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אאאא 

  
  1 1 عامل النطاق التراثي ومداخل التمالمح 2-1

إن النطاق التراثي هو مجموعة المنشآت التاريخية المكونة للنـسيج التـاريخي، حيـث              
، ف على أفضل المـداخل للتعامـل معهـا        لنطاقات التراثية والتعر   إلى دراسة ا   البابيهدف هذا   
   :رض ما يليوسيتم ع

عوامـل تـشكيل    ها و دراسة النطاقات التراثية للتعرف على خصائـص       -
  .هامالمح

 السياسات المتبعة فى    :دراسة التوجهات المتاحة للتعامل معها وتنميتها وذلك بدراسة        -
 إتجاهات التعامل مع المكون التـاريخى       –عمليات التنمية الشامل للنطاقات التراثية      

  .لهذه النطاقات
 . لتحقيق التنمية الشاملةرتقاء بالنطاقسياسة اإل -

  

بمجموعـة مـن    تتميـز   حـضارية    ذات القيمـة ال    نجد أن خصائص النطاقات التراثية    
ويمكـن   ،ة والمحسوسة والتي ترسم مالمح شكل الحياة في هذه النطاقـات          الخصائص المنظور 

  :تقسيم هذه الخصائص إلى عدة أقسام
  

  : الخصائص العمرانية:أوال

نى المناطق التراثية ذات القيمة الحضارية من نقص حاد في شبكات البنيـة             غالبا ما تعا  
  .األساسية وقصور في الخدمات عن تلبية احتياجات سكان هذه المناطق

وقد حدثت تغيرات عمرانية بتلك المناطق في القرون األخيرة حيث استبدلت المـزارع             
هاجرين الجدد مما أحدث في الهيكل      والم المخصصة للسكن     الحديثة  الخضراء بالمنازل  والحدائق

 كمـا   ،االجتماعي لتلك المناطق وأدى إلى هجرة سكانها األصليين إلى المناطق األخرى األحدث           
  .2ةراضي والبيئة العمرانية المحيطأثر ذلك على نمط استعماالت األ

، حيـث تنقـسم      نمط النسيج العمراني المميـز لهـا       كما تتميز المناطق التراثية من حيث     
  :مناطق التراثية إلى ثالثة أنماط عمرانية هيال

  
  
  
  
  

                                                 
 االرتقاء بالنطاقات التراثية ذات القيمة وتوثيق وتقييم لتجارب الحفاظ في القاهرة "عبد العزيز، لبنى مصطفى،رسالة ماجستير بعنوان 1

  .2001، جامعة القاهرة "التاريخية
 .8ص  ،1992، هندسة القاهرة،"التغير في عمارة وعمران المناطق ذات القيمة الحضارية  " ،صالح الدين محمد خيري غنيم 2
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  :المناطق التراثية المتالحمة -1
 وذلـك نتيجـة التالصـق    Orthogonal Tissue) المـتالحم   (  أو المتضامنالنسيج

 وهذا ما يميـز     والتالحم التام للمباني بحيث ال يوجد فراغات إال األفنية الداخلية وبعض المناور           
عـازل  ( الحراري    للعزل العالي هذا النسيج بأدائه     زييتم ،المناطق الحارة النطاقات التراثية في    

 ، ) باإلضافة إلى طبيعة المواد المستخدمة     جيد للحرارة نتيجة تالصق الحوائط للمباني المتجاورة      
خصوصا وأن البيت يفتح للداخل وال حاجة لنوافذ مطلـة          ،  1يةوالبصروالخصوصية االجتماعية   

البلدة القديمة بمدينة غزة قبل النمو العشوائي وظهور العمـارات           فيمناطق   هذه ال  على الشارع، 
منطقـة  ، و )2/1(، ومثال ذلك نسيج منطقة كاتب والية،انظر شكل         واألبراج الخرسانية المرتفعة  

  .)2/1(، صورة البلدة القديمة بمدينة غزة

  
  : المناطق التراثية الشبه منفصلة-2 

تتميز هذه المنـاطق بتجمـع مبانيهـا        
ن أو نسيج مميز يختلف     ومنشأتها في تشكيل معي   

 وانفصالها في نفس الوقت كمنطقة      ،عما   حوله   
عمرانيا ومعماريا  ( مميزة عن العمران المحيط     

مناطق االمتدادات الخاصة بالبلدة     وتتمثل في    ،)
شجاعية والزيتون والـدرج،    القديمة مثل حي ال   

ومن األمثلة على ذلـك كقـصر آل رضـوان          
  )2/2(صورة 

  

                                                 
 .96 / 95 – هندسة القاهرة ، تمهيدي ماجستير،"لتحكم في العمران محاضرات ا " ،د نسمات عبد القادر.أ 1

  الكتل البنائية باللون األسود
  

   بمدينة غزة، مثال للنسيج المتالحمنطاق البلدة القديمة: 2/1صورة 
  

نسيج من منطقة آاتب والية التي تعتبر مثاال على  :2/1شكل 
  المناطق المتالحمه

قصر آل رضوان وما يحيطه محققا أعلى تميز : 2/2صورة 
  بصري
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  :لمنفصلةالمناطق التراثية ا -3
تتميز هذه المناطق بانفصالها التام عن العمران المحيط وتميزهـا عـن نـسيجه الـسائد                

سـواء   ووجودها كمجموعات أو عناصر منفصلة في شكل يحقق لهـا أعلـى تميـز بـصري               
  .. . أو بوجودها أمام خلفية متميزة،أو باالرتفاع على هضبة مثال باالنفصال التام عن المحيط

فـي  ا والمسجد األقصى     مختلفة من فلسطين مثل قصر هشام في أريح         أخرى مناطقوتتمثل في   
  .القدس

ث هنا هو النمط األول والثاني الخاص بالمناطق التراثية المتالحمـة والـشبه             وما يعني به البح   
منفصلة نظرا ألن هذه األنماط هي الموجودة بقطاع غزة، وألن لها اعتبارات خاصة تـستدعي               

دقيقة إلنقاذ تلك المناطق من الضياع في خضم الظروف غير اإليجابية في            إجراء دراسات بحثية    
  :المنطقة ومنها

 حيث أن الغالبية العظمى منها بدون رصـف أو بحالـة            ،تداعي شبكة الطرق وإهمالها    •
  ). 2/3( انظر صورة، سيئة

 ارع المفتوحة والتحامهـا   زيادة الضغط على النسيج القديم ببناء مباني على أطراف الشو          •
التاريخية مما أدى إلي تشويه الواجهة الحضارية للمنطقة وتدمير الكثير مـن             بالمناطق
  ).2/4( انظر صورة ،أجزاءها

تداعي النسيج العمراني واختفاء الطابع المتالحم المميز له نتيجة هدم وإزالة العديد مـن               •
مباني المنطقـة   مباني المنطقة لسوء حالتها أو نتيجة للزالزل مما يؤثر على ما تبقى من              

  ).2/5(انظر صورة  ،وعلى شكل النسيج بها
اختفاء النسيج التاريخي تدريجيا بالغزو الحاصل من خالل المبـاني الخرسـانية، ومـا               •

انظر صـورة    في حالة النمو العشوائي الحاصل،    تتسبب به من تشوهات وأضرار بيئية       
)2/6.( 

    
تدمير تشويه الواجهة الحضارية للمنطقة و:  2/4 صورة

  الكثير من أجزاءها
 في البلدة تداعي شبكة الطرق وإهمالها  : 2/3 صورة

  ةالقديم
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 اختفاء النسيج التاريخي تدريجيا بالغزو   :2/6 صورة

  الحاصل من خالل المباني الخرسانية
 نتيجة هدم وإزالة  اختفاء الطابع المتالحم : 2/5 صورة

  ا أو نتيجة للزالزلالعديد من مباني المنطقة لسوء حالته

 
  :1العوامل المؤثرة على البنية األساسية والخدمات: ثانيا

المياه ( تعاني البيئة المادية في النطاق التراثي من تدهور حاد في شبكات البنية األساسية              
  ونقص في الخدمات الـضرورية الالزمـة إلـى جانـب       ،.. ). الكهرباء – الصرف الصحي    –

 ويؤدى إلى ظهـور العديـد مـن         ،نة مما يزيد من تدهور البيئة العمرانية      عمال الصيا أل االفتقار
  :المشكالت وذلك نتيجة عدة عوامل أهمها ما يلي

إلـى   عدم تجهيز الشوارع بالميول الالزمة لألمطار وبشبكة صرف األمطار مما يؤدى           •
ائطها امتالء هذه المداخل بمياه األمطار عند سقوطها وبالتالي يؤثر على أرضياتها وحو           

  . التراثيةمنشآت خاصة مع انخفاض مستوى مداخل أغلب ال،والحركة منها وإليها
 حيث تشكل عملية جمع القمامة واحدة من المشاكل الرئيسية بالمنطقـة            ،النفايات الصلبة  •

التراثية ويتم التصرف فيها بجهود فردية مما يؤدى إلى تكدسها فـي األمـاكن الخربـة                
  .2ثاروالمتهدمة وأيضا بجوار اآل

تهالك شبكات المرافق سواء الخاصة بالتغذية أو بالصرف الصحي مما ينتج عنه حدوث              •
 باإلضافة إلى سوء تنفيذ هـذه       تسرب يؤثر على أساسات المباني خاصة األثرية والقديمة       

  .الشبكات والناتج من عدم التخطيط السليم لالستفادة وتنظيم المنح الخارجية والدولية
يجـة للكثافـة الـسكانية      معظم شبكات األبنية األساسية والمرافـق كنت      التدهور السريع ل   •

المناطق التاريخية والتي ال تتناسب مع حجم البنية األساسية ممـا يـسبب             المطردة في   
 .ضغطا شديدا على المرافق بأنواعها ويفوق استيعابها فتنهار وتزداد حالة المناطق سوءا

 يـضاف إلـى ذلـك ضـيق         ،ا المناطق عدم وجود تجهيزات لحنفيات حريق داخل هذ       •
 .شوارعها وتكدسها مما يعيق عمليات اإلطفاء السريعة ألية حرائق قد تشب بداخلها

  
                                                 

االرتقاء بالنطاقات التراثية ذات القيمة وتوثيق وتقييم لتجارب الحفاظ في القاهرة " عبد العزيز، لبنى مصطفى،رسالة ماجستير بعنوان1
   .2001، جامعة القاهرة "التاريخية

 .74 ص  ،1996 ، ماجستير،"ران المناطق ذات القيمة التراثية  ثقافة المجتمعات وعم " ،رغد مفيد محمد 2
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  :منشآت داخل النطاقات األثريةالعوامل المؤثرة على ال: ثالثا
حيث أن نسبة عالية منها أثريـة        ،قدم عمرها المباني داخل النطاقات التراثية هو       مما يميز     

 وتعاني هذه المباني من عدة مشكالت تؤثر في مجملها علـى            ،نية أو خدمية أو سكنية    سواء دي 
البيئة المادية بالمنطقة وقد كانت هذه المشكالت نتيجة للعديد من العوامل والتي يمكن تناولهـا               

  : مستويينعلى
 .مستوى المباني الحديثة -ب      ..والقديمة مستوى المباني التراثية -أ

  
  :وى المباني التراثية والقديمة على مست-أ

  :من أهم المشاكل التي تعاني منها المباني التراثية القديمة     
تدهور الحالة اإلنشائية للمباني األثرية بسبب ارتفاع منسوب الميـاه الجوفيـة والتعـرض               -1

 .لالهتزازات والملوثات البيئية
  .حفاظ والصيانة المستمرةتدهور حالة المباني التراثية والتاريخية لغياب عمليات ال -2
تدهور شروط السكن كنتيجة مباشرة لتوقف أعمال الصيانة والتجديـد للمبـاني انتظـارا               -3

  .1النهيارها لالستفادة من قيمة األراضي المقامة عليها
التعدي على المباني األثرية والتراثية ذات القيمة من جانب الدولة واألفراد وذلك بإسـاءة               -4

ويتمثل هذا في الكتابة على جدران المباني بوضع الملصقات وتشويه           ،استخدامها وإهمالها 
 باإلضافة إلى اشغال المباني األثرية بنوعية استخدامات ال تتناسب مع حاالتهـا             ،الزخارف

 .2وتساهم في سرعة تدهورها
  

  : على مستوى المباني الحديثة-ب
  :مشاكل هذه المباني العديد من العوامل أهمهاحيث تسبب في 

 وذلـك بـسبب     ،عانى المباني الحديثة من افتقارها لطابع المكان التراثي وانفصالها عنـه          ت -1
 .ضعف معالجاتها المعمارية وسطحية لغة المعمار بها

أدى تجاوز المباني الحديثة لمنطقة األثر إلى التأثير السلبي على الصورة المرئيـة لألثـر                -2
مـع القيمـة التاريخيـة والجماليـة        حيث أصبح يجاور مباني ال صلة لها به وال تتناسب           

 . الموجودة به
إدخال استعماالت جديدة على مباني المنطقة تتضارب مع تلك القائمة وذلك نتيجة للتغييـر               -3

السلبي الحادث للعمران بالمناطق ذات القيمة وعدم التزام القائمين على عملية البنـاء فـي               
لي مظاهر التلـوث البـصري بهـذه        غلب األحوال بالقوانين المنظمة للعمران مما أدى إ       أ

  .المناطق

                                                 
الثالث  ، مؤتمر اإلنتربيلد   " التحول الحضري للنسيج العمراني في البيئة التاريخية " أحمد عمار نور الدين ، .فاتن لبيب محمد ، د 1
  .676 : 675 ، ص 1966 القاهرة ، –
 .1985 – القاهرة –س األعلى للثقافة والفنون واآلداب واإلعالم، الدورة السادسة ، تقرير المجل) حماية الثروة األثرية ( 2
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   على النطاقات التراثية  المادية غيرعوامل التأثير: رابعا     
      إن تدهور المستوى العمراني للنطاقات التراثية وظهور المشكالت العديدة بها لم يكن              

مليـة مركبـة     ولكنه كان نتيجة لع    ،السابق إيضاحها فقط  ) المادية(نتيجة للعوامل العمرانية    
معقدة يدخل فيها باإلضافة إلي العوامل المادية، عوامل أخرى غير مادية أو غير عمرانية              

االقتـصادية  ي النواحي الـسكانية واالجتماعيـة والـسياسية و        ال تقل تأثيرا عنها وتتمثل ف     
والثقافية والتنظيمية وغيرها من العوامل التي تساهم في النهاية في تشكيل وصياغة مالمح             

  .الحياة داخل النطاق التراثي وتؤثر على مستواه وتسرع بتدهوره
    

 :   ويمكن تصنيف العوامل غير المادية إلي
عوامل ثقافية                             • عوامل سكانية واجتماعية                •
  عوامل تكنولوجية•  عوامل سياسية•
  عوامل إدارية وتنظيمية•  عوامل اقتصادية•

 
  : من هذه العوامل فيما يعانيه النطاق التراثي من مشكالت وفيما يلي توضيح لدور كل  
  : العوامل السكانية واالجتماعية-أ

  :         تتعدد هذه العوامل ويمكن إيجازها فيما يلي
النمو السكاني المتزايد وما استتبعه من ارتفاع الكثافات السكانية خاصة فـي المنـاطق               -1

، إذا ما قورنت بالمناطق المحيطة ومن ثم زيادة معدل التـزاحم            ن القديمة ية بالمد المركز
 .بالمناطق السكنية بالنطاق التراثي مع االمتداد حوله و زيادة الضغط عليه

تغير نوعية السكان داخل النطاقات التراثية من األثرياء والتجار قـديما إلـى محـدودي                -2
الدخل حاليا وذلك نتيجة الهجرة من المدينة القديمة إلى األحياء الجديدة األكثر قدرة على              

 وكان من نتيجة ذلك تدهور المستوى العمرانـي         ،توفير متطلبات وشروط الحياة الحديثة    
عي للمدينة القديمة وتفريغها من المضمون الثقافي والتراثـي وخلخلـة           والبيئي واالجتما 

  .1البنية االجتماعية والقضاء على كل ما هو متوارث من تقاليد وعادات
عدم انتماء السكان الجدد للمنطقة التراثية وبالتالي انعدام المشاركة اإليجابية في الحفـاظ              -3

 .على أحيائها ومناطقها
  
  :وتشمل: ةالعوامل السياسي -ب

يتضح من الباب األول أن قطاع غزة كان ساحة صراعات وحروب متوالية كان لها بالغ                .1
  .األثر في تدمير العديد من المنشآت التاريخية الهامة

طرا على المرافق والبنية التحتية، بل وفي       كنتيجة للسياسات المضطربة كان اإلهمال مسي      .2
  .بعض الفترات كان تدمير ذلك متعمدا

                                                 
 .5، ص 1984، ماجستير، جامعة القاهرة، "المحافظة والتجديد في المناطق التاريخية " عالء الدين ياسين،  1
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عض األثرياء لمبانيهم وانتقالهم لمناطق أو دول مجاورة مع االحتفاظ فـي نفـس              هجرة ب  .3
  .الوقت بأمالكهم األثرية والتاريخية مهجورة مما يعجل في اندثارها

احجام العديد من الجهات الدولية العالمية المختصة بترميم اآلثار والحفاظ عليهـا عـن               .4
 . نظرا للظروف السياسية الغامضةاإلستثمار أو بدء مشروعات الحفاظ في قطاع غزة

 

  : وتشمل:العوامل االقتصادية -ج
تحول استعماالت المكان ونمط الملكية إلي حيز االستثمار غير الموجه الناتج عن قيـام               -1

رؤوس األموال المحلية بتلك المناطق بشراء المباني المتداعية وتحويلها إلي مستودعات           
 ممـا أدى إلـي تغيـر         سكنية وتجاريـة    أو أبراج وعمارات   وورش صناعية ومخازن  

 .1االستعماالت بالمنطقة وتداخلها وجذب حركة النقل اآللي الكثيف
التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي أدت إلي حدوث خلل فـي النظـام االقتـصادي               -2

للمناطق التاريخية حيث ظهرت أشكال جديدة للتبادل االقتصادي تختلف عـن األشـكال             
،واستند النظام الجديد على إنشاء مراكز جذب خارج        )الخ... الخانات -االتالوك(التقليدية  

نطاق المناطق التراثية مثل المخازن واألسواق الكبرى المجمعـة التـي تتجـاوب مـع               
متطلبات اقتصاد السوق، وتبع ذلك اقتصار النشاط االقتصادي داخل هذه النطاقات علـى             

الت، على سبيل المثال، إلي سكن وورش       بعض المهن الحرفية وتحول استخدامات الوكا     
 .2وما تبع ذلك من تدهور وتداعى لهذه المباني وتغيير في طبيعة النطاق

التحول في استعماالت األراضي والتوظيف لمباني المدن القديمة حيـث امتـد النـشاط               -3
التجاري والحرفي في األدوار األرضية والعلوية مما أدى إلي ارتفاع أسعار األراضـي             

 المنطقـة،  بهـا    تإلي جانب التدهور الحادث في الصناعات الحرفية التي اشـتهر          بها،
ودخلت المدينة القديمة نشاطات اقتصادية جديدة بعد أن تحولت مساجدها إلي مـزارات             
سياحية ومحالتها إلي بازارات تجارية كما تحولت حدائق القصور والبيوت الكبيرة إلـي             

 . 3 في أغلب األحواللتصليح أو مخازنمساحات للعمل أو ورش للصيانة أو ا
  

  :العوامل الثقافية -د
قصور الوعي الثقافي واإلدراكي بقيمة المنطقة التاريخية لدى قاطنيها حيث تشكل            -1

الطبقات الفقيرة محدودة الثقافة غالبية سكان هذه المناطق والتي تسعى في المقـام             
  .4ية تلك المناطقاألول إلى تحقيق مصالحها الشخصية دون النظر إلى أهم

                                                 
من أبحاث الندوة العالمية لحماية حلب القديمة، عالء الدين لولح، التداخل العمراني الحديث في المركز التاريخي للمدينة العربية، .د 1

 .33: 29، ص 1983، 40بناء، العدد مجلة عالم ال
  .6، 4، ص 1984، ماجستير، جامعة القاهرة، "المحافظة والتجديد في المناطق التاريخية " عالء الدين ياسين،  2
البناء، العدد  أبحاث الندوة العالمية لحماية حلب القديمة، مجلة عالم، من "توظيف المباني والمناطق األثرية " د عبد الباقي إبراهيم، .أ 3

  .29: 33 ، ص 1983 ،  40
الثالث  ، مؤتمر اإلنتربيلد   " التحول الحضري للنسيج العمراني في البيئة التاريخية " أحمد عمار نور الدين ، .فاتن لبيب محمد ، د 4
 .677، 676  ، ص1966 القاهرة ، –
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 وهـو   ،ضعف الوعي األثري لدى السكان وعدم تفهمهم للقيمة التاريخية للمنطقـة           -2
 .1ناتج عن ضعف االنتماء للمنطقة واالرتباط بها

 مما يؤدى إلى انخفـاض      ،افتقاد المنطقة للتنمية الثقافية وغياب الخدمات المجتمعية       -3
 .مستواها

 

  :العوامل التكنولوجية -هـ
ية دخول التكنولوجيا بأدواتها وعناصرها المختلفة إلى المدن العربية عامـة           لم تنظم عمل    

والمدن القديمة بصفة خاصة مما أدى إلى تدهور هذه المدن بنطاقاتها التراثية لعدم استيعابها لهذه               
 ويمكن تلخيص أهم العوامل التكنولوجية التي أدت إلـى تـدهور النطاقـات              ،التكنولوجيا الوافدة 

  :فيما يليالتراثية 
الثورة التكنولوجية وتطور نظم ومواد البناء قضى على إمكانية االستمرار في استخدام المواد -1

 كما ،التقليدية وبالتالي ظهرت أنماط وأشكال مباني حديثة ال تتوافق مع الطابع القديم ومفرداته
وية لهدمها والبناء  على حساب المباني القديمة المتهالكة التي أصبحت األولحرية البناءشجعت 

كما أن المواد الجديدة المستخدمة  ،مكانها بإمكانات وارتفاعات أكبر بدال من صيانتها وترميمها
ذات المواصفات الجديدة قد فرضت أساليب جديدة في التنفيذ وقد سارعت هذه األساليب المدينة 

 ،قليدي وعرقل وظيفته بمقياس خرق حرمة البيت الت،الحديثة في الزحف نحو المدينة القديمة
 فكان سببا في قطع وحدتها ،وهذا التدخل العمراني الحديث قد إنعكس على المدينة القديمة

ل دخول السيارة ا وسهالعمرانية وخرق مقياسها اإلنساني وفكك نسيجها الذي كان كثيفا ومتماسك
  .2إلى أعماقها

ن افتقاد الخبرات أدى إلى استخدام على الرغم من التطور التكنولوجي في مواد الترميم إال أ-2
  .3مواد وأساليب غير مناسبة والذي أدى إلى زيادة تدهور المباني التراثية

 فتح وتعبيد الطرق الجديدة وتدمير وإزالة كل ما يعترضها من مبان أثرية كما حصل لخان -3
، اب البريطاني في فترة اإلنتد شارع عمر المختارتوسيععند " جزء كبير منهالذي دمر "الزيت 

وسباط المفتي عند شق شارع الوحدة في عهد اإلدارة المصرية، باإلضافة إلى العديد من المباني 
 .األثرية التي دمرت ولم يتم توثيقها

ما نتج من استخدام التكنولوجيا ودخول وسائل المواصالت اآللية إلى قلب المناطق التاريخية -4
لسيارات وحدوث ضوضاء واهتزازات شديدة تؤثر على مما أدى إلى تلوث البيئة من عادم ا

 كما ساعد انتشار السيارات على التوسع األفقي للمدينة فامتدت ،تماسك وسالمة المباني األثرية
 .الشوارع العريضة تخترق المناطق التاريخية لتسهيل حركة السيارات وخدمة منشآتها التجارية

ثي وشكل شبكة الطرق المتعرجة والضيقة مع عدم تناسب عروض الشوارع بالنطاق الترا-5
 وأثر بالسلب ،حركة النقل اآللي الكثيف بها مما أدى إلى االزدحام المزمن والضوضاء والتلوث

                                                 
، المجلس األعلى للثقافة والفنون واآلداب واإلعالم، الدورة             " على التراث المعماري اإلسالمي في مدينة القاهرة الحفاظ"  1

  .82، ص 1987الثامنة   ، القاهرة، 
لحماية حلب القديمة، عالء الدين لولح، التداخل العمراني الحديث في المركز التاريخي للمدينة العربية، من أبحاث الندوة العالمية .د 2

 .1983، 40مجلة عالم البناء، العدد 
 ، ص 1984ورقة بحثية ، ندوة تحديات التوسع العمراني ، القاهرة ، " ، " الحفاظ على مدينة القاهرة القديمة " منظمة اليونسكو ،  3

115.  
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ر هذا الكم  أضف إلى ذلك عدم توفر مساحات كافية النتظا،على طبيعة النطاق ونمط الحياة به
مما أدى إلى صعوبة الحركة ) رية والسياحيةان أو الحركة التجاسواء للسك(الهائل من السيارات 

 .وتكدس الشوارع
 

  :العوامل اإلدارية والتنظيمية -و
  :وتشمل مجموعة من العوامل المؤثرة هي

  .غياب السياسة الواضحة والفعالة في حماية النطاقات التراثية واألحياء التاريخية -1
ئدها دون تخصيص بند  المباني التراثية أوقاف تستحوذ الدولة على عاباعتبار أغل -2

 .لصيانتها
تطبيق اشتراطات بناء واحدة على المدن الحديثة والنطاقات التراثية دون  -3

مواصفات خاصة بها مما أدى إلى دخول مباني حديثة ال تتناسب طابع النطاق 
 .وتؤثر سلبيا عليه

تعدد الجهات المسئولة وعدم وجود جهة إدارية واحدة مختصة بإدارة النطاق  -4
 ي والتنسيق بين الجهات الحكومية األخرى التراث

 البلدة القديمة فالجهات المسئولة في نطاق .مما أدى إلى تضارب القرارات وتعارضها
 وهذا التعدد ، األوقافوزارةاآلثار وو ووزارة السياحة وبلديتها  غزةتتمثل في محافظة

 .يؤدي إلى عدم التنسيق وضياع المسئولية
 فأغلب الدراسات : المدينة القديمة مع المركز الحديثعدم وجود دراسات لتكامل -5

التنظيمية للمدن ذات الطابع التاريخي لم تأخذ في االعتبار المشكلة التي يفرضها وجود 
 متباينين في المفهوم والمقياس ونوعية الحياة في كل ،نسيجين مختلفين في مخطط المدينة

دن على مبدأ عزل المدينة القديمة وتجميد  واستندت الدراسات التنظيمية في هذه الم.منهما
 ولم تعني هذه الدراسات بدراسة المناطق ،أحيائها بحجة المحافظة على التراث العمراني فيها

 .1المحيطة بالمدينة القديمة لتحقيق استمرارية في القياس وفي الحركة والتشكيل العمراني
  
 

  

                                                 
عربية، من أبحاث الندوة العالمية لحماية حلب القديمة، عالء الدين لولح، التداخل العمراني الحديث في المركز التاريخي للمدينة ال.د 1

 .1983، 40مجلة عالم البناء، العدد 
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   مدخل االرتقاء–التنمية الشاملة للنطاقات التراثية 
  

العوامل المادية والغير مادية المؤثرة على المنشآت داخل  على  فيما سبقتم إلقاء الضوء
 كسياسة شاملة للتعامل مع upgradingسياسة االرتقاء النطاقات األثرية، وفيما يلي عرض ل

  .ة تطول كافة محاور التنميةهذه النطاقات بما يضمن تنميتها بصورة شامل
ومن ثم فسوف يتعرض هذا الجزء إلي االرتقاء بصورة مفصلة من حيث المفهوم 
واألهداف والمجاالت كما سيعرض إلي اإلستراتيجيات والمشاركة والتمويل باعتبارهم المحرك 

  .الفعلي لتفعيل سياسات االرتقاء والخروج بها إلي حيز التطبيق
أهمية التعامل مع المكون التاريخي للنطاق التراثي بصورة  ستتطرق الدراسة إلىو

خذ العالقات التبادلية بينهم في أ ضرورة يعنى ، ممامتكاملة مع البيئة المحيطة والمجال المحيط
  .االعتبار، وتأكيد أهمية تطبيق مفهوم التنمية الشاملة للنطاق ككل

  

  12   مفهوم التنمية الشاملة:أوال

المجتمعات بص تخفهو مصطلح ي : أوال إلى المفهوم العام للتنميةتطرقنمن المهم هنا أن 
 وهى في حد ذاتها هدف وفى نفس الوقت معيار ،البشرية والمكان الذي تسكنه هذه المجتمعات

يشير إلى مستوى التقدم الفعلي الذي حققته أو تريد أن تحققه هذه المجتمعات داخل مستقراتها 
 إلى أنه يمكن التعبير عن التنمية بأنها إحدى القيم الوضعية للمجتمعات  كما تشير أيضا.العمرانية
  .اإلنسانية

 التنمية هي التي يتم رصد كافة الوسائل لها من حيث توظيف مختلف وكذلك فإن
من صنع اإلنسان لتحقيق أكبر قدر إيجابي منها وذلك هي الثروات الطبيعية والبشرية والتي 

وخبراتهم )  من صنع اهللا  هيالتي(  مجمل حصيلة قيمهم الذاتية بمعيار الجماعة الذي يعكس
  .العلمية وثقافتهم عبر تاريخهم الطويل

 والتي تشكل اتجاه لعمليات التنمية وهى محاور التنميةومن المهم أن نشير هنا إلى 
  ):2/2(انظر شكل، ثالثة محاور

  

  

  

  

                                                 
  .1999، المؤتمر التاسع للمعماريين، إبريل "التنمية بين التخطيط لها وتقييمها " حسام أبو الفتوح، . د 1
االرتقاء بالنطاقات التراثية ذات القيمة وتوثيق وتقييم لتجارب الحفاظ في القاهرة " عبد العزيز، لبنى مصطفى،رسالة ماجستير بعنوان 2

  .2001عة القاهرة ، جام"التاريخية
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   التنمية الشامل للنطاقات التراثيةمحاور: )2/2(شكل 

 محاور التنمية الشاملة للنطاقات التراثية

  محور المكان

محور 
 اإلنسان

محور نظم اإلدارة 
الحكومية 
  والعمرانية

  

  تنمية بيئية
  

  تنمية عمرانية
  

  اديةتنمية اقتص

  

تنمية 
 ثقافية

  

تنمية 
  اجتماعية
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 من حيث مستوى :Human Resourcesكمورد بشرى   اإلنسان : المحور األول– 1
  .إلخ.. .صحته وتعليمه وثقافته وإنتاجيته

 Urban & Naturalكمورد طبيعي وعمراني   المكان : المحور الثاني– 2
Resources: من حيث مستوى كفاءة المساكن والخدمات   

رافق والطرق والمناطق الخضراء والمفتوحة والبيئة العامة والم
  .العمرانية

 System of Governmance نظام اإلدارة الحكومية والعمرانية : المحور الثالث– 3
Urban Management : من حيث مستوى كفاءة وفاعلية   

الجهاز اإلداري والذي يحدد شكل وطبيعة العالقات بين األفراد 
سئولة ومهام ومسئوليات كل منهم تجاه بعضهم والجهات الم

  .البعض وتجاه المكان الذي يعيشون فيه
 أما التنمية الشاملة كمفهوم فإنها تعبر عن مدلول واسع لعمليات التنمية والذي يتسع       

 ، أي أنها تشمل كافة مجاالت النطاق العمرانية وغير العمرانية،ليشمل كافة محاور التنمية
 وهى ،النطاق التراثي بصفة عامة وشاملة النهوض المتوازن بكافة قطاعات وبحيث تضمن

 ، واالرتقاء به بصفة كاملةنطاق، للةبذلك تنمية تهدف إلى خدمة المحتويات المادية واإلنساني
  .وهو ما يضمن بالتالي نجاح عمليات االرتقاء العمراني به

  :وتضم التنمية الشاملة عدة مجاالت
  
  : اإلنسان:المحور األول على مستوى – 1
   التنمية االقتصادية-     التنمية الثقافية -    التنمية االجتماعية-    
  
  : المكان: على مستوى المحور الثاني– 2
   التنمية البيئية -     التنمية العمرانية-    
  
      
  : نظم اإلدارة: على مستوى المحور الثالث– 3

   التنمية اإلدارية-  
  

  .ه والزمن الذي يستغرقه إتمامهن اآلخر في طريقة تحقيقويختلف كال منها ع
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  :1 اإلطار العام والمفهوم–االرتقاء بالنطاقات التراثية  :ثانيا
 بالنطاقات التراثية تتميز upgrading فان سياسة االرتقاء ،كما سبق اإلشارة

 مدخل في ذلكتتبع بكونها سياسة تحافظ على الكتلة العمرانية والتراث الحضاري القائم و
ويبرز دور وأهمية أسلوب االرتقاء من خالل إمكانية ، التنمية الشاملة للنطاق التراثي

لفة من المدينة بشكل يتناسب مع متطلبات التنمية ختالتعامل مع األجزاء القديمة والم
   .وسرعة إيقاع عجلة الحياة ومتطلبات مواجهة المشاكل القائمة

فاهيم أساسية والتي يمكن من خاللها صياغة ويرتبط االرتقاء عامة بعدة م
  :2استراتيجيات االرتقاء واهم هذه المفاهيم

  . إن االرتقاء عملية متدرجة ال تقبل الطفرات -
 . الجهود الذاتية أداه أساسية في االرتقاء -
 . مدى إمكانية تحقيق ذاتية التمويل للمشروع -
 . روعإمكانية استثمار المشاكل القائمة لتحقيق أهداف المش -
األخذ في االعتبار نسبية التقييم والمعايير الخاصة بمشروع االرتقاء عند إعداد الدراسـات              -

 . الميدانية
 . أهمية تجنب تداخل القرارات ومراعاة تنوع الجهات المساهمة في مشروع االرتقاء -
ة تحديد واضح ألسلوب التعامل مع المباني القائمة على اختالف حاالتها وسواء كانت أثري             -

  .       أو تاريخية
  

   :ولالرتقاء مفاهيم عديدة تختلف باختالف مجاالت التخصص

 يعنى تحسين شبكات البنيـة األساسـية مـن طـرق            ،ففي مجال العلوم الهندسية    -
  .ومرافق

  . يعنى تحسين الشكل المعماري وتطويره واصالح المبنى،وفي مجال العمارة -
ئة الحـضرية التـي تتمثـل فـي          يعنى تطوير البي   ،في مجال التصميم الحضري    -

  .التشكيالت البنائية وتنسيق المواقع وتحسينها
 يعنى االرتقاء باإلنسان الذي يستخدم هذه المباني ويقيم بها          ،في المجال االجتماعي   -

  .من حيث سلوكياته وعالقاته االجتماعية وعاداته وتقاليده
حـسين دخـولهم     يعنى إعطاء السكان دفعـات جديـدة لت        ،في المجال االقتصادي   -

       .وتطوير أعمالهم اإلنتاجية
  
  
  

                                                 
االرتقاء بالنطاقات التراثية ذات القيمة وتوثيق وتقييم لتجارب الحفاظ في القاهرة " عبد العزيز، لبنى مصطفى،رسالة ماجستير بعنوان 1

  .2001، جامعة القاهرة "التاريخية
 11، ص 1986ء بالبيئة العمرانية للمدن، ، ندوة االرتقا"المدخل لالرتقاء بالبيئة العمرانية للمدينة "  عبد الباقي أبو آبير، 2
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   . باختالف التخصص يختلف مفهوم االرتقاءنجد أنوهكذا 
 وبالنطاقات التراثية بصفة خاصـة هدفـه        ،        إال أن االرتقاء بالبيئة العمرانية بصفة عامة      

هـو يتعامـل مـع       وبالتـالي ف   ،االرتقاء بالمجتمع ككل ومن ثم البيئة التي يسكنها هذا المجتمع         
بشكل يحكمه التكامـل فـي الفكـر العمرانـي           والتخصصات السابق ذكرها جميعا و     المجاالت

  .ومن هذا يظهر أهمية األخذ بالمفهوم الشامل لالرتقاء.. .واالجتماعي واالقتصادي
       وتتميز سياسة االرتقاء بالمناطق الحضرية والنطاقات التراثية بالمحافظـة علـى الكتلـة             

 مـع اسـتخدام     ،انية القائمة والنسيج المكون لها باعتبارهما ثروة قومية يجب الحفاظ عليها          العمر
 وبذلك يختلف أسلوب االرتقـاء      ،التنمية االجتماعية واالقتصادية كوسيلة إلنجاح التنمية العمرانية      

 .عن باقي أساليب التعامل مع المناطق المتدهورة وان كان يتشابه في بعض أوجهه مع بعـضها               
وتعتمد سياسة االرتقاء على الدراسة الميدانية التي توضح المشاكل الفعلية وتحـدد األولويـات              

  . 1ورغبات المستفيدين حتى يكون األسلوب نابعا من ذات البيئة القائمة
 ،وفي نطاق الفكر الشامل لالرتقاء قد تختلف الممارسات التطبيقية من منطلق تحديد األولويـات             

 منطقـة ذات    :طبقا لطبيعة المنطقة التي يتم التعامل معها والتي قد تكـون          كما يحدث االختالف    
 مناطق غيـر ذات طـابع مميـز،    ، منطقة سكنية متدهورة،)نطاق تراثي(طابع تاريخي واثري   

 كل  ة وبالتالي ترتبط أولويات معالج    ، مناطق نمو عشوائي   ،أجزاء من مناطق مركزية في المدينة     
  .منطقة بظروفها الخاصة

  
  :هداف االرتقاء بالنطاقات التراثيةأ :ثاثال

كثـر  اء هو تحقيق وتوفير مناخ إسكاني أ      يمكن القول أن الهدف األساسي لعمليات االرتق      
إال انه في نطاق المفهوم الشامل لالرتقاء وارتباطه بالتنمية الـشاملة            ،2 للحياة اإلنسانية  ةموائم

   .ل منطقة وترتبط بظروفها الخاصةهداف االرتقاء تختلف تبعا لطبيعة كأن أولويات وإف
ن الهدف فيهـا  ز بطبيعتها التاريخية واألثرية فإوفيما يخص النطاقات التراثية التي تتمي     

ويستلزم الوصـول    ،بالمقام االول هو المحافظة على الطابع الحضاري وحماية اآلثار الموجودة         
   :التعامل على عدة مستويات أهمهاإلي هذا الهدف 

  .اآلثار وما حولها والمباني ذات الطابع المتميزالتركيز على  •
 . ومواد البناء وبحث أسلوب ترميمها وإحاللهاةبحث ودراسة العناصر المعماري •
 .بحث أسلوب التعامل مع المنطقة بما يتناسب مع القيمة الحضارية للمكان •
مختلفة  أساليب التعامل هذه على كل ما هو قائم بالمنطقة من مباني ذات وظائف تنعكسو

 وهذه الصورة الحضارية تأخذ األولوية في أهداف ،إلى جانب كل ما يستجد بها من مباني
  .االرتقاء ومنها تتشعب باقي المجاالت االقتصادية واالجتماعية

 حيث يكون هدفها األول هو اإلنسان اف االرتقاء بالنسبة للمناطق المتأخرةوتختلف أهد
 ويختلف الوضع تماما بالنسبة للمناطق الحديثة من ،هب وكل ما يخصه ويؤدي إلى االرتقاء

                                                 
  .8 ص ،1985 ، هندسة القاهرة،"الدراسات األساسية لتنمية وتجديد المناطق الحضرية  " ،أحمد رشدي 1
 .13 ،12 ص ،" مرجع سبق ذكره ،"االرتقاء بالمناطق التاريخية  " ،حازم محمد إبراهيم 2
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وهو   يكون الهدف األساسي لمشروع االرتقاءالحديث في البناء حيثدينة والمتأثرة بالطابع مال
  .لمنطقةبالشكل العام لاالرتقاء 

طق ا، والمن)التراثي(نواع الثالثة حيث نجد التاريخي وقد يختلط في منطقة واحدة األ
 وهنا تمتزج أهداف وأساليب المعالجة في نطاق ،الجديد فاقد القيم الحضارية و،دهورةالمت

  .1يخدم كافة أوجه المشروعبما مشروع واحد لالرتقاء 
  

  :مجاالت اإلرتقاء :رابعا
بالنطاقات التراثية التي تتميز بطبيعتها التاريخية واألثرية يستدعي الشمولية في االرتقاء 

  :2إلى المجاالت التاليةمجاالت االرتقاء يمكن تقسيم يه  وعل،التناول
 وتشمل الطرق وشبكات الصرف الصحي المياه والكهرباء    :بالبنية األساسيةاالرتقاء  -1

والتليفونات كما تشمل التنسيق العام وممرات المشاة واإلنارة والنظافة ونظام تجميع المخلفات 
  .الصلبة والتخلص منها

 والخدمات ،دارس ودور الحضانةم شاملة دور العبادة وال:تماعيةبالخدمات االجاالرتقاء  – 2 
 باإلضافة إلى الخدمات اإلدارية مثل مكاتب البريد ،الصحية والمكتبات العامة والنوادي

  . واألمنية مثل مراكز الشرطة واإلطفاء إلى جانب فروع اإلدارات المحلية،والبرق والهاتف
 ومستوياتها ال المباني السكنية واإلدارية والتجارية بأنواعه وتشم:بالكتلة المبنيةاالرتقاء  – 3

  .المختلفة وجميعها تمثل نسبة من الكتلة العمرانية التي تشمل المباني األثرية
بالمجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية وهو االرتقاء  ويشمل ذلك :بالمجتمعاالرتقاء  – 4

  .يمكون أساسي باالرتقاء بالنطاق التراث
    واالرتقاء في مفهومه الشامل يستدعى التنسيق والتكامل في التعامل مع هذه المجاالت إداريا 

  .وزمنيا ومكانيا األمر الذي هو من صميم إدارة العمران
  

   : االرتقاءةإستراتيجي :خامسا
عرض فيما سبق المفاهيم األساسية لالرتقاء وسيعرض في هذا الجزء إلى أهم   

  :3 والتي يمكن توضيحها فيما يلي،)4-2/3( شكل ،بالنطاقات التراثيةالرتقاء ااستراتيجيات 
  : شمولية اإلرتقاء– 1

  :وهي) كما سبق شرحها بالتفصيل ( عدة مجاالت االرتقاء يأخذ 
  . وهو مجال نوعي وال يغطى المفهوم العام لالرتقاء:بالبنية األساسيةاالرتقاء  •
  . أيضا مجال نوعي فقط مثل سابقه وهو:بالخدمات االجتماعيةاالرتقاء  •

                                                 
 .87 ص ،1986 ، جدة، ندوة االرتقاء البيئة العمرانية للمدن،"ة االرتقاء بالمناطق المختلف " ،على صبري ياسين 1
 .1999 ، القاهرة،، المؤتمر التاسع للمعماريين"إدارة االرتقاء بالقاهرة التاريخية  " ،عبد الباقي إبراهيم 2

ية ، أمانة مدينة مران، مركز الدراسات التخطيطية والع) ندوة اإلرتقاء بالنية العمرانية للمدن ( حازم محمد إبراهيم ،  3
  .26 ،18ص  ، 1986جدة   
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األخرى وبالتالي فهو االرتقاء  وهو أيضا ال يتعرض لمجاالت :بالكتلة المبنيةاالرتقاء  •
  .ال يغطي المفهوم الشامل لالرتقاء

بالبنية األساسية واالرتقاء هذا المسمى يعني ضمنيا االرتقاء  و:بالمجتمعاالرتقاء  •
بالمجتمع ذاته اجتماعيا االرتقاء نية عالوة على بالخدمات االجتماعية وبالكتلة المب

  .واقتصاديا
 بالمجتمع هو المجال الشامل لالرتقاء والذي يحوى المجاالت ناء على ذلك يصبح االرتقاءوب

  .النوعية المختلفة
 أما المجال ، ثالثة منها مجاالت االرتقاء النوعي،وحيث أن مجاالت االرتقاء أربعة

 لذلك فإن الحل األمثل عند تناول ،بالمجتمعاالرتقاء امل الذي يتعرض إلى الرابع فهو المجال الش
تناوله من منطلق شمولي لضمان حل كافة مشاكل النطاق التراثي الذي يتم االرتقاء مشروع 

  .التعامل معه
لعربي تركز على مجاالت االرتقاء  بالعالم ا فإن أغلب ممارسات االرتقاءومع ذلك

  :لجوء إليها ولكن في أضيق الحدود وفى واحدة من الحاالت التاليةالنوعي التي يمكن ال
  . كمرحلة أولى لبرنامج لالرتقاء الشامل تتبعها مراحل أخرى تتكامل معها–أ   
 كمشروع تجريبي لقياس ردود األفعال وتجاوب المجتمع مع أعمال التنمية –ب   
  .المطلوبة

دم وجود التمويل الذاتي لمشروع  في حالة نقص الموارد المالية المتاحة وع-جـ 
  .  الشاملاالرتقاء 

  . في حالة وجود مشاكل ملحة أو عاجلة يلزم معها التدخل السريع–د 
 في حالة وجود مشاكل نوعية بحيث يمكن وضع حلول جذرية لها من خالل -هـ 

  .برنامج نوعي لالرتقاء
  
  : تدرج اإلرتقاء– 2

 كما ال تستهدف عملية ، وال تحتمل الطفراتيةعملية تدريجكقاعدة عامة فإن االرتقاء 
  . به إلى درجة الكمالوقع المراد تنفيذ مشروع االرتقاءتوصيل الماالرتقاء 

ستدعى التدرج في تنفيذ  بمفهومه الشامل ين ناحية أخرى فإن مشروع االرتقاءوم
 يكون وبحيثفي المجاالت النوعية المختلفة لوب مناسب للتنسيق بين االرتقاء كأساالرتقاء 

  .بقدر االحتياج الفعلي للمجتمعالعطاء في مشروع االرتقاء 
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  بالنطاقات التراثيةاالرتقاء  مبادئ صياغة إستراتيجية :)2/3(شكل 

  

  

  

  
  
  

  االرتقاءإستراتيجية 
  مبادئ الصياغة

  

  االرتقاءشمولية 

  

  االرتقاءتدرج 

  

  ذاتية التمويل

  

تحقيق استغالل المشاآل القائمة ل
  األهداف

  

أهمية دور الجهود الذاتية والمشارآة 
  الشعبية

  

  نسبية المعايير والتقييم

  

  تجنب تداخل القرارات

  

  تنوع الجهات المساهمة

  

  أسلوب التعامل مع المباني القائمة
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   .1 بالنطاقات التراثيةاالرتقاءاستراتيجية :2/4شكل

كافة  مشروع االرتقاء يشمل ،شمولية اإلرتقاء-1
  جوانب النطاق 

  

    

  

 
 استثمار المشاآل القائمة، يمكن اآتشاف النواحي -3   االرتقاء عملية تدريجية ال تقبل الطفرات-2

  .االيجابية في المشاآل القائمة واستغاللها
    

    
 مستويات اتخاذ القرارات، لكل مستوى تخطيطي -5   تجنب تداخل القرارات التنفيذية-4

  .تخاذ القرارات التي يجب أال يتعداهاحدوده في ا
  
  
  

                                                 
 .26 - 18، ص 1986، "االرتقاء بالمناطق التاريخية"حازم ابراهيم، .د.أ 1
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   : استثمار المشاكل القائمة-3
 على العديد من يحتوىقد  تطبيق مشروع االرتقاءنجد أن كل مشروع بحاجة إلى 

المشاكل المختلفة وهذه المشاكل كما أن لها جوانب سلبية كبيرة إال انه يمكن إيجاد جوانب 
ل وضع السكان واضعي اليد والذين يستغلون أمالك الدولة  وذلك مثل استغال،إيجابية أخرى بها

بشكل غير قانوني أو من بنوا مساكنهم بشكل عشوائي وذلك بدراسة إمكانية تقنين أوضاعهم 
مقابل مشاركتهم في أعمال المشروع وهذا يضمن بالتأكيد الحصول على تجاوب كبير منهم لم 

   . أو إذا ما كانت مثل هذه المشكلة غير قائمة،يكن ليوجد بدون هذا الوضع السلبي من األساس
  

  : نسبية المعايير والتقييم-4 
 الراهن فكل عنصر قائم في موقع مشروع االرتقاء له والمقصود هنا هو تقييم الوضع
 ،نها مسالة نسبيةند تقدير هذه القيمة يجب مراعاة أ وع،قيمة سواء مباشرة أو غير مباشرة

 من يكون التقييم في صورة تحقق التوازن بين األطراف المعنية بالمشروع وهوبالتالي فيجب أ
  .أساسا متخذ القرار ومستخدم المشروع ومعد المشروع

وتخضع معايير ومعدالت مشروع االرتقاء إلي النسبية تماما كما يخضع أسلوب تقييم   
تت نجاحها في مشروع ما  فمثال كون معايير ومعدالت معينة قد أثب،األوضاع الراهنة بالمشروع

 وهذا يعنى انه يمكن ،خر تختلف فيه الظروفآفإن ذلك ال يعنى أنها ستكون ناجحة في مشروع 
االستفادة من المشاريع والخبرات السابقة دون نقل حرفية األساليب والمعايير ولكن عن طريق 

ذلك بهدف االستفادة بحث وتقييم إيجابيات وسلبيات المشروع وتطبيقه واألسباب التي أدت إلي 
  .من تجارب اآلخرين

  
  : تجنب تداخل القرارات– 5

من أخطر المسائل المؤثرة بشكل سلبي في المشروعات العمرانية بوجه عام 
بوجه خاص وجود تداخل أو تعارض بين القرارات التخطيطية في االرتقاء ومشروعات 

  .المجاالت المختلفة
بعد اقتراح السياسات أن يتم ترجمتها إلى ولتجنب السلبيات الناتجة عن ذلك يجب 

قرارات تنفيذية ثم بحث التعارض والتداخل بين هذه القرارات والذي قد يلزم معه إلغاء بعض 
  .القرارات أو تعديل بعضها أو إضافة قرارات جديدة لم تكن واردة أو وضع أولويات للتنفيذ

  
  : مستويات اتخاذ القرارات– 6

 وتندرج مستويات اتخاذ ،ه وصالحياته في اتخاذ القراراتلكل مستوى تخطيطي حدود
 إلى مستوى أجزاء ، إلى مستوى المدينة، إلى المستوى اإلقليمي،القرار من المستوى القومى

 ويجب على ،المدينة ثم تتدرج حتى مستوى المبنى أو قطعة األرض المخصصة لمنشأة معينة
  .دى إلى تداخل القرارات وتخبطهاكل مستوى تجنب تعدى حدود صالحياته حتى ال تؤ
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  : التعامل مع المباني القائمة داخل النطاق التراثي– 7
عند تحديد أسلوب التعامل مع المباني القائمة داخل النطاق التراثي البد من تقييم كل 

حديد موضعه من برنامج االرتقاء مبنى منها على حدة لوضع برنامج االرتقاء الخاص به أو لت
 إال أنه يمكن بصورة عامة التعامل مع المباني ،) مسألة تقييم المبنى مسألة نسبيةة أنمع مراعا(

  :نوعين رئيسيينالقائمة داخل النطاق التراثي بعد تصنيفها إلى 
  : التعامل مع المباني العادية داخل النطاق التراثي-أ

  :والتي يمكن إخضاعها ألحد ثالثة مستويات أساسية
  :اني ذات الحالة الرديئةالمب: المستوى األول

بوجه عام ال يصنف المبنى على أنه رديء إال إذا وجد به خلل إنشائي ال يمكن إصالحه   
 كما يصنف المبنى على أنه ،أو يحتاج إلى تكلفة عالية تصبح معها عملية اإلصالح غير مجدية

لصفيح والكرتون  أو ال تصنف على أنها مواد بناء مثل ا،رديء إذا كان من مواد غير متماسكة
  .الخ..والقش

 عند إزالة مبنى رديء يجب بحث الصورة الجمالية العامة ،وفى النطاقات التراثية
للمنطقة التاريخية وعلى ضوء هذا يكون قرار التعامل بترك الموقع كساحة مكشوفة أو البناء مع 

ود الملكية وخطوط البناء  إال أنه يفضل أن يتم البناء على نفس حد،االلتزام بخطوط البناء السابقة
  .القائمة ما لم يتعارض ذلك مع النواحي الفنية والجمالية

  

  :المباني ذات الحالة المتوسطة: المستوى الثاني
ن المبنى المتوسط الحالة هو المبنى الذي ال يوجد به خلل في هيكله بصفة عامة فإ

  . المبنى إذا أزيل وأعيد بناؤهاإلنشائي والذي يمكن تجديده بتكاليف تقل عن نصف قيمة وتكلفة
ويتم تقييم المباني القائمة ذات الحالة المتوسطة للتعرف على متطلبات تجديد وإصالح 

 لكافة األعمال وتقدير تكلفتها واتخاذ تفصيلية تكال منها على حدة ويتم بناءا على ذلك عمل بيانا
  .القرار بشأن اإلصالح والتجديد أو اإلزالة أو اإلحالل

  
  :المباني ذات الحالة الجيدة: ستوى الثالثالم

على خطة صيانة وإصالح للمباني الجيدة حتى ال االرتقاء يجب أن يحتوى مشروع   
  .يساء استخدامها وقد تتحول إلى مباني رديئة

 يجب أن يكون الطابع العام لمظهر المبنى متناسبا مع الطابع العام :وفى حالة النطاقات التراثية
 مع المبنى ىفال يجاور مبنى تراثي أو أثرى مبنى جيد ولكن ألوانه وطابعه تتناف، ثيللنطاق الترا

خطة إلضفاء االرتقاء التراثي وتفسد صورته البصرية وفى هذه الحالة يجب أن يشمل مشروع 
الطابع المعماري النابع من التراث المحلى على واجهات المباني الجديدة القائمة في النطاق 

  .حث إمكانية إضفاء هذا الطابع على تصميمات المباني المستجدة بالنطاقالتراثي مع ب
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  :داخل النطاق التراثي)  األثرية والتاريخية (  التعامل مع المباني -ب
عن ما هو متبع مع ) األثرية والتاريخية ( يختلف أسلوب التعامل مع المباني التراثية   

 وال يصلح للتعامل مع ، بأساليب اإلحالل أو اإلزالةالمباني األخرى التي قد يمكن التعامل معها
 وبوجه عام ال يصح أن ينظر إلى المنشأ األثرى ،أسلوب الترميم أو الحمايةبالمنشأ التراثي إال 

أو التاريخي بمعزل عن المباني الموجودة حوله فكل ما يدخل مع المنشأ التراثي في صورته 
 وكذلك الحال بالنسبة ،ا يليق ومجاورته للمبنى التراثيالمرئية يجب أن تشمله أيضا األعمال بم

  .لمحاور الوصول إلى المبنى التراثي
 وبالتالي فإن رعايتها ،ومن أبرز مشاكل المباني التراثية اعتبارها ضمن قطاع الخدمات  

يفضل عند االرتقاء  وفى مشروعات ،بالصيانة والترميم والحماية تعتبر مستهلكة للموارد المالية
لتعامل مع المباني التراثية تحويلها إلى قطاع االستثمار في مشروعات ذات عائد اقتصادي أو ا

 كأن يستغل المبنى التراثي حسب طبيعته وإمكانياته في أن يكون مطعم أو ،ذات بعد اجتماعي
 ولكن في كافة األحوال يجب أن ،الخ.. . عامةةفندق أو مركز ثقافي أو قاعة محاضرات أو مكتب

ن هناك ضوابط على هذا االستغالل بحيث ال يؤدى استغالل المبنى األثرى أو التاريخي إلى تكو
  .اإلضرار به

) وهى تمثل أغلبية المباني في نطاق الدراسة ( وعند التعامل مع المباني األثرية اإلسالمية 
  :1تعتبر النقاط التالية أهم الضوابط الالزم إتباعها

  .لمبنى األثرى ذاتهال يسمح بعمل أي تعديل في ا -
 .ال يسمح بأن يحول أي مسجد إلى استعمال أخر -
ال يسمح بأن يدخل إلى المبنى األثرى أو ما حوله أي نشاط أو استعمال يتعارض مع  -

 .العقيدة اإلسالمية
وتكون هذه الخطورة إما بسبب ، ال يسمح بوضع أي عناصر تمثل خطورة على المنشأ -

 تصاعد الغازات واألبخرة الضارة أو وجود ضوضاء االهتزازات أو خطورة الحريق أو
 وفى حالة ضرورة وجود هذه العناصر –د الطوارئ والغالية ومخزن الوقودمثل مول-

 .فيمكن وضعها خارج المبنى األثرى في ملحق خاص تراعى فيه كافة احتياطات السالمة
 

  :بالنطاقات التراثيةاالرتقاء المشاركة والتمويل في مشاريع   -8
ومصادر التمويل لهذا االرتقاء  الجهات المشاركة في مشروع هيوالمقصود هنا   
وهذان العامالن وإن كانا من العوامل الهامة الواجب أخذها في االعتبار عند وضع ، المشروع

االرتقاء  إال أنهما أيضا ذوي أهمية خاصة في استمرار مشروع ،االرتقاءاستراتيجيات مشروع 
 ،التراثيةاالرتقاء  ويظهر أثرهما بصفة خاصة في مشاريع ،نتيجة المرجوةوالوصول به إلى ال

ي يظهر بوضوح أهمية تعدد الجهات المشاركة وتنويع مصادر التمويل دون االعتماد على تح

                                                 
 أساليب التعامل مع التراث اإلسالمي آموضوع ذو أولوية، وقد تناول خمسة عشر مادة، وللتعرف عليها يمكن 1980تناول ميثاق الهور  1

، 2003 القاهره -للدآتور أحمد ابراهيم عطيه وآخرون، دار الفجر للنشر والتوزيع"  وصيانة التراث األثريحماية"الرجوع إلى آتاب 
 .79-76ص



 אאאאא 

 13

الجهات الحكومية والتمويل الحكومي فقط وخاصة في الدول النامية حيث قصور إمكانيات الدولة 
  .بمثل هذه النطاقات التراثيةتقاء االرعن استيفاء احتياجات 

  :1االرتقاءهم التوجهات الحاكمة لدور المشاركة والتمويل في إستراتيجية عرض أل وفيما يلي
  : تنوع الجهات المساهمة في مشروع االرتقاء -أ

  من جهة سواء للتمويل أو للتنفيذ،الناجح هو الذي يعتمد على أكثراالرتقاء مشروع   
ادت فرص نجاحه وقلت كلما زاالرتقاء ت التي يمكن أن يجتذبها مشروع وكلما تعددت الجها

 وبناء على ذلك فيجب أن يكون واضحا في مشروع االرتقاء األدوار التي يمكن ،احتماالت فشله
  : وذلك كما يلي،)2/5( شكل ،للجهات المتعددة القيام بها تبعا لتعدد اهتماماتها

ا هو توفير شبكات البنية األساسية والخدمات  يمكن أن يكون دوره:الجهات الحكومية -
  .وإيجاد التشريعات والكيان اإلداري والتنظيمي

 يكون دوره في القيام بالمشروعات االستثمارية المالئمة لطبيعة النطاق التراثي :المستثمر -
وبذلك يساعد على تنمية النطاق ويزيد الدخل واإلنتاج ويساهم في أعمال التحسين 

 .العمراني
 مثل الجامعات والمنظمات الدولية وبرامج المعونات :جهات التي ليس لها صفة الربحيةال -

 يمكنها أن تقوم بدور في األعمال التي ال تدر ربحا وتدخل في نطاق ،ومراكز البحوث
اهتماماتها كتوفير الخدمات والمرافق أو ترميم اآلثار والمباني التاريخية أو إصالح البيئة 

 .ة مصادر التلوثالعامة أو معالج
 ويقوم بدوره من خالل الجمعيات األهلية أو االجتماعية أو الخيرية أو الدينية أو :المجتمع -

 وذلك عن طريق ،من خالل التنظيمات الشعبية والسياسية أو من خالل الجهود الفردية
ي  كما يمكن أن يكون دورها ف،التوعية االجتماعية والشعبية والمشاركة بالرأي والمشورة

 .تنظيم مشاركة المجتمع بالجهود الذاتية
 ممثلة في رجال األعمال والبنوك الوطنية الرأسمالية الوطنيةعالوة على قيام  -

 .بالمشروعات االقتصادية الصغيرة
  : اعتبار الجهود الذاتية أداة أساسية في اإلرتقاء-ب

 التنمية يستهدف المجتمع أوال وأخيرا وخاصة في إطاراالرتقاء حيث أن مشروع   
الشاملة للنطاق لذلك ال بد أن يكون قادرا على استقطاب واجتذاب المجتمع في نطاق المشروع 

  وذلك للمشاركة بالجهود الذاتية في مجاالت العمل المختلفة بالمشروع،بمستوياته وفئاته المختلفة
دية يقوم ، كأن يتم عمل مشاريع للحرف التقليوالتي ال تحتاج إلى خبرة أو تخصصات محددة

عليها أصحاب الحي نفسه بحيث تدر الدخل المناسب وتعمل على تنشيط الحرف التقليدية، أو أن 
يشارك البعض اآلخر ماديا في تكاليف ترميم وصيانة المبنى الذي يستخدمونه وتتكفل الجهة 

  ..القائمة على أعمال الترميم بالباقي

                                                 
، مرآز الدراسات التخطيطية والعمرانية ، أمانة مدینة جدة   ) ندوة اإلرتقاء بالنية العمرانية للمدن ( حازم محمد إبراهيم ،  1

 .24 ،21 ،20ص  ، 1986
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 في حين ، الدفع واإلشراف والرقابةوهنا يقتصر دور الدولة على المبادرة وإعطاء قوة
لقيام ويساعد ذلك في ا ،بالجهود الذاتيةاالرتقاء يقوم المجتمع بدفع استمرارية العمل في مشروع 

 شكل ،االرتقاء في نفس الوقت ويحملها تكلفة وأعباء أقلبتوجيه عدد أكبر من مشروعات 
)2/6(.  

هو الضمان األكبر لنجاح اء االرتقومشاركة المجتمع بالجهود الذاتية في مشروع 
المشروع وذلك ألنها تساهم في دعم روح االنتماء إلى المكان وهذا هو الضمان األكيد لحسن 
االستخدام للمكونات المادية ويؤدى إلى خفض مشاكل سوء االستخدام ومن ثم تكلفة أعمال 

  .قالصيانة واإلصالح وخاصة بالنسبة للمباني األثرية والتراثية داخل النطا
  
  : ذاتية التمويل لمشروعات االرتقاء-9

المقصود بذاتية التمويل لمشروع االرتقاء هو البحث في امكانية استغالل العناصر 
والمكونات القائمة والطاقات الكامنة في المشروع للحصول على تمويل ذاتي من المشروع، شكل 

)2/7.(  

  
  .تنوع الجهات المساهمة في مشروع االرتقاء:2/5شكل

  المشروع الناجح له القدرة على استقطاب جهات مساهمة ذات اهتمامات متباينة

 
  

الجهود الذاتية أداة أساسية يقتصر دور الدولة على :2/7شكل
المبادرة واإلشراف، ودور المجتمع في استمرارية العمل بالجهود 

  الذاتية

  .ذاتية التمويل:2/6شكل
  التمويل الذاتيمشروع االرتقاء الناجح يحتوي على فرص 




