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ملخ�ص:
يعد الرتاث الأثري واملعماري لأي �أمة مبثابة اجلذور حل�ضارتها ومنائها التي تكفل لها ا�ستمرار هذا النماء واالزدهار .ف�إذا اجتثت
تلك اجلذور �أو تعر�ضت للفناء �أو الدمار �أو الإهدار �ضاعت معها تلك الأمة وفقدت �أ�سباب النماء واالزدهار وتعر�ضت لالنهيار.
تتناول الورقة البحثية مفاهيم القيمة و �سيا�سات احلفاظ على الرتاث العمراين يف �إطار منظومة التنمية امل�ستدامة وذلك
من خالل مراجعة ملفاهيم الرتاث والقيمة ومرجعيات حتديد القيمة الرتاثية (التاريخية والفنية والوظيفية) ،وي�ستعر�ض
البحث �أهم عوامل تدهور املناطق العمرانية ذات القيمة بالإ�ضافة للم�ستويات والأ�شكال املختلفة لتدهور الرتاث العمراين
واملعماري ،و�أخريا يعر�ض البحث الأ�ساليب املختلفة للحفاظ على الرتاث العمراين واملعماري والأثري كما ي�ستعر�ض البحث
مدخل امل�شاركة ال�شعبية يف احلفاظ على الرتاث والتنمية امل�ستدامة من خالل الفكر التحليلي لعملية احلوار وامل�شاركة و�أهم
مكوناته بالإ�ضافة لتحديد م�ستويات و�أنواع احلوار وامل�شاركة ال�شعبية.
ونظر ًا ملا تذخر به مدينة ر�شيد من تراث �إ�سالمي يعود �إىل الع�صر العثماين يتعر�ض للإهمال والتدهور ،ظهرت احلاجة
من خالل درا�سة تطبيقية للتعرف على �أهم مالمح الرتاث العمراين واملعماري مبدينة ر�شيد مع ر�صد لأهم املباين الأثرية
والرتاثية باملدينة بالإ�ضافة لعر�ض موجز للمباين الأثرية ب�شارع دهليز امللك ،وقد تبنت الدرا�سة مدخل امل�شاركة ال�شعبية
متعددة امل�ستويات (العامة وامل�سئولني التنفيذيني والأكادمييني) ملا له من جوانب �إيجابية عديدة يف حتديد �أهم مهددات الرتاث
العمراين واملعماري باملدينة من وجهة نظر العامة ومعرفة املعوقات التي متنع احلفاظ على الرتاث من وجهة نظر امل�سئولني
التنفيذيني مع حتديد �أهم التو�صيات العاجلة والآجلة حلماية تراث املدينة من خالل م�شاركة الأكادمييني املتخ�ص�صني.
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 .1مقدمة

يعترب التدهور العمراين باملناطق الرتاثية من ال�سمات الغالبة ملختلف دول العامل النامي واملتقدم على حد �سواء ،
وعلى الرغم من اختالف امل�شكالت العمرانية واالجتماعية واالقت�صادية اخلا�صة بهذه املناطق �إال �أن معظم هذه املناطق
املتدهورة اجتمعت يف جمموعة من امل�شاكل  ،مثل تدهور الأو�ضاع العمرانية و�إهدار العديد من الرثوات العقارية ذات الطابع
املتميز و�إهمال �أعمال ال�صيانة واحلفاظ على الطابع احل�ضاري لهذه املناطق وتداخل اال�ستعماالت وعدم مالئمة الن�سيج
العمراين الرتاثي القائم لتطور و�سائل النقل واحلركة الآلية و�سوء الأحوال البيئية واالقت�صادية واالجتماعية لبع�ض �سكان
هذه املناطق  ،بالإ�ضافة �إىل ارتفاع تكاليف عمليات احلفاظ واالرتقاء وحتقيق برامج التنمية امل�ستدامة لهذه املناطق0
وقد �أ�ص ��بح احلفاظ على الرتاث املعماري والعمراين م�س ��ئولية �إن�سانية ت�س ��اهم يف الإبقاء على معامل املا�ضي لكي
يراها �أبناء امل�ستقبل حيث �إن ذلك املورث املعماري والعمراين يعترب التج�سيد احلي لتاريخ احل�ضارات وتطوير الفكر
الإن�س ��اين �إيل يربز التوا�ص ��ل بني حلقات احل�ضارة .ومع ا�ستمرار الغزو الثقايف للح�ض ��ارات الغربية يف العامل الثالث
�أ�صبح احلفاظ على الهوية احل�ضارية من خالل احلفاظ الرتاث املعماري والعمراين هدفا �أ�سا�سي ًا (جاد.)2007 ،
وتتعر�ض هذه الورقة البحثية ملفهوم التطوير والتنمية امل�س ��تدامة باملناطق الرتاثية املتدهورة من خالل امل�ش ��اركة
ال�ش ��عبية باعتباره �أحد �أهم املداخل الأ�سا�س ��ية لتحقيق احلفاظ واحلماية الإيجابية لهذه املناطق ومعاجلة م�ش ��اكلها
العمرانية والبيئية واالجتماعية واالقت�ص ��ادية املختلفة  ،حيث ميكن لهذا املفهوم �أن يتعامل مع جميع مكونات املنطقة
من الأبنية الرتاثية واملحيط العمراين واملجتمع القائم ب�شكل متكامل و�شامل  ،ويتجنب هذا املفهوم التعامل مع املناطق
الرتاثية ب�شكل جزئي ونظرة حمدودة تهتم بكل جزء من املنطقة على حدا دون الأخذ يف االعتبار قوى الرتابط والت�أثري
املتبادل بني مكونات املنطقة والتي تتفاعل كوحدة واحدة ع�ضوية مرتابطة ومتكاملة.
ل ��ذا اعتم ��دت منهجية البحث على الدرا�س ��ة النظري ��ة ملفاهيم القيمة و�أ�س ��اليب احلفاظ على ال�ت�راث العمراين
واملعماري ودرا�س ��ة �أهم عوامل تدهور املناطق ذات القيمة  ،ذلك بالإ�ضافة للدرا�سة التطبيقية العملية والتي اعتمدت
على �أ�س ��لوب امل�شاركة ال�ش ��عبية متعددة امل�ستويات كمدخل م�س ��تدام للحفاظ على الرتاث العمراين واملعماري مبدينة
ر�شيد و�صو ًال لأهم التو�صيات العاجلة والآجلة للحفاظ على تراث مدينة ر�شيد العمراين واملعماري.

 .2الإ�شكالية البحثية

بالرغم من اتفاق اجلميع على �أهمية احلفاظ على الرتاث العمراين الإن�ساين �إال �إن حماوالت احلفاظ على الرتاث
العمراين تتع�س ��ر يف مواجهة احتياجات التطوير العمراين احلديثة ,فبح�ساب التكلفة االقت�صادية مل�شروعات احلفاظ
البديل الثاين هو الذي يتم اختياره من قبل امل�سئولني خا�صة يف دول العامل الثالث.
ويعترب البع�ض احلفاظ عائق للتقدم واالرتقاء مب�ستوى الأحوال املعي�شية لإفراد املجتمع .لكن االهتمام باحتياجات
احلا�ض ��ر على ح�س ��اب الرتاث الإن�س ��اين يعترب من الأخطاء اجل�س ��يمة التي ارتكبتها الإن�س ��انية يف كثري من الع�صور.
فال�سبيل الوحيد للمعا�صرة ال�صادقة هو �إدماج تراث املا�ضي الأ�صيل يف الواقع املعا�صر.
كما �إن فكر احلفاظ على الرتاث املعماري مبفهومة ال�ضيق واملبا�شر نحو التعامل مع جمموعات املباين التاريخية
كمحميةعمرانيةاليتماالقرتابمنهاوتوجيهعملياتالتنميةالعمرانيةنحو املناطق املجاورة واجلديدة قد ي�ؤدي�إىل حدوث
�شرخ يف الن�سيج العمراين للمدينة ويحولها �إىل مدينتني متناق�ضتني متجاورتني احدهما قدمية والأخرى حديثة مفعمة
باحلياة ,حيث تتحول املناطق التاريخية الزاخرة باملباين الرتاثية �إىل منطقة �شعبية بالية ملوثة رغم �أنها زاخرة بالآثار.
كلية العمارة والتخطيط  -جامعة امللك �سعود
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يدعون ��ا ذل ��ك للتعام ��ل باملزي ��د م ��ن احليوي ��ة م ��ن خ�ل�ال امل�ش ��اركة ال�ش ��عبية لتحقي ��ق التنمي ��ة امل�س ��تدامة
للمناط ��ق التاريخي ��ة والرتاثي ��ة لالرتق ��اء به ��ا وحتويله ��ا م ��ن منطق ��ة فق�ي�رة �إىل منطق ��ة معا�ص ��رة
ذات هوي ��ة نابع ��ة م ��ن تاريخه ��ا املمت ��د .حي ��ث �أن امل�ش ��اركة ال�ش ��عبية تعم ��ل عل ��ى التفاع ��ل ب�ي�ن املجتم ��ع
املحل ��ي وم�ش ��اريع احلف ��اظ وحت ��ى ال تك ��ون م�ش ��اريع احلف ��اظ غ�ي�ر متفاعل ��ة م ��ع املجتم ��ع املحي ��ط.
وتهدف الدرا�س ��ة لإبراز دور امل�شاركة ال�شعبية يف التنمية امل�ستدامة واحلفاظ على الرتاث العمراين واملعماري من
خالل عر�ض جتربة عملية مبدينة ر�شيد امل�صرية.

 .3مفاهيم القيمة و�سيا�سات احلفاظ على الرتاث العمراين واملعماري

خالل القرن املا�ض ��ي �ش ��هد العامل العديد من احلروب التي �أظهرت �ضعف الرتاث العمراين واملعماري عامة �إمام
القوة التدمريية للأ�س ��لحة امل�س ��تخدمة .وب�إخفاء العديد من املباين الأثرية �إثناء احلرب العاملية الثانية بدا امل�سئولون
يف �أوربا يدركون �أهمية العمل على احلفاظ على الرتاث العمراين من الفناء ,حتى �إن بع�ض الأجزاء من املدن الأوربية
ق ��د �أعي ��د بنائها تبعا لطابعها املعم ��اري اخلا�ص بها ومن �أمثلة ذلك مدينة جدن�س ��ك ببولندا حيث �أعيد بناء و�س ��ط
املدينة القدمي كما كان قبل احلرب العاملية الثانية و�أ�ص ��بح من �أهم �أجزاء املدينة التي منحتها �شخ�ص ��يتها التاريخية
مثل باري�س حيث تزدهر بها ال�س ��ياحة �أ�ش ��ارت �إحدى الإح�صاءات ال�س ��ياحية �إن حوايل  %80من زوارها من الأجانب
يق�صدونها لزيارة الأحياء واملباين القدمية بها.
لذا تعترب عنا�صر الرتاث املعماري والعمراين من �أهم عنا�صر اجلذب بالن�سبة لل�سياحة العاملية واملحلية يف ع�صر
تعترب يف �ص ��ناعة ال�س ��ياحة من �أهم ال�ص ��ناعات العاملية التي تهتم بها الدول كافة ملا حتققه من انتعا�ش اقت�ص ��ادي
مبا�شر �أو غري مبا�شر من خالل ت�شجيع اال�ستثمارات الأجنبية.
عل ��ى الرغم من ت�أثري الزمن والت�آكل الطبيع ��ي وت�أثري الكوارث الطبيعية من زالزل وخالفة على الرتاث العمراين
واملعماري فان ت�أثري الإن�سان على الرتاث العمراين كان �أفدح ,كما �ساهمت التكنولوجيا احلديثة يف ا لإ�سراع و�ساهمت
ال�صناعة يف زيادة التلوث البيئي للهواء واملياه مما اثر ت�أثريا مبا�شرا على الرتاث.
�أ�صبح احلفاظ على الرتاث املعماري والعمراين م�سئولية �إن�سانية ت�ساهم يف الإبقاء على معامل املا�ضي لكي يراها
�أبن ��اء امل�س ��تقبل حيث �إن ذلك امل ��ورث املعماري والعمراين يعترب التج�س ��يد احل ��ي لتاريخ احل�ض ��ارات وتطوير الفكر
الإن�س ��اين �إيل يربز التوا�ص ��ل بني حلقات احل�ضارة .ومع ا�ستمرار الغزو الثقايف للح�ض ��ارات الغربية يف العامل الثالث
�أ�صبح احلفاظ على الهوية احل�ضارية من خالل احلفاظ الرتاث املعماري والعمراين هدفا �أ�سا�سي ًا(حنفي.)2007 ،
 .1-3مفهوم القيمة الرتاثية
لي� ��س كل �إنت ��اج م ��ادي قدمي يحتوي عل ��ى قيمة تراثية �س ��واء مادية �أو معنوي ��ة ولكي ميكن حتديد م�س ��توى القيمة
الرتاثية له يجب حتيق الإدراك املو�ض ��وعي (ولي�س ال�شخ�ص ��ي) للقيم الكامنة للعن�ص ��ر �أو الن�سيج على امل�ستوى الكلي
( )Macro Levelوامل�ستوى املبا�شر ( ,)Micro Levelوهو ما تبنته الدول الأوربية منذ �أو �أخر القرن الثامن ع�شر
نتيجة زيادة الوعي العام مبفاهيم القيم الرتاثية حيث قامت تلك الدول ب�سل�سلة من عمليات التوثيق والتقييم لرتاثها
احل�ض ��اري يف خمتل ��ف املج ��االت وكان من بينه ��ا تراثها املعماري والعم ��راين  ،كما اتخذت جمموعة م ��ن الإجراءات
العملية للحفاظ وترميم و�إحياء هذا الرتاث ومن ثم ا�س ��تثمار �س ��ياحيا على امل�ستوى املحلي والقومي والدويل فحققت
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معدالت مرتفعة من ال�سياحة الداخلية واخلارجية.
�إن البيئة املبنية مب�س ��توياتها العمرانية واملعمارية تعترب �أحد �أهم املوارد لثقافة وح�ضارة جمتمعاتها وبالتايل فان
الإدراك الواعي للقيم الرتاثية التي تعرب عنها هذه البيئة املبنية يجب �إن يرتكز على قاعدة معلومات دقيقة وعري�ضة
ت�شمل جماالت معرفية عديدة كالتاريخ والفنون ب�أنواعها وعلم االجتماع.
على �س ��بيل املثال  ،يف الواليات املتحدة يتم حتديد وتوثيق املباين واملناطق ذات القيمة من خالل مفهوم م�ؤ�س�س ��ي
ي�س ��مى امل�س ��جل التاريخي ( )Historic Registrarيقوم بدور توثيقي ( )Recordودور بحثي معهدي ()Institute
لتحديد الإجراءات التمويلية والقانونية املمكنة والالزمة لكل حالة على حدة كما �إن ن�ش ��اط هذا امل�س ��جل ي�شمل البيئة
�سواء طبيعية �أو مبنية مب�ستوياتها العمرانية واملعمارية والتي لها قيمة �سواء تاريخية �أو فنية �أو وظيفية (حنفي.)2007 ،
 .2-3مرجعيات حتديد القيمة الرتاثية
تبعا ملفهوم القيمة الرتاثية ال�سابق فانه ميكن حتديد قيمة الرتاث املعماري والعمراين تبعا للمرجعيات التاريخية
والفنية والوظيفية 0اجتماعية واقت�صادية.
 .1-2-3املرجعية التاريخية ()Historic Reference
وهي مرجعية مرتبطة بالعامل الزمني �سواء نقطي ًا �أو خطي ُا :نقطيا من خالل التعبري عن حقبة زمنية ذات طبيعة
معينة �أو تعرب عن تاريخ مرتبط بحدث تاريخي مميز ,خطي ًا من خالل الرتاكم الزمني ب�شرط �أ�صالة املواد التي تعرب
عن تاريخ الت�شييد املبني.
ويزي ��د م ��ن القيمة التاريخية للمبنى مدى ندرة طراز املبنى �س ��واء بالن�س ��بة ملحيطه احليوي املبا�ش ��ر �أو بالن�س ��بة
ملحيطه الأ�شمل (.)Micro & Macro Contexts
 .2-2-3املرجعية الفنية()Artistic Reference
وترتبط باملعايري اخلا�ص ��ة بالإبداع واملدار�س الت�ص ��ميمية (التعبري عن امل�ضمون الفكري للمنتج املادي) واملعايري
اخلا�صة بالت�شكيل والطرز املعمارية:
•املدار����س الت�صميمي���ة :مثل املدر�س ��ة الوظيفية(ال�ش ��كل يتبع الوظيفة) ومدر�س ��ة التب�س ��يط ()Less is More
واملدر�سة الع�ضوية واملدر�سة ال�صناعية ومدر�سة التعبري ال�صريح عن مواد الت�شييد.
•الطرز املعمارية :مثل طراز الع�ص ��ور القدمية (فرعوين ,بابلي ,هندي� ,ص ��يني ,روماين ,فجر امل�سيحية ,فبطي
بيزنطي) وطرز الع�صور الو�سطى (رومان�سكي ,قوطي� ,إ�سالمي) وطرز ع�صر التنوير (النه�ضة(ريني�سان�س) ,باروك,
روكوكو) وطرز القرن التا�سع ع�شر (كال�سيك ,باروك جديد ,رومانتيكي ,فيكتوري� ,أرت ديكو� ,أرت نوفو) وطرز القرن
الع�ش ��رين (كال�س ��يك جديد ,جتميعي ,بدائي,جديد ,دويل ,بال�س ��تيكي ,تعبريي ,حداثي ,ما بع ��د احلداثي,تكعيبي,
كب�سويل ,تفكيكي).
 .3-2-3املرجعية الوظيفية ()Functional Reference
منخاللوظيفةاملبنى(التيتعربعن�أمناطاجتماعية�أواقت�صادية)�سواءكانتهذهالوظيفةقائمةحتىوقتنااحلا�ضر
�أو كانت قائمة يف وقت ما ,وميكن خالل مدى ا�ستمرارية الوظيفة الأ�صلية للمبنى ت�صنيف املباين �إىل (حنفي:)2007 ،
•مباين تراثية حية :ال تزال ت�س ��تخدم �أو ميكن ا�س ��تخدامها يف غر�ض ��ها الوظيفي الأ�ص ��لي وهكذا تعرب النوعية
كلية العمارة والتخطيط  -جامعة امللك �سعود

226

د� .أدهم حممد رمزي �سالمة

من املباين الرتاثية عن الأمناط االجتماعية و� /أو االقت�ص ��ادية التي كانت �س ��ائدة وقت ت�ش ��ييدها :مما ي�س ��اعد على
م�ض ��اعفة ا�س ��تثمارها من خالل كونه ��ا مباين تعر�ض طبيعة املجتم ��ع يف حقبة تاريخية �س ��ابقة ويف نف�س الوقت توفر
ن�شاط اجتماعي و� /أو اقت�صادي معا�صر ( كالآثار الإ�سالمية :امل�سجد وال�سبيل واخلان واحلمام العام).
•مب���اين تراثي���ة غ�ي�ر حي���ة :وهي التي اختفت وظيفتها الأ�ص ��لية (كالآث ��ار الفرعونية والتي ينتم ��ي معظمها �إىل
املن�شات اجلنائزية ومعابد العقائد مندثرة) وبالتايل ت�صنيف على �أنها مزارات لل�سياحة الثقافية.
 .3-3عوامل تدهور املناطق العمرانية ذات القيمة
من خالل ا�س ��تعرا�ض حاالت التدهور للعديد من املناطق العمرانية ذات القيمة �س ��واء كانت مراكز من قدمية مثل
القاهرة التاريخية ودم�ش ��ق �أو مدن تاريخية مثل الأق�ص ��ر �أو �إحياء �س ��كنية مثل منطقة الزمالك بالقاهرة ومن خالل
مراجع ��ة درا�س ��ات وبحوث �س ��ابقة يف هذا املجال فانه ميكن �إجمال العوامل التي ت�س ��اهم يف تده ��ور الرتاث املعماري
والعمراين باملنطقة العربية يف الأتي (حنفي:)2007 ،
•عوامل اجتماعية :مثل معدالت الهجرة املتزايدة من �أهل الريف �إىل املدن وخا�ص ��ة املناطق الفقرية بها وت�شمل
مراكزه ��ا التاريخية,االنفجار ال�س ��كاين مما �أدي �إىل التكد�س �إىل االختناقات املروري ��ة بهذه املناطق الرتاثية ,غياب
مفهوم احلفاظ على الرتاث املعماري والعمراين لدى غالبية اجلمعيات الأهلية (غري احلكومية).
•عوامل ثقافية :مثل غياب الوعي الثقايف لدى م�ستخدمي تلك املباين الرتاثية بقيمتها وغياب االنتماء �إىل القيم
الثقافية املحلية والتطلع نحو القيم العربية كنموذج للتطور.
•عوام���ل �سيا�سي���ة :مثل ت�ض ��ارب القوانني والت�ش ��ريعات املنظمة للعمارة والعمران وكذلك الت�ش ��ريعات اخلا�ص ��ة
باحلف ��اظ عل ��ى الرتاث وتعدد اجلهات امل�س ��ئولة عن ��ه ,غياب القدرة على متابع ��ة تطبيق تلك القوانني والت�ش ��ريعات,
اقت�ص ��ار مفه ��وم احلفاظ على ترميم املب ��اين الأثرية دون مراعاة حميطه ��ا العمراين احليوي ,العام لل�س ��لطات نحو
التو�س ��ع يف املناطق واملدن لتلبية املتطلبات امللحة للإ�س ��كان مما جعل عمليات احلفاظ على املدن القدمية ومراكزها
التاريخية ذات �أولويات مت�أخرة
•عوامل اقت�صادية :تدهور حالة البنية التحتية باملناطق التاريخية باملدن ,عدم وجود خطط اقت�ص ��ادية منتظمة
لتدبري تكاليف عمليات احلفاظ على واملتابعة ,واالفتقار �إىل درا�سات اجلدوى االقت�صادية مل�شروعات �إعادة اال�ستخدام
للمباين الرتاثية� ,إما بالن�س ��بة ملنطقة اخلليج فان الطفرة االقت�ص ��ادية التي افرزها ظهور النفط �أوائل اخلم�س ��ينات
من القرن الع�ش ��رين �أدت �إىل االنفتاح الثقايف على الغرب ف�أ�ص ��بحت املنطقة م�س ��رحا لتجارب العمارة الغربية ,وقد
تزايد ذلك التوجه خالل ال�س ��بعينات مع بداية ظهور البرتول بكميات اقت�ص ��ادية حيث �أ�ص ��بحت املنطقة مركز جذب
لال�س ��تثمارات العاملية وحدثت طفرة اقت�ص ��ادية هائلة انعك�س ��ت على عمارة املنطقة العديد من املكاتب اال�ست�ش ��ارية
املعماري ��ة العاملية و�ش ��ركات الت�ش ��ييد وبد�أت حركة �س ��ريعة يف التنمية العمرانية واكبها انت�ش ��ار العم ��ارة ذات الطابع
الغربي وا�ستخدام مواد ونظم �إن�شاء حديثة مل تكن معروفة يف املنطقة.
•عوام���ل �إدراي���ة وتنظيمي���ة :ع ��دم وجود جهات خمت�ص ��ة بت�س ��جيل وتوثيق ال�ت�راث املعماري والعم ��راين ,عدم
اال�ستغالل الأمثل لتقنيات املعلومات املتطورة يف التن�سيق بني اجلهات املختلفة لإدماج عمليات احلفاظ �ضمن منظومة
التنمية ال�شاملة على امل�ستويات املختلفة (قومية� ,إقليمية ,حملية).
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•عوامل بيئية :مثل ارتفاع م�ستويات املياه اجلوفية �أحيان ًا باملدن املزدحمة نتيجة عدم وجود �شبكات �صرف �صحي �أو
تهالكها ،بالإ�ضافة الزدياد م�ستويات تلوث املياه اجلوفية �أحيان ًا نتيجة تهالك �شبكات ال�صرف ال�صحي ,عالوة على ارتفاع
م�ستويات تلوث الهواء نتيجة الإعداد املتزايدة من ال�سيارات بالإ�ضافة �إىل حدوث ظاهرة االحتبا�س احلراري �أحيان ًا.
� .4-3أ�ساليب احلفاظ على الرتاث العمراين واملعماري
تختلف �أ�ساليب احلفاظ تبع ًا لنوع وحالة الأثر �أو الرتاث العمراين وتنظمن الأ�ساليب التالية (حنفي:)2007 ،
•�إعادة البناء(� :)Rebuildingإعادة البناء للمباين الرتاثية على مثل احلالة التي كانت عليه يف املا�ضي.
•الرتميم ( :)Restorationترميم القطع واملباين الرتاثية للو�صول بها �إىل احلالة التي كانت عليها يف املا�ضي
•التجديد ( :) Renovationيت�ضمن ا�ستعمال مواد حديثة للو�صول باملبنى الرتاثي �إىل حالة قريبة من حالته وقت
ت�شييده.
•الإحياء ( :)Revitalizationهو �إحياء املنطقة عمرانيا واجتماعيا واقت�صاديا يف �سبيل حت�سني امل�ستوى ب�إ�ضافة
�أن�شطة مل تكن متواجدة من قبل تنا�سب مع متطلبات الع�صر احلديث.
•االرتقاء ( :)Rectifyingاالرتقاء باملنطقة عمراني ًا واجتماعي ًا واقت�ص ��ادي ًا يف �س ��بيل حت�س�ي�ن امل�س ��توى ب�إ�ضافة
�أن�شطة مل تكن متواجدة من قبل تتنا�سب مع متطلبات الع�صر احلديث.
•�إعادة اال�س ��تخدام  :Reusingيت�ض ��من ا�س ��تخدام املبنى الرتاثي يف نف�س الغر�ض الذي �أن�ش ��ئ �أ�صال من اجله �أو
اجلدوى االقت�صادية والتنمية االجتماعية املنا�سبة للمنطقة ككل مما ي�ضمن له قدرا كبريا من القبول االجتماعي
ويحقق له الدميومة واالزدهار.

 .4مدخل امل�شاركة ال�شعبية يف احلفاظ على الرتاث والتنمية امل�ستدامة

القرارات التخطيطية .فالأ�شكال املختلفة ملنهج التخطيط
مفهوم التخطيط بامل�ش ��اركة �أَ ْ�ص� � َب َح تقني ًة مهم ًة يف بناء
ِ
بامل�شاركة مت ت�شجيعها والأخذ بها يف عديد من امل�ؤ�س�سات وجداول �أعمال م�شروعات التنمية ولكنها اختلفت يف �شكل تطبيقها
ودرجة ال�سماح بامل�شاركة للمواطنني املحليني امل�ستفيدين  Beneficiariesو�أ�صحاب امل�صالح  Stakeholdersو�شكلها
من حيث �إعادة توزيع القوى والتوازن بني امل�ستفيدين و�أ�صحاب امل�صالح واملجتمعات املهم�شة (عبد احلميد.)2006 ،
لقد �أ�صبح وا�ضح ًا وم�ستقر ًا الآن فكر و�أدبيات التنمية �أن االلتزام مبنهج تعميق احلوار وامل�شاركة املجتمعية ميكن
�أن يرفع فاعلية الإدارة املجتمعية ال�شاملة ومن ثم يحقق ما يلي (وفيق:)2005 ،
•ر�شاد عمليات �صنع القرار على امل�ستويات املختلفة من خالل التعددية و�آليات الت�صحيح الذاتي.
•تعبئة �أف�ضل ملوارد املجتمع الب�شرية واملادية يف عملية التنمية.
•عوائد التنمية �ستكون �أف�ضل و�أكرث ا�ستدامة �إذا ما �شاركت كل الأطراف الفاعلة يف عمليات ومراحل التنمية املختلفة.
 .1-4الفكر التحليلي لعملية احلوار وامل�شاركة
وت�شمل مكونات هذا الفكر (وفيق:)2005 ،
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•امل�س�ألة �أو الق�ضية املحورية (حمور �أو ب�ؤرة االهتمام).
•الأطراف وطبيعتها املختلفة.
•البيئة الكلية  .Context / Environmentوهو الف�ضاء املكاين حيث ترتبط الق�ضية املحورية مب�ستوى مكاين معني.
•عمليات احلوار وامل�شاركة
 .2-4م�ستويات احلوار وامل�شاركة
ميكن �إيجاز �أهم م�ستويات احلوار وامل�شاركة يف الت�صنيفات التالية (وفيق:)2005 ،
•احلوار ال�سلبيPassive Dialogue :

و هو ما يتكاف�أ متام ًا مع ما يعرف “بالوظيفة االت�ص ��الية” بني وحدات املجتمع و فئاته و م�ؤ�س�س ��اته املختلفة و التي
تتحق ��ق من خالل “عالقات ات�ص ��ال” التي قد يتحقق م ��ن خاللها معرفة كل طرف جزئي� � ًا �أو كلي ًا بطبيعة الأطراف
الأخرى و �أدوارها  ،و مبا ي�ساهم يف بناء نوع من الوعي الذاتي بالق�ضية املحورية و الأطراف الأخرى و �أدوارها ،و لكنه
ال يتج ��اوز ذل ��ك لطرح مبادرات ايجابية حلوارات �أو م�ش ��اركة �أطراف �أخرى للتعامل مع هذه الق�ض ��ية  ،و �إن كان من
املمكن �أن يحرك حوار ًا داخلي ًا داخل امل�ؤ�س�سة �أو الوحدة االجتماعية ذاتها.
•احلوار الن�شط Active Dialogue

و هو العملية التي ت�ش ��تمل على قيام طرف �أو �أطراف بطرح ر�ؤاها و ت�ص ��وراتها للتعامل مع الق�ض ��ية املحورية على
الأط ��راف الأخ ��رى  ،بهدف �إقناعها �أو ا�س ��تقطابها و حتريكها و قيام الأطراف الأخرى باال�س ��تجابة ب ��ر�ؤى معدلة �أو
م�ضادة  ،و قد ينتج عن ذلك ر�ؤى جديدة توفيقية ،مرحلية �أو نهائية  ،وي�ستقطب �أطراف ًا جديدة لدائرة احلوار ،و قد
ميهد التفاقات ت�ش ��اركيه ،و ميثل حده الأدنى توليد ر�ؤى خمتلفة من �أكرث من طرف للتعامل مع الق�ض ��ية املطروحة ،و
و�ضوح مواقف و م�صالح الأطراف املبادرة و امل�ستجيبة للحوار.
•العر�ض Exposure

و ميثل �أ�سلوب العر�ض الدرجة الأوىل من م�ستويات امل�شاركة يف حدها الأدنى .و املق�صود “بالعر�ض”� ،أن يقوم �أحد
الأطراف الفاعلة (امل�ؤ�س�س ��ة احلكومية ،الإدارة املحلية...الخ) بعر�ض ناجت �صناعة القرار (م�شروع هند�سي ـ خمطط
فن ��ي ـ خطة بيئي ��ة ...الخ) للأطراف الأخ ��رى (املجتمع املحلي ،اجلمعي ��ات الأهلية املحلية... ،ال ��خ) و ذلك لتحقيق
�أهداف كثرية قد تكون مرتبطة مبتطلبات قانونية� ...أو ا�س ��تقطاب ًا لت�أييد �ش ��عبي معني� ...أو ت�أكيد ًا مل�صداقية امل�ؤ�س�سة
و�إظهار ًا لدورها � ...أو ب�ص ��ورة �أخرى ،الت�أكد من �س�ل�امة التوجه و القرار ،و �ضمان م�سار �سل�س يف تنفيذه ،و ذلك من
خالل ا�ستك�ش ��اف وجود �أي اعرتا�ض ��ات فنية �أو �سيا�س ��ية �أو عقبات تنفيذية مل تتمكن امل�ؤ�س�سة (الطرف الفاعل) من
اكت�ش ��افها مبكر ًا .و ت�ص ��در عملية العر�ض من مبادرة طرف �أ�سا�سي قوي ميتلك وحده كل مقومات الفاعلية يف اتخاذ
و تنفيذه جتاه �أطراف �أخرى ،يعتربها هو هام�ش ��ية و غري م�ؤثرة ،وذلك لتحقيق قدر حمدود وحمكوم وم�س ��تهدف من
مظاهر ال�شفافية ( ،)Transparencyمع تقليل املخاطر املحتملة من ت�أثري الأطراف الأخرى املعنية على عملية �صنع
القرار و تنفيذه �إىل �أدنى حد ممكن.
•اال�ستبيان /اال�ستك�شاف Exploring

و هو ما ميثل درجة �أعلى من عملية “العر�ض” ،و ي�صدر �أي�ض ًا مببادرة من طرف �أ�سا�سي قوي ي�ستهدف ا�ستك�شاف
طبيعة الأطراف الأخرى يف الق�ضية املطروحة �أو العملية التنموية امل�ستهدفة ونوعها و حجمها و ردود �أفعالها و �أدوارها
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املحتملة و م�ص ��احلها و ر�ؤيتها اخلا�ص ��ة للقرار املطروح �أو امل�ش ��روع امل�س ��تهدف  ،و من ثم تقييم و تقدير العقبات و
امل�شاكل يف حالة �إدراج هذه الر�ؤى اخلارجية يف القرار �أو امل�شروع املطروح التخاذ قرار نهائي يف ذلك.
•امل�شاركة Participation

متث ��ل امل�ش ��اركة (وهي درجة احلوار وامل�ش ��اركة امل�س ��تخدمة بالبحث احل ��ايل) درجة �أعلى من كل م ��ن التعري�ض
و اال�ستك�ش ��اف و ت�ش ��تمل على كليهما �ض ��مني ًا ،وتتميز ب�أن الطرف الأ�سا�س ��ي الفاعل يبادر بال�س ��ماح لبع�ض الأطراف
الأخرى املعنية بالقيام ب�أدوار جريئة حمددة و م�صممة �سلف ًا� ،سواء يف عمليات �صنع القرار �أو التنفيذ بنا ًء على قناعته
الداخلية ب�أن هذه الأدوار “اخلارجية” �ض ��رورية وهامة بدرجات متفاوتة لنجاح امل�ش ��روع التنموي �أو القرار املطروح،
�أو ب�صورة �أخرى ،ل�ضمان حد �أدنى من كفاءة امل�شروع التنموي ،ي�ضمن للطرف الأ�سا�سي حتقيق م�صاحله احليوية .و
قد يكون ذلك ا�ستجابة ل�ضغط طرف �آخر م�شارك (اجلهات الدولية املانحة ،املجال�س املحلية املنتخبة ،جمعيات �أهلية
قوية ...الخ) .وتعك�س عملية امل�شاركة ب�شكل عام احتياج الطرف الأ�سا�سي احليوي لأدوار الأطراف الأخرى (معلومات
ال غنى عنها ،ت�أييد �سيا�سي ،متويل حملي ...الخ).
•ال�شراكة Partnership

ترتكز فكرة ال�ش ��راكة الفعالة نظري ًا على جتاوز حالة امل�ش ��اركة الإ�س ��تاتيكية ال�س ��لبية �إىل درجات ت�ص ��اعدية من
ال�شراكة االيجابية و الديناميكية الفعالة .و ترتبط م�س�ألة امل�شاركة ال�سلبية بقناعة �أ�سا�سية م�ؤداها �أن �أطراف التنمية
(الأطراف الفاعلة و امل�س ��تفيدة بدرجات خمتلفة  ،مبا�ش ��ر و غري مبا�ش ��ر) تندرج يف �إطار عالقة ما� ،س ��واء منظمة
من خالل �أ�ش ��كال تنظيمية م�ؤ�س�س ��ية وا�ض ��حة وحمددة � ،أو من خالل �أ�شكال و و�س ��ائط غري مبا�شرة �أو غري حمددة،
�أو مدركة بو�ض ��وح (ال�ص ��حافة  ،الو�س ��ائل التقليدية النتقال املعلومات ...الخ) و �أنها كلها جميعا بدون ا�س ��تثناء متثل
منظوم ��ة تتبادل مكوناتها �أو �أطرافه ��ا املختلفة عالقات الت�أثري و الت�أثر بحكم وجودها داخل الزمان و املكان الواحد ،
و فيما ميكن ت�س ��ميته بامل�ش ��اركة ال�سلبية احلتمية و تتعر�ض �أطراف هذه املنظومة ب�صفة م�ستمرة لعمليات متغرية من
التقاء و تناق�ض امل�صالح فيما بينها ،و مبا يفر�ض تعاونها مع بع�ضها يف بع�ض الأحيان ،و �صراع بع�ضها يف �أحيان �أخرى.
و ترتب ��ط كفاءة و فاعلية املجتمع يف �إدارة موارده و حتقيق م�س ��تويات الإمناء املطلوبة ،على جتاوز حالة ال�ش ��راكة
ال�سلبية ،وانطالقه مل�ستويات �أعلى تتحقق فيها ال�شراكة االيجابية .و يعتمد مفهوم ال�شراكة االيجابية يف هذا الإطار على
قناعة �أن تعظيم العائد االقت�ص ��ادي واالجتماعي والثقايف وال�سيا�س ��ي للتنمية يعتمد �أ�سا�س ًا على االنتقال من ال�شراكة
ال�س ��لبية احلتمية �إىل نوع من ال�ش ��راكة الفعالة التي ت�ض ��من كفاءة توزيع الأدوار بني كافة الأطراف املعنية يف �صناعة
القرار واتخاذه و تنفيذه ،و ذلك من خالل �ضبط وتوازن توزيع التكاليف والعوائد خالل املراحل املختلفة لعملية التنمية.
و يف هذا الإطار ف�إنه ميكن تعريف ال�شراكة ب�أنها :انخراط كافة �أطراف التنمية بنا ًء على وعي بالق�ضية و م�صالح
الأطراف املختلفة يف عمليات تفاو�ض ��ية م�س ��تمرة يف عملية �ص ��ناعة القرار واتخاذه ،يرتت ��ب عليها نوع من االتفاقات
املح ��ددة لتوزي ��ع كافة الأدوار املتف ��ق عليها بني هذه الأطراف ،و مبا ي�ض ��من توظيف كل امل ��وارد املحلية املتاحة .و قد
تبد�أ ال�ش ��راكة مببادرة �أكرث من طرف و لكنها ت�أخذ �ش ��كلها احلقيقي والكامل مع ارتفاع درجات الوعي االجتماعي و
تطور امل�ؤ�س�س ��ات االجتماعية ،و تنظيمها الداخلي و تطور جمتمع املعلومات حيث ت�ص ��بح املبادرة التلقائية الآتية لكل
الأطراف نوع ًا من الآليات امل�س ��تدامة للتفاو�ض و تكامل الأدوار بني الأطراف ،و التي تعك�س التعاون و التقاء امل�صالح،
�أو تناق�ضها ومبا يج�سد يف جممله دميقراطية العملية التنموية و جمتمع الن�ضج ال�سيا�سي.
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 .5مدينة ر�شيد – حالة درا�سية

لقد كانت �أحد �أهداف هذا البحث عدم االعتماد على الطرق التقليدية يف معاجلة ق�ضية احلفاظ الرتاث املعماري
والعم ��راين من وجه نظر واحدة وهى وج ��ه النظر املعمارية والتخطيطية ولكن اعتمدت �إ�س�ت�راتيجية البحث اعتمادا
رئي�س ��ي ًا على امل�شاركة ال�ش ��عبية الفعالة لل�ش ��رائح املختلفة لطبقات املجتمع املحلي ملنطقة الدرا�سة .ومن هنا مت و�ضع
خطة عمل للح�ص ��ول على املعلومات من اجلماهري والتنفيذيني املتعاملني مع املباين الرتاثية هذا بالإ�ض ��افة للر�ص ��د
والت�س ��جيل من الطبيعة كخطوة �أوىل يف طريق الو�صول للهدف ثم اال�ستعانة بالعديد من املتخ�ص�صني والتنفيذيني يف
خمتلف التخ�ص�ص ��ات املرتبطة بامل�شكالت التي مت ر�صدها من خالل الأن�شطة ال�سابقة .وذلك بهدف االرتقاء بالبيئة
املعمارية والعمرانية ملدينة ر�شيد عامة و �شارع دهلييز امللك خا�صة .وقد مت ذلك من خالل عقد:
 -1جل�س ��ة ا�س ��تماع جماهريي بنادي ر�ش ��يد الريا�ض ��ي بتاريخ  ،2004/ 4 / 24ومن خاللها مت التعرف على �أهم
م�شكالت الرتاث الأثري واملعماري من وجهة نظر العامة واملواطنني.
 -2ندوة مع التنفيذيني بقاعة جمل�س مدينة ر�شيد بتاريخ  ،2004/6/26ومن خاللها مت حتديد �أهم املعوقات التي
تعوق التنفيذيني عن التغلب على امل�شكالت التي حددها املواطنني.
 -3ور�ش ��ة عمل مبقر املنتدى احلفاظ على الرتاث الأثري واملعماري بتاريخ  ،2004/ 8/16وخاللها مت اال�س ��تعانة
مبجموعة من الأكادمييني والتنفيذيني لتحديد �أهم التو�ص ��يات التي ميكن �أن ت�س ��اعد على التغلب على امل�ش ��اكل التي
تواجه الرتاث الأثري واملعماري مبدينة ر�شيد.
 -4ح�ص ��ر تو�ص ��يات ور�ش ��ة العمل و�إعادة �صياغتها وتن�س ��قها يف �ص ��ورة جمموعة من املحاور جت�سد االحتياجات
الفعلية للو�ضع احلايل العمراين واملعماري باملدينة.
 .1-5اخللفية التاريخية ملدينة ر�شيد
تقع ر�شيد على ال�ضفة الغربية لفرع ر�شيد عند م�صب النيل يف البحر املتو�سط على بعد حوايل  65كم �شمال �شرق
الإ�س ��كندرية  ،و�س ��ميت ر�شيد ن�سبة لأ�صل الكلمة القبطية “ر�شيت”  ،ولكن تاريخها يرجع لأقدم من ذلك فقد وجدت
يف الع�ص ��ر الفرعوين وكان ا�س ��مها “بولبتني” و�أطلق على فرع النيل الذي مير بهـا “الفرع البولبتيني” ،وكان الفرع
الكانوبي يحتاج �إىل تطهري م�ستمر حتى ت�صل املياه �إىل الإ�سكندرية ولكن يف ع�صور التدهور كانت املياه جتف ال�شطر
الأكرب من ال�س ��نة وال ت�ص ��ل �إىل مدينة الإ�س ��كندرية �إال �أيام الفي�ض ��ان فقلت املياه عنها ونق�ص عدد �سكانها فن�ش�أ عن
ذلك �أن فقدت الإ�س ��كندرية مكانتها التجارية التي �آلت �إىل مدينة ر�شيد (دعب�س� . )2003 ،شكل ( )1يعر�ض خريطة
تو�ضح موقع مدينة ر�شيد بالن�سبة لفرعي النيل البولبيتيني والكانوبي.
وعندما فتح عمرو بن العا�ص م�صر �سنة  641م ( 21هـ) مل تكن املدينة ذات �أهمية بني مواين م�صر حينئذ حيث
�ش ��هدت ك�س ��اد ًا جتاري ًا كبري ًا ب�س ��بب بناء مدينة الإ�سكندرية �س ��نة  331ق.م وحتول التجارة عن الفرع البولبتيني �إىل
الفرع الكانوبي (�أبى قري حالي ًا)  ،ففي الع�صر الإ�سالمي �أهتم احلكام باملدينة وذلك ب�إقامة املنازل وامل�ساجد والقالع
�أهمها قلعة قايتباي التي �شيدت عام  1472م (  877هـ) كما �أقام ال�سلطان قايتباي عدة �أبراج على طول �ساحل البحر
الأبي�ض املتو�سط بني ر�شيد والإ�سكندرية.
ويف الع�ص ��ر العثماين �شيد فيها الكثري من م�ساجد ومنازل وحمامات و طواحني وقالع و بوابات ال تزال باقية فيها
منذ ذلك احلني حتى الآن.
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�شكل ( :)1يعر�ض خريطة تو�ضح موقع مدينة ر�شيد بالن�سبة لفرعي النيل البولبيتيني والكانوبي (دعب�س 2003 ،م)

كانت ر�شيد �أثناء احلملة الفرن�سية على م�صر مدينة هامة  ،فبعد �أن احتلت احلملة مدينة الإ�سكندرية توجهت �إىل
ر�ش ��يد واحتلتها بقيادة اجلرنال مينو  ،ويف قلعة قايتباي �أكت�ش ��ف حجر ر�شيد ال�شهري وعليه نق�ش باخلط الهريوغليفي
والدميوطيقي واليوناين القدمي وا�س ��تطاع �ش ��امبليون بوا�س ��طته ك�ش ��ف �أ�س ��رار اللغة امل�ص ��رية القدمية.وفى الع�صر
احلديث �ش ��هدت ر�ش ��يد عدة معارك دامية كان �أهمها املعركة التي خا�ضها �أهلها �ضد الغزو الإجنليزي بقيادة فريزر
�س ��نة 1807م (1222ه� �ـ) وكان لعلى بك ال�س�ل�انكلى  -حماف ��ظ املدينة � -آنذاك دور ًا عظيم ًا يف الدفاع عنها بب�س ��الة
حت ��ى دح ��رت الغزاة وردتهم على �أعقابه ��م.و بعد حفر ترعة املحمودية �س ��نة  1819م (1235هـ) وحتول املالحة �إىل
الإ�سكندرية بد�أت املدينة يف التدهور مرة �أخرى.

�شكل ( :)2يو�ضح موقع مدينة ر�شيد على اجلانب الغربي من نهر النيل(هيئة امل�ساحة امل�صرية 1950 ،م)

 .2-5مالمح الرتاث الأثري ملدينة ر�شيد
تتع ��دد الآثار بر�ش ��يد ما بني املنازل الأثرية و امل�س ��اجد وبع�ض املباين الفريدة  ،ومتت ��از هذه العمائر جميعها ب�أنها
ترجع �إىل الع�صر العثماين وجتمعها اخل�صائ�ص التالية (بيومي 1993،م):
· ا�ستخدام الطوب املنجور املبنى باللونني الأحمر والأ�سود بالتبادل يف زخرفة الواجهات مع ا�ستخدام الكحلة ذات
اللون الأبي�ض كمونه بني املداميك وهذا ما ي�سمى بالطوب املنجور املكحول.
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· الأ�سقف اخل�شبية املركبة (متعددة الطبقات) كما ا�ستخدمت الكوابيل اخل�شبية حلمل بروز الواجهات كما يظهر
مبنزل ح�سيبة غزال مث ًال.
· �إعادة ا�ستخدم �أعمدة املباين القدمية يف الزوايا اخلارجية حلمل بروز الواجهات �أو ال�سالمل كما مبنزل املناديلي
ومنزل عرب كلي (متحف ر�شيد) .
· ا�س ��تخدام الأعمدة الرخامية واجلرانيتية القدمية يف الأعمدة الداخلية بامل�س ��اجد بالرغم من تفاوت �إحجامها
وارتفاعاتها كما هو مو�ضح مب�سجد امل�شيد بالنور والعديد من م�ساجد ر�شيد.
· متييز مداخل امل�ساجد با�ستخدام وحدات زخرفيه من الطوب املنجور ،كذلك تقارب الت�صميم املعماري �إىل حد
التطابق يف بع�ض الأحيان.

�شكل (� :)3شارع دهليز امللك مبدينة ر�شيد و جميع املباين الأثرية الواقعة عليه

 .3-5ح�صر املباين الأثرية مبدينة ر�شيد
تتن ��وع املباين الأثرية مبدينة ر�ش ��يد ما بني املنازل الأثرية وامل�س ��اجد وبع�ض املباين الفري ��دة كاحلمام والطاحونة
والقلعة وقد مت ح�صر جميع تلك املباين و�إن�شاء قواعد بيانات لها وتوقيعها على خرائط رقمية .وميكن �إيجاز ت�صنيف
هذه املباين يف �أنها تتكون من  22منزل وعدد  12م�سجد وزاوية وحمام وطاحونة وقلعة قايتباي وجمموعة �أبو الري�ش.
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وجميع هذه املباين م�سجلة ك�آثار (هيئة الآثار امل�صرية .)1985 ،وقد حتتوي قواعد بيانات جلميع هذه املباين على �أ�سم
الأثر وتاريخ �أن�شا�ؤه ورقم كودي للأثر وموقعه بالإ�ضافة ل�صوره املبنى وو�صف ملكوناته .وكدرا�سة تطبيقية بورقة العمل
�سوف يتم عر�ض موجز حل�صر املباين الأثرية ب�شارع دهليز امللك� .شكل ( )3يو�ضح خريطة ل�شارع دهليز امللك موقع
عليها جميع املباين الأثرية بال�شارع ب�أ�سمائها والرقم الكودي طبقا لقاعدة البيانات التي مت �أن�شا�ؤها و�صورة لكل مبنى.
 .4-5الأخطار التي تتعر�ض لها املباين الأثرية والرتاثية
تختل ��ف وتتن ��وع عوامل و �أ�س ��باب تدهور حالة املباين الأثرية والرتاثية بر�ش ��يد باختالف الظ ��روف التي تقع حتت
ت�أثريها هذه املباين  ،ويعر�ض �شكل (� )4أهم هذه املخاطر واملهددات والتي ميكن ت�صنيفها �إىل عوامل طبيعية وعوامل
من �ص ��نع الإن�س ��ان مع حتديد نوعية التلف الواقع على املباين الأثرية (ميكانيكي  ،فيزو-كيمائي  ،بيولوجي) (�شاهني
 .)1994 ،ومن ثم ميكن حتديد التو�ص ��يات واملقرتحات وحتديد ال�سيا�س ��ات واملقرتحات امل�س ��تقبلية التي ت�ساعد على
احلفاظ على املباين الأثرية بناء على نوعية املخاطر والتلف.

�شكل ( :)4املخاطر واملهددات التي تتعر�ض لها املباين الأثرية مبدينة ر�شيد والآثار ال�سلبية لها واخلطوط العري�ضة للمقرتحات وال�سيا�سات اخلا�صة
باحلفاظ على تلك املباين

 .1-4-5العوامل الطبيعية
ميكن تق�سيم العوامل الطبيعية �إىل عوامل بيئية و�أخرى عوامل ذاتية خا�صة باملبنى:
•عوامل بيئية
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تتعدد وتتنوع العوامل البيئية وميكن �أن نوجز �أكرثها ت�أثريا فيما يلي:
�أ -عوامل املناخ مثل احلرارة و ال�شم�س و الأمطار و الرياح حيث ت�ؤثر على مواد البناء امل�ستخدمة باملباين
ب -عوامل املياه وتلعب املياه اجلوفية دور ًا رئي�سي ًا حيث تعدد م�صادر املياه اجلوفية كما يلي:
 مياه الر�شح بالأمالح نظر ًا لكون مدينة ر�شيد بالقرب من التقاء النيل بالبحر املتو�سط «فرع ر�شيد». مياه ال�ص ��رف ال�ص ��حي الناجتة عن عدم وجود �شبكة �صرف �ص ��حي قائمة بالفعل مع العلم ب�أنه جارى تنفيذهاولكن يجب تفعيل خطوات التنفيذ� .شكل ( )5يو�ضح م�شكلة املباين الأثرية مع مياه ال�صرف ال�صحي مبدينة ر�شيد.
 مياه ال�صرف الزراعي الناجتة من الأرا�ضي الزراعية املحيطة و املحددة ملدينة ر�شيد.ج -عوامل بيولوجية :وميتد ت�أثريها يف خملفات احليوانات اخلا�صة بعربات الكارو مبنطقة دهليز امللك  ،وكذلك
تزايد �إعداد �أع�شا�ش الطيور فوق �أ�سطح املباين الرتاثية بر�شيد.

�شكل (� :)5صورة لأحد املباين الأثرية ومياه ال�صرف ال�صحي حتيط
بال�شارع امل�ؤدي له

�شكل ( :)6م�آذنه م�سجد زغلول وقد ت�آكلت نتيجة حمدودية العمر
االفرتا�ضي ملواد البناء

•عوامل ذاتية خا�صة باملبنى
�أ -الهبوط الإن�شائي لأجزاء من املبني �أحيان ًا و الناجت عن ا�ستخدام طريقة البناء بنظام احلوائط احلاملة.
ب -العمر االفرتا�ضي املحدود لبع�ض مواد البناء منها الطمي وهو املكون الأ�سا�سي ملونه الربط بني الطوب املنجور
لكونه يحتوي على مواد ع�ضوية تعمل على ت�آكل املبنى  ،هذا بالإ�ضافة للعمر االفرتا�ضي املحدود للأخ�شاب� .شكل ()6
يو�ضح ت�آكل مواد البناء مبئذنة م�سجد زغلول نتيجة العمر االفرتا�ضي ملواد الإن�شاء.
 .2-4-5عوامل ناجتة عن الإن�سان
ي�شارك الإن�سان بدور م�ؤثر يف زيادة الأخطار املهددة للمباين الرتاثية بر�شيد �سواء كان من الأهايل �أو من اجلهات
امل�سئولة عن احلفاظ على هذه املجموعة من املباين الرتاثية و يت�ضح دور كل منها كما يلي:
م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران
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•ال�سكان
وقد كان لل�سكان دور رئي�سي يف تدهور املباين الرتاثية مبدينة ر�شيد .وميكن ت�صنيف ذلك �إىل:
�أ -تدمري مبا�شر
 مثل تعر�ض املدينة للحروب يف الع�صور ال�سابقة مثل “حملة فريزر”. تداخل الأن�ش ��طة باملنطقة املحيطة بالآثار� .شكل ( )7يو�ضح تداخل الأن�شطة باملناطق املحيطة باملباين الأثرية. زيادة الكثافة املرورية ب�أنواعها املختلفة مبا ال يتنا�سب مع عرو�ض ال�شوارع. االهتزازات الناجتة عن عمليات البناء بالأنظمة احلديثة مثل خطوات تنفيذ �أعمال الأ�سا�سات بنظام اخلوازيقمما يهدد املباين الرتاثية املحيطة.
ب -تدمري غري مبا�شر
 التلوث الب�ص ��ري للن�س ��يج العم ��راين للأثر وما يحيط به من مب ��اين  ،ويظهر هذا التلوث يف و�ض ��ع الإعالنات والالفتات على املباين الأثرية بالإ�ضافة �إىل التو�صيالت الكهربائية املمتدة يف ال�شوارع.
 التلوث البيئي و ال�صحي واملتمثل يف �إلقاء القمامة و تركها بال�شوارع بجانب املباين الأثرية.•امل�ؤ�س�سات احلكومية
 الرتمي ��م اخلاط ��ئ امل�ؤدى �إىل طم�س بع�ض معامل البناء �أو �إىل تغري عنا�ص ��ره �أما ب�إزالة عنا�ص ��ر كانت موجودة�أ�صال و�إما با�ستحداث عنا�صر �أخرى �أو ت�شويه طرازه و�سماته املميزة � .شكل ( )8يو�ضح �أعمال الرتميم اخلاطئ وذلك
بالرتميم با�ستخدام وخامات خمتلفة يف ال�صفات الفيزيائية عن املواد امل�ستخدمة فعال عند �أن�شاء هذه املباين الأثرية.
 عدم تفعيل ال�سيا�سات القومية بتطوير مدينة ر�شيد وب�صفه خا�صة احلفاظ على املباين الرتاثية بها. ق�ص ��ور دور املحليات واجلمعيات الأهلية يف توفري اخلدمات الالزمة للمناطق املجاورة للمباين الرتاثية بر�ش ��يدوكذلك ن�شر الوعي الرتاثي لدى ال�سكان.

�شكل ( :)7تداخل الأن�شطة باملنطقة املحيطة باملباين الأثرية

كلية العمارة والتخطيط  -جامعة امللك �سعود
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�شكل ( :)8الرتميم اخلاطئ بالطوب الأحمر
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 .3-4-5الآثار ال�سلبية للأخطار التي تواجه املباين الأثرية والرتاثية
�أدت العوامل ال�سابقة �إىل حدوث جموعة من الآثار ال�سلبية التي ميكن �إيجازها فيما يلي:
•التلف امليكانيكي
ويعنى الآثار ال�سلبية التي ت�صيب املبنى وت�ؤثر على هيكله ومدى بقا�ؤه مثل (�شاهني :)1994 ،
 ت�آكل مادة البناء الرئي�سية كاحلجر �أو الطوب. تفكك اللحامات واملواد الرابطة للمواد الإن�شائية الرئي�سية. حدوث ال�شروخ والت�صدعات. ت�أكل وانهيار الأ�سا�سات.•التلف الفيزيو -كيميائي
ويعنى تعر�ض املبنى لتفاوت واختالف يف العوامل البيئية امل�ؤدية �إىل اختالف يف اخل�صائ�ص الفيزيائية والكيميائية
ملواد البناء ،ويظهر يف النقاط التالية:
 ف�صل مكونات مواد البناء بني الأ�سطح اخلارجية املك�شوفة املعر�ضة للحرارة و الأ�سطح الداخلية. ت�سرب املياه اجلوفية املحملة بالأمالح �إىل �أ�سا�سات املباين ثم ترتفع يف اجلدران باخلا�صية ال�شعرية. -تغري �ألوان مواد البناء اخلارجية نتيجة لتلوث اجلو بعوادم ال�سيارات والرماد.

�شكل ( :)9التلف البيولوجي املتمثل يف ت�شقق وتفتت مواد البناء نتيجة
تكاثر البكرتيا والفطريات

�شكل ( :)10منزل مكي وتعر�ضه لكافة �أنواع التلف امليكانيكي
والفيزيو-كميائي والبيولوجي

•التلف البيولوجي
وهو التلف الناجت عن جذور الأ�شجار واحل�شرات و الزواحف و�أع�شا�ش الطيور  ،كما يلي:
 -ت�صدع املباين نتيجة �ضغط جذور الأ�شجار على �أ�سا�سات املباين.

 ت�شقق وتفتت مواد البناء و�ضياع متا�سكها و�صالبتها الناجت عن تكاثر البكترييا و الفطريات.م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران
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ويعر�ض �شكل (� )9صوره لأحد املباين الأثرية التي تتعر�ض للتلف البيولوجي الناجت عن تكاثر البكرتيا والفطريات
والذي �أدى حلدوث بع�ض الت�شققات وتفتت مواد البناء .و�أي�ضا �شكل ( )10يعر�ض �صورة ملنزل مكي وقد تعر�ض لكافة
�أنواع التلف امليكانيكي والفيزيو-كميائي والبيولوجي.

 .6التو�صيات ومقرتحات التطوير

ميكن �إيجاز �أهم التو�صيات ال�صادرة والتي نتجت من خالل امل�شاركة ال�شعبية خالل ور�شة العمل اخلا�صة باحلفاظ
على املباين الأثرية وذات القيمة املعمارية والتي قام بتنظيمها املنتدى التابع جلمعية �أ�صدقاء البيئة وذلك بح�ضور جمموعة
كبرية من املتخ�ص�صني والأكادمييني والتنفيذيني يف كافة املحاور التالية  ،وقد مت تق�سيم التو�صيات �إىل عدة حماور كالتايل:
•الت�صميم احل�ضري
 تنفيذ برامج توعية خا�صة بالنظافة وو�ضع �آلية جلمع املخلفات ال�صلبة. �إزالة الإ�ضافات املتنافية مع طبيعة املنطقة مثل لوحات الإعالنات ونوعية �أعمدة الإ�ضاءة وا�ستبدالها. �إخالء املناطق املحيطة بالأثر من الأن�شطة املتناق�ضة معه وحتويل الأر�ضيات الرتابية �إىل �أر�ضيات حجرية. منع املركبات الآلية مع �إيجاد بدائل مل�ساراتها يف املناطق الأثرية. �إعداد منوذج ا�سرت�شادي للمباين التي ميكن �إعادة ا�ستخدامها وحتديث الأن�شطة بها. ويو�صى فريق البحث ب�إجراءات تخطيطية وعمرانية هي: و�ضع خمطط �شامل ملدينة ر�شيد ينظم تخطيط املدينة مع مراعاة �إيجاد مناطق حرم للمباين الأثرية. تطوير مداخل ال�شوارع الأثرية مثل �شارع دهليز امللك لإيجاد متهيد ب�صري  ،وكذلك درا�سة م�سارات احلركةواجتاهاتها وعنا�صر �أثاثها.
 و�ض ��ع ا�ش�ت�راطات و�إر�ش ��ادات بنائية خا�ص ��ة مبدينة ر�ش ��يد للمباين اجلديدة تتناول احلجم والأبعاد والت�شكيلاخلارجي للمبنى والفتحات والألوان ومواد البناء والت�شطيبات.
•البيئة (املياه اجلوفية وال�صرف واملخلفات ال�صلبة وال�سائلة)
 �س ��رعة االنتهاء من �إن�ش ��اء حمطة التنقية اخلا�صة مبعاجلة ال�صرف ال�صحي ،وتذليل عقبات توريد طلمباتحمطات الرفع باملدينة اخلا�صة باملخلفات ال�صلبة.
 عمل درا�س ��ة لإن�ش ��اء مدفن �صحي �آمن بد ًال من مقلب القمامة املقرتح ويلزمه عمل درا�سة تقييم الأثر البيئيللم�ش ��روع وكذلك تقييم املوق ��ع املقرتح ،وكذلك يجب الرجوع �إىل جهاز �ش ��ئون البيئة امل�ص ��ري للإطالع على
املواقع املقرتحة للمدافن ال�صحية من قبل اجلهاز والتي تغطي م�صر كلها.
 ين�صح بعمل حتليل دوري للمياه اجلوفية لتحديد مدى تلوثها نتيجة و�صول مياه ال�صرف ال�صحي �إليها.•�أ�ساليب احلفاظ والرتميم على املباين الأثرية
 عمل م�س ��ح توثيقي بال�ص ��ورة والرفع املعماري على �أن يكون �ش ��ام ًال للنواحي التاريخية والأثرية مع التو�ص ��يةبا�ستخدام التقنيات احلديثة يف عمليات التوثيق العلمي ون�شر هذه الوثائق على �شبكة املعلومات.
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 �ض ��رورة التن�س ��يق ما بني اجلهات املعنية مع الآثار والأوقاف واملحليات يف �إخالء املباين الأثرية من �ش ��اغليهاو�إعادة ترميمها وتطويرها مع توفري �أماكن بديلة لل�سكان.
 ا�س ��تبدال الأ�س ��لوب النمطي يف عمليات الرتميم ب�أ�سلوب علمي �ش ��ام ًال التوثيق الدقيق جلميع العنا�صر املكونةللأثر وكذا جميع الأجزاء الباقية منه.
 درا�س ��ة كيفي ��ة اال�ستعا�ض ��ة مبواد خ ��ام حديثة تتالءم م ��ع املواد القدمية نظ ��ر ًا لتعذر توفري امل ��واد التي كانتم�ستخدمة قدمي ًا مع �ضرورة و�ضع حلول عملية لهذه امل�شكلة.
 ويو�صى فريق البحث ب�إجراءات بعيدة املدى هي: �أحي ��اء جميع احلرف القدمي ��ة التي تخدم عمليات الرتميم الأثري مثل (البنائ�ي�ن  -النجارين – احلدادين)وجميعها حرف كانت منت�شرة يف مدينة ر�شيد.
 التن�سيق ما بني وزارتي ال�شباب والرتبية والتعليم واملجل�س الأعلى للآثار واجلمعيات الأهلية على تنظيم دوراتتثقيفية لن�شر الوعي الأثري ما بني املواطنني خا�صة الن�شء وال�شباب.
 �إن�شاء جمعية ملحبي �آثار ر�شيد من �أهايل ر�شيد وذلك لتفعيل دور اجلمعيات الأهلية واملنظمات غري احلكوميةيف االهتمام باحلفاظ على الرثوة الرتاثية ملدينة ر�شيد.
• التنمية ال�سياحية ملدينة ر�شيد
 و�ضع ر�شيد �ضمن الربنامج ال�سياحي ل�شركات ال�سياحة وليكن لربنامج زيارة اليوم الواحد يف البداية. االهتمام الإعالمي مبدينة ر�شيد عن طريق الو�سائل املختلفة من �صحافة و�إذاعة وتليفزيون. ح�سن ا�ستغالل النيل والبحر �سياحي ًا و�إيجاد و�سيلة انتقال مائية تربط مدينة ر�شيد مبحافظة الإ�سكندرية. االهتم ��ام بتوفري اخلدمات ال�ض ��رورية لل�س ��ائح (دورات املياه – بيوت الهداي ��ا – كافيرتيات) وكذلك عر�ضالأفالم الت�سجيلية عن الآثار واملعامل ال�سياحية امل�صرية يف بع�ض املواقع الأثرية ال�ستكمال برنامج الزيارة.
 تطوير كورني�ش املدينة  ،وتنظيم رحالت نيلية �إىل منطقة تل �أبو مندور الأثرية من كورني�ش مدينة ر�شيد وبالعك�س. االرتقاء باحلدائق املجاورة ملدينة ر�ش ��يد مثل حدائق اجلديدة �أ�س ��فل الطريق الدويل ال�ساحلي وكذلك حدائق�أدفينا وقناطر �أدفينا والق�صر امللكي ب�أدفينا مما ي�ساعد على �إثراء الربنامج ال�سياحي مبدينة ر�شيد.
 و�ضع خطة لإن�شاء فنادق متعددة امل�ستويات تخدم مدينة ر�شيد واملناطق الرتاثية املحيطة بها. ويف النهاية يو�صي فريق البحث عند عمل درا�سات للمناطق الأثرية ب�أن يتم م�شاركة جمع املعنيني من اجلمهوروالتنفيذي�ي�ن املتعامل�ي�ن يف هذه املناطق هذا بالإ�ض ��افة �إىل اال�س ��تعانة مبتخ�ص�ص�ي�ن يف العديد من املجاالت
املعنية حتى ت�صبح التو�صيات ثرية ومتكاملة.

.7اخلال�صة

تذخر مدننا العربية بالعديد من الأحياء واملناطق التاريخية والرتاثية �أغلبها تعر�ض للإهمال والتدهور  ،وعليه ف�إنه عند
ال�شروع يف م�شاريع احلفاظ على الرتاث العمراين واملعماري باملناطق املتدهورة يجب ا�ستخدام مدخل امل�شاركة ال�شعبية
م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران
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ملا له من �إيجابيات عديدة  ،حيث �أن م�شاركة املجتمع املحلي ت�شعره بكونه جزء من العملية التخطيطية و�أنه امل�ستفيد من
نتائجها  ،وبالتايل ت�صبح م�شاركته �إيجابية و فعالة .هذا بالإ�ضافة لكونً امل�شاركة ال�شعبية ت�ساعد على التحديد ال�سريع
والدقيق مل�شكالت املناطق التاريخية –نظر ًا لكون املجتمع املحلي هو املعاي�ش ب�صورة يومية مل�شكالت املناطق التاريخية-
عالوة على ذلك ميكن معرفة وحتديد �أهم معوقات حل تلك امل�شكالت مع �إفراز بع�ض املقرتحات اجلديدة واملبتكرة للحلول.
لذا يو�ص ��ي بتفعيل �أ�س ��لوب امل�ش ��اركة ال�ش ��عبية يف جمتمعاتنا العربية وذلك مب�ش ��اريع االرتقاء باملناطق التاريخية
املتدهورة ملا له من فائدة يف جمال احلفاظ على الرتاث العمراين واملعماري.

املراجع العلمية:
بيومي ،علي ( « )1993احلفاظ على القيم املعمارية يف الت�ص ��ميم احل�ض ��ري (درا�سة تطبيقية على ر�شيد)» ر�سالة دكتوراه -كلية
الهند�سة -جامعة الإ�سكندرية ،جمهورية م�صر العربية.
جاد ،عابد حممود �أحمد؛ ح�س ��ن� ،أمين عبد الفتاح حممد (« )2006اعتبارات حماية وتطوير املناطق الرتاثية املتدهورة» ،امل�ؤمتر
الدويل للمدن الرتاثية م�س ��اهمة الرتاث يف التنمية احل�ض ��رية امل�س ��تدامة ،الأق�صر -جمهورية م�ص ��ر العربية 29 ،نوفمرب 2-دي�سمرب
.2006
حنفي� ،أحمد ح�س�ي�ن كامل (�إبريل « )2007مفاهيم القيمة و�سيا�س ��ات احلفاظ على الرتاث العمراين»  ،م�ؤمتر الأزهر الهند�س ��ي
الدويل التا�سع ،القاهرة  ،جمهورية م�صر العربية.
دعب�س ،ي�سري (« )2003البحرية تك�شف عن �أثارها»  ،امللتقى امل�صري للإبداع والتنمية  ،الإ�سكندرية ،جمهورية م�صر العربية
�ش ��اهني ،عبد املعز (“ )1994ترميم و�ص ��يانة املباين الأثرية والتاريخية”  ،املجل�س الأعلى للآثار امل�ص ��رية ،القاهرة  ،جمهورية
م�صر العربية.
عبد احلميد ،حممد عبد العزيز (�إبريل « )2006التخطيط بامل�ش ��اركة� :أداة ال�س ��تدامة تنفيذ املخططات العمرانية للقرى  -حالة
درا�سية  :قرية دلب�شان»  ،ملتقى ومعر�ض جده العمراين الدويل  ،2006جده  ،اململكة العربية ال�سعودية  18-16 ،ابريل .2006
هيئة الآثار امل�صرية (�« )1985آثار ر�شيد»  ،هيئة الآثار امل�صرية ،القاهرة  ،جمهورية م�صر العربية.
هيئة امل�ساحة امل�صرية (« )1950خريطة موقع ر�شيد»  ،هيئة امل�ساحة امل�صرية  ،الدقي  ،القاهرة  ،جمهورية م�صر العربية.
وفيق ،طارق ( « )2005يف م�س� ��ألة احلوار وامل�ش ��اركة املجتمعية يف م�صر – ر�ؤية حتليلية لأبعاد الأزمة»  ،النا�شر املكتبة الأكادميية
 ،الدقي  ،القاهرة  ،جمهورية م�صر العربية.
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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.
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