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ملخ�ص:         
يعد الرتاث االأثري واملعماري الأي اأمة مبثابة اجلذور حل�سارتها ومنائها التي تكفل لها ا�ستمرار هذا النماء واالزدهار. فاإذا اجتثت 
تلك اجلذور اأو تعر�ست للفناء اأو الدمار اأو االإهدار �ساعت معها تلك االأمة وفقدت اأ�سباب النماء واالزدهار وتعر�ست لالنهيار.
تتناول ال�رقة البحثية مفاهيم القيمة و �سيا�سات احلفاظ على الرتاث العمراين يف اإطار منظ�مة التنمية امل�ستدامة وذلك 
وال�ظيفية(، وي�ستعر�ض  والفنية  الرتاثية )التاريخية  القيمة  والقيمة ومرجعيات حتديد  من خالل مراجعة ملفاهيم الرتاث 
البحث اأهم ع�امل تده�ر املناطق العمرانية ذات القيمة باالإ�سافة للم�ست�يات واالأ�سكال املختلفة لتده�ر الرتاث العمراين 
واملعماري، واأخريا يعر�ض البحث االأ�ساليب املختلفة للحفاظ على الرتاث العمراين واملعماري واالأثري كما ي�ستعر�ض البحث 
مدخل امل�ساركة ال�سعبية يف احلفاظ على الرتاث والتنمية امل�ستدامة من خالل الفكر التحليلي لعملية احل�ار وامل�ساركة واأهم 

مك�ناته باالإ�سافة لتحديد  م�ست�يات واأن�اع احل�ار وامل�ساركة ال�سعبية.
والتده�ر، ظهرت احلاجة  يتعر�ض لالإهمال  العثماين  الع�سر  اإىل  يع�د  اإ�سالمي  ونظرًا ملا تذخر به مدينة ر�سيد من تراث 
من خالل درا�سة تطبيقية للتعرف على اأهم مالمح الرتاث العمراين واملعماري مبدينة ر�سيد مع ر�سد  الأهم املباين االأثرية 
والرتاثية باملدينة باالإ�سافة لعر�ض م�جز للمباين االأثرية ب�سارع دهليز امللك،  وقد تبنت الدرا�سة مدخل امل�ساركة ال�سعبية 
متعددة امل�ست�يات )العامة وامل�سئ�لني التنفيذيني واالأكادمييني( ملا له من ج�انب اإيجابية عديدة يف  حتديد اأهم مهددات الرتاث 
العمراين واملعماري باملدينة من وجهة نظر العامة ومعرفة املع�قات التي متنع احلفاظ على الرتاث من وجهة نظر امل�سئ�لني 
املتخ�س�سني. االأكادمييني  م�ساركة  املدينة من خالل  تراث  واالآجلة حلماية  العاجلة  الت��سيات  اأهم  مع حتديد  التنفيذيني 
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1. مقدمة
يعترب التده�ر العمراين باملناطق الرتاثية من ال�سمات الغالبة ملختلف دول العامل النامي واملتقدم على حد �س�اء ، 
وعلى الرغم من اختالف امل�سكالت العمرانية واالجتماعية واالقت�سادية اخلا�سة بهذه املناطق اإال اأن معظم هذه املناطق 
املتده�رة اجتمعت يف جمم�عة من امل�ساكل ، مثل تده�ر االأو�ساع العمرانية واإهدار العديد من الرثوات العقارية ذات الطابع 
املتميز واإهمال اأعمال ال�سيانة واحلفاظ على الطابع احل�ساري لهذه املناطق وتداخل اال�ستعماالت وعدم مالئمة الن�سيج 
العمراين الرتاثي القائم لتط�ر و�سائل النقل واحلركة االآلية و�س�ء االأح�ال البيئية واالقت�سادية واالجتماعية لبع�ض �سكان 
هذه املناطق ، باالإ�سافة اإىل ارتفاع تكاليف عمليات احلفاظ واالرتقاء وحتقيق برامج التنمية امل�ستدامة لهذه املناطق0

وقد اأ�س���بح احلفاظ على الرتاث املعماري والعمراين م�س���ئ�لية اإن�سانية ت�س���اهم يف االإبقاء على معامل املا�سي لكي 
يراها اأبناء امل�ستقبل حيث اإن ذلك امل�رث املعماري والعمراين يعترب التج�سيد احلي لتاريخ احل�سارات وتط�ير الفكر 
االإن�س���اين اإيل يربز الت�ا�س���ل بني حلقات احل�سارة. ومع ا�ستمرار الغزو الثقايف للح�س���ارات الغربية يف العامل الثالث 

اأ�سبح احلفاظ على اله�ية احل�سارية من خالل احلفاظ الرتاث املعماري والعمراين هدفا اأ�سا�سيًا )جاد، 2007(.
وتتعر�ض هذه ال�رقة البحثية ملفه�م التط�ير والتنمية امل�س���تدامة باملناطق الرتاثية املتده�رة من خالل امل�س���اركة 
ال�س���عبية باعتباره اأحد اأهم املداخل االأ�سا�س���ية لتحقيق احلفاظ واحلماية االإيجابية لهذه املناطق ومعاجلة م�س���اكلها 
العمرانية والبيئية واالجتماعية واالقت�س���ادية املختلفة ، حيث ميكن لهذا املفه�م اأن يتعامل مع جميع مك�نات املنطقة 
من االأبنية الرتاثية واملحيط العمراين واملجتمع القائم ب�سكل متكامل و�سامل ، ويتجنب هذا املفه�م التعامل مع املناطق 
الرتاثية ب�سكل جزئي ونظرة حمدودة تهتم بكل جزء من املنطقة على حدا دون االأخذ يف االعتبار ق�ى الرتابط والتاأثري 

املتبادل بني مك�نات املنطقة والتي تتفاعل ك�حدة واحدة ع�س�ية مرتابطة ومتكاملة.
ل���ذا اعتم���دت منهجية البحث على الدرا�س���ة النظري���ة ملفاهيم القيمة واأ�س���اليب احلفاظ على ال���رتاث العمراين 
واملعماري ودرا�س���ة اأهم ع�امل تده�ر املناطق ذات القيمة ، ذلك باالإ�سافة للدرا�سة التطبيقية العملية والتي اعتمدت 
على اأ�س���ل�ب امل�ساركة ال�س���عبية متعددة امل�ست�يات كمدخل م�س���تدام للحفاظ على الرتاث العمراين واملعماري مبدينة 

ر�سيد و�س�اًل الأهم الت��سيات العاجلة واالآجلة للحفاظ على تراث مدينة ر�سيد العمراين واملعماري. 

2. االإ�سكالية البحثية 
بالرغم من اتفاق اجلميع على اأهمية احلفاظ على الرتاث العمراين االإن�ساين اإال اإن حماوالت احلفاظ على الرتاث 
العمراين تتع�س���ر يف م�اجهة احتياجات التط�ير العمراين احلديثة، فبح�ساب التكلفة االقت�سادية مل�سروعات احلفاظ 

البديل الثاين ه� الذي يتم اختياره من قبل امل�سئ�لني خا�سة يف دول العامل الثالث.
ويعترب البع�ض احلفاظ عائق للتقدم واالرتقاء مب�ست�ى االأح�ال املعي�سية الإفراد املجتمع. لكن االهتمام باحتياجات 
احلا�س���ر على ح�س���اب الرتاث االإن�س���اين يعترب من االأخطاء اجل�س���يمة التي ارتكبتها االإن�س���انية يف كثري من الع�س�ر. 

فال�سبيل ال�حيد للمعا�سرة ال�سادقة ه� اإدماج تراث املا�سي االأ�سيل يف ال�اقع املعا�سر. 
 كما اإن فكر احلفاظ على الرتاث املعماري مبفه�مة ال�سيق واملبا�سر نح� التعامل مع جمم�عات املباين التاريخية 
كمحمية عمرانية ال يتم االقرتاب منها وت�جيه عمليات التنمية العمرانية نح� املناطق املجاورة واجلديدة قد ي�ؤدي اإىل حدوث 
�سرخ يف الن�سيج العمراين للمدينة ويح�لها اإىل مدينتني متناق�ستني متجاورتني احدهما قدمية واالأخرى  حديثة مفعمة 
باحلياة، حيث تتح�ل املناطق التاريخية  الزاخرة باملباين الرتاثية اإىل منطقة �سعبية بالية مل�ثة رغم اأنها زاخرة باالآثار.



م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران
225

د. اأدهم حممد رمزي �سالمة

امل�س���تدامة  التنمي���ة  ال�س���عبية لتحقي���ق  امل�س���اركة  للتعام���ل باملزي���د م���ن احلي�ي���ة م���ن خ���الل  يدع�ن���ا ذل���ك 
معا�س���رة  منطق���ة  اإىل  فق���رية  منطق���ة   م���ن  وحت�يله���ا  به���ا  لالرتق���اء  والرتاثي���ة  التاريخي���ة  للمناط���ق 
املجتم���ع  ب���ني  التفاع���ل  عل���ى  تعم���ل  ال�س���عبية  امل�س���اركة  اأن  حي���ث  املمت���د.  تاريخه���ا  م���ن  نابع���ة  ه�ي���ة  ذات 
املحي���ط. املجتم���ع  م���ع  متفاعل���ة  غ���ري  احلف���اظ  م�س���اريع  تك����ن  ال  وحت���ى  احلف���اظ  وم�س���اريع  املحل���ي 

وتهدف الدرا�س���ة الإبراز دور امل�ساركة ال�سعبية يف التنمية امل�ستدامة واحلفاظ على الرتاث العمراين واملعماري من 
خالل عر�ض جتربة عملية مبدينة ر�سيد امل�سرية.

3. مفاهيم القيمة و�سيا�سات احلفاظ على الرتاث العمراين واملعماري
خالل القرن املا�س���ي �س���هد العامل العديد من احلروب التي اأظهرت �سعف الرتاث العمراين واملعماري عامة اإمام 
الق�ة التدمريية لالأ�س���لحة امل�س���تخدمة. وباإخفاء العديد من املباين االأثرية اإثناء احلرب العاملية الثانية بدا امل�سئ�ل�ن 
يف اأوربا يدرك�ن اأهمية العمل على احلفاظ على الرتاث العمراين من الفناء، حتى اإن بع�ض االأجزاء من املدن االأوربية 
ق���د اأعي���د بنائها تبعا لطابعها املعم���اري اخلا�ض بها ومن اأمثلة ذلك مدينة جدن�س���ك بب�لندا حيث اأعيد  بناء و�س���ط 
املدينة القدمي كما كان قبل احلرب العاملية الثانية واأ�س���بح من اأهم اأجزاء املدينة التي منحتها �سخ�س���يتها التاريخية 
مثل باري�ض حيث تزدهر بها ال�س���ياحة اأ�س���ارت اإحدى االإح�ساءات ال�س���ياحية اإن ح�ايل 80% من زوارها من االأجانب 

يق�سدونها لزيارة االأحياء واملباين القدمية بها.
لذا تعترب عنا�سر الرتاث املعماري والعمراين من اأهم عنا�سر اجلذب بالن�سبة لل�سياحة العاملية واملحلية يف ع�سر 
تعترب يف �س���ناعة ال�س���ياحة من اأهم ال�س���ناعات العاملية التي تهتم بها  الدول كافة ملا حتققه من انتعا�ض اقت�س���ادي 

مبا�سر اأو غري مبا�سر من خالل ت�سجيع اال�ستثمارات االأجنبية.
 عل���ى الرغم من تاأثري الزمن والتاآكل الطبيع���ي وتاأثري الك�ارث الطبيعية من زالزل وخالفة على الرتاث العمراين 
واملعماري فان تاأثري االإن�سان على الرتاث العمراين كان اأفدح، كما �ساهمت التكن�ل�جيا احلديثة يف ا الإ�سراع و�ساهمت 

ال�سناعة يف زيادة التل�ث البيئي لله�اء واملياه مما اثر تاأثريا مبا�سرا على الرتاث.
اأ�سبح احلفاظ على الرتاث املعماري والعمراين م�سئ�لية اإن�سانية ت�ساهم يف االإبقاء على معامل املا�سي لكي يراها 
اأبن���اء امل�س���تقبل حيث اإن ذلك امل����رث املعماري والعمراين يعترب التج�س���يد احل���ي لتاريخ احل�س���ارات وتط�ير الفكر 
االإن�س���اين اإيل يربز الت�ا�س���ل بني حلقات احل�سارة. ومع ا�ستمرار الغزو الثقايف للح�س���ارات الغربية يف العامل الثالث 
اأ�سبح احلفاظ على اله�ية احل�سارية من خالل احلفاظ الرتاث املعماري والعمراين هدفا اأ�سا�سيًا)حنفي، 2007(. 

3-1. مفهوم القيمة الرتاثية
لي����ض كل اإنت���اج م���ادي قدمي يحت�ي عل���ى قيمة تراثية �س����اء مادية اأو معن�ي���ة ولكي ميكن حتديد م�س���ت�ى القيمة 
الرتاثية له يجب حتيق االإدراك امل��س����عي )ولي�ض ال�سخ�س���ي( للقيم الكامنة للعن�س���ر اأو الن�سيج على امل�ست�ى الكلي 
)Macro Level( وامل�ست�ى املبا�سر )Micro Level(، وه� ما تبنته الدول االأوربية منذ اأو اأخر القرن الثامن ع�سر 
نتيجة زيادة ال�عي العام مبفاهيم القيم الرتاثية حيث قامت تلك الدول ب�سل�سلة من عمليات الت�ثيق والتقييم لرتاثها 
احل�س���اري يف خمتل���ف املج���االت وكان من بينه���ا تراثها املعماري والعم���راين ، كما اتخذت جمم�عة م���ن االإجراءات 
العملية للحفاظ وترميم واإحياء هذا الرتاث ومن ثم ا�س���تثمار �س���ياحيا على امل�ست�ى املحلي والق�مي والدويل فحققت 
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معدالت مرتفعة من ال�سياحة الداخلية واخلارجية.
 اإن البيئة املبنية مب�س���ت�ياتها العمرانية واملعمارية تعترب اأحد اأهم امل�ارد لثقافة وح�سارة جمتمعاتها وبالتايل فان 
االإدراك ال�اعي للقيم الرتاثية التي تعرب عنها هذه البيئة املبنية يجب اإن يرتكز على قاعدة معل�مات دقيقة وعري�سة 

ت�سمل جماالت معرفية عديدة كالتاريخ والفن�ن باأن�اعها وعلم االجتماع.
على �س���بيل املثال ، يف ال�اليات املتحدة يتم حتديد وت�ثيق املباين واملناطق ذات القيمة من خالل مفه�م م�ؤ�س�س���ي 
 )Institute( ودور بحثي معهدي )Record( يق�م بدور ت�ثيقي )Historic Registrar( ي�س���مى امل�س���جل  التاريخي
لتحديد االإجراءات التم�يلية والقان�نية املمكنة والالزمة لكل حالة على حدة كما اإن ن�س���اط هذا امل�س���جل ي�سمل البيئة 
�س�اء طبيعية اأو مبنية مب�ست�ياتها العمرانية واملعمارية والتي لها قيمة �س�اء تاريخية اأو فنية اأو وظيفية )حنفي، 2007(.

3-2. مرجعيات حتديد القيمة الرتاثية
تبعا ملفه�م القيمة الرتاثية ال�سابق فانه ميكن حتديد قيمة الرتاث املعماري والعمراين تبعا للمرجعيات التاريخية 

والفنية وال�ظيفية 0اجتماعية واقت�سادية.
)Historic Reference( 3-2-1. املرجعية التاريخية

 وهي مرجعية مرتبطة بالعامل الزمني �س�اء نقطيًا اأو خطيُا: نقطيا من خالل التعبري عن حقبة زمنية ذات طبيعة 
معينة اأو تعرب عن تاريخ مرتبط بحدث تاريخي مميز، خطيًا من خالل الرتاكم الزمني ب�سرط اأ�سالة امل�اد التي تعرب 

عن تاريخ الت�سييد املبني.
ويزي���د م���ن القيمة التاريخية للمبنى مدى ندرة طراز املبنى �س����اء بالن�س���بة ملحيطه احلي�ي املبا�س���ر اأو بالن�س���بة 

.)Micro & Macro Contexts( ملحيطه االأ�سمل
)Artistic Reference(3-2-2. املرجعية الفنية

وترتبط باملعايري اخلا�س���ة باالإبداع واملدار�ض الت�س���ميمية )التعبري عن امل�سم�ن الفكري للمنتج املادي( واملعايري 
اخلا�سة بالت�سكيل والطرز املعمارية:

 )Less is More( ومدر�س���ة التب�س���يط )املدار�ـــض الت�سميميـــة: مثل املدر�س���ة ال�ظيفية)ال�س���كل يتبع ال�ظيفة•
واملدر�سة الع�س�ية واملدر�سة ال�سناعية ومدر�سة التعبري ال�سريح عن م�اد الت�سييد.

•الطرز املعمارية: مثل طراز الع�س����ر القدمية )فرع�ين، بابلي، هندي، �س���يني، روماين، فجر امل�سيحية، فبطي 
بيزنطي( وطرز الع�س�ر ال��سطى )رومان�سكي، ق�طي، اإ�سالمي( وطرز ع�سر التن�ير )النه�سة)ريني�سان�ض(، باروك، 
روك�ك�( وطرز القرن التا�سع ع�سر )كال�سيك، باروك جديد، رومانتيكي، فيكت�ري، اأرت ديك�، اأرت ن�ف�( وطرز القرن 
الع�س���رين )كال�س���يك جديد، جتميعي، بدائي،جديد، دويل، بال�س���تيكي، تعبريي، حداثي، ما بع���د احلداثي،تكعيبي، 

كب�س�يل، تفكيكي(.
)Functional Reference( 3-2-3. املرجعية الوظيفية

من خالل وظيفة املبنى )التي تعرب عن اأمناط اجتماعية اأو اقت�سادية( �س�اء كانت هذه ال�ظيفة قائمة حتى وقتنا احلا�سر 
اأو كانت قائمة يف وقت ما، وميكن خالل مدى ا�ستمرارية ال�ظيفة االأ�سلية للمبنى ت�سنيف املباين اإىل )حنفي، 2007(:
•مباين تراثية حية: ال تزال ت�س���تخدم اأو ميكن ا�س���تخدامها يف غر�س���ها ال�ظيفي االأ�س���لي وهكذا تعرب الن�عية 
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من املباين الرتاثية عن االأمناط االجتماعية و/ اأو االقت�س���ادية التي كانت �س���ائدة وقت ت�س���ييدها: مما ي�س���اعد على 
م�س���اعفة ا�س���تثمارها من خالل ك�نه���ا مباين تعر�ض طبيعة املجتم���ع يف حقبة تاريخية �س���ابقة ويف نف�ض ال�قت ت�فر 

ن�ساط اجتماعي و/ اأو اقت�سادي معا�سر ) كاالآثار االإ�سالمية: امل�سجد وال�سبيل واخلان واحلمام العام(.
•مبـــاين تراثيـــة غـــري حيـــة: وهي التي اختفت وظيفتها االأ�س���لية )كاالآث���ار الفرع�نية والتي ينتم���ي معظمها اإىل 

املن�سات اجلنائزية ومعابد العقائد مندثرة( وبالتايل ت�سنيف على اأنها مزارات لل�سياحة الثقافية.

3-3. عوامل تدهور املناطق العمرانية ذات القيمة 
من خالل ا�س���تعرا�ض حاالت التده�ر للعديد من املناطق العمرانية ذات القيمة �س����اء كانت مراكز من قدمية مثل 
القاهرة التاريخية ودم�س���ق اأو مدن تاريخية مثل االأق�س���ر اأو اإحياء �س���كنية مثل منطقة الزمالك بالقاهرة ومن خالل 
مراجع���ة درا�س���ات وبح�ث �س���ابقة يف هذا املجال فانه ميكن اإجمال الع�امل التي ت�س���اهم يف تده����ر الرتاث املعماري 

والعمراين باملنطقة العربية يف االأتي )حنفي، 2007(:
•عوامل اجتماعية: مثل معدالت الهجرة املتزايدة من اأهل الريف اإىل املدن وخا�س���ة املناطق الفقرية بها وت�سمل 
مراكزه���ا التاريخية،االنفجار ال�س���كاين مما اأدي اإىل التكد�ض اإىل االختناقات املروري���ة بهذه املناطق الرتاثية، غياب 

مفه�م احلفاظ على الرتاث املعماري والعمراين لدى غالبية اجلمعيات االأهلية )غري احلك�مية(.
•عوامل ثقافية: مثل غياب ال�عي الثقايف لدى م�ستخدمي تلك املباين الرتاثية بقيمتها وغياب االنتماء اإىل القيم 

الثقافية املحلية والتطلع نح� القيم العربية كنم�ذج للتط�ر.
•عوامـــل �سيا�سيـــة: مثل ت�س���ارب الق�انني والت�س���ريعات املنظمة للعمارة والعمران وكذلك الت�س���ريعات اخلا�س���ة 
باحلف���اظ عل���ى الرتاث وتعدد اجلهات امل�س���ئ�لة عن���ه، غياب القدرة على متابع���ة تطبيق تلك الق�انني والت�س���ريعات، 
اقت�س���ار مفه����م احلفاظ على ترميم املب���اين االأثرية دون مراعاة حميطه���ا العمراين احلي�ي، العام لل�س���لطات نح� 
الت��س���ع يف املناطق واملدن لتلبية املتطلبات امللحة لالإ�س���كان مما جعل عمليات احلفاظ على املدن القدمية ومراكزها 

التاريخية ذات اأول�يات متاأخرة 
•عوامل اقت�سادية: تده�ر حالة البنية التحتية باملناطق التاريخية باملدن، عدم وج�د خطط اقت�س���ادية منتظمة 
لتدبري تكاليف عمليات احلفاظ على واملتابعة، واالفتقار اإىل درا�سات اجلدوى االقت�سادية مل�سروعات اإعادة اال�ستخدام 
للمباين الرتاثية، اإما بالن�س���بة ملنطقة اخلليج فان الطفرة االقت�س���ادية التي افرزها ظه�ر النفط اأوائل  اخلم�س���ينات 
من القرن الع�س���رين اأدت اإىل االنفتاح الثقايف على الغرب فاأ�س���بحت املنطقة م�س���رحا لتجارب العمارة الغربية، وقد 
تزايد ذلك الت�جه خالل ال�س���بعينات مع بداية ظه�ر البرتول بكميات اقت�س���ادية حيث اأ�س���بحت املنطقة مركز جذب 
لال�س���تثمارات العاملية وحدثت طفرة اقت�س���ادية هائلة انعك�س���ت على عمارة املنطقة العديد من املكاتب اال�ست�س���ارية 
املعماري���ة العاملية و�س���ركات الت�س���ييد وبداأت حركة �س���ريعة يف التنمية العمرانية واكبها انت�س���ار العم���ارة ذات الطابع 

الغربي وا�ستخدام م�اد ونظم اإن�ساء حديثة مل تكن معروفة يف  املنطقة.
•عوامـــل اإدرايـــة وتنظيميـــة: ع���دم وج�د جهات خمت�س���ة بت�س���جيل وت�ثيق ال���رتاث املعماري والعم���راين، عدم 
اال�ستغالل االأمثل لتقنيات املعل�مات املتط�رة يف التن�سيق بني اجلهات املختلفة الإدماج عمليات احلفاظ �سمن منظ�مة 

التنمية ال�ساملة على امل�ست�يات املختلفة )ق�مية، اإقليمية، حملية(.
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•عوامل بيئية: مثل ارتفاع م�ست�يات املياه اجل�فية اأحيانًا باملدن املزدحمة  نتيجة عدم وج�د �سبكات �سرف �سحي اأو 
تهالكها، باالإ�سافة الزدياد م�ست�يات تل�ث املياه اجل�فية اأحيانًا نتيجة تهالك �سبكات ال�سرف ال�سحي، عالوة على ارتفاع 
م�ست�يات تل�ث اله�اء نتيجة االإعداد املتزايدة من ال�سيارات باالإ�سافة اإىل حدوث ظاهرة االحتبا�ض احلراري اأحيانًا.

3-4. اأ�ساليب احلفاظ على الرتاث العمراين واملعماري 
تختلف اأ�ساليب احلفاظ تبعًا لن�ع وحالة االأثر اأو الرتاث العمراين وتنظمن االأ�ساليب التالية )حنفي، 2007(:

•اإعادة البناء)Rebuilding(: اإعادة البناء للمباين الرتاثية على مثل احلالة التي كانت عليه يف املا�سي.
•الرتميم )Restoration(: ترميم القطع واملباين الرتاثية لل��س�ل بها اإىل احلالة التي كانت عليها يف املا�سي

•التجديد )Renovation ): يت�سمن ا�ستعمال م�اد حديثة لل��س�ل باملبنى الرتاثي اإىل حالة قريبة من حالته وقت 
ت�سييده.

•االإحياء )Revitalization(: ه� اإحياء املنطقة عمرانيا واجتماعيا واقت�ساديا يف �سبيل حت�سني امل�ست�ى باإ�سافة 
اأن�سطة مل تكن مت�اجدة من قبل تنا�سب مع متطلبات الع�سر احلديث.

•االرتقاء )Rectifying(: االرتقاء باملنطقة عمرانيًا واجتماعيًا واقت�س���اديًا يف �س���بيل حت�س���ني امل�س���ت�ى باإ�سافة 
اأن�سطة مل تكن مت�اجدة من قبل تتنا�سب مع متطلبات الع�سر احلديث.

•اإعادة اال�س���تخدام Reusing: يت�س���من ا�س���تخدام املبنى الرتاثي يف نف�ض الغر�ض الذي اأن�س���ئ اأ�سال من اجله اأو 
اجلدوى االقت�سادية والتنمية االجتماعية املنا�سبة للمنطقة ككل مما ي�سمن له قدرا كبريا من القب�ل االجتماعي 

ويحقق له الدمي�مة واالزدهار.

4. مدخل امل�ساركة ال�سعبية يف احلفاظ على الرتاث والتنمية امل�ستدامة
���َبَح تقنيًة مهمًة يف بناء القراراِت التخطيطية. فاالأ�سكال املختلفة ملنهج التخطيط  مفه�م التخطيط بامل�س���اركة اأَ�سْ
بامل�ساركة مت ت�سجيعها واالأخذ بها يف عديد من امل�ؤ�س�سات وجداول اأعمال م�سروعات التنمية ولكنها اختلفت يف �سكل تطبيقها 
ودرجة ال�سماح بامل�ساركة للم�اطنني املحليني امل�ستفيدين Beneficiaries  واأ�سحاب امل�سالح Stakeholders و�سكلها 
من حيث اإعادة ت�زيع الق�ى والت�ازن بني امل�ستفيدين واأ�سحاب امل�سالح واملجتمعات املهم�سة )عبد احلميد، 2006(.
لقد اأ�سبح وا�سحًا وم�ستقرًا االآن فكر واأدبيات التنمية اأن االلتزام مبنهج تعميق احل�ار وامل�ساركة املجتمعية ميكن 

اأن يرفع فاعلية االإدارة املجتمعية ال�ساملة ومن ثم يحقق ما يلي )وفيق، 2005(:
•ر�ساد عمليات �سنع القرار على امل�ست�يات املختلفة من خالل التعددية واآليات الت�سحيح الذاتي.

•تعبئة اأف�سل مل�ارد املجتمع الب�سرية واملادية يف عملية التنمية.
•ع�ائد التنمية �ستك�ن اأف�سل واأكرث ا�ستدامة اإذا ما �ساركت كل االأطراف الفاعلة يف عمليات ومراحل التنمية املختلفة.

4-1. الفكر التحليلي لعملية احلوار وامل�ساركة
وت�سمل مك�نات هذا الفكر )وفيق، 2005(:



م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران
229

د. اأدهم حممد رمزي �سالمة

•امل�ساألة اأو الق�سية املح�رية )حم�ر اأو ب�ؤرة االهتمام(.
•االأطراف وطبيعتها املختلفة.

•البيئة الكلية Context / Environment. وه� الف�ساء املكاين حيث ترتبط الق�سية املح�رية مب�ست�ى مكاين معني. 
•عمليات احل�ار وامل�ساركة

4-2. م�ست�يات احل�ار وامل�ساركة
ميكن اإيجاز اأهم م�ست�يات احل�ار وامل�ساركة يف الت�سنيفات التالية )وفيق، 2005(:

Passive Dialogue :احلوار ال�سلبي•
و ه� ما يتكافاأ متامًا مع ما يعرف “بال�ظيفة االت�س���الية” بني وحدات املجتمع و فئاته و م�ؤ�س�س���اته املختلفة و التي 
تتحق���ق من خالل “عالقات ات�س���ال” التي قد يتحقق م���ن خاللها معرفة كل طرف جزئي���ًا اأو كليًا بطبيعة االأطراف 
االأخرى و اأدوارها ، و مبا ي�ساهم يف بناء ن�ع من ال�عي الذاتي بالق�سية املح�رية و االأطراف االأخرى و اأدوارها، و لكنه 
ال يتج���اوز ذل���ك لطرح مبادرات ايجابية حل�ارات اأو م�س���اركة اأطراف اأخرى للتعامل مع هذه الق�س���ية ، و اإن كان من 

املمكن اأن يحرك ح�ارًا داخليًا داخل امل�ؤ�س�سة اأو ال�حدة االجتماعية ذاتها.
Active Dialogue احلوار الن�سط•

و ه� العملية التي ت�س���تمل على قيام طرف اأو اأطراف بطرح روؤاها و ت�س����راتها للتعامل مع الق�س���ية املح�رية على 
االأط���راف االأخ���رى ، بهدف اإقناعها اأو ا�س���تقطابها و حتريكها و قيام االأطراف االأخرى باال�س���تجابة ب���روؤى معدلة اأو 
م�سادة ، و قد ينتج عن ذلك روؤى جديدة ت�فيقية، مرحلية اأو نهائية ، وي�ستقطب اأطرافًا جديدة لدائرة احل�ار، و قد 
ميهد التفاقات ت�س���اركيه، و ميثل حده االأدنى ت�ليد روؤى خمتلفة من اأكرث من طرف للتعامل مع الق�س���ية املطروحة، و 

و�س�ح م�اقف و م�سالح االأطراف املبادرة و امل�ستجيبة للح�ار.
 Exposure العر�ض•

و ميثل اأ�سل�ب العر�ض الدرجة االأوىل من م�ست�يات امل�ساركة يف حدها االأدنى. و املق�س�د “بالعر�ض”، اأن يق�م اأحد 
االأطراف الفاعلة )امل�ؤ�س�س���ة احلك�مية، االإدارة املحلية...الخ( بعر�ض ناجت �سناعة القرار )م�سروع هند�سي � خمطط 
فن���ي � خطة بيئي���ة ...الخ( لالأطراف االأخ���رى )املجتمع املحلي، اجلمعي���ات االأهلية املحلية، ...ال���خ( و ذلك لتحقيق 
اأهداف كثرية قد تك�ن مرتبطة مبتطلبات قان�نية... اأو ا�س���تقطابًا لتاأييد �س���عبي معني... اأو تاأكيدًا مل�سداقية امل�ؤ�س�سة 
واإظهارًا لدورها ... اأو ب�س����رة اأخرى، التاأكد من �س���المة الت�جه و القرار، و �سمان م�سار �سل�ض يف تنفيذه، و ذلك من 
خالل ا�ستك�س���اف وج�د اأي اعرتا�س���ات فنية اأو �سيا�س���ية اأو عقبات تنفيذية مل تتمكن امل�ؤ�س�سة )الطرف الفاعل( من 
اكت�س���افها مبكرًا. و ت�س���در عملية العر�ض من مبادرة طرف اأ�سا�سي ق�ي ميتلك وحده كل مق�مات الفاعلية يف اتخاذ 
و تنفيذه جتاه اأطراف اأخرى، يعتربها ه� هام�س���ية و غري م�ؤثرة، وذلك لتحقيق قدر حمدود وحمك�م وم�س���تهدف من 
مظاهر ال�سفافية )Transparency(، مع تقليل املخاطر املحتملة من تاأثري االأطراف االأخرى املعنية على عملية �سنع 

القرار و تنفيذه اإىل اأدنى حد ممكن. 
Exploring ال�ستبيان/ ال�ستك�ساف•

و ه� ما ميثل درجة اأعلى من عملية “العر�ض”، و ي�سدر اأي�سًا مببادرة من طرف اأ�سا�سي ق�ي ي�ستهدف ا�ستك�ساف 
طبيعة االأطراف االأخرى يف الق�سية املطروحة اأو العملية التنم�ية امل�ستهدفة ون�عها و حجمها و ردود اأفعالها و اأدوارها 
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املحتملة و م�س���احلها  و روؤيتها اخلا�س���ة للقرار املطروح اأو امل�س���روع امل�س���تهدف ، و من ثم تقييم و تقدير العقبات و 
امل�ساكل يف حالة اإدراج هذه الروؤى اخلارجية يف القرار اأو امل�سروع املطروح التخاذ قرار نهائي يف ذلك. 

Participation امل�ساركة•
متث���ل امل�س���اركة )وهي درجة احل�ار وامل�س���اركة امل�س���تخدمة بالبحث احل���ايل( درجة اأعلى من كل م���ن التعري�ض 
و اال�ستك�س���اف و ت�س���تمل على كليهما �س���منيًا، وتتميز باأن الطرف االأ�سا�س���ي الفاعل يبادر بال�س���ماح لبع�ض االأطراف 
االأخرى املعنية بالقيام باأدوار جريئة حمددة و م�سممة �سلفًا، �س�اء يف عمليات �سنع القرار اأو التنفيذ بناًء على قناعته 
الداخلية باأن هذه االأدوار “اخلارجية” �س���رورية وهامة بدرجات متفاوتة لنجاح امل�س���روع التنم�ي اأو القرار املطروح، 
اأو ب�س�رة اأخرى، ل�سمان حد اأدنى من كفاءة امل�سروع التنم�ي، ي�سمن للطرف االأ�سا�سي حتقيق م�ساحله احلي�ية. و 
قد يك�ن ذلك ا�ستجابة ل�سغط طرف اآخر م�سارك )اجلهات الدولية املانحة، املجال�ض املحلية املنتخبة، جمعيات اأهلية 
ق�ية ...الخ(. وتعك�ض عملية امل�ساركة ب�سكل عام احتياج الطرف االأ�سا�سي احلي�ي الأدوار االأطراف االأخرى )معل�مات 

ال غنى عنها، تاأييد �سيا�سي، مت�يل حملي ...الخ(.
Partnership ال�سراكة•

ترتكز فكرة ال�س���راكة الفعالة نظريًا على جتاوز حالة امل�س���اركة االإ�س���تاتيكية ال�س���لبية اإىل درجات ت�س���اعدية من 
ال�سراكة االيجابية و الديناميكية الفعالة. و ترتبط م�ساألة امل�ساركة ال�سلبية بقناعة اأ�سا�سية م�ؤداها اأن اأطراف التنمية 
)االأطراف الفاعلة و امل�س���تفيدة بدرجات خمتلفة ، مبا�س���ر و غري مبا�س���ر( تندرج يف اإطار عالقة ما، �س����اء منظمة 
من خالل اأ�س���كال تنظيمية م�ؤ�س�س���ية وا�س���حة وحمددة ، اأو من خالل اأ�سكال و و�س���ائط غري مبا�سرة اأو غري حمددة، 
اأو مدركة ب��س����ح )ال�س���حافة ، ال��س���ائل التقليدية النتقال املعل�مات ...الخ( و اأنها كلها جميعا بدون ا�س���تثناء متثل 
منظ�م���ة تتبادل مك�ناتها اأو اأطرافه���ا املختلفة عالقات التاأثري و التاأثر بحكم وج�دها داخل الزمان و املكان ال�احد ، 
و فيما ميكن ت�س���ميته بامل�س���اركة ال�سلبية احلتمية و تتعر�ض اأطراف هذه املنظ�مة ب�سفة م�ستمرة لعمليات متغرية من 
التقاء و تناق�ض امل�سالح فيما بينها، و مبا يفر�ض تعاونها مع بع�سها يف بع�ض االأحيان، و �سراع بع�سها يف اأحيان اأخرى.
و ترتب���ط كفاءة و فاعلية املجتمع يف اإدارة م�ارده و حتقيق م�س���ت�يات االإمناء املطل�بة، على جتاوز حالة ال�س���راكة 
ال�سلبية، وانطالقه مل�ست�يات اأعلى تتحقق فيها ال�سراكة االيجابية. و يعتمد مفه�م ال�سراكة االيجابية يف هذا االإطار على 
قناعة اأن تعظيم العائد االقت�س���ادي واالجتماعي والثقايف وال�سيا�س���ي للتنمية يعتمد اأ�سا�سًا على االنتقال من ال�سراكة 
ال�س���لبية احلتمية اإىل ن�ع من ال�س���راكة الفعالة التي ت�س���من كفاءة ت�زيع االأدوار بني كافة االأطراف املعنية يف �سناعة 
القرار واتخاذه و تنفيذه، و ذلك من خالل �سبط وت�ازن ت�زيع التكاليف والع�ائد خالل املراحل املختلفة لعملية التنمية.

و يف هذا االإطار فاإنه ميكن تعريف ال�سراكة باأنها: انخراط كافة اأطراف التنمية بناًء على وعي بالق�سية و م�سالح 
االأطراف املختلفة يف عمليات تفاو�س���ية م�س���تمرة يف عملية �س���ناعة القرار واتخاذه، يرتت���ب عليها ن�ع من االتفاقات 
املح���ددة لت�زي���ع كافة االأدوار املتف���ق عليها بني هذه االأطراف، و مبا ي�س���من ت�ظيف كل امل����ارد املحلية املتاحة. و قد 
تبداأ ال�س���راكة مببادرة اأكرث من طرف و لكنها تاأخذ �س���كلها احلقيقي والكامل مع ارتفاع درجات ال�عي االجتماعي و 
تط�ر امل�ؤ�س�س���ات االجتماعية، و تنظيمها الداخلي و تط�ر جمتمع املعل�مات حيث ت�س���بح املبادرة التلقائية االآتية لكل 
االأطراف ن�عًا من االآليات امل�س���تدامة للتفاو�ض و تكامل االأدوار بني االأطراف، و التي تعك�ض التعاون و التقاء امل�سالح، 

اأو تناق�سها ومبا يج�سد يف جممله دميقراطية العملية التنم�ية و جمتمع الن�سج ال�سيا�سي.  
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5. مدينة ر�سيد – حالة درا�سية
لقد كانت اأحد اأهداف هذا البحث عدم االعتماد على الطرق التقليدية يف معاجلة ق�سية احلفاظ الرتاث املعماري 
والعم���راين من وجه نظر واحدة وهى وج���ه النظر املعمارية والتخطيطية ولكن اعتمدت اإ�س���رتاتيجية البحث اعتمادا 
رئي�س���يًا على امل�ساركة ال�س���عبية الفعالة لل�س���رائح املختلفة لطبقات املجتمع املحلي ملنطقة الدرا�سة. ومن هنا مت و�سع 
خطة عمل للح�س����ل على املعل�مات من اجلماهري والتنفيذيني املتعاملني مع املباين الرتاثية هذا باالإ�س���افة للر�س���د 
والت�س���جيل من الطبيعة كخط�ة اأوىل يف طريق ال��س�ل للهدف ثم اال�ستعانة بالعديد من املتخ�س�سني والتنفيذيني يف 
خمتلف التخ�س�س���ات املرتبطة بامل�سكالت التي مت ر�سدها من خالل االأن�سطة ال�سابقة. وذلك بهدف االرتقاء بالبيئة 

املعمارية والعمرانية ملدينة ر�سيد عامة و �سارع دهلييز امللك خا�سة. وقد مت ذلك من خالل عقد:
1- جل�س���ة ا�س���تماع جماهريي بنادي ر�س���يد الريا�س���ي بتاريخ  24 / 4 /2004، ومن خاللها مت التعرف على اأهم 

م�سكالت الرتاث االأثري واملعماري من وجهة نظر العامة وامل�اطنني.
2- ندوة مع التنفيذيني بقاعة جمل�ض مدينة ر�سيد بتاريخ 2004/6/26، ومن خاللها مت حتديد اأهم املع�قات التي 

تع�ق التنفيذيني عن التغلب على امل�سكالت التي حددها امل�اطنني.
3- ور�س���ة عمل مبقر املنتدى احلفاظ على الرتاث االأثري واملعماري بتاريخ 8/16 /2004، وخاللها مت اال�س���تعانة 
مبجم�عة من االأكادمييني والتنفيذيني لتحديد اأهم الت��س���يات التي ميكن اأن ت�س���اعد على التغلب على امل�س���اكل التي 

ت�اجه الرتاث االأثري واملعماري مبدينة ر�سيد.
4- ح�س���ر ت��س���يات ور�س���ة العمل واإعادة �سياغتها وتن�س���قها يف �س����رة جمم�عة من املحاور جت�سد االحتياجات 

الفعلية لل��سع احلايل العمراين واملعماري باملدينة. 

5-1.  اخللفية التاريخية ملدينة ر�سيد
تقع ر�سيد على ال�سفة الغربية لفرع ر�سيد عند م�سب النيل يف البحر املت��سط على بعد ح�ايل 65 كم �سمال �سرق 
االإ�س���كندرية ، و�س���ميت ر�سيد ن�سبة الأ�سل الكلمة القبطية “ر�سيت” ، ولكن تاريخها يرجع الأقدم من ذلك فقد وجدت 
وكان الفرع  يف الع�س���ر الفرع�ين وكان ا�س���مها “ب�لبتني” واأطلق على فرع النيل الذي مير به�ا “الفرع الب�لبتيني”، 
الكان�بي يحتاج اإىل تطهري م�ستمر حتى ت�سل املياه اإىل االإ�سكندرية ولكن يف ع�س�ر التده�ر كانت املياه جتف ال�سطر 
االأكرب من ال�س���نة وال ت�س���ل اإىل مدينة االإ�س���كندرية اإال اأيام الفي�س���ان فقلت املياه عنها ونق�ض عدد �سكانها فن�ساأ عن 
ذلك اأن فقدت االإ�س���كندرية مكانتها التجارية التي اآلت اإىل مدينة ر�سيد )دعب�ض، 2003( . �سكل )1( يعر�ض خريطة 

ت��سح م�قع مدينة ر�سيد بالن�سبة لفرعي النيل الب�لبيتيني والكان�بي.
وعندما فتح عمرو بن العا�ض م�سر �سنة 641 م ) 21ه�(  مل تكن املدينة ذات اأهمية بني م�اين م�سر حينئذ حيث 
�س���هدت ك�س���ادًا جتاريًا كبريًا ب�س���بب بناء مدينة االإ�سكندرية �س���نة 331 ق.م وحت�ل التجارة عن الفرع الب�لبتيني اإىل 
الفرع الكان�بي )اأبى قري حاليًا( ، ففي الع�سر االإ�سالمي اأهتم احلكام باملدينة وذلك باإقامة املنازل وامل�ساجد والقالع 
اأهمها قلعة قايتباي التي �سيدت عام 1472 م ) 877 ه�( كما اأقام ال�سلطان قايتباي عدة اأبراج على ط�ل �ساحل البحر 

االأبي�ض املت��سط بني ر�سيد واالإ�سكندرية. 
ويف الع�س���ر العثماين �سيد فيها الكثري من م�ساجد ومنازل وحمامات و ط�احني وقالع و ب�ابات ال تزال باقية فيها 

منذ ذلك  احلني حتى االآن.
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�سكل )1(: يعر�ض خريطة ت��سح م�قع مدينة ر�سيد بالن�سبة لفرعي النيل الب�لبيتيني والكان�بي )دعب�ض ، 2003م(

كانت ر�سيد اأثناء احلملة الفرن�سية على م�سر مدينة هامة ، فبعد اأن احتلت احلملة مدينة االإ�سكندرية ت�جهت اإىل 
ر�س���يد واحتلتها بقيادة اجلرنال مين� ، ويف قلعة قايتباي اأكت�س���ف حجر ر�سيد ال�سهري وعليه نق�ض باخلط الهريوغليفي 
والدمي�طيقي والي�ناين القدمي وا�س���تطاع �س���امبلي�ن ب�ا�س���طته ك�س���ف اأ�س���رار اللغة امل�س���رية القدمية.وفى الع�سر 
احلديث �س���هدت ر�س���يد عدة معارك دامية كان اأهمها املعركة التي خا�سها اأهلها �سد الغزو االإجنليزي  بقيادة فريزر 
�س���نة 1807م )1222ه����( وكان لعلى بك ال�س���النكلى - حماف���ظ املدينة - اآنذاك دورًا عظيمًا يف الدفاع عنها بب�س���الة 
حت���ى دح���رت الغزاة وردتهم على اأعقابه���م.و بعد حفر ترعة املحم�دية �س���نة 1819 م )1235ه�(  وحت�ل املالحة اإىل 

االإ�سكندرية بداأت املدينة يف التده�ر مرة اأخرى.

�سكل )2(: ي��سح م�قع مدينة ر�سيد على اجلانب الغربي من نهر النيل)هيئة امل�ساحة امل�سرية ، 1950م(

5-2. مالمح الرتاث الأثري ملدينة ر�سيد
تتع���دد االآثار بر�س���يد ما بني املنازل االأثرية و امل�س���اجد وبع�ض املباين الفريدة ، ومتت���از هذه العمائر جميعها باأنها 

ترجع اإىل الع�سر العثماين وجتمعها اخل�سائ�ض التالية )بي�مي ،1993م(: 
· ا�ستخدام الط�ب املنج�ر املبنى بالل�نني االأحمر واالأ�س�د بالتبادل يف زخرفة ال�اجهات مع ا�ستخدام الكحلة ذات 

الل�ن االأبي�ض كم�نه بني املداميك وهذا ما ي�سمى بالط�ب املنج�ر املكح�ل.
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· االأ�سقف اخل�سبية املركبة )متعددة الطبقات( كما ا�ستخدمت الك�ابيل اخل�سبية حلمل بروز ال�اجهات كما يظهر 
مبنزل ح�سيبة غزال مثاًل.

· اإعادة ا�ستخدم اأعمدة املباين القدمية يف الزوايا اخلارجية حلمل بروز ال�اجهات اأو ال�سالمل كما مبنزل املناديلي 
ومنزل عرب كلي )متحف ر�سيد( .

· ا�س���تخدام االأعمدة الرخامية واجلرانيتية القدمية يف االأعمدة الداخلية بامل�س���اجد بالرغم من تفاوت اإحجامها 
وارتفاعاتها كما ه� م��سح مب�سجد امل�سيد بالن�ر والعديد من م�ساجد ر�سيد. 

· متييز مداخل امل�ساجد با�ستخدام وحدات زخرفيه من الط�ب املنج�ر، كذلك تقارب الت�سميم املعماري اإىل حد 
التطابق يف بع�ض االأحيان. 

�سكل )3(: �سارع دهليز امللك مبدينة ر�سيد و جميع املباين االأثرية ال�اقعة عليه

5-3. ح�سر املباين الأثرية مبدينة ر�سيد

تتن����ع املباين االأثرية مبدينة ر�س���يد ما بني املنازل االأثرية وامل�س���اجد وبع�ض املباين الفري���دة كاحلمام والطاح�نة 
والقلعة وقد مت ح�سر جميع تلك املباين واإن�ساء ق�اعد بيانات لها وت�قيعها على خرائط رقمية. وميكن اإيجاز ت�سنيف 
هذه املباين يف اأنها تتك�ن من 22 منزل وعدد 12 م�سجد وزاوية وحمام وطاح�نة وقلعة قايتباي وجمم�عة اأب� الري�ض. 
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وجميع هذه املباين م�سجلة كاآثار )هيئة االآثار امل�سرية، 1985(. وقد حتت�ي ق�اعد بيانات جلميع هذه املباين على اأ�سم 
االأثر وتاريخ اأن�ساوؤه ورقم ك�دي لالأثر وم�قعه باالإ�سافة ل�س�ره املبنى وو�سف ملك�ناته. وكدرا�سة تطبيقية ب�رقة العمل 
�س�ف يتم عر�ض م�جز حل�سر املباين االأثرية ب�سارع دهليز امللك. �سكل )3( ي��سح خريطة ل�سارع دهليز امللك م�قع 
عليها جميع املباين االأثرية بال�سارع باأ�سمائها والرقم الك�دي طبقا لقاعدة البيانات التي مت اأن�ساوؤها و�س�رة لكل مبنى.

5-4. الأخطار التي تتعر�ض لها املباين الأثرية والرتاثية
تختل���ف وتتن����ع ع�امل و اأ�س���باب تده�ر حالة املباين االأثرية والرتاثية بر�س���يد باختالف الظ���روف التي تقع حتت 
تاأثريها هذه املباين ، ويعر�ض �سكل )4( اأهم هذه املخاطر واملهددات والتي ميكن ت�سنيفها اإىل ع�امل طبيعية وع�امل 
من �س���نع االإن�س���ان مع حتديد ن�عية التلف ال�اقع على املباين االأثرية )ميكانيكي ، فيزو-كيمائي ، بي�ل�جي( )�ساهني 
، 1994(. ومن ثم ميكن حتديد الت��س���يات واملقرتحات وحتديد ال�سيا�س���ات واملقرتحات امل�س���تقبلية التي ت�ساعد على 

احلفاظ على املباين االأثرية بناء على ن�عية املخاطر والتلف.

�سكل )4(: املخاطر واملهددات التي تتعر�ض لها املباين االأثرية مبدينة ر�سيد واالآثار ال�سلبية لها واخلط�ط العري�سة للمقرتحات وال�سيا�سات اخلا�سة 
باحلفاظ على تلك املباين

5-4-1. العوامل الطبيعية
ميكن تق�سيم الع�امل الطبيعية اإىل ع�امل بيئية واأخرى ع�امل ذاتية خا�سة باملبنى:

•عوامل بيئية
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تتعدد وتتن�ع الع�امل البيئية وميكن اأن ن�جز اأكرثها تاأثريا فيما يلي: 
اأ- عوامل املناخ مثل احلرارة و ال�سم�ض و االأمطار و الرياح حيث ت�ؤثر على م�اد البناء امل�ستخدمة باملباين

ب- عوامل املياه وتلعب املياه اجل�فية دورًا رئي�سيًا حيث تعدد م�سادر املياه اجل�فية كما يلي: 

- مياه الر�سح باالأمالح نظرًا لك�ن مدينة ر�سيد بالقرب من التقاء النيل بالبحر املت��سط »فرع ر�سيد«. 
- مياه ال�س���رف ال�س���حي الناجتة عن عدم وج�د �سبكة �سرف �س���حي قائمة بالفعل مع العلم باأنه جارى تنفيذها 
ولكن يجب تفعيل خط�ات التنفيذ. �سكل )5( ي��سح م�سكلة املباين االأثرية مع مياه ال�سرف ال�سحي مبدينة ر�سيد. 

-  مياه ال�سرف الزراعي الناجتة من االأرا�سي الزراعية املحيطة و املحددة ملدينة ر�سيد.
ج- عوامل بيولوجية: وميتد تاأثريها يف خملفات احلي�انات اخلا�سة بعربات الكارو مبنطقة دهليز امللك ، وكذلك 

تزايد اإعداد اأع�سا�ض الطي�ر ف�ق اأ�سطح املباين الرتاثية بر�سيد.

                 

•عوامل ذاتية خا�سة باملبنى 
اأ- الهب�ط االإن�سائي الأجزاء من املبني اأحيانًا و الناجت عن ا�ستخدام طريقة البناء بنظام احل�ائط احلاملة. 

ب- العمر االفرتا�سي املحدود لبع�ض م�اد البناء منها الطمي وه� املك�ن االأ�سا�سي مل�نه الربط بني الط�ب املنج�ر 
لك�نه يحت�ي على م�اد ع�س�ية تعمل على تاآكل املبنى ، هذا باالإ�سافة للعمر االفرتا�سي املحدود لالأخ�ساب.  �سكل )6( 

ي��سح تاآكل م�اد البناء مبئذنة م�سجد زغل�ل نتيجة العمر االفرتا�سي مل�اد االإن�ساء.
5-4-2. عوامل ناجتة عن الإن�سان

ي�سارك االإن�سان بدور م�ؤثر يف زيادة االأخطار املهددة للمباين الرتاثية بر�سيد �س�اء كان من االأهايل اأو من اجلهات 
امل�سئ�لة عن احلفاظ على هذه املجم�عة من املباين الرتاثية و يت�سح دور كل منها كما يلي: 

�سكل )6(: ماآذنه م�سجد زغل�ل وقد تاآكلت نتيجة حمدودية العمر 
االفرتا�سي مل�اد البناء

�سكل )5(: �س�رة الأحد املباين االأثرية ومياه ال�سرف ال�سحي حتيط 
بال�سارع امل�ؤدي له
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•ال�سكان 
وقد كان لل�سكان دور رئي�سي يف تده�ر املباين الرتاثية مبدينة ر�سيد. وميكن ت�سنيف ذلك اإىل:

اأ- تدمري مبا�سر 
- مثل تعر�ض املدينة للحروب يف الع�س�ر ال�سابقة مثل “حملة فريزر”.

- تداخل االأن�س���طة باملنطقة املحيطة باالآثار. �سكل )7( ي��سح تداخل االأن�سطة باملناطق املحيطة باملباين االأثرية.
- زيادة الكثافة املرورية باأن�اعها املختلفة  مبا ال يتنا�سب مع عرو�ض ال�س�ارع.

- االهتزازات الناجتة عن عمليات البناء باالأنظمة احلديثة مثل خط�ات تنفيذ اأعمال االأ�سا�سات بنظام اخل�ازيق 
مما يهدد املباين الرتاثية املحيطة.

ب- تدمري غري مبا�سر
- التل�ث الب�س���ري للن�س���يج العم���راين لالأثر وما يحيط به من مب���اين ، ويظهر هذا التل�ث يف و�س���ع االإعالنات و 

الالفتات على املباين االأثرية باالإ�سافة اإىل الت��سيالت الكهربائية املمتدة يف ال�س�ارع.
- التل�ث البيئي و ال�سحي واملتمثل يف اإلقاء القمامة و تركها بال�س�ارع بجانب املباين االأثرية.

•املوؤ�س�سات احلكومية 
- الرتمي���م اخلاط���ئ امل�ؤدى اإىل طم�ض بع�ض معامل البناء اأو اإىل تغري عنا�س���ره اأما باإزالة عنا�س���ر كانت م�ج�دة 
اأ�سال واإما با�ستحداث عنا�سر اأخرى اأو ت�س�يه طرازه و�سماته املميزة . �سكل )8( ي��سح اأعمال الرتميم اخلاطئ وذلك 
بالرتميم با�ستخدام وخامات خمتلفة يف ال�سفات الفيزيائية عن امل�اد امل�ستخدمة فعال عند اأن�ساء هذه املباين االأثرية.

- عدم تفعيل ال�سيا�سات الق�مية بتط�ير مدينة ر�سيد وب�سفه خا�سة احلفاظ على املباين الرتاثية بها.
- ق�س����ر دور املحليات واجلمعيات االأهلية يف ت�فري اخلدمات الالزمة للمناطق املجاورة للمباين الرتاثية بر�س���يد 

وكذلك ن�سر ال�عي الرتاثي لدى ال�سكان.

 
�سكل )7(: تداخل االأن�سطة باملنطقة املحيطة باملباين االأثرية                                �سكل )8(: الرتميم اخلاطئ بالط�ب االأحمر 
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5-4-3. الآثار ال�سلبية لالأخطار التي تواجه املباين الأثرية والرتاثية
   اأدت الع�امل ال�سابقة اإىل حدوث جم�عة من االآثار ال�سلبية التي ميكن اإيجازها فيما يلي:  

•التلف امليكانيكي
ويعنى االآثار ال�سلبية التي ت�سيب املبنى وت�ؤثر على هيكله ومدى بقاوؤه مثل )�ساهني ، 1994(: 

- تاآكل مادة البناء الرئي�سية كاحلجر اأو الط�ب.
- تفكك اللحامات وامل�اد الرابطة  للم�اد االإن�سائية الرئي�سية. 

- حدوث ال�سروخ  والت�سدعات.
- تاأكل  وانهيار االأ�سا�سات.
•التلف الفيزيو- كيميائي

ويعنى تعر�ض املبنى لتفاوت واختالف يف الع�امل البيئية امل�ؤدية اإىل اختالف يف اخل�سائ�ض الفيزيائية والكيميائية 
مل�اد البناء، ويظهر يف النقاط التالية:  

- ف�سل مك�نات م�اد البناء بني االأ�سطح اخلارجية املك�س�فة املعر�سة للحرارة و االأ�سطح الداخلية. 
- ت�سرب املياه اجل�فية املحملة باالأمالح اإىل اأ�سا�سات املباين ثم ترتفع يف اجلدران باخلا�سية ال�سعرية.

-  تغري األ�ان م�اد البناء اخلارجية نتيجة لتل�ث اجل� بع�ادم ال�سيارات والرماد. 

          

•التلف البيولوجي
وه� التلف الناجت عن جذور االأ�سجار واحل�سرات و الزواحف واأع�سا�ض الطي�ر ، كما يلي:  

- ت�سدع املباين نتيجة �سغط جذور االأ�سجار على اأ�سا�سات املباين.
- ت�سقق وتفتت م�اد البناء و�سياع متا�سكها و�سالبتها الناجت عن تكاثر البكترييا و الفطريات.

�سكل )9(: التلف البي�ل�جي املتمثل يف ت�سقق وتفتت م�اد البناء نتيجة 
تكاثر البكرتيا والفطريات

�سكل )10(: منزل مكي وتعر�سه لكافة اأن�اع التلف امليكانيكي 
والفيزي�-كميائي والبي�ل�جي
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ويعر�ض �سكل )9( �س�ره الأحد املباين االأثرية التي تتعر�ض للتلف البي�ل�جي الناجت عن تكاثر البكرتيا والفطريات 
والذي اأدى حلدوث بع�ض الت�سققات وتفتت م�اد البناء. واأي�سا �سكل )10( يعر�ض �س�رة ملنزل مكي وقد تعر�ض لكافة 

اأن�اع التلف امليكانيكي والفيزي�-كميائي والبي�ل�جي.

6. الت��سيات ومقرتحات التط�ير
ميكن اإيجاز اأهم الت��سيات ال�سادرة والتي نتجت من خالل امل�ساركة ال�سعبية خالل ور�سة العمل اخلا�سة باحلفاظ 
على املباين االأثرية وذات القيمة املعمارية والتي قام بتنظيمها املنتدى التابع جلمعية اأ�سدقاء البيئة وذلك بح�س�ر جمم�عة 
كبرية من املتخ�س�سني واالأكادمييني والتنفيذيني يف كافة املحاور التالية ، وقد مت تق�سيم الت��سيات اإىل عدة حماور كالتايل:

•الت�سميم احل�سري
- تنفيذ برامج ت�عية خا�سة بالنظافة وو�سع اآلية جلمع املخلفات ال�سلبة.

- اإزالة االإ�سافات املتنافية مع طبيعة املنطقة مثل ل�حات االإعالنات ون�عية اأعمدة االإ�ساءة وا�ستبدالها. 
- اإخالء املناطق املحيطة باالأثر من االأن�سطة املتناق�سة معه وحت�يل االأر�سيات الرتابية اإىل اأر�سيات حجرية.

- منع املركبات االآلية مع اإيجاد بدائل مل�ساراتها يف املناطق االأثرية.
- اإعداد من�ذج ا�سرت�سادي للمباين التي ميكن اإعادة ا�ستخدامها وحتديث االأن�سطة بها.

- وي��سى فريق البحث باإجراءات تخطيطية وعمرانية هي:
- و�سع خمطط �سامل ملدينة ر�سيد ينظم تخطيط املدينة مع مراعاة اإيجاد مناطق حرم للمباين االأثرية.

- تط�ير مداخل ال�س�ارع االأثرية مثل �سارع دهليز امللك الإيجاد متهيد ب�سري ، وكذلك درا�سة م�سارات احلركة 
واجتاهاتها وعنا�سر اأثاثها.

- و�س���ع ا�س���رتاطات واإر�س���ادات بنائية خا�س���ة مبدينة ر�س���يد للمباين اجلديدة تتناول احلجم واالأبعاد والت�سكيل 
اخلارجي للمبنى والفتحات واالأل�ان وم�اد البناء والت�سطيبات.

•البيئة )املياه اجلوفية وال�سرف واملخلفات ال�سلبة وال�سائلة(
- �س���رعة االنتهاء من اإن�س���اء حمطة التنقية اخلا�سة مبعاجلة ال�سرف ال�سحي، وتذليل عقبات ت�ريد  طلمبات 

حمطات الرفع باملدينة اخلا�سة  باملخلفات ال�سلبة. 
- عمل درا�س���ة الإن�س���اء مدفن �سحي اآمن بداًل من مقلب القمامة املقرتح  ويلزمه عمل درا�سة تقييم االأثر البيئي 
للم�س���روع وكذلك تقييم امل�ق���ع املقرتح، وكذلك يجب الرج�ع اإىل جهاز �س���ئ�ن البيئة امل�س���ري لالإطالع على 

امل�اقع املقرتحة للمدافن ال�سحية من قبل اجلهاز والتي تغطي م�سر كلها.
- ين�سح بعمل حتليل دوري للمياه اجل�فية لتحديد مدى تل�ثها نتيجة و�س�ل مياه ال�سرف ال�سحي اإليها.

 •اأ�ساليب احلفاظ والرتميم على املباين الأثرية
- عمل م�س���ح ت�ثيقي بال�س����رة والرفع املعماري على اأن يك�ن �س���اماًل للن�احي التاريخية واالأثرية مع الت��س���ية 

با�ستخدام التقنيات احلديثة يف عمليات الت�ثيق العلمي ون�سر هذه ال�ثائق على �سبكة املعل�مات.
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- �س���رورة  التن�س���يق ما بني اجلهات املعنية مع االآثار واالأوقاف واملحليات يف اإخالء املباين االأثرية من �س���اغليها 
واإعادة ترميمها وتط�يرها مع ت�فري اأماكن بديلة لل�سكان.

- ا�س���تبدال االأ�س���ل�ب النمطي يف عمليات الرتميم باأ�سل�ب علمي �س���اماًل الت�ثيق الدقيق جلميع العنا�سر املك�نة 
لالأثر وكذا جميع االأجزاء الباقية منه.

- درا�س���ة كيفي���ة اال�ستعا�س���ة مب�اد خ���ام حديثة تتالءم م���ع امل�اد القدمية نظ���رًا لتعذر ت�فري امل����اد التي كانت 
م�ستخدمة قدميًا مع �سرورة و�سع حل�ل عملية لهذه امل�سكلة.

- وي��سى فريق البحث باإجراءات بعيدة املدى هي:
- اأحي���اء جميع احلرف القدمي���ة التي تخدم عمليات الرتميم االأثري مثل )البنائ���ني - النجارين – احلدادين( 

وجميعها حرف كانت منت�سرة يف مدينة ر�سيد.
- التن�سيق ما بني وزارتي ال�سباب والرتبية والتعليم واملجل�ض االأعلى لالآثار واجلمعيات االأهلية على تنظيم دورات 

تثقيفية لن�سر ال�عي االأثري ما بني امل�اطنني خا�سة الن�ضء وال�سباب.
- اإن�ساء جمعية ملحبي اآثار ر�سيد من اأهايل ر�سيد وذلك لتفعيل دور اجلمعيات االأهلية واملنظمات غري احلك�مية 

يف االهتمام باحلفاظ على الرثوة الرتاثية ملدينة ر�سيد.
• التنمية ال�سياحية ملدينة ر�سيد

- و�سع ر�سيد �سمن الربنامج ال�سياحي ل�سركات ال�سياحة وليكن لربنامج زيارة الي�م ال�احد يف البداية.
- االهتمام االإعالمي مبدينة ر�سيد عن طريق ال��سائل املختلفة من �سحافة واإذاعة وتليفزي�ن.

- ح�سن ا�ستغالل النيل والبحر �سياحيًا واإيجاد و�سيلة انتقال مائية تربط مدينة ر�سيد مبحافظة االإ�سكندرية.
- االهتم���ام بت�فري اخلدمات ال�س���رورية لل�س���ائح )دورات املياه – بي�ت الهداي���ا – كافيرتيات( وكذلك عر�ض 

االأفالم الت�سجيلية عن االآثار واملعامل ال�سياحية امل�سرية يف بع�ض امل�اقع االأثرية ال�ستكمال برنامج الزيارة.
- تط�ير ك�رني�ض املدينة ، وتنظيم رحالت نيلية اإىل  منطقة تل اأب� مندور االأثرية من ك�رني�ض مدينة ر�سيد وبالعك�ض.

- االرتقاء باحلدائق املجاورة ملدينة ر�س���يد مثل حدائق اجلديدة اأ�س���فل الطريق الدويل ال�ساحلي وكذلك حدائق 
اأدفينا وقناطر اأدفينا والق�سر امللكي باأدفينا مما ي�ساعد على اإثراء الربنامج ال�سياحي مبدينة ر�سيد.

- و�سع خطة الإن�ساء فنادق متعددة امل�ست�يات تخدم مدينة ر�سيد واملناطق الرتاثية املحيطة بها.
- ويف النهاية ي��سي فريق البحث عند عمل درا�سات للمناطق االأثرية باأن يتم م�ساركة جمع املعنيني من اجلمه�ر 
والتنفيذي���ني املتعامل���ني يف هذه املناطق هذا باالإ�س���افة اإىل اال�س���تعانة مبتخ�س�س���ني يف العديد من املجاالت 

املعنية حتى ت�سبح الت��سيات ثرية ومتكاملة.

7.اخلال�سة
تذخر مدننا العربية بالعديد من االأحياء واملناطق التاريخية والرتاثية اأغلبها تعر�ض لالإهمال والتده�ر ، وعليه فاإنه عند 
ال�سروع يف م�ساريع احلفاظ على الرتاث العمراين واملعماري باملناطق املتده�رة يجب ا�ستخدام مدخل امل�ساركة ال�سعبية 
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ملا له من اإيجابيات عديدة ، حيث اأن م�ساركة املجتمع املحلي ت�سعره بك�نه جزء من العملية التخطيطية واأنه امل�ستفيد من 
نتائجها ، وبالتايل ت�سبح م�ساركته اإيجابية و فعالة. هذا باالإ�سافة لك�ًن امل�ساركة ال�سعبية ت�ساعد على التحديد ال�سريع 
والدقيق مل�سكالت املناطق التاريخية –نظرًا لك�ن املجتمع املحلي ه� املعاي�ض ب�س�رة ي�مية مل�سكالت املناطق التاريخية- 
عالوة على ذلك ميكن معرفة وحتديد اأهم مع�قات حل تلك امل�سكالت مع اإفراز بع�ض املقرتحات اجلديدة واملبتكرة للحل�ل.
لذا ي��س���ي بتفعيل اأ�س���ل�ب امل�س���اركة ال�س���عبية يف جمتمعاتنا العربية وذلك مب�س���اريع االرتقاء باملناطق التاريخية 

املتده�رة ملا له من فائدة يف جمال احلفاظ على الرتاث العمراين واملعماري.
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Abstract
Archeological heritage considered roots of any nation that gives it the power for future 
flourishing. So, if this heritage exposed to destruction loses this nation will be lost and 
loose constituents of its growth and flourishing.
This paper will deal with value concepts and archeological heritage preservation 
polices within the context of sustainable development, this will be done through 
reviewing of value and heritage concepts and referential of identifying the heritage 
vale (historical, artistry, and functional), Also, the paper discusses main deterioration 
reasons of urban and heritage areas that have value in addition to levels and different 
types of archeological heritage deterioration.
Final, the paper presents different types for archeological heritage preservations. Besides, 
public participation approach in heritage preservation and sustainable development is 
presented through presenting the intellectual analytical model of dialogue and public 
participation process and the most important components of this process in addition to 
the identification of types and levels of dialogue and public participation.
Rosetta city has huge number of historical and heritage building from Islamic and 
Ossmany eras, this heritage is exposed to negligence and deterioration. So, applied 
study was required for identification of most important urban and architectural features 
in Rosetta with identification of most important archeological and heritage buildings 
in the city. In addition to brief presentation of Dehliz Al-Molk street, the study also 
used different levels of public participation approach (Public, officials, Academicians), 
because it has many positive sides in identification of the most important threats of 
archeological heritage in the city of Rosetta from public point of view. Also, to identify 
obstacles those prevent heritage preservation from official executives. In addition to, 
come to the most important recommendations to preserve the heritage of the city by 
participation of specialized academicians.




