وا�ستثمارها من اأهم الق�سايا التي ت�اجه البيئات الرتاثية امل�سرية، وتعترب 
اأويل خط�ات هذه االإ�س���كالية هي عمليات ت�ثيق تلك البيئات، وهي عمليات تتطلب الت�ا�سل واال�ستدامة ووج�د الروؤي 

املختلفة نتيجة للتغريات التي حتدث يف تلك البيئات وما يحيطها نتيجة لع�امل الزمن والتغيري الب�سري. 
وق���د كان هن���اك العديد من االإجتهادات التي �س���بقت البح���ث والتي تعلقت بعملية ت�ثيق ال���رتاث والتي ت�قفت ومل 
يحدث لها ت�ا�س���ل وا�س���تدامة ل�ج�د العديد من امل�ساكل التي ت�اجهها - اإما ملحدودية هدف الت�ثيق والتعامل مع هذه 
العملية علي اأنها مرحلة منتهية لتحديد قرار ما )ا�ستاتيكية الت�ثيق(، اأو من نق�ض يف املعل�مات، و�سعف يف امليزانيات 
املتاحة لذلك، وبريوقراطية االإدارة، ووج�د ق�س�ر يف التن�سيق بني متخذي القرار- ، اإال اأنه تك�سف مع هذه املحاوالت 
ال�س���ابقه االحتياج اإيل اإ�س���افة مفه�م اال�س���تدامة كتطبيق عملي علي عمليات ت�ثيق البيئات الرتاثية التي من خاللها 
�س���تت�ايل العمليات املختلفة علي تلك البيئات الرتاثية �س����اء باحلفاظ اأو بالتط�ير اأو باال�ستثمار وه� ما يتطلبه ت�افر 

عمليات ا�ستدامة املعل�مات والبيانات اخلا�سة بذلك.
ولعله بعد القرار اجلمه�ري باإن�س���اء اجلهاز الق�مي للتن�س���يق احل�ساري يف م�سر يف عام 2001 كهيئة ق�مية تتبع 
وزارة الثقافة امل�س���رية، وبعد افتتاح هذا اجلهاز يف عام 2004 ،والذي كان من اأهم اأول�ياته حماية الرتاث امل�س���ري 
والعنا�س���ر املعمارية القدمية من خالل البيئة املحيطة بها مثل امل�س���ارات وال�س�ارع امل�ؤدية لها واملحاور الب�سرية التي 
تعظم كيفية م�س���اهدتها وحتديد احلرم الكايف ح�لها مبا ال ي�س���مح بالتاأثري عليها �س���لبا1 ، وذلك من خالل 27 جلنة 
ن�عية مبحافظات م�س���ر املختلفة2، اإال اأننا وحتي عام 2009 مل جند دورا فاعال ومل�م�س���ا للجهاز يف عمليات احلفاظ 
عل���ي البيئ���ات الرتاثية نتيجة لعدم ظه����ر الالئحة التنفيذية لقان�ن البناء امل�حد واملت�س���من جلزء خا�ض بالتن�س���يق 
احل�س���اري اإيل االآن، وكذلك لعدم و�س����ح الروؤي واال�سرتاتيجيات اخلا�س���ة باجلهاز علي املدي البعيد، ونتيجة لعدم 

وج�د اآليات فاعلة لعمليات ت�ثيق البيئات الرتاثية يف حد ذاته مبا يتيح معل�ماتية �ساملة لتلك البيئات الرتاثية. 

2. اأهداف البحث 
والهدف الرئي�سي من هذا البحث ه� ال��س�ل اإيل مقرتح منهجي للت�ثيق امل�ستدام للبيئات الرتاثية مب�سر، ميكن 
تطبيقه ومبرونة تام علي كل البيئات الرتاثية يف م�سر ب�سفة عامة، وب�سفة خا�سة مدينة املن�س�رة حمل الدرا�سة البحثية.

3. فر�سيات البحث 
ترتكز الدرا�س���ة علي فر�س���يات نظرية �س���ت�ؤثر ب�س�رة وا�س���حة يف ت�س���كيل منهجية البحث التي �سيعتمد عليها يف 
حتقي���ق هدفه الرئي�س���ي ومن ثم اأهدافه الفرعية، وذلك باختبارها لل��س����ل اإيل نتائج وت��س���يات يخرج بها البحث، 

وهذه الفر�سيات ميكن حتديدها يف : - 
الفر�سية الأوىل : ا�ستدامة ت�ثيق البيئات الرتاثية �سناعة واإدارة.

الفر�سية الثانيه: تط�ر التقنية ي�ؤثر علي ا�ستدامة عمليات ت�ثيق البيئات الرتاثية.

4. حمددات البحث 
تعد درا�س���ة املتاح من الق�انني والت�س���ريعات والنظم االإدارية والبيانات واملعل�مات املتاحة ووثيقة ال�س���لة بعمليات 
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ت�ثيق البيئات الرتاثية، وكذلك درا�سة املباين املن�س��ض عليها يف القان�ن 144 ل�سنه 2006 وهي التي مل تتح�ل بعد اإيل 
اآثار، من اأهم املحددات البحثية، يف حماولة �س���ياغة وبل�رة منهجية �س���املة حتقق مبداأ وهدف اال�ستدامة يف عمليات 
ت�ثي���ق البيئ���ات الرتاثية وم���ن ثم التكامل مع تلك اجلهات املعني���ة بعمليات الت�ثيق والتكامل م���ع براجمها يف عمليات 
الت�ثي���ق مبا يت�س���منه من مفاهيم واآليات واأ�س���اليب ومدخالت وخمرجات يف اإطار تقني حديث ي�س���مح با�س���تمرارية 

وا�ستدامة عمليات الت�ثيق للبيئات الرتاثية مب�سر.

5. منهجية البحث
وقد مت ذلك من خالل درا�سة بع�ض التعريفات والث�ابت يف عمليات الت�ثيق للبيئات الرتاثية وبيان مفه�م ا�ستدامة 
تلك البيئات وا�س���تثمارها كدرا�س���ة نظرية، ومن ثم عر�ض لربنامج »الت�ثيق امل�ستدام للبيئات الرتاثية« كاآلية للحفاظ 
علي تلك البيئات الرتاثية وا�س���تدامتها ومن ثم ا�س���تثمارها م�س���تقبال، مبا تتيحه تلك االآليات والتكن�ل�جيات احلديثة 
حاليا، ومبا ي�سمن ت�افر املعل�مات والبيانات اخلا�سة بعمليات ا�ستثمار البيئات الرتاثية م�ستقبال ، وقد مت تطبيق هذا 
الربنامج علي مدينة املن�س����رة كدرا�سة حاله لعر�ض اإمكانيات ومدي مالئمة الربنامج لالأفكار املتاحة حاليا واملعنية 

بعمليات الت�ثيق امل�ستدام للبيئات الرتاثية.

6. تعريف عمليات الت�ثيق 
قب���ل الب���دء يف عمليات ت�ثي���ق البيئات الرتاثية وو�س���ع منهجية للت�ثيق امل�س���تدام كان البد م���ن التعريف بعمليات 
الت�ثي���ق لغ�ي���ا)1(، حي���ث تختل���ف تعريفات عل���م الت�ثيق باختالف م���ا يتم ت�ثيق���ه فت�ثيق الرتاث خمتل���ف عن ت�ثيق 
املعل�م���ات والبيان���ات العادي���ه، ولعل اأهم واأف�س���ل تعريفات الت�ثيق ب�س���فه عامه ه� : اأن » الت�ثيق ه� علم ال�س���يطرة 
على املعل�مات«، حيث اأن هذا التعريف ينطبق على نظم الت�ثيق التقليدية القدميه، كما ي�ست�عب االجتاهات احلديثة 
لهذا العلم، فاملعل�مات ميكن اأن تت�س���من جميع اأ�س���كال حاويات املعل�مات بدءا من ال�ثيقة والكتاب وانتهاءا بال�س�رة 
والت�س���جيالت ال�س����تية والفيدي� والن�س��ض االإلكرتونية، كما اأن مفه�م ال�س���يطرة يت�سمن العمليات الفنية التقليدية 

كالتجميع واالختزان والفهر�سة والت�سنيف، كما يت�سمن االجتاهات احلديثة كمحركات البحث والفهر�سة االآلية3.

7. البيئات الرتاثية 
يتناول البحث مفه�م البيئات الرتاثية كم�سطلح ا�سطلح عليه وي�سمل النطاقات الرتاثية العمرانية بكل ما حتت�يه 
م���ن عنا�س���ر طبيعية وغري طبيعي���ة حتيط باملبني الرتاثي حيث يك�ن ن�اة مركزية لبيئة اأعم وا�س���مل يك�س���بها �س���فة 
الرتاثية بقدر قيمته واأهميتة الرتاثية، وت�سم العنا�سر الطبيعية كافة اأعلي باطن االأر�ض اأو داخلها: كامل�قع اجلغرايف 
ومظاه���ر ال�س���طح واملناخ والرتكي���ب اجلي�ل�جي واملياه اجل�فيه ....الخ، والعنا�س���ر الغري طبيعي���ة التي حتيط به من 
درا�سات لها عالقة بالعمران والن�احي االجتماعية والثقافية والبيئية .....الخ، حيث يك�ن هذا املفه�م وامل�سطلح ه� 

االأعم واالأ�سمل عند درا�سة تلك املباين الرتاثية .

)1(  ففي معجم املحيط : التَّْ�ِثيُق : م�س�.-: التق�ية والثبيت؛ ت�ثيق الّرباط. -: يف القان�ن ه� حترير العق�د ونح�ها بالطريقة ال�سرعية اأو القان�نية؛ ت�ثيق الدُّي�ن / فّن الت�ثيق يعني ت�سجيل 
ث، اأما يف معجم الغني : َتْ�ِثيٌق - ]و ث  املعل�مات ح�س���ب طرق علمية مّتفق عليها / مركز الت�ثيق / جملة الت�ثيق واملعل�مات. -: يف الفقه ه� احلكم على �س���خ�ض باأنه ثقة فيما يروي ويحدِّ

ق[. )م�ض. َوثََّق(. 1. “َتْ�ِثيُق امْلَْعُل�َماِت”: َت�ْسِجيُلَها يِف َبَطاِئَق. 2. “ِمَلفُّ التَّْ�ِثيِق” : ِمَلفُّ التَّْحِفيِظ. “امْلَْرَكُز الَ�َطِنيُّ ِللتَّْ�ِثيِق”.
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8. ا�ستثمار البيئات الرتاثية 
متثل البيئات الرتاثية م�ردا من اأهم امل�ارد االقت�س���ادية الهامة يف جمال ال�س���ياحه، والتي تعترب من اأهم الروافد 
االأ�سا�س���ية للم����ارد الق�مي���ة وتعترب التنمية ال�س���ياحية من اأهم املح���اور الرائدة يف جمال التنمية ال�س���املة ومن اأهم 
الدعام���ات يف اإط���ار التنمية امل�س���تدامة واال�س���تثمار ب�س���كله احلايل4، لذا فيجب عن���د ت�ثيق البيئ���ات الرتاثية بهدف 
ا�س���تثمارها، وج�د روؤي وا�سحه و�س���امله كامله لت�جيه عمليات الت�ثيق امل�ستدام لتلك البيئات الرتاثية نح� اال�ستفاده 
الق�س����ي م���ن املعل�مات والبيان���ات املتاحه، وذل���ك باإتاحة هذه البيان���ات واملعل�مات وكذلك الروؤي وال�س���يناري�هات 
اخلا�سه بالعمليات املختلفه التي متت علي تلك البيئات الرتاثية ال�سابقه واحلاليه وامل�ستقبليه لتحقيق اق�سي ا�ستفاده 

ممكنه من هذا الرتاث وا�ستثماره اال�ستثمار االأمثل.
وعلى الرغم مما متلكه م�س���ر من قرى ومباين تراثية متميزة وقابلة للتنمية، اإال اأن �س���عف ال�عي باأهميتها وعدم 

الرتكيز على تنميتها، اأدى اإىل عدم اال�ستفادة منها، وفقدها يف كثري من االأحيان.

9. امل�ساكل التي تتعر�ص لها البيئات الرتاثية 
 تتعر�ض البيئات الرتاثية للعديد من امل�سكالت التي ت�ؤثر عليها �سلبيا �س�اء علي �س�رتها الب�سرية اأو علي حالتها املادية 
اأو عليهما معا، واأيا كان ن�ع هذه امل�سكالت التي تتعر�ض لها البيئات الرتاثية اإال اأنها ت�ؤدي يف النهاية اإيل �سياع وتخريب 
وتدمري لتلك البيئات �س����اء علي املدي الق�س���ري اأو علي املدي البعيد وميكن تناول هذه امل�سكالت علي النح� التايل : -

9.1.  امل�ساكل الب�سريه

�س�رة رقم )1( : التعدي علي 
�سخ�سيه املبني باال�سافات 

الراأ�سيه 5.

�س�رة رقم )2( : التعامل مع 
ال�حدات علي اأنها منف�سله.

�س�رة رقم )3( : اإهمال اأعمال 
ال�سيانه الدوريه وال�سرف 

ال�سحي .

�س�رة رقم )4( : املكيفات 
والتكن�ل�جيات احلديثه واأثرها 

علي ال�اجهات الرتاثية

9.1.1. التعدي علي النمط املعماري للمباين بتغيري �سخ�سية املبني بالتمديدات اأو الإ�سافات �سواء الأفقية اأو 
الراأ�سية �سورة رقم )1(.

9.1.2.  اأ�ســـرار ناجتـــة عـــن �سوء ال�ستخدام اأو ال�ستخدام يف غري الوظيفة املالئمـــة للمبني اأو امل�سمم لها مما 
يوؤثر علي عنا�سره – خا�سة الداخلية - ويعر�سها للتلف .

9.1.3. االهتم���ام باملب���اين الرتاثية ك�حدات منف�س���لة عن االإطار العمراين املحيط بها مما ي�ؤثر علي ال�س����رة 
الب�سرية ويغري من �سخ�سية املبني كجزء من العمران املحيط �س�رة رقم )2( .
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9.1.4. اإهمال اأعمال ال�سيانة الدورية واأعمال ال�سيانة الطارئة والتي ت�ؤثر علي هيكل املبنى وواجهاته مع اأعطال 
ال�سرف ال�سحي الذي اأدي بدوره اإيل انعدام اال�ستخدام ملعظم هذه املباين �س�رة رقم )3(.

9.1.5. اإ�سافة امل�ستحدثات التكن�ل�جية دون مراعاة جماليات املبني كالتكييفات واالإعالنات ال�س�ئية �س�رة رقم )4(.

امل�ساكل البيئيه6:   .9.2
وهي مبثابه التاثريات البيئيه الطبيعيه التي تتعر�ض لها البيئات الرتاثية ومنها: 

- تذبذب من�س�ب املياه اجل�فيه ا�سفل اأ�سا�سات املباين وي�ؤدي اإيل حدوث هب�ط غري مت�ساوي للمباين .
- ت�س���رب ور�س���ح املياه خالل احل�ائط – والتي اأغلبها ح�ائط حامله من احلجر اأو الط�ب- نتيجه ارتفاع من�س����ب 
املياه اجل�فيه اأو لت�سرب مياه االأمطار من خالل االأ�سطح اأو تلف و�سالت ال�سرف والتغذيه وتاأثري ذلك علي املباين 

والبيئات الرتاثية . 
- الع�امل الطبيعيه الطارئه كالزالزل وال�س���ي�ل واالأعا�س���ري والتي ت�ؤدي اإيل تدمري تلك البيئات كلها اأو اأجزاء منها 

)مثل زالزل 1992 وما حدث لالآثار االإ�سالميه بعده( .
- االأتربه والغازات واالأبخره الناجته من ال�ر�ض ال�س���ناعيه ببع�ض تلك املناطق والتي تتجمع علي اأ�س���طح وواجهات 

تلك املباين الرتاثية.

امل�ساكل التنظيميه:   .9.3
علي الرغم من اإن�ساء اجلهاز الق�مي للتن�سيق احل�ساري كجهة من�ط بها عملية اإدارة الرتاث والبيئات الرتاثية اإال 
اأن عمليات اإداره البيئات الرتاثية تفتقد التنظيم، اإبتداءا من عمليات الت�ثيق لتلك البيئات وانتهاءا بعمليات ا�ستثمار 
هذه البيئات الرتاثية، كذلك عدم التن�سيق بني خمتلف اأجهزه الدوله املعنيه بهذه البيئات، كما اأن الهياكل التنظيميه 
بطبيعه احلال تق�م بالتاأثري �س���لبا اأو اإيجابا يف اإيجاد حل�ل فعليه للحفاظ علي البيئات الرتاثية، وغالبا ما تت�س���م تلك 
االأنظمه بالبريوقراطيه والتعقيد حيث تت�س���من جهات متعدده وتعقيدات بريوقراطيه ال ترق ال�ستيفاء احتياجات تلك 
البيئات الرتاثية ب�س�رة فاعله اأو ا�ستيفاء م�ستثمري القطاع اخلا�ض الذين من املمكن اأن يق�م�ا بعمليات ا�ستثمار لتلك 
البيئات الرتاثية مبا يحقق الفائده الق�س�ي لها، كما اأن للدوله دور هام كذلك يف قيامها بتاأجري بع�سًا من تلك املباين 
الرتاثية ال�ستخدامها يف بع�ض ال�ظائف االأخري دون النظر لن�عيه تلك ال�ظائف التي قد ال تن�سجم اأو ت�سر بتلك املباين . 

امل�ساكل القت�سادية:   .9.4
ملا كانت معظم هذه البيئات الرتاثية املعنيه بالدرا�س���ه تقع يف مراكز املدن، ونتيجة الرتفاع قيمة واأ�س���عار االأرا�سي 
املبن���ي عليها تلك املباين الرتاثية، ونتيجة ل�س���عف القيمه االإيجاريه لتلك املب���اين، فقد اأدي ذلك حلدوث تعديات من 
اأ�س���حاب املال وامل�س���الح والنف�ذ ال�سيا�س���يه الإزاله تلك املباين الرتاثية الإقامه م�س���روعات اأخري تتنا�سب مع ال��سع 

اجلديد لهذه املناطق دون النظر اإيل قيمتها الثقافية اأو التاريخية اأو املعن�ية. 
كذلك فاإن نق�ض التم�يل احلك�مي ال�ستثمار مثل تلك املباين الرتاثية ي�ؤدي اإيل تده�رها وتعر�سها مل�ساكل كثريه، 
كذلك تقل�ض دور الدوله لعدم وج�د اعتمادات ماليه اأو ميزانيات متاحه يف وج�د وزاره جديده معنيه باال�س���تثمار من 
املمكن اأن تطرح مثل تلك املباين والبيئات الرتاثية لال�س���تثمار واإيجاد مردود وعائد مادي ي�ؤكد علي مردودها الثقايف 
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واملعن�ي التاريخي لهذه املناطق والبيئات الرتاثية .
ونتيجة لهذه امل�ساكل واأخري عديدة مل يتطرق البحث اإيل �سردها كان التفكري يف عمليات ت�ثيق مت ب�سكل م�ستدام 
وديناميكي ملثل هذه املباين الرتاثية بحيث يتم ت�ثيقها ب�سكل دوري كل فرتة زمنية حمددة كاإجراء روتيني لت�ثيق حالة 
املبني اأو ب�سكل حدثي نتيجة حدوث اي حدث معني واأثر ذلك علي املبني مما ي�ؤدي ل�ج�د �س�رة كاملة و�ساملة للمبني 

الرتاثي اأو البيئة الرتاثية حمل الدرا�سة.

10. برنامج الت�ثيق امل�ستدام للبيئات الرتاثية7 

�سكل رقم )1( : ال�سفحه الرئي�سيه للربنامج املقرتح للت�ثيق 
امل�ستدام للبيئات الرتاثية. 

11.  اعتمــد برنامــج الت�ثيــق امل�ستدام للبيئــات الرتاثية �سكل رقــم )1( والذي اقرتحه 
البحث علي خم�سه ق�اعد اأ�سا�سيه :- 

1. �سرورة ت�سهيل عمليات اإدخال البيانات واملعل�مات واخلرائط وال�س�ر امل�ثقة . 
2. �سروره ت�سهيل عمليات ا�سرتجاع تلك البيانات واملعل�مات واخلرائط وال�س�ر املحف�ظه ب�سكل مب�سط .

3. �س���رورة التعامل مع املعطيات االأ�سا�س���يه للربنامج مبرونه تامه تتيح اإدخال البيانات املتاحه حاليا اأو التي �س���تتاح 
م�ستقبال ب�سكل �سريع .

4. اإمكانيه تط�ير الربنامج ب�سكل م�ستمر وي�سمن ذلك تط�ر التكن�ل�جيا ال�سريع .
5. اإمكانيه تط�ير البيانات واملعل�مات املدخله وامل�سرتجعه من الربنامج با�ستمرار ت�افر املعل�مات املتاحه .

11.1. مكونات برنامج التوثيق امل�ستدام للبيئات الرتاثية 
ي�سم الربنامج عدة ق�ائم رئي�سيه ميكن الدخ�ل اإليها بعد عمليه انزال الربنامج وحتميله علي اأي جهاز للحا�سب 
االآيل وبع���د ا�س���تعرا�ض املقدمه اخلا�س���ه بالربنامج وهي عباره عن فيلم ملده 7 دقائق ي�س���رح تط����ر العمران مبدينه 
املن�س����رة واأه���م املباين الرتاثية بها، ميك���ن الدخ�ل اإيل الربنامج من خالل اأربعه اختيارات اأ�سا�س���يه يف ال�س���فحه 

الرئي�سيه للربنامج وهي م��سحه ب�سكل رقم )2( كاالآتي :- 
اأ- ال��سع احلايل: وه� ما ميثل اإدخال وعر�ض وتعديل كافه البيانات واملعل�مات واخلرائط وال�س�ر التي تتعلق بت�ثيق 

حايل لل��سع الراهن للبيئات الرتاثية واملباين الرتاثية امل�ج�ده فيها .
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ب- ال��س���ع امل�س���تقبلي: وه� ما ميثل اإدخال وعر�ض وتعديل كافه البيانات واملعل�مات واخلرائط وال�س����ر التي تتعلق 
بت�ثيق م�ستقبلي لل��سع امل�ستقبلي املت�قع للبيئات الرتاثية واملباين الرتاثية امل�ج�ده فيها.

ج- خريط���ه املخاطر: وه� م���ا ميثل اإدخال وعر�ض وتعديل كاف���ه البيانات واملعل�مات واخلرائط وال�س����ر التي تتعلق 
بت�ثي���ق حايل اأو م�س���تقبلي للمخاط���ر التي من املمكن اأن تتعر�ض له���ا للبيئات الرتاثية واملب���اين الرتاثية امل�ج�دة 

فيها.

�سكل رقم )2( : االختيارات الثان�ية الثالثة املتاحة الأي و�سع من 
االختيارات االأربعه الرئي�سيه 

د- ال�سيناري� امل�ستقبلي: وه� ما ميثل اإدخال وعر�ض وتعديل لعدة �سيناري�هات خا�سه بكيفيه التعامل مع تلك البيئات 
الرتاثية واملباين امل�ج�ده بها. 

11.2. اآلية عمل برنامج التوثيق امل�ستدام للبيئات الرتاثية 
تعتمد اآليه عمل الربنامج علي 3 ق�ائم ثان�يه هي االإ�س���افه والعر����ض والتعديل للبيانات املتاحه واملت�فره وبالتايل 
فاإنه باإ�سافه بيانات ميكن عر�سها اأو تعديلها �س�اء يف ال��سع احلايل اأو امل�ستقبلي اأو يف خريطه املخاطر اأو ال�سيناري� 
امل�س���تقبلي، وفيما يلي مثال ل��سع حايل وه� من�ذج م�س���ابه الآليه عمل ال��سع امل�ستقبلي وخريطه املخاطر وال�سيناري� 

امل�ستقبلي ولكن مع اختالف البيانات واملعل�مات املدخله ح�سب احلاله . 

�سكل رقم )3(: ادخال البيانات املتعلقه بالدرا�سات العمرانية الطبيعية 

11.2.1. الإ�سافة 
بفتح �س���فحه اإ�سافه بيانات و�س���ع حايل اأو م�ستقبلي اأو خلريطه املخاطر اأو لل�س���ناري� امل�ستقبلي للبيئات الرتاثية 
ميك���ن اإدخ���ال البيان���ات واملعل�مات املتاحه الأي بيئ���ه تراثيه ومبني معماري ت�س���مه وذلك من خ���الل 3 ق�ائم داخليه 
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متثل الدرا�س���ات العمرانيه الطبيعيه �س���كل رقم )3(، والدرا�سات العمرانيه الغري طبيعيه �سكل رقم )4(، والدرا�سات 
املعماريه �سكل رقم )5( . 

�سكل رقم )5(: ادخال البيانات املتعلقة بالدرا�سات املعمارية �سكل رقم )4(: ادخال البيانات املتعلقة بالدرا�سات العمرانيه غري الطبيعية 

11.2.2.العر�ض 
بفتح �س���فحه عر�ض و�سع حايل ميكن ا�س���تعرا�ض كافه البيانات واملعل�مات املتاحه التي مت ادخالها �سابقا لل��سع 
احلايل اأو امل�ستقبلي اأو خلريطه املخاطر اأو لل�سيناري� امل�ستقبلي الأي بيئه تراثيه ومبني معماري ت�سمه وذلك من خالل 
3 ق�ائم داخليه متثل الدرا�سات العمرانيه الطبيعيه �سكل رقم )6(، والدرا�سات العمرانيه الغري طبيعيه، والدرا�سات 
املعماري���ه، والتي �س���بق اإدخالها يف النقطه ال�س���ابقه، ويتم ذلك من خالل البحث عن الك����د املعطي للبيئه الرتاثية اأو 

املبني اأو ا�سم املعماري اأو الطراز اأو ا�سم املالك اأو اال�ستخدام اأو ت�سجيل املبني �سكل رقم )7( . 

�سكل رقم )7(: اإمكانيه البحث عن املبني املدخل باأكرث من طريقة.�سكل رقم )6(: عر�ض البيانات املدخلة واخلا�سة بالدرا�سات العمرانية الطبيعية.

11.2.3. التعديل 
وذلك بفتح �سفحه تعديل ال��سع احلايل اأوامل�ستقبلي ميكن البحث عن املبني الذي مت ت�ثيقه �سابقا ب�ا�سطه الك�د 
املعطي للبيئه الرتاثية اأو املبني اأو ا�سم املعماري اأو الطراز اأو ا�سم املالك اأو اال�ستخدام اأو ت�سجيل املبني وبالتايل ميكن 

فتح �سفحه التعديل وتعديل البيانات املدخلة �سابقا ومن ثم حفظها مره اأخري .
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مدينه املن�س�رة   .12

12.1. الواقع العمراين ملدينه املن�سورة 
12.1.1. املوقع اجلغرافى

خريطة رقم )1( : م�قع املدينة بالن�سبة للمحافظة 
امل�سدر: اإ�سدار املحافظة - و�سف حمافظة الدقهلية باملعل�مات

يقع مركز املن�س����رة فى قلب حمافظة الدقهلية تقريبا خريطه رقم )1( ، وهذا امل�قع �س���هل عملية االإت�سال بينه 
وبني باقى املراكز االأخرى اإذ تربطه بها �سبكة من الطرق الربية والنهرية وال�سكك احلديدية، وتعترب اأكرب مدن املركز 

عا�سمة الدقهلية8، وتقع عند تقاطع دائره عر�ض 3،31 �سماال مع خط ط�ل 23،31 �سرقا.
12.1.2. موقع املدينة وحدودها وم�ساحتها

تق���ع مدينه املن�س����رة علي ال�س���فه ال�س���رقيه لنهر النيل فرع دمياط وه���� حدها الغربي، ومتثل ترعة املن�س����رية 
حدها ال�سرقي، وعلى ذلك فاإن مدينة املن�س�رة يحدها �سماال فرع دمياط، وجن�با زمام ناحية �سندوب، و�سرقا زمام 
ناحية جديلة وكفر البدما�ض، وغربا زمام ميت خمي�ض، وهي تبعد نح� 120 كم �سمال �سرق مدينه القاهره ويبلغ عدد 
�س���كانها 450 األف ن�س���مه9، وم�س���احتها ح�اىل27.3كم2حيث يبلغ ط�لها ح�اىل 5،6 كيل� مرت )من جديلة حتى قرية 
ميت بدرخمي�ض( من ال�سرق اإىل الغرب وعر�سها ح�اىل 4 كيل� مرت )تبداأ من نهر النيل اإىل �سندوب( من ال�سمال اإىل 
اجلن�ب10، وتنق�س���م مدينه املن�س�رة اإيل 12 �سياخه منها 7 �سياخات يف حي �سرق والذي تبلغ م�ساحت���ه 16.37 كم2، 

و5 �سياخات يف حي غرب والذي تبلغ م�ساحته 10.83 كم2 11. 
12.1.3. التطور التاريخي لعمران مدينه املن�سورة 

�سهد عمران مدينه املن�س�رة عدة تط�رات يف مراحل تاريخيه خمتلفه خريطه رقم )2(، من اأواخر القرن التا�سع ع�سر فى 
الفرتة من 1887م-حيث ظه�ر اأول خريطة م�ساحيه ملدينه املن�س�رة - وبعد مرور الن�سف  االأول من القرن الع�سرين حتي 
االآن، ومن خالل الدرا�سه التحليليه للنم� العمراين ملدينة املن�س�رة منذ عام 1887وحتى االآن يت�سح تاأثر مدينة املن�س�رة 
منذ الن�س���ف الثانى من القرن التا�سع ع�س���ر بالعمارة والتخطيط االوربى، وه� ما زال وا�سحا اإىل االآن �س�اء كان 
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ذلك من عمل امل�س���ريني اأو االجانب، فقد مت �س���ق ال�س���كة اجلديدة )�س���ارع ا�س���ماعيل( فى عهد اخلدي�ى ا�سماعيل 
خمرتقا الن�سيج الع�س�ى القدمي للمدينة العثمانية والتى يرجع تاريخ ان�ساءها للع�سر االي�بي، ومن االرجح اأنها منت 
ببطئ منذ ن�ساأتها وحتى ع�سر حممد على، وقد تبع ذلك تخطيط منطقة احل�سينية )جن�ب ال�سكة اجلديدة( ثم اإىل 
ال�س���رق منطقة املختلط ح�ل املحكمة املختلطة والتى كانت ق�س���ر ا�سماعيل با�س���ا حتيط بها احلدائق والب�ساتني كما 

جاء و�سفها فى اخلطط الت�فيقية لعلى مبارك وفى الرحلة اخلدي�ية12. 

خريطة رقم )2(: التط�ر العمراين ملدينه املن�س�رة منذ عام 1887 وحتي عام 2003. امل�سدر : الباحث

12.2. الواقع الجتماعي ملدينه املن�سورة  
زادت هجرة االأجانب وتعددت اجلاليات االأجنبية يف مدينة املن�س����رة الأ�س���باب خمتلفه اأهمها �سيطرة اال�ستعمار 
االأجنبي علي البالد منذ الن�سف الثاين من القرن 19 وحتي بعد قيام ث�رة ي�لي� 1952، وقد اتخذ بع�ض االأجانب املن�س�رة 
م�طنا لهم اإيل اأواخر ال�ستينات من القرن املا�سي، وت�جد حتي االآن بقايا لبع�ض العائالت االأجنبيه وبالذات من اجلالية 
الي�نانية، و قد اأثر وج�د االأجانب علي اأمناط احلياة يف املدينة واثراءها وبالذات من ناحية �سناعة البناء والعمران13، 
ويف حني تعددت اجلاليات االأجنبية نالحظ اختالف تعدادها ودرجة تاأثريها علي عمران املدينة، مثل اجلالية الي�نانية،  
والفرن�سية، واالإيطالية، والربيطانية، والبلجيكية، وال�س�ي�سرية، واالأمريكية 14،وراأي امل�ؤرخ�ن اأن املن�س�رة ظلت دائما 
حمتفظة بطابعها املحلي كما تفيد املق�لة:«اال�س���كندرية وب�ر�س���عيد مدن اأوربية بها م�س���ري�ن بينما املن�س�رة مدينة 
م�س���رية بها اأوربي�ن«15، وم���ن اأهم اجلاليات االجنبية التي ت�اجدت مبدينة املن�س����رة وا�س���هر اأعمالهم املعمارية:- 

اأهم االأعمال املعماريةاجلالية

�س�رة رقم )5(: املدر�سه الي�نانيه باملن�س�رة،اللغات التجريبيه 1- اجلالية الي�نانية.
حاليا–�ض اجلي�ض16 
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�س�رة رقم)6( ك�بري القطار 2- اجلالية الفرن�سية

�س�رة رقم)7( ق�سر حممد ال�سناوي17 3- اجلالية االيطالية

اأعمال التجارة يف منطقة ميت حدر4- اجلالية الربيطانية18 

�س�رة رقم)8( خط�ط ال�سكك احلديدية5- اجلالية البلجيكية 

املن�ساآت املتعلقه بال�سكه احلديد من حمطات وور�ض �سيانه.6- اجلالية ال�س�ي�سرية 
املدر�سة االمريكية باحل�سينية7- اجلالية االمريكية 

خريطه رقم )3( : خريطه ت��سح ت�زيع البيئات الرتاثية يف مدينه املن�س�رة  
امل�سدر الباحث 

الت�ثيق امل�ستدام للبيئات الرتاثية مبدينه املن�س�رة   .13
ترتكز املبانى ذات القيمة املعمارية والتاريخية فى املناطق التى ن�س���اأت وتط�رت منذ نهايات القرن التا�س���ع ع�س���ر 
والق���رن الع�س���رين، وت�س���كل ثروة بنائي���ة تتجاوز مئتي مبن���ى، ولقد متت عملي���ات ت�ثيق البيئات الرتاثي���ة - والتي مت 
اختيارها طبقا لت�سابهه ظروف ن�ساأتها وت�سابهه ن�سيجها العمراين و�سنه الن�ساأه-  كما ه� مبني يف خريطه رقم )3(، 

والتى ت��سح تلك البيئات الرتاثية االأربعه التي مت حتديدها كاالآتي :  - 
1. �سارع اجلمه�ريه )�سارع ف�ؤاد االول �سابقا(.

2. �سارع الث�ره )ال�سكه اجلديده وا�سماعيل �سابقا( .
3. �سارع فريده ح�سان )املختلط وفاروق(.

4. حي ت�ريل و�سارع اجلي�ض.
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ونتيج���ه ل�ج�د البيئات الرتاثية يف مدينه املن�س����رة ب�س���كل متج���اور، ونتيجه لعدم اخت���الف ظروفها اجلغرافيه 
والبيئيه اأمكن تثبيت عدة درا�س���ات عمرانيه طبيعيه وغري طبيعيه، مت اإ�س���افتها واإدخالها اإيل برنامج احلا�س���ب االآيل 
“ الت�ثيق امل�س���تدام للبيئات الرتاثية” ومن ثم فاإن املتغريات التي �س���تحدث �س���تك�ن يف املب���اين الرتاثية فقط نتيجه 

للظروف التي مت �سرحها �سابقا وبالتايل فاإنه اأمكن حتديد هذه الدرا�سات العمرانيه فيما يلي: 

13.1. الدرا�سات العمرانية 
13.1.1. التك�يد : مت عمل تك�يد خا�ض باملناطق الرتاثية �سكل رقم )8(، ي�سمل رقم املحافظه وه� )12( - رقم 
ثابت معطي من اجلهاز املركزي للتعداد واالإح�س���اء، ثم رقم املدينه وه� )1( نظرا لك�نها مدينه املن�س����رة عا�سمه 
حمافظه الدقهليه، رقم الق�س���م وه� )01( لق�س���م اأول مدينه املن�س����رة اأو )02( ق�س���م ثاين مدينه املن�س����رة، رقم 
النطاق الرتاثي وه� الرقم الذي ي�س���يفه البحث كك�د للبيئه الرتاثية - وقد حتت�ي البيئه الرتاثية علي عدة �س���ياخات 
داخله���ا نظ���را لكرب حجمها، اأوال حتت�ي يف حاله �س���غر حجمها– ثم رقم املبني الرتاث���ي يف البيئه الرتاثية، وبالتايل 
فلقد اأ�س���بح ل�س���ارع اجلمه�ريه وه� النطاق الرتاثي االأول رقم )01(، ومنطقه ال�س���كه اجلديده وهي النطاق الرتاثي 
الثاين الرقم )02(، و�سارع فريده ح�سان وميثل النطاق الرتاثي الثالث الرقم )03(، وحي ت�ريل و�سارع اجلي�ض وهما 
مبثابه النطاق الرتاثي الرابع الرقم )04(، وبالتايل ميكن متثيل مبني ق�سر ال�سناوي ب�سارع اجلمه�ريه يف ق�سم اأول 

مدينه املن�س�رة يف النطاق الرتاثي االأول كالتايل: - 

�سكل رقم )8( : طريقه تك�يد املبني

 13.1.2. الدرا�سات العمرانية الطبيعية 
اأ- املوقع اجلغرايف : �سكل رقم )9( ونظرا ل�سغر املناطق الرتاثية فلقد مت ح�سرها جميعا داخل مدينه املن�س�رة 

ككل بني التي تقع عند تقاطع دائره عر�ض 3،31 �سماال مع خط ط�ل 23،31 �سرقا 19.
-  وبالن�سبة للحدود اجلغرافية للنطاقات الرتاثية : 

نتيجه المتداد النطاق الرتاثي االأول وه� �سارع اجلمه�ريه ب�سكل �سريطي م�از لنهر النيل فاإن نهر النيل ميثل احلد 
ال�س���مايل لهذا النطاق، وميثل حي ت�ريل احلد الغربي له، كما متثل جامعه املن�س����رة احلد ال�سرقي لهذا النطاق، اأما 
احل���د اجلن�ب���ي فيختلف من م�قع الآخر نتيجه امتداد هذا النطاق واختالف حدوده، بينما ميثل �س���ارع الث�ره النطاق 

الرتاثي الثاين، و�سارع فريده ح�سان النطاق الرتاثي الثالث، و�سارع اجلي�ض وحى ت�ريل النطاق الرتاثي الرابع . 
 )GPS(  وبالن�سبة لربط النطاق باالإحداثيات العامليه : وهي حتتاج الآليات ونظم مثل نظم االحداثيات العامليه  -
ومب�س���اركه من مهند�س���ي امل�ساحه الع�س���كريه ميكن ت�فري تلك املعل�مه اخلا�س���ه بكل مبني لعدم ت�افرها اإال مب�افقه 

ر�سميه من هيئه امل�ساحه الع�سكريه.
ب -  مظاهر ال�سطح : �سكل رقم )10( تقع  مدينه املن�س�رة ف�ق رقعه �سهليه اإذ تنح�سر بني خطي كنت�ر 4 ، 5 ف�ق 
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م�ست�ي �سطح البحر، ويتميز �سطحها باأنه �سهل منب�سط لي�ض به اأي مظاهر ت�ساري�سيه �ساذه، واإن كانت االأجزاء ال�سماليه من 
املنطقه اأكرث ا�ست�اءا من االأجزاء اجلن�بيه، وبالتايل فاإن النطاقات الرتاثية االأربعه حمل الدرا�سه تقع علي �سطح م�ست�ي.

�سكل رقم )9( : امل�قع اجلغرايف للمبني الرتاثي 

�سكل رقم )10( : مظاهر ال�سطح والرتكيب اجلي�ل�جي امل�ؤثران علي املبني الرتاثي

�سكل رقم )11( : املناخ امل�ؤثر علي املبني الرتاثي

ت - املناخ: �سكل رقم )11( 
بالن�سبة للحرارة : يعد �سهر ي�لي� اأكرث �سه�ر العام حراره، بينما يعد �سهر يناير اأقلها حرارة، حيث ترتاوح درجة 
احلرارة الق�س�ي بني 4،19 درجه مئ�يه يف يناير، 34 درجه مئ�يه يف ي�لي�، بينما ترتاوح درجة احلرارة الدنيا بني7،6 
درجة مئ�يه يف يناير و 2،20 يف ي�لي� وت�ؤثر التفاوتات احلراريه علي �س���بكه ال�س����ارع واملباين ب�س���كل كبري حيث اأنه ال 

ت�ستطيع اأ�سطح بع�سها مقاومه تغريات درجه احلرارة اأثناء االختالفات الف�سلية.
حيث ينجم عنها متدد وتقل�ض للطبقه ال�سطحيه لل�اجهات وي�ؤدي ذلك اإيل ت�سققها وبالتايل فاإنها حتتاج ل�سيانه م�ستمره. 
بالن�سبـــة للريـــاح20: ومن قراءات وحتليالت حمطه اأر�س���اد املن�س����رة ملت��س���ط الرياح مل���دة 60 عام يف الفرته من 
1945 وحتي 2006 يتبني ارتفاع مت��سط �سرعه الرياح باملدينه اإيل 1،13 كم/�ساعه يف مار�ض، 9،12 كم/�ساعه اأبريل، 
مما يرتتب عليه انخفا�ض �س���رعه الرياح خالل ال�س���يف وزيادتها يف ف�س���ل ال�س���تاء وه� ما قد ي�ؤدي لالآثار ال�س���لبيه 

لع�ادم االأبخره الناجته من م�سنع ال�سماد علي واجهات املباين الرتاثية يف مناطق ت�ريل واملختلط. 
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- معدلت الأمطار : ومن قراءات وحتليالت الهيئه العامه لالأر�ساد اجل�يه، املعدالت املناخيه ملحطه اأر�ساد املن�س�رة 
للفرته املناخيه يف عام 2006، يتبني اأن معدالت االأمطار3،51 مم ي�سقط غالبها يف الفرته من دي�سمرب اإيل مار�ض  ولقله 
كميات االأمطار واجتاه الرياح فاإن ذلك ال ي�ؤثر ب�سكل كبري علي واجهات املباين الرتاثية يف النطاقات الرتاثية االأربعه، 
وعلي الرغم من قله تلك الكميات اإال اأنها ت�ؤثر علي من�س����ب املياه ال�س���طحيه ونظرا لعدم وج�د و�سائل لت�سريف مياه 
االأمطار ب�سكل جيد يف املباين وال�س�ارع فاإن ذلك ي�ؤثر علي املباين الرتاثية وخا�سه مع قدمها وعدم �سيانتها ب�سكل م�ستمر. 

)setondnE(  قطاع الرتبه والطبقات املختلفه املفرت�ض ت�اجدها : )سكل رقم )12�

ث- الرتكيب اجليولوجي21: �سكل رقم )12( ي�سل �سمك تر�سيبات دلتا نهر النيل اإيل 3،3 مرت وي�جد اأ�سفلها الرت�سيبات 
البحريه من الرمال اخل�س���نه وتتميز بل�نها االأ�سفر الفاحت، وحتت�ي يف بع�ض امل�اقع علي طبقات من الرمال الناعمه.

ج- املياة اجل�فية : �سكل رقم)13( يتك�ن اخلزان اجل�يف من ر�س�بيات نهر النيل، وامل�سدر الرئي�سي للمياه اجل�فيه 
يف املدينه ه� املياه املت�سربه من نهر النيل واملياه املت�سربه من مياه الري وال�سرف باالأرا�سي الزراعيه، ونتيجه حلركه 
املي���اه اجل�في���ه اإيل ال�س���مال تتداخل مياه البحر املت��س���ط داخل اخل���زان اجل�يف، ويرتتب علي ذل���ك اأن مل�حه املياه 
اجل�فيه ترتاوح بني 10000جزء يف امللي�ن وت�سل اإيل4000 جزء يف امللي�ن يف �سمال املحافظه ككل ويرتاوح من�س�بها 
ح�ايل4 مرت ف�ق �س���طح البحر يف جن�ب املحافظه حتي ت�س���ل اإيل من�س����ب �س���فر يف اجلزء ال�سمايل من املحافظه. 

�سكل رقم )13(: اأثر املياة اجل�فية علي املبني الرتاثي

ح- امل�س���طحات املائية : �س���كل رقم)14( يحد مدينه املن�س����رة جمم�عه من املجاري املائيه مثل نهر النيل الذي 
يعترب حدا �س���ماليا طبيعيا ق�يا للنطاق الرتاثي االأول يف املحاور الرئي�س���يه االأربعه التي مت حتديدها وه� حم�ر �س���ارع 
اجلمه�ريه )�س���ارع البحر و�س���ارع ف�ؤاد االول �س���ابقا(، وقد ت�ؤثر عمليات البخر التي حتدث علي واجهات تلك املباين، 

وجمري البحر ال�سغري الذي مت ردمه واأ�سبح �سارع اجلي�ض )املح�ر الرتاثي الرابع من حماور الباحث(. 
خ - م�س���ادر التل����ث الطبيعي: ك�س���فت اآخر االإح�س���ائيات الدقيقه لهيئه البيئه عن ارتف���اع معدالت التل�ث بثاين 
اأك�سيد الكربيت عن املعدل العاملي بن�سبه 215% )60/129(، واإجمايل اجل�سيمات العالقه 332 % ) 90/299(، ون�سبه 

الدخان 3،138 % )60/83(، وه� ما يعني ارتفاع ن�سب املل�ثات يف مدينه املن�س�رة22. 
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�سكل رقم )14(: امل�سطحات املائيه ومظاهر التل�ث امل�ؤثران علي املبني الرتاثي

ذ- مورفوجلية التكوين الطبيعي : تعترب مدينه املن�س�رة من مدن دلتا نهر النيل و�ساأنها �ساأن مدن الدلتا يف التك�ين 
وقد تك�نت املدينه نتيجه للرت�سيبات البحريه والنهريه التي �ساهمت ب�سكل كبري يف ت�سكيل ومن� العمران بال�سكل احلايل . 
ر- الزلزل : مت ح�ساب عجله الت�سارع الراأ�سيه الزلزاليه النا�سئه عن الزالزل التي مت ر�سدها منذ عام 1903 حتي 
عام 1992 والتي وقعت يف اإطار دائره ن�س���ف قطرها 300 كم من �سل�س���له من امل�اقع تقع علي �سبكه منظمه بني خطي 
عر�ض 5،30 – 5،31 درجه �سماال بق�ه 2،0 درجه ، ومن خطي ط�ل16،31 – 16،32 درجه �سرقا وبق�ه 2،0 وقد بلغت 
اأق�س���ي قيمه لعجلة الت�سارع الراأ�س���يه الزلزاليه يف املنطقه 981،32 �سم/ث2)جال( اي ما ي�ساوي 37،3 % من عجله 
التثاقليه االأر�سيه، وقد ن�ساأت عن حدث ي�م 6 ن�فمرب 1938 ال�ساعه 15:36:26 وق�ته 5،4 ريخرت وعمقه 40 كم ، ويقع 

مركزه عند خط عر�ض 5،30 درجه �سماال وخط ط�ل 6،31 درجه �سرقا. 
13.1.3. الدرا�سات العمرانية غري الطبيعية  

مت عمل درا�س���ات متكامله يف عام 2007 من قبل الهيئه العامه للتخطيط العمراين23 ،�س���ملت الدرا�سات العمرانية 
املتكاملة ملدينة املن�س����رة، والدرا�س���ه مازالت قيد العمل حتي �س���هر يناير من عام 2009، اإال اأنه قد مت احل�س�ل علي 
بع�ض من هذه الدرا�سات التي يت�سح منها، وج�د درا�سات حاليه وم�ستقبليه تتم من اأجل عمل تخطيط عمراين ملدينه 
املن�س����رة ومن ال�س���روري تكامل هذه اجله�د مع بع�سها البع�ض لتحقق اال�ستفاده الق�س�ي من املنهجية التي و�سعها 
البحث لعمليات الت�ثيق امل�ستدام للبيئات الرتاثية، وقد مت عمل اإ�سافه هذه البيانات التي اأتيحت للبحث وذلك للتاأكيد 
علي دور واأهميه تلك املنهجية التي يقدمها البحث وتطبيقها علي خمتلف مدينه املن�س�رة، وقد مت ح�سر بع�ض املباين 
الرتاثية التايل ذكرها �س���من م�س���روع ت�ثيق الرتاث املعماري ملدينه املن�س�رة24، وذلك لدالله تكامل امل�سروعات التي 
تتم بني اجلهات املختلفه املعنيه بالرتاث امل�سري، وفيما يلي درا�سات ا�ستعماالت االأرا�سي خريطة رقم)4(، ودرا�سه 
ح���االت املب���اين خريطة رقم)5(، ودرا�س���ه ارتفاعات املباين خريطة رق���م)6(، ون�عيه وماده اإن�س���اء املباين خريطة 

رقم)7(، يف مدينه املن�س�رة والتي متت عام 2007)2(، م��سحا عليها نطاقات الدرا�سه االأربعه ال�سابق ذكره.

13.2. الدرا�سات املعمارية 
وهي الدرا�سات اخلا�سه بامل�قع وباملبني الرتاثي وبتن�سيق امل�قع الرتاثي حيث مت ت�ثيق مبني تراثي واحد فقط وه� 
ق�سر ال�سناوي ب�ا�سطه برنامج احلا�سب االآيل “ الت�ثيق امل�ستدام للبيئات الرتاثية  ”ومن ثم متت اإ�سافه كل البيانات 

املعماريه املتاحه املتعلقه بهذا الق�سركما يلي : - 
وقد مت اال�س���تعانه بهذه الدرا�س���ات يف برنامج » الت�ثيق امل�ستدام للبيئات الرتاثية مثال ذلك �سكل رقم )15( يبني 

درا�سه ا�ستعماالت االأرا�سي باملدينة.
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خريطه رقم )4(: ت��سح ا�ستعماالت اأرا�سي مدينه املن�س�رة يف 2007 .
امل�سدر : الهيئه العامه للتخطيط العمراين 

خريطه رقم )5(: ت��سح حاالت املباين مدينه املن�س�رة يف 2007 .
امل�سدر : الهيئه العامه للتخطيط العمراين

خريطه رقم )6(: ت��سح ارتفاعات املباين مدينه املن�س�رة يف 2007.
امل�سدر : الهيئه العامه للتخطيط العمراين 

خريطه رقم )7(: ت��سح ماده اإن�ساء املباين مدينه املن�س�رة يف 2007.
امل�سدر : الهيئه العامه للتخطيط العمراين 

13.2.1. البيانات الأ�سا�سية: 
وهي ت�سمل ا�سم املعماري والطراز املعماري وتاريخ االإن�ساء واال�ستخدام واملالك احلايل واملالك ال�سابق ونظام البناء 
وت�س���جيل املبني علي قائمه االآثار من عدمه وامل�س���احه االأ�سليه وامل�ساحه احلاليه باال�س���افه اإيل ال�س�ر الف�ت�غرافيه 

املتاحه �سكل رقم )16( . 
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�سكل رقم )15(: درا�ض ا�ستعماالت اأرا�سي مدين املن�س�رة .

�سكل رقم )16( : البيانات االأ�سا�سيه لق�سر ال�سناوي .

13.2.2. العنا�سر اخلا�سة باملوقع الرتاثي: 
وهي ت�سمل ك�د امل�قع والعن�ان احلايل وال�سابق واملتعارف عليه وتاريخ عمليه الت�ثيق ال�سابقه وتاريخ عمليه الت�ثيق 

احلاليه وخرائط اأو �س�ر خل�سائ�ض امل�قع والر�س�مات الهند�سيه املتاحه مثل خرائط 1: 500 �سكل رقم )17( . 
13.2.3. عنا�سر خا�سة باخل�سائ�ض غري الطبيعية للموقع الرتاثي: 

وهي ت�سمل ن�ع املبني و�سكله وعالقه املبني باالأر�ض وباجل�ار وا�ستعماالت املبني وعدد اأدواره وحالته وامل�ساحه االجماليه 
ومدخله واملمرات اجلانبيه باال�س���افه اإيل الرفع امل�س���احي للمبني اإن وجد كم�س���اقط اأفقيه وواجهات �سكل رقم )18(

13.2.4. عنا�سر خا�سه باخل�سائ�ض بتن�سيق املوقع الرتاثي :
وهي ت�س���مل املمرات ون�عها وعر�سها وماده اإن�سائها ومنا�سيبها والنباتات امل�ج�ده ون�عها وامل�سطحات اخل�سراء 

ون�عها وامل�سطحات املائيه كالن�افري وت�سميمها واملن�ساآت اخلفيفه ون�عها وت�سميمها �سكل رقم )19(. 
13.2.5.عنا�سر خا�سه بالدرا�سات الجتماعيه لقاطني املبني الرتاثي: 

وهي ت�س���مل عدد قاطني املبني واأن�اعهم ومت��س���ط ال�سن ودخل االأ�س���ره املقيمه ون�ع الن�ساط االإقت�سادي ون�عيه 
التعليم ومراحله واإمكانيه ال�سراكه يف تط�ير املبني واأعداد من ميكنهم �سكل رقم )20( . 

كما ميكن اإ�س���افه اأيه بيانات الحقه للمبني م�ستقبال وبالتايل ميكن عمل ت�ثيق اآخر للمبني كل فرته زمنيه وب�سكل 
دوري اأو عندي حدوث اأي تغيري حدثي طارئ ميكن اأن يحدث للمبني وه� ما يتيحه الربنامج بحيث ميكن اإ�سافه اأكرث 

من ت�ثيق للمبني ال�احد وت�سجيله علي فرتات متباعده . 
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�سكل رقم )17( : عنا�سر خا�سه مب�قع ق�سر 
ال�سناوي .

�سكل رقم )18( : عنا�سر خا�سه باخل�سائ�ض الغري طبيعيه مب�قع 
ق�سر ال�سناوي .

�سكل رقم )19( : عنا�سر خا�سه بتن�سيق مب�قع 
ق�سر ال�سناوي .

كم���ا ميك���ن من خالل ه���ذا الربنامج ت�فري كما هائال م���ن البيانات واملعل�مات عن تلك البيئ���ات واملباين الرتاثية 
الغري م�ستثمره يف مدينه املن�س�رة ال�ستثمارها ولال�ستفاده من هذا املخزون والر�سيد من الرثوه العمرانيه واملعماريه 
الثقافيه، وبالتايل فاإن مع ا�س���تدامة عمليات ت�ثيق هذه البيئات الرتاثية يف فرتات زمنيه متالحقه ومتعاقبه م�س���تمره 
بحيث يتم ت�ثيقها ب�س���كل دوري اأو ب�س���كل ا�س���تثنائي عند حدوث اأي تغيري حدثي طارئ نتيجه للظروف املختلفه التي 
تتعر����ض له���ا تلك البيئات واملباين الرتاثية مما ي�س���من وج�د كما من املعل�مات والبيانات املتجدده واملجدوله ب�س���كل 
تكن�ل�جي ورقمي ت�سهل من �سرعه ادخال وا�سرتجاع هذه املعل�مات والبيانات التي مت ت�ثيق ها عن تلك البيئات الرتاثية . 
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�سكل رقم )20( : عنا�سر خا�سه بالدرا�سات 
االجتماعيه ل�سكان الق�سر.

13.2.6. عنا�سر خا�سة بالعنا�سر الإن�سائيه للمبني الرتاثي : 
وهي تشمل نوع اإلنشاء وحالته والرسومات اإلنشائيه إن وجدت والتفاصيل اإلنشائيه من صور ورسومات شكل رقم)21(. 

�سكل رقم )21( : عنا�سر خا�سه بالعنا�سر االإن�سائيه لق�سر ال�سناوي .

وجتب اال�ساره اإيل اأنه يجب و�سع اآليات و�س�ابط ل�سمان تعميم هذه املنهجية وتنفيذها ب�سكل م�ستمر وا�ستداماتها 
مهما اختلفت الظروف ال�سيا�س���يه اأو االإداريه اأو االقت�ساديه للجهات امل�س�ؤوله عن التعامل مع هذه البيئات الرتاثية اأو 
بحدوث اأي تغري قد يطراأ علي تلك البيئات الرتاثية وذلك ل�سمان امل�ساهمه لدي متخذي القرار عند ا�ستثمار تلك البيئات 
الرتاثية اأو جمرد االإبقاء علي هذه املعل�مات والبيانات كذاكره رقميه ي�سهل التعامل معها للباحثني واالأجيال القادمة. 

14. النتائج البحثية
ت�سمنت الدرا�سة البحثية الت��سل اإيل �سياغة منهجية للت�ثيق امل�ستدام للبيئات الرتاثية مب�سر، حيث اأكد البحث 
عل���ي مفه�م ا�س���تدامة و�س���م�لية ومالئمة عمليات الت�ثيق للبيئ���ات الرتاثية املختلفة بهدف ر�س���د وقيا�ض مردود تلك 
العمليات من منظ�ر اأ�س���مل يت�س���من ا�س���تدامة عمليات ت�ثيق البيئات الرتاثية ب�س���كل زمني )كل فرته معينه ت�س���من 

جتديد املعل�مات والبيانات امل�ثقة(، اأو ب�سكل مرتبط باأحداث معينة )عند وق�ع حدث معني( اأو باالأثنني معا. 
وقد قدم البحث طرحا عمليا بربنامج للحا�س���ب االآيل ل�س���ياغة عملية وتطبيقية ملنهجية الت�ثيق امل�ستدام للبيئات 
الرتاثية اأمكن تنفيذها ب�سكل تقني مكن من تي�سيري عمليات اإدخال وا�سرتجاع معل�مات وبيانات متعلقة بتلك البيئات 
الرتاثي���ة ومعرف���ه كافة البيانات املرتبطة بها �س����اء طبيعية اأو غري طبيعية، ولقد اقرتحت الدرا�س���ة البحثية من�ذجا 
لت�ثيق مدخالت وخمرجات املنهجية املقرتحة لعنا�سر عمليات الت�ثيق امل�ستدام للبيئات الرتاثية والذي مت طرحه علي 
املتخ�س�سني - يف مرحله من مراحل البحث - الذين اأكدوا علي اأهميتة يف �سبيل ال��س�ل اإيل انت�ساره وتعميمه كمنهج 

ومن�ذج اإ�سرت�سادي عند ت�ثيق البيئات الرتاثية، كما مت اختباره عمليا علي البيئات الرتاثية يف مدينه املن�س�رة. 
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15. الت��سيات العامة 
• م���ن ال�س���روري التعام���ل م���ع املب���اين الرتاثي���ة اأو املب���اين ذات القيم���ه عل���ي اأنها حمت�ي عم���راين اأكرب واأ�س���مل 
واأع���م م���ن جم���رد ك�نه���ا مبن���ي تراث���ي اأو ذا قيم���ه فق���ط، والب���د م���ن تر�س���يخ وتاأكي���د ه���ذا املفه����م للباحثني 
والدار�س���ني وامل�س����ؤوليني ع���ن عملي���ات اإداره ال���رتاث مب�س���روالعامل العرب���ي بحي���ث يك����ن التعام���ل م���ع ه���ذه 
املب���اين عل���ي اأنه���ا بيئ���ات تراثي���ه ذات حمت����ي عم���راين ي�س���م مبن���ي تراث���ي اأو ذا قيم���ه يج���ب التعام���ل مع���ه 
اأو املحت����ي العم���راين . البيئ���ه  تل���ك  – ثقافي���ه وتراثي���ه واجتماعي���ه وا�س���تثماريه - داخ���ل  ن����اه  اأن���ه  عل���ي 
• م���ن ال�س���روري وج����د جهة ق�مي���ة اعتبارية تك����ن تبعيتها املاليه م���ن خ���الل وزاره اال�ستثمارامل�س���رية وتبعيتها 
الفني���ه م���ن خ���الل املجل����ض االأعل���ي لالآثار وه���ذه اجله���ه اأو الهيئ���ه الق�ميه معني���ه ب���اإداره البيئ���ات الرتاثية يف 
م�س���ر وت�س���ع ال�سيا�س���ات العامه لعمليات ا�س���تثمار البيئ���ات الرتاثية، وحتي اإن�س���اء هذه اجله���ه االإعتباريه فمن 
ال�س���روري حت�س���ني الهي���كل التنظيم���ي للجه���ات امل�س���رفه علي ه���ذه البيئ���ات الرتاثية ال�س���تيعاب هذه النه�س���ه 
التكن�ل�جي���ه واالأف���كار اجلدي���ده يف هذا املجال، فالي�ج���د باملجل�ض االأعل���ي لالآثار حت���ي االآن اإداره معينه بعمليه 
ت�ثي���ق البيئ���ات الرتاثي���ة، ومل تق���دم حتي االآن عمليات ح�س���ر وت�ثي���ق املباين الرتاثي���ة واملب���اين ذات القيمه يف 
اجلهاز الق�مي للتن�س���يق احل�س���اري اجلديد، ب�س���بب امل�س���اكل العديده التي ت�اجه روؤو�س���اء اللجان من م�س���اكل 
اإداري���ه وع���دم تع���اون ال�س���اده املحافظ���ني وكذل���ك التدخ���الت امل�س���تمره من اأ�س���حاب روؤو����ض االأم����ال والنف�ذ 
له���دم ه���ذه املب���اين الرتاثية لتحقيق اأكرب فائ���ده ماليه لهم بغ�ض النظ���ر عن قيمه واهميه تل���ك املباين الرتاثية . 
• تر�س���يخ عالقة تنظيمية بني ال�س���ياحة والرتاث بحيث يتم حت�س���ني االثنني معا حتي ال تك�ن ال�س���ياحة علي ح�س���اب 
ت�س����يه تلك البيئات الرتاثية مثال ذلك ق�س���ر احلمرا يف اأ�س���بانيا ،  فهناك اأوقات حمدده للزياره �س���باحا وم�ساء 

وبعدد معني يف كل وقت حتي الي�دي االزدحام ال�سديد ايل تخريب اأو دمار اأو عدم �سيانه دوريه للق�سر .
• البد من اإيجاد اآلية ملالحقة ركب التط�ر التكن�ل�جي الذي يتيح بناء �سجالت ق�مية �ساملة لكل البيئات الرتاثية مب�سر 
فالبد من اإعداد ق�اعد بيانات متكاملة مرنة متكن من اإ�سافة اأو احل�س�ل علي البيانات يف اأي وقت وب�سفافية تامة. 
• التاأكي���د عل���ي وظيفة النطاق الرتاثي اإن وجدت مثل ال�ظيفة التجارية الهامة يف �س���ارع الث�رة )ال�س���كة اجلديدة( 
وذلك بتح�يل بع�ض املباين الغري اآهلة لل�س���كن يف نهايه ال�س���ارع من ناحيه ميدان املحطه كفنادق اأو م�الت جتاريه 

ب�سكل حديث دون امل�سا�ض باملبني كرتاث معماري ذا قيمة حي�ية باملدينة.
• �سروره احلر�ض علي ايجاد �سبكة اأو عملية ات�سال مع الهيئات الدولية املعنية باحلفاظ علي الرتاث لال�ستفادة من 

اخلربات الدولية يف هذا املجال مثل الي�ن�سك� خا�سه مركز الرتاث العاملي الذي ه� جزء من الي�ن�سك�.
• من ال�س���روري ت��س���يح اال�س���رتاتيجيات والروؤي واالأهداف التي من املمكن اأن ت�جد فر�ض وبدائل لال�س���تثمار يف 
املحافظات التي ال ي�جد بها فر�ض حالية لال�ستثمار والتنبية علي ال�سادة املحافظني باأنه من اأهم هذه الفر�ض هي 

فر�ض ا�ستثمار البيئات الرتاثية كمداخل ا�ستثمارية يف تلك املحافظات .
• م���ن ال�س���روري و�س���ع برامج لتحدي���د االأول�يات واال�س���رتاتيجيات واالأهداف لعملي���ات الت�ثيق، وه���ذه االأول�يات 
واال�س���رتاتيجيات واالأهداف تتجدد ب�س���كل م�س���تمر وب�س���كل دوري وفقا خلطط ا�س���تثمارية لهذه البيئات الرتاثية 
وبالتايل فاإن عمليات الت�ثيق امل�ستدام التي يتم ا�ستحداثها تبعا لهذه االأول�يات واال�سرتاتيجيات واالأهداف ت�سمن 

ب�سكل كبري ا�ستمرارية تدفق املعل�مات املتاحة واملتجددة با�ستمرار مما ي�ؤدي الأف�سل النتائج.
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• �سروره الدع�ة باإعادة ت�ظيف اأحد املباين الرتاثية ب�سكل ي�سمن ا�ستمرارية ال�ظيفة ال�سكنية مع االنتفاع املادي، 
فم���ن املمك���ن حت�ي���ل اإحدي هذه املباين املهج����رة اأو املهدمة وعمل اإع���ادة تاأهيل لها وحت�يلها كفندق مثل ق�س���ر 
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Abstract
This study aims to ascertain the concept of sustainability within urban and architectural 
Heritage Documentation operations in Egypt, and explore potentials to fulfill these 
needs. The research is divided into two parts; the first, demonstrates the theoretical 
study, and the second part the practical implementation of the study.
The Main research goal is: An attempt to reach to a proposal for Sustainability in urban 
and architectural Heritage Documentation operations in Egypt.
The Research contribution was a new electronic program “A Sustainable Documentation 
of Urban Heritage sites” and it applied in Mansoura City (Mansoura Urban and 
Architectural Heritage during 19th century).




