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ملخ�ض
يعت���رب احلف���اظ عل���ي امل�س���ادر الرتاثية الثقافي���ة اأم���رًا يف غاية االأهمي���ة ، الأنها متث���ل ذاكرة االأمم مل���ا بها من قي���م ثقافية 
وتاريخي���ة ، واملب���اين ذات القيم���ة التاريخي���ة متث���ل ج���زء م���ن املمتل���كات الثقافي���ة الثابت���ة يف احل�س���ارات وحياة ال�س���ع�ب 
، وم���ع تط����ر مفه����م احلف���اظ عل���ي املب���اين ذات القيم���ة الرتاثي���ة لي�س���مل النط���اق العم���راين املحي���ط وال�س���كان اأ�س���بح 
م���ن االأهمي���ة درا�س���ة جت���ارب تط�ي���ر املناط���ق التاريخي���ة خا�س���ة الت���ي يت�س���ف �س���كان�ها بالدخ���ل املنخف����ض واأعتم���دت 
برام���ج ه���ذة التج���ارب عل���ي اإع���ادة الت����ازن ب���ني القيم���ة التاريخي���ة الهام���ة للم���كان ومتطلب���ات التنمي���ة امل�س���تدامة.
 تتناول الدرا�س���ة البحثية عر�ض وتقييم لتجربة تنمية جمتمع الدرب االأحمر مبنطقة القاهرة التاريخية التي بداأت عام2003 
م وت�سعي م�ؤ�س�سة االأغا خان فيها لتح�سني واإحياء االأ�س�ل الثابتة واملعامل التاريخية بحي الدرب االأحمر وت�سمل برامج حت�سني 
لكل من العمران وال�س���كان حيث تركز التجربة علي ا�س���تمرارية امل�س���روع باالأعتماد علي م�س���اركة امل�ؤ�س�س���ات واأهايل الدرب 
االأحمر يف برامج للتدريب والت�ظيف )االأهمية االأقت�س���ادية( وت�فري اخلدمات االأجتماعية االأ�سا�س���ية )االأهمية االأجتماعية( 
وبرنامج اإعادة تاأهيل املباين ال�سكنية )خ�س��سية البيئة العمرانية و املباين( ويهدف البحث لتقييم التجربة التي ركزت علي 
اإع���ادة تدوي���ر املعامل الرتاثية واحياء القي���م الثقافية من خالل برنامج التنمية امل�س���تدامة ملجتمع الدرب االحمر بامل�س���اركة، 
وال��س�ل بنتائج عن اأهمية التنمية امل�ستدامة يف املناطق ذات القيمة التاريخية والثقافية والربامج التي تتطلبها لتنمية عمران 

املجتمع املحلي اقت�ساديًا واجتماعيًا لل��س�ل اإيل العمران امل�ستدام. 
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مقدمة:
 اإن ثقافة احلفاظ علي البيئة امل�س���يدة عملية حي�ية لي�ض املق�س����د بها االإبقاء علي املدن التاريخية اأو حت�يلها اإيل 

متحف ، ولكن ل�سمان بقائها ب�س�رة حية متنا�سقة وحتقق اأغرا�ض ال�سكان.
 واحلفاظ ي�سمل كل العمليات التي تتبع االإهتمام باملكان لكي يحتفظ بالقيم الثقافية واحل�سارية كما ي�سمل كل ما 
ه� منا�سب من اأ�ساليب ال�سيانة واحلماية املنف�سلة اأو املندجمة والرتميم واإعادة البناء واإعادة الت�ظيف واي�سا اإعادة 
االأ�ستعمال املت�افق،والأن فكر احلفاظ يهدف دائمًا ايل ا�ستدامة العمران والعمارة التي تعني احلفاظ علي الرثوة املعمارية 
واأدارة العمران واملجتمع حتت ظروف اقت�سادية واإجتماعية متغرية عرب الزمن ومت�افقة مع احتياجات ال�سكان احلالية 
مع مزج البيئة امل�سيدة باجلمال الفني وت�سجيع املجتمع املحلي واالأفراد علي �سيانة العمران ذو القيمة الثقافية واملادية .

هدف البحث: 
تقيي���م جتربة تنمية الدرب االأحمر الت���ي تركزعلي احلفاظ علي املعامل الرتاثية واحي���اء القيم الثقافية وعالقتها 
بالقيم املعا�سرة االجتماعية واالقت�سادية من خالل برنامج التنمية امل�ستدامة ملجتمع الدرب االحمر بامل�ساركة ويتحقق  
هذا الهدف من خالل اأهداف ثان�ية تتناول مفه�م واأ�سكال القيم املادية وغري املادية املطل�بة يف املناطق ذات االأهمية 
الثقافية و مدي حتقيق االأح�س���ا�ض باأهمية القيمة الثقافية واالجتماعية واالقت�س���ادية لدي ال�س���كان امل�س���تفيدين من 

برامج التنمية امل�ستدامة يف املنطقة من املنظ�ر العمراين واالأجتماعي واالأقت�سادي.

ا�سكالية البحث:
ان احلفاظ علي الرتاث الثقايف يعني البحث عن اأ�س���الة املا�س���ي وتاأ�سيلها يف احلا�سر ولكن مبا يت�افق متطلبات 
واحتياج���ات االأجي���ال القادمة ويناق�ض البحث ا�س���كالية تفعيل القي���م التاريخية والثقافية يف املناط���ق الرتاثية لتنمية 

املجتمع املحلي املحيط بها خا�سة يف املناطق الفقرية من خالل برامج التنمية ال�ساملة وامل�ساركة املجتمعية.

منهج البحث:
 تتبع الدرا�س���ة التحليل ال��س���في يف كل من ال�س���ق نظري ملفه�م العمران امل�ستدام يف املناطق ذات القيمة الثقافية 
ويف املناطق الرتاثية والعالقة بني القيم الثقافية ومفه�م احلفاظ علي االأ�س���الة يف العمران ، اأما الدرا�س���ة التطبيقية 
تتناول عر�ض وحتليل لتجربة التنمية امل�س���تدامة يف جمتمع الدرب االأحمر بامل�س���اركة وم���ردود نتائج التجربة يف تغري 

�سل�كيات وحت�سني الدخل ل�سكان املجتمع املحلي الذي يعي�ض يف منطقة ذات غني  تاريخي وثقايف . 

1. املدخل النظري:
 يتناول �س���رح ملفه�م احلفاظ علي الرتاث وا�س���تدامة العمران وتعريف ملفه�م القيمة وت�سنيفها باعتبارها مدخل 

هام يف برامج االأرتقاء يف املناطق ذات االأهمية الرتاثية . 

1.1. اخللفية التاريخية لفكر احلفاظ علي الرتاث وا�ستدامة العمران: 
اأهتمت ثقافتنا العربية بَتعريف مفه�م احلفاظ واملحافظة بهدف ا�ستمرار القيمة وتاأ�سيل القيم االأ�سالمية والعربية 
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فنج���د يف املعاجم العربية القدمية واحلديثة كلمة “حفاظ/حمافظ���ة تعني امل�اظبة والنهي عن املحارم” )اإبراهيم، 
�ض 185(، وحفظ ال�سئ تعني حر�سُه و�سانُه” ،اأي اأن احلفاظ يف اللغة العربية ياأتي مبفه�م احلماية وهي من مراحل 
احلفاظ واالأ�س���الح، كما �س���اهمت ق�اعد ال�قف االأ�س���المي يف احلفاظ علي �س���كل مباين املدينة العربية حتي �سُعف 
العم���ل بهذه الق�اعد ،كما متيزت الثقافة االأ�س���المية بعن�س���ر املتغري داخل ال�حدة اأي تاأكي���د ال�حدة وفكرة الت�حيد 
يف اللغة املعمارية والثبات يف اتباع تعاليم االأ�س���الم يف العمارة والعمران ولكن مع امكانية ال�س���هر واخللط وا�ستيعاب 

الثقافات واملتغريات االأجتماعية ومرتاكمات الزمن املت�افقة مع التعاليم والقيم العامة يف الثقافة االأ�سالمية.
ومفه�م احلفاظ لي�ض يف ال�سكل فقط ولكن يف البعد االقت�سادي اي�سًا وي�ؤكد ذلك ق�ل الر�س�ل عليه ال�سالة وال�سالم 
:”اأما اإن كل بناء وبال على �ساحبة اإال ما ال اإال ما ال “ )املنذري، �ض74( و�سرح املنذر يق�ل للر�س�ل )اإال ما ال( مبا يلي”اإي 
اإال ما ال بد لالإن�سان منه مما ي�سرته من احلر والربد ونح� ذلك” ويدخل هنا اي�سًا مفه�مان جديدان يف العمران هما:

•البناء ح�سب ال�ظيفة واحلاجة 
•عدم التبذير يف البناء اأي املفه�م االأقت�سادي يف البناء

كما حر�ض االإ�سالم علي مفه�م اجلمال واملتانة باإعتبارها من ا�سا�سيات اكتمال البناء وهذه املفاهيم جميعًا تعني 
فكر االأ�ستدامة يف العمارة والعمران. 

�سكل )1( خريطة م�اقع املدن االأ�سالمية يف م�سر

ويق�ل ابن خلدون ان ثراء املدينة يف كرثة مبانيها والدار�ض لتاريخ املدينة االأ�سالمية يالحظ الرتاكم التاريخي يف 
املدينة كاأنها مدن جديدة ُبنيت بج�ار املدن القائمة بكل ما يلزمها من خدمات فمدينة القاهرة بداأت من اجلن�ب ايل 
ال�سمال من الف�سطاط 638م ثم الع�سكر 750م ثم القطائع 873 م ثم القاهرة الفاطمية 969م التي ان�ساأها ج�هر ال�سقلي.

وي��س���ح ال�س���كل)1(التتابع املكاين يف اإختيار م�اقع املدن اجلديدة )العا�س���مة( خالل املراحل التاريخية للدولة 
االأ�سالمية يف م�سر والتي ت�سمها مدينة القاهرة االأن. 

والثقاف���ة االإ�س���المية التي متيزت بالتجاور املكاين يف اإن�س���اء املدن االأ�س���المية تركز علي فك���رة الرتاكم املعماري 
االأفق���ي م���ع الزمن)كمتغري( الذي ي�س���اهم يف احلف���اظ التاريخي والثقايف مثل امل�س���كن العربي تعر����ض لتغريات يف 
الت�س���ميم تبعًا ملتغريات الزمن واملجتمع املحلي مثل اأن ُيباع امل�س���كن اأو يق�س���م وي�زع باملرياث في�ساعد البيع بال�سفعة 
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للجار يف احلفاظ علي املناطق ال�س���كنية اأو احتمال تقبل التغيريات يف املباين العامة باال�س���افة والتجديد بدون الهدم 
فنجد ما يتم يف امل�س���اجد واإحلاق املباين االأجتماعية بامل�س���جد مثل الكتاب وال�س���بيل واملدر�س���ة مما يعني حفظها مع 

ادارتها بنظام ال�قف مثاًل.
ويف الفك���ر االأمنائي احلديث )تقرير التنمية، �ض13( جند اأن حتقيق االأ�س���تدامة ي�س���رتط امل�س���اركة من املجتمع 
العام واخلا�ض يف برامج احلفاظ حيث اإنها تتطلب تعدد اخلربات املتخ�س�سة والتم�يل وابتكار مبادرات جديدة مثل 
اجلذب ال�س���ياحي والثقايف لطبيعة العمران، وبالتايل الدعم احلك�مي واملايل وال�س���عبي اما م�س���اركة املجتمع املحلي 

تهدف لتنمية االنتماء ملكانة العمران وخ�س��سية ثقافة املجتمع اي ارتباط االإن�سان بالرتاث وبناء اله�ية ال�طنية. 

1-2 املناطق ذات القيمة:
 ُتع���رف القيم���ة باأنها" كل عزي���ز لدينا له يف النف�ض مقدار يزداد مع الزمن والتج���ارب وامل�اقف" )عليان، 103( 
فال�س���لعة ذات قيمة واملال واملمتلكات والنا�ض واملكان له قيمة اي�سًا ي�س���تمدها من التاريخ واالأحداث وال�سكان والزمن 
واالأبداع، اأما املناطق ذات القيمة فه� مفه�م يعني االأمكنة القدمية يف املدينة العربية التقليدية التي حتمل ُبعد الزمن 

كاأ�سا�ض وُبعدي احل�سارة والرثاء يف البناء واملحت�ي اأو القيمة الثقافية. 
وت�س���نف منطقة الدرب االأحمر من املناطق ذات القيمة الثقافية حيث ت�س���م الكثري من خ�سائ�ض القيم الثقافية 

بدرجات خمتلفة ميكن اعتبارها من م�سادر الق�ة واالأمكانيات املطل�ب االأ�ستفادة منها وهي: 
• القيمة التاريخية: وتعترب قيمة مطلقة ال حتددها اآراء االأ�سخا�ض وهي القيمة االأكرث وج�دًا وانت�سارًا يف امل�سادر الثقافية الأنها 

متثل متغريات الزمان يف املكان من تراكم االأحداث وتت�سح يف زمن ان�ساء املنطقة ومبانيها .

• القيمـــة املعماريـــة: وتعتم���د علي البح���ث يف حتديدها من خالل حتليل املباين يف التفا�س���يل املعمارية التاريخية مثل الت�س���كيل 
وال�ظيفة والرمزية واملعني التاريخي وتظهر يف �سكل املباين وتن�عها. 

• قيمة الهوية: تعتمد علي االأدارك واملعرفة له�ية �سعب من ال�سع�ب ويك�ن للمبني مكانة يف الرتاث ،الروحية وال�سع�ر، الزمن. 

• القيمة الدينية: يحت�ي املبني علي قيمته من التاريخ بعالقته بالدين اأو مذهب باملجتمع 
والأن منطقة الدرب االأحمر حتت�ي علي االأهمية التاريخية واالأهمية العرقية واالأهمية االأجتماعية التي تعني باإمكانية اإدخال الرتاث 
من املباين التاريخية وال�س���ناعات التقليدية يف احلياة الي�مية الأفراد املجتمع وبالتايل يتبع ذلك القيمة االأقت�س���ادية يف االأ�س���تخدام 

ومردودة املايل ي�ساهم يف حت�سني ن�عية احلياة لدي املجتمع املحلي .

مدخل احلفاظ واإعادة تدوير العمران:   3-1
يعتم���د جن���اح برامج احلفاظ يف املناطق ذات القيم���ة علي ديناميكية التحكم يف ا�س���ل�ب التطبيق واحلفاظ حيث 
ت�سمل البيئة العمرانية يف ابعادها اخلم�ض )راأفت، �ض75( االأبعاد املادية الثالثة الط�ل والعر�ض واالأرتفاع يف املباين 
ككت���ل وامل�س���افات بينه���ا اأما البعد الرابع وه���� الت�افق املادي يف م�اد البن���اء واالأرتفاعات والطاب���ع املعماري واالأل�ان 
وجميع التفا�س���يل املعمارية )الت�س���كيل املعماري( واأخريًا البعد اخلام�ض وه� الزمن املحدد الثقايف واالأقت�سادي التي 

يت�سح من الرتاكم االأفقي لتاريخ املنطقة ذات القيمة. 
واعتم���دت جتربة الدرب االأحمر علي فكرة الت�فيق بني ال�س���يانة والتنمية بهدف االأرتقاء وحت�س���ني ن�عية احلياة 
م���ن الن�احي البيئية والثقافية واالأجتماعية اأي حتقيق املفه�م ال�س���امل يف التنمية من خالل اعادة الت�ظيف للمنطقة 
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ال�سكنية وا�ستحداث وظائف جديدة مالئمة ت�ساهم يف رفع القيمة التاريخية والعمرانية للمكان وت�فري دخل اقت�سادي 
وفر�ض عمل ل�س���كان املجتمع املحلي واإحياء لبع�ض احلرف التقليدية وثيقة ال�س���لة بالعمارة والعمران الرتاثي تتطلبها 
برامج احلفاظ يف املباين التاريخية ويعترب هذا املدخل من �سمات عمارة القرن ال�احد والع�سرين ويعتمد علي االأهمية 
االأقت�س���ادية اأي يعن���ي بت�ظي���ف كل ما ه� ايجابي يع����د باالأرباح التي تغط���ي التكلفة مثل تفعي���ل دور القيمة الثقافية 
والتاريخي���ة وحت�يله���ا ايل قيمة اقت�س���ادية للمبن���ي والعمران مع تقدمي خدمات ثقافية تتنا�س���ب م���ع املكان واملجتمع 

املحيط والتكن�ل�جيا املت�افقة مع املجتمع ووظيفة املبني اجلديدة.  

2- الدرا�سة التطبيقية : م�سروع تنمية جمتمع الدرب االأحمر- القاهرة التاريخية 
تق���ع منطقة الدرب االأحمر جن�ب اجلامع االأزهر، وتعترب من اأفقر اأحياء القاهرة ذات الكثافة ال�س���كانية العالية، 
وتتميز بالروابط االجتماعية ال�س���ديدة بني اأبنائه، و متار�ض فيه بع�ض االأن�س���طة ال�سناعية املتمثلة يف عدد من ال�ر�ض 
احلرفية ال�سغرية. وتعانى املنطقة عم�ما من عدم كفاءة �سبكات البنية االأ�سا�سية و نق�ض اخلدمات، والكثافة ال�سكنية 
املرتفعة وي�س���ل معدل التزاحم 5،1فرد/غرفة )خليل، �ض196(، وق���د ظهرت اأهمية املنطقة التاريخية عندما بداأت 
م�سروعات تط�ير وحت�سني يف املناطق املحيطة باحلي مثل اإن�ساء نفق �سارع االأزهر واإن�ساء حديقة االأزهر وترميم �س�ر 
القاه���رة االأي�بية اأي اأن حي ال���درب االأحمر م�قع تاريخي بني القاهرة الفاطمية واململ�كي���ة واالأي�بية يتميز بالرتاكم 

الزمني الهام يف القيمة التاريخية والدينية والثقافية.

�سكل )2( حديقة االأزهر علي ه�سبة تطل علي معامل القاهرة الناريخية

فل�سفة امل�سروع :   1-2
بداأت فكرة امل�سروع يف اأن يتم حت�ل جممع دفن النفايات ايل حديقة عامة ُتعترب مركز جذب ح�ساري ثقايف وم�رد 
اقت�سادي يك�ن حافزًا علي حت�سني املنطقة باأكملها ول�سمان هذة النتيجة اأمتد نطاق  امل�سروع  لي�سمل املباين التاريخية 
الثقافية يف احلي و�سكان املنطقة اأي االأ�ستفادة من اإمكانيات املكان التاريخية والثقافية والب�سرية يف التنمية ال�ساملة 
للمنطقة وي��س���ح ال�س���كل )2( م�قع حديقة االأزهر علي ه�س���بة تك�س���ف معامل القاهرة التاريخية ومن اجلهة الغربية 
تقع منطقة الدرب االأحمر ا�سفل احلديقة مبا�سرًا.  كما ي��سح ال�سكل )3(  يف اجلزء االول حالة املباين التاريخية يف 
منطقة الدرب االأحمر قبل التط�ير حيث يت�سح تهدم بع�ض املباين وهي اجزاء من وكاالت ومدر�سة درب �س�غالن التي 
مت ترميمها  ومن الي�سار حالة املباين بع�ض املباين ال�سكنية التي مت تط�يرها وتظهر من علي  ُبعد من حديقة االأزهر.
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الفر�ض والإمكانيات :   2-2
يعاين حي الدرب االأحمر من امل�س���اكل ال�سائعة يف املناطق الفقرية القدمية مثل �سعف الدخل االأقت�سادي لل�سكان 
وتده����ر حالة املباين خا�س���ة الناجتة ع���ن زلزال 1992 ونق�ض اخلدمات املجتمعية االأ�سا�س���ية ،ولكن م�س���ادر الق�ة 

والفر�ض يف املنطقة تت�سح يف طبيعة تك�ن املنطقة  العمرانية واملعمارية والب�سرية كما يلي :

�سكل )3( حالة املباين التاريخية قبل التط�ير منظر من حديقة االأزهر

وي��س���ح ال�س���كل )4( الفك���رة املعمارية املطل�ب حتقيقها يف املنطقة اأ�س���فل احلديقة مبا�س���رة ويظهر فيها �س����ر 
االقاهرة االأي�بية واإعادة تنظيم الفراغات العامة وتاأكيد ال�ساحة وم�سارات احلركة مع اأعادة ت�سميم وجهات املباين 

املحيطة بفراغات الرئي�سية .

�سكل )4( الفكرة الت�سميمية للمنطقة بعد التط�ير وتظهر املباين وال�ساحات العامة

2-2-1 البيئة العمرانية: 
تت�س���ح يف تكامل الن�سيج العمراين واالأجتماعي للحي حيث تتميز املنطقة بالتخطيط التقليدي للمدينة االأ�سالمية 

القدمية يف التكامل بني امل�ساكن وال�سارع واأماكن التجمعات االأجتماعية وجمم�عة من املباين االأثرية.
2-2-2 البيئة الأجتماعية : جتمع �سكاين يتميز بح�سد من العمال املهرة و�سغار املالك ورغبة ال�سكان يف حت�سني 
اح�الهم االأقت�سادية واالأجتماعية واو�سحت الدرا�سات االأجتماعية ان 60%من النا�ض ي�سكن من مدة تزيد عن ثالثني 
عاما واأن 20%من ال�س���كان ي�س���كن منذ اأكرث من خم�س���ني عاما واأن ط�ل مدة ال�س���كن يف املنطقة مل تكن لل�س���رورة بل 
نتيجة االأختيار لقرب املنطقة من امل�س���اجد وال�س���ع�ر املجتمعي بقيمة املكان ويعترب ذلك من اأهم االأيجابيات يف تنفيذ 

برنامج تنمية حي الدرب االأحمر.
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2-2-3 املخاطر واأوجة ال�سعف الكامنه: 
تعدد امل�ساكل العمرانية وتده�ر حالة املباين و�سعف االأمكانيات املالية لل�سكان ونق�ض اخلدمات االأ�سا�سية وجتمع 

القمامة و�سعف خدمات البنية االأ�سا�سية. 

�سيا�سات وبرامج التنمية ال�ساملة: تركزت علي برنامج متكامل اأجتماعي/عمراين بامل�ساركة املجتمعية.   3-2
2-3-1 برنامج ترميم املباين الأثرية وال�ساحات املفتوحة: 

مب�س���اهمة ودعم ال�ر�ض ال�س���غرية واأن�س���طة جتارة التجزئة وت�فري فر�ض من التدريب والعمل لل�س���كان يف برامج 
الرتمي���م و�س���يانة املباين مما ي�س���اهم يف ت�س���جيع �س���كان احلي بامل�س���اركة بال���راأي واجلهد والدعم املعن����ي واملادي 

واالأ�ستفادة من العائد االأقت�سادي واملادي وت�فري فر�ض عمل حرفية وم�ستدامة خا�سة ل�سباب احلي. 
2-3-2.  برنامج توفري خدمات تعليمية و�سحية: 

رك���زت برام���ج التنمي���ة االأجتماعي���ة عل���ي ت�ف���ري اخلدم���ات االأجتماعي���ة االأ�سا�س���ية خا�س���ة ل���كل م���ن االأطف���ال وال�س���يدات 
وبرام���ج احلف���اظ عل���ي البيئ���ة والتخل�ض م���ن القمامة من خ���الل املجم�ع���ات االأهلي���ة واملنظمات غ���ري احلك�مية وتدريب ال�س���كان 
عل���ي اإدارة املجتم���ع املحل���ي واملناق�س���ة يف ح���ل م�س���اكل احل���ي وت�ظي���ف االأمكاني���ات الب�س���رية م���ن �س���يدات و�س���باب واطف���ال. 

مراحل التطوير :   4-2
بداأت التجربة باملنطقة االأكرث احتياجًا بالقرب من ال�س�ر التاريخي وعلي حدود حديقة االأزهر والتي �سبق االأ�سارة 
له���ا يف �س���كل )4( حيث ترتكز جمم�عة من املباين التاريخية واالأماكن املفت�ح���ة العامة وبرنامج اإعادة تاأهيل املباين 
ال�سكنية، مل يكن قد جرى تفعيله ب�س�رة كاملة يف املرحلة االأوىل من الربنامج. وعلى الرغم من اأن الت�ظيف املبا�سر 
ل�س���كان منطق���ة ال���درب االأحمر مل  يتم على نطاق وا�س���ع، اإال اأن اأعمال اإعادة التاأهيل �س���جعت اجلماعات املحلية من 
املقاولني ال�سغار واحلرفيني على امل�ساركة وهناك رواج اقت�سادي ملح�ظ حا�سل باملنطقة، مبا ي�فر فر�ض عمل اأكرث 
من خالل االأن�س���طة الي�مية ملا يف�ق عدد 100 عامل وحريف، ميار�س����ن حياتهم الي�مية يف املنطقة، �س����اء من خالل 
ا�ستئجار اأماكن للمعي�سة، اأو التعامل مع املحال امل�ج�دة باملنطقة، اأو حتى من خالل ارتيادهم املقاهي املحلية. وحيث 
اأن���ه ال ميكن اعتبار ذلك م�ؤ�س���رًا لال�س���تدامة، فقد بداأ برنام���ج اإعادة تاأهيل الربامج ال�س���كنية، من ناحية اأخرى، يف 

التن�سيق مع برنامج التدريب احلريف بالدرب االأحمر، لتدريب 
ما يقرب من 20 �س���اب على اأعمال ال�س���باكة، وذلك يف اإطار مبادرة برنامج التدريب احلريف �س���تتحقق اال�ستدامة 
من خالل التكامل التدريجي بني احلرفيني املحليني واملقاولني ال�سغار، اإ�سافة اإىل اإيجاد فر�ض العمل من خالل تنمية 

االأن�سطة القائمة، وزيادة اأعداد ال�سكان االآخذة يف االنتقال للمنطقة. 

اجلهات امل�ساركة يف تطوير حي الدرب الأحمر:تتعدد اجلهات امل�ساركة يف التجربة وهي :  5-2
• التمويـــل واخلـــربة الفنية املتخ�س�سة: جمم�عة م�ؤ�س�س���ة االآغا خان للثقافة �س���اركت بالتم�يل واخلربة الفنية 
املتميزة ، ال�س���ندوق امل�سري ال�س�ي�سري للتنمية، م�ؤ�س�س���ة ف�رد و �سندوق ترميم االآثار العاملي، �ساعدت على تدعيم 

اأن�سطة امل�سروع، والتي يجري دعمها االآن مبنح من ال�سندوق االجتماعي للتنمية، وهيئة املع�نة الكندية.
• اجلهـــات احلكوميـــة: وزارة الثقافة امل�س���رية - حمافظ���ة القاهرة- املجل�ض االأعلي لالآث���ار – وزارة االأوقاف- 

ال�سندوق االجتماعي للتنمية لدعم برنامج امل�سروعات ال�سغرية.
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•  القطاع اخلا�ض: ال�ر�ض واحلرفيني من اهايل املنطقة و�سكان احلي. 

• القطاع الأهلي :جمعية عمارة االأر�ض وهي جمعية اهلية متخ�س�س���ة يف العمارة املت�افقة بيئيًا  وجمعية تنمية 
املجتمع املحلي بالدرب االأحمر مت تك�ينها من االأهايل وا�سهارها بعد بدء التجربة. 

ترميم وحت�سني املنطقة التاريخية : ت�سمن هذا الربنامج عدة حماور وهي :  6-2
2-6-1 اإعادة تاأهيل املباين التاريخية: ت�سم املنطقة خم�سة و�ست�ن )م�ؤ�س�سة االأغخان للثقافة، 2005( مبني اأثري 
م�سجلة يف املجل�ض االأعلي لالآثار من معامل الع�س�ر ال��سطي وبع�سها ت�ستخدم كعمارات �سكنية وقد مت البدء يف ترميم 
م�سجد اأم �سلطان �سابان وترميم جممع خاير بك املك�ن من عدة مباين مرتبطة ببع�سها تتك�ن من م�سجد و�سبيل كتاب 
واأحد البي�ت العثمانية وم�ساحات مفت�حة  لي�سبح املجمع مكان تقام فية االأحتفاالت الثقافية والرتفيهية ، واإعادة تاأهيل 
ا�ستخدام مدر�سة درب �س�غالن لتك�ن مركز للخدمة املجتمع من خدمات ترفيهية وتعليمية وت�فري خدمات تدر دخاًل 
ي�ستفاد به يف �سيانة وت�سغيل املبني بكامله. وتظهر يف ال�سكل )5( مبني مدر�سة درب �س�غالن اأثناء التط�ير وقد اأعرت�ست 
بع�ض اجلهات االأثرية علي اأ�سل�ب الرتميم امل�ستخدم يف املبني حيث تعر�ست بع�ض االإجراءات للهدم التام واإعادة البناء .

�سكل)5( مراحل ترميم وتط�ير مدر�سة درب �س�غالن يف حي الدرب االأحمر

2-6-2 الفراغات العامة: 
مت مناق�س���ة ال�س���كان عن اأهمية �س���يانة واإعادة تخطيط االأماكن املفت�حة وال�س����ارع يف املنطقة ورفع كفاءتها مثل 
وقف االأ�س���تخدامات واالإ�س���غاالت غري املرغ�ب فيها وتنظيم الفراغات العامة مثل ر�س���ف ال�س����ارع وتن�سيق االإ�ساءة 
فيها وو�س���ع العالمات االأر�س���ادية كما مت تنظيم امليادين العامة لتح�سني ال�س����رة الب�سرية بها مع مراعاة التدرج يف 
الفراغات العامة وال�س����ارع لت�س���جيع االأت�سال غري الر�سمي وخ�س��س���ية املكان وال�سكان يف التدرج الفراغي وت�ساعد 
طبيعة العالقات الفراغية يف م�س���ارات احلركة باملناطق القدمية على تفعيل �س���ع�ر التكامل ب�س���ري و يتزايد ال�سع�ر 
بالتن�ع والت�س����يق ناجت عن تلقائية ت�س���كيل الكتل املحددة للفراغات، مثاًل يف ت�سكيل الق�سبة الرئي�سية لن�سيج املنطقة 
جند مراحل ت�ساعدية تتك�ن من نقطة بداية فاإرتقاء وت�ساعد وانتهاءًا بفراغ رئي�سي يحيط به جمم�عة من املحددات 
تت���الءم مع مقيا�ض الفراغ يف املقيا�ض ال�دود اأو احلميم SCALE INTIMATE التي تنعك�ض بطبيعة احلال على ق�ة 
العالقة بني روادها وقاطنيها. في�سهل مل�ستخدم الفراغ التعامل مع املكان واإدراكه الحتياجاته به، وينمي ال�سع�ر بالثقة 

واالأمان تنا�سب املقيا�ض.
2-6-3 الأت�سال بحديقة الأزهر: 

مت رب���ط املنطق���ة بحديقة االأزهر ع���ن طريق اإعادة ترميم وفتح باب املحروق التي ك�س���فت اعمال التنقيب عنه مع 
اأجزاء من �س�ر القاهرة االأي�بية  مما �ساهم يف �سه�لة االأت�سال باحلديقة عن طريق ميدان م�سجد ا�سالم ويخ�س�ض 

حلركة امل�ساة كما مت تنظيم االأ�س�اق املفت�حة واأقامة �س�ق مغطي لل�سكان. 
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2-6-4 حت�سينات امل�ساكن :
 مت اعداد برنامج ي�سهل اإعادة التاأهيل التدريجي لل�حدات القائمة وحت�يل قطع االأرا�سي اخلالية واملناطق التالفة 
ايل م�س���اكن جديدة وحددت الدرا�سات ت�سع م�س���ت�يات من التدخل تهدف ايل احلفاظ علي الن�سيج التاريخي وحتليل 
الطاب���ع املعم���اري املنا�س���ب للمنطقة ليجمع بني املباين التقليدية واملعا�س���رة واإىل االآن فقد اأمد هذا الربنامج �س���كان 
الدرب االأحمر بفر�ض الإعادة تاأهيل منازلهم، وبطرق لل�سداد عن طريق اأق�ساط مريحة. حيث �ساعدت خطة االإقرا�ض 
التي يعتمدها الربنامج ال�س���كان على مت�يل عمليات اإعادة تاأهيل مبانيهم، وعلى اإ�س���الح امل�ساكل االإن�سائية بها، �س�اء 
تلك الناجتة عن تهالك و�سالت ال�سباكة، اأو الناجتة عن زلزال عام 1992. كما يق�م الربنامج اأي�سًا برتميم واجهات 
بع����ض مب���اين الدرب االأحمر، ليعيد اإىل هذه املنطقة املهمة تاريخيًا بع�ض طابعها املعماري املميز. وي�س���ارك ال�س���كان 
املنتفع�ن من الربنامج بن�س���بة من التكلفة الكلية للبناء. كما ت�س���اهم �س���ركة تنمية جمتمع الدرب االأحمر باخلدمات 
البنائية والتقنية الالزمة الإعادة التاأهيل وعلى الرغم من اأن خطة االإقرا�ض معلن عنها لدى قطاع عري�ض من الدرب 
االأحمر، غري اأنه يتم اإيالء اأول�ية ايل املباين القريبة من منطقة ال�س�ر االأي�بي. وخا�سة املباين ذات الطابع التاريخي 
املعماري املميز، وتبعًا لرغبة ال�س���كان يف اال�س���تثمار يف عقاراتهم، والأقل ن�س���بة خماطر للقرو�ض املمن�حة لهم. والأن 
معظم مباين املنطقة ت�ؤوى اأكرث من عائلة، فاإن اإعادة التاأاأاأهيل ت�سمل العقار جميعه ك�حدة واحدة، حيث يتم حت�سيل 
دفعات م�ساهمات ال�سكان من املبنى ككل. ويحدد ال�سكان فيما بينهم الن�سيب الذي �ست�ساهم به كل وحدة �سكنية يف 

الدفعة ال�سهرية املطل�ب �سدادها من بعد تاريخ انتهاء العقد.

برنامج بدائل الت�سميم الداخلي للم�سكن:  7-2
عمل فريق املكتب الفني للربنامج على ت�فري بدائل ت�س���ميمية خمتلفة، لتتالءم مع االحتياجات املختلفة لل��س����ل 
اإىل املتطلبات البيئية وال�س���حية لل�س���كان.وتهدف ايل ارتفاع قيمة العقار، وانخفا�ض املبالغ املالية املخ�س�سة الأعمال 
ال�س���يانة واالإ�س���الح فيما بعد اإعادة التاأهيل. فلقد و�س���ع برنامج اإعادة تاأهيل املنازل عدد من البدائل، عرب جل�سات 

للت�سميم بامل�ساركة نتج عنها ما يلي:
اأ- عمل برنامج اإعادة تاأهيل املنازل على مد ال�سكان بعدد متنوع من البدائل املالية والفنية

الت���ي تراع���ي اإحتياجات ال�س���كان الفراغية، و قدراته���م املتفاوتة على ال�س���داد. حيث عمل الربنام���ج على ال�فاء 
مبتطلب���ات قطاع���ات املجتمع املحلي من ذوي الدخ�ل املنخف�س���ة، لي����ض فقط عن طريق حمدودية م�س���ت�ى التدخل، 
لكن اأي�س���ًا من خالل تقدمي حل�ل اإ�سافية؛ مثل اإ�سافة اأن�سطة جديدة م�لدة للدخل؛ كالفراغات التجارية اأو ال�سكنية 
اجلديدة، وذلك مل�س���اعدة ال�سكان على ت�ليد دخل اأعلى ل�س���داد تكلفة اإعادة التاأهيل، واأي�سًا لتك�ن م�سدرًا م�ستقبليًا 
للدخ���ل على املدى البعيد. االأمر الذي نتج عنه زيادة بع�ض االأن�س���طة اجلديدة، واأي�س���ًا تط�ير تلك االأن�س���طة القائمة 
باملنطقة بالفعل. كما نتج اأي�سًا عنه ت�سجيع �سكان جدد لالنتقال للمنطقة، منهم َمن كان يعي�ض اأ�ساًل يف املنطقة، غري 
اأن���ه انتقل خارجها ب�س���بب قلة الفراغات ال�س���كنية قبل تدخل الربنامج، الذي عمد اإىل الب���دء يف رفع القيم االإيجارية 

لهذه الفراغات امل�سافة حديثًا. 
ب- ركزت الفكرة الت�سميمة علي مفهوم الوحدة البنانية يف املنطقة يف اإ�سفاء مظهراً موحداً

للكت���ل البنائية �س����اء يف االرتفاعات اأو م����اد البناء وطبيعة االأل�ان والتجان�ض بني املفردات الت�س���ميمية ومعاجلة 
ال�اجهات والفتحات، مما �س���اهم يف ال�س���ع�ر باأن “الكل يعمل يف اإطار م�س���م�ن واحد” مما كان له تاأثريًا يف طبيعة 
العالق���ات داخل املجتمع، فت�س���بح اال�س���تقاللية تعمل يف اإطار م�س���اركة اجلميع يف احلق�ق وال�اجبات في�س���هم ذلك 
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املفه�م يف تك�ين املجتمع املرتابط واملتما�س���ك. وي��س���ح ال�س���كل)6( وجهات املباين التي مت اإعادة ت�س���ميمها لتك�ن 
وحدة معمارية وطابع عمراين مميز للمنطقة يتنا�سب مع خ�س��سية املحيط العمراين

�سكل)6( اأعادة تن�سيق وت�سميم واجهات املباين لتاأكيد الطابع وال�حدة البنائية يف املنطقة

3- حتليــل جتربــة تط�يــر منطقــة الــدرب االأحمــر: 
اأعتم���دت التجربة علي ت�س���افرعدة حماور تناولها املدخل النظري يف البح���ث باأعتبارها االأمكانيات الكامنة كم�اطن 

ق�ة يف املنطقة وهي:
§ تعظيم مفه�م القيمة وتت�سح يف القيمة التاريخية للمكان والقيمة الب�سرية 

§ اأعادة تدوير البيئة العمرانية يف ابعادها اخلم�سة املادية 
§ اأ�ستخدام مدخل التنمية ال�ساملة يف التجربة 

3-1  تعظيم مفهوم القيمة :ات�س���حت فكرة القيمة يف تدوير العمران من خالل القيمة املادية يف للمكان والقيمة 
املعن�ية يف الب�سر من خالل ما يلي: 
3-1-1  العمران كمورد ثقايف :

 اعتم���دت التجرب���ة علي حت�ي���ل املدينة التاريخية والن�س���يج العمراين ايل فر�س���ة ووظيفة وقيم���ة تاريخية وم�رد 
اقت�سادي من خالل اإعادة تدوير املباين خلدمة ال�سكان وال�سياحة وت�فري بع�ض اخلدمات االأجتماعية والثقافية ،كما 
مت اإعادة ت�ظيف بع�ض عنا�س���ر العمران املبنية ذات القيمة التاريخية الهامة وهي)املباين العامة- ال�س�ر-الفراغات 

العامة – املباين ال�سكنية ( يف ان�سطة غري تقلديدية مثل: 
• املباين التاريخية مت ترميمها وتوظيفها لت�فري اخلدمات الثقافية والتعليمية ل�سكان وامكانية ان ت�فر دخل مادي الأدارة 

املبني و�سيانته مثل وج�د معر�ض وم�سرح يف مدر�سة درب �س�غالن التي اأ�سبحت االأن مركز ثقايف اجتماعي . 

•ال�ساحة العامة مت توفري �ساحة لتك�ن مكان للقاءات الثقافية مثل مهرجانات الفن�ن ال�سعبية ومعار�ض اطفال. 

• حديقـــة الأزهـــر منـــوذج لتحويـــل االأرا�س���ي اخلربة ايل مركز ومعلم ثقايف ح�س���اري حديث �س���اهم يف ك�س���ف 
منطقة تاريخية هامة مدف�نة حتت تالل من القمامة واملخلفات ملدة خم�سمائة عام وقد مت عمل ت�س�ية مالئمة وتغيري 
خل�س���ائ�ض الرتبة فيها ومعاجلة خا�س���ة ملنع ت�س���رب الري ايل نفق االأزهر واملناطق االأثرية املحيطة بها ، اأما الطابع 
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املعماري للمباين الثالثة يف احلديقة )مطعم القلعة ، مقهي البحرية، مدخل االأدارة( ه� العمارة االأ�س���المية وت�س���م 
احلديقة بع�ض العنا�س���ر ملمار�س���ة ان�س���طة ثقافية مثل مدرج وم�س���رح لالأطفال وممر للتنزة بج�ار اجلدار التاريخي 
�ساحة عامة و اماكن جل��ض يف اماكن متفرقة. وي��سح ال�سكل)7( بع�ض اللقطات الهامة من داخل حديقة االأزهر تبداأ 
من الب�ابة الرئي�سية ذات االأق�ا�ض املدببة ثم م�سار احلركة الرئي�سي الذي يظهر يف نهايته كعالمة مميزة جامع حممد 
علي بالقلعة من اأ�سهر معامل القاهرة التاريخية واأخريًا �س�ر القاهرة القدمي حلد تاريخي فا�سل بني القدمي واحلديث.   

�سكل )7( ي��سح حديقة االأزهر من الداخل الب�ابة الرئي�سية وم�سار احلركة وال�س�ر 

• ال�ســـور مت اعتبـــاره عن�ســـر ربط املنطقـــة بحديقة الأزهر  ومعلم تاريخي ومتت اعمال ال�س���يانة والرتميم فيه 
وفتح االأب�اب القدمية وت�ظيف الفراغ املحيط بة ليك�ن ممر م�س���اة وبناء البازارت وحمالت خا�س���ة لل�س���كان لزيادة 

الدخل.
• املباين ال�سكنية مت ترميمها خا�سة ان بع�سها ذات قيمة تاريخية بعد اعادة ت�سميم الفراغات الداخلية لتلبية 

احتياجات ال�سكان واعادة ت�سميم ال�اجهات مب�ساركة االأهايل. 

 
�سكل)8( التدريب علي �سناعة امل�سربيات  

3-1-2. تعظيـــم القيمـــة الب�سريـــة ركـــزت التجربـــة عل���ي مفه�م التنمية الب�س���رية من خالل برام���ج التدريب علي 
اإكت�س���اب مه���ارات خمتلفة تتزامن م���ع االأعمال التي تتطلبها اأعم���ال الرتميم واالأرتقاء بالبيئ���ة العمرانية مثل اأعمال 
البناء والنجارة ونحت االأحجار وال�سباكة باالأ�سافة ايل االأعمال االأدارية مثل تدريب علي الكمبي�تر واملهارات االأدارية 

واالإكرتونيات وت�سليح ال�سيارات و�سناعة االأثاث.
 وبع�ض اعمال احلرف املندثرة مثل ترميم امل�س���ربيات واحلديد والزجاج امل�س���غ�ل ومت التدريب ب�ا�س���طة حرفيني 
وفنيني مهرة حمليني وا�ستفاد من هذا الربنامج اكرث من 150 متدرب من املنطقة منهم �سيدات تعلمن اعمال ال�سباكة 
والنجارة. وي��سح �سكل)8( تدريب ال�سباب علي ال�سناعات اخل�سبية املطل�بة خا�سة اأعمال اخل�سب املخروط املطل�ب 
يف ترميم االأب�اب وال�س���بابيك واملعروف بامل�سربية. وبالتايل متت تنمية قدرات ال�سكان يف ال�ر�ض واحلرف التقليدية 

بهدف احياء العمالة املتخ�س�سة حلرف العمارة االأ�سالمية وت�فري فر�ض عمل م�ستدامة للحرفيني اجلدد.
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3-2  مدخل التنمية ال�ساملة وه� مدخل )عمران، �ض114( ي�س���تهدف زيادة ن�س���يب الفرد من الدخل وحت�س���ني 
ن�عية احلياة من خالل ت�فري ورفع كفاءة اخلدمات االأجتماعية االأ�سا�س���ية )التعليم االأ�سا�س���ي- الرعاية ال�س���حية- 
اخلدمات البيئية- البنية االأ�سا�س���ية( وامل�س���اواة بني اجلن�سني يف احل�س����ل علي اخلدمات كما يركز املدخل االأمنائي 

علي امل�ساركة املجتمعية ل�سكان املجتمعات الفقرية يف ا�ساليب التط�ير والتح�سني يف البيئة العمرانية واالأجتماعية.
 وقد اأعتمدت جتربة الدرب االأحمر علي مدخل التنمية ال�ساملة من خالل ت�فري خالل ت�فري اخلدمات االأجتماعية 
والثقافية مثل اعادة ت�ظيف مبني املدر�س���ة وال�س���احة العامة وخدمات البنية االأ�سا�سية والتدريب املهني لل�سباب علي 

احلرف وامل�ساركة املجتمعية كما يلي: 
اأ- اخلدمات الأجتماعية والأقت�سادية مت ت�سجيع املتدربني علي البدء يف م�سروعات �سغرية خا�سة بهم من خالل 
القرو�ض املتناهية ال�س���غر ل�س���راء امل�اد اخلام يف ال�ر�ض وامل�ساعدة يف ت�س����يقها وبلغ معدل ا�سرتداد القرو�ض %100 
خالل االأ�س���هر ال�س���تة االأويل باالأ�سافة ايل ت�فري ف�سل حم� االأمية لل�سيدات واخلدمات ال�سحية واالأجتماعية ودخ�ل 

متعهد خا�ض جلمع القمامة من املنطقة بالتعاون مع اجلهات املحلية.
ب-  تعدد اجلهات الدولية واملحلية امل�ساركة يف التجربة مما ي�س���اهم يف تعدد اخلربات وم�س���ادر التم�يل وتعدد 
حم���اور التط�ير مثل برنام���ج احلفاظ علي الرتاث الثق���ايف واملباين التاريخية وبرامج ترميم واعادة ت�س���ميم مباين 

�سكنية وبرامج زيادة دخل وتدريب مهني وحريف وبرامج تدوير قرو�ض �سغرية .
3-3 حديقـــة الأزهـــر مدخل للتطوير غري ماألوف يف ن�عية اخلدمات اجتماعية وترفيهية جديدة ركزت التجربة 
عل���ي ت�ف���ري املناطق املفت�حة يف منطقة فقرية ذات كثافة �س���كانية مرتفعة يف امل�س���احة الف�س���اء ال�حيدة يف املنطقة 
وحت�يلها ايل مركز ثقايف وترفيهي وهي حديقة االأزهر التي تعترب االأن مركز جذب �س���ياحي وترفيهي هام يف املنطقة 

بل يف مدينة القاهرة كلها.

4- النتائج والت��سيات: 
تخل�ض الدرا�س���ة ايل نتائج وت��س���يات خا�سة بتجربة الدرب االأحمر واأخري اأكرث �س���م�لية لتجارب احياء الرتاث 

الثقايف وا�ستدامة العمران.

نتائج خا�سة بتجربة تطوير الدرب الأحمر :   1-4
1- االإرتب���اط باملجتمع واالأ�س���تفادة من مق�ماته احل�س���رية واملكانية ، ولذلك مل تنح�س���ر التجرب���ة علي عمليات 
االأ�سالح والرتميم فقط ولكن ركزت علي التما�سك التاريخي وخ�س��سية الن�سيج العمراين والقيمة التاريخية للمكان 

اأي احلفاظ علي اله�ية واحرتام القيمة التاريخية مع ت�فري التدريب وفر�ض العمل لل�سكان واخلدمات االأجتماعية .
2- العائد الف�ري يف عمليات االآرتقاء و�سمل اإعادة تن�سيق املنطقة يف اعمال نظافة ور�سف الطرق وترميم امل�ساكن 

اأي اأن عائد التنمية  يجب اأن ي�ؤثر مبا�سرة يف اأح�ال ال�سكان 
3-  مت ادماج حديقة االأزهر يف الن�سيج احل�سري للمجتمع وقد مت تخ�سي�ض دخل احلديقة يف مت�يل تط�ير املنطقة 
وتخفي�ض ر�سم الدخ�ل ل�سكان املنطقة اأي ان العائد املادي والعائد املعن�ي يركز علي �سكان املنطقة لزيادة ال�سع�ر باالأنتماء

4- التنمية من القاعدة املحلية ودرا�سة االأمكانيات املادية يف املجتمع املحلي اأي التنمية من اأ�سفل ايل اأعلي التي تنبع 
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من متطلبات ال�س���كان وقامت امل�ؤ�س�س���ة اخلارجية بالدعم الفني واملايل مع درا�سة ا�ساليب االأ�ستدامة املالية للم�سروع 
ل�س���مان التم�ي���ل الذاتي والعائد االأقت�س���ادي ل�س���يانة واإدارة املنطقة ، كم���ا مت تك�ين جمعية ال���درب االأحمر لتنمية 
املجتمع املحلي ل�س���مان م�س���اركة ال�س���كان يف احلفاظ وادارة العمران يف املنطقة لتك�ن و�سيط بني ال�سكان وال�سلطات 

املحلية والتنفيذية واحلك�مية.  
5- زيادة الدخل والعائد االأقت�سادي ومت يف برنامج التدريب لرفع م�ست�ى املعي�سة لقاطني منطقة الدرب االأحمر، 
عن طريق اإعادة التاأهيل، بهدف ت�فري ن�عية مبايٍن �س���كنية على درجة من اجل�دة، تلبى احتياجات قطاعات خمتلفة 
من املجتمع املحلي وترفع قيمة املباين. وي��سح ال�سكل)9( البيئة العمرانية املت�قع ال��س�ل لها للمنطقة بعد التط�ير

�سكل )9( الطابع املعماري املت�قع للمنطقة بعد التط�ير
4-2  نتائـــج عامـــة : ترتكز نتائج الدرا�س���ة البحثية يف ثالث حماور ت�س���اهم يف ا�س���تدامة العم���ران اأو ما ميكن ان 
نطلق علية حتقيق العمران املن�س���جم اأو املتناغم ) Harmonious Cities() Urban Harmonic( من خالل التداخل 

االأيجابي بني البيئة العمرانية والبيئة االأجتماعية واالأقت�سادية والثقافية كما يلي: 

1-  حمايـــة وتدويرالبيئـــة العمرانيـــة: ت�س���رتك جتارب التنمية امل�س���تدامة يف االأرتقاء بالبيئ���ة املبنية وان كانت 
تختلف يف االأ�س���ل�ب طبقا لطبيعة املباين والأن املباين التاريخية تتميز بخ�س��سية القيمة التاريخية واملادية والثقافية 
والأن الرتاث ه� حجر االأ�س���ا�ض لتاأ�س���يل املجتمعات والعمران واإعادة تك�ين ال�سخ�س���ية احل�س���ارية لل�س���ع�ب فت�سمل 
مداخ���ل حماي���ة وتدوير العم���ران ذو القيمة ع���دة مراحل وهي )الرتمي���م واحلماية واإعادة االأ�س���تخدام واحلفاظ ثم 
ال�سيانة والتحكم يف العمران والتجديد واالأرتقاء( يف املباين واملحيط العمراين بطرق حتافظ علي القيمة التاريخية 
وت�س���يف قيمة نفعية لل�س���كان مثل اإعادة ا�ستخدام املباين التاريخية بنف�ض اغرا�سها اأو اغرا�ض اأخري بدون التغري يف 

�سكل وطابع املبني مما يعني االأح�سا�ض باملكان واالأنتماء للتاريخ 
2- امل�ساركـــة املجتمعيـــة مل�سروعـــات التنميـــة العمرانية: جناح برامج التنمية يتطل���ب اواًل تنفيذ برامج ذات عائد 
مبا�س���ر لل�سكان مثل جمع القمامة و ر�سف الطرق ،والت�س���جري بهدف جذب ال�سكان للم�ساركة وبالتايل �سه�لة تنظيم 
املجتمع املحلي يف امل�س���اركة وادارة العمران مع اجلهات احلك�مية والتنفيذية واملتخ�س�سة كما اأن امل�ساركة املجتمعية 

تعني تعدد اجلهات امل�ساركة من املجتمع املحلي واجلهات املم�لة واملنفذة واملتخ�س�سة. 
3- املردود الأجتماعي والأقت�سادي: يعني وج�د حت�س���ني وقيا�ض املتغريات االأجتماعية واالأقت�س���ادية والعمرانية 
يف املجتمع املحلي وتت�س���ح يف املتغري الأجتماعي وزيادة ن�عية ومعدالت اخلدمات االأجتماعية االأ�سا�س���ية يف املجتمع 
املحلي مثل خدمات �س���حية وتعليمية وثقافية وترفيهية جلميع االأفراد واملتغري الأقت�سادي ويت�س���ح يف حت�س���ني اح�ال 
ال�س���كان االأقت�سادية من اجلن�س���ني من خالل زيادة فر�ض العمل والتدريب علي حرف وجماالت عمل جديدة اأو ت�فري 
مت�يل وقرو�ض لتنمية م�س���روعات �س���غرية ويف�س���ل التي تت�افق مع طبيعة املجتمع املحلي واملتغري البيئي والعمراين 
ويظهر يف حت�س���ني �س���كل البيئة العمرانية وم�س���ت�ي اخلدمات البيئية مثل وج�د نظام جمع القمامة واعمال الت�س���جري 
والر�س���ف وترميم و�سيانة املباين وامل�س���اكن وخدمات البنية االأ�سا�سية مما ي�س���يف خ�س��سية للمنطقة كما متت يف 

التجربة ا�سافة  القيمة الزمنية والتاريخية. 
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4-3 التو�سيات :
 ت��س���ي الدرا�س���ة البحثية باأهمية ت�ظيف مفه�م القيمة )التاريخية اأوال�ظيفية اأوالثقافية( للبيئة املحيطة والتي 
ت�س���م )البيئ���ة الطبيعية والبيئة املبنية والبيئ���ة االأجتماعية( للمباين التاريخية يف برامج تنمية العمران امل�س���تدام يف 
املناط���ق الفق���رية حيث ميثل وعي ال�س���كان بقيمة الرتاث املحيط بهم حافز للم�س���اركة واحلفاظ يف حالة االأ�س���تفادة 
املبا�س���رة م���ن املب���اين والعمران الرتاث���ي ولذلك من االأهمية م�س���اركة املجتمع املحلي �س����اء اف���راد اوجمعيات اهلية 
ومنظمات غري حك�مية يف كل برامج ومراحل التط�ير مع اجلهات املم�لة واملنفذة املتخ�س�سة ل�سمان هدف االأ�ستدامة.

كما ت��س���ي الدرا�س���ة بت�فري خدمات اجتماعية وترفيهية خا�س���ة الفراغات املفت�حة مثل حديقة وم�س���رح ومكتبة 
عامة الأنها تعترب خدمات هامة خا�س���ة لل�س���باب ومتثل عن�س���ر جذب ايجابي يف جتارب االإرتقاء بامل�ساركة املجتمعية 

نظرا لندرة هذة اخلدمات يف املناطق الفقرية املزدحمة كما ترفع من درجة الر�ساء عن املنطقة ال�سكنية.
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Abstract:
Conserving cultural heritage resources is considered a very important issue, as all 
such significant resources formulate an important part of the nations memory. The 
term conservation has been developed during the past few decades from the mere 
preservation of prominent buildings to a more sophisticated and integrated approach 
which includes complete urban settings as well as its local communities, thus, it 
became very important to analyze case studies of conserving and developing historic 
areas, especially with low income communities, which have relied on recreating the 
equilibrium between historic values of the place and its developmental requirements  
This  research focuses on the presentation and evaluation of one of the ongoing 
development case studies in Al Darb Al Ahmar district in the inner historic city of 
Cairo. Aga Khan for Cultural Services started a comprehensive program to renovate 
and develop Al Darb Al Ahmar district that started during (2000 – 2003) with a 
strategy of an integrated local development that aims at upgrading level of residential 
buildings from one side and overall community social and economic development 
from the other side, both leading to a comprehensive development of the area. It also 
focuses on adopting participation as a tool that assure the continuity of the project. 
This participation has been applied in this case study to the local community as well 
as other institutions in many programs such as increasing employment opportunities, 
upgrading basic social services and housing rehabilitation.
The main purpose of this research is to evaluate the case study which has focused on 
the revitalization of heritage assets as well as reviving the cultural values through a 
sustainable development program of Al Darb Al Ahmar community. At the end of this 
research , some results were concluded concerning the importance of the sustainable 
development initiatives of historic areas with cultural significance and the required 
activities which could be included in order to improve the physical content as well as 
the other socio-economic aspects in a sustained manner.




