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أبحاث وتراث
يحتوي هذا الكتاب على  25بحثاً باللغتني العربية واالجنليزية ،مت حتكيمها
علمياً ،وهي بحوث تتناول التراث العمراني بشكل عام واململكة العربية
السعودية بشكل خاص ،حيث يركز كثير منها على قضايا متس مستقبل
املناطق التاريخية في اململكة من الناحية العمرانية والإجتماعية والثقافية
واالقتصادية والتقنية .تعكس هذه البحوث أهداف امللتقى الوطني للتراث
العمراني الثالث الذي يقام في املدينة املنورة ،وهي أهداف في مجملها حتث
على البحث عن حياة جديدة للمناطق التاريخية في اململكة ،وحتاول أن جتمع
الشركاء الذين ميكن أن يكون لهم دور مستقبلي في تأهيل التراث العمراني
في مكان واحد من أجل إيجاد روابط ميكن أن تتحول إلى مشاريع مستقبلية
حتافظ على التراث العمراني .كما أنها أهداف حتث على فتح ملفات العوائق
التي تبطئ عملية تأهيل التراث العمراني ،وهي غالبا عوائق متويلية وتقنية.
هذا الكتاب سيكون مساهمة علمية فعالة في إثارة الوعي املجتمعي حول
كل هذه العوائق التي تواجه تأهيل التراث العمراني في اململكة وسيساهم
في وضع بعض احللول لها.
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متهيد

ملتقى التراث العمراني الوطني
منصة معرفية للتواصل
من���ذ الملتقى األول ال���ذي ُعقد في مدينة الري���اض حول التراث
العمران���ي في الدول اإلس�ل�امية قبل أكثر من ثالث���ة أعوام (مايو
2010م) برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين ،حفظه الله،
وأنا أفكر في آلية تجعل االهتمام بالتراث العمراني مستمراً ،لذلك
عق���دت العزم على تحويل ذلك الحدث الكبير إلى حدث وطني
يمكّننا من مراجعة التراث العمراني كل عام ويجعل المواطنين
على صلة دائمة بتاريخهم وقصص المكان الذي خرج منه آباؤهم
وأجدادهم الذين أس���هموا في وضع اللّبِنات األولى لهذا الوطن.
هم���ي "االحتف���ال" بقدر "االتص���ال" و "التواص���ل" ،لذلك
ل���م يكن ّ
وضعت ف���ي اعتباري من���ذ البداية أن يكون ه���ذا الحدث فرصة
للتطوير والمراجعة وأن يكون كل ملتقى مثل عالمة على الطريق
تبين المس���افة الت���ي قطعناها والمس���افة الباقية لنا .كن���ت افكر في
ّ

ملتق���ى يعمل منصةً للتواص���ل  Platform of Communicationمع كل فئات المجتمع من أجل
إلي لم يكن الملتقى مؤتمراً علمياً ،وإن
إيصال ثقافة التراث وتأكيدها بين أفراد المجتمع .بالنسبة ّ
كان يحت���وي على هذا الجان���ب العلمي والبحثي المهم ،فالمؤتمرات كثي���رة ،كما أن الملتقى ليس
مج���رد فعالي���ات ،بل هو وع���اء "اتصالي" متكامل يرم���ي بالدرجة األولى إلى الوص���ول إلى كل فئات
المجتم���ع من أجل إيصال التراث إلى قلوب الن���اس جميعا .يجب أن أقول هنا إن الهدف أكبر من
مجرد عقد ملتقى نحتفل فيه بالتراث العمراني ،فقد كنا نسعى إلى إحداث حراك اجتماعي /ثقافي
مس���تمر ومرتبط بقضية التراث ويكون الملتقى هو فرصة "التالقي" والحوار وعرض المنجزات التي
تم���ت ط���ول العام .فاأليام القليلة الت���ي ُيعقد فيها الملتقى ،كما أراها ،هي اس���تعراض لما أُ ِ
نجز في
عام منصرم وتخطيط لعام قادم .فنحن ال نريد أن تنطفئ الش���علة التي اش���تعلت في قلوب الناس
وعقولهم ،وهذا التجمع هو الموقد لها.
وم���ع ذل���ك يجب أن أقول إنه كان���ت لي أهداف متعددة م���ن الملتقى ،وإن كان���ت كلها تصب في
مفه���وم التواصل ،فقد كنت أرى أن الملتقى قد يكون فرصة س���انحة لبناء "حلفاء" لدعم المحافظة
عل���ى الت���راث العمراني ،وه���ؤالء الحلفاء يمك���ن أن يكونوا من األهال���ي المالكين لمواق���ع التراث أو
مؤسس���ات الدول���ة التي تتقاطع مهامها مع التراث العمران���ي أو حتى من رجال األعمال والمثقفين
أو ببس���اطة م���ن عامة الناس .قلت في نفس���ي إن نجاح أي برنامج إلع���ادة الحياة إلى مواقع التراث
العمراني في المملكة بحاجة إلى مثل هذه األحالف فنحن نعاني مشكلة أساسية هي انقطاع الحياة
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ف���ي المواق���ع التاريخية ،وهذه المش���كلة ال تحل بترمي���م المواقع ولكن باالس���تثمار فيها من خالل
القاع���دة االجتماعية وليس فقط من خالل تبني المش���اريع الكبرى ،بل يجب أن يكون هناك توازن
بي���ن تمكي���ن المجتمع المحلي واالس���تثمارات الكبيرة حتى ال تنقطع الرواب���ط العاطفية مع المكان
وحتى تكون قصة المكان حاضرة في أذهان الناس الذين سيعيشون في هذه المواقع.
إل���ي كنت وما زلت أنظر إل���ى ملتقى التراث العمراني على أنه فرصة "تس���ويقية" من أجل
بالنس���بة ّ
جدة بدأنا بورشة عمل ليوم
تش���جيع االس���تثمار في مواقع التراث العمراني ،ففي الملتقى األول في ّ
كامل في الغرفة التجارية الصناعية ،وكنا نسعى بالدرجة األولى إلى عرض أفضل التجارب في مجال
االس���تثمار ف���ي مواقع التراث ف���ي العالم ،وكيف يمكن أن نتعلم من هذه التجارب .وقد اس���تمرت
الفكرة في الملتقى الثاني في المنطقة الش���رقية حين اس���تضافت الغرفة التجارية عدة ورش شارك
فيها عدد من الخبراء ورجل األعمال ،وقد ش���اركت فيها الش���يخة مي بن���ت إبراهيم الخليفة وزيرة
الثقاف���ة البحرينية ،وعرضت في ذلك اللقاء تجرب���ة البحرين في المحافظة على المواقع التاريخية.
ربم���ا يكون الس���ؤال هو :ما هي النتائج التي خرجنا به���ا من هذه اللقاءات ،وهل أصبح لدينا "ثقافة
استثمارية" في مجال التراث العمراني ،أم انها مجرد لقاءات عابرة سرعان ما ينساها الناس .أنا في
ال
العادة ال أس���تعجل النتائج ،فكما كنت صبوراً في رحالت االس���تطالع التي أوقدت في ذهني أص ً
هذه العالقة المهمة بين االس���تثمار والتراث العمراني ،كذلك فأنا أنظر إلى هذه اللقاءات على أنها
محرك للثقافة االستثمارية في بالدنا.
حركت "عاطفة" ما أس���ميه برجل األعمال
واللقاءات
ال���ورش
هذه
ف���ي البداية أس���تطيع أن أقول إن
ّ
المثقف ،وهذه بداية مهمة جداً
للتحول إلى صناعة استثمارية تعتمد على التراث العمراني ،فهذا
ّ
المثقف القادر مالياً والعارف بقيمة العمل االقتصادي ،س���وف يش���كل ال ّل ِبنة األساسية في صناعة
النيرة المخلصة
من���اخ اس���تثماري في مجال الت���راث العمراني .نحن
ّ
نع���ول على مثل هذه العق���ول ّ
الت���ي تع���ي قيمة تعزيز الهوية الوطنية ،لذلك فإن اس���تقطاب هؤالء من أجل االس���تثمار في التراث
ومهمة من أجل إيجاد مجموعات تركيز في المناطق وعلى مس���توى
يعد خطوة أساس���ية
العمران���ي ّ
ّ
الق���رى والبلدات ،وقد وج���دت هذا األمر فعاال ً عندما بدأت في فك���رة "ثمين" وهي فكرة تركز على
ح���ث رج���ال األعمال لتطوير بلداتهم التراثية ،وأذكر على وجه الخصوص أننا في جلس���ة واحدة في
بيت الشيخ محمد الجميح في الرياض استطعنا جمع  15مليون ريال لترميم بلدة شقراء التاريخية
وتطويرها وتحويلها إلى موقع ثقافي واقتصادي.
كن���ت أرى أن هن���اك عالق���ة وثيقة بين "صندق ثمي���ن" وبين التركيز على رج���ال األعمال المثقفين
إلي "قصة مكان"
وحثهم على اإلس���هام الفاعل في إعادة إحياء مناطقهم التراثية ،المدخل بالنس���بة ّ
فل���كل م���كان تاريخه الممتد ،ورجال األعمال ينتمون إلى هذه األمكنة وتربطهم بها عاطفة جياش���ة
وإذا ما اكتمل العنصر االس���تثماري ،س���تتحول هذه األمكنة إلى محطات سياحية /ثقافية متكاملة
تربط الماضي والحاضر بالمس���تقبل .أس���تطيع أن أقول إنني مهتم بفكرة "تش���كيل مس���تقبل تراثنا
الثقاف���ي" من خ�ل�ال المحافظة على ما نملك من ت���راث قائم وربطه بالناس الذين أنش���أوه أول مرة،
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وهذه مهمة صعبة ،ألن المش���كلة الكبيرة التي نواجهها في المملكة ،كما ذكرت س���ابقاً ،هي أن كل
وتعد إعادة الناس إليها قضية ش���ائكة ومعقدة .أحد الهموم
المواق���ع التراثية تقريباً هجرها أهلها،
ّ
الرئيس���ية في مس���ألة إعادة الحياة إلى المواقع التراثية هو إيجاد رابط بين من يسكن هذه المناطق
وبين المكان نفس���ه ،أي ان السكان يجب أن يكونوا ضمن امتداد النسيج التاريخي للمكان وليسوا
غرب���اء عن���ه .لذلك بدأنا بفك���رة "ثمين" وركّزنا على رج���ال األعمال المثقفين ،ألن ه���ؤالء هم الذين
يش���كلون ه���ذا االمتداد التاريخي للمكان ،فالمس���ألة هنا ليس���ت فق���ط "تمويلية" بل هي إنس���انية
تع���زز مرة أخرى فكرة االنتماء وتعيد إلى ه���ذه األماكن دورها التاريخي وهو المحافظة على الوجود
"األس���ري" مكانياً وعبر الزمن .إعادة هذه الرابطة مهمة بالنس���بة إلينا ألنه���ا تعطي األمكنة هويتها
وتجعلها أماكن متدفقة بالذاكرة.
دعوني أقُل إن ملتقى التراث العمراني هو فرصة لتعزيز التواصل مع المجتمع ،فنحن هنا نركز على
تنويع وس���ائل التواصل مع الجمهور ونعتقد أن هذا التنويع هو إحدى القنوات األساس���ية إليصال
جدة األطفال وهم يقومون برس���م معالم التراث العمراني
رس���الة التراث العمراني .أذكر في ملتقى ّ
وعمل مجسمات لها .لم أتمالك نفسي وأنا أرى أطفالنا يستعيدون عالقتهم بوطنهم بشكل عفوي،
ال حتى أنني قررت أن أرسم معهم .هذا ما سميته بعملية "القلب المفتوح"،
فقد أمضيت وقتاً طوي ً
فنح���ن هن���ا نفتح قل���وب هؤالء األطف���ال ونُ ِ
دخل فيه تراث الوطن بش���كل عفوي وبس���يط .الناس ال
تحب أوطانها بالقوة والقس���ر ،ولكن من خالل تعزيز فكرة االرتباط بالنس���يج التاريخي واالجتماعي
والمكاني .شعرت بأن أبناء هذا الوطن يتوقون إلى اكتشافه ومعرفته وأن من واجبنا عليهم تسهيل
ه���ذا االكتش���اف .الفك���رة مرتبطة ببرنامج كبي���ر تقوده الهيئة العامة للس���ياحة واآلث���ار ،فقد بدأنا
ببرنامج "ابتسم" منذ مدة طويلة وكنا نرمي إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل إحداث
تغيير في مفهوم التعليم التقليدي إلى التعليم باللعب  Learn by Playوقد نجحنا كثيراً في ذلك،
جدة والمنطقة الش���رقية أوحى
وقمن���ا بتدري���ب أكثر من  500ألف طالب وطالبة .لكن ما رأيته في ّ
ً
ً
إلي بضرورة عقد ورش عمل مكثفة تجعل من فكرة "لون وارس���م مع التراث" برنامجا وطنيا مستمراً
ّ
يفتح قلوب أطفالنا للوطن.
يمك���ن أن أقول إن فكرة "عيش الس���عودية" نبعت من هذا التصور ،فنح���ن نخطط كي نجعل مليون
طال���ب وطالبة ي���زورون المواقع التاريخية الوطنية ويتعرفون عل���ى معالم بلدهم من خالل التجربة
الحقيقية ومالمس���ة المكان على ارض الواقع ،فال يكفي أب���داً أن يقرأ الناس عن الحدث التاريخي،
ب���ل يجب أن يعيش أطفالنا الحدث ويتفاعلوا معه في المكان نفس���ه ال���ذي وقع فيه .بالدنا مليئة
باألماك���ن الت���ي تحمل قصصاً تاريخية وهي جديرة أن تكون في قل���وب أبنائها ويحق لهم أن يفخروا
بأنهم ينتمون إلى هذه البالد العظيمة" .عيش الس���عودية" نابعة من هذا اإلحس���اس الوطني الذي
يجب تنميته ،فليس معقوال ً أن نقبل أن يسكن الناس بالدهم وال يعيشوها.
في ملتقى التراث العمراني بدأنا بفكرة اللقاء المفتوح مع الش���باب ،وهو لقاء زاد إيماني بما يجب
جدة ش���عرت بأن ش���بابنا متعطش إلى معرفة وطنه ،فالرابطة التي تربط اإلنس���ان
علينا فعله ،ففي ّ
وتبين لي أن الجيل الش���اب الذي لم يع���ش في مناطق التراث العمراني
بالحي���اة جزء منها "مكاني" ّ
يتوق إلى معرفة تلك األماكن وزيارتها لكنها غير متاحة بالنس���بة إليه .الرابطة والش���غف موجودان
مهيأة ،وأنا هنا س���وف أربط هذا اإلحس���اس بفكرة "عيش الس���عودية" فمن هذه
لك���ن األمكن���ة غير ّ
اللقاءات بدأت أش���عر أكثر بأهمية تبني برنامج على المس���توى الوطني يعيد الش���باب إلى الوطن.
مواقع التراث العمراني دوماً مرشحة كي تكون "المسرح" الذي تجري عليه أحداث "القصة" ونحن
هنا نتكلم عن قصة الوطن.
وم���ع ذل���ك فإن توجهاتنا ليس���ت عاطفية ،فه���ذا الجانب التعليم���ي المهم الذي نرك���ز عليه يقابله
وأسسنا شعبة للتراث
جانب مهني مهم وأساس���ي ،فقد عملنا مع الهيئة الس���عودية للمهندس���ينّ ،
العمران���ي ه���ذا العام ،وألول مرة في تاريخ هيئة المهندس���ين .هدف هذه الخط���وة هو العمل على
المس���توى المهني الهندس���ي من أج���ل تأهيل متخصصين ف���ي تصميم المواقع التراثي���ة وتطويرها
وتدريب المقاولين وتأهيلهم في هذا المجال .نحن نعتقد أن هيئة المهندسين ،بانتشارها في كل
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مناطق المملكة وعملها المهني ،يمكن أن تحقق "منصة التواصل" التي نس���عى إليها ،والتي نحتفل
به���ا في ملتقى التراث العمراني ،فش���عبة التراث العمراني يجب أن تصنع ش���بكة التواصل المهني
على المس���توى الوطني ،وتبدأ فوراً بتطوير برامج التدريب والتأهيل وفق أنظمة هيئة المهندسين
وخططها وبالتعاون مع مركز التراث العمراني الوطني.
مهمين ومخلصين لبالدهم ،ولوال هذه الش���راكة المؤسسية
أنا هنا ال أنكر أبداً أننا نعمل مع ش���ركاء ّ
يميز العمل في مجال التراث العمراني هو هذه الش���راكة
المتميزة لما اس���تطعنا أن ننجز الكثير .ما ّ
ويقربنا لهم .فنحن نعمل مع الوزارات والهيئات
اآلخرين
العميق���ة وروح الفريق الذي يجمعنا مع
ّ
المهتمة بمجاالت عملنا ونبني معهم رؤية مس���تقبلية مشتركة .من خالل هذه الشركات استطعنا
وتحولت ه���ذه األمانات إلى
أن نحدث تغييراً على المس���توى المؤسس���ي ف���ي األمانات والبلديات
ّ
داعمة للتراث العمراني خصوصاً بعد قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية إنشاء إدارة عامة للتراث
العمران���ي ،حت���ى أن مجموع م���ا صرفته البلديات هذا الع���ام 2013م على مش���اريع البنية التحتية
والتطويرية في مواقع التراث العمراني بلغ  838مليون ريال .الشراكة هذه تمتد إلى وزارة التعليم
تعزز البعد الوطني
العالي وإلى الجامعات السعودية ،ولدينا مشاريع ثقافية طموحة مع الجامعات ّ
في مناهج التعليم ،وتنقل الجامعات إلى المشاركة الفعلية في تطوير المواقع التاريخية.
ويعقد في المدينة المنورة ،عاصمة اإلس�ل�ام والمكان الذي
ه���ذا ه���و الملتقى الثالث لعام 2013مُ ،
انطلقت منه الحضارة اإلس�ل�امية ،لنؤكد مرة أخرى أن هذه البالد التي تحتضن الحرمين الشريفين
ه���ي مهد الحضارة اإلس�ل�امية ومنه���ا انطلقت البدايات األولى لإلس�ل�ام على ه���ذه األرض .ملتقى
ويقو يه���ا ويجعل منها "ثقافة وطنية" ،فإذا كنا نس���عى
الت���راث العمران���ي الوطني يع���زز هذه الرؤية
ّ
نكرس البعد العلم���ي /المنهجي الذي
أن
نريد
نح���ن
كذلك
إل���ى التواصل م���ع كل فئات المجتمع،
ّ
يقرأ ويحلل تراثنا العمراني .هذا الكتاب يحتوي على العديد من األبحاث العلمية من أرجاء الوطن
كاف���ة وبعض الدول الش���قيقة والصديقة .هذه األبحاث تح���اول أن تعيد قراءة التراث العمراني من
الناحي���ة التاريخية واالجتماعية والتقنية والقانونية واالس���تثمارية ،وتطرح أف���كاراً وتجارب وتعزز
فك���رة التواص���ل على المس���توى األكاديمي ،فنحن نعم���ل دوماً على تأكيد أهمي���ة أن يكون التراث
العمران���ي جزءاً من المنهج األكاديمي لكليات العمارة والتخطيط وكليات الس���ياحة واآلثار ،وحتى
الكليات التقنية المهنية ،وهو جزء مهم وأساسي في المحافظة على التراث العمراني.

صاحب السمو امللكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار  /رئيس مركز التراث العمراني الوطني
المدينة المنورة 5 :صفر 1435هـ  8 -ديسمبر 2013م
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درك بعد" 1.فالفوضى
ولعلي هنا أستعير قول بفلين ،الذي أكد أن "الفوضى ما هي إال نظام لم ُي َ
توصف بها المدينة العربية اإلسالمية تعكس نظاماً عمرانياً واجتماعياً صارماً ،لم يدركه
التي َ
الكثير من المستشرقين الذين حاولوا فك رموز هذه المدينة .والعنصر الجمالي الكامن الذي
يفاجئ من يزور هذه المدينة هو جزء من هذا النظام الذي لم يدركه أحد حتى اآلن .في اعتقادي
أننا بحاجة إلى فهم الفوضى المنظمة والجميلة التي تميز عمارتنا التاريخية ويجب أن نفهم
قيمتها ونحاول أن نفكك أنماطها وجمالياتها حتى يسهل علينا التعلم منها وإعادة إنتاجها.
الثقافة كما يراها معظم الباحثين ،هي شيء إنساني خاص ينفرد به الجنس البشري وهي تشمل
السلوك واألشياء المادية التي تصاحب السلوك .والتراث يشمل اللغة واألفكار والمعتقدات
والعادات الرموز والمؤسسات االجتماعية واألدوات المادية والتقنيات واألعمال الفنية والعمارة
والطقوس واالحتفاالت .ومن الواضح أن استخدام التراث ومكوناته يعتمد على قدرة ال يملكها
إال اإلنسان وهي القدرة على التفكير المنطقي والتجريد 2.على أن ربط "الهوية" بالتراث يتطلب
فهماً آخر لمصطلح "الترميز"  Symbolingالذي يشير إلى القدرة الذهنية الفريدة التي يمتلكها
البشر ،وهي القدرة على إلصاق معان باألشياء واألحداث ،وهي معان ال يمكن االستدالل عليها
بالحواس فقط 3.وهذا يدخلنا في قضية مهمة وأساسية مرتبطة بالثقافة التي يراها كثير من علماء
األنثروبولجيا على أنها "عملية تجريدية" أو انها "تجريد مستخلص من السلوك ،أو على حد تعبير
4
كوبر وكلوكون ،أن الثقافة "هي تجريد مأخوذ من السلوك الملموس ولكنها ليست سلوكاً بذاتها".
موضوع الهوية نفسه يتطلب أن ننظر إلى نوعين من العالقات ،األول :هو عالقة األشياء واألحداث
بالكائن اإلنساني ،وهي هنا تصبح جزءاً من السلوك ،بينما النوع الثاني من العالقات هو عالقة
األشياء بعضها ببعض وهي تصبح هنا ثقافة .بالنسبة إلينا "الهوية" تعني ارتباط السلوك بالثقافة
وهذا االرتباط ال يمكن أن ينتج دون "تراكم" من العالقات السلوكية التي تجلت فيها العالقة بين
األشياء بما في ذلك العمارة مع اإلنسان وبين الثقافة التي تطورت داخل هذه األشياء معاني
متعددة وتراكمت عبر الزمن حتى كونت "التراث" اإلنساني لمجتمعنا.

عبقرية املكان في التراث
العمراني السعودي  -مقدمة نقدية
أ.د .مشاري عبد الله النعيم
المش���رف العام على مرك���ز التراث العمران���ي الوطني رئيس
اللجنة المنظمة لملتقى التراث العمراني الوطني
رئيس اللجنة العلمية للملتقى

هناك من يتحدث عن الجمال الذي ال يمكن وصفه ،فهو جمال مريح
ومتوازن ودائم ،إنه جمال يصعب تحديد تعريف له ،لكنه يغمرنا،
يأخذنا في رحلة أبدية معه .الجمال المفاجئ والصادم والبسيط الذي
يميز عمارتنا دون مبالغة ودون إسراف .فما هو هذا الشعاع العلوي
الذي يصنع الجمال الذي يتحرر من فتنة الشكل إلى الغوص عميقاً
في ما وراء الشكل؟ كيف نستطيع أن نمسك بهذا الشعاع أو حتى
نضع له تعريفاً؟ البحث عن الجمال الكامن الذي ال يظهر لنا لكنه
يشعرنا به هو أحد أسرار الجمال األبدي الذي يصعب صنعه قصداً ،إنه
يتكون بشكل عفوي ومن خالل ممارسة عفوية .في التراث العمراني
يتشكل هذا الجمال في بساطة المشهد الذي يحيط بنا ،نشعر براحة
غامرة ال نعرف مصدرها لكنها تحتوينا ،فمن أين يأتي هذا الجمال وما
هو سره؟

	أحد االسرار العميقة في الفنون الجمالية العربية مثال هو أن الموضوع الجمالي
ال يوضع لملء الفراغ الذي يوجد فيه بل انه يعالج تشكيلياً ليكون جزءاً من
المكان الذي يشغله ،ولعل هذا ما يميز التراث العمراني بشكل عام ،فالتكوينات
العفوية البسيطة التي تمأل الفضاء العمراني لم توضع لملء هذا الفضاء بل هي
ولدت منه وفيه ،إنها جزء مكون لهذا الفضاء ال يمكن تصورها في مكان آخر وال
كمكون جمالي أصيل تصعب إعادة
يمكن تصور المكان دونها ،لذلك هي تخرج
ّ
إنتاجة أو تقليده دون أن يمر بالطريق نفسه الذي ولد منه سابقا.

Bevlin, M. (1970) Design —1
Through Discovery, NY.,
Rinehart and Winston, p. 13
 —2بدوي ،محمد (" )2009مقدمة
المترجم" من كتاب غيرتز ،كليفورد
( )2009 ،1973تأويل الثقافات،
بيروت ،المنظمة العربية للترجمة،
ص8
 —3المرجع السابق ،ص 8
 —4المرجع السابق ،ص 9
Rapoport, A. (1982) —5
The Meaning of the Built
Environment: A Nonverbal
Communication Approach
Tucson, The University of
Arizona Press
 —6بدوي ،محمد ،2009 ،مرجع سبق
ذكره ،ص 13
 —7بدوي ،محمد ،2009 ،مرجع سبق
ذكره ،ص 16
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بشكل عام تطلق الثقافة على األشياء التي تعتمد على الترميز مثل اللغة والعمارة ،خصوصاً إذا
ما عرفنا أن البعض يعرف العمارة على أنها "نظام اتصال غير منطوق"،)1982 ,Rapoport( 5.
والذي يجب أن نؤكده هنا هو أن األمر مرتبط بقدرة اإلنسان الفطرية على الترميز ،أي انه ال يوجد
هناك كائن بشري قادر على صنع الرموز وكائن غير قادر بل ان البشر جميعا يتساوون في القدرة
على صناعة الرموز .لذلك فإن الهوية ليست مناطة بالسلوك "البيولوجي" الذي قد يتساوى فيه
اإلنسان مع الكائنات األخرى بل بالسلوك الذي يرتبط بالترمي ،ألنه يعني انتقال اإلنسان من حالة
الغريزة (الجبلية) إلى حالة التنوع والحرية في أختيار السلوك الذي يراه مناسبا ،أي ان الهوية هي
تعبير عن هذه الحرية التي يمتلكها اإلنسان في اختيار سلوكه غير الغريزي والكيفية التي يعبر
بها عن هذا السلوك .يرى بدوي ( )2009أن هذه الحالة "قابلة للنقل لآلخرين بالتعلم والتعليم
درك
من فرد إلى آخر ومن جيل إلى آخر .ويكون تراكم ذلك كله نظاماً جوهره المعاني التي ال ُت َ
بالحواس وحدها .وهذا النظام هو ما ندعوه بالثقافة .وهكذا تكون الثقافة عبارة عن عالم يصنعه
اإلنسان ،وتمكنه من صنعه القدرة على الترميز ،على إلحاق معان غير مباشرة تجريدية ،باألشياء
6
واألحداث".
لالنتقال من ثقافة إلى أخرى ومن شعب إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى ،وخاصة عندما يرى
الشعب المتلقي مصلحة له في تقليد جوانب ثقافية من شعب آخر قد يراها موفية بأغراضه أكثر
من جوانبه الخاصة" 7.ومن الصعوبة بمكان تحديد ما هو أصيل ومحلي وما هو مستورد ،ولكن
طبيعة الثقافات هي التبادل والتداخل ،ولكن مع ذلك يبقى أمر مهم يحدد الهوية هو "الملمح
الثقافي" ،فكما أن الذرة هي الوحدة األساسية للمادة والخلية هي الوحدة األساسية للحياة ،كذلك
يعد "الملمح الثقافي" هو الوحدة األساسية في الثقافة ،وفي اعتقادنا أن "التراث" هو مصدر هذا
ّ
"الملمح الثقافي" وبالتالي فإن قراءة التراث يجب أن تركز بشكل أساسي على "المالمح الثقافية"
التي تميز ثقافتنا وتصنع وحدتها األساسية والتي منها يمكن تطوير هوية معمارية معاصرة ،فليس
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تتآكل مع الزمن ويصيبها بعض الوهن لكونها ستختلط مع مجموعات بشرية جديدة ذات هوية
اجتماعية جديدة ،مما يستلزم التكيف (يمكن العودة إلى المهاجرين الهنود (هوية اجتماعية)
والمسلمين (هوية ثقافية) بشكل عام في بريطانيا كمثال).

المطلوب هنا نقل التراث كما هو بل فهم "الملمح الثقافي" وإعادة تطويره من جديد في عمارتنا
المعاصرة.
السؤال المهم هو ما هي المالمح الثقافية التي يمكن أن نستخلصها من تراثنا المعماري التي
يمكن من خاللها أن نستدل على شخصية عمارتنا .المسألة بحاجة إلى تجريد وتبسيط فغالبا
ما تمثل األشكال البسيطة التي يسهل تطويعها وتشكيلها مالمح ثقافية ال تخطئها العين وفي
الوقت نفسه هي أشكال قابلة للتجديد وإعادة الصياغة مثل تغطية المباني في العمارة الصينية
واليابانية فهي إشارة للشخصية المعمارية واضحة تدل على الثقافة التي تنتمي إليها ولكنها في
الوقت نفسه إشارة قابلة للتشكل الالنهائي .كيف نستطيع أن نستخلص من ثقافتنا مثل هذه
الرموز الشاملة ،فنحن نستخدم المثلث من أجل االستدالل على العمارة النجدية ونستخدم
الخطوط األفقية للرقف لالستدالل على العمارة العسيرية لكننا لم نستطع أن نطور رموزاً وطنية
ال أن نحقق شخصية معمارية
يمكن أن نقول إنها "ملمح ثقافي" معماري وطني .لم نستطع مث ً
تقارب الشخصية المعمارية المكسيكية التي وظفت اللون والسطوح المصمته ،والتي هي مالمح
عربية أصيلة ،لكنها أصبحت مكسيكية بامتياز بعدما قام مجموعة من المعمارين المكسيكيين
بتوظيفها ونشرها على مستوى العالم .ربما نحن بحاجة إلى التفكير في المعماري السعودي قبل
التفكير في العمارة السعودية ،لكن هذا ال يمنعنا من التفكير في التراث العمراني واستخالص
مالمح العمارة السعودية المستقبلية.

كنت أفكر في كيفية انتقال األشكال التراثية عبر الوطن العربي وتأثير عمارة الجزيرة العربية على
وجه الخصوص في مجمل العمارة العربية التراثية .ربما يعتقد البعض أنني أبالغ عندما أقول
إنني على اقتناع بأن كثيراً من األشكال انتقلت مع الفاتحين األوائل إلى مناطق عربية متعددة
وامتزجت مع العمارة المحلية وشكلت مزيجاً عمرانياً ومعمارياً متميزاً على مستوى المحليات.
وقد يرى البعض أنني منحاز عاطفياً إلى الجزيرة العربية ،وهذا أمر غير حقيقي ،فكلنا نعلم أن
ارض الجزيرة هي مرجع الثقافة العربية ،وتراث العمارة العربية يجب أن يكون قد تشكل وبدأ من
وعمت العالم القديم.
هنا من هذه األرض التي انطلقت منها الرسالة المحمدية ّ
العمارة الصحراوية في الوطن العربي متشابهة ،وفي اعتقادي أن لمصدر هذه العمارة عالقة
بالجزيرة العربية بصورة ما .كنت أتحدث مع أحد الزمالء (ليس معمارياً) وقال لي إنه دهش من
لم تعجب وبعض القبائل النجدية
تشابه العمارة الطينية المراكشية بالعمارة النجدية ،فقلت لهَ :
قد هاجرت منذ القدم إلى شمال إفريقيا (بنو هالل وبنو سليم وغيرهم) .الفكرة التي أود أن
أقولها هنا هي أن األشكال تنتقل عبر المكان ومن خالل الناس وتصبح عناصر محلية عبر الزمان،
وهذه التنقالت والتأثيرات والتحوالت هي جزء من االمتزاج الحضاري اإلنساني الذي ال يمكن أن
نتجاهله .بالنسبة إلي أرى في التشابه بين مئذنة جامع عمر في دومة الجندل بمنطقة الجوف
(شمال المملكة) وبين مئذنة عقبة بن نافع في مدينة القيروان التونسية (ومآذن الفاطميين بعد
ذلك) أمراً يثير االنتباه ،ويؤكد انتقال األشكال بأسلوب التأثر البصري حتى لو ان مئذنة جامع
عقبة تم تطويرها بشكل كبير مقارنة بالمئذنة الموجودة في جامع عمر بدومة الجندل .المئذنة
تتخذ الشكل الهرمي الممتد إلى السماء والمقسم إلى أجزاء حسب االرتفاع وبقاعدة مربعة،
وهو النظام اإلنشائي والبصري نفسه لمئذنة جامع عقبة بن نافع .المدهش حقاً أن مئذنة جامع
عمر ال تتكرر في منطقة الجوف بينما من نقل الفكرة قام بتطويرها وتكرارها بأسلوب مبدع (ومع
ذلك فأنا ال أجزم علمياً أن مئذنة عقبة بن نافع نُقلت من جامع عمر ولكني على يقين من أن من
أسس القيروان كان متأثراً بتشكيالت عمرانية نقلها معه من الجزيرة العربية وخلطها بالتقنيات
واألشكال المحلية في تونس تلك األيام) .ما أود أن أقوله هو أن من ينقل الشكل غالباً ما يكرره
ويجربه بطرق مختلفة بينما تبقى األشكال األصلية غير متكررة وغالباً ما تكون توقفت عن التطور
وتحولت إلى شكل خالد زمنيا .هذه المرحلة التي تصل إليها بعض األشكال المعمارية نسميها
ّ
مرحلة "االستقرار" لألشكال المعمارية ،وهي مرحلة يتحول فيها الشكل إلى رمز يصعب تصوره
بشكل آخر.

قبل أن نخوض في معنى الهوية ،يجب أن نؤكد هنا أن األنثروبلوجيين من أمثال تايلور ومورغان،
يؤكدون وحدة الجنس البشري ويعبرون عن يقينهم بأن عقل اإلنسان مركب بالطريقة ذاتها
ويطور ثقافته في خطوط
في كل األمكنة ،ويرون أن اإلنسان في كل مكان يفكر بالطريقة ذاتها
ّ
متشابهة 8.وكان األنثروبلوجي األمريكي فرانز بواس  )1942-1858( Franz Boasهو من أوائل من
اعتنقوا فكرة أن األعراق البشرية المختلفة يمتلكون القدرة ذاتها على التطور الفكري والحضاري،
وهو ما أكدته كذلك روث بينديكت  )1948-1887( Ruth Benedictوهي تلميذة بواس ،في
نشرة "أعراق الجنس البشري" حيث عزت الفوارق بين األعراق إلى األسباب البيئية ال المكونات
الجبلية (الغريزية) ،فكل األعراق تتمتع بقدر متساو من الذكاء ،والفروق في المالمح الجسدية
تعود إلى البيئة فحسب.
ومن الواضح أن فكرة "وحدة الجنس البشري" التي أطلقها القرآن الكريم والدين اإلسالمي تبين
المغزى من الهوية التي تعني هنا التنوع البشري اإليجابي ،وإذا ما أضفنا إليها فكرة "الملمح
الثقافي" ومقدرة الثقافة على االنتشار ،سوف نفهم كيف تعلم البشر بعضهم من البعض وكيف
شكلوا مالمح هوياتهم .ونستطيع أن نقول إن مبدأ الهوية يتركز في اآلية الكريمة "يا ُّأيها الناس إنّا
َ
خلقناكم من ذك ٍر وأنثى وجعلناكم شعوباً
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم
وقبائل ل َتعارفوا إن َ
خبير" (الحجرات .)13 ،فمن هذه اآلية نستطيع استخالص "دوائر الهوية" فالله الذي خلقنا من
ذكر وأنثى "الهوية اإلنسانية" وجعلنا شعوباً "الهوية الثقافية" ،وغالبا ما تكون هذه الهوية مشكلة
ال هناك الهوية الثقافية لشعب المملكة العربية السعودية
من "سحابة" من دوائر الهوية فمث ً
"هوية ثقافية وطنية أو مناطقية" وهي جزء من الهوية الثقافية العربية "هوية ثقافية لسانية أو
عرقية" ،كما أنها هوية مرتبطة بالهوية اإلسالمية "هوية عقائدية" .ومن الواضح أن الهوية الثقافية
يمكن تفكيكها إلى دوائر أصغر ذات بعد "جهوي" .وبعد ذلك جعلنا الله تعالى "قبائل" وهي
"الهوية االجتماعية" فغالباً ما تتشكل المجموعات البشرية من أفراد تربط بينهم رابطة الدم
والقرابة والنسب ،ولو عدنا إلى المدن القديمة سوف نجد أنها مشكلة من مجموعة من القبائل أو
األسر الكبيرة التي أوجدت لنفسها مكانا فيزيائيا وحافظت عليه مع مرور الزمن .ومع تزايد حجم
األسرة أو القبيلة وتباعد النسب ورابطة الدم بين أفرادها تتفكك الرابطة االجتماعية الكبيرة إلى
روابط أصغر "الهوية األسرية" .وبشكل عام هناك ترابط بين الهوية االجتماعية والهوية والمكان
فال توجد هوية اجتماعية غير مرتبطة بمكان (بمعناه المجازي أحيانا) حتى في حالة الهجرات
الجماعية نجد أن الجماعة البشرية تعيد هويتها المكانية من طريق تفعيل قيمها التي أتت بها
في المكان الجديد .ومع ذلك فإن الهويات الجماعية (ال الثقافية) في حالة الهجرات غالباً ما
3
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الموقف الفكري من التاريخ يحدد كيف نتعلم منه ،فإما أن ننظر إلى التاريخ على أنه سلسة من
األحداث المتعاقبة وحركة للزمان المستمرة والدؤوبة وإما أن نرى كيف تتشكل الدروس وتبنى
األفكار .إما أن ننظر إلى التاريخ نظرة المشاهد وإما أن ننغمس فيه ونتعلم منه ونرى كيف صنع
َمن قبلَنا أفكارهم ونحاول أن نتعلم منهم .في هذه المقدمة سوف أتناول ثالثة مبادئ أساسية
يمكن من خاللها فهم ماذا أعني بعبقرية المكان ،ولماذا أرى أن تراثنا العمراني يحوي خالصة
إنسانية وجمالية نادرة يصعب أن تتكرر في مكان آخر ،فقد صنعتها الجزيرة العربية بصعوبة
مناخها وامتداد صحرائها ووعورة جبالها وانبساط سهولها ورطوبة بحارها .إنها عبقرية تتجلى فيها
مقدرة أبناء الجزيرة على التعامل مع كل الظروف التي أحاطت بهم منذ آالف السنين فخرجت
على شكل أنسجة عمرانية التحمت بالمكان الذي ألفوه وألفهم.

 —8بدوي ،محمد ،2009 ،مرجع سبق
ذكره ،ص 17
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الجغرافيا/الهوية
لماذا يعلمنا التراث العمراني الفرق بين الفضاء الشديد الخصوصية وبين أي فضاء آخر؟ لماذا
التسعينيات
يربط هذا التراث بالمكان ويجعله مختلفاً عن أي مكان آخر؟ أذكر في مطلع
ّ
الميالدية الدراسات التي قدمها كنيث فرامبتون حول "اإلقليمية النقدية" وكان يقصد أن المكان
يعلم الناس بشخصيته ويجب أن يفرض على العمارة حضوره .تحدث عن فلسفة المكان /الفضاء
واستخدم تعريفات مارتن هديغر التي تفرق بين الفضاء الكبير والمكان الذي يعرف بنفسه،
كما أنه تحدث عن "النموذج المتكرر" والشكل المعماري المتفرد .تلك األفكار التي أطلقها
فرامبتون مهمة جداً لدراسة التراث العمراني فهي تزيد فهمنا له وتقديرنا لقيمته ألنها ببساطة
تبين كيف أن هذا التراث متفرد في كل شيء .والحقيقة هي أنني كل مرة أزور فيها منطقة من
مناطق المملكة أكتشف جهلي بهذا البلد الجميل الذي يستحق منا أن نكتشفه ،بلد تتنوع فيه
يعدون أنفسهم مثقفين وباحثين.
"الطوبوغرافيا" بشكل مذهل ،وقليل منا يعرف هذا ،حتى من ّ
أتي ّقن كل يوم من أننا لم نكتشف بالدنا بعد ،وهذه هي المشكلة الكبيرة ،ولم نتعرف على
جغرافياتها الرائعة التي تشكل "موازييك" يجمع بين الصحراء والجبال والسهول واألودية والسواحل
والواحات ،تنوع ثري وخالق قلما نجده في مكان آخر ،ومع ذلك نحن ال نعرف كل ما نملكه من
طبيعة ومن ثقافة ومن تجربة إنسانية ومن عمارة تراثية خالقة .لم نتعلم بعد كيف ننظر إلى
المكان الكبير الذي يمثل شخصية المكان العام في المملكة وبين المكان الخاص الذي تشكله
عناصر التراث العمراني في كل منطقة .االنتقال من العام إلى الخاص في فهمنا لشخصية المكان
تكون التراث العمراني في بالدنا ،فهذا السؤال
يتطلب عمقاً كافياً من أجل معرفة لماذا وكيف ّ
كفيل بفتح كل األبواب على "قصة المكان" التي تجمع الجانب المادي العمراني والجانب المعنوي
العميق الذي تشكله همسات الساكنين ومواقفهم واألحداث التي مرت عليهم .إننا فعال بحاجة
إلى فهم الجغرافيا بكل مجاالتها ألنها عامل مشكل للعمران ،وهذا في ذاته يفرض علينا فتح
مجاالت جديدة لدراسات التراث العمراني ،فحسب ما أذكر كان هناك من يتحدث عن "الهوية
الجغرافية" على أنها الهوية األكثر تأثيراً في "الهوية العمرانية" لكننا حتى هذه اللحظة لم نكتشف
مدى عمق ومتانة االرتباط بين الهويتين .في اعتقادي أن هناك فرصة كبيرة من أجل نقل الهوية
العمرانية إلى مرتبة أعلى من خالل فهمنا لشخصية المكان الذي تقع فيه والتراث العمراني هو
المجال األكبر الذي يمكن أن يعلمنا هذه العالقة ويكشف لنا هذه الرابطة.
دعوني أقُل إنني أرى الجزيرة العربية ذات جغرافية نادرة ،وهذه ليست مبالغة ،بل هي حقيقة
تتكشف لنا كلما أوغلنا في صحرائها ومهاجرها وفي واحاتها وجبالها ،إنها تدعونا إلى اكتشافها
والتعلم من جغرافيتها ،كل صحراء فيها لها حكاية وكل مكان حوله قصص ،من الجزيرة خرج
الفاتحون األوائل وتشكل الشعر العربي بكل جمالياته ،فكيف ال تكون الجزيرة أجمل بالد الدنيا،
فمن يتذوق الشعر العربي ال بد من أن يتذوق "جغرافية الجزيرة العربية" .كنت قبل أيام في
رحلة إلى سدير ( 200كم شمال الرياض) ،وكنت أتحدث إلى الزمالء كيف أن المتخصصين في
دراسة الشعر العربي يجب ان يزوروا األماكن التي نمر عليها ،فمنها خرجت القصيدة العربية
وفيها تشكلت كل الصور الجمالية التي حملها الشعر العربي عبر العصور .كما أن جماليات اللغة
العربية ومصطلحاتها الثرية تشكلت أول ما تشكلت على أرض الجزيرة .العمق الجغرافي الذي
شكل ثقافة غير متكررة على هذه األرض التي طبعت بطابعها العصر الوسيط وما زالت تؤثر في كل
أجزاء الثقافة العربية المعاصرة ،يستحق منا العناء ونحتاج أن نعي قيمة هذه األرض التي صنعت
عبقرية مكانية نتجت حولها ثقافة بمواصفات خاصة .ومع ذلك يعتقد البعض أن هذه األرض
مجرد صحراء ،وأنها تتشابه في كل أجزائها ،بينما هي تصنع أشكالها وعبقريتها المكانية كلما
انتقلنا من منطقة إلى أخرى .تحدثنا في الطريق حول جبل طويق الذي تشكلت حوله كل مالمح
الحياة النجدية ،فهذا الجبل الذي يمتد إلى  1000كم تقريبا حيث يتجاوز الزلفي شماال ويدفن
الربع الخالي يعبر عن العالقة الخالدة بين
نفسه في صحراء النفود ويمتد جنوباً حتى تغطيه رمال ُّ
اإلنسان وبين المكان .الجغرافيا حول هذا الجبل مثيرة للخيال بل ومبدعة ،والعمران الذي تشكل
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نتيجة لهذه الجغرافيا يدعونا إلى التوقف والتفكير ،فهو عمران له حكاياته الكثيرة التي تؤكد
معرفة رجال المنطقة بما تختزنه بالدهم من جمال أخاذ .البلدات النجدية كلها تشكلت حول هذا
الجبل وبمحاذاته وبين أوديته وشعابه ،وصنعت شخصيتها من حجارته وطمي أوديته واحتمت
به من السيول ومن الظروف البيئية الصعبة وشكلت اقتصادياتها من الخيرات التي كان يأتي بها
بعد هطل المطر .دورة حياة متكاملة يصنعها "طويق" ليشكل حضارة عمرانية تستحق الدراسة.
الجغرافيا والعمارة وجهان لعملة واحدة وال يمكن أن نتصور أننا نفهم القيمة الحقيقية لتراثنا
العمراني دون أن نغوص عميقا في فهم البعد الجغرافي لهذا التراث وكيف عملت الجغرافيا على
تهذيبه وطبعه بطابعها الخاص.
من زار عسير ال بد أنه فوجئ بالجمال الساحر الذي تشكله الجبال واألودية ،ال بد أنه توقف حائراً
أمام العقبات الشاهقة وتساءل كيف استطاع أبناء المنطقة التعايش مع هذه الجبال القاسية،
لكنه عندما يجد على السفوح المساحات الخضر الممتدة إلى ما ال نهاية ويرى القرى متناثرة
ومتداخلة مع الجبال والسهول يعرف أن تلك الجبال كانت تجلب الخيرات للناس كل موسم،
كانت تعطيهم الحياة .في نجران تختلط الجبال مع الصحراء ويشق وادي نجران طريقه عبر
المدينة ليصنع فضاء عبقرياً من نوع خاص ،تتشكل البلدات بين الجبل والصحراء وعلى ضفاف
الوادي لتذكرنا بحضارة األخدود ،وفي ضبا والوجه والحقل وأملج في الشمال بالقرب من تبوك
يظهر الجمال الطبيعي العذري ،بلدات على الساحل لكنها أصبحت جزءاً من لغته التي يخاطبنا
بها .والصحراء بكل أسرارها تدفعنا لحائل بأماكنها التي تمثل "حكايات عربية ال تنسى" ،فالنفود
كانت هي الفضاء المفتوح الساحر ألبناء الشمال ،وفي وادي حنيفة تبدأ سلسلة من الطبقات
الصخرية المنحوتة بإتقان وكأنها نحتت بيد فنان ،وعلى أطرافها واحات النخيل .بالد جميلة ال
الربع الخالي ،وتبدو ينابيع المياه
مثيل لها ،ففي مسقط الرأس األحساء ،تظهر الواحة لتتحدى ُّ
كمقابل للفضاء الموغل في التصحر .أتوق فعال الكتشاف بالدي الساحرة ،فالمكان فيها يمثل
طبقات متراكمة من تاريخ طويل ومن القصص والحكايات التي تحتاج منا إلى أن نكتشفها
ونتعلمها .الجغرافيا هنا تتحدى معرفتنا باألشياء ألنها ببساطة تقول لنا هل لديكم المقدرة على
االكتشاف؟ هل تستطيعون ربط العمران باإلنسان وفهمه كوحدة واحدة .بالنسبة لي كنت أنتقد
تصنيف التراث العمراني على أساس جغرافي وكنت أنظر للشكل أكثر من الجوهر لكنني اكتشفت
عبر التجربة أنه ال يوجد تصنيف أفضل من الجغرافيا ألنها ال تعرف العمران فقط بل تحدد
المالمح الشخصية لمن بنوا هذا العمران وتحدد حتى لكنتهم وطريقة حديثهم ونمط حياتهم
بشكل كامل .من يحاول أن يفهم الفروقات بين البلدات التراثية في المملكة يجب عليه أوال أن
يكون ملماً بجغرافية الجزيرة العربية ،يجب أن يفهم جبالها وسهولها ،يجب أن يفرق بين الصحراء
والحرات والشعاب واألودية ،لكنه في الوقت نفسه يجب أن يعي كذلك حركة الناس واستقرارهم
ّ
في تلك البقاع عبر التاريخ ،فهم من اكتشفوا هذه الجغرافيا وهم الذين صاغوها حسب فهمهم
للمكان ولطبيعته وشخصيته.
يمكن الشعور بتأثير الجغرافيا في عمارة نجد ووسط الجزيرة العربية بشكل عام ،فهذه المنطقة
على وجه الخصوص لها نكهتها البصرية والفراغية التي تجعل منها مكوناً عمرانياً متميزا .في
الغاط (إحدى بلدات سدير) ،شدني التكوين العمراني للبلدة ،فهي تلتجئ إلى الجبل لتسمح
للوادي بالمرور ،لم يفكر أبناء الغاط في يوم أن يعتدوا على الوادي ،فهو مصدر الخير ،ومزارعهم
تشرب من الماء الذي يأتيهم به .تشكلت البلدة وتصاعدت على سفح الجبل لتصنع تكويناً
عمرانياً مثيراً للدهشة فهذه البلدة النجدية الوحيدة ،ربما ،التي تظهر مساكنها على شكل خلية
النحل المتصاعدة  Honey Compالتي عادة ما تتشكل في المناطق الجبلية ،لكنها في الغاط
أكثر انبساطا فهي تجمع بين الصحراء والجبل والوادي .تأثير الجغرافيا الخالق يتعدى الشكل
العام للبلدة إلى مجمل التفاصيل العمرانية فيها ،فالبيوت بسيطة ومتداخلة والسكك تنتهي مع
أطراف الجبل ليكون هذا المكون الطبيعي هو الخلفية النهائية للمكون العمراني البشري .تناغم
جميل وحساس نحتاج إلى أن نحافظ عليه ونحميه ،فهو يعبر عن خبرة واسعة لدى إنسان المنطقة
بالجغرافيا وبالحدود التي تفرضها على العمران البشري .تذكرني الغاط على وجه الخصوص بوادي
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ميزاب في الجزائر ( 600كم جنوب العاصمة) ،فالبلدات هناك (التي تسمى قصوراً) تتخذ مواقع
مرتفعة عن الوادي وتتشكل بأسلوب تصاعدي حول التلة (أكثر حدة مما نشاهده في الغاط) ،فهي
ال تالمس الوادي لكنها تشرف عليه .والذي يبدو لي أن طبيعة اهل الصحراء ومعرفتهم بأسرار
األمكنة التي يعيشون فيها جعلتهم يصنعون عمارة متشابهة إلى حد كبير ،فالتفاصيل المعمارية
التي نجدها في الصحراء الجزائرية يمكن أن نجد شبيهاً لها في الصحراء النجدية (وسط الجزيرة
ال بين بلدة شقراء وأشيقر وبين بلدة غدامس
على وجه الخصوص) ،فقد الحظت هذا التشابه مث ً
الليبية على الحدود الجزائرية ،فكل هذه البلدات يوجد بها سوران أحدهما يحيط بالبلدة واآلخر
يحيط بمزارع البلدة ،وهذا يتكرر كثيرا في بلدات نجد .الجغرافيا ،هنا ،هي التي تصنع شخصية
المكان وتحدد مالمحه ،كما أنها هي التي تعلم الناس كيف يتعاملون مع خصوصية المكان
وتعلمهم التقنيات التي تتناسب مع طبيعته .الصحراء ومفهوم الواحة في مثل هذا التكوين
العمراني يجعلنا نبحث عن المتشابه والمختلف في عمارة الواحات الصغيرة ،فهذه الواحات غالباً
ما تطور نمطاً عمرانياً يتشابه في كثير من عناصره وينتج أشكاالً وتفاصيل متشابه.
وفي حائل يظهر التنوع الجغرافي عمارة مبدعة وشديدة الخصوصية ففي الطريق إلى "ضرغط"
على بعد  081كم جنوب غرب مدينة حائل ،وهو طريق يمر بمحاذاة جبل "أجا" بتشكيالته
الصخرية المدهشة التي تمتد إلى  07كم وبعرض يصل إلى  53كم حيث تبرز أعلى قمة في
هذه السلسلة بجزئها الشمالي حيث الرعيلة بارتفاع  0051متر فوق سطح البحر ثم ينحني نحو
الغرب ليشكل ما يعرف جيولوجيا باسم قوس حائل وهو نهاية الدرع العربي شماالً ويتخلل
الطريق تشكيالت صخرية من صخور الجرانيت والجرانوديرايت التي تميل إلى اللون الوردي
تأثرت بعوامل التعرية لتنوع نسيجها وسحناتها الصخرية كما تشاهد "وسادات صخرية" مثيرة
للمشاهدة تشكلت نتيجة تدفق الثورات البركانيه في عصر ما قبل الكمبري .إنها تكوين طبيعي
رائع من صنع الخالق .الحديث مع الزمالء حول التراث العمراني في حائل كان يتخلله حديث
حول "الجغرافيا" و"الجيولوجيا" التي أسهمت في تحديد مالمح العمارة في هذه المنطقة ولكن
من رأى ليس كمن سمع ،أي انه حتى تشعر بتأثير الجغرافيا والجيولوجيا في العمارة التاريخية في
حائل ال بد أن تزور المنطقة وتتعرف على هذا التكوين الجيولوجي /العمراني العجيب ،مررنا في
الطريق بعدة قرى قصر العشروات ثم العقلة وسقف ،ثم ببلدة اسمها "ضريغط" وهي بلدة حديثة
نسبياً لكنها تحوي على بعض البيوت الطينية المتفرقة وعلى بعد كيلومترات منها توجد بلدة
"ضرغط" ،وهي التي عناها الشاعر في قوله:

إذا نزلوا ذا ضرغد فقتائدا
يغنيهم فيها نقيق الضفادع
وقال عنها عامر بن الطفيل:

فألبغينكم قنا وعوارضا
وألقبلن الخيل البة ضرغد
والحقيقة أن أول ما فاجأني في هذه البلدة أنها بنيت على طرف "حرة" أو البة التي اشتقت منها
الكلمة اإلنجليزيه  .avalوتبدو صخور البازلت البركانية منتشرة على أطراف البلدة فهي تجمع
بين التكوين الصحرواي والتكوين الجبلي .المدهش حقاً هو أن أسلوب البناء يدمج بين الطين
والحجر فغالباً ما توجد الصخور البازلتية في األساسات ،لكن األمر أكثر من ذلك ،فقد وجدت أن
الطين نفسه مخلوط بالحجارة السود الصغيرة (مثل الكنكري في الخرسانة المسلحة) مما أعطى
صالبة عالية للجدران وأبقاها متماسكة كل هذه السنوات ،على عكس الجدران المبنية من الطين
اللبن .لقد الحظت أساليب متعددة الستخدام الحجارة في الجدران فتارة تستخدم في وسط
الجدارة وتارة في أعاله لحمايته من األمطار ودائما موجودة في األساسات .من الناحية الجمالية/
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ال بصرياً غير معتاد بحيث يصعب أن نقول
البصرية أحدث خلط الطين بالحجارة السوداء تشكي ً
إن هذه العمارة طينية أو حجرية ،حتى أنها تختلف مثال عن عمارة "الرقف" في عسير التي تخلط
الطين بالحجر ،ولكن ألغراض وظيفية واضحة فالبيوت الطينية غالبا ما تزين بالرقف (التكوين
الحجري األفقي البارز في البيوت العسيرية) ،ألن امتزاج الطين بالحجر في حائل له خصوصيته
وأهدافة ووظائفه اإلنشائية والبصرية المختلفة.
في بلدة "ضرغط" بمنطقة حائل لم يكن خلط البازلت مع الطين هو فقط الالفت للنظر ،بل ان
التكوين المعماري كان مهماً جداً ،فقد لفت نظري وجود برجين (مربعة أو مقصورة) شكلهما
غريب عن المنطقة إلى حد كبير ،وهما يقعان في أحد البيوت التي تهيمن بصرياً على باقي
يستخدم قهو ًة (مجلس رجال) والثاني يبدو أنه
البلدة بسبب وجود هذين البرجين ،أحدهما
َ
ُوظِّف لبعض الخدمات ولتخزين المؤن والحاجيات .البرجان لهما قاعدة مربعة الشكل تتناقص
باتجاه األعلى لتصنع كتلة مائلة األضالع كلما اتجهنا إلى األعلى ،وهذا التكوين معروف في حائل
ونجد والمنطقة الجنوبية ويمكن مشاهدته في مبنى القشلة في حائل المدينة ،لكنه في "ضرغط"
غير معروف وهو أقرب إلى األبراج في نجران وظهران الجنوب ،ولعل هناك ما يبرر هذا ،فقد
أمتد حكم حائل إلى نجران في العقد الثاني من القرن الرابع عشر الهجري ،وال بد أن كثيراً من
العناصر المعمارية انتقلت إلى حائل وبالعكس ،لذلك فإنه ليس بمستغرب أن نجد عناصر مهجنة
كثيرة بين أجزاء الجزيرة العربية نتيجة لتعاقب هيمنة المناطق بعضها على بعض وللهجرات
الكبيرة التي حدثت للقبائل واألسر بين المناطق (وفي حائل على وجه الخصوص يمكن أن تسمع
في حديث المجالس عن أسر تركت حائل منذ عهد قريب أو بعيد وسكنت مناطق أخرى في
المملكة) ،وانتقال األشكال المعمارية وتفاصيل الحياة اليومية مع هذه األسر أمر متوقع .فلو
نظرنا مثال إلى بلدة الحائط (فدك القديمة) في حائل وبلدة ظهران الجنوب في عسير (على حدود
نجران) لوجدنا تشابهاً كثيراً بين العناصر المعمارية ،فهناك الفتحات الصغيرة المتبعثرة على
الجدران الطينية المصمته التي تميز "الروشان" أو "الرواق" العلوي في بيوت الحائط ،والتي نجد
ما يشبهها في جدران البيوت في ظهران الجنوب .ويبدو لنا أن هناك انتقاالً بطيئاً للعناصر
المعمارية بين مناطق الجزيرة العربية المختلفة بحيث يبقى المناسب منها في المنطقة ويتطور
ويأخذ صورته المحلية ويندمج مع الحياة االجتماعية ،فيتحول مع الوقت إلى عنصر معماري
محلي بشكل خالص .في اعتقادنا أن هذا الحراك الدائم لألشكال المعمارية أعطى نوعاً من
عزز التنوع المحلي ،فكل
"الوحدة" العمرانية على مستوى الجزيرة العربية ،لكنه في الوقت نفسه ّ
بيئة تنتقي المناسب وانتقال الشكل المعماري ال يعني تقبله كلياً أو حتى جزئياً ،لكن دون شك
حدث تقبل ألشكال كاملة وأجزاء من أشكال أخرى ،انتقلت مع هذه األسر أو فترات الهيمنة،
لكنها تفاعلت مع المكونات المعمارية المحلية وصارت تبتعد شيئاً فشيئاً عن أصلها وتتشكل
من جديد في البيئة الجديدة .هذه اآللية يمكن أن نسميها "التحول العمراني" الذي كان يحدث
في الجزيرة العربية ،فلو الحظنا ،نحن نتحدث عن بلدات في حائل لكل منها طبيعته وخصوصيته
وشخصيته البصرية والفراغية رغم أن المتشابه بين هذه البلدات كبير.
تبدو "القهوة" واضحة وظاهرة في كتلة البيت في "ضرغط" لكنها ليست بالظهور نفسه الذي يمكن
حرة بركانية وتظهر العناصر
أن نشاهده في البلدة القريبة منها "أنبوان" ،وهي قرية مبنية على ّ
اإلنشائية فيها متشابهة مع "ضرغط" من حيث استخدام حجارة البازلت في أساسات الجدران
وخلط الطين بحجارة البازلت الصغيرة لكنها في "أنبوان" تمتد إلى بناء أجزاء كبيرة من الجدران
بقطع البازلت شبه المنتظمة .وبشكل عام يبدو استخدام حجارة البازلت في هذه البلدة واضحاً
أكثر من غيره ،خصوصاً وأن الحرفيين الذين بنوا بيوت "أنبوان" أتوا من بلدة "الحائط" وضرغط
القريبتين اللتين تشتهران بحرفييهما في كل المجاالت ،و"الحائط" أصال تشتهر بتقنية خلط
البازلت بالطين التي تظهر واضحة في بيوتها .بلدة "أنبوان" مبنية في فترة قريبة وتوجد بها "قهوة
دليم بن براك" أحد مؤسسي البلدة ،وبيت ابنه "مطني" ،وما يميز "أنبوان" هو أن كتلة "القهوة"
تظهر بوضوح شديد في بيوتها ،والسبب من وجهة نظري له أبعاده االجتماعية الرمزية المباشرة،
فالبيت يعرف بقهوته وبحجمها وزخرفها وظهورها على مستوى القرية ،ووجود القهوة في بيوت
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"أنبوان" بشكل بارز وواضح ناتج من أن البيوت أصال متفرقة وليست متالصقة كما في "الحائط"
و"ضرغط" ألن قيمة الكرم هي صفة لكل بلدات حائل وقراها ،والمعنى الرمزي للقهوة في حائل
مهم جداً ودون شك انعكس على التكوين العمراني للبيت وعلى موقع "القهوة" من البيت .ففي
أحد البيوت في بلدة "اقفار" وهو بيت إبراهيم التميمي ،توجد أربع قهاوي متالصقة مستقلة
عن البيت ،وتتميز كل قهوة بمساحتها الكبيرة وسقفها المرتفع ووجود "الوجار" في ركن القهوة
والزخارف الجبسية المدهشة .المحير هنا هو لماذا توجد أربع "قهاوٍ" متجاورة ،فرغم أنه من
المعروف أن "القهوة" لها امتداد شبه مفتوح يستخدم في الصيف ،لكن في بيت إبراهيم التميمي
توجد قهوة للصيف وأخرى للشتاء ،حسب التوجيه والتهوية .كما أن جدران هذه القهاوي مبينة
بالطين الخالص فقفار ليست بجوار حرة بركانية وتتكون حوائط القهاوي األربع من جدارين
يفصل بينهما فراغ هوائي يراوح من  5إلى  8سم تقريباً ،لزيادة العزل الحراري .هذا البعد الرمزي
يبين الكيفية التي تتحول من خاللها العناصر المعمارية إلى إشارة غير لفظية للتعبير عن ثقافة
المجتمع وأداة للتواصل بين الناس للتعبير عن حاجات اجتماعية عميقة ومهمة ،فمهما كانت
البلدة التي تزورها في منطقة حائل تظل "القهوة" هي العنصر األبرز واألكثر تأثيراً من الناحية
البصرية والفراغية ،فهي عنوان الكرم ،ومجال التواصل االجتماعي.
أنتقلنا من "أنبوان" إلى "الحائط" على بعد  042كم من مدينة حائل ،وهي مدينة قديمة جدا يعود
تاريخها إلى قبل القرن السادس قبل الميالد حيث كانت تسمى "فدك" وقد ورد ذكرها عندما غزا
الملك البابلي "نيوبيذ" مدينة تيماء في القرن السادس قبل الميالد ،لكن اسمها أصبح "الحائط"
(مهم التأكد) فقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقطعها البنته فاطمة بعدما فتح خيبر.
المدينة مثيرة لالهتمام فهي تبدأ بسوقها التجاري ،على عكس كثير من المدن العربية المعروفة
حيث يوجد السوق في وسط المدينة ال في طرفها ،وبالقرب من المسجد الجامع وساحة المدينة.
ربما يكون هذا التكوين الحضري مبنياً على تطور نوعي للقرى في وسط الجزيرة العربية وشمالها،
فقرية "وشيقر" في منطقة الرياض تبدأ بالسوق وهو جزء غالباً يسبق الكتلة السكنية للقرية.
وهذا في ذاته مثير لالهتمام فكال القريتين يعتمد على الزراعة والمزارع داخل أسوار المدينة،
ويعتمد التوزيع الحضري لهذه القرى على عدم الخلط بين المنطقة السكنية وبين المنطقة
التجارية على عكس المدن الكبيرة مثل المدينة المنورة والرياض والهفوف حيث تتوزع المدينة
إلى مجموعة أحياء ويقع السوق بين هذه األحياء .الميزة األخرى التي الحظتها في "الحائط" أن
استخدام البازلت في الجدران مبني على فكرة "الجاذبية" وهي نظرية جمالية بصرية مهمة جداً
حيث تكون الحجارة الكبيرة في األسفل مقاربة لألرض (األساسات) بينما تصغر أحجام الحجارة
تدرجاً حتى نصل إلى األعلى حيث توجد حجارة صغيرة مخلوطة بالطين ،وكأن الحجارة تساقطت
ّ
فوصلت الكبيرة منها إلى األرض قبل الصغيرة .هذا المشهد الجمالي الدائم لجدران البيوت في
يعوض من قلة الزخرفة فالمشهد هنا مريح بصرياً ومتوازن ومقبول .المحالت التجارية
"الحائط" ّ
مصفوفة بشكل شريطي وكل محل مقسم من الداخل لمكان للعرض والبيع وآخر للتخزين ،وأسقف
تصف
تلك المحالت ،وحتى بيوت الحائط ،مبنية من "جذوع" النخيل الكاملة أو المنصفة وهي ّ
يصف بشكل متجاور
بشكل متباعد عن بعضها البعض حتى أن أعاد سعف النخيل الذي عادة ما ّ
لحماية طسن السقف من التساقط يظهر بوضوح بين جذوع النخيل ،على عكس النظام اإلنشائي
ال
ال ،حيث تستخدم أرباع الجذوع
وتصف بشكل متالصق لتشكل سقفاً كام ً
المتبع في األحساء مث ً
ّ
من جذوع النخيل .في "الحائط" تكثر "المرابد" وهي بالمئات وغالباً ما تكون عبارة عن جدار
دائري يشكل سوراً لحلقة مبنياً بالحجارة السود تستخدمه األسر البدوية في أوقات حصاد النخيل
يؤجر أهل الحائط البدو
وبعض أوقات السنة
ّ
وتصف فوقه خيمة أو شراع لحمايته وستره وعادة ما ّ
هذه "المرابد" ،وهي جزء من الحراك التجاري واالجتماعي في المنطقة" .المرابد" تشكل نظاماً
فضاء عمرانياً
حضرياً مهماً فهي تقع خلف مزارع النخيل خارج سور البلدة وبالتالي فهي تصنع
ً
ثالثاً بعد الكتلة العمرانية للبلدة وفضاء مزارع النخيل .على أن عالقة البدور بالمدينة القديمة
يستخدم في فترات محددة
هي عالقة تاريخية وقديمة فغالباً ما يكون هناك "حي موقت" للبادية
َ
ال في الهفوف كان حي "الرقيقة" (وهو حي معروف اآلن في وسط المدينة) هو حي
من السنة ،فمث ً
البادية الموقت حيث يتجمع البدو في حقبة معينة في السنة لمبادلة منتجاتهم ببضائع من
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المدينة وغالباً ما يستخدمون هذا الحي للمبيت واإلقامة الموقته مدة معينة ثم يغادرونه.
بلدة الحائط في حائل تقع وسط وهدة منخفضة تحيط بها من الجهتين الشمالية والجنوبية
الغربية مرتفعات الحرة األمر الذي يجعل من التكوين الحضري للبلدة متأثراً بشدة بـ"الطوبوغرافيا"
والتشكيل "التضاريسي" المحيط بالبلدة ،فهي تنحدر من جهة السوق في مدخل البلدة وتنخفض
طرقاتها إلى أن تصل إلى المزارع خارج المحيط العمراني ،لكنها ترتفع في أجزاء منها لتكون فوق
مرتفعات الحرة ل ُترى من األسفل وكأنها قرية مبنية فوق جبل .تأثير الجغرافيا هنا عميق جداً
ويعطي بلدة الحائط شخصية فريدة جدا .البيت في الحائط بسيط فهو عبارة عن طابق واحد
يبدأ بـ"الدهليز" وهو مدخل البيت حيث توجد "دكك" لجلوس الضيوف ويبدو أن القهوة في هذه
البيوت غير واضحة ،كما أن وجود "دكك" جلوس الضيوف في مداخل البيوت معروفة في نجد
واألحساء وكثير من تلك البيوت تستخدم المدخل مجلساً غير رسمي للرجال .يتصل "الدهليز"
بفراغ آخر يشكل إمتداداً للجلوس ويمكن أن يكون فضاء للعائلة في حالة عدم وجود الضيوف
فمنه يمكن المرور إلى ساحة مكشوفة على السماء يوجد فيها "المسبح" وهو عبارة عن منصة
مرتفعة عن األرض و"البريج" وهو عبارة عن غرفة مغلقة تبدو مثل األبراج وبعضها يأخذ شكل
"المقاصير" وهو عبارة عن "مطبخ" .كذلك يوجد بالغرفة المتصلة بـ"الدهليز" فتحة متصلة بممر
يقود إلى فناء آخر مكشوف للسماء به بعض الغرف ،وغالباً ما يكون هناك "الروشان" أو "الرواق"
في الطابق األول وهو عبارة عن غرفة صيفية بها فتحات صغيرة كثيرة مستطيلة الشكل تطل عادة
على الطرق الخارجية ،كما أن عدد "الطرمات" قليل وهي تسمى في حائل "التساتولة" أو "القاتولة،
أي الفتحة التي ترى منها المهاجمين من الخارج وتستطيع أن ترميهم دون أن يروك .على أننا
زرنا بيتاً آخر يملكه أحد التجار الذين قدموا من الحجاز وأستوطنوا الحائط وهو "بيت الصايغ"
مكون من ثالثة طوابق ،فتحتل المحالت التجارية الطابق األرضي ويوجد
وهو بيت فريد من نوعه ّ
"درج" مفتوح على الطريق الرئيسي في القرية له باب يقود إلى الطابق األول للبيت ،حيث يوجد
فناء مفتوح على السماء يقود إلى جناحين منفصيلين أحدهما يبدو للضيوف واآلخر للعائلة ،وفي
كال الجناحين يوجد "درج" يقود إلى الطابق الثالث وهو عبارة عن السطح الذي يستخدم للجلوس
والنوم وقت الصيف .هذا البيت الفريد من نوعه يبين المرونة العالية التي عليها العمارة
التقليدية فهي تتشكل حسب الحاجة وحسب الخلفية الثقافية للساكن ،إذ ان صاحب البيت أتى
بأفكاره من المكان الذي قدم منه وعمل على تطوير مسكنه بحيث يتوافق مع عادات المجتمع
"الحائطي" ويلبي حاجاته الشخصية ويتوافق مع نشاطه التجاري .عناصر العمارة في الحائط
بسيطة لكنها ثرية وعميقة وتقدم بيئة عمرانية منسجمة مع المحيط الجغرافي بعمق وتأخذ
شخصيتها وأنماط بنائها منه ،األمر الذي جعل هذا المكان ذا ذاكرة قوية يصعب نسيانها.
يجب أن نعي أن للجغرافيا تأثيراً كبيراً في الثقافة العربية المبكرة ،فقد سلك العرب الفاتحون
الصحراء أثناء فتوحاتهم العظيمة ووصلوا إلى أطراف العالم القديم لكنهم توقفوا عند الصحراء
واحتاجوا إلى وقت طويل حتى يتكيفوا مع المناطق غير الصحراوية .ثقافة الصحراء بشكل عام
كانت وما زالت جزءاً من "المخيال" العربي حتى أن العرب لم يستطيعوا العيش في المدائن
بعدما فتحوها وطلب بعضهم من الخليفة عمر العودة إلى الصحراء .دروس الجغرافيا تحثنا دوماً
على البدء بالمكان الطبيعي ،وبخصائصه وبفروضه التي عادة ما يفرضها على من يسكنه .إنها
خصائص وفروض تغوص في جوهر األشياء والناس ،فاإلنسان ابن بيئته وهو يتعلم منها ويكتسب
من خصائصها وتطبعه بطابعها وتشكل عمرانه وأسلوب حياته وأنماطه االقتصادية .هناك الكثير
الذي يمكن أن ترشدنا إليه جغرافية الجزيرة العربية ،خصوصا من الناحية العمرانية ،فهذه
الجغرافيا صنعت التنوع الخالق الذي نجد عليه تراثنا العمراني ،وما يجب علينا فعله هو أن
نبحث أكثر ونكتشف هذه العالقة اإلنسانية التي توطدت بين المكان الطبيعي والمكان البشري
في بالدنا ،فكما أن للمكان هوية طبيعية ،كذلك فقد كانت له هوية إنسانية استمدت حضورها
من الطبيعة ،والحقيقة أن الهوية العمرانية تشكلت من اندماج الهويتين (الطبيعية واإلنسانية)
فصنعت بذلك الصور والتكوينات التي نجد عليها بلداتنا وقرانا وتفاصيلنا وتقنياتنا المعمارية.
من يتحدث عن الهوية العمرانية يجب أال يغفل البعد الجغرافي والبعد اإلنساني لهذه الهوية،
وإال فإنه لن يستطيع أن يصل إلى شيء مهم ،فمن يشاهد تفاصيل العمارة العسيرية سوف يذهل
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من التنوع العمراني المتجاور نتيجة للتغير في الطبيعة الجغرافية .بالنسبة إلي عسير درس في
الجغرافيا المعمارية أو العمارة الجغرافية .الجغرافيا في هذا الجزء من المملكة عبقرية ،إلى درجة
أنها تصدمنا بأشكالها المتعددة ،ففي طريقنا من أبها إلى رجال ألمع مررنا بتكوينات تجبرنا على
التفكير كيف تعامل معها إنسان المنطقة ،كيف خلط الجغرافيا مع قدراته اإلبداعية وإصراره
على الحياة بين العقبات والجبال الشاهقة ،الهوية المعمارية هنا مدهشة ألنها تتغير كل بضعة
تعبر عن المكان بصدق حتى صدرت أقوال أنها "عمارة صادقة" فهي تقدم إلينا شخصية
أميالّ ،
المكان إلى درجة أنها تمنعنا من الكالم .في اعتقادي أن كل التراث العمراني يمكن أن نطلق عليه
مكونه
عبارة "العمارة الصادقة" فهي عمارة تعلمنا وتحكي لنا حكاية "تكوين" المكان وتغوص داخل ّ
المكون وكيف وظفوه في عمارتهم.
الطبيعي وتحكي لنا كيف تعلم الناس من هذا
ّ
بالنسبة إلينا هناك خصوصية مكانية مفقودة من رؤيتنا للتراث العمراني ،وبالطبع أنا على يقين
من أن الكثير يتحدث عن "روح المكان" والبعض اآلخر يعرف مصطلح "عبقرية المكان" الذي
فضاء
ال ،تحدث فيه عن المكان واألسباب التي تجعل منه
خصص له الناقد المعماري كتاباً كام ً
ً
متفردا .في اعتقادنا أن هناك الكثير من األمكنة التي يمكن أن تجعلنا نفكر بطريقة مختلفة في
معنى العمارة ،وهناك أمكنة موغلة في عالقتها بالجغرافيا إلى درجة أنها تتشح بكل خصائصها،
ونحن نحتاج إلى أن نصل إلى هذا العمق في فهم المكان ،أن نفككه من الداخل وأن نكتشف
لماذا كانت للجغرافيا تلك السطوة على عمارته التي طبعتها بطابعها .في المجمعة البلدة القديمة
تمثل صورة متكاملة للعمارة النجدية ،وبيوت المجمعة هي قصور ،بالمعنى الحرفي للقصر،
فقد دخلت بيت العسكر ،وهو نموذج للبيت النجدي المتكامل ،حيث يقع المجلس "القهوة"
بين الباب الخارجي والباب األوسط ليكون بين عالمي الداخل والخارج ،فهذا الفراغ ينتمي إلى
المحيط الخارجي أكثر من البيت نفسه ،لكنه يظل عنصراً من عمارة البيت .كنت أتساءل دوماً
لماذا يوجد الباب األوسط ولماذا تحرص عليه البيوت النجدية ،والحقيقة هي أن هذا الباب
يمثل "العتبة" الحقيقية للبيت ،فهو الذي يفصل بين الداخل والخارج وهو الباب الذي يبدأ منه
عالم األسرة (الحرملك في البيوت المصرية والعثمانية) بينما يبقى المجلس خارج عتبة البيت
وخارج الفضاء المحرم له .مذهل هذا التنظيم الفراغي للمسكن ،إنه في غاية البساطة ويبتعد
عن التكلف وال يزج بنفسه في التفاصيل غير الضرورية ،لكنه تنظيم فعال ومعبر .المجمعة أكثر
تعقيداً من الناحية المعمارية والحضرية من البلدات المحيطة بها ،كما أنها تتفاعل مع المحيط
البيئي ككل البلدات النجدية المتوسطة الحجم من خالل الجدران المرتفعة و"المجببات"
(السباطات) التي تحدث مساحة كبيرة من الظل وتزيد من تالحم وترابط البيوت بعضها ببعض
وتفصل محيط البلدة الداخلي عن محيط الصحراء .هذه العالقات العمرانية المركبة هي فصل
آخر من فصول الجغرافيا ،التي أوحت للسكان بكل هذه التفاصيل وبخلق محيطهم الجغرافي
المكون العمراني العميق للمجمعة ولكل البلدات النجدية يجعلنا
المالئم لهم .في اعتقادي أن
ّ
نتساءل عن مقدرة إنسان المنطقة على االكتشاف ،وعن قدرته على صناعة الشكل بأقل موارد
"جغرافية" متاحة ،اإلجابة على هذه األسئلة يجب أن تكون نقدية وموغلة في حفر الذاكرة المحلية
التاريخية ،فمن خالل هذه الذاكرة يمكن أن نكتشف الكثير الذي سيساعدنا دون شك في
التعامل مع التراث العمراني بصورته المعاصرة.
التصور الذي لدينا هو أن أي مبادرة حضارية يجب أن ترتكز إلى تفاعل الناس مع المكان ،فغالباً
ما يكون هذا التفاعل ذا وجوه متعددة أهمها التراث العمراني المادي ،وبشكل عام ال يمكن فهم
هذا التراث المادي دون فهم األبعاد األخرى منها اللهجة المحلية والتراث الشفاهي ومنها المنتج
الثقافي ومنها العمل الحرفي وكلها تسهم بشكل أو بآخر في بناء المعنى الذي يجعلنا نفهم هذا
التراث بشكل اعمق .مبادرة البعد الحضاري التي أطلقها سمو رئيس السياحة قبل عدة أسابيع،
تعبر عن هذه الرغبة في اكتشاف المملكة ،وتؤكد أننا بلد غني بحضارته وبمقدرته على التعامل
مع كل الظروف ،فشخصية هذه البالد راسخة في أرضها ،فبالدنا ساحرة جغرافياً ،لكنها كذلك
ساحرة حضارياً ،ففي كل تلك األمكنة الجميلة التي تتمتع بها مناطق المملكة ،تشكلت قصص
صنعت حضارة هذه البالد وصنعت تاريخها الذي لم يكتشف بعد .تشكلت البلدات لتشير إلى
المكان وتعرفه ولتقول لنا إن هذا المكان كان يحظى بأهمية خاصة ومختلفة ،ونحن يجب علينا أن
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نفكر في هذه اإلشارة على أنها دعوة إلى فهم المكان أوالً وإعادة اكتشافه والبحث في مسببات
اختياره مكاناً للعيش ،فلكل بلدة قصة مع تأسيسها ومع بداياتها ،وهو ما نريد أن نعرفه .الجغرافيا
تحتاج إلى "الزمان" معرفاً ومكتشفاً ،والزمان يمثله تاريخ اإلنسان ،ومبادرة البعد الحضاري
للمملكة العربية السعودية هي محاولة الكتشاف تاريخ اإلنسان في الجزيرة العربية وهي مبادرة
عظيمة سوف تعزز القيمة الحضارية للمملكة .هذه المبادرة تؤكد جمع الجغرافيا بالتاريخ ،وتعزز
بمكونه الطبيعي الخالق وعبقريته العفوية وكيف اكتشف إنسان الجزيزة هذه
قيمة المكان
ّ
العبقرية وتمسك بما تقدمه من فرص ووظفها على شكل عمران "عفوي" تداخل مع خواص المكان
الطبيعية وشكل منها مجاالً إنسانياً  -عمرانياً ال يمكن وصفه بسهولة .مبادرة البعد الحضاري ،من
وجهة النظر العمرانية ،تمتد إلى عمارة اليوم وتلمس التشوهات البصرية خصوصاً في المناطق
ال أن نبين للعالم أننا بلد له
البكر من بالدنا التي تحتوي على تراث طبيعي خالق ،فإذا ما أردنا فع ً
حضارته وجذوره الموغلة في التاريخ ،يجب أن نجعلهم يشاهدون هذه الحضارة اليوم ،أي ان ما
نبنيه وما نصنعه اليوم يجب أن يكون امتداداً لتلك الحضارة العريقة .لعل هذا هو السؤال المهم
الذي ُيفترض أن تجيب عليه عمارة المملكة المعاصرة.
ال هو أن يكون إحدى نتائج مبادرة البعد الحضاري أن نقوم بكتابة كتاب يصف
ما أتمناه فع ً
شخصية المملكة على غرار كتاب "شخصية مصر" للمفكر جمال حمدان ،فهذا الكتاب ركز على
جغرافية مصر العربية وأمكنتها العبقرية ،لكنني أرى أن االنتشار السكاني في المملكة وتفاعل
أبناء الجزيرة مع كل األمكنة التي تحتويها ،بكل تنوعها ،يعطيها قوة أكبر ويجعل من فضائها
الطبيعي  -اإلنساني مجاالً خالقاً للحديث عن "شخصية المملكة" بأسلوب أكثر عمقاً وأكثر
تنوعا .إنني شخصياً أفكر بجد في أن نقوم في مركز التراث العمراني بإنتاج كتاب يصف شخصية
الجزيرة العربية ويحكي حكاياتها الجغرافية وموارد الثقافة الطبيعية فيها .هذا الكتاب ربما
يحتاج إلى "رحلة نقدية" داخل الجزيرة العربية ولعله يحتاج كذلك إلى فهم شامل لطبيعة "المكان
االقتصادي" في هذه الجزيرة ،فعالقة الناس بالمكان تعتمد كثيراً على ما يقدمه لنا المكان من
وسائل للحياة ،فنحن ال نتصور أن يسكن الناس في مكان ما دون أن يتيح لهم المكان فرص
الحياة .العالقة بين المكان الطبيعي والمكان االقتصادي تشكل أحد المفاصل المعرفية للتراث
العمراني وهي عالقة في الوقت نفسه تختزل فكرة "التطور" التي على ضوئها نشأت بدايات
العمران البشري.
الحقيقة أنني أشعر بهذا التنوع الخالق الذي يفرض وجوده كلما زرت بلدة تراثية ،فعندما أنتقل
من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب أشعر بنشوة داخلي ،فالعمارة تختلف من مكان آلخر،
لكنها تظل مخلصة لمكانها الطبيعي وكيف أنها استجابت للمكان االقتصادي وبنت مقدراتها
العمرانية على ضوء الفرص والموارد التي أتاحها لها المكان ،أشعر ،هنا ،بلمسة إنسان الجزيرة
تحول الفضاء الطبيعي الجميل إلى فضاء عمراني  -إنساني
وإبداعه على تلك األمكنة وأشعر كيف ّ
أجمل .بالنسبة إلي كان هذا االكتشاف مؤثراً حتى في نظرتي األكاديمية إلى تراثنا العمراني،
فتلك البلدات المتناثرة على أرض المملكة ال تقدم نفسها على أنها عمارة ساكنة وأشكال يمكن
االستمتاع بمشاهدتها ،بل انها تقدم لنا قصة "المكان" وتعبر عن شخصية المملكة الطبيعية
المكون الطبيعي المتنوع ،وكيف صنعوا عمارتهم من أديمها
ومقدرة أبنائها على التفاعل مع هذا
ّ
طوعوا مواردهم
أنهم
وكيف
األخرى
الحضارات
على
الجزيرة
أبناء
وصخورها .إنها تعبر عن انفتاح
ّ
المحدودة لبناء حضارة عظيمة .ومع ذلك فإن هناك الكثير من األسرار التي لم نكتشفها بعد حول
هذا التمازج بين المكان في صورته الطبيعية واالقتصادية ،ومن خاللها ظهر العمران البشري،
فهذه األسرار ستظل إحدى خفايا المعرفة اإلنسانية التي تدعونا دوماً إلى البحث في التاريخ وفي
البدايات األولى التي بدأها اإلنسان وبنى منها حضارته العظيمة.
أستطيع أن أقول إنني توصلت إلى مفهوم جديد من خالل تأمل جغرافية بالدنا ،فالمكان الجغرافي
الطبيعي صار يقودني إلى فهم طبيعة البلدات التراثية ،صرت أتوقع أشكالها وطبيعة الحياة فيها،
طوره أهاليها من أجل البقاء على قيد الحياة" ،فالمكان
وصرت أخمن إقتصادياتها واألسلوب الذي ّ
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يصنع أنماطه االقتصادية" ،لقد مكنتني من فهم طرق االستدامة التي انتهجها السكان من أجل
المحافظة على مكتسباتهم وحماية أنفسهم .المكان الجغرافي الطبيعي كان مرشداً لتفسير
الفضاءات العمرانية التي تبدو ساكنة للوهلة األولى لكنها تحدثنا بصوت خافت "لمن يريد أن
يستمع" عن قصصها التي ال تنتهي ،حتى أنها أحياناً تجعلنا نعيد اكتشاف المكان الجغرافي نفسه،
فهي تختزن العديد من االكتشافات لهذا المكان قام بها من سكن قبلنا على هذه األرض ،ومن
تعامل مع جغرافية المكان في أرض الجزيرة ،فآباؤنا وأجدادنا تفاعلوا مع المكان وال بد أنهم طوروا
طرقاً وأساليب اكتشفوا بها هذه األمكنة ،مكنتهم على الدوام من االنسجام معها والتناغم مع
قسوتها وليونتها ومع ألوانها ومع ما تقدمه لهم من خيرات.

 —11لقد انضمت نجران إلى مجموعة
الحواضر في جنوب الجزيرة العربية التي
اشتهر عنها التجارة مثل سبأ ومعين
وقتبان وحضرموت وذلك منذ العام 500
ق م .والحقيقة أنني كنت في حوار مع
الزميل الدكتور عبد الله السعود مدير
المتحف الوطني في الرياض (وقد كان
ذلك في مدينة سانت بطرسبرج الروسية
 17مايو 2011م) حول أسباب اختفاء
عمارة الطين من نجران فقال إنه عادة
ما تكون مباني القصور من الحجر أما
باقي المساكن فمن تقنية متوافرة وسهلة
ال األهرامات هي
البناء مثل الطين ،فمث ً
ما بقي من العمارة الفرعونية بينما أغلب
المساكن اندثرت ألنها مبنية من الطين.
وقد يكون هذا التفسير مقنعاً إلى حد
كبير إذا ما عرفنا أن هذا التوجه كان
ال الكعبة هي بناء
معروفاً في الجزيرة فمث ً
حجري بينما باقي بيوت مكة طينية ،كما
تأثير اإلسالم قد يكون سبباً آخر ومهماً
خصوصاً إذا ما عرفنا أن ذا نواس حاصر
نجران بين عامي  524و525م وانتهى
الحصار بحريق األخدود الذي ذكره
القرآن في سورة البروج ،فالتاريخ يؤكد
أن هناك الكثير من المتغيرات الحضارية
حدثت بعد ظهور اإلسالم ،لعل أهمها
هو "التواضع في البنيان" واالبتعاد عن
اإلسراف وغيرها من معايير أخالقية حث
عليها اإلسالم وشكلت مفاهيمه الخاصة
للحضارة .على أن التساؤل القائم هو هل
األخدود هو قصر أم انه مدينة متكاملة
وهل ما نراه من تشكيل حجري في
الموقع األثري هو أساس البيوت أم ان
البيوت بنيت كلها بالحجارة؟

نجران لها عبقريتها الخاصة ،فهي تقع على طرف الجبال ومع ذلك ،فهي منطقة صحراوية وما
هي بصحراوية ،وجبلية وما هي بجبلية .تمتد المدينة على الوادي بتكوين حضري شريطي بينما
يسميها أهل المنطقة "أراضي جدية" أي انها ٍ
أراض
تقع عمارتها التاريخية وسط المزارع التي ّ
متوارثة عن األجداد وتملكها أسر وقبائل المنطقة منذ قرون بعيدة .المنطقة ثرية بعمارتها
الطينية األ ّخاذة التي تمثل أمتداداً مهماً لعمارة جنوب الجزيرة العربية ،فعلى الحدود القريبة من
نجران تقع ظهران الجنوب التابعة لعسير ،وتبدأ من هناك عمارة الطين وتنتهي بعمارة الحجر في
النماص ورجال ألمع لتؤكد التفاعل العبقري مع المكان ومكوناته وخصائصه الطبيعية .في مدينة
ال فهي ال تشكل قرى ذات كثافة عمرانية عالية بل تغلب عليها المباني
نجران العمارة تختلف قلي ً
الفردية التي تقع وسط المزارع (وهي صفة غالبة في القرى الجنوبية) ويبدو أن الشعور باألمن
واالستقرار والتماسك بين قبائل نجران هو الذي جعل القرى ال تحتاج إلى أسوار لحماية نفسها
طالما أن المجتمع كله سوف يحمي نفسه بنفسه .ولعل هذا النوع من العمران يذكرنا بالمدينة
تتكون من بيوت متناثرة لألوس والخزرج،
المنورة (يثرب) عندما قدم الرسول إليها ،فقد كانت ّ
لكن الرسول أقطع المهاجرين األراضي الفضاء بين تلك البيوت ،فتشكّلت عمارة المدينة ككتلة
واحدة .ما يمكن أن نشاهده في نجران يستعيد تلك الصورة ألول عاصمة في اإلسالم خصوصاً وأن
بيوت نجران عبارة عن قالع عالية منفصل بعضها عن البعض ،ويمكن أن نجد أحياناً مجموعة
من البيوت الملتحمة لتذكرنا باآلطام ،التي كانت توصف بها بيوت يثرب قبل اإلسالم .وبالطبع
هذا ليس مستغرباً فقد كان لجنوب الجزيرة العربية تاثير عميق على عمارة الجزيرة العربية قاطبة
والحضارة المعينية التي انتشرت في كل أصقاع الجزيرة وتركت بصماتها العمرانية "الجنوبية" في
كل بقعة بما في ذلك "يثرب".
أما األمر المثير حقاً فهو أن نجران كانت تمثل مدينة مركزية قبل اإلسالم ،وهذا ال يعني أن
تسمى األخدود)
اإلسالم هو الذي فكّك فكرة المدينة المركزية في المنطقة بل ان القلعة (التي ّ
تمدد المدينة خارج القلعة في
كانت تمثل المركز قبل عدة قرون ُ(يعتقد  005ق م) ولكن بعد ّ
القرن الثالث قبل الميالد ومن ثم حريق األخدود في القرن السادس ،تشكلت ظاهرة استيطانية
هادئة لم تستطع أن تصنع مدينة مركزية نتيجة لتأثر نجران بالركود االقتصادي بسبب توقف
نشاط القوافل التجارية وانتقال مركز الثقل السياسي من جنوب الجزيرة إلى المدينة المنورة.
ربما يصعب علينا تفسير النقوش الزخرفية في العمارة النجرانية الباقية إلى يومنا هذا ،لكن
المالحظ أن اإليقاع الزخرفي الذي يكسو واجهات المباني في المنطقة خصوصاً تلك التي تعلو
النوافذ الخارجية للمباني يظهر وكأن هناك "قرنين" أو "يدين" مرتفعتين على طرفي النافذة.
والحقيقة أن هذه الصورة يمكن ربطها بكثير من النقوش الحجرية التي تم اكتشافها بالقرب من
بئر حما والمناطق األخرى في نجران .في تلك النقوش تظهر الصور اآلدمية رافعة يديها للسماء
وبعضها يبدو البساً
غطاء للرأس له قرنان مرتفعان للسماء وهي في تكوينها التجريدي قريبة من
ً
التشكيل الزخرفي الذي يظهر كإطار مستمر على واجهات المباني النجرانية .والمؤكد أن لتلك
النقوش البعيدة تأثيراً في العمارة النجرانية المتأخرة ،فكثير من األفكار ومن الصور ومن الخبرات
ومن القيم الجمالية ُتتوارث وربما تتطور و ُتهذَّ ب ويمر عليها الكثير من المتغيرات لكنها تظل
مخلصة لألصول ولو في بعض مكوناتها.
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 —9هناك خالف على موقع األخدود
الحقيقي الذي ورد ذكره في القرآن
 —10من المعروف أن مدينة نجران
حظيت بأهمية كبيرة خالل األلف األول
قبل الميالد فقد كانت ضمن المدن
التي نشأت على الطرق البرية التي
كانت ممراً للقوافل بين جنوب الجزيرة
العربية وشمالها ،لذلك لم يكن مستغرباً
أن يقوم الملك كرب ال وتر ( 640-660ق
م) بغزوها نظراً ألهميتها اإلستراتيجية.
وتؤكد المكتشفات األثرية أن االستيطان
استمر في نجران القديمة حتى القرن
الثالث الميالدي وخارج ما يعرف بالقلعة
القديمة منذ القرن الثالث الميالدي
وحتى ظهور اإلسالم فيما كان يعرف
بالغترة البيزنطية .من كتاب :آثار منطقة
نجران ،سلسلة آثار المملكة العربية
السعودية ،الرياض ،وزارة المعارف،
وكالة اآلثار والمتاحف1423 ،هـ2033/م،
ص 58

 —12وهي طريقة بناء منتشرة في
الجزيرة العربية بشكل عام وربما في
العديد من المناطق الصحراوية التي
تبنى مبانيها بالطين
 —13يمكن الرجوع إلى كتاب "آثار
منطقة نجران" ،ص ص 132-131
 —14كانت السلع التجارية خصوصاً
اللبان والمر باالضافة إلى البضائع القادمة
تصدر إلى العالم القديم عبر
من الهند ّ
طرق القوافل البري الذي يبدأ من أقصى
جنوب الجزيرة العربية ،ثم يمر بنجران،
ويتفرع عند بئر حما إلى فرعين :األول
يتجه إلى شمال شرق الجزيرة العربية
ماراً بقرية الفاو ثم األفالج واليمامة
والجرهاء ومنها بمحاذاة الساحل الشرقي
إلى بالد ما بين النهرين ،في حين يتجه
الطريق اآلخر من بئر حما إلى شمال
غرب الجزيرة العربية ماراً بجرش ومكة
المكرمة والمدينة المنورة والعال والبتراء
وبالد الشام ومن ثم وادي النيل( .آثار
منطقة نجران ،ص )59

منطقة األخدود التي ورد ذكرها في القرآن 9تعبر عن عمارة مدهشة ،تقنيات الحجر في بقايا
المدينة القديمة تذكرنا بالعمارة الرومانية الحجرية ،فهي مقطعة ومرصوصة بحرفية عالية جداً،
كما أن بعض الرموز الحفورة على الحجر تثير األسئلة التي تصعب األجابة عنها ،فهناك رموز
متكررة عبارة عن ثعبانيين متداخلين ،وهناك رسم للكف والفرس وغيرها من رموز يصعب تحديد
مغزاها ،لكنها مثل كل الحضارات القديمة التي تمثل فيها الرموز البصرية حالة ثقافية تواصلية
غير منطوقة .ومدينة األخدود شبه مربعة والمباني منتظمة هندسياً مثل المدن الرومانية في
ذلك الوقت (هذا ال يعني أن مدينة األخدود رومانية لكنها قد تكون متأثرة باسلوب تخطيط
المدن الرومانية وبنائها في ذلك الوقت خصوصاً إذا ما عرفنا أن الرومان سيطروا على مدن األنباط
في شمال الجزيرة ،فالتأثر هنا وارد مع وجود القوافل بين اليمن والشام) 10.التساؤل المهم هنا
هو لماذا لم تستمر نجران في عمارة الحجر بعد حريق األخدود؟ لماذا توقفت تلك التقنية وتبنت
نجران عمارة الطين؟ فهذا التحول من تقنية عالية ومستدامة إلى عمارة الطين غير مبرر أبداً إال
إذا كان التقنيون والعارفون بعمارة الحجر انتقلوا من نجران وبالتالي أصبح هناك صعوبات للبناء
بالحجر .التفسير اآلخر الذي أميل إليه هو ارتباط نجران بحضرموت ،فهي تقع على حدودها،
وحضرموت معروفة بعمارتها الطينية الخالقة (في شيبام وتاريم وغيرهما من مدن وقرى) وبالتالي
بناء على التأثير "الحضرمي"
فإن اندثار عمارة الحجر بعد األخدود وانتشار عمارة الطين كان ً
11
المتمكن من تقنيات الطين وصناعته ولسهولة الحصول على هذه المادة وسرعة البناء بها.
عمارة الطين في نجران تصنع شواهدها الخاصة بها فهي تبدأ من طابق واحد وتصل إلى خمسة
طوابق ،يسمى الكبير منها "قصر" بينما الصغير "درب" ويتميز البناء الطيني في نجران بطريقة
تسمى "المداميك" 12.وهي طريقة تبدأ بإقامة جدار من الطين غير المخلوط بالقش بارتفاع يراوح
بين  05و 06سم ،وعرض يراوح بين  04و 05سم ،ثم يترك حتى اليوم التالي حين تتم إضافة طبقة
المالط (اللياسة وهي طبقة مكونة من الطين المخلوط بالقش وغالباً ما تكون معدة خالل 5-3
أيام ويتم تقليبها خالل هذه المدة) وبسمك يصل إلى  3سم ،وبعد االنتهاء من اللياسة ُيترك
المدماك بواسطة الطرق على اللياسة بأداة خشبية تسمى "المطبعة" ،وغالباً ما يكون هناك تحكم
دقيق لتناسق الشكل العام للمدماك بحيث يرتفع قليال عند األركان ،وفي اليوم الرابع ُيضاف
المدماك التالي باألسلوب المتبع نفسه مع تخفيض ارتفاع المداميك وعرضها كلما ارتفع المبنى
إلى األعلى ،كما يتم استخدام الخشب وجريد النخل في السقوف ،وتصنع األبواب من الخشب
13
وأحيانا يتم استخدام الزجاج الملون في النوافذ.
دون شك أن تقنية المداميك الطينية تصنع الهوية البصرية للعمارة النجرانية على وجه الخصوص
فالخطوط األفقية التي تحديد كل مدماك عن اآلخر تبدو واضحة للعيان ،كما أن تصاعدها عند
األركان يعطي إيقاعا موسيقياً درامياً ،ويزداد هذا اإليقاع الدرامي عند تاج المبنى حيث يتحول
إلى إيقاع رأسي تظهر خالله نتوءات خشبية لتصنع "أسلحة" طينية بارزة عن المدماك الذي
يستمر في أفقيته ليؤذن بتشكيل "السطح أعلى المبنى الذي هو عبارة عن قطع ألحد أركان
المبنى من األعلى بينما يستمر المبنى في االكتمال في األركان األخرى .هذا النمط من المباني
الذي يمتد إلى منطقة عسير له ارتباطاته الجمالية واالجتماعية التي تعطي هذا الجزء من الجزيرة
العربية هويته الخاصة به.
لعلي هنا أؤكد أن هناك الكثير من المظاهر الحضارية والثقافية التي تمتلكها الجزيرة العربية وهي
مظاهر تفسر تاريخنا القديم والمؤثرات التي دخلت عليه ،لكنها في الوقت نفسه تفسر الكثير من
الظواهر التي نعيشها اليوم فهي امتداد لتلك المظاهر .فنجران على سبيل المثال ترتبط باألحساء
الربع
بعالقات اقتصادية قديمة ،هذه الروابط يمكن أن تكشف عن بعض محطات القوافل في ُّ
بالربع الخالي ،فهاتان المنطقتان المتجاورتان كانت
الخالي ألن الطريق بين نجران واألحساء يمر ُّ
الصحراء هي الفاصل بينهما ،ولعلنا نذكر هنا أن هناك من يقول إن مدينة "أرم" التي وصفها
14
القرآن بأنها "ذات العماد" التي لم يخلق مثلها في البالد تقع في الطريق بين نجران واألحساء.
تمتلك بعض األمكنة جاذبية خاصة فتحبها من أول نظرة ،وتغريك بطبيعتها البسيطة وبأناسها
البسطاء األشداء الذين يبدون وجهة نظرهم بقوة ودون مواربة ،الثقافة في الجوف نابعة من
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فجأة من خالل التفاعل المباشر أثناء عملية البناء ،أو كما يسميها كريستوفر ألكسندر ،الجودة
التي ال يمكن تسميتها ،إنها جودة تصنع المباني الخالدة ألن تلك المباني ال يصنعها أحد بمفرده
بل هي تتشكل من خالل الخبرة التاريخية المجتمعية مع المكان بكل خصائصه الثقافية والتقنية
والبيئية .المصمك يدفعنا إلى المشاهدة ومحاولة االكتشاف ،إنه مبنى يملك خاصية "الغموض
يعبر عن "التعقيد المبدع" ،لكنه في نهاية األمر مبنى في غاية البساطة المذهلة،
الممتع" كما أنه ّ
يفرض حضوره وشخصيته على المدينة ويصنع هويتها المباشرة.
في الرياض القديمة كان السور يتشكل حسب ما تمليه عليه المباني الملتصقة به ،وكان المصمك
هو المبنى األكثر بروزاً من بين األسوار ،إنها قلعة أركانها األربعة مخروطية ،لكنها متداخلة مع
محيطها الحضري بأسلوب يجعلنا ال نفهمها كثيرا دون العودة إلى ذلك التركيب العفوي الذي
كانت عليه الرياض القديمة .العالقة بين الصرح العمراني وبين التكوين العمارة الشعبية غالباً ما
تجعلنا نفهم البعد السياسي /االجتماعي للعمارة ،تجعلنا نغوص في حالة "األمن" التي كان يتطلبها
مبنى مثل المصمك ،فهو عبارة عن "قلعة" لكنها للسكن وليست فقط للدفاع ،إنها "قلعة إنسانية"
احتوت مفهوم "الدفاع" ومفهوم "السكن" في آن.

المكان الذي يصنع الهدوء والسكينة لكنه يصنع كذلك األنفة .في وسط سكاكا وعند قلعة زعبل،
كنت مع بعض الزمالء الشباب من الجوف ،نسير بين طرقات المدينة القديمة التي تهدمت
لكن بقيت بعض جدرانها صامدة ،كان الشباب في غاية الحماس لمدينتهم الصغيرة وكأنهم في
حالة عشق دائم ،ثائر ال يهدأ ،المكان ساحر ،يتنفس التاريخ ويشع بالذاكرة الملتهبة .توقفنا
عند بعض األوراق المنزوية في أحد البيوت في "القهوة" (مجلس الرجال) ،أثارت تلك األوراق
الشباب فعمرها يزيد على ثالثة عقود لرجل يعرفه الجميع توفاه الله ،المكان بكل ما فيه ملك
للجميع يعرفه كل من سكن أحياء المدينة القديمة (الضلع والشلهوب والمعاقلة) فتلك األحياء
هي كل ذاكرة سكاكا ،ويعني اسم المدينة مجموعة من السكك أو التقاء السكك ،حسب قول
أحد كبار السن في المدينة) بكل سكانها الذين فرقهم المكان "المتشيئ" الذي صنعته المدينة
الحديثة بكل توسعاتها وبكل قسوتها االجتماعية وبكل فروضها االجتماعية التي جعلت من أبناء
الجوف ينتظرون المناسبة كي يجتمع شملهم مرة أخرى .المكان هنا غير عادي وال يمكن أن
يكون عادياً يصفه ابن الجوف البار القاص عبد الرحمن الدرعان بأنه "ليست أرضاً قديمة فحسب،
إنها قصاصات سراب أنهكها الوهن من الركض ،وجفت تحت شمس الصحراء الحارقة ونثرها في
ويعدها النجديون
يعدها السوريون بداية نجد
ّ
أكثر من مكان" ،هذا المكان (أو األمكنة) التي ّ
جزءاً من سوريا (حسب جورج أوغست والن الذي زار الجوف في القرن التاسع عشر) ،يحمل
ثنائية الصحراء والريف ويجمع بين سكان البادية والمدينة ويصنع مجاالً حضرياً تلتقي فيه ثقافة
الشمال بثقافة الوسط والجنوب .ونحن نسير في أزفة سكاكا المهجورة والمتهالكة كنت أسأل
عن األمكنة المعمارية فكل غرفة مرتفعة عن األرض (في الطابق األول) تسمى "علية" وكل سباط
(مجبب) يسمى "سويق" والدكك (الحبوس) الخارجية بالقرب من المساكن تسمى "ربعة" .البيت
السكاكي بسيط جداً ومتقشف للغاية ،ويعكس طبيعة الناس المنفتحة على الحياة في حدودها
"المقنعة" ،فالبيت هنا تعبير عميق عن نسيج سكاني واقتصادي يأخذ من الحياة حدود الكفاية
دون زيادة أو نقصان ،حتى أن األسرة الواحدة تتجمع في خلية سكنية واحدة تجمع عدة بيوت
15
صغيرة ،لها باب واحد وكأن المدينة كلها مجموعة "بيوتات" أسرية متجاورة.

المصمك كأحد الرموز السياسية /المعمارية ال يمكن أن ُيفهم كيف تشكل وكيف ظهر بهذا
التكوين المتفرد إال من خالل فهمنا للعمارة الشعبية في المنطقة التي يقع فيها ،العالقة مع
المحيط العمراني يشبه عالقة الجملة بالنص ،فالمعنى يفهم هنا من السياق ،والمصمك له
سياقات متعددة تغوص داخل "النص الحضري" وتتشكل من خالله .المبنى الذي بني في نهاية
القرن التاسع عشر ،يحمل في جوهره بذور العمارة النجدية بكل تشابكها االجتماعي والتقني
والجمالي ،لكنه في الوقت نفسه ينفرد عنها في "الحجم" و في "التأثير البصري" و "التحدي
التقني" .هذه التحديات الثالثة يمكن أن تكون مفاتيح مهمة لفهم العمارة النجدية ويمكن أن
تقودنا إلى العديد من التفسيرات التي يمكن أن تساعدنا في فهم الكيفية التي تشكلت وفقها
شخصية المكان "النجدي".

السياسي/الهيكلي
العمارة التقليدية في المملكة تبتعد عن "الهيكلية"  Monumentalألنها ذات توجه إنساني
والعمارة الهيكلية ذات مغزى سياسي وأمني وديني بالمعنى "الصرحي" ،أي بناء الصروح،
ال
فمث
والعمارة التاريخية في المملكة ال تفضل بناء الصروح إال في حدود الوظائف المطلوبة.
ً
غالباً ما تكون القالع ومساجد الجمعة هي المباني الهيكلية في المدن التاريخية ،ففي الهفوف
نجد أن قصر إبراهيم بكل ما يحتويه من عناصر معمارية مهيمن على سماء حي الكوت ،كما أن
جامع اإلمام فيصل بن تركي كان مهيمناً على حي النعائل بينما نجد أن باقي المباني متجانسة في
الحجم والشكل وتتداخل فيما بينها بمقاس إنساني بسيط.
ربما يقودنا هذا إلى فكرة المقاس ونحن هنا نتحدث دوماً على أن العمارة التقليدية ذات
مقاس إنساني ،وهذا متوقع طالما أنها عمارة مصنوعة من أجل اإلنسان وحياته اليومية ،فهي
عملية وذات كفاءة عالية وبالتالي يجب أن تكون إنسانية .المقاس اإلنساني ال يتعارض مع
"الهيكلية" ألن ما يميز العمارة البسيطة المحيطة بالمباني الهيكلية هي أنه يصعب فهم أسباب
وجود المباني الكبيرة والقالع دون وجود هذه المباني البسيطة .فغالباً ال نستطيع فهم القيمة
المعمارية للقالع والحصون والقصور الكبيرة دون المحيط  Contextالذي تقع فيه وبالتالي فإن
الجانب اإلنساني في العمارة غالباً ما يفسر الهيكلي والسياسي وحتى الديني ،فغالباً ما تكون
للمباني الضخمة والكبيرة وظائف مباشرة وأخرى رمزية ال يمكن فهمها إال من خالل ارتباطها
بالعمارة الشعبية التي تحيط بها.
يعبر عن حالة جوهرية يقدمها لنا الفضاء المعماري التقليدي ،فنحن
المصمك ،على سبيل المثالّ ،
ٍ
نصاب أحياناً بالذهول من مشهد بصري المتناه في البساطة ،ونكتشف أحياناً دون أن يقول لنا
أحد ،إن مكمن الجمال في البساطة ،لكنها بساطة تعبر عن "السهل الممتنع" ،فهي ترشدنا إلى
الجمال العفوي الذي تشكل هكذا من الخبرة المجتمعية ،فما يكتنزه المجتمع من صور يظهر
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المصمك أول ما يستقبل زوار المدينة العتيقة اآلتين من عمق الصحراء ،كان الشاهد األبرز الذي
أوجد حواراً مع الفضاء الالمتناهي للصحراء ،فمدينة الرياض على الرغم من صغرها في مطلع
القرن العشرين إال أنها كانت تمثل عالقة متفردة بين الفضاء الحضري الذي يمكن تحديده بصرياً
وبين الفضاء الذي يصعب تعريفه أو وضح حدود له .وقصر المصمك على وجه الخصوص كان
يمثل اإلشارة التي تبشر بالوصول إلى المكان المعرف من بعيد أنه العالمة المعمارية التي كانت
تقود إلى المدينة وتحدد مالمحها .هذا الحوار بين المعلوم والمجهول يبدأ من المصمك برمزيته
البصرية التاريخية .من الناحية المعمارية يشكل المصمك توجهاً فريداً في بناء القالع والحصون،
فكما هو معروف أغلب القالع تكون ذات فناء كبير في الوسط ،أما المصمك فهو عبارة عن كتله
عمرانية متماسكة مصمته تتخللها مجموعة من األفنية .إنه مبنى ال ينفتح على الخارج أبدا لكنه
يشكل الخارج ويبعث له برسائل واضحة ،فهو مبنى للحكم ويعكس هيبة الحاكم ،كما أنه مبنى
للدفاع وفي مظهره صالبة وقوة ،كما أنه في ذات الوقت فضاء للحياة من الداخل.
لقد استمدت هذه القلعة النجدية اسمها من "المسمت" أي البناء الذي ليس له فتحات من
الخارج ،فاالسم هنا يدل على المسمى ،فهذا المبنى العمالق كتلة عمالقة مصمته ال تبوح بسرها
ألحد ،إنها تحتفظ بمكونها الداخلي الذي يتعذّ ر على اآلخرين الوصول إليه ،لذلك أصبح ضرورياً
أن يتشكل المبنى من الداخل كي يتيح الفرصة للفراغات الداخلية كي تتنفس ويدخلها الضوء
الطبيعي .الفكرة كانت تقوم على استعادة فكرة الفناء الذي يتميز به البيت النجدي التقليدي،
لكن هذه المرة على شكل مجموعة أفنية مترابطة وذات تراتب في الحجم حسب وظائفها
االجتماعية اليومية .ففناء الرجال يرتبط بالفراغات الخاصة بالضيوف ،وله هيبته الواضحة ،بينما
نجد هناك مجموعة أفنية مخصصة لفراغات للعائلة بخصوصيتها وبخدماتها المتعددة وأخيراً تلك
األفنية الخاصة بمن يعمل في القصر.
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العالقة بين تلك األفنية كانت عبر ممرات انتقالية تضمن االستقاللية الكاملة لكل جزء في المبنى
حتى أنه في حالة أي تغيير في المبنى في أي جزء ال يؤثر في باقي األجزاء .لقد أعطى هذا النظام
الفراغي الخالق المرونة الكاملة للقصر كي يتشكل من الداخل حسب حاجة من يسكنه ،دون أن
تتأثر شخصية المبنى البصرية أو الفراغية بهذه المرونة .وقد أتاح هذا النظام العمراني لجميع
الفراغات تقريباً ،الفرصة للتهوية واإلضاءة الطبيعيتين ،فكما هو معروف أن التراتبية الفراغية
التي كانت عليها األبنية التقلدية في نجد "عميقة" في تسلسلها ،وغالباً ما تكون هناك فضاءات
ال في فصل الشتاء كانت عبارة عن مالحق لغرف رئيسية،
متداخلة ذات خصوصية تستخدم مث ً
وهذه الفراغات هي الوحيدة التي ال تتصل بالخارج /الداخل الذي يرمي إلى التهوية واإلضاءة.
في حقيقة األمر أن تراتبية "العام /الخاص" التي تتشكل وفقها الفراغات الداخلية في المصمك
مستمدة من الثقافة العمرانية المحلية التي كانت شائعة في ذلك الوقت في نجد ،وفي مجملها
كانت ثقافة لها جذورها العربية الممتدة التي تقوم على قيمة الخصوصية /الكرم ،وهي قيمة
توجد نوعاً من التجاذب بين الفراغات وتدفعها إلى المنافسة وتجبرها على إيجاد "فواصل"
تسمح لقيمة الكرم ،التي هي منفتحة على الخارج ومرتبطة بعالم الرجال المكشوف ،أن تظهر
وأن تتفاعل بشكل مباشر مع عالم الخارج ،بينما تبدو الخصوصية "منغلقة" على الداخل ،إنها
قيمة مرتبطة بالعائلة وبعالمها الخاص الذي كان المصمك يحرص عليه .لقد أدى ذلك إلى ظهور
الفراغات "شبه العامة" المرتبطة بالمحيط الحضري /االجتماعي الذي كان المصمك يقع فيه.
علينا أن نتخيل كيف كانت تلك العالقة اليومية التي يصل منها الرجال إلى المصمك ليلتقوا
بالحاكم وعلينا أن نتصور كيف أن تلك البوابة الصغيرة هي المنفذ الوحيد للقصر ،وعلينا أن نعي
كيف كانت الفراغات الداخلية انتظمت كي تحقق قيمة الخصوصية والكرم في الوقت نفسه.
إنها تراتبية فراغية خالقة مبنية على حس اجتماعي عميق.
التشكيل البصري /الجمالي في مبنى بهذا الحجم كان يتركز في تكوينه الطبيعي المباشر دون
أي حليات إضافية ،ومع ذلك وحسب المفهوم االجتماعي السائد في ذلك الوقت كانت مجالس
الرجال تحظى بقيمة بصرية إضافية تتمثل في بعض النقوش الزخرفية الجبسية التي كانت تزين
قاعدة الجدران الداخلية على شكل شريط ممتد (وزار) ،على أن هذا المكون البصري له قيمة
وظيفية "إنشائية" فهذا التكوين الزخرفي غرضه حماية أسفل الجدران من الرطوبة .في المصمك
القيمة الجمالية مبنية على ثقافة االستدامة ،فحتى تشكيالت المثلثات التي تعلو بعض الجدران
طورت من أجل التهوية الطبيعية وتحقيق فكرة الخصوصية فهي تطل على أفنية داخلية ربما
ّ
تتقاطع بشكل أو بآخر مع بعض األفنية الخاصة بالعائلة ،ومن أجل خصوصية الصوت فهي غالباً
تكون في تلك األفنية والممرات االنتقالية .إنها تشكيالت تزين المجالس وتزين األفنية في الوقت
نفسه ،لكنها تقوم بمهام وظيفية بيئية كبيرة .هذا التكامل بين العناصر الفراغية والعناصر
الجمالية يفسر هذا اإلحساس المثير للمشاعر الذي ينتابنا عندما ندخل غرفة من غرف المصمك،
فتدرج اإلضاءة الطبيعية ومصادرها المتعددة تجعل من المكان ذا حس طبيعي راق ،تتمثل فيه
تقرب بين الناس وتصنع لديهم العالقة الحميمية.
األشكال بحسب الحاجة إلى رؤيتها ،إنها أمكنة ّ
المصمك بكل بساطته يمثل "شاهداً على العصر" ،إنه مبنى "مفصلي" يقع بين عصرين من العمارة،
فهو يبلغنا بما وصلت إليه العمارة النجدية في مطلع القرن العشرين ،وهو شاهد على بداية نهاية
التحول التي حدثت لهذه العمارة عندما دخل الملك عبد العزيز
العمارة التقليدية ،ويمثل بداية
ّ
الرياض وبدأ في بناء الدولة الحديثة .إنه مبنى بني على حافة قرن وأصبح رمزاً لقرن آخر.
قصر الملك عبد العزيز ،في وادي الدواسر (وكان يسمى بقصر برزان) بدأ البناء فيه عام 9231هـ
وانتهى بناؤه عام 4331هـ .لقد ذكرني هذا القصر بمسألة المقدرة على رؤية األشياء في العمارة،
وعادة ما تكون بشكل جزئي ،ألن األمر مرتبط بعالقة اإلنسان نفسه بما يراه ،وهذا القصر كبير
وبني على عدة مراحل كان آخرها عام 6731هـ وكلفت تلك المرحلة من البناء  05ألف ريال .ال
أعلم لماذا انتابني شعور بأن المبنى يجمع بين عمارة الجنوب (خصوصاً ظهران الجنوب ونجران)
وبين العمارة النجدية ،وألنه يصعب اإللمام بالقصر دفعة واحدة ،صرت أشعر بشعور مختلف
وتتشكل لدي قناعات بصرية وحتى تاريخية مختلفة كلما انتقلت من جزء إلى آخر ،فمرة أرى
تفاصيل معمارية نجدية خالصة ومرة أرى عمارة جنوبية خالصة وأحيانا تختلط األشكال وتتداخل
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مهجنة صرت أرى فيها دالالت مهمة فالمراحل التي مر بها بناء القصر
التفاصيل فتظهر عمارة ّ
هي مراحل الوحدة التي مرت بها بالدنا ،والتفاصيل التي تجمع الجنوب مع المركز هي دالالت
التحول من العزلة المناطقية إلى االندماج الوطني ،هذا القصر يعكس مرحلة مهمة من
على
ّ
التاريخ الوطني ،ربما لم يرها كثير من أبناء هذه البالد المترامية األطراف.
ما زلت أقول إن عمارتنا التاريخية لم نقرأها جيداً ،ولم نحاول أبداً أن نفهم أعماقها الجمالية
نسع أبداً لفك رموزها وألغازها ،تركناها تهرب من بين أيدينا دون أن نحاول أن
واالجتماعية ،ولم َ
نفهمها ،وهذا في حد ذاته يمثل خسارة كبيرة ،ربما ال نستطيع التعويض منها في المستقبل.
ما يجب علينا فعله هو أن نتعامل مع هذا اإلرث على أنه مصدر للمعرفة ،ومجال للتأمل وفرصة
للتعلم ،فالدرس الذي يقدمه القصر في وادي الدواسر ،هو كيف يمكن أن نفهم الفروق الطفيفة
ال كيف يمكن أن يختلف هذا القصر عن
بين المباني التاريخية ،وكيف نفسر هذه الفروق ،فمث ً
قصر المصمك في الرياض أو قصر إبراهيم في الهفوف ،ألن المشكلة هي أن كثيراً من الناس
يختزلون القصور التاريخية في مبنى واحد ويقللون من شأن تراثنا العمراني ويختصرونه في أنماط
بدائية دون أن يفهموا كيفية تطور هذه العمارة ودون أن يعوا القيمة الثقافية لها.
والحقيقة أنني كنت دوما أتوقف عند وصف الرحالة لمدننا الصحراوية ،خصوصا عندما يقتربون
منها ،كيف يصفون أسوارها من ُبعد ،وكيف تظهر هذه المدن وسط الصحراء ،كيف تبدأ بعض
مبانيها الكبيرة في التشكل عندما يقتربون من أبوابها .كل هذا الوصف عبارة عن انطباعات ،ألنه
يصعب أن تجد أحداً يصف المدينة نفسها باألسلوب نفسه ،فزوايا النظر هنا مختلفة وما يلفت
نظر أحدهم قد ال يلفت نظر اآلخر .العمارة دوماً تقدم نفسها حسب مقدرة من يراها الثقافية،
ومهارته على تفكيك رموزها .تداخل الذاتي والواقعي في التأمل المعماري أحد أسرار التجدد
الذي يجعلنا دوماً نرى التفاصيل المعمارية التي سبق أن رأيناها بصورة جديدة ومغايرة عما رأيناه
في السابق.
المهم أن نفهم عالقة "الهيكلي" بـ"الشعبي" في حائل ،فقد كانت هناك سبع قالع كانت تحيط
بحائل المدينة ألغراض عسكرية ولمراقبة الجيوش والقوافل القادمة إليها ،من ضمنها قلعة
"أعيرف" التي تقع على جبل صغير في وسط مدينة حائل .ويقال أن تاريخ إنشائها يعود إلى العصر
الجاهلي قبل اإلسالم .وقد كانت القلعة في بداياتها قبل مئات السنين مبنية من الحجر ثم أعيد
بناؤها من الطين في عهد أسرة آل علي عام 0021هـ ،عندما كانوا حكاماً على منطقة حائل قبل
حكم أسرة آل رشيد .كذلك شهدت القلعة منذ ذلك التاريخ عدة عمليات ترميم كان أولها عام
7121هـ في عهد أسرة آل علي نفسه .ويبدو أن فكرة بناء القالع فوق قمم الجبال تشكل توجهاً
ال عندما تنظر إلى جبل زعبل وتشاهد المساكن الصغيرة
عاماً في شمال الجزيرة العربية ،فمث ً
المتلوية والملتصقة به كما يلتصق الطفل الرضيع بصدر أمه ،تدرك ما لـ "زعبل" من قيمة رمزية
عند سكان الجوف (وسكاكا على وجه التحديد) فهذا الساتر العظيم الذي تحيط به "الحوطات"
(البساتين الملتصقة بالمساكن) تلونه وتعطيه "طعم حياة" يغري بالمشاهدة وباالكتشاف ،فالقلعة
التي تعلوه تضغط على كل الحواس للصعود إلى األعلى ،وعندما تصعد ال بد أن تتكشف لك
المساكن بدرجات مختلفة تظهر بصورة متشابكة للغاية فال تستطيع أن تحدد حدوداً بين مسكن
وآخر ،وتبدو األزقة المتعرجة التي تجمعها مع بعضها حالة عضوية يصعب صنعها مرة واحدة،
تكون مع الوقت .تشكل جدران الطين والصخور الناتئة التي تصنع جدراناً
إنها تشكيل "زمني" ّ
خلفية للمساكن مزيجاً "حيوياً" واحداً ال تفرق بين ما هو طبيعي وبين ما صنعه الناس ،فقد
ذاب كل منهما في اآلخر .المكون هنا إنساني بامتياز ،خصوصاً عندما تخترق البصر حوطات
النخيل الكثيفة بين المساكن وعلى أطراف الجبل ،فاللون األخضر هنا صادم للون األرض الصارم
التوحد واالندماج .صدمة "األخضر" الحي والمتحرك في
والمهيمن الذي يدفع كل األشياء إلى
ّ
هذا المكان تكشف سر الحياة الذي احتفظت به الجوف عبر السنين .الصعود إلى قلعة "زعبل"
متعة ألنها تكشف "طبقات المدينة" كلها قديمها وحديثها ،فكل ما صعدت إلى األعلى تكشفت
طبقة ،وكلما توقفت أللتقط بعض الصور للمكان نفسه ،صرت أراه أوسع وأشمل ،إنها تجربة
أو على األقل درس "حضري" يكشف "أركيولوجية" المدينة التي صارت تتوسع باطّراد حتى أن
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حدودها البعيدة أصبحت غير مرئية .اللوحة "السوريالية" التي يرسهما زعبل بنتوءاته الصخرية
وبقلعته التي تتواصل مع السماء وتشرف على المدينة القديمة وبمساكنه المحتمية والملتصقة
به يصعب تكرارها في مكان آخر ،إنها مزيج عمراني طبيعي وإنساني يمثل لوحة أقرب إلى الخيال
منها إلى الواقع.

بناء المجمعات العمرانية والمساجد والمدارس العمالقة واتسعت رقعة القاهرة وظهرت وتطورت
تقنيات العمارة بشكل ملحوظ .ال شك ،من دون هذه الهجرة وهذا التركز الفني والتقني في
القاهرة ما كانت عمارة المماليك لتصل إلى ما وصلت إليه .على أن هذا ليس هو السبب الوحيد
الذي جعل المماليك يبرعون في بناء عمارتهم ،فقد سبقهم الطولونيون فمسجد أحمد بن طولون
يعد أحد أهم الشواهد في عمارة القاهرة اإلسالمية ،والتأثير العراقي واضح وجلي حتى أن مادة
البناء هي اآلجر وهي مادة معروفة في العراق منذ عصر األكاسرة وما زالت الشواهد العراقية
ستخدم على نطاق
المهمة مبنية بهذه المادة .والغريب أن هذه المادة لم تشتهر في مصر ولم ُت
َ
واسع بعد دولة أحمد بن طولون .كما أن الفاطميين تركوا آثاراً مهمة وطوروا عمارة متميزة منذ
وقت مبكر ويرجع إليهم الفضل في تطور الكثير من العناصر المعمارية التي طورها المملوكيون
بعد ذلك.

أما قلعة برزان أو قصر برزان ،فقد بناها األمير محمد بن عبد المحسن آل علي وأصبح قصر الحكم
إلمارة آل علي ،وبعدئذ أيضاً أصبح قصر اإلمارة في عهد آل رشيد والقلعة اآلن مندثرة وال يبقى
يبق منها شيء سوى في كتب الرحالة،
سوى برجين من أبراج برزان وأما القلعة الضخمة فلم َ
فمنها نستقي وصفها كما زارها أحدهم فقال عنها" :والقلعة من الداخل كانت عبارة عن ممر
ملتو مظلم قد يكون شيد بهذه الطريقة لغرض الدفاع حين هجوم األعداء ،ومن ثم ينحدر الممر
وتقوم على جانبه أعمدة وعلى أحد الجوانب يوجد باب منخفض وكان باباً للمجلس وكان باتساع
12م×9م تقريباً وصفاً من السواري بعدد خمس ويضيء الغرفه فتحات مربعة صغيرة قريبة من
سقف الغرفة ،وكانت الغرفة رطبة وعالية السقف ،وقد كان على الحائط أوتاد من الخشب مثبتة
قد تكون لتعليق الثياب أو األسلحة ،وأما بهو القلعة فقد كان متسعاً بمقدار 03م × 51م وكان
للقلعة طابق ثانٍ به الغرف العالية لعائلة آل رشيد ويكثر بالقلعة الممرات والغرف الكثيرة" .وهو
وصف يشبه معظم القالع في الجزيرة العربية.

في تاريخ العمارة العربية /اإلسالمية تداخل كبير يجعل من تتبع تطور العناصر المعمارية أمراً
ال لدي اقتناع كبير أن هناك عالقة وثيقة بين جامع عقبة بن نافع
فيه بعض الصعوبة ،فمث ً
يبق منها شيء يذكر) فعند مقارنة قاعدة
خصوصاً على مستوى المآذن وبين المآذن الفاطمية (لم َ
مئذنة جامع الحاكم بأمر الله وقاعدة جامعة عقبة بن نافع نجد أن القاعدتين متشابهتان في
الكثير من التفاصيل ،ربما يفسر هذا كون الفاطميين قدموا أصال من تونس ومن المهدية على
وجه الخصوص ،بعدما أطاحوا بحكم األغالبة في القيروان ومن ثم زحفوا إلى القاهرة وأسسوها في
القرن العاشر الميالدي .كما أن مئذنة جامع قرطبة الذي بناه عبد الرحمن الداخل في النصف
الثاني من القرن الثامن الميالدي تتبع أسلوب جامع القيروان نفسه .من الضروري أن نفهم
التاريخ السياسي للعمارة العربية وأن نفهم كيف انتقلت األشكال وتطورت.

ولعل آخر المباني الهيكلية التي بنيت في عهد الملك عبد العزيز هو مبنى "القشلة" الذي كان
عبارة عن ثكنة عسكرية شيد عام  0631هـ ،وانتهى العمل فيه عام  2631هـ ،وهو مبنى طيني
مستطيل الشكل مكون من دورين ،تبلغ مساحته  22002متراً مربعاً وطوله  241م وعرضه  141م
وارتفاعه  01م وبه  391عموداً وثمانية مربعات كبيرة وبابان كبيران ويحتوي على  38غرفة في
الدور األرضي و 95غرفة في الدور األول .وقد صمم في أركان المبنى أربعة أبراج مربعة الشكل
وأربعة أبراج مربعة أيضاً في منتصف األسوار يطلق عليها اسم :أبراج ساندة ،وللمبنى مدخالن
أحدهما رئيسي يقع في منتصف الواجهة الشرقية من المبنى وهي تحوي زخارف قليلة ،واآلخر
يقع بالجهة الجنوبية وهو المستخدم اآلن .واالسم قشلة :لفظ محرف عن أصله التركي  -قيشلق -
معناه المأوى الخاص بالشفاء .أُطلق في العصر العثماني المتأخر على قالع الجنود ومراكز إقامتهم
بمدينة حائل ،والقلعة عبارة عن ثكنة عسكرية لتدريب الجند وإقامتهم بغرض حفظ األمن
واالستقرار ،وفي المبنى الزخارف الجصية المنتشرة في المجالس وغرف القهوة بمبنى القشلة
وهي سمة من سمات العمارة التقليدية في منطقة حائل .وتتميز هذه الزخارف بأنها من الجص
المزين بعناصر هندسية أو نباتية تجريدية قد تكون في جدار واحد أو في جدارين متعامدين،
ويوجد الوجار وهو عبارة عن حفرة منخفضة عن مستوى األرض .ولعل مبنى "القشلة" هو امتداد
لنفس الفكر الذي بني به قصر المربع في الرياض قبله بعدة سنوات (انتهى بناؤه عام 6391م)،
فقد كان التغير في حجم المباني في عهد الملك عبد العزيز ،كما حدث في المربع ،يشكل تطوراً
مهماً في العمارة التقليدية المبنية بالطين في ذلك الوقت ،إذ انها أحدثت تحوالً في مفهوم
للتطور وتحمل وظائف معمارية جديدة لم تكن تعرفها من
العمارة ،وأكدت أن عمارة الطين قابلة
ّ
قبل.
ال أحد األسئلة المهمة
يصعب فهم العمارة الهيكلية دون فهم التأثير السياسي في العمارة ،فمث ً
التي كانت تراودني منذ مدة طويلة هي :لماذا استطاع المماليك بناء عمارة عظيمة في القاهرة.
وكيف استطاعوا أن يحققوا تحوالً في مسار التطور العمراني على مستوى المدينة العربية؟
فمن المعروف أن القاهرة تمثل العمارة السياسية التاريخية ،ومن يرغب في فهم عالقة العمارة
بالسياسة ،فعليه دراسة مدينة القاهرة وكيف بنى المماليك عمارتهم على مر ثالثة قرون تقريبا.
أحد أهم األسباب التي جعلت المماليك يبرعون على المستوى العمراني ،هو سقوط بغداد
عام 656هـ  ،أي بعد ظهور دولة المماليك في مصر بثماني سنوات (تأسست دولة المماليك
عام 846هـ) ،فقد أدى انهيار الدولة العباسية إلى هجرة الفنانين والحرفيين والبنائين والصناع
باإلضافة إلى الشعراء واألدباء والتجار والمثقفين إلى مصر ،ومنها انطلقت الدولة المملوكية في
3
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التقني /البصري
التوجه حتى
هذا
استمر
وقد
زه،
تمي
التي
مادته
معماري
يلفت النظر تاريخياً أن لكل بناء أو أثر
ّ
ّ
ال هو أن آباءنا وأجدادنا اختاروا
يومنا هذا ،فمادة البناء تصنع هوية المبنى ،على أن المهم فع ً
المواد التي تتالءم مع حاجاتهم وركزوا على بعض المواد التي أرادو من خاللها بقاء األثر وتخليده
عبر الزمان .في اعتقادي أنه يصعب فهم معنى الطراز دون البحث في مواد البناء ومصادرها
وكيفية التعامل معها والتقنيات التي طورت من أجل استخدامها في البناء .الطراز مرتبط بالمادة
والمادة دليل على العصر الذي تشكلت فيه العمارة ،إذ حتى لو تشابهت المواد عادة ما يختلف
أسلوب التعامل التقني معها.

 —16عوض الله ،محمد فتحي ()2009
أحجار لها تاريخ ،القاهرة ،الهيئة المصرية
العامة للكتاب ،ص 17

في البداية يجب أن نؤكد هنا أن الحجر على وجه الخصوص وحجر الصوان بشكل خاص ،رافق
اإلنسان في رحلته المبكرة منذ العصر الحجري القديم والحديث ،وشكّل المادة األساسية ألدواته
وأسلحته ،وحاول اإلنسان األول أن يستثمر البيئة المحيطة به واكتشف من خاللها وعبر آالف
تحول من سكنى
السنين خواص المواد التي تجود بها البيئات الطبيعية من حوله .وعندما ّ
الكهف إلى بناء التجمعات العمرانية ،لجأ إلى هذه المواد التي تعلم منها وعرفها فوظفها مباشرة
في عمارته .من الناحية التاريخية قامت الحضارات المبكرة على فكرة "الخلود" لألثر ،لذلك فحتى
تبق البيئة العمرانية االجتماعية ،كان الملوك والسالطين حريصين على تخليد أنفسهم من
لو لم َ
خالل استخدام مواد بناء مقاومة للزمن ،ولعلنا هنا نستطيع أن نتحدث عن بعض األمثلة المهمة
عبر التاريخ ،حيث كان لمادة البناء التاثير األساسي في بقاء تلك الحضارة وعمارتها.
لقد بنيت المسالت المصرية من حجر الجرانيب األسواني (جنوب مصر) ونُقلت بالسفن النيلية
إلى مواقع متعددة في مصر ،المسلة عبارة عن قطعة واحدة من الجرانيب وقد بقيت إلى يومنا
هذا بل ونُقلت إلى عواصم عالمية كثيرة ،وما زالت شاهدة على الحضارة الفرعونية .يجب أن
نؤكد هنا أن وسيلة النقل كانت مهمة في توظيف مواد البناء ،فعندما استخدم الفراعنة مادة
الجرانيت كان المحجر قريبا من وسيلة النقل .لذلك استغل هؤالء القدماء تلك األحجار في
صناعة المسالت العظيمة ،والتوابيت الكبيرة الحجم ،والتماثيل الفخمة واألعمدة الضخمة
وأحجار التكسية للمعابد واألهرام" 16.وفي العراق نقش حمورابي الملك البابلي قوانينه على حجر
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بسيط ومبكر ،وقد بدأ العرب والمسلمون منذ بداية الدولة األموية بتطوير الفنون الخاصة بهم
فتطورت فنونهم وزخارفهم بتطور العلوم الطبيعية والرياضية التي اهتم بها المسلمون ووصلت
إلى قمة تطورها في عهد الخليفة العباسي المأمون ،خصوصاً مع زيادة حركة الترجمة وبناء
المكتبة العربية .هناك عالقة وثيقة بين تطور الفن الزخرفي الهندسي وبين تطور علم الرياضيات
في الحضارة العربية /اإلسالمية وهو ما يؤكده (برونوفسكي) بقوله" :إن األشكال الهندسية
اإلسالمية بالغة البساطة ،وقد جعلت الفنان وعالم الرياضيات شخصاً واحداً في الحضارة
اإلسالمية ،فقد استعان الفنان باألفكار المثالية لكل من أفالطون وفيثاغورس ومثاليتهما في
االستناد إلى وجود قواعد أساسية في بناء األشكال الهندسية" 17.والحقيقة التي ال مراء فيها أنه
كانت هناك معايير علمية صارمة جعلت من الفنون العربية /اإلسالمية تشكل هويتها الخاصة
بها وتجعلها على قمة الفنون الزخرفية .يقول كريزول " llewserCإن الزخارف الهندسية كانت
ال عن أن أشكالها كانت تدل
معروفة في الفنون الرومانية ...غير أن استعمالها كان محدوداً ،فض ً
18
على فقر في الخيال ،إذا ما قورنت بالطبق النجمي".

"الديورايت" منذ أربعة آالف سنة ،وهو من أصلب األحجار وأقساها ،وقد اختار هذا النوع من
الحجر ليؤكد للعالم اهتمامه بالنظام والقانون وأن حفظ هذه األنظمة أهم بكثير من حفظ البيئة
العمرانية التي اندثرت لكون العراق كله يقوم على العمارة الطينية والطوب .أما األمر المهم هنا
فهو أن حمورابي استورد هذا الحجر الذي يرتفع  8أقدام ،وكتب عليه  0063سطر ،من خارج
العراق ألنه وعى أهمية أن يبقى هذا األثر المهم لمن سيأتي بعده ،فالنظام والقانون يعني الحياة
واستمرار الحضارة (ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب).
والعجيب أن حجر رشيد ،مصنوع من حجر البازلت ،الذي اكتشفه عالم اآلثار الفرنسي فرانسوا
بوشارد ،وهو أحد ضباط نابوليون ،لكن العالم الفرنسي فرانسوا شامبليون (2381-0971م) هو
الذي اكتشف اللغة الهيروغليفية عندما فك شفرة حجر رشيد الذي كان مكتوباً عليه  41سطراً
بالهيروغليفية ،واللغة الديموطيقية  23سطراً (أفقي) واليونانية  45سطرا .وقد كان حجر رشيد قد
كتب عام  691قبل الميالد احتفاال بتتويج بطليموس الخامس .الفكرة هنا هي أن حجر البازلت
نادر االستخدام في مصر ،وإن كان الفرعون منكورع باني الهرم الثالث وحفيد خوفو وابن خفرع
(بناة األهرام الثالثة في الجيزة) قد بنى تابوته من حجر البازلت.
ويمكن هنا أن نذكر كيف تم استخدام الحجر الجيري في بناء مدينة طيبة الفرعونية ( 0002قبل
الميالد) والمعابد العظيمة التي أنشئت فيها مثل معبد الكرنك ومعبد األقصر ،وقبل ذلك كانت
األهرام الثالثة قد بنيت من الحجر الجيري وبلغ عدد الحجارة في الهرم األكبر نحو 000,003,2
قطعة حجر ،متوسط وزن كل منها طنان ونصف طن تقريبا .كذلك فطن الفراعنة ،خصوصا
رمسيس الثاني ،إلى أهمية مادة الطوب الرملي النوبي الذي يتوافر بكميات كبيرة في النوبة
وبالقرب من مجرى النيل ،وبنى هناك رمسيس الثاني معابده الستة وعلى رأسها معبد أبي سمبل
الذي بناه من أجل زوجته نفرتاري ،في القرن الثاني عشر قبل الميالد .لقد شكلت هذه المادة
جزءاً مهماً من العمارة والحضارة الفرعونية وما زالت حتى يومنا هذا .ويمكن أن نؤكد هنا أن
الحجر الجيري المتوافر بكثرة في إقليم مصر هو الذي جعل الفراعنة يعتمدون عليه بكثرة هو
والجرانيت والطوب الرملي النوبي ،حتى أن أغلب اآلثار الفرعونية بنيت من هذه المواد الثالث.
وقد بلغ اهتمام الرومان باالحجار أنهم كانوا ينقلون الحجر (البورفيريتي) أو ما كان يسمى "الحجر
السماقي األمبراطوري المصري" من جبل الدخان في الصحراء المصرية الشرقية (بالقرب من
الغردقة على ساحل البحر األحمر) إلى روما عبر طرق ووسائل نقل معقدة من أجل نحت األعمدة
الرومانية من هذا الحجر (كان ذلك في زمن البطالمة الذين حكموا مصر) .والحقيقة أن الفراعنة
لم يكتفوا باستخدام األحجار المتوافرة لديهم بل انهم جربوا أنواع الحجارة كافة التي يمكن
أن تساعدهم في بناء عمارتهم وفنونهم ،فقد استخدموا الجبس الصخري (المرمر أواأللباستر
المصري) في صنع العديد من التحف الفنية .وقد اك ُتشف العديد منها في مقبرة توت عنخ
آمون ،كما أن حجر "األردواز" و"الشيست" استخدم في صنع تماثيل وأدوات ولوحات فنية في
عصور ما قبل األسرات (بدأ عصر األسرات الفرعونية نحو  0003سنة قبل الميالد).
مادة البناء هنا مهمة ومؤثرة وبناة الحضارة اإلنسانية اهتموا بها أيما اهتمام ،لذلك من الصعوبة
ال العمارة الحجازية التي تعتمد على الروشان ،دون أن نفهم لماذا اهتم الحجازيون
أن نفهم مث ً
بالخشب على الرغم من أن هذه المادة نادرة لديهم ،فهم يستوردونها من أماكن بعيدة من أجل
بناء مساكنهم ،فلماذا كانوا يقومون بهذا العمل؟ كذلك من الصعوبة بمكان فهم السبب الذي
جعل من أبناء نجران يهتمون بمادة الطين أكثر من الحجر على الرغم من توافر الحجارة بكثرة
في المنطقة وعلى الرغم من وجود شواهد حجرية غاية في الدقة والصرامة التقنية في منطقة
األخدود ،بينما ال نجد مباني حجرية بعد ذلك؟ ونجد األنباط قد استغلوا بيئتهم الجبلية ولم
ِ
ون م َن
يكتفوا بالبناء بالحجر بل نحتوا بيوتهم في الجبال في البتراء وفي مدائن صالح َ"وكَانُوا َي ْن ِح ُت َ
ال ِْج َب ِ
ين" (الحجر.)51 :
ال ُب ُيو ًتا آ ِم ِن َ
يركز الكثيرون على أن الفن العربي /اإلسالمي والعمارة التي تطورت في الحضارة اإلسالمية كانا
نتيجة للفتوحات المبكرة واختالط العرب بشعوب الدول المفتوحة ،مثل فارس والهند والسند،
وحتى بعض أجزاء األمبراطورية البيزنطية .هذه الرؤية ال يمكن إنكارها ،ولكنها كانت ذات تأثير
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من المهم الكشف عن العالقة بين تطور العلوم وتطور الفنون في الحضارة العربية /اإلسالمية فقد
كان العلم والفن متالزمين في هذه الحضارة وكان على الفنان أن يصبح عارفاً بالعلوم والرياضيات
وأن يخوض اختبارات عدة قبل أن يصل إلى مرحلة الكفاءة واإلجازة .يقول سند بن علي إنه تفرغ
ثالث سنوات الستيعاب كتاب المجسطي (من مؤلفات بطليموس القلوزي المولود في مصر.
وينقسم الكتاب إلى عشر مقاالت فيها شروح الفروض الفلكية والمناهج الرياضية وحساب
المثلثات وقياس األوتار وغيرها) ،ويؤكد سند بن علي أنه استطاع أن يصنع أشكاالً جديدة مغايرة
لما في الكتاب ،ثم توجه إلى حيث يجتمع المهندسون والحساب والمنجمون في دار العباس بن
سعيد الجوهري ،وعرض عليهم أشكاله ،وبعد مناقشته واالطمئنان إلى علمه أدخل به إلى مجلس
19
المأمون.
والحقيقة أن الدراسة التي قام بها بشر فارس في وقت مبكر (2591م) تعد من أوائل الدراسات
الرصينة التي تربط الزخارف الهندسية اإلسالمية بالمضمون الديني ،فهو يقول" :إن األطباق
ّ
األجل ومنهاه
النجمية فيها الصورة إشعاعية ونرى الكون بما فيه يدور في فلك واحد منشأه الله
الواحد األحد" 20.ويبدو أن المعاني التي توحي بها الزخارف الهندسية اإلسالمية واألسباب التي
أدت إلى تطورها تمثل هاجساً معرفياً لم ُتفك طالسمه حتى يومنا هذا ،فتلك األعمال العظيمة
لم تتطور عبثاً ولم تصل إلى ما وصلت إليه من عمق وتعقيد دون دافع ،أو لمجرد التشكيل
الهندسي .ويمكن أن نلجأ هنا إلى رأي أولج جرابار ،في كتابه األهم الموسوم بـ "تكوين الفن
اإلسالمي" فهو يؤكد في هذا الكتاب أن األشكال الهندسية اإلسالمية ليست مجرد أشكال فقط،
بل أشكال لها وظيفة رمزية أخضعت كلياً لمبادئ تجريدية تمثل قمة مراتب التعبير الجمالي.
وهو يرى هنا أنه حينما يقف المشاهد أمام الزخارف الهندسية اإلسالمية فهو يرى بنية متحركة
وليست ساكنة في إطار وقالب يولد تكوينات متآلفة ويؤكد هنا أن المشاهد في هذه الحالة حر
21
في تفسير ما يراه فهو يعطيه معاني تختلف من مشاهد آلخر.
من الواضح أن الفن وعلم الرياضيات وعلم الفلك أصبحوا علماً واحداً األمر الذي جعل من الفنون
الزخرفية الهندسية غاية في التطور ،وهذا ما يؤكده برجوان ،الذي قال" :إن األشكال الهندسية
22
في ظل الحضارة اإلسالمية لها أهمية خاصة وشخصية فريدة ال نظير لها في أي حضارة أخرى".
ويؤكد صخر فرزات أن هناك عالقة بين العدد وبين الشكل ،وقد نقل عن ليلى بختيار قولها" :إن
الفنان اإلسالمي تناول األشكال الهندسية وعلم األرقام كتعبير رياضي يذكرنا بالنماذج القديمة
التي تظهر خالل عالم الرموز ،ولهذا فالرياضيات هي لغة العقل وهي طريق للتفسير الروحاني
الذي يمكن للفرد عن طريقها أن ينتقل من الملموس إلى المحسوس" 23.وبشكل عام نحن
أمام مهمة كبيرة تتمثل في دراسة الفنون اإلسالمية وفهمها من خالل تطور المجتمع العربي/
اإلسالمي والتحوالت الكبيرة التي مر بها.
31
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نراه بالعين هو ما يسمح العقل بإدراكه" 27.والحقيقة أن اإليقاع في التراث العمراني موضوع يطول
الحديث عنه ويحتاج إلى دراسات متعمقة حتى نفهم أساليب الحركة التي يتمتع بها هذا التراث
وكيف يمكن أن نتعلم منها.

من يبحث في تطور الطبق النجمي في الزخرفة اإلسالمية سوف يجد أن البداية كانت من العصر
الفاطمي في القاهرة (765-892هـ1711-119 /م) ،فقد اك ُتشف بدايةً هذا النوع من الزخرفة في
محراب من الخشب في ضريح السيدة نفيسة بمصر من العصر الفاطمي ،لكن الطبق النجمي
تطور كثيراً
وتحول إلى شكله الناضج في العصر المملوكي (229-846هـ0621-9611 /م) ،فقد مر
ّ
الطبق النجمي بتطورات بطيئة ومستمرة خالل عدة قرون حتى وصل إلى ما وصل إليه في العصر
المملوكي .وهذا ال يعني أنه لم يكن للمصادفة دور في اكتشاف األشكال وتطورها بل على العكس،
طورها اإلنسان بعد ذلك لخدمة أغراضه،
فقد ظهرت كثير من األشكال مصادفة وبشكل عفوي ثم ّ
كما أن بعضها توقف عن التطور وأصبح جزءاً من الذاكرة التاريخية الثابته.

يجب أن أؤكد هنا قاعدة بصرية مهمة مرتبطة بقراءتنا للشكل المعماري والزخرفي ،فكلما رأينا
األشكال من قرب قلّت قدرتنا على رؤيتها بشكل كلي ،على الرغم من أننا نراها بشكل أوضح،
ونتعرف على تفاصيلها بشكل أدق .والحقيقة أننا ال نستطيع فهم المغزى الكلي لألشكال إال
عندما نراها من المكان المناسب ومن الزاوية المناسبة .ربما تكون الرسوم الجدارية في عسير
أو "فن القط" أو النقش الذي عرفته عسير منذ أكثر من ثالثمائة عام يمثل أحد الفنون التقليدية
في المملكة التي تحتاج إلى تحليل ورؤية من المكان والزاوية المناسبة .والحقيقة أن فن "القط
العسيري" يعتمد على أساس هندسي يمثل التراكيب البنائية للمفردات الهندسية التي تتشكل
منها اللوحة الجدارية ،وعالقة النسب والتناسب بها ،وكذلك الخطوط التأسيسية التي يعتمد
عليها بناء كل من األشكال الهندسية والعالقات القائمة بين تلك األشكال مثل الشبكيات المثلثة
والمربعة والسداسية ،األمر الذي يدعونا كي نفكر في كل لوحة على حدة ،فما يميز فن القط هو
"عدم التكرار" رغم أنه يبدو متشابها وأحيانا يصعب تبين الفروقات بين اللوحات المختلفة.
وحسب ما يراه علي مرزوق ،فإن "قراءة وتحليل العمل الجداري لفاطمة أبو قحاص الذي يزين
بهو فندق قصر أبها ،ويشغل نحو مترين وربع المتر المربع؛ نلحظ أن العمل يعكس المكان/
عسير ،وفق أسلوب يجمع بين الرمزية والتجريدية الزخرفية ،فاستطاعت بذلك أن ُتخضع الطبيعة
إلى عالم من اإلشارات والرموز .ولكي تتضح الرؤية  -فال يلتبس علينا األمر -علينا مالحظة أن
التصميم الزخرفـي هنا يقوم على الشكل الكلي وليس على الجزئيات والوحدات المكونة له ،كما
أنها حرصت على أال تجعل من عالقاتها وأشكالها الزخرفية مناطق توقف للرؤيا؛ بل حاولت أن
28
تجعل العين تستكمل رؤيتها عبر كل الوحدات والشرائط الزخرفية المصاحبة".

ربما يكون مصطلح "اإليقاع" أحد أهم المصطلحات التي يمكن أن تجعلنا أقرب إلى فهم التكوين
البصري للتراث العمراني ،فهذا المصطلح عند أفالطون يعني "تنظيماً للحركة" ،والحقيقة هي أنني
أرى أن المدينة العربية تتميز بحركة وديناميكية مستمرة من الداخل وهي بذلك تخلق إيقاعات
24
بصرية جديدة وال يمكن اكتشاف هذه اإليقاعات البصرية والفراغية دون التعمق في تفاصيلها.
ومن المعروف أن اإليقاع يتضمن "المسافة" و"الزمن" ففي الموسوعة العربية الميسرة يعني هذا
المصطلح "ما انتظم من حركات متساوية في أزمنة متساوية" وبشكل عام هناك من يرى اإليقاع
على أنه تناسق النسب بشكل منتظم في كل من المساحة والزمن ،وهو ما يعني أن كل ما انتظم
من أشكال متساوية في مسافات متساوية يعني إيقاعا .وبذلك يمكن أن نصل إلى قاعدة أساسية
هي أنه ال يوجد إيقاع دون نظام ،كما أنه ال يوجد إيقاع دون حركة ،وبذلك هناك عالقة قوية بين
النظام واإليقاع المنعكس عنه ،وقد سبق أن ذكرنا أن كل فوضى هي بالضرورة جزء من نظام،
وأن المدينة العربية التقليدية على ما تظهره من عفوية في التركيب الحضري تحتوي على نظام
يتطلب فهم إيقاعاته وحركته.
على مستوى اإليقاع البصري ترى مدرسة "الجشطالت" أن "معظم الكليات تتسامى فوق المجموع
الكلي لألجزاء المكونة لها" .ويمكن هنا فهم الزخارف الهندسية التي صنعها "المثلث" في العمارة
التقليدية النجدية على أنها تراكيب زخرفية معقدة تكونت من شكل هندسي بسيط للغاية وهو
المثلث ،فهو أحد األشكال البسيطة التي يسهل إدراكها ،فكل األشكال الزخرفية المعقدة تتكون
في األصل من أشكال أساسية بسيطة ،على أن اإلنسان بطبيعته يميل دوماً إلى التعمق في األشكال
ويحاول أن يقرأها بطرق متعددة حسب جاذبية هذه األشكال وحسب تركز انتباهه عليها.
فالمثلت نفسه ال يصنع موضوعاً له معنى ولكن التشكيل الكلي للمثلثات هو الذي يعطي التكوين
المرغوب في مشاهادته .والمعروف أن العين تقفز على مسطح الشكل لتحدث وقفات عديدة
على فترات ،وعندما تثبت العين عند بداية شكل بذاته مثل المثلث سواء كان ذلك في اتجاهات
المسارات األفقية أو الرأسية أو المائلة للشكل ،فإن انتباهنا يتركز على الشكل الذي يحدده
إدراكنا البصري .ويرى الدكتور أحمد عبد الكريم أن العين تسلك طريقة واحدة عند بداية كل
إدراك نظراً إلى أن مسطح الشكل عادة ما يكون مليئاً باألشكال الهندسية التي تدعونا إلى النظر
25
إليها ،وتساعد على استمرار العين في حالة حركة عند تتبع نظم توزيع كل واحدة منها.
لقد أدرك الفنان والحرفي التقليدي في منطقة األحساء أهمية "االنتباه" وتأثير "الجاذبية" البصرية
على التكوين الزخرفي فصار يصنع زخارفه الجصية والخشبية على شكل لوحات ذات موضوع
مركزي في الوسط (مثل النخلة وبعض األدوات التي تستخدم في مجالس الرجال مثل مرشات
العطور والمباخر ودالل القهوة) وأحاطها بزخارف هندسية لكنها زخارف تشكل إطاراً ليس إال،
ال من زخارف
مكون أص ً
فاالنتباه موجه إلى المركز والعين ال تقرأ إال الموضوع الرئيس الذي هو ّ
هندسية ذات أشكال بسيطة صنعت في مجملها الموضوع الرئيس .يؤكد عبد الكريم "أن االنتباه
يلعب دوراً أساسياً في عملية اإلدراك البصري ،ألنه حالة تركيز العقل عن طريق العين حول نقطة
أو شكل معين ،كما أنه عملية تركيز على أجزاء من الخبرة المباشرة الخارجية بحيث تصبح حية
وذات فعالية من سائر األشكال الموجودة في مجال اإلدراك البصري" 26.ويرى "أن اإلدراك البصري
ال يصاحبه تغير في موضوعية األشكال المسجلة على شبكية العين ،وإنما يرجع إلى التفسيرات
التي يضيفها العقل على تلك األشكال .وبذلك فإن اإلنسان يرى بعينه عن طريق عقله أي ان ما
3
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والواضح أن فكرة النقش الجداري في عسير لها جذورها المرتبطة بالنقوش الهندسية اإلسالمية،
باإلضافة إلى االرتباط بالفنون اليمنية واإلفريقية القديمة ،خصوصاً على مستوى استخدام األلوان
وتمازجها .ما يميز فن القط العسيري هو "الحركة" التي يعقبها سكون ،وهذا واضح جداً في مجمل
التكوينات التي نشاهدها في المساكن التي يوجد فيها هذا الفن ،فالخطوط المستمرة على
ال بين الساكن الخالي من العمل
تحدد مساحة المشغوالت الجدارية تمثل حداً فاص ً
الجدارن التي ّ
الزخرفي وبين المساحة المشغولة .يرى الدكتور أحمد عبد الكريم أن "السكون البصري أحد
العوامل التي قد تزيد من تحقيق النظم اإليقاعية في الفن اإلسالمي الهندسي والسكون البصري
ال يعني العد أو الموت إنما يعني الهدوء -االستعداد -التنبؤ -التوقع -التحفز -واالنتظار لحركة
إيقاعية تالية بعد هذا السكون مثلما يحدث في مجال الموسيقى ،والسكون البصري في الفن
اإلسالمي متمثل في تلك الفراغات الشديدة الهدوء على جدران المساجد" 29.ويؤكد أن تحقيق
جماليات النظم اإليقاعية تكمن "في العالقة بين السكون والحركة أي بين الفارغ من النظم،
والمشغول بالنظم على أسطح تلك األعمال أي عندما تنتقل العين من حركة تقديرية من على
فراغات األسطح إلى المساحات التي تشغلها نظم الهندسيات اإلسالمية وغيرها من النظم (الخط
العربي -الزخارف النباتية) وبذلك تتنوع الحركة التقديرية للعين من سكون إلى حركة ومن حركة
إلى سكون ليضفي على األعمال قيمة جمالية ال تنتهي إال بانتهاء إدراكها بصريا" 30.في اعتقادي أن
قراءة أخرى للنقوش الجدارية العسيرية سوف تجعلنا نكتشفها بشكل أفضل وسوف تساعدنا في
التعرف على المجتمع التقليدي العسيري بعمق.
الجوف تاريخيا هو جوف آل عمرو ويعني بالتحديد دومة الجندل ،وهي المدينة األقدم التي ال
يمكن أن تمحى من الذاكرة .توقفت عند الصخر الذي يستخدمه أبناء دومة في تكسية مساكنهم

 —26عبد الكريم ،أحمد ( ،)2011مرجع
سابق ،ص 63
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وقيل لي إنه صخر يسمى "الجندل" والبعض يقول إنه "حجر الجوف" وال فرق بين الجوف ودومة
الجندل ،الحجر هنا سطحي وطبيعي يمكن جمعه مباشرة من سطح األرض وال يحتاج إلى "محاجر"
صف بعضه فوق البعض دون رابط (مونة) ويصنع أشكاالً تجريدية مثيرة تحتاج أحيانا
وعادة ما ُي ّ
إلى تفسير .لم أستغرب هذا المشهد عندما صدمني قصر مارد بصرياً وتقنياً فهذا المبنى
الصخري الصامد الذي لم أعرف متى ُبني يشكل حالة عمرانية مباغته وفي مكان ال تتعدى
ارتفاعات المباني المحيطة به أمتاراً قليلة ،مبنى شاهق يلتصق به مسجد عمر (وهو مسجد
ُينسب لعمر بن الخطاب لكن هناك من يؤكد أن المسجد ُبني في عهد عمر فقط ولم يشرف عليه
الخليفة الثاني أبداً) ومهما كانت الحقيقة التاريخية فإن المسجد يمثل تحفة معمارية عفوية
متقنة الصنع ،أروقة المسجد والقاعة الشتوية والفناء المنخفض عن مستوى القصر والسوق من
الجهة األخرى ،ونضارة الحجر وخشب األثل الظاهر في األسقف وجسور العقود تنم عن حرفية
معمارية مبكرة ال نجدها في أماكن أخرى من الجزيرة العربية في تلك الفترة المبكرة .الجوف
بنسيجه الطبيعي وتشكيله العمراني درس في عبقرية المكان الذي يتجدد دون افتعال ،فكل
ما تضيفه إلى هذا المكان الخالق جميل ،ولعل هذا سر بعض األمكنة التي تأسرك من أول نظرة
وتحاول أن تفسر هذا الحب الذي اندفع إليك فجأة ،إنه عشق غير قابل للتفسير أو التبرير فاألرض
ومن يعيش عليها يصنعان جودة المكان "الكامنة" التي يستحيل تسميتها أو وصفها ألنها ببساطة
غائرة في باطن األرض التي تبعث نفسها مع كل جيل يعيش عليها تطبعهم بطباعها الطيبة.
الخاتمة أنها دعوة لقراءة شخصية المكان في الجزيرة العربية ،وهذه المقدمة تحاول
أن تمسك بخيوط هذه العبقرية المتراكمة التي تحتاج إلى تجميع .أنها محاولة لطرح األسئلة التي
جعلت التراث العمراني متنوعاً ومتمايزاً في مناطق المملكة المختلفة ،كما أنها محاولة إلثارة
سؤال مهم وجوهري يقول :هل هي عبقرية المكان أم عبقرية اإلنسان؟ هل طبيعة المكان هي
التي صنعت هذه العمارة أم انها كانت نتيجة للفكر واإلبداع اإلنساني الذي مكن أبناء الجزيرة
من تحدي كل ظروفهم الصعبة فاستطاعوا إنتاج عمارتهم العبقرية .هذه التساؤالت هي بداية
التفكير بشكل جدي في التراث العمراني ،وهي التي يفترض أن تدفعنا بشكل دائم نحو سؤال
الهوية الذي يبدو أنه سؤال محير ومستمر .عندما أعود إلى تاريخ أجدادنا الذين بدأوا الحضارة
يميزوا شخصيتهم المعمارية على
اإلسالمية أجد أنهم خالل القرن الهجري األول استطاعوا أن ّ
الرغم من أنهم أقاموا عمارتهم على أنقاض عمارة الساسانيين في فارس والبيزنطيين في الشام،
لكنهم لم يستسلموا لهذه الحضارات كما استسلم الرومان لحضارة اإلغريق ،بل بنوا حضارتهم
وعمارتهم المتميزة ألنهم أتوا من أرض الجزيرة العربية بمبادئهم التي شكلها اإلسالم ،فصنعوا
عبقرية جديدة للمكان غيرت وجه التاريخ .ما حدث يجعلني أغلب عبقرية اإلنسان عل المكان،
لكني أتذكر دوماً أن اإلنسان يتشكل في بيئته المكان وعبقريته تصنعها عبقرية المكان ،فأعود
يميز تراثنا
مرة أخرى للبحث عن التوازن بين اإلنسان والمكان .هذه المعادلة الصعبة هي ما ّ
العمراني بحق ،إنه نتاج عبقرية إنسانية أسهم فيها المكان بشكل واضح ومؤثر.

ملتقى التراث العمراني الوطني الثالث
 ١٤٣٥ / ٢ / ٩-٥ه الموافق  ٢٠١٣ / ١٢ /١٢-٨م
المدينة المنورة
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الطرز العمرانية واملعمارية
للمباني التراثية بإمارة جازان

أهداف الدراسة :مما سبق يمكن إيجاز أهداف الدراسة فيما يلي:
أوال :المحافظ���ة على الطابع التراثي للمدينة القديمة من خالل الوصول
لتصنيف المباني التراثية والنسيج العمراني بإمارة جازان ووضع هيكلة
لها على أسس ومعايير معمارية وعمرانية ،إذ انه ال يمكن تصنيفها على
غرار تصنيف المباني والنسيج العمراني المعاصر.
ثاني���ا :محاول���ة اقت���راح حل���ول للمحافظة عل���ى الباقي من ه���ذا التراث
العظيم الذي ش���ارف على االنقراض بس���بب المدني���ة .ومحاولة توثيق
المبان���ي التراثي���ة في ه���ذه المنطق���ة العريق���ة واس���تثمارها كجزء من
التنمية الش���املة للمدينة ككل واستخدامها عنصراً من عناصر الجذب
السياحي الداخلي والخارجي.
ثالث���ا :وتكم���ن أهمي���ة البحث ف���ي أنه من أول���ى الدراس���ات واألبحاث
العلمي���ة التي تتن���اول تصنيف النس���يج العمراني والمعم���اري التراثي
وتحليله في منطقة جازان.
منهجي���ة الدراس���ة :نظرا إل���ى الطبيع���ة التاريخية للمنطق���ة ،ومحاولة
تحليله���ا والوصول إلى تصنيف وهيكلة النس���يج العمران���ي والمعماري
للمبان���ي التراثي���ة القديمة ،فإن المنه���ج البحثي المتبع بالدراس���ة هو
منهج وصفى تحليلي.
وس���وف نع���رض في هذه الورق���ة البحثية نتيجة هذه الدراس���ة بصورة
ملخصة ومركزة ليس���هل اس���تخدامها واالس���تفادة منه���ا ،لتكون بمثابة
األس���س والمعايي���ر التوثيقي���ة الت���ي يمك���ن إتباعها س���واء ف���ى عملية
التصميم المعماري أو الداخلي ألي مبنى داخل الحيز العمراني القديم
لتلك المنطقة.
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الملخص
يعد التراث العمراني في المملكة العربية الس���عودية غنياً بتنوع طرزه
ّ
ووظائف���ه وعناصره المعماري���ة والفنية ،ونتيجة التس���اع المملكة وتنوع
مناخه���ا تنوع���ت طرز العم���ارة فيه���ا ،فلكل منطق���ة خصائصه���ا البيئية
وحضارته���ا األمر الذي انعكس على الخصائص العمرانية لكل منها س���واء
في نس���يجها العمراني ،أو ط���رق البناء المس���تخدمة والعناصر الجمالية
والشكلية والزخرفية ،وبالرغم من هذا التنوع فإنه يوجد توافق وانسجام
في التراث العمراني بشتى أنحاء المملكة .وهذا التوافق نابع من الوحدة
الوطنية والخض���وع لنفس الظروف االجتماعي���ة والثقافية والدينية ،أما
االختالف فإنه يرجع الختالف المناخ والبيئة الطبيعية من مكان آلخر.
تقع إمارة جازان في أقصى الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية
وهي تضم ثالث عش���رة محافظ���ة وعاصمتها مدينة جازان وهي العاصمة
اإلدارية والميناء الرئيسي للمنطقة.
تتميز جازان بتباين التضاريس وتنوعها تنوعاً فريداً لمناخها ،وهذا التنوع
ف���ي التضاري���س والمناخ أدى بالتبعي���ة لالختالف في الط���رز المعمارية
للمباني وفي نسيج المنطقة العمراني وطرق البناء المستخدمة والعناصر
الجمالية والتشكيلية والزخرفية.
مش���كلة الدراس���ة :بدأ االهتمام بمنطقة جازان أخيراً بعد تقرير الحدود
بي���ن المملكة العربية الس���عودية وجمهورية اليم���ن ،ولكن هذا االهتمام
أدى إل���ى إزال���ة الكثير من المباني التراثية وإع���ادة تخطيط المدينة على
الط���رز الحديثة ،وبالتالي ُهدم العديد من المباني التراثية وتغير نس���يج
المدين���ة العمران���ي ،وأصبح���ت المبان���ي الجديدة الموج���ودة اآلن دون
هوي���ة ومن العس���ير على زائر ج���ازان أن يرى أي مبنى قدي���م ،ونظراً إلى
قلة األبحاث الدراس���ية عن التراث العمران���ي والمعمارى لتلك المنطقة،
فسوف تتناول الدراسة أنواع التراث العمراني والمعماري فيها.
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ومن خالل هذه الدراسة سوف يتم عرض ما يلي:
أوالً :مقدمة البحث
ثانيا :التعريف بمنطقة جازان مع خلفية تاريخية توضح أهمية المنطقة.
ثالث���ا  :األس���س الت���ي تم اتباعه���ا لتصني���ف وهيكلة المباني الس���كنية
التراثية التي تم رفعها.
رابعا :تصنيف النسيج العمراني والمعماري بالمنطقة وهيكلته وتحليله
خامسا :النتائج والتوصيات.
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 -1مقدمة البحث

التعريف بمنطقة جازان وخلفيتها التاريخية
.2
قب���ل البدء بالدراس���ة التحليلية للمنطقة وتحديد األس���س المتبعة لتصنيف وهيكلة
المباني الس���كنية التراثية وتصنيف المباني بإمارة جازان وهيكلتها وتحليل النس���يج
العمران���ي والمعم���اري بالمنطق���ة ،يجب أوالً التع���رف على منطقة الدراس���ة ،الموقع
والح���دود والتضاريس والمن���اخ والخلفية التاريخية والمعالم األثري���ة والتراثية التي
توضح أهمية المنطقة.
وس���وف نتناول في ه���ذا البند التعريف بموق���ع إمارة جازان وحدودها وتضاريس���ها
ومناخها وأهميتها التاريخية والجغرافية بالمملكة العربية السعودية.

تع���د مدين���ة جازان ف���ي المملكة العربية الس���عودية من أه���م اإلمارات
ويتن���وع تراثها العمران���ي والمعماري المتدادها ووس���ع رقعتها وتنوع
تضاريس���ها ومناخها وتمث���ل المباني التراثية بصف���ة خاصة ثروة ثقافية
وتراثي���ة هائلة ولذلك يج���ب الحفاظ عليها وذلك م���ن طريق توثيقها إذ
تشهد المملكة تطوراً سريعاً وزيادة ملحوظة في معدالت النمو المدني
والعمران���ي ،ولذا ظهرت أنم���اط معمارية بعي���دة كل البعد عن بيئتها
وعاداته���ا وثقافته���ا ،أدت إل���ى هج���ر تراثه���ا المعماري ال���ذي ينبع من
خصوصيتها ،ويؤكد أصالتها ،ويتس���م بش���كل كبير في تنمية الشخصية
الجازاني���ة بس���ماتها المحلية ولذا ي���رى الباحث ضرورة دراس���ة التراث
العمران���ي وتحليله واالهتم���ام به في المنطقة لتحقي���ق الهوية الخاصة
للبيئة الجازانية واإلفادة قدر اإلمكان من التجارب التراثية الباقية.

1-2
الموقع والحدود:
تقع إمارة جازان في أقصى الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية بين خطي الطول
 43 20 – 41 20ش����رقاً  ،ودائرت����ي ع����رض  17 40 – 16 20ش����ماالً ،وتضم إم����ارة جازان العاصمة
اإلدارية والميناء الرئيس����ي للمنطقة وهي تضم ثالث عش����رة محافظة ،ويحدها من الش����مال
منطقة عسير ،ومن الشرق والجنوب الجمهورية اليمنية ومن الغرب البحر األحمر.

	وف���ي ه���ذا البحث يتم عمل تصني���ف وهيكلة عدد من المباني التراثية والنس���يج
العمران���ي ف���ي إمارة جازان ألن هذا الن���وع من المباني والنس���يج العمراني يعطينا
فكرة واسعة وشاملة عن كيفية الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
ويواكب هذا البحث اهتماماً لألجهزة الرسمية والشعبية بحالة إمارة جازان بصفة
عامة وحالة المنطقة التاريخية بصفة خاصة.
	

2-2
المناخ
تتمي���ز منطق���ة جازان بتنوع تضاريس���ها ،وه���ذا يوفر لمناخه���ا تنوعاً فري���داً ،فأجزاء
م���ن منطقة جازان تصلح ألن تكون مش���تى ،وأجزاء منها ُتعد مصيفاً جميال .فس���هول
المنطق���ة المنخفض���ة والمحاطة بالجبل من الش���رق وبالبحر من الغ���رب تجعل هذه
الس���هول ش���ديدة الحرارة في فصل الصيف :فهي تبلغ  30درجة مئوية ،في متوسطها
وفي درجتها القصوى تتجاوز األربعين ،ويزداد اإلحساس بشدة الحرارة بسبب ارتفاع
الرطوبة إال أن الوضع يأخد في التالش���ي شرقاً صوب المرتفعات الجبلية حيث تصبح
متوسطات درجة الحرارة في العشرينات.
3-2
تصنيف التضاريس
قس���م تصنيف تضاريس منطقة جازان عند الدراس���ة التفصيلية لوضع التضاريس
ُ
وي َ
إلى ثالثة أقس���ام تضاريسية رئيسية وبمعرفة هذه األقسام يمكن تحديد تأثيرها على
النس���يج العمراني وش���كل المباني بالمنطق���ة والمواد الخام المس���تخدمة في البناء،
وأقسام التضاريس الرئيسية الثالثة هي:
—أوال -منطقة الس����هل الس����احلي والجزر :وهي تغطي مس���احة واسعة تقرب من
نصف مس���احة منطق���ة جازان ،وتمت���د محاذية للبح���ر األحمر من أقصى ش���مال
المنطق���ة إل���ى أقص���ى جنوبها ،ويتخلل هذا الس���هل بع���ض النت���وءات الملحمية
باإلضافة إلى نتوءات بركانية.
—ثاني����ا -منطق����ة الوديان (األودي����ة) :تخترق منطق���ة جازان مجموع���ة كبيرة من
األودي���ة العظيمة التي تنحدر م���ن تلك الجبال العالية باتج���اه الغرب لتصب في
البح���ر األحمر وتقع على ضف���اف هذه الوديان معظم م���دن منطقة جازان وقراها
ويعمل سكانها بالزراعة.
—ثالثا -منطقة تهامة الجبلية :أما قس���م التضاريس الثالث فيقع إلى الش���رق من
الس���هل الساحلي الواس���ع ويتمثل فيما يمكن تس���ميته تهامة الجبلية أو التاللية
وهي سلسلة ممتدة من الشمال إلى الجنوب ،يزيد ارتفاع بعضها على 700م فيما
يصل ارتفاع بعضها إلى  133م فوق سطح البحر.
١

 —١الراشد ،سعد بن عبد العزيز  ،آثار منطقة جازان،
سلسلة آثار المملكة العربية السعوية ،الرياض :وزارة
المعارف -وكالة اآلثار والمتاحف  2003ص 99
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4-2
المعالم األثرية والتراثية بمنطقة جازان

وجميع جدران القلعة تحتوي على فتحات صغيرة مائلة تتسع من الداخل وتضيق من
الخارج وهي ُتستخدم إلطالق النار دفاعاً عن القلعة ورداً لهجوم األعداء ،ويطلق عليها
اسم المزاغل (فى العصور اإلسالمية) .وتحتوي القلعة في جهتها الشرقية على غرفتين
صغيرتين مالصقتين للس����ور مس����قوفتين بخش����ب ال����دوم وارتفاع س����قفهما ال يتجاوز
المترين وإحدى الغرفتين ُتس����تخدم مستودعاً ،ومقابل مدخل السور دكة مرتفعة في
جهتها الشرقية المدخل الرئيسي للقلعة ،ويقابل المدخل درج يؤدي إلى غرفة يصعد
إلى الس����طح من خاللها .ويالحظ أن جدران الس����طح العل����وي مليئة بالفتحات الخاصة
بالمراقبة والشبيهة بالفتحات السفلية(4.ش)5
بيت الجرمن :في جزيرة قماح الواقعة جنوب غربي جزيرة فرسان ،يوجد على الساحل
م����كان يعرف ببيت الجرمن أو القلعة األلمانية ،ويق����ول المؤرخ محمد أحمد العقلي:
إن هذا البناء بدأ تنفيذه عام 1901م في أثناء التحالف التركي األلماني ،وكان الهدف
من بنائه استخدامه مستودعاً للفحم الحجري المستخدم وقوداً للبواخر العابرة للبحر
األحمر بين قناة السويس في الشمال الغربي للبحر األحمر ،وباب المندب في الجنوب
الشرقي ،وذلك يعود إلى الموقع االستراتيجي للجزيرة القريبة من الممر الدولي للبحر
األحم����ر .والمبن����ى عبارة عن بناء مس����تطيل طوله 107م وعرض����ه 32م وارتفاعه نحو 4
أمت����ار وله ثالثة مداخل من الجهة الش����مالية المقابلة للس����احل بع����رض 3.2م ،والباب
الرابع في وس����ط الجدار الش����رقي بعرض  8أمتار والمبنى بمحاذاة الساحل ويبعد عنه
50مترا.
وت����م تش����ييد المبن����ى بالحج����ارة ويوجد ف����ي المبنى م����ن الداخل صفان م����ن األعمدة
المتوازن����ة في كل ص����ف  20عموداً مربع الش����كل وظيفتها حمل س����قف المبنى الذي
صمم على ش����كل هرمي ليكون مس����تودعاً ،ولم يكتمل بناؤه ربما يعود ذلك إلى هزيمة
5
األلمان وحليفهم تركيا في الحرب العالمية األولى 1918م.

أوال :معالم مدينة جازان:

شكل :1الجامع الكبير مدينة جازان

الجام���ع الكبي���ر :يق����ع في مدينة أبو عريش ،وهو مس����تطيل الش����كل أبع����اده 35×60
متراً ،وس����قفه يتكون من  18قبة ،قسم المس����جد من الداخل إلى أربع بالطات تفصلها
ثالثة صفوف من األعمدة واالعتماد في التش����كيل المعماري على استخدام الزخارف
الجصية الغائرة ويعود تاريخه إلى قبل  300سنة( ٢ش)1
قلع���ة أبو عريش العس���كرية :تعد من القالع الحصينة المهمة المش����يدة على الطراز
التركي ،وتقع داخل مدينة أبو عريش ،وهي مربعة الش����كل طول ضلعها  40متراً تقريباً
مدعم����ة بأب����راج دائرية ف����ي األركان ،وفي الجزء العل����وي من جداره����ا الخارجي توجد
اآلجر (الطوب المح����روق) في بناء القلعة ،تغطيه
فتحات للمراقبة والدفاع ،اس����تخدم ّ
٣
طبقة من المالط ويعود تاريخ القلعة إلى نحو  300-200سنة
موقع صبياء :تقع مدينة صبياء على بعد  40كم إلى الشمال الشرقي من مدينة جازان
وعلى بعد  26كم إلى الشرق من ساحل البحر وتتكون من قسمين هما صبياء القديمة،
وصبي����اء الجديدة التي اختطها الس����يد محمد بن علي اإلدريس����ي ع����ام 1338هـ ،وقد
ذكرها البكري في كتابه «معجم ما استعجم» ،وياقوت الحموي فى «معجم البلدان»
والهمداني في «صفة جزيرة العرب» ،كذلك ورد ذكرها في إحدى قصائد زهير بن أبي
س����لمى ،مما يش����ير إلى أن المدينة كانت معروفة قبل اإلس��ل�ام .وقد تم مسح وتوثيق
عدد من مواقع صبياء األثرية بالقرب من س����احل البح����ر األحمر ،وبعض هذه المواقع
تحمل دالئل أثرية تعود أحداثها إلى القرن الثاني عشر الهجري( .ش)2،3
قلعة الدواس���ري :وهي قلعة يرج����ع تاريخها إلى  1225هـ ويقع مكانها على أعلى جبل
بمدينة جازان ومس����قطها األفقي على ش����كل بأربعة أبراج دائرية في األركان ومدخلها
يؤدي إلى ممر طويل ومنه إلى فناء مكشوف يؤدي إليه المدخالن الشرقي والشمالي.
(ش)4
قلعة األتراك :تقع ش����مالي مقر المحافظة حاليا بنحو  400م فوق مرتفع جبلي ،وتحتل
موقعاً اس����تراتيجياً حربياً ،إذ تطل على معظم س����واحل الجزيرة .تتكون القلعة الحربية
م����ن مبنى مس����تطيل الش����كل وط����ول س����ورها الجنوب����ي 17.7م .ويوجد في����ه مدخلها
الرئيس����ي ويطل على مقر المحافظة الحالي ،وضلعها الشرقي  12.75م وبنيت جدرانها
من الحجارة غير المهدبة والمغطاة بالجص من الداخل والخارج وس����ماكتها  65س����م.
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شكل  :٣،٢أحد المباني التقليدية
بمدينة الصيباء

شكل  :٤قلعة الدواسري بمدينة جازان

شكل  :٧،٦منزل أحمد الرفاعي بجزيرة فرسان

 —2الراشد ،سعد بن عبد العزيز ،آثار منطقة جازان،
سلسلة آثار المملكة العربية السعوية ،الرياض :وزارة
المعارف -وكالة اآلثار والمتاحف . 2003 ،ص 99

 —4الراشد ،سعد بن عبد العزيز ،آثار منطقة جازان،
سلسلة آثار المملكة العربية السعوية ،الرياض :وزارة
المعارف -وكالة اآلثار والمتاحف  2003ص 99

 —3المرجع السابق ص 100

 —5المرجع السابق .ص137،138

ثانيا معالم جزر فرسان:
منزل أحمد منور الرفاعي :يقع المبنى في وس����ط مقر المحافظة تقريبا ،ش����يده منور
الرفاعي أحد أكبر تجار اللؤلؤ بفرسان في ذلك الوقت .ويحتوي على مجلس وملحقاته،
م����ع دكة للجلوس من الجه����ة الغربية ،أما في الجهة الش����مالية فيوجد مروش (حمام)
علي����ه قب����ة المنزل مبن����ي من الحجر وأهم م����ا يميزه المجلس الذي يص����ل ارتفاعه من
الخ����ارج إلى نحو  6أمتار ،غطيت جدرانه من الخارج بزخارف جصية هندس����ية رائعة
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األس����س الت����ي ا ُّتبع����ت لتصني����ف وهيكلة النس����يج العمراني
.3
والمعماري للمباني التراثية
قبل القيام بعملية التصنيف للنسيج العمراني والمعماري للمباني التراثية باإلمارة
بس���بب اتس���اعها وتنوع تضاريس���ها ،تم االطالع على العديد من األبحاث العالمية
التي تقوم بعملية التصنيف للنس���يج العمراني والمعماري للمباني التراثية ،ووجد
عدة عوامل على أساسها سيتم تصنيف هذا النسيج العمراني والمعماري للمباني
وسوف يتم استعراض كل هذه العوامل ،ثم تحديد المنهج المتبع للتصنيف الذي
يتالءم مع نوع هذه المباني والعصر الذي تم تحديده ،وتلك العوامل هي:

نفذت على ش����كل أفاريز وأشرطة ،وعلى الشبابيك أقواس وعقود زخرفية غائرة ،وأعلى
واجه����ة المجل����س من الخ����ارج وأعلى الباب ش����ريط كتابي م����ن اآلي����ات الكريمة يبدأ
بالبسلمة ،وبداية سورة الفتح.
أما من الداخل فالمجلس مليء بالزخارف الجصية التي تغطي جميع الجدران األربعة،
وف����ي منتصف الج����دار أعلى المدخل والش����بابيك حزام على ش����كل إفري����ز من الجص
علي����ه كتابات ب����ارزة تمثل آيات قرآنية كريمة ويتوس����ط هذه الكتابات اس����م الجاللة:
ملون ،كما أن الشبابيك العلوية الصغيرة الموجودة أعلى اإلفريز
«الله» يحيط به زجاج ّ
الملون المس����تورد ،أما س����قف المجلس فمن الخشب
الكتابي نفذت بالجص والزجاج ّ
المستورد المنقوش بنقوش هندسية ملونة( .ش)6،7
الملون وأخش����اب األس����قف
وجمي����ع مواد التش����ييد من الم����واد المحلية عدا الزجاج ّ
واألصباغ فهي مس����توردة من خارج المملكة .أما النقوش والزخارف الجصية فمحلية
٦
ولكن لها مثيل في الهند واليمن.

1-3
التصنيف من ناحية النسيج العمراني تبعا لتضاريس المنطقة :
يكون تصنيف النسيج العمراني من حيث اآلتي:
—١النسيج العمراني :اختالف المناطق جغرافياً ومناخياً ( building function,
.٨
) Land Use
• نمط المباني المتناثرة
• نمط المباني المتالحمة (المتالصقة)
٩
 —2عالقة المبنى بالمباني المجاورة
• مبانِ منفصلة
• مبانٍ متصلة
 —٣أنماط الطرق المستقيمة ،أو المتعرجة
٧

شكل  :9,8مسجد ابراهيم النجدي بجزيرة
الفرسان

2-3
التصنيف من الناحية المعمارية:
ويك���ون تصنيف المبان���ي المعماري���ة التاريخي���ة والتراثية ألنماط وط���رز مختلفة
بن���اء على عوام���ل فيزيائية ،يق���وم المعم���ارون والمؤرخون لتحديد وتقس���يم طرز
بناء عل���ى العوامل الجمالية والمعمارية (artistic or
المبان���ي التاريخية والتراثية ً
 )architecturalل���كل عصر زمن���ي ( )1991 Carter and Hermanعلى أن تؤخذ
في الحسبان كل من الناحية الثقافية واالقتصادية والتكنولوجية في هذا الوقت.
والعوام���ل األكاديمي���ة التي تحدد أنواع وطرز المس���اكن التاريخي���ة المختلفة في
عصر محدد تنقسم إلى اآلتي:
—١حجم المبنى ( )Core volume
—٢التصميم المعماري وشكل المبنى ()building form
—٣العناصر التشكيلية ()diagnostic elements
—٤طرق اإلنشاء ومواد البناء ()construction materials
—٥الشكل الخارجي للمبنى ()layout
١٠

مس���جد إبراهي���م النج���دي :يقع في وس����ط المحافظ����ة ،تحيط به المن����ازل من جميع
الجه����ات وبني ع����ام  1347هـ ،بناه إبراهيم النجدي الذي قدم من نجد ويعد من أكبر
تجار اللؤلؤ في فرس����ان .المس����جد مستطيل الشكل بطول 29م وعرض  19.4م ،ويتكون
من بيت الصالة ،وصحن مكشوف ،له مدخالن يؤديان إلى الصحن :أحدهما في الجهة
الغربية ،واآلخر في الجهة الش����رقية ،ويرتفع سور الصحن نحو متر ،كذلك يوجد أساس
لمئذن����ة مثمنة في الجهة الجنوبية الش����رقية للمس����جد وعلى يمين المدخل الش����رقي
لصحن المسجد مكان للوضوء ،أما بيت الصالة فمغطى بـ  12قبة وجميعها كان مزخرفاً
بأل����وان متعددة لم يب����ق منها إال القلي����ل ،ولبيت الصالة مدخالن ف����ي أطراف الجدار
الجنوب����ي المطل على صحن الصالة وهذا الجدار مليء بالزخارف الجصية من الخارج،
ويذكر أن المحراب والمنير ُجلبا من الهند (ش)8،9
منزل حسين بن يحيى الرفاعي :يقابل منزل أحمد منور الرفاعي من الجهة الشمالية،
وه����و مبني من الحجر المهذب ،على ش����كل مدامي����ك ،تتركز قيمت����ه التراثية والفنية
ف����ي بوابت����ه الرئيس����ية الموجودة في جهته الغربية على ش����كل مس����تطيل ،وعلى يمين
البوابة كتابة تس����اقطت إجزاء كبيرة منه����ا ،أما نصف البوابة العلوي فمليء بالزخارف
الجصي����ة الغائرة يتوس����طها المدخل على ش����كل قوس ،يؤدي إلى مم����ر صغير يصل إلى
س����احة المنزل (الحوش المكش����وف) وفي جهة الس����احة الجنوبية يوجد مجلس يحيط
به ممر متصل بالس����احة ،استغل ركنها الجنوبي الشرقي دورات مياه ،أما المجلس من
����باكان على جانبي الباب يطالن على الس����احة المكشوفة،
الخارج فيتوس����طه باب وش ّ
والمن����زل يحت����اج إلى ترميم وعناية ،ويعد أحد المعال����م التراثية المهمة في المحافظة
وهو مهجور في الوقت الحاضر( .ش)10،11
3
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شكل  :11،10منزل حسين يحيى الرفاعي
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تصني���ف وهيكل���ة وتحليل النس���يج العمران���ي والمعماري

.4
بالمنطقة
ويك���ون تصنيف وتحليل النس���يج العمران���ي للمدينة والمعم���اري للمباني التراثية
بناء على األسس التي ا ُّتبعت
التي تم البحث عنها وزيارتها بمدينة جازان كاآلتيً ،
لتصني���ف وهيكلة النس���يج العمراني والمعم���اري للمباني التراثية الس���ابق ذكرها
في البند الس���ابق ( )3ورجوعاً إلى دراس���ات الموقع والحدود والتضاريس والمناخ
والخلفية التاريخية والمعالم األثرية والتراثية في المنطقة في بند (:)2
1-4
خصائص النسيج العمراني في إمارة جازان
يتنوع النسيج العمراني بمدينة جازان تنوعاً كبيراً وذلك تبعاً للتضاريس المختلفة
بالمدينة ،ولذلك يمكن تقسيمه إلى :النسيج العمراني بمنطقة السهول الساحلية،
وبمناطق الوديان ،وبالمناطق الجبلية.
أوالً :النسيج العمراني في منطقة السهول الساحلية
كلم���ا اتجهن���ا جنوباً م���ن منطقة ج���ازان يوجد نم���ط عمراني يختلف ع���ن الجبال
والهضبة إذ يالحظ تناثر المس���اكن في الس���هول أي يس���ود نمط المباني المتناثرة
المنفصلة والطرق المتعرجة( .ش)12
ثانيا :النسيج العمراني في منطقة الوديان (األودية)
النم���ط العمراني ال���ذي تختص به هذه المنطقة مش���ابه للمناطق الس���احلية ففيه
تتناث���ر المس���اكن والط���رق المتعرجة ويظهر ن���وع جديد من المس���اكن بنيت أبان
الحكم العثماني وحكم األدارس���ة لهذه المنطقة التي تحمل الطابع التركي للمباني
ذات األفنية الداخلية فنش���اهد البيت التقليدي الحجري وبيت العش���ة جنباً إلى
جنب( .ش)13

شكل  :14النسيج العمراني المتناثر والطرق
المتعرجة

شكل  :13،12نسيج العمرانى متناثر وطرق
متعرجة

ثالثاً :النسيج العمراني في منطقة تهامة الجبلية (المرتفعات)
تتمي���ز المباني بأنها ذات ارتف���اع عال وهذه المباني الحجري���ة تتكون من نمطين
مختلفين للنسيج العمراني هما:
أ —نمط المبان���ي المتناثرة :تقام المباني على المصاط���ب الزراعية وتكون على
هيئة قالع تنتش���ر في المزارع حيث تقوم كل عائلة بإنشاء مسكنها بالقرب
من أراضيها الزراعية لحمايتها .وهذا النمط منتشر بجبال فيفا( .ش)14
ب —نم���ط المبان���ي المتالحمة (المتالصق���ة) :أما في القرى ف���ي أعالي الجبال
فالمبان���ي متالصقة دون فراغات كبيرة بينه���ا وتظهر بها الممرات الضيقة
والمتعرجة وهذه القرى أنشئت إما في مواقع مرتفعة أو عند سفوح الجبال
وتظه���ر القرى من بعد وكأنها قلعة حربي���ة وهذا النمط يظهر تأثير النواحي
األمنية على تخطيط النسيج العمراني للمباني( .ش)15

3
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شكل  :16نموذج لمسقط أفقى لعشة ودارة
بسهول إمارة جازان

شكل  :15النسيج العمرانى المتالحم والطرق
المتعرجة

2-4
خصائص تصميم المباني التقليدية بالمناطق المختلفة بإمارة جازان
يتباي���ن تصمي���م المبان���ي التقليدية في إمارة ج���ازان من منطقة إل���ى أخرى نتيجة
لتأثير العوامل البيئية والحضارية وخاصة كل من التضاريس والمناخ ومواد البناء
وبالدراسة تم التوصل إلى ثالثة أنماط من المباني التقليدية كل نوع يرجع لمنطقة
مختلفة حسب التقسيم السابق لتضاريس المنطقة.
أوالً :أنماط المباني التقليدية في منطقة السهول الساحلية
أ— العشة :انتشر هذا النمط من المباني في السهول ،وعلى أطراف األودية وربما
انتق���ل هذا النمط إل���ى المنطقة من قارة إفريقيا من طري���ق التجارة واالتصال
الحض���اري بحك���م الق���رب الجغراف���ي ،وهي مكونة م���ن دور واحد ه���و الغرفة
الرئيس���ية التي تس���تخدم للجلوس واس���تقبال الضيوف والنوم ،باالضافة إلى
مبن���ى المطبخ المبن���ي من حوائط طينية ويطلق عليه اس���م «بناية» ويحتوي
على مجموعة من المواقد المنتشرة في جازان ويطلق عليها اسم «تنور» وتبنى
بعيداً عن العش���ة درءاً للخطر وحظائر المواشي .ويمكن أن تبنى عشة أو أكثر
حس���ب حجم العائلة وإمكاناتها ،ويضيف صاحب البيت عريش���اً مكس���واً من
الجوانب بالنباتات يطلق عليه اسم «صبل» توضع فيه أدوات المطبخ وموقد
صغير لصنع القهوة ،وهناك أيضا عريش مغطى ومكش���وف الجوانب يستخدم
في النهار لتمضية الوقت في شرب القهوة والشاي والمجموعة محاطة بسور
من خفيف األخش���اب والقش ويسمى «مشارج» والمساحة المحصورة داخل
هذا الساتر بما فيه من مبان يطلق عليها اسم «دارة» ،فيقال :هذه دارة فالن.
(ش)16
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•التصميم المعماري :المس���قط األفقي للعش���ة دائري الشكل يراوح قطرها بين
3م – 5م ،الواجه���ة الخارجي���ة تأخ���ذ الش���كل المخروطي يتب���ع القاعدة (،)8
ويكون للعشة مدخالن متعامدان أحدهما ناحية الغرب حيث الرياح المحببة
القادمة من البحر ،واآلخر ناحية الشمال أو الجنوب ،وهو يجعل االستفادة من
مساحة العشة أكبر ،وأفضل من البابين المتقابلين .وال تحتوي العشة على أي
فتحات أخرى( .ش)16
س���تخدم جذوع االش���جار وأغصانها وأوراق
ت
البناء:
ومواد
•الهي���كل اإلنش���ائي
ُ
َ
ويطلى النصف األسفل منها بطبقة من الطين والجص( .ش)17
بعض النباتاتُ ،
•العناص���ر الجمالية والتش���كيل المعماري :اس���تخدام النقوش عل���ى الجدران
م���ن صور الحيوانات والنباتات واألش���كال المحيطة بالبيئ���ة المحيطة ،تعليق
الصح���ون الملون���ة لتضفي البهجة على العش���ة ،كس���اء األرضي���ات بطبقة من
الطين والنقش عليها باأليدي لنوع من أنواع التشكيل( .ش)18،19
•التحك���م البيئ���ي (الظروف البيئية) :العش���ة م���ن أكثر المبان���ي مالءمة لبيئة
سهول تهامة وذلك لألسباب التالية:
—1اس���تخدام الج���دران من ج���ذوع األش���جار والطي���ن المأخوذة م���ن البيئة
الطبيعية ،فهي ال تتأثر بحرارة الجو بالمنطقة.
—2ارتفاع سقف العشة يجعل اإلنسان داخلها يشعر بالراحة الحرارية إذ يرتفع
الهواء الساخن إلى أعلى ويحل الهواء البارد محله.
—3وج���ود مدخلين متعامدي���ن أحدهما ناحية الغرب حي���ث الرياح المحببة
القادم���ة من البحر واآلخر ناحية الش���مال أو الجنوب ،ليس���اعد مس���اعدة
كبيرة في توزيع الهواء داخل العش���ة بشكل أفضل وسحب الهواء للخارج
فيسهل عملية التهوية للمبنى.
ب—العريشة :مكونة من دور واحد ،وهي الغرفة الرئيسية التي تستخدم للجلوس
واستقبال الضيوف والنوم ،كما في العشة ،واالختالف الوحيد هو أن مسقطها
األفقي مستطيل وهذا النوع كان نادر الشيوع( .ش)20،21
أم���ا عن العم���ر الزمني لهذه األنواع من البيوت العش���ش فإنه نظراً إلى طبيعة
م���ادة البناء التي تبنى منها فإن عمرها االفتراض���ي قصير جداً ال يتجاوز ثالثة
أو أربع���ة عق���ود ،بعكس المبان���ي التقليدية في بقية مناط���ق المملكة األخرى
تعمر المباني التقليدية فيها كثيرا وذلك الستخدام مواد مقاومة
(ش ،)22التي َّ
لظروف البيئة ،فطبيعة مادة بناء العش���ة جعلها تكاد تختفي من طول منطقة
11
جازان وعرضها في الوقت الحاضر فقد اتجه الناس إلى البيوت الحديثة.

شكل  :21،20العريشة وهى احدى المساكن
التقليدية بمنطقة جازان ومسقطه األفقى
مستطيل
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شكل  :16نموذج ألحدى العشش بإمارة جازان

شكل  :22مجموعة من المبانى السكنية
التقليدية (العشش) بمنطقة السهول الساحلية
بإمارة جازان

شكل  :19،18استخدام النقوش وتعليق الصحون
الملونة كعمل تشكلي داخل العشة

شكل  :23استخدام الجص فى التشكيل
الجمالي داخل المنزل
شكل  :24استخدام األشرطة الكتابية للتشكيل
الجمالي فى المداخل الرئيسية للمنازل

ج— البيت الفرس���اني :هذا النمط منتشر في المناطق الساحلية كمدينة جازان
والجزر وخصوصاً جزيرة فرسان ،في فترات سابقة :إذ سكن الجزيرة مجموعة
م���ن األثري���اء الذي���ن قادتهم التج���ارة إلى تس���ويق اللؤل���ؤ في بلدان الش���رق
وخصوص���ا في الهند فأثّرت الفنون الش���رقية والنقوش الموجودة في فكرهم
المعم���اري فانعكس ذلك على عدد من منازل األثرياء في الجزيرة مثل بيت
الرفاعي.
•التصميم المعماري :المس���قط األفقي للبوابة الرئيسية على شكل مستطيل
نصفه���ا العلوي مل���يء بالزخارف الجصية ويتوس���طها المدخل على ش���كل
قوس يؤدي إلى ممر صغير يصل إلى فناء مكشوف ومنه إلى مجلس يحيط
به ممر متصل بالفناء ،واستغل الركن الجنوبي الشرقي دورات مياه ،وعند
الضلع الغربي توجد غرفة صغيرة للتخزين)24( .
•الهيكل اإلنش���ائي ومواد البناء :مادة البناء المس���تخدمة في هذه المباني
هي خليط من الحجر المهذب بني على شكل ممداميك ويستخدم الخشب
مادة بناء وتحديدا في التس���قيف وتكس���ى األرضي���ات والجدران الداخلية
بالجص وكذلك الحوائط الخارجية.
•العناص���ر الجمالية والتش���كيل المعماري :اس���تخدام النق���وش والزخارف
الجصية الهندس���ية على ش���كل أفاريز وأشرطة لتكس���و الجدران الخارجية
والداخلي���ة وف���ي بعض األحيان تكون على هيئة اش���رطة بكتابات من آيات

 —11آثار منطقة جازان ،سلسلة آثار المملكة العربية
السعوية ،الراشد ،سعد بن عبد العزيز :وزارة المعارف-
وكالة اآلثار والمتاحف  2003ص 99
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قرآنية أعلى المداخل وأعلى وجهات المجالس ،واستخدام النقوش واآليات
القرآنية المنقوش���ة على الخش���ب لتجميل الوجهات الداخلية والخارجية،
مع مراعاة استخدام األنماط المختلفة من العقود لتعلو المداخل والنوافذ
وتغطيتها بالزجاج الملون مما يزيد من جمالها( .ش)23،24
• التحكم البيئي (الظروف البيئية):
—1اس���تخدام الفتح���ات الخارجي���ة الصغيرة يقل���ل االنتقال الح���راري من
الخارج للداخل
 —2ارتفاع س���قف المبنى يجعل اإلنس���ان داخلها يشعر بالراحة الحرارية إذ
يرتفع الهواء الساخن ألعلى ويحل الهواء البارد محله
 —3استخدام الحوائط السميكة يقلل االنتقال الحراري من الخارج للداخل
ثانياً :انماط المباني في منطقة وديان تهامة
أ— العشة والعريشة (تناولهما البند السابق)
ب—المبان���ي التقليدي���ة الحجرية :بني عدد من المباني أب���ان الحكم العثماني
وحك���م األدارس���ة في ه���ذه المنطقة ،تحم���ل الطاب���ع التركي وطاب���ع مباني
المغ���رب العربي حيث كان الموطن األساس���ى لألدارس���ة ،12وهي مكونة من
طاب���ق واح���د ويختلف عن البي���ت الحجري في المناط���ق الجبلية إذ تؤدي
البيئ���ة الطبوغرافية والمناخية الباردة جدا في المناطق الجبلية دوراً كبيراً
ف���ي بناء البي���ت الحجري الجبلي ،بينم���ا تؤدي الحال���ة االقتصادية الجيدة
للش���خص دوراً ف���ي بناء بيته الحجري في تهامة ج���ازان ،مع توظيف المواد
التي يبنى بها المنزل بشكل يتواءم مع المناخ الحار الذي يغلب على تهامة
جازان فنشاهد البيت الحجرى وبيت العشة جنباً إلى جنب.
•التصمي���م المعماري :المس���قط األفق���ي للبيت يبن���ى من غرفتي���ن :غرفة كبيرة
وفس���يحة وتكون مخصصة الس���تقبال الضيوف ويطلق عليها اسم :غرفة ،للتمييز
بينه���ا وبي���ن الغرف���ة األخرى وه���ي صغي���رة الحجم ويطلق عليها اس���م :وس���طة،
وتس���تخدم للنوم .يح���اط البيت بمالحقه جميعاً إما بس���ور يبنى م���ن مادة بناء
المنزل بالحجر واألجر ،وإما يحاط بس���ياج نباتي يطلق عليه اس���م «س���جف» وقد
تضاف إليه األش���واك لتوفي���ر نوع من الحماية ويطلق عليه في هذه الحالة اس���م
«زرب» ،والنوافذ على هيئة عقود (العقد المخموس).
•الهي���كل اإلنش���ائي وم���واد البناء :م���ادة البناء المس���تخدمة في ه���ذه المباني
ه���ي خليط من الحج���ر البركاني الذي يجلب من الجب���ال البركانية ،باإلضافة إلى
استخدام طوب األجر المحروق األحمر المنتظم ويطلق عليه محليا اسم «القهر»
ويستخدم الخشب مادة بناء وتحديداً في التسقيف وتكسى األرضيات والجدران
الداخلية بالجص أما الحوائط الخارجية فتكس���ى حسب إمكانات صاحب المنزل
إما بالجص أو الطين( 13 .ش)25
•العناصر الجمالية و التش���كيل المعمارى :اس���تخدام الجص في تكس���ية الحوائط
واس���تخدام زخارف هندس���ية تتمثل في الدوائ���ر والعناصر النباتي���ة المختلفة،
وكانت الزخارف تنطلق من منتصف الجدران الداخلية إلى أعلى ،وقد ُيكتفى في
بعض األحيان بوضع الزخارف في األجزاء العلوية القريبة من السقف ،وقد ُيطلى
الجص بالنورة المضاف إليها ألوان زرقاء خفيفة تعطي لوناً س���ماوياً متمازجا مع
ستخدم الدهانات واأللوان األخرى( .ش)26
اللون األبيض ،وفي بعض األحيان ُت
َ
• التحكم البيئي (الظروف البيئية):
—1اس���تخدام الفتح���ات الخارجية الصغي���رة يقلل االنتقال الح���راري من الخارج
للداخل.
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—2ارتفاع الس���قف المبني يجعل اإلنس���ان في الداخل يشعر بالراحة الحرارية إذ
يرتفع الهواء الساخن إلى أعلى وحلول الهواء البارد محله
 —3استخدام الحوائط السميكة يقلل االنتقال الحراري من الخارج للداخل.

شكل :25مواد البناء المستخدمة من الجبال
البركانية وطوب األجر المحروق

شكل  :27جموعة من بيوت المفتول بجبال
الفيفا إلى جانبها بيت المربوعة

شكل  :26استخدام الزخارف النباتية كعنصر
تشكلى فى المبانى بنطقة الصبية

 —12ال شيخ ،عبد الرحمن بن حسن  ،التراث العمرانى
في المملكة العربية السعودية بين األصالة والمعاصرة ط، 2
الرياض :وزارة الشئون البلدية والقروية 2010م

 —14آثار منطقة جازان ،سلسلة آثار المملكة العربية
السعوية ،الراشد ،سعد بن عبد العزيز :وزارة المعارف-
وكالة اآلثار والمتاحف 2003

 -—13آثار منطقة جازان ،سلسلة آثار المملكة العربية
السعوية ،الراشد ،سعد بن عبد العزيز :وزارة المعارف-
وكالة اآلثار والمتاحف 2003م

 —15الراشد ،سعد بن عبد العزيز ،أثار منطقة جازان
 ،سلسلة أثار المملكة العربية السعوية،الرياض :وزارة
المعارف-وكالة األثار والمتاحف 2003م

ثالثا  :أنماط المباني في منطقة تهامة الجبلية (المرتفعات)
المبان���ي الحجرية الجبلي���ة :تتميز المباني الواقع����ة على الجبال باتخاذه����ا االتـــــجاه
الرأسي فهي مكونة من ثالثة إلى أربعة أدوار وقد تزيد ،وتختلف المبانى التقليدية في
المرتفعات من حيث شكلها ومظهرها الخارجي وتفاصيلها المعمارية وهي ذات طابع
فريد من نوعه ،ويالحظ على المباني التقليدية الجبلية أنها بنيت على أسس جغرافية
وهندس����ة غاية في الدقة لتلبي حاجات الماضي من توافر األمن والدفاع والحماية من
الظروف البيئية.
14
أما أنماط المبانى في المنطقة الجبلية فتنقسم إلى ثالثة أنواع:
—1المفتول :ويكون في الغالب دائري الش����كل وش����بيهاً باألب����راج ويقام على صخرة
عالية حتى يسهل الدفاع عنه واالحتماء به من األعداء (ش)27
—2القرية :وهي مجموعة من البيوت المتصلة بالبيت المفتول على قصبته األساسية
بش����كل دائري ،أو مربعات ملتصقة بقصبة البيت ،بحيث تكون الواجهة واحدة،
والمدخل واحد .ويس����تخدم هذا النوع من المس����اكن لألسر الكبيرة والميسورة
الحال( .ش)27
—3المربوع����ة :وهي بيوت مربعة أو مس����تطيلة ،وهي قليلة في الماضي جدا وتتميز
هذه البيوت بالتالي :اإلحكام والحرص على قوتها ومتانتها ،وقلة النوافذ ما عدا
الض����روري منها لإلنارة والتهوية وتكون صغي����رة ومرتفعة وفي وضع ال يرى منها
من في الداخل ،لذلك يالحظ أن األدوار السفلية من البيوت ال تحتوي على نوافذ
للض����رورات األمنية ،تكون مواقع البيوت مخت����ارة بعناية فائقة بحيث تكون في
أماكن مش����رفة على ما حولها وأن تكون في أماكن يصعب الوصول إليها لتسهيل
حمايتها من األعداء.
•التصمي����م المعم����اري :تصميم المباني الحجرية يتميز بالحركة الرأس����ية بين فراغاته
المختلفة وتتكون هذه المباني من ثالثة أو أربعة أدوار وقد تزيد ،فالسكان ينتقلون
بي����ن عناصر المنزل الموزعة على أدوار المبنى من خالل الدرج ،والغرف في األدوار
غالب����ا ما تفتح أبوابها مباش����رة على الدرج .المباني الحجري����ة في المرتفعات يعتمد
فيخصص كل دور لوظيفة معينة كاألتي:
تصميم فراغاتها على حس����ب عدد األدوار
َّ
ال����دور األرض����ي :يوجد ب����ه المدخل الرئيس����ي للمبن����ى وأحيانا مدخل آخر للماش����ية
ويؤدي المدخل الرئيس����ي إلى ال����درج ،كذلك يحتوي الدور األرضي على مكان إليواء
المواش����ي ومخ����ازن الحب����وب .ال����دور األول :إذا كان دائ����رة كاملة فإنه ف����ي الغالب
المجلس الرئيسي إذا كانت األسرة كبيرة واستقبال الضيوف وربما يخصص جزء منه
لتخزين الغالل الزراعية ،ويؤخذ منه جزء يمرون من خالله إلى األدوار التي تليه في
ال،
االرتفاع والنزول .الدور الثاني :وهو نصف المبنى – أي نصف الدائرة أو يزيد قلي ً
فإنهم يس����تقطعون منه نحو الثلث ليكون مطبخا ،ويس����مونه «سطحة» ،وأما الثلثان
الباقيان فيستعملونهما غرفة للجلوس واألكل والمنام ،وهو مع هذا يعد غرفة النوم
أسرة أو أربعة .الدور الثالث :يكون
الخصوصية ويسمى «مشراحا» وهو يتسع لثالثة ّ
على نحو ربع مساحة البيت ويسمونه «مشراحا» وإذا كان فى البيت الكبير يسمى
«غرابة» وهو يس����تعمل لخزن األشياء المهمة ومنها السالح واألثاث الثمين الذى ال
يس����تعمل إال نادرا ،ويكون بجوار هذا المش����راح مكان لالستحمام والغسيل ويسمى
«مسربا» ( 15ش)28،29
ويالح����ظ وجود بعض االختالف البس����يط ف����ي تصميم المباني الحجري����ة من موقع إلى
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النتائج والتوصيات
.5
من النتائج التي توصل إليها البحث األس���س التي يمكن اتباعها لتصنيف وهيكلة
المباني التراثية بمدينة جازان بجنوب المملكة العربية السعودية.

آخر ،من حيث حجم المنزل وزيادة مس����احته وارتفاعه كما أن أسماء الفراغات داخل
المبن����ى قد تختلف .فيالحظ مث��ل�ا وجود غرفة خاصة برب العائل����ة وأعلى المبنى في
ال����دور الثالث أو الرابع ،باإلضافة إلى الفراغ المفتوح المخصص للمراقبة على الس����طح
ووجود الفتحات الصغيرة التي تس����تغل للرمي في أوقات الحروب ( 16التراث العمراني
فى المملكة بين األصالة والمعاصرة )178
•الهيكل اإلنشائي ومواد البناء :مادة البناء المستخدمة في هذه المباني هي األحجار
المتوافرة في الجبال ويس����تخدم الخش����ب مادة بناء وتحديدا فى التسقيف ،ويطلى
الداخل بطبقة من الطين أو الجص ويتم أسلوب البناء وفقا للخطوات التالية:
أ—بعد اختيار الموقع وتهيئته وتوفير مواد البناء من أحجار وأخش����اب ،يتم تحديد
مس����احة المبن����ى وإبع����اده وع����دد غرفه وأدواره وش����كله ه����ل س����يكون رباعيا أم
اس����طوانيا .ويتم حفر األساس����ات بعمق 1.5م وتقام األساس����ات إلى سطح األرض
باستخدام أحجار يختارون منها أكبر ما يمكن.
ب—إح����كام البن����اء والحرص على قوت����ه ومتانته بحيث يبنى الج����دار بأحجار كبيرة
تتشابك في بنائها ويسمى النوع من التشبيك فى البناء الجبلي «رسما» ويكون
الجدار س����ميكا بعرض ذراعين أو أكثر في الدور الس����فلي ويأخذ س����مك الجدار
في التناقص المتناسق كلما زاد عدد األدوار 17ومن ثم تتم تعبئة الفراغات بين
األحج����ار برقائق من الصخور الصغيرة حتى س����د جميع الفراغ����ات منعاً لدخول
الهواء من طريق هذا الجدار.
ج—غالبا ما تكون فتحات المس����اكن صغيرة وه����ذا عائد إلى أغراض دفاعية أحيانا.
(ش)30
د—يغطَّى السقف بمربعات خشبية تسمى «العسلة» وكذلك القصب ويسمى محلياً
«الج����راع» ثم يغطى م����ن الخارج بطبقة من الطين ويليس بم����ادة الجير للحماية
من تسرب األمطار.
•العناصر الجمالية والتش����كيل المعماري :يس����تخدم نوع من الحجر األبيض متعارف
عليه محلياً بحجر المرو ،وهو عبارة عن براويز للنوافذ من الخارج كنوع من الزخرفة.
طالء المباني من الداخل بطبقة من الجص أو الطين ووجود بعض الزخارف واأللوان
التي تظهر البناء من الداخل بشكل جميل يعد مجهودا فرديا من ربة البيت.
•التحكم البيئي (الظروف البيئية):
 -1استخدام الفتحات الخارجية الصغيرة يقلل االنتقال الحراري من الخارج للداخل
 -2ارتفاع الس����قف المبني يجعل اإلنس����ان في الداخل يشعر بالراحة الحرارية إذ يرتفع
الهواء الساخن إلى أعلى ويحل الهواء البارد محله
 -3اس����تخدام الخام����ات البيئي����ة المتواف����رة بالمنطق����ة والحوائط الس����ميكة يقلل من
االنتقال الحراري من الخارج للداخل
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شكل  :28المساقط األفقية للمباني الحجرية
بجبال الفيفا

شكل  :31الواجهة الخارجية توضح استخدام
الحجر األبيض كبروز لنوافذ كحلية وأيضا
لحماية المباني من األمطار

— الوص���ول لتصنيف النس���يج العمران���ي بإمارة ج���ازان ووضع هيكل���ة له وربطه
بالبيئ���ات المناخية المختلف���ة وتنوع التضاريس بمدينة جازان وهي تنقس���م
كاآلتي( :ش )
أوال :النسيج العمراني المتناثر والطرق المتعرجة في منطقة السهول الساحلية
ثانيا :النسيج العمراني المتناثر والطرق المتعرجة في منطقة الوديان (األودية)
ثالثا :النس���يج العمراني في منطقة تهامة الجبلي���ة (المرتفعات) يتكون نمطان
مختلفان للنسيج العمراني هما:
أ — نمط المبانى المتناثرة بجبال الفيفا
ب — نمط المباني المتالحمة (المتالصقة) في أعالي الجبال

شكل  :29المسقط األفقي للدور األخير باحدى
مباني الحجرية بجبال الفيفا

— الوص���ول لتصنيف تصميم المبانى التراثية المباني بإمارة جازان ووضع هيكلة
له���ا وربطها بالبيئات المناخية المختلفة وتنوع التضاريس بإمارة جازان وهي
تنقسم كاآلتي( :ش )
أوالً :أنماط المباني فى منطقة السهول الساحلية
أ — العشة.
ب — العريشة
ج — البيت الفرسانى
ثانيا :أنماط المباني في منطقة الوديان بتهامة
أ — العشة.
ب — العريشة
ج — البيت التقليدي الحجري
ثالثا  :أنماط المباني في منطقة تهامة الجبلية (المرتفعات)
أ — المفتول.
ب — القرية
ج — المربوعة

شكل  :30الواجهة الخارجية الحدى المباني
الحجرية بجبال الفيفا

— تع���د منطق���ة إمارة ج���ازان من أق���دم المناط���ق بالمملكة التي تبق���ى بها مبانٍ
سكنية تعود للعصر القديم ،وهي ذات تنوع عظيم من التصميمات المعمارية
المختلفة لهذه المبانى ،ولذلك يجب الحفاظ عليها مع اإلش���ارة إلى ضرورة أن
تؤخذ في الحسبان المحافظة على الطابع السكني للمدينة القديمة واستغاللها
سياحيا.

 —16ال شيخ ،عبد الرحمن بن حسن ،التراث العمراني
في المملكة العربية السعودية بين األصالة والمعاصرة ط،2
الرياض :وزارة الشؤون البلدية والقروية 2010م
 -—17آثار منطقة جازان ،سلسلة آثار المملكة العربية
السعوية ،الراشد ،سعد بن عبد العزيز :وزارة المعارف-
وكالة اآلثار والمتاحف 2003م

— تأكي���د أهمية التوثيق للمبان���ي ذات الطابع والقيمة التراثي���ة ،كأهم عمليات
للحفاظ على تراث الحضارة البشرية وأن يبدأ التسجيل بالمباني األكثر تدهوراً
وتعرضاً لالضمحالل والعمل من أجل ترميمها والحفاظ عليها.
— محاول���ة رفع ما بقي من مب���انٍ تراثية لندرتها في إمارة ج���ازان ،ووضع خريطة
ال سياحياً لآلثار في اإلمارة.
سياحية عليها موقع هذه المباني الستخدامها دلي ً
— اس���تغالل هذه المبانى التراثية الموجودة في المنطقة لعمل مش���روع سياحي
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ثقاف���ي بإعادة توظي���ف هذه المباني وتكوين تجمع ثقافي كبير يش���مل مكتبة
ومعرض���اً وورش���اً حرفية تج���ذب الس���ياحة الخارجي���ة والداخلي���ة وتفيد أهل
ال للمنطقة.
المنطقة وتكون مكم ً
— محاول���ة من���ع أي نوع من عملي���ات التجديد والترميم التي يقوم بها الس���كان
القاطن���ون في هذه المس���اكن التراثية دون إش���راف مهندس���ين مختصين من
هيئة اآلثار لعدم تشويه وطمس المعالم األصلية للمباني.

المراجع:

آثار منطقة جازان ،سلسلة آثار المملكة العربية السعوية،
الراشد ،سعد بن عبدالعزيز :وزارة المعارف -وكالة
اآلثار والمتاحف 2003
آل شيخ ،عبد الرحمن بن حسن ،التراث العمراني في
المملكة العربية السعودية بين األصالة والمعاصرة ط2
الرياض :وزارة الشئون البلدية والقروية 2010م
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المحور األول :إحياء وصف معماري لمنشآت مندثرة

مقدمــة:

باإلضافة إل���ى ما تقدمه لنا الوثائق م���ن معلومات وحقائق
تس���اعدنا في كتاب���ة التاريخ وإحياء الدراس���ات التاريخية
فه���ى أيضاً تقدم لنا معلوم���ات وحقائق في مجال األبحاث
األثري���ة .فالوثائق دائماً في خدمة اآلثار والتراث العمراني
لم���ا تحوي���ه من ذخائ���ر وكنوز ممثل���ة في ش���واهد وحقائق
تاريخي���ة وآثاري���ة مهمة عن عمائ���ر دينية ومدني���ة ما زال
منه���ا قائم���اً إل���ى اآلن ،ومنها ما تع���رض جلّه أو كلّ���ه للفناء
واالندثار ،هذه الحقائق هي التي تساعد باحث التراث في
دراس���ة تاري���خ التراث العمراني وما ط���رأ عليه من تغيير أو
تبدي���ل أو ترميم خالل العص���ور التاريخية ،يضاف إلى هذا
م���ا تقدم���ه الوثائق م���ن مصطلح���ات فنية خاص���ة بالعمارة
والبناء وم���واده المختلفة التي اس���تخدمها أرباب الحرف
والصناع���ات من معلم���ي المعمار والن ّحاتي���ن والمرخّمين
والن ّجارين وغيرهم.1

	وفي هذا الس���ياق تقوم هذه الدراس���ة من واقع بعض من الوثائق
التاريخي���ة التي ترجع إلى العصر العثمان���ي خالل النصف الثاني
م���ن ق12ه���ـ18/م عل���ى محوري���ن :األول محاول���ة إحي���اء وص���ف
معماري لمنش���آت مدنية مندث���رة لألمير علي بك الكبير بمدينة
طنطا م���ن أجل بيان الوص���ف التفصيلى المعم���اري الذي كانت
عليه هذه المنش���آت من واقع نص الوثائق مع إعداد رسم تخيلي
للمساقط األفقية والقطاعات الرأسية والواجهات الرئيسية لهذه
المنش���آت ،والمح���ور الثان���ي من الدراس���ة هو إلق���اء الضوء على
عملية كشف ومعاينة ألثر معماري قائم إلى اآلن هو سور مجرى
العي���ون ،من أجل الوقوف على المراحل التنفيذية إلعداد عملية
الكش���ف والمعاين���ة لترميم منش���آة معمارية حيوي���ة خالل هذه
الفترة التاريخية.
	وقد اعتمدت الدراس���ة المنه���ج التاريخي في دراس���ة وثائق لم
تس���بق دراس���تها من قبل دراس���ة تاريخية أثرية فيما تقدمه من
حقائق وش���واهد ال ش���ك في صحتها س���واء من الناحي���ة اآلثارية
أم التاريخي���ة ولم يرد لها ذكر بالتفصيل ف���ي المصادر والمراجع
التاريخية.
ونتناول بالتفصيل الدراسة الوثائقية لكل محور:

 —2وثيقة إنشاء وإثبات ملكية لألمير علي بك الكبير
بدار الوثائق القومية .محكمة الباب العالي سجل رقم 287
صفحة  ،268-267وثيقة رقم ( 260دون تاريخ) – تكملة
الوثيقة في محكمة الباب العالي سجل رقم  277ص 6-3
(دون رقم) بتاريخ  8جمادى اآلخرة 1185هـ.
 —3وثيقة وقف لألمير علي بك الكبير بدار الوثائق
القومية .محكمة الباب العالي سجل رقم  278ص 6-2
وثيقة رقم  1بتاريخ  18ذي القعدة 1185هـ.
 —4عن األمير علي بك الكبير انظر :الجبرتي ،عبد الرحمن
بن حسن (ت 1237هـ) :عجائب اآلثار في التراجم واألخبار.
األنوار المحمدية ،القاهرة 1986 ،جـ ،1ص  ،251-250محمد
رفعت رمضان ،علي بك الكبير ،دار الفكر العربى ،القاهرة،
.1950
 —5عن السيد أحمد البدوى :انظر محمد فهمي عبد
اللطيف :السيد البدوي أو دولة الدراويش في مصر ،ط.1
مطبعة الحرية ،القاهرة.1948 ،

 —١عن أهمية الوثائق في الدراسات األثرية ،انظر عبد
اللطيف إبراهيم :الوثائق في خدمة اآلثار ،مقال ضمن
دراسات في اآلثار اإلسالمية .المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم ،القاهرة 1979 ،ص  .481-389محمد
حمزة إسماعيل حداد .موسوعة العمارة اإلسالمية في
مصر من الفتح العثماني إلى نهاية عصر محمد علي
1265-993هـ1848-1517/م .دار زهراء الشرق ،القاهرة،
 ،1998ص .8-3
3
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بمدينة طنطا:
نتن���اول في ه���ذا المحور من واقع وثيقتين بس���جالت محكمة الب���اب العالي بدار
الوثائق القومية بالقاهرة ،ورد بنصهما وصف معماري لمجمع إنشائي بمدينة طنطا
لألمير علي بك الكبير ،الوثيقة األولى ُحجة «إنشاء وإثبات ملكية» بتاريخ  8جمادى
3
اآلخ���رة 1185هـ ( 2لوحة رق���م  )1والثانية ُحجة وقف بتاريخ  18ذي القعدة 1185هـ
(لوحة رقم  )2ومن واقع الوثيقتين تم إعداد دراسة أثرية ورسم هندسي لمجموعة
من العمائر المدنية التي أنشأها األمير علي بك الكبير سنة 1185هـ1771/م بمدينة
طنطا تجاه مقام السيد أحمد البدوي وبعد إثباته الشرعي إلنشائه هذه المنشآت
وملكيت���ه لها جعلها األمير علي بك الكبير وقفاً للصرف ولخدمة المقام والمس���جد
األحمدي.
وفي عجالة نتناول مكانة األمير على بك الكبير خالل ق 12هـ18/م ومدى اهتمامه
بمدينة طنطا.
تول���ى األمي���ر عل���ي ب���ك الكبير حك���م مصر م���ن س���نة 1173ه���ـ1759/م ،إلى س���نة
1179هـ1765/م ،ثم من س���نة 1181هـ1767/م ،إلى سنة 1186هـ1772/م .وتعد هذه،
السياس���ية
تميزت في أحوالها
ّ
م���ن الحق���ب المهمة في تاريخ مصر العثمانية التي ّ
عما س���بقها من فترات أخرى نتيجة لنجاح س���يطرة العنصر المملوكى على مقاليد
الحك���م واإلدارة ف���ي مصر العثمانية ،حت���ى أصبح عنصراً قوياً يه���دد الباب العالى
– الس���لطان العثماني – في اس���تنبول ،إذ اس���تطاع األمير علي بك أن يستأثر بحكم
مصر من خالل توليه وظيفة مش���يخة البلد س���نة 1173هـ1759/م ثم توليه منصب
قائمقام مصر س���نة 1182هـ1768/م وس���يطرته على زمام الس���لطة حتى وفاته س���نة
1187هـ1773/م .4
كان لألمي���ر عل���ي ب���ك اهتمام واض���ح بمدين���ة طنطا لم���ا تتميز به ه���ذه المدينة
م���ن مكانة عالية لوجود مقام الس���يد أحم���د البدوي فيه���ا ،واعتبارها ملتقى أهل
التص���وف التي يلجأ إليها كثير من المس���لمين ،منهم من يقصده���ا للعبادة والعلم
ومنهم من يقصدها للتجارة وكسب الرزق ،ومن هنا كان اهتمامه في إنشاء مجمع
تجاري يعود بالمنفعة على هذه المدينة دينياً وتجارياً .5
تكون هذا المجمع من عدة عمائر ممثلة في صهريج لس���قي المس���لمين ولش���رب
ّ
المارة ،ومكتب لتعليم أطفال المس���لمين القراءة والكتابة وحفظ القرآن ،وقيسارية
لخدمة التجار بجهتها اليمنى ثالث وكاالت لسكن التجار األولى للمغاربة والثانية
للمحالوية والثالثة لالسكندرانية .وقد انتهى األمير علي بك من إنشاء هذا المجمع
في  8جمادى اآلخرة س���نة 1185هـ بداللة وثيقة اإلنش���اء بتكلفة مالية قدرت – في
نص الوثيقة – بمبلغ  136كيس���اً مصرياً ديوانياً و  10.363نصف فضة ديواني  .6ثم
وقفه على خدمة المس���جد األحمدي بداللة وثيقة الوقف في  18ذي القعدة س���نة
1185هـ.

 —6نصف فضة ديواني :هو نقد مصري قليل الثمن
واختلف سعره باختالف السنوات ويجمع على أنصاف،
ويرجع أصل هذه التسمية إلى العصر المملوكي وعرفها
العثمانيون باسم البارة وتوضع في أكياس تيسيرا إلجراءات
العدد في عمليات البيع والشراء أو عند تحصيل األموال
الحكومية وكانت قيمة الكيس المصرى  25.000نصف فضة.
كما أن األلف قطعة كان يوضع في قراطيس ورقية وعرفت
بعض األنصاف الفضة بلفظ ديواني أي الكاملة .انظر :أحمد
الصاوي :نقود مصر العثمانية .مركز الحضارة العربية.
القاهرة 2001 ،ص .88-84
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لوحة :1وثيقة إنشاء وإثبات ملكية لألمير
علي بك الكبير
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لوحة :2وثيقة وقف لألمير علي بك
الكبير
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أوال ً:
الوص���ف المعم���اري للمجم���ع التج���اري م���ن واق���ع ن���ص وثيق���ة اإلنش���اء
ووثيقة الوقف .7
 —1الواجهة الرئيسية للسبيل (الصهريج) 		.8
 —2المكتب.
					
 —3المزملة .9
 —4القيسارية.
 —5الوكاالت الثالث (المغاربة – المحالوية – االسكندرانية).

—ثالثة عقود مقامة على عمودين بقواعد من الرخام األبيض ،يحجز بين األعمدة
وبعضها ترابزين من الخشب الخرط تعلوه شبابيك الصهريج السفلية.
—خيم���ة من القماش تغطي واجهة المكتب لحماية أطفال المس���لمين من البرد
ووقايتهم من حر الصيف.
ال ويقي األطف���ال من حراره
—رف���رف خش���بي (كابولي) قرب الس���قف ليضيف ظ ً
الشمس ويعمل على تلطيف الجو بالمكتب والسبيل.
 —3المزملة (حجرة الس���بيل) :نصل إلى حجرة التس���بيل – المزملة  -عن طريق
فس���حة مس���تطيلة الش���كل على اليمين واليس���ار منها مدخالن األيم���ن يؤدي إلى
القيس���ارية أم���ا المدخل األيس���ر فيؤدي إلى حجرة التس���بيل المس���تطيلة الش���كل
ويوجد على يسار الداخل شبابيك السبيل الثالثة ،ومناولة كيزان التسبيل لعابرى
السبيل ،وتضم دوالباً (حوضاً لخزن الماء) يصل إليه الماء على أن يمد ثالثة أحواض
المصاصة ولمناولة العطش���ى منه بطاس���ات من النحاس األصف���ر ،وأرضية الحجرة
ُ
مفروشة بالرخام لسهولة التنظيف وإلعطاء الجو الالزم لتبريد الماء.
كما يوجد س���لم هابط وصاعد يقع في نهاية مس���احة مربعة يس���ار حجرة التسبيل.
الس���لم الهاب���ط ي���ؤدى إلى صهريج الم���اء لتنظيفه س���نوياً لكى يمأل بالم���اء الالزم،
بجانبه فوهة البئر عليها خرزة من الحجر يخرج منها الماء ويوضع في حوض يوصل
إلى لوالب ينتقل منها الماء إلى الحوض األكبر أمام ش���بابيك التس���بيل .أما السلم
الصاعد فيؤدى إلى الطابق الثاني الذي يؤدي بدوره إلى فسحة ذات منور بها بابان
أحدهما يؤدي إلى سطح القيسارية واآلخر يؤدي إلى مكتب السبيل.

 —1الواجهة الرئيس���ية للس���بيل (الصهري���ج) :وتتكون من المدخل – ش���بابيك
السبيل – أحواض التسبيل.
أ — المدخل :يتكون من باب مربع يصعد إليه بثالث درجات دائرية ،يغلق على
فتح���ة الباب درفتي باب خش���بي يعلوها عتب ثم عق���د يحصر بينهما نفيس
مغطى بالقاش���اني يعلو ذلك ثالثة أبيات تاريخ  10وش���باك مغشى بحجاب من
الخشب الخرط إلضاءة المدخل (لوحة رقم  ،)3ومجاز ذو عقد ثالثي مدايني
ينته���ي بمقرنص���ات ذات دالي���ات ،ومكس���لتين – جلس���تين – عل���ى جانبي
المدخل يمنة ويسرة.

 —4القيسارية :تقع القيسارية بجوار السبيل والمكتب وتتكون من طابق واحد،
ومدخل القيس���ارية كبير معقود بالحجر الفص النحيت يغلق عليه درفتا باب من
الخش���ب النقي يغلق باألس���كفة والضبة الخش���ب واألعقاب الحديد ،ويعلو الباب
ش���باك كبير مغش���ى بالخش���ب ،ومن الباب ندخل إلى صحن القيسارية من طريق
مج���از ،ويفتح عل���ى الصحن س���تة حوانيت ثالثة بج���وار باب القيس���ارية والثالثة
األخرى تجاه مقام الس���يد أحمد البدوي .ويقع خلف القيس���ارية س���وق هو س���وق
البرس���يم الذي يشتمل على اثنين وستين حانوتا مقسمة إلى قسمين بينهما طريق
يساعد المشترى في التحرك بين هذه الحوانيت .كل حانوت يشتمل على مسطبة
ودرفتي باب خشب نقي سكندري.

 —7انظر وثيقة اإلنشاء صفحة رقم  4من سجل الباب
العالى رقم  277صفحة رقم  3 ،2من سجل الباب العالي
رقم .278

لوحة  :3واجهة مدخل سبيل األمير علي بك
الكبير بمدينة طنطا

 —8صهريج :لم يقتصر إطالق مصطلح صهريج في العصر
العثماني على المساحة المخصصة لخزن المياه ،وإنما
تعداها ليطلق على كل هذه المساحة والتي تعلوه والمعروفة
بالسبيل أو المزملة .انظر .محمود حامد الحسيني :األسبلة
العثمانية بمدينة القاهرة  ،1898-1517مدبولي ،القاهرة،
 1988ص .349

لوحة  :4شباك سبيل األمير علي بك الكبير
بمدينة طنطا

ب — شبابيك السبيل :على يسار المدخل توجد ثالثة شبابيك للتسبيل كل منها
مغط���ى بحجاب من النح���اس األصفر ينتهي بثالثة عقود من أس���فل (لوحة
رقم .)4
الملون يحمل حوضاً
ج — أحواض التسبيل :مقام على كل شباك لوح من الرخام ّ
م���ن حوض ُمصاصه مبن���ي بالخافقي لوضع الماء والتس���بيل لش���رب المارة
وعابري السبيل.
 —2المكت���ب :يعل���و واجهة الس���بيل المكتب الذي يش���رف على الش���ارع الذي
يتك���ون م���ن الداخل من دور قاع���ة وأيوان ويح���وي كتيبات حائطي���ة لحفظ ألواح
الكتابة الخاصة بأطفال المكتب .وتتكون الواجهة من:
3
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 —5الوكاالت الثالث :يوضح الجدول ( )1الوصف المعماري في كل من الوكاالت
الثالث ،وما تتميز به كل وكالة عن األخرى.

 —9مزملة :في العصر العثماني أطلقت كلمة مزملة على
حجرة التسبيل ذاتها وهي الجزء األساسي في السبيل بعدما
كانت تطلق على أواني الفخار التي كان يبرد فيها الماء.
انظر محمود حامد الحسيني :المرجع السابق ،ص .353
يسمى تاريخاً ،يجمع
 —10أبيات تاريخ :وهو نوع من الشعر َّ
فيه الشاعر بين الشعر والحساب فكل حرف عربي في هذا
النوع من الفن كان متعارفاً على إعطائه قيمة رقمية معينة.
ومن سمات العصر العثماني عادة ما كان ينقش تاريخ إنشاء
المنشأة في أبيات شعرية بطريقة حساب الجمل .انظر:
دانيال كريسيليوس :جذور مصر الحديثة .ترجمة عبد
الوهاب بكر ،نهضة الشرق ،القاهرة ،1985 ،ص .411

 —11ملفات هيئة اآلثار المصرية بالعباسية – ملف سبيل
علي بك رقم .215/17

لم يبق من هذا المجمع اإلنشائي الضخم سوى السبيل (الصهريج) أما باقي المنشآت
الملحق���ة ب���ه فق���د اندثرت تمام���اً ،ولم ي���أت لها ذكر ف���ي محاضر لجان حف���ظ اآلثار
العربية ،11أو في ملفات الهيئة العامة لآلثار ،ولم نستطع أن نحدد إلى أي وقت قريب
كانت موجودة ،ولكن يبدو إنها كانت قائمة أثناء وجود علماء الحملة الفرنس���ية في
مصر الذين شاهدوا هذا البناء الضخم التجاري وذلك أثناء رحلتهم إلى غرب الدلتا.12

 —12دي بوايمية  :Du Bois-Aymeرحلة إلى أعماق الدلتا
(وصف مصر المجلد  3المدن واألقاليم المصرية) ترجمة
زهير الشايب ط ،1الخانجي ،القاهرة ،1976 ،ص .103
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عنصر الوقت

الوصف في كل وكالة من الوكاالت الثالث

األولى المغاربة

الثانية المحالوية

الثالثة اإلسكندرانية

الموقع

بالجهة اليمنى من السبيل والمكتب والقيسارية

بجوار القيسارية

بجوار المغاربة

بجوار المحالوية

المدخل

معقود بالحجر الفص النحيت الجديد األحمر منقوش
باآلالت سفله عتبة من الحجر يضم فتحة الباب.

يتشابه فى الوكاالت الثالث

الباب

من الخشب النقي يتكون من درفة أو درفتين ويتوصل الباب
إلى المجاز.

المجاز

مسقف وبه مسطبة أسفلها دواليب من الخشب ومن المجاز
توصل إلى صحن الوكالة

يتشابه فى الوكاالت الثالث

الصحن

مبني بالحجر الفص النحيت ومفروش مع المجاز بالبالط
الكدان ويفتح عليه عدد من الحواصل

يتشابه فى الوكاالت الثالث

الحواصل
(مخازن)

مسقفه ومعقودة بقناطر من الحجر والمون يغلق على كل
حاصل فردة باب خشب.
مستطيلة الشكل تفتح خلف الوكالتين الثانية والثالثة يدخل
إليها من بابين مربعين أحدهما من صحن الوكالة الثانية
واآلخر من صحن الوكالة الثالثة على اليمين منها مصالة وبئر
ماء وحنفية وضوء ومطبخ وعلى اليسار منها حفرتا مرحاض
بجاورهما الباب الذي بالوكالة الثالثة.

خربة

يوجد في أقصى صحن كل وكالة سلم بدرابزين خشب يصعد
منه إلى الدور الثاني.

سلم علوي

درفتان

درفة واحدة

ال
 25حاص ً

ال
 14حاص ً

شكل  :١رسم لواجهة المجمع التجاري الذي
أنشأه علي بك الكبير بالمدينة

درفتان

ال
 26حاص ً

خلف الوكالتين الثانية والثالثة
أيسر الصحن

أيسر الصحن

أيمن الصحن

شكل  :2مسقط افقى للدور األرضي للمجمع
التجاري الذي أنشأه علي بك الكبير بالمدينة

مفروشة أرضيته بالبالط ودرابزين خشب
الدور العلوي

مسقف بالبوص والخشب ومحمول السقف على أعمدة من
الخشب نبق مجوز.
كرسيي راحة فيما بينهما مزيرة
يضم
ّ

يضم الدور العلوي في كل وكالة عددا من الطباق يتكون كل
منها من دور قاعة وإيوان ومسقفة وبصدد كل طبقة شباك
مغشى بالخشب الخرط من أجل اإلضاءة ويغلق عليها باب
خشب.

الطباق
(غرف لسكن
التجار)

مطبخ ومدخنة وبالوعة

 14طبقة منها  7مطلة
على القيسارية

ثانياً:
الرسم الهندسي:
تم إعداد رس���م هندس���ي للمجمع اإلنش���ائي المندث���ر لألمير علي ب���ك الكبير – عدا
الس���بيل – وذل���ك من واقع الوص���ف المعماري ال���وارد بنص الوثيقتين «اإلنش���اء» و
«الوقف» وذلك في ثالثة أشكال:
الش���كل األول :يوض���ح واجهة المجم���ع المكون من الس���بيل والمكتب والقيس���ارية
والوكاالت الثالث (شكل رقم .)1
الش���كل الثاني :مس���قط أفقي للدور األرض���ي للمجمع يبين موقع األفنية الس���ماوية
والس���بيل والحواصل الموجودة في كل من القيس���ارية والوكاالت الثالث وأيضاً يبين
المداخل والساللم الداخلية التي يصعد منها إلى الدور األول ،وما يقع خلف المجمع
من خربة وسوق البرسيم وما يحويه من حوانيت (شكل رقم .)2
الش���كل الثالث :مس���قط أفقي للدور األول – العلوي  -للمجمع يبين مكتب السبيل
والطباق الموجودة في الوكاالت الثالث (شكل رقم .)3
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 29طبقة منها  8مطلة
على القيسارية

-

 29طبقة منها  13مطلة
على القيسارية والطريق
المتوصل إلى سوق البرسيم

جدول ( )1مقارنة وصفية من واقع الوثائق
للوكاالت الثالث:

شكل  :2مسقط افقى للدور األول للمجمع
التجاري الذي أنشأه علي بك الكبير بالمدينة

67

3

المح���ور الثان���ى :عملي���ة كش���ف ومعاين���ة لترمي���م منش���أة
معمارية عامة حيوية (سور مجرى العيون):
يلق���ي المح���ور الثان���ي م���ن الدراس���ة الضوء عل���ى عملية كش���ف ومعاين���ة لترميم
الس���واقي السلطانية 13بمصر القديمة 14وس���ور مجرى العيون 15لوحة رقم ( )5خالل
فت���رة النصف الثاني من ق12هـ18/م وذلك من خالل ما تقدمه وثيقة كش���ف على
الس���واقي ،مدون���ة بأحد س���جالت الدي���وان العالي بتاري���خ  4ذي القع���دة 1186هـ
ومحفوظ���ة ب���دار الوثائق القومي���ة بالقاهرة( 16لوحة رقم )6وفي ه���ذا نتناول أهمية
عملية الكشف والمعاينة والخطوات التنفيذية لها.
أوال ً:
أهمية عملية الكشف والمعاينة:
يعد من أجمل
—التعرف على عملية كش���ف وترميم لس���ور مجرى العيون الذي ّ
آثار القاهرة المعمارية اإلسالمية ومن المنشآت المائية الحيوية المهمة خالل
ق12هـ18/م.
—بيان األسباب الحيوية لصدور األمر بالكشف على السواقي والمجرى السلطاني
وه���ي انقط���اع المياه ع���ن القلعة وس���كانها نتيجة لتخرب بع���ض المواضع في
السواقي والمجرى.
—تحديد هيئة الكشف الممثلة في نخبة من كبار موظفي الديوان العالي منهم
كبير المهندسين «معماري باشا» وخمسة مهندسين من ذوي الخبرة لتنفيذ
عملي���ة الكش���ف واإلخطار بما أس���فر عنه من نتائج تمثلت ف���ي أن العديد من
المواض���ع – المحالت – بالس���واقي والمجرى الس���لطاني محتاج���ة إلى ترميم
وإصالح نتيجة لسقوط حجارته أو ألنها آيلة إلى السقوط أو نتيجة لنشع المياه.
—تحدي���د كل موض���ع محتاج إل���ى ترميم وتنظيف ب���ذراع العم���ل المعتاد ،17مع
حس���اب التكلفة النقدية للذراع الواحد والتكلفة اإلجمالية لمصاريف العمارة
مقدرة باألكياس المصرية الديوانية وكسور أنصاف الفضة الديوانية.
—أن ه���ذا الكش���ف أو المعاين���ة يمك���ن أن نطلق علي���ه في لغة العص���ر الحديث
عبارة «مقايس���ة مترية تثمينية» مع االختالف .ألن مقايس���ة البناء ترفق معها
الرس���ومات الهندس���ية قب���ل تقدير النفق���ات المطلوب���ة للعمارة أم���ا المعاينة
المذكورة من نص الوثيقة فلم ترفق فيها رسومات ألنها تمت اجتهاداً من قبل
المهندسين ذوي الخبرة وهذا ما درج عليه السلف في تلك الفترة.

لوحة  :6وثيقة كشف على السواقي والمجري
السلطاني بمصر القديمة

 —13السواقي السلطانية :الساقية هي آلة لرفع الماء،
والسواقي السلطانية كانت تخدم الحكام ورجال الدولة
ذات ملكية عامة وليست ملكاً لحاكم معين أو ورثته .وعن
وصف السواقي انظر أولياجلى :سياحتنامه مصر .ترجمة
محمد علي عوني .تحقيق عبد الوهاب عزام وأحمد السعيد
سليمان :دار الكتب والوثائق القومية ،القاهرة،2005 ،
ص  158سامي محمد نوار :المنشآت المائية بمصر منذ
الفتح اإلسالمى وحتى نهاية العصر المملوكي ،دراسة أثرية
معمارية ،دار الوفاء اإلسكندرية ،1999 ،ص .72
—14مصر القديمة :كانت في العصر العثماني ميناء نهرياً
مهماً على ساحل النيل واهتم والة الدولة العثمانية بها
وشهدت نشاطاً عمرانياً في ذلك العصر ،انظر خالد عزب:
الفسطاط النشأة االزدهار واالنحسار ،دار اآلفاق العربية،
القاهرة ،1998 ،ص .93-91
 —15مجرى العيون أو ساقية المجرى :هي قناطر تنقل
المياه إلى القلعة ومسجلة باآلثار برقم  .87أنظر عاصم
محمد رزق :أطلس العمارة اإلسالمية والقبطية بالقاهرة.
مكتبة مدبولي .القاهرة 2004 ،ج 1ص  .890مديحة رشاد
حسني :قناطر المياه في مصر من العصر الطولوني إلى عصر
محمد علي باشا ،دراسة أثرية حضارية ،رسالة ماجستير
جامعة القاهرة ،كلية اآلثار.2004 ،
 —16وثيقة كشف على السواقي والمجراة السلطاني التي
توصل المياه إلى القلعة ،الديوان العالي سجل رقم  2وثيقة
رقم  ،147ص  121-120بتاريخ  4ذي القعدة  1181بدار
الوثائق القومية.
 —17ذراع العمل :تعادل الذراع الهاشمية ومتوسط طوله
( 66.5سم) .وكان ابتداء استخدام الذراع لقياس األراضي
في العصر األموي وعرف بالذراع الزيادي وفي العصر
العباسي استخدم الذراع الهاشمي .انظر فالترهنتس:
المكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادلها في النظام المتري.
ترجمة كامل العسيلى ،عمان ،1970 ،ص .89

لوحة  :5لقطة لسور مجرى العيون بمنطقة مصر
القديمة – مدينة القاهرة
رصد و تصوير الباحثة يناير 2013
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ثانياً:
عرض للخطوات التنفيذية لعملية الكشف .
—تحديد الموقع الذي س���وف تجري فيه عملية الكش���ف ،وهو الموقع الذي بدأ
م���ن الس���واقي الس���لطانية بمصر القديمة وأنته���ى عند زاوية ازدم���ر الدويدار
بالقرافة الصغرى.19
—تحديد المواقع التي تحتاج إلى الترميم.
ويوضح جدول رقم ( )2كل موضع ورد بنص الوثيقة في كل من السواقي والمجرى
الس���لطاني يحتاج إلى ترميم مع بيان قياس���ه بذراع العمل المعتاد موضحاً إجمالي
عدد األذرع.

—تحدي���د المواض���ع الت���ي تحتاج إل���ى تنظيف ف���ي كل من الس���واقي والمجرى
السلطاني مقدرة بذراع العمل موضحاً إجمالي عدد األذرع.

18

مسلسل
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

جدول ( )3بيان إجمالي مقايسة إجمالي
التنظيف (السواقي – المجرى السلطاني)
بذراع العمل

جدول رقم ( )2بيان مواضع الترميم وأبعادها
بذراع العمل كما ورد بوثيقة الكشف على
السواقي

موقع الكشف

الموضع الذي يحتاج إلى الترميم

المقياس بذراع العمل

السواقي
السواقي
السواقي
السواقي
السواقي

مرمة بناء صواري السواقي المالح
مرمة بناء حائط شونة
مرمة بناء السواقي في العلو
مرمة بناء محل آخر بالسواقي في القصر

 144مكسرة في بعضها طوال وعرضا وعمقا
 360مكسرة في بعضها طوال وعرضا وعمقا
54
59
12

السواقي
السواقي
السواقي
السواقي
السواقي
المجراة
المجراة
المجراة
المجراة
المجراة
المجراة
المجراة
المجراة
المجراة
المجراة
المجراة
المجراة
المجراة
المجراة
المجراة
المجراة
المجراة
المجراة
المجراة
المجراة
المجراة
المجراة
المجراة
المجراة
المجراة
المجراة

مرمة بناء في جوف الساقية
مرمة بناء في مخزن التبن سفل طريق السواقي
مرمة بناء في محل اخر بمخزن
مرمة بناء بحائط شونة التبن
مرمة بناء حائط بطريق المياه بالسواقي
مرمة بناء في جهة أخرى بطريق المياه بالسواقي
مرمة بناء في القنطرة الثالثة عشرة
مرمة بناء في الجهة الثانية من القنطرة السابقة
مرمة بناء بجوار المرمة المذكورة (السابقة)
بناء سد نصف قنطرتين
بناء سفله بجوار ذلك (ما سبق)
مرمة بناء في قنطرة من قناطر المجراة
مرمة بناء بجوار المرمة السابقة
مرمة بناء سد نصف قنطرة
مرمة بناء بجوار القنطرة السابقة
بناء سفلة
مرمة بناء بجوار السفلة السابقة
مرمة بناء بجوار المرمة السابقة
مرمة بناء
مرمة بناء في ثالثة محالت
بناء سد نصف قنطرة
مرمة بناء بجوار بناء السد
مرمة بناء بجوار المرمة السابقة
بناء سد نصف قنطرة
مرمة بناء بجوار السد السابق
مرمة بناء بجوار المرمة السابقة في أربعة محالت
مرمات بناء في تسعة محالت
20
مرمة بناء بالمجراة تجاه سبيل الوسية
مرمة بناء بالمجراة تجاه زاوية السادة المالكية
مرمة بناء حائط بالمجراة بجوار زاوية أزدمر
مرمة بناء بجوار المرمة السابقة

139
45
50
40
30
20
21
20
1352
375
100
35
676
50
980
55
80
30
60
480
30
20
624
50
102
205
200
100
370
50
120

مرمة بناء بالمجراة بظاهر زاوية أزدمر
ما تحتاج إليه المجراة من بناء بالخافقي في محل جريان المياه
 37المجراة
بناء مرمات متفرقة في جهتي المجراة من بدايتها إلى نهايتها
 38المجراة
إجمالي المرمات بالسواقي والمجراة
3

3000
1000
21
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الموضع

المقياس بذراع العمل

تنظيف طريق الماء العذب

60

تنظيف أرض السواقي المالح

200

نزح وتنظيف فسقية الماء مع طريق الماء بالمجراة

500

اإلجمالى

760

حس���اب التكلفة النقدية بأنصاف الفضة لكل ذراع ف���ي عمارات الميري (المباني
الحكومية) س���واء كانت هذه التكلفة للعم���ارة والبناء أو للتنظيف .فجاءت تكلفة
ال���ذراع الذي يس���تغرق ،مصرف عمارت���ه في ثمن المون واألجر تق���در بـ  45نصف
فضة ،وتكلفة الذراع الذي يستغرق مصرفه في التنظيف تقدر بـ  25نصف فضة.
تحديد مصاريف البناء والتنظيف وأجرة الكشاف بأنصاف الفضة وما يعادلها من
األكياس المصرية قيمة كل كيس  25ألف نصف فضة ،كما في الجدول رقم (:)4
جدول رقم ( )4بيان تكلفة مصاريف البناء
والتنظيف وأجرة الكشاف بأنصاف الفضة

 —18انظر وثيقة الكشف على السواقي الصفحة رقم 120
و 121من سجل الديوان العالي رقم (.)2
 —19زاوية ازدمر الدويدار :جزء من منشآت األمير ازدمر
من علي باي األشرفي الذي تولى سنة 907هـ الدواداريه
الكبرى .وتقع هذه الزاوية بالجبهة الشرقية لسور مجرى
العيون بالقرب من منطقة السيدة عائشة .انظر حسين
مصطفى حسين رمضان :منشآة األمير ازدمر من علي باي.
مقال في مجلة كلية اآلثار .جامعة القاهرة ،ع ،1991 ،5ص
.179-151
 —20سبيل الوسية ،يقع خلف عقد من عقود مجرى العيون
الذي يحمل اسم الملك األشرف أبو النصر قايتباي (-872
901هـ) الذي شارك في إصالحات القناطر :انظر سعاد ماهر،
مجرى مياه فم الخليج .مقال في المجلة التاريخية ،مج ،7
 ،1958ص .139
 —21جملة المرمات وفق ما ورد ذكره في نص الوثيقة
 11.148ذراعاً مربعة وهذه تساوي  4929.92.23متراً مربعا
بحساب إن ذراع العمل المصرية تعادل الذراع الهاشمية
 66.5سم ،وبعد المراجعة وحساب األذرع الواردة بنص
الوثيقة والمبينة في الجدول رقم  ،2وجد أن حساب جملتها
من قبل الباحثة  11.138ذراعاً ووجد أن هناك فرقا (عشرة
أذرع) بين حساب إجمالى المرمات من قبل الباحثة
وإجمالى المرمات الوارد ذكرها بنص الوثيقة .وربما يكون
هذا الفارق نتيجة سهو في كتابة مقياس أحد المواضع أو
خطأ في الجمع.

البيان

التكلفة مقدرة بأنصاف الفضة

تكلفة ما يصرف في بناء المرمات

501660

تكلفة ما يصرف في التنظيف

19000

المعتاد صرفه للكشافين

2000

اإلجمالى

522660
يعادلها  20كيساً 22660 ،نصف فضة

نتائج الدراسة:
م���ن خالل الدراس���ة البحثي���ة أوضحت الوثائق إم���كان اكتش���اف ومراجعة وصف
المبان���ي التى تعرضت لالندثار أو الدمار كما فى دراس���ات الحالة التي تم عرضها
من خالل:
—تقدي���م وصف معماري لمجمع إنش���ائي تجاري حيوي يرج���ع إلى ق12هـ18/م
تعرض لالندثار وذلك من واقع الوثائق الخاصة بإنش���ائه ،ومن هذا الوصف تم
إعداد رس���م هندس���ي يبين واجهة المجمع ويوضح المس���قط األفقي لكل من
الدور األرضي واألول ويشير إلى التكلفة النقدية لبنائه في هذه الفترة.
—إلقاء الض���وء على الخطوات التنفيذية التي كانت تتخذها الجهات الرس���مية
خ�ل�ال ق12هـ18/م في عمليات الكش���ف والترميم للمنش���آت العامة الحيوية
وم���ن أج���ل تحديد المواض���ع التي تحت���اج إلى العم���ارة والترمي���م والتنظيف
ومقاس���اتها ب���ذراع العم���ل المعتاد مع حس���اب تكلفتها النقدية س���واء كانت
تكلف���ة بناء أو تنظيف أو ما يصرف للكش���افين القائمين على عملية الكش���ف
مقدره هذه القيمة بأنصاف الفضة الديوانية.
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التوصيات:
—االهتمام القومي والتوعي���ة الوطنية في الحفاظ على الوثائق العربية باعتبارها
أحد المصادر التي يعتمد عليها الباحث في دراس���ة اآلثار والمباني التاريخية
ورصد مراحل تطورها العمراني على مر الفترات التاريخية.
—توجيه اهتمام مراكز البحوث والدراس���ات اآلثاري���ة والحضارية بالمبادرة إلى
نش���ر الوثائق العربية التي تلقي الض���وء على التراث العمراني للمدن التاريخية
وإتاحته���ا للباحثين والمتخصصين ،مع تفعي���ل دور المراكز الثقافية للمواطن
بأهمية مراحل تطور التراث العمراني من منشآت ومواد بناء وحرف وصناعات
في نطاق المنطقة التي يقطنها ،مما يكون له تأثيره اإليجابي على المواطن في
المحافظة على التراث القائم وإعادة إحياء المندثر منه.
—حرص الوزارات والهيئات القائمة على مشروعات ترميم اآلثار ،على االستعانة
بالوثائق التي تحوي الوصف التفصيلي لهذه اآلثار حتى تطابق – بقدر اإلمكان
– بع���د الترمي���م مع تكوينه���ا المعماري ال���وارد في نص الوثائ���ق وظهورها في
الهيئة التي كانت عليها دون تغيير أو تبديل.
—دعم الدراس���ات البينية مث���ل الوثائق واآلث���ار والجغرافي���ا والتاريخ من خالل
تكوين فرق عمل بحثية للحفاظ على بنية و ُهوية التراث العمراني.
—إلق���اء الضوء على أهمية دور المجتم���ع المحلي في الحفاظ على الحرم األثري
من تعدي الزحف العمراني.
—تكوين آلية عمل تسمح للسكان المحليين باالستفادة من العائد السياحي الذي
يرد على المواقع اآلثارية وذلك بالمشاركة الفعالة في العمل األثري والسياحي،
أو من خالل إقامة مش���روعات حرفية ويدوية بمشاركة أهالي المنطقة والعمل
التسويقي لهذه المش���روعات ،أو تقديم خدمات تعليمية واجتماعية لالرتقاء
بالمستوى المعيشي والثقافي.
—التوثيق المس���تمر باس���تخدام وس���ائل التكنولوجية الحديث���ة للمباني األثرية
لحف���ظ الوثائق من الضياع مع االحتفاظ بش���كل ما يخ���ص المباني الحديثة من
مستندات ورسومات إذ أنها تمثل تراث األجيال القادمة.

المصادر والمراجع

أوال ً :الوثائق :بدار الوثائق القومية بالقاهرة:
وثيقة كشف وترميم السواقي والمجرى السلطاني:
الديوان العالي سجل رقم  – 2وثيقة رقم  157صفحة
 121-120بتاريخ  4ذي القعدة 1181هـ.
وثيقة إنشاء وإثبات ملكية لألمير علي بك الكبير:
محكمة الباب العالي سجل رقم  278وثيقة رقم 460
ص  268-267دون تاريخ ،تكملة الوثيقة في محكمة
الباب العالي سجل رقم  277دون رقم ص  6-3بتاريخ 8
جمادى اآلخرة 1185هـ.
وثيقة وقف لألمير علي بك الكبير :محكمة الباب
العالى رقم  278وثيقة رقم  1ص  6-2بتاريخ  17ذي
القعدة 1185هـ.
ثانياً :المصادر العربية المطبوعة:
أولياجلي ،سياحتنامة مصر .ترجمة محمد علي عوني،
تحقيق عبد الوهاب عزام ،وأحمد السعيد سليمان ،دار
الكتب والوثائق القومية.2005 ،
الجبرتي (عبد الرحمن بن حسن بن برهان الدين
الحنفي .ت 1240هـ) عجائب اآلثار في التراجم واألخبار،
 4أجزاء ،مطبعة األنوار المحمدية ،القاهرة.1986 ،
دي بوايميه ( )Du Bois-Aymeرحلة إلى أعماق
الدلتا (وصف مصر المجلد  )3المدن واألقاليم المصرية،
ترجمة زهير الشايب .ط .1الخانجي ،القاهرة1978 ،
ثالثاً :المراجع العربية:

أحمد السيد الصاوي :نقود مصر العثمانية ،مركز
الحضارة العربية ،القاهرة.2001 ،
حسين مصطفى حسين رمضان :منشآة األمير ازدمر
من علي باي ،مقال في مجلة كلية اآلثار ،جامعة القاهرة،
العدد الخامس ،1991 ،ص .252-179
3
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خالد عزب الفسطاط النشأة االزدهار االنحسار ،دار
اآلفاق العربية ،القاهرة.1998 ،
دانيال كويسيليوس ،جذور مصر الحديثة ،ترجمة عبد
الوهاب بكر ،نهضة الشرق ،القاهرة.1985 ،
سامي محمد نوار ،المنشآت المائة بمصر منذ الفتح
اإل سالمي وحتى نهاية العصر المملوكي ،دراسة أثرية
معمارية ،دار الوفاء ،اإلسكندرية.1999 ،
سعاد ماهر ،مجرى مياه فم الخليج ،مقال في المجلة
التاريخية المصرية ،المجلد السابع ،1958 ،ص -134
.151
عبد اللطيف إبراهيم علي :الوثائق في خدمة اآلثار،
مقال في دراسات في اآلثار اإلسالمية المنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم ،القاهرة ،1979 ،ص .481-389
فالترهنتس ،المكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادلها
في النظام المتري ،ترجمة كامل العسيلي ،األردن.1970 ،
محمد حمزة إسماعيل حداد ،موسوعة العمارة
اإلسالمية في مصر من الفتح العثماني إلى نهاية عصر
محمد علي 1264-923هـ1848-1517/م .زهراء الشرق،
القاهرة.1988 ،
محمد رفعت رمضان ،علي بك الكبير ،دار الفكر
العربي ،القاهرة.1951 ،
محمد فهمي عبد اللطيف :السيد البدوي أو دولة
الدراويش في مصر .ط .1مطبعة الحرية القاهرة.1948 ،
محمود حامد الحسيني ،األسبلة العثمانية بمدينة
القاهرة1898-1517 ،م .مدبولي القاهرة.1988 ،
مديحة رشاد حسني محمود ،قناطر المياه في مصر
من العصر الطولوني إلى عصر محمد علي باشا دراسة
أثرية حضارية ،رسالة ماجستير ،جامعة القاهرة ،كلية
اآلداب.2004 ،

3

من روائع مواقع التراث
العمراني بالطائف
"املنشآت املائية”
د .علي بن سعد العصيمي
أستاذ مشارك وعميد كلية الهندسة -
جامعة الطائف
د .ياسر إسماعيل عبد السالم
أستاذ مشارك اآلثار والحضارة اإلسالمية -
جامعة الطائف
د .محمد عبد ربه التونسي
أستاذ مشارك اآلثار والحضارة القديمة -
جامعة الطائف
د .باسم محمد سيد أحمد
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يعكس تن���وع التراث العمراني للطائ���ف بمفرداته المختلفة
مدى ما شاهدته من تحوالت ثقافية واجتماعية عبر تاريخها
الطو ي���ل ،حتى انس���جمت مع الس���ياق الحض���اري والعمراني
والثقاف���ي المحيط بها ،ولعل م���ا تزخر به الطائف من عناصر
الت���راث العمراني المتنوع خير دليل على أهميتها في تاريخ
وتعد العمائ���ر المائية من أهم
الت���راث العمراني بالمملك���ة،
ّ
مفردات التراث العمراني بالطائف.

ونظراً إلى طبيعة تضاريس الطائف وموقعها وارتفاعها عن مس���توى سطح البحر بنحو
1800م تقريب���اً فقد س���اعد ذلك على تس���اقط األمطار بغزارة خاصة في فصل الش���تاء،
األم���ر الذي دفع إلى ضرورة االس���تفادة منها طول أيام الس���نة منذ ما قبل اإلس�ل�ام،
وذلك ببناء الس���دود التي قدرها المؤرخون بنحو س���بعين س���داً ال يزال عشرون منها
ال عن البرك والعيون واآلبار ،التي تشهد جميعها على ازدهار ذلك النمط من
باقياً فض ً
ال على مدى الرواج االقتصادي والزراعي منذ أقدم
العمائ���ر المائية وتطوره وتقيم دلي ً
العصور ،الذي انعكس بوضوح على ازدهار عمرانها وتطوره.
وترمي هذه الدراسة إلى الوقوف على المنشآت المائية المتنوعة الباقية سواء داخل
اإلط���ار الجغرافي لمدينة الطائف أو في األودية المحيطة بها والمؤدية إليها ومحاولة
تضمه م���ن وحدات وعناص���ر معمارية وفنية،
توثيقها ودراس���تها ،والتع���رف على ما ّ
وكذل���ك الوق���وف على طبيع���ة العوامل المؤثرة ف���ي كل نمط معماري منها ،ال س���يما
العوام���ل البيئية واالقتصادية المختلفة .كذلك ترمي الدراس���ة إل���ى محاولة التعرف
على أس���اليب تش���غيل وتعمير بعض النماذج الباقية من تلك المنشآت ،ووضع تصور
حول كيفية تطويرها وتأهيلها واستثمارها في الوقت الحاضر.
	تلع���ب المي���اه دوراً هام���اً ف���ي اقتص���اد المجتمع���ات العمراني���ة
والتجمع���ات الس���كنية س���واء للتنمي���ة الزراعي���ة أو لس���د حاجات
الس���كان م���ن المياه ،مم���ا اقتضى معه ض���رورة االهتم���ام بالحفاظ
على مياه األمطار والس���يول س���واء ببناء السدود والحواجز باألودية
والمواض���ع الت���ي تكثر فيه���ا األمطار أو بحف���ر اآلب���ار والعيون ومد
القنوات لالستفادة منها وقت الجدب ،1ونظراً إلى طبيعة تضاريس
الطائف وموقعها وارتفاعها عن مس���توى س���طح البحر بنحو 1800م
وهو ما س���اعد في تس���اقط األمطار بغزارة خاصة في فصل الش���تاء،
مما دفع إلى ضرورة االس���تفادة منها طول أيام الس���نة منذ ما قبل
اإلسالم وذلك بابتكار طرق وأساليب لتخزينها وتقنين استخدامها،
وت���دل ظاه���رة انتش���ار بن���اء المنش���آت المائية س���واء ف���ي الحجاز
بش���كل عام أو ف���ي منطقة الطائف على وج���ه الخصوص على مدى
االهتم���ام بالزراعة منذ ما قبل اإلس�ل�ام ،كما ت���دل ضخامتها وكبر
حج���م األحجار المس���تخدمة في بنائها على م���دى االهتمام ببنائها
مع توافر العنصر البش���ري المؤهل للتعامل مع مثل هذه المنشآت
في الجزيرة العربية منذ فترات بعيدة ،فيذكر الس���لمي أن الطائف
«ذات مزارع ونخيل وموز وأعناب وس���ائر الفواك���ه بها ،وبها مياه
جارية وأودية تنصب منها».2
	والمقصود بالمنش���آت المائية بالطائف تلك التي لها عالقة بالمياه
واس���تخدامها كالسدود والعيون والبرك والخزانات واآلبار والدبول
والخرزات والقناطر والبازانات.3
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 —4الهيئة العامة للسياحة واآلثار ،التراث العمراني
السعودي تنوع في إطار الوحدة ،صـ.123-122
 —5الهيئة العامة للسياحة واآلثار ،التراث العمراني
السعودي ،صـ .123
 —6ومنهم على سبيل المثال :شكيب أرسالن ،االرتسامات
اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف؛ محمد حسين
هيكل ،في منزل الوحي؛ مجله أطالل ،سدود أثريه في
منطقه الطائف؛ سعد الراشد ،اآلثار اإلسالمية في الجزيرة
العربية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين؛ سامى خماس
الصقار ،سد معاوية في الطائف (دراسة وتعليق)؛ مجيد
خان وعلي المغنم ،سدود أثريه في منطقه الطائف؛ حماد
السالمي ،وادي عرضة وما به من سدود أثرية؛ ناصر بن على
الحارثي ،موسوعة اآلثار اإلسالمية في محافظه الطائف؛
حماد السالمي ،ثراء اآلثار في منطقه الطائف (إطاللة
معاصرة على السدود األثرية والمساجد القديمة والبرك
والحصون والعيون والدروب القديمة).
 —7تتوزع معظم هذه السدود فى أوديه ثمالة وعرضة
وقريقر وصعب وسيسد والسالمة والعرفاء وداماء والغدير
ووادي قرن ووادى المظهر ووادي مريع ووادي المجرة وأم
الجدر والبيضاء والقرة ومسرة وثلبة والرحاب .الحارثي،
مدخل إلى اآلثار اإلسالمية في منطقة الطائف ،صـ.30
 —8غاوبه وآخرون ،الطائف التطور والبنية والمعمار في
مدينة عربية ناهضة ،صـ.58-57
 —9الحارثي ،مدخل إلى اآلثار اإلسالمية في منطقة
الطائف ،جـ ،1صـ  ،30وانظر أيضا :الطائف في مرآه النثر،
صـ.78
 —1لجنه المطبوعات باللجنة العليا للتنشيط السياحي
بالطائف ،الطائف فى مرآه النثر ،صـ .228
—2السالمي ،أسماء جبال تهامة ،صـ .420وانظر أيضا عن
الزراعة في الحجاز :عبد الله محمد ناصر السيف ،الزراعة
فى الحجاز في العصر العباسي ،صـ .206-183
 —3لالستزادة عن أنواع المنشآت المائية ووظائفها
وأسس ضبطها وتشغيلها انظر :عبد الرحمن عبد التواب،
منشآتنا المائية عبر العصور؛ أحمد حسن الشربيني وأحمد
مصطفى ياسين ،هندسة الري والصرف؛ عبد الله األمين
بدر ،هندسة الري والصرف.

 —10هيكل ،في منزل الوحي ،صـ.364
 —11يشكك بعض المستشرقين في فعالية السدود
المنتشرة في األودية المحيطة بالطائف اقتصادياً وأن
االعتماد فى الزراعة كان يقوم أساسا على مياه الفيضانات
(السيول) ومياه اآلبار والينابيع .غاوبه وآخرون ،الطائف
التطور والبنية والمعمار في مدينة عربية ناهضة ،صـ.65
وهذا أمر يحتاج إلى التدقيق وعدم االنجراف وراء آراء
المستشرقين الذين دوماً ما يحاولون التقليل من عظمة
الفنون المعمارية وتقدمها لدى العرب والمسلمين ،حتى
انه لم يحاول أن يسأل نفسه سؤاال ً بديهياً انه إذا كان األمر
كذلك فما هي وظيفة هذه السدود الكثيرة والضخمة؟

أوال ً :السدود:
تع���د الس���دود كنم���ط معماري من المنش���آت المائية الت���ي عرفتها الجزي���رة العربية
ّ
من العصور القديمة والتي اس���تمر أس���لوب بنائها منذ ما قبل اإلس�ل�ام وحتى العصر
اإلس�ل�امي ،لذا فإنه من الطبيعي أن نجد نماذج منه���ا ترجع إلى عصور مبكرة جاءت
عمارتها وعناصرها متوافقة مع البيئة الحجازية وهي تلك التي يمكن مش���اهدتها مع
النماذج التي ترجع للعهود اإلسالمية نظراً لبنائها في بيئة واحدة ولذا كان من الصعب
التع���رف على تاري���خ بناء الكثير منها لقلة ما تضمه من كتابات ونقوش تأسيس���ية أو
تاريخي���ة أو حتى توافر األدلة األثرية والتاريخي���ة على ذلك ،وإذا كانت النماذج التي
وصلت إلينا من هذه الس���دود والتي شملتها عمليات الترميم أو إعادة البناء أو التي
ال تزال ش���واهدها موجودة يمكن حصرها فإن المندثر منها كثير جداً ،والتي منها ما
ذكر في المخطوطات والمصادر التاريخية ،ومنها ما ورد في الش���عر ومنها ما تتواتره
والمعمرين وغير ذلك من المواضع ،ونظراً إلى أهمية
الروايات الش���فهية لكبار الس���ن
َّ
السدود ودورها الكبير في الحياة فقد حظيت باهتمام بالغ لدى المؤرخين والرحالة
على مر التاريخ فجاءت كتاباتهم تضم أسماء الكثير منها ومواضعها وبعض األحداث
التاريخية التي ارتبطت بها.
وقد تطورت عمارة الس���دود منذ صدر اإلس�ل�ام حين كانت السدود تبنى في مضايق
األودية ومس���اقط الس���دود لحجز المياه واالس���تفادة منها في الزراعة والري ولتغذية
ال عن الحد من األثر المدمر للس���يول على
الطبقة الس���طحية لمياه اآلبار الجوفية فض ً
نواح���ي الحي���اة المختلفة ،4وكانت الس���دود تبنى بش���كل عام بأحج���ار غير منتظمة
وبش���كل هرمي بحيث تكون قاعدة الس���د أعرض من قمته مع إقامة واجهة متدرجة
تل���ي حج���ز المياه م���ع تغطية الواجه���ة بطبقة من المالط س���ميكة وقوي���ة .ويتفاوت
حج���م الس���د وارتفاعه وس���مكه وفقا لطبيع���ة المنطقة التي يبنى به���ا وكمية األمطار
المتس���اقطة والتي يحجزها الس���د ،5ولم تكن منطقة الطائف بعيدة عن هذا االهتمام
إذ يكاد يجمع المؤرخون والباحثون 6على انتشار عمارة هذا النمط من العمائر المائية
في أودية وشعاب الطائف 7وكانت مواضعها وأسماؤها معروفه وال يزال بعضها كذلك
عن���د أهل الطائف ،وقد جاء بناؤها اعتماداً على العوامل البيئية والمناخية بالطائف
م���ع الرغب���ة الملحة في االس���تغالل األمثل لمياه األمطار والس���يول الت���ي يكثر نزولها
بالمنطق���ة ،وه���ي من األمور التي كان يهتم بها معظم س���كان الجزيرة العربية للتغلب
عل���ى عدم وجود مج���ا ٍر مائية دائمة مع عدم انتظام هط���ل األمطار ،ولم تكن منطقة
الطائ���ف مختلف���ة كثيراً عن تلك المناطق فاهتم س���كانها منذ ما قبل اإلس�ل�ام وبعده
ببن���اء الس���دود والحواجز المائية ،وقد ح���اول البعض القيام بمحاوله لتأريخ س���دود
الطائ���ف ال س���يما مع ندرة المعلومات التاريخية واألثري���ة المتوافرة عنها وذلك وفقاً
لطريقة البناء والمواد فالسدود القديمة كانت تبنى بحجارة كبيرة وجافة أما السدود
لصق بالمالط.8
الالحقة فكانت تبنى بحجارة صغيره ُت َ
والحقيقة أن وظيفة السد لم تقتصر فقط على تخزينه للمياه واستخدامها في الزراعة
أو استخدامها وقت الحاجة ،والحد من أن تغرق مياه السيول العارمة القرى والمزارع
والبساتين التي تقع في بطون األودية9فقط ،بل ان حجزها يساعد على زيادة منسوب
المي���اه الجوفي���ة ومياه اآلبار والعي���ون القريبة التي يصعب وصول مياه الس���د إليها،
وق���در البعض عدد الس���دود بمنطقة الطائف بنحو س���بعين س���داً 10ال يزال عش���رون
منها باقيا ش���كل( )1وبحاجة ش���ديدة إلى العناية والترميم وإع���ادة التأهيل والصيانة
المس���تمرة ،وهي ت���ؤرخ جميعها لهذا النمط م���ن العمائر المائية وتقي���م الدليل على
م���دى الرواج االقتصادي والزراع���ي منذ أقدم العصور 11وهو م���ا انعكس على ازدهار
عمرانه���ا ،ويعكس براع���ة البناء بالطائ���ف ومعماريه ومحاوالته���م التوصل إلى حلول
وأساليب عملية للتعامل مع مشكلة المياه ال سيما التي توفرها األمطار والسيول.
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شكل( )1رسم توضيحي يبين مواقع مجموعة من
السدود التي ال تزال شواهدها باقية باألودية
المحيطة بالطائف (عن حماد السالمي – ثراء
اآلثار)

 —12لجنه المطبوعات باللجنة العليا للتنشيط السياحي
بالطائف،الطائف في مرآه النثر ،صـ .163والحقيقة أن مد
الشارع بين الطائف والشفا أدى إلى اندثار أربعه سدود.
غاوبه وآخرون ،الطائف التطور والبنية والمعمار في مدينة
عربية ناهضة ،صـ.60
 —13عن جانب من عماره هذه السدود انظر :غاوبه
وآخرون ،الطائف التطور والبنية والمعمار في مدينة عربية
ناهضة ،صــ.61-60
 —14وهو من نوع السدود المكونة من جدار واحد ،وهو
متهدم من منتصفه .الحارثي ،مدخل إلى اآلثار اإلسالمية،
صـ.36

والحقيق���ة أن عل���ى الرغ���م من أهمية دراس���ة س���دود الطائف التي نس���بت معظم
أس���مائها إلى األودية التي شيدت بها للكشف عن العديد من النواحي االقتصادية
واالجتماعية للطائف فإن دراس���تها األثرية والتاريخية تكش���ف لنا عن العديد من
الجوان���ب المهمة التي من أهمها بيان مدى ما وصل إليه الفن المعماري والتقني
ف���ي ه���ذا النمط م���ن العمائر المائي���ة التي تحتاج إل���ى خبرات خاص���ة ومعالجات
معماري���ة تتوافق مع طبيعة اس���تخدامها وتؤهلها لكي تتحم���ل الثقل الهائل عليها
الناتج من أطن���ان المياه المتراكمة خلفها مع البراعة في اختيار مواقعها وتوزيعها
على امتداد األودية الرئيس���ية والفرعية وبما يتوافق مع عده معطيات منها اتجاه
ال عن اتس���اع األودية ومس���اراتها وارتف���اع الجبال على
المياه والرياح الس���ائدة فض ً
جانبيها وما تنتهي إليه األودية من سهول وأماكن صالحة للزراعة ،وهو ما أثر بدوره
في كيفية معالجة المعماري لفتحات التصريف (األهوسة) وموقع وارتفاع وأتساع
واتجاه وعدد ما يضمه السد من أماكن مخصصة لتصريف المياه الزائدة (مفيض)،
يالح���ظ أن مثل هذا النمط من المنش���آت المائية يتطلب ض���رورة التعامل
كذل���ك َ
معها في غير أوقات األمطار ،وأثناء فراغ الخزان من المياه وذلك لتطهير الخزان ال
سيما القسم الذي يتقدم واجهة السد من الطمي المتجمع أمام جسم السد والذي
يأتي بكثرة مع اندفاع مياه األمطار والس���يول في األودية المؤدية إلى الس���د وهذه
العملية مستمرة للحرص على قيام السد بوظيفته على أكمل وجه.
باإلضاف���ة إلى ذلك فمن أهم المعالجات التي يج���ب مراعاتها عند بناء هذا النمط
من العمائر المائية مراعاة المعمار للوزن النسبي لألرض ،وهي ال تقتصر فقط على
الموضع الذي يبنى عليه جسم السد بل تشمل أيضاً امتداد أرض الوادي قبل السد
وبعده وهي المعالجة التي أدى تجاهلها وعدم مراعاتها في بعض س���دود الطائف
إلى انهيار أجزاء منها وال س���يما األقس���ام الوسطى ،وقد بنيت غالبية هذه السدود
رصت على نحو طولي عل���ى هيئة جدارين متوازيين
م���ن أحجار مس���تطيلة ضخمة ّ
3
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—15لجنه المطبوعات باللجنة العليا للتنشيط السياحي
بالطائف ،الطائف في مرآه النثر ،صـ1
يبق منه إال القسم الجنوبي
 —16يبلغ طوله 70م ولم َ
المتدرج .الحارثي ،مدخل إلى
الشرقي وهو من النوع غير
ّ
اآلثار اإلسالمية ،صـ.36
 —17وهو يقع بالقرب من قرية تسمى أم البقرة بالقرب
من سد القصيبة (سيوس) ،وهو سد صغير يمتد بطول63م
وعرضه نحو 3م وارتفاعه 5٫20م .الحارثي  ،مدخل إلى اآلثار
اإلسالمية ،صـ.35
 —18وهو من السدود التي تنسب إلى الفترة األموية
وال يزال في حالة معمارية جيدة إلى حد ما ،ومفيضه إلى
الشمال منه شق في الجبل .السالمي ،ثراء اآلثار ،صـ.33
 —19وما زال هذا السد في حاله جيده  ،ويرجح تأريخه
بالقرن األول أو الثاني الهجريين ويقع مفيضه إلى الشمال
 ،وتتراكم كميات من الطمي أمام واجهته المستوية.
السالمي ،ثراء اآلثار ،صـ34؛ وانظر أيضا :غاوبه وآخرون،
الطائف التطور والبنية والمعمار في مدينة عربية ناهضة،
صـ.64-63
 —20بالقرب من وادي أم البكار جنوب شرق الطائف ،وهو
من السدود الصغيرة وقد تهدم من منتصفه .
 —21يقع على أحد األودية الفرعيه بوادي أم البكار .غاوبه
وآخرون ،الطائف التطور والبنية والمعمار في مدينة عربية
ناهضة ،صـ.61

 —22وهو من السدود المقامة على أحد األودية التي
تصب في وادي أم البكار ،جنوب شرق الطائف بـ 40كم
ومثل معظم السدود المقامة على الشعب واألودية الفرعية
التي تصب وتحيط بوادي أم البكار ،فقد تهدم من منتصفه
وصار طريقاً للسيارات .غاوبه وآخرون ،الطائف التطور
والبنية والمعمار في مدينة عربية ناهضة ،صـ.61
 —23لالستزادة عنه انظر :العجيمى ،إهداء اللطائف ،
صـ 67؛ الحارثي ،موسوعة اآلثار اإلسالمية ،صـ.57
 —24ويذكر إرسالن الذي زار الطائف عام 1348هـ1920/م
أنه شاهد كثيراً من السدود المتهدمة األخرى فى مواضع
مختلفة بالقرب من الطائف .إرسالن ،االرتسامات ،صـ-166
.167
يعد من أقدم السدود الحديثة في المملكة ،
 —25والذي ّ
ويقع على وادي وج على بعد 5كم من قلب الطائف بالوهط،
ويبلغ طوله 29م وعرضه نحو 5م وارتفاعه نحو 20م ،وتقدر
الطاقة االستيعابية لخزان السد بنحو نصف مليون متر
مكعب من المياه .السالمي ،ثراء اآلثار ،صـ39؛ القصير،
أحلي اللطائف ،صـ.298
 —26عن نصه وأهم اآلراء التي قيلت في قراءته وعباراته
ومعلوماته التاريخية واألسماء الواردة فيه انظر :الصقار ،سد
معاوية في الطائف ،ص.39 -29
 —27عيسى بن علوي القصير ،أحلى اللطائف في منتجع
الطائف ،صـ.298
 —28السالمي  ،ثراء اآلثار  ،صـ 29؛ الهيئة العامة للسياحة
واآلثار ،التراث العمراني السعودي ،صـ.126
 —29الحارثي  ،مدخل إلى اآلثار اإلسالمية ،صـ 32 -31؛
الهيئة العامة للسياحة واآلثار ،التراث العمراني السعودي،
صـ126؛ وانظر أيضا :غاوبه وآخرون ،الطائف التطور والبنية
والمعمار في مدينة عربية ناهضة ،صـ .59
 —30لجنه المطبوعات باللجنة العليا للتنشيط السياحي
بالطائف ،الطائف في مرآه النثر ،صـ.233
 —31السالمي ،ثراء اآلثار ،صـ.29

م���ن األحجار المتوافرة ف���ي البيئة المحلية ،وروعي أن تكون تلك المس���تخدمة في
بن���اء الج���دار األمام���ي أقل في الحج���م من تلك األحجار المس���تخدمة ف���ي الجدار
الخلفي ،ويحصر الجداران بينهما فراغاً كبيراً ُيمأل غالباً باألحجار غير المنتظمة (أو
الدب���ش) على هيئة دكة ،وروعي أن تك���ون واجهة الجدار المواجه للوادي (لمجرى
المي���اه) مس���تقيمة آو منتظمة مع تكس���يتها ف���ي بعض األحيان بطبقة ملس���اء من
المالط وكذلك الس���طح العلوي لجس���م السد لمنع تس���رب المياه بين األحجار مما
قد يضعف متانة بناء الس���د ويفقد كميات من المياه المتجمعة خلفه ،أما الجدار
الخلف���ي فيراعى أن يبنى بش���كل متدرج يرتد للداخل كلم���ا اتجهنا إلى أعلى وذلك
لزي���ادة تدعيم جس���م الس���د لمقاومه القوه الناتج���ة عن تدفق المي���اه على واجهة
الس���د ،وهناك بعض الس���دود بنيت بهيئة مقوس���ه أو متعرجة مثل س���د داماء أو
تبن���ى م���ن أكثر م���ن جدار زيادة ف���ي التدعيم وأحيان���ا يتخلل بدن الس���د قناة أو
أكثر لتنظيم تصري���ف المياه ،إضافة إلى مفيض لتصريف المياه الزائدة عن خزان
الس���د وهى تكون متجهه إما إلى أبار للتخزين كما هو الحال على س���بيل المثال ال
الحصر في سد السملقى أو تتجه إلى أودية فرعية تتجه في اتجاه مختلف عن اتجاه
الوادي الرئيسي الذي يقع خلف السد مثل مفيض سد ثلبة.
ومن أمثلة س���دود الطائف األثرية على سبيل المثال ال الحصر سدود وادي عرضة
ش���رق الطائف على طريق الشفا 12ومنها س���د الدرويش عند تقابل وداي عرضة مع
وادي قريقر ،13وس���د عرضه ،وس���د اللص���ب ،14بالقرب من س���د عرضة وقريب منه
س���د الس���لمان ،وس���د وادي قريقر ،وسد وادي السداد ش���رق حدائق الردف ،وسد
وادي صع���ب جن���وب غ���رب الطائف بالقرب م���ن المثناة ،15وس���د وادي ثلبة على
طريق الطائف الهدا الس���ريع ،وس���د وادي سيسد شمال شرق الطائف ،وسد وادي
العقرب ش���مال ش���رق الطائف ،وس���د وادي رحاب ش���مال غرب الطائف ،16وس���د
الس���ملقي جنوب ش���رق الطائف ،وسد أم البقرة ،17وس���د وادي (شعب) األحيمر،18
وس���دا سويس األس���فل 19واألعلى ،20وس���د القصيباء (او س���د قصيبة) ،21وسد وادي
داما جنوب ش���رق الطائف فى بالد بني الحارث ،وس���د سالمة اليسري ،22وسدود
وادي القيم23التي أشار إليها شكيب أرسالن (1366هـ1946/م) على أنه يضم سدوداً
كثيرة للمياه ولضخامتها وزيادة مس���احتها ظن للوهلة األولى أنها أس���وار حربيه أو
تحصين���ات 24عند زيارته للطائف .ومن أمثله الس���دود التاريخية بالطائف التي ال
ت���زال بحال���ة معمارية جيدة س���د عكرمة الذي ش���يد عام 1373هـ ف���ي عهد الملك
شيد في موقع أحد السدود القديمة.25
سعود بن عبد العزيز والذي ربما ِّ
وفيم���ا يلي وصف موجز لنماذج مختارة من س���دود الطائف األثرية وأهم س���ماتها
المعمارية والفنية وحالتها الراهنة:
سد سيسد  :لوحات()2-1
بني في عهد معاوية بن أبي س���فيان وفقاً للنقش التاريخي 26بجوار الس���د سنة 58
هـ ،ويبعد عن الطائف نحو 10كم 27ويقع شمال شرق الطائف في وداي سيسد وهو
ٍ
واد تتعدد شعبه وتعرجاته ،وأقيم السد في أقل أجزاء الوادي من حيث االتساع،28
ويبلغ طول القسم الباقي من السد 58م وعرضه 4٫10م ويراوح ارتفاعه بين 10٫25م
و8٫50م تقريبا ،29واس���تخدم ف���ى بنائه األحجار الجرانيتي���ة الكبيرة ،ويرى البعض
أن واجهة الس���د كانت مكس���وة بالن���ورة أو الجص ،ولكنها س���قطت بفعل العوامل
الجوية وعوامل الزمن ،30ونظرا لمتانة بنائه فقد احتفظ الس���د بالكثير من عناصره
المعماري���ة 31أما الواجهة الخلفية للس���د فقد بني���ت مداميكها على هيئة متدرجة
ينقبض اتساعها كلما اتجهنا إلى األعلى ،وبالتالي فإن قاعدة السد أكثر اتساعا من
قسمه العلوي وهي لها أهمية معمارية للتدعيم والتقوية.
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كاألتي:
( —1ر)حمت الله و
 —2بركته على الحكم بن....
 —3وعلى محمد بن الحكم أمين
 —4وعلى عبد الله بن محمد و
 —5تاب الله عليه.
أما النقش اآلخر فيقع في الجهة الخلفية للسد من سطرين تقرأ:
 —1صلّى الله على ابن المعلى آمين
33
 —2عبد الله علي محمد بن سحاد أهد الله له الله وهداه .

لوحة( )1سد سيسد :منظر عام للسد ويالحظ
الواجهة الخلفية المتدرجة والمفيض والسطح
العلوي لجسم السد

ويضم الس���د مفيضاً بالطرف الش���مالي الغربي على هيئة قن���اة بعرض 7م محفورة
بالصخ���ر لوحة ( ،)1وإلى جانب أهمية الس���د األثري���ة والمعمارية واالقتصادية فإن
لنقش���ه التأسيس���ي المحفور على صخرة على يمين الواجهة األمامية للس���د أهمية
يع���د أقدم نص عربي
فني���ة ولغوية هامة ال س���يما لدارس���ي تط���ور الخط العربي إذ ّ
معروف حتى اآلن اس���تخدم فيه التنقيط ،وإن دراس���ته دراسة متأنية تلقي أضواء
مهم���ة عل���ى تاريخ تط���ور الخط العرب���ي خصوصاً فيم���ا يتعلق بإعج���ام الحروف،32
ويتكون النقش من ستة أسطر لوحة ( )2بصيغة:
 —1هذا السد لعبد الله معاوية
 —2أمير المؤمنين بانيه عبد الله بن صخر
 —3بإذن الله لسنة ثمان وخمسين
 —4اللهم اغفر لعبد الله معاوية
 —5أمير المؤمنين وثبته وانصره ومتع
 —6لمؤمنين به كتب عمرو بن حباب

 —33السالمي ،ثراء اآلثار ،صـ .29
 —34لجنه المطبوعات باللجنة العليا للتنشيط السياحي
بالطائف ،الطائف في مرآه النثر ،صـ.240
 —35خان والمغنم ،أطالل ،العدد السادس ،صـ 130؛
الحارثي ،مدخل إلى اآلثار اإلسالمية ،صـ.33

لوحة ( )2سد سيسد :النقش التأسيسي بجوار
السد الذي يؤرخ لعمارته بعام 58هـ

سد السملقي :لوحة (.)3
يقع هذا الس���د جنوب غرب الطائف بنحو 30كم ،بوادي ثمالة ويعرف بس���د ثمالة
وسد بني هالل ،34وتدور حول هذا السد العديد من الروايات والقصص األسطورية،
ويرج���ح تاريخ بنائه في عهد معاوية بن أبى س���فيان ،وتقدر طاقته التخزينية بنحو
نص���ف ملي���ون متر ُمك ََّعب ،35ويبلغ طول الس���د 212م وارتفاع���ه 25م وعرضه عند
القمة 10م .36
ويعد هذا الس���د من أكبر الس���دود التي ظلت على حالتها ف���ي المناطق المحيطة
بالطائ���ف ،37ومثل بقية معظم س���دود الجزيرة العربية والطائف فقد بنيت جدران
المتدرج أضخم من
س���د الس���ملقي بأحجار ضخمة وجاءت التي بالجدار الخلف���ي
ّ
تلك التي بالواجهة األمامية ،38وقد بني جس���م الس���د مستنداً إلى تلة ضخمة جهة
الغ���رب 39وقد تراكم أمام واجهة الس���د كميات ضخمة من الطمي المترس���ب عبر
مر الزمن.

 —36ان والمغنم ،أطالل ،العدد السادس ،صـ130؛ ويذكر
الحارثي انه يبلغ طول السد الفعلي 169٫50م  ،وعرضه عشره
أمتار .الحارثي  ،موسوعة اآلثار اإلسالمية  ،جـ ،3هامش،2
صـ158؛ الهيئة العامة للسياحة واآلثار ،التراث العمراني
السعودي ،صـ.126
 —37غاوبه وآخرون ،الطائف التطور والبنية والمعمار في
مدينة عربية ناهضة ،صـ.61
 —38غاوبه وآخرون ،الطائف التطور والبنية والمعمار في
مدينة عربية ناهضة ،صـ.61
 —39السالمي ،ثراء اآلثار ،صـ.32
 —40لجنه المطبوعات باللجنة العليا للتنشيط السياحي
بالطائف ،الطائف فى مرآه النثر ،صـ244

هو من نوع حجازي مزوى غير مورق ،ويستفاد من النقش أنه بني في عهد معاوية
إبن أبى سفيان (50-40هـ) وأن بانيه هو عبد الله بن صخر ،وكاتب النقش هو عمرو
بن حباب.
ويالح���ظ أن���ه يوجد أس���فل النقش كتابة محفورة من خمس���ة أس���طر معظم أحرفها
مطموس���ة يفهم منها أنها خاصة بالترحم على أحد األش���خاص ،وربما أضيفت في
فترة الحقة.
هذا أضافة إلى نقشين آخرين أحدهما عند الطرف الشمالي الغربي من السد ويقرأ
3
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 —41لجنه المطبوعات باللجنة العليا للتنشيط السياحي
بالطائف ،الطائف فى مرآه النثر ،صـ.350-243
—42ا لسالمي ،ثراء اآلثار ،صـ.32

 —32الصقار ،سد معاوية في الطائف ،صـ.39

 —43أورد هيكل الذي زار الطائف عام 1936م نص النقش
التأسيسي غير الموجود فى موقع السد اآلن بصيغة" :أمر
ببنائه عمرو بن العاص بأمر أمير المؤمنين معاوية بن أبى
سفيان" .هيكل ،في منزل الوحي ،صـ 366-360

لوحة( )3سد السملقى :منظر عام للسد من
واجهته الخلفية المتدرجة ويالحظ ضخامة األحجار
المستخدمة فى البناء (عن السالمى – ثراء اآلثار)

ويالحظ أن واجهة السد كانت مكسوة بطبقة من المالط كما تفيد الشواهد األثرية
الباقية من بقايا طبقة المالط على أجزاء من الواجهة وعلى القسم العلوي ،40ويتخلل
بدن السد قناة تصرف المياه ألحد اآلبار ويبعد نحو 40م خلف السد ،الستخدامها
لزراعة األراضي الموجودة خلفه ،وإلى الغرب من السد توجد بقايا برجين للمراقبة
ربما بنيا في حقبة الحقة على بناء السد لتأمينه وحمايته ،41وإلى الغرب منه بقايا
قرية منيفة التراثية ،42وبجوار الس���د نقش���ان أحدهما يضم كتابه غير مقروءة أورد
هي���كل نصها وتفيد بأنه بني منذ عهد معاوية بن أبي س���فيان ،43أما النقش الثاني
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 —1رحمت ربي...
..... —2على عبدا
 —3لله بن مصرف
 —4ابن وهب أمين
 —5اللهم اغفر لعبدك عبدا
 —6لله بن يوسف بن هشام ا
 —7لعيسى انك أنت ارحم
53
 —8الراحمين أمين

فقد ورد ما قُرئ منه فى مجله أطالل من ثالثة اسطر بصيغه:
 —1أنا دينار..............
 —2بابي وأسيره
44
 —3بأمير الـ...............
سد قريقر :لوحات()5 -4
يقع هذا السد في وادي قريقر 45جنوب غرب الطائف الذي يصب في وادي عرضة،46
واستخدم في بنائه األحجار الضخمة والكبيرة ويبلغ طول الواحد منها نحو متر ونصف
مت����ر ،ويبل����غ طول الس����د 37م وارتفاعه 18م أما س����طحه فيبل����غ 4٫5م ،47وقد اختفت
واجهه السد أمام كميات الطمي المترسبة أمامها لوحة(.)4

سد عرضة أو سد لحين :54لوحة()8
يقع هذا الس���د في القس���م األعلى من وادي عرضة ش���رق طريق الطائف – الش���فا،
يبق من بناء السد إال قسم صغير ،55جهة الشمال يبلغ طوله
ومما يؤسف له أن لم َ
15م ويراوح عرضه من أسفل إلى أعلى من 8م إلى 4٫60م وارتفاعه 4٫50م ،وهو من
طراز السدود غير المتدرجة.56
سد الدرويش أو سد الملواه :لوحة ()9
هو من سدود وادي عرضه وأكبرها على اإلطالق ويقع عند التقائه مع وادي قريقر
ويمتد بدن الس���د من الش���مال الش���رقي إلى الجنوب الغربي ،58ويبلغ طول القسم
الش���مالي الباقي من الس���د نح���و 50م 59وارتفاعه 10م والعرض 11٫50م ،وقد ش���يد
السد بصخور ضخمة من البيئة المحيطة به.
وبالقرب من الس���د يوجد نقش���ان األول بصيغة« :شمل الس���د .....هذا السد أنى
والل���ه ،ال أحم���د إال رب���ي» وه���و نقش دون نق���ط مما يرج���ح تأريخه بالق���رن األول
الهجري ،أما النقش الثاني فيتكون من ثالثة أسطر كالتالي:
 -1عمل الشريد هذا
 -2السد بإذن الله  ...من
 -3رغب في االرضين.60
57

لوحة( )4سد قريقر :منظر للجدار الخلفي للسد
ويالحظ التدرج في مداميكه وقناة التصريف
التي تتخلله (عن السالمي – ثراء اآلثار)

لوحة ( )8سد وادي عرضة :ويالحظ القسم
الباقي منه واألحجار المستخدمة في بنائه
(عن السالمي  -ثراء اآلثار)

لوحة ( )5سد قريقر :نموذج ألحد النقوش
الكتابية الكوفية على أحجار السد
(عن السالمي – ثراء اآلثار)

ويضم الس����د مفيضاً اتس����اعه متر ،كان ُيس����تخدم لتصريف المياه الزائدة بعد امتالء
خزان الس����د ،48وشيدت الواجهة الخلفية من جس����م السد بشكل متدرج لحمايته من
تدفق مياه الس����يول ،واستخدمت األحجار المتوفرة في المنطقة المحيطة بالوادي في
بناء السد ،ويجاور السد ثالثة نقوش كتابية تشبه تلك التي بسد سيسد 49لوحة(.)5
سد العقرب :لوحات(:)7 -6
يقع هذا الس����د ش����مال ش����رق الطائف بنحو 20كم ،على مقربة من مدينة قديمة وهو
مق����ام على وادي العقرب ،ويرجح أنه بن����ي في فتره متأخرة وذلك وفقا للنقش الكتابي
الكوف����ي المج����اور للس����د ،وقد بني مث����ل باقي س����دود الطائف من جدارين س����ميكين
تدرج واجهت����ه الخلفية ،ويبلغ
يحص����ران بينهما فراغ����اً مليئاً بالدبش روعي ف����ي بنائه ّ
طول السد 113م ،وارتفاعه 4م وعرضه 5م  51لوحة(.)7
كذلك يضم فتحة أو قناة لتنظيم توزيع المياه في منتصفه وهي سمة مميزة له اتساعها
 0,80م وبه����ا قناة بع����رض  0٫50م بطن قاعها بأحجار ناعمة لتس����هيل انس����ياب المياه
منها ،52وقد تراكمت كميات كبيرة من الطمي أمام واجهة الس����د وال تزال أثارها باقية
حت����ى اليوم ،وبالقرب من الس����د نق����ش كتابي نفذ على صخرة حجمه����ا 1٫75م×1٫30م
بالخط الكوفي من ثمانية أسطر يقرأ منه لوحة(.)6
50

لوحة ( )6سد العقرب :النقش الكتابي غير
المنقط الذي يجاور السد
(عن السالمي – ثراء اآلثار)
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 —44خان والمغنم ،أطالل ،العدد السادس ،صـ130؛
السالمي ،ثراء اآلثار ،صـ .32وعن الدراسة التحليلية لهذا
النقش انظر :لجنه المطبوعات باللجنة العليا للتنشيط
السياحي بالطائف ،الطائف في مرآه النثر ،صـ243
 —45يضم هذا الوادي أربعه سدود فباإلضافة إلى سد
قريقر هناك سد عرضة وسد عصب وسد الخبر ،مما يدل
على أهميه هذا الوادي والرغبة في تأمين الوادي وما يضمه
من مزارع وبساتين من السيول الجارفة فضال عن تأمين
الكميات الالزمة من المياه الستغاللها في الزراعة طول
العام .لجنه المطبوعات باللجنة العليا للتنشيط السياحي
بالطائف ،الطائف في مرآه النثر ،صـ.351-350
 —46الحارثي ،مدخل إلى اآلثار اإلسالمية ،صـ.32

 —53ولالستزادة عن التحليل اللغوي واألبجدي لهذا
النقش انظر :لجنه المطبوعات باللجنة العليا للتنشيط
السياحي بالطائف ،الطائف فى مرآه النثر ،صـ.259 -257

 —48الحارثي ،مدخل إلى اآلثار اإلسالمية ،صـ.33 -32

 —54الحارثي ،مدخل إلى اآلثار اإلسالمية ،صـ.35

 —49السالمي ،وادي عرضة ،صـ .8

 —55السالمي ،ثراء اآلثار ،صـ .21

 —50الحارثي ،مدخل إلى اآلثار اإلسالمية ،صـ.34

 —56الحارثي ،مدخل إلى اآلثار اإلسالمية ،صـ.35

 —51لجنه المطبوعات باللجنة العليا للتنشيط السياحي
بالطائف ،الطائف في مرآه النثر ،صـ253؛ السالمي ،ثراء
اآلثار ،صـ.30

 —57الحارثي ،مدخل إلى اآلثار اإلسالمية ،صـ.35

 —47السالمي ،وادي عرضة ،صـ.8

 —52خان والمغنم ،أطالل ،العدد السادس ،صـ.132

لوحة ( )7سد العقرب :ويالحظ الجدار
الخلفي ونوعية األحجار المستخدمة فى البناء
والمتوافرة في البيئة المحيطة بالسد (عن
السالمي – ثراء اآلثار)

 —53ولالستزادة عن التحليل اللغوي واألبجدي لهذا
النقش انظر :لجنه المطبوعات باللجنة العليا للتنشيط
السياحي بالطائف ،الطائف فى مرآه النثر ،صـ.259 -257
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 —58السالمي ،ثراء اآلثار ،صـ .24
 —59طول السد الحقيقى قبل تهدمه 150م .السالمي ،ثراء
اآلثار ،صـ .24يرى الحارثي أن القسم الباقي منه يبلغ 15م.
الحارثي ،مدخل إلى اآلثار اإلسالمية ،صـ.35

لوحة ( )9سد الدرويش :تفاصيل ألحد النقشين
الكتابيين بجوار السد
(عن السالمي  -ثراء اآلثار)

 —60السالمي ،ثراء اآلثار ،صـ.24
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سد ثلبة :لوحات ()12 -10
يق���ع هذا الس���د بوادي ثلب���ة على يمين طري���ق الطائف الهدا الس���ريع ورغم تهدم
القس���م األوس���ط منه اآلن ،إال أن القس���م الباقي من���ه ال يزال يحافظ عل���ى العناصر
والوحدات الرئيسية المكونة لعمارة السد ،وطريقة البناء باستخدام أحجار ضخمة
ال س���يما في الجدار الخلفي للس���د ،ويتميز السد ببقاء تكس���يته الجصية بواجهته
وقسمه العلوي لوحة ( ،)10إضافة إلى وجود مفيض بالجهة الجنوبية منه لتصريف
المي���اه الزائ���دة بعد امت�ل�اء الخزان خلف الس���د وذلك بتوجيهها إل���ى أحد األودية
الفرعية الواقعة بالجهة الجنوبية من الوادي الرئيسي الذي بني عليه السد ،إضافة
إل���ى مس���تويين من القنوات التي تس���اعد في التحكم بتصري���ف المياه المتجمعة
خلف الس���د ،ويمتد جسم السد مس���افة 78٫9م من الشمال إلى الجنوب ،وعرضه
يراوح بين 7٫30م و 9٫60م وارتفاعه 9م في منتصف السد 61لوحتان.12 -11

لوحة ( )11سد ثلبة :منظر عام ويالحظ وادي
ثلبة واتجاه المفيض بعيدا عنه

لوحة (-12أ-ب) سد ثلبة :تفاصيل توضح اللياسة
بواجهة السد وسطحه العلوي

 —61السالمي ،ثراء اآلثار ،صـ.28

سد اللصب:
س���د اللصب من الس���دود الواقعة بوادي عرضة وبالقرب من س���د عرضة الرئيسي،
يبق منه إال قسم بسيط بعدما كان يستخدم
والس���د في حالة معمارية سيئة إذ لم َ
للس���يطرة على كميات كبيرة من مياه الس���يول واألمطار كم���ا هو واضح من موقعه
والف���راغ الكبير للوادي الواقع خلفه ،فقد ش���يد الس���د على نت���وء صخري وبنوعيه
األحجار نفس���ها الموجودة ف���ي البيئة المحيطة ،62وبني من ج���دار واحد 63ويحيط
بالس���د وبالقرب منه ش���واهد أثريه تش���ير إلى أن���ه كانت توجد تجمعات س���كانية
وعمرانية بالقرب منه وتس���تفيد من مياهه ،وطول الج���زء الجنوبي المتهدم 37م
والش���مالي 42م ،وارتفاعه عند أعلى نقطة ف���ي الجزء الجنوبي 5٫5م وعرضه 2٫5م
عن���د القمة ،ويتخلل الس���د قناة بع���رض 5م منقورة في الصخر وربما اس���تخدمت
مفيضاً لتصريف المياه.64
سد صعب:
يقع هذا السد على وادي صعب جنوب غرب الطائف وهو من السدود التي طالت
منها عوادي الزمن فتهدم ولم يبق منه إال ش���واهده األثرية التي تدل على انه كان
يمتد بطول 58م وعرضه 4م ،65وتتشابه طريقة بنائه مع تلك الطريقة المعروفة في
بناء سدود الطائف.

لوحة( )10سد ثلبه :منظر عام ويالحظ تهدم
القسم األوسط منه وامتداد وادي ثلبة خلف
السد

سد وادي داماء :لوحة ()14 -13
يقع هذا الس����د في منطق����ة ضيقة بأعلى وادي داماء ببالد بني الحارث جنوب ش����رق
الطائف ويبعد عن الطائف بنحو 140م .66

لوحة ( )14سد داماء :النقش الكتابي الواقع إلى
الجنوب الشرقي من السد
(عن السالمي – ثراء اآلثار)

 —62انظر السالمي ،ثراء اآلثار ،صـ.22
 —63الحارثي ،مدخل إلى اآلثار اإلسالمية ،صـ.36
 —64الحارثي ،المرجع السابق ،صـ.36
 —65السالمي ،ثراء اآلثار ،صـ.27
 —66الحارثي ،مدخل إلى اآلثار اإلسالمية ،صـ.32
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 —67السالمي ،ثراء اآلثار ،صـ.38

لوحة ( )13سد داماء :منظر يوضح القسم الباقي من السد
ويالحظ التعرج في بنائه (عن السالمي  -ثراء اآلثار)

وهو من الس����دود التي بنيت من أربعة جدران بشكل متعرج وال تمتد على خط واحد
وذل����ك ربم����ا نتيجة لطبيعة الوادي ال����ذي بني عليه ،إذ يمتد الجزء األول منه مس����افة
11٫30م م����ن الش����مال إلى الجنوب لوح����ة ( )13ويتميز عن الثالثة أقس����ام األخرى منه
بتكسيته بالجص ،وإلى الجنوب الشرقي منه وفي موقع مرتفع يوجد نقش كتابي غير
منقوط مكون من أربعه أسطر تقرأ كاآلتي لوحة (:)14
 —1بسم الله الرحمن الرحيم.....
... —2الحمد ربنا...ياو موالنا
 —3اللهم ال حول لى وال قوه باال بك
 —4بس����م الله الرحمن الرحيم اللهم (لك) الحمد ربنا...وموالنا اللهم ال حول وال قوه
67
اال بك...
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سد السداد :لوحة ()15
وه���و من نماذج س���دود الطائ���ف التي ال ت���زال في حال���ة يمكن تداركه���ا بالتعمير
والترمي���م نظ���راً لمتانة بنائ���ه في كثير من مواضع���ه ،وهو يقع على وادي الس���داد
بالقرب من حدائق الردف ،ويتوافق بناؤه مع األس���لوب المعماري المتبع في بناء
س���دود الطائ���ف من جداري���ن ضخمين بأحجار ضخم���ة وقد روعي ت���درج الجدار
وملئ الفراغ بين الجدارين بالدبش والدقشوم.
الخلفي منهُ ،
ويالحظ أن السد قد تهدم مثل معظم سدود الطائف من منتصفه ،ويبلغ امتداده
109٫60م وارتفاعه 3٫80م ومتوسط عرضه 3م (لوحة  -15أ).

—73محمد بن منصور ،العيون فى الحجاز وبعض من
أوديته ،صـ.12

وإلى الشرق من السد يوجد نقش كتابي من سطرين يقرأ لوحة ( -15ب):
 —1ال اله إال الله
68
 —2محمد رسول الله

 —74السالمي ،ثراء اآلثار ،صـ.46
 —75فمثال ذكر العجيمى عدد منها ووصفها بالكثرة
لالستزاده راجع :العجيمى ،إهداء اللطائف ،صـ .75 -74

سد السلمان :لوحة()16
من الس���دود المقامة على أحد الشعاب واألودية الصغيرة بالقرب من وادي عرضة
أس���فل جبل ش���رق وادي عرضة ويبدو من طريقة بنائه ومعالجته أنه بني في فتره
زمنيه قديمه 69لوحة ( ،)16والس���د اآلن في حاجه إلى إعادة بناء في قسم كبير منه
وإلى أعاده تأهيل وترميم.
وبناء على ذلك يصنف البعض سدود الطائف إلى نمطين رئيسيين معمارياً ،األول
هو ذلك الذي تم بناؤه وتكس���ية واجهته األمامية وقس���مه العلوي بالمالط ،والنمط
الثاني :وهو الذي بني بأحجار ضخمة مرصوصة ويتخلل جسمه فتحات للتصريف
أو قنوات.70
71
وإن كان تنوع أش���كال س���دود الطائ���ف وتنوع طرق بنائها جعل بع���ض الباحثين
يصنفون عمارتها إلى أربعه أنماط رئيس���ية ،النم���ط األول يأخذ فيه الجدار الخلفي
ال متدرجاً كما هو الحال في سد سيسد وسد وادي داماء وسد العقرب
للس���د ش���ك ً
بالعرفاء وس���د قريقر ،أما النمط الثاني فجداري بشكل مست ٍو ٍ
خال من التدرج وهو
النمط األكثر انتش���اراً بالطائف ،أما النمط الثال���ث فيجمع بين النمطين المتدرج
والمستوي وذلك وفقاً لقوه اندفاع المياه ومواجهتها للسيول ،مثل سد قروي الذي
بني نصفه الغربي بجدار مس���ت ٍو فيما بني نصفه الش���رقي وفق األس���لوب المتدرج
لمواجهت���ه التجاه الس���يول المندفعة من ال���وادي ،فيما بنيت أمثل���ة النمط الرابع
لسدود الطائف بشكل متدرج من الواجهتين كما هو الحال في سد الدرويش.
عل���ى أننا يجب أال ننس���ى أمام هذا اإلنجاز البش���رى في بناء وتعمير الس���دود في
منطقه الطائف أنها لم تكن وحدها الوسيلة التي لجأ إليها سكان الطائف والمناطق
المحيطة بها في االستغالل الزراعي واالقتصادي بل كانت هناك أساليب أخرى في
تحول مياه األمطار
هذا المجال لعل أبرزها استعمال سدود صغيره أو سواتر بنائيه ّ
والس���يول من مجاري األودية إلى المزارع والبس���اتين ،إضافة إلى الري باس���تعمال
مياه اآلبار والينابيع ال سيما في المناطق التي تقل فيها المرتفعات الجبلية.72

 —76وهى عين المخاضة وعين شقرى وعين الوهيط
وعين الحطابة وعين الوهط وعين المثناة وعين الفيصلية
وعين السالمة وعين الجال وعين القطبية وعين قملة وعين
شويحط وعين العقيلة وعين العقرب وعين أم هيثم وعين
البستان وعين المبعوث .ابن منصور ،العيون فى الحجاز،
صـ.37-22
 —77بن منصور ،العيون فى الحجاز ،صـ .21- 20وانظر
أيضا :محمد بن منصور ،عيون الطائف ،جـ  ،10-9السنة
الرابعة والعشرون1990 ،م ،صـ .604
لوحة (-15أ ،ب) سد السداد :منظر عام للجدار
الخلفي للسد والنقش الموجود إلى الشرق منه (عن
السالمي  -ثراء اآلثار )

 —79منها عين قروى وعين الحوش وعين العواجيه .ابن
منصور ،العيون في الحجاز ،صـ صـ.39-37
 —80ابن منصور ،العيون في الحجاز ،صـ.37
 —81ومنها عين األصيفر وعين شيحاط وعين دخنا وعين
مرع .ابن منصور ،العيون في الحجاز ،صـ.43-40
 —82ابن منصور ،العيون في الحجاز ،صـ39
لوحة ( )16سد السلمان :منظر عام يوضح موقع
السد والقسم الباقي منه
(عن السالمي  -ثراء اآلثار)

 —83ومنها عين الدار البيضاء .ابن منصور ،العيون في
الحجاز ،صـ45

—68السالمي ،ثراء اآلثار ،صـ.26

 —84ومن أمثلتها عين خد الحاج .ابن منصور ،العيون في
الحجاز ،صـ.49

 —69المرجع السابق ،صـ.23
 —70خان والمغنم ،أطالل  ،العدد السادس ،صـ .133
 —71الحارثي ،مدخل إلى اآلثار اإلسالمية ،صـ .34 -36
 —72غاوبه وآخرون ،الطائف التطور والبنية والمعمار في
مدينة عربية ناهضة ،صـ.65
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 —78لالستزاده عن شعاب وادي وج ومساره انظر :ابن
منصور ،العيون في الحجاز ،صـ.22-21

ثانيا :العيون:
ُتع���د العيون العمود الفقري لالقتصاد في الحج���از إذ ان الزراعة هي الركيزة األولى
التي يعتمد عليها س���كان هذا اإلقليم في معاش���هم وانتعاشهم ،سواء في الحضر أو
تعد
في البادية .73والعيون من المنش���آت المائية التي تش���تهر بها الطائف ،والتي ّ
يعول عليها في الس���قيا وف���ي الزراعة 74والتي جاء
م���ن مص���ادر المياه المهمة التي َّ
ذك���ر الكثير منها ف���ي المصادر التاريخية في مواضع مختلف���ة 75تزيد الباقية منها
تعد م���ن مصادر المياه العذب���ة بالكثير من
عل���ى عش���رين عيناً ،وكان���ت وما زالت ّ
وتعد مصائد للمياه الجوفية
مناط���ق الطائف ،وهي ينابيع تأتي ف���ي مواقع مختلفة ّ
وتوزع مياهها من خالل مجموعه من القنوات تس���اعد على تدفق المياه إلى سطح
األرض ،ومنها عيون وادي وج 76التي ذكر البعض أن كان بها ما يزيد على س���بعين
عينا ،77تأخذ أعلى مس���ايلها من ديار الطلحات من هذيل (ويعرف بوادي المخاضة
حت���ى م���زارع الوهيط عند التقائه مع وادي ش���قرى) وديار بني س���فيان من ثقيف
وديار قريش (وادي الماوين)78وعيون وادي قروي ،79الذي يأخذ أعلى مس���ايله من
حج���رة آل حميدان القرش���يين وجبل الغمي���ر وما هنالك من هض���اب ووهاد غربي
81
80
ويعرف اليوم بوادي ثمالة نس���بة إلى
الطائ���ف  ،وعي���ون وادي جفن بفتح الجيم ُ
قبيلة ثمالة التي تس���كنه ويأخذ أعلى مس���ايله من بالد العيل���ة وربيع وترفده تالع
واشعب ونواشغ ،82وعيون وادي قرن 83الذي يستمد مياهه من بالد قريش وديارها
ويتكون من ثالثة فروع رئيس���ية هي وادي الش���ق ووادي الس���رب ووادي الخش���ن
ّ
وتتجمع جميعها لتكوين الوادي الرئيسي ،ومنها أيضا عيون وادي ليه 84الذي تبدأ
مس���ايله من س���راة بني س���فيان من ثقيف ويتكون من فرعين رئيس���يين هما وادي
غدي���ر البن���ات الذي يأت���ي من حمى بني عم���ر ويفرغ فيه وادي خماس المس���مى
أس���فله باالقلي���ح والفرع الثاني من لي���ه هو وادي عرضة الذي يأخذ أعلى مس���ايله
م���ن جبال القرة والخالص والجبال الش���مالية الش���رقية من دي���ار آل حجة من بني
سفيان 85ولنتعرف من قرب عن نماذج مختارة من عيون الطائف ومنها:
عين الوهط :لوحة ()17
اليمنى ،وه���ي من أخصب
والوه���ط هي إح���دى القرى تقع عل���ى ع���دوة وادي وج ُ
الم���زارع بالطائف ،وعينها م���ن أقدم العيون 86وتميزت بغ���زارة مياهها وقد ارتبط
تاري���خ ه���ذه العي���ن بالكثير من الرواي���ات وذكره���ا وتناولها الكثير م���ن المؤرخين
ووصفت بأنها عين كبيرة ،87وأنها كانت معروفة منذ العصر الجاهلي وأنها عمرت
أيضا في العصر اإلسالمي.88

 —85ابن منصور ،العيون فى الحجاز ،صـ.49-45
 —86ابن منصور ،العيون فى الحجاز ،صـ.26-25
 —87العجيمي ،إهداء اللطائف ،صـ.90
 —88ابن منصور ،العيون فى الحجاز ،صـ.26-25

لوحة ( :)17عين الوهط نموذج لعيون الطائف
المائية الباقية
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ويرب���ط البع���ض بين هذه العين وتلك العين الش���هيرة التي كان���ت لمزارع وحقول
المنطقة المحيطة بها والقريبة منها وخاصة مزرعة عمرو بن العاص (يقال أن العين
آلت إليه) التي وصفت على أنها كانت تضم ألف ألف عود من العنب ،89وقد آلت
هذه العين فى أواخر القرن الثاني عش���ر الهجري إلى الشريف سرور بن مساعد آل
زي���د الذي اهتم به���ا وبتعميرها ثم آلت بعد عقبه إل���ى مصلحة مياه الطائف التي
90
بناء متيناً
اعتنت بها وأعادت بناءها ،بعدما نقضت دبلها القديم وأعادت بناءه ً
بالحجر واالس���منت من أوله عند مسجد الوهط إلى نهايته عند بداية العين بوسط
ال���وادي قبالة مزرعة الوهي���ط بطول يزيد على  5كم تقريبا ،وهي من مصادر المياه
العذبة بالطائف ونصاب وجباتها ست وثالثون وجبة.91
عين السالمة أو عين شبرا:
(عي���ن الطائف) وهي م���ن أقدم العيون ذك���را في تاريخ الطائف وزادت ش���هرتها
بعدم���ا آلت ملكيته���ا 93أواخر القرن الثالث عش���ر الهجري إلى الش���ريف عبد الله
بن محمد بن عبد المعين بن عون أمير مكة ،واس���تخدم مياهها في تعمير وزراعة
مس���احات كبيرة في ش���مالي الطائف أمام باب الحزم أحد أبواب مدينة الطائف
وس���ماها شبرا على اسم ش���برا القاهرة ،وأولى المزرعة جل اهتمامه وعنايته ،فشق
ال من السالمة عبر وادي وج وتتجاوز مزارع المثناه وبحذاء مزارع الكدا من
لها دب ً
الش���رق إلى ش���برا وصارت تعرف منذ ذلك الوقت باسم عين شبرا أو عين الطائف،
وجعل لها بحذاء سور الطائف ثالث خرزات مفتوحة لسقيا أهل الطائف التي أقام
فيه���ا القص���ور والحدائق المنظمة وحف���ر فيها عدداً من اآلبار وأوص���ل إليها المياه
من العين ،94وقد آلت العين بعد ذلك بالبيع إلى محمد صالح كشميري من أهالي
الس���بعينيات من القرن الرابع عش���ر الهج���ري وأصلحها وعمر
الطائ���ف فى أوائ���ل
ّ
دبلها.95
وهناك عين المعسل بجبل كرا ويدور حولها العديد من الروايات عن مائها التي ال
يش���به بالعس���ل لنقاوته وعذوبة طعمه ،وعن مساحتها يذكر
تنضب وطعمها الذي
ّ
96
الزركلي أنها صغيرة ال تزيد على المترين .
وعي���ن الوهي���ط 97التي تقع على الجهة اليس���رى من وادي المخاض���ة ،ودبل هذه
العي���ن يصعد م���ع وادي المخاضة حتى يصل إلى منبعها (أميتها) التي تقع أس���فل
الجبل بوس���ط الوادي98وقد عمرت بعد خرابها فترة طويلة وعدم معرفتها والتعرف
عليها بعدما س���الت مياهها في إحدى الس���نين التي كثر فيها الس���يل والمطر ،في
عهد أمير مكة المكرمة في أوائل القرن العاشر الهجري الشريف عون الرفيق الذي
عمرها وأصلح دبلها وما حولها من مزارع ،واس���تمرت فى ملكيته وأوالده من بعده
التس���عينيات من القرن الرابع
واس���تمر الحال هكذا حتى آلت ملكيتها منذ أوائل
ّ
عش���ر الهجري لمصلحه مياه الطائف فتم تعميرها ودبلها ضمن مش���روع االهتمام
بالعيون القديمة ،99ونصاب وجباتها أربعون وجبة.100
وعين الخبزه أو المثناه :101آلت في أوائل القرن الثالث عش���ر الهجري إلى الشريف
غال���ب بن مس���اعد آل زيد أمير منطقه مكة الذي أهتم به���ا وعمرها وأهتم بإحياء
المزارع التي حولها ،واس���تمرت ضمن أوقاف���ه حتى آلت إلى مصلحة مياه الطائف
التس���عينيات من القرن الرابع عش���ر الهجري ،102ويذكر محمد بن منصور
فى أوائل
ّ
أن دبله���ا يصع���د م���ع وادي المخاضة حتى يص���ل أميتها (المنبع) التي تقع أس���فل
هذا الجبل بوس���ط الوادي ،103وهي من مصادر مياه مدينة الطائف وماؤها يعد من
أع���ذب المياه بمنطقة الطائف ونصاب وجباتها س���ت وثالث���ون وجبة ،والوجبة 12
س���اعة ،104ويبدو أنها أحدث تاريخاً من عين الس�ل�امة ال سيما وأن دبلها يمر أعلى
دبل عين السالمة ومتقاطع معه ،ومنها أيضاً عين األزرق 105وغيرها من األمثلة.
92
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والحقيقة أن هندسه هذه العيون ودبولها (المجرى أو القناة) شيء فيه من اإلتقان
والدقة بما يحتار فيه اإلنس���ان ال س���يما عندما نرى دبولها تمهق في األرض إلى ما
تدرجا حتى يظهر الدبل على وجه
يقرب من الستين متراً أو أكثر ويقل هذا العمق ّ
األرض وتنساب منه المياه دون رفع أو ضخ مما يدل على مدى الدقة الالمتناهية
في نس���بة االنس���ياب ،ولزيادة فاعلية هذه المعالجة يالح���ظ أن الدبل في انحداره
ال متعرجاً وذلك للحفاظ على جوانبه
ومس���اره ال يأخذ خطاً مس���تقيماً بل يأخذ ش���ك ً
من التآكل واالنجراف من ضغط المياه عند ارتفاع منسوب الماء في سنين الرجع
والحي���اة كما هو الحال في عين الوهط ،106كذلك الحال بالنس���بة إلى ارتفاعه الذي
ال يس���ير على منسوب واحد ،كما قد تبنى بعض مواضعه وفي مواضع أخرى يكون
مس���ار الدب���ل منحوتاً بالصخ���ر ويتخلله خرز  -غ���رف تفتيش  -دائري���ة بقطر المتر
وبارتفاع المترين عن سطح األرض وتبعد الواحدة عن األخرى ما يقرب من خمسين
مترا.107
أما توزيع مياه هذه العيون فقد روعي فيها توزيعها على هيئة حصص ُعرفت باسم
وجبات وتس���اوي الوجبة  12ساعة ويمكن حسابها بواسطة بعض الوسائل البدائية
وذل���ك طبع���ا قبل اخت���راع وس���ائل الحس���اب الحديثة ،ومنه���ا الميكاب (الس���اعة
الرملية) 108والقدر 109والحبل الفتيل.110
وف���ى بع���ض األحيان يس���تغنى عن ه���ذه األدوات باالعتماد على الش���مس لتحديد
المواقيت فمن شروقها إلى غروبها وجبة أو العكس على اعتبار أن اليوم يقسم إلى
وجبتين عند أهل العيون ،وقد تسمى الحصص أو الوجبات بأسماء مختلفة و ُتعرف
في عيون الطائف باسم الركبان الزراعية.111
أم���ا عم���ارة هذه العيون في حالة خرابها من جراء س���يل ج���ارف أو هدم في دبلها،
فكانت تتم غالباً بالمشاركة بين مالك العين وفقاً لألنصبة الخاصة بكل منهم.112
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ثالثا :البرك أو األحواض:
إلى جانب الس���دود والعيون هناك البرك وهي من المنش���آت المائية المهمة التي
لعبت دوراً هاماً في منطقة الطائف في الحفاظ على كميات كبيره من مياه األمطار
والس���يول وتخزينها وترشيد استخدامها في الزراعة والشرب وغيرها وكانت تشكل
عماد الحياة في الطائف ،113وقد روعي في بناء هذا النمط من المنشآت المائية أن
تكون في نهاية الش���عب واألودية أو عن���د النقطة التي تتجمع عندها مجموعه من
األودية حتى تتمكن من اس���تقبال كميات األمطار والسيول المتدفقة عبرها ،وقد
اتخذت مخططاتها أشكاال مختلفة منها المربع والمستطيل والدائري ،كما تفاوتت
القدرة االس���تيعابية ل���كل منها وفقاً للموقع المقامة به وكميات األمطار والس���يول
المتدفقة فيه ،واس���تخدم ف���ي بنائها مواد البناء المتاحة ف���ي البيئة المحيطة بها
مع تكس���ية جدرانها من الداخل بطبقة س���ميكة من المالط لزيادة تدعيم جدرانها
والح���د من تس���رب المياه عب���ر مداميكها ،كذل���ك روعي في بن���اء بعضها أن تكون
الواجهة الداخلية لجدرانها بشكل متدرج لتدعيمها من ناحية ولتسهيل استخراج
المي���اه منها عل���ى مناس���يبها المختلفة أضافه إلى س���هوله النزول إليه���ا لتنظيفها
وتطهيرها من الشوائب واألتربة وغيرها قبل موسم المطر.
ومن أش���هرها تلك الواقعة على درب زبيده 114ال س���يما في القس���م الذي يقع ويمر
بمنطقه الطائف بالقرب من عش���يرة ش���مال ش���رق الطائف ،والت���ي منها تلك التي
تعرف بـ البركة بكس���ر الباء وتقع ش���مال شرق الطائف وتنس���ب القديمة منها إلى
زبي���دة زوج���ة هارون الرش���يد وه���ي مربع���ة المس���قط (49م×49م) وتتميز بتدرج
جدرانها من األعلى إلى األسفل 115لوحة (.)18

لوحة ( )21بركة الغزالنية نموذج للبرك
األسطوانية المطمورة بالطائف والتي تحتاج إلى
أعاده تطهير وتأهيل (عن السالمي – ثراء اآلثار)

لوحة ( )18منظر عام لبركة :البركة على درب
زبيدة شمال شرق الطائف ويالحظ التدرج في
جدرانها الداخلية

ومن البرك األخرى الواقعة على درب زبيدة بركة الغزالنية إلى الش���مال من بركة
الخرابة وهي ذات مسقط دائري قطرها 27٫50م 118لوحة (.)21
وبرك���ة البريك���ة :لوح���ة( )22عل���ى وادي العقيق وهي ذات مس���قط مربع وقد تم
ترميمها وأعادة تأهيلها أخيراً ،وهي من البرك المس���تطيلة (20م×40م) التي بنيت
جدرانها بشكل غير متدرج ،وغير ذلك من األمثلة.
والحقيقة أن عمارة هذه العمائر المائية ونظام تش���غيلها بتنوع أنماطها وأش���كالها
تعد إرثاً حضارياً وتراثياً كبيراً يجب االهتمام به ودراسته دراسة
واس���تخدامها إنما ّ
علمي���ة متخصصة وإبراز أهميت���ه ومكانته التاريخية والحضاري���ة واألثرية الكبيرة
وبالتالي إلقاء الضوء على أحد الجوانب المضيئة والمش���رقة من الصفحات الكثيرة
المضيئة للطائف.

ش���يدها الملك عبد العزيز لتوفير مخزون
أما البركة الثانية فهي من عدة برك وقد ّ
كاف من المياه يمكن االس���تفادة منه لخدمة المنطقة المحيطة ،وهي مس���تطيلة
(55م×45م) وله���ا مصف���اة في جنوبه���ا أضالعه���ا 55م×21م ،116والغرض من هذه
البركة هو اس���تقبال سيول وأمطار وادي العقيق وتخزينها الستخدامها طول السنة
ال عن خدمة القوافل على درب زبيده.
لفائدة السكان المحيطين بها فض ً

لوحة ( )22بركة البريكة نموذج للبرك التي
صممت بشكل مستطيل وبنيت جدرانها
الداخلية دون تدرج (عن السالمي – ثراء اآلثار)

وهن���اك بركة الخراب���ة لوحة ( )20 -19وتقع هي األخرى عل���ى امتداد وادي العقيق
وه���ي إحدى المحطات عل���ى درب زبيدة وتتكون من بركتي���ن متصلتين إحداهما
دائرية المسقط قطرها الخارجي 50م×54م وجدرانها الداخلية مدرجة من  12درجة
وتتميز جدرانها بأنها مكس���وة بالمالط للمس���اعدة في منع تسرب المياه ،والثانية
مس���تطيلة مس���احتها 35م×25م وتتميز هي األخرى بتدرج جدرانها الداخلية مع
وتعد ه���ذه البركة مصف���اة للبركة األولى األكثر ضخامة وس���عة
تكس���يتها بالم�ل�اط ّ
تخزينية 117وملحق بهما أربع غرف تشكل زاوية قائمة.
 —113القصير ،احلى اللطائف ،صـ .300
 —114هى زبيدة بنت جعفر بن المنصور زوجة هارون
الرشيد التي كانت لها إسهام كبير في تعبيد وتعمير درب
يصل بين مكة المكرمة والعراق نسب إليها وسمي باسمها.
 —115السالمي ،ثراء اآلثار ،صـ.42
لوحة ( )19بركة الخرابة على درب زبيدة إحدى
البرك المعدة الستقبال سيول وأمطار وادي
العقيق

3

 —116السالمي ،ثراء اآلثار ،صـ.42

لوحة ( )20بركة الخرابة وتالحظ الحجرة التي
تصل بين البركتين والتدرج فى الجدران
الداخلية للبركة

 —117السالمي ،المرجع السابق ،صـ.43
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 —118السالمي ،ثراء اآلثار ،صـ.44
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رابعا :اآلبار:
تض���م الطائف آباراً كثي���رة يصعب حصرها منها ما بني قبل اإلس�ل�ام ومنها ما كان
بناؤه في العصر اإلس�ل�امي ،119ولعل المؤرخين والرحالة قد أوردوا الكثير من أسماء
آب���ار الطائف وتلك المنتش���رة في القرى حول الطائ���ف ،واهتموا بالحديث عن تلك
النم���اذج الت���ي ارتبطت بأحداث تاريخية وروحية هامة ،والت���ي منها بئر التفلة أو
بئر المثناة بقرية وج والبئر في لية التي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب
منهما ،120وكذلك بئر المقداد وبئر الزبير اللتين أش���ار إليهما الزركلي ،121ومنها تلك
البئر التي كانت أس���فل منارة العباس والتي كان ينزل إليها بدرج س���لم ،122والبئر
المعروف���ة ببئر ميم���ون ،وبئر عكرمة في أحد بس���اتين العقيق المعروف ببس���تان
إب���ن حمرون الثقفي والتي نس���بها البع���ض إلى عكرمة مولى إب���ن عباس رضي الله
عنهم���ا ،123وغي���ر ذلك من األمثلة ،وتجدر المالحظة إل���ى أن المصادر التي اهتمت
بتحديد مواقع هذه اآلبار تش���ير إلى وجودها مالصقه أو بالقرب من دور أصحابها
فقد ترد عبارة «حفر بئراً في داره».124
ومن المنش���آت المائي���ة أيضا القناطر ولع���ل النموذج الوحيد من ه���ذا النمط من
المنشآت المائية الذي يمكن التحقق منه هو تلك القنطرة التي ما زالت شواهدها
قائم���ه بج���وار مس���جد المدهون بالمثن���اة وكانت ُتن َق���ل المياه عبرها إلى مس���جد
المدهون الواقع على الجهة األخرى من الوادي لوحة ()23

ومن العمائ���ر والوحدات المعمارية التي تدخل فى إطار عمائر الرعاية االجتماعية
والمجهزة لسقيا
المعدة
بالطائف وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمياه األسبلة وهي األماكن
ّ
ّ
المارة وعابري الس���بيل والتي جاءت تلبية لألحاديث النبوية الش���ريفة التي تحث
عل���ى فعل الخي���ر الذي ال ينقطع النفع به ،ولعل من اإلش���ارات الن���ادرة التي تفيد
بوج���ود مثل هذا النمط من المنش���آت المائي���ة بمدينه الطائف تل���ك التي وردت
في اإلحصاء الذي أورده أيوب صبري عن مباني مدينه الطائف داخل الس���ور ومن
بينها سبيل ماء،125على أن عمارة السبيل التقليدية - 126التي ربما تكون عمارة تضم
بعض أو كل وحداته  -كانت تتكون بش���كل عام من ثالث وحدات رئيسية الوحدة
األولى(الطاب���ق األول) ه���ي الصهريج ال���ذي كان يبنى في باطن األرض ويس���تخدم
ال
لتخزي���ن المياه على مدار الس���نة والذي غالبا ما كان تخطيطه مربعاً أو مس���تطي ً
ويغط���ى باألقبي���ة أو القباب وتغطى جدرانه بطبقة م���ن المالط ذات طبيعة خاصة
تس���اعد على عدم تس���رب المياه واالحتفاظ بها وال تزال نماذج منه موجودة يكسو
واجهات بعض الس���دود الباقية والمنتش���رة في األودية المحيط���ة بالطائف – كما
س���بق وذكرت -ويزود الصهريج بمدخل يضم س���لماً للهبوط إليه ُيستخدم لتطهيره
وتنظيف���ه وفتح���ة آخرى لتزوي���ده مياهاً أثناء األمط���ار أو من العي���ون أو من البرك
أو اآلب���ار أو غيرها من وس���ائل تجميع مي���اه األمطار في أوديه الطائ���ف ،إضافة إلى
فتحة مأخذ (خرزة) تس���تخدم الس���تخراج المياه من الصهري���ج إلعدادها وتجهيزها
للش���رب وإضافة ماء الورد وغيره من قبل الش���خص المختص لذلك  -المزمالتي ،-
تعد
أم���ا الوحدة الثانية من الوحدات المكونة للس���بيل فهي حجرة التس���بيل التي ّ
الطابق الثاني للسبيل واألول الظاهر على سطح األرض ،وهو عبارة عن حجرة مربعة
أو مس���تطيلة تش���رف على الخارج من خالل فتحة ش���باك أو أكثر تعرف بش���بابيك
التس���بيل ويحجب واجهتها أحجبة – غالباً معدنية -يصمم القس���م الس���فلي منها
بحي���ث يس���مح للمارين بإدخ���ال كيزان الش���رب المعلقة بها للحص���ول على المياه
المس���بلة من أحواض التسبيل الموجودة في أرضية شبابيك التسبيل .أما الوحدة
ويعد الطابق الثالث والثاني الظاهر
الثالثة من الوحدات المكونة لعمارة الس���بيل
ّ
على س���طح األرض من وحداته فهو الك ّتاب وهو المكان المخصص لتعليم وتحفيظ
أيتام المس���لمين والفقراء القرآن الكريم والق���راءة والكتابة ،وغالباً ما يأخذ تخطيط
هذا الطابق نفس تخطيط الطابق الذي يس���بقه  -حجرة التس���بيل  -ويتوج واجهاته
بروزات أو رفارف خش���بية لتوفير الحماية لألطفال من أش���عة الشمس في الصيف
ومن المطر في الشتاء.

لوحة ( )23القسم الوحيد الباقي من القنطرة
التي كانت تنقل المياه عبر الوادي إلى مسجد
المدهون المقابل لها

لوحة ( )24صورة أرشيفية توضح منظراً عاماً
للقنطرة التي كانت توصل المياه إلى مسجد
المدهون بالمثناة (عن الحارثي – مدخل إلى
اآلثار اإلسالمية)
لوحة ( )25صورة أرشيفية توضح منظراً جانبياً
للقنطرة التي كانت توصل المياه إلى مسجد
المدهون (عن غاوبه  -الطائف)

 —119الحارثي ،موسوعة اآلثار اإلسالمية ،جـ ،3صـ.167

ويالح���ظ أن اتج���اه القنطرة يتجه خلف جدار قبلة المس���جد وهي عبارة عن قنطرة
ذات قطاع مستطيل محمولة على مجموعة من العقود نصف الدائرية شيدت من
الحجر ،لوحات (.)25 :23
وقد هدمت العقود والمجرى المائي أعالها عند ش���ق الطريق اإلس���فلتي الحديث
الذي يش���ق الوادي ويفصل بين جبل المدهون والمس���جد المنسوب إليه (مسجد
المده���ون أو القنط���رة) وبين البس���اتين والم���زارع الواقعة على الجه���ة األخرى من
الوادي وكان ينقل من خاللها المياه إلى المسجد.
3

92

 —120الحارثي ،المرجع السابق ،جـ ،3صـ.168 ،84
 —121الزركلي ،ما رأيت وما سمعت ،صـ.139

 —125أيوب صبري ،مرآه جزيرة العرب ،جـ ،1صـ.184

 —122العجيمي ،اهداء اللطائف ،صـ.73

 —126راجع Les Fontaines Publiques (Sabil) Du :
Caire a L’époque Ottomane (1517-1798) dans
.Annales Islamologiques, tome XV, P.P. 235-291
 ،حسن عبد الوهاب ،األسبلة ،مجلة العمارة ،العدد ،3-4
1941م؛ محمود حامد الحسيني ،األسبلة العثمانية بمدينة
القاهرة (1898-1517م).
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 —124إلهام أحمد البابطين ،المنشآت المائية في مكة
منذ ما قبل اإلسالم حتى نهاية العصر األموي ،صـ.429
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الخاتمة والتوصيات والنتائج:
تن���اول ه���ذا البحث دراس���ة ميدانية لعدد كبير من المنش���آت المائي���ة المتنوعة
الباقية س���واء داخ���ل اإلطار الجغراف���ي لمدينة الطائ���ف أو باألودي���ة المحيطة بها
والمؤدي���ة إليها ومحاولة توثيقها ودراس���تها ،والتعرف على م���ا تضمه من وحدات
وعناص���ر معماري���ة وفنية ،والعوامل المؤث���رة في كل نمط معماري منها ،ال س���يما
العوام���ل البيئي���ة واالقتصادي���ة المختلفة .كذل���ك حاولت الدراس���ة التعرف على
أساليب تشغيل وتعمير بعض النماذج الباقية من تلك المنشآت.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والنتائج بينها:
— ض���رورة تكات���ف الجهود لتوثيق المنش���آت المائية المتنوع���ة بمدينة الطائف
باألودية المحيطة بها والحفاظ عليها واستثمارها.
— إصدار موس���وعة علمية خاصة بالمنش���آت المائية بالمنطق���ة الغربية للمملكة
ال موثقاً بالصور واألشكال الهندسية
العربية السعودية تضم مسحاً ميدانياً كام ً
للمنشآت المائية الباقية في تلك المنطقة.
— توصي الدراس���ة بإمكان االس���تفادة من بعض المنش���آت المائي���ة ذات الحالة
الجي���دة وتدعيمه���ا وإعادة تش���غيلها م���رة أخرى ،واالس���تفادة منه���ا لتخزين
كميات من مياه األمطار سواء للزراعة أو لرفع منسوب المياه الجوفيه لألراضي
الزراعية التى تعتمد على مياه اآلبار.
— أك���دت الدراس���ة ما تمتلك���ه مدينة الطائ���ف واألودية المحيط���ة بها من تنوع
واضح في المنشآت المائية المتعددة االستخدام.
— ّبينت الدراس���ة مدى عبقرية المعماري بالمنطقة الغربية للحجاز بش���كل عام
وبالطائف على وجه الخصوص في االس���تفادة من كميات األمطار الكبيرة التى
تتساقط على المدينة واألودية المحيطة بها.
— أوضحت الدراسة التقدم المعماري الملحوظ في عمارة وتشغيل شبكة السدود
المحيطة بالطائف بما يتوافق مع كميات المياه المتساقطة المتجمعة خلفها،
واالستفادة القصوى منها.
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العربية واألجنبية:
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1403هـ1983/م.
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مواد بناء العمارة الطينية بني
الترميم والتطوير
دراسة حالة القصور اجلزائرية
د .نويبات ابراهيم
أستاذ محاضر جامعة المسيلة بالجزائر
د .رجم علي
أستاذ محاضر جامعة المسيلة بالجزائر
سعودي هجيرة
أستاذة باحثة بجامعة المسيلة بالجزائر

الملخص
إن ثل���ث س���كان العالم يعيش���ون ف���ي المبان���ي الطيني���ة مع تن���وع مواده���ا وتقنياتها
المس���تخدمة ،كما تمثل هذه المباني  %20من المواقع الثقافية لليونس���كو التي تحظى
بإعج���اب العالم والمدرجة عل���ى قائمة تراثها العالمي ،لهذا فان الخبراء في الهندس���ة
وجهوا نداءات في ع���دة مؤتمرات دولية مبرزين
المعماري���ة والمدنية للبن���اء بالطين ّ
دور المجتمع���ات وضرورة مواصلة التزامها صيان���ة المباني الطينية القائمة وترميمها،
ودع���وا لجن���ة التراث العالم���ي إلى تعزيز مكانة الهندس���ة المعماري���ة والمدنية للبناء
بالطين في إطار الحفاظ على التراث الثقافي.
وتبذل في الوقت الحاضر جهود مشتركة ترمي إلى حماية وتطوير الهندسة المعمارية
للبن���اء بالطي���ن وتقنيات التش���ييد مثلما تعمل اليونس���كو في هذا المج���ال .ففي هذا
اإلط���ار يأت���ي هذا الموض���وع ليتناول بطريق���ة تحليلية ونقدية مجموع���ة من التجارب
العلمي���ة التي اهتمت بفه���م متانة المواد الطينية وكذا فهم ظواه���ر تفتيتها وتعريتها
م���ن التلبيس الخارجي جراء تعرضها للعوامل الخارجية المناخية واالجتماعية ،كما هو
الح���ال بالم���دن الطينية العتيقة – القصور الجزائرية  -التي تمثل إرثاً مهماً في العمارة
الطيني���ة .وترمي هذه الدراس���ة إلى إيج���اد التوصيات والتوجيه���ات الضرورية لترميم
وتطوير مواد البناء الطينية لصيانة المباني الموجودة وتصور مشاريع مستقبلية تحقق
األصالة وتضمن المعاصرة واالستدامة.
الكلمات المفتاحية:
مواد البناء ،العمارة الطينية ،المتانة ،التعرية ،الترميم ،التطوير ،التراث ،االستدامة.
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 .1مقدمة

تتع���رض المباني الطينية على ال���دوام للتقلبات المناخية
المتنوع���ة التي أدت إل���ى تآكلها من خالل ت���آكل التلبيس
الخارج���ي وأصبحت الم���واد معرضة لخطر االنهي���ار الكلي
أو الجزئ���ي ،خاصة مع غياب ش���روط وتقني���ات الصيانة من
المالكي���ن أو المس���تأجرين أو الهيئ���ات المس���ؤولة .وعلى
الرغ���م من تطور م���واد البن���اء إال أن المحافظ���ة على اإلرث
المعم���اري والعمران���ي للعم���ارة الطيني���ة والعم���ل عل���ى
ترقيت���ه وتطوي���ره هما في ذاتهما صيانة للم���وروث الثقافي
االجتماعي والحضاري للمجتمع.
1,1
اإلشكال:
	اإلرث التراثي الذي يمثل جوهر المجاالت الحضرية بمدننا يعاني
نق���ص الصيانة مع قدم اإلطار المبن���ي وتدهور حالته .وإن تقييم
القي���م التاريخي���ة والبحث في المش���كالت التقني���ة لهذا اإلرث
هم���ا الي���وم بالفعل موض���وع العديد من الدراس���ات والتدخالت
الميدانية المعمارية والعمرانية .ويس���تند إنقاذ العمارة الطينية
إلى مبدأ المحافظة على التراث وتقييمه من خالل:
	صيانة األحياء والمدن القديمة ( القصور العتيقة) وإعادة االعتبار
له���ا ،خاصة نم���ط الحياة المفع���م بالقيم المعماري���ة ،االجتماعية
والتاريخية.
	اس���تدامة تقلي���د بن���اء العم���ارة الطيني���ة بالمحافظ���ة والتطوير،
وحمايت���ه من االندث���ار وإبراز أهمي���ة هذا النوع م���ن العمارة في
الماضي والحاضر والمستقبل.
	والمش���كلة هي تل���ك المصاع���ب التقنية المتعلق���ة بمتانة المواد
الطيني���ة وظواهر تفتيته���ا وتعريتها من التلبي���س الخارجي جراء
تعرضها للعوام���ل الخارجية المناخي���ة واالجتماعية التي تعترض
الكثير من التدخالت المعمارية.
2,1
األهداف :ترمي الدراسة إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما:

الدراس���ات واألبحاث التي لها عالقة بتحس���ين
— الوقوف على
متانة الجدران الطينية ،وخاصة التلبيس الخارجي واستخالص
المبادئ والتوجيهات لحفظ التراث الطيني وترميمه.
المس���اعدة العلمية والتقنية للمتدخلين في مش���اريع

— تقديم
صيان���ة وحماية التراث وتطوي���ر العمارة الطيني���ة بما يتالءم
ومتطلبات العصر.
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العمارة الطينية بين األهمية التراثية التاريخية والتطور
.2
أصب���ح للبناء بالطي���ن والتراب أهمية في حياتنا اليومية من خالل اإلطار الس���كني
الذي يقدمه في ش���كل متكامل اجتماعياً ،ومحقق للج���دوى االقتصادية ،وبالتالي
مستجيب لشروط التنمية المستدامة للمدن .1والبناء بالطين يرتكز إلى: 2
— إع���ادة النظ���ر على الصعيدي���ن العالمي والمحلي في اس���تخدام م���وارد كوكبنا
المتمثل���ة ف���ي األراضي والمياه والش���مس في ظ���ل تحد حقيقي أم���ام التقنية
والجوانب الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية.
— الدفاع عن حق اس���تخدام المواد الطينية والطبيعي���ة المتوافرة التي يمكن أن
يصل إليها أكبر عدد ممكن ،وبالتالي تمكين الفقراء خاصة من بناء بيئتهم بما
لديهم من إمكانات بسيطة.
— تعزيز الموارد المحلية البش���رية والطبيعية وتحس���ين الظروف المعيش���ية من
خ�ل�ال تعزيز التن���وع الثقاف���ي والمحافظة على نظ���م الدع���م االجتماعي لبناء
البيئة وصيانتها.
ال إيكولوجياً واقتصادياً حقيقياً
بدي
طبيعي
كإسمنت
الطينية
— استخدام المواد
ً
من مواد البناء الحديثة خاصة الضارة منها بالبيئة.
— االس���تفادة من رصيد وخبرة  11000سنة من العمارة الطينية وتحويلها وتكييفها
وترقيتها لتندمج مع المواد المبتكرة الحديثة.
— االعت���راف بالقيمة الثقافية للطين وإعادة تأهيل المباني الطينية وفقا لمعايير
الهندسة المعمارية ،الجمال والتعبير.
— تطوي���ر االبتكار والبحث لتحس���ين المواد الطينية ،وتبس���يط تطبيقاتها وطرق
اإلنش���اء إلنت���اج أبنية جدي���دة ،ترتكز إلى اإلب���داع وتبادل الخب���رات بروح من
االنفتاح والمحافظة على المبادئ والقيم األساسية للمجتمع.
1.2
الطين كمادة محلية:
تش���ير عبارة المواد المحلية عموما إلى مجموعة من المواد الطبيعية المستخدمة
ف���ي مجال البن���اء والمتوافرة محليا كالتراب – الطي���ن أو الرمل  -والحجر والجبس
والخش���ب ،وهي ال تتطلب ش���راء أو نقل أو نفايات ومعالجة صناعية ،وهي تس���مح
بالحف���اظ على التوازن البيئي وحماية البيئة ،كم���ا نعتمد ثالثة معايير لتحديدها
وه���ي الش���روط الجغرافي���ة :طاقة الحق���ول وظروف االس���تغالل (طرق االس���تخراج
والنق���ل ،)...والظروف التكنولوجية المتمثلة في الخبرات المحلية وتحديد كيفية
اس���تخدام هذه المواد ،ثم الظ���روف االقتصادية كمعيار يحكم ق���رار البناء ويرتبط
ارتباطاً وثيقاً بالمعيارين الس���ابقين إذ انه يتضمن تكاليف اس���تخراج المواد الخام
ثم إنتاجها فتنفيذها.3
2.2
الطين كمادة بيئية:
يتطلب الس���كن المس���تدام اليوم مواد بناء تلبي أكبر ق���در ممكن من المتطلبات
المتعلق���ة بالبيئ���ة والصح���ة .ولهذا ينبغ���ي للهيئ���ات الرقابية وهيئ���ات التفتيش
ومختبرات الفحص إصدار الش���هادات ودمج هذه المتطلبات لتش���مل مواصفات
وبيان���ات واضحة للمواد مش���يرة إل���ى مدى تأثيره���ا على البيئ���ة والصحة .4كذلك
ينبغ���ي اختي���ار المواد م���ن أجل حفظ الم���وارد الطبيعي���ة ،ومنع انبع���اث التلوث
وتقليل النفايات وفقا ألربعة معايير هي:5
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— التنفي���ذ :المه���ارات الفنية والتقنيات في االس���تخدام والتنفيذ ،واس���تدامة
أدائها مع مرور الوقت.
— الصحة والراحة :ال تشكل خطراً على صحة السكان والعمال وتحقق الراحة لهم.
— البيئ���ة :المواد الخام من مصادر الطاقة المتجددة ،فهي اقتصادية للطاقة على
مدار عمر المبنى لقدرتها على العزل.
— التنمية المحلية :تفعيل الموارد المحلية وخلق فرص عمل في متناول الجميع.
ف���ي ع���ام  2050ستس���توعب األرض  3مليارات نس���مة إضافية ،وكله���ا تحتاج إلى
العي���ش في ظروف كريمة .ويك���ون لخيارات البناء تأثير كبير ف���ي المناخ والبيئة
وحالة الموارد الطبيعي���ة ،وخاصة الطاقة الالزمة لتصنيع بعض مواد البناء ،ومادة
الطي���ن ه���ي التي تحتاج إلى أقل نس���بة من اس���تهالك الطاقة إلنتاجه���ا وتصنيعها
(شكل.6 )1

ابتداء من
تم تقييم جميع المؤش���رات مع مراع���اة دورة الحياة الكاملة للمس���كن،
ً
استخراج الموارد الطبيعية الالزمة إلنتاج المواد المستخدمة إلى التصميم وطريقة
اإلنج���از والتقنيات المس���تخدمة إلى غاية تدمير المس���كن وإع���ادة تدوير البقايا
ف���ي نهاي���ة عمره .وخلصت التجربة إلى نتائج قيمة تس���تجيب لمؤش���رات التنمية
المستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية وخاصة مقاومة الزالزل (شكل.)2

شكل : 1الطاقة الالزمة إلنتاج وتصنيع بعض
مواد البناء (.]7[ )KWh/m3

3.2
تطوير رؤية عامة:
يجب أن يكون تغيير النهج والممارس���ات في إطار التنمية المستدامة التي تدمج
األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،بواسطة تغيير أنماط اإلنتاج واالستهالك،
ب���دءاً م���ن اس���تخراج المواد الخ���ام ونقله���ا ،فتصمي���م المباني واألنظم���ة التقنية
وتشييدها ،فتخطيط األقاليم وتهيئتها ،ثم إنجاز البنى التحتية اللوجيستية وتوفير
النقل والمرافق الضرورية للمس���توطنات البش���رية لتس���هيل التنق���ل في المناطق
الحضرية ،واالستخدام والصيانة والتجديد والهدم المستقبلي للمباني.7
4.2
دور التغير التكنولوجي:
الطي���ن هو على األرجح أكثر مواد البناء الصديق���ة للبيئة ،فهو متوافر محلياً ،وأثره
البيئ���ي منخفض ج���داً ،وغالباً ما يكون منخفض���اً للغاية من حي���ث التكلفة ويوفر
راح���ة عالية عندما نع���رف طرق وكيفية تنفيذه .هذه التقنيات قديمة قدم العالم
واآلن تظه���ر ف���ي مقدمة األبحاث مع تق���دم التكنولوجيا لغ���رض تطويرها وترقيتها
حتى تس���تخدم دون إنفاق كثير من الطاقة وبأس���عار معقولة .لهذا تحتاج البلدان
النامي���ة إلى تكنولوجيات أخرى من البل���دان المتقدمة لتكون مواد البناء الطينية
ه���ي األنس���ب لحاجاتهم وتتيح لهم االس���تقاللية وس���هولة االس���تخدام والصيانة.
وتتطلب هذه التكنولوجيات المناس���بة رأس���مال قليل واستخدام المواد المتوافرة
محلياً وتخفيض كلفة القوى العاملة بالمقارنة مع الطرق المعاصرة(.)10 ،9 ،8
5.2
اختبار تحليل تقنية البناء بالطين كحل مستدام:
قدم مركز التدريب البيئي في جامعة شيربروك ( )Sherbrookeبكندا تحليل البناء
الفني للطين كحل مستدام للبناء الذاتي للمنازل والمساكن في منطقة ذات نشاط
زلزالي عال بدولة تش����يلي .وقد وضعت إطاراً تحليلياً لقياس استدامة البناء الطيني
باس����تخدام شبكة من المؤش����رات التي اختيرت لتشخيص سالمة هذا األسلوب من
البناء التقليدي واستدامته.
واستخدمت هذه المؤشرات لتقييم أداء الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية
للطين ،وكذا جدوى هذا األسلوب البنائي في سياق التنمية المستدامة.8
3
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شكل :2مؤشرات تحليل تقنية البناء بالطين
كحل مستدام ،النتائج وأهميتها [.]8

العمارة الطينية :تجارب واختبارات
.3
نتط����رق إلى أهم التجارب واالختبارات التي مس����ت العمارة الطينية وذلك لغرض
ترميمها وحمايتها من العوامل الخارجية ثم تطويرها وتقويتها ،ومنها:
1.3
تجربة متانة الجدران الطينية :Durabilité
ركزت بحوث متانة الجدران الطينية على تطوير اختبارات تحديد مقاومة التآكل
م����ن عينات الج����دران الطينية ،وبحثت ف����ي اآلثار المترتب����ة لمختلف الخصائص
المادي����ة المكون����ة للعينات عل����ى مقاومة وت����آكل الج����دران .وكان كيف����ان أوبري
 Kevan Aubreyمن أبرز الباحثين الذين اس����تخدموا هذه التجربة ،وبعد تحليله
لبعض البيانات التي أنتجها غيره من الباحثين ،خلص إلى تحديد لمحة عامة عن
المعالم الرئيسية للتنبؤ بتآكل الجدران الطينية.11
2.3
تجربة األداء :Essais de performance
الغ����رض من هذه االختب����ارات هو التحقق م����ن أداء المواد الطيني����ة المحددة في
المختب����ر من طري����ق مقاومة الرطوب����ة والجفاف ومقاومة الج����ر والضغط ومقاومة
103

3

 -4.4.3اختبار التجميد والذوبان :Test de gel-dégel
بعد التخزين سبعة أيام في جو رطب للعينات من ماصة مشبعة بالماء ،توضع في
الثالج���ة عل���ى درجة حرارة ثابت���ة ( 23-درجة مئوية كحد أقصى) لمدة  24س���اعة،
ومن ثم تزال وتذاب العينات في جو رطب ( )RH ٪100في  21درجة مئوية للحرارة
ولمدة  23س���اعة وبعد ذلك تزال .بعد إجراء اختبار الترطيب والتجفيف يعاد من
جديد لمدة  12دورة للتجميد والذوبان ،وفي كل دورة يتم حك العينات بالفرش���اة
المعدني���ة ثم تش���بع بالم���اء وتعاد إلى الثالج���ة .وفي األخير تج َّف���ف في فرن عند
درج���ة حرارة  110درج���ات مئوية حتى يصب���ح وزنها ثابتاً ،ويحس���ب فقدان الوزن
ويعد هذا اختباراً قاسياً للغاية .12
مقارنة مع الوزن األولي،
ّ

االنحناء والمرونة من معاينة حاالت التورم واالنكماش في الماء ،ارتفاع الشعرية
(درجة امتصاص الماء) والتصاق التلبيس على الجدران.12...
2.3
تجربة التوصيف :Caractérisation
الغ����رض من ه����ذه االختبارات ه����و وصف الخصائ����ص الفيزيائية للم����واد المنتجة
الس����تخدامها ف����ي البن����اء وبعض من ه����ذه الميزات تس����مح بتقدي����ر أداء العناصر
الهيكلي����ة مع م����رور الوقت وم����دى االلتحام بي����ن الجدران والتلبي����س الخارجي،
وتعتمد على اختبارات امتصاص الماء ،النفاذية ،الشعرية ،والتجفيف واالنكماش،
ومحتوى الرطوبة بعد التجفيف ،والتوافق مع التلبيس.12

 -5.4.3اختبار التآكل :Test d’érosion
هذا االختبار يحاكي المطر االصطناعي على عينة معرضة له ويتم الرش عن طريق
مضخة بضغط مس���تمر وثابت يقدر ب  1.4بار ومن مس���افة  20سم من العينة قيد
االختب���ار لمدة س���اعتين عمودي على الس���طح ،ث���م يتم قياس عم���ق الثقوب التي
أحدثه���ا التآكل .وحس���ب  GUERINفإن هذا االختبار يتم بش���كل مختلف حيث
يقي���س مقاومة التآكل عل���ى النحو التالي :توضع لبنة تح���ت رذاذ من رأس مرش
لعدة ساعات بضغط يراوح بين  1.4و 1.7كغ  /سم ،²ومسافة من سطح عينة اللبنة
تقدر بنحو  18سم( ،شكل.15 ،)5

4.3
التجارب الطينية واالختبارات
اعتمدت تجارب العمارة الطينية على مجموعة من االختبارات المهمة منها:
 -1.4.3اختبار الترطيب والتجفيف :Test d’humidification-séchage
القي����ام بتعويم العينات الطينية ف����ي الماء تحت درجة حرارة عادية ،تزال عينات
م����ن المياه وتج َّفف ف����ي الفرن تحت درجة ح����رارة  71درجة مئوية .يس����تمر هذا
التجفي����ف 42س����اعة ،وبع����د ذلك ت����زال العينات من الف����رن بعد حكها بالفرش����اة
المعدني����ة واح����دة تلو األخ����رى وتزال كل أج����زاء المواد التي تأث����رت من الترطيب
والتجفيف 12.وتكون القوة المطبقة على الفرشاة هي  1.5كغ .تستغرق هذه الدورة
 48س����اعة من الترطيب والتجفيف .ثم نقوم بغمر العينات مرة أخرى في الماء
لتتعرض لـ  12دورة أخرى من الترطيب والتجفيف.
 -2.4.3اختبار نفاذية الماء :Perméabilité à l’eau
ه����و اختب����ار للتحقق من مس����توى تدف����ق الماء بعين����ات متصدعة وذل����ك لقياس
ستخدم معامل النفاذية لقياس تدفق المياه من خالل المواد المتصدعة
التدفقُ .ي
َ
13
ستخدم افتراض التدفق المستمر(شكل. ،)3
وي
َ
بناء على قانون داكري ُ ،Darcy

شكل :5اختبار التآكل المتسارع للعينة بمرش
الحمام [.]15

شكل :3تركيب اختبار نفاذية الماء[.]13

 -3.4.3اختبار امتصاص الماء :)L’absorption d’eau (Sorptivité
هذا االختبار يقيس امتصاص المياه عن طريق الش����عيرات (ثقوب العينات) ،قبل
القياسات ،يتم تحضير العينات في فرن عند حوالي  105درجات مئوية إلى كتلة
ثابت����ة .ثم يب����دأ االختبار لتحديد معدل االمتصاص باعتماد عينة مكعب 70 × 70
×  70ملم توضع في وعاء يحتوي على الماء وفقاً للمخطط المبين في الشكل أدناه،
بحي����ث أن المياه ال تلمس العين����ة إال من ارتفاع  5مم ،ثم ُتقاس الزيادة في الوزن
من العينة مقابل الزمن في 49 ،36 ،25 ،6 ،9 ،4 ،1و  64دقيقة(،شكل.14 ،)4

شكل :6العينات قبل اختبار التآكل بواسطة
االحتكاك[.]16

شكل :4رسم تخطيطي الختبار امتصاص العينة
للماء[.]14
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 -6.4.3اختبار التآكل بواسطة االحتكاك (:)Frottement par abrasion
هذا االختبار يس���تخدم فرش���اة معدنية مطورة تحاكي الري���اح والرمال التي تحتك
بالمبان���ي ،تتحرك ف���ي االتجاه األفقي ومحملة عموديا بوزن  6كغ ،تس���تخدم هذه
األخيرة لحك س���طح العينة في استجابة لحركة مستقيمة ترددية (ذهاباً وإياباً) على
مسافة  15ملم من العينة ،ويتم تقدير المسحوق الناتج من االحتكاك بجمعه ووزنه
بعد اختبار التآكل( ،شكل 6و.)16 ،12( ،)7
5.3
استنتاجات:
من خالل هذه التجارب واالختبارات يمكننا استخالص ما يلي:
العينات والجدران الطينية المعالجة أثبتت متانتها ومقاومتها للعوامل الخارجية
لعق���ود من الزم���ن ،ولهذا تطل���ب األمر حمايتها م���ن العوامل الخارجي���ة الطبيعية
واالصطناعية بواسطة التلبيس الخارجي المناسب والمقاوم لتلك الظروف القاسية
في كثير من البيئات الجافة وشبه الجافة خاصة.
التلبيس الخارجي للقصور والمدن العتيقة والقديمة ليس���ت مناس���بة تماماً لدعم
استقرار ومتانة الجدران الطينية ويتحقق االلتحام بين الجدران والتلبيس عندما
نحس���ن تركيبته بإضافة بعض المواد األساسية كاألس���منت والجير والرمل بأنواعه
ّ
وبنسب مدروسة ،وهذا ما سنتطرق إليه ونتحقق منه في الدراسة الميدانية التالية.

شكل :7العينات بعد اختبار التآكل بواسطة
االحتكاك [.]16
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3.4
التآكل بواسطة االحتكاك (:)Frottement par abrasion
تستخدم الفرشاة المعدنية التي تتحرك في االتجاه األفقي والمحملة عمودياً بوزن
 6ك���غ ،تس���تخدم هذه األخيرة لحك س���طح العينة في اس���تجابة لحركة مس���تقيمة
ويقدر المس���حوق الناتج من
ترددية (ذهاباً وإياباً) على مس���افة  15ملم من العينةَّ ،
االحتكاك بجمعه ووزنه بعد اختبار التآكل( ،شكالن  9و.)10

الدراسة الميدانية للقصور الطينية الجزائرية
.4
تشمل هذه الدراس���ة القصور الجزائرية المشيدة بالطين وتهتم بفهم متانة المواد
الطيني���ة وك���ذا فهم ظواهر تفتيته���ا وتعريتها من التلبي���س الخارجي جراء تعرضها
للعوام���ل الخارجي���ة المناخي���ة واالجتماعي���ة ،وه���ي تمث���ل إرث���اً هاما ف���ي العمارة
الطينية .إن ظاهرة تدهور البنايات الطينية مرتبطة بمدى تدهور كل من الجدران
والتلبي���س الخارجي للجدران ال���ذي هو بمثابة الغالف الواق���ي للجدران والمبنى،
فكلم���ا كان التالح���م بي���ن الج���دران الطيني���ة والتلبي���س الخارجي قوي���اً كان عمر
المبن���ى أطول ،وكلما كان التالحم ضعيفاً أس���هم ذلك في تده���ور المبنى وانهياره
بسرعة .لهذا خصصت هذه الدراسة الميدانية تحت إشراف الباحث كروم النذير
بجامع���ة األغواط لمراقبة عالق���ة الطوب بالتلبيس الخارجي وف���ق برنامج تجريبي
الختب���ار الماء :الترطيب والتجفيف ،اختبار االمتصاص ،ثم اختبار التآكل فاختبار
االلتحام .لقد تم البحث في زيادة تحسين ميزة التلبيس وتوسيع نطاق المنشآت
الطينية لتحقيق االس���تدامة مع اختيار خصوصيات الطين المس���تخدم نفسها في
القصور الجزائرية.
1.4
الترطيب والتجفيف :))Séchage – mouillage
القي���ام بتعويم العينات الطينية في الماء تحت درج���ة حرارة عادية ،تزال عينات
م���ن المي���اه وتج َّفف في الف���رن تحت درجة ح���رارة  71درجة مئوية .يس���تمر هذا
التجفي���ف  42س���اعة ،وبع���د ذلك ُت���زال العينات من الف���رن بعد حكها بالفرش���اة
المعدني���ة واحدة تل���و األخرى والعمل على إزالة كل أج���زاء المواد التي تأثرت من
الترطيب والتجفيف 12.وتكون القوة المطبقة على الفرش���اة هي  1.5كغ .تس���تغرق
هذه الدورة  48س���اعة من الترطيب والتجفي���ف  .ثم نغمر العينات مرة أخرى في
الماء لتتعرض لـ  12دورة أخرى من الترطيب والتجفيف.

شكل :9رسم تخطيطي لمقاومة االحتكاك [.]12

2.4
اختبار االمتصاص (:)Remontée capillaire
يرم���ي ه���ذا االختبار إلى قي���اس كمية الم���اء الممتصة من طريق ثق���وب العينات،
وذل���ك م���ن خالل وضع العينة في وعاء به كمية من الماء ال يتعدى ارتفاعها  5ملم
محاذية للس���طح السفلي للعينة ،لغرض تحديد س���رعة امتصاص العينات الطينية
للماء بداللة الزمن ،ويمكن من خاللها تحديد الزمن األقصى لتش���بع العينة بالماء،
(شكل.)8

شكل :8رسم تخطيطي الختبار االمتصاص [.]16

شكل :10جهاز قياس مقاومة االحتكاك [.]12

4.4
االلتحام (:)Adhérence des mortiers
االختبار يسعى للقياس عن طريق  Extractometerالذي بواسطته ُتنزع قطعة دائرية
ثبت
الشكلبقطر 5ملممنالتلبيسالخارجيعلىعمقمتناسبمعسمكالتلبيس،ثم ُي َّ
لصق على التلبيس من أجل ممارسة الجر على أساس
قرص معدني مرتبط بقضيب ُي َ
17
االنسحاب لقياس االستخراج وااللتحام( ،شكل. ،)11

شكل :11جهاز قياس االلتحام
(.]17[ )Extractometer

5.4
مناقشة النتائج:
بع���د اعتم���اد ثالث طبق���ات للتلبيس في كل مرة م���ع تغيير المكونات األساس���ية
لعش���رة أنواع وأصناف من تركيب التلبيس المختلف من المواد األساسية التالية:
الرمل الكبير ، SGالرمل المتوس���ط ، SMالرمل الدقيق  ، SFالجير  ،CHاإلس���منت
 CTوالطين Te.
3
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ش���مل تركيب كل متغي���رة للتلبيس الخارجي التي تم اختباره���ا المكونات التالية
(شكل: 18 ،)12

شكل :13منحنى يوضح تغير كمية الماء
الممتصة من سطح العينة [.]18

)تركيب العينة رقمComposition N° 6 ( 6
· 1ière couche: 3 SG + 2 CH + 1CT
· 2ème couche: 6 SM + 2 CH + 1 CT
· 3ème couche: 8 SF + 2 CH + 1 CT

)تركيب العينة رقمComposition N° 1 ( 1
· 1ière couche: 1 SG + 1 CH
· 2ème couche: 2،5 SM+1 CH
· 3ème couche: 3،5 SF + CH

)تركيب العينة رقمComposition N° 7 ( 7
· 1ière couche: 3 SG + 2 CH + 1CT
· 2ème couche: 6 SM + 2 CH + 1 CT
· 3ème couche: 6 SF + 2 CH + 1 CT

)تركيب العينة رقمComposition N° 2 ( 2
· 1ière couche: 1 SG + 1CH
· 2ème couche: 1،5 SM + 1CH
· 3ème couche: 2 SF + 1CH

)تركيب العينة رقمComposition N° 8 ( 8
· 7 CH + 1 CT + 14 sables

)تركيب العينة رقمComposition N° 3 ( 3
· 1ière couche: 1 SG + 1 CH
· 2ème couche: 1،5 SM + 1CH
· 3ème couche: 2 SF+CH+18/ CT

)تركيب العينة رقمComposition N°9 ( 9
· 1ière couche: 1 Te + 1SG + 1 CH
· 2ème couche: 12/Te+1 SM + 12/ CH +18/CT
·3ème couche : 1 SF + 14/CT

)تركيب العينة رقمComposition N° 4 ( 4
· 1ière couche: 2 (G + M +F) + 1،5 CH + 18/ CT
· 2ème couche: 2 S (M + F) + 1،5 CH + 14/ CT
·3ème couche: 2 SF + 1،5 CH + 1CT

)تركيب العينة رقمComposition N°10 ( 10
· 1ière couche: 1Te 1 SG + 1 CH
· 2ème couche: 12/Te+ 1 SM + 1CH + 18/ CT
· 3ème couche: 1 SF + 1CH 12/ CT

)تركيب العينة رقمComposition N° 5 ( 5
· 1ière couche: 2 SG + 1 CH + 18/ CT
· 2ème couche: 2 SM+ 12/ CH + 14/ CT
· 3ème couche: 2 SF + 14/ CH 1 /2 CT

وبعد إخضاع هذه العينات بهذه التركيبات والمكونات المختلفة تم التوصل إلى:

شكل :12جدول يوضح مكونات المتغيرات
للعينات المستخدمة في االختبار [.]18

 -3.5.4التآكل بواسطة االحتكاك ()Frottement par abrasion
اخ ُتب���رت جميع العينات واس��� ُتخ ِلص أن التركيب المتكون من اإلس���منت والرمل
الدقي���ق ف���ي طبقت���ه األخي���رة هو ال���ذي أعطى نتائ���ج جي���دة وكان أكث���ر مقاومة
لالحت���كاك ،وبالتالي فان اس���تعمال الجير مع  10/1من اإلس���منت يمكّن من تزويد
التلبي���س بمقاوم���ة أكب���ر خاصة للعوام���ل المناخي���ة المتمثلة في الري���اح الرملية
واألمطار( ...شكل.)14
شكل :14مقاومة االحتكاك ألنواع التلبيس
المختلفة [.]18

 -1.5.4الترطيب و التجفيف ()séchage – mouillage
كان غم���ر عين���ات االختب���ار للتراكيب  ،9 ،1و 10لمدة  5س���اعات ف���ي الماء ،كافياً
إلح���داث تصدع���ات كبيرة عل���ى العينات ،أم���ا العينات التي تحت���وي على مكون
إسمنتي أو جيري فقاومت مدة مضاعفة من ذلك ،أي  10ساعات ،أما عينة الطين
غير المعالج فأصبحت رطبة تماما .ونستخلص بأن هذا االختبار غير مناسب تماما
لقياس مقاومة العينات للماء.
 -2.5.4اختبار االمتصاص ()Remontée capillaire
يوض���ح المنحن���ى كمية الم���اء الممتصة بداللة الزم���ن للعين���ات  6 ،5 ،4 ،3و ،7و
مقارن���ة مع العين���ات األخريات فان العينة رقم  3امتص���ت كمية كبيرة من المياه
عكس العينة رقم  7وهذا يفسر بأن االسمنت ضعيف في امتصاص الماء أما الجير
فيمتص من  2إلى  3أضعاف اإلسمنت وهذا يدل على أن الجير يعطي أهمية كبيرة
لجعل التلبيس يمتص الماء بنسبة عالية (شكل.)13

3

108

 -4.5.4االلتحام (:)L’adhérence des mortiers
أثن���اء تنفيذ أخذ العينات المركزية حدث���ت تصدعات في التلبيس على الرغم من
اس���تخدام س���رعات مختلفة (من أس���رع إلى األقل) .تم تسجيل نجاح عينتين فقط
وهم���ا رقم  2ورقم  ،9وبعد لصقها بالطوب الطيني كانت عملية نزعها جد س���ريعة
ودون تس���جيل قوة معينة ،مما يمكن تفس���يره على أن الجهاز المستخدم لالختبار
معمول خصيصاً للخرسانة ال للمواد الطينية.
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الخالصة
تبذل في الوقت الحاضر جهود عديدة ترمي إلى حماية وتطوير الهندسة المعمارية
للبناء بالطين وتقنيات التش���ييد مثلما تعمل اليونسكو في هذا المجال .ففي هذا
اإلطار يأتي هذا الموضوع ليتناول بطريقة تحليلية ونقدية مجموعة من التجارب
العلمية التي اهتمت بفهم متانة المواد الطينية وكذا فهم ظواهر تفتيتها وتعريتها
م���ن التلبيس الخارجي ج���راء تعرضها للعوام���ل الخارجية المناخي���ة واالجتماعية،
وتوصلن���ا م���ن خالل هذه الدراس���ة إلى إيج���اد التوصيات والتوجيه���ات الضرورية
لترمي���م وتطوي���ر مواد البن���اء الطينية لصيان���ة المباني الموجودة وتصور مش���اريع
مستقبلية تحقق األصالة وتضمن المعاصرة واالستدامة وذلك على مستويين :األول
هو المس���توى النظري ببعديه الفكري والقانوني ،والثاني هو مس���توى االس���تدامة
بأبعاده الثالثة االجتماعي االقتصادي والبيئي وهما:

المفاهيم الخاطئة لديهم بإبراز المشاريع المعمارية الحديثة المشيدة بالطين
في البلدان المتقدمة ،وتشجيعهم على استخدامها .
— تصمي���م مش���اريع معماري���ة وعمراني���ة نموذجية تك���ون بمثابة المث���ال الجيد
الذي يس���تفيد من إمكانات هذه المادة ،ويحقق مؤشرات ومحددات التنمية
المستدامة بأبعادها االجتماعية واالقتصادية والبيئية والمناخية.

األول :المستوى النظري ببعديه الفكري والقانوني
— تنسيق الجهود بين مراكز البحث والمخابر والجامعات والهيئات والمؤسسات
الحكومي���ة لتموي���ل البحوث المتخصص���ة لتطوير مادة الطي���ن وتبني نتائجها
ميدانيا.
— اعتماد الطرق الحديثة للبناء بالطين في بعض المشاريع السكنية الحديثة مع
تحقيق الجودة والمالءمة البيئية.
—  التنسيق بين الباحثين والهيئات الرسمية للدولة لتطوير معايير البناء بالطين،
وتضمينها في دفاتر الشروط ووثائق المقاييس والمواصفات التقنية الوطنية.
— تقييم التجارب العالمية واس���تخالص نتائجها بتحديد اإليجابيات والسلبيات
واالنطالق منها في اعتماد التجارب واألبحاث.
—  تش���جيع البحث لتطوير الهندس���ة المعمارية الطينية ،وإيجاد أساليب ناجعة
واقتصادي���ة لحماية أس���طح المباني الطيني���ة وواجهاتها لمقاوم���ة تأثير المياه
والرياح المحملة ،لتس���هيل عمليات ترميم المدن الموجودة وتطوير المشاريع
الطينية المستقبلية.
—تضمين المباني الطينية كل متطلبات الحياة الضرورية العصرية ودراسة طرق
تركيبها وصيانتها.
الثاني :مستوى االستدامة بأبعاده الثالثة االجتماعي واالقتصادي والبيئي
— إب���راز الجوان���ب البيئية لهذه الم���ادة ،بداية م���ن اإلنتاج واس���تخدام التقنية
المناس���بة التي تحد من التلوث ،وانتهاء بم���ا يتعلق بالمخلفات غير الضارة أو
المشوهة للبيئة سواء الناتجة من عملية البناء أو الهدم لهذه المادة.
— إب���راز الج���دوى االقتصادية للبناء بالطين ،س���واء في تكلفة اإلنتاج واس���تهالك
الطاقة ،أو البناء وطريقة اإلنجاز ،أو الصيانة المس���تمرة ،ومقارنة ذلك بالمباني
الخرسانية المماثلة.
— تطوير مادة الطين بطرق علمية ش���املة ومتج���ردة لكونها من أقدم مواد البناء
وطورها من خ�ل�ال العديد من التقني���ات المختلفة
التي اس���تخدمها اإلنس���ان ّ
للبناء بها ،وذلك بما يتناسب والمعطيات المتاحة لديه ،وبما يتالءم والظروف
البيئية المحيطة به.
— االهتمام بترميم المباني الطينية ذات القيمة التاريخية والتراثية والمعمارية
والحفاظ على مقوماتها وهويتها ،واالس���تفادة من األعمال السابقة الناجحة في
مناطق أخرى بما يتناسب مع خصوصيات المنطقة.
—  إنشاء جمعيات مدنية لتوعية الناس عامة بمميزات العمارة الطينية وتصحيح
3
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ملخص البحث:
تزخر محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان ببيئة ساحرة وتنوع طبوغرافي وعمراني
ممي���ز ،من ق���رى وبيوت حجرية تقليدية تعلو قمم الجبال ،تش���به في تصميمها القالع
الحصينة المش���يدة بمهارة وإبداع ،لكن الكثير منه���ا ُد ِّمر دون اهتمام بما تحمله من
قي���م معمارية وجمالية وتراث حضاري وثقافي يجب الحفاظ عليه بل االس���تفادة منه،
وعليه ال بد من رس���م هوية واضحة له يمكن من خاللها الحفاظ عليه وتأصيله بالعمارة
المعاص���رة ،بم���ا يحويه من س���مات حضارية دال���ة على ثقافة وتاريخ ونم���ط أهالي تلك
المنطقة ،وقد شهدت تلك المنطقة حديثاً أنماطاً معمارية تختلف كثيراً في تصميمها
وم���واد بنائها ،فحلت الخرس���انة المس���لحة ومواد البناء الحديثة مح���ل الحجر والمواد
الطبيعي���ة التي كانت تتوافق مع البيئة ،وأصبحت المباني الحديثة بها صورة مطابقة
للمباني في المناطق األخرى التي تنتش���ر بالمملكة ،والتي ال تتميز بخصائصها البيئية
نفس���ها ،مما أوجد صورة س���لبية في عم���ارة المنطقة ومبانيها القديم���ة المتوافقة مع
البيئ���ة ،فمعرف���ة الطاب���ع المعماري لمنطقة ما يع���د ضرورة هامة للحف���اظ على الهوية
المعمارية والعمرانية بها ،ال س���يما الخصائص "البيئية والجمالية واالجتماعية ،خاصة
مع التطور العمراني الس���ريع الذي فرضته الظ���روف االقتصادية واالجتماعية والتقنية
ف���ي الوقت الراهن ،فال يمكن الحفاظ على بيئة ونس���ق معماري ما ،دون معرفة البيئة
وتحديد هوية الطابع الموجود بتلك البيئة.
الكلم���ات115المفتاحي���ة :العم���ارة الجبلي���ة ،العم���ارة التقليدي���ة ،العم���ارة
التراثية ،العمارة الحجرية.
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 -1مقدمة:

أصب���ح الحفاظ عل���ى التراث موضع اهتم���ام عالمي ،لكونه
أح���د المقومات األساس���ية لكش���ف العم���ق الحضاري ألي
أم���ة ،وإب���راز تطوره���ا الثقافي والفك���ري ،والدلي���ل المادي
لكتاب���ة التاري���خ ،وأنه يمث���ل ذاكرة األف���راد والمجتمعات،
ولما كان التراث يحم���ل قيماً وأفكاراً ومعتقدات وتقاليد،
كان ال بد من دراسته والحفاظ عليه ،فهو مصدر من مصادر
المعرفة والثقافة ويحمل في طياته العبر والدروس ويعزز
دورها في الحياة المعاصرة ،ويقول المهندس حسن فتحي
ع���ن الت���راث ،إن مختل���ف الجماع���ات أوج���دت خطوطها
وأشكالها وطرزها المعمارية الخاصة بها من العقل الباطن،
والمحببة إلى نفوس أهلها والتي نبعت من وجدانهم ،كما
أوجدت أشكال مالبس���ها وفنونها الشعبية ،ولغاتها ،وكأن
هذا الت���راث هو نتاج بي���ن ذكاء أهل الجماع���ة ومتطلبات
البيئة (عبد الباقي.)2002-

	ويق���ول د .صالح لمعي إن التراث العمراني بما يحتويه من تراث
ثقاف���ي وت���راث طبيعي هو م���ن الممتل���كات التي ال تق���در بثمن
تعوض ليس فقط بالنس���بة لألمة العربية فحس���ب ولكن
والتي ال َّ
بالنس���بة لإلنس���انية جمعاء ،وإن هذا التراث هو التعبير الصادق
بين اإلنس���ان والبيئ���ة الطبيعي���ة المحيطة به والمه���ارة الحرفية
واألصالة الفنية التي تصاعدت مع تكامل المواطن العربي روعي
فيه اإلخالص للعادات والتقاليد مما أعطى لهذا التراث العمراني
شخصية مميزة تعبر بصدق عن المعرفة العميقة والمهارة الفنية
ف���ي اإلبداع الفن���ي والتقني ،ويق���ول إن وض���ع الضوابط وتحديد
القي���م لهذا الت���راث العمراني يلع���ب دوراً هاماً ف���ي وضع اإلطار
الع���ام لعملية التنمي���ة المتواصلة بهدف الحف���اظ على الثروات
الثقافية( .صالح)2010 -
	كم���ا أن هن���اك ثقافة اجتماعية س���ائدة ما زالت ت���رى أن المبنى
التراث���ي معل���م يذكره���ا بحقب���ة التأخ���ر الحض���اري والضع���ف
االقتصادي ،والحقيقة أن التراث المعماري هو أبعد ما يكون عن
ذلك ،بل ه���و نتاج خبرات ومعارف تراكمت عبر مئات الس���نين
وتعد من حيث مواد البناء وطرق التش���ييد والتصميم األنس���ب
ّ
للمنطق���ة ،وفيه���ا من مالمح الجمال واألصال���ة الكثير ،التي تميز
ثقاف���ة كل مجتمع عن اآلخر ،ومن الخطأ تجاهل هذا التراث ،بل
يجب علينا االفتخار به والحفاظ عليه وفهمه وتطويره.
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تمتل����ئ المنطقة العربية بالكثير من الطرز المعماري����ة الفريدة والمميزة التي تحمل
من القيم والسمات ما يالئم تلك البيئات ويتوافق معها ،وهي تستحق منا الدراسة،
ومعرفة خصائصها وتوثيقها قبل أن تندثر وتذهب معالمها وال نستطيع معرفة الكثير
عنها أو االس����تفادة منها كمكون أساس����ي في ثقافتنا وتراثنا الحضاري ،خصوصا بعد
تده����ور الكثير منها .ويوجد بقرى بني مالك بج����ازان قرى ضاربة في أعماق التاريخ
يبلغ عمر بعضها أكثر من أربعمائة س����نة ،لها من الس����مات والخصائص الجمالية ما
يجعلنا نتناولها بالبحث والدراسة ،فهي قرى فريدة في تصميمها وطابعها المعماري،
تتش����ابه كثيرا مع القرى الجبلية بمناطق عسير والمنطقة الجنوبية بشكل عام ،لكن
تجنبها االهتمام الذي شهدته مناطق أخرى ،وهذه القرى تقع فوق قمم الجبال التي
يصعب الوصول إليها ،مما يفسر جانباً من حياة الناس التي جعلتهم يشيدونها بتلك
األماكن ،لتكون منيعة وحصينة في وجه أعدائها ومالذاً آمنا في فترات الحروب.
2-1
اإلشكالية البحثية:
ش����هدت تلك المنطق����ة حديثاً أنماطاً معماري����ة تختلف في تصميمه����ا ومواد بنائها،
فحلت الخرسانة المسلحة ومواد البناء الحديثة محل الحجر والمواد الطبيعية التي
كان����ت تتوافق مع البيئة ،وصورة مطابقة للمباني الحديثة في المناطق األخرى ،مما
أوج����د صورة س����لبية في عم����ارة المنطقة ومبانيه����ا القديمة المتناس����قة والمتوافقة
م����ع البيئة التي تتميز بطبيعة س����احرة وتزخر بعمارة تقليدية فري����دة ،إال أن العمارة
المستحدثة بها ال تعبر عما تحمله تلك البيوت والقرى التقليدية من قيم وجماليات
وتواف����ق تام مع البيئ����ة ،والقيم األخرى الت����ي تنادي بها الجه����ات العلمية والبحثية
المعني����ة بدراس����ة وتط����ور العمارة والعم����ران اآلن م����ن مفاهيم جديدة كاالس����تدامة
 Sustainabilityوما تنادي به من توافقٍ مع البيئة وعدم تشويهها.
يع����د االهتمام بتلبية حاجات الحاضر على حس����اب التراث اإلنس����اني خطأً جس����يماً
ُيرتك����ب ف����ى حق اإلنس����انية ،على الرغم من اتف����اق الجميع على أهمي����ة الحفاظ على
الم����وروث العمران����ي واإلنس����اني ،إال أن مح����اوالت الحفاظ تتعثر ف����ي مواجهة تلبية
الحاج����ات االقتصادية المعاصرة ،وهذه التلبية هي االختيار األهم لدى المس����ؤولين
ال س����يما في دول العالم الثالث ،ويقول الجادرجي عن التراث العمراني« :إن حماية
الت����راث علم قائم بذات����ه ،إضافة إلى كونه واجباً إنس����انياً ملقى على عاتق البش����رية،
ولي����س ع����بءاً على األمم التي تملك أمكن����ة تراثية فقط ،وكثيراً م����ا تكون عاجزة عن
ترميمها أو الحفاظ على معالمها( .سالمة 2010 ،م)
3-1
الفرضية البحثية :يتناول البحث الفرضيات التالية:
—ضي����اع الهوية المعماري����ة لمنطقة ما يؤدي إلى العديد من المش����كالت البيئية
واالجتماعي����ة ،ومعرفة الطاب����ع المعماري لها ضرورة مهم����ة للحفاظ على الهوية
المعمارية والعمرانية بها.
—إن مدننا التراثية حيوية تنتمي للمجتمع الذي يس����كنها ،فهي قليلة المشكالت
العتماده����ا نمط بناء يتكامل ويتصالح مع البيئ����ة المحلية والطبيعية الموجودة
فيها.
—هناك اندفاع نحو إنتاج عمارة ال تتوافق بيئيا واجتماعيا وعمرانيا بتلك المنطقة،
نتيجة للظروف االقتصادية والتطور العمراني السريع والتأثير الثقافي الخارجي،
كل هذه العوامل تحكمت في ش����كل العمارة والعمران بالمنطقة دون النظر إلى
القيم البيئية واالجتماعية والحضارية التي تنتمي إليها.
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4-1
أهمية البحث:
— توعي���ة المجتمع نحو أهمية التراث المحلي ال���ذي يحمل قيماً بيئية وجمالية
فريدة يجب الحفاظ عليها واالستفادة منها وتأصيلها في العمارة المعاصرة.
— للت���راث العمران���ي ف���ي الوق���ت الحاض���ر أهمية كب���رى ،ليس فقط ف���ي مجال
الس���ياحة ،بل على المس���توى االقتص���ادي والثقافي وتوفير ف���رص عمل لكثير
من أبن���اء المجتمع ،وكذلك يعد التراث العمراني مص���دراً لمعلومات تاريخية
لحقب زمنية ماضية ،فهو يخبرنا عن حياة مجتمعات إنسانية عاشت ومارست
نش���اطات متعددة في عهود س���ابقة ،ويكش���ف ع���ن حياة ه���ذه المجتمعات
وتطورها.
— الت���راث الحض���اري يحمل الكثير م���ن القيم والمفاهيم الت���ي أنتجت كرد فعل
للبيئ���ة وانعكاس حقيقي لتجارب متتالية أثبتت نجاحها وقدرتها على التوافق
مع الظروف البيئية المختلفة.
— لفت انتباه الجهات المعنية من مؤسسات محلية ودولية وحكومية إلى أهمية
ذلك التراث الحضاري ،الذي يتهدده االنهيار دون توثيق أو ترميم.
 5-1الهدف من البحث:
— يرم���ي البحث إلى تحديد الطابع المعماري التقلي���دي لقرى بني مالك بجازان
قبل ظهور النفط كمؤثر اقتصادي مهم أثّر في شكل العمارة والعمران بها قبل
تجريف الهوية والطابع البيئي التقليدي بها.
— معرفة الخصائص والسمات المميزة للتراث المعماري لتلك المنطقة وتوثيقها
قبل اندثارها.
 6-1محاور البحث:
المبحث األول :الوقوف على األس���باب المختلفة الت���ي أنتجت العمارة التقليدية
بتلك المنطقة بيئيا واجتماعيا وثقافيا...
المبح���ث الثان���ي :ماهية الطاب���ع المعماري بمحافظة الداير بن���ي مالك من حيث
أنواعه وخصائصه وسماته المعمارية ومفرداته الجمالية والوظيفية...
7-1
منهجية البحث:
يعتمد البحث على منهج التحليل الوصفي في تحديد المفاهيم ودراس���ة العوامل
والمؤث���رات التي ش���كلت العمران التقلي���دي بهذه المنطقة ،كما تتناول الدراس���ة
تحليل المباني التقليدية من حيث معرفة وظائفها الداخلية والس���مات التشكيلية
للوجهات وأساليب بنائها وطرق تشييدها.
8-1
حدود البحث ومجاله :تنحصر حدود البحث ومجاله في اآلتي:
ح���دود مكانية :تتناول العمارة التقليدية المحلية داخل حدود محافظة داير بني
مالك بجازان.
حدود زمنية :تتناول الدراسة العمارة التقليدية قبل ظهور النفط كعامل اقتصادي
مؤثر في تغيير النمط المعماري التقليدي للمنطقة ،وظهور أنماط معمارية حديثة
تبتعد عن األنماط التقليدية المميزة للمنطقة.
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المبحث األول :العوامل المؤثرة في تشكيل العمارة التقليدية
.2
بمحافظة الداير بني مالك
1-2
التعريف بالمنطقة:
قبل البدء بتحديد س����مات وخصائص العم����ارة التقليدية بمحافظة الداير بني مالك ال
ب����د من التعرف عل����ى العوامل التي أنتجت هذا التراث ،ال س����يما العوامل التي تتعلق
«بالموقع ،المناخ ،طبوغرافيا الس����طح والتربة ،النشاط الس����كاني ،واألهمية التاريخية
للمنطقة».
 1-1-2األهمي���ة التاريخي���ة للمنطق���ة :ال يمكن الفصل تاريخي����اً بين محافظة الداير
ومنطق����ة جازان لوقوعها في نطاقه����ا اإلداري ،فهذه المنطقة كانت على مدى تاريخها
حلقة الربط تجارياً ودينياً بين اليمن والحجاز والشام وهذا ما أكسبها أهمية تاريخية
واقتصادية ،ولقد مرت المنطقة بالكثير من الصراعات منذ بزوغ اإلسالم مرورا بحكم
األيوبيي����ن عام  569ه ثم المماليك عام  922ه فالحكم العثماني أواخر القرن العاش����ر
يعد من أزهى العصور على المنطقة ،حتى انس����حب العثمانيون وعادت المنطقة
وهو ّ
إل����ى حكامها المحليين ،ولكن س����رعان م����ا تحولت األوضاع إلى صراعات بين أش����راف
مك����ة والقبائل اليمني����ة ،إلى أن خضعت المنطقة للحكم العثمان����ي مرة أخرى على يد
محم����د عل����ي والي مصر( ،عمارة – 1976م) حتى تمكن اإلمام محمد اإلدريس����ي مطلع
القرن الثالث عشر الهجري من تكوين إمارة امتد نفوذها إلى عسير بعد ضعف الدولة
العثماني����ة وانتص����ر على حكام اليمن ،وبعد وفاته لم يس����تطع خلف����اؤه المحافظة على
ملكه����م فطلب����وا الحماية من الملك عب����د العزيز بموجب معاهدة مكة س����نة 1345ه /
1926م ،وبعدئ����ذ أصبح����ت المنطقة جزءاً م����ن المملكة العربية الس����عودية ( .أحمد–
1992م).
 2-1-2الموق����ع :تقع محافظة الداير حاض����رة بني مالك في الجنوب الغربي للمملكة،
والش����مال الش����رقي لمنطقة جازان ،بين خطي طول  43.18 ،43.04ش����رقاً وخطي عرض
 17.32 ،17.16ش����ماالً وعل����ى بعد  130كم من بندر جازان ،وه����ي تحتل قطاعاً كبيراً من
سلس����لة المرتفعات الجبلية وتقدر مس����احتها اإلجمالية بـ  1250كم .2ويحد بني مالك
ش����ماالً قبائل آل تليد وجبال الحش����ر وبنو حري����ص وغرباً فيفاء وبلغازي وش����رقاً قبائل
جماع����ة اليمنية ويحدها من الجنوب جبل فيف����اء وجمهورية اليمن ،وتتبع مقر إمارة
ج����ازان التي تقع على الس����احل الش����رقي للبحر األحمر ،جنوب غ����رب المملكة( .موقع
إمارة جازان).
2-2
العوامل االقتصادية والنشاط السكاني:
يقدر عدد سكان بني مالك بنحو  70ألف نسمة حسب التعداد السكاني لهيئة تطوير

ش(  ) 1منطقة بني مالك بالنسبة لجازان
ص( :وثائق متحف جازان بصبيا)
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ش(  ) 2مدينة جازان بالنسبة لمدن المملكة
ص(:اإلحصائيات العامة والمعلومات)
3

وتعمير منطقة فيـفا وبني مالك ،وينتسبون إلى قبيلة خـوالن التي سكنت المنطقة
وتعد الزراعة النشاط االقتصادي الرئيسي للسكان يليها الرعي وتربية
قبل اإلسالمّ ،
الحيوان���ات ،إضافة إلى ممارس���ة بعض الحرف التقليدية واليدوية البس���يطة التي
تساعدهم في الزراعة ،ش( ،)3باإلضافة إلى األسواق األسبوعية التي تنتشر بالقرى
والمناطق الريفية( .اإلحصائيات العامة).
وم���ن أهم الم���وارد االقتصادية في العصر الحديث النفط ال���ذي أثر تأثيراً كبيراً في
وغير
تغيي���ر الحياة االقتصادية واالجتماعية للس���كان والحرك���ة العمرانية للمنطقة ّ
سماتها التقليدية على نحو يكاد يمحو الهوية المعمارية التقليدية بها.J, Zarins(.
)1981-

ش(  ) 3المدرجات الزراعية بمحافظة الداير
ص :المجلس البلدي بمحافظة الداير

3-2
العوامل البيئية:
 1-3-2المناخ :يسود محافظة بني مالك طقس بارد شتاء معتدل صيفاً بمتوسط
درجة حرارة س���نوية أقل من ْ 19م مئوية على المناطق الجبلية ،وفي بطون األودية
يميل إلى الحرارة صيفاً حيث يكون متوس���ط درجات الحرارة الس���نوي ْ 29م ،بينما
المناط���ق الجبلية التي ترتفع عن س���طح البحر نحو  2000م مناخها ش���ديد البرودة
ش���تاء معتدل صيفاً ،وتهب على المنطقة رياح موس���مية من الشمال الغربي صيفاً
ً
مثي���رة العواصف الرملية ،وتهط���ل األمطار بصفة عامة في فص���ل الصيف ،بمعدل
س���نوي يص���ل إلى أكثر من  600م���م ،ش ( )5 ،4تكون غالباً كثيف���ة وغزيرة ،وتحتل
بني مالك الجانب األكبر في تغذية س���د جازان بالمياه من تأثير هطل األمطار على
مرتفعات بني مالك ونزولها إلى األودية الكبيرة( .األرصاد وحماية البيئة).
 2-3-2التضاري���س وطبوغرافي���ا الموقع :تعد بني مالك جزءاً من جبال الس���روات
الجنوبي���ة الغربية التي تتميز خصائصه���ا الجغرافية بوجود عدة جبال تفصل بينها
أودي���ة عميق���ة ،ذات مناظر خالبة وغطاء نباتي كثي���ف وحياتها الفطرية البديعة،
وه���ي تقع في نط���اق المنطق���ة الجنوبية بجازان في القس���م التضاريس���ي الثالث،
ش( ،)6الذي يتمثل في الجبال الشرقية لمنطقة جازان  )Rashed-(1999التي تبدأ
يحل دون
عن���د الجبال المنعزلة ،وعلى الرغم من صعوبة تضاريس���ها إال أن هذا لم ُ
الس���كن فيه���ا ،وربما كان الداف���ع االحتماء من الصراع القبل���ي ،أو لهيب حر تهامة
وغزارة أمطارها وإمكان الزراعة عليها ،ومن أهم جبال ذلك القسم جبال بني مالك،
ش( ،)7ويق���ع الكثير م���ن القرى والبيوت على قمم تلك الجب���ال التي تتميز بطابع
معم���اري وبيئي فريد ،باإلضاف���ة إلى المدرجات الزراعية التي تش���به أمواج البحر
المتتالية على قمم هذه الجبال) ),A.D) J 1985- .Zarins( .

ش( )6قطاع عرضي يوضح طبوغرافيا السطح
بالمنطقة الجنوبية من البحر األحمر غربا إلى
الحدود الشرقية التي تضم محافظة الداير في
قسمها الثالث.
المصدر :وثائق متحف منطقة جازان

ش( )5 ،4حالة الطقس وهطل األمطار على جبال
بني مالك
المصدر :المجلس البلدي بمحافظة الداير
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العوامـل األمنيـة والـدفاعية:
كان لعوام����ل األمن تأثير واضح في ش����كل القرى وطابعها المعم����اري بتلك المنطقة،
فالقرية س����واء أقيمت على منحدرات أو تالل ،تظهر كأنها ش����يدت ألغراض دفاعية،
أما تلك التي أقيمت على ضفاف األودية فتتس����م بانتشار منازلها المبنية على هيئة
قالع حربية ويظهر عكس ذلك على التالل بالمنحدرات ،بتالصق مس����اكنها ،وهناك
األبراج (القصبات) التي كانت تقام وسط القرية وفي الحقول الزراعية التي تستعمل
لحراسة المزارع ومخازن الغالل( .الجواهرة)2005 ،
5 -2
العوامل االجتماعية:
كان لوجود القبائل الكبيرة تأثير مباش����ر في نشأة العمران التقليدي ونموه وانتشاره
ف����ي المنطق����ة الجنوبية ،إذ كانت القبائل تتعارف فيما بينه����ا على حدود الملكيات
القبلية وداخل تلك الحدود تقيم كل قبيلة تجمعاتها الس����كنية وأسواقها األسبوعية،
(اآلث����ار1431 ,ه) .وتتدرج القرى والبلدان حس����ب الحجم وتك����ون أكبر تلك البلدان
حاض����رة القبيلة وفيها يس����كن ش����يخ القبيلة ويقام فيها الس����وق األس����بوعي ،وتحمل
القرى أس����ماء األسر الممتدة أو عشيرة واحدة )1958-Beek Van( ،ونادراً ما تسكن
ف����ي قري����ة واحدة عائالت تنتمي إلى عدة قبائل أخرى ،بل تقيم معظمها في س����فوح
الجب����ال أو في الوادي قريبة م����ن مصادر المياه والمناط����ق الصالحة للزراعة والرعي
ومواق����ع األس����واق التي ترتب����ط بالطرق التجارية البرية أو الس����احلية بأماكن مراس����ي
السفن والمراكب التجارية( .جريس1423 ،ه)
العمـارة التقـليدية بداير بني مـالك:
.3
تمتاز المناطق الداخلية بجازان بجبالها المرتفعة وطبيعتها الخالبة وغطائها النباتي
وحياته����ا الجبلي����ة الهادئ����ة باألخ����ص جبال بن����ي مالك الت����ي تعد من أجم����ل مناطق
المملكة بس����هولها وجبالها التي تعانق الس����حاب ،باإلضافة آلثارها وتاريخها العريق،
وقراه����ا األثري����ة ذات األبراج الحجرية العالية المربعة والمس����تديرة ،حيث برعوا في
بن����اء تل����ك البيوت واألبراج بارتفاع ش����اهق وهيئة هندس����ية بديعة ت����دل على ولعهم
بالبناء وإتقانهم له) 1985- .J, Zarins(.
ولق����د راعى أبناء القطاع الجبلي في بنائهم لتل����ك البيوت والقرى طبيعة التضاريس
الجغرافية ،فاستطاعوا تطويع البيئة الجبلية والتضاريس الصعبة لخدمتهم والظروف
البيئي����ة واألمنية التي مرت بها المنطقة ليعتمدوا نمطاً معمارياً فريداً يعد نموذجاً
للتواف����ق مع البيئة من حيث التصمي����م أو مواد البناء أو التحكم البيئي ،ليقيهم برد
المرتفعات ،وليوفر لهم مراقبة ثمارهم وحمايتهم من األعداء والمتطفلين ،وينعكس
ذلك في قوة تحصين تلك البيوت والقرى التي تتسم بمهارة في التشييد ،ش (،)10 :8
وتش����هد لهم تلك البيوت التي ال تزال ش����اهداً على عمارة فريدة ،تمثل في مجموعها
معالم أثرية ومعمارية جديرة باالهتمام والحفاظ عليها ( .الجواهرة)2005 ،

ش( )7المدرجات الزراعية والغطاء النباتي
الكثيف بجبال بني مالك
http://ar.wikipedia.orgص:

ش( )8البيئة الطبيعية بجبال بني مالك
المصدر :المجلس البلدي بمحافظة الداير
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ش( )9صعوبة الموقع بقرى بني مالك
المصدر :الباحث

ش( )10نموذج للقرى الحجرية ببني مالك
المصدر :اآلثار 2003
3
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المالمح التاريخية والمؤثرات التي أنتجت هذا النمط من البناء:

والمناخي���ة الصعب���ة ،وتحقق االتص���ال فيما بينها ،وتصف الش���كل العام للنس���يج
العمران���ي للق���رى بالنم���ط الخط���ي ،إذ تق���ع على ش���كل خط���وط مس���تقيمة بنفس
المدرجات والمصاطب المختارة للبناء ،أو على خط رأسي يميل مع الجبل وظروفه
التضاريس���ية ،ش( ،)15 ،14وغالباً ما تنتمي تل���ك القرى إلى قبائل وعائالت واحدة
يمتد نس���بها إلى عش���رات ومئات الس���نين ،فتك���ون مرتبطة مع بعضه���ا اجتماعياً
وأمنياً واقتصادياً من حيث التعاون بينهم أيام الزراعة والحصاد ،ويس���مح كل خط
من هذه الخطوط بتوصيل الرس���ائل سواء باإلش���ارة أو بالصوت من أسفل إلى أعلى
والعك���س ويعد ذلك أحد أهم نظم االتص���ال القديمة التي فرضتها طبيعة المناطق
الجبيلة وخصوصاً أثناء الحروب( .اآلثار )2003-

 1-1-3المالمح التاريخية :استوطن اإلنسان هذه المناطق منذ زمن بعيد ،وهناك
إش���ارات تذه���ب بتاريخ تلك المناطق إلى القرن الثال���ث الهجري ،ومن المرجح أن
إعماره���ا بدأ في الجهات الس���احلية على س���فوح الجبال واألودية لس���هولة التنقل
واس���تصالح األراض���ي وتوافر المي���اه ،إذ توجد بعض الدالئل الت���ي تؤيد ذلك منها:
كث���رة األطالل والبيوت الخربة وأجزاء م���ن مدرجات قديمة ،ثم أخذت تنتقل إلى
قم���م الجبال العالية نظراً لقلة المس���طحات المس���توية ،وانع���دام األمن والحروب
مما اضطر الس���كان إلى س���كنى قمم الجبال وبناء عدد هائل من المدرجات لزيادة
الرقع���ة الزراعية وتأمين الحبوب والمحاصيل ،واس���تطاعوا تطوي���ع البيئة الجبلية
والتضاريس الصعبة لخدمتهم ،لتش���هد تلك المنطقة أس���اليب معمارية فريدة ما
زالت قائمة حتى اآلن( .اآلثار)2003 -
 2-1-3المؤثرات التي أنتجت هذا النمط من البناء ،عوامل التقارب الجغرافي:
ل���كل منطقة جغرافية مجال تأثي���ر أكبر يؤثر ويتأثر به في أنم���اط الحياة المختلفة
االجتماعية منها والثقافية وكذلك المعمارية ،باإلخص عندما تكون لها الخصائص
نفس���ها البيئية والجغرافية واالمتداد الثقاف���ي والديني ،وتمر بالظروف والتقلبات
السياس���ية نفس���ها ،لذا يكون هناك الكثير من السمات المشتركة التي تنتقل عبر
الح���دود واألف���راد ،ومن أهم تلك الس���مات التي تتأثر بالتق���ارب الجغرافي ،النمط
العمراني والمعماري الس���ائد بتلك المنطقة التي تتأثر بمحيطها الجغرافي األكبر.
(هشام)2007 ،
وتحت���ل محافظة الداي���ر قطاعاً كبي���راً من سلس���لة المرتفعات التي يحدها ش���ما ًال
العدي���د من الق���رى والقبائل بمنطقة عس���ير وش���رقاً قبائ���ل جماع���ة اليمنية ومن
الجن���وب جبل فيف���اء وجمهورية اليمن ،ومن أهم المناطق المجاورة التي تتش���ابه
معها في نمط البناء وتشترك معها في الكثير من السمات والخصائص تلك النماذج
الجبلية المبنية بالحجر في عسير كما في قرية رجال ألمع ،شمال غرب بني مالك،
وكذلك تتشابه مع نمط البناء شمال اليمن جنوب وشرق بني مالك ،ش(.)13 ،11

ش( )11وجود سمات مشتركة بين قرية رجال ألمع-
أبها وقرى بني مالك ،المصدر :ترحال 143-

ش( )13 ،12تشابه الطابع بين قرى بني مالك والقرى
والحصون شمال اليمن
المصدرhttp://ar.wikipedia.org ::
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الفك���ر والنمط التخطيطي للنم���اذج الجبليـة
بقرى بني مالك:
ُص ِّممت القرى والبيوت التقليدية ش���رق جازان
عل���ى أس���س جفرافية وهندس���ية ش���ديدة الدقة ،تتعل���ق بطبيعة الموق���ع وصعوبة
التضاري���س ،لتلبي حاجات الس���كان المعيش���ية واألمنية وتالئم الظ���روف البيئية
3

ش( )15 ،14لقطة جوية ومنظر خارجي لقرية
خاشر توضح الفكر التخطيطي «الخطي» ومدى
صعوبة التضاريس والموقع
 google earthالمصدر :
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اآلنماط المعمارية بداير بني مالك:
يمك���ن مالحظ���ة ثالثة أنم���اط ترجع إلى ثالث فت���رات زمنية مختلفة تتناس���ب مع
األوضاع السائدة في كل فترة ،ويمكن تصنيفها على النحو التالي( :اآلثار )2003-
أوالً مباني الفترة األولى :تمتد إلى منتصف القرن  13الهجري ،تقام على مرتفع من
األرض ،أو صخرة عالية يسهل االحتماء بها من األعداء ،ش( ،)16لها نوافذ ضيقة ال
تسمح ألي شخص بأن يتسلل إلى المنزل ،وتكون عادة مرتفعة بالقرب من السقف
لتج ّنب أي عدوان من الخارج ،وغالباً ما تأخذ الش���كل اإلس���طواني ،أشبه ما تكون
بالقالع  ،تبنى من الحجر وهي مسقوفة بأخشاب العرعر أو السدر.
ثاني���اً مباني الفت���رة الثانية :يمتد زمنها من منتصف الق���رن  14الهجري إلى أوخر
الثمانينيات من القرن نفسه ،ويالحظ في هذه الفترة استتباب األمن ،وقد أقيمت
ّ
المنازل في مناطق مستوية السطح وتوسعت على المستوى األفقي وتعددت فيها
الغ���رف واتس���عت فيه���ا النوافذ مع انخفاض مس���توى ارتفاعها ع���ن الفترة األولى،
وبنيت من األحجار ،وأسقفها من أخشاب األشجار المحلية .ش()18 ،17
ثالث���ا مباني الفت���رة الثالثة :تمتد هذه الفترة إلى الوقت الحاضر ،حيث اس���تخدم
الس���كان المواد الحديثة ،فمعظمها هيكل خرساني ،استخدم فيها الحديد والزجاج
واألخش���اب المس���توردة والط���وب البلك ،منقولة من المدينة ليس���ت لها س���مات
معمارية تقليدية ،تتعدد فيها األدوار والغرف وتتسع فيها النوافذ .ش()19
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ش( )17نموذج لقرى الفترة األولى
المصدر :المجلس البلدي بمحافظة الداير

ش( )18نموذج لبيوت وقرى الفترة الثانية
المصدر :الباحث
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ش( )19نماذج للبيوت الحديثة بالفترة الثالثة
المصدر :الباحث
3

الفتح���ات :تكون جمي���ع الفتحات الخارجية بزاوية مائل���ة يراعى فيها الخصوصية
واألمن حتى ال يرى من بالداخل وكذلك الحماية من إطالق النار في حال الحروب،
كما تكون ضيقة جداً فال تس���مح ألي ش���خص بأن يدخل منه���ا إلى المنزل ،وتكون
ع���ادة مرتفع���ة بالقرب من الس���قف لتج ّنب أي عدوان من الخ���ارج .ش (،)26:23
ولقد فرض عليهم هذا ما كان سائداً من صراعات وقلة األمن( .حسن)2008 -

وما يهمنا بهذه الدراسة هو القرى التقليدية التي شيدت خالل الفترة األولى لما لها
م���ن طابع تقليدي ممي���ز يعكس بقوة تأثير الظروف البيئة واالجتماعية والسياس���ية
عليها فهي بيوت فريدة في سماتها المعمارية والجمالية واإلنشائية ،الموضحة فيما
يلي:
 1-3-3سمات وخصائص المباني والقرى التقليدية بالفترة األولى:
 1-1-3-3الوظائ���ف الداخلية :تأخذ المباني في منطق���ة األصدار بفيفا وبني مالك
االتجاه الرأس���ي بارتفاع  4 : 3أدوار وقد تزيد ،يخصص كل دور لوظيفة معينة تكون
على النحو التالي:
القبوات “البدرونات”ُ :تح َفر بأعماق تصل إلى 4م ،تتس���ع من أس���فل وتضيق من
أعلى ،تس���تخدم مخازن كبيرة تحفظ بها الحبوب مدداً طويلة ،وتخصص أجزاء منها
حظائر للمواشي.
يخصص لألش���ياء القليلة األهمية تجنباً للسرقة ،وبه
الدور األرضي :جرت العادة أن َّ
مدخل للس���كان وآخر للماش���ية باإلضافة إلى أماكن إليواء المواش���ي وتخزين الغالل،
وأماكن للمواضئ والحطب والماء وما شابه )Ishteeaqe-2008( ،وقد يسقفون جزءاً
ال ،يس���مى “رصيصا” ،يجعلون بها
منه عند منتصف ارتفاعه ليتوس���عوا فيه مس���تقب ً
الرحى التي يطحنون بها الحبوب( .حسن)2008 ،
ال���دور األول :إذا كان ذا ش���كل دائ���ري كام���ل ،يكون في الغالب المجلس الرئيس���ي
إذا كان���ت األس���رة كبيرة ،أو يس���تعملونه في المناس���بات الس���تقبال الضيوف ،وقد
يسمى “حوايا” ،ويمرون من خالل
يستقطعون جزءاً منه يستغل في تخزين الحبوب ّ
هذا الدور إلى األدوار التي تليه .ش()22 :20
الدور الثاني :يتكون من قس���مين ،جزء يضم المطبخ والحمام ،له مزارم ترمي الماء
بعيداً عن البيت .والقس���م اآلخر يضم مكاناً للنوم والمعيش���ة وتناول الطعام ،يسمى
“المش���راح” ،يتس���ع لثالث أو أربع أس���ر ،ويتصل هذا الحيز مع جزء مكش���وف من
السطح يستخدمه السكان في المراقبة واإلطالل.
الدور الثالث :يأخذ ربع مس���احة البيت ويس���مى بالبيت الكبير “غرابة” يستعمل
لتخزين األشياء المهمة كالسالح واألثاث الثمين ،ويستخدم جزء منه لحفظ اللحوم،
فيقطعونه���ا ش���رائح صغيرة توضع على عيدان تس���مى “مس���ابيع” تتعرض الش���رائح
للهواء حتى تجف ،وقد أخذ اس���م المش���راح لكونه شريحة من مساحة البيت يشرح
يسمى “مسربا”( .اآلثار)2003 ،
فيها اللحم ،ويكون بجواره مكان لالستحمام والغسل ّ
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ش ( )26 :23يوضح شكل الفتحات (نوافذ
وأبواب) وحجمها ومكانها بالمباني الحجرية
بداير بني مالك ،المصدر :الباحث بتصرف

ش ( )22 :20مجموعة صور ورسومات تفصيلية
للمساقط األفقية للبيت الحجري توضح أوجه
االستخدام المختلفة وشكل الفراغات الداخلية
بكل دور .المصدر الباحث بتصرف.
المصدر:الباحث

	
  

	
  

	
  

 2-1-3-3م���واد البن���اء بالفترة األول���ى :تبنى المباني في ه���ذه المنطقة باألحجار
البركاني���ة غي���ر المنتظم���ة ،المتوافرة بأعالي الجب���ال ،لكونها مادة قوية تس���تطيع
مقاوم���ة العوامل الجوية واألحمال الواقع���ة عليها نتيجة االرتفاع ،ترص دون مونة،
بخالف باقي مناطق الحجاز واليمن )1999-Al-Thenayian(،وتس���تعمل الحجارة
الصغيرة لس���د الفراغات وتس���وية المداميك بين الصفوف ،بينما يقسم البيت من
الداخل بجدران من عيدان النباتات تش���د ببعضها ،تس���مى “حباطاً” ثم يليسونها
“بالخلبة” وهي مادة من الطين وروث الماش���ية ،ويس���دون الفراغات بقطوف من
أغصان الش���جر ،ويسمون هذا الجدار الرقيق الفاصل “شجبا” ويزين البناء بإضافة
قطع من أحجار المرو البيض بتكوينات هندس���ية بين أحجار البناء القاتمة اللون.
(هناء  )2012،ومن السمات التي تتميز بها عملية البناء بهذه المناطق اآلتي:
— يكون البناء منتصباً في تناس���ق تام ،يبرز من أس���فل بنس���ب ال تلحظ ،حتى ال
تتسرب مياه األمطار.
— لحماية البيت من األمطار يعمل البناءون أو “الجبالية” ستارة يسمونها “عفة”
تبرز عن مستوى البناء مقدار  5أصابع ،يسمى “طرفا” ومع كونه يحمي البيت
ال جميال.
من األمطار إال أنه يعطي شك ً
— يضع البناءون فوق الفتحات قطعاً بيضاً من الرخام تس���مى “مروا” على ش���كل
ال ويس���مون هذا
ال جمي ً
حرف  Uمقلوب تقيها من األمطار ،وتضفي عليها ش���ك ً
الشكل “قروا”)1981.J, Zarins(.
— أما األس���قف فقد اتبعوا في بنائها طريقة تتسم بالقوة واإلتقان ،لحماية البيت
من تسرب الماء كما يلي:
 —1يس���تخدم ع���ود كبير من خش���ب العرع���ر المع���روف بالصالب���ة والمتانة
واالس���تقامة أو من خشب الس���در ،يوضع وسط البناء يس���مونه “سارعا”
ويت���م س���نده بعود آخ���ر من منتصف���ه من ش���جر الخيفان لزي���ادة ضمان
تحمله وعدم انحنائه ويس���مونه “العتبة” ثم يضعون فوق السارع أعواداً
متقاطعة معه ال تقل متانة عن الس���ارع ،بمس���افات متوازنة مع مس���احة
البي���ت ،وإذا كان���ت صغيرة يتم ازدواجها ،ويس���مون هذه المجموعة من
ال”
ال” ثم ترص أع���واد صغيرة متقاطعة معه يس���مونها “جل ً
الس���قف “رح ً
ثم توضع طبقة من الحجارة الرقيقة ترص رصاً محكماً ،ويسمونها “صلياً”
ويسدون الفتحات بينها بأحجار أصغر حتى ال يبقى فيها أي تنسيم.
 —2ابع���د ذل���ك يعجنون خليطاً من الطي���ن اللزج ،يضيفون إلي���ه روث األبقار
حتى يش���تد ويقوى ،وتسمى هذه الخلطة “خلبة” يضعونها على الحجارة
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من الداخل بس���مك مناسب ،ثم يضعون بعد ذلك تراباً حتى يجف ،وبعد
ذلك يليس���ونه من نوع الخلطة الس���ابقة نفسه ،مع حرصهم على أن يكون
هناك ميل مناس���ب حتى تنس���اب المياه من “المس���ارب” أو “المزارم”
(اآلثار)2003 ،
 3-4-1-3أن���واع وأنم���اط المباني بالفت���رة األولى :هناك نوعان أساس���يان ألنماط
البناء بمباني الفترة األولى في المناطق الجبلية بقرى بني مالك ،ظهرت على مراحل
متتابع���ة تمت���د إلى منتصف القرن الثالث عش���ر الهجري ،اختلف���ت في تصميمها
نس���بياً لتغير الظ���روف األمنية واالجتماعي���ة التي مرت عليها وه���ي“ :المفتول –
المربوعة” وقد تكون منفردة أو داخل محيط القرية:
النوع األول ما يس���مى بالمفتول :هي بيوت أش���به ما تكون بالقالع ،فارعة الطول
ال دائرياً يق���ل قطرها من الداخل كلما
يس���مى البرج الواحد “بالقصبة” ،تأخذ ش���ك ً
ال ش���به مخروطي ،يس���اعد هذا التكوي���ن على اتزان
ارتفع���ت إلى أعلى لتأخذ ش���ك ً
يعد
البي���ت إنش���ائياً كلما زاد االرتفاع ،كذل���ك يتميز بخصائص بيئي���ة ومناخية إذ ّ
مقاوماً للرياح الش���ديدة الت���ي تتعرض لها تلك البيوت واألب���راج على قمم الجبال،
وغالباً ما يس���تخدم لتخزين الحبوب ،ويشبه تصميمه القالع العثمانية الحصينة.
ش()30 :27

ش( )29 :27الحصون اإلسطوانية بقرى بني مالك أو ما يسمى «المفتول»
المصدر :الموقع الرسمي المجلس البلدي بمحافظة الداير

ش ( )31،32المربوعة والقصبات في قرى
بني مالك
المصدر)Ishteeaqe-2008( :

ش ( )30قرية قيار األثرية بجبال بني مالك
المصدر :حسن2008 ،

ش ( )33القصبات في قرية المسيجد ببني مالك
.المصدر :حسن 2008 -

القـريـ���ة :عب���ارة عن مجموعة م���ن البيوت المتصلة بالبي���ت المفتول على قصبته
األساس���ية بش���كل دائري ،أو مربعات متصلة بقصبة البيت ،بحيث تكون الواجهة
واح���دة والمدخ���ل واح���د ،ويس���تخدم ه���ذا الن���وع من المس���اكن لألس���ر الكبيرة
والميس���ورة الحال .ش( )33وعادة ما تكون شديدة التماسك في كتلتها العمرانية
في الفئة األولى ،متماس���كة ومتخلخلة نس���بياً في الفئة الثانية ومتباعدة الحصون
ف���ي الفئة الثالث���ة ،وبطبيعة الحال فهذه األنماط الثالثة م���ن القرى تعكس عوامل
مناخي���ة واجتماعية عدة ،كما تعكس عمارة مجتمع يعتمد في نش���اطه الرئيس���ي
على الزراعة والرعي ويعتمد نظام العائلة الممتدة والعش���يرة الواحدة كوحدة بناء
النظام االجتماعي لسكان المنطقة( .الجواهرة)2005 -
إن الناظر لهذه القرى يتحير من قدرة من شيدوها ،لصعوبة الموقع بهذه المناطق،
إال أنهم تغلبوا عليه���ا ،وأنتجوا عمراناً يتمتع بكثير من القيم البيئية واالجتماعية،
افتق���دت له���ا الكثير من المبان���ي المعاصرة ،ولقد تعرضت تل���ك القرى إلى إهمال
أدى إل���ى انهيار الكثير منها ،نتيجة عدم اهتمام الهيئات المعنية ،أو عدم توجيه
تبين عند تناول هذه
نظر الباحثين نحو أهمية هذا التراث بهذه المناطق ،وهو ما ّ
الدراس���ة ،من عدم وجود أي توثيق معماري لها ،لذا فالوصف س���يكون من طريق
المش���اهدة وس���ؤال أهل القرى باإلضافة لما تيس���ر من مراجع تصف مكونات هذه
الق���رى ،وفيم���ا يلي خريطة توضح موق���ع بعض تلك القرى بالنس���بة لمركز محافظة
الداير ،ووصف توضيحي لكل منها:

ال إلى
النوع الثاني المربوعة :هي بيوت مربعة أو مس���تطيلة الش���كل ،تميل قلي ً
أعلى ،ويس���اعد ه���ذا التكوين على اتزان البيت إنش���ائيا كلم���ا زاد االرتفاع ،وهو
الحصن المخصص للسكن .ش( )32 :31ويتميز كل من المفتول والمربوعة بعدة
خصائص مهمة:
— إحكام البناء والحرص على قوته ومتانته حتى ال يتصدع أو يسهل هدمه على
األع���داء ،فتكون الجدران س���ميكة بمقدار ذراعين أو أكثر باألدوار الس���فلية
وتقل سماكتها كلما ارتفع البناء.
— األدوار السفلية ال تحتوي على نوافذ أما العلوية فتحتوي على فتحات صغيرة
وقليلة حتى ال تكون في مرمى من بالخارج أثناء الحروب ،أما األبواب فتكون
صغيرة وقوية ومحكمة.
— األدوار العلوي���ة تحت���وي على فتحات مخفية ،لالس���تطالع والمراقبة تس���مى
“مشاقر”.
— تخت���ار مواق���ع البيوت بعناية بحيث تكش���ف م���ن حولها وتك���ون في أماكن
يصعب الوصول إليها.
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قرية “قيار”	

الصور التوضيحية لقرية قيار

تقع على بعد  14كم جنوب شرق محافظة الدائر أعلى قمة صخرية بوادي قيار ،يصلون إليها
بواسطة طريق جبلي يصعب تجاوزه بسهولة ،وهي قرية حصينة من حيث التصميم وطريقة
البناء ،بداية من اختيار الموقع بأعلى قمة بالوادي لسهولة المراقبة ،باإلضافة إلى تشكيلها
المخروطي الذي يساعد في اتزان المبنى ،كما ساعد التصاق البرجين في زيادة ثباتهما،
وكانت النوافذ صغيرة قريبة من السقف للدفاع ضد أي هجوم خارجي.
وتعد قرية قيار من أقدم قرى بني مالك وأشهرها فهي قرية فريدة ،تتكون من أربعة أبراج
ّ
دائرية الشكل وآخر على شكل مربع وكال الشكلين مصمم تصميماً فريداً من حيث البناء
والتشكيل المعماري ودرجة التحصين التي تسمى “بالمفتول” ،وتحتوي القرية على مخازن
للحبوب وغرف للمعيشة والنوم وغرف أخرى متفرقة ربما كانت تستخدم الستقبال
الضيوف ،ويصل ارتفاع البرج الواحد إلى  20متراً تقريباً ،وهي تنتمي إلى مباني الفترة األولى.

الصور التوضيحية لقرية العنقة

قرية العنقة
تقع على بعد  5كم شمال محافظة الدائر ،ويصلون إليها عبر طريق ممهد ،وال يعرف بالتحديد
تاريخ موثق إلنشائها ،ويعتقد حسن المالكي ،أحد قاطني المحافظة والمهتمين بدراسة تلك
القرى ،أنها بنيت في عهد الدولة العثمانية لتشابهها بالقالع العثمانية ،وبناء على سؤال
المعمرين بها .فهي تتكون من برجين إسطوانيين من  7طوابق مبنية بشكل
الكثير من
َّ
ال شبه مخروطي ،وهذا
معماري فريد ومتناسق ،يقل قطرهما كلما ارتفعا إلى أعلى ليتخذا شك ً
يساعد كثيراً في اتزان المبنى إنشائياً ألن مركز ثقل الشكل يقترب من األرض وجميع األحمال
تتجه إليه مما يعطي المبنى ثباتاً واتزاناً ،كما أن توزيع األحمال في األشكال اإلسطوانية يكون
بالتساوي بكل أجزاء المبنى باإلضافة إلى مقاومتها للرياح الشديدة في المناطق المرتفعة التي
شيدت بها.
يجاور البرجين بعض الملحقات بالدور األرضي أغلبها غير مسقوفة كانت تستخدم كأحواش
المعمرين بالقرية إنها كانت مكونة
لتجفيف الحبوب وتخزينها وحظائر للماشية ،ويقول أحد
َّ
من ثالثة أبراج ،برجين كبيرين ما زاال موجودين ،كانا ُيستخدمان لتخزين الحبوب وحفظ
األموال والمراقبة أثناء الحروب ،وهو ما يتضح من الفتحات الصغيرة التي توجد بهما ،أما
الثالث فقد انهار ،وكان مكوناً من  4أدوار ،يستخدم الدور األول مجلساً للضيوف ،أما األدوار
الثالثة األخرى فكانت تستخدم للنوم والمعيشة.
ويميز هذه األبراج وجود درج مثبت بالحائط الخارجي على شكل كابولي ،ربما يرجع هذا
إلى أنه ال يأخذ حيزاً من المساحة الداخلية ،باإلضافة إلى أنه يحافظ على التحميل الكامل
لألسقف على محيط الحائط من الداخل دون عمل أي فتحات فيجعل تحميله أكثر اتزاناً
وثباتا.
وقد استخدم الحجر البركاني الموجود بكثرة في هذه المناطق دون استخدام أي مادة للّصق
كما الحال في معظم قرى بني مالك.

قرية الموفا

تقع على بعد  20كم شرق محافظة الدائر ،على مرتفع صخري ٍ
بواد منحدر بجبل آل سعيد،
ويلفت النظر إلى هذه القرية بناؤها الفريد في هيئته وتكوينه وسط فضاء الوادي الفسيح،
وهو شاهد على براعة من شيدوها لصعوبة موقعها وكبر صخورها ،ويأخذ التكوين الخارجي
الشكل الدائري في تكوين ملتصق ،مما ساعد على اتزان وثبات المباني خاصة مع ارتفاع
األبراج التي تصل إلى  7طوابق بخالف األدوار األرضية والقبوات ،كذلك توجد بجوارها
مجموعة مبانٍ يعتقد أن أدوارها السفلية كانت تستخدم حظائر للمواشي ،وهي تنتمي إلى
مباني الفترة األولى.
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الصور التوضيحية لقرية الموفا
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الصور التوضيحية لقرية خاشر

قرية خاشر
تقع في جبل خاشر شرق محافظة الدائر ،وتتكون من عدة مبانٍ إسطوانية ومربعة الشكل،
وأعلى بناء فيها مكون من  5طوابق ،تهدمت العليا منها نظراً إلى استخدام حجارتها في بناء
منازل أخرى ،واستخدمت األدوار السفلى مستودعات للمحاصيل والعليا للسكن وال يزال
يسكنها بعض األهالي ،كما قاموا ببناء مساكن حديثة بجوارها ،وتمتاز هذه القرية بموقعها
اإلستراتيجي إذ انها تطل على محافظة الداير وعلى بعض القرى المهمة المجاورة لها ،ويالحظ
تداخل المنازل الحديثة بالقديمة فيها ،وهذا قد يؤدي بعد وقت قليل إلى اندثارها إن لم
يلتفت إليها أحد.

قرية الشقيق

الصور التوضيحية لقرية الشقيق

تقع بجبل خاشر جنوب شرق محافظة الدائر ،وأكبر مبانٍ بها على شكل مربع يرتفع  9طوابق،
تحيط بها مجموعة أبنية دائرية ومربعة ،مزينة نوافذها بحجر المرو والنورة البيضاء التي
زادتها جماالً وبهاء.

الصور التوضيحية لقرية عثوان

قرية عثوان
تقع شرق محافظة الدائر وهي من أقدم قرى بني مالك ومقر مشايخ آل سعيد ،تتكون من عدة
مبانٍ مربعة ومستديرة بارتفاع  8طوابق ،باإلضافة إلى الغرف األرضية التي كانت تستخدم
حظائر للماشية ،أما الشكل المعماري فال يختلف كثيراً عن سابقيه من حيث الهيئة والدقة
في البناء بالحجر ،وتزيين النوافذ بأحجار المرو والنورة ،ولكن قاموا ببياض واجهاتها مما
أدى إلى اندثار بعض معالمها وأحجارها النادرة ،وتمتاز هذه القرية عن سابقيها بأن مبانيها
متجاورة مما سهل على سكانها االنتقال بين مبانيها من الداخل ،والتحصن من األعداء.

الصور التوضيحية لقرية الخديعي

تقع على بعد  20كم جنوب شرق محافظة الدائر بوادي حرة مما أكسبها أهمية كبيرة نظراً
إلى توافر العيون بهذا الوادي ،تتكون من قريتين متجاورتين إحداهما دائرية الشكل واألخرى
مربعة ،ترتفع  4طوابق باإلضافة إلى األدوار األرضية واألحواش التي تستخدم حظائر للماشية،
وتعد من القرى التي تتميز بجمال كتلتها الخارجية وبتزيين نوافذها بحجر المرو ،كذلك
ّ
تهدم الكثير منها لعدم
توجد بها حاويات للحبوب ومكان لطحنها يسمى “الرايد” ولكن ّ
االهتمام.
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قرية الثاهر

سكن هذه القرية أجيال متعددة وأكثر من أسرة لكثرة غرفها وأدوارها ،ويميز هذه القرية
النقوش والرسومات العديدة على جدرانها التي توثق عادات وتقاليد سكانها قديماً ،ويحيط
بها المدرجات الزراعية ،وهي بحاجة ماسة إلى الترميم قبل اندثار معالمها وتكاثر المباني
الحديثة حولها.

تقع على بعد  5كم شرق محافظة الدائر ،بوادي الشقيق ،يرجح أن عمرها يزيد على مائتي
عام ،وتسكن هذه القرية ثالث أسر وتوارثها أكثر من جيل ،تم النزوح منها نظراً إلى موقعها
البعيد عن الطرق ،تتكون من عدة مبانٍ أكبرها مستطيل يضم  5طوابق ،العليا للسكن
والمعيشة ،وما زالت بحاله جيدة حتى اآلن ،ويعزى ذلك إلى قوة إنشائها وجمال بنائها
فقد زينت نوافذها بحجر المرو األبيض مما زادها جماالً ورونقاً ،ويجاور هذا البرج  4مبانٍ
منخفضة تستخدم للسكن والطبخ وتخزين الحبوب وحظائر للماشية.

قرية الخديعي

الصور التوضيحية لقرية الثاهر
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الصور التوضيحية لقرية الموقع

قرية الموقع
تقع شرق محافظة الدائر ،تحيط بها المدرجات الزراعية ويتجاوز بناؤها مئات السنين كما
المعمرون ،تتكون من برج دائري به خمسة طوابق للسكن ومستودعات للحبوب ،محاط
يقول
َّ
بحظائر للماشية ،ويوجد بالسطح غرفة مكشوفة تسمى “غرابة” تستخدم لتجفيف الحبوب،
وتميزها الزخارف التي تزين الطابق العلوي والتي تأخذ شكل مثلثات مرصوصة بجوار بعضها
بمهارة عالية يعلوها كورنيش بارز تشبه مثلثات القرى النوبية جنوب مصر.
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قرية ذراع الخطم

الصور التوضيحية لقرية الخطم

تقع على بعد  16كم شرق محافظة الدائر بوادي حراز ،تتميز بجمال التصميم وتوافقها التام
مع البيئة المحيطة التي تتميز بطبيعتها الخالبة ،وتدرج مناسيبها مما أضفى عليها جماالً
وديناميكية في التصميم ،وهي تتكون من مجموعة مبانٍ إسطوانية ومربعة متجاورة متدرجة
االرتفاع ،يبلغ أعلى ارتفاع بها  7أدوار ،يتكون كل دور من غرفة مع صالة الدرج ،أما األدوار
العليا فتتكون من غرفتين فوق بعض ،الصعود لها من سطح المبنى األمامي من طريق درج
وتعد هاتان الغرفتان ملجأً ومكاناً للتحصين في حال أي هجوم.
خارجيّ ،

الصور التوضيحية لقرية القميع

قرية القميع األثرية
تقع على جبل حبس شمال شرق محافظة الدائر وتبعد مسافة  8كم منها ،تتكون من مبنى
رئيسي مستطيل يتدرج في االرتفاع يصلون إليه من مناسيب مختلفة ،مسقطه األفقي األكبر
بالدور األرضي ويقل في األدوار العليا التي تصل إلى  6طوابق وهو بحاجة ماسة إلى الترميم
لتهدم الكثير من المباني المجاورة.

الصور التوضيحية لقرية القزعة

قرية القزعة بوادي أهرين
تقع أعلى وادي أهرين على مسافة  21كم جنوب شرق محافظة الدائر ،وهي غاية في الجمال
وروعة التصميم ودقة البناء وتحتوي على العديد من األبراج المربعة والدائرية ترتفع  5أدوار
وتهدم الكثير منها نتيجة للعوامل الجوية واإلهمال وهي بحاجة ماسة إلى الترميم واالهتمام
من قبل الهيئات المعنية.

قرية المسيجد

الصور التوضيحية لقرية المسيجد

تقع على مسافة  25كم جنوب شرق محافظة الداير بمنطقة تسمى بقعة عزان ،ويعود بناؤها
كما يقول كبار السن بالقرية إلى مئات السنين ،تتكون من برجين مربعي الشكل بارتفاع
ثمانية طوابق يصل ارتفاعها إلى 30م ،يتوسطان القرية ،وبجوارهما أبراج أقل ارتفاعا ،وهذه
وتعد قرية المسيجد من أجمل قرى بني مالك ،من حيث
األبراج ذات شكل معماري فريدّ ،
التكوين والنسق المعماري باإلضافة إلى الزخرفة والنقوش األثرية الجميلة لحجر المرو على
شرفات النوافذ واألبواب وكرانيش نهايات األسطح.

الصور التوضيحية لقرية روة

قرية روة بوادي الحنو
تقع على بعد  10كم جنوب محافظة الدائر في وادي العزة مكونة من عدة مبانٍ إسطوانية
الشكل من دورين تحيط بها مبانٍ أخرى مربعة تتكون من دور مبنية بشكل معماري فريد
مزينة بحجر المرو األبيض على نوافذها وفي نهايات الدراوي مما زادها جماالً ورونقاً مع
الحجر البركاني المبنية به.

يتكون البرجان من  8طوابق يحتوي كل منها على غرفة تضم ثالث حاويات لتخزين الحبوب،
أما األبراج األقل ارتفاعاً فكانت للنوم والطبخ ومجالس للضيوف ويوجد لبعضها درج خارجي،
على شكل كابولي ،ذو أبواب خارجية ال تتسع إال لشخص واحد ،كذلك توجد “بدرونات”
بعمق  4م تستخدم مخازن للغالل ،أما األدوار العلوية الباقية فتستخدم للنوم والطبخ
ومجالس للضيوف ،ويوجد أيضا درج داخلي متسع للتنقل بين األدوار العليا.

الصور التوضيحية لقرية ريدة

قرية ريدة
تبعد  16كم جنوب محافظة الدائر أعلى قمة جبل العزة ،يصلون إليها بصعوبة بالغة ،وهذا
يدل على شدة تأمينها ،فالناظر إليها يتعجب لقدرة من شيدوها بهذا المكان ،فهي أروع
القرى من ناحية التحصن والمراقبة ،وتحتوي على  6طوابق تهدم بعضها ،ويقول أحد المسنين
إن بناءها كان منذ مئات السنين ،وهي تتكون من مبانٍ مربعة تميل جدرانها إلى الداخل،
ليزيد ثباتها مع االرتفاع وشدة الرياح.
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قرية الخطم األثرية

الصور التوضيحية لقرية الخطم

تقع شرق محافظة الدائر على مسافة  37كم ،أعلى منحدر صخري وتحتوي على مجموعة
من األبراج المربعة المتالصقة مما زاد من اتزانها وثباتها على هذا االرتفاع فهي ترتفع  6أدوار
باإلضافة إلى مدافن الحبوب بالدور األرضي ،والوصول إليها غاية في الصعوبة مما يدل على
حرصهم على زيادة التأمين باختيار هذا الموقع.

قرية قبيص األثرية

الصور التوضيحية لقرية قبيص

تقع جنوب محافظة الدائر على مسافة  14كم ،أعلى قمة مجمع صخري كبير تحيط بها
المدرجات الزراعية ،تطل على غابة الجحفرة التي تتميز بكثافة غطائها النباتي طوال أشهر
السنة ،وتتكون من عدة مبانٍ مربعة الشكل مكونة من ثالثة أدوار ،بعضها متالصق مما
أعطاها قوة ومتانة في اإلنشاء وزيادة في الثبات.

قرية الثهار األثرية

الصور التوضيحية لقرية الثهار

وتعد من أقدم قرى بني مالك في جبل آل
تقع شرق محافظة الدائر على مسافة  37كمّ ،
يحيي ،وتتميز بميزة فريدة عن غيرها بوجود تشكيالت هندسية بالجص على نوافذها
وواجهاتها البرجية التي ترتفع سبعة أدوار ووجود فتحات صغيرة لخروج البندقية في حالة
الدفاع أثناء الحروب ،كما تتميز بتعدد الغرف بكل دور.

قرية حراز

قرية آل قطيل األثرية
تقع على بعد  18كم جنوب شرق محافظة الدائر على أعلى قمة جبل آل قطيل وتمتاز
بمدرجاتها الزراعية الخضراء ،وتتكون من عدة مبانٍ مربعة الشكل وبعضها مستدير على
مناسيب مختلفة يتكون معظمها من  4أدوار تم تزيينها بحجر المرو األبيض الذي أضفى عليها
جماالً مع تنوع أحجارها البركانية.

الصور التوضيحية لقرية قبعان

قرية قبعان بوادي الجنية
تقع بوادي الجنية على بعد  12كم شرق المحافظة ،وهي مجاورة لقرية الشرفة يفصل بينهما
وادي الجنية ،وتتكون من عدة مبانٍ إسطوانية الشكل على مناسيب مختلفة وتحيط بها
المدرجات الزراعية المشهورة بزراعة الحبوب والموز والبن ،ويميزها تناسقها الكبير مع
البيئة المحيطة وتوافق معها زادها جماالً وبهاء.

الصور التوضيحية لقرية الشرفة

قرية الشرفة بوادي الجنية
تقع على بعد  10كم جنوب محافظة الدائر في وادي العزة مكونة من عدة مبانٍ إسطوانية
الشكل من دورين تحيط بها مبانٍ أخرى مربعة تتكون من دور مبنية بشكل معماري فريد
مزينة بحجر المرو األبيض على نوافذها وفي نهايات الدراوي مما زادها جماالً ورونقاً مع
الحجر البركاني المبنية به.

الصور التوضيحية لقرية حراز

تقع على بعد  13كم شرق محافظة الدائر ،مكونة من عدة بيوت دائرية ومربعة ترتفع 4
أدوار تزين نوافذها بحجر المرو الذي أضفى عليها جماالً ورونقاً ،بخالف “بدرونات” لتخزين
الحبوب ،أما األدوار العليا فكانت للسكن والضيافة ،وتوجد بجوارها أحواش لتربية الماشية،
وبها جسر معلق يربط األدوار العليا ،لالنتقال بين مباني القرية.
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الصور التوضيحية لقرية آل قطيل

الصور التوضيحية لقرية شدنة

قرية شدنة الخطم
تقع على بعد  13كم شرق محافظة الدائر تتكون من أربعة بيوت مستديرة ومربعة الشكل
بارتفاع  4طوابق ،ال يعرف لها تاريخ محدد ،ويوجد بهذه المباني رحى لطحن الحبوب تسمى
“الرايد” وهناك حوايا لتخزين الحبوب ،ومدرجات زراعية وأحواش لتربية المواشي واألبقار،
هي بحاجة إلى الترميم من قبل الهيئات المعنية.
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الخالصة و االستنتاج:
— تزخر محافظة الداير بني مالك ببيئة س���احرة وتنوع طبوغرافي وعمراني مميز،
وموروث حضاري وتاريخي ضارب في القدم مشيد بمهارة وإبداع يندر وجوده
في مكان آخر ،ولكن الكثير منه ُد ِّمر دون اهتمام لما يحمله من قيم معمارية
وجمالية وتراث حضاري وثقافي ال بد من الحفاظ عليه واالستفادة منه.
— ُص ِّممت قرى بني مالك على أسس جغرافية وهندسية غاية في الدقة والمهارة
تتعلق بطبيعة وش���كل التضاري���س لتلبي حاجاتهم المعيش���ية واألمنية وتالئم
الظ���روف البيئية الصعبة .وقد اختيرت مواقعها بعناية فائقة ،وروعي في ذلك
تحقي���ق االتص���ال فيما بينه���ا ،والقرب من مص���ادر المياه والمناط���ق الصالحة
للزراعة.
—  يتصف الشكل العام للنسيج العمراني للقرى بالنمط الخطي ،على شكل خطوط
مستقيمة بالمدرجات والمصاطب المختارة للبناء ،أو على خط رأسي يميل مع
الجبل وظروف تضاريسه.
— ترتب���ط القرى مع الوس���ط الطبيعي المحيط ارتباطاً وثيق���اً ،فغالباً ما توجد هذه
القرى على الس���فوح الجبلي���ة والمرتفعات المجاورة للس���هول القابلة للزراعة،
وحمايتها من أخطار الس���يول واالس���تفادة من أحجار الجبال في البناء والقدرة
على مقاومة المخاطر الخارجية والدفاع عنها ،ولعل اختيار س���كان القرى لهذا
النموذج العمراني يعكس حالة الغموض والخوف التي كانت تسود المنطقة.
— تالص���ق مباني القرية ف���ي تكوين متض���ام زاد ثبات مباني القري���ة مع بعضها،
وأعطى التدرج في االرتفاع وتناس���ق المباني مع ش���كل األرض ،توافقاً كبيراً مع
البيئة المحيطة.
— أخذت القرى في الفكر اإلنشائي تكويناً يشبه القالع الحصينة في تكوين بديع
من أبراج إس���طوانية ومنش���ورية ،يقل قطرها كلما ارتفعت إلى أعلى ،إذ يساعد
هذا في اتزان المبني إنشائيا ألن مساحة القاعدة تزيد على القمة ليصبح مركز
الثق���ل بالمنتصف مقترباً م���ن األرض ،وجميع األحمال تتج���ه إليه ،مما يعطي
المبنى ثباتاً واتزاناً أكبر ،باإلضافة إلى أن توزيع األحمال في األش���كال الدائرية
يك���ون بالتس���اوي بأج���زاء المبنى كاف���ة باإلضافة إل���ى مقاومتها لق���وى الرياح
الشديدة في المناطق المرتفعة.
— إح���كام البناء والح���رص على قوته ومتانته فتبنى الجدران س���ميكة في األدوار
الس���فلية وتقل س���ماكتها كلما زاد االرتفاع ،وبأحجار كبيرة تتش���ابك في بنائها
ويس���مى ه���ذا النوع ف���ي البناء “رس���ماً” واس���تخدم البناؤون ه���ذا النوع في
الجبال حتى ال تتصدع المباني أو يسهل على االعداء نقبها.
— يمي���ز بع���ض قرى بني مال���ك وجود درج مثب���ت بالحائط الخارجي على ش���كل
كابول���ي " "Cantileverوه���ذا يس���اعد على توفي���ر المس���احة الداخلية ألوجه
االستخدام األخرى.
— اس���تخدام مواد بناء قوي���ة تتحمل األثقال واالرتفاع ومقاوم���ة العوامل الجوية
كالحجارة المتوافرة بأعالي الجبال ،ويميز عملية البناء بهذه القرى عن غيرها،
عدم اس���تخدام مواد الصقة بين األحجار وهو ما يحتاج إلى مهارة لربط البناء،
تحمل الحوائط واألسقف.
إذ اعتمدوا على قدرة ّ
— اس���تعملت األخش���اب الش���ديدة الصالب���ة واالس���تقامة المنتش���رة ف���ي البيئة
المحيطة ،في تشييد األسقف واألبواب مثل أشجار العرعر والسدر والدوم ،أما
الجدران الداخلية فاس���تخدمت فيها عيدان صغيرة مش���دودة بجانب بعضها
يليسونها بالخلبة ،ويسمون هذا الجدار الرقيق الفاصل “شجباً”.
— ُحمي البيت و ُعزل من األمطار جيداً بعمل ستارة بارزة عن البناء تسمى “طرفا”
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ال ،كما توضع باألسقف خلطة تسمى “خلبة” مع عمل ميل
ال جمي ً
وتعطي ش���ك ً
تنساب منه المياه إلى المسارب ،ويكون المبنى من أسفل أكثر بروزاً من أعلى
حتى ال تتسرب مياه األمطار إلى الداخل.
— قل���ة النوافذ ما عدا الضروري منه���ا لإلنارة والتهوية ،وتك���ون صغيرة ومرتفعة
بالقرب من الس���قف ،وبزاوي���ة مائلة تراعى فيها الخصوصي���ة واألمن والحماية
م���ن إطالق النار خصوصاً أثناء الحرب ،بحيث ال تكون بمرمى من بالخارج ،أما
ٍ
لدواع أمنية.
األدوار السفلية فال تحتوي على نوافذ
— أم���ا األب���واب فصغيرة ومحكمة ،وكان���ت تصنع في الماضي من الخش���ب حتى
األجزاء الصغيرة منها ،إلى أن حل محلها المس���امير والمفصالت ،وكانت تزين
م���ن أعلى بزخارف جصية وبحجر المرو األبيض ،وكانت من أخش���اب س���ميكة
ومحصنة ومترسة تتريساً جيداً ضد األعداء.
— يتميز بناء القرى بالبراعة والجمال ،وتميزها أيضاً الزخارف البسيطة والبديعة
التي اس���تخدمت مثل وضع أحجار على ش���كل حرف  Uمقلوب فوق األبواب
�ل�ا ،ولزيادة هذا البعد
ال جمي ً
والنواف���ذ لتقيها من األمطار ولتضفي عليها ش���ك ً
الجمال���ي وض���ع البناؤون األحج���ار فوق ذلك الب���روز من الرخ���ام األبيض أو ما
يسمونه “مرواً” ويسمون هذا الشكل الجمالي “قروا”.
— يزين الطابق العلوي عند السطح باألحجار البركانية وحجر المرو األبيض بمهارة
عالية مرصوصة بجانب بعضها لتأخذ ش���كل مثلث���ات مفرغة ،يعلوها كورنيش
بارز يؤكد تلك المثلثات ،وأحيانا تبدأ مع السطح ثم تميل مع “الغرابة” بغرفة
السطح.
— يوجد العديد من الزخارف والنقوش على جدران بعض األبراج فتحكي األحوال
المعيش���ية وأخب���ار تلك األق���وام كالنحت عليها لش���كل عم�ل�ات أو أدوات أو
نقوش أو أشخاص محاربين.
— فرضت الحي���اة الزراعية عالقات حميمة وتعاوناً بين أهل القرية أثناء مواس���م
الزراع���ة والحص���اد ،فظهر ذلك التع���اون في بنائهم لقراهم ،إذ ال يس���تطيع فرد
أو مجموع���ة صغيرة بناء هذه القالع والق���رى الحصينة وحدهم بهذه المناطق
الصعبة دون تعاون بين أهل القرية في أعمال البناء.
— سهولة االتصال والحركة بين أهالي القرية والخداع والتمويه في حال االعتداء
والحروب.
— معظ���م تلك الق���رى تنتمي إل���ى قبائل وعائالت واحدة يمتد نس���بها عش���رات
ومئات السنين ،مرتبطة مع بعضها اجتماعياً وأمنياً واقتصاديا.
— ت���درج الخصوصي���ة بالتصميم الداخلي حي���ث وضعت العناص���ر المهمة التي
تتطل���ب خصوصي���ة ب���األدوار العلي���ا بينما ُجعلت النش���اطات العام���ة باألدوار
السفلية.
— تغي���ر العوام���ل االقتصادي���ة جعل هن���اك اندفاعاً نح���و إنتاج عم���ارة حديثة ال
تتواف���ق بيئياً واجتماعياً وعمرانياً ،بهذه المنطقة دون النظر إلى القيم البيئية
والحضارية التي تنتمي إليها المنطقة ذاتها.
— طرأت تغيرات عديدة على النمط التقليدي للبناء بمنطقة بني مالك كما الحال
ف���ي أغل���ب مناطق المملكة ،وق���د ارتبطت هذه التغيرات بب���دء االنفتاح على
المناطق األخرى ،وتطور األوضاع االقتصادية واالجتماعية واستخدام التقنيات
المتطورة في أعمال البناء وما توفره تلك المباني من عوامل الترفيه والجذب،
نتيج���ة تزاي���د الدخ���ل م���ع ظه���ور النفط ،مما دف���ع الكثي���ر إلى ت���رك مبانيهم
التقليدية واستحداث أنماط عمرانية غربية بعيدة عن األنماط التقليدية التي
كانت تميز تلك المنطقة واستبدالها بمبانٍ من األسمنت المسلح محل الحجر،
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وأصبحت معظم مباني المنطقة بأنماطها العمرانية الحديثة مش���ابهة للمباني
في مناطق المملكة األخرى ،فأوجد هذا صورة سلبية لعمارة المنطقة وبيئتها،
مقارنة بمبانيها القديمة وأنماطها المعمارية المتميزة والمتوافقة مع البيئة.
— إن التغي���رات التي طرأت على نمط البن���اء التقليدي بمنطقة بني مالك كبيرة،
سواء على مستوى الطابع أو مواد البناء أو التصميم الداخلي ،نتيجة للتحوالت
االقتصادية االجتماعية والتقنية التي تس���بب تهدي���داً كبيراً للطابع التقليدي
ف���ي المنطقة ،عالوة على اإلهمال الش���ديد الذي تعانيه تل���ك المباني والقرى،
سواء من جهة األفراد والسكان أو الهيئات المعنية بالحفاظ على التراث.
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التـوصيـات:
—ال يمكن الحفاظ على بيئة ونس����ق معماري ما دون معرفة أو تحديد هوية الطابع
الموجود بتلك البيئة ،ونستطيع من خالل السمات والخصائص التي يحملها ذلك
التراث ،رس����م هوية واضحة يمكن من خاللها معرفة مفرداته وعناصره المميزة،
وما يحويه من س����مات حضارية دالة على ثقافة ونمط أهالي تلك المنطقة ،ومن
ثم يمكن الحفاظ عليه وتأصيل قيمه بالعمارة المعاصرة.
—إن معرف����ة الطاب����ع المعماري لمنطقة م����ا يعد ضرورة هامة للحف����اظ على الهوية
المعماري����ة والعمراني����ة بها واندثاره ي����ؤدي إلى العديد من المش����كالت البيئية
واالجتماعي����ة ،خاص����ة م����ع التط����ور العمران����ي الس����ريع ال����ذي فرضت����ه الظروف
االقتصادية واالجتماعية بعد ظهور النفط.
—ال يمكن ألي مجتمع أن يحقق ميزة نس����بية في منتجه المعماري المعاصر دون
أن يبحث في النماذج المحلية التقليدية التي أنتجت كرد فعل وانعكاس للبيئة
التي يعيش فيها بكل مقوماتها المختلفة.
—إن أهمي����ة الت����راث وأهمي����ة الوعي به وأثره ف����ي الحفاظ على الهو ي����ة الحضارية
والثقافي����ة ،يوج����ب علينا لفت االنتب����اه تجاه أهمية ذلك الت����راث الحضاري وما
يحمله من س����مات وخصائص مميزة ،لذا يج����ب توجيه المجتمع وتوعيته ثقافياً
نحو أهمية ذلك الت����راث الذي يحمل قيماً بيئية ومعمارية فريدة يجب الحفاظ
عليها واالستفادة منها وتأصيلها في العمارة المعاصرة.
—إن م����ا يتعرض ل����ه ذلك التراث الحضاري هو اإلهم����ال والتدمير منذ فترة طويلة
دون التنبي����ه أو اإلش����ارة إل����ى أهميت����ه كموروث حض����اري وتراث بش����ري يجب
الحف����اظ عليه واالهتمام به من قبل الهيئات والمؤسس����ات الحكومية ومن قبل
الهيئات و المؤسسات الدولية المعنية بالتراث مثل اليونسكو.
— إن ن����درة المص����ادر والمراج����ع العلمي����ة الموثقة للت����راث المعم����اري والعمراني
له����ذه المنطقة وصعوبة جم����ع المعلومات والبيانات عنها ،وم����ا يتعرض له من
دمار س����ريع ،جعل هناك ضرورة حتمية لإلس����راع في توثيق ذلك التراث معمارياً
وتوجيه جهات االختصاص بذلك بصورة عاجلة قبل أن نفقد المزيد منه وهو ما
يهدد بفقدان قيمة كبيرة للمجتمع.
—إن توثي����ق ذل����ك الت����راث معمارياً س����يكون هو المدخل الرئيس����ي للحف����اظ عليه
بم����ا يحمله من قي����م معمارية وجمالي����ة وبيئية مميزة يجب الحف����اظ عليها ،بل
تأصيلها بالعمارة المعاصرة للحفاظ على الهوية المعمارية والثقافية والحضارية
للمجتم����ع ،باألخ����ص بع����د تغير الظ����روف االقتصادي����ة له����ذه المجتمعات حتى
انعكس ذلك على عماراتهم على الرغم من أن الظروف البيئية ثابتة لم تتغير.
—يجب إبراز الدور االقتصادي لالس����تثمار ف����ي مجال تطوير مواقع ومباني التراث
العمران����ي ،ومج����ال المحافظة وإع����ادة التأهيل واالس����تخدام ،واس����تثمار مباني
ومواق����ع الت����راث العمران����ي ،وتحدي����د المعوق����ات الت����ي تعرقل تمويل مش����اريع
المحافظة على التراث ،وإيجاد الحلول لها.
—يج����ب تغيي����ر الثقافة االجتماعية الس����ائدة التي ت����رى أن المبن����ى التراثي معلم
يذكّره����ا بحقب����ة التأخر الحض����اري والضعف االقتص����ادي ،والحقيق����ة أن التراث
المعم����اري أبعد ما يكون ع����ن ذلك ،بل هو نتاج خبرات ومع����ارف متراكمة عبر
مئات الس����نين ،ورد فع����ل حقيقي على الظروف البيئي����ة واالجتماعية والثقافية
الس����ائدة بهذه المنطقة ،وفيه من س����مات الجمال واألصالة ما يميز مجتمعاً عن
آخ����ر ،وم����ن الخطأ تجاهل ه����ذا التراث وتركه لي����د اإلهمال واالندث����ار ،بل يجب
الحفاظ عليه وتطويره.
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ملخص البحث
المنورة العاصمة األولى للدولة اإلس�ل�امية مركزاً حضارياً
مثل���ت المدينة
ّ
م���ن خالله ت���م نقل الدين اإلس�ل�امي وتعاليمه إلى العال���م أجمع ،وكانت
المنورة هي مركز العالم اإلس�ل�امي وعاصمته وخاصة في القرن
المدين���ة
ّ
الهج���ري األول ،وكانت منب���ع العلم والحضارة اإلس�ل�امية ،إذ خرج منها
الصحاب���ة والتابع���ون لنش���ر الدين الحنيف ف���ي أرج���اء األرض ،وهي في
قلب كل مس���لم لوجود المس���جد النبوي فيها ،وهو يجعلها القبلة الثانية
للحجاج والمعتمرين بعد قضاء المناسك في مكة المكرمة.
المن���ورة وخاصة المس���جد
وم���ن هن���ا ج���اء االهتم���ام بعم���ارة المدين���ة
ّ
النب���وي ال���ذي اهتم به جميع حكام المس���لمين بداية م���ن عهد الخلفاء
الراش���دين إلى الدولة الس���عودية ،وعملت على توسعته الستيعاب زيادة
المنورة على
ع���دد الحج���اج والمعتمرين ،ولم يقتصر االهتم���ام بالمدينة
ّ
االهتمام بالمس���جد النبوي فقط ،بل امتد ليش���مل العديد من الجوانب
الديني���ة منها والمدنية .وفي العص���ر العثماني اهتمت الدولة العثمانية
بتوفير وس���يلة عصرية للمواصالت للحجاج والمعتمرين ،فجاء مش���روع
المنورة (سكة حديد الحجاز) وكان
القطار الذي يربط إسطنبول بالمدينة
ّ
هذا المش���روع واحداً من أهم األحداث التي ش���كلت تاريخ المدينة في
العص���ر الحديث لما له من أهمية في تقلي���ل زمن رحلة الحجاج من بالد
المنورة التي
الش���ام وتركيا ومصر ،وم���ا م ّثله من نقلة حضارية للمدين���ة
ّ
شهدت إنارة المسجد النبوي والمدينة بالتزامن مع دخول القطار ،وكان
3
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من أهم ما تركة هذا المش���روع العديد من المنش���آت المعمارية منها
المنورة.
محطة القطار بالمدينة
ّ
وس���لِّمت للهيئة العامة
وف���ي اآلونة األخيرة ُر ِّممت محطة قطار الحجاز ُ
للس���ياحة واآلث���ار التي أع���ادت بدورها اس���تخدام المحط���ة وتوظيفها
لخدم���ة الس���ياحة بالمدين���ة ،في خطوة مهم���ة يجب التوق���ف عندها
ودراس���تها لبيان تأثيرها في طريق���ة التعامل مع المباني التراثية خاصة
المنورة ،لما تحتويه من العديد من المباني والمناطق
بمنطقة المدينة
ّ
التراثي���ة ،والمملك���ة عامة لم���ا تمتلك من ت���راث معم���اري كبير يمكن
االستفادة منه وإعادة توظيفه واستثماره.
أهمية البحث:
ُتعزى أهمية البحث إلى أهمية دراسة تأثير عمليات الحفاظ واستثمار
المبان���ي التراثية لم���ا لها من تأثير كبير في اس���تدامة عمليات الحفاظ
إل���ى جانب أهمية مبنى محطة س���كة حديد الحج���از في تاريخ المدينة
المن���ورة وما يمثله من نقل���ة حضارية كبيرة للمدينة ف���ي ذلك الوقت،
ّ
وهذا ما يستدعي االهتمام بتوظيفه واستثماره.
الهدف من البحث:
يرم���ي البحث إلى دراس���ة عملي���ات الحفاظ وإع���ادة التوظيف لمبنى
محطة سكة حديد الحجاز من الناحية االقتصادية وتأثيره في المجتمع
المحل���ي للمدين���ة ودوره ف���ي توعي���ة المجتم���ع بالحفاظ عل���ى التراث
وإعادت���ه مرة أخرى لما له من أهمية في تش���كيل الوعي لدى المجتمع
المنورة
المحل���ي ،وألنه يحافظ عل���ى الطابع المعماري الممي���ز للمدينة
ّ
المن���ورة وهي مرحل���ة الحكم
وعل���ى مرحلة مهم���ة من تاري���خ المدينة
ّ
العثماني.
منهجية البحث:
يعتمد البحث على كل من المنهج النظري والمنهج التحليلي ،ويتناول
المنهج النظري دراسة أساليب الحفاظ وإعادة توظيف المباني التراثية
واس���تثمارها بينم���ا يتن���اول المنهج التحليلي مش���روع إع���ادة توظيف
واس���تثمار محطة س���كة حديد الحجاز وتأثيرات المش���روع في كل من
البيئة المحيطة وفي السكان للخروج بالنتائج والتوصيات.
الكلمات الدالة:
الحفاظ على التراث – االستثمار – إعادة توظيف المباني التراثية.
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.٢
حديد الحجاز) :
قام السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بإنشاء خط سكك حديد الحجاز لتسهيل
رحلة الحجاج والمعتمرين لبيت الله الحرام .وقد استغرق العمل بالمشروع ثماني
س���نوات متتالية .واختصر هذا الخط الرحلة الش���اقة لحج���اج بيت الله الحرام من
ب�ل�اد الش���ام وتركي���ا فأصبحت الرحلة تس���تغرق أياماً (خمس���ة أي���ام) بعدما كانت
تس���تغرق ما يزيد على ش���هر (أربعين يوماً) وبلغ طول الخط  1320كم ويعد من أهم
منجزات الس���لطان عبد الحميد الثاني .مثل المش���روع حلماً للمسلمين من جميع
أقط���ار الدني���ا ،فغطت تبرعاتهم ثلث تكلفة المش���روع ،وأثر المش���روع في التفاف
المس���لمين ح���ول الخالفة العثمانية بعد فت���رات طويلة من الركود وه���و ما أثّر في
تعلق مسلمي األقطار التي يخدمها الخط بالمشروع ،وقد بدأ العمل فيه عام 1900م
المنورة عام 1908م.2
وكان االفتتاح ووصول أول قطار إلى المدينة
ّ
وس���اعد الخ���ط الحج���ازي ف���ي نهض���ة تجاري���ة واقتصادي���ة لم���دن الحج���از،
وكل الم���دن الواقع���ة عل���ى امت���داد الخ���ط ،وظه���رت مجتمع���ات عمراني���ة
نتيج���ة اس���تقرار بع���ض القبائ���ل والتجمع���ات البدوي���ة عل���ى جانب���ي الخ���ط.
المنورة
وم���ن مظاهر حرك���ة العمران التي صاحبت إنش���اء الخ���ط إضاءة المدين���ة
ّ
بالكهرب���اء أول م���رة ،إذ ابت���دأت إن���ارة الح���رم النب���وي الش���ريف بالكهرب���اء ،يوم
المنورة محافظة مس���تقلة مرتبطة مباشرة
وجعلت المدينة
افتتاح س���كة الحديدُ ،
ّ
بوزارة الداخلية العثمانيةُ .خ ِّرب خط س���كك حديد الحجاز نتيجة نش���وب الحرب
العالمية األولى لمنع استفادة الدولة العثمانية من تعزيز قواتها في منطقة الحجاز
باس���تخدام سكك حديد الحجاز ،فقد بادر الشريف حسين 3إلى تخريب خط سكك
حدي���د الحج���از لمنع وصول ه���ذه التعزيزات فتوقف هذا الخط ع���ام 1434هـ بعد
تسع سنوات من العمل به.

 -1مقدمة:

المنورة العاصمة األولى للدولة اإلس�ل�امية انتش���ر
المدينة
ّ
منها اإلس�ل�ام إلى رب���وع الدني���ا ،تهفو إليها قل���وب جميع
المس���لمين على م���ر العصور ،لزي���ارة س���اكنها عليه الصالة
والس�ل�ام ،ونظراً إلى هذه األهمي���ة اهتم الخلفاء والوالة في
المنورة ،وخاصة
العصور األولى للدولة اإلسالمية بالمدينة
ّ
مسجد الرسول وقاموا بتوسعته وإعادة بنائه أكثر من مرة،
وف���ي اكثر من عصر .اهتم���ت الدولة العثماني���ة بالمدينة
المنورة وبعمارة المسجد النبوي الشريف وكان من ضمن
ّ
المشروعات الكبرى التي قامت بها لتسهيل الحج والعمرة
والزي���ارة وخاص���ة لس���كان البل���دان الواقعة ش���مال الدولة
العثمانية (الش���ام وتركيا) مش���روع س���كك حدي���د الحجاز
ال���ذي اختصر الرحل���ة وكان افتتاحه من أه���م األحداث في
ذلك العصر بالدولة العثمانية ،ولكن لم يس���تمر هذا الخط
م���دة طويل���ة ،فبعد الح���رب العالمي���ة األولى ُض���رب الخط
و ُقطع ولكن استمرت منشآته شاهدة عليه.
المنورة أيما اهتمام وقامت
	اهتمت الدولة الس���عودية بالمدينة
ّ
بتوسعة المس���جد الحرام وتطوير المدينة وشق الطرق واالهتمام
بالمنطق���ة المركزي���ة ،كذل���ك اهتم���ت إل���ى جانب ه���ذا بالتراث
العمران���ي للمدينة الذي يعد الش���اهد على تاريخ ه���ذه المدينة
والتطورات العمرانية للمملكة .وكان من ضمن المشروعات التي
اهتم���ت بتراث المدينة مش���روع الترميم وإعادة توظيف محطة
قطار س���كة حديد الحجاز بالعنبرية ،وقد قامت به الهيئة العامة
للس���ياحة واآلثار بالمملكة ،ويتناول البحث بالدراس���ة والتحليل
المش���روع للوقوف على أهميته ومدى نجاحه في تحقيق المرجو
من���ه في الحف���اظ على ت���راث ه���ذه المدينة .يس���تعرض البحث
مقدم���ة نظري���ة ألهمي���ة عمليات الحف���اظ واس���تدامته كمدخل
لشرح طرق وأس���اليب عمليات إعادة استخدام المباني التراثية
كمقدمة لدراس���ة وتحليل مشروع الحفاظ وإعادة توظيف مبنى
محط���ة س���كك حديد الحج���از وذل���ك لتحقي���ق أه���داف البحث
والخروج بالنتائج والتوصيات.
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شكل رقم ( )1مسار سكك حديد الحجاز وبعض
المحطات عليه .المصدر :جريدة الباحة اليوم
(1433/10/22هـ)

األهمي����ة التاريخي����ة لمحط����ة قط����ار العنبري����ة (س����كك

أهمية الحفاظ على التراث العمراني:
.٣
تع���د العمارة الص���ورة الصادقة والمعبرة عن مدى تحضر اإلنس���انية وتطورها ،فمن
ّ
خ�ل�ال التراث المعماري يمكن إدراك الظروف الحضارية التي مرت على المجتمع
والتي عاش���ها في مراحل تاريخه المختلفة ،ذلك ألن التاريخ البش���رى ليس أحداثاً
فقط بل هو مجموع عمليات تراكم لثقافة الحضارات المختلفة ونتاج هذا التراكم
الحضاري الموروث هو ما يسمى بالتراث الحضاري.
وم���ن ثم تضمن الحفاظ عل���ى المناطق التراثية إعادة هيكلة هذه المناطق والبحث
ف���ي مي���راث بيئته���ا العمراني���ة المش���يدة والوص���ول إلى عصره���ا الذهب���ي األول
وإع���ادة خلق���ه كي تصبح ج���زءاً حيوياً م���ن منظوم���ة االقتصاد العالم���ي ،وظهرت
توجه���ات التفاوض مع المؤسس���ات الدولية المنتش���رة في أكثر م���ن دولة لرعاية
نمو المؤسس���ات الصغيرة والمتوس���طة وجذب مصادر جدي���دة للثروة والطاقة من
أجل إحداث منافس���ة بين هذه المؤسسات وخلق مجال لإلبداع وإيجاد فراغ جيد
للعيش وتحقيق العائد االقتصادي.
مس���وغ اقتصادي للحفاظ عل���ى المناطق التراثية
م���ن هنا برزت الحاجة إلى إيجاد
ّ
فإحياء المناطق التراثي���ة وإعادة الثروات االقتصادية لها يتطلب تطوير المميزات
المنافس���ة لها ،م���ن أجل أن تتميز ع���ن المناطق األخرى ومن أج���ل إحياء قاعدتها
االقتصادي���ة وتطويره���ا مع اإلبقاء عليه���ا والحفاظ على الطابع المميز لش���خصيتها
توس���ع فكر اإلحي���اء للمناط���ق التراثية
والمبان���ي الممي���زة فيه���ا .وبناء عل���ى ذلك ّ
ليتضم���ن تجديد وإحياء البيئة المش���يدة ،وكذلك اإلحي���اء االقتصادي المالئم لها
على مس���توى المباني والفراغ���ات من منطلق أنه يمكن ألحدهم���ا اجتذاب اآلخر،
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1-4
أساليب التعامل مع المباني القديمة عند إعادة توظيفها :
يمكنن���ا أن نحصر أس���اليب التعامل م���ع المباني القديمة عند إع���ادة توظيفها إلى
اتجاهي���ن ،االتج���اه األول هو ترك المبنى دون أي تغيير وعدم المس���اس به ،وذلك
يمك���ن تطبيقه حين تنطبق متطلب���ات الوظيفة الجديدة مع الحيزات الموجودة أو
حي���ن يترك المبنى ليكون مزاراً س���ياحياً ،أما االتج���اه الثاني فهو إدخال التغييرات
عل���ى المبنى وتنقس���م هذه التغييرات إلى نوعين ،فإم���ا أن تكون تغييرات داخلية
بم���ا فيها م���ن التعامل مع الحي���زات الداخلية للمبن���ى بإضافة عناص���ر جديدة أو
باالس���تبدال الت���ام للحيز الداخلي بحيز جديد كل���ي ،أو أن تكون تغييرات خارجية
بم���ا فيها من تغييرات في الواجه���ات بإضافة عناصر حديثة أو حجب تام للواجهة
بواجه���ة جديدة تماماً أو عمل امتدادات مس���تحدثة على المبنى األصلي .ويمكن
لمبنى واحد أن يتم فيه أكثر من اتجاه في التغييرات بل كلها في الوقت نفسه.

يعد استراتيجية محدودة بحد ذاتها
فاإلحياء والتجميل للبيئة المش���يدة يمكن أن ّ
إال أنها معدة لإلغراء بعد ذلك بإحياء اقتصادي على المدى البعيد وجذب األفراد،
مما يجعل اإلحياء االقتصادي ضرورياً لوجود منفعة للقطاع الخاص والمس���تثمرين
يمولون أعمال الصيانة والحفاظ.
الذين ّ
1-3
عوامل استدامة عمليات الحفاظ:4
يع���د الحف���اظ العمراني إحدى أهم أدوات التنمية المس���تدامة ،فالتراث والمباني
ّ
األثرية مورد من أهم موارد الدولة التي يجب الحفاظ عليها وتنميتها واالس���تفادة
م���ن قيمها المتع���ددة االقتصادية ،والثقافي���ة ،واالجتماعية ،والت���ي بالتالي تصب
جميعه���ا في إط���ار تنمية المنطقة .ولضمان اس���تدامة عملي���ات الحفاظ يجب أن
تتوافر فيها مجموعة العوامل اآلتية:
 —١زيادة وعي السكان التراثي وزيادة اهتمامهم بالحفاظ وتنمية المنطقة التراثية.
 —٢التنمية والحفاظ على الموروث الثقافي والمادي لألجيال القادمة.
 —٣إع���ادة تأهيل المباني التراثي���ة واألثرية يضمن تحقيق العائ���د المادي الالزم
للصيانة الدورية وهو ما يحقق استدامة الحفاظ عليه.
 —٤استدامة النشاط االقتصادي للمنطقة التراثية.
 —٣الحف���اظ على المجتم���ع المحلي للمنطقة التراثية وم���ا يحمله من قيم ثقافية
واجتماعية.
إعادة توظيف المباني التراثية:
.٤
عملي���ة الحفاظ عملية متكاملة العناصر يجب أن تطب���ق بجميع جوانبها فال يمكن
أن نق���وم بالترميم فقط ألنه وحده ال يكف���ي لعملية الحفاظ ،ولكن ما يوفر الحماية
للمبنى هو اس���تعماله بعد ترميمه ،إما في وظيفته األساسية التي أنشئ من أجلها،
أو في وظيفة جديدة ،واس���تعمال المباني التراثية بعد ترميمها ليس بهدف إعاقة
حركة النمو والتطور والتقدم ،ولكن على أس���اس أن يكون الجديد استمراراً للقديم
وخلق بيئة منس���جمة ،فعلى سبيل المثال نجد أن مدينة القاهرة قد تعايشت فيها
عمارة عدة عصور منذ نشأتها وحتى منتصف القرن التاسع عشر.5
يعد اس���تخدام المبنى التاريخي بعد ترميمه هدفاً حيوياً ألن بقاء المبنى مهجوراً
ّ
ال يؤدي دوره في المجتمع سيعرضه لالندثار ،ولذا كان ال بد ليستمر المبنى قائماً
متصال بالحياة والمجتمع ،من أن يوظَّف في غرض نافع ومالئم ،كما أن اس���تثماره
على هذا الش���كل س���يعطيه أس���باب العناي���ة والبقاء ف���ي متناول األجي���الُ .يقصد
باس���تخدام المبنى التراثي ذلك االستخدام العلمي النافع ال االستخدام العشوائي
الذي يلحق به الضرر ويؤدي به إلى االندثار ،كما حدث لكثير من البيوت والقصور
والحمامات في العالم اإلسالمي.6
يرم���ي التوظيف م���ن حيث المبدأ إلى اس���تخدام المبنى في الغرض الذي أنش���ئ
من أجله ،ألنه بالطبع يناس���ب هندس���ته وإمكاناته دونما الحاجة إلى إجراء تعديل
وتبدي���ل قد يس���يء إل���ى أصالت���ه ومكانته التاريخي���ة ،وتخف األض���رار حين تتولى
توظيف المبنى واس���تخدامه جهات خبيرة واعية ت���درك خصائص المبنى وقيمته
التراثي���ة وتخت���ار لإلفادة من���ه الوظيفة التي تناس���به من غرض ثقاف���ي أو علمي أو
سياحي ،وذلك حين يتعذر اإلبقاء على وظيفته األساسية.
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شكل رقم ( )2أساليب التعامل مع المباني عند
إعادة توظيفها
المصدر :هبة فاروق أبو الفضل ( )1998بتصرف.

أهمية مشروع الحفاظ على محطة قطار الحجاز (العنبرية):
.5
ُتع���زى أهمية مش���روع الحفاظ على محطة س���كك حديد الحج���از إلى مجموعة من
العوام���ل ه���ي عامل األهمي���ة التاريخي���ة واألهمي���ة المعمارية والعمراني���ة وأخيرا
العامل اإلنساني ،ويمكن توضيحها في التالي:
 —1العوامل التاريخية :تمثل محطة سكك حديد الحجاز أهمية تاريخية نظراً لما
ش���هدته من أحداث تاريخية مهمة ،فقد مثلت لدى إنشائها حلماً للمسلمين
في البلدان التي س���يخدمها المشروع وكان افتتاح المحطة ووصول أول قطار
المنورة حدثاً تاريخياً فأضيئت المدين���ة بالكهرباء أول مرة كما
إل���ى المدينة
ّ
ش���هدت أحداث���اً تاريخي���ة مهمة ف���ي حقبة الث���ورة العربية في أثن���اء الحرب
العالمية األولى.
 —2العوام���ل المعمارية والعمرانية :تمثل محطة س���كك حدي���د الحجاز بالمدينة
تعبر عن العمارة العثمانية
المنورة واحدة من أهم المنشآت المعمارية التي ّ
ّ
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متحف���اً للمدين���ة مناس���باً لموقعها المتميز بج���وار العديد من الخدم���ات اإلدارية
والمنطقة المركزية ،مما يوفر العديد من الخدمات ووس���ائل المواصالت المتاحة
لتسهيل زيارة المتحف لكل من أهل المدينة والزوار على حد سواء.

ال م���ن التراث
بالمدين���ة
المن���ورة وه���ذا الطراز المعم���اري أصبح ج���زءاً أصي ً
ّ
المنورة.
المعماري للمدينة
ّ
المنورة بمبن���ى المحطة القديم
المدين���ة
س���كان
ارتبط
اإلنس���انية:
 —3العوامل
ّ
نتيج���ة لتأثيره ف���ي تاريخ المدينة ونتيج���ة لموقعه المتمي���ز بالمدينة الذي
مكنه من احتالل موقع متميز أيضاً في ذاكرة س���كان المدينة ،كما أن الطراز
العثمان���ي المميز للمحطة أثّر إلى جانب بعض م���ن اآلثار العثمانية بالمدينة
ف���ي ترك بصم���ة على الطراز المعم���اري لها مما أثّر بدوره ف���ي عمارتها .أدت
جميع هذه العوامل إلى تقدير من سكان المدينة للمبنى وتأثيره في ذاكرتهم
المكانية وذلك لألجيال القديمة أو الجديدة على السواء.

1-5
مشروع الحفاظ وإعادة التوظيف لمحطة سكك حديد الحجاز:
قامت الهيئة العامة للس���ياحة واآلثار بمش���روع للحفاظ على محطة س���كك حديد
المنورة (محطة العنبرية) وقد تم التعامل مع المش���روع على أن
الحج���از بالمدينة
ّ
ويس���تخدم مزاراً س���ياحياً مع عمل تغييرات باالمتدادات
ُيترك المبنى دون تغيير ُ
المرئية للمس���احات بين المباني وعناصر تنس���يق الموقع واش���تمل هذا المشروع
على ترميم لمبنى المحط���ة ومباني الخدمات الملحقة بها وإعادة توظيف المبنى
المنورة يضم العديد من المقتنيات األثرية بجزء من مبنى
ليك���ون متحفاً للمدينة
ّ
المحط���ة (كج���زء من مش���روع متحف يضم جمي���ع مباني المحط���ة) كذلك نظمت
رح�ل�ات للقط���ار بين مبان���ي المحطة واس���تغلت المس���احات بي���ن المباني لعمل
حديقة عامة لالحتفاالت وأنشأت الهيئة مسرحاً مكشوفاً في الموقع العام لتقديم
العروض التراثية.

شكل رقم ( )5موقع المحطة بالنسبة للحرم.
المصدرGoogle earth:

شكل رقم ( )3الطراز المعماري المميز
للمحطة .المصدر :سياحة وآثار سعودية نشرة
شهرية تصدر عن المركز اإلعالمي للهيئة العامة
للسياحة واآلثار العدد ()50

-1-1-5تقييم مشروع الحفاظ وإعادة التوظيف لمبنى المحطة:
ينقسم تقييم مشروع الحفاظ على مبنى المحطة وإعادة توظيفه إلى مجموعة من
تقيم اس���تدامة عمليات الحفاظ وإعادة توظيف المبنى على أس���اس
العوامل التي ّ
التالي:
 —1مالءمة الوظيفة الجديدة لموقع المبنى وفراغاته.
 —2العائد من الوظيفة الجديدة.
 —3مالءمة الوظيفة الجديدة لطبيعة المجتمع المحلي.
 —4قدرة الوظيفة الجديدة على الحفاظ على المبنى من التدهور.
أ -مالءمة الوظيفة الجديدة لموقع المبنى وفراغاته:
تق���ع المحطة في الج���زء الغربي من المس���جد النبوي على بعد  1ك���م منه ،وكانت
المنورة ،هذه المنطقة
قديماً خارج أس���وار المدينة وهي اآلن بجوار أمانة المدينة
ّ
قريب���ة من المنطقة المركزي���ة مما يتيح تنظيم رحالت للزوار واس���تخدام المحطة
3
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شكل رقم ( )4مشروع الحفاظ على المحطة.
المصدرGoogle earth :

ب -العائد من الوظيفة الجديدة:

توفر وظيفة المتحف عائداً من الرس����وم التي تف����رض على الزوار إلى جانب الخدمات
التي يمكن أن تفرض عليها رسوم إضافية داخل المتحف أو دخول متاحف متخصصة
أو العائ����د م����ن رحل����ة القطار داخ����ل المتحف وهي جميعه����ا تعد عائداً مناس����باً إال أن
العائ����د المعن����وي 8من إعادة توظيف المبنى ودخول أه����ل المدينة والزوار إلى المكان
واالستمتاع برحلة القطار والتذكير بالمشروع وهو أكبر من العائد المادي ،كما أنه يوثر
9
في العائد المادي للمش����روع الذي يمكن حسابه من خالل أسلوب التقييم المشروط
وهذا األس����لوب يس����اعد ف����ي معرفة مدى تقدي����ر األف����راد لقيمة ما من خ��ل�ال األفراد
أنفس����هم من طريق س����ؤالهم عما تمثله هذه السلعة لهم ومدى استعدادهم للدفع في
مقابل الحصول عليها .تكمن أهمية أسلوب التقييم المشروط في أنه الطريقة الوحيدة
الت����ي يمكن من خاللها تحديد القيم غير المس����تخدمة كالقيم الوجودية (Existence
 )Valueوالقي����م الخياري����ة ( )option valueكم����ا يس����اعد هذا األس����لوب في تحديد
القيم المستخدمة غير المباشرة كالقيم الجمالية والقيم التراثية من خالل االستعداد
لإلنفاق من أجل زيارة الموقع التراثي وهو ما يعكس قيمة الموقع وأهميته.10
ج -مالءمة الوظيفة الجديدة لطبيعة المجتمع المحلي:
تع���د مالءمة وظيف���ة المبنى الجديدة لطبيعة المجتمع المحل���ي للبيئة حول المبنى
ّ
واحداً من أهم عوامل استدامة عمليات الحفاظ وإعادة توظيف المبنى ألنها تضمن
تفاع���ل الن���اس اإليجابي مع المبنى وزيادة احساس���هم بقيمته المادي���ة أو المعنوية،
المنورة
تعد م���ن الوظائف المناس���بة للمجتمع المحل���ي للمدينة
ووظيف���ة المتحف ّ
ّ
لعدة أسباب يمكن تلخيصها في التالي:
المنورة.
المدينة
 —1عدم وجود متاحف مماثلة في
ّ
تكون عبر العصور.
—2تقدير المجتمع المحلي لتراث المدينة الذي ّ
المكونة لتاريخ
المنورة المحلي مع الطبقات التاريخية
—3اندماج مجتمع المدينة
ّ
ّ
المدين���ة وه���و اندماج س���اعد في���ه التكوين الثقاف���ي والعرق���ي المختلف ألهل
منطقة الحجاز.
المنورة المحلي لتاريخ س���كك حديد الحجاز والدور
 —4تقدي���ر مجتمع المدين���ة
ّ
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ويف َتح للجمه���ور لضمان اس���تدامة عمليات
يع���ود المبنى م���رة أخرى إلى العم���ل ُ
الحفاظ ،كما أن التفاعل اإليجابي بين زوار المبنى يساعد في تج ّنب اآلثار السلبية
المؤثرة في اس���تدامة عملية الحفاظ 12على المبنى أو تخفيفها ،خاصة وأن الوظيفة
الجدي���دة لمبنى المحطة تتوافق م���ع المتطلبات الخاصة للمجتمع المحلي وهو ما
يقلل التعديات التي يقوم بها األفراد على المبنى.

المنورة.
المهم الذي لعبته في تاريخ المدينة
ّ
المنورة مجتمع منفتح على اآلخر بطبعه وذلك نتيجة تكوينه
 —5مجتمع المدينة
ّ
ونتيجة طبيعته التي تتعامل مع العديد من الجنس���يات والثقافات ،لذا فهو
مهتم بالثقافة ،وهذا يمثل أهمية نسبية للمتحف في حياته.
د -قدرة الوظيفة الجديدة على الحفاظ على المبنى من التدهور:
الوظيفة الجديدة للمبنى قادرة على الحفاظ على المبنى من التدهور وزيادة وعي
أهل المدينة بأهمية المبنى من ناحية وأهمية المبنى من ناحية أخرى ولكن غلق
المبنى وعدم قيامه بوظيفته س���اعد ف���ي تدهور المبنى وظهور العديد من مظاهر
السيئ لألفراد تجاه المبنى وهو ما ظهر من الزيارة الميدانية التي قام بها
السلوك ّ
المنورة.
بالمدينة
الحجاز
حديد
سكك
قطار
محطة
لمبنى
الباحثون
ّ
2-5

-3-2-5تأثير الوظيفة الجديدة في المجتمع المحلي:
يع���د تأثي���ر الوظيفة الجديدة للمبني التراثي في المجتم���ع المحلي واحداً من أهم
العوام���ل التي تؤثر في اس���تدامة عمليات الحفاظ التي ينتج منها تأثيرات س���لبية
أو إيجابي���ة للمجتم���ع تنعكس بالتالي على عملية الحف���اظ ،وفي حالة مبنى محطة
المنورة ،يصعب الحكم على تأثير الوظيفة الجديدة
س���كك حديد الحجاز بالمدينة
ّ
للمبن���ى في المجتم���ع المحلي ،وذلك لتوقف هذه الوظيفة عن العمل .ولكن لمس
الباحث���ون العديد من المظاهر الس���لبية للمجتمع تجاه المبن���ى .من ناحية أخرى
نج���د أن الطابع المعم���اري للمبنى أثر تأثي���راً كبيراً في الطاب���ع المعماري للمدينة
ويظهر ذلك جلياً في العديد من المباني المحيطة بالمحطة كمبنى األمانة ،وهو ما
يظهر تقدير المجتمع للمبنى وتاريخه ،ولذا يجب أن يستغل في صالح المشروع.

السيئ تجاه
شكل رقم ( )6مظاهر للسلوك
ّ
المبنى .المصدر :الباحث

استدامة مشروع الحفاظ على المحطة:
تعد استدامة مشروعات الحفاظ على التراث واحداً من أهم أهداف عملية الحفاظ
ّ
وإع���ادة توظيف المباني .ولتقييم عملية اس���تدامة مش���روع الحف���اظ على محطة
المنورة يجب أن نتناول مجموعة من النقاط التالية:
سكك حديد الحجاز بالمدينة
ّ
 —1حالة المبنى الحاضرة.
 —2قدرة الوظيفة الجديدة على الحفاظ على المبنى من التدهور واالندثار.
 —3تأثير الوظيفة الجديدة في المجتمع المحلي.
-1-2-5حالة المبنى الحاضرة:
تعد الحالة اإلنش���ائية للمبنى اآلن جيدة وقد س���اعد الترميم الحادث للمحطة في
ّ
الحف���اظ عليها م���ن العوامل المؤثرة في المبنى إنش���ائياً كم���ا أن عمليات التطوير
التي ش���هدها الموقع العام للمحطة جيدة هي األخ���رى ولكنها بحاجة إلى الصيانة
الدورية .إال أن هناك العديد من السلوكيات الخاطئة التي ظهر نتيجتها بعض من
اآلثار الس���يئة في المبنى كالكتابة على الجدران أو تكس���ير زج���اج النوافذ كما هو
واضح بشكل رقم ( ،)6وهذه المظاهر توثر بالتالي في المبنى ولكنها نتيجة لتوقف
الوظيفة التي يؤديها المبنى وهو ما يهدد عملية الحفاظ ويهدد سالمة المبنى.

	
  

شكل رقم ()7الصورة اليمنى توضح إغالق
المبنى وتوقف الزيارة أما اليسرى فألحد
المباني التي توضح التأثر بطابع المحطة
المعماري.
المصدر :الباحث.

-2-2-5قدرة الوظيفة الجديدة على الحفاظ على المبنى من التدهور واالندثار:
اس���تطاعت الوظيفة الجديدة للمبنى المحافظة عليه من التدهور واالندثار بصورة
جيدة ،واستطاعت أن تعيد المبنى مرة أخرى إلى العمل كما أشارت تقارير الهيئة
العامة للس���ياحة واآلث���ار بخصوص العمل بالمبن���ى 11إال أن توقف المبنى عن تأدية
وظيفت���ه الحالي���ة يهدد المبنى ويهدد اس���تدامة عملية الحف���اظ عليه ،ويجب أن
3
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النتائج:
.6
تتلخص نتائج البحث في النقاط التالية:
المنورة لما يحتوي
للمدينة
اني
ر
والعم
المعماري
 —1أهمي���ة الحفاظ على التراث
ّ
عل���ى العدي���د من الطبق���ات التاريخية التي س���اعدت في تكوين ش���خصيتها
المميزة.
 —2توقف الوظيفة الجديدة لمبنى المحطة أثر في اس���تدامة عملية الحفاظ على
مبنى المحطة كما انه أظهر العديد من السلوكيات السلبية للمجتمع المحلي
تجاه المبنى.
 —3ع���دم قدرة الترميم فقط عل���ى الحفاظ على المبنى م���ن االندثار والفضل هو
لعودة المبنى إلى تأدية وظيفة جديدة تتناسب معه وهو ما يظهر عند توقف
المحطة عن أداء وظيفتها.
 —4تلع���ب التوعية دوراً مهماً في ضبط س���لوكيات األفراد تج���اه المباني التراثية
وخاصة في مجتمع يشتمل على العديد من الجنسيات والثقافات التي يمكن
أال تحمل للمبنى أي قيمة أو تأثير في حياتها اليومية.
 —5تساعد عمليات تقييم األثر االجتماعي لمشروعات الحفاظ وإعادة التوظيف
ف���ي الوق���وف على التأثي���رات المختلف���ة للمجتمع تجاه المبنى س���واء كانت
س���لبية أو إيجابية كما أنها تؤهل المجتمع للتعامل مع التأثيرات السلبية في
حالة حدوثها.
التوصيات:
.7
تتلخص توصيات البحث في النقاط التالية:
 —1عودة العمل بالوظيفة الجديدة لمبنى محطة سكك حديد الحجاز.
المنورة
 —2توعية المجتمع المحلي وخاصة الجاليات األجنبية العاملة بالمدينة
ّ
بأهمية المبنى وأهمية عمليات الحفاظ عليه.
 —3تنظي���م رح�ل�ات لطالب المدارس لزي���ارة المبنى لزيادة الوع���ي التراثي لدى
الطالب في السنوات المختلفة وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على التراث.
 —4دراس���ة ش���املة إلعادة توظيف محطات الس���كة الحدي���د المختلفة بالمملكة
التي يمكن أن تمثل قيمة معمارية وتاريخية وخاصة محطة مدائن صالح بعد
إدراج المنطقة على قائمة التراث العالمي.
 —5إعداد دراس���ة عن تقييم األثر المجتمعي لعمليات الحفاظ وإعادة التوظيف
وخاصة لمشروع إعادة توظيف مبنى المحطة.
 —6إع���داد دراس���ة اقتصادية لمش���روع إع���ادة توظي���ف المحطة لتقيي���م العائد
االقتصادي للمشروع ومحاولة استثماره وتعظيم العائد المادي منه.13
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آليات التخطيط في حماية
التراث العمراني  -دراسة لتجربة
إيطالية ومدى تطبيقاتها على
واقع منطقة املدينة املنورة
أ.د .أحمـد حسيـن أبو الهيجـاء
جامعة طيبة – إدارة الدراســات والتصاميم
مستش���ار معالي أمين منطقة المدينة المنورة
للمشاريع التراثية والبيئية
gmail.com@alhaija2

ملخص:
يحت����اج نظ����ام التخطيط في منطق����ة المدينة المنورة ،ف����ي ظل النمو العمراني المتس����ارع
وم����ا يرافق����ه من ٍ
تعد على الت����راث الطبيعي والعمران����ي ،إلى تحديث القوانين التش����ريعية
والتخطيطية ،بهدف تأس����يس آليات تنظيمية متسلس����لة ومتكاملة على مستوى األمانات
والمحافظات والبلديات ،علماً بأن غياب التخطيط الش����مولي قد أدى إلى تدهور كبير في
وضع التراث داخل المناطق الحضرية وخارجها.
تبحث هذه الورقة في ثالثة مواضيع :األول يش����ير إلى طبيعة التخطيط الشمولي وأهميته
في معالجة المش����كالت التي ترتكز إليها عملية الحفاظ عل����ى التراث الطبيعي والعمراني،
وتس����تند هذه الدراسة إلى تجربة إيطالية مارسها الباحث في أحد المخططات التنظيمية
التي أش����رف على تنفيذها في محافظة س����وندريو اإليطالية ،إذ تم تخطيط المحافظة طبقاً
ألولويات التنمية االقتصادية ،وذلك من خالل حماية وإنعاش المصادر الطبيعية وتخطيط
متطلب����ات البن����ى التحتية الالزمة وتوجيه مواقع النمو العمراني اس����تناداً إلى الحفاظ على
التجمعات التراثية .أما الموضوع الثاني فيركز على وس����ائل الحفاظ على التراث العمراني
من خالل عرض مخطط محلي تفصيلي شارك أيضاً في إعداده الباحث في إحدى البلدات
التراثي����ة اإليطالية .ويبحث الموض����وع الثالث في وضع الت����راث العمراني والمعماري في
منطقة االمدينة المنورة وفي اآلليات التشريعية والتخطيطية والتنظيمية القائمة.
تعتمد الورقة ،منهجياً ،على أس����لوب التش����خيص والمقارنة ،من خالل تس����ليط الضوء على
اآلليات المتقدمة في الحفاظ على الموروث العمراني ،وفي قراءة تحليلية لوسائل التنمية
التي تراعي حماية التجمعات التاريخية وتقدم معايير واقعية الس����تدامتها ،وذلك بهدف
اب����راز األح����كام التنظيمي����ة الالزمة للس����يطرة على عملي����ات الحماية والبناء بما يتناس����ب
م����ع تطورات العصر الحديث .وتح����دد هذه الورقة ،من خالل ق����راءة موجزة لوضع التراث
العمراني في منطقة المدينة ،بعض المتطلبات واآلليات الالزم توافرها للحفاظ عليه.
الكلم���ات الدال���ة :تراث منطق����ة المدينة المن����ورة ،آلي����ات التخطيط الش����مولي ،الحفاظ
العمراني ،وسائل التنظيم المحلي
3

154

155

3

أهمي����ة التخطي����ط اإلقليم����ي المتكام����ل ف����ي حماي����ة

.1
التراث العمراني
ب���دأ اإلنس���ان يعاني ،وبخاصة ف���ي القرن األخي���ر ،اكتظاظ مراكز الم���دن ونقصاً في
الم���وارد الطبيع���ة غي���ر المس���تدامة ،وأث���ر التط���ور العمراني الس���ريع ف���ي المباني
التاريخي���ة وتس���بب في زوال عدد كبي���ر منها في معظم المدن الت���ي تتميز بقيمة
حضاري���ة وتاريخي���ة .وتلعب القواني���ن التنظيمي���ة دوراً كبيراً ف���ي توجيه وتحديد
التخطيط س���لباً أو إيجاباً ،ويحكم على فاعلية القواني���ن من خالل التجارب العملية
التي تحدث على أرض الواقع كما س���يتم عرضه الحقاً .وتوصلت الكثير من األنظمة
الغربي���ة إل���ى آليات في التخطيط تميزت بالتسلس���ل الهرم���ي والزمني في أهميتها
وكيفي���ة تنفيذها ،وه���ي تتدرج من التخطي���ط القومي إلى التخطي���ط اإلقليمي إلى
التخطيط «المتوس���ط» أو التخطيط على مستوى المحافظة إلى التخطيط التنظيمي
المحلي إلى التخطيط التفصيلي.
بخصوص إدارة المواقع التاريخية ،فإن كفاءة البنى التحتية على المستوى اإلقليمي
 ف���ي ظل تنام���ي قطاع الس���ياحة  -تش���كل أحد أهم عوام���ل التنمية المس���تدامةف���ي العص���ر الحديث ،وهذا يتأتى من خالل تطوير ش���بكة الط���رق (الجوية والمائية
والحديدية واإلس���فلتية) وش���بكات االتصاالت السلكية والالس���لكية والمرافق كافة
التابعة لها.
أم���ا المملكة العربية الس���عودية بوج���ه الخصوص فه���ي غنية بالمواق���ع التاريخية
والتراثية ،فقد قامت عليها حضارات قديمة تركت عليها آثارها المنتشرة في مناطق
شاس���عة المس���احة تصل إلى مليونين وربع المليون كيلومتر مربع .وعلى المستوى
التخطيطي والتنظيمي فهي تس���ير على خطى هامة في وضع خطط واس���تراتيجيات
متقدم���ة (الهيئة العامة للس���ياحة واآلث���ار )2012 ،إال أنها ال ت���زال تحتاج إلى آليات
تش���ريعية وتنفيذية تس���اعد عملياً في الحفاظ على المواقع التاريخية والس���ياحية
وتنميته���ا وتطويره���ا ،إذ تفتق���ر معظم ه���ذه المواقع إلى منش���آت البن���ى التحتية
المناس���بة ،كما هو الحال ف���ي البلدة التراثية بالعال والكثير من المواقع اإلس�ل�امية
مثل بدر وطريق الهجرة وغيرها من المناطق السياحية الدينية والثقافية .وتتطلب
مناط���ق المملك���ة مخططات على مس���توى األمان���ات ،تحدد عليه���ا المواقع األثرية
والتراثي���ة وطبيع���ة القيود الواجب���ة لحمايتها ،أما على المس���توى المحلي فتتطلب
مخطط���ات تفصيلية تبين المواقع األثرية والتراثية وتصنفها وتحدد طريقة التعامل
مع المباني والواجهات والكتل والمناطق التابعة لها بالتفصيل.
ويميز المملكة عن كثير من الدول اإلقليمية توافر الدعم المالي من ناحية والرغبة
ل���دى صناع القرار في الحفاظ على ما بق���ي من رصيد تاريخي من ناحية أخرى ,لذا
فإن عملية الحفاظ والتطوير والتنمية تحتاج فقط إلى وسائل تقنية وتنظيمية فعالة
في ضوء توافر هذين المتطلبين الجوهريين في طريق الحفاظ على التراث الوطني.
أهمية التخطيط المحلي في حماية التراث العمراني
.2
يتضم���ن التخطي���ط المحلي سلس���لة م���ن المخططات والتش���ريعات على مس���توى
البلديات والمجالس القروية ،وتتسلسل المخططات حسب األهمية التنظيمية بدءاً
من المخطط التوجيهي العام ( )General Master Planإلى المخططات التفصيلية
( )Detailed Plansوتساند هذه المخططات األنظمة واألحكام التشريعية والفنية
المتعلقة بوس���ائل تطبي���ق المخططات .ويعد المخطط التفصيل���ي للمركز التاريخي
إحدى هذه الوسائل التخطيطية ،ويرتبط بالمخطط التوجيهي العام بسبب مركزيته
الجغرافية نس���بة إلى التجمع العمراني وتأثيره المباش���ر ف���ي البنية التحتية وقطاع
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المواصالت والخدمات اإلدارية وغيرها من الوظائف الحساسة واألساسية في النمو
العمراني .ويحدد المخطط التوجيهي أنواع المخططات المحلية وقياسات التنظيم
والخدم���ات والمناط���ق الس���كنية والتاريخي���ة والطبيعية واإلنتاجية وتقس���يماتها.
وغالب���اً ما يكون المخطط التوجيهي معداً بمقياس رس���م قاب���ل للتعرف على طبيعة
السياس���ات التنظيمية بحيث ال يزيد على  1:10000للمدن الكبرى و 1:2000للبلدات
الصغيرة.
يعد هذا المس���توى من المخططات أكثر الوس���ائل تطبيقاً في كثير من دول العالم
المتقدم ،علماً بأن هناك صعوبة كبيرة في تطبيق المخططات الفيزيائية (Physical
 )Plansعلى مس���توى إقليمي أو مناطق كبرى ،بسبب تعدد المشكالت المتشابكة
الت���ي تمي���ز هذا الحجم من المخطط���ات .إذ تضع المخطط���ات التنظيمية المحلية
وس���ائل حماية التراث والبيئة التي تس���تند إليها الحكوم���ات المحلية وبخاصة في
ضوء التغيرات الس���ريعة في أس���لوب الحياة والنمو االقتصادي ،وقد أدى ذلك إلى
الحف���اظ عل���ى كثير من القرى والنس���يج التاريخي لبلدات يمتاز بها الريف بش���كل
عام ،بما يوفر مصدراً اقتصادياً مهماً سواء في كمية اإلنتاج الزراعي ونوعيته أو في
السياحة الريفية « »Agri-Tourismالداخلية والخارجية.
تجربة محافظة س����وندريو  Sondrioالتخطيطية في حماية
.3
البيئ����ة الطبيعي����ة والتجمع����ات التاريخي����ة (أنظر توثي���ق التجرب���ة بالكامل :أبو
الهيجاء)2011 ،
تعد محافظة س���وندريو من أكثر المناطق اإليطالية المعرضة لمخاطر تدهور التراث
الطبيعي والمعماري بس���بب النمو العمراني المتس���ارع في ظ���ل غياب مخططات
إقليمية ذات مقياس واسع المستوى .Regional or Inter-Regional Plans
وبالرغ���م م���ن وجود مخطط���ات حضري���ة محلي���ة Local Master Plansوتغطيتها
الكاملة للمناطق المدنية والريفية ،إال أنها عجزت عن حماية جزء كبير من المناطق
الطبيعية المتميزة وأيضاً المباني التراثية ذات الطابع الريفي األكثر انتش���اراً ،وقد
نت���ج من ذلك مش���كالت ناجمة من مش���اريع البنى التحتية وخاص���ة تلك المتعلقة
بش���بكات الطرق الحديدية واإلسفلتية وشبكات الطاقة والكهرباء والمياه والصرف
الصحي.
إن المخطط���ات اإلقليمي���ة ف���ي ش���مال إيطاليا تعمل ع���اد ًة على تحديد المش���اريع
الكبرى وتوجيهها وإدارتها ،ولكنها قلما تنفذ عملياً بش���كل متكامل ألسباب عديدة
أهمها الخلل في التنسيق الالزم بين المجالس المحلية ومشاركتها الفعالة في فهم
وتحديد األولويات االستراتيجية للمصالح العامة.
وتعد تجربة التخطيط في محافظة سوندريو األولى من نوعها في هذه المنطقة ،وهي
مش���روع متكامل ش���ارك الباحث في إعداده مع عدد من الخبراء في مجال البيئة
والجيولوجي���ا والتاريخ واآلثار وفيزي���اء المواد والعمارة وتنس���يق المواقع والترميم
والتأهيل الحضري .ونظراً إلى كبر حجم المش���روع فس���وف يس���لَّط الضوء فقط على
بعض األطر واآلليات الرامية إلى حماية البيئة الطبيعية والتراث المعماري.
 3.1محافظة سوندريو
تقع محافظة س���ونديو في ش���مال إقلي���م لومبارديا على الح���دود الجنوبية من دولة
سويسرا ،طبيعتها الغالبة جبلية إذ يقع الجزء األكبر منها على سلسلة جبال األلب،
وتتباين االرتفاعات في المنطقة بش���كل ملحوظ بين  200متر و 3600متر فوق سطح
البحر.
تتمي���ز المنطق���ة بطبيعته���ا الخالبة الت���ي تميزه���ا التضاريس المكونة م���ن الجبال
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تجربة مخطط حماية مركز بلدة مونتيفيكيا Montevecchia
.4
التراثية 2007-1997
ص����ادق كل م����ن المجلس البل����دي ومحافظة ليك����و  Leccoعلى ه����ذا المخطط في عام
 1997وبدأ العمل في تنفيذ ما جاء فيه .ونظراً إلى أهمية توثيق تجربة تخطيط وتنظيم
مركز تراثي بش����كل متكامل ،ت����م توثيق هذه التجربة في كت����اب الباحث (أبو الهيجاء،
 )2011حول جميع القضايا التخطيطية ومراحلها سواء فيما يتعلق بالتجمعات العمرانية
التاريخي����ة أو المعاص����رة .إذ يمكن االس����تفادة من هذه التجربة كنم����وذج في تخطيط
القرى التراثية بشكل متكامل.

الش���اهقة والوديان والبحيرات واألنهار والس���يول والش�ل�االت والغاب���ات الطبيعية
والحيوان���ات والطي���ور والمع���ادن والمتحج���رات وغيرها .ويعد ق���رب المنطقة من
مدين���ة ميالن���و Milanoوما يحيط بها من تجمعات س���كنية من أهم العوامل التي
تؤثر في اس���تقطاب عدد كبير من الس���ياح وخاصة لالس���تجمام والتزلج ،إضافة إلى
وجود التجمعات التاريخية والتراثية ذات الطابع الجبلي الفريد.
وتعان���ي المحافظ���ة ع���دم صالحية البن���ى التحتي���ة في ض���وء النم���و الديموغرافي
والس���ياحي ،وم���ن تغير أنم���اط التجمعات الحضري���ة التقليدي���ة المتضامة وتدهور
التراث التاريخي والثقافي .وذلك في ظل غياب آليات التنظيم الفعالة في استغالل
الموارد الطبيعية االستراتيجية ،وقد ظهرت تشوهات بصرية متعددة نتيجة لغياب
مخططات تنظيمية واسعة المجال.

4.1
اإلطار اإلقليمي العام
تق����ع بل����دة مونتيفيكيا في ش����مال إيطالي����ا ،وتتميز طبيعته����ا الطوبوغرافي����ة والبيئية
والمعمارية بقيمة عالية جداً وخاصة من النواحي التاريخية والجمالية الطبيعية ،وتقع
هذه البلدة ضمن غابة تحميها المحافظة تس����مى «Landscape of Montevecchia
 .« and Curone Valleyتبع����د ه����ذه البلدة نحو  30كم ش����ماالً عن مدينة ميالنو ،إذ
تصل بينهما إحدى الطرق التاريخية التي ما زالت إلى اآلن تحتفظ بأهميتها من ناحية
وجود التجمعات اإلنتاجية والتجارية والس����كنية ،والتي تش����كل في كثير من األحيان
نوعاً من التالحم الحضري بين المدن والقرى التي تقع على امتدادها بس����بب قدرتها
المستقطبة لنشاطات اقتصادية مختلفة.

3.2
حماية التجمعات والمراكز التاريخية والتراثية
أ -المراكز والتجمعات التاريخية
على الرغم من كثرة المراكز التاريخية في محافظة س���وندريو (ش���كل  1على س���بيل
المث���ال) إال أنه نادراً م���ا نجد مخططات تفصيلية للحف���اظ عليها ،ويغلب على هذه
التجمع���ات الطبيع���ة الريفية التي ف���ي كثير من األحيان ال تع���د المجالس المحلية
معالم تاريخية نظراً لبساطتها المعمارية وال تحظى باالهتمام الداعي لحمايتها.
ويوصي المخطط باعادة النظر باألنظمة المحلية المتعلقة بأعمال الصيانة والترميم،
ألن التجارب السابقة أثبتت بأن هذه األنظمة أسهمت في إعطاء الشرعية لتدخالت
وأعمال ترميم وصيانة عملت على تغيير في طبيعة البناء لهذه التجمعات التراثية.
ويحدد المخطط للبلديات آليات تنفيذية عملية لحماية المراكز والمباني التاريخية
وذلك من خالل وضع أساليب الحماية المفصل لكل مبنى مع تحديد وسائل الحفاظ
النمطية والشكلية (شكل .)2
ويح���دد المخطط تعليمات وبرام���ج تدريبية لتوعية العاملين ف���ي المكاتب الفنية
البلدية.
ويبي���ن أيضاً بعض األطر التي تس���توجب دع���م أعمال الترميم وخاص���ة فيما يتعلق
بالبلديات الصغيرة.
ب -المباني التاريخية والثقافية
يح���دد المخطط المبان���ي التاريخية والثقافي���ة وأيضاً تلك النائي���ة المعزولة ،ويترك
ال لتحديد المباني الواجب حمايتها وأس���لوب التعامل
للبلدي���ات مجاالً أكثر تفصي ً
المفصل لكل مبنى.
ويوث���ق أيض���اً الطرق والمم���رات التاريخية من خ�ل�ال الخرائط التاريخي���ة المتوافرة
ومن خالل المس���ح الميداني ،وقد حددت طرق المشاة وخاصة تلك التي تصل بين
القرى لما تحمل من داللة تراثية ،ويترك المخطط للمجالس البلدية تحديد األنظمة
الالزم���ة لحماي���ة هذه الطرق والممرات والحيلول���ة دون أن تندثر أو تتدهور حالتها
مع الزمن.
ج -الحدائق واألشجار ذات القيمة التاريخية
يح���دد المخطط األش���جار والحدائ���ق التاريخية الواجب حمايته���ا ويترك للمجالس
البلدية توثيقها والعمل على وضع األنظمة الالزمة للحفاظ عليها.
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شكل  .1مركز مدينة ماتسو في محافة سوندريو
(المصدر :الباحث)2004 ،

شكل  .2جزء من مخطط حماية المناطق
البيئية .التهشيرات باللون األخضر ،على
سبيل المثال ،تحدد المناطق الزراعية ومناطق
الطبيعة المائية ومناطق «الفجوات» وحدود
الستار الشجري.
هذه المناطق وغيرها مقيدة بشروط تنظيم
مرفقة بالنظام الفني لمخطط المحافظة.
المصدر (محافظة سوندريو ،إعداد الباحث،
)2006

4.2
التجمعات السكنية التاريخية
تتميز هذه البلدة بوجود كثير من التجمعات السكنية التاريخية الصغيرة والمنتشرة
ف����ي مناطق مختلفة ،وه����ي ال تزال تحتفظ بطبيعتها الريفية باس����تثناء منطقة تقع في
أعلى التلة ويوجد بها تجمع حضري حديث.
تعاني هذه التجمعات من مشكلتين رئيسيتين:
—1مش����كلة مالك����ي المباني الذي����ن قاموا بتغييرات ف����ي مبانيه����م التراثية أثرت في
المعالم األصلية لكثير منها.
—2مش����كلة هجران نس����بة من ه����ذه المباني بس����بب ع����دم صالحيتها لالس����تعمال
السكني أو غيره.
يواجه النظام الذي وضع لهذا المخطط هاتين المش����كلتين بالتحديد ،إذ انه من خالل
األس����لوب المقترح للتعام����ل مع المبان����ي والواجهات والوح����دات المتكاملة ،كما هو
مبي����ن في المخططات الخاص����ة بهذا النظام ،فقد ُوضعت حل����ول تعالج الموضوع من
ٍ
نواح عملية.
4.3
نظام الحفاظ على وسط البلدة وعلى المباني واألراضي التاريخية فيها.
تبين المواد التالية التعليمات الملزمة للمباني التاريخية وهي كالتالي:
مادة رقم ( :)25تحديد منطقة مركز البلدة القديم
تتص����ف هذه المنطقة بوضع عمراني خاص ،وهي تش����مل مبان����ي ذات قيمة تاريخية
ومعماري����ة متمي����زة وإذا كانت تحتاج إلى مواصفات وعناية مركزة فس����وف تبين فيما
بعد بشكل مفصل من خالل مخطط مشروع الحفاظ.
تل����زم ه����ذه المواصفات المفصلة من يس����كن ف����ي المنطقة ،وال يج����وز أن تمنح رخصة
أشغال من أي نوع إال إذا احترمت جميع المواصفات التي تحددها مخططات الحفاظ.
159

3

مادة رقم ( :)26نوع االستعمال
تصن���ف المبان���ي الموج���ودة ف���ي منطق���ة المركز القديم حس���ب اخت�ل�اف نوع
استعمالها ،أما المناطق فهي تصنف كالتالي:
 —1مناطق مخصصة للمشاة أو للمرور المحدود بعربات النقل.
ال يس���مح بم���رور العربات في هذه المناط���ق إال برخصة م���ن البلدية ،ويجب
أن تك���ون أرضية المنطقة المخصصة للمش���اة مبلطة بمواد تقليدية مثل مادة
الحجر ويجب االهتمام بعناصر «األثاث» المدني.
 —2المناطق التابعة للمباني.
ه���ي مناطق تابع���ة للمبنى من ناحية ملكية األرض التي تقع في مركز المدينة
وتنطب���ق عليه���ا أنظمة خاص���ة مثل الحفاظ على الش���جر أو تبلي���ط األرضيات
بطريقة مميزة ،وهي تصنف كما يلي (أنظر شكل :)3
أ— مناطق مخصصة للحدائق ،يمكن أن تبلط بمساحات محدودة تكفي فقط
إلفساح مجال لدخول المشاة إلى المبنى.
ب— مناطق يفضل تبليطها بمواد تقليدية.
ج— مناطق يجب تبليطها فقط بمواد تقليدية.
يج���ب أن يبين على الخرائط الحدائق الخضراء الخاص���ة والعامة التي تتصف
بقيمة تاريخية ،وال يسمح بتغيير الخصائص الطبيعية للحدائق التاريخية بأي
شكل من األشكال.
 —3مباني المنافع
هي المباني المنفصلة عن المباني السكنية والعامة وتستخدم مخازن أو مرائب أو
غيرها ،ويمكن التعامل معها حسب الوضع الخاص لكل منها.
 —4يمكن أن تتحول المباني الزراعية إلى مبان سكنية أو تجارية أو حرفية.
 —5يمكن أن تتحول مبان صناعية غير مس���تعملة إلى مبان سكنية أو تجارية أو
حرفية.
مادة رقم ( :)27أسلوب حماية المباني التاريخية
يوضح المخطط في الشكل رقم ( )4المباني الالزم حمايتها ،ويحدد طريقة الحفاظ
أو الترميم على كل واجهة.
يج���ب تقدي���م ص���ور ألي مبنى ،عن���د القيام بعملية بن���اء أو ترميم ،تش���مل جميع
الواجه���ات وتقديم مخطط الترميم ،الذي يبين مدى االلتزام بالحفاظ على عناصر
المبنى األصلي.
مادة رقم ( :)28المباني التي تقع تحت الحماية والترميم
يرمي ترميم المباني إلى تجس���يد القيمة الش���كلية وطراز المبنى من حيث التقنية
وم���واد البناء عب���ر األزمان ،وإل���ى إعادة النظر ف���ي الوظيفة حتى يتس���نى للمبانى
غير المس���تعملة أو المهجورة ،أو المباني غير المس���تعملة بما يتناسب مع طبيعة
المكان أن تصبح صالحة ألوجه استعمال مختلفة للمنفعة العامة .ويحتاج ذلك إلى
دراسة وتقييم مفصل لكل حالة من إدارة البلدية.
الدراسات والخرائط الالزم توافرها عند طلب الترخيص لترميم مبنى تاريخي هي:
— مسح طوبغرافي لوضع المبنى القائم.
— دراسة تاريخية للمبنى.
— دراسة لمواد البناء المستعملة فيه.
— خرائط التصميم ،مع تحديد جميع العناصر التي س���تؤثر في المبنى من ناحية
هيكليته الحاملة ،ومواد البناء المستعملة ،والفتحات…
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كذل���ك يمكن لصاحب المبنى أن يطلب من مكتب البلدية الهندس���ي الرأي الفني
في التصميم قبل أن تصدر البلدية القرار النهائي ،لذلك فعلى العاملين في المكتب
الهندسي أو اللجنة الفنية التي تعينها البلدية للنظر في هذه المشاريع أن يجيبوا
على الطلب بكتاب رسمي يبين المالحظات الفنية على المشروع المقترح.
ويجب أن يخضع مشروع الترميم المقترح إلى المواصفات والشروط التالية:
— المواصف���ات البنائية العامة ،التي تلزم جمي���ع المباني التي تقع ضمن حدود
البلدية التقيد بها.
— المواصفات البنائية المميزة ،وهذه تصنف المباني إلى نوعين حس���ب طبيعة
التغيير المقترح (كما سيوضح الحقاً).
— المواصفات البنائية الدقيقة وتسمى خرائط أسلوب الترميم والحفاظ.
 1-28المواصفات البنائية العامة:
ح���ددت ه���ذه المادة مواصف���ات تخص أح���كام الحفاظ عل���ى المبان���ي والمناطق
التاريخية بشكل عام ،ومنها الحفاظ على الحوائط الخارجية واألحجام واالرتفاعات
وم���ا يمك���ن أن يحاف���ظ عليه من الهيكلي���ة الحامل���ة العمودية واألفقية واألس���قف
التقليدي���ة والعق���ود والجمالون���ات ،والطواب���ق األصلي���ة والديك���ورات التقليدي���ة
والعناصر المعمارية الفريدة مثل النوافير التقليدية ،أو اآلبار القديمة وغيرها.
 2-28المواصفات البنائية المميزة:
تصنف المباني حس���ب إمكانية تغيير خصائصها الداخلية والتش���طيبات .وتحدد
المبان���ي الت���ي تخض���ع للترميم مع بي���ان نوعية التدخ���ل مع الحف���اظ الكامل على
التش���كيل الفراغ���ي الداخل���ي ومنع أي تغيير عليه .ويس���مح ،ف���ي بعض الحاالت،
بتغيي���ر التش���كيل الفراغي الداخل���ي «التيبولوجي» كما هو موض���ح في المخطط،
ويس���مح أيضاً بأي تغيي���رات ال تتعارض مع المواصفات العام���ة للترميم المذكورة
سابقاً.
 3-28المواصفات البنائية المفصلة:
يج���ب أن يك���ون ل���كل مبنى أو ل���كل جزء منه تفصي���ل دقيق للمحافظ���ة على كل
واجهة ،وهذا التفصيل مبين على خرائط مخصصة لذلك ،وهي كالتالي:
— إزالة األجسام الغريبة المضافة إلى المبنى األصلي.
— الحفاظ على العناصر المعمارية الفريدة المذكورة س���ابقاً مثل النوافير ،واآلبار
وغيرها.
— أس���لوب الحفاظ على الواجهات (يحدد األس���لوب حماي���ة الواجهات وتطويرها
كاملة أو في الطابق األرضي فقط أو األول أو الطوابق العليا).
القيود الواجب اتباعها عند عملية الحفاظ (انظر الشكل :)4
 1.3.3الحفاظ الكامل على العناصر المكونة للواجهة المذكورة سابقاً.
 2.3.3الحفاظ على عناصر الديكورات وعلى المساحة ومكان الفتحات.
 3.3.3الحف���اظ عل���ى العناصر المكون���ة للواجهة ،مع إمكانية إغ�ل�اق الفتحات
بالزجاج.
 4.3.3إعادة العناصر المعمارية المفقودة حس���ب األصل وإزالة الفتحات و/أو
اإلغالقات التي حدثت والتي أثرت بتغييرات في حالة المبنى األصلية.
 5.3.3الحفاظ على التشطيبات الخارجية التقليدية.
 6.3.3إمكاني���ة فت���ح و/أو إغ�ل�اق فتح���ات مب���ان ح���دث له���ا تغيي���ر في نوع
االستعمال مع المحافظة على العناصر
الشكلية والهيكلية الحاملة بحيث يتناسب الترميم مع الشكل العام للمبنى.
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 7.3.3إمكاني���ة تغيي���ر الفتح���ات عل���ى المبان���ي بحيث تتناس���ب مع الش���كل
التقليدي العام في المنطقة.
 8.3.3التقيد بتغيير الواجهة بشكل تقليدي.
مادة رقم ( :)29مبان مقيدة بحماية خاصة
مادة رقم ( :)30المباني التي يمكن أن يسمح لها بتحوالت إنشائية.
هي المباني التي ال تتميز بأي قيمة معمارية أو تاريخية وبذلك يس���مح لها بجميع
التغي���رات الممكن���ة مثل الهدم وإعادة البناء .ويجب عل���ى كل حال التزام جميع
ش���روط نظام المباني ،وكذلك يجب أن تكون الحلول الجديدة متناس���قة مع الوضع
السكني المحيط.
شكل  .3المخطط التنظيمي العام – أسلوب
التعامل مع األراضي التاريخية
المصدر :بلدية مونتيفكيا – إعداد الباحث -
مكتب بؤاتي للعمارة والتخطيط

	
  

	
  

	
  

	
  

شكل  .4المخطط التنظيمي العام – أسلوب
التعامل مع المباني التاريخية
المصدر :بلدية مونتيفكيا – إعداد الباحث –
مكتب بؤاتي للعمارة والتخطيط

خالصة الخبرة التخطيطية الشمولية والمحلية وأهميتهما
.5
اس���تندت المخطط���ات الش���مولية والمحلية الس���ابق ذكره���ا على قواني���ن وأحكام
تش���ريعية نظمت عملية التخطيط بش���كل متكامل .ويعد مخطط محافظة سوندريو
نموذجاً على المس���تويات كافة البيئية والثقافية والمؤسسية ،فقد وضع محددات
واضح���ة ف���ي حماية البيئ���ة والتراث الثقافي ضم���ن خطة ش���مولية متكاملة ،وربط
حماية البيئة والتراث بآليات تمويل (اس���تغالل المياه في إنتاج الطاقة ،تس���هيالت
ضريبية ودعم مباشر لمشاريع حماية البيئة والتراث ،مشاركة القطاع السياحي في
دع���م خطط التنمية) .وقد عمل على إش���راك جميع العاملين ف���ي البلديات التابعة
للمحافظ���ة في عملية التخطيط ،وهذا يضمن مزيداً م���ن الوعي الثقافي والفني في
وس���ائل الحماي���ة وتفه���م ضرورتها .وقد تم نش���ر الوع���ي العام ألهال���ي المنطقة من
خ�ل�ال مش���اركة المهتمين وممثلي المؤسس���ات االجتماعية ف���ي عملية التخطيط.
وم���ن الجدي���ر بالذكر أن ه���ذا المخطط قد عمل على تغيير بع���ض قوانين المقاطعة
وخصوصاً فيما يتعلق بالتخطيط االستراتيجي وحماية البيئة.
وق���د اس���تخدمت أنظم���ة المعلوم���ات الجغرافي���ة ( )GISف���ي الدراس���ات وتخزين
المعلومات واالس���تفادة منها ليس فقط من قبل الجهاز الفني العامل في المحافظة
ولك���ن من قبل جمي���ع المكاتب الفنية التابع���ة للبلديات والقطاع الخاص بس���بب
سهولة وسرعة الحصول عليها .فقد أُدخلت من خالل برنامج «بروموس» ،Promos
جميع المخططات المحلية «موزايكو» بشكل رقمي Digitalفي شبكة المعلومات،
وتع���د ه���ذه التجرب���ة في غاي���ة األهمية نظ���راً إلى س���هولة اإلطالع عل���ى مخططات
البلديات وإمكانية استحداثها بشكل مستمر .هذا باإلضافة إلى أن برنامج بروموس
مجهز ليكون مرجعاً معلوماتياً إستراتيجياً ،إذ يستخدم في رقابة حركة التخطيط في
المنطقة ويستخدم في المقارنة بين الخدمات العامة التي تقترحها البلديات وفي
حساب المساحات واالحصاءات الالزمة لبناء الخطط التنظيمية.
أما على المس���توى المحل���ي فإن المخط���ط التفصيلي لحماية المرك���ز التاريخي في
بلدة مونتيفكيا يعطي للمالك حلوالً إرش���ادية مباشرة في كيفية التعامل مع المبنى
التراثي الذي يمتلكه ،إذ يبين المخطط أس���لوب الترميم لكل مبنى وكل واجهة من
مبن���ى أو كل جزء م���ن واجهة ،وهذا يعد المنهج األمثل لحماي���ة المباني التاريخية
والتراثية ألنه ال يلزم اس���تخدام مش���روع كامل لكل المبنى أو للوحدات الس���كنية
المج���اورة جميعه���ا ،وإنما ينظم أس���لوب التعامل عل���ى جميع ه���ذه المباني وعلى
واجهاتها بشكل متناسق ،ثم يفرض آلية مرنة من خالل تحديد أسلوب الحفاظ على
كل جزء من المبنى بواسطة إشارات ورموز تفسر كيفية الحفاظ عليها ،وهي مبينة
بمقي���اس رس���م  1: 1000على المخط���ط .وتضمن هذه اآللية التحك���م بعملية الحفاظ
المتكامل���ة ،في الوقت نفس���ه الذي يس���تطيع أي مالك في ه���ذه المنطقة أن يبادر
ف���ي التصليحات والتغييرات المقترحة على الجزء ال���ذي يمتلكه .أما المباني التي
ال تخضع لقيود الحفاظ فيسمح لها بأن تزيد كثافتها بنسبة %20من حجم البناء.
وق���د الت���زم مخططو بلدة مونتيفكي���ا بجميع القي���ود ( )Constraintsالتي فرضت
عليهم من خالل المخططات ذات المستوى الذي يفوق المستوى المحلي ،وبشكل
خ���اص مخطط حماية منطقة الجمال الطبيعي «الكوروني» ومخطط إقليم لومبارديا
الع���ام ،وقد تمثلت هذه القيود في االلتزام بمعايير خاصة للحفاظ على الممتلكات
الثقافية والطبيعية ،وفي مس���ؤوليات المجالس المحلية والمكاتب الهندس���ية في
كيفية التعامل معها.
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وضع المناطق والمباني التراثية في منطقة المدينة المنورة

.6

1-6
وصف عام:
تحت���وي منطقة المدين���ة المنورة على م���دن تاريخية هامة مث���ل المدينة المنورة
وينب���ع والعال وخيبر وب���در وغيرها .وتعد هذه المنطقة مه���داً للحضارات العربية
بدءا م���ن األنباط ف���ي مدائن صالح ،وما س���بقها أيضاً م���ن حضارات قبل
العريق���ة ً
التاري���خ ،مروراً بالحضارة اإلس�ل�امية في المدينة المن���ورة .وتقع في غرب المدينة
المن���ورة مدينة ب���در حيث موقع الغزوة األولى في اإلس�ل�ام ،وفي الش���مال مدينة
خيبر ،وفي الجنوب طريق الهجرة التي سلكها الرسول عليه السالم قادماً من مكة.
أم���ا على المس���توى التراثي فتتميز منطقة المدينة المن���ورة بتنوع كبير في طرق
البناء واس���تخدام المواد ،إذ تش���تهر البل���دة القديمة في العال بوج���ود واحدة من
أكثر المباني الطينية تميزاً في المملكة (ش���كل  ،)5وذلك بما تحتفظ به من نس���يج
عمران���ي متض���ام وبموقعها الطبيع���ي الفريد .أم���ا البلدة القديمة ف���ي ينبع ،على
ش���اطئ البحر األحمر ،فتحظ���ى بامتيازات معمارية بما تمثل���ه فيها دقة التفاصيل
الفنية للمفردات وجمال الكتل المعمارية ،والحرفية العالية في صناعة الرواش���ين
والفتحات.
تعان���ي التجمعات التراثية الكبي���رة في منطقة المدينة المنورة مش���كالت خطيرة
وظروفاً مختلفة تكاد تصل إلى أن تكون س���بباً في تالش���يها بشكل دائم .فقد دعت
الضرورة إلى توس���عات متتالية للحرم النبوي الش���ريف في المدينة المنورة (أنظر
التوس���عة األخي���رة المقترحة في ش���كل  6و ،)7بس���بب زي���ادة ع���دد الزائرين ،مما
أدى إلى زوال النس���يج العمران���ي التاريخي واالجتماعي بالكام���ل .فال يوجد حالياً
م���ا يمكن أن يعكس األس���لوب التقلي���دي في البناء المتضام واس���تخدام األحواش
واألزق���ة الداخلي���ة ،التي كانت تلبي حاج���ات الخصوصية وتمث���ل وحدات الجوار
بصفتها نموذجاً تأثرت به مدن مختلفة من العالم اإلس�ل�امي .وقد بقي من الرموز
المكانية اإلس�ل�امية القليل مثل قبر الرس���ول عليه السالم وأبو بكر وعمر رضي الله
عنهما ومقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد وبعض األماكن التاريخية المهمة األخرى
المتناث���رة ف���ي أنحاء المدين���ة ،ومعظمها تع���رض للكثير من التغيير ف���ي طبيعتها
األصلية( .أنظر كعكي 1427 ،ه )

شكل  .5البلدة القديمة في العال والمزارع
المحاذية لها
المصدر :الباحث2013 ،

شكل  .6توسعة الحرم الجديدة لعام  1462هـ.
الموقع اإللكتروني لهيئة تطوير المدينة المنورة.
يناير 2013
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2-6
األنظمة والتعاميم الوطنية في حماية التراث العمراني
نظ���راً إلى أهمية التش���ريعات واألح���كام التنظيمية في حماي���ة التجمعات التراثية
يبي���ن العرض التال���ي وصفاً مختص���راً لآلليات التش���ريعية ونظ���ام التخطيط الذي
تتعامل به منطقة المدينة المنورة بخصوص اآلثار والمواقع التراثية:

	
  

	
  

	
  

شكل  .8أحد المباني التراثية المهجورة في
ينبع .المصدر :الباحث2013 ،

	
  

شكل  7المخطط الشمولي للمنطقة المركزية –
الموقع اإللكتروني لهيئة تطوير المدينة المنورة.
يناير 2013
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أم���ا مرك���ز ينبع التاريخ���ي فهو مهجور تمام���اً وجزء كبير منه قد تهدم (ش���كل ،)8
ويتداعى الجزء اآلخر من مبانيه ورواش���ينه وش���بابيكه وأبوابه التراثية .وقد جرى
ترميم عدد قليل من المباني التراثية فيه وبش���كل يثير الكثير من التحفظ ال مجال
لذكره في هذا البحث.
وتعاني بلدة العال التراثية من مشكالت مشابهة ،فهي مهجورة تماماً من السكان،
وعلى الرغ���م من بعض عمليات الترميم المحدودة على بعض الممرات الرئيس���ية
في البلدة وعلى بعض المباني (ولي عليها أكثر من تحفظ ال مجال لذكرها في هذا
ٍ
متداع وعلى وشك االنهيار الكلي بسبب األمطار
البحث) ،إال أن الجزء األكبر منها
وغياب الصيانة.
وتجدر اإلشارة إلى أن الهيئة العامة للسياحة واآلثار طرحت عام  2013بالتعاون مع
أمانة منطقة المدينة المنورة مشاريع مختلفة لتهيئة المواقع التراثية في بلديات
عديدة تقع في حدود منطقة المدينة المنورة ،ومنها على س���بيل المثال ال الحصر
مش���روع تأهيل الممرات الرئيس���ية في البل���دة التراثية في العال ومش���روع تأهيل
الواجه���ة البحرية أم���ام الحي التراثي ف���ي ينبع وغيرها من المش���اريع التي يجري
العمل على تنفيذها اآلن.
أما فيما يخص المباني التراثية المتناثرة في أنحاء منطقة المدينة المنورة فكثير
منه���ا ال يزال غير موثق أو مس���جل أو مصن���ف ،وهي بالتالي غي���ر مقيدة بنظام أو
أحكام بناء أو قيود خاصة لحمايتها ،لذا فهي عرضة للهدم أو التش���ويه أو التغيير
الكامل لطبيعتها التراثية.

 1-2-6نظام اآلثار السعودي رقم م 26/الصادر بتاريخ  23جمادى اآلخرة 1392هـ
يحدد نظام اآلثار في المادة رقم ( )5طبيعة األثر كما يلي:
«تعتب���ر آثار الممتلكات الثابت���ة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كيفها
أو رس���مها اإلنسان قبل  200سنة أو تكون قد كانت لها خصائص أثرية بفعل عوامل
طبيعي���ة قديمة ويجوز لدائرة اآلث���ار أن تعتبر من اآلثار أيضا الممتلكات الثابتة أو
المنقول���ة الت���ي ترجع إلى عهد أح���دث إذا رأت أن لها خصائ���ص تاريخية أو فنية
يصدر بذلك قرار من وزير التربية والتعليم بناء على اقتراح من دائرة اآلثار».
وبالتالي فإن جميع المباني العثمانية أو الس���عودية التي ش���يدت بعد عام 1234ه
ليس���ت آث���اراً بموجب النظام ،وقد كان هذا س���بباً ف���ي زوال العديد م���ن المباني
التراثي���ة الت���ي ليس له���ا أي غط���اء قانوني يحم���ي وجودها .وتخالف ه���ذه المادة
توصيات اليونسكو الداعية إلى عدم تحديد مدة زمنية للقيمة األثرية ،ألن مفهوم
األث���ر ال يصنف فقط بالضرورة حس���ب عمره الزمني ،وإنما أيض���اً بقيمته الفنية أو
المعمارية أو الرمزية .فتعرف اليونس���كو الممتلكات الثقافية (اليونس���كو 1985م،
ص  )159كما يلي:
«أ -الممتلكات غير المنقولة ،أي األماكن األثرية ،التاريخية أو العلمية ،والمباني
أو أج���زاء المباني ذات القيمة التاريخية أو العلمية أو الفنية أو المعمارية ،س���واء
كانت دينية أو غير ذلك ،وبخاصة مجموعات المباني التقليدية واألحياء التاريخية
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القائمة في المدن أو في الريف ،وبقايا الحضارات السالفة ذات القيمة اإلثنولوجية.
وتنطب����ق هذه العبارة على الممتلكات غير المنقولة التي تتس����م بالطابع ذاته والتي
تش����كل أطالالً قائمة على س����طح األرض ،وعلى البقايا األثرية أو التاريخية المكتشفة
ف����ي باطن األرض .وتش����مل عبارة «الممتلكات الثقافية» أيض����اً اإلطار المحيط بهذه
الممتلكات.
ب -الممتلكات المنقولة ذات األهمية الثقافية ،بما في ذلك الموجود منها أو الذي
عثر علي����ه ضمن الممتلكات غير المنقولة ،والممتل����كات المدفونة في باطن األرض
والتي يمكن اكتشافها في األماكن األثرية أو التاريخية أو غيرها».
 -2-2-6تعاميم وزارة الداخلية (الهيئة العامة للسياحة واآلثار)2012 ،
التعمي����م الخطي الصادر رقم  73622بتاري����خ  1422بتوجيه المختصين في األمانات
والبلديات والمجمعات القروية في كل أنحاء المملكة بإفادة الهيئة العامة للسياحة
واآلث����ار بق����رار لجان المبان����ي اآليلة للس����قوط قبل الش����روع في اإلزال����ة بوقت كاف،
لتأكيد أن المباني المطلوبة إزالتها ليس����ت من قائمة المواقع المهمة من الناحيتين
العمرانية والسياحية.
تعمي����م وزارة الداخلي����ة رقم  14225 / 92لس����نة  1424المتضمن التنس����يق مع أمانة
الهيئة العامة للس����ياحة قبل تنفيذ أي إزالة لمباني التراث العمراني اآليلة للس����قوط
والعمل على تنفيذ برنامج للمحافظة على التراث العمراني وتنمية عمرانية وسياحية.
التعمي����م الخطي الصادر رقم  86959من وزارة الداخلية ألمراء المناطق كافة بتاريخ
 1432بوضع حد قاطع إلزالة المباني والمواقع التراثية.
طُل����ب ،من خ��ل�ال هذا التعميم« ،رفع مس����توى تمثي����ل أعضاء لج����ان المباني اآليلة
للس����قوط بما يتناس����ب مع أهمية أعمال اللجنة ،وتكليفهم بمتابعة المباني التراثية
التي تشكل خطورة على السكان والمارة».
ويالحظ من هذه التعاميم أنه ما لم ينتهج مبدأ توثيق كلي للمباني والمواقع التراثية
وتصني����ف دقيق لكل منها ،ومع غياب أحكام تش����ريعية توض����ح آلية التعامل الفنية
المفصلة معها ،فإنها س����تبقى عرضة للس����قوط وللزوال ولن تجدي كثيراً التعميمات
العامة غير المستندة إلى آليات تنفيذية الطابع وإن كان هدفها نبيال.
2-6
مبادرة أمين منطقة المدينة المنورة
تعم����ل أمانة المدين����ة المنورة اآلن في تنظيم منهجية علمي����ة بهدف توثيق المواقع
والمباني التراثية ووضع أحكام خاصة للحفاظ عليها بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة
للس����ياحة واآلث����ار بمنطقة المدينة .وس����وف يتم اس����تكمال خطة التوثيق ومباش����رة
العم����ل عل����ى أرض الواقع فور اس����تكمال متطلبات هذه العملية م����ن ناحية تدريب
مالك متخصص وتحضير االس����تمارات وتنظيم عملية التس����جيل .أما على المستوى
التخطيط����ي ف����إن النظ����ام العمراني يس����تند إل����ى المخططات الش����املة واإلرش����ادية
والتفصيلية ،وفيما يلي توضيح لحالة دراسية تخص المدينة المنورة:
المخطط اإلرشادي المقترح للمدينة المنورة
يس����تند المخطط اإلرش����ادي المقترح إلى مخط����ط محلي «ش����امل» للمدينة المنورة
أعدت����ه هيئ����ة تطو ي����ر المدين����ة لألع����وام  .1462 – 1432ويحدد المخطط اإلرش����ادي
المقت����رح طبيعة أوجه اس����تعمال األراض����ي والبن����ى التحتية .ولكونه أُع����د بمقياس
رس����م  1:50000فإن����ه يمثل أداة توجيهية عامة جداً في تحديد اس����تراتيجية التوس����ع
المستقبلي ونموذجه العمراني ،لذا فهو ال يتمتع بأي صفة تنفيذية.
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شكل  .9أحد المباني التراثية القليلة التي ال
تزال قائمة في المدينة المنورة.
المصدر :الباحث2013 ،

كذلك يحدد المخطط بعض المناطق التاريخية مثل جبل أحد وجبل سلع وغيرها.
أما المباني والمواقع التراثية ذات المس���احة الصغيرة نس���بياً (ش���كل  9على سبيل
المثال) ،فهي ال تزال غير مصنفة على المخطط اإلرش���ادي القائم ،وجميعها تشمل
االس���تخدام الس���كني .ويجري حالي���اً توثيق ه���ذه المناطق والمبان���ي كيال تضبط
باألحكام نفس���ها التي تس���تند إلى «دليل أنظمة واشتراطات البناء» الذي أصدرته
األمان���ة ع���ام  1430ه .وقد وجه معال���ي أمين منطقة المدين���ة المنورة في رمضان
 1434إلى إدارة المخطط العام بأمانة منطقة المدينة المنورة بحصر جميع المزارع
والمناط���ق والمبان���ي التراثي���ة وتحديده���ا وتصنيفها على طبق���ات خاصة في نظم
المعلومات الجغرافية التي تستخدم في إعداد المخططات اإلرشادية والتفصيلية.
وذلك تماش���ياً مع خط���ة الحفاظ عليها من خ�ل�ال آليات التنظي���م والقيود الالزمة
عليه���ا لحمايته���ا ،علماً ب���أن هذه المناط���ق التراثي���ة ال تزال غير موثقة في س���جل
المواق���ع والمبان���ي التاريخية ل���دى فرع الهيئة العامة للس���ياحة واآلث���ار بمنطقة
المدينة المنورة.
ومقارن���ة مع التجرب���ة اإليطالية ،فإن منطق���ة المدينة المنورة ال ت���زال تحتاج إلى
مخطط تنظيمي شامل وهذا يمكن أن يتحقق من خالل مستويات أساسية مختلفة
في آليات عملية الحفاظ ومنها:
— المستوى التشريعي
إص���دار قانون مس���تحدث لآلث���ار والمواقع التراثي���ة ،وربط أنظمت���ه وأحكامه
بالمخططات الحضرية والتشريعات الخاصة بالمراكز التاريخية.
— المستوى التخطيطي
إعداد مخط���ط «إقليمي» متكامل ومخططات محلية توجيهية بمقياس رس���م
ال لحماية المناطق التراثية.
أكثر تفصي ً
—المستوى التنظيمي
تحدي���د مهام األمانات والبلديات والهيئات المعنية بحماية التراث العمراني
ومسؤولياتها القانونية والتمويلية.
تعزي���ز دور المؤسس���ات غي���ر الحكومية والمجتم���ع المدني وتوجي���ه أعمالها
حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
الحيلول���ة دون تف���رد المؤسس���ات المختلف���ة كل عل���ى حدة وحس���ب رؤيتها
الخاصة بأعمال الترميم.
—المستوى التقني والمالي
تحدي���د منهجية واضحة لحماي���ة المباني التاريخية مدعم���ة بميزانيات الزم
توفيرها في صندوق خاص للمشاريع التراثية.
العم���ل اس���تناداً إلى أس���س علمية وتش���ريعات متع���ارف عليها على مس���توى
المملكة في عمليات ترميم المباني التاريخية.
طرح مش���اريع الترميم والحفاظ على التراث من خالل إعداد كراسات وشروط
مرجعية تس���تند إلى دراس���ة متعمقة ،وتشمل المتطلبات الالزمة كافة لعملية
التنفيذ.
وتجدر اإلشارة إلى أن المستويات المذكورة أعاله تمثل آليات التشريع والتخطيط
والتنظيم من النواحي المؤسسية التي تستند إليها عمليات الحفاظ في إيطاليا .إذ
تضع الدولة القوانين والتش���ريعات العامة وهي ملزمة على مس���توى إدارة األقاليم
(األمانات) التي تس���تند إليها في تحديد تش���ريعاتها الخاص���ة وأحكامها وأنظمتها،
والتي تضع بدورها مخططات شمولية وقيوداً تلزم المحافظات والبلديات بالعمل
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بموجبها .علماً بأن المخطط اإلقليمي الحالي في منطقة المدينة المنورة ال يتعاطى
مع التراث العمراني بينما يركز فقط على السياسات العمرانية التي تخص عمليات
التوس���عة والتط���ور الحديث للمدن والق���رى .أما المخطط���ات المحلية في منطقة
المدين���ة المن���ورة فهي أيضاً ال تتعاطى مع التراث العمراني وال تحدد أي أس���اليب
لحمايته.
وف���ي ختام ه���ذه القراءة التحليلي���ة ومقارنتها مع الجانب اإليطال���ي أرى أن هناك
ضرورة لتأس���يس وح���دات تراث عمران���ي متخصصة داخل ال���وكاالت المعنية في
األمانات والبلديات ،إذ ان هذه المؤسس���ات يمكن أن تطرح المش���اريع العمرانية
والتنموي���ة وتصادق عليها وتعتمد ف���ي مصادقتها على توجيهات المخططات التي
تتسلس���ل على المستويات اإلقليمية والمحلية كافة سواء في مجال حماية التراث
التاريخ���ي أو الطبيعي ،وهذا يتحقق من خالل صياغة قوانين وأنظمة وطنية تحدد
الصالحي���ات والواجب���ات المنوطة بأعم���ال التوثيق والحماية والتطوير الس���ياحي،
إضافة إلى تأهيل مالكات محلية متخصصة قادرة على متابعة هذه األعمال.
وأوص���ي أيضاً بدع���م الهيئات المختصة ،مثل الهيئة العامة للس���ياحة واآلثار التي
تقوم بدور جوهري في رس���م الخطط واالس���تراتيجيات الرامية إل���ى حماية التراث
العمراني من ناحية ودفع عجلة التنمية السياحية من ناحية أخرى .وهناك ضرورة
أن ينسجم عمل هذه المؤسسة في المملكة العربية السعودية مع خطط ومشاريع
األمان���ات ،وه���ذا يتأتى بوضع سياس���ات بعي���دة وقصيرة المدى م���ن خالل إعداد
مخطط���ات إقليمية تعم���ل على تحديد األه���داف والبرامج وتل���زم جميع األطراف
بمنهجية وطنية موحدة.
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استخدام البوليمرات املدعمة
بالألياف في ترميم الأعمدة
املتصدعة
باملباني التراث َّية
ِّ
دراسة حالة مسجد اللمطي
التاريخي باملنيا
ا.د /أس���امة محم���د أحم���د أب���و الع�ل�ا
كلي���ة
أس���تاذ بقس���م الهندس���ة
المدني���ة َّ
َّ
الهندسة – جامعة المنيا
الجوال 0020105023281
البريد اإللكتروني
usamas_mm@yahoo.com

رانيا أسامة محمد
بكلية الهندسة جامعة المنيا
معيدة َّ

ملخص البحث:
ف���ي ه���ذه الورقة تم���ت دراس���ة اس���تخدام الم���واد الحديثة م���ن ش���رائح البوليمرات
األثرية
اإلنش���ائية بالمواقع
المدعمة بالياف الكربون لالس���تخدام في ترميم العناصر
َّ
َّ
التقليدية التي تق���ل كفاءتها كثيراً عن
اثي���ة ،التي تس���تخدم في ترميمها الم���واد
َّ
والتر َّ
المواد المقترحة في هذه الورقة لالستخدام في أعمال الترميم .وإلثبات كفاءة هذه
الم���واد الحديثة في الترميم تم اختبار عينات من أعمدة من الحجر الجيري وتحميلها
ثم ترميمها باس���تخدام شرائح البوليمرات المدعمة
حتى مرحلة ظهور أول ش���رخ ومن َّ
باأللياف ثم أعيد اختبارها ،وقد تمت دراس���ة التماس���ك بين األعم���دة ومواد الترميم
الجوية السيئة التي تسبب تآكل هذه
في الظروف المختلفة عالوة على تأثير العوامل
َّ
العناصر .أثبتت نتائج االختبار كفاءة هذه المواد المس���تخدمة عالوة على المميزات
عملية
األخرى مثل عدم زيادة أبعاد العنصر وسرعة الترميم والمحافظة على البيئة في َّ
ألن هذه الطرق الحديثة في الترميم ال تت���رك مخلفات تلوث المبنى أو
الترمي���م نظ���راً َّ
البيئ���ة ع�ل�اوة على المحافظة على الش���كل القديم للعنصر الذي رمم .وكدراس���ة حالة
درس���ت حالة أعمدة مس���جد اللمطي بالمنيا ،وهو مس���جد أنش���ئ من العصر الفاطمي
يتع���دى عم���ره األل���ف عام ،وب���دأت تظهر ببعض األعم���دة تنميالت ،ودرس���ت حالة
األعم���دة واقتراح ط���رق الترميم بالطريقة الحديثة المقترحة ف���ي هذه الورقة وتصميم
الترميم المطلوب للمسجد التاريخي.
المفتاحية :الترميم – مسجد اللمطى – البوليمرات المدعمة باأللياف
الكلمات
َّ
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 -1مقدمة:

لقد حظي مصطلح «ترميم»  Restorationباهتمام العديد
من الباحثي���ن األوروبيين في ميدان ترمي���م اآلثار في العصر
الحديث ،وقد اتف���ق كثير منهم على المعنى الذي يدل عليه
مصطلح «ترمي���م»  Restorationحيث يطلق على األعمال
التطبيقي���ة التي يقوم بها المرممون م���ن أجل حماية المبنى
َّ
األثري من االنهيار أو التلف وباإلضافة إلى إصالح ما تلف من
الفنية المختلفة.
المقتنيات
َّ
والبحثية التي
التطبيقي����ة
أم����ا مصطلح الحف����اظ  Preservationفيطلق على األعمال
َّ
َّ
يق����وم بها المختصون في صيانة اآلثار في س����بيل المحافظة على اآلثار بش����تى أنواعها
وصيانتها من التلف في الحاضر والمستقبل مستعينين في سبيل تحقيق هذا الهدف
علمية
بما وفرته لهم علوم الكيمياء والفيزياء وغيرهما من العلوم
التجريبية من نتائج َّ
َّ
وأجه����زة حديثة يس����تخدمها المختصون في صيانة اآلث����ار ،وكذلك في فحص مكونات
والكيميائية وتحديد خطورة التلف الذي
الفيزيائية
اآلثار المختلفة وتعيين خصائصها
َّ
َّ
الكيميائية وأنسب
المواد
أفضل
واختيار
ة
علمي
أسس
ألم بها ومظاهره المختلفة على
َّ
َّ
أن مصطلح
طرق عالج وصيانة اآلثار وحمايتها من التلف حاضرا ومستقبال .وهكذا نجد َّ
الحفاظ في مدلوله أعم وأش����مل من مصطلح الترميم ،وإن كان مصطلح الترميم يعتبر
أن
أقدم استخداماً من مصطلح الصيانة في ميدان ترميم وصيانة اآلثار  .من المعروف َّ
هن����اك عالقة وطيدة بين مصطلح صيان����ة Conservation .ومصطلح Preservation
فكالهما مرتبط بالفعل الالتيني  Servareالذي يعني يحفظ ويصون ويعالج.
إن مصطلح صيان����ة اآلثار أصبح أعم
	ومن كل ما س����بق يمك����ن القول َّ
وأش����مل ،وبع����د أن أصبح هذا المصطلح في الوق����ت الحاضر لصيانة
وفنية متطورة ،أصبحت تش����تمل عل����ى كل العمليات
علمية َّ
أس����س َّ
الت����ي يق����وم به����ا المتخصصون ف����ي س����بيل المحافظة عل����ى التراث
اإلنس����اني المادي من الفناء والتدهور ،كم����ا أصبح المتخصص فيه
يمث����ل حلقة االتصال بين علماء اآلثار وعلماء العلوم التجريبية التي
تخ����دم ميدان صيانة اآلثار وحفظها من التلف ( .)1تش����كل األعمدة
إن حدوث مشاكل بها يمكن أن
عامة نقاط ضعف فى المنشأ ،حيث َّ
َّ
يؤدي إلى انهيار األس����قف التي تحملها .وتكمن مشاكل األعمدة في
صغ����ر قطاعها ما يزيد االجه����ادات الواقعة عليها وعادة في األماكن
المفتوح����ة يتفنن المصمم في تقلي����ل أبعاد األعمدة حتى ال تحجب
الرؤ ي����ة وتعطي انطباعاً باتس����اع الم����كان .ولما كان طراز المس����اجد
اإلس��ل�امية يعتمد على البناء باستخدام أعمدة حاملة لعقود حاملة
َّ
حجرية بقطاعات مستديرة
للسقف ،فقد استخدم البناؤون أعمدة
َّ
ال يتع����دى قطرها  30س����م ،واعتمد على قوة الم����ادة المنحوته منها.
ه����ذه األعمدة تتحم����ل األحمال الواقع����ة عليها ،ومع م����رور الوقت
األرضية
المناخية وتعاقب الرطوبة والجفاف ورشح المياه
والعوامل
َّ
َّ
االنشائية
أن التلف في العناصر
يتعرض المنش����أ بكامله للتلف غير َّ
َّ
تختل����ف درج����ة خطورته تبعاً ألبع����اد العنصر ،ولذل����ك كانت مظاهر
التلف في األعمدة هي األخطر مقارنة بالحوائط أو األسقف ما اضطر
المرممون للبحث عن طريقة لترميم هذه األعمدة إلنقاذ المبنى
من االنهيار نتيجة تضرر األعمدة.
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الحجرية تعتمد أساس���اً إما على
التقليدية لترميم أو إعادة تأهيل األعمدة
الط���رق
َّ
َّ
نوعية العمود األصلي أو من مادة
استبدال العمود بكامل ارتفاعه بعمود من نفس َّ
مش���ابهة له ،وهذه الطريقة تعتمد أساس���اً على وجود أعم���دة بنفس األبعاد يمكن
الهندسية الشاملة التي تتطلبها
األصلية بها عالوة على األعمال
اس���تبدال األعمدة
َّ
َّ
هذه األعمال من صلبات لالس���قف وازالة األعمدة المتضررة وإعادة وضع األعمدة
الجديدة ما يشكل تكلفة عالية ربما تفوق بكثير تكلفة اإلنشاء .ومن ناحية الوقت
أن ه���ذه الطريقة لها ميزة
واألعم���ال أيضاً تش���كل أعم���ال الترميم عبئاً كبي���راً غير َّ
األصلية من حيث الشكل،
أن استبدال األعمدة يعيد المبنى إلى حالته
واحدة هي َّ
َّ
األثرية الت���ي يش���ترط القانون عدم
ولذل���ك تس���تخدم هذه الطريق���ة في المبان���ي
َّ
السماح بأي تغير في شكلها عند ترميمها
األصلية المصنوع منها
المادة
تقوية
على
والطريق���ة الثانية لترميم األعمدة تعتمد
َّ
العمود ،وذلك باس���تخدام مادة تش���كل احاط���ة للعمود ما يزيد م���ن تحمله ويزيد
مقاومت���ه لألحم���ال الواقعة عليه ،وتتم ه���ذه الطريقة عن طري���ق عمل أقمصة من
الخرسانة المسلحة وإضافة حديد تسليح لقطاع القميص حول العمود أو عن طريق
عم���ل قميص م���ن الحديد حول األج���زاء المتصدعة من العمود لتش���كل تقوية في
االتج���اه العرضي للعمود أو تقويته باس���تخدام الش���بك من الحدي���د وملؤه بالمونة
الخرس���انية عالوة
إن األقمصة
( )5وكل طريق���ة م���ن هذه الطرق لها عيوب ،حيث َّ
َّ
هندس���ية كثيرة مثل التكسير وعمل الشدات
أن طريقة عملها يتطلب أعماالً
على َّ
َّ
و رص حدي���د التس���ليح و صب خرس���انة االقمص���ة و معالجتها وكل ه���ذه األعمال
تس���تغرق كثيراً من الوقت والجهد ،عالوة على تعطيل اس���تخدام المنش���أ وإضافة
إل���ى زي���ادة أبعاد األعمدة تقلل من الفراغ الصافي بين االعمدة ما يفس���د الش���كل
المعم���اري عالوة على إضافة أحمال دائمة كبيرة وتغير الطابع المعماري للمنش���أ
األصلي ،حيث يفقد الشكل نظراً لزيادة القطاع بصورة كبيرة ،وهذه الطريقة تعطي
األعمدة القديمة قدرة على مقاومة االحمال ،لكن عيوبها الس���ابق س���ردها ،خاصة
المعمارية ومن وجهة نظر المحافظة على الشكل التراثي للمنشأ يجعل
من الناحية
َّ
من اس���تخدامها تدميراً لروح وش���كل المنش���أ ما يرغم المهندس المصمم لطريقة
األثرية ،لكن
اثية والمبان���ي
َّ
الترمي���م تجنب هذا األس���لوب في ترمي���م المباني التر َّ
المعمارية القليلة أو المنشآت
األهمية
تستخدم هذه الطريقة في المنشآت ذات
َّ
َّ
العادية من الخرسانة المسلحة.
َّ
أم���ا الطريقة الثانية لتقوي���ة األعمدة القائمة فتعتمد على عم���ل أقمصة من ألواح
من الحديد أو أقفاص من الحديد أيضاً على الس���طح الخارجي لألعمدة يتم لحامه
العرضية تزيد من تحمل مادة
طولياً ليغلف العمود ما يش���كل تقوية له فى الناحية
َّ
العم���ود ،وه���ذه الطريق���ة تتجنب بعض العيوب ف���ى الطريقة الس���ابقة مثل كثرة
أن كثافة
األعمال المطلوبة ،وتأخير اس���تغالل المنش���أ ،وزيادة أبع���اد األعمدة غير َّ
الحدي���د العالية تضي���ف أحماالً ميتة للعنصر مع صعوبة تش���كيل أل���واح الحديد،
امكانية
خاصة عند اس���تخدام سمك كبير من األلواح عالوة على الخطر الناتج من
َّ
الجوية ،خاصة
ح���دوث صدأ بالحديد عند تعرضه للرطوبة وعدم تحمل���ه للعوامل
َّ
فى ظروف الجو الرطب الذي يمكن أن يسبب انهيار الترميم المستخدم أو انهيار
التالص���ق بين أل���واح الحديد والعمود ،عالوة على إفس���اد الش���كل الع���ام للعنصر،
اثية التي يكون من أهم أهداف ترميمها
األثرية
خاصة في األماكن
َّ
والتاريخية والتر َّ
َّ
اإلنشائية (.)9-2
المحافظة على الشكل التراثي لها وللمحافظة على العناصر
َّ
البولميرية
وللتغلب على هذه العيوب اتجهت أنظار الباحثين إلى استخدام المواد
َّ
اإلنش���ائية نظراً
الزجاجية أو ألياف الكربون في ترميم العناصر
المس���لحة باأللياف
َّ
َّ
المدنية بعد النجاح الكبير
قابلية للتطبيق في األعمال
َّ
لما أظهرته هذه المواد من َّ
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البرنامج العملي

.2
1-2
برنامج االختبارات
ش���ملت االختب���ارات تحدي���د مقاومة الضغ���ط لألعمدة الموجودة بالمس���جد عن
طري���ق قط���ع  18عينة من قطع من أعم���دة مهملة ملقاه خارج المس���جد ربما من
مخلفات الترميم الس���ابق .وقد أخذت العينات باستخدام جهاز استخراج القلوب
ذي القواطع الماسية بقطر 50مم وطول  150مم.
تم اختبار  3عينات تحت تأثير الضغط المباش���ر م���ن دون أي ترميم عليها وثالث
بع���د غمرها بالماء لمدة  48س���اعة و 3عينات ت���م إحاطتها بلصق طبقة واحدة من
ألي���اف الكربون عليه���ا بعد التحميل عليها باجهاد مقداره  5ميجا باس���كال (الذي
يمكن أن يس���بب أول ش���رخ) تم اختبارها جافة و 3عينات بعد غمرها بالماء لمدة
 48س���اعة .و 3عين���ات تم إحاطتها بلصق طبقتين من ألي���اف الكربون عليها و3
عينات بعد غمرها بالماء لمدة  48ساعة .تم دراسة تحمل األعمدة من دون ترميم
ودراس���ة الجس���اءة والممطولية لها .كما تم تحديد هذه العوامل لألعمدة المرممة
باس���تخدام ألي���اف الكربون .تم اختب���ار كل العينات من األعم���دة بنفس الطريقة
تحت تأثير حمل الضغط المباش���ر بعد تس���وية س���طحيها لضمان توازي السطحين
العلوي والس���فلي للعينات ،وكذلك لضم���ان توزيع متجانس للحمل المؤثر ،وقد تم
قوية من أس���منت إلى رمل بنسبة  1:1وتركها لتتصلب لمدة
ذلك باس���تخدام مونة َّ
 7أي���ام قب���ل االختبار .تم لص���ق  4مقاييس انفعال كهربى لقي���اس االنفعال الطولي
والعرضي بالعينات ،وتم تثبيت مقاييس االنفعال مباشرة على سطح العينات غير
المرممة وعلى السطح الخارجي لطبقات ألياف الكربون في العينات المرممة .وتم
تثبيت مقياس االنفعال عند منتصف االرتفاع للعينات .تم التحميل على العينات
باستخدام ماكينة اختبار الضغط سعة  2000كيلو نيوتن بمعدل ثابت للتحميل هو
 1كيلو نيوتن /دقيقة.

الحربي���ة .وهذه الم���واد تكون على هيئ���ة رقائق
ف���ي مج���االت الفضاء واألغ���راض
َّ
الخارجية لألعمدة ،خاصة المستديرة
منس���وجة تلصق هذه الرقائق على األس���طح
َّ
المقطع لترميمها أو إعادة تأهيلها ما يجعل هذه األعمدة تتحمل األحمال الواقعة
عليه���ا بأم���ان تام نتيجة عمل احاط���ة للمادة المصنوعة منها األعم���دة مما يقويها
في تحمل أحمال الضغط الواقعة عليها .ومن مميزات المواد البولميرية المس���لحة
أن أوزانها قليلة م���ا يجعل الحمل الميت المضاف للمنش���أ بعد الترميم
باأللي���اف َّ
تقريباً ال يذكر ،عالوة على س���هولة تش���كيلها ولصقها ،خاصة بعد اس���تخدام المواد
فإن معالجة الالزمة ال تتعدى أياماً قليلة مما يسرع استغالل
االيبوكسية في اللصق َّ
أن زيادة القطاع ال يكاد يذكر نظراً للسمك الصغير لهذه المواد
المنشأ عالوة على َّ
(.)9-2
والتاريخية غالباً ما تنش���أ األعمدة من قطعة واحدة منحوتة
ة
اثي
ر
الت
األعمال
وف���ي
َّ
َّ
طبيعية وتم تركيبها في المنش���أ ،ونظرا لألعم���ار الطويلة لهذه األعمدة
م���ن أحجار
َّ
وتعرضه���ا لعوامل التعرية وتعاق���ب واختالف درجات الح���رارة والرطوبة المعرضة
له���ا ،خاص���ة األعمدة الموجودة في األفني���ة ،فإنَّه يحدث بها تآكل وش���روخ يمكن
أن ت���ؤدي النهيار المنش���أ كامال ،ولذل���ك يجب ترميم هذه األعم���دة مع المحافظة
على الشكل المعماري والتراثي لها .باالحتفاظ بشكل القطاع وعدم زيادته أو تغير
المبنية من
ش���كله .ويمكن أيضاً اس���تخدام هذه الطريقة في الترميم مع األعمدة
َّ
الطوب اللبن أو الطوب األحمر أو وحدات من األحجار المختلفة.
ألن س���مك المواد البولميرية المس���لحة باأللياف ال يتع���دى مليمترات قليلة
ونظراً َّ
إمكانية تقبلها
ف���إن الزيادة في أبعاد األعمدة المرممة يكون غي���ر مؤثر عالوة على
َّ
َّ
للتغطي���ة بطبق���ة من المحارة بلون مش���ابه للون الطبيعي للعم���ود ما يعيد العمود
أن المشاهد
لحالته
األصلية من حيث الشكل ويصبح أقوى من حيث التحمل حتى َّ
َّ
غير المتخصص يصعب عليه أن يالحظ الفرق بين األعمدة المرممة وباقي األعمدة
التي لم تجر عليها أعمال الترميم .ومن أشهر المواد البوليمرية المسلحة باأللياف
الزجاجية ونس���يج األلي���اف من الكرب���ون وفي هذا
المس���تخدمة نس���يج األلي���اف
َّ
البح���ث تم اختبار مجموعة عينات عبارة عن أعمدة مس���تديرة ودراس���ة التحمل
عملية الترميم عن طريق االحاطة بنس���يج من ألياف
وخ���واص األعمدة بع���د اجراء َّ
الكرب���ون على س���طح األعمدة ،وذلك لالس���تفادة من الدراس���ة لتطبيقها في ترميم
أعمدة مس���جد اللمطي التاريخي بمدينة المنيا نظراً لما اعترى بعض أعمدته من
تهدد سالمة المسجد والمصلين.
مظاهر تلف ِّ
صورة  1شكل ألياف الكربون المدعمة
بالبوليمرات

المواد المستخدمة
.3
العالمية من نوع230c.-hex .
تم استخدام ألياف الكربون من إنتاج شركة سيكا
َّ
Unidirectional
كثافة ألياف الكربون  1,78جرام م س���م  3وس���مك النس���يج  0,12مم (منس���وباً إلى
المحتوى الكلي للكربون) مقاومة الشد لأللياف  4100نيوتن /مم - 2معامل المرونة
ف���ي الش���د  231000نيوتن  /م���م 2واالنفعال عن���د االنهيار بالش���د لأللياف = %1,7
الزجاجية
توض���ح ص���ورة  1ألياف الكرب���ون المدعمة باأللي���اف وصورة  2األلي���اف
َّ
المدعمة بالبوليمرات.
تم اس���تخدام نوع من الالصق لأللياف من إنتاج ش���ركة س���يكا أيضاً معرف باس���م
system 330- Sikadur

الزجاجية المدعمة
صورة  2االلياف
َّ
بالبوليمرات
3
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العملية
نتائج الدراسة
َّ

4
1-4
مقاومة الضغط
من دراسة العالقة بين االجهاد واالنفعال الموضح بشكل رفم  1يتضح التأثير الواضح
لش���رائح البوليميرات المدعمة بألي���اف الكربون في تغيير مقاومة األعمدة وكذلك
تغيي���ر ممطولية العينات .عند لف العينات بطبقة واحدة من نس���يج البوليمرات
المدعم���ة بالكربون أدى ذل���ك لزيادة مقاومة الضغط عن���د االنهيار لهذه العينات
الطبيعي���ة من دون تدعيم
بنس���بة  % 57م���ن مقاومة الضغ���ط للعينات في حالتها
َّ
فق���د زاد االجه���اد عند االنهي���ار من  18,8ميجا باس���كال إلى  29,6ميجا باس���كال.
من الش���كل يتضح أيضاً تأثير اس���تخدام طبقتين من شرائح البوليمرات المدعمة
بألي���اف الكرب���ون في العمل على زي���ادة مقاومة الضغط ،حي���ث زاد اجهاد الضغط
عن���د االنهيار بنس���بة  %89وتحملت العين���ات اجهاداً عند االنهي���ار مقداره 35.5
ميجا باس���كال بدال من اجهاد مقداره  18.8ميجا باس���كال للعينات غير المدعمة.
هذا يوضح مدى كفاءة ش���رائح البوليميرات المدعم���ة بألياف الكربون في تدعيم
الدائرية نتيجة لصق ش���رائح البوليمرات
العين���ات نظراً لتاثي���ر االحاطة لألعم���دة
َّ
أن مع استخدام طبقتين
المدعمة بألياف الكربون حول األعمدة
الدائرية.ويتضح َّ
َّ
من ش���رائح البوليمرات المدعمة بألياف الكربون كانت نس���بة الزيادة في االجهاد
عن���د االنهيار بنس���بة  %20بالمقارنة بالعينات التي تم ترميمها باس���تخدام طبقة
واحدة من شرائح البوليمرات المدعمة بألياف الكربون.
2-4
التشكل في العينات
من دراس���ة منحنى العالقة بين االجهاد واالنفع���ال الطولي والعرضي في العينات،
أن االنفعال الطولي للعين���ات المرممة بطبقة واحدة وطبقتين من ش���رائح
يتض���ح َّ
البوليم���رات المدعم���ة بألياف الكربون ق���د زاد بنس���بة  % 10و  %12على الترتيب،
أن ممطولية العينات المرممة قد زادت بنس���بة أقل من زيادة مقاومة
وق���د اتضح َّ
ألن العينات المختبرة من األحجار ال تتحمل أحماالً عالية عالوة على
الضغط نظراً َّ
فإن التشكل بها اعتمد
أن معاير المرونة لها قليل بالمقارة بالخرس���انة مثال .ولذلك َّ
َّ
عل���ى مقاومة طبق���ات الترميم من الش���رائح البوليمرية المس���تخدمة في ترميمها
وقد تحملت شرائح البوليمرات المدعمة بألياف الكربون االحمال وذلك في صورة
أحم���ال ف���ي االتجاه الدائري للعينات مس���ببة الزيادة في مقاوم���ة الضغط التي تم
مالحظته���ا عند االنهي���ار .ويعلل دراس���ة االنفعال العرضي المق���اس للعينات غير
أن االنفعال العرض���ي للعينات المرممة
المرمم���ة والمرممة هذه
النظري���ة ،فنجد َّ
َّ
زاد بنس���بة كبيرة وصلت إلى  %62.5عند الترميم بطبقتين من الش���رائح وبنس���بة
 %50عن���د الترميم باس���تخدام طبقة واح���دة فقط .ومن ه���ذه المالحظة نصل إلى
أن الترميم باس���تخدام ش���رائح البوليمرات المدعمة بألياف الكربون يمنع االنهيار
َّ
العرضي لألعمدة نتيجة أحمال الضغط ويسبب زيادة تحمل المادة بداخله ألحمال
نظرية االحاطة لللمادة .وعالوة على ذلك تكون األلياف المحيطة
الضغط نتيجة َّ
بالعمود مجهدة في االتجاه الدائري.
3 -4
شكل وطريقة االنهيار للعينات
أن االنهيار حدث في العينات نتيجة حدوث
نجد
من دراسة شكل وطريقة االنهيار
َّ
تهش���م للمادة وتفتتها إلى أجزاء صغيرة تحت تاثير الضغط ،وإن كان التهش���م بدا
3
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بش���كل مائ���ل في الثلث األعلى والس���فلي للعين���ة نتيجة تحول احم���ال الضغط إلى
أحمال قص تس���بب في انهيار العينة تحت تأثير القص ،لكن نظراً لطبيعة األحجار
فإن االنهيار
التي غالباً ما يكون تكوينها غير متجانس تماماً ووجود فراغات
داخلية َّ
َّ
يتحول إلى انهيار ضغط مع تهشم العينات مع حدوث ضغط كبير نسبياً للعينات
عند االنهيار .ش���كل االنهيار في العينات المرممة باس���تخدام ش���رائح البوليمرات
المدعم���ة بألياف الكربون اختلف تمام���اً ،حيث حدث االنهيار نتيجة تمزق طبقة
الترميم تبعها تهشم العينات.
شكل رقم  1العالقة بين االجهاد في العينات
واالنفعال الطولي والعرضي للعينات غير
المرممة والرمم بطبقة واحدة وطبقتين من
البوليمرات المدعمة بألياف الكربون.

4-4
تأثير المياه على مقاومة العينات قبل وبعد الترميم
نظ���راً لتع���رض األعمدة لرطوبة عالي���ة وبالتالي أعمال الترميم فإن دراس���ة مقاومة
العين���ات للتش���بع بالمي���اه تعطي انطباع���اً جيداً عل���ى كفاءة أعم���ال الترميم عند
تعرضها للرش���ح والتش���بع بالمياه وبالتالي ع���ن تحملها مع الزمن ،وق���د تم اختبار
العينات المشبعة بالماء ويوضح شكل رقم  2العالقة بين االجهاد واالنفعال الطولي
أن مقاومة الضغط للعينات
والعرضي للعينات المش���بعة بالماء ومن الش���كل نجد َّ
المش���بعة وغير المرممة ق���د انخفضت بصورة كبيرة بنس���بة  %54فقد انخفضت
المقاوم���ة من  18.8ميجا باس���كال إلى 12,2ميجا باس���كال ،أم���ا العينات المرممة
بطبقة واحدة من ش���رائح البوليمرات المدعمة بألياف الكربون والمش���بعة بالماء
فقد انخفضت المقاومة أيضاً من  29.6إلى  20,3ميجا باسكال ،اي بنسبة % 45,8
أن التدعيم باستخدام
وكان االنخفاض بنس���بة  % 39,7ومن دراسة المقاومة نجد َّ
ش���رائح البوليم���رات المدعم���ة بألي���اف الكربون يزيد م���ن مقاوم���ة األعمدة عند
وأن االنخفاض في المقاومة كان أقل عند تش���بع األعمدة
تعرضها للتش���بع بالم���اء َّ
بالم���اء ،وكانت المقاومة للعينات أكبر من مقاومة العينات الجافة ،حيث وصلت
المقاومة إلى 20,3و  25,4ميجا باس���كال مع اس���تخدام طبقة وطبقتين من شرائح
البوليم���رات المدعمة بألياف الكربون وهذه المقاوم���ة أكبر من مقاومة العينات
أن الترميم يمكن أن يضمن مقاومة لألعمدة أكبر
الجاف���ة وغير المرممة م���ا يوضح َّ
من مقاومتها األصلية في الحالة الجافة.
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دراسة حالة مسجد اللمطي
5
الحالية للمسجد
الحالة
َّ
تاريخ بنائه يرجع إلى أواخر العصر الفاطمي نحو عام 549هـ ،أما عن تسميته باسم
«اللمطي» فيرجع إلى أبو اللمطي الذى أنشأه.
المس���جد أنش���ئ من العهد الفاطمي مباش���رة على نهر النيل وبه بهو مفتوح تحيط
طبيعية مكونها األساس���ي من الحج���ر الجيري ،ونظراً لتعرض
ب���ه أعمدة من أحجار
َّ
الجوفية وتعاقب المناخ عليه
المياه
منس���وب
ارتفاع
على
عالوة
األعم���دة للرطوبة
َّ
ٍ
الخارجية لألعمدة ما
تش���ظ للقشرة
فقد ظهرت بعض العيوب باألعمدة في ش���كل
َّ
يستدعي االسراع في ترميمها بطريقة مناسبة للحفاظ على هذا المسجد التاريخي
الذي يعود إلى العصر الفاطمي مع المحافظة على شكله.
توض���ح الص���ورة رقم  3المنظر الخارجي للمس���جد وهو يقع مباش���رة على نهر النيل
حجرية ،كما تظهر في
ويتك���ون م���ن مدخل أيوبي ش���مال وله بهو تحيط به أعم���دة
َّ
الص���ورة رق���م  4و به���ا أيضاً تظه���ر طريقة الترمي���م لألعمدة عن طري���ق عمل قفص
حدي���دي يحيط بمناطق التلف باألعمدة وتوضح الصورة  5منظراً داخلياً للمس���جد
الحجرية الحاملة لألقبية الحاملة للسقف
وتظهر به األعمدة
َّ

االنفع���ال الطولي ف���ي العينات كان أكبر قلي�ل�ا في العينات المش���بعة بالماء نظراً
النخف���اض معايي���ر المرونة لم���ادة العين���ات نتيجة تش���بعها بالماء .أم���ا االنفعال
الدائري فقد كان تقريباً مساوياً لذلك في حالة العينات الجافة ،خاصة عند اختبار
العينات المرممة بطبقات من ش���رائح البوليم���رات المدعمة بألياف الكربون نظراً
ألن تحمل االحمال الراس���ية اعتمد على مقاومة الش���رائح المستخدمة في الترميم
َّ
في االتجاه العرضي.
ش���كل االنهي���ار في العينات المش���بعة بالماء ل���م يختلف كثيراً عن ش���كل االنهيار
ف���ي العينات الجافة ،فهو كان بس���بب تمزق طبقات الترمي���م عند الوصول لحمل
االنهيار.

صورة  3منظر خارجي للمسجد ومدخله الشمالي

شكل رقم  2العالقة بين االجهاد في العينات
واالنفعال الطولي والعرضي للعينات غير
المرممة والرمم بطبقة واحدة وطبقتين من
البوليمرات المدعمة بألياف الكربون بعد
تشبعها بالماء.

صورة رقم  4بهو المسجد وبه األعمدة الحجر َّية
التي تم ترميمها سابقاً باألقفاص الحديد َّية
صورة رقم  5منظر داخلي للمسجد وبه األعمدة
الحجر َّية الحاملة لألقبية الحاملة لسقف
المسجد

صورة رقم  6صورة لتآكل عمود بالمسجد
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صورة رقم  7صورة لتآكل عمود
بالمسجد وتغير لون سطحه نتيجة رشح
المياه ألعلى

صورة رقم  8صورة لتآكل عمود
بالمسجد وتغير لون سطحه وتشظي
سطح العمود وسقوط بعض أجزاء
من السطح

3

صورة رقم  9صورة عمود بالمسجد توضح
رأسية بالعمود تهدد سالمته
حدوث شروخ
َّ

صورة رقم  10صورة لعمود بالمسجد توضح
حدوث تآكل بأعلى العمود ونقص بقطاعه
نتيجة سقوط اجزاء منه ما يهدد سالمته

طريقة الترميم المقترحة ألعمدة المسجد
أن األعمدة بالمس���جد عب���ارة عن أعمدة
من دراس���ة حالة أعمدة المس���جد يتضح َّ
الداخلية للمس���جد ومنها
دائري���ة من األحجار وقد ظهرت بعض العيوب باألعمدة
َّ
َّ
ورأس���ية ببعضه���ا .وتوضح الصورة
ة
طولي
ش���روخ
وظهور
منها
اء
ز
أج���
بعض
ت���آكل
َّ
َّ
4و5و 6بعض���اً م���ن مظاه���ر التلف بأعمدة المس���جد ،مم���ا ينذر بانهي���ار األعمدة
وبالتالي انهيار األقبية الحاملة لها وانهيار الس���قف م���ا يجعل اصالح وترميم هذه
األعمدة ضرورة ملحة.
من نتائج االختبارات على الترميم باس���تخدام شرائح البوليمرات المدعمة بألياف
مثالية لترميم أعمدة المسجد.
أن هذه الطريقة تعتبر
الكربون يتضح َّ
َّ
أن اس���تخدام طبقة واحدة من ش���رائح البوليم���رات المدعمة بألياف
م���ع مالحظة َّ
الكرب���ون في ترميم األعمدة ت���ؤدي غرض الحصول على مقاوم���ة أعلى من مقاومة
األصلية بشرط التأكد من االلتصاق الجيد للوصالت بين شرائح البوليمرات
األعمدة
َّ
المدعم���ة بألي���اف الكربون حول األعمدة .أما اس���تخدام طبقة ثاني���ة فوق الطبقة
فإن الزيادة في المقاومة نتيج���ة الطبقة الثانية يمكن إهمالها في التصميم
األول���ى َّ
أن وجودها يزي���د من التأكيد على
واعتباره���ا زيادة في معام���ل األمان عالوة على َّ
االلتصاق الجيد للوصالت بين شرائح البوليمرات المدعمة بألياف الكربون.
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الخالصة
6
العملي���ة على العين���ات ودراس���ة الحالة لمس���جد اللمطي
م���ن نتائج االختب���ارات
َّ
التاريخي نخلص إلى اآلتي:
 —1اس���تخدام ش���رائح البوليمرات المدعمة بألياف الكربون ف���ي ترميم األعمدة
الدائري���ة ع���ن طريق لصق طبقة واحدة من الش���رائح باس���تخدام االيبوكس���ي
َّ
الخ���اص به���ا يزيد من مقاوم���ة الضغط لمادة األعمدة بنس���بة  %57وبنس���بة
 %89عند استخدام طبقتين من شرائح البوليمرات المدعمة بألياف الكربون
بالمقارنة بمقاومتها قبل اللصق.
ممطولي���ة األعم���دة المرممة أصبحت أفض���ل عند لفها بش���رائح البوليمرات
—2
َّ
المدعمة بألياف الكربون.
الدائرية.
أعمدته
خاصة
للترميم،
ماسة
بحاجة
 —3مسجد اللمطي التاريخي
َّ
 —4أفض���ل طريق���ة للترميم هي بلصق طبقتين من ش���رائح البوليم���رات المدعمة
بألي���اف الكربون حول األعمدة بعد تنظيف األجزاء الضعيفة وتعويض األجزاء
ايبوكسية.
الساقطة بمونة
َّ
 —5يراع���ى التأكد م���ن االلتصاق الجي���د لش���رائح البوليمرات المدعم���ة بألياف
الكربون حول األعمدة والتأكد من افراغ الهواء بين األعمدة وطبقات ش���رائح
البوليمرات المدعمة بألياف الكربون ومراعاة التراكب بين الوصالت بحيث
ال يقل عن  10سم.
 —6يراعى حماية طبقة الترميم عن طريق دهان طبقة الترميم بااليبوكسي ثم رش
رمال حرش���ة على االيبوكسي قبل الجفاف وبعد جفاف االيبوكسي يتم تغطىة
أس���منتية بسمك  1,5س���م ثم يتم دهانها باللون األصلي
طبقة الترميم بمونة
َّ
لألعمدة قبل الترميم.
 —7األعمدة المرممة تتحمل األحمال الواقعة عليها بعد تعرضها للتشبع بالماء.
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مقدمة:

م���ن المس���لّم به أن العمارة وع���اء للفن والثقاف���ة ،وتبعاً لذلك
فإن الفن���ون بصفة عامة تعتبر لغة عالمي���ة للحوار والتواصل
بين الثقافات المتباينة ،إذ من خالل الطرز الفنية المعمارية
نتوص���ل إل���ى م���دى التفاع���ل والتناغ���م والتأثي���ر والتأثر بين
الفنون والثقافات.
فالف���ن والعم���ارة ليس���ا مج���رد أش���كال وتش���كيالت ولكنهما
وجدان���ا وأرواح مضمن���ة داخ���ل تل���ك األش���كال وال يمك���ن أن
تفه���م أو ت���درك إال إذا نظر إليها من خ�ل�ال واقعها أو خلفيتها
الحضارية والسيكولوجية والرمزية( .العتيبي ،2001 ،ص )19

وهن����اك عالقة وطيدة بين علم الس����يموطيقا ( )Semioticsوالتراث المعماري ،منذ
ظهور علم الس����يموطيقا في الغ����رب وتطــوره مع بداي����ة القــــــــــرن العش����ريــــــــــــن على
يـــــــد كل من العـــــــــــــالِم السويسرى فرديـــــــــــــناند دي ســــوسير
( )1914 - 1857( )F. De Saussureوعـــالِ����م الرياضي����ات األمريكــ����ي تش����ارلز بي����رس
( )-18391914( )C.s. Peirceومكنن����ا من تحويل العلوم اإلنس����انية من مجرد تأمالت
وانطباع����ات إلى عل����وم تطبيقية من خالل الس����يطرة عل����ى الم����ادة التجريبية بوصفها
ودراستها للكشف عن البنية العميقة التي تنطوي عليها لغة الرموز لألشكال والعناصر
التراثية.
ومن خ��ل�ال علم الس����يموطيقا ( )Semioticsالمعروف بعلم العالم����ات يصبح التراث
المعماري بتشكيالته حامل لعالمات ورموز وعناصر .وبتحليل هذه العالمات وقراءتها
والكش����ف ع����ن ماهيته����ا يمكن اس����تخالص العالقات الت����ي تربط بين ه����ذه العالمات
ومعرفة النظام الكامن وراء هذا التشكيل المعماري وهذه القراءة قد تختلف من شكل
آلخ����ر وفقاً لعم����ق ثقافة التراث المعماري على ضوء الس����يموطيقيا ،وف����ي هذه الحالة
يكم����ن وراء ثقاف����ة الت����راث المعماري بالطائ����ف عالمات ظاهرة وتش����كيالت ودالالت
خفي����ة بين الكتل والرموز ،وإذا أمكننا فك طالس����مها توصلنا إل����ى معانٍ جديدة يمكن
إعادة ش����حنها في تشكيالت جديدة ُتعطي مفهوماً مستقبلياً للعمارة الحديثة ،وبذلك
يمك����ن تصني����ف التش����كيالت المعماري����ة التراثية وفق����ا لمعانيها كم����ا يمكن تصنيف
المعاني وفقاً للتش����كيل الحامل لها في محاولة للربط بين التش����كيل والمعنى ،وبذلك
فإنه من خالل البعد السيموطيقي للتراث المعماري يمكن التأكيد على مظاهر حياتنا
اإلنسانية الفردية واالجتماعية في تجميل العمارة الحديثة.
ويعك����س تن����وع التراث العمراني للطائ����ف وكثافته على مدى ما ش����هدته من تحوالت
ثقافي����ة وإجتماعي����ة عب����ر تاريخه����ا الطو ي����ل بحيث انس����جمت مع الس����ياق الحضاري
والعمراني والثقافي المحيط بها.
ولعل ما تزخر به الطائف من عناصر التراث العمراني المتنوع خير دليل على أهميتها
في تاريخ التراث العمراني بالمملكة( .قاسم.)1985،
يعد التراث من أهم األش����ياء التي خلفها األجداد للحفدة في شتى مجاالت الحياة من
آثار وكتب ومبانٍ ومنش����آت ،عاشت على مر العصور شاهداً على تقدمهم وحضارتهم،
��ل�ا على األصالة والعراقة التي تميز كل مجتمع عن اآلخر ،والعمارة تعد أم الفنون
ودلي ً
إذ إنه����ا أول اإلبداع����ات الت����ي برع فيها اإلنس����ان وطوره����ا تلبية للحاجات اإلنس����انية
المعيش����ية المالزمة له ،ل����ذا فهي مرآة المجتمع التي تعك����س حضارته وثقافته وقيمه
وعادات����ه وتقالي����ده .ويهت����م البحث الحالي باالس����تفادة م����ن الصياغ����ات والمفردات
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المعمارية على ضوء تحليل الس����يموطيقا ( )Semioticsللتراث المعماري الستحداث
صي����غ جمالية لتجمي����ل العمارة الحديثة على ض����وء تأكيد الهو ي����ة .وإذا كانت فنون
العم����ارة العربي����ة ه����ي اإلرث الحضاري المتميز والمتفرد الذي ش����هد له العالم ش����رقاً
وغرباً فال بد من التمس����ك به ولفظ األس����اليب المعمارية الواردة إلينا والتي ال تتمتع
بالخصوصية فحسب وراء الشكل الغريب دون جذور أو أصول عريقة.
مشكلة البحث:
عدم االستفادة من دراسة التحليل السيموطيقي في التراث المعماري.
ندرة التحليل السيموطيقي كمصدر للتواصل بين الشكل والمعنى في تجميل العمارة
الحديثة على ضوء تأكيد الهوية.
افتق����ار بع����ض التصميمات المعمارية الحديثة في الطائف ال����ى المدلوالت الرمزية أو
نظم معمارية تحمل قيم فنية.
أهداف البحث:
— تأكي����د الهوية العربية من خ��ل�ال توظيف عناصر ومفردات الت����راث العمراني في
تجميل العمارة الحديثة
— تحلي����ل وتطبي����ق قواع����د الس����يموطيقا في الت����راث المعم����اري للتوص����ل إلى أهم
األساليب التقنية المستخدمة في التراث المعماري.
— إثراء العمارة الحديثة بالقيم الفنية.
منهجية البحث :
اإلطار النظري
— الطائف وتراثها المعماري.
— سيموطيقا لغة التراث المعماري بالطائف.
اإلطار التحليلي
— تحليل بعض الطرز المعمارية بالطائف على ضوء السيموطيقا.
— أساليب استلهام التراث في تجميل العمارة الحديثة.
اإلطار التطبيقي
— اقت����راح تصميم����ات لواجه����ات معاص����رة توض����ح توظيف رم����وز الت����راث العمراني
بالطائف في إثراء العمارة الحديثة بالقيم الفنية.
مصطلحات البحث :
علم السيميوطيقا:
الس����ميوطيقا ( )Semioticsعلم يدرس أتساق العالمات واألدلة والرموز ،سواء أكانت
طبيعية أم صناعية.
الفرنتونة:
هي الش����كل الهندس����ي المعماري الذي يعلو الهيئة المعماري����ة ويحتوي علي زخارف
نباتية أو هندس����ية وغالبا تكون على شكل هرمي أو مستطيل مثل الفرنتونة الموجودة
أعلى عمارة قصر شبرا وغيرها ،وقد تكون على شكل زخارف متداخلة عضوية نباتية أو
هندسية أعلى األبواب والمداخل إلثراء العمارة بالقيم الفنية.
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الطائف وتراثها المعماري:
يع����د الت����راث المعماري بالطائف ثروة حضارية ال بد م����ن العناية بها وحمايتها ،وال بد
من دراس����تها وإيضاح خصائصها وفوائدها ،والعمل على إكمال مسيرة تطورها ،لتصبح
أكثر مالءمة مع ظروف العصر والتطور الحضاري.
الهوية الثقافية والمستوى اإلبداعي والجمالي
وألن العمارة هي وعاء الحضارة ،وتمثل ُ
لإلنسان ،كان ال بد من التمسك بأصالتها .والحفاظ على تراثنا العمراني إنما هو حفاظ
عل����ى هويتنا ويعك����س تنوع التراث العمران����ي للطائف وكثافته على مدى ما ش����هدته
م����ن تحوالت ثقافي����ة وإجتماعية عبر تاريخها الطويل بحيث انس����جمت مع الس����ياق
الحض����اري والعمران����ي والثقاف����ي المحي����ط بها .ولعل م����ا تزخر به الطائ����ف من عناصر
التراث العمراني المتنوع خير دليل على أهميتها في تاريخ التراث العمراني بالمملكة
التي تميزنا عن غيرنا.
نج����ح الت����راث المعم����اري بالطائف ف����ي تحقيق التوازن الت����ام بين الجوان����ب المادية
والمش����اعر الروحانية ،من خالل مجموعة من القواعد واألسس والتراكيب التي توصل
إليها كل من المعماري والفنان المسلم ،وأمكنه من خاللها حل مشاكل البناء بحلول
فعال����ة ،متوائمة تماماً مع عقيدته الدينية الس����محة ،وبما يحافظ على القيم والتقاليد
ّ
االجتماعية ،مع توظيف معطيات بيئته ،أو جلب ما لم يكن متوافراً في بيئته وتصنيعه
وتعديله حتى يتوافق مع قيمه وبيئته.
سيموطيقا لغة التراث المعماري بالطائف:
ه����ل للعمارة كل القواعد الموج����ودة باللغة؟ وهل المعرفة العميق����ة للرموز المعمارية
يمكن أن تسمح بإيجاد قوانين لهذه اللغة .هذا ليس بالسهل بما أن الكثير من المباني
المعماري����ة بالطائف لها قواعدها الخاصة بها في تنظيم وتركيب أجزاءها .وهذا يؤكد
إيج����اد تش����ابه بين قواعد اللغة وتركي����ب العمارة .مثال تجميع أو تركي����ب أجزاء البناء
يمك����ن أن يش����به بالكلمات وله����ذا فالمعنى اإلجمال����ي للمبنى ينبع م����ن منطقية ذلك
التجمي����ع .وكما يق����ول البيرتي (الجمال يكم����ن في تنظيم األج����زاء وال يمكن تغير جزء
دون تغير الكل) ،مثال قوانين النظم ( )ordersفي العمارة الكالس����يكية يمكن ان ُتشبه
بقواع����د اللغة .هذه النظم الت����ي وصلت إلى معماريي النهض����ة كقواعد مطلقة حيث
اختي����ار أحد هذه النظم يعني تغير جميع النس����ب األفقية والعمودية للمبنى وش����كل
الفتحات وغيرها ،وهذا يعني أنه ال يوجد عفوية أو إبداع في تصميم البناء ألن النظم
تعمل كمراقب في تصميم الواجهة وأجزائها والشكل المعماري وفي حالة حدوث خطأ
في استعمال هذه النظم ،يؤدي إلى تشويه المعنى الكالسيكي والمعنى الكلي للمبنى.
— لغ����ة التراث المعم����اري بالطائف ه����ي منهج عام يش����مل عالمات ورم����وز ثقافية
نابع����ة من الع����ادات والتقاليد ،ومن التأثيرات الثقافي����ة والبيئية الموروثة ،والتي
ال ت����زال مس����تمرة في وضع عالمات ورموز جديدة متماس����كة ف����ي التطور الثقافي
والتكنولوجي الحالي( .الجزيري،السنة لم يستدل).
— لفه����م لغة التراث المعم����اري بالطائف ،يجب علينا أن نعتبرها ككائن حي يتفاعل
معنا ويتطور وفقا الحتياجاتنا.
— لغ����ة العم����ارة يج����ب أن تقودن����ا إلى فه����م العناص����ر والتش����كيالت ،وفه����م البنية
والشخصية ،إلعطائنا القدرة على أن ننسبها إلى أحد طرز العمارة التراثية.
م����ن الصعب الفص����ل بين العم����ل المعم����اري ووظيفته العملي����ة والرمزية .فاإلنس����ان
يتعام����ل م����ع العمارة على أنها وس����يلة اتصال فالمس����كن مثال ال يمك����ن أن يكون مجرد
م����أوى للحماية م����ن العوامل البيئية الت����ي ال يقوى على مقاومتها بل هو “المس����كن”
وه����و يحت����وي أيضاً على جملة م����ن التعبيرات الرمزي����ة المعقدة التي تس����د عددا من
االحتياجات النفسية لإلنسان.
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يبنى العمل المعماري الجيد على أس���س تثير الحواس المباش���رة “النسب ،والشكل،
وااليق���اع ،والخ���واص الظاهري���ة “ ،وأخ���رى رمزية كالضخام���ة ،الغم���وض والزخارف
تح���رك مكامن ش���عورية مختلف���ة داخل نفس اإلنس���ان .وهذا هو ما يفس���ره التحليل
السيموطيقي لالتجاهات المختلفة للعمائر التراثية في الطائف.
ح���اول رواد العم���ارة المعاص���رة م���ع مطل���ع الق���رن العش���رين ،تثبيت مالم���ح عمارة
ذات مع���ان جدي���دة ،وكان لدى هؤالء الرواد اإليمان المطلق بعدم جدوى األس���لوب
التقلي���دي في التصميم وبضرورة إيجاد عمارة معب���رة عن روح العصر ،نتج عن حركة
العمارة الجديدة مبانٍ تفتقر للمدلوالت الرمزية المعبرة والمعروفة .أدى هذا التوجه
إلى ارتف���اع معدل فقر القيم الفنية واللغة المعمارية التي تحمل الس���مات الجمالية
للبيئة من محيطها المعماري.
فالوظيفة الطبيعية واالعتبارات االقتصادية والتقنية للمبنى المعاصر شكلت محور
اهتمام المصمم في تلك الفترة بينما تركت المدلوالت الرمزية واللغة المعمارية التي
تحمل قيم جمالي���ة وثقافية تؤكد على ارتباطنا بهويتنا التراثية والثقافية .فقد حاول
المعماري���ون التنص���ل منها بحجة عدم مالءمتها لمتطلب���ات الحياة الحديثة ،وكثير
من المباني السكنية واإلدارية التي يمكن مشاهدتها في الواقع تعبير عن تقدم تقني
في أس���اليب البناء وترجمة ألس���اليب اإلدارة المعاصرة أكثر م���ن كونها ترجمة لبيئة
معيشية ذات عرف وتقاليد وثقافة محددة( .أبو القاسم.)20 -13 : 1996 ،
وقد أثار هذا التوجه جدالً كبيراً حول عالقة الش���كل بالوظيفة .أي فيما كان االعتقاد
بضرورة إعطاء الوظيفة هوية معينة للكتلة ،ووجوب تعبير الكتلة عن الوظيفة ظهرت
إشكالية المدلول المعنوي للكتل المعمارية كنتاج لعوامل طبيعية أخرى حيث زعم
الكاتب المعماري (آلن كولكون) :أن كلمة ( ،)figureقريبة من مدلول كلمة الرمز ألن
الكاتب يؤكد أن ( )Figureتعني أكثر من الشكل المجرد مثل وجه اإلنسان فال يمكن
تخيل وجه إنسان دون ارتباطه بشخصية صاحبه بمعنى أدق ما يبعث له الكاتب هو
الش���كل ذو المعنى كذلك الرمز يكمن في إش���ارته لفكرة معب���رة ،ومعاني هذه الفكرة
مستمدة من البيئة والثقافة الموجود بها الرمز.

شكل ( )1قصر جبرا

التحليل التراثي المعماري بالطائف على ضوء السيموطيقا :
قصر جبرا يوضح القيمة الرمزية والنسق التصميمي منفرد التعبير عن قيم جمالية
تحمل معاني األصالة والشموخ المعماري ،ويوضح شكل ( )1قصر جبرا أحد أجمل
القص���ور القديم���ة بمدينة الورد وعلى الرغم من تقادم الس���نين علي���ه فإنه ما زال
محتفظ���اً بنمط���ه المعماري الفري���د وتصميمه الالفت ونقوش���ه الدقيقة التي تمأل
الجدران والس���قوف ما يجس���د فنون العمارة المحلية الس���ائدة ف���ي حقبة ماضية
وقدرة اإلنسان على اإلبداع وسط ظروف بالغة الصعوبة.
قص���ر جب���را ،الذي يعد جزءاً من التراث العمراني الممي���ز بمدينة الورد ،يضم بهواً
ضخم���اً والعدي���د من الغ���رف وبدروما س���فليا ومدخال مهيبا زي���ن بنقوش جميلة.
ش���كلت الرمزية في العمارة التراثية في الطائف ركنا أساس���يا من أركان تطور الفكر
والعم���ل المعماري ال���ذي يحمل في طياته ثقافة وتاريخ مجتمع ما .فمن المعروف
أن العمارة هي تعبير عن رد فعل اإلنس���ان تج���اه محيطه .كما أن العمل المعماري
يعتبر وسيلة تعبيرية تحمل جملة من الرموز والمصطلحات متعددة المعاني التي
تعبر عن أسلوب ونظم معمارية تمتاز بطابع منفرد.
الفن����ان المعم����اري منذ القدم عرف هذا وحاول تطويع مختل����ف التصاميم المعمارية
معن وهوية مح����ددة ،وذلك من خالل م����ا تحوي هذه
والنظ����م الهندس����ية ليجعل له����ا ً
التصامي����م المعماري����ة التراثية من عناصر ومفردات ورموز تتس����م بها العمارة التراثية
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يتشكل البناء الجمالي للقصر وفق النمط اآلتي:
االستفادة من الزخارف الرومانية في صياغة زخارف تحمل الطابع الحجازي.
اس����تخدام الزخ����ارف بأس����لوب الحفر على الخش����ب (الش����بابيك والحلي����ات المحيطة
بالنوافذ) تأكيدا على القيم الجمالية بأسلوب حفر اللريف.
تك����رار األعمدة رأس����يا ف����ي الواجهة يؤكد عل����ى رمزية الش����موخ والعراقة ف����ي التوازن
واإليقاع والوحدة للشكل المعماري.
استخدام النوافذ متتالية تظهر وكأنها وحدة واحدة فوق المدخل مما يعطي اإلحساس
برمزي����ة القوة وجعل الرواش����ين لغة تعب����ر عن رؤية خاصة لمجتم����ع يحمل قيم ثقافية
ورمزية تؤكد على القيم الفنية للتراث المعماري.
استخدام الزخارف جزءاً ال يتجزأ من عناصر البناء المعماري.
اس����تخدام الكرانيش المجس����مة في نهاية كل طابق وبداية ونهاي����ة كل عمود للتأكيد
على العمق الفلسفي الروحاني للفن اإلسالمي.
اس����تخدام الفرنتون����ة على ش����كل مثلث يحتوي عل����ى زخارف مس����توحاة من الزخارف
الروماني����ة له����ا طابع يحم����ل صفة القص����ور الروماني����ة القديمة وبها فتح����ات بيضاوية
للتأكيد على تحديد االضاءة والفراغ واستخدم الفنان المعماري المفردات المعمارية
الرومانية في لغة حجازية تتس����م بطابع خاص ويمثل قاعة رمز المثلث بالثبات وقمة
المثلث نقطة الالمتناهي.
استخدام البرامق (العرانس) في نهاية المبنى للتأكيد على الصلة الروحانية بين الكتلة
ال يقطع هذه الصلة.
والفراغ ،وال يمثل خطاً فاص ً

بالطائف مثل النس����ق التصميمي والرواش����ين ،الحفر على خش����ب الشبابيك واألبواب
والزخارف والفرنتونات ،ومهارة توظيف الرخام في األعمدة واألقواس وواجهة األبواب
وتعدد األقواس حول الش����بابيك وتوظيف الزخارف بمهارة تتالءم مع طبيعة المساحة
المحددة لإلظهار المعماري.الخ..
غي����ر أن المالح����ظ لكثي����ر من األعم����ال المعاص����رة يمكنه اس����تنتاج فقر ه����ذه األعمال
م����ن الهو ي����ة أو «الطابع» من حيث الداللة اللغوية أو الفلس����فية تعني حقيقة الش����يء
أو جوه����ره ال����ذي يمك����ن أن يميزه عن غيره ،س����واء كنا نتحدث عن الهو ي����ة الدينية أو
الثقافية أو المجتمعية ،وهي تحمل في طياتها اإلش����ارة إلى خصوصيات ثقافية معينة
أو االنتماء إلى فكر أو إيديولوجيا محددة.
التحليل السيموطيقي لقصر جبرا:
ش����كل ( )2اس����تخدام الديناميكي����ة الحركية في توزي����ع مفردات العناص����ر المعمارية
ونالحظ حركة األس����هم في التحليل الهندسي السيموطيقي تؤكد على التناغم واإليقاع
في توزيع النسق التصميمي الزخرفي.
معن رمزياً روحانياً س����يموطيقياً (يمثل حركة
يحمل
اس����تخدام الدائرة كعنصر زخرفي
ً
طواف المسلمين حول الكعبة) وتحمل الدائرة أيضا مفهوم التوحد والترابط ،استخدام
العقود كعنصر معماري مقوس يعتمد على نقطتي ارتكاز ،يش����كل عادة فتحات البناء
أو يحيط بها (.غالب)2002 ،
— اس����تخدام األق����واس في البواب����ات إرثا عربيا قديم����ا ،لقي كماله الواس����ع في الفن
اإلسالمي العربي( .البهنسي ،بدون تاريخ)
— اس����تخدام الكرانيش والحلي����ات حول مف����ردات العناصر المعماري����ة تأكيدا على
الترابط والقيم الجمالية.
قصر شبرا التاريخي :
يوضح ش����كل ( )3قصر ش����برا وهو من أبرز المعالم التاريخي����ة واألثرية بالطائف ويقع
بمنطقة ش����برا وقد ش����يد القصر علي بن عبدالله بن عون باش����ا سنة 1326هـ واستغرق
بن����اؤه ث��ل�اث س����نوات في عه����د الس����لطان العثمان����ي عبدالحميد وهو ي����ؤرخ لمراحل
تاريخية هامة من خالل الوظائف التي قام بها منذ إنش����ائه وحتى تحويله إلى متحف
إقليمي بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد  -يرحمه الله  -عام 1407هـ.

بيت الكعكي :
يوضح ش���كل ( )4قصر الكعكي ويقع في حي الس�ل�امة بمدينة الطائف على شارع
السالمة العام.
— بيت الكعكي المؤرخ بس���نة 1362هـ هو نموذج ألحد البيوت التراثية بالطائف
يجس���د براعة الفنان المعماري في االس���تفادة من النظ���م المعمارية الرومانية
وصياغته���ا بقالب جديد يتس���م باألس���لوب الحجازي للحفاظ على ش���خصيته
وهويته.

شكل ( )2تحليل قصر جبرا

شكل ( )3التحليل الفني لألسس المعمارية
الشكلية والرمزية لقصر شبرا
شكل ( )4قصر الكعكي
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نتائج تحليل الشكل المعماري لبيت الكعكي:
— يتكون من ثالثة طوابق بنيت على نهج الفن الهندس���ي المعماري الروماني مع
الحفاظ على التقاليد والرموز السيموطيقية الهندسية بمنطقة الحجاز.
— اس���تخدم ف���ي واجهة القصر س���مات طابع الفخام���ة والثراء المعم���اري بالقيم
الفنية من خالل التنوع في صياغة الشكل المعماري ،الواجهة تمثل من أعلى
البوابات ثالثة أجزاء األوس���ط يمثل الصدارة وأكث���ر بروزاً عن الجزأين اآلخرين
للتأكيد على التناغم المعماري.
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— استخدام الرواشين الخشبية لتوفير الخصوصية والتأكيد على النسق الزخرفي
في التصميم المعماري.
— األعمدة من الحجر والنورة.
— اس���تخدام الزخارف الهندسية باألسلوب الحجازي على سور التراس على يمين
ويسار الجزء األوسط.
— استخدام األعمدة الضخمة التي تمتد من األرض الى نهاية المبنى تأكيدا على
الشموخ واللغة المعمارية التي تؤكد الهوية المعمارية للطائف.
— استخدام األشكال المثلثة نهاية المبنى للتأكيد على التفاعل الجمالي بين الفراغ
والشكل المعماري ويؤكد االتصال المستمر بين الفراغ والكتلة المعمارية.
—  يفصل بين كل طابق واآلخر كورنيش���ة تلتف كاألساور حول المبنى تأكيدا على
ترابط الشكل المعماري.
اس���تخدام الضخامة في الطاب���ق األول في البوابات ذات األق���واس المتناغمة التي
تؤكد لغة السيموطيقا للعمارة التراثية للطائف .شكل ()4
المعم���اري يعل���ق أهمية كبرى على الفكرة الرمزية ،وهو باس���تمرار يس���تخدم رموزاً
مختلفة ومفردات معمارية مميزة والشكل الهندسي العام للقصر الكعكي له رمزية
خاصة ،تحمل أحساس���اً فس���يولوجي للرائي بالفخامة والثراء الفكري والثقافي الذي
يحمله المبنى من رموز ومفردات تحمل في طياتها لغة تتس���م بس���مة خاصة لقصر
الكعكي.

شكل ()6
عناصر التشكيل المعماري التي تتسم بالرموز
السيموطيقية التي يمكن أن تستخدم في
تجميل العمارة الحديثة وإثرائها بالقيم الفنية
والجمالية وإعطاء العمارة لغة تعبيرية وثقافية.

شكل ()5
بعض مفردات العناصر المعمارية التراثية
التي تتسم بالرموز السيموطيقية التي يمكن أن
تستخدم في تجميل العمارة الحديثة وإثرائها
بالقيم الفنية والجمالية وإعطاء العمارة لغة
تعبيرية وثقافية.

مدلول الزخرفة على ضوء السيموطيقا:
تعني التزيين والتحس����ين وأهم عناصرها الخط ،الرسوم الهندسية ،والرسوم النباتية؛
وأصولها عميقة الجذور ،وتتصل بالحضارات اإلسالمية العريقة.
وظائفها:
تساعد على تحديد الطرز المعمارية ،وتلعب دورا مهما في إبراز الهوية على واجهات
المعالم المعمارية كما تعبر عن أحداث وثقافة العصر من خالل مفرداتها التش����كيلية
والرمزية ،وتمثل شخصية المبدع.
عبرت الزخرفة التي قامت على رس����وم نباتية ،ورس����وم هندسية عن المعاني الروحية
ّ
التي آمن بها اإلنسان العربي.
مثل����ت الزخرفة الكتابية وحدة الفن العربي اإلس��ل�امي ،باعتبارها لدى بعض دراس����ي
الفنون اإلس��ل�امية ،من أهم الموضوعات الزخرفية في العمارة وأخيرا تتكامل الزخرفة
مع العمارة في إبراز القصد الفني.
(بهنسي)81 :1981 ،
تعريف الشمسيات
شماس����ية أو شمسية  fenêtre à claustraنافذة مشبكة من حجر أو رخام أو جبس،
مفرغة بزخارف هندسية ونباتية وكتابية ،وغالبا ما تمأل فراغاتها بزجاج ملون.
ترجع فكرة ملء الش����بابيك بألواح جبس����ية أو رخامية مفرغة في تكوينات زخرفية إلى
العصر اإلسالمي المبكر.
ولعل أولى الشماسيات ظهرت في المسجد األموي بدمشق في القرن األول الهجري.
3
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الشرفاتLes merlons :
م����ن العناص����ر المعماري����ة التي تبنى ف����ي النهايات العلو ي����ة الحربية ،ث����م انتقلت إلى
العمارة الدينية والمدنية( .الجزنائي)54 :1991 ،
ظهرت الش����رفات قبل اإلسالم ،في العمائر والساسانية والرومانية ،ووجدت في قصور
األمويين في كل من بوابة قصر الحير الشرقي وقصر الحير الغربي وقصر هشام.
•وتسمى الشرفات بالعرائس ،ألنها تشبه أشكاال آدمية تجريدية ،تتالصق أيديها وأرجلها.
•أخذت الشرفات أشكاال متعددة منها:
الش����رفات المسننة  dentèlesوالش����رفات المورقة والشرفات البسيطة( .الريحاوي:
)81-66
الزخرفة النباتية في التراث المعماري:
•من الزخارف النباتية المس����توحاة من الفن اإلس��ل�امي تعني به����ا العناصر الزخرفية
المس����تمدة من النبات ،وأوراق ،وأزهار ،وبراعم في زخرفة جدران القصور والمباني
التراثية بالطائف.
•يستعمل عفيف البهنسي تسمية بديلة للزخرفة النباتية وهي الرقش النباتي ،ويرى
أنه تأويل ألوراق النباتات ولذلك أطلق عليه التوريق ( .البهنسي)39 :2006،
•تتأل����ف ه����ذه الزخرفة من وح����دات زخرفية مكونة م����ن أفرع نباتية مح����ورة وأوراق
نباتية ذات فصين ،تتداخل وتتشاكل معا بطريقة زخرفية منسقة ،تدعو إلى اإلغراق
في التخيل والتأمل.
•تمتاز الزخارف النباتية بالتكرار والتشعب والتناظر ).حسن باشا.)100 :
•الزخرفة الكتابية :اعتمد الفنان المس����لم على الكتابة العربية كعنصر زخرفي في كل
إبداعات����ه الفنية منذ العهد األموي ،ومع تطور فن العمارة في القرن الرابع الهجري،
ساد فن الخط العربي بشكل واسع في العالم اإلسالمي.
•اس ُتعمل الخط في الزخرفة وفي كتابة المصاحف ،والنقود والمعالم األثرية وشواهد
القب����ور والتح����ف الفنية .وقد نقش على م����واد مختلفة كالحجر والرخام والخش����ب
والجبس والمعدن.
•لعب الخط أدوار متعددة :دور وظيفي تسجيل النصوص القرآنية والتاريخية؛ ودور
جمالي باعتباره عنصرا زخرفيا مكمال لجماليات العمارة.
•ولقد س����اهم الخط العربي في تأكيد هوية العمارة اإلس��ل�امية وإكسابها طابعا مميزا
يميزها عن باقي الفنون.
•تع����ددت الخطوط العربي����ة فمنها :الخط الكوف����ي ،والخط النس����خي ،والخط الثلثي،
والخط الفارسي.
(حسن باشا)100 :
أساليب استلهام التراث في تجميل العمارة الحديثة فيما يلي:
أ— نقله كما هو دون طمسه أو فقدان خصوصيته التراثية.
ب— يمكن تحوير بعض العناصر المعمارية حتى تتالءم مع طبيعة صياغة الش����كل
والمحتوى للمبنى مع االحتفاظ بالقيم الفنية التراثية.
ج— تطوير رؤية العناصر المعمارية باستخدام خامات معاصرة تؤكد جمالياتها.
د— االس����تفادة من الطراز الش����كلي للتراث المعماري بأسلوب جديد له لغة معاصرة
تحمل ثقافة ومفهوم حضاري.
لذل����ك فانه ال يجب أن يدرس التراث عاطفي����اً بل بطريقة تكنولوجية تقوم على كيفية
تفاع����ل العمارة مع البيئة الطبيعية (الش����مس ،والحرارة ،والرطوب����ة ).والبيئة الثقافية
الحضاري����ة ،م����ا ي����ؤدى إلى وجود أنم����اط معمارية متباينة حس����ب خصوصي����ة التراث
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شكل ( )7مبنى القاعة الكبرى بجامعة الطائف
قبل إضافة الرمــــــــوز السيموطيقية للتراث
العمراني بالطائف للمبني الذي أعطى لها قيمة
رمزية وتعبيرية.

والظ����روف البيئي����ة لكل منطق����ة ،وكل ذلك ي����ؤدى إلى وج����ود طابع معم����اري يحترم
خصوصية الزمان والمكان.
إن قضي����ة االس����تلهام م����ن الت����راث المعم����اري ال يجب أن ينظ����ر إليها عل����ى أنها توجه
لمدرس����ة معمارية عربية جديدة في مواجهة الم����دارس المعمارية الغربية ،بل يجب
أن ننظر إليها كإحدى دعائم ما يمكن أن نسميه “بثقافة المقاومة” ،والتي تعتبر جزءا
من أس����لوب مواجهة ظاهرة العولمة في جميع مناحي الحياة والتي تهدف إلى طمس
الهويات القومية لشعوب العالم الثالث لصالح الهيمنة الغربية.
وال يج����ب أن يفه����م البعض من هذا التوجه المعماري أنه دع����وة لالنعزال على الذات
أو دع����وة لمقاطع����ة الحضارة الغربية على ط����ول الطريق ،بل هي دعوة لالس����تفادة من
معطي����ات الفكر اإلنس����اني ف����ي مجال الفن����ون والعمارة بم����ا ال يتعارض م����ع العادات
والتقالي����د العربية أو اإلس��ل�امية ،ومن جان����ب آخر فهي دعوة ل����كل المبدعين العرب
للمش����اركة في صنع الحضارة الحديثة كما فعل األجداد في الماضي ،بدال من االكتفاء
بالتقليد واالستنساخ لكل ما هو آت من الغرب( .غالب.)234 :
الجانب التطبيقي للبحث:

شكل ( )٨المبنى بعد إضافة بعض الرموز
والزخارف مـــن قصر شبرا نالحظ التأثير الجمالي
والسيموطيقي

التصميم األول:
يق����وم الباحث باالس����تفادة من التحليل الس����يموطيقي للتراث المعم����اري في الطائف
وتوظيفها في تجميل العمارة الحديثة التي ال تحمل أي لغة أو سمة وأصبحت مجردة
من أي ثقافة أو نظم معمارية تنتمي إليها.
— ويرى الباحث فكرة تجميل العمارة الحديثة بأسلوب (اإلضافة المباشرة) باستخدام
العناص����ر المعمارية والزخرفية التراثية المالئمة للش����كل المعماري الحديث دون
الهدم أو البناء من جديد ،مما يثري الشكل البنائي الحديث بالقيم الفنية ويمكن
تطبيق تجربة البحث بس����هولة على أكبر قدر ممكن من المباني في إثراء وتجميل
العم����ارة الحديث����ة بالقيم الفني����ة .ويتناول الباح����ث بعض المبان����ي الحديثة من
جامعة الطائف لتطبيق التجربة.
أضيف جزء بسيط جدا من بعض الرموز التراثية من قصر شبرا وهي جزء من الفرنتونة
مع إضافة تيجان لألعمدة ورغم ذلك نجد أن ش����كل المبني أصبح لغة معمارية تتس����م
بالقيم الجمالية.
التصميم الثاني:

شكل ( )10المبني بعد إضافة الفرنتونة مـــن
واجهة قصر جبرا القديم واألعمدة وزخارف فوق
النوافذ نالحظ التأثير الجمالي والسيموطيقي
للمبني الذي اعطي لها قيمة رمزية وتعبيرية.

شكل ( )9مبنى القاعة الكبرى بجامعة الطائف
قبل إضافة الرمـــوز التراثية
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النتائـ ــج :
االستفادة من نتائج التحليل السيموطيقي للتراث المعماري بالطائف تضيف للعمارة
الحديثة لغة معمارية تحمل قيم فنية ورمزية.
تنمي����ة ثقافة المجتم����ع من خالل الحفاظ عل����ى الموروث التراثي بص����ورة معاصرة في
العمارة الحديثة ،لتتسم بالقيم التراثية واألصالة.
تؤكد نتائج البحث على إثراء مفردات وعناصر التراث المعماري بالطائف على العديد
من الدالالت الرمزية والتعبيرية التي تحمل في طياتها ثقافة التراث وأصالته.
اس����تخالص بع����ض الرم����وز والعناصر التراثي����ة المعماري����ة لتكون أساس����ية في تجميل
واجه����ات العم����ارة الحديثة التي تبعد كل البعد ع����ن الخصوصية دون جذور أو أصول
عريقة.
التوصيات:
االهتمام بدراس����ة النظريات العلمية الحديثة وتوظيفها ف����ي تحليل التراث المعماري
لالستفادة منه في اثراء العمارة الحديثة بالقيم الثقافية والرمزية.
االس����تفادة من معطي����ات الس����يموطيقا في تحليل الت����راث الش����عبي بالطائف لتنمية
التذوق الجمالي في التصميم الداخلي.
تنش����يط ورش العم����ل الفنية لتنمية ثقاف����ة المجتمع بأهمية دور الت����راث المعماري
بالطائف في تنشيط السياحة والتأكيد على الهوية.
المـ ـ ـراجع:

أشرف سيزا قاسم :مدخل الى السيموطيقا ،دار إلياس
العصرية للطباعة1985،
الجزنائي ،جني زهرة اآلس :تحقيق عبدالوهاب بن
منصور ،المطبعة الملكية ،1991 ،ص54 .
العتيبي ،أحمد عزيز حمودة :رصد وتحليل سمات
ومالمح العمارة المحلية للمنطقة الجنوبية في المملكة
العربية السعودية ،رسالة ماجستير ،كلية الهندسة،
جامعة القاهرة 2002م
حسن باشا :موسوعة العمارة واآلثار والفنون اإلسالمية،
مج  ،1ص.100 .
رمضان أبو القاسم :حول العمارة والديكور ،مجلة
الهندسي العدد  ،34لسنة  .1996ص20 .

François- Xavier Amherdt:-11
L’Herméneutique philosophique de Paul
Ricoeur et son Importance por l’éxègese
.Biblique, les éditions de Cerf,2004
Greimas et Jacques Fontanille : Sémiotique-12
.des passions.SEUIL.PARIS.France.1991
Guy Bouchard: « Sémiologie, séman�- 13٣
tique et herméneutique selon Paul Ricoeur
»,Laval théologique et philosophique, vol.
.36, n° 3, 2004, p. 255-284

الريحاوي ،العمارة في الحضارة اإلسالمية ،ص.81-66 .
عفيف البهنسي ،العمارة اإلسالمية ،الوحدة والتنوع،
(بدون تاريخ)
عفيف البهنسي :ما بعد الحداثة والتراث في العمارة
العربية اإلسالمية ،عالم الفكر ،المجلد  ،27العدد
الثاني ،1981 ( ،ص)81 .
عفيف البهنسي :الجمالية الفنية في مفردات العمارة
اإلسالمية ،عالم الفكر ،المجلد . 34،2006
محمد مجدي الجزيري :السيموطيقا وفلسفة اللغة،
المكتبة العربية الحديثة،السنة لم يستدل.
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قضايا متويل التراث العمراني:
الإطار االستراتيجي لتعزيز حفظ
التراث وحمايته
محمد سيد سلطان
مدير عام
مؤسسة تقارب العلمية ،مصر ،أسيوط
mohamed.s.soltan@gmail.com
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 -1مقدمة البحث

في عصر ي ّتس���م بالعولم���ة واالنفتاح والحداثة ،يمث���ل التراث العمراني
األداة الرئيس���ية لنقل القيم والقواعد المشتركة والتواصل بين الماضي
والحاض���ر وتعزي���ز الهوية الوطنية للش���عوب ،ومثل هذه األداة تس���اعد
في إيجاد شعور قوي باالنتماء واالرتباط في الحياة الحضرية المعاصرة
ف���ي ظ���ل عالم آخ���ذ ف���ي التحضر بس���رعة كبيرة وتس���يطر علي���ه مبادئ
العولمة وقيمها .وينظر اآلن إلى التراث العمراني بش���كل متزايد ليس
بصفته مجرد ذكريات مهمة من الماضي تس���اعد في تش���كيل إحساسنا
بالهوي���ة والمكان ،ولكن أيض���اً بصفته من أهم العوامل االقتصادية التي
يمك���ن أن تع���زز نوعية حياتنا من خالل الجذب الس���ياحي .ولعل حفظ
األص���ول التاريخية وتنمي���ة المواقع التراثية تكتس���ب اليوم أولوية في
سياس���ات المجتمع الدولي والحكومات المحلية ،وذلك بس���بب الدور
الرئيس���ي الذي يمكن أن تضطلع به في تعزيز الس���ياحة وزيادة الفرص
االقتصادي���ة ،باإلضاف���ة إل���ى التنمية المس���تدامة على الم���دى الطويل،
وزيادة هذه الفرص تعتمد على التقاليد المحلية والموارد المجتمعية
في سياق العولمة المتزايدة لالقتصاد والثقافة .وبدأ المجتمع الدولي
باالهتم���ام بحف���ظ الت���راث العمران���ي وصيانت���ه نهاي���ة الق���رن  18حين
أصب���ح االهتمام أكثر علمية وحداث���ة ( ،)2008 ،Li Ruiوفي بداية األمر
اقتصرت المحافظة على الت���راث العمراني من حيث الحفظ والترميم،
خصوصاً بعد ظهور ميثاق البندقية  1964وميثاق واشنطن .1987

وبوج���ه عام ،حف���ظ التراث العمران���ي وحمايته في نهاية المط���اف ،يدخالن تحت
عن���وان الصالح العام الذي يقوده المجتمع ،وعل���ى هذا النحو هناك توقع قوي في
المجتمعات الحديثة أن تقدم جميع مستويات الحكومة جزءاً كبيراً من مسؤولية
الحف���اظ وضمان بقاء وديمومة األماكن ذات القيم التراثية والحفاظ عليها لألجيال
القادمة .وعموماً يسعى حفظ التراث العمراني إلى ثالثة مبادئ أساسية وهي:
األول  -تحقيق الصالح العام :ذلك أن الحفاظ على التراث العمراني يس���هم فيالمحافظة على الممتلكات الثقافية والتاريخية ،ويس���اعد في حماية المال العام
والصالح العام ويس���هم في تحس���ين نوعية الحياة ،والدعم اإلداري والتش���غيلي،
وجودة الحياة ،والشعور باالنتماء.
الثاني  -تحقيق التنمية االقتصادية :يس���هم حفظ األصول العمرانية وحمايتها،م���ن مبانٍ ومواق���ع تراثية ،ف���ي تعزيز التنمي���ة االقتصادية وتحري���ك عجلة النمو
والتقدم من خالل مجموعة من العوامل التجارية في حال استغاللها بشكل جيد
وفعال ،مثل الجذب السياحي للتراث العمراني.
الثال���ث  -تحقيق التنمية المس���تدامة :يلعب الت���راث العمراني دوراً مهماً فيتحقيق التنمية المس���تدامة داخل المجتمع ،فمن خالل تعزيز التنمية العمرانية
وحماي���ة األص���ول التاريخية واتباع أفضل طرق التخطي���ط العمراني يمكن تحقيق
التنمية المستدامة وتعزيزها.

	وهن���اك عدد م���ن المنظم���ات الثقافية الدولية الت���ي اهتمت بالت���راث العمراني،
مث���ل منظمة األم���م المتح���دة للتربي���ة والعل���وم والثقاف���ة ( ،)UNESCOوالمركز
الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية ( ،)ICCROMوالمجلس الدولي
لآلث���ار والمواقع ( ،)ICOMOSومركز الت���راث العالمي ( ،)WHCوالمجلس الدولي
للمتاح���ف ( ،)ICMOIومنظمات أخ���رى عديدة ،بذلت قص���ارى جهدها من أجل
تحقي���ق أكبر قدر من االهتم���ام للحفاظ على اآلثار القديم���ة والقيم التاريخية في
وج���ود العديد من العوامل والتحديات التي قد تس���هم ف���ي نهاية األمر في فقدان
أهم المعالم التاريخية.
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أهمية الدراسة
تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي:
•التعرف على السياسات المختلفة للحفاظ على التراث العمراني.
•المس���اعدة في تقديم لمحة تعريفية بالتموي���ل وأنواعه وطرقه من خالل تجارب
الدول الغربية.
•تناول قضايا تمويل التراث العمراني ووضع تصور لصياغة أفصل الحلول.
• وضع إطار إستراتيجي يرمي إلى حماية التراث العمراني وحفظه.
منهجية الدراسة
تع���د هذه الدراس���ة نظري���ة تحليلي���ة ،تعتمد ف���ي إنجازها على األس���لوب الوصفي
ّ
المكتب���ي التوثيق���ي م���ن أجل جم���ع البيانات من األدبيات والدراس���ات الس���ابقة
والمراجع العلمية ذات الصلة في مجال البحث لوضع إطار استراتيجي يساعد في
حفظ التراث العمراني وحمايته ،وتحقيقاً للهدف منها سوف نتناول هذه الدراسة
من خالل اإلطار النظري التالي:
أوالً -التراث العمراني :المفهوم وسياسات الحفاظ.ثانياً -تمويل التراث العمراني :بين محدودية التمويل وإيجاد بدائل مناسبة.-ثالثاً -قضايا تمويل التراث العمراني :والحاجة إلى إطار إستراتيجي.

أوال ً -التراث العمراني :المفهوم وسياسات الحفاظ
.1
نظ���راً ألهمية الت���راث العمراني على المس���توى الوطني والدولي وم���ا يحمله من قيم
ومبادئ تس���هم في تعزي���ز بعض العوام���ل الثقافية واالجتماعي���ة واالقتصادية داخل
المجتمع ،لذلك نجد مجموعة من المساعي الهادفة التي تضع حماية التراث وبقاءه
نصب أعينها ،ونتناول فيما يلي مفهوم التراث العمراني وتصنيفه ،وبعد ذلك نتناول
الحف���اظ عليه من خ�ل�ال توضيح مفه���وم الحفاظ وسياس���اته ،ونتناول أيض���اً أهميته
والتحديات التي يواجهها ،وأخيراً نتناول قوانين الحفاظ على التراث العمراني بشيء
من اإليضاح.
1 -1
مفهوم التراث العمراني
يع���رف التراث بأنه "هو ص���ورة الماضي وتاريخه الذي ط���وى الزمان صفحاته وبين
طياته أصالة الش���عوب بانتمائه���ا للمكان ومعاصرتها للزمان" (عب���د الجواد:1987 ،
ص .)160وأيضاً هو "إنتاج فترة زمنية تقع في الماضي وتفصلها عن الحاضر مس���افة
زمنية تشكلت خاللها هوة حضارية" (الورع.)1993 ،
ويع���رف التراث العمراني بأن���ه "وثيقة تاريخية وفنية وجزء من التراث السياس���ي
والروح���ي والرم���زي وه���و الحقيق���ة الثقافية واس���تمرارها وتعدد مج���االت التراث
المعماري وتنقس���م إلى المحي���ط البيئي للملكية ،والمبن���ى ،واألثاث والمنقوالت
الداخلية والخارجية" (الش���حات :2003 ،ص .)18وعرفته لجنة المعايير المحاسبية
الدولي���ة للقطاع العام بأنه "األصول ذات األهمي���ة النقابية أو البيئية أو التاريخية
وتش���مل المبان���ي والتماثي���ل التاريخية والمواق���ع الجيولوجية والمناط���ق البيئية
لحماية الطبيعة أو المخلوقات واألعمال الفنية حيث تتمتع بالخصائص األساس���ية
التالية:
•تتخطى قيمتها المضافة (من الناحية الثقافية أو التاريخية) قيمتها االقتصادية.
•يوجد عليها قيود تشريعية لتحد من حرية المالك في التصرف بها.
• ال يمكن استبدالها.
•قيمتها االقتصادية تزيد مع الزمن عكس حالتها الفيزيائية (عوامل اإلهالك) التي
تتدهور بمرور الزمن.
• يصعب تقدير عمرها االفتراضي لتغطية مئات السنين" (أنيس :2008 ،ص)28
وأيضاً عرفت المادة األولى من مسودة "ميثاق المحافظة على التراث العمراني في
ش���يده اإلنس���ان من مدن،
ال���دول العربية وتنميته" التراث العمراني بأنه" :كل ما ّ
وقرى ،وأحياء ،ومبانٍ  ،وحدائق ،ذات قيمة تاريخية أثرية ،أو معمارية ،أو عمرانية،
أو اقتصادية ،أو تاريخية ،أو علمية ،أو ثقافية ،أو وظيفية ،ويتم تحديدها وتصنيفها
وفقاً لما يلي:
المبان���ي التراثي���ة :وتش���مل المباني ذات األهمي���ة التاريخي���ة واألثرية والفنيةوالعلمي���ة واالجتماعي���ة بما فيها الزخ���ارف واألثاث الثابت المرتب���ط بها والبيئة
المرتبطة بها.
مناط���ق الت���راث العمران���ي :وتش���مل الم���دن والق���رى واألحي���اء ذات األهميةالتاريخي���ة واألثري���ة والفني���ة والعلمي���ة واالجتماعية ب���كل مكوناتها من نس���يج
عمراني وساحات عامة وطرق وأزقة وخدمات تحتية وغيرها.
مواقع التراث العمراني :وتش���مل المبان���ي المرتبطة ببيئة طبيعية متميزة علىطبيعتها أو من صنع اإلنسان".
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وهذا التعريف يحتوي على ثالثة مصطلحات أساس���ية ترتبط أرتباطاً وثيقاً بمفهوم
التراث العمراني ،فتعرف المباني التراثية بأنها "تلك المباني التي تعطينا الش���عور
باإلعج���اب وتجعلن���ا بحاج���ة إل���ى معرف���ة المزيد عن الن���اس الذين س���كنوها وعن
ثقافته���م ،وفيها قيم جمالي���ة ،ومعمارية وتاريخية وأثري���ة واقتصادية واجتماعية
وسياس���ية" ( )P1 ،1994 ،Feildenوتتس���م المبان���ي التاريخية بأنه���ا تحظى بقبول
مجتمع���ي وتفاعل إيجابي من قبل المجتمع من جهة ،وأنها تعبر عن ظاهرة ثقافية
واجتماعي���ة معب���رة عن ظواهر مادية ومعنوية أو فكرية في حقبة زمنية معينة من
جهة أخرى.
والمناط���ق التراثي���ة تعرف بأنه���ا "تلك المناطق الت���ي تميز بيئة عمراني���ة متوازية
ش���يدت ف���ي عص���ر تاريخي بحيث تش���كل تراث���اً يحفظ ج���ذور الحضارة وس���ماتها
وتعد ه���ذه البيئ���ة نتاجاً لقي���م وأعراف
وتعك���س أح���داث العص���ر ال���ذي واكبت���ه ّ
وفلس���فة تخطيطية تصل هذه العص���ور التاريخية بما قبل ،بتجانس وتكامل واضح"
(الدواخل���ي :1996 ،ص ،)3وهي أيض���اً "الحيزات الحضارية المتجانس���ة التي تزخر
بمجموعة من المفردات التراثية الواقعة تحت اسم القانون الخاص بحماية اآلثار،
فه���ي ذات مالم���ح عمرانية متجانس���ة نابعة من قيم ديناميكية وأس���تاتيكية تعبر
ع���ن خصائص المجتمع حيث نجد القيم العمراني���ة إلى جانب العادات والتقاليد"
(الدواخلي :1996 ،ص.)4
وم���ن خ�ل�ال تناول مفاهيم التراث العمراني نس���تنتج أن مفه���وم التراث العمراني
لديه العديد من القضايا األساسية التي يمكن أن نختصرها فيما يلي:
يع���د مفه���وم التراث العمران���ي مفهوماً حديثاً نس���بياً بالمقارن���ة مع أنواع
 أوالًّ :ال من المفاهيم
أخرى من التراث ،باإلضافة إلى أنه يقوم على نهج معقد يدمج ك ً
المألوفة من التراث بمفاهيم أخرى أكثر تعقيداً مثل الحفاظ والترميم والتجديد
والصيان���ة وغيره���ا ،كما أنه يرتبط ارتباط���اً وثيقاً بالبعد االقتص���ادي واالجتماعي
داخل المجتمع.
 ثاني���اً :هن���اك فهم خاط���ئ لمفهوم الت���راث العمران���ي يتمثل في قص���ر المفهومعل���ى المعابد والمباني الدينية والتاريخية والقصور والقالع والحصون واألس���وار
التاريخية والبوابات واألنواع األخ���رى للمباني التاريخية دون غيرها (،Florian
 ،)470:p ،1996وه���ذا الفه���م ف���ي كثير من األحيان ال يش���مل المناطق الس���كنية
التاريخية ومراكز المدن التاريخية التي تمثل تراثاً عمرانياً ،باإلضافة إلى ذلك ،قد
تكون هناك عناصر غير ملموسة من التراث العمراني مثل العادات والمعتقدات
التي تلعب دوراً أساسياً لتوضيح استخدام الفضاء والبيئة العمرانية.
 ثالثاً :يلعب التراث العمراني باإلضافة إلى األش���كال األخرى للتراث دوراً رئيسياًف���ي التنمية المحلية ،وه���ذا يتطلب إعادة تعريف مفهوم الت���راث العمراني من
أج���ل تقيي���م الواق���ع االقتص���ادي واالجتماعي المؤثر ف���ي أس���اليب إدارة التراث
العمراني ،كما أنه يتصل بتنفيذ مبادئ التنمية المستدامة.
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2 -1
تصنيف التراث العمراني
يصنف التراث العمراني إلى فئتين:
ت���راث مادي :وه����و الذي يتضم����ن المباني والعناص����ر المادية لألهمي����ة المعماريةوالتاريخية.
ت���راث غير م���ادي :وهو يضم القطع األثري����ة المنقولة ،والح����رف اليدوية ،والفنونالش����عبية ،والمع����ارف التقليدي����ة ،والطق����وس والش����عائر ،والتظاه����رات االحتفالية،
والفن����ون البصري����ة واألدائية ،واألدب واللغة واللهجات ،والط����ب التقليدي ،وتقاليد
الطهي وغيرها مما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتراث العمراني (.)7.P،1981،Denhez
3 -1
الحفاظ على التراث العمراني
 1-3 -1تعريف الحفاظ
يعرف الحفاظ بأنه "التدخالت المادية في المنشآت الفعلية لضمان استمرار سالمتها
الهيكلية" ( ،)1998 ،Marstonكما أنه "يهتم بحماية األبنية التاريخية أو ذات القيمة
التاريخي����ة ووقايته����ا وفق أس����اليب علمية متط����ورة ،وهو يرمي كذلك إل����ى إطالة عمر
المبن����ى التراث����ي ،ومحاربة األضرار التي تلحق بالممتلكات التراثية س����واء الطبيعية أو
البش����رية" ( .)1996 ،Stevenوهو أيضاً "عملية حماية المنش����آت والعناصر والمفردات
المعماري����ة ذات الخصائ����ص التاريخي����ة والثقافي����ة والبصري����ة المتمي����زة ،وصيانته����ا
وإصالحه����ا" (اللح����ام :1997 ،ص ،)6وهو أيضاً "اإلجراءات واألعم����ال التي تتخذ إلطالة
عمر التراث المعماري ومنع تلفه ،إذ يجب أن تتم عملية الحفاظ دون اإلضرار بالمبنى
ودون تدمير أو تزوير لقيمته التاريخية" (سعادة.)2008 ،
و ي����رى "ريج����ل" أن الحف����اظ على األعم����ال هو في حد ذات����ه حفاظ عل����ى الثقافة وعلى
الخصائ����ص الخاص����ة بالفت����رة الزمني����ة إذ ان كل فت����رة تاريخي����ة وكل ثقاف����ة بظروفه����ا
وحاجاتها يجب أن تكون لها قيمها الفنية المعبرة عن الفترة الزمنية" (.)1999 ،Jukka
وعموماً يعرف الحفاظ العمراني بأنه "صيانة األشياء والعناية بها لتؤدي وظيفتها التي
وج����دت م����ن أجلها بكفاءة عالي����ة ،ومن ثم الحف����اظ على قيمتها المادي����ة رغم انقضاء
عمره����ا االفتراضي" (فكري وصال����ح .)2006 ،وغالباً ما يصاحب أعم����ال الحفظ نوع من
أن����واع المن����ع عن اس����تخدام المبنى األثري أو إخ��ل�اؤه ،وتتعلق هذه األعم����ال باألبنية
األثرية المصنفة من الدرجة األولى (.)2000 ،Plenderleith
ونس����تنتج من التعريفات الس����ابقة ،أن مفه����وم الحفاظ على التراث العمراني يش����مل
جمي����ع عملي����ات الحفاظ التي تتم للمباني التاريخي����ة أو المناطق ذات القيمة األثرية
وعلى جميع ما تحتويه من مبان ذات أهمية أو منشآت معينة أو بيئة عمرانية مميزة
أو نسيج عمراني فريد ،ويمكن تحقيق هذا من خالل نقطتين هما:
 األول���ى :تحقي����ق عملية الحفاظ الالزمة ل����كل ما هو ذو قيمة تراثي����ة مرتبط بالمبنىاألثري باستخدام أحدث األساليب والطرق.
 الثانية :توفير الدعم المالي والتقني لتنفيذ أعمال الصيانة والحفظ الالزمة للمبانيوالمواقع األثرية.
كما أننا نستنتج أيضاً أن مفهوم الحفاظ العمراني خالل السنوات القليلة الماضية ،قد
خرج من مفهومه الضيق إلى مفهوم أوسع نطاقاً لسببين هما:
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 أوال ً :الحف����اظ كمفه����وم عب����ارة ع����ن مظل����ة يض����م م����ن خالله����ا العديد م����ن األفكاروالمصطلح����ات األخرى مثل الصون وإعادة اإلحياء وإعادة االس����تخدام واإلعادة إلى
الوضع األصلي.
 ثانياً :كما أن مصطلح الحفاظ اليوم ال يشمل الحفاظ على الموارد والمباني التقليديةفقط ،وإنما يش����مل حماية المس����توطنات البش����رية التاريخية والثقافية التي ال تزال
تبدي أو تظهر نوعية وأسلوب حياة أو ميزة ثقافية تستحق المحافظة عليها وحمايتها.
 1-3 -1سياسات الحفاظ على التراث العمراني
هناك العديد من سياس����ات الحف����اظ على التراث العمراني الت����ي جاءت بها األدبيات
المختلفة وهي تختلف من دراسة إلى أخرى ،فهناك من حدد ستة أوجه نشاط للحفاظ
على التراث العمراني وهي :الصيانة والتحسين والترميم وإعادة التأهيل وإعادة البناء
وإع����ادة التطو ي����ر ( .)1985 ،Buissinkوهناك من حدد سياس����ات الحفاظ على النحو
التال����ي :الحماية والترمي����م والحفاظ وإعادة التش����كيل والتعديل وإعادة االس����تخدام
( .)1990 ،Fitchوفيما يلي نتناول أهم هذه السياسات.
 الحماي���ة :يقتص����ر هذا النوع من السياس����ات عل����ى الحيزات التاريخي����ة أو األثرية،وأحيان����اً يتبع بالمناطق الحديثة ذات الطابع الممي����ز ،وتكون الحماية لمبانٍ معينة
أو للنس����يج العمراني أو للطابع المعماري ،وتتس����ع الحماية أحياناً لكي تشمل حماية
الهيكل االجتماعي واالقتصادي جنباً إلى جنب مع الهيكل العمراني (موس����ى ،وعبد
الغني :1991 ،ص.)34
ال أو يحتمل وقوعه وتكون
 الصيانة" :هي عملية معالجة تلف أو خلل بالمبنى وقع فع ًبالوسائل المتبعة ،وترمي إلى تحسين المظهر العام للمبنى ،وهي عمل دوري يجب
أن يتم بصفة مستمرة للحفاظ على المبنى" (السلفي والبس.)2003 ،
 الترميم" :يقصد به أي تدخل يرمي إلى إعادة الكفاءة ألحد أعمال النشاط اإلنساني،وته����دف عملية الترميم إلى إعادة المباني والمناط����ق التاريخية إلى حالتها األصلية
عند إنشائها" (اليزل :1988 ،ص  .)3وأيضاً هو "إعادة تكوين الجزء المفقود أو التالف
م����ن العنص����ر المعماري للمبن����ى ،باإلضافة إلى منع التدهور وم����ا يلزمه من عمليات
ضرورية لصيانة العنصر التاريخي" (عبد الرحمن ،2003 ،ص.)70
 إعادة التشكيل :هو "إعادة تجميع أجزاء مبنى تاريخي سواء في مكانه أو في مكانجدي����د باعتباره أث����راً قومياً ،مثل نقل معبدي أبو س����مبل والفيلة بأس����وان" (إبراهيم،
وشديد :2006 ،ص.)707
 إعادة االس���تعمال" :عملية إعادة توظي����ف المباني ذات القيمة األثرية والتاريخيةفي استعماالت جديدة تالئم التطور الحالي وفي الوقت نفسه تضمن استمرار حياة
تعد في ذاتها تعويضاً
تل����ك المباني والمحافظة عليها بصورة عملية وهذه السياس����ة ّ
مما يتم إنفاقه في الترميم والصيانة حتى تحقق عائداً اقتصادياً بشرط أال تمثل هذه
العملي����ة أي خطورة على المنش����أ األثري أو أي تعارض مع قي����م أو مبادئ المجتمع"
(مدبولي :1992 ،ص.)26
 التجديد :ليس لكلمة التجديد بصفة عامة س����واء في السياسة أو التخطيط تعريفمح����دد .ويبدو أن هذا المصطلح ق����د اعتمده السياس����يون والمخططون والمديرون
في البناء الثقافي واالجتماعي والمعماري والقطاعات الالزمة لتتناس����ب مع جدول
أعمالها المتغيرة ( .)2005 ،Keaneyويعرف التجديد بأنه "اس����تخدام التمويل العام
لدع����م مبادرة ترم����ي إلى تحقيق تحس����ن في أحوال الس����كان المحروم����ة أو األماكن"
( .)2002 ،RLAEDCوع����اد ًة م����ا تس����تخدم سياس����ة التجديد من أج����ل إضفاء مظهر
شكلي جديد يتفق مع النمط والذوق العام لوقت إجراء تلك العملية.
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ونستنتج مما سبق:
 أوال ً :أن سياس����ات الحفاظ على التراث العمراني من صيانة وترميم وتكييف وإعادةاس����تخدام وإعادة تش����كيل وإحياء وتجديد تس����مح للتراث العمراني بتحقيق فوائد
جمالية وبيئية واقتصادية.
 ثانياً :تتيح السياس����ات المختلف����ة الفرص أمام القائمين عل����ى عمليات الحفاظ فياختيار األسلوب المناسب والتعامل مع التحدي اإلبداعي في إيجاد السبل المناسبة
لتلبي����ة المتطلبات العمرانية للموقع األثري بحيث تك����ون آمنة ودائمة ومفيدة من
جهة ،واإلبقاء على طابعها التاريخي من جهة أخرى.
 ثالث���اً :اإلدارة الس����ليمة للتراث العمراني من خالل السياس����ات المختلفة للمحافظة����د أم����راً ضرورياً كجزء م����ن الجه����ود العالمية الرامي����ة إلى تحقي����ق التنمية
علي����ه تع ّ
المستدامة.
 رابعاً :تس����اعد سياس����ات الحفاظ على بق����اء المبنى األثري بم����ا يحمله من مميزاتعمرانية وتاريخية.
4 -1
أهمية الحفاظ على التراث العمراني
أصب����ح العال����م الي����وم أكثر وعي����اً بأهمية الحف����اظ على الت����راث التاريخي لإلنس����انية،
فاألماكن التاريخية والتراثية تزيد من الروابط الثقافية والمادية بين حاضرنا وماضينا،
كما أنها تس����اعدنا على نطاق واسع في فهم حياة المجتمعات السابقة ،وتعكس شعور
المجتم����ع المحل����ي بالهو ي����ة الثقافية .وظهرت أهمي����ة الحفاظ على الت����راث العمراني
على الس����احة الدولية بعد انتهاء الحرب العالمية األولى وما خلفته من دمار وتخريب
للمباني التاريخية وللمواقع األثرية مما استدعى تدخل المجتمع الدولي لوقف تدمير
مواق����ع التراث العمراني العالمي ،فعقد في عام 1931م مؤتمر دولي في اليونان اخ ُتتم
بتوصي����ات عرف����ت بميثاق أثين����ا ،وهو بمثاب����ة أول ميثاق عالمي يحظ����ى بقبول دولي
وإجماع على مبادئ دولية للحفاظ .وبعد الحرب العالمية الثانية أيضاً سعى المجتمع
الدول����ي ف����ي تقنين عمليات الحفاظ عل����ى التراث العمراني ،فعق����دت في عام 1964م
معاه����دة فنيس����يا (البندقية) للمبان����ي التاريخية ،وف����ي عام 1979م وضع����ت اتفاقية
ب����ورا للحفاظ على األماك����ن ذات األهمية الثقافية ،وفي ع����ام 1987م وضعت معاهدة
واش����نطن .واآلن يمثل التراث العمراني أهمي����ة كبرى للمجتمعات المحلية بما يحمله
م����ن قيم وطني����ة ،وللمجتمع الدولي بما يحمله من قيم إنس����انية متعددة ،ويمكننا أن
نتن����اول أهمي����ة الحفاظ على التراث العمراني من خالل تناول����ه مصدراً للدخل القومي
وأساساً للتنمية المحلية والمحافظة على الهوية الثقافية والتنمية االقتصادية:
 كمورد للدخل القومي :تمثل المباني التراثية والمناطق التاريخية مصدراً رئيس����ياًم����ن مصادر الدخ����ل القومي ومص����دراً للجذب الس����ياحي ،فه����ي إرث تراثي يحتفظ
المدنية
بالعديد من الشواهد العمرانية واالجتماعية والتاريخية التي تعكس مسيرة
ّ
عل����ى مر التاريخ (أبو غزالة :2012 ،ص ،)8وتعزز الس����ياحة الثقافية .وهي من أس����رع
القطاعات نمواً في س����وق الس����ياحة الدولي����ة ومحرك قوي للتنمي����ة االقتصادية مما
يسهم في تعزيز الدخل القومي.
 كأس���اس لتنمي���ة المجتمع المحلي :تس����تخدم الي����وم عدد من ال����دول األوروبيةالت����راث الثقاف����ي بوج����ه عام ضم����ن اس����تراتيجية لتحس����ين فرصهم في المس����تقبل
( .)3.P ،2005 ،Belindaفواحد من التحديات الرئيس����ية للتنمية الحضرية العالمية
ه����و الحفاظ عل����ى التراث العمران����ي من هياكل ومواق����ع أثرية ت����روج لهوية الماضي
واستمرارية المكان.
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 كأس���اس للمحافظ���ة عل���ى الثقافة المحلي���ة والهو ي���ة العمرانية :يس����اعد التراثالعمران����ي في تعزيز البعد الثقاف����ي داخل المجتمع من خالل تولي����د فخر بالحضارة
السابقة واعتزاز بالقيم الماضية وتعزيز الشعور باالنتماء والهوية ،كما أنه يسهم في
قدرة المجتمع على التأمل الذاتي (.)4.P ،2005 ،Belinda
 كأس���اس للتنمية االقتصادية المس���تدامة :تس����هم األص����ول التراثية ف����ي التنميةاالقتصادي����ة المس����تدامة واالزده����ار والتق����دم االقتصادي م����ن خالل توفي����ر أماكن
للج����ذب الس����ياحي في المراك����ز الحضرية والمناط����ق اإلقليمية ،وجذب االس����تثمار
وخل����ق المزيد من فرص العمل وتوفي����ر منافع بيئية من خالل تقليل مخلفات الهدم
وانخفاض الموارد الالزمة للهدم وإعادة البناء.
باإلضاف����ة إلى هذه المميزات المتعددة التي تس����اعد على تعزي����ز اتجاه المجتمع نحو
االهتم����ام بالمحافظة على الت����راث العمراني ،هناك إيضاً بع����ض العوامل الدولية التي
س����اعدت في زيادة االهتمام بالمحافظة على التراث العمراني على المس����توى الوطني
واإلقليمي والدولي ،أذكر منها:
 زي���ادة التضامن الدول���ي لحماية الممتلكات :تبلورت فك����رة التضامن الدولي منأجل حماية الممتلكات الثقافية بعد الحرب العالمية الثانية ،خصوصاً بعدما تعرض
العديد من الممتلكات الثقافية والتاريخية في بعض الدول للخراب والتدمير بسبب
وي��ل�ات الح����روب ،وباإلضافة إلى الحروب هن����اك أيضاً حافز مه����م لصياغة التضامن
الدول����ي لحماية الممتلكات العالمية وهو الك����وراث الطبيعية مثل الفيضانات التي
غم����رت المعابد واآلثار في بعض الدول .ومثال على ذلك حماية معبدي أبو س����مبل
والفيل����ة في مصر ،التي كانت بداية التضامن الدول����ي لحماية الممتلكات الثقافية،
والت����ي دعت من خالله����ا الحكومة المصرية المجتمع الدولي إلى تمويل بناء الس����د
العالي لتجنب الفيضانات التي غمرت اآلثار الفرعونية في أسوان .وبالفعل في عام
1959م أطلقت اليونسكو الحمالت الدولية لحماية معبد أبو سمبل والفيلة وجمعت
يبين
أكث����ر م����ن  80مليون دوالر نصفها ت����م التبرع بها من قبل نح����و  50دولة ،وهذا ّ
أهمية الدول في "المس����ؤولية المشتركة في الحفاظ على المواقع الثقافية المتميزة"
( ،)835.P ،1996 ،Kuper et alونجح المجتمع الدولي في تمويل الحكومة المصرية
لبناء السد العالي من أجل حماية التراث العمراني.
 االتج���اه االجتماع���ي واالقتص���ادي المتزاي���د للتراث :اكتس����ب الت����راث العمرانيأهمي����ه خاصة ف����ي الفترة المعاصرة ،والش����اهد الرئيس����ي هو األع����داد المتزايدة من
مواق����ع التراث المس����جلة لدى العديد من ال����دول ،وأصبح التراث س����لعة اقتصادية
مهمة تساعد في ازدهار االقتصاد الوطني.
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5 -1
تحديات التراث العمراني
هناك العديد من العوامل التي أدت إلى تدهور مناطق التراث العمراني ،منها (عواد،
 :2007ص )133عوامل طبيعية ،وبش����رية ،واجتماعية ،واقتصادية ،وثقافية ،وعمرانية،
وإدراية .سوف نتناول بشكل مختصر فيما يلي أهم هذه العوامل ،ومن ثم نتناول أهم
تح ٍ
تغي����ر المناخ للتراث
����د للت����راث العمراني في القرن الواحد والعش����رين وهو تحدي ّ
العمراني ،كما أن هذا التحدي يمكن إدراجه تحت جميع العوامل السابق ذكرها.
 العوام���ل الطبيعية :هي العوام����ل الناتجة من خصائص البيئ����ة الطبيعية المتمثلةفي اإلش����عاع الشمسي (شاهين ،)1975 ،والمناخ من حرارة ورياح وأمطار ،والكوارث
الطبيعي����ة منه����ا الفيضان����ات وال����زالزل والبراكي����ن والب����رق والرع����د ،والمش����كالت
البيولوجي����ة ومنها الحيوان����ات الضارة والطيور والحش����رات والنبات����ات والفطريات
والبكتريا (الشريف :2008 ،ص.)9
جرت
 األس���باب البش���رية :يمثل اعتداء البشر على المباني التاريخية قضية مزمنة ّ����رت على التاريخ الحضاري خس����ائر جس����يمة
عل����ى ه����ذه المباني أف����دح النتائج وج ّ
(عب����اس :2006 ،ص ،)67مث����ل الحرائ����ق( ،مث����ال حريق المس����جد األموي ف����ي أواخر
العهد العثماني ،وحريق المس����جد األقصى بالقدس الذي تس����بب في وقوع السقف
والمنبر الحلبي) (سعد :1984 ،ص ،)101وأعمال الهدم والتخريب والسرقة ،والترميم
الخاطئ ،والحروب ،وقله الوعي.
 العوام���ل االجتماعي���ة :منها غياب الوعي الثقافي واالجتماعي لدى س����كان مناطقالتراث العمراني بأهمية القيمة التاريخية والتراثية والجمالية لتلك المناطق .وأيضاً
غياب اإلحساس باالنتماء ،وأيضاً النمو السكاني المتزايد ،والتحول االجتماعي.
 العوام���ل االقتصادية :منها إهمال الصيانة الدورية الالزمة لحفظ المباني التراثية،وه����دم المباني التراثية نتيج����ة القيمة العقارية المرتفعة ف����ي تلك المناطق ،وتحول
القاعدة االقتصادية للمدن في عصر العولمة ،وغزو المستعمرات التجارية للمناطق
السكنية ،وعدم توفير الدعم والتمويل الالزم للقيام بعمليات الحفظ.
 1-5 -1تهديد تغير المناخ للتراث العمراني
تغير المناخ "يعني أي تغير في المناخ الزمني الذي يمكن أن يكون نتيجة للعوامل
الطبيعية والنش���اط البش���ري على ٍ
حد س���واء" ( .)2008 ،Barrكما أن هذا المصطلح
ف���ي كثير م���ن األحيان يش���ير إلى ظاه���رة االحتباس الح���راري للمن���اخ ،التي تعني
مظاهر اختالف طبيعي ناتجة بطريقة مباش���رة أو غير مباش���رة من النشاط البشري
( .)1992 United Nationsويش���كل تغير المناخ تهدي���داً خطيراً لكثير من مواقع
الت���راث ،من خ�ل�ال مجموعة من التهدي���دات المناخية التي تش���مل الفيضانات،
وزيادة الظواهر الجوية المتطرفة ،والتصحر ،وتدهور التربة المتجمدة ،واضمحالل
المناظ���ر الطبيعية الثقافي���ة .وأثبتت التجارب العلمية ب���أن حماية مواقع التراث
العمراني هي مسألة في غاية الصعوبة نظراً ألنها متنوعة جداً.
وهناك أدلة متزايدة على أن تغير المناخ يطرح تحديات فريدة من نوعها للمناطق
الحضري���ة وس���كانها الذين تتزايد أعداده���م يوماً بعد يوم ،باإلضاف���ة إلى المخاطر
المادي���ة الت���ي يفرضها تغير المن���اخ .ويمكن أن تتعرض خصائ���ص التراث الثقافي
العالم���ي بوج���ه ع���ام ،والت���راث العمراني بوج���ه خاص ،إل���ى اآلثار الس���لبية لتغير
الظروف المناخية على النحو التالي (:)p14 .2010 ،Augustin et.al
•ذوب���ان األنه���ار الجليدية في جميع أنح���اء العالم ،ومنها بع���ض المواقع الجبلية
المدرج���ة بقائمة التراث العالمي بس���بب جمالها االس���تثنائي ،ويمكن أن تتغير
بشكل كبير.
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•تغي���ر ح���رارة س���طح البحر وزي���ادة مس���توى ثاني أكس���يد الكربون الم���ذاب في
المحيطات ،جعل من ش���روط الحفاظ على الشعاب المرجانية أصعب ،مما يؤدي
إلى موت الشعب المرجانية على نطاق واسع.
•ي���ؤدي تغير المناخ إلى أجبار بعض النبات���ات والحيوانات على الهجرة ألنها غير
قادرة على التكيف مع بيئتهم المتغيرة ،األمر الذي يش���كل مشكلة للحفاظ على
التنوع البيولوجي لمواقع التراث العالمي.
•يمك���ن أن تفق���د األدلة األثرية المدفون���ة في باطن األرض بس���رعة في حال عدم
س�ل�امة طبقة التربة بس���بب زي���ادة الفيضان���ات ،والتغيرات في هط���ل األمطار،
وذوبان الجليد.
•وج���ود العديد م���ن مواقع الت���راث الثقافي ف���ي األراضي الس���احلية المنخفضة،
وزيادة مستوى سطح البحر وتآكل السواحل يمكن أن تهدد الحفاظ عليها.
ويمكن لزي���ادة خطر التهديدات المناخية أن تؤدي إلى فقدان األصول التاريخية،
وإذا كان الت���راث العمران���ي هو انعكاس���اً لحياة الماضى ،وامت���داداً لجهود الحاضر
م���ن أجل بقائه لألجي���ال القادمة" ( ،)2005 ،Cassarلذل���ك يجب على المجتمعات
والحكومات:
•حماي���ة الت���راث العمران���ي من خ�ل�ال اعتماده على ق���درة األف���راد والمجتمعات
المحلية المتضررة الس���تعادة التوازن في حياتهم بع���د وقوع الكوارث الطبيعية
من خالل الجهود المبذولة الستعادة العناصر التراثية وتعزيزها وحمايتها.
•يجب أيض���اً المحافظة عل���ى المواقع التاريخي���ة من خالل تطوير اس���تراتيجيات
جدي���دة للتكيف واالس���تجابة لتهديدات تغير المناخ ،وأيض���اً يجب إقناع الرأي
الع���ام العالمي بضرورة التحرك لوقف ارتفاع درجة حرارة األرض من خالل زيادة
الوع���ي للتهديد الذي تتعرض له اآلثار الثمينة واألماكن التاريخية،Michelle( .
.)P66 ،2008
6-1
قوانين الحفاظ على التراث العمراني
يعد إصدار التش���ريعات والقوانين الخاصة بحماية الت���راث العمراني بمثابة نقطة
ّ
البداي���ة الت���ي تكفل حماية الممتلكات الثقافية والتاريخية س���واء على المس���توى
المحل���ي أو الدول���ي .ونتناول فيما يلي قوانين الحفاظ عل���ى األصوال العمرانية من
خالل تناول المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
 1-6 -1المواثيق الدولية
صي���غ العديد من المواثي���ق والمعاهدات الدولية لحماية الت���راث العمراني ،وهي
تعبر ،وخصوصاً على المس���توى الدولي ،عن محاولة لتوضيح المبادئ التي ش���أنها
ّ
أن ُت َّت َخ���ذ من خاللها قرارات صائبة حول كيفية حماية القيمة الثقافية والتاريخية
للتراث العمراني وكيفية معالجتها .وتتميز هذه المبادئ بميزتين أساسيتين هما:
•األولى ،بأنها عبارة عن مجموعة واس���عة من القي���م واألولويات المتعلقة بالحياة
االجتماعية والثقافية واالقتصادية المرتبطة بحماية التراث العمراني.
•والثاني���ة ،أن هذه المعاهدات جاءت في مجملها تتطلب التدخل الالزم لحماية
الطابع العمراني والتاريخي والجمالي وسالمة الممتلكات الثقافية على المستوى
المحلي والدولي.
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ويمكن فيما يلي أن أضع تصوراً لتدرج المجتمع الدولي في إقرار المواثيق الخاصة
بحفظ التراث وحمايته من خالل أربع مراحل أساسية ،هي:
1-1-6-1مرحلة حماية المباني التراثية
اهتم المجتمع الدولي في بداية األمر وخصوصاً بعد انتهاء الحرب العالمية األولى
بوضع األس���س المبدئية لحماية المبنى األثري وتعزي���ز الحفاظ عليه ،فجاء ميثاق
أثينا عام  ،1931وجاءت معاهدة حماية التراث الحضاري في حالة الحرب في عام .1945
ميث���اق أثين���ا  :1931ص���در ميث���اق أثينا ضمن توصي���ات المؤتم���ر الدولي األولالتح���اد المعماريين ومرمم���ي المباني األثرية ،وركز الميث���اق على ضرورة القيام
بدراس���ات تحليلية معمقة ودقيقة قبل تنفيذ إجراءات الصيانة للمباني واآلثار،
وض���رورة التعاون وتبادل الخبرات بين الدول على صعي���د حماية التراث األثري
وعبر
والمعم���اري ،وزي���ادة التوعي���ة الجماهيرية بأهمي���ة الحفاظ على الت���راثّ .
مجم���ل الميثاق عن البداية الحقيقية لتطوير فكر الحفاظ لدى المجتمع الدولي
من خالل االهتمام بحماية المباني والمناطق األثرية.
معاه���دة حماية التراث الحضاري  :1945جاءت هذه المعاهدة لحماية التراثالحض���اري في الدول المختلفة في حالة العدوان أو الحرب والصادرة عن منظمة
اليونسكو ومن أهم توصياتها قيام األمم المتحدة بحماية المباني التراثية للدول
المختلف���ة ف���ي حال الحرب ،وبض���رورة إصدار القرارات الالزم���ة لذلك من إمكان
استخدام القوة العسكرية إللزام الجهات المختلفة بالمعاهدة إذا لزم األمر.
 2-1-6-1مرحلة تنظيم التعامل مع التراث:
ج���اءت المعاهدات والمواثي���ق الدولية بعد ميثاق أثينا ومعاه���دة حماية التراث
لتنظم كيفية التعامل مع التراث العمراني فجاء ميثاق فينيسيا .1964
عرف ميثاق فينيسيا الحفاظ على األثر بأنه "يعني ضمناً
ميثاق فينيسيا ّ :1964اإلبق���اء عل���ى المحيط ،وه���ذا يعني أال ُيس���مح ببناء جديد أو ه���دم أو أي تعديل
وعرف الميث���اق الترميم بأنه "يرمي
ش���أنه تعديل العالق���ات بين الكتل وألوانها"ّ .
إلى حفظ القيم الجمالية والتاريخية لألثر وإظهارها ،ويعتمد على احترام المواد
القديمة األصلية والوثائق األصلية".
 3-1-6-1مرحلة شمول المواقع التراثية
تقرر االتجاه الدولي نحو شمول المواقع التاريخية والتراثية ال اآلثار كمبانٍ منفصلة،
وض���رورة االهتمام بها وبالمناطق المفتوحة الت���ي تحتوي على مواقع أثرية ومواقع
الحفريات التي تمثل مس���تقرات إنس���انية ،وجاء ذلك في توصيات بودابست عام
 1972ونيروبي  ،1976وحلقة نقاش البرازيل .1987
عرفت التوصيات إع���ادة اإلحياء للمعالم التاريخية
توصيات بودابس���ت ّ :1972أو مجموعات المباني بأنها "إعادة اس���تعمالها وإضافة أوجه استعمال جديدة ،ال
تؤثر داخلياً أو خارجياً في هيكلها أو خصائصها".
عرفت حماية المناطق التاريخية بأنها "التجديد والوقاية
توصيات نيروبي ّ :1976والترمي���م والصيان���ة وإعادة اإلحي���اء للمناط���ق التاريخية أو التقليدي���ة وبيئاتها
وبذلك تتضمن الحماية كل طرق التدخل الممكنة في المناطق التاريخية".
عرفت اإلبقاء على المواقع التاريخية بأنها "صيانتها
حلقة نقاش البرازيل ّ :1987وتحسينها للتعبير عن الماضي وتقوية الشعور بالمواطنة".
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 4-1-6-1مرحلة المستقرات العمرانية الصغيرة
امتد بعد ذلك االهتمام الدولي إلى االهتمام بالتراث العمراني ليشمل المستقرات
العمراني���ة الصغي���رة والمدن وج���اءت في توصيات تلكس���كاال ع���ام  1982وميثاق
واشنطن .1987
عرف���ت الحف���اظ على المس���تقرات الصغي���رة بأنها
توصي���ات تلكس���كاال ّ :1982"إج���راءات يت���م تطويره���ا بعناية بحي���ث ال تكون هن���اك خطورة هدم أو تش���وية
ألس���باب سياس���ية ذات مصلح���ة خاصة ،وأن يك���ون هناك احت���رام ألعراف هذه
األماكن موضع االهتمام".
ميثاق واشنطن  :1987يتعلق هذا الميثاق بحماية المناطق الحضرية التاريخيةالكبيرة والصغيرة ،بما في ذلك المدن والبلدات والمراكز التاريخية.
 5-1-6-1مرحلة الحفاظ والترميم
ج���اءت المواثيق الدولية فيما بعد لتقر بأهمية الحفاظ والترميم والصيانة بالطرق
واألس���اليب الواجب إتباعها ،ومن أهم مواثيق المرحلة مثياق أبلتون  ،1983وثيقة
نيوزيالند  ،1983ووثيقة نارا لألصالة .1994
ميثاق أبلتون  :1983حدد ميثاق أبلتون مستويات التدخل لإلبقاء على التراثالعمراني ومنها اإلبقاء على الش���كل والمواد الموج���ودة ووحدة المكان والترميم
ع���رف األعمال الالزمة
وإع���ادة التأهي���ل وإعادة البناء وإع���ادة التطوير ،كما أنه ّ
للحفاظ ،من صيانة وتثبيت واإلزالة واإلضافة.
متدرجة من
عرفت عملية الحفاظ بأنها تش���مل درجات
ّ
وثيقة نيوزيالند ّ :1992التدخل تبدأ بعدم التدخل ،ثم الصيانة ،واإلصالح ،والترميم ،وإعادة البناء.
وثيقة نارا لألصال���ة  :1994عرفت الحفاظ بأنه "كل المجهودات المصممة لفهمالتراث الثقافي ومعرفه تاريخه ،وتؤكد حماية مواده وأصوليتها وإظهاره وترميمه
وإثراءه".
 2-6-1القوانين الوطنية
تعد الدولة مس���ؤولة مسؤولية مباش���رة عن حماية التراث العمراني والحفاظ عليه،
ّ
وعموماً ،تس���عى جميع الدول إلى وضع القوانين والتشريعات والسياسات الرامية
إل���ى حماي���ة التراث العمراني ،وعلى المس���توى الدولي وخالل الس���نوات الماضية
اتخذت الحكومات في جميع الدول مجموعة من الخطوات المهمة نحو المحافظة
عل���ى التراث العمراني من خالل اعتماد أحكام تش���ريعية ش���املة ومنهجية وإقرار
قوانين خاصة بحماية التراث العمراني وتنميته.

ثانياً -تمويل التراث العمراني :بين محدودية التمويل
.2
وإيجاد بدائل مناسبة
نظراً إلى الحاجة الملحة لحفظ التراث العمراني وإدارته ،فقد حظي موضوع تمويل
التراث باهتمام واس���ع النطاق لدى ص ّناع القرار على مختلف المستويات ،بما في
ذلك المنظمات الدولية والسلطات الوطنية والمحلية ،والمنظمات غير الحكومية،
ومجموعة واس���عة من القطاع الخاص ،والعديد م���ن الجهات العامة المانحة .وقد
نوق���ش مفهوم الحفظ ومتطلبات���ه والطبيعة المتطورة له ،وكذل���ك صالته بالتنمية
الحضرية والقطاع الس���ياحي والصناعات اإلبداعية في العديد من المجاالت .وأياً
كان التركي���ز ف���ي المهام المحددة واألولويات قيد المناقش���ة ،فالت���راث العمراني
يتطل���ب توفير تمويل ٍ
كاف إلدارة المباني والمواقع التراثية وصيانتها ،وهذا يحتاج
إل���ى مناقش���ة لقضايا التمويل ومعالجته���ا ،ووضع نهج مبتك���ر لتحديات التمويل،
فالحاجة إلى االس���تثمار في الحفاظ على قيمة األص���ول التراثية يعوقها العديد من
التحديات منها:
•ع���دد المباني والمواقع التراثي���ة التي تحتاج إلى صيانة وحماية وترميم في تزايد
مستمر ،األمر الذي يتطلب زيادة مشاريع وحجم التمويل في المستقبل.
•التكلفة العالية ألعمال الصيانة والترميم والتجديد مع زيادة عدد المباني التراثية.
•عج���ز التمويل والقيود على الموارد العامة وه���ي قضية حرجة دولياً ،وهذا يدعو
بإلحاح إلى إيجاد أش���كال جديدة للتمويل من أج���ل إدارة متطلبات التمويل في
المستقبل ،وخلق الوسائل الضرورية لتحقيق االستقرار في قيمة المباني التراثية
لتحقيق تحس���ينات التمويل وتخفيض التكلف���ة لضمان توفير التمويل الالزم في
المستقبل.
وهن���اك العديد من الفوائد المرتبطة باالس���تثمار في الت���راث العمراني ،إذ أجريت
بعض الدراسات للتعرف على فوائد االستثمار في التراث العمراني ،ومن أهم هذه
الدراسات ،دراس���ة أجراها المجلس الدولي لآلثار والمواقع ( )ICOMOSوكشفت
ع���ن فوائد مباش���رة وفوائد غير مباش���رة يمكن الحص���ول عليها من االس���تثمار في
التراث ،وتش���مل الفوائد المباش���رة الحف���ظ والترميم وإع���ادة التأهيل للممتلكات
التراثية والحفاظ عليها على المدى الطويل .أما الفوئد غير المباشرة فهي أوسع من
ذلك بكثير ،وتش���مل توفير أماكن للعيش والعمل ،وعائدات الضرائب المكتس���بة،
ودعم الحرف التقليدية والعمالة المهنية ،وعائدات الضرائب المكتسبة من خالل
األش���خاص الذي���ن يعملون في أعم���ال الحفظ ،والس���ياحة والعمال���ة المرتبطة بها،
والدخل واإليرادات الضريبية ،وتحس���ين المرافق ،وتحسين البيئة لصالح المجتمع
ككل ( .)2006 ،Drivasوفيما يلي نتناول تعريف تمويل التراث العمراني وأشكاله،
وأولويات التمويل ومفه���وم القيمة التراثية ،وبعد ذلك نتناول محدودية التمويل
الحكومي ،ومن ثم نبحث في البدائل المناسبة والجديدة للتمويل.
1-2
تعريف تمويل التراث
إن النظ���رة التقليدي���ة والمبدئي���ة للتموي���ل تتمث���ل ف���ي الحص���ول عل���ى "األموال
واس���تخدامها لتش���غيل أو تطوير المش���اريع ،وهي تتركز أساس���اً على تحديد أفضل
مصدر للحصول على أموال من عدة مصادر متاحة" (عاش���ور ،وحاج :2006 ،ص،)9
والي���وم ،في االقتص���اد الحديث ،أصب���ح التمويل أح���د أهم المقومات األساس���ية
لتطوير القوى المنتجة وتوسيعها وتدعيم رأس المال ،وهو يساعد في:
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•تعبئة الموارد الحقيقية القائمة (عاشور ،وحاج :2006 ،ص.)9
•اإلمداد باألموال الالزمة في أوقات الحاجة إليها.
•توفير المبالغ النقدية الالزمة لدفع وتطوير مشروع خاص أو عام.
ويعرف التمويل بأنه "تطبيق مجموعة أس���اليب يس���تخدمها األفراد أو المؤسسات
إلدارة أمواله���م ،وعلى وجه الدق���ة إدارة الفرق بين مداخلهم ومصاريفهم باإلضافة
إلى المخاطر المتعلقة باستثماراتهم" (عبد الفتاح ،2012 ،ص ،)41ويتمثل التمويل
في "كافة األعمال التنفيذية التي يترتب عليها الحصول على النقدية واس���تثمارها
في عمليات مختلفة تس���اعد في تعظي���م القيمة النقدية المتوق���ع الحصول عليها
ال ف���ي ضوء النقدي���ة المتاحة حالياً لالس���تثمار والعائ���د المتوقع الحصول
مس���تقب ً
تحقيقه منه ،والمخاطر المحيطة ،واتجاهات السوق المالية" (قاسم :2005 ،ص.)2
وبوجه عام هناك ثالث قضايا رئيس���ية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتكوين مصطلح تمويل
الت���راث العمران���ي وتهيئت���ه ،األولى وه���ي رد الفع���ل الدولي ضد اآلث���ار والعوامل
الس���لبية وتأثيره���ا في التراث العمران���ي ،والثانية وهي الحاجة إل���ى حماية التراث
وحفظ���ه وبقائ���ه لألجيال القادمة ،والثالثة وهي نتيج���ة لتزايد فهم مبادئ الحفاظ
على التراث العمراني وقبولها.
2-2
أشكال تمويل التراث
للتمويل أشكال متعددة منها:
 1-2-2التمويل المباشر وغير المباشر:
التموي���ل المباش���ر :يعبر التمويل المباش���ر ع���ن "العالقة المباش���رة بين المقرض
والمقترض والمستثمر دون تدخل أي وسيط مالي مصرفي أو غير مصرفي" (عاشور،
وح���اج :2006 ،ص )11وه���ذا الن���وع م���ن التموي���ل يتخذ ص���وراً متع���ددة ويختلف
باختالف المقترضين.
التموي���ل غير المباش���ر :يعبر هذا الن���وع عن كل طرق التمويل غير المباش���رةوأس���اليبها المتمثلة في األس���واق المالية والبنوك وجميع المصادر المالية التي
فيها وسطاء ماليون.
 2-2-2التمويل المحلي والتمويل الدولي:
التمويل المحلي :يعرف "بأنه كل الموارد المالية المتاحة التي يمكن توفيرها من
مص���ادر مختلفة لتمويل التنمية المحلي���ة بالصورة التي تحقق أكبر معدالت لتلك
التنمية عبر الزمن ،وتعظم استقاللية المحليات عن الحكومة المركزية في تحقيق
التنمية المحلية المنشودة" (عبد الحميد :2001 ،ص .)22ويعتمد مثل هذا النوع
من التمويل على المؤسسات المالية واألسواق المالية المحلية وهو يضم المصادر
المباشرة وغير المباشرة.
التمويل الدولي :يعتمد هذا النوع على األسواق المالية الدولية مثل البورصاتوالهيئ���ات المالي���ة الدولي���ة أو اإلقليمي���ة مثل صن���دوق النقد الدول���ي والبنك
العالمي لإلنشاء والتعمير.
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 3-2-2تمويل مادي وتمويل معنوي:
التموي���ل الم���ادي :هو تموي���ل المناطق والمبان���ي التراثية بالمعون���ات والمنحوالقروض الطويلة والقصيرة األجل.
التموي���ل المعن���وي :ويتمث���ل ف���ي تقدي���م الدع���م الفن���ي والخب���رات التقنيةتق���دم بصفة خاصة
والتكنولوجي���ة ،مث���ل الوكالة األلماني���ة للتعاون الفني التي ّ
المعونة الفنية لمشروعات التنمية العمرانية.
3-2
أولويات التمويل ومفهوم القيمة التراثية
اله���دف من تحديد القيمة التراثي���ة للمناطق والمباني التراثية هو تحديد األولوية
واتجاه���ات أس���لوب التعام���ل معها لإلس���هام ف���ي تحدي���د أفضل طريق���ة لتأهيل
المنطق���ة .والقيمة هي عبارة عن "تص���ورات ومفاهيم ديناميكية صريحة أو خفية
تميز الفرد والجماعة وتحدد ما هو مرغوب فيه اجتماعياً وثقافياً" (حس���ن،)1997 ،
والقيم���ة إما أن تكون ذاتية أي ما يدركه العقل وهي حقائق ثابتة في الوجود مثل
قيم���ة الليل والنهار والهواء (حواس ،)2002 ،وإم���ا أن تكون موضوعية وهي عندما
يك���ون الش���يء من صنع اإلنس���ان مثل المنش���آت المعمارية والعمراني���ة .وتتنوع
قيم���ة التراث العمران���ي من قيمة معماري���ة أو تاريخية أو جمالي���ة أو وظيفية ،أو
اجتماعية أو اقتصادية أو عمرانية .ويكون تحديد قيمة المناطق والمباني التراثية
ال يكون الحكم على المناطق
من خالل عدة شواهد ومظاهر تظهر جانباً معيناً ،فمث ً
بأنه���ا ذات طابع تاريخي وتمييزها عن المناط���ق الحديثة ،من خالل مجموعة من
الش���واهد والمظاهر التي تظهر مدى قدمها ،فتكتس���ب ه���ذه المواقع أو المناطق
تعد بمثاب���ة األجزاء من األراضي
قيمته���ا عبر التقدم في وح���دة الزمن وهي بذلك ّ
يس���وغ حمايتها (غنيم:
ما
األس���طورية
التي يكون ألهميتها التاريخية أو األدبية أو
ّ
 :1992ص.)5
4-2
محدودية التمويل الحكومي
تلت���زم الحكوم���ات وتتعهد م���ن أجل حماي���ة الت���راث العمراني وحفظ���ه ،بتقديم
التمويل الالزم إلدارة عمليات الصيانة والترميم والحفاظ على التراث العمراني من
ويعد التمويل أحد أهم ركائز تطبيق وتنفيذ أي اس���تراتيجية
مب���انٍ ومواقع أثرية،
ّ
ويعد مس���توى تمويل الحفاظ على الت���راث العمراني
والحماية،
أو خط���ة للصيان���ة
ّ
على المس���تويين الدولي والوطني ال ين���ال األولوية الواجبة على الرغم من أهميته
الثقافي���ة واالجتماعية واالقتصادية لإلنس���انية ،كما أن هن���اك العديد من العوائق
أمام التمويل الحكومي منها:
•التمويل الحكومي محدد بأهمية المشروع للمجتمع ،فيتأثر بقرارات الدولة من
استمرار أو وقف للمشروع.
•العج���ز الحاد في الموارد المالية الحكومية بس���بب ع���دم وجود التمويل الكافي
لتموي���ل مش���روعات ترمي���م الت���راث العمراني وحفظ���ه وصيانت���ه ،باإلضافة إلى
تكلفتها الكبيرة نسبياً (عالم وآخرون :1997 ،ص.)308
• الضغوط المتضاربة على موارد الدولة المحدودة.
•إصدار العديد من القرارات القصيرة األجل للحفاظ على التراث العمراني ،وهذه
الق���رارات س���وف تك���ون لها عواق���ب وخيمة على الت���راث العمراني ف���ي المدى
البعيد.
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لذلك يحتاج التمويل الحكومي إلى:
•مواجه���ة متطلب���ات التمويل المتزايدة من خالل إيجاد حل���ول جديدة ومتطورة،
مثل س���د عجز التمويل ،وزيادة حجم التمويل ،وترشيد الوسائل واستخدام أكثر
كفاءة من األصول المتاحة.
•إيج���اد بدائل مناس���بة للتمويل ،وإش���راك المجتم���ع المدني م���ن منظمات غير
حكومي���ة وغي���ر هادف���ة للرب���ح ،وإيجاد أرضي���ة مش���تركة بين القط���اع الحكومي
والقطاع الخاص ،وتعزيز المشاركة المجتمعية.
•تش���جيع ق���درة المواقع التراثي���ة على توليد اإلي���رادات الخاصة به���ا ،ويكون من
المناسب أن يتمثل هذا التشجيع الحكومي من خالل تقديم دعم قصير أو طويل
األجل وكذلك منح قصيرة للتغلب على بعض العقبات المعينة.
•العدي���د من مواقع الت���راث العمراني ومبانيه غير مس���تغلة حتى اآلن على الرغم
من توفير اإلمكانات التجارية ،وخاصة في مجال الس���ياحة ،فالعديد من المواقع
التراثي���ة تحتاج إلى مس���اعدة من قب���ل الحكومات لتمكين المواق���ع التراثية من
تحديد هذه الفرص واستغاللها.
5-2
بدائل مناسبة للتمويل :نماذج من أوروبا
بعي���داً ع���ن التمويل الحكومي الذي يعوقه العديد م���ن التحديات ،هناك عدد من
البدائل المناسبة للتمويل ،منها تدعيم الحوافز الضريبية ومشاركة المنظمات غير
الحكومية ،ومشاركة القطاع الخاص ،والش���ركات ،والمنظمات الدولية واإلقليمية
الداعمة لحفظ التراث.
 1-5-2الحوافز الضريبية لصالح المحافظة على التراث:
يتجه العديد من صانعي السياسات والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص
إل���ى تدعي���م الحواف���ز الضريبي���ة وتعزيزه���ا ،ويعتمد األس���اس المنطق���ي لصانعي
السياس���ات الس���تخدام الحوافز الضريبي���ة كأداة في حفظ التراث عل���ى أنها فكرة
أقل قسرية من العمل الحكومي المباشر مثل اإلعانات المانحة ،ألنها تتيح المزيد
م���ن حرية االختي���ار التخاذ اإلجراءات الالزمة التي ينبغي م���ن الناحية االقتصادية
أن ت���ؤدي إل���ى نتائج اقتصادية أكث���ر كفاءة .وعموماً لدى الحواف���ز الضريبية ثالثة
أهداف وهي ( :) ،1992 ،Blake and Loweخفض تكلفة الصيانة والترميم ،والحد
م���ن تكلفة الفرصة البديلة لالحتفاظ بالمبنى األث���ري بدالً من إزالته ،وتعزيز تدفق
الموارد إلى الهيئات غير الس���اعية للربح .ويمكن أن تس���تخدم الحوافز لتش���جيع
العمل على حفظ التراث العمراني على نطاق واس���ع من خالل ثالث طرق رئيس���ية
وهي (:)79.P ،2006 ،Robert
• حوافز لخفض تكاليف الحفظ والصيانة والترميم وإعادة التأهيل.
• حوافز لمنع هدم األصول التراثية واستبدالها لصالح التجديد.
•حوافز لتش���جيع الرعاية والتبرعات إلى المنظمات غير الربحية مثل المؤسسات
والمنظمات التراثية.
 2-5-2المنظمات غير الحكومية:
تلع���ب المنظم���ات غي���ر الحكومي���ة دوراً ب���ارزاً في تمويل مش���اريع حف���ظ التراث
العمران���ي وحمايته ،مثل صناديق التراث ،والمؤسس���ات والجمعيات ،والش���ركات
ذات المسؤولية المحدودة ،وغيرها من إسهام المنظمات غير الربحية في تمويل
حفظ التراث وحمايته .ويشير العديد من الدراسات (فوزي وشبكة :1959 ،ص)136
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التي تناولت دور المنظمات غير الحكومية في التنمية العمرانية للمناطق التراثية
إلى أنها تسهم إسهاماً كبيراً في زيادة اإليرادات للتراث العمراني من خالل تشجيع
االس���تثمار الخاص ،كما أنها تس���هم في تحفيز المش���اركة من خالل تش���جيع إنشاء
الجمعيات األهلية ،كما أنها تلعب دور الوسيط بين الجمهور والجمعيات المركزية
والجه���ات الحكومي���ة ،وهي أيضاً له���ا دور تمكيني في تقديم االستش���ارات الفنية
لعملي���ة بناء المناطق التراثي���ة وتنميتها وصيانتها .ونتناول فيما يلي أهم أش���كال
المنظم���ات غير الحكومية ومس���اعدتها في تمويل حف���ظ التراث مع توضيح بعض
النماذج األوروبية.
 1-2-5-2الصناديق الخيرية:
تعرف هذه الصناديق بأنها عملية إنشاء أو تخصيص صندوق خيري لحماية التراث
ّ
العمراني من أجل تحقيق المنفعة العامة ،وتخضع هذه الصناديق للتنظيم القانوني
للجمعيات الخيرية بوجه عام .ويشترط في هذه الصناديق ثالثة شروط وهي:
 أوالً يجب أن تكون األموال ألغراض خيرية ومن أجل حماية التراث وثانياً ُيم َنح تفويض قانوني لهذه الصناديق ويجب أن تعمل تحت مظلة القانون وثالثاً أن تستفيد هذه الصناديق من االمتيازات المالية (.)16.P ،2000 ،Barber•مثال (الصندوق االس���تئماني الوطني  -المملكة المتحدة) :تأسس الصندوق
االستئماني الوطني في عام 1895م وهو عبارة عن مؤسسة خيرية مسجلة هدفها
الحف���اظ عل���ى األماكن ذات األهمي���ة التاريخي���ة أو الجمال الطبيع���ي ،وهي من
النماذج الرائدة في أوروبا فمنذ إنش���ائها وهي تقوم على حماية  250ألف هكتار
م���ن األراضي ذات الجمال الطبيعي وأكثر من  100,1كم من الس���واحل ،باإلضافة
إل���ى  20,000من المبان���ي التراثية .ويعتمد الصندوق في إيجاد الدعم المالي من
اش���تراكات العضوية (فهناك أكثر م���ن ثالثة ماليين عض���و) والهدايا والتبرعات
والنشاط التطوعي (.)1996 ،Beaumont
 2-2-5-2مؤسسات التراث:
تعم���ل هذه المؤسس���ات في حماية الت���راث العمراني وحفظه ،وهذه المؤسس���ات
مدني���ة بطبيعتها ،ويمكنها تعزيز أس���س الدعم المال���ي لألماكن التراثية من خالل
حم�ل�ات جم���ع األم���وال ( .)16.P ،1991 ،Howlettوتختلف هذه المؤسس���ات من
دول���ة إلى أخرى بحس���ب القانون الذي يحكمها فيمكن أن تكون مؤسس���ة عامة أو
محمي���ة أو نظامية ،وعموماً يجب أن تس���هم هذه المؤسس���ات ف���ي حماية التراث
العمراني من خالل توزيع األموال ألغراض الحفظ والحماية.
ومنحت
مثال (مؤسس���ة التراث  -فرنس���ا) :أُنشئت بتش���ريع قانوني في عام ُ 1996
مركز المرافق العامة في  ،)77.P ،1996 ،Benhamou( 1997وترمي هذه المؤسسة
إلى الحفاظ على التراث وتطويره ونش���ر الوعي بالت���راث الوطني ،مع التركيز بصفة
خاصة على تجديد التراث الريفي وصيانته وترميمه ،كما أنها تدعم صيانة المعالم
األثرية والمبان���ي ومجموعات المباني الفردية ،والمناط���ق الطبيعية التي يهددها
االنحط���اط والتدهور أو الخ���راب ،وهي توفر أيضاً فرص العمل والتدريب في ترميم
التراث وحفظه (.)199.p ،1997 ،Benhamou
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 3-2-5-2الشركات ذات المسؤولية المحدودة:
يمكن للش���ركات الراعية زيادة وجودها في الس���وق أو تحس���ين صورتها العامة من
خالل االنضمام إلى ترتيبات شراكة رفيعة المستوى ترمي إلى حماية وحفظ أصول
التراث العمراني التي يمكن تطويرها ألغراض تجارية (.)11.P ،1997 ،Hill
•مثال (شركة  – Naamlozeأمستردام) :أدى التهديد بإعادة تطوير شاملة في
أمستردام في عام  1950إلى العمل لحماية المباني التاريخية وحفظها وإنقاذها،
فقامت مجموعة من رجال األعمال بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تسمى
 ،Naamloze Vennootschapفي ع���ام  1956للحفاظ على المباني التاريخية.
ويتكون رأس مال الش���ركة من المس���اهمين من أش���خاص ومجتمعات وشركات
وبنوك ،وتمكنت الش���ركة منذ إنش���ائها وحتى اآلن من الحف���اظ على العديد من
المباني التراثية وإحياء العديد من المباني المتدهورة (.)2002 ،Eggenkamp
 4-2-5-2الصناديق الدوارة أو المتجددة:
يوف���ر الصندوق الدوار أو المتجدد أداة اس���تباقية للمحافظة على التراث العمراني
من خالل ش���راء العق���ارات المهددة باالنق���راض وتجديدها أو بيعها للمس���تثمرين
( .)1997 ،Costonisومب���دأ الصنادي���ق ال���دوارة ه���و أن يتم اس���ترداد رأس المال
المس���تثمر في خاصي���ة واحدة من خالل البيع أو الس���ماح بتحس���ين البناء ،لذلك
يمك���ن إع���ادة تدوير المال بإدخال تحس���ينات عل���ى خاصية أخ���رى .وبالتالي فإن
الصندوق المتجدد هو تجميع لرأس المال وخلق محفظة لنش���اط معين مثل حفظ
الت���راث ،م���ع تقييد أن يتم إرجاع األموال إلى الصندوق إلعادة اس���تخدامها ألوجه
نش���اط مماثل���ة ( .)1997 ،Delvac et alويمك���ن تكوي���ن رأس م���ال الصن���دوق من
خالل المنح المقدمة من المؤسس���ات المحلية والشركات أو الوكاالت الحكومية.
وينبغ���ي إدراج الصندوق تحت إدارة القطاع الخاص باعتبارها غير ربحية ،ومعفاة
وتعد الصناديق الدوارة هي األكثر فعالية في حماية التراث خصوصاً
من الضرائبّ .
عندما تستهدف المناطق أو الخصاص التي أهملها القطاع الحكومي.
•مثال (صندوق التراث المعماري  -المملكة المتحدة) :يعمل صندوق التراث
المعماري بش���كل فعال كصندوق متجدد على مدى  30عاماً ،وقد ارتفعت قيمة
الصندوق من مليون جنيه استرليني إلى  13مليون جنيه في عام  ،2005وقدمت
المؤسس���ة منحاً بمقدار  4ماليين وقروض أكثر من  82مليونا .ويقوم الصندوق
بتنفيذ مش���اريع متعددة لحماية التراث العمراني ،وهو يعمل كصندوق متجدد
من خالل استعادة المباني وإعادة تأهيلها.
 3-5-2إتفاقات التراث:
ويعرف اتفاق التراث بأنه عقد ملزم قانوناً ويرمي إلى ضمان الحفظ الطويل األجل
ّ
للتراث العمراني ،ويتم توقيع االتفاقات لفترات زمنية طويلة ،وبالتالي فهي ملزمة
ال .ويحدد االتفاق أيضاً
ألصحاب المصلحة والمش���تركين في العقد حاضراً ومستقب ً
نهجاً الس���تعادة الممتلكات أو إدارتها ،ويمكن أن يوفر للمالك الحصول على حوافز
مثل تخفيضات ضريبية على األراضي ،ومنح وتنازالت.
 4-5-2االستغالل التجاري للتراث:
طريق���ة أخ���رى لجمع تمويل مش���اريع حف���ظ الت���راث العمراني وحمايت���ه ،تطبقها
بعض الدول األوروبية مثل كرواتيا ( ،)2001 ،Antolovicوهي االس���تغالل التجاري
للتراث .وهذا يش���مل فرض رس���وم على اس���تخدام ص���ور الممتل���كات الثقافية أو
إيجاره���ا ألغراض تجارية .واالس���تغالل التجاري يدعم ذاتي���ة التمويل التي تعرف
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بأنها "البحث في إمكان اس���تغالل العناصر والمكون���ات القائمة والطاقات الكامنة
في المشروع للحصول على التمويل الذاتي" (الطويل ،ص.)122
 5-5-2المنظمات الدولية واإلقليمية:
تلع���ب المنظمات الدولية واإلقليمية دوراً مهماً في تمويل مش���اريع حفظ التراث
العمران���ي وحمايته ،فالعديد م���ن المباني والمواقع التراثية ت���م تمويلها من خالل
المنظمات الدولية ،كما أن المنظمات غير الحكومية الدولية تس���تطيع مس���اعدة
الحكومات والسلطات المحلية فيما يلي (:)2003 ،Martin
دعوة المجتم���ع الدولي والحكومات والوكاالت والش���ركات العالمية للحصول عى
درج���ة أعل���ى من األولوي���ة لتمويل الحفظ ،وجل���ب القضايا المحلي���ة والوطنية إلى
الس���احة الدولي���ة ،وتقديم المس���اعدة التقنية ليس فقط ف���ي إدارة الموقع التراثي
ولك���ن أيضاً ف���ي تأمين التمويل الالزم وبن���اء األمن المالي بط���رق تنمية القدرات،
وأيضاً المس���اعدة في جمع األموال وتوفيرها ،كما أنها تعمل كوس���طاء في شراكات
جدي���دة .وفيما يلي نتناول أهم المنظمات الدولي���ة واإلقليمية ودورها في تمويل
مشاريع حفظ وحماية التراث:
•منظمة اليونسكو :أُنشئت اليونسكو في نوفمبر  ،1945لبناء حصون السالم في
عقول البشر من طريق التربية والعلم والثقافة واالتصال ،وهي تعمل لتحقيق رؤية
متكامل���ة للتنمية المس���تدامة ،باإلضافة إلى تحقيق التق���دم المادي .وتصدرت
جهود اليونسكو المساعي الدولية لحماية التراث المادي وغير المادي فوضعت
العديد م���ن المواثيق والمعاه���دات الدولية التي تتعلق بص���ون وحماية التراث
الثقافي المادي وغير المادي والطبيعي.
•المجل���س الدولي لآلثار والمواقع :منظمة دولي���ة حكومية مركزها في باريس،
وأنش���اته اليونس���كو في عام  1965ويتمث���ل دوره في تعزيز تطبي���ق نظرية صون
الت���راث المعم���اري واألث���ري ومنهجياته وتقنيات���ه العلمية ،ويقوم نش���اطه على
مبادئ ميثاق البندقية .1964
•الصندوق العالمي لآلثار :تأسس الصندوق العالمي لآلثار في عام  1965منظمةً
دولي���ة غير ربحية مقرها في نيوي���ورك ولندن ولها مركز إقليمي في باريس ،وهو
يتلقى طلبات المس���اعدة المقدمة من األط���راف المعنية في جميع دول العالم،
بم���ا في ذلك األف���راد والمنظمات والهيئات الحكومية ،م���ن أجل المحافظة على
مواقع التراث الثقافي.
•االتح���اد األوروب���ي :وفرت المعاهدة المنش���ئة لالتحاد األوروبي  1993األس���اس
القانوني للنش���اطات المتعلقة بصون التراث الثقافي وتعزيزه وحمايته ،إذ نصت
المادة  151على أن االتحاد يجب أن يدعم ويكمل اإلجراءات التي تتخذها الدول
األعضاء من أجل الحفاظ على التراث الثقافي.
•مؤسسة اآلغاخان للثقافة :وهي وكالة ثقافية لشبكة اآلغاخان للتنمية ،وأنشئت
رس���مياً في ع���ام  1988ف���ي جنيف مؤسس���ةً خيرية خاص���ة إلدم���اج المبادرات
المختلفة لألمير آغاخان وتنس���يقها ،فيما يتعلق بتحسين الحياة الثقافية وبصفة
خاصة البيئة المبنية .وأحد أهم برامجه هو برنامج دعم المدن التاريخية الذي
أنش���ئ  1991لتنفيذ مش���اريع الترميم وإعادة التنشيط الحضري في مواقع تتسم
باألهمية الثقافية في العالم اإلسالمي.
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.3
إستراتيجي
بعدما تناولنا فيما سبق ،مفهوم التراث العمراني وأهميته وسياسات الحفاظ عليه
وش���روط ومتطلبات تقديم التمويل المالي والتقن���ي ،نتناول فيما يلي أهم القضايا
والتحديات التي تواجه التمويل بوجه عام ،ومتطلبات وعناصر اإلطار اإلستراتيجي
المقترح لحفظ التراث العمراني وصونه.

الرئيسية في عملية إشراك القطاع الخاص هي الحفاظ على التراث العمراني .لذلك
هناك حاج���ة إلى تحقيق التوازن بين حاجات جميع األطراف المعنية :الس���لطات
العامة ،ومصالح القطاع الخاص ،وعامة الجمهور .وهذا يمكن تحقيقه من خالل:
أوالً :خلق أجواء مؤاتية إلطالق مشاريع مشتركة تتعلق بالتراث العمراني.
ثاني���اً :إجراء الحواف���ز المالية المتاحة ،لضمان أن آليات الحماية والتعزيز يمكن أن
توجه بشكل أكثر تحديداً.

ثالثاً -قضايا تمويل التراث العمراني والحاجة إلى إطار

1-3
قضايا تمويل التراث العمراني
هناك العديد من القضايا والتحديات التي تواجه عمليات تمويل التراث العمراني،
فمنها ما يتعلق بتحديات التمويل الحكومي وتمويل القطاع الخاص ،وعدم الرغبة
في تقديم مس���اعدات ،وعدم وجود خطة ممنهجة لتحدي���د الحاجات التمويلية،
وع���دم وضع تقدير فعال لتكاليف المش���روع ،باإلضافة إلى عدم تجنب التكاليف
غي���ر الضروري���ة ،وع���دم تصنيف المبان���ي التاريخي���ة ،والقدرة المحدودة لس���وق
العق���ارات ،وازدواجي���ة الدعم ،وع���دم وجود خط���ة للترويج ،وب���طء عملية تقديم
التمويل ،وعدم وجود محفزات استثمارية للجهات الداعمة ،وقضايا أخرى عديدة
نتناولها فيما يلي.

 3-1-3عدم رغبة مؤسسات االئتمان في تمويل عمليات الحفظ:
يلقى دور المصارف والمؤسس���ات المالية ومش���اركتها في مس���اعدة االقتراض من
أج���ل حماية أصول التراث وتطويره اهتماماً متزاي���داً ،فالروابط بين المحافظة على
التراث والتنمية االقتصادية ال س���يما في سياق تعزيز السياحة ،ال يزال في مراحله
األولى ،مما يؤدي بالبنوك إلى توخي الحذر في تمويل مشاريع الحفاظ على التراث
العمراني .وهناك عدد من المعوقات التي تقف أمام االستثمار الخاص في عملية
إعادة التأهيل ،فمؤسسات االئتمان مثل البنوك قد تكون مترددة في إقراض المال
للمباني التراثية القديمة للمس���اعدة في عملية الحف���ظ والحماية وإعادة التأهيل،
وه���ذا يرجع إل���ى وجود مخاط���ر عدي���دة للمباني القديم���ة بالمقارنة م���ع المباني
الحديث���ة .لذل���ك هناك حاجة إل���ى إيجاد إطار أكث���ر مالءمة لعملية إع���ادة تأهيل
الس���وق ،التي يمكن أن تكون لها فوائد اجتماعية واقتصادية وثقافية عند تطبيقها
على حماية التراث العمراني وحفظ قيمته التاريخية.

 1-1-3عوائق التمويل الحكومي:
تناولن���ا فيما س���بق ،محدودي���ة التمويل الحكوم���ي والتحديات الت���ي تواجه قدرة
الحكوم���ات على تقديم التمويل الالزم لحفظ المباني والمواقع التراثية وصيانتها.
وخلصنا إلى أن أهم التحديات التي تواجه التمويل الحكومي تتلخص فيما يلي:
التمويل الحكومي محدد بأهمية المش���روع للمجتم���ع ،ويتأثر بقرارات الدولة من
استمرار أو وقف للمشروع.
العج���ز الحاد في الموارد المالية الحكومية بس���بب عدم وج���ود التمويل الكافيلتمويل مشروعات ترميم التراث العمراني وحفظه وصيانته باإلضافة إلى تكلفتها
الكبيرة نسبياً (عالم وآخرون :1997 ،ص.)308
 الضغوط المتضاربة على الموارد المحدودة للدولة.إص���دار العديد من القرارات القصيرة األجل للحفاظ على التراث العمراني ،وهذهالقرارات سوف تكون لها عواقب وخيمة على التراث العمراني في المدى البعيد.
 2-1-3عوائق االستثمار الخاص في التراث العمراني:
تنط���وي المحافظ���ة عل���ى الت���راث العمران���ي عل���ى مجموع���ة م���ن القي���م الثقافية
واالجتماعي���ة واالقتصادية ،يحت���اج كل منها إلى أن يؤخذ في الحس���بان ،في ضوء
الحاجة إلى إيجاد التمويل الالزم للحفاظ على القيم التراثية .وعملية إشراك القطاع
الخ���اص في تمويل الت���راث العمراني تعوقها مجموعة من المصالح المختلفة ،فمن
جهة تنظر السلطات في المقام األول إلى القيم الثقافية في أعمال الصيانة والحفظ،
والقط���اع الخاص ينظر إلى هدف مهم بالنس���بة إليه وه���و تحقيق الحد األدنى على
األقل من الربحية فيما تكون القيم الثقافية أقل أهمية بالنس���بة إليه ،وهذا يمكن
معالجت���ه إما من خ�ل�ال تقليل التكاليف أو تعزيز القي���م التجارية لتحقيق التوازن
بين األهداف المختلفة من جهة السلطات وتطلعها إلى الحفاظ على القيم التراثية
ومن جهة أخرى القطاع الخاص ورغبته في تحقيق أرباح.
وضمن إطار مستدام ،يجب إخراج القيم التراثية من دائرة صراع المصالح من خالل
التفاوض بين الس���لطات والقطاع الخاص حيث تكون المنفعة العامة من األهداف
3
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 4-1-3عدم تصنيف المباني التاريخية بطريقة منهجية:
غالباً ما تكون عملية الحفاظ والترميم غير عادلة وغير واقعية لعدة أس���باب منها
ع���دم تصنيف المبان���ي التاريخية بدقة ووض���وح ،مما يؤدي إل���ى توجيه التمويل
واالهتم���ام إلى مش���اريع أقل أهمية تاريخية وتهمل مش���اريع أخ���رى أكثر أهمية.
ويع���د تصني���ف المباني التاريخية مهم���اً في عملية الحفاظ إذ ان���ه يضمن تحقيق
ّ
ت���وازن بي���ن قيم���ة المباني التراثي���ة وعملية الحف���اظ عليها بحي���ث ال يكون هناك
تعظيم لمبنى أقل قيمة على حس���اب مبنى أكبر قيمة ،وحتى يمكن تحقيق عملية
حفاظ حضري متواصلة (أبو عزالة :2012 ،ص.)3
 5-1-3عدم دقة تحديد الحاجات التمويلية:
مهم لضمان عدم تأخير
األث���ري
للمش���روع
إن تحدي���د الحاجات التمويلية الالزمة
ٌ
التموي���ل للمش���روع ف���ي أي مرحلة م���ن مراحله ،وتم���ر عموماً ه���ذه العملية بعدة
خطوات وهي (عبد الفتاح :2006 ،ص:)48
مفصلة للعمل.
• وضع خطة ّ
•تحدي���د خطة وج���داول إمداد المش���روع بحاجاته الش���هرية من الم���واد والقوى
البشرية والمقاولين الفرعيين باالستناد إلى خطة العمل المقررة.
•تحضير جداول اإلنفاق الش���هرية باالستناد إلى خطة العمل ،وعلى أساس جداول
إمداد المشروع بحاجاته الشهرية من المواد والقوى البشرية واآللية.
•تحضير جداول العائدات الش���هرية والدخل للمشروع باالستناد إلى خطة العمل
وشروط العطاء.
• تحضير جداول الحاجات التمويلية للمشروع وبالتالي تحديد هذه الحاجات.
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 6-1-3عدم فعالية تقدير تكاليف المشروع:
م���ن أهم التحدي���ات التي تواج���ه تمويل الت���راث العمران���ي عدم تقدي���ر تكاليف
المش���روع تقدي���راً دقيقاً وفع���االً ،وعموماً تنقس���م التكاليف إلى تكاليف مباش���رة
وغير مباش���رة وإضافية .والتكاليف المباش���رة هي "تلك العناصر التي يمكن تتبعها
وتخصيصه���ا وقياس���ها وتحميله���ا لوح���دة منتج معين وتق���وم بينها وبي���ن اإلنتاج
عالق���ة مباش���رة وارتباط ق���وي" (س���الم :2000 ،ص ،)52وتش���مل التكلفة المباش���رة
التكاليف الخاصة بالعمالة والمعدات والموارد ومقاولي الباطن ،ولكنها ال تش���مل
حس���اب التكاليف اإلدارية للموقع أو التكاليف اإلدارية للمركز الرئيس���ي للش���ركة
(السمادوني ،1993 ،ص.)12
وتشمل التكاليف المباشرة تكليف العمالة الذاتية وهي تكلفة جميع أنواع العمالة
حسب على أساس إنتاجية العامل وتكاليفه خالل
الالزمة لتنفيذ بنود المشروع و ُت َ
العام .وتكاليف التش���غيل لألدوات والمعدات وهي "التكاليف الخاصة بتش���غيل
األدوات والمعدات المملوكة للش���ركة أو تكلف���ة إيجار هذه المعدات من الخارج"
(توفي���ق :2004 ،ص .)42ومق���اول الباطن وهي "تكلفة األعمال التخصصية التي يتم
إس���نادها لمقاول من الباطن مضافاً إليها نس���بة الربحية للمقاول الرئيس���ي وكذلك
المخاطر التي يتحملها عن العمل" (السمادوني ،1993 ،ص.)12
أم���ا التكاليف غير المباش���رة فهي "تل���ك العناصر التي يصع���ب تتبعها وتخصيصها
وقياس���ها وتحميله���ا لوحدة منت���ج معين أي انها عب���ارة عن بن���ود التكاليف التي
تصرف من أجل وحدة إنتاج معينة وال توجد بينها وبين الوحدات المنتجة عالقة
مباشرة" (سالم :2000 ،ص.)52
 7-1-3عدم تجنب التكاليف غير الضرورية:
تعوق التكاليف غير الضرورية مش���اريع حفظ التراث العمراني وحمايته لس���ببين،
األول ألنه���ا تؤدي إل���ى عجز في الميزانية ،والثاني ألنها تعيق س���ير المش���روع في
المواعي���د المحددة .وتعرف التكاليف غير الضروري���ة بأنها "تمثل التكلفة التي ال
تؤثر في زيادة كفاءة عناصر المشروع األساسية من االستخدام أو العمر االفتراضي
أو الج���ودة أو ش���كل المنت���ج النهائي ،على أن تؤخذ في الحس���بان ض���رورة التوافق
بي���ن العمر االفتراضي ومكونات البديل" (خضي���ر :2010 ،ص .)120وهناك عدد من
األشكال للتكاليف غير الضرورية منها (عبد الفتاح :2012 ،ص :)53
تكاليف غير ضرورية للعنصر :وهو ما ينتج من استعمال عنصر يمكن االستغناءعنه أو استعماله بصورة مبالغ فيها.
تكالي���ف غي���ر ضرورية للم���وارد :وتنتج عند اس���تخدام م���ادة ذات كفاءة غيرمتوافقة وتزيد على المتطلبات الوظيفية للمحتوى المحيط.
تكالي���ف غي���ر ضرورية نتيجة لضع���ف قابلية التنفيذ :وتنتج عند اس���تخدامأف���كار ذات قابلية ضعيفة للتنفيذ ،يس���تتبع توافر عمال���ة خاصة وتقنيات عالية
لها مما يظهر أثره بوضوح على التكلفة.
تكالي���ف غي���ر ضروري���ة نتيجة ل���دورة حياة المش���روع :وينتج من اس���تعمالعناصر تتطلب صيانة دورية مما يمثل زيادة في التكلفة.
تكاليف غير ضرورية نتيجة لضعف االستغالل :نتيجة عدم استغالل استثمارمتاح دون زيادة تذكر في التكاليف مقارنة بحجم الفائدة.
وهن���اك العديد من األس���باب والعوامل التي ينتج منه���ا ظهور تكلفة غير ضرورية،
منه���ا نقص المعلومات ونق���ص أتعاب التصمي���م والظروف الموقت���ة وقلة األفكار
ونق���ص الوقت والعادات والس���لوكيات والتغيير في التقنية وعدم وجود تنس���يق
جي���د والقواني���ن وتغي���رات ف���ي متطلب���ات المالك وع���دم وجود مقايي���س للقيمة
(خضير :2010 ،ص.)139
3

222

 8-1-3القدرة المحدودة لسوق العقارات:
تؤثر القدرة المحدودة لسوق العقارات في تقدير القيمة الحقيقية للتراث العمراني
وتنعك���س بالتال���ي عل���ى ع���دم القدرة في تش���جيع وتوفي���ر مصادر كافي���ة لتمويل
مش���اريع الحفظ والحماية لمباني التراث ومواقعه ،مما يجعل الجهات المس���ؤولة
عن الحفاظ والترميم من حكومات ومنظمات مجتمع مدني وهيئات غير حكومية
عاجزة عن توفير الماديات التي تكفل تكاليف الحماية والترميم للمنشآت التراثية
خصوصاً مع زيادة عددها .باإلضافة إلى ذلك ،هناك بعض األس���ر واألفراد أصحاب
المباني والعقارات التراثية ُت َع ّد من فئة محدودي الدخل وليس لهم س���وى الراتب
الوظيف���ي فيما تبلغ قيمة هذه العق���ارات الماليين ،لذلك فهم في حاجة ملحة إلى
اس���تثمار هذه العقارات لتحس���ين مستواهم المادي ،وعلى هذا يلجأ العديد منهم
إل���ى هدم هذه المباني التراثية وإزالتها وبناء األبراج والعقارات الجديدة للحصول
على عائدات واستثمارات بالماليين (أبو غزالة :2012 ،ص.)3
 9-1-3إزدواجية الدعم:
تقوم العديد من الدول بتفويض المس���ؤولية عن حف���ظ التراث العمراني وحمايته
إل���ى عدد م���ن الوكاالت التابع���ة للدولة ،مما ينت���ج عنه ازدواجي���ة للجهود .وهذا
يتناق���ض مع محدودية الم���وارد المتاحة للحماية ،لذلك م���ن األهمية ضمان عدم
وج���ود ازدواجي���ة للجه���ود وأن تعم���ل جمي���ع األط���راف المعنية بطريق���ة منظمة
ومتماسكة ،ويمكن تحقيق هذا من خالل:
التنس���يق والترتيب بين جميع الجهات المعنية بما في ذلك الجهات الحكوميةوالهيئات والمؤسسات الخاصة والشركات والمنظمات الدولية.
الش���راكة التنسيقية من أجل تجنب ازدواجية الجهود واستغالل الموارد الماليةبشكل جيد للحفاظ على مشاريع متعددة للتراث العمراني.
 10-1-3بطء عملية تقديم التمويل:
تتب���ع المنظم���ات والهيئ���ات والجه���ات المانحة العدي���د من الخط���وات العتماد
التموي���ل والموافقة علي���ه ،مما يؤدي إلى طول مهلة الحص���ول عليه ،وهناك ثالث
مراحل رئيس���ية لتش���غيل برنامج التموي���ل ،أوالً يتطلب برنامج التموي���ل ذاته إذناً
محدداً من خالل التش���ريع والتنظيم ،ثانياً ،سوف يتطلب نظاماً الختيار المستفيد
المناس���ب وتخصي���ص األم���وال ،ثالث���اً ينبغي أن تكون ثمة أس���س علمي���ة للتقييم
ولرص���د كيفية اس���تخدام المتلقي لألم���وال .وعموماً يجب على الجهة المس���ؤولة
إنش���اء األنظمة التي تؤدي إلى تسريع عملية تقديم المنح منها ،تحديد العمليات
اإلدارية (أحكام تطبيق المواعيد النهائية ،وإجراءات الطعن) ،وتحديد النش���اطات
المؤهل���ة للحصول على المس���اعدات ،والمدة والتخلص من المس���اعدة ،ومطابقة
متطلبات الصندوق وغيرها من االلتزمات ،وعملية رصد واستعراض تحديد األداء
(.)78.P ،2006 ،Robert
 11-1-3عدم وجود محفزات للجهات الداعمة:
يعد من
والدولية
المحلية
الداعمة
لع���ل عدم وجود خطة دقيقة لتحفيز الجه���ات
ّ
معوق���ات وتحديات توفير تمويل الحفاظ على الت���راث العمراني ،لذلك يجب على
الحكوم���ات تقديم مجموع���ة متنوعة من التحفيزات للجهات الداعمة ،وتش���جيع
االس���تثمار األجنب���ي ،ولفت انتب���اه المجتمع الدول���ي إلى أهمية الت���راث الوطني
وحاجت���ه إلى التمويل من أج���ل بقائه لألجيال القادمة ،وه���ذا يتطلب وجود خطة
للترويج ألهمية التراث.
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 12-1-3عدم وجود خطة للترويج:
أيض���اً من القضايا الرئيس���ية التي تواجه تمويل الت���راث العمراني عدم وجود خطة
للترويج للتراث وإظهار أهميته على المس���توى المحلي والدولي ،وتوعية الجهات
الداعمة بمهددات وتحديات بقاء التراث وضرورة تقديم الدعم المالي له.
2-3
اإلطار اإلستراتيجي
بعد ما تناولنا فيما س���بق قضايا تمويل الت���راث العمراني وتحدياته ،وتناولنا آليات
المعالج���ة وصياغ���ة الحلول ،نتح���دث فيما يلي عن وضع إطار إس���تراتيجي مبدئي
لحماية التراث العمراني يعتمد في األساس على العناصر األساسية لحماية التراث
العمراني وحفظه وصونه ،ويسعى هذا اإلطار إلى:
تحدي���د ووض���ع األولويات المتفق عليه���ا عالمياً لحماية الت���راث العمراني ،وهيس���وف تساعد المجتمعات المحلية والهيئات والمؤسسات لتطوير خطط العمل
القائم���ة ح���ول مجموعة مش���تركة من األهداف ،وف���ي زيادة التعاون والش���راكة،
والحد من االزدواجية ومعالجة الثغرات وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.
 تعزي���ز التع���اون عل���ى نط���اق تنس���يق الم���وارد المالي���ة الش���حيحة لمعالجة تلكاألولويات ،وأخذ قضايا التمويل في الحسبان.
 تقدي���م إط���ار عم���ل مش���ترك يمكن م���ن خالل���ه بلورة جه���ود كل األطراف س���واءالحكومي���ة أو القطاع الخاص في الحماية ،من خ�ل�ال تحديد القضايا ذات األولوية
وتعزيز تطوير االستراتيجيات وخطط العمل.
وفيما يلي نتناول ثالثة عشر عنصراً أساسياً لبناء اإلطار اإلستراتيجي:
 1-2-3تنسيق الدعم:
تقوم العديد من الدول بتفويض المسؤولية عن حفظ التراث العمراني وحمايته إلى
ع���دد من الوكاالت التابعة للدولة ،مما ينتج منه ازدواجية للجهود ،وهذا يتناقض
م���ع محدودي���ة الم���وارد المتاحة ،لذل���ك من المه���م ضمان عدم وج���ود ازدواجية
للجه���ود وأن تعمل جميع األط���راف المعنية معاً بطريقة منظمة ومتماس���كة .كما
أن هن���اك تناقض���ات في الطريقة التي يتم بها تحديد الهياكل المدرجة في س���جل
المنشآت المحمية وهذه التناقضات يكون لها تأثير في إدراة مخططات المنح في
مختلف أنحاء الدولة .على سبيل المثال ،يستند مبدأ تخصيص التمويل للسلطات
المحلية على عدد من الهياكل المحمية في منطقة معينة والهياكل المحمية فقط
ه���ي المؤهلة للحصول على الدعم ،ومع ذلك تش���ير األدل���ة إلى أن هناك اختالفات
واس���عة بين مس���تويات التموي���ل المتاحة للهي���اكل المحمية في مناطق الس���لطة
المحلية المختلفة ،وبالتالي فمن المتصور أن يكون هناك جزء غير مس���تخدم من
التموي���ل في بعض المناطق ،م���ع وجود طلب مفرط في مناطق أخرى ،وهناك أيضاً
تناقضات في ش���روط الدعم ،ورصد األعمال ،ومس���تويات التمويل ،والحصول على
منح المعونة والمعلومات في خطط أخرى (.)2003 ،Michael
وتش���ير النتائج إلى ضرورة التنسيق وإنشاء خطوط رس���مية لالتصال والتعاون بين
جمي���ع ال���وكاالت العاملة في ه���ذا القطاع ،ومنه���ا ،تقديم لمحة عام���ة عن مواقع
التراث ،من ش���أنها أن تس���اعد في تحدي���د الثغرات ومج���االت االزدواجية ،ووضع
األولوي���ات الوطني���ة واإلقليمي���ة ،وتحقي���ق مس���تويات أعلى من الحف���ظ ،وخفض
التكاليف اإلدارية وتس���هيل نقل المنح غير المستغلة بين مختلف مناطق السلطة
المحلية.
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 2-2-3تسجيل المباني والمواقع التراثية وتوثيقها:
يع���د تس���جيل المبان���ي والمواق���ع التراثي���ة وتوثيقها في غاي���ة األهمي���ة لحمايتها
ّ
ألنهما يس���اعدان في حصر تلك المباني ودراس���تها وتصنيفها على حس���ب حاجتها
ألعم���ال الصيانة ،فهناك مواق���ع تراثية قائمة ولكنها تحتاج إلى مس���اعدة من أجل
الحفاظ على س�ل�امتها ،ومواق���ع تراثية مهددة بالفعل .وتوجد ع���دة طرق مختلفة
لتوثيق وتس���جيل البيئات التراثية تتم منفردة أو بصورة متكاملة منها :المس���احة
التصويرية ( ،)Photogrammetricواالستش���عار م���ن ُبعد (،)Remote Sensing
ونظ���ام تحديد المواقع العالمي ( ،)GPSوالمس���احة المس���توية (،)Land Survey
ونظ���م المعلوم���ات الجغرافية (( )GISراش���د .)2002 ،فيجب إنش���اء قاعدة بيانات
حاس���وبية لتوثي���ق التراث العمراني وتس���جيله ويجب أن تعتمد في األس���اس على
النقاط التالية:
اعتماد أفضل الطرق واألس���اليب الحديثة في تس���جيل المباني والمواقع التراثيةوتوثيقها.
أخذ العوامل االجتماعية والمكانية في الحسبان عند التسجيل والتوثيق. 3-2-3دقة تصنيف التراث العمراني:
يج���ب ترتيب التراث العمراني وتصنيفه بطريق���ة ممنهجة ودقيقة تعتمد اعتماداً
أساس���ياً عل���ى معايي���ر وأس���س علمي���ة وعملي���ة للمبان���ي والمواق���ع التراثية ومن
ث���م ترتيبه���ا ترتيب���اً علمياً دقيق���اً بحيث يمك���ن التعام���ل معها وفق ه���ذا الترتيب
وتقدي���م المس���اعدات المالية والفني���ة الالزمة للحفاظ والترمي���م وصيانتها ،ولعل
دق���ة التصنيف ومنهجيته تس���اعدان في تحقيق هدفين أساس���يين لحفظ التراث
العمراني وهما:
•األول :تحقي���ق التنمية العمرانية المس���تدامة لمواقع الت���راث العمراني ومبانيه
واإلس���هام ف���ي تحقي���ق اس���تمرارية التراث ومن���ع تده���وره للوصول إل���ى تنمية
مستدامة على المستوى الوطني والدولي.
تعرضاً للخطر واألكثر أهمية تاريخية.
•الثاني :توجيه التمويل لألماكن األكثر ّ
ولعل الوعي بالمبادئ األساسية لتصنيف المباني التراثية يحقق التوازن بين قيمة
المبان���ي وعملية الحف���اظ .فعلى مدى العديد من الس���نوات أهمل���ت العديد من
المبان���ي التراثية التي تحمل العديد من القي���م التاريخية والعمرانية واالجتماعية
والدينية لعش���رات الس���نين إلى أن تهدمت تماماً ،فيما يحظى بعض المباني األقل
أهمية واألح���داث تاريخياً واألقل قيمة باالهتمام والتموي���ل والدعم الفني .ونظراً
إل���ى اختالف قيمة المباني التراثية من منطقة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى ،لذا
يج���ب على الحكومات والجهات المعنية أن تضع معايير وأسس���اً تتفق مع القيمة
التاريخية للمباني .ويمكن تحقيق هذا من خالل:
توثيق جميع المباني التاريخية وتسجيلها وتصنيفها من حيث قيمتها التاريخيةوالعمرانية واالجتماعية.
تحدي���د العناصر األساس���ية للت���راث العمراني داخل الدولة وف���ي كل منطقة معأخذ العناصر البيئية والثقافية المحلية المشتركة التي تسهم في تشكيل الطابع
العمران���ي في الحس���بان ،في كل منطقة ومدينة مما يس���اعد ف���ي تحديد قيمها
المختلفة.
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 4-2-3تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في التراث العمراني:
من األهمية أن يشمل اإلطار اإلستراتيجي وضع خطة فعالة لتشجيع القطاع الخاص
على االس���تثمار وتمويل حفظ التراث العمراني وحمايته .وهناك نوعان من الطرق
الرئيس���ية التي يمكن للحكومات أن تتبعها لتشجيع القطاع الخاص على االستثمار
ف���ي التراث العمراني ،األول ينطوي على سياس���ات وتدابير لتحفيز القطاع الخاص
على االس���تثمار ف���ي التراث العمراني وهو ما يس���مى بالنه���ج الديناميكي ،والثاني
مستمد من حقيقة أن من دون الدعم الحكومي ،قد يقرر القطاع الخاص أنه ليس
يس���وغ االس���تثمار اقتصادياً ،وبالتال���ي خلق الحاجة إل���ى حوافز وإعانات
هناك ما
ّ
مالية وهذا ما يس���مى بنهج الدعم .)14.p ،2006 ،Robert( .وهذا يكون فعاالً في
تشجيع االستثمار ،على سبيل المثال ،اعتمدت بعض الدول آليات لسياسات تركز
عل���ى المجاالت ذات االهتم���ام المعماري والثقافي والتاريخي ،وذلك باس���تخدام
شكل من أشكال الشراكة مع القطاع الخاص من أجل الحصول على األموال الالزمة
لحفظ التراث .وتش���ير الدالئل والدراسات إلى أن مثل هذه البرامج يمكن أن تولد
ستة أضعاف االستثمار العام ،من خالل شركاء القطاع الخاص أو من مصادر أخرى.
 5-2-3زيادة الوعي:
وهناك عدد من العقبات التي تعترض مش���اريع الحف���ظ والترميم وإعادة التأهيل
م���ن قبل القط���اع العام تنبع إم���ا من نقص في الهي���اكل اإلدارية المناس���بة أو من
تعقي���د ال لزوم له ،أو عدم االهتمام بتوعية المجتمع المحلي .ولعل وضع سياس���ة
الك والمطورين لالستثمار في مجال
مالئمة لزيادة الوعي أمر ضروري لتشجيع الم ّ
الحف���ظ وإعادة التأهيل .كما أن مثل هذه السياس���ات تؤكد للمس���تثمرين القيمة
االقتصادي���ة المحتملة م���ن حماية األصول التراثية ،األمر ال���ذي يجعل من الممكن
استخدام الموارد المتاحة وتجنب "إضاعة" األصول .لذلك يجب وضع خطة لزيادة
الوعي داخل المجتمع لحماية التراث العمراني من خالل:
اعتم���اد اس���تراتيجيات الوعي المعلومات���ي ،التي يمكن أن تكون حاف���زاً هاماً منمصلحة المجتمع في تعزيز سبل الحماية ،والدعم السياسي ،والحفاظ على التراث.
ع���دم وقوف ه���ذه الخطة عند تعزيز الوعي فقط بل يجب أن تش���مل المش���اركةالمجتمعية الفعلية في حماية التراث العمراني.
 6-2-3المشاركة المجتمعية:
المشاركة المجتمعية من أهم مبادئ عمليات الحفاظ على التراث العمراني وذلك
لألسباب التالية (الخضراوي :2003 ،ص:)24
إس���هامها الفعال والمؤثر في توعية الناس بأهمي���ة عمليات الحفاظ على التراثالعمراني وفوائدها.
دورها في جعل عملية الحفاظ على التراث العمراني والمواقع التي تتم المحافظةعليها جزءاً من حياة الناس مما يس���هل عملي���ة المحافظة عليها وصيانتها وعدم
تخريبها والشعور بأنها ملك لهم وليست مجرد مشاريع دخيلة.
تسهم عملية المش���اركة المجتمعية في معرفة حاجات الناس الفعلية في مواقعالحفاظ على التراث العمراني ومطالبهم ومحاولة تلبيتها من خالل مشاريع الحفاظ.
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 7-2-3التحالف اإلستراتيجي من أجل حماية التراث:
يمكننا أن نستخدم مفهوم التحالف االستراتيجي لحماية التراث العمراني وحفظه
وإليج���اد التمويل الالزم لعمليات الحفاظ على المبان���ي والمواقع التراثية .فيمكن
لش���ركتين أو منظمتي���ن أن تقيم���ا عالقة تعاون لتمويل مش���روع معي���ن .ويمكننا
أن نحدد ثالثة ش���روط إلنجاح هذا التحالف االس���تراتيجي ،الش���رط األول هو وجود
مش���روع مح���دد يحتاج إلى تمويل والش���رط الثان���ي هو وجود عالق���ة بين الطرفين
تك���ون مبنية على تبادل المعلومات والخبرات والتقنيات من أجل تحقيق أهداف
التحالف ،والشرط الثالث وجود عقد ملزم للطرفين يلتزم من خالله كل طرف أداء
المهام الموكلة إليه وتقديم التمويل المتفق عليه.
 8-2-3دعم المشروعات الثنائية:
تعد المش���روعات الثنائية في غاية األهمية لتوفير الدعم المالي الالزم خصوصاً لو
ّ
كان المبلغ المالي كبيراً ،وهي تقوم في األس���اس على االشتراك والتعاون بين جهة
داعمة وأخرى ،وقد تكون بين جهة حكومية وأخرى خاصة أو جهة محلية مع جهة
ويعد دعم المش���روعات مهماً لتخفيف عبء الدعم ،واإلس���هام في توفير
دولية.
ّ
التموي���ل الالزم ،ومن ثم اإلس���هام في الحفاظ على الت���راث العمراني .لذلك يجب
على الحكومات تشجيع المشروعات الثنائية لتوفير الدعم المالي.
 9 2-3التعاون الثنائي بين الدول:
يع���رف التع���اون الثنائي بي���ن الدول بأنه تقديم مس���اعدات متبادل���ة بين دولتين
ّ
تق���وم فيها دولة غنية بمس���اعدة دول���ة نامية في مختلف المج���االت االقتصادية
واالجتماعية والعمرانية وغيرها .أمثلة على ذلك ،تقوم ألمانيا من خالل المؤسسة
األلماني���ة للتنمية الدولية بدعم الدول النامي���ة ،وإنجلترا من خالل وزارة التنمية
لم���ا وراء البح���ار ،وكندا من خالل الهيئ���ة الكندية للتنمي���ة ،والدانمرك من خالل
الهيئ���ة الدانمركي���ة للتع���اون ،والوالي���ات المتح���دة األمريكي���ة من خ�ل�ال الهيئة
األمريكية الدولية للمساعدات (خليل ،2003 ،ص.)139
 10-2-3التنسيق والشراكة:
تس���مح ش���راكات التمويل بالجمع بي���ن مختلف مس���تويات الحكومة مع أصحاب
المصلح���ة اآلخرين من منظمات غير حكومية وهيئات غير هادفة للربح ،وكيانات
وش���ركات وأج���زاء أخ���رى م���ن القطاع الخ���اص من المش���اركة في مخاط���ر وعوائد
اس���تراتيجيات الحفاظ على التراث العمراني .وتعرف الش���راكة بأنها "التفاهم بين
أطراف مختلفة على العمل بصورة مشتركة بغية إنجاز مهمة معينة ،ذلك عبر جمع
ودمج الخبرات والتخصصات الالزمة والمتوافرة لمعالجة مشكلة ما ،ولتحقيق ذلك
تركز أطر الش���راكة على النتائج ،في حين تس���تخدم الموارد والصالحيات في شكل
تع���اون متكام���ل ،ويتم تصميم أطر الش���راكة بهدف توزيع األعم���ال والمخاطر بين
األطراف المختلفة وذلك حس���ب القدرات والخبرات المتوافرة" (جمال ،وسليمان،
 .7.P( ،1989 ،)Adsetts )2000ومن أجل اإلحاطة بعملية الش���راكة ال بد من اتخاذ
مجموعة من اإلجراءات األساس���ية التي تمكن من اجتياز الحواجز الموجودة مثل:
توفير البيئة االجتماعية والسياس���ية التي تش���جع المس���تثمر ،وتوفير المعلومات
الخاصة بش���روط االس���تثمار ،وإقامة مناخ مالئم لتنمية الشراكة ،واتخاذ إجراءات
شأنها أن تدعم المستثمرين وأن تكون أكثر جاذبية من تلك المعروضة.
وتتطل���ب الش���راكة تطبيق مب���ادئ االنفت���اح والش���فافية ،ودقة تحدي���د األهداف
وتأس���يس القرار على تفاوض ومعلومات دقيقة ،ونش���ر الوع���ي بأهميتها ،وتحديد
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الحاجات وحصر الموارد والنش���اطات وتصميم المش���روع وإدارة برنامج الش���راكة
المرجوة من الشراكة (جمال ،وسليمان.)2000 ،
بالصورة المثلى التي تحقق األهداف
ّ
وهناك أنواع مختلفة من الش���راكة منها الشراكة مع الدول األجنبية ،والشراكة مع
القطاع الخاص ،والش���راكة مع المنظمات الدولية المانحة .ويجب على الدول في
طريقها إلى إيجاد شراكات دولية هادفة:
 وضع ميزانية مالية محددة وبرامج تنمية وتطوير محددة بدقة. حصر المناطق التراثية المحتاجة إلى تمويل.االستعداد للمشاركة الفعلية في تحقيق أهداف الشراكة والتعاون في التنفيذ واإلدارة. االستعداد أيضاً في االستثمار المشترك. 11-2-3تقديم المساعدة التقنية:
يعد بمثابة أداة مهم���ة لحفظ التراث ،ويمكن
توفي���ر المعرفة والمس���اعدة التقنية ّ
توفيرها لمالكي العقارات من قبل األشخاص ذوي المهارات والخبرات ذات الصلة،
إم���ا مجاناً أو لقاء رس���وم مدعومة ،ويمكن تقديم الخدمات من قبل المؤسس���ات
الحكومية أو غير الحكومية.
 12-2-3اإلعالم التمويلي:
يجب على الحكومات خالل وضع استراتيجيات حماية التراث العمراني وحفظه أن
تضع خطة لإلعالم التمويلي تركز على توعية المجتمعات المحلية بأهمية التراث،
وإظهار أهمية التراث العمراني للمجتمع الدولي ،وضرورة توفير الدعم المالي.
 13-2-3وضع إطار قانوني مناسب:
يجب وضع إطار قانوني مناس���ب لتوفير المعايير واألس���س القانونية لدعم تمويل
مش���اريع حفظ الت���راث العمران���ي وصيانته ،من مب���انٍ ومواقع تراثي���ة .ويجب أن
يعتمد هذا اإلطار على:
إقرار قانون خاص بحماية التراث العمراني وتنميته.وضع األسس القانونية لتمويل مشاريع حفظ التراث العمراني. تحفيز االستثمار األجنبي وجذبه.الخاتمة والتوصيات رأينا فيما سبق عدداً من القضايا الرئيسية
لتمويل التراث العمراني ش���ملت أه���م التحديات التي تقف حجر عثرة أمام تقدم
مشاريع حفظ المباني والمواقع التراثية وحمايتها ،من خالل تناول مفهوم التراث
العمران���ي وتصنيف���ه وأهميت���ه وسياس���ات الحفاظ علي���ه والقوانين والتش���ريعات
الدولي���ة والوطني���ة التي أهتم���ت ببقائه وتنميت���ه .وأيضاً تناول أش���كال وتعريف
تمويل التراث العمراني ومحدودية التمويل الحكومي والبدائل المناس���بة .إلى أن
تناولنا قضايا التمويل وصياغة الحلول العملية الالزمة لمعالجة تلك القضايا ،ووضع
تصور إلطار إستراتيجي من أجل حماية التراث العمراني وحفظه .ونتناول فيما يلي
أهم استنتاجات وتوصيات الدراسة.
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االستنتاجات:
•يس���اعد الحف���اظ على الت���راث العمراني ف���ي تحقيق الصال���ح العام إذ انه يس���هم في
المحافظ���ة على الممتلكات الثقافية والتاريخية ،ويس���اعد في حماية المال والصالح
الع���ام ،وف���ي تحس���ين نوعية الحي���اة ،وتقديم الدعم اإلداري والتش���غيلي ،والش���عور
باالنتم���اء .وه���و يحقق التنمي���ة االقتصادية وتحري���ك عجلة النمو والتق���دم وتحقيق
التنمية المستدامة.
يع���د مفه���وم التراث العمران���ي مفهوماً حديثاً نس���بياً بالمقارنة مع أن���واع أخرى من
• ّ
الت���راث ،باإلضاف���ة إلى أنه يقوم عل���ى نهج معقد يدم���ج ك ًال من المفاهي���م المألوفة
م���ن التراث بمفاهيم أخ���رى أكثر تعقيداً مثل الحفاظ والترمي���م والتجديد والصيانة
وغيرها ،كما أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبعد االقتصادي واالجتماعي داخل المجتمع.
•هن���اك فه���م خاطئ لمفهوم الت���راث العمراني يتمثل في قصر المفه���وم على المعابد
والمبان���ي الديني���ة والتاريخي���ة والقص���ور والق�ل�اع والحص���ون واألس���وار التاريخي���ة
والبوابات واألنواع األخرى للمباني التاريخية دون غيرها من مواقع ومدن تاريخية.
•يلعب التراث العمراني باإلضافة إلى األشكال األخرى للتراث دوراً رئيسياً في التنمية
المحلية ،وهذا يتطل���ب إعادة تعريف مفهوم التراث العمراني من أجل تقييم الواقع
االقتص���ادي واالجتماعي المؤثر على أس���اليب إدارة الت���راث العمراني ،كما أنه يتصل
بتنفيذ مبادئ التنمية المستدامة.
•مفهوم الحفاظ على التراث العمراني يشمل جميع عمليات الحفاظ التي تتم للمباني
التاريخي���ة أو المناط���ق ذات القيم���ة األثرية وعلى جميع ما تحتوي���ه من مبان ذات
أهمي���ة أو منش���آت معين���ة أو بيئ���ة عمرانية مميزة أو نس���يج عمران���ي فريد ،ويمكن
تحقي���ق عملي���ة الحف���اظ الالزمة لكل م���ا هو ذو قيم���ة تراثية مرتب���ط بالمبنى األثري
باس���تخدام أحدث األس���اليب والطرق ،وتوفير الدعم المال���ي والتقني لتنفيذ أعمال
الصيانة والحفظ الالزمة للمباني والمواقع األثرية.
•تس���مح سياس���ات الحفاظ على التراث العمراني من صيانة وترمي���م وتكييف وإعادة
اس���تخدام وإعادة تش���كيل وإحياء وتجديد للتراث العمران���ي ،بتحقيق فوائد جمالية
وبيئية واقتصادية .كما أنها تتيح الفرص أمام القائمين على عمليات الحفاظ الختيار
األسلوب المناسب والتعامل مع التحدي اإلبداعي في إيجاد السبل المناسبة لتلبية
المتطلب���ات العمراني���ة للموقع األثري بحي���ث تكون آمنة ودائم���ة ومفيدة من جهة،
واإلبق���اء على طابعها التاريخ���ي والمعماري من جهة أخرى .كما أن اإلدارة الس���ليمة
للتراث العمرني من خالل السياسات المختلفة للمحافظة عليه أمر ضروري كجزء من
الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.
•هن���اك العدي���د م���ن العوامل الت���ي أدت إل���ى تدهور مناط���ق الت���راث العمراني منها
عوامل طبيعية وبش���رية واجتماعي���ة واقتصادية وثقافية وعمراني���ة وإدارية .كما أن
التهديدات المناخية لتغير المناخ وهي تش���مل الفيضان���ات وزيادة الظواهر الجوية
المتطرفة والتصحر وتده���ور التربة المتجمدة واضمحالل المناظر الطبيعية الثقافية
تؤثر تأثيراً مباشراً في بقاء التراث العمراني وحفظه.
•التموي���ل الحكوم���ي محدد بأهمية المش���روع للمجتم���ع ويتأثر بق���رارات الدولة من
اس���تمرار أو وقف للمشروع .كما أن العجز الحاد في الموارد المالية الحكومية يؤدي
إل���ى عدم وجود التمويل الكافي لتمويل مش���روعات ترميم التراث العمراني وحفظه
وصيانته باإلضافة إلى تكلفتها الكبيرة نسبياً.
•هناك العديد من البدائل المناس���بة لتمويل التراث العمراني منها الحوافز والتدابير
الضريبي���ة لصال���ح المحافظ���ة عل���ى التراث ،ومش���اركة المنظم���ات غي���ر الحكومية،
ومشاركة القطاع الخاص ،والشركات الخاصة ،والتمويل الذاتي ،والمنظمات الدولية
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واإلقليمية الداعمة لحفظ التراث.
•تس���تنتج ه���ذه الدراس���ة مجموع���ة م���ن قضايا تموي���ل الت���راث العمراني م���ن أهمها
تحدي���ات التمويل الحكومي وعوائق تموي���ل القطاع الخاص ،وعدم الرغبة في تقديم
المس���اعدات ،وعدم وجود خطة ممنهجة لتحديد الحاجات التمويلية ،وعدم وضع
تقدي���ر فع���ال لتكاليف المش���روع ،وع���دم تجنب التكالي���ف غير الضروري���ة ،وعدم
تصنيف المباني التاريخية ،والقدرة المحدودة لس���وق العقارات ،وازدواجية الدعم،
وع���دم وجود خط���ة للترويج ،وب���طء عملية تقدي���م التمويل ،وعدم وج���ود محفزات
استثمارية للجهات الداعمة.
التوصيات:
•يجب مواجه���ة متطلبات التمويل المتزايدة ومعالجة قضاي���ا التمويل المختلفة ،من
خالل إيجاد حلول جديدة متطورة ،مثل س���د عجز التمويل ،وزيادة حجمه ،وترش���يد
الوسائل الستخدام أكثر كفاءة لألصول المتاحة.
•إيجاد بدائل مناس���بة للتمويل ،وإشراك المجتمع المدني من منظمات غير حكومية
وغير س���اعية للربح ،وإيجاد أرضية مش���تركة بين القط���اع الحكومي والقطاع الخاص،
وتعزيز المشاركة المجتمعية.
•يج���ب تعزي���ز الم���وارد المالي���ة للت���راث العمراني من حي���ث الحصول عل���ى التمويل
وترشيده وضمانه في المستقبل ،وتحسين االتصال بين أصحاب المصلحة للمشاركة،
وبالتالي االهتمام بالسياس���ة المستقبلية والتخطيط االستراتيجي المستقبلي لتمويل
التراث.
•تشجيع قدرة المواقع التراثية على توليد اإليرادات الخاصة بها ،ويكون من المناسب
أن يتمثل هذا التشجيع الحكومي من خالل تقديم دعم قصير أو طويل األجل وكذلك
منح للتغلب على بعض العقبات المعينة في الوقت الحالي.
•العدي���د م���ن مواقع التراث العمراني ومبانيه غير مس���تغلة حت���ى اآلن على الرغم من
توفير اإلمكانات التجارية ،وال سيما في مجال السياحة ،فالعديد من المواقع التراثية
يحت���اج إلى مس���اعدة الحكومات لتمكين المواق���ع التراثية من تحدي���د هذه الفرص
واستغاللها.
•يجب تكوين فريق عمل لدراسة الحوافز وغيرها من أدوات السياسة لتعزيز المحافظة
على التراث العمراني بما يتناس���ب م���ع متطلبات المجتمع المحلي ،ووضع توصيات
بشأن تطبيق هذه األدوات على أكمل وجه.
•إنش���اء مركز لتس���هيل التعاون والتنس���يق بين جميع ال���وكاالت والجهات التي تقدم
دعم���اً للتراث العمراني تحت رعاي���ة وزارة الثقافة والحكومة المحلية ووزارة المالية،
بحيث يرمي هذا المركز إلى التوصل إلى نهج متسق لمعايير الحماية والحفظ ومراقبة
معايير الجودة والمساواة في الفرص والدعم المالي.
•يجب تعزيز قيم التحالف اإلس���تراتيجي والتعاون الثنائي بين الدول وتش���جيع إقامة
المش���اريع الثنائية ،وإقامة شراكة واس���عة بين مختلف الجهات المسؤولة عن حفظ
التراث العمراني وصونه.
•يجب إنش���اء قاعدة بيانات حاس���وبية لتوثيق التراث العمراني وتس���جيله ،ويجب أن
تعتم���د على اختيار أفضل الطرق واألس���اليب الحديثة في التس���جيل ،وأخذ العوامل
االجتماعية والمكانية في الحسبان عند التسجيل والتوثيق.
•يج���ب إدخال تدابي���ر جديدة لزيادة الوعي المجتمعي وتعزيز المش���اركة المجتمعية
وتشجيع أصحاب المصلحة والمهنيين والجمهور العام لحماية التراث العمراني.
•جميع األدبيات المتعلقة بنظم تطبيق التمويل واإلجراءات اإلدارية لمنح المساعدات
وتقديم الحوافز المالية األخرى ينبغي أن تكون واضحة وشاملة وسهلة الفهم.
3
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الملخص
تأتي هذه الدراسة في محاولة للخروج من إطار التعامل مع المناطق التراثية ضمن مفهوم الحفاظ
القاصر على الهيكل العمراني التراثي إلى التعامل مع هذه المناطق كنس����يج حي يتضمن مجتمعا
يعي����ش في����ه واقتصادا يقوم عليه إلى جانب العمران بم����ا يحتويه من قيم تراثية هي ملك لألجيال
القادم����ة .والمناط����ق التراثية هي جزء ال يتجزأ من المجتمع .وللحفاظ على طابعها الخاص يجب
الحف����اظ عل����ى خصائص المجتمع وأوجه نش����اطه القائمة به����ا ،ومن الض����روري أن يصاحب تطوير
المنطقة التراثية زيادة كفاءتها والمنفعة الوظيفية منها فسياسات اإلحياء التي تخاطب الجانب
الم����ادي فقط لهذه المناطق تكون قاص����رة إن لم يصاحبها الجانب المعنوي المتمثل بمفهوم رفع
المنفع����ة منها (البن����ك الدولي .)2001،وتهدف الدراس����ة إلى إبراز األهمي����ة الثقافية واالجتماعية
للتراث ودوره في التنمية الس����ياحية البيئية المس����تدامة والتعرف على الت����راث العمراني لقرية
القص����ر التراثية ف����ي الواحات البحرية والدعوة لتحويل المواقع التراثي����ة إلى مورد اقتصادي دائم
للسكان المحليين وللدولة.
منهجية الدراسة
اعتمدت الدراس����ة على المنهج االس����تقرائي في جمع وتحليل المعلومات والبيانات من المصادر
األولي����ة المتمثلة في المس����ح الميداني والتصوي����ر الفوتوغرافي واتبعت الدراس����ة منهج التحليل
الوصفي في دراس����ة العوامل المؤثرة في التشكيل العمراني التقليدي وخصائص النسيج العمراني
للواحات البحرية .وتتعرض الدراسة بالتحليل إلى تصميم المساكن التقليدية وأساليب البناء في
قرية القصر التراثية .وهذا هو مجال تركيز الدراس����ة الميدانية من خالل الرفع الميداني ودراس����ة
م����دى توافقها البيئ����ي واالجتماعي .وتتوصل الدراس����ة إلى مجموعة من التوصي����ات التي تحدد
معايير تنمية المناطق التراثيه في إطار التوافق واالستدامة.
كلمات افتتاحية
الواحات البحرية ،المنطقة التراثية ،المسكن التقليدي ،التكوين العمراني ،السياحة البيئية
3
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 -1مقدمة البحث

محاور الدراسة
تس���ير الدراس���ة في ثالث مح���اور متتالية ،يتع���رض المحور األول لدراس���ة الواحات
البحري���ة عمراني���ا وطبيعيا بش���كل عام ،والمحور الثاني يس���تعرض بالتحليل دراس���ة
الوض���ع الراه���ن لقري���ة القص���ر عمرانيا وس���كانيا لتحدي���د االحتياجات المس���تقبلية
ومداخ���ل التنمي���ة ،ويرك���ز المحور الثالث على دراس���ة تفصيلية للمس���كن التقليدي
بقرية القصر من خالل الرفع الميداني.

تمثل القرى التراثية إحدى الركائز األساسية للسياحة البيئية والثقافية.
وبن���ا ًء على ذل���ك يمكن اعتباره���ا م���وردا اقتصاديا هاما لس���كانها ،وقد
أثبتت التجارب الدولية واإلقليمية أن للالس���تثمار في تنمية السياحة
البيئي���ة للقرى التراثية م���ردودا اقتصاديا هاما يتمث���ل في إيجاد فرص
عم���ل للس���كان وزيادة العائ���د المادي ال���ذي يعود على تنمي���ة القرية.
والت���راث كم���ا عرفت���ه منطق���ة  ))2000 ،ICOMOSعل���ى أن���ه "مفه���وم
واس���ع يتضمن كال من البيئة الطبيعية والثقافية ،وهو يش���مل المواقع
الطبيعية واألماكن التاريخية والمواقع والبيئات المبنية باإلضافة إلى
الممارسات الثقافية القديمة والمس���تمرة والتجارب المعرفية الحية.
"والت���راث تبع���ا لهذا التعريف يس���جل ويعب���ر عن العملي���ات الطويلة
للتط���ور التاريخ���ي ،والمنطقة التراثي���ة ترتبط بالت���راث الثقافي كأحد
الم���وارد الهامة فيها والمظاهر المادي���ة أو الرمزية للتعبير الثقافي عن
عادات المجتمع الذي يعيش في المنطقة منذ القدم.

المحور األول :الواحات البحرية
.1
يقسم نهر النيل مصر عمرانيا إلى قسمين رئيسين بدءا من موقع القاهرة الذي يمثل
العق���دة التي ينقس���م المعمور المص���ري عندها إلى مص���ر العليا جنوب���ا حتى حدود
السودان ويسمى "الصعيد أو الوجه القبلي" ومصر السفلى شماال حتى البحر األبيض
ويس���مى "الدلت���ا أو الوجه البح���ري" باإلضافة ال���ى المناطق النائية والت���ي تتكون من
محافظتي ش���مال وجنوب س���يناء ش���رق النيل ،ومحافظتي مط���روح والوادي الجديد
غرب النيل "الصحراء الغربية ويوجد خمس واحات رئيسية في الصحراء الغربية هي:
الواحات البحرية وهي تتبع محافظة الجيزة ،واحة سيوة وتتبع محافظة مطروح ،أما
الواحات الداخلة والخارجة والفرافرة فتتبع محافظة الوادي الجديد ويوضح الجدول
رقم ( )1تعداد السكان في الواحات الخمس حيث يوضح أن واحتي الداخلة والخارجة
أكبر الواحات تعدادا للس���كان وأن الواحة البحرية بها أكبر عدد من القرى ويس���يطر
عليها العمران الريفي.

	ويمكن تعريف المنطقة أو القرية التراثية التي يهتم بها البحث بأنها :تلك المناطق
التي ترتبط بالتراث الثقافي الحضري والذي يش���مل الموروث المادي من المباني
الس���كنية والخدمي���ة وما يتصل بذلك م���ن منتجات ذات قيمه تراثي���ة غير مادية
متمثلة بس���كان هذه المناطق وما يرتبط بهم من عقائد س���ائدة وقيم ودين ولغة( .
اللحام.)2006 ،



عدد
القرى

أهم المدن

الواحة

تعداد السكان
حضر ريف إجمالي الخارجة

641 ،17

446 ،49

641 ،50

252 ،16

الداخلة

114 ،2

البحرية
سيوة
الفرافرة

087 ،67

11

الخارجة

18

موط

729 ،66

15

الباويطي

116 ،25

002 ،23

8

سيوة

952 ،12

196 ،3

756 ،9

3

الفرافرة

958 ،7

248 ،5

114 ،2

جدول ( )1تعداد السكان بالواحات الخمس بالصحراء الغربية ( التعبئة العامة واإلحصاء )1996

مرك����ز الواح����ات البحرية :هو أحد المراك����ز اإلدارية المكونة لمحافظ����ة الجيزة والبالغ
عددها  9مراكز ويقع مركز الواحات البحرية بين خطي عرض ْ 31و  5ْ .31وخطي طول
 3ْ .28و  ،1ْ .29ويح����د المركز من الش����رق مركز البدرش����ين ومرك����ز العياط ومحافظات
الفيوم وبني سويف والمنيا ومن الجنوب محافظة الوادي الجديد ومن الغرب حدود
محافظة مطروح .ويتميز هذا المركز بأهميته االس����تراتيجية على مس����توى المحافظة
فبالرغم من موقعه في جنوب المحافظة إال أنه يتميز بش����بكة مواصالت وحركة قوية
تربطه ليس فق����ط بجميع مراكز المحافظة ولكن بالمحافظ����ات المجاورة األخرى فضال
ع����ن إمكاني����ة امتداده ووجود ظهير صحراوي له .أما عن حدوده فيحده من الش����مال
باق����ي مراك����ز محافظ����ة الجيزة ومن الجن����وب الصح����راء الغربية ومن الش����رق الصحراء
الغربي����ة وم����ن الغ����رب الصح����راء الغربية ،وترجع ش����هرة الواح����ات البحري����ة ألهميتها
السياحية والثقافية.
3
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بلغ عدد س����كان مركز الواحات البحرية وفقاً لتعداد عام  25116( 1996نس����مة) يمثل
 %5 .0م����ن جملة س����كان المحافظ����ة (التخطي����ط العمراني  ،)2008حيث يش����مل مركز
الواحات البحرية مدينة الباويطي عاصمة المركز ومدينة المناجم وهي مدينة تعدين
خامات الحديد وثالث وحدات محلية هـي :منديشة والزبو والقصر ،وتمثل الوحدات
المحلي����ة  % 9 .5م����ن إجمالي عدد الوحدات المحلية بالمحافظة ويضم إحدى عش����رة
قرية تمثل  % 7من إجمالي قرى المحافظة.

شكل ( )1الواحات الخمس غرب النيل
(شكري )2009

2 -1
طبوغرافية الواحة
يتأل����ف منخفض البحرية من مجموعة م����ن المنخفضات الضحلة الصغيرة مثل حوض
منديشة ،والباويطي ،والقصر ،والحيز .وهو ذو شكل بيضاوى وتحده حدود واضحة
تش����رف عليه من جميع الجوانب كحواف ش����ديدة االنحدار يتراوح ارتفاعها بين 175
و 200مت����ر فوق أرض المنخف����ض .وقد أدت وعورة الطرق ووس����ائل النقل الصعبة إلى
التس����بب في عزلة الواحات عن وادي النيل (أبو العينين ،)1985 ،وقد س����اعدت هذه
العزلة في إيجاد مجتمع له سمات حضارية مميزة مقارنا بمجتمعات وادي النيل كما
أدت إل����ى وجود تش����ابها كبيرا مع بقي����ة واحات الصحراء الغربية باإلضافة إلى تش����ابه
الظروف البيئية واإلجتماعية( .حمدان.)1981
تنقسم الكتلة العمرانية في الواحات البحرية إلى قسمين أساسيين ،القسم األول وهو
الكتلة األساس����ية ويضم قريت����ي الباويطي والقصر ويقع في الج����زء الغربي من الواحة،
والقريت����ان مش����يدتان فوق رب����وة مرتفعة وال توج����د حدود فاصلة بينهم����ا حاليا حيث
تش����غل قرية الحيز تلك المساحة البينية .أما القس����م اآلخر فهو القسم الشرقي ويضم
قريتي منديشة والزبو ويفصل بين القسمين جبل يطلق عليه اسم جبل منديشة.

شكل( )2مركز الواحات البحرية (شكري )2009

1 -1
موقع الواحات البحرية
الواح���ات البحرية هي أقرب الواحات إل���ى محافظة القاهرة ،حيث تقع في االتجاه
الجنوب���ي الغربي لمدينة الجيزة الغربية على بع���د  365كم وتبعد عن وادي النيل
مس���افة  180ك���م غربي مدينة س���مالوط ،ويربطه���ا بمدينة الجي���زة طريق مرصوف
ليمتد بعد ذلك ليربطها بمحافظ���ة الوادى الجديد (الفرافرة-الداخلة-الخارجة) ثم
يلتق���ي بطريق وادي النيل عند مدخل أس���يوط( .التخطي���ط العمراني  )2008وتبلغ
مساحتها  2000كم 2وأقصى طول لها  95كم وأقصى عرض 42كم .وهي تعتبر جزءا
م���ن سلس���لة المنخفضات المحف���ورة طبيعيا داخل الهضاب ف���ى الصحراء الغربية
والت���ي أصبحت واقع���ا مالئما لتفجر المياه الجوفية من خ�ل�ال العيون واآلبار التي
حفرها الس���كان (حم���دان .)1981وأقرب الواح���ات إلى البحرية ه���ي واحة الفرافرة
وتق���ع إلى الجنوب منها بأقل من 200كم ،وق���د أدى هذا القرب إلى إقامة عالقات
وصالت نسب بين سكان الواحتين.

شكل ( )4طبوغرافية الواحات البحرية
وشكل ( )5الطرق في الواحات البحرية
(التخطيط العمراني )2008

شكل ( )3القرى االساسية فى الواحات
البحرية (التخطيط العمراني )2008
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أهم ما يميز هذه الواحة هو وجود عدد كبير من التالل في المنخفض تعلوها طبقات
صخري����ة مقاومة للتخل����ل والتآكل ،وأهم ه����ذه التالل وأكبرها هو جب����ل الهفوف وهو
م����ن الحج����ر الجي����ري المغط����ى بالطفوح البركانية يليه ش����ماال سلس����لة جبال ميس����رة،
(حم����دان .)1981ويالح����ظ أن جب����ال الهفوف وميس����رة تقس����م المنطق����ة المعمورة من
الواح����ة إلى قس����مين رئيس����ين .القس����م الش����رقي وأه����م القرى في����ه هما قريت����ي الزبد
ومنديش����ة والقس����م الغربي الذي يض����م قرى القص����ر والباويطي .ويحي����ط بالمنخفض
حواف منحدرة من جميع الجهات وهي المنخفض الوحيد بالصحراء الغربية المعزول
من جميع الجهات بس����بب هذه الحواف الحادة .وه����ذه التالل الصخرية أعطت تربة
بناء صالحة للتأس����يس عليها حيث أن معظم القرى مقامة على تلك التالل .ولعل أهم
م����ا يميز الواحات البحرية قلة الرمال والكثب����ان الرملية داخلها أو حولها بصورة الفتة،
ونظرا لكون المنخف����ض محاط بالمنحدرات والحواف الصخرية فإن الكثبان الرملية ال
تشكل عائقا أو خطورة تذكر على المباني أو الزراعة مقارنة بمنخفض واحاتي الخارجة
والداخلة.

239

3

.2

3 -1
الدراسات الطبيعية
أم����ا ع����ن مناخ البحرية فهو قاري ش����ديد الحرارة صيفا ،حيث يص����ل الى  48درجة في
شهر يونيو ،وشديد البرودة شتاء حيث تصل درجة الحرارة إلى ما دون الصفر في شهر
يناي����ر .كم����ا تتباين درجات الحرارة بص����ورة كبيرة خالل اليوم الواح����د فيما بين الليل
والنهار ،إال أن باقى ش����هور الس����نة تكون درجات حرارة فيها متوس����طة نسبيا .أما عن
الرطوبة فهي متوسطة خالل العام حيث تتراوح بين  50و .%60أما عن الرياح السائدة
فهي التي تهب على البحرية خالل فصلي الشتاء والربيع من الشمال والشمال الغربي،
بينما تهب الرياح خالل فصلي الشتاء والخريف من الشمال والشمال الشرقي ،ويصل
متوس����ط س����رعة الري����اح إلى حوالي  1,9كم/س����اعة( .أب����و العيني����ن ،)1985،كما ترتفع
معدالت البخر في فصل الصيف وتنخفض في فصل الشتاء مما يؤدي إلى وجود فائض
في مياه الري ،وظهور البرك والمستنقعات الموسمية .وبالنسبة لألمطار في الواحات
البحرية فهي قليلة ،ولذلك يصعب استغاللها في الزراعة.

المحور الثاني :الدراسة الميدانية
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قرية القصر
قرية القصر وهي مجال الدراس���ة الميدانية هي القرية األم للوحدة المحلية القصر
والت���ي تتألف من س���ت قرى وال يوجد للقرية ع���زب تابعة .وتتمثل مداخل القرية
ف���ي مدخلين .إذ يقع المدخل الرئيس���ي ش���مال غربي الطري���ق اإلقليمي الواحات
البحرية -الفرافرة وللقرية مدخل آخر في الجهة الغربية من القرية من على الطريق
اإلقليمي الجيزة  -أسيوط.

شكل ( )7مداخل قرية القصر والكتلة
العمرانية للقرية (شكري)2009

شكل ( )6الكتلة العمرانية للواحات
البحرية (التخطيط العمراني )2008
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الدراسات االجتماعية والسكانية
ته���دف الدراس���ة االجتماعي���ة لقري���ة القصرالتراثي���ة إل���ى رص���د الوضع الس���كاني
واالجتماع���ي الراه���ن والمتغيرات الرئيس���ية المؤثرة بش���كل مباش���ر عل���ى صياغة
مخطط الحفاظ القائم على التنمية السياحية للقرية والتحليل اإلحصائي للبيانات
االجتماعي���ة والس���كانية م���ن حيث تطور عدد الس���كان ومعدالت النمو الس���كاني
وبعض الخصائص الس���كانية الرئيس���ية لمجتمع القرية وذلك الس���تنتاج مؤش���رات
توضح لنا االحتياجات المستقبلية من فرص العمل والمساكن.
وحصرت المشكالت االجتماعية األساسية من تحليل السمات االجتماعية للسكان
بقرية القصر في النقاط اآلتية:
مساهمة المرأة في النشاط االقتصادي
بلغت نس���بة مساهمة اإلناث في النشاط االقتصادى ( 15سنة فأكثر) بقرية القصر
( % 6,10مراجعة صحة األرقام من عندكم  6,10أو  )10,6عام  1996مما يتطلب عمل
برامج ونشاط موجه لتدريبهن على المشروعات االنتاجية والبيئية وتنمية قدرتها
في مجال التنمية االقتصادية للقرية.
األمية
مشكلة ِّ
األمية بقرية القصر تبين أنها تبلغ  %4 .40مراجعة صحة األرقام من عندكم
بدراسة ِّ
 4,40أو  ،40,4ووفق���ا للق���اءات ف���إن هناك اهتم���ام كبير بالتعليم خاصة بالنس���بة
لإلناث.
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الدراسات العمرانية
تبل���غ مس���احة الكتلة العمرانية المرفوع���ة لقرية القصر حوال���ي  320فدان ،وبلغت
مس���احة المباني بها حوالي  74 .228فدان (ش���املة المقابر بمس���احة  96 .1داخل
الكتل���ة الس���كنية) ومس���احة الطرق والفراغ���ات العمرانية 65 .43ف���دان واألراضي
الفض���اء الخاصة  63 .16فدان والمناطق الخض���راء والفراغات العامة  38 .11فدان.
والمناطق الس���كنية تبلغ مس���احتها  38 .186فدان بنس���بة  % 64 .61من إجمالي
الكتل���ة العمرانية للقرية (حيث تضم الس���كن والس���كن التجاري والس���كن الحرفي
واألحواش السكنية والمباني تحت اإلنشاء).
تبلغ مس���احة المباني المبنية من الطين حوالي  99 .21فدان بنس���بة  % 20 .33من
إجمال���ي مس���احة المباني بالقري���ة و % 67 .37من إجمالي ع���دد المباني ويغلب
على ارتفاع���ات المباني بالقرية االرتفاعات المنخفضة وتت���راوح بين دور ودورين
بنسبة  %42 .99من إجمالي مساحة المباني بالقرية وتنتشر المباني المرتفعة على
المحاور الرئيسية ومناطق األطراف.

البطالة
البطال���ة هي إحدى المش���كالت الت���ي يعاني منها أي مجتمع وتبلغ نس���بة البطالة
على مس���توى قري���ة القصر  %9 .16مراجعة صحة األرقام م���ن عندكم وفقا لبيانات
تعداد السكان  ،1996وهذا يدل على أن القرية بها نسبة كبيرة من المتعطلين.

شكل ( )8مؤشرات العمران لقرية القصر والقرى التابعة لها (شكري )2009
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جدول رقم ( )2متوسطات وأحجام االسر المتوقعة والمضافة لسكان قرية القصر خالل المرحلة ( 2022/2006التخطيط العمراني )2008

عند تصميم المس���كن بالقرية يجب مراعاة األوضاع االجتماعية الس���ائدة واحترام
الخصوصي���ة باإلضافة إلى األنماط واالس���تعماالت الريفية للمس���كن .والعمل على
تنمية الش���عور باالنتماء والروح الجماعية لدى سكان القرية للمشاركة فى تحسين
البيئ���ة العمراني���ة باإلضافة إلى المش���اركة في عمل وإدارة المش���روعات من خالل
الجهود الذاتية.
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شكل ( )9مؤشرات اإلسكان لقرية القصر والقرى التابعة لها ( التخطيط
العمراني )2008

 1-2 -2تحليل الوضع الراهن
بدراس���ة وتقيي���م اتجاهات النمو العمراني الحالي لقري���ة القصر يمكن الوصول إلى
العوامل المؤثرة على التكوين العمراني الحالي للقرية ومدى تأثيرها على مس���تقبل
القرية وش���كلها العمران���ي ،إذ تأثر التكوين العمراني لقري���ة القصر– على مر الزمن
– بعناصر تخطيطية ومحددات أساسية وهي الطريق اإلقليمي الواحات البحرية -
الفرافرة والطريق اإلقليمي الجيزة  -سيوة وهما محددان قويان.
المس���وحات العمراني���ة للوضع القائم :الهدف من الدراس���ة الميدانية هو دراس���ة
خصائ���ص العمران لكي يمكن وض���ع تصور لمالمح المخطط الذي يالئم قرية القصر
في إطار اإلمكانيات والموارد المتاحة ،ومن خالل الزيارات الميدانية لقرية القصر
تم إجراء المس���وحات العمرانية لألراض���ي والمباني القائم���ة بالقرية ،والتي بلغت
مساحة المباني بها حوالي  74 .228فدان (غير شاملة المقابر بمساحة  96 .1داخل
الكتلة الس���كنية) ومس���احة الطرق والفراغ���ات العمرانية  65 .43ف���دان واألراضي
الفضاء الخاصة  63 .16فدان والمناطق الخضراء والفراغات العامة  38 .11فدان.
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دراسات اإلسكان
تبل���غ إجمال���ي مس���احة المباني الس���كنية بقري���ة القصر داخ���ل الكتل���ة العمرانية
المرفوع���ة  38 .186ف���دان بنس���بة  % 64 .61من إجمالي الكتل���ة العمرانية للقرية (
حيث تضم السكن والسكن التجاري والسكن الحرفي واألحواش السكنية والمباني
تحت اإلنش���اء) % 96 .من المباني الس���كنية يقل ارتفاعها عن ثالثة ادوار .ويبلغ
عدد الوحدات السكنية  1982وحدة .متوسط مساحة قطعة األرض السكنية 395
متراً مربعاً والمس���طح كبير نس���بيا بالنس���بة لباقي القرى المصرية .تبلغ الكثافة
السكنية الصافية حوالي  6 .36شخص/فدان ،والكثافة اإلجمالية  23شخص/فدان
في الكتلة العمرانية بمساحة  320فدان.
 تعاني القرية من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وال يوجد سوق إيجار بالقرية. -ال توجد مشروعات إسكان منخفض التكاليف بالقرية.

القصر

البيان

320

مساحة الكتلة العمرانية بالفدان

7292

عدد السكان 2006

38.186

مسطح االستعمال السكني

63.16

األراضي الفضاء الخاصة

1

متوسط األرتفاعات

14.1

المسطح السكني  /مساحة االستعمال السكني

395

متوسط مساحة قطع أراضي اإلسكان

197

متوسط مساحة الوحدة السكنية ( م)2

المحور الثالث :دراسة تحليلية للمسكن التقليدي بقرية

شكل ( )11قرية القصر التراثيه (تصوير الباحثة)

شكل( )12زراعة االفنيه الداخليه (تصوير الباحثة )

جدول رقم ( )3المؤشرات العمرانية لقرية القصر (شكري )2009

 1-3 -2تقدير االحتياج المستقبلي لإلسكان
تحت���اج القري���ة إلى توفي���ر حوالي  876وحدة س���كنية إضافية الس���تيعاب الزيادة
الس���كانية حت���ى  2022والمق���درة بـ  3593نس���مة عل���ى افتراض أن متوس���ط حجم
األسرة سينخفض من  4,65إلى  4,1فرد/أسرة عام  .2022ويتم أستيعاب الوحدات
المطلوبة على أراضي فضاء جديدة بمتوسط مساحة  200متر مربع وارتفاع دورين.

شكل( )13توافق البناء مع طبوغرافية القريه
( حماد )1996

.2
القصر التراثية
عند النظر إلى التجمعات الس���كنية القديمة بقرية القصر يتضح أن الكتلة المبنية
تتك���ون م���ن مجموعة مب���انٍ متالصقة بإرتف���اع دور أو دورين وق���د يصل في بعض
المناطق إلى ثالثة أدوار ،يتخلل هذه الكتلة البنائية بعض الحارات واألزقة الضيقة
مسدودة النهايات ،ويالحظ تناثر األفنية الداخلية متفاوتة المساحات ،كما يتضح
تالص���ق كثير من المباني واتصالها ف���ي األدوار العلوية .وبذلك تبدو القريه ككتلة
بنائية واحدة يتخللها فراغات داخلية "أفنيه" وفراغات خارجية "ساحات وحارات".
فتخطي���ط المس���كن يخضع لما يس���مح به ش���كل األرض وهو الش���كل ال���ذي يفرضه
تخطي���ط الح���ارات واألزقة والدروب المتعرج���ة .والقرية عامة مقس���مة إلى خطط
س���كنية لكل قبيلة خطته���ا الخاصة المتراكمة المكونة من وحدات من المس���اكن
المتالصق���ة والمتقارب���ة ف���ي التكوي���ن والمظهر .أما الط���رق والح���ارات فهي غير
منتظمة ومتنوعة ويتراوح عرضها بين مترين وثالثة أمتار وفي بعض األحوال يصل
عرضه���ا إلى متر واحد وقد ش���كلت هذه الطرق وال���دروب فيما بينها مجموعة من
الفراغات يلتف حولها عدد من المساكن.
ج���اءت عملي���ة بناء المس���اكن القديمة متوافقة م���ع طبوغرافي���ة القرية متدرجة
مكونة ما يش���به المصاط���ب وفي اتجاه الري���اح المحببة وبحيث يص���ل الهواء إلى
المبان���ي المختلف���ة المناس���يب ( حم���اد  ،)1996وجاء عم���ران القري���ة متوافقا مع
الظ���روف البيئية الصحراوية والع���ادات والتقاليد والنظام القبلي الس���ائد ويمكن
إيجاز هذه التأثيرات فيما يلى:
•احتوت المس���اكن على أكثر من مدخل واحد فغالبا ما يوجد مدخل ألهل البيت
ومدخل آخر للخدمات ،وفي حالة وجود مدخل واحد فقط يكون الس���بب صغر
مساحة
• المسكن كان يراعي فصل الحركة الداخلية بين السكان والماشية.
•ج���اء توجي���ه غرف المس���كن ح���ول األفنية الداخلي���ة وأحتوت بعض المس���اكن
أفني���ة عديدة داخلية منها حوش للضيوف يمثل مكان انتظار خارجي مما يحقق
خصوصية ألهل البيت.
•فصل الجزء الخاص بالضيوف أو الغرباء عن المسكن
•وم���ا يلح���ق به من خدمات وهو ما يطلق عليه اس���م "المن���درة" عن الجزء الخاص
بأهل البيت.
•فى كثير من المساكن ظهر المدخل المنكسر لحجب األنظار عن شاغلي المسكن،
كما جاءت مداخل البيوت بحيث ال تواجه بعضها.
•جاءت المباني متجانس���ة في االرتفاع مما يوفر لها الخصوصية ،كما اس���تخدمت
الدراوي المرتفعة لتوفير الخصوصية في اس���تعمال األس���طح في مزاولة النش���اط
المنزلي نهارا وفي المبيت ليال.
•لعب���ت الرياح الس���ائدة دورا هاما في توجيه الكتلة البنائية للمس���كن وفي وضع
دورات المياه حيث ال تواجه القبلة أو تصد عن اتجاها.
•جاء بناء المآذن من دون ش���رفات مرتفعة مع انخفاض الش���رفة التي يقف عليها
المؤذن ،حتى ال يكشف أسطح المباني المجاورة.
• أدى موق���ع الق���رى إلى تواف���ر مواد البن���اء المحلية ح���ول القرى وتواف���ر العمالة
المحلي���ة المدربة مما يس���اعد في توفير الطاقة المس���تهلكة ف���ي عمليات النقل
والبناء وتكاليف استخدام العمالة األجنبية.

شكل( )10ارتفاعات وحاالت المباني لقرية
القصر(شكري )2009
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الحياة االجتماعية
تعتب���ر القبيلة هي الوحدة الرئيس���ية المكونة للقرية وتغلب الحياة القبلية على ش���تى
جوان���ب الحياة االجتماعية للس���كان ،ويحكمه���ا مجموعة من النظ���م والقيم والتقاليد
الخاصه بمجتمع الواحة .وتعتبر العائلة هي الوحدة األساسية في مجتمع الواحة وهي
الوح���دة القرابي���ة ذات األجي���ال المتعاقبة والمتع���ددة التي تتكون م���ن اآلباء واألبناء
المتزوجين وأوالدهم باإلضافة إلى بعض األقارب الذين يتعايش���ون في حياة أقتصادية
واح���دة تح���ت س���قف واحد ،وقد كانت مس���اكنهم تترك���ز حول عيون المي���اه ( ،حماد
 .)1996وم���ن أكب���ر وأق���دم العائالت بقرية القص���ر عائلة القرانية وعائل���ة عبد الصمد.
وتعتبر الوحدة الس���كنية مس���كن العائلة الواح���دة هي نواة الق���رى القديمة بالواحات
وتتحقق دراس���تها من خالل دراس���ة تحليلية لنماذج سكنية رفعت من قرية القصر في
مارس .2009
يتكون المس���كن التقليدي بصفة عامة في الواحات من ثالثة أجزاء رئيس���ية .األول هو
الجزء الخاص باالس���تقبال والضياف���ة ويتكون غالباً من غرفتين تس���تعمالن في أوقات
الس���نة المختلف���ة وتكون���ان على عالقة مباش���رة بالمدخل الرئيس���ي .أما الج���زء الثاني
فيتكون من الفناء الداخلي تحيط به غرف المس���كن من غرف معيش���ة وغرف نوم كما
يك���ون على اتصال مباش���ر بغرفة الضياف���ة .أما الجزء الثالث فيحت���وي على الخدمات.
والمس���كن عادة يتكون من دورين أو ثالثة أدوار تبعاً للزيادة في حجم األس���رة وتتصف
مصمتة .يصل الس���كان إلى
حوائ���ط المس���كن الخارجي���ة المطلة على الحارة بأنها ش���به ّ
األدوار العلوي���ة ع���ن طريق س���لم داخل���ي موجود في الفن���اء الداخلي كم���ا توجد دورة
المياه على جانب هذا الفناء بعيداً عن غرف الس���كن وهي مقامة على ارتفاع نحو1,5م

الدور األول

الدور األرضي

شكل ( ) 14تحليل فراغى للمسكن وطريقة
إمتداده المستقبلية
حيث يبدأ كخطوة أولى ببناء حجرة أو أكثر
على فناء داخلي ،ثم مع نمو األسرة وزواج األبناء
وسكنهم في نفس البيت تبنى غرف جديدة
حول فناء أصغر .ويترك المكان المخصص
للضيوف بجوار المدخل كما يمكن عمل مدخل
خلفي على الفناء الخدمي لدخول المواشى.

قطاع رأسي

شكل ( )16النموذج الثالث
مسكن مساحة  198متراً مربعاً به عدة أفنية
وله مدخل واحد بجواره غرفة المندرة( .شكري
)2009
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مواد البناء وطرق اإلنشاء
عند دراس���ة مواد البناء المس���تخدمة في إنش���اء ق���رى الواحات البحري���ة نجد اعتماد
األساس���ي على المواد المحلية المتوافرة في الم���كان والتي أظهرت كفاءة عالية
البناء
ّ
لقدرتها على توفير عزل حراري جيد بدون الحاجة إلى أجهزة ميكانيكية واستخدمت
الحواط الحاملة كأس���لوب إنشائي في المباني الس���كنية وجاءت هذه الطريقة انعكاساً
لتوفير مواد البناء التي تصلح لذلك حيث يوجد الطَفل الرملي المس���تخدم في صناعة
الط���وب اللبني .أما األس���قف فكان���ت أفقية وأس���تخدم فيها جذوع النخيل وأش���جار
الدوم والزيتون ولقد نتج عن ذلك فراغات ذات بحور محدودة نس���بياً أما األساس���ات
فاس���تخدمت فيها األحجار الرملية والجيرية لتوافرها في الواحات .ويمكن إيجاز مواد
البناء المستعمله فيما يلى:

الدور األرضي

الدور األول

قطاع رأسي

الساباط أعلى الحارة
شكل ( )16النموذج
الثاني

شكل ( )15النموذج األول
مربع وفيه ثالثة
مساحة المسكن نحو 200مت ٍر ٍ
أفنية داخلية ،وله مدخل رئيسي إلى جانبه
توجد مندرة للضيوف .ويوجد مدخل خدمي
كملْقَف
خلفي للمواشي .يعمل السلم الداخلي َ
لتهوية الدور األرضي (شكري )2009
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وذلك لتوفير فراغ س���فلي للتصريف .كما يحتوي الفناء على مكان مجهز بغرفة إلعداد
الخبز وغالباً ما تكون عناصر المس���كن في الدور األرضي الس���تقبال الضيوف وممارسة
النش���اط اليومي .أما عناصر المسكن العلوية فهي للنوم والجلوس في الصيف .ويتميز
الدور األخير بإحاطته بدورة عالية تحجب الرؤية تسمى أحياناً بالطراحة ( حماد )1996
وتعمل هذه الدورة عمل الفناء الداخلي إذ تجلب الهواء البارد وتوفر مس���احات مظللة
يمكن الجلوس فيها .انعكس التغير الش���ديد فى درجات الحرارة وتفاوتها بين الصيف
والش���تاء وبين الليل والنهار على ترتيب فراغات المس���كن واس���تعماالتها حيث توجد
غرف وفراغات ذات استخدام وظيفي متغير على مدار العام بما عرف باسم "البداوة"
أو التنقل الموس���مي .وينقس���م التنقل الموس���مي بين تنقل رأسي تستخدم فيه غرف
المعيش���ة بالدور األرضي صيفا ويس���تعمل الدور العلوي والس���طح ش���تاءا .أما التنقل
الموس���مي األفقي ،فتستغل فيه غرف المعيش���ة في نفس الدور األرضي حيث تستغل
شتاء ( .حماد . )1996
الغرف الداخلية صيفا ،واألفنية والفراغات المكشوفة ً
والنموذج التقليدى للمسكن كما هو موضح في األشكال ( )17-16-15للنماذج السكنية
التي ُرفعت والتي يتضح أنها تتكون من فناء مكش���وف مربع أو مس���تطيل ،وقد يحتوي
المسكن على أكثر من فناء تبعا لمساحته ،وغالبا ما يتكون من دورين.
ويعطي الفناء إحساس���ا مشتركا بتجميع عناصر المس���كن عليه وانتماءها لهذا الفراغ.
إال أن���ه لوح���ظ عدم وجود أفنية داخلية في بعض المس���اكن صغيرة المس���احة لذا فإن
وج���ود الس���طح ذو الدروة العالية يغني عنه .وتتميز المس���اكن الواس���عة بوجود الفناء
الخلف���ي "المصط���اح" حيث يقوم الس���كان بزراعت���ه كما يخصص جزء منه لعمل عش���ة
للدواج���ن والطيور .ويوجد فراغ داخلي آخر يس���مى "منش���ر" أو دارالبلح ،في ركن من
الفناء الخلفي لتجفيف البلح ،باإلضافة إلى فراغ خاص بالماشية يسمى "الزريبة" بعيد
عن غرف المس���كن وفي الغالب في ركن م���ن أركان الفناء الخلفي وغالبا ما يوجد باب
خلفي للزريبة.

الدور األرضي

الدور األول
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مسكن مساحته 98
متراً مربعاً بدون فناء
داخلي وله مدخل
ألهل البيت ومدخل
في االتجاه اآلخر من
الحارة للضيوف وبه
غرفة المندرة فقط.
كما يوجد غرفة تعبر
الحارة مكونة ساباط
(شكري )2009

شكل( )19الباب الخارجي للمسكن ( حماد )1996

شكل ( )20بناء السقيفة في مدخل المسكن ( حماد )1996

• الطوب اللبني كمادة بناء أساسية ويستخدم في بناء الحوائط.
• جذوع النخيل وأشجار الدوم في التسقيف.
• الحجر الجيري في األساسات

شكل ( )18مراحل إنشاء السقف من جذوع النخيل ( حماد )1996
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القواعد الحاكمة للعمران التلقائي لقرية القصر
من الدراسة التحليلية لعمران القرية يمكن تحديد القواعد التي حكمت عمران القرية
وخاص���ة على مس���توى المنطقة الس���كنية والحارة ،والت���ي تكاملت مع تأثي���ر العقيدة
والعادات والتقاليد وتوزيع الحقوق والواجبات بين السكان بما يلي:
التركيب العمراني للقرية :يتكون من خاليا س���كنية تشكل وحدات شبه تكرارية
تتواءم مع التركيب العائلي والقبلي الس���ائد ،هذه الوحدة التكرارية العمرانية هي
وح���دة اجتماعي���ة في األس���اس تتحدد خاللها المس���ؤليات المجتمعي���ة والحقوق
والواجبات تجاه اآلخرين.
النسيج العمراني للقرية :تتداخل قطع األراض بمساحاتها المتفاوتة دون تحديد
واضح للملكيات عموما وتندمج المباني المتفردة مثل المس���جد والمدرس���ة دون
فص���ل واضح عن أراضي المس���اكن والت���ي تتطابق جميعها م���ع طبوغرافية الموقع
واتجاه الرياح السائدة المحببة.
االرتفاعات ودراوي األس���طح :تبدو متجانس���ة ويتمثل التجانس في األسطح التي
تعتب���ر مجال التواصل للس���كان م���ع البيئة الخارجية وتمكنهم م���ن مراقبة الخارج
دون ج���رح خصوصية الس���كان والجي���ران ،لتقوم ب���دور النوافذ الت���ي ال توجد في
القرية إال بش���كل فتحات ضيقة مرتفعة وس���اعد على ذلك ع���دم زيادة االرتفاعات
عن ثالثة أدوار.
مواق���ع األب���واب الخارجي���ة :والتي تعود إل���ى عملية ديناميكي���ة البناء من حيث
أولوي���ة الس���كن في الحارة ومراع���اة حق الجوار ل���كل مبنى يبنى بص���ورة متواصلة
عل���ى أن يراعي خصوصية الجار األقدم وهكذا فال يوجد باب مس���كن مواجه لباب
مسكن آخر ،وأحيانا يلجأ الساكن إلى عمل مدخل منكسر أو مائل عن الحارة لزيادة
الخصوصية))2007 .Hakim .
األفنية والس���احات :يعد المس���كن ذو الفناء الداخلي الوحدة البنائية األساس���ية
الت���ي يتك���ون منه���ا النس���يج العمران���ي للقري���ة ،وتعتبر الس���احات الصغي���رة أمام
مجموعات المساكن بمثابة الفراغ األوسط الذي يفصل بين الفراغ الخاص للمسكن
حيث يمثل الباب الخارجي للمس���كن الحاجز المادي والبصري والفراغ شبه العام
للحارة التي تسكنها عائلة واحدة أو أسر بينها روابط عائلية.
العناصر البنائية أعلى الحارات :وهي األس���بطة ومفردها س���اباط ،وهي يمكن أن
تكون حجرة من أحد المس���اكن تبنى عابرة لفراغ الحارة فتحدث س���قفا لهذا الجزء
من فراغ الحارة ،ويحمل الس���اباط في هذه الحال���ة على أكتاف عريضة من الطوب
من جانبي الحارة .وبتكرار األس���بطة بطول الحارة الضيقة الملتوية يحدث اإلظالل
على الواجهات والممرات الضيقة فيس���اعد ذلك في رسم الصورة الذهنية الكاملة
للقرية المكونة من كتلة ش���به صماء يتخللها ممرات بعضها مكشوف بعضها اآلخر
مغط���ى .باإلضافة إل���ى عنصر علوي آخر متكرر في جميع الحارات وهو "الس���قيفة"
 ))2007 .Hakimالتي تس���بق باب المسكن الخارجي ،ويستعملها الرجال للتسامر
خ���ارج المس���كن وتبنى من جزوع النخ���ل والجريد ،وغالبا ما يبن���ى بها مصطبة أو
أكثر للجلوس.
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شكل ( )22الحارة التي رفعت المساكن بها،
ويتضح البناء المتوالي للمساكن تبعا لشكل
األرض والتداخل في الكتلة العمرانية وتكرار
األفنية الداخلية .وهي نموذج مثالي لعمران
القرية (الباحثه ) 2009

شكل ( )20الحارات المغطاه باألسبطة ،وتظهر الفتحات
الطوليه بدراوى السطح (تصويرالباحثة)

االستنتاجات
من الدراسة الميدانية لقرية القصر التراثية ،ومن تحليل المسكن التقليدي بالقرية
أمكن تحديد التوجهات المستقبلية للتنمية العمرانية للقرية في إطار التركيز على
الس���ياحة البيئي���ة ،إذ تحتوي القرية عل���ى المقومات التي تؤهله���ا لتكون من أهم
مناطق السياحة البيئية المستدامة ويمكن إيجاز نتائج الدراسة فيما يلي:

شكل ( )21مساجد القرية وتناسبها
مع أرتفاعات المساكن ويتضح
استخدام مواد البناء المحلية
(تصويرالباحثة)

معايير تصميم مواقع العمران المستحدث
•ض����رورة تصميم التش����كيل العام لمنطق����ة االمتداد العمراني بما يتناس����ب مع حركة
الهواء وأن يتوافق مع طبوغرافية األرض وال يفرض عليها ،ويراعى استخدام التكوين
العمراني المدمج الذي يتناسب مع الظروف البيئية واالجتماعية للقرية.
•يراعى أن تكون الحارات والش����وارع المقترحة ضيقة ومتعرجة ومظللة في غالبيتها،
كم����ا يج����ب دراس����ة مداخل ومخ����ارج الح����ارات بما يتناس����ب مع عادات الس����كان
وتقاليدهم.
•استخدام مواد البناء المحلية بقدر اإلمكان (كاألحجار ،والطفلة ،والرمال ،والخشب)
أو تطوير الخامات البيئية المحلية باستخدام التكنولوجيا المناسبة.
•ضرورة تبليط الحارات والممرات باألحجار بدال من تركها ترابية .كما يجب استخدام
عناصر التشجير والمياه حيث تفيد في زيادة الرطوبة وتنقية الهواء.
•يراعى أن يكون الفناء الداخلي عنصرا أساسيا في تصميم المباني السكنية والخدمية،
وض����رورة أن تك����ون حوائ����ط المبنى س����ميكة جدا حتى توف����ر العزل الح����راري الجيد
واستخدام مواد نهو وتشطيب ذات ألوان فاتحة لزيادة عكس اإلشعاع الشمسي.
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الشروط البنائية الناتجة من الدراسة الميدانية
•ال يس���مح بالبن���اء أو إعادة البناء على طري���ق عرضه أقل من  8أمتار ،رئيس���ي أو داير
الناحية.
•ال يسمح بالبناء أو إعادة البناء على طريق عرضه أقل من  6أمتار للطرق الداخلية في
نط���اق 150م من الطريق الرئيس���ي ،أو داير الناحية على الجانبي���ن على أال يقل عرض
الطريق عن  4أمتار لباقي قطع األرض التي سوف تضاف للكتلة العمرانية.
•ال يتم توصيل ش���بكات للصرف صحي إال لقطع األرض المطلة على ممرات أو ش���وارع
ال يقل عرضها عن  4أمتار.
•أن يحد كل قطعة أرض طريق من جانب واحد على األقل.
•في حال تطبيق نظام البلوك الس���كني ،ال يزيد طول البلوك التخطيطي للتقس���يم عن
150م.
•ال يزيد طول الطرق ذات النهاية المغلقة عن 50م.
•ال يق���ل الح���د األدنى لع���رض طرق الش���بكة الداخلية عن 6م والخارجي���ة عن 10م مع
مراعاة التدرج في الشبكة طبقاً لمتطلبات التقسيم.
•ال يقل الحد األدنى للمساحات المخصصة للطرق واألغراض العامة عن .%20
•ال يق���ل ع���رض واجهة قطعة األرض المقترح البناء عليها ع���ن 8م وال يزيد عمقها عن
ضعف الواجهة.
العمل على خفض نسبة األمية بالقرية،حيث أنها من المشاكل الرئيسية التي تؤثر على
سلوكيات األفراد ومستواهم المعيشي والصحي ،ويوصي بإنشاء مدارس الفصل الواحد
المخصص���ة للفتيات المتس���ربات م���ن التعليم واألمي���ات حتى يمكن تحقي���ق التوازن
المستهدف بين تعليم الذكور واإلناث.
خلق فرص عمل جديدة لتس���اعد على عالج مش���كلة البطالة بالقرية (تقدر البطالة بين
شباب القرية بنسبة .)%17
العمل على زيادة نسبة مساهمة اإلناث في النشاط االقتصادي بتوفير التوعية وبرامج
التدريب الالزمة واالهتمام بتعليمهم وتنفيذ برنامج األسر المنتجة.
العمل على توفير المسكن الصحي المالئم بإدخال شبكة الصرف الصحي للقرية.
حترم الخصوصية
عند تصميم المس���كن بالقرية تراعى األوضاع االجتماعية السائدة و ُت َ
واألنماط واالستعماالت الريفية للمسكن.
العمل على تنمية الش���عور باالنتماء والروح الجماعية لدى س���كان القرية للمشاركة في
تحسين البيئة العمرانية باإلضافة إلى المشاركة في عمل وإدارة المشروعات من خالل
الجهود الذاتية.
العمالة المتوفرة بالقرية ،ماهرة في مجاالت الزراعة والصناعات الحرفية التوس���ع في
صناع���ة وتجفيف وتعبئ���ة البلح ،كما تتوافر الصناعة الغذائي���ة مثل صناعة قمر الدين
والمربيات وأنواع الش���رب من المش���مش وصناعة الصلصة ومنتج���ات األلبان وتخليل
الزيتون.
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والجدول التالي يوضح كيفية تقدير حجم االستيعاب االقتصادي للقرية.
إجمالي المساحة المنزرعة

529

جملة العمالة الزراعية

661

جملة عمالة الصناعات الزراعية

33

جملة عمالة الصناعات الحرفية

108

العمالة السياحية الحالية

50

جملة عمالة القطاعات األساسية

852

حجم سكان القطاعات األساسية

3056

العمالة الخدمية(1عامل100 /نسمة)

31

سكان قطاع الخدمات

110

سكان االستيعاب االقتصادي المضافيين

3165

جملة سكان االستيعاب االقتصادي

8385

جدول ( ) 3حساب االستيعاب االقتصادي لقرية القصرحتى  2022م ( التخطيط العمرانى )2008

التوصيات
يع���د الحفاظ عل���ى المباني التقليدية ف���ي قرية القصر من أه���م أولويات المخطط
اإلس���تراتيجي للقري���ة ،ويتحدد الهدف الرئيس���ي ف���ي اإلرتقاء ب���كل مقوماتها كي
تصبح عنصر جذب سياحي وتسويقها لتكون منتجا سياحيا مميزا محليا وعالميا.
التأكي���د على تحس���ين الوضع االقتص���ادي للمنطقه وتعزيزه���ا بالخدمات وربطها
بالمناط���ق المحيط���ة بها كبعد لالس���تثمار الس���ياحي باإلضافة ال���ى إحياء الحرف
والصناع���ات التقليدية وتوظيفه���ا إقتصاديا ،وزيادة وعي الس���كان بأهمية اعتبار
القرية إرثا حضاريا يجب الحفاظ عليه.
أهمية التنس���يق والربط بين مؤسس���ات الدولة التي تعنى بوضع اإلس���تراتيجيات
وصياغة التشريعات والجمعيات المجتمعية المهتمة بالتراث الثقافي والعمراني
في تنفيذ عمليات الحفاظ.
تفعيل دور اإلعالم والمؤسس���ات التعليمية في التوعي���ة بأهمية التراث العمراني
ودوره في التنمية االقتصادية والسياحية.
الحف���اظ عل���ى المناط���ق الس���كنية التقليدي���ة بع���دم دم���ج الخدمات الس���ياحية
المستحدثة بداخلها ،لتجنب ردود الفعل العكسية للسكان الذين تربطهم صالت
قرابة ونسب قوية ولهم عاداتهم الخاصة.
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 -1مقدمة البحث

خلفية المشروع
قبي���ل الش���روع في تقديم ه���ذا البرنام���ج واس���تطالع رأي المهتمي���ن ،كان ال بد من
التواص���ل م���ع عدد من الجهات المختلفة ذات االختصاص ف���ي الدولة ،والتي تعمل
مش���كورة عل���ى تطوير التعلي���م وتنمية الح���س التراثي لدى أجيال المس���تقبل ،وذلك
لالرتب���اط الوثي���ق بي���ن التعليم الع���ام بالمملكة واآلث���ار (الراج���ي .)2002 ،وقد تم في
البداي���ة التواصل م���ع الهيئة العامة للس���ياحة واآلثار ،و طرحت فك���رة البرنامج على
عدد من المسؤولين ،وذلك للخروج بصورة مبدئية عن ما وصلت إليه الهيئة في هذا
المجال .وقد استفدنا كثيراً من توجيهات المهندس صادق حسين المشهور_ خبير
ال عن مجهودات الهيئ���ة من أجل تطوير
العم���ارة الطيني���ة_ الذي منحنا تص���وراً كام ً
برامج التراث المعماري .وذلك عبر سلس���لة من البرام���ج المتتالية بين وزارة التربية
والتعليم والهيئة العامة للسياحة واآلثار.

تتبنى الهيئة العامة للس���ياحة واآلثار ع���دداً من المبادارات التعليمية
الحرفية تستهدف بها فئات عمرية معينة هم طالب وطالبات المرحلة
االبتدائي���ة ،وذل���ك من خالل تنفيذ ع���دد من النش���اطات التي تنظمها
بالتع���اون مع وزارة التربي���ة والتعليم وجمعيات غي���ر ربحية كجمعية
رعاية الطفل .وتتبنى هذه الورقة العلمية مشروعاً يهدف إلى التنسيق
بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للسياحة واآلثار إلنتاج جيل
جدي���د فن���ي وحرفي ،يركز على الط���راز المعماري القدي���م ،وذلك بتتبع
ما يج���ري في المدارس فيم���ا يتعلق بتنفيذ بعض النش���اطات ،وورش
العمل التى تركز على جانب التراث المعماري.

	ولنك���ون أقرب لما يدور في مدارس���نا ،فقد أُجرِيت مقابالت ش���خصية وجلس���ات
حوار ،وقمنا بتوزيع اس���تبيان في بداية العام الحالي شمل عشر مدارس إبتدائية،
ش���ارك فيه عدد من مدرس���ي التربية الفنية وعدد من العائ�ل�ات والطالب ،وذلك
للوق���وف عل���ى دور المدرس���ة ف���ي تنمي���ة المه���ارات المعمارية .والتع���رف على
الخامات المدرس���ية المس���تخدمة في مناهجنا الدراس���ية .وتركز هذه الورقة على
معرفة المبادرات التي تبنتها الهيئة العامة للسياحة واآلثار بالتعاون مع الجهات
المخلتفة سواء كانت جهات حكومية كوزارة التربية والتعليم أو جهات غير ربحية
كجمعي���ة رعاية الطفول���ة لتنفيذ بعض ورش العمل المتعلق���ة بالتراث المعماري.
باإلضافة إلى أنها تشمل على طرح عدد من المقترحات التي قد تساهم في تنمية
وتطوير المهارات الفنية واإلبداعية لدى الجيل القادم .لذلك ،تس���عى هذه الورقة
إلى طرح فكرة عمل مش���ترك بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للس���ياحة
واآلث���ار ،وذل���ك م���ن خالل تنظي���م ورش عمل غني���ة بالعديد من النش���اطات التي
تع���زز الذوق الفني التراثي ل���دى األطفال ،واس���تقطاب المتميزين منهم من ذوي
المهارات الفنية الحرفية ،بالتنس���يق مع عدد من معلمي ومعلمات التربية الفنية
في المدارس اإلبتدائية ،وتأس���يس جيل من المهندسين المعماريين المتخصصين
في ه���ذه الحرفة .وتهدف هذه الورش أيضاً إلى إحياء التراث المعماري ،والحفاظ
على الهوية التاريخية ،وتنمية المهارات ،والهوايات الحرفية لدى الجيل الجديد،
والتعري���ف بالتن���وع الثقافي المعماري ف���ي المملكة .كما أنها ته���دف إلى ،تعزيز
وتنمية الذوق والجانب الفني واإلبداعي لدى الطفل من خالل الربط بين الجيلين
واع قادر على الحف���اظ على تراثهٍ ،
القدي���م والحال���ي ،وإعداد جي���ل ٍ
بأيد س���عودية
وطنية ،ومعتز بالموروث المعماري الذي يملكه .ويسعى المشروع إلى نقل الطفل
م���ن عالم إلى عالم آخر .وذل���ك لتنمية روح اإلبداع باس���تخدام الخامات األصلية
الت���ي تنقله من عالمه الحالي إلى جيل أجداده ،وكذلك الحفاظ على اإلرث اللغوي
من خالل التعرف على المصطلحات اللغوية المتبادلة في هذا الجانب.

وحس���ب االتفاقية التي وقعت بي���ن وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للس���ياحة
واآلثار بتاريخ 1425/2/21هـ ،ملحق رقم ( )1البند ( )11والذي يؤكد على ضرورة تأصيل
التع���اون بين الجهتين وتنمية مفهوم التوعية ،والتعري���ف بالتراث الثقافي الوطني،
والمحافظة عليه من خالل المناهج والنشاطات المختلفة (المذكرة الرئيسية للتعاون
بين الهيئة العامة للسياحة واآلثار ووزارة التربية والتعليم.)2004 ،
وكان من بين تلك البرامج ،برنامج التربية الس���ياحية المدرسية (ابتسم) .والذي يعد
أحد مبادرات الهيئة العامة للس���ياحة واآلثار الس���اعية إلى"نش���ر الثقافة الس���ياحية
ف���ي أوس���اط المجتمع التعليمي وفقاً لمنهجية تراعي القي���م اإلجتماعية و تنوعها في
المملك���ة" (برنامج التربية الس���ياحية المدرس���ية ابتس���م .)2004 ،وقد نُ ّف���ذَ البرنامج
عل���ى مرحلتين متتاليتين هما :المرحلة األولى ،وش���ملت تدري���ب وإعداد المدربين
والمعلمي���ن .والمرحل���ة الثاني���ة مرحل���ة تدري���ب الطالب ف���ي المدارس المتوس���طة
والثانوي���ة .وكان البرنام���ج ق���د أطلق لمدة عام دراس���ي كامل 1429ه���ـ 1430 -هـ ،وتم
تدري���ب  150ألف طالب و طالبة في جمي���ع إدارات وزارة التربية بمناطق المملكة
(ابتسم.)2004 ،

صورة منقولة من برنامج ابتسم توضح فكرة البرنامج
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كما شمل التعاون المشترك بين الهيئة العامة للسياحة واآلثار ووزارة التربية والتعليم
"لون" وكان على مرحلتين .المرحلة األولى بدأت عام 2011
مشروعاً آخر تحت مسمى ّ
م ،وش���ارك فيه  500ألف طالب وطالبة .أما المرحلة الثانية فقد استهدفت أكثر من
 700أل���ف طال���ب وطالبة .وكانت فكرة البرنامج تقوم على الرس���م والتلوين ،حيث تم
أن ِت���ج كتيب يحوي صوراً ملونة ويقابلها صوراً أخرى بال تلوين ليقوم الطالب بتلوينها
أثن���اء حصة التربية الفنية صورة ( .)1واس���تهدف البرنام���ج طالب وطالبات المرحلة
اإلبتدائية بالصفوف العليا وأس���رهم .وقد حقق هذا البرنامج عدداً من الجوائز أهمها
جائزة أوليسيس (برنامج ّلون .)2011،ومن بين أهداف هذا البرنامج التعريف بالمواقع
األثرية الس���ياحية المميزة في المملكة ،واكتش���اف طبيعته���ا الخالبة ،والتعرف على
عادات وتقاليد مختلف مناطق المملكة (برنامج ّلون.)2011،
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ومن بين توجهات الهيئة العامة للسياحة واآلثار مشاركتها ودعمها للمؤسسات غير
الربحية .ومن بينها جمعية رعاية الطفولة ،وهي جمعية خيرية أنشئت بجهود فردية
م���ن أج���ل دعم الطفولة في منطقة الرياض (جمعية رعاي���ة الطفولة .)2013 ،وكان من
النش���اطات التي اهتمت بها الجمعي���ة فعاليات الطين .وكان اله���دف منها التعرف
عل���ى الخامات المس���تخدمة من قبل أبائن���ا وأجدادنا لبناء منازله���م .فخالل معرض
مس���كن ف���ي قاعة ني���ارة بالرياض عام 2011م صورة ( ،)2ش���ارك عدد م���ن األطفال في
النش���اطات المقدمة من قبل الجمعية لتنمية الترابط بين الطفل ومحيطه الخارجي.
وخاصة موروثه الحضاري حسب تعبير األستاذة الجوهرة بنت فهد العجاجي ،رئيسة
مجل���س إدارة جمعي���ة رعاية الطفولة .وكان هناك تعاون مش���ترك ودع���م من الهيئة
العامة للسياحة واآلثار في هذا الجانب.

كما كان للملتقى الس����نوي الذي تنظمة الهيئة والمع����روف "بملتقى التراث العمراني"
دور ب����ارز ف����ي هذا المج����ال .ففي ع����ام 2011م ،أقيم هذا الملتق����ى ألول مرة في مدينة
جدة .وقد تخلله عد ٌد من ورش العمل من رس����م وتلوين وغيرها من النش����اطات ،وكان
ف����ي وس����ط مدينة ج����دة التاريخية ص����ورة ( ،)3مما كان ل����ه دور كبير ف����ي التأثير على
المتلق����ي وخاصة طالب وطالبات الم����دارس الذين زاروا المدين����ة التاريخية في هذا
الوقت ،وشاركوا في ورش العمل وأوجه النشاط المختلفة.
وفي عام 2012م ،أقيم هذا الملتقي في مدينة الدمام .وقد اس���� ُتعرِض عدد من نماذج
الت����راث العمران����ي من مختل����ف مناطق المملكة ص����ورة ( .)4وكان للموق����ع هذه المرة
تأثيره ،فوجود مثل هذا المعرض في موقع اس����تراتيجي وس����ط أكبر مجمع تجاري في
مدينة الخبر (مجمع الراشد التجاري) ،ساعد على جذب عدد أكبر من الزوار من كافة
الفئات العمرية.

 —4بعض أوجه النشاط المصاحبة لملتقى التراث
العمراني 2012
جانب من الفعاليات التي نظمتها جمعية رعاية الطفولة

وم���ن خ�ل�ال تتبع الفعالي���ات التي تقوم بها الهيئ���ة العامة للس���ياحة واآلثار لتأصيل
العالق���ة بين التراث العمراني وهذه الفئة الناش���ئة من المجتم���ع ،وجدنا أن التركيز
على التراث العمراني ظهر في عدد من نش���اطاتها .فقد كانت فعاليات البناء بالطين
في ف���رع الهيئة العامة للس���ياحة واآلث���ار بمركز غرناط���ة بالرياض ضم���ن الفعاليات
المصاحبة لملتقى السفر واالستثمار السياحي السعودي  .2012فالنماذج الحية للبناء
الطين���ي ،ومعرض الصور لمراح���ل إعداد المبنى الطيني ،كانت إلى جانب ركن خاص
لتعلي���م األطفال كيفية البناء بالطين (فعليات البناء بالطين .)2012،وكان الهدف من
ه���ذا العم���ل تعريف الزوار بأهمية الت���راث العمراني والبناء بالطي���ن ومراحله ونمطه
الحديث ،مع تعزيز البعد الحضاري للمملكة من خالل المحافظة على التراث ،وكذلك
تعري���ف وتدري���ب األطفال على كيفي���ة البناء بالطين ص���ورة ( .)3وكانت هذه خطوة
موفق���ة في رب���ط الطفل بحضارت���ه .ولكن ما يالح���ظ أن تأثير هذا الفع���ل على الطفل
مؤق���ت .م���ن المؤك���د أن هذا العمل مب���ادرة جيدة م���ن الهيئة العامة إلب���راز الهوية
العمراني���ة والمحافظة عليها والتعريف بها ،ولكن وحس���ب وجه���ة نظر المتخصصين
النفس���يين التأثير مرتبط بأسباب بعضها دائم واآلخر مؤقت .وتأثير األسباب الدائمة
أقوى بكثير من العابرة التي قد ال تتجاوز  40دقيقة.

وق����د ج����ذب الركن المخصص لألطفال للرس����م والتلوين عدداً كبيراً من الزوار حس����ب
مش����اهدتنا .وكان التأثي����ر األكبر هو وج����ود حرفيين داخل المجم����ع التجاري يقومون
ببن����اء نماذج معمارية تراثية أمام الزوار ،بأنماط تراثية معمارية مختلفة لكافة مناطق
المملكة أنظر صورة ()5

مركز غرناطة بالرياض ،الفعاليات المصاحبة
لملتقى السفر واالستثمار 2012

 —5نماذج معمارية في مجمع الراشد ومشاركة
االطفال ،جريدة الشرق
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ولك����ن م����ا يالحظ على هذه النش����اطات أنه ربم����ا كان من الض����روري أن يصاحب تلك
النماذج العمرانية التراثية ش����رح تعريفي لكل نموذج .فحس����ب ما ُجمع من معلومات
من األش����خاص الذين تس����نى لهم المش����اركة والدخ����ول للمنطقة المق����ام بها المعرض
واتيح����ت لن����ا الفرصة للحدي����ث معهم ،أنهم خرج����وا بصورة عامة عن التن����وع التراثي
المعماري ف����ي المملكة .ولكن بمعلومات غير واضحة ع����ن المرجعية الجغرافية لتلك
المبانى .وقد استهدف المسح المعلوماتي فئة األطفال دون سن الثانية عشر.
وخ��ل�ال متابع����ة فعاليات الملتقى المقام في فندق ش����يراتون الدم����ام العام الماضي،
أتيح����ت لنا الفرصة أيضاً لمقابلة عدد من األطف����ال الذين قصدوا المعرض المصاحب
للملتقى والذي ش����اركت فيه األمانات ،والجامعات ،والمكاتب الهندس����ية ،وش����ركات
ومؤسس����ات ومقاولي����ن ....حيث ركزن����ا على معرفة أس����باب زيارته����م والدوافع التي
شجعتهم على الحضور .فذكر أحد األطفال أن السبب لحضوره كان بتوجيه من معلمه
بالمدرس����ة "وكانت فرصة للتعرف على التنوع التراثي العمراني في المملكة" حس����ب
تعبي����ره .وبس����بب محدودية اإلقبال عل����ى المعرض بل وندرة الزائري����ن من هذه الفئة
العمرية المس����تهدفة ،ونقصد بذلك طالب المدارس في كافة مراحلها ،فكرنا وبجدية
بأهمية وضرورة جذب طالب المدارس لهذا النوع من التجمعات الثقافية لتوعيتهم
أكثر بتراثهم.
����جلت خالل المقابالت التى أجريناها ،والتي
كانت هذه من أهم المالحظات التي ُس ِّ
فتح����ت لن����ا مجال للتع����رف على طريقة اإلعالن ع����ن هذا الحدث اله����ام في المجتمع
المدرس����ي .فالتعري����ف بهذه التجمعات المنظمة أمر ض����روري لجذب هذه الفئة من
المجتم����ع مع ضرورة وجود برامج مناس����بة لتطلعاتهم وإتاحة الفرصة لهم بالمش����اركة
وتبني أفكارهم .وقد كان اإلعالن عن هذا الملتقى في المدارس قاصراً على الرسومات
الفنية من خالل تعميم ُو ِّزع من وزارة التربية والتعليم على المدارس الحكومية.
م����ن هن����ا يمكننا القول إن هذه البرامج التي قامت بها الهيئة العامة للس����ياحة واآلثار
بالتع����اون مع المؤسس����ات الحكومية والمؤسس����ات األخ����رى تمثل الركيزة األساس����ية
للمشروع الذي نطمح أن تبنيه الهيئة العامة للسياحة واآلثار ،والذي قد يسهم بدوره
في رفع الوعي األثري المعماري ،وكذلك الوعى المهني.

 —6نتيجة االستبيان المطروح
على الطالب في فئة المرحلة
االبتدائية
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استطالعات الدراسة ونتائجها
في ش���هر يناير من بداية العام الحالي ،أجريت دراس���ة على عشر مدارس حكومية
إبتدائي���ة ومتوس���طة بمدين���ة ج���دة ف���ي المنطق���ة الغربية م���ن المملك���ة العربية
السعودية .وكانت العينة عشوائية للمدارس في المنطقة إذ اختيرت مدارس من
كافة مناطق جدة على اختالف مستوى دخل الفرد .واستخدمنا طريقة المقابالت
الشخصية وتوزيع استبيان لجمع المعلومات وتحليلها .وقد تجاوب مع االستبيان
خمس معلمات تربية فنية وثالثة معلمين فضلوا عدم ذكر أسمائهم .كما إشتركت
عش���ر عائالت س���عودية يملك البعض منها مباني أثري���ة ذات طراز معماري داخل
مدين���ة جدة أو مناط���ق أخرى كالجنوب والش���مال .كما أكم���ل  32طالب وطالبة
االستبيان من أصل ُ 50و ِّزعت عليهم.
وقبيل توزيع االستبيان قمنا بتوضيح الغرض من جمع المعلومات .وطرحنا بشكل
سريع ومجمل فكرة البرنامج واألهداف التي نسعى للوصول اليها ،والتعريف ببعض
م���ن النماذج العمرانية الممي���زة في التراث العمراني كالدرعي���ة ،وقصر المصمك،
وقصر المربع ،وقصر ش���برا ،وقصر الس���قاف ،وقصر خزام ،وبي���ت نصيف ،و العال،
وقصر اإلمارة القديم بالرس ،والعصدا ،وقصر اإلمارة بنجران ،وقلعة أعيرف ،وسوق
المجل���س التراثي ،والنس���يج العمراني ،والس���وق القديم���ة ،وكاف بالجوف ،وجبل
الصعيري ،وقرية أم األجراس والحديثة وغيرها.
وم���ن خالل هذه الدراس���ة أتحنا الفرص���ة أيضاً للطالب الذين ليس���ت لديهم رغبة
في ممارس���ة أي عمل فني حرفي ،إذ اش���تمل االستبيان على جزء خاص بالمهارات
األخ���رى بحيث يتيح الفرصة لبعض المش���اركين لكتابة ما ال يقل عن  100كلمة عن
توجهاته األخرى إذا كان ال يرغب في االنضمام إلى أي عمل حرفي معماري كإعادة
ترميم المباني األثرية بجدة القديمة أو المشاركة في تصميم مجسم معماري لطراز
تاريخي أثري ألسباب اجتماعية.
وركز االس���تبيان على معرفة األمور المكتس���بة التي تصل إلى المتلقي خالل حصة
التربي���ة الفني���ة ،وهل هن���اك محفزات الس���تخدام بعض المواد كالق���ش ،والطين،
والس���عف وغيرها من الم���واد التقليدية ،لعمل مش���روع فني مصغر أو اس���تخدام
الصلصال لعمل مجسمات أياً كان نوعها .وكانت األسئلة كالتالي:
هل توفَّر كل المس���تلزمات كالطين ،والس���عف ،والقش ...وغيرها في المجسمات
واللوحات التراثية التي تصنع في المدارس؟
هل تستخدم المواد الحديثة في عمل المجسمات واللوحات التراثية؟
وق���د أج���اب  32من الط�ل�اب والطالبات ب���أن المنهج التعليمي ال يش���مل أي نوع
م���ن ه���ذه الم���واد ،وأن التركيز فقط على الم���واد الحديثة .حيث أن نس���بة المواد
التي تس���تخدم لتنفيذ األعمال التراثية ال تتجاوز  %8وتتمثل في األدوات التراثية
الت���ي تعرض في بعض المناس���بات الت���ي تحتفل بها الم���دارس ،كاليوم الوطني أو
الجنادرية ،وأن إتستخدامهم لألدوات الحديثة كالكرانيش ،واألصباغ ،والبالستيك
يس���تحوذ على  %92أنظر الشكل ( )6من األعمال الفنية التي يمارسونها ويتدربون
عليها في حصص األعمال الفنية.
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في ش���هر يناير من بداية العام الحالي ،أجريت دراس���ة على عشر مدارس حكومية
وكانت المناهج الدراسية أحد األمور التي تطرقنا لها من خالل هذه الدراسة أيضاَ،
م���ن حيث احتوائها على أي معلومات معمارية هندس���ية عن تراث المملكة بوجه
ع���ام .وكان���ت النتيجة أن  %17من المناهج قد تش���ير ،وربما بش���كل غير مباش���ر،
لآلثار بالمملكة حس���ب ما ذكر لنا المشاركون في االستبيان .واتضح لنا أن التركيز
من نصيب الجانب التاريخي أي األحداث أكثر من أي شي آخر.
كان���ت الفئة المس���تهدفة في هذه الدراس���ة ايض���اً معلم التربي���ة الفنية .وتركزت
االس���ئلة حول المواد المستخدمة في األعمال الفنية .فقد أجمعوا على أن التركيز
في اس���تخدام الم���واد التقليدية في األعمال الفنية قليل جداً وغير مباش���ر .ولكن
النش���اط يعتم���د على توجه���ات المعلم من حي���ث التركيز على الم���واد الحديثة أو
المواد التقليدية إلخراج العمل الفني .وفي ظل عدم وجود برنامج موحد ،حس���ب
تعبيره���م ،فإن اإلخ���راج للعمل الفني يختلف من مدرس���ة إلى أخرى .على س���بيل
المث���ال ،ذك���ر لنا معلم الفني���ة في إحدى مدارس ش���مال مدينة ج���دة ،أن تركيزه
ف���ي األعم���ال الفنية ذات الطاب���ع التقليدي ينف���ذ عبر مزيج من الم���واد الحديثة
والتقليدية .فاس���تخدامه للتراب الملون كان من بين األمور التي واجه فيها بعض
الصعوب���ات في تفس���ير نوع هذه المادة المس���تخدمة من حي���ث تصنيفها كمادة
حديثة أم تقليدية.
كما ذكرت إحدى المعلمات أن المش���كلة ال تكمن في المناهج الدراسية فحسب،
ب���ل أن الصعوب���ة تكمن ف���ي خلفية بعض األطف���ال ،الذين يمتنعون عن اس���تخدام
بع���ض المواد كالطين ألس���باب غير معروفة في نظرها .فربما توجد هناك أس���باب
اجتماعية أو نفس���ية تمنعهم من المش���اركة ،فمن الضروري االهتمام بهذا الجانب
من قبل المسؤولين .وتشير إحدى المعلمات أيضاً ،أنه لو طرح هذا المشروع على
قرى خارج نطاق التطور العمراني ،لوجدنا كثيراً من المدارس في القرى تس���تخدم
المواد التقليدية ف���ي األعمال الفنية أكثر من المواد الحديثة .حيث تتوفر لديهم
ه���ذه الخامات بأس���عار رمزية مقارنة مع المواد الحديثة الت���ي قد ال تكون متوفرة
في المكتبات.
أما بالنس���بة للعائالت العشر التي تجاوبت معنا إلكمال االستبيان ،فقد استطلعنا
م���دى تأثير األس���رة ودورها في تأصيل الت���راث بوجه عام .وق���د تباينت اإلجابات
من األهالي حول هذا الس���ؤال .حيث أن  6من العوائل الس���عودية المشاركة تمتلك
مباني أثرية ذات طراز معماري معروف.
إن إحدى العوائل تمتلك منزل في محافظة عس���ير وال يزال المنزل متماس���ك حتى
اآلن .وحرصاً منهم كأس���رة تس���عى للحف���اظ على تراثها_حس���ب تعبير األب_أنهم
يحثون أطفالهم على زيارة منزلهم القديم عندما تتاح لهم الفرصة.
كما أش���ارت عائل���ة أخرى إلى أن الطراز المعماري الحج���ازي الموجود في منزلهم
القديم بجدة التاريخية اس ُت ِ
خدم بطريقة حديثة لبناء منزلهم الجديد .فالشرفات،
واألبواب ،والمداخل ،وديكورات وصاالت االس���تقبال مستوحاة من الطراز القديم.
مما ساهم في تأصيل هذا التراث في أذهان أطفالهم.
كم���ا أعرب���ت عائلة أخرى ع���ن أنها ال تهتم كثي���راً بهذه األم���ور .وأن هناك جهات
مس���ؤولة ف���ي الدولة ع���ن التوعية بهذا الجان���ب .وأنهم يفضل���ون العيش في نمط
معم���اري حديث ،بينم���ا إن كتب لتلك المباني البقاء س���وف تكون م���كان للزيارة
فقط.
كم���ا كان إلحدى األس���ر رأي مناقض لكل ما يس���عى إلي���ه البرنامج .حيث رفضت
إحدى األمهات مش���اركة أطفالها في أي نوع من الحرف اليدوية ،وخصوصاً البناء
3
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باعتبارها حرفة تخص فئة من المجتمع ليسوا منها حسب تعبيرها .وأنه ال بد من
الحصول على موافقة األهالي عند الشروع في مثل هذه البرامج.
من هذا الجانب قمنا بطرح س���ؤال على العوائل العشر المشاركة عن مدى رغبتهم
في المشاركة والسماح ألطفالهم لتعلم هذا النوع من المهارات .وخرجنا بالنتيجة
التالية:

 —7األهالي ومشاركة األطفال

إن غالبية المش���اركين في االس���تبيان وحلقات الحوار ترغب في أن يشارك أطفالها
ف���ي تعلم ه���ذا النوع من الحرف كواجب ومس���ؤولية اجتماعية ال ب���د من إتقانها.
بينم���ا رفضت عائلة واحدة مش���اركة أطفالها بإعتبار أن الحرف���ة تخص فئة معينة
من المجتمع.
من هنا يمكننا القول أن للمدرسة دور رئيسي وهام في إعداد الجيل القادم الذي
س���يتولى حماية هذا اإلرث الحضاري في سلس���لة مترابطة بي���ن الجهات المعنية،
والمعل���م ،واألس���رة ،من خ�ل�ال تدري���ب المعلم ،وتطوي���ر المناهج ،ودع���م البرامج
المتخصصة ،وتثقيف األسر بأهمية الحفاظ على تراثها.
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فكرة البرنامج
تقوم فكرة البرنامج التعليمي على عمل مجس���مات تراثية للمباني التاريخية ذات
الطراز المعماري المميز في المدينة التي ترش���ح الس���تضافة البرنامج خالل الفترة
المقترحة للمش���روع .وذلك لكي يغرس ح���ب األعمال الفنية التراثية ويترك بصمة
ف���ي األجيال القادمة .وكذلك لتأصيل مفهوم الحف���اظ على مورثاتنا الحضارية .بل
وقد يكون دعوة وش���اهد حي للحفاظ على التراث المعماري في المدينة من جهة
وتعري���ف الط�ل�اب بموروثه���م الحضاري من جه���ة أخرى .وفيما يلي ش���رح مفصل
لألهداف التربوية والنفسية لهذا المشروع:
أهداف المشروع
يهدف المشروع الى اكتشاف و تنمية القدرات الفنية والمهارية لدى األطفال في
مراحل عمرية مختلفة .ويمكننا تفصيل ذلك فيما يلي:
تدعيم مفهموم الهوية لدى الطفل
.1
يه���دف هذا المش���روع "تراثنا بقاؤن���ا" إلى غرس مفهوم الهوية ل���دى الطالب على
مختل���ف مراح���ل التعلي���م الع���ام .فالطالب يكتس���ب هويت���ه من مرحل���ة الطفوله
المبك���ره .ذل���ك من خ�ل�ال ما يكتس���به الطفل م���ن مجمتعه الصغي���ر المحيط به و
المتمثل في األس���رة .وأيض���اً من خالل المجتم���ع الخارجي الكبي���ر ،والمتمثل في
المدرس���ة ،والمس���جد ،والحي .واس���تناداً إلى مقال "تنمية هوي���ة الطفل و قيمته
هوية الطفل الثقافية تكتسب
الخاصة" ( )2007والمنشور في مجلة "بكرة" أن تنمية ّ
أهميتها من ارتباطها بالحياة اليومية للطفل ،فهو يعيش في بيئة مليئة بالمثيرات
الثقافية .فحي���اة الطفل اليومية مليئه باألحداث والمثيرات التي تجعله يكتس���ب
تلك الهوية .فعلى سبيل المثال التجارب التي يمر بها الطفل يومياً تجعله يكتسب
العديد من الجوانب التي تدعم مفهوم الهوية لديه .مثل اس���خدام اللغة ،وطريقة
اللب���اس ،والع���ادات والتقالي���د التي تم���ارس أمام���ه .إضافتةً إلى أس���لوب الحياة،
والممارس���ات الدينية .كما أن للمكان الذي يعيش فيه ومتابعته لوس���ائل اإلعالم
تأثي���ر كبير عل���ى تكوين ش���خصيته .كذلك م���ا يتعلمه من المدرس���ة أو من خالل
الزيارات الميدانية للمناطق األثرية كل هذه الجوانب تلعب دوراً بارزاً في تدعيم
مفه���وم الهوي���ة لدى الطفل بش���كل كبي���ر )2007( .ف���ي مقالها توك���د أن التجارب
وتنمي عالقاته اإليجابية
الحياتية التي يمر بها الطفل تبلور مفهوم الذات والهويهّ ،
مع بيئته وما تحويه من مواد وأشخاص.
أيض���اً أكدت عزيزة الطائي ( )2011الحرص على تدعي���م مفهوم الهوية الوطنية في
ظ���ل العولمة التي أدخل���ت العديد من المتغي���رات على مفهوم الهوية للش���عوب
واألف���راد .وأش���ارت أيض���اً إلى ض���رورة التصدي للمعوق���ات التي تس���عى إلى عدم
تدعيم قيمة الهوية في الفرد والتوجه للعولمة باعتبارها هوية عالمية .وهنا يظهر
هدف هذه الورقة البحثية في تدعيم مفهوم الهوية لدى الطفل وربطه بما يحسه
ويشاهده من حوله.
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تدعيم الذوق الفني والتفكير اإلبداعي لدى الطالب
.2
من األهداف التي تس���عي هذه الدراس���ة لتحقيقها تنمية ال���ذوق الفني واإلبداعي
ل���دى الطالب .وذل���ك من خالل تهيئ���ة البيئة الفنية المناس���بة الت���ي تعرض لهم
ماهي���ة الت���راث المعم���اري الذي تتميز ب���ه المملك���ة العربية الس���عودية .ومن ثَم
تقديم نشاطات فنية متنوعه ،وتوفير الخامات الفنية التي تساعدهم على اإلبحار
بإبداعاته���م الفنية إلنتاج أعمال فنية تحاكي الفن المعماري التراثي برؤية وأيادي
أبناء الوطن.
ويقصد بالذوق الفني أن النفس البش���رية تميل إلى تذوق الفن والحكم على ما هو
جميل ف���ي العديد من جوانب الحياة .ولكن تختلف درج���ات التذوق الفني لدى
البش���ر بإختالف إهتماماتهم .فهناك من يتعمق في التعبير عن ذوقه الفني بأعلى
م���ن مرتبة الحكم .فهو يالحظ ،ويقارن ،وينتقد ،ويحلل ،ويبتكر ،ويبدع .وتش���ير
إحدى الدراسات "إلى أن التذوق الفني حالة وجدانية تعتمد على عمليـة اإلدراك
الجمال���ي للظواهر الموجودة في الواقع أو ف���ي األعمال الفنية ،والتذوق هو القدرة
علـى تمييـز الش���يء الجميل من المألوف ،أو القدرة على استنباط كل ما هو جميل
في الفن والطبيعة" (عبد الكريم لبد .) 2010 ،أيضاً "إلى أن التذوق الفني بمفهومه
المعاصر ،أصبح نوعـاً مـن الس���لوك االبتكاري والجمال���ي الذي ينمي حب المعرفة
ودقة المالحظة وجدية اإلختيار ،والحكم على األش���ياء ومقارنتها ،كل هذه األفكار
تدعم الش���خصية العلمية ،وتدعم سلوكيات الفرد وأسـاليبه فـي الرؤية ،والمعرفة،
والبحث" (لبد .)2010 ،كما تختلف كثيراً لو كان الشخص غير مدرب علـى التـذوق
الفنـ���ي .والتذوق الفني يمك���ن اعتباره عملية اتصال أو مالئم���ة بين ثالثة أطـراف
ال في أعمال���ه الفنية ،والمس���تمتع بالفن ،والعم���ل الفنـي ذاته،
ه���ي :الفن���ان ممث ً
والذي يشكل التذوق الجمالي.
أم���ا التفكي���ر اإلبداعي فيقصد به العملي���ات العقلية العليا التي تس���عى إلى إيجاد
وابت���كار ما ه���و غير مألوف .مم���ا يجعل من الش���خص مبدع قادر عل���ى التصرف،
والتحك���م بمختلف الظ���روف ،وبإمكانه تخطي الصعوب���ات بطريقة مبتكرة تختلف
ع���ن أقرانه .وتوج���د هذه القدرة ل���دى الطفل منذ الصغر .ولك���ن تختلف من طفل
آلخر ،وذلك بس���بب الفروقات الفردية المتباين���ة .باإلضافة إلى ضرورة وجود بيئة
محفزة تساعد على تنمية قدراتهم.
وأش���ارات المش���رفي ( )2013بأن التفكير اإلبداع���ي من القدرات القابل���ة للتعليم،
والتدري���ب ،والتنمي���ة من خالل تطبيق العديد من االس���تراتيجيات الناجحة التي
يقدمه���ا المعل���م لطالب���ه في الفص���ول الدراس���ية التي ت���ؤدي إلى تطوي���ر التفكير
اإلبداعي لديهم.
ومن خالل ما سبق يظهر لنا الدور الهام للمعلم في تحفيز مهارات التفكير اإلبداعي
ل���دى الط�ل�اب .وذل���ك بتهيئة البيئه المدرس���ية المالئم���ة .وأكدت المش���رفي
("  )2013أن المعل���م يلع���ب دوراً رئيس���ياً في توجيه التفكي���ر اإلبداعي داخل قاعة
الدرس .لذا ينبغي أن يس���تخدم نماذج واستراتيجيات تمكن المتعلم من التعامل
مع المفاهيم المجردة من خالل تبس���يط تعلمها ،وحذف التفاصيل غير الضرورية،
وعلي���ه أن يهتم بالطرق التي تنمي الخيال ،واالفتراضات ...وكذلك تعويد المتعلم
عل���ى المرون���ة في التفكير ،م���ن خالل البحث ع���ن عالقات جديدة بي���ن األفكار".
ويتطل���ب ذلك أن يكون المعلم على دراية تامة باإلبداع ومكوناته ،واس���تراتيجيات
تعليمه ،وكذلك طرق اكتشافه.
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اكتشاف التفكير اإلبداعي
.3
تقع على عاتق المعلم مهمة اكتش���اف الطالب المبدعين في الس���نوات األولى من
التحاقه���م بالمدرس���ة .فه���ي تعتبر الخطوة األول���ى من خطوات االهتم���ام بالبداع
والمبدعين ،من خالل مالحظة الس���لوك اإلبداعي لدى الطالب واكتشاف الجانب
اإلبداع���ي الخاص ب���كل طالب وذلك من خالل النش���اطات المتنوع���ة التي يعدها
المعلم والتي تس���عى للكش���ف عن الطالب المبدعين وبعده���ا يقرر المعلم ما هي
الطرق واألس���اليب الت���ي تنمي التفكي���ر اإلبداعي لديهم .ولقد سردت المش���رفي
( ")2013اكتشاف قدرات التفكير اإلبداعي لدى طفل الروضة "األساليب التطبيقية
الكتش���اف التفكير اإلبداعي لطفل الروضة ،والمهارات الالزمة الكتش���اف التفكير
اإلبداع���ي ل���دى طف���ل الروضة ،والت���ي يجب على معلم���ة الروض���ة أن تحرص على
امتالكها ،ومن هذه المهارات ما يلي:
•إعطاء األطفال حرية التعبير التلقائي عن مشاعرهم (بالرسم أو التلوين أو الحركة
أو الموسيقى).
•تقديم ٍ
عدد كبي ٍر من النشاطات التي تشجع التفكير اإلبداعي.
•تصميم مواقف تربوية محددة تتيح من خاللها لألطفال إظهار قدراتهم اإلبداعية.
•تنظيم رحالت دورية إلى مختلف األماكن (الطبيعية ،الصناعية ،اآلثارية).
أيض���اً عل���ى المعلمة تطبي���ق العديد من المه���ارات التي تجعل للطفل مس���احة من
الحريه في التعبير عن ذوقه الفني وعن إبداعه وخياله .من ضمن هذه المهارات:
•إعط���اء مقدار معين من الفوضى المنظمة والحرية وذلك من خالل توفير العديد
من النش���اطات أو األركان مثل ركن البناء والهدم وركن الفن و ركن االكتش���اف،
و غيرها التي تحتوي على عدد من الوس���ائل "الملموس���ة ،المحسوسة والمرئية"
والتي توافق احتاجات األطفال .حيث تترك المعلمة للطفل حرية اختيار النشاط
المناسب له مع توجيهه إذا احتاج األمر لذلك.
•وتنمي���ة لمه���ارة " أيض���اّ ال بد م���ن "تنظيم رح�ل�ات دورية إلى مختل���ف األماكن
الطبيعية ،والصناعية ،واألثرية" ،والتي تهدف إلى توسيع آفاق الطفل ،عن طريق
اصطحاب���ه في نزهات وجوالت ،ورح�ل�ات ليتعرف على مظاهر الحياة الحيوانية،
والنباتي���ة ،واالجتماعي���ة ،ويش���ارك ف���ي أكب���ر قدر م���ن العالق���ات االجتماعية،
واألحداث الجارية ،هذا باإلضافة إلى استخدام خامات البيئة في صناعة أدواته.
هنا يجب على المعلمة والمعلم أن يحرصوا على تشجيع الطفل على تأمل الطبيعة
بجمالها الذي صنعه الله تعالى .فينتقي الطفل منها ما يتجاوب معه ،وينفعل به،
وتطلعه على ما في المتاحف من إنتاج ،وفنون ،ورسوم األطفال ،التي ال تقلد الواقع
حرفي���اً ،كم���ا يجب عليه���ا أيضاً أن تترك الطف���ل يعيش بخيال���ه ،وأن ال تضغط على
األطف���ال لكي يكونوا واقعيي���ن .ويتوقفوا عن التخيل ،مع إعطاء فرصة لالس���ترخاء
واالستمتاع بجمال الطبيعة.
لذل���ك ال ب���د أن يكون ل���دى معلمي ومعلم���ات التربية الفنية ح���س التذوق الفني
باإلضاف���ة إلى مهارة التفكير اإلبداعي لكي يهيئوا مناخاً مناس���باً لإلبداع واالبتكار
من خالل النظرة الفنية.
وق���د ذكر  الدكتور لب���د ( )2010العديد من األدوار التي من خاللها يس���تطيع معلم
التربية الفنية تنمية الذوق الفني لدى الطالب .وهي كالتالي:
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•مالحظة ومشاهدة الظواهر الطبيعية
•مالحظة أشكال الجمال في البيئة المحيطة.
•جم���ع وتصنيف األش���ياء الت���ي تثي���ر إحساس���ه بالجم���ال كالفراش���ات والزهور،
والقواقع ،واألصداف
•واألحجار الجميلة.. .الخ.
•اصطحاب الطالب للمعارض والمتاحف الفنية.
•ممارسة التعبير الفني كالرسم والتشكيل بخامات البيئة عما سمعه وشاهده.
•فك األشياء وتركيبها ،لمعرفة العالقة بين الكتل واألجزاء.
•استخدام أصابعه في الرسم.
•استخدام الفرشاة في التلوين.
•استخدام العجائن (الصلصال  -الطين – الورق).
•استخدام خامات البيئة كالفلين ،واألسالك في التشكيل الفني.
•دمج الكتلة في فراغها لمعرفة شكلها وحجمها.
•استخدام المقصات الصغيرة التي تتناسب وقدراته العضلية اليدوية.
أيض���ا تطرق البد ( )2010إل���ى أهمية الذوق الفني ،وأن���ه مرتبط باإلطالع على تراث
الماض���ي وتواصل���ه بالحاضر .وأن���ه ال بد من التركي���ز على تراث الماض���ي وتذوقـه
ومعرفـة الفلسفة والفكر الذي قام عليه ذلك الفن ،من خالل معايشة تراث الماضي
بالفك���ر الـذي كـان س���ائداً ،والتقدم الحضاري في ذلك العصر والمس���توى الثقافي
واألدوات المتوفرة في تلك الفتره.
أخي���را يمكننا القول بأن هناك عالق���ة وطيدة بين الذوق الفني والتفكير اإلبداعي
قيمة تعبر عن قيمة المواطن
وبين التراث الماضي وربطه بالحاضر ،كهوية وطنية ّ
الس���عودي م���ن خالل م���ا يمتكله من موروث غن���ي يحتاج إلى ٍ
أي���د وطنية مبدعة
تصوغ هذا اإلبداع للحفاظ على بقاء هذا الموروث ألجيالنا القادمة.
كما يمكننا القول أن هذا المشروع التعليمي قد يساهم أيضاً في:
•تعزي���ز اإلرث الحضاري المعماري ل���دى المجتمع المدرس���ي باعتباره المجتمع
المثالي المناسب لهذا البرنامج.
•تمنية المهارات الحرفية لدى الجيل القادم.
•تمنية اإلحساس بالمسؤولية لدى الجيل الجديد للحفاظ على هويته.
•تعزيز االنتماء والوالء الوطني.
المدة المقترحة للتنفيذ
تت���راوح مدة تنفيذ المجس���م المعماري المقترح ما بين ثالث أيام وخمس���ة أيام.
و يت���م إقتراح تصميم ش���كل معين بمس���اعدة المختصين أو االس���تفادة من الصور
المتاحة للمباني اآلثرية بالمنطقة .كما يس���بق المدة المقترحة ورشة عمل تشرح
للمش���اركين والمش���اركات طريقة التنفيذ واإلجراءات المتبعة لإلنتهاء في الوقت
المحدد للعمل.
كيفية اختيار المكان
يحدد المكان الذي ينفذ فيه البرنامج بالتنس���يق بين الجهات المشاركة .ويقترح
أن يك���ون داخ���ل الحرم المدرس���ي أو متح���ف أو مركز تعليمي حس���ب اإلمكانات
المتاح���ة ف���ي المدينة التي يقع عليها االختيار .ويتراوح حجم المجس���م ما بين 2
و 3أمتار مربعة.
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الفئة العمرية المستهدفة
يس���تقطب هذا المش���روع فئات عمرية متعددة في مراحل دراسية مختلفة ،بدءاً
بالصفوف الدنيا في المرحلة االبتداية وحتى نهاية المرحلة الثانوية .ويتم التركيز
عل���ى الط�ل�اب المتميزين ممن لديهم مهارات فنية حرفية مناس���بة .وتس���تقطب
ه���ذه الفئة عبر ترش���يح معلم التربية الفني���ة للطالب المتميزي���ن .ويتراوح عدد
المشاركين في كل فئة ما بين سبعة وعشرة طالب.
الجهات المشاركة
تتي���ح فكرة هذا المش���روع الفرصة لعدد م���ن الجهات الحكومي���ة وغير الحكومية
للمشاركة في تنظيم هذا العمل .وال بد أن ال يكون األمر قاصراً على الهيئة العامة
للس���ياحة واآلث���ار ،حت���ى تتحقق الفائ���دة العامة من المش���روع .فمش���اركة وزارة
التربي���ة والتعليم في هذا الجانب باعتبارها الجهة المس���ؤولة عن التعليم وإعداد
الكوادر الناش���ئة ف���ي المجتمع الس���عودي .كما يمكن أن تش���اركها أيضاً عدد من
المؤسسات غير الربحية في هذا العمل مثل جمعية رعاية الطفولة ،والتي كان لها
دور في إحدى برامج الهيئة العامة للس���ياحة واآلثار حس���ب تصريحات المهندس
مش���هور الص���ادق في برنامج "ابتس���م" ،و الذي س���نتطرق له بش���يء م���ن التفصيل
الحق���اً .كما ال بد وأن يك���ون للمعلم دور فعال في هذا المش���روع وخصوصاً معلم
التربية الفنية ،الذي يعد األساس في اكتشاف الموهوبين من خالل هذا البرنامج،
ب���ل وحلق���ة الوصل بين وزارة التعلي���م والهيئة العامة للس���ياحة واآلثار وغيرها من
المؤسسات المشاركة.

ما بعد البرنامج
•اإلع�ل�ان ع���ن موعد النش���اط الق���ادم وموقعه وكيفي���ة التقدم إلي���ه .حتى يكون
التنافس بين المدارس والطالب متاحاً.
•توزي���ع حوافز للمش���اركين في المش���روع باعتبارها من الدوافع النفس���ية الهامة
لتهيئة المجتمع لتقبل بعض الحرف المهنية في مجتمعنا.
•كما يقترح أيضاً بعد االنتهاء من عمل المش���روع المعماري أن يس���تمر التواصل
م���ع المتحمس���ين له���ذه الفك���رة ومتابعتهم خاصة م���ن أثبتوا تفاعله���م مع هذا
المشروع.
•إص���دار مجل���ة "اآلث���ار لألطف���ال" يتم تنس���يقها من قب���ل عدد م���ن المتخصصين
النفسيين في التعليم المبكر.
•تلخص ما دار في هذا البرنامج بأسلوب مناسب يصل لجميع الفئات المستهدفة
من هذا البرنامج ،بحيث يتخللها لقاءات مع المشاركين من الطالب ،والطالبات،
والمعلمي���ن ،والحرفين ،وص���ور للمباني األثرية والحض���ارة التي تغيب عن بعض
ساكني المدينة.
ال من
ك
عليها
يشرف
الصغير"
اآلثار
"مهندس
اس���م
عليها
يطلق
•تأس���يس جمعية
ً
الهيئ���ة العامة للس���ياحة واآلث���ار ووزارة التربية والتعليم ،تتي���ح ألعضائها فرصة
تب���ادل الخبرات وقد تكون بدايتها عبارة ع���ن صفحة الكترونية تتيح للملتحقين
فرص���ة التعريف بمناطقهم وحضارتهم المعمارية .بتوجيه ومتابعة من عدد من
المهتمين بهذا المجال.
•تكريم المدارس المشاركة في البرنامج بجميع كوادرها المشاركة.

البرامج المصاحبة
وللتأكيد على تأصيل فكرة هذا المش���روع التعليمي وحس���ب التجربة األس���ترالية،
يقت���رح أن تصاحب هذا المش���روع ع���دد من البرامج والفعاليات التي تس���تهدف
الفئ���ات العمرية ،وتتمثل في إقام���ة ندوات قصيرة ،وعروض مس���رحية ،وحلقات
حوار ،وورش عمل لألطفال دون س���ن العاش���رة ،يتم ترش���يحهم م���ن قبل عدد من
المدارس المشاركة في هذا البرنامج .كما يقترح أن تشارك العوائل المحلية (األم/
األب /الجد/الج���دة /ش���يخ القرية /عمدة البل���د /رجال كبار في الس���ن )....ممن
يمتلكون بعض من هذا الموروث الحضاري في الندوات وورش العمل .األمر الذي
يساهم برسم صورة واضحة للترابط بين الجيلين القديم والحديث .وأن التراث يمر
اآلن بمرحلة العبور المنسق للجيل القادم.
كيفية التنفيذ
م���ن الض���روري عقد اتفاقية مش���تركة بي���ن الجهات المس���ؤولة لتنفي���ذ البرنامج.
وتحدي���د صالحيات كل جه���ة من حيث االختيار والتدريب والتنس���يق والتنفيذ.
وقد سبق أن تم تنفيذ برنامج التربية السياحية المدرسية "إبتسم" باتفاقية تعاون
مشترك بين الهيئة العامة للسياحة واآلثار ووزارة التربية والتعليم وقد تم توقيعها
في 1425/2/21هـ.
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الخاتمة بعد هذه الش���رح المفصل لفكرة البرنامج "ترثنا بقائنا"
يمكننا القول إنه قد تكون فكرة هذا البرنامج التراثي التربوي مكلفة في نظر البعض
ب���ل ومعق���دة .وأنه ليس من الس���هل إخراجها بالش���كل المفترض .وذلك لتش���عب
الفكرة مع أكثر من جهة .ولكن لو نظرنا إلى هذا العمل كمنظومة مترابطة لتأسيس
جي���ل ٍ
واع مدرك لقيمة ه���ذا التراث الذي يملكه ألدركنا اله���دف من هذا العمل.
ولتحقيق الجودة في إخراج البرنامج بصورة واضحة ومميزة وعصرية مبتكرة ،ال بد
من تدريب كوادر مناسبة ومتخصصة إلخراجه بالطريقة التي يهدف اليها.
أيضا نؤكد على أن هذه الورقة وما تدعو إليه من إقامة ورشة عمل تهدف إلى غرس
الهوي���ة الوطني���ة في نفس الط�ل�اب والطالبات منذ الصغر .لكي ينش���أ لدينا جيل
قادر على الفخر بهويتة اإلس�ل�امية والوطنية والتراثية التي من خاللها يستطيع أن
يثبت الطفل نفس���ه ويبرز قيمته .لذلك على المعلمين تدعيم هذا المفهوم المهم
ل���دى الطالب والطالبات في جميع المراحل الدراس���ية .مع التكثيف التركيز على
المراحل الدراسية األولى لدى الطالب.
وأيض���ا ،على المعلمي���ن وخاصة معلم التربي���ه الفنية تدعيم أهمي���ه الذوق الفني
وإيص���ال هذا ال���ذوق إلى مرحلة اإلبداع .والعمل على اكتش���اف ه���ذا الجانب في
الط�ل�اب م���ن خالل توفير ما يحتاج���ون اليه من مواد وأدوات فني���ة ،باإلضافة إلى
تنظي���م العديد من الرح�ل�ات والزيارات الميدانية إلى المناط���ق التراثية واألماكن
اآلثرية لتوس���يع مدارك الط�ل�اب ،واالرتقاء بهم من مرحلة الت���ذوق الفني العادي
إل���ى مرحلة التذوق الفني اإلبداعي ،الذي يطلق العنان لخيالهم وإبداعهم ،بحيث
يستطيعوا التعبير عن ذوقهم الفني بحرية.
هن���ا يب���رز لنا دور المعل���م والجهات األخرى مث���ل وزارة التربي���ة والتعليم والهيئة
العامه للس���ياحة واآلث���ار وضرورة تهيئه البيئه المناس���بة التي تحف���ز على اإلبداع
واالبت���كار ،بحي���ث يينتج لدينا جيل ماهر قادر على االرتق���اء بالعمل الذي يقوم به
متمكن من المزج بين ما ش���اهده من أعمال تراثية وأثرية مرتبطة بالجيل الماضي
العري���ق ،والجيل الحاضر الذي تمس���ك بهذا الموروث وتط���وره وذلك بالحفاظ على
األساسيات التي هي أساس الهوية التراثية.
كم���ا أن هذه الورق���ة البحثية أيضاً أتاحت لنا الفرص���ة كمتخصصين لتوجيه بعض
التوصي���ات المتعلق���ة بالملتق���ي العمران���ي الذي تنظم���ه الهيئة العامة للس���ياحة
واآلثار س���نوياً .من حي���ث إدراج برنامج الزيارات المدرس���ية للمعارض المصاحبة
للملتق���ى .وذلك لجذب أكبر ش���ريحة من المجتمع الطالب���ي لهذا الحدث ،وعدم
االكتفاء بالزيارات االختيارية من قبل األسر ،سواء كان ذلك في الفعليات الطينية
المصاحب���ة للملتق���ى أو المعرض الذي تش���ارك في���ه جميع الجامعات الس���عودية
والمحافظات والشركات وغيرها.
ف���إذا أخذنا الص���ورة ( )8كمثال على مش���اركة محافظ���ة جازان بنمطه���ا المعماري
الفري���د وج���ذب الطالب والطالب���ات لحضور ه���ذا المعرض .من هن���ا نتيح مجال
للزائ���ر في ه���ذه المرحلة العمرية وهي مرحلة التلقي والكس���ب لتلمس هذا اإلرث
الحض���اري المعماري بصورة مصغرة .ولعل هذا من بين األمور الهامة التي يس���عى
ه���ذا المش���روع البحث���ي لتحقيقه���ا .فتوزيع منش���ور قب���ل الملتق���ى واإلعالن عن
مواعي���د الزي���ارة وض���رورة حجز موعد للمدرس���ة الراغب���ة في الحض���ور .وقد تتاح
الفرصة أيضاً ليشارك في هذا العمل السنوي عدد من العوائل سعياً منهم لتأصيل
المهارة الحرفية لدى أطفالهم .وربطهم بماضيهم العريق ،عبر المشاركة في تنظيم
الرحالت المدرسية لزيارة المعارض المؤقته.
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الملخص
إن قضية الهوية المعماريه حيث التراث واستمراريته وتأصيل قيمه ومفرداته في
ظل س����يطرة العولمة بكل أشكالها على ش����تى المجاالت وخاصة مجال العمارة؛ من
األمور التي تهم كل المش����تغلين في ش����ؤون العمارة والعمران ،فبمتابعة األحداث
الدولية ،نرى تسابق العديد من الحكومات في محاولة لصنع ورسم تاريخ أوطانهم،
فيم����ا نج����د مصر تزخ����ر بالعديد م����ن الحض����ارات التي ترك����ت الكثير من أش����كال
الت����راث بش����تى صوره .وتب����رز أهمية المحافظة عل����ى هذه الثروة التراثية بترس����يخ
قيمه وبالمحافظة على اس����تمرارية التواصل معه لالستفادة من قيمه وتجاربه وما
يمثله من كونها تراثاً أصي ًال يعبر عن ش����خصية األمة ويعطيها الطابع المميز ويعبر
عم����ا تتمتع به من حيوية وقدرة على إيجاد حلول المش����اكل الخاصة بالحياة ،كما
يحدد مس����تواها في الذوق والحس اإلبداعي ودرجة تقدمه����ا في العلوم والفنون،
ويسهم بالكثير في عملية التنمية بزيادة الدخل القومي من خالل قطاع السياحة،
الذي يمثل أحد االتجاهات الدولية لرفع مس����توى الدخل لدى العديد من األفراد
والش����عوب .وخالل نهاية القرن العش����رين وأوائل القرن الواحد والعش����رين نالحظ
أن عملي����ة الحف����اظ على التراث لم تعد وحدها جه����داً كافياً للحد من تناقص هذه
الش����واهد التاريخية نتيجة للتدهور والعديد من عملي����ات اإلزالة .ويرمي البحث
إلى القول بتطويع مفهوم االستدامة واالستفادة منه كمدخل لالستمرارية والحفاظ
عل����ى الهوية المعمارية من خالل توظيف العديد م����ن المفردات التراثية وتأصيل
لبع����ض القيم والمبادئ المس����تمدة منه في بعض المش����روعات الجديدة وخاصة
القومية منها ،من خالل مخطط عام لتلك المدن ،مما يعطي صورة بصرية تس����اعد
في تحقيق االستمرارية والتواصل مع التراث ،وبما يكفل عدم ظهور فترات انقطاع
وانفصال عن هذا التراث (أحياء كاملة ال يوجد بها بعض هذه الشواهد) باإلضافة إلى
االس����تفادة منه في الحفاظ على الهوية المصرية المميزة لها من خالل إستراتيجية
مقترحة تش����مل مجموعة من اإلجراءات معتمدة على المنهج النظري باس����تخدام
مفهوم االس����تدامة لتفعيل التواصل واالس����تمرارية مع التراث وصوالً للحفاظ على
الهوية المعمارية اعتماداً على كل من المنهج النظري التحليلي والرصد الميداني
والمنهج االستنتاجي.
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 -1مقدمة البحث

يعد التراث الحضاري المعماري وغيره على اختالف
ّ
أنواعه وأشكاله مبعث فخر لألمم واعتزازها ودليالً على
عراقتها وأصالتها ،إذ انه معبر عن الهوية ويمثل حلقة
وصل بين الماضي والحاضر ،إذ تمثل المباني التراثية
والمناطق التاريخية في المدن مصدراً رئيسياً من مصادر
الدخل القومي ويعتمد قطاع السياحة عليها اعتماداً
كبيراً باإلضافة إلى كونها إرثاً تراثياً فهي تحتفظ بالعديد
من الشواهد العمرانية التي تعكس مسيرة المدن عبر
التاريخ ،ومن المؤسف أن يكون ذلك التراث حتى وقت
قريب قد أصبح عرضةً للتدهور والهدم ،فقد تعرضت
غالبية المباني التراثية في غالبية مدن العالم للتهدم
نتيجة الحروب ،ولتغيرات حضرية واجتماعية ،واإلهمال،
وسوء االستخدام؛

	فأسهمت جميعها في تدهور وتداعي هذه الشواهد والنسيج
الحضري لها ،هذا إلى جانب فقدان الوعي الحضاري لكثير
من السكان وبعض المسؤولين بأهمية تلك المباني التي
تعد من الثروات الحضرية لألمم باإلضافة إلى كونها مورداً
ّ
اقتصادياً ،ومحوراً من محاور التنمية ،ومع أوائل النصف
الثاني من القرن  19برزت أهمية المدينة القديمة بمجموعها
وليس فقط بمعالمها التراثية ،فقد أصبحت تشكل بأبنيتها
التاريخية مع المناطق التي تحيط بها الجزء األكثر قيمة في
الثروة الثقافية لألمم ،فاتجهت غالبيتها إلى االهتمام والحفاظ
عليه من خالل منطلقات وأهداف متعددة (الحفاظ على
المخزون التراثي وإظهاره بصورة الئقة ،وإعادة توظيف المباني
التراثية ،واستثمارها سياحياً واقتصادياً ،إلى صيانة المباني)،
فأخذت هذه األمم تؤسس المؤسسات الخاصة التي تعتني بها
وترممها ،كذلك أخذت ترصد الميزانيات المناسبة في
وتصونها ّ
حدود اإلمكانات المتاحة لإلنفاق منها على الترميم والصيانة
والتأهيل، حتى ال تتعرض للتدهور واإلهمال .ولكن كل هذه
المحاوالت غير كافية في ظل عمليات اإلزالة والتدهور التي
تصيب العديد من هذه الشواهد التراثية كما الحال في العديد
من المدن العربية كاسطنبول بتركيا ومدينة أشيقر والخبر
بالمملكة العربية السعودية ومدينة اإلسكندرية والقاهرة
الفاطمية بمصر.
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المشكلة البحثية

1-1
إشكالية البحث

إن المدينة لهي نتاج إنساني معبر عن حاجة الوجود ،فهي حقيقة قائمة تمثل
السكن الفيزيائي للوظائف العامة والتشكيل التلقائي لتلك الوظائف ضمن
إستراتيجية تشكيلية معينة ،فهي ال تكتسب قيمتها من مواد البناء أو من األرقام
التي تمثل أبعادها الفيزيائية فقط  ،بل من تجسيدها لكينونة اإلنسان ولمسيرة
الحياة بأحداثها السياسية واالجتماعية واالقتصادية كافة.
ففي مصر على سبيل المثال نجد ظهور العديد من االتجاهات الفكرية المعمارية
خالل القرن العشرين (اإلحياء والتجديد لعمارة القاهرة التاريخية ،التوجه
نحو عمارة ما بعد الحداثة ،التوجهات الوظيفية ،عمارة النزعات اإلبداعية
الفردية ،الطرز الغربية الوافدة في عمارة مباني منطقة وسط القاهرة  -القاهرة
الخديوية  ،)-ومن ذلك نرى أن الهيئة الحضرية من العمارة والعمران هي نتاج
لتفاعل عوامل فكرية ومادية وهذه العوامل جميعها تحدد الهوية المميزة لألمم
والبلدان ،ومن أشد التيارات الفكرية أثراً في هوية الشعوب في وقتنا المعاصر
هو تيار العولمة نتيجة لرؤيتها للعالم كقرية صغيرة متجاهلة الفوارق بين
الشعوب ،فالعولمة في أحد أبرز أهدافها النيل من القيم والعادات والتقاليد
التي هي مميزة لهوية الشعوب ،وذلك بتالشي السمات الحضرية والنتاج
المعماري من قيمهما ومحتواهما الفكري ،وقد بدأت بوادر العولمة وانعكاساتها
تظهر في التشكيل المعماري للمنتج المعماري للعديد من الدول العربية وال
سيما المعمار المصري.
وهذا ما نالحظه في الوقت الحاضر في العديد من مشاريع وواجهات معمارية
تحتوي على العناصر البعيدة عن قيمنا وتراثنا ،فنشاهد اإلسراف في استخدام
التكنولوجيا المتطورة في تشكيل الواجهات كمسطحات الزجاج والكالدينج
وعناصر الديكور وغيرها مما نفاجأ به كمصريين وأصحاب موروث تاريخي أصيل،
كذلك نالحظ ظهور االنفصال واالنقطاع عن تراثنا يتمثل في وجود مناطق بالقاهرة
ال تحوي أي نماذج تاريخية وهو ما يخشاه الجميع ،كذلك فقدان العديد من
المباني التراثية نتيجة التدهور والهدم والتعديات عليها ،ومن هنا تبرز أهمية
البحث في كيفية االستفادة من مفهوم االستدامة في عملية الحفاظ كأسلوب
لتأصيل القيم واستخدام المفردات التراثية في بعض المشاريع الجديدة لتحقيق
االستمرارية والتواصل مع التراث في ظل سيطرة ظاهرة العولمة.
فنتيجة لعمليات اإلزالة والتدهور التي تتعرض لها المباني التراثية كما الحال
في العديد من المدن العربية والمصرية ،كمدينة اإلسكندرية وبور سعيد
وغيرها ،ومع سيطرة النموذج العالمي على العمارة لكثير من المناطق السكنية
التي ال تحوي هذه الشواهد ،نالحظ أن عمليات الحفاظ على التراث لم تعد
وحدها قادرة على تحقيق االستمرارية والديمومة بالتواصل مع التراث ،إذ
نجد العديد من التجمعات والمناطق السكنية خالية تماما من نماذج معمارية
تؤصل هذه المفردات والقيم التراثية ومن ثم نالحظ ظهور فترات انقطاع
وانفصال عن هذا التراث.
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فرضية البحث

وتفعيل التواصل مع التراث على مستوى المدينة ومناطق االمتداد العمراني لها
من خالل المنتج المعماري وصوال إلى المحافظة على الهوية المعمارية ،في ظل
سيطرة ظاهرة العولمة وآثارها في المنتج المعماري في عصر الثورة المعلوماتية.

يرى البحث أن عملية الحفاظ والترميم للمباني التراثية لم تعد كافية للحفاظ
على التراث المعماري والعمراني من مفردات وقيم نتيجة لفقدان العديد من هذه
الشواهد التاريخية كما هو الحال في العديد من المدن العربية عامة والمصرية
خاصة كاإلسكندرية ورشيد والقاهرة ،وضماناً لتحقيق االستمرارية والتواصل مع
التراث المعماري والعمراني على مستوى المدينة والمناطق يفترض البحث أن
بتفعيل مبدأ االستدامة التصميمية من تأصيل بعض القيم التراثية في التصميم
وتوظيف مفردات التشكيل التراثية فى بعض المشروعات والمباني الجديدة من
خالل المخططات العامة للمدن الجديدة أو مخططات إعادة تخطيط المناطق
القائمة يكفل :
•ديمومة واستمرار هذه القيم والمفردات التراثية حيث أن إعادة توظيفها
يحفظها من االندثار مع إمكان تطويرها بما يتماشى مع التطور التكنولوجي
واالجتماعي والثقافي.
•تحقيق االستمرارية والتواصل مع التراث المعماري والعمراني لالمتداد العمراني
واألحياء الجديدة على مستوى المدن التاريخية (كالتجمعات الجديدة واالمتداد
العمراني بالنسبة لمدينة القاهرة) ومن ثم تأكيد الهوية المعمارية في ظل سيطرة
وتأثير ظاهرة العولمة على النتاج المعماري.
•كذلك تفعيل عملية التوازن بين عملية الحفاظ وهدم وفقدان المباني التاريخية
بزيادة العديد من المباني التي تدخل المفردات والقيم التراثية في تشكيلها.

4-1
منهجية البحث

لتحقيق هدف الدراسة السابق اتبعت الدراسة المنهج التالي:
-1المنهج النظري التحليلي :دراسة المفاهيم المتعلقة باالستدامة /التراث  /الحفاظ /
الهوية  /العولمة.
-2منهج الرصد الميداني التحليلي :دراسة أهم المفردات والقيم التراثية المعمارية
المصرية.
-3المنهج االستنتاجي :استنباط النتائج العامة ،ووضع بعض التوصيات التي يمكن أن
تفيد في تحقيق الهوية المصرية من خالل إستراتيجية مقترحة تشمل مجموعة من
اإلجراءات التي تضمن تفعيل االستدامة لتحقيق ذلك.

.2

1-2
مفهوم االستدامة
االستدامة (باإلنجليزية )Sustainability :هي مصطلح بيئي يصف كيف تبقى
النظم الحيوية البيئية متنوعة ومتجددة مع مرور الوقت ،فاالستدامة بالنسبة
للبشر هي القدرة على حفظ نوعية الحياة التي نعيشها على المدى الطويل
وهذا بدوره يعتمد على الحفاظ على العالم الطبيعي واالستخدام األمثل للموارد
الطبيعية .1

3-1
هدف البحث

دراسة مصطلح االستدامة وكيفية تطويعه واالستفادة منه بتأصيل القيم
والمفردات المعمارية التراثية في تحقيق االستمرارية لها وحفظها من االندثار

شكل رقم ( )1-1يبين عدم التوازن بين عملية الحفاظ وفقدان المباني
التراثية (الباحث).

 —1الجمعية العامة لألمم المتحدة ( -تقرير مفوضية األمم
المتحدة للبيئة والتنمية :مستقبلنا المشترك) 2009

2— Earth Policy Institute Natural Systems
www.earth-policy.org, Data Center. Retrieved
on: 2009-11-07

 —3الجمعية العامة لألمم المتحدة ( -مرجع سابق)

4— Forestry Commission of Great
Britain. Sustainability.
Retrieved on: 2009-03-09

شكل رقم ( )2-1يبين استخدام االستدامة التصميمية بتأصيل القيم والمفردات التراثية لبعض
المشروعات الجديدة لتفعيل التوازن بين عملية الحفاظ وديمومة القيم والمفردات التراثية وفقدانها
(الباحث).
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تحليل مفهوم المصطلحات الدالة بالبحث

أصبح مصطلح االستدامة كثير االستخدام ويمكن تطبيقه تقريباً على كثير من
مجاالت الحياة ،فنجده على المستوى المحلي والمستوى العالمي ،أيضاً نجده
ال المناطق الرطبة والغابات السليمة هي أمثلة
على فترات زمنية مختلفة ،فمث ً

على النظم الحيوية المستدامة ،حيث الدورات الحيوية تعيد توزيع وترتيب
المكونات الرئيسية (الماء واألكسجين والنيتروجين والكربون) في النظم الحية
وغير الحية في العالم ،ولكن مع ارتفاع عدد سكان األرض حدث قصور في النظم
البيئية الطبيعية وكان للتغيير في ميزان الدورات الطبيعية أثره السلبي في كل
من البشر والمخلوقات الحية األخرى .2
فقد استخدم مصطلح االستدامة منذ الثمانينيات من القرن الميالدي الماضى،
وأول ما استخدم بمعنى االستدامة البشرية على كوكب األرض وهذا ساعد في
ظهور التعريف األكثر شيوعاً لها وللتنمية المستدامة حين عرفته مفوضية األمم
المتحدة للبيئة والتنمية في عام 1987م بـ”التنمية المستدامة هي التنمية التي
تفي بحاجات الوقت الحاضر دون المساس بقدرة األجيال المقبلة على تلبية
3
حاجاتها الخاصة. ”.
وفي مؤتمر القمة العالمي لعام  2005 لوحظ أن تحقيق ذلك يتطلب التوفيق بين
المطالب االجتماعية والبيئية واالقتصادية وهي «الركائز الثالث» لالستدامة،
ويمكن التعبير عن هذا الرأي باستخدام ثالث مناطق متداخلة مشيرة إلى أن
الركائز الثالث لالستدامة ال يستبعد بعضها بعضاً ،وإنما يعزز بعضها بعضا .4
لم يقبل تعريف األمم المتحدة عالمياً وشهد تفسيرات مختلفة لما هي
االستدامة؟ وما ينبغي أن تكون أهدافها؟ وكيف يمكن تحقيق هذه األهداف؟
ومن هذا المنظور لم يعد تعميم تعريف مقبول عالمياً لالستدامة هو أمر
بعيد المنال ،وذلك لكثرة األمور المتوقعة منها ،فمن ناحية ال بد من الواقعية
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تعريف التراث
التراث كما جاء في لسان العرب البن منظور هو الورث واإلرث والميراث وأصـل
التاء في التراث «واو» وهو قول الجوهري ،ويقول ابن سيده الورث واإلرث
رث ُسلَيمان َد ُاود[ [النمل،
]وو َ
والتراث والميراث  :ما ورث ،وفي القرآن الكريم َ :
] ،]16يرثني ويرث من آل يعقوب[ [مريم] ،]6 ،إن األرض يرثها عبادي الصالحون[
[األنبياء] ،]105 ،ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا[ [فاطر،8 ]32 ،
ويمكن وصف التراث الحضاري بأنه ينقسم إلى جزءين أساسين:
الجزء األول :يشمل الحضارة المادية متمثلة في المنشآت والمباني والمواقعوالحدائق (هدف البحث).
الجزء الثاني :يشمل الحضارة الحية متمثلة في الموسيقى والحرف والفنونوالشعر...
ويبرز االهتمام بالتراث في التواصل الحضاري بين الحضارات والحقب المختلفة
من الماضي والحاضر والمستقبل باعتبار الحضارة كائناً حياً ينمو ويتطور مع
الزمن  .فكل جيل يمتلك العديد من مصادر القيمة التي يمكن تصنيفها إلى ثالثة
بشرية
مشيدة ،ومصادر
ّ
أنواع رئيسية :مصادر طبيعية من صنع الخالق ،ومصادر ّ
(اإلنسان ووجوده وتعايشه مع البيئة الطبيعية).
وعليه فإن التراث “هو اإلرث أو الميراث الذي يؤول إلى مجتمع بشري ما من
أسالفه وهو إما أن يكون إرثاً محموداً أو مذموماً وفقاً لمالءمته من عدمها
للمعايير الثقافية التي تحكم المجتمع المورث حينها سواء كان هذا اإلرث مادياً
(التراث المبني ،التراث المنقول ،المكتوب) أو إرثاً غير مادي (التراث المسموع،
تراث العادات والتقاليد ،تراث الحرف التقليدية ،تراث الفنون الشعبية) ،فهي
كلمة واسعة المعنى ولكنها تعني األهمية االجتماعية أو الحضارية أو السياسية
أو الدينية للشيء المتوارث .9

والعلمية ،فيمكن تعريفها تعريفاً بسيطاً ،بأنها «تحسين نوعية الحياة البشرية
حين نعيش ضمن الطاقة االستيعابية للنظم البيئية الداعمة» ،إي انه يعطي
لفكرة االستدامة حدو ًدا قابلة للقياس الكمي ،فاالستدامة هي أيضاً دعوة إلى
العمل ،إذ تحدد بعض التعاريف الواردة األهداف والقيم المشتركة .5
تعد الدعائم الرئيسية لها باختالل
وللتنمية المستدامة ثالثة محاور رئيسية ّ
أحدهم تتأثر األهداف الرئيسية للتنمية أو االستدامة (شكل  )2هذة المحاور
هي:6
البيئــة Environment
االقتـصاد Economy
المجتـمع Society
وللوصول إلى عمران مستدام يجب إرساء بعض مبادئ االستدامة في
العملية التصميمية وتشكيل المباني وتوجية نظر المعمارين إلى العملية
التصميمية المستدامة أهمها  :7دراسة البيئة و االتصال بالطبيعة ،دراسة
التأثير البيئي ،دراسة تكامل بيئة التصميم ودعم العمليات ،وصوالً إلى دراسة
الطبيعة البشرية ،كذلك ال بد من أن يهتم التصميم المستدام بدراسة طبيعة
المستخدمين وخصائصهم وإدراك متطلبات السكان والمجتمع والخلفية
الثقافية والعادات والتقاليد إذ تتطلب العمارة المستدامة دمج القيم الجمالية
واالجتماعية واألخالقية والسياسية والبيئية ،واستخدام توقعات المستخدمين
ويعد التراث
والتكنولوجيا للمشاركة في العملية التصميمية المناسبة للبيئة،
ّ
مصدراً رئيسياً لتحقيق الكثير من هذه المتطلبات.

 1-2-2أنواع التراث :10
يتنوع التراث ما بين مادي وغير مادي كما بالجدول التالي:

جدول رقم ( )1أنواع التراث
المصدر (أسعد على أبو غزالة – « األبعاد االقتصادية لتصنيف وترتيب
المباني الثراثية والحفاظ عليها نحو مدخل لتفعيل التنمية المستدامة
للمدن التاريخية» – المؤتمر الدولي الثالث للحفاظ على التراث العمراني
– دبي2012 -م).

شكل ()2األبعاد المحورية لالستدامة.
المصدر ( :محسن محمد ابراهيم / 2004 -الباحث)

مما سبق أن مصطلح االستدامة تناوله العديد بوجهات نظر مختلفة ومتنوعة،
وبناء على ذلك يقترح البحث استخدام مفهوم االستدامة في التصميم
ً
بتوظيف قيم تصميمية واستخدام مفردات تراثية وتأصيلها واستخدامها في
بعض المشروعات الجديدة بشكل معاصر وخاصة المشاريع القومية منها،
يساعد على تحقيق استمرارية هذه القيم والمفردات وحفظها من اإلندثار
والتواصل مع التراث المعماري حيث أن هذا االستخدام لن يؤثر في المخزون
التراثي بل سيزيد من عدد المباني التي تحتوي على هذه الشواهد التاريخية
كما يساعد على استمرارية وديمومة التواصل البصري للتراث والتعايش معه
وخاصة في االمتدادات العمرانية للمدن التاريخية واألحياء الجديدة بها،
باالضافة إلى تفعيل التوازن ما بين فقدان التراث وعملية الحفاظ عليه.
2-2

مادي

 —8محمد أحمد محمود – « الموروث المعماري وأثره
على العمارة المصرية المعاصرة» – رسالة ماجستير –
جامعة االزهر – 2007
 —5الجمعية العامة لألمم المتحدة  ( -مرجع سابق)
 —6محسن محمد ابراهيم " -العمارة المستدامة" -المؤتمر
العلمي األول العمارة والعمران في اطار التنمية – جامعة
القاهرة – 2004
 —7محسن محمد ابراهيم -مرجع سابق
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تصنيف

غير مادي

 —9فرحات خورشيد الطاشكندي( -مرجع سابق)
 —10أسعد على أبو غزالة – " األبعاد االقتصادية لتصنيف
وترتيب المباني التراثية والحفاظ عليها نحو مدخل لتفعيل
التنمية المستدامة للمدن التاريخية" – المؤتمر الدولي
الثالث للحفاظ على التراث العمراني – دبي2012 -م .سابق

أشكاله

صوره

التراث المبني

المدن والمباني

التراث األركيولوجي

المواقع األثرية

التراث المنقول

القطع األثرية النقدية والحجرية

التراث المكتوب

الوثائق والمخطوطات

التراث المسموع

الروايات والحكايات الشعبية

تراث العادات والتقاليد

المواسم الدينية والزواج التقليدي

تراث الحرف التقليدية

صناعة الخزف والحلي

 -2-2-2المبنى التراثي :تراث الفنون الشعبية
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الفلكلور الشعبي

3

التراث المعماري هو تتابع لتجربة وقيم حضارية واجتماعية ودينية بين األجيال
وتولدت عنها معان وقيم وهوية عمرانية ارتبط بها اإلنسان حيث يستطيع أن
يستجيب لمتطلبات العصر الحديث بعد تطويره وترميمه ليتوافق والمتطلبات
المستجده عليه نتيجة التحضر ،والتراث الحضاري المعماري وغيره على اختالف
أنواعه وأشكاله مبعث فخر لألمم واعتزازها ودليل على عراقتها وأصالتها ،أي انه
معبر عن الهوية الوطنية وصلة وصل بين الماضي والحاضر.
ّ
أو هو «مجموع المباني والتشكيالت والتكوينات العمرانية التي استمرت
المستمر ،وتوفر لها – نتيجة لهذا –
وأثبتت أصالتها وقيمتها في ُمواجهة
ُّ
التغير ُ
القبول العام واالحترام ،وتسامت إلى أن أصبحت السجل الحي والمرجع البصري
ويجسد عالقات اإلنسان ببيئته» .11
الذي ُيؤرخ ُ
وعلى ذلك فالمباني التراثية هي «أي مبنى يتميز بقيمة تاريخية أو رمزية ،أو
معمارية فنية ،أو عمرانية ،أو اجتماعية» ،وقد اتفق على أن المباني والمنشآت
التراثية أو ذات الطراز المعماري المتميز ينبغي أن تتسم باآلتي:
قبول المجتمع :أن تحظى بقبول وتفاعل إيجابي من المجتمع بما يتيح لهااالستمرار
 ظاهرة ثقافية واجتماعية :أن تكون معبرة عن ظواهر مادية ومعنوية أو فكريةفي حقبة زمنية معينة.
الصمود واالستمرارية :أي ان حالتها تسمح باستمراريتها وإمكان التعامل معها.ال وثائقياً مهماً ،يحكي تاريخ
وتتمثل أهمية التراث المعماري في كونه سج ً
ال
المجتمع ،ويعكس صورته في رحلته عبر العصور .باإلضافة إلى كونه تسجي ً
لخالصة خبرة أفراد المجتمع وإبداع الموهوبين ،في تلبية اعتبارات مناخية
ووظيفية وجمالية ،وعكس المستوي التقني والمهارات .12
3-2
مفهوم العولمة
إن مصطلح العولمة «أول ما ظهر تحت مصطلح  Globalizationفي الواليات
المتحدة األمريكية ثم ترجم إلى الفرنسية تحت كلمة  ،Mondialisationوترجم
إلى العربية تحت ثالثة مصطلحات هي الكونية ،الكوكبية والعولمة» ،إن من أشد
التيارات الفكرية أثراً في هوية المدن في وقتنا المعاصر العولمة من حيث رؤيتها
للعالم كقرية صغيرة لتنكر بذلك الفوارق بين األقاليم من حيث الفكر والتقاليد
والعادات ،وقد بدأت بوادر العولمة وتأثيرها تظهر في التشكيل المعماري للمدن
العربية بعد ظهورها في كثير من األدب والشعر .13
ال جديداً من أشكال السيطــرة والهيمنة إلى درجة أن كلمة
فالعولمة تمثل شك ً
استعمار تالزمها فصارت تعرف بـ «استعمار الصورة» وبذلك تنتقل من ظاهرة
«حضارة الكتاب» المرتبطة بالتفكر من خالل الكلمة إلى ظاهرة «حضارة
المشاهدة» وهي الظاهرة التي جعلت من وسائل المشاهدة كالتلفزيون وشبكات
اإلنترنت والقنوات الفضائية وغيرها منبعاً أساسياً للمعرفة ،وهي معرفة مبسطة
يمتلكها المشاهد دون أن يبذل أي جهد ،فحتى زمن قصير مضى لم يكن اإلعالم
يكتفي بتصوير الحدث فحسب بل كان يشرحه ويبين خلفياته ،بخالف اليوم فقد
صار اإلنسان شاهداً على الحدث وتابعاً له ،حيث نالحظ طغيان الصورة التي تسعى
للهيمنة على حقل الثقافة فتعتمد الفكرة على تغذية عقلية الفرد بشكل غير مباشر
دون أن يشعر ذلك الفرد بشكل مباشر بتغلغل تلك األفكار في عقلية وذلك من
خالل «أسلوب صوري» تحمل عالقات بين عناصرها تعكس فيها طبيعة مفردات
ذلك الفكر ،فالعولمة بمظهرها الحالي تعكس التقدم الكبير الذي بلغته صيرورة
توحيد العالم .14
فبفضل ثورة االتصاالت تغيرت صلة اإلنسان بالمكان بصورة جوهرية وبات العالم
3
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يفرض نفسه كوحدة تحليل رئيسية لفهم وإدراك األحداث ،كما طرأ تحول جذري
على مفهوم الزمن الذي لم يصبح عالمياً فحسب بل أصبح قصيراً جداً يمحو
المسافات والحدود الجغرافية من خالل هيمنة الصورة وضعف قيمة الكلمة
نتيجة تأخرها عن مواكبة الحدث ،هذا يعني أن فكر العولمة يختلف عن الفلسفة
العربية اإلسالمية ليس في الموضوع فحسب وإنما في المنهج أيضا فالتجليات
االقتصـــادية تحدث أزمة في الدول القومية وذلك من خالل تأثير العولمة في
مفهوم وتطبيقات فكر السيادة الوطنية ،فالعولمة تناقض المحلية بكونها تريد
حدوداً مفتوحة أمام تبادل السلع والبضائع والخدمات واألفكار واألموال .فيما
المحلية والقومية منغلقة في حدودها التي تضمن لها المحافظة على أفكارها
وثقافتها وهي ال تعني االنعزال عن العالم الخارجي بل الحوار البناء مع الشعوب
بالشكل الذي ال يؤدي إلى المساس بتقاليدها وعاداتها .15
وبخصوص التجليات الثقافية للعولمة ،فإنها تهتم بصياغة ثقافة عالمية لها قيمها
ومعاييرها والغرض منها ضبط سلوك الشعوب والدول بالشكل الذي يؤدي إلى
العدوان على الخصوصيات الثقافية ،مما يهدد هويات المجتمعات المعاصرة،
حيث أن العولمة هي مناقضة للمحلية والقومية فهي تضرب عرض الحائط كل
القيم والعادات والتقاليد والخصوصية المكانية والبيئية للمجتمع المحلي أو
القومي بنشر أسلوب حياة غربية ومحاولة تطبيقها (عولمتها) على كل
المجتمعات .16
إن ممارسة الحياة اليومية لإلنسان وتفاعله مع الطبيعة والمحيط هو عرض
مسرحي لثقافته ،ومما ال شك فيه إن البيئة والمحيط الذي يتفاعل معه اإلنسان
سيؤدي بالضرورة إلى التعبير عن خصوصية الهوية الثقافية للفرد وذلك الختالف
الطبيعة والمحيط من مكان آلخر ...فكيف تقوم العولمة على إيجاد ثقافة عالمية
موحدة لكل الناس ،إنها بذلك تلغي ثقافة الشعوب وتمسخ وجودها الحضاري
وتلغي دورها في عملية صنع الحدث ،إذ ال وجود لشعب دون مقدرته على
ممارسة حقه في السيادة الوطنية.
فالعولمة في بعدها التكنولوجي تعني توظيف الغرب للثورة المعلوماتية واالتصالية
في تحقيق أهدافها االقتصادية والسياسية وذلك من خالل نوع المعلومات
واألفكار التي يريدون بثها إلى العالم كافة.

 —11محمد أحمد محمود – " الموروث المعماري وأثره
على العمارة المصرية المعاصرة" – رسالة ماجستير –
جامعة االزهر – 2007
 —12عفيف البهنسي – (الفن العربي الحديث بين الهوية
والتبعية ،القاهرة ،دار الكتاب العربي1997 ،م
 —13عفيف البهنسي( -مرجع سابق)
 —14حيدر عبد الرزاق كمونه،عبد الصاحب ناجي
البغدادي "-سبل المحافظة على هوية المدينة العربية
المعاصرة من ظاهرة العولمة" – بغداد 1998م

 —15حمد عبد الجبار جودت – بنية الصورة المعمارية
في ضوء نظرية المعرفة اإلنسانية – أطروحة ماجستير غير
منشورة –جامعة بغداد 1995م
16— Hakim, Basim Selim-Arabic-Islamic
cities-London, 1980.

4-2
مفهوم الهوية
الهوية في اللغة مشتقة من الضمير هو ،أما مصطلح الهو هو المركب من تكرار
هو فقد تم وضعه كاسم معرف بـ أل ومعناه «االتحاد بالذات» ،ويشير مفهوم
الهوية إلى ما يكون به الشيء هو هو ،أي من حيث تشخصه وتحققه في ذاته
وتميزه عن غيره ،فهو وعاء الضمير الجمعي ألي تكتل بشري ،ومحتوى لهذا
ّ
الضمير في اآلن نفسه ،بما يشمله من قيم وعادات ومقومات تكيف وعي
الجماعة وإرادتها في الوجود والحياة داخل نطاق الحفاظ على كيانها ،حيث
يتركز مفهوم الهوية في العمارة على مبدأ نظري يرى أن العناصر واألشكال
والتركيبات المعمارية تعكس «نمط حياة» الشعب أو الجماعة التي تنتجها
ونمط الحياة يتضمن العادات والتقاليد وأساليب التفكير والمعتقدات الدينية
والمبادئ األخالقية والقيم االجتماعية ،هذه األمور التي يشملها المصطلح
الغربي  Cultureومرادفاته العربية «ثقافة» أو «حضارة» .وتدعم هذه النظرية
المعاينة الواقعية للطرز وأساليب التصميم والبناء المتباينة لمختلف الشعوب،
ال خالل وجودهم في بقاع
فما أنتجته الشعوب العربية من عمارة وعمران مث ً
جغرافية معينة تختلف في الشكل والتأليف عن تلك التي أنتجتها الشعوب
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الصينية والهندية أو الغربية في الحقبة الزمنية نفسها وفي بقاع مختلفة.
وباعتبار أن اإلنسان واحد بالطبيعة والحاجات المعيشية واألساسية ،فإن النظر
إلى العمارة على أنها تعبير عن «ثقافة» هي نظرة ترمي إلى تفسير االختالف
في التعبير المعماري والعمراني ومن خالل هذا التفسير يبرز بعد الهوية جلياً،
وتصبح العمارة والعمران تجسيداً مهماً لخصوصية الشعب الذي ينتجها .17
إن الحضارة كمفهوم تم التعبير عنها بأنها مرحلة سامية من مراحل التطور
اإلنساني وتتمثل في إحراز التقدم في ميادين الحياة والعالقات االجتماعية وفي
مظاهر الرقي العلمي والفني واألدبي التي تنتقل في المجتمع من جيل إلى جيل،
وهناك فرق بين الحضارة والمدنية ،فالحضارة هي مجموع المفاهيم عن الحياة،
أما المدنية فهي األشكال المادية (التكنولوجية) المستعملة في شؤون الحياة،
وعليه تكون الحضارة خاصة حسب وجهة النظر إلى الحياة ،في حين تكون
المدنية خاصة وعامة ،فاألشكال المادية التي تنتج عن الحضارة كالتماثيل تكون
خاصة ،واألشكال التي تنتج عن العلم وتقدمه والصناعة ورقيها تكون عامة ،وال
تختص بها أمة من األمم بل تكون عالمية كالصناعة والعلم .18
فالهوية تعرف بشكل عام بأنها «عملية تمييز الفرد لنفسه عن غيره أي تحديد
حالته الشخصية ،باالستعانة بعدد من السمات» ،ويذكر الجادرجي أن ما تتميز
به هوية الفرد من مقومات والوعي بوجودها يتمثل بالتالي :19
•يولد اإلنسان للوجود مع فكر خال من استيراث استراتيجيات وأدوات تعامل
مع البيئة الطبيعة ،لذا يولد أعزل من كل أداة لحماية كيانه ،كفكر أن يهيئ
هذه الحماية أو يبتكر طرائقها المتكونة من سلوكيات للتعامل وأدوات لتلك
الحماية ،وقد ارتقى الوعي بالوجود عند اإلنسان ،فوعي الوجود هو وعي
بوجودية الذات (لماذا ظهر للوجود) ،وما سيكون بعد هذا الوجود .إن مسألة
الوجود وحمايته وتهيئة أداة هذه الحماية وسلوكياتها أخذت تؤلف جم هموم
الفرد الواعي بذاتية الوجود وتفرده في هذا الوجود .كما يعي الفرد بوجود
كيان الذات الواعية.
•إال أن اإلنسان ،إضافة إلى تفرده ،اجتماعي بحكم نوعية الوجود الذي يجد
نفسه فيه ،وللسبب ذاته يكون مركب هويته مرتبطاً بمتطلبات الترابط
االجتماعي الذي يعيشه ويحسه ويتعامل معه ما دام حياً ويكون متكيفاً بهذا
الترابط وإن غاب هذا الترابط االجتماعي يفقد الفرد قدرته على التعامل مع
البيئة االجتماعية والطبيعة ،بل يفقد مكنة الوجود ،كما يفقد مكنة التفرد في
هذا الوجود أصال .فالتفرد والترابط االجتماعي إذا يؤلفان حالتين مركبتين من
الوجود :متناقضتين ومتداخلتين جدليا ،وكذا متكاملتين.
•يتميز اإلنسان عن بقية المخلوقات بامتالكه قدرات فكرية هائلة على ابتكار
تلبي حاجات مركب وعيه لوجوديته ،فهو حيوان مبتكر
آليات تصنيع أداة ّ
ومسائل ومهموم بهموم الوعي بالوجود وديمومة هذا الوجود.
ومما سبق فإننا نرى أن الهوية هي خصائص متميزة لدولة أو أمة معينة تميزها
عن بقية الدول أو األمم ،وهذه الخصائص تعتمد في وجودها على عدة عوامل
أهمها : 20
ال الدين اإلسالمي وفكره الفلسفي يمثل محور
الدين وفكره الفلسفي :فمث ًالهوية العربية اإلسالمية وبسبب وجود بعض المرونة في مفاهيم الدين
اإلسالمي أدى إلى التنوع والوحدة في الوقت نفسه ،بمعنى أنها ثابتة ضمن
األطر العامة للشريعة وأنها متغيرة في األمور والتفاصيل الفرعية.
البيئة المحيطة :وتشمل التكيفات التي اعتمدها اإلنسان لمواجهة الموقعالجغرافي ببيئته الطبيعية وهذا أدى إلى إعطاء خصوصية وبالتالي تكون
الشخصية ثم تكون الهوية.
 التقاليد واألعراف والثقافات :ولها تأثير مباشر في مكون الهوية فهي مرتبطة3
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بالماضي ارتباطاً وثيقا.
 اللغة :هي أساس التفاهم كما أنها تختلف من أمة إلى أخرى مما يعطي التميزبالهوية.
دراسة لبعض المفردات والقيم التراثية المعمارية

شكل رقم ( )3صور توضح الفتحات والمداخل
في العمارة المصرية في العصر الفرعوني
واإلسالمي
يمين :معبد فيله – أسوان
وسط  :مدرسة قالون بالقاهرة
يسار  :بيت السحيمي بالقاهرة
المصدر )1(http://ar.wikipedia.org :
http://www.sacred-destinations.
)2(.com/egypt/cairo-sultan-hassan
)3( .http://ar.wikipedia.org

شكل رقم ( )4صور توضح المداخل وصور
معالجاته عبر الحضارات المصرية
يمين :معبد األقصر باألقصر
وسط :الكنيسة المعلقة بالقاهرة
يسار :مسجد السلطان حسن بالقاهرة
المصدرhttp://ar.wikipedia.org :

.3
المصرية
بالنظر إلى تاريخ مصر نرى تعاقب العديد من الحضارات عليها بداية من
الحضارة الفرعونية .وخالل البحث سوف نركز على المفردات الشكلية والقيم
أهمها:
1-3
الفتحات
المقتطعة من حوائط المبنى الخارجية ،وتشمل األبواب
وهي عبارة عن األجزاء ُ
والشبابيك والمشربيات والقمريات والزجاجيات ،وتتنوع المعالجات كما في
شكل رقم (.)3
2-3
المداخل
وهي عبارة عن األجزاء المقتطعة في الحوائط الخارجية للمبنى وتمثل حلقة
الوصل بين البيئة الداخلية معمارياً والبيئة الخارجية عمرانياً ،وتتنوع من
مداخل رئيسية ومداخل ثانوية ،كما تمثل العنصر األساسي للدخول وللتوزيع
والحركة واالستقبال بالمبنى شكل رقم (.)4
3-3
الزخارف واأللوان والحليات
حيث نرى كثرة المعالجات الجمالية من زخارف ورسومات وألوان وحليات
تميزت بها الحضارة المصرية القديمة كما الحال في كل من العمارة الفرعونية
والعمارة اإلسالمية كما نراه على جدران المعابد والمساجد غير أن الرسومات
والزخارف في العمارة الفرعونية غالبيتها صور حيث اللغة الفرعونية قائمة على
الرموز بخالف العمارة اإلسالمية فغالبية الزخارف زخارف هندسية ،كذلك كثرة
21
التماثيل في العمارة الفرعونية واألعمدة التي اشتهرت بها العمارة الفرعونية
شكل رقم (.)6()5

 —17جالل زيد– "تجليات العولمة على الصعيد العربي
وموقف شعوب العالم منها" – مجلة "أفاق عربية"
العدد( ،)6-5بغداد 2001
 —18جالل زيد– ( مرجع سابق)
 —19فرحات خورشيد الطاشكندي" -التراث بين القطيعة
واالستمرارية" -جامعة الملك سعود – 1999م
 —20فرحات خورشيد الطاشكندي – (مرجع سابق)

 —21محمد أحمد محمود (مرجع سابق)

شكل رقم ( )5صور الزخارف والرسومات واأللوان في العمارة
الفرعونية
أعلى يمين :معبد فيلة أسوان.
أعلى يسار :طريق الكباش مدخل معبد الكرنك باألقصر.
أسفل يسار :رسومات ورموز فرعونية – بوادي الملوك باألقصر
المصدر http://ar.wikipedia.org :
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الحوائط
وهي األجـــزاء المصمتة الرأسية من المبنى ،التي تستخدم للفصل بين الفراغات
الداخلية بالمبنى والبيئة الخارجية ،وتكون مستوية أو ُمنحنية ،رأسية أو مائلة،
ذات تفاصيل بارزة أو غائرة  ،23فنرى العمارة الفرعونية تتميز باستخدام
الحجارة كتشطيبات كذلك الحوائط المائلة  ،24كما تميزت الحوائط في العمارة
اإلسالمية بالبروزات في كال االتجاهين األفقي والرأسي كمعالجة بيئية شكل رقم (.)8

يمين :بيت السحيمي بالقاهرة
وسط :جامع األزهر بالقاهرة
يسار :مسجد محمد علي بالقاهرة

(المصدر )http://ar.wikipedia.org :

شكل رقم ( )6صور الزخارف والرسومات واأللوان
والحليات في العمارة اإلسالمية في مصر

4-3
األعمدة والعقود والقباب
حيث نرى العمارة الفرعونية تميزت بالعديد من أشكال األعمدة البردي
واللوتس وغيرها والتي تمثل نقاط ارتكاز رأسية تدعم السقف أو الجدار ،ويتكون
العمود من ثالثة أجزاء رئيسية هي القاعدة و البدن ثم التاج ،كما تميزت العمارة
اإلسالمية بالقباب والعقود التي هي عناصر معمارية مقوسة ،وتشكل عادة
فتحات البناء ،ويتألف العقد من عدة أحجار كل واحد يسمى فقرة  22شكل رقم (.)7

شكل رقم ( )8الحوائط الخارجية وتشطيباتها في العمارة الفرعونية
واإلسالمية في مصر
يمين :مقطع في المعبد الجنائزي لساحورع (		)1
وسط :جامع جمال الدين اإلستدار بالجمالية ()2
يسار :وكالة بازرعة بالجمالية – القاهرة()3
المصدر (( :)1محمد أحمد محمود – )2007
المصدر(http://ar.wikipedia.org :)3/2

5-3

6-3
الخصوصية
واشتهرت بها العمارة اإلسالمية حيث يتحقق مفهوم الخصوصية (البصرية
والسمعية) باالعتماد على بعض العناصر وكثير من الحلول المعمارية منها
المنكسر ،استخدام الفناء (التوجيه إلى الداخل) ،الفتحات الخارجية
المدخل ُ
الضيقة والمرتفعة في الدور األرضي عن مستوى نظر المارة والجيران ،تغطية
الفتحات الكبيرة بالمشربيات ،فراغات الزوار وفراغات أهل البيت باستخدام
مفهوم السلملك والحرملك السكني شكل رقم (.)9
شكل رقم ( )9مسقط أفقي للدور األرضي لبيت السحيميي يوضح اسلوب
تحقيق الخصوصية
المصدر ( :محمد أحمد محمود –  /2007الباحث)

شكل رقم ( )7صور األعمدة والعقود والقبة في العمارة الفرعونية
واإلسالمية في مصر
يمين :معبد الكرنك باألقصر
وسط :منزل زينب خاتون بالقاهرة		
يسار :جامع أبو الدهب بالقاهرة
المصدر http://ar.wikipedia.org :

 —23صالح زكي سعيد  " ،تصنيف وتنظيم التعامل
مع المباني التراثية"  ،برنامج الدورة التدريبية :تطوير
آليات فعالة إلدارة وتخطيط مشروعات الحفاظ وإعادة
تأهيل المناطق ذات القيمة التاريخية ،معهد التدريب
والدراسات الحضرية ،القاهرة 2003-
 —22كمال الدين سامح " -العمارة اإلسالمية في مصر"،
القاهرة.1991 -
3
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 —24توفيق أحمد عبد الجواد – "تاريخ العمارة والفنون
في العصور األولى" – مكتبة األنجلو المصرية  -القاهرة – 1971

7-3
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المعالجات البيئية
وقد تعددت أساليب المعالجات البيئية في العمارة الفرعونية باستخدام
الحوائط السميكة والفتحات الضيقة ،كما تعددت أساليب العمارة اإلسالمية
كمعالجات بيئية منها استخدام المالقف ،الفتحات الضيقة ،المشربيات،
التصميم المتضام ،الفناء الداخلي  26 25شكل رقم (.)10

مرت العمارة في مصر بمراحل متعددة بدءاً من العمارة الفرعونية وحتى العمارة
اإلسالمية التي تركت لنا رصيداً كبيراً من التراث المعماري من مشروعات
عديدة ومتنوعة منها السكني والديني والتجاري مثل المعابد واألهرامات
الفرعونية ،وجامع السلطان حسن ،ومنزل السحيمي وغيرها من المبانى التراثية
من العمارة اإلسالمية .28
وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ظهرت تيارات التغريب،
فنجد المباني التي تحاكي الطرز األوروبية كما هو الحال بوسط القاهرة ،حيث
مرت العمارة بظهور العديد من االتجاهات الفكرية منها العمارة الحديثة ثم
ما بعد الحداثة ثم الحداثة المتأخرة وصوال إلى العمارة المعاصرة ،ومع بداية
العقد السابع من القرن العشرين كان من أهم نتائج حرب أكتوبر االنفتاح
الكبير في مجال التشييد والبناء لتعمير ما خلفته الحرب من دمار للعديد من
المدن وكذلك الرغبة في بناء العديد من المدن الجديدة الصناعية والسكنية،
مما ساعد في وجود حقل كبير لتطبيق مختلف االتجاهات المعمارية واألفكار
المختلفة التي كان أغلبها مستمداً من الفكر الغربي المعاصر بمراحله المختلفة
شكل رقم (.)12

شكل رقم ( )10بعض المعالجات البيئية في العمارة اإلسالمية
يمين :استخدام الملقف – بيت السحيمي  -القاهرة ()1
يسار :استخدام الفناء الداخلي -بيت السحيمي  -القاهرة ()2
			
المصدر(( : )1محمد أحمد محمود)2007 -
المصدر()http://ar.wikipedia.org( : )2

شكل رقم ( )12يوضح مجموعة من المباني التي يظهر فيها تأثر العمارة
بالطرز الغربية.
المصدر ()Google Earth

٨-3
المبادئ واألسس التصميمية
حيث نرى غالبية المعابد الفرعونية والمباني التراثية اإلسالمية تحتوي على
العديد من المبادئ منها الوحدة واالتزان والتوافق والتباين  27والتنوع شكل رقم (. )11
الوضع الراهن للعمارة المصرية
.4

ونتيجة لإليقاع الكبير في التقدم والتحضر ظهر العديد من النشاطات الحديثة
كما تحدثت بعض النشاطات التي صاحبها ظهور عدد من المباني الجديدة
لممارسة هذه النشاطات مثل المراكز التجارية ،والمباني اإلدارية (مباني
الوزارات ،مجمع المحاكم ،مقار لشركات البترول والتجارة) ،والمباني الترفيهية
(مراكز الشباب ،مدن المالهي ،النوادي الرياضية) ،المباني التعليمية (مباني
الجامعات ،المكتبات) ،والمباني السياحية (الفنادق ،القرى السياحية) ،وقد تأثر
المنتج المعماري خالل هذه الحقبة في مصر بالعديد من االتجاهات المعمارية
المختلفة منها ما كان مستمراً على نهج العمارة الحديثة والنظريات العالمية لما
بعد الحداثة  29شكل رقم (.)14( )13

شكل رقم ( )11بعض المبادئ التصميمية في العمارة الفرعونية
واإلسالمية في مصر
يمين :الوحدة -معبد الدير البحري بجنوب مصر وسط :اإليقاع -
معبد فيله  -أسوان يسار:االتزان – بيت السحيمي – القاهرة
المصدرhttp://ar.wikipedia.org :
شكل رقم ( )13يوضح مجموعة مشاريع اإلسكان التي يظهر فيها فقدان
الهوية المعمارية المصرية:
يمين :مشروعات اإلسكان الحكومية التي تنتشر بالعديد من أحياء القاهرة
ومدن مصر.
وسط :مشاريع اإلسكان األهلية وسيطرة المسطحات الزجاجية على
التشكيل.
يسار :مشروعات اإلسكان األهلية التي انتشرت في العديد من المدن
المصرية كمدينة أسيوط وحي فيصل وبوالق وعزبة الهجانة بالقاهرة .
المصدر ( /Google Earthالباحث)

 —25توفيق أحمد عبد الجواد – " العمارة االسالمية فكر
وحضارة" – مكتبة األنجلو المصرية – القاهرة1987 -

 —26صالح زكي سعيد" ،بيوت أحياء القاهرة القديمة فى
القرن التاسع عشر"  ،المجلس األعلى للثقافة  ،القاهرة2009 -
27— Banister Fletcher's - "a History of
Architecture"- Twentieth and Centennial
Edition
3
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 —28محمد أحمد محمود – مرجع سابق.

 —29إيهاب حسن اللبان – "اتجاهات عمارة ما بعد
الحداثة وتأثيرها على العمارة المصرية المعاصرة" – رسالة
ماجستير – جامعة األزهر .2006

وكما كانت هناك العديد من المشاريع التي تميزت بالتغريب ،كانت هناك
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بعض المحاوالت لتجسيد الهوية المعمارية المصرية في العديد من المشروعات
والمنشآت ،من خالل استخدام المفردات التراثية الفرعونية كما الحال
بالمحكمة الدستورية ومدينة مبارك العلمية ببرج العرب ،ومستشفى شرم
الشيخ ،والنصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر شكل رقم (.)15
كذلك هناك العديد من المشروعات والمباني التي اعتمدت على المفردات
التراثية والقيم المعمارية للعمارة اإلسالمية في تجسيد الهوية المصرية فنجد
حديقة األطفال الثقافية بالمنيرة ،حديقة األزهر ،مبنى مشيخة األزهر ،الجامعة
األمريكية وغيره من المشروعات سواء التعليمية والسكنية واإلدارية شكل رقم
(.)17( )16

ومن خالل بعض الزيارات الميدانية يالحظ أن المشاريع التي تعتمد على
تأصيل القيم وتوظيف المفردات التراثية في تشكيلها وتصميمها قليلة،
إذ يالحظ وجود العديد من المناطق السكنية واألحياء التي تخلو من هذه
المشروعات والمباني كما فى العديد من مناطق القاهرة كغالبية شوارع
مدينة نصر والتجمع الخامس ،مما يساعد على طول المدة الزمنية للرؤية
والتواصل مع التراث نتيجة التباعد المكاني بين هذه المشروعات شكل
رقم ( ،)19()18وعليه تقترح الدراسة مجموعة من اإلجراءات في شكل
إستراتيجية لتطويع مفهوم االستدامة لتوظيف هذه القيم والمفردات
لديمومتها واستمرارها دون اندثارها كمدخل للحفاظ وتأكيد الهوية
المعمارية وخاصة في االمتدادات العمرانية واألحياء الجديدة للمدن
التراثية.
.5

شكل رقم ( )17يوضح استخدام المفردات والقيم
التراثية اإلسالمية لتأكيد الهوية المصرية:
أعلى يمين :فيال طاهر  -القاهرة
أعلى يسار :الجامعة األمريكية – التجمع الخامس.
أسفل يمين :كفر الجونة  -الغردقة
أسفل يسار :مشيخة األزهر – القاهرة.
المصدر ()www.Archnet.org

شكل رقم ( )14يوضح مجموعة من المشروعات اإلدارية التي يظهر فيها
فقدان الهوية المعمارية المصرية:
تحت :مبنى وزارة المالية – القاهرة.
فوق :مبنى وزارة البترول (انبي) – القاهرة
المصدر ( / Google Earthالباحث)

اإلستراتيجية المقترحة باستخدام مفهوم االستدامة

شكل رقم ( )16يوضح استخدام المفردات والقيم التراثية
اإلسالمية لتأكيد الهوية المصرية:
يمين :برج أرابيسك  -القاهرة
وسط :حديقة األزهر -القاهرة
يسار :هندسة النظم باألزهر– القاهرة
المصدر ( /www.Archnet.orgالباحث)

شكل رقم ( )18بانوراما توضح واجهة شارع 90
بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة بطول  6كم
تقريبا (فترة زمنية تتمثل في مسافة سير خالية
من الشواهد التراثية) جميعها من المبانى التى
ال تمثل العمارة المصرية.
المصدر ( / Google Earthالباحث)

شكل رقم ( )19بانوراما توضح واجهة شارع
عباس العقاد – مدينة نصر بطول  3كم تقريبا
(تمثل فترة زمنية سير خالية من الشواهد
التراثية) جميعها من المبانى التى ال تمثل
الهوية المصرية.
المصدر ( / Google Earthالباحث)

شكل رقم ( )15يوضح استخدام المفردات التراثية الفرعونية لتأكيد الهوية
المصرية:
فوق :مبنى المحكمة الدستورية -القاهرة
تحت :مستشفى شرم الشيخ – شرم الشيخ.
المصدر (Google Earth - http://www.nouhworld.com/
)2013/article
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لتفعيل التواصل واالستمرارية مع التراث وصوال ً للحفاظ على الهوية
المعمارية شكل رقم ()20
يمكن تحقيق ديمومة واستمرار القيم والمفردات التراثية من االندثار مع امكان
تطويرها بما يتماشى مع التطور التكنولوجي واالجتماعي والثقافي ،وتحقيق
االستمرارية والتواصل مع التراث المعماري والعمراني وبالتالي استعادة الهوية
للدول في ظل سيطرة وتأثير ظاهرة العولمة على النتاج المعماري ،كذلك تفعيل
عملية التوازن بين عملية الحفاظ وهدم وفقدان المباني التاريخية وذلك من خالل
استراتيجية تحتوي على مجموعة من اإلجراءات هي كما يلي:
1-5
تحديد واستنباط المفردات والقيم التراثية للمدينة
من خالل تشجيع كل قرية ومدينة ومحافظة على إجراء المسوحات العمرانية
إلبراز وتحديد كل ما لديها من معالم تاريخية وما تحتويه من قيم ومفردات
وموروث شعبي تتميز به عن غيرها؛ من خالل تفعيل وتوزيع الدراسات
واألبحاث التي تعنى بذلك سواء من خالل أقسام العمارة والمؤتمرات والندوات
يالحظ أن هناك بعض المدن
والتوزيع العادل لهذه الدراسات واألبحاث ،إذ َ
تلق اهتمام الباحثين فنالحظ تركيز الباحثين على المدن
والقرى التي لم َ
الرئيسية.
فمن الحقوق اإلنسانية أن يتمتع كل فرد بحقه في الحفاظ على ما يمثل
شخصيته من تراث سواء على مستوى القرية أو المدينة ،فقد يكون هذا التراث
لقرية ما بسيطاً ،ولكنه بالنسبة للقرية هو تراث عظيم ومهم فمن خالله يمكن
تحديد الطابع المميز لها الذي يساعد على تأكيد الهوية المميزة لها ،ومن حقهم
أن يبرزوا هذه المفردات والقيم من تراثهم الذي في مجموعه هو بمثابة تراث
األمة الواحدة في الوقت نفسه.
لذلك ال بد من االهتمام بالعمارة بحيث يكون لها طابع يميزها في تصميمها
معمارياً وتخطيط مبانيها على المستوى العمراني وذلك بأن تكون مفرداتها
ومكونات تشكيلها ومفاهيمها مستمدة من تراث المدينة ،مع التركيز على
دراستها وتطويرها بحيث تكون مالئمة ومتماشية مع متطلبات البيئة األساسية
والظروف االجتماعية والقيم الحضارية للمجتمع.
2-5
مراجعة وتطوير التشريعات والقوانين العمرانية
يالحظ أن تجاهل القوانين العمرانية ووجود العديد من القصور بها انعكس على
بيئة العمارة وأدى إلى عدم تجانس الطابع المعماري من حيث االرتفاعات
وتنافر األلوان وفوضى اإلعالنات والالفتات ،وثمة قصور بالقوانين التي لم تحدد
كيفية التعامل مع المظهر الخارجي للمباني أو التزام طابع معين أو صورة
بصرية للعمران كأحد أهدافها المحددة ألن الشروط التي تتحكم في الواجهات
الخارجية تمنح للسلطات المحلية عدم تحديد تفاصيل لهذه الصورة البصرية
لعمران المدينة.
لذلك ال بد من ضرورة مراجعة وتطوير القوانين والتشريعات العمرانية بحيث
تعمل على تطوير وتحقيق أسس ومبادئ العمارة التقليدية وإبراز القيم التراثية
المالئمة للسكان والمرتبطة بالمجتمع ،مع ضرورة أن تكون المشروعات وخاصة
المشروعات الكبيرة تحقق في تصميمها وتشكيلها االنسجام والتوافق مع
النسق العمراني العام وخاصة ما يقام منها داخل المناطق التراثية ،مع تعميم
التشريعات الخاصة بالتراث وتوزيعها في شتى مرافق المؤسسات الحكومية
والشعبية وعلى امتداد الوطن وأقسام العمارة.
3
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كذلك ال بد من وضع بعض القوانين والتشريعات التي تؤكد تأصيل القيم
والمفردات التراثية المعمارية في بعض المشروعات وخاصة المشروعات ذات
الطابع القومي من خالل مخطط عام لتوزيعها على مستوى المدينة؛ بما يحقق
تقليل الفترة الزمنية بين هذه المشروعات وبين بعضها بما يكفل استمرارية
التواصل مع التراث المعماري والعمراني ومن ثم تأكيد هوية المدينة وصوالً إلى
تحقيق الهوية للمجتمع.
3-5
نشر الثقافة والوعي بالتراث المعماري والعمراني
أثبتت الدراسة والعديد من األدبيات والدراسات أن عدم اإللمام بالتراث
وأهميته وقيمه ومدى إمكان تحقيقه وتوفير العديد من الحاجات الوظيفية
والبيئية واالجتماعية يسهم بقدر كبير في فقدان العديد من هذه الشواهد
التاريخية كذلك فقدان الثقة لدى المواطنين في إمكان االستفادة من التراث في
مبانيهم ومشروعاتهم.
لذلك تقترح الدراسة ضرورة نشر ثقافة التراث والتعرف عليه وما يحويه من
تجارب وقيم من خالل التوسع في إقامة المؤتمرات والندوات والمعارض
في شتى المناطق ،للتفاعل المستمر بين المستخدمين والتراث ،لتنمية
التذوق الفني لدى المواطنين ورفع اإللمام بقيم وأهمية الحفاظ على التراث،
وتفعيل الثقة لدى المواطنين في إمكان تحقيق الكثير من حاجاتهم النفسية
واالجتماعية والبيئية في مبانيهم ومشروعاتهم من خالل تأصيل بعض قيم
ومفردات التراث في مشاريعهم ،أيضا تفعيل التوافق والتكامل بين الجهات
المعنية بذلك كافة.
كذلك العمل على نشر وتوزيع المطبوعات التراثية بصورة مستمرة ومنتظمة
لنشر التراث وأهميته ،مع تخصيص صفحات في الصحافة اليومية واألسبوعية
والمجالت عن التراث ،واإلكثار من المواد التلفزيونية واإلذاعية كالندوات
والبرامج التراثية واألفالم الوثائقية.
4-5
رفع كفاءة المعمارين في تأصيل القيم والمفردات التراثية
يرى بعض المعمارين في استخدام هذه المفردات التراثية والقيم التي تضمنها
العديد من التصميمات التراثية بمثابة نظرة رجعية ،فهؤالء المعمارين منهم ما يبني
رؤيته بعيداً عن دراستها وتحليلها ،مما يؤثر في قرارات العديد من المستخدمين
أثناء إعداد التصميمات الخاصة بمشروعاتهم ،ومن ثم ظهور العديد من المشروعات
واألحياء التي ال تحتوي على أي من هذه الشواهد التراثية ،وخاصة بعد انتشار
أقسام العمارة الخاصة التي يمكن القول بأنه يرجع السبب إلى عدم احتواء الخطط
الدراسية لبعض أقسام العمارة الخاصة والحكومية على مقررات كافية لدراسة
وتحليل التراث المعماري والعمراني.
وعليه يمكن القول بضرورة التكامل في المناهج التدريبية ومقررات التصميم
المعماري والحضري في أقسام العمارة – والتخطيط في كل من جانبيها النظري
والتطبيقي ،كذلك وضع بعض المقررات الدراسية التي تهتم بدراسة التاريخ
والتراث المعماري والعمران؛ بما يدعم هذه التوجهات وينمي روح الهوية
المحلية والخصوصية التي تعكس شخصية مدننا وعمارتنا بطابع محلي قومي
عالمي مع تأكيد تحصين النشء الجديد من االنجراف مع تيارات العولمة
والتوجهات الغربية التي تطرأ بين الفينة واألخرى على العمارة.
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5-5
وضع مخطط يضمن توظيف المفردات والقيم التراثية في بعض
المشروعات والمباني الجديدة
عند وضع المخططات الخاصة بالمدن الجديدة والمخططات بإعادة تطوير
المناطق الجديدة ال بد من تحديد بعض قطع األراضي طبقاً لدراسة وتحليل تلك
المخططات ،هذه القطع ال بد من تحديدها كمشاريع ومبانٍ جديدة وتوظيف
بعض المفردات والقيم التراثية بها ،فيتم تحديدها بما يتماشى مع المناطق
ونطاقها الجغرافي حيث تكفل هذه المشروعات تحقيق التواصل واالستمرار مع
التراث المعماري ،دون ظهور شوارع كاملة تمثل مسافة سير هي بمثابة فترة
زمنية لالنقطاع واالنفصال عن التراث المعماري.

النتائج والتوصيات العامة
.6
تخلص الدراسة إلى وضع مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها:
1-6
النتائج العامة
درج في سياق التغيرات التي تحصل على مستوى
•يرى العديد بأن العولمة َت ُ
العالم ،وهي استمرار لما حدث في الغرب تحديداً من حداثة وما بعد الحداثة
ومن ثم العولمة ،مع االختالف الكبير في المستوى الفكري والمعرفي بين
الحداثة وما بعد الحداثة من جهة والعولمة من جهة أخرى.
•إن العولمة هي اختراق فكري ثقافي محل الصراع الفكري واإليديولوجي.
•إن تأثير العولمة في العمارة طبقاً لما تقدم سوف يجد مكانه في تكوين
وتشكيل المدينة من خالل عولمة العمارة بعولمة جميع العوامل والجوانب
الحضارية في الحياة من اقتصاد وسياسة وثقافة واجتماع ،وصوالً إلى نشر
عمليات العولمة بلغة بصرية مؤثرة جداً في ذهن المتلقي تدريجاً حتى اختفاء
الهوية.
•إن من مظاهر عولمة العمارة تفريغ العمارة من مضمونها وبعدها الحضاري
معتمدة على ثورة التقنية والمعلوماتية في تحول العمارة إلى حالة صورية
إعالمية دون حدث أو موضوع أو فكر يكمن خلف إنتاج تلك العمارة.
•إن العمارة والتخطيط هي ناتج من تفاعل القيم الفكرية المعنوية من جهة
والمادية الفيزيائية من جهة أخرى ،فال يمكن أن نعيش في عمائر ومدن ذات
قيم فكرية ومادية ألصول غريبة تختلف أسس نشوئها عن ثوابتنا ،وإذا حدث
هذا ،فستعاني البيئة الحضرية من التفكك وفقدان الهوية والشخصية واختالل
في االنتماء للمكان والتوتر االجتماعي.
•إن المدينة كنتاج إنساني تتشكل من خالل طبيعة الفكر الكامن خلفها ،لذا
فإن ما تحمله مكونات هذه المدينة (التشكيل المعماري) يعكس تماما طبيعة
وطريقة التفكير في هذه المدينة ،واالستمرارية في التفاعل مع نتاجات
معمارية بأشكال معينة تعكس فكراً محدداً سيؤدي إلى التطبع بمفردات ذلك
الفكر ،لذا فإن تحديد توجه فكري في إنتاج طراز أو أسلوب معماري معين
سوف يجعل من الممكن أن يكون ذلك الطراز مؤثراً في تطبع المتلقي بطبيعة
الفكر المكون للنتاج المعماري ،ومع تقادم الزمن سوف يسهم ذلك في ترسيخ
مفردات ذلك الفكر في ذهن المتلقي وصوالً إلى الهوية الخاصة باألفراد واألمم.

شكل رقم ( )20مخطط يوضح اإلستراتيجية المقترحة لتحقيق ديمومة
القيم والمفردات التراثية المعمارية وتفعيل التواصل مع التراث دون
فترات انقطاع طويلة وصوال ً إلى الحفاظ على الهوية المعمارية للمدن
المصدر (الباحث)

•الهوية هي عملية تمييز الفرد لنفسه عن غيره أي تحديد حالته الشخصية،
باالستعانة بعدد من السمات ،ويذكر الجادرجي أن ما تتميز به هوية الفرد هو
عدد من مقومات والوعي بوجودها.
•ال تكتمل الهوية الثقافية وال تبرز خصوصيتها الحضارية وال تغدو هوية ممتلئة
قادرة على نشدان العالمية ،على األخذ والعطاء ،إال إذا تجسدت مرجعيتها في
كيان مشخص تتطابق فيه ثالثة عناصر هي الوطن واألمة والدولة.
•في المدن التراثية ظهرت بيئات متجانسة ومتكاملة إلى حد كبير ،بخالف
الوقت الحاضر .فقد ظهر الكثير من عدم التجانس واالختالف ،مما أدى إلى
تشويه التكوين الفضائي للمدينة العربية المعاصرة مقارنة مع ما كانت عليه
قديما.
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•تمتلك المدن العربية وخاصة المصرية العديد من الشواهد التراثية المعمارية
والعمرانية التي تمثل نتاج العديد من الحضارات والتي تحتوي على الكثير من
المعالجات التخطيطية والتصميمية الناجحة التي اتبعها أجدادنا ،ويمكن أن
تمثل مرجعاً للمخططين والمصممين الستلهام هذه األساليب في بقية أجزاء
المشوهة التي وصل اليها
المدينة وبذلك نكون قد تمك ّنا من تصحيح الصورة
ّ
العمران بالمدن.
•من الحقوق اإلنسانية أن يتمتع كل فرد بحق الحفاظ على ما يمثل شخصيته
من تراث سواء على مستوى القرية أو المدينة أو البلد أو الوطن الكبير ،ومن
حقهم أن يبرزوا تراثهم الذي هو في مجمله تراث األمة.
•غالبية هذه المباني التراثية تمتلك العديد من القيم واألفكار التي يمكن ان
تمثل حلوالً جيدة للكثير من الحاجات البيئية واالجتماعية.
•رصدت الدراسة العديد من المحاوالت التي استطاعت أن تعمل على تطوير
بعض المفردات التراثية وتوظيفها بشكل معاصر في بعض المباني.

•وضع ومراجعة تطوير قوانين وتشريعات المباني بحيث تعمل على دراسة أسس
ومبادئ العمارة التراثية وإبراز القيم المالئمة للسكان والمرتبطة بالمجتمع
مع تعميم التشريعات الخاصة بالتراث وتوزيعها في شتى مرافق المؤسسات
الحكومية والخاصة وأقسام العمارة جميعها.
•ضرورة التكامل في المناهج التدريبية ومقررات التصميم المعماري والحضري
في أقسام العمارة – والتخطيط (وال سيما األقسام الخاصة) في كل من جانبيها
النظري والتطبيقي ،كذلك وضع بعض المقررات الدراسية التي تهتم بدراسة
التاريخ والتراث المعماري والعمران؛ بما يدعم هذه التوجهات وينمي روح
الهوية المحلية والخصوصية التي تعكس شخصية مدننا وعمارتنا بطابع محلي
قومي عالمي مع تأكيد تدعيم صغار المعمارين ضد االنجراف مع تيارات
العولمة والتوجهات الغربية.
•ضرورة وضع مخطط يحدد بعض المشروعات التي ال بد من توظيف القيم
والمفردات التراثية بها لتفعيل ديمومة هذه المفردات وتمكين التواصل مع
التراث المعماري.

•يالحظ وجود بعض أقسام العمارة الخاصة التي تمثل في منظومتها الدراسية
االفتقار إلى بعض المقررات التي تعنى بدراسة التراث المعماري والعمراني.
2-6
التوصيات
أهمية الفهم الجيد للعولمة وإيديولوجيتها وتأثيراتها وما تشكله من تأثير في
التشكيل المعماري للمدينة ،وهذا يمثل الخطوة األولى في الحد من تأثير
العولمة في التشكيل المعماري والعمراني ،قطبي الهوية المعمارية لألمم.
•ضرورة نشر الوعي لدى المواطنين بمخاطر العولمة من طريق عقد المؤتمرات
والندوات وإشراك الجماهير في تلك اللقاءات العلمية وجعلها ندوات مفتوحة
لمناقشة أخطار العولمة على التشكيل المعماري للمدينة.
•نشر الفكر المعماري بين أبناء الشعب من خالل التوسع في إقامة المؤتمرات
والندوات والمعارض في شتى المناطق ،للتفاعل المستمر بين المستخدمين
والتراث ،ليكتسب التذوق الفني المطلوب ويكتسب اإللمام بقيمة وأهمية
الحفاظ على التراث ،بهدف ربطهم بتاريخهم وتراثهم ،ولتمكين التكامل بين
القطاعات والجهات المعنية بذلك كافة.
•إعداد المطبوعات التراثية وتوزيعها بصورة مستمرة ومنتظمة لنشر التراث
وأهميته ،مع تخصيص صفحات في الصحافة اليومية واألسبوعية والمجالت
عن التراث ،واإلكثار من المواد التلفزيونية واإلذاعية كالندوات والبرامج
التراثية واألفالم الوثائقية.
•تشجيع كل قرية ومدينة ومحافظة على دراسة تاريخها إلبراز كل ما لديها
من معالم تاريخية وموروث شعبي تتميز به عن غيرها ومن ثم توظيف هذه
المفردات واالعتماد عليها في إعطائها هويتها الخاصة بها.
•ضرورة االهتمام بالعمارة والعمران بحيث يكون لهما الطابع المميز في
التصميم والتخطيط للمدينة بمبانيها وذلك بأن تكون مفرداتها ومكونات
تشكيلها ومفاهيمها مستمدة من عمارة المدينة ،مع التركيز على أن تكون
العمارة مالئمة ومتماشية مع متطلبات البيئة األساسية والظروف االجتماعية
والقيم الحضارية للمجتمع.
•ضرورة الحفاظ على المناطق التراثية ذات القيمة العمرانية وصيانتها وإزالة
التعديات عليها وإجراء عمليات التجديد الحضري بإعادة التأهيل إلى هذه
المناطق وتنشيط الفعاليات الموجودة فيها.
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الملخص
عملي���ات الحفاظ عملية متكاملة ومس���تدامة يج���ب أالّ تتوقف عند الترميم
اثية
والحماية والصيانة أو حت���ى إعادة التوظيف لبعض المباني .البيئات التر ّ
والثقافية
والمعمارية
االجتماعية
تميزت منذ القدم بالعديد من القيم
ّ
ّ
ّ
بيئات ّ
واالقتصادي���ة والحفاظ عليها يجب أن يش���مل باإلضافة إل���ى الجوانب المادية
ّ
ميزت
التي
السمات
أهم
ومن
البيئات.
هذه
في
األخرى
الحياة
جوانب
جميع
ّ
وظيفيا
ا
تميز
أعطاها
الذي
االقتصادي
الهيكل
العصور،
مر
على
المناطق
ه���ذه
ً
ً
ّ
ّ
فاحتوت على مناطق اإلنتاج مثل النحاس���يين والخيامية ...أو مناطق التوزيع
واألس���واق كالعطاري���ن والغورية ...مناطق الخدمات ال���وكاالت .لذا يجب أن
االقتصادي مرة أخ���رى ويجب أال
تراع���ى عمليات الحف���اظ على هذا الهي���كل
ّ
االقتصادي على الجوانب السياحية فقط بل يجب أن تكون
يقتصر هذا النشاط
ّ
اقتصادية يس���تفيد منها جميع ش���ركاء عملية التنمية في هذه
هناك منظومة
ّ
اثية أو المستثمر.
البيئات سواء كانت الحكومة أو أهل المناطق التر ّ
المعنية بعمليات الحفاظ
يعد االستثمار حلقة الوصل بين الجهات المتعددة
ّ
ّ
والعملي من
المعنوي
العائ���د
وإيجاد
ة
اثي
ر
الت
للمناطق
اني
ر
العم
اث
ر
الت���
على
ّ
ّ
ّ
ّ
اثية دون إخالل بأي من
ر
الت
البيئات
عليها
اثية التي تشتمل
ّ
توظيف القيم التر ّ
إداري يكون للقطاع الخاص دور فيه كأحد شركاء التنمية
هذه القيم وبأسلوب
ّ
اثية إلى
به���ذه المناطق ،يرجع الهدف من العملية االس���تثمارية بالمناطق التر ّ
والمجتمعية له���ذه البيئات وليس الهدف منها
اثية
ّ
محاول���ة إحياء القيم التر ّ
الربحية فقط على أن
ّ
االقتصادي لعملية االس���تثمار به���دف الترميم
العائ���د
من
ج���زء
هناك
يك���ون
ّ
ئيسي من عملية االستثمار.
والصيانة للمباني وهو الهدف الر ّ
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أهمية البحث
ُتعزى أهمية البحث إلى وجود فجوة كبيرة بين عمليات الحفاظ على المبنى وعملية
اثية في
تنمية البيئة المحيطة به لذا فإنه يجب تركيز االنتباه على تنمية البيئة التر ّ
اثية من جميع جوانبها
إطار خطة متكاملة .هذه الخطة تشتمل على تنمية البيئة التر ّ
اثية من خالل منظومة
االجتماعي���ة
والثقافية مع تأكيد تنمية اقتصاد البيئات التر ّ
ّ
ّ
االقتصادي ال���ذي قامت عليه ه���ذه البيئات.
الهي���كل
إلحياء
ش���املة
ة
اس���تثماري
ّ
ّ
الهدف من البحث
يرمي البحث إلى تقديم طرح فكري يطمح إلى تغيير الصورة السلبية لعمليات االستثمار
اثيةوإبرازهاكركيزةلدعمعملياتالتنميةبهذهالمناطقبحيثيعملعلى:
بالبيئاتالتر ّ
-1إحياء القاعدة االقتصادية للمناطق التراثية وتأكيد ش���مولية عملية الحفاظ على
				
اثية.
البيئات التر ّ
والمعماري لما له من
اني
ّ
 -2استثمار واحد من أهم موارد الدولة وهو التراث العمر ّ
يدره عليها من دخل يساعد في عمليات التنمية وزيادة الموارد.
قيمة ّ
مادية ،وما ّ
أما األهداف الثانوية فتتل ّخص في التالي:
اثية وتوس���يع مجاالت االستثمار
-1إيجاد إطار عام لعمليات االس���تثمار بالمناطق التر ّ
أمام المس���تثمرين وعدم قصرها على مجال الس���ياحة ،وتقييم اآلثار البيئية الناتجة
من هذه المشروعات لضمان استدامة عملية الحفاظ.
اثية في إطار المحيط العام لها ألن البيئة
-2إيجاد مفهوم عام لتنمية المناطق التر ّ
البصرية لها.
الخلفية
المحيطة تمثل
ّ
ّ
المجتمعية كإحدى الوس���ائل لتنمية الوعي األثري
-3التركيز على دور المش���اركة
ّ
اثية من آثار.
ر
الت
بيئته
تحتويه
ما
ة
بأهمي
وتعريف المواطن العادي
ّ
ّ
اثي���ة يجب أن تكون في إط���ار المحافظة على
-4عملي���ة الحفاظ عل���ى المناطق التر ّ
اثية وليس الغرض منها الربح أو المكاس���ب
القي���م المادية والمعنوية للبيئات التر ّ
المادية التي تكون أحد أهم أهداف عملية االستثمار.
البحثية
الفرضيات
ّ
ّ
صحتها أو العكس
إثب���ات
الباحث
يحاول
الت���ي
ات
الفرضي
بعض
عل���ى
البحث
يق���وم
ّ
ّ
الفرضيات في التالي:
وتتل ّخص هذه
ّ
اثية على مجتمعات متفاعلة ومتعايش���ة بها من مئات السنين
ر
الت
البيئات
-1تحتوي
ّ
وأي تغير لم يتم دراسته بعناية يعني ضرراً كبيراً للتراث والسكان على السواء ويؤدي
إلى فقد كثير من المعاني والقيم التي ال توجد إال في هذه البيئات.
اثية من الماضي إلى وقتنا الحاضر ُتعزى إلى تداخل
-2أسباب استدامة البيئة التر ّ
واقتصادي���ات المنطقة وأي عملية
المحلي
المجتمع
اثية م���ع
ّ
وظيف���ة المباني التر ّ
اني لها يجب أن تهت���م بتطوير المحاور الثالثة للبيئة
للحف���اظ على المحتوى العمر ّ
اثية معا لضمان استدامة عمليات الحفاظ.
التر ّ
اثية يتحدد باستكش���اف فرص االس���تثمار
-3رؤية مس���تقبل التنمية بالبيئات التر ّ
المتاحة بها وتحديد المعوقات والتحديات ومحاولة التغلب عليها من طريق وضع
اثية على أس���اس توظيف أكفأ للعلم وش���راكة األطراف
ّ
أولويات تنمية للبيئات التر ّ
وخلق قاعدة تكنولوجية تخدم الرؤى كافة.

التحليلي���ة دراس���ة تحليلي���ة ألدبي���ات اس���تدامة عمليات الحف���اظ وعالقته���ا بخطة
اثية.
االستثمار وتنمية الهيكل
االقتصادي للمناطق التر ّ
ّ
المعز لدين
أما الدراس���ة التطبيقية فتتناول دراسة لفرص االس���تثمار بمنطقة شارع
ّ
الفاطم���ي بمدين���ة القاهرة في إطار مش���روعات الحف���اظ على الت���راث التي تتم
الل���ه
ّ
اثية واالس���تثمارية للوضع الراهن
بالمنطق���ة وذلك اعتماداً على تقييم المقومات التر ّ
في المنطقة.
عاما رك���زت على مناقش���ة المفاهيم المرتبطة
والدراس���ة بصفته���ا طر ًحا فكر ًيا ً
بعملي���ات الحفاظ وتحليل المنطق���ة واقتراح مجموعة من المش���روعات التي
تصلح ركيز ًة لدعم التنمية بالمنطقة والتي تحتاج إلى دراس���ات تفصيلية أكثر
عمقًا وتخصصا.
اني
مدخل إلى عمليات الحفاظ على التراث العمر ّ
ال مهماً في التعرف على قيم الش���عوب وعاداتها وتقاليدها ،لما
يمث���ل الت���راث عام ً
يم ّثل���ه من مخزون العالقات المترابطة للمجتمع ،لذا فإن الحفاظ على هذا التراث
واح���د من أهم اإلش���كاليات الت���ي تواجه المجتمع���ات حتى تمكّنها م���ن مواجهة
تيارات العولمة وتغيير المجتمع.
تعريف التراث
.١
ويعب���ر عن ثقافة
يع���رف الت���راث على أن���ه نتاج الفكر اإلنس���اني الذي ترك���ه األجداد ّ
اني على
ر
العم
المجتمع وتاريخ���ه وقيمه في فترات تاريخية متباينة .ويعرف التراث
ّ
أن���ه مجموعة المباني والمنش���آت التي نتجت م���ن العالقة بين المبان���ي والفراغات
والمحت���وى والبيئ���ة والتي اس���تمرت وأثبتت أصالته���ا وقيمتها ف���ي مواجهة التغير
المس���تمر عب���ر العصور إل���ى أن أصبحت هي الس���جل الحي والمرج���ع البصري الذي
يجسد مجموعة القيم والعالقات في المجتمع (محمود ،هيثم سمير.)2008-
اثية
.٢
النطاقات التر ّ
اث���ي على أن���ه الحيزات الحضارية المتجانس���ة الت���ي تحتوى على
يع���رف النطاق التر ّ
اثية وتحتوي على مجموعة القيم اإلس���تاتيكية والديناميكية
ر
مجموعة المفردات الت ّ
انية إلى جانب العادات
الدالة على خصائص المجتمع حيث القيم
ّ
المعمارية والعمر ّ
الحضاري النطاقات
والتقاليد (عبد العزيز ،لبنى .)2001-كذلك يعرف قانون التنسيق
ّ
اثية أو
تتميز بث���راء محتوياته���ا ذات القيم���ة التر ّ
اثي���ة عل���ى أنه���ا المناطق الت���ي ّ
التر ّ
الطبيعية وتحتاج إلى التعامل معها
أو
ة
الجمالي
أو
ة
الرمزي
أو
ة
اني
ر
العم
أو
���ة
المعماري
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
كوحدة متكاملة للحفاظ عليه (القانون رقم .)2008 – 119
اثية
.٣
مفهوم الحفاظ على النطاقات التر ّ
اثية على أنه األعمال التي ش���انها بقاء المناطق
ر
الت
النطاق���ات
على
الحفاظ
يع���رف
ّ
اثي���ة أط���ول مدة ممكنة حتى يمكنه من ممارس���ة دوره ف���ي حياة المجتمعات
التر ّ
المتعايش���ة معه .ويمكن تعريف عمليات الحفاظ عل���ى أنها "اإلجراءات المصممة
الثقافي وتاريخه ومعانيه ويتضمن إنق���اذ مواده وما يتطلبه
م���ن أجل فهم الت���راث
ّ
ذلك التراث من إظهار وترميم وتحسين" (محمود ،هيثم سمير.)2008-

منهجية البحث
تعتمد الدراس���ة على المنهج النظري التحليلي والتطبيقي .فتتناول الدراسة النظرية
3
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االتجاه���ات الحديث���ة لعملي���ات الحف���اظ عل���ى النطاق���ات

.٤
اثية
التر ّ
م���رت عملية الحف���اظ بعدة مراحل من التطور حيث الفكر والتناول س���ادت المرحلة
األول���ى المحافظ���ة الش���ديدة التي تصل إل���ى درجة التزم���ت ،وهو م���ا أدى إلى فصل
اثية عن المجتمع وعزلة ومنع االتصال ،أما المرحلة الثانية فكان االتجاه
المناطق التر ّ
اثية على أنها
اث���ي بأكمله وتناول البيئ���ات التر ّ
فيه���ا إل���ى المحافظة على المحيط التر ّ
تهدم منها م���ع توحيد الط���رز والمعالجات
وح���دة واح���دة متكامل���ة وإعادة بناء م���ا ّ
البصرية للمكان.
المعمارية للمحافظة على الصورة
ّ
ّ
اثية
يتناول المفهوم الحديث لعمليات الحفاظ إلى جانب الحفاظ على المناطق التر ّ
اثية إلى جانب عمليات الحفاظ حيث
المحلي
تنمي���ة المجتمع
ّ
المكون للبيئة التر ّ
ّ
والثقافية فقط
اثية
ال تقتصر عمليات الحف���اظ على حماية الجوانب
ّ
الجمالية والتر ّ
ّ
واالقتصادية للمجتمع المحلى للمناطق
االجتماعية
وإنما تتضم���ن تنمية الجوانب
ّ
ّ
اثية.
التر ّ

شكل رقم ( )1تكامل عناصر االستدامة

استدامة عمليات الحفاظ
.5
تعتمد التنمية المستدامة في األساس على تفاعل ثالثة عوامل أساسية هي االقتصاد
اثية بالدراس���ة تنمية
والبيئ���ة والمجتم���ع المحل���ي ،لذا يلزم عن���د تناول البيئ���ة التر ّ
انية والخدمات،
المح���اور الثالثة معاً ،فتنمية البيئة ترمي إلى تنمية الجوانب العمر ّ
االجتماعي���ة ألهالي المنطقة
أم���ا االهتمام بالمجتم���ع فيجب أن يقوم عل���ى التنمية
ّ
اثي بين س���كان
التر ّ
اثية من حيث توفير فرص عمل وخدمات أفضل ونش���ر الوعي التر ّ
االقتصادية فهو م���ا يضمن عمليات تموي���ل الصيانة
المنطق���ة ،أم���ا تنمية الجوان���ب
ّ
اني
والحفاظ ،وبالتال���ي فان عمليات الحفاظ التي تهتم بالمحت���وى
ّ
المعماري والعمر ّ
المحلي
للمجتمع
المطلوبة
للمنطقة س���تكون قاصرة عن تحقيق االس���تدامة والتنمية
ّ
للمنطق���ة ،ل���ذا فإنه���ا يج���ب أن تكون جزءاً م���ن منظوم���ة متكاملة للتنمية الش���املة
المتكاملة (حمودة ،راوية  -رشوان ،وفاء .)2007-
5-1
اثية
انية التر ّ
البيئة العمر ّ
اثية وذلك من طريق:
انية التر ّ
وتشمل عمليات التطوير والتغيير في البيئة العمر ّ
-1رفع وتوثيق الوضع الراهن.
-2الدراسات التشكيلية والبصرية.
-3دراسة الخدمات.
انية.
-4تأثير القاعدة
ّ
اثية على الوضع الراهن للبيئة العمر ّ
االقتصادية للبيئة التر ّ
انية في الوضع الراهن.
-5ودراسة أوجه استعمال األراضي وتأثيرها في البيئة العمر ّ
كذلك تتناول الجوانب البيئية التي تش���تمل على الدراس���ات المناخية والدراس���ات
اإليكولوجية والتكنولوجية.
3
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5-2
المجتمع
تتمثل عمليات تنمية المجتمع في الجوانب التالية:
أ — الشراكة المجتمعية
اثية مع
تعب���ر المش���اركة
المجتمعية ع���ن مش���اركة المجتمع المحل���ي للبيئ���ات التر ّ
ّ
المخططين وواضعي سياس���ات الحفاظ في جميع مراحل مش���اريع الحفاظ بداية من
مرورا
مرحل���ة صنع الق���رار ووضع البرنام���ج واألولويات إل���ى مرحلة تقييم المش���روع ً
بعملي���ات التنفيذ .والش���راكة هي مفهوم أوس���ع من المش���اركة ،حي���ث ال يمكن أن
تس���يطر مجموعة م���ن المجموعات المش���اركة برأيها على باق���ي المجموعات ،كما ال
تستأثر مجموعة بمرحلة من المراحل دون باقي المجموعات ،وهو ما يجعل المجتمع
اثية أق���در على فهم قيمة التراث وأهميته وأقدر على التعبير عن
المحل���ي للبيئة التر ّ
ّ
حاجاتهم ومشكالتهم.
ب — تنمية المجتمع المحلي
اثية على رفع مستوى المعيشة
تعتمد عملية تنمية المجتمع المحلي للبيئات التر ّ
الثقافي
الوعي
تنمية
طريق
من
اثية وتنمية الوع���ي بالتراث
للس���كان بالمناطق التر ّ
ّ
وتميزه والحف���اظ على التقاليد والنس���ق
اثي���ة وإب���راز أصال���ة الم���كان ّ
بالقيم���ة التر ّ
االجتماعي للمنطقة.
ّ
5-3
االقتصاد
اثية
أ — إحياء القاعدة
ّ
االقتصادية للبيئات التر ّ
اقتصادية تقليدية حيث تنتش���ر
اثي���ة على قاع���دة
ّ
يعتم���د العديد م���ن المناطق التر ّ
الصناعات والحرف اليدوية ونظراً
االقتصادية التي تش���هدها مثل هذه
التحوالت
إلى
ّ
تدر العائد كما أن تسويق هذه السلع ال يتم
المناطق فإن مثل هذه الصناعات لم تعد ّ
بالطريقة العلمية الصحيحة ،لذلك فإن أحد أهم أساسيات عمليات التنمية بالمناطق
اثية س���واء من طريق إدخال حرف
اثية هو إعادة القاعدة
ّ
االقتصادية للمناطق التر ّ
التر ّ
أو صناعات جديدة أو من طريق تطوير الحرف وتسويق المنتجات.
5-4
اثية
استثمار البيئات التر ّ
اثية على أس���اس أنها رأس م���ال المجتمع وملك
ر
الت
المناطق
يتعامل االس���تثمار م���ع
ّ
ل���كل مواط���ن بالمجتمع ال���ذي ال بد وأن يش���عر بمردودها وأهميتها ،ولكن اس���تثمار
اثي���ة واح���دة من أه���م العمليات حساس���ية حيث التعامل م���ع التراث
المناط���ق التر ّ
اقتصادي يجب ألال يضع في اعتبار المس���تثمر المكس���ب المادي فقط ،ولكن
كمورد
ّ
الثقافي والقيمي الذي تحتويه هذه المناطق ،لذا
والمردود
المورد
هذا
تنمية
كيفية
ّ
اثية مجموعة من الضوابط التي يمكن أن
يجب أن يكون لعملية استثمار المناطق التر ّ
تتلخص في المبادئ التالية (راشد ،أحمد -العزب ،محمد:)2007-
اثية من جهة وحقوق الملكية الفكرية
-1حماي���ة حقوق الملكية الفكرية للبيئ���ات التر ّ
الخاصة لألفراد والمجتمع وإنفاذ العقود.
اثية ونشاط األعمال المناسب من إعادة التوظيف.
-2تيسير إدارة البيئات التر ّ
واالقتصادي والسياحي.
-3مساندة شراكة األطراف في النشاط االستثماري
ّ
االجتماعي.
اثية والضمان
-4توفير الحماية والحفاظ واستدامة البيئات التر ّ
ّ
اثية إن حدثت.
ر
الت
البيئات
اف
االجتماعية وإدارتها بين أطر
-5احتواء الصراعات
ّ
ّ
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اثية المفهوم واإلجراءات
مدخل إلى استثمار المناطق التر ّ

.6

6-1
مفهوم االقتصاد البيئي
يع���رف علم االقتصاد عامة (الخطيب ،نه���ى )2002-على أنه العلم الذي يتناول كيفية
االس���تخدام األمثل للموارد المتاحة سواء كانت موارد مادية أو بشرية ،وذلك بهدف
تحقي���ق أكب���ر ربح ممكن أو إش���باع الحاجات اإلنس���انية بأقل تكلف���ة ممكنة .يعتمد
التعري���ف الس���ابق لالقتصاد على االس���تفادة القصوى م���ن الموارد ع���ن طريق تقليل
النفق���ات وتحقي���ق أكبر عائد ممكن ،ولكن هذا التعريف يمكن أن يكون مناس���باً مع
الم���وارد المادية الت���ي يمكن أن تتوافر فيها الندرة النس���بية التي من طريقها يتحدد
مدى االس���تفادة والربح ،ولكن عند التعامل مع الت���راث أو القيم المعنوية ،فإن فكرة
الربحية على أس���اس االس���تخدام األمثل للموارد ،نجد أنها قاصرة ويمكن أن تؤثر في
المورد ذاته.
ويعرف علم االقتصاد البيئي على أنه العلم الذي تدخل فيه المقاييس البيئية كأحد
عناص���ر تقييم الجوانب النظري���ة والتحليلية لالقتصاد وهو ما يضمن نمواً مس���تديماً
به���دف المحافظة على توازن���ات البيئة (راش���د ،أحمد -العزب ،محم���د )2007-ومن
هذا التعريف يمكن أن نس���تخلص أن العوامل البيئي���ة أحد العوامل التي تتحكم في
والثقافية بالمجتمع
اثية
الق���رارات
ّ
ّ
االقتصادية ،وبالتالي يمكن القياس على القيم التر ّ
اثية ليس فقط بحس���اب المنفعة
ر
والت
ة
والثقافي
���ة
البيئي
القيم
م���ع
التعام���ل
إذا كان
ّ
ّ
ّ
النس���بية فحس���ب ،ولك���ن يدخل ف���ي معايير االس���تفادة منها الق���درة على
والن���درة
ّ
المحافظ���ة عليها وتنميتها .لذا فإن هذا المفهوم أنس���ب عن���د التعامل مع البيئات
اثية.
التر ّ
6-2
مفهوم االستثمار
يعرف االستثمار على أنه "التخلّي عن أموال يمتلكها الفرد في لحظة معينة ولفترة
معينة من الزمن قد تطول أو تقصر وربطها بأصل أو أكثر من األصول التي يحتفظ
تعوضه
به����ا لتلك الفت����رة الزمنية بقصد الحص����ول على تدفقات مالية مس����تقبلية ّ
م����ن القيمة الحالي����ة لألموال والنقص المتوق����ع في القوة الش����رائية لتلك األموال
والمخاطرة الناشئة من احتمال عدم الحصول على التدفقات المالية المتوقعة"
(رمض���ان ،زي���اد )2005-والختي���ار البديل المالئم لعملية االس���تثمار يج���ب أن تراعى
المبادئ التالية:
-1حصر السيناريوهات المتاحة وتحديدها.
-2تحليل السيناريوهات المتاحة والموازنة بينها.
-3اختيار السيناريو المالئم.
اثية حيث أنه يضمن
من التعريف السابق نجد أنه األكثر مالءمة لطبيعة المناطق التر ّ
استدامة عمليات الحفاظ مع وجود مردود مادي ،يمكن حساب المخاطر التي يمكن
أن تنش���أ عن المش���روع ومقارنتها بالعوائد التي تأتي منه ،كما يمكن بمقارنة العوائد
اثية تتالءم مع طبيعة
والمخاطر وضع س���يناريوهات لعمليات االس���تثمار بالبيئة التر ّ
اثي���ة والمجتمع المحلي وهو ما يلزم ش���راكة األط���راف المعنية بعمليات
البيئ���ة التر ّ
االس���تثمار م���ن الجه���ات الحكومي���ة والمنظم���ات األهلية غي���ر الحكومي���ة واألهالي
والمستثمرين.
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6-3
اثي
االستثمار وعمليات الحفاظ على البيئات التر ّ
يتميز بها عن باق���ي الموارد
الت���ي
ان���ي على نوعين م���ن القيم
ّ
يش���تمل الت���راث العمر ّ
االقتصادية التي تتمثل في وجود
الطبيعية والمادية حيث يجمع بين القيمة المادية
ّ
اثي في حد ذاته وهو ما يتيح فرصة إلعادة اس���تخدام المباني مرة أخرى،
المبنى التر ّ
اثية وتفاعلهم
ثقافي���ة تعبر عن المجتمع المحلي للمناطق التر ّ
كم���ا يحتوي على قيمة ّ
واالجتماعية
ة
والروحي
الجمالية
القيم
عن
ر
يعب
أن���ه
كما
العصور،
م���ع المبنى على مر
ّ
ّ
ّ
والتاريخية للتراث.
ّ
اني
ر
العم
اث
ر
للت
ة
االقتصادي
القيمة
أ—
ّ
ّ
اثي���ة أص���والً وممتل���كات بالمفهوم
تتضم���ن عملي���ات الحف���اظ عل���ى النطاق���ات التر ّ
اثية وهي ما
ر
الت
للمناطق
اني
ر
العم
تكون النس���يج
االقتصادي تتمثل في المباني التي ّ
ّ
ّ
ّ
اقتصادية
قيمة
تمتلك
بالتالي
وهي
األم���وال
ورؤوس
للمس���تثمرين
جذب
نقاط
يمثل
ّ
يمكن أن تتحدد على أساس أربعة عوامل:
اني بيئة عن
-1الندرة النسبية للسلعة (وهو ما يتميز به التراث إذ ّ
يميز التراث العمر ّ
غيرها أو تراث دولة عن غيرها وهو ما يحقق فكرة الندرة النسبية للسلع).
-2وجود الطاقة على ش���رائها (الرغبة في الشراء تنتج من التسويق الجيد للسلعة وهو
االقتصادي).
ما يحقق العائد
ّ
-3الرغبة في امتالكها (ينطبق هذا المعيار على الس���لع أما مع التراث فيكون بالرغبة
والثقافية للتراث).
في التعرف عليه ومعرفة القيمة الجمالية
ّ
-4منفع���ة اإلنس���ان (المنفعة من الت���راث منفعة معنوية تتحق���ق نتيجة الحفاظ على
ثقافية تنش���أ من صناعة
اثي���ة وكذلك منفعة ّ
نس���ق الع���ادات والتقاليد بالمناطق التر ّ
السياحة التي يمكن أن تكون أحد مجاالت االستثمار).
اثية
ب — تحليل االستثمار بالمناطق التر ّ
اثية من طريق دراسة عاملين أساسيين وهما:
يمكن تحليل االستثمار بالمناطق التر ّ
-1العوام���ل الخارجي���ة وهي التي تخت���ص برغبات المس���تثمرين وميولهم ومنها على
سبيل المثال:
_تحقيق عوائد مالئمة.
_تحقيق دخل ثابت ومنتظم ومالئم.
_ضم���ان س�ل�امة رأس المال( .وهو ما يعني تخفيض حج���م المخاطر من طريق تنويع
االستثمارات).
تنوع المس���تثمرين (الدول���ة -المنظمات غير الحكومية -المس���تثمرون-
وعلي���ه فإن ّ
اثي���ة) يحقق تنوعاً ف���ي الرغبات ،فمنهم من هدفه في األس���اس
أهال���ي المناط���ق التر ّ
تحقيق أرباح مناس���بة ،ومنهم من يعم���ل لتحقيق توازن بين الرغبة في تحقيق أرباح
اثية إلى جان���ب الحفاظ على
والمحافظ���ة على نس���ق القيم والع���ادات بالمناط���ق التر ّ
انية ،وهنا تتالقى األهداف لتحقيق عملية الحفاظ.
المباني المكونة للبيئة العمر ّ
المح���ددات الت���ي تؤث���ر في م���دى تحقيق
-2العوام���ل الخارجي���ة الت���ي تتمث���ل ف���ي
ّ
المس���تثمرين لرغباته���م والت���ي يجب أن تؤخ���ذ في الحس���بان عند اتخاذه���م للقرار
االس���تثماري (رمضان ،زياد )2005-لذا يجب أن تحكم عملية االستثمار مجموعة من
التشريعات المنظمة لها بمثل هذه المناطق حتى ال تتحكم رغبة المستثمر في مصير
(الثقافية والتاريخية) قبل قيمتها المادية ،كذلك
اثية لها قيمتها المعنوية
ّ
مناط���ق تر ّ
اثية عند
يجب أن يوضع في الحسبان الحفاظ على قيم المجتمع المحلي للمناطق التر ّ
تنفيذ رغبات المستثمرين.
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7-2
المعز لدراسة حالة
أسباب اختيار شارع
ّ
الفاطمي كدراسة حالة إلى عدة أسباب تتلخص
الله
لدين
المعز
ُيعزى اختيار ش���ارع
ّ
ّ
في التالي:
-1انتهاء الدولة من مش���روع الحفاظ على الجزء الشمالي من الشارع وترميم المباني
اثية عليه.
األثرية والتر ّ
-2التفكي���ر في إعداد مخطط جديد لـ "القاه���رة  "2050ولم تتضح به حتى اآلن طريقة
اثية في قلب العاصمة.
التعامل مع المناطق التر ّ
اثي���ة التي تحتوى على نش���اط
-3يمث���ل ش���ارع
ّ
المع���ز واحداً م���ن أهم المناط���ق التر ّ
الفاطمية ،فهو يحتوي
يعد جاذب���اً لرؤوس األموال بمنطقة القاه���رة
اقتص���ادي متميز ّ
ّ
ّ
والسياحي.
والخدمي
والحرفي
التجاري
بالنشاط
تتميز
مناطق
على
ّ
ّ
ّ
ّ
المعز وتحويله
-4النقلة الحضارية التي شهدتها المنطقة بمشروع الحفاظ على شارع
ّ
إلى متحف مفتوح (تركز الدراسة على الجزء الشمالي ،شمال شارع األزهر الذي تمت
له عملية الحفاظ) يجب أن ينظر إليها بنظرة أخرى أكثر اس���تمرارية ،ففكرة المتحف
اثي من مبنى متعايش م���ع البيئة التي تحتويه إلى مبنى
المفت���وح ّ
تحول المبنى التر ّ
منفص���ل عنها عل���ى الرغم من أنه م���ا زال يتفاعل مع البيئة والمجتم���ع المحلي ،لذا
فيجب االهتمام بدراسة كيفية دمج التراث في المجتمع والعكس.

6-4
اثية
تقييم األثر البيئي واستثمار المناطق التر ّ
يع���د تقيي���م األث���ر البيئ���ي واحداً من أه���م اآللي���ات التي م���ن طريقها يمك���ن تقليل
ّ
اثية من حساس���ية ،خاصة
ر
الت
للبيئة
لما
االس���تثمار
لعمليات
الس���لبية
االنعكاس���ات
ّ
عند التعامل معها ،كما أن تقييم األثر البيئي للمش���روعات يساعد في اختيار أنسب
واالقتصادية وهو أحد العوامل
اثية
ّ
السيناريوهات وأكثرها مالءمة لطبيعة البيئة التر ّ
التي تس���اعد في تقليل المخاطر من عملية االس���تثمار وتحقيق أعلى عوائد ،على نحو
يشجع المستثمرين على االستثمار بهذه المناطق.
���ز لدين الله
دراس���ة الحالة :فرص االس���تثمار بش���ارع المع ّ

.7
الفاطمي
ّ
وم���ن خ�ل�ال التمهي���د النظري الذي ت���م فيه التعرف عل���ى المفاهي���م والمصطلحات
المرتبط���ة بمجال الدراس���ة يتم في الجزء التالي محاولة إس���قاط ه���ذه المفاهيم على
المعز
منطقة الدراسة بحيث تستعرض دراسة الحالة فرص االستثمار المتاحة بشارع
ّ
الفاطمية وذلك في ظل
الفاطمي كنواة للفكر االس���تثماري بالقاه���رة
لدي���ن لدين الله
ّ
ّ
تطورا
تغيي���ر الفك���ر التخطيطي للقاهرة كإقلي���م ومحاولة التفكير في معالج���ات أكثر ً
وخاص���ة عن���د معالجة "مخطط القاه���رة  "2050الذي يجب أن يهت���م بتنمية المناطق
جنبا إلى جنب مع التوسعات المستقبلية حتى ال يحدث تغير غير مدروس
اثية ً
التر ّ
في التركيبة السكانية لهذه المناطق مرة أخرى وإحاللها بطبقات ال يمثل لها التراث
قيمة مادية أو معنوية مما يؤثر في عمليات الحفاظ التي بدأتها الدولة بالمنطقة.

7-3
اني للمنطقة
التحليل العمر ّ
ان���ي لم يتغي���ر عبر الس���نين وإنما حافظ عل���ى مالمحه
تتمي���ز المنطق���ة بنس���يج عمر ّ
الرئيس���ية عل���ى مدار أكثر من ألف س���نة (على الرغ���م من تدهور حالت���ه مع نهايات
القرن العش���رين ،إال أنه حافظ على المالمح الرئيس���ية نفس���ها) ومن أهم مالمحه أنه
اني متضام يحتوي على شوارع وحارات ضيقة تتميز بوضوح المحددات
نس���يج عمر ّ
البصري���ة والعالم���ات المميزة الت���ي تتمثل في مآذن المس���اجد وهي تع���د أحد أهم
المعز.
المحددات البصرية التي يتميز بها شارع
ّ
يحتوي الش���ارع على العديد من المباني األثرية المهمة فيبدأ الش���ارع بباب النصر
من ناحية الجنوب وينتهي بباب الفتوح من ناحية الشمال مروراً بالعديد من األسبلة
والمساجد كالغوري ومجموعة السلطان قالوون وينتهي بجامع الحاكم.
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خلفية المنطقة التاريخية
الفاطمية التي بناها
الفاطمي أحد أهم الشوارع في القاهرة
المعز لدين الله
يعد شارع
ّ
ّ
ّ
ّ
جوهر الصقلي س���نة 358هـ 969-م ،وأحاطها بس���ور به العدي���د من البوابات ،وجعل
المعز الذي يمتد من الجنوب إلى الشمال مخترقاً المدينة،
الش���ارع الرئيسي ش���ارع
ّ
ليص���ل بين ب���اب النصر وباب الفتوح ،ه���و عصب المدينة .وكان���ت المنطقة منطقة
الفاطمي ،ولكنها أصبحت ف���ي العصر األيوبي
لألمراء والس�ل�اطين ،وذلك في العص���ر
ّ
واالقتصادي
فضمت العديد من النش���اط التج���اري
نقط���ة جذب للعديد م���ن التجار ّ
ّ
المعز مع
االقتصادي للقاهرة ،حتى أصبح ش���ارع
الفاطمية هي القلب
جع���ل القاه���رة
ّ
ّ
ّ
بداي���ة القرن الميالدي الرابع عش���ر هو محور الحياة التج���اري للمدينة بأكملها ،ومع
اني
بدايات القرن التاس���ع عش���رّ ،
تغير ش���كل العمران بالمدينة فاتجه االمتداد العمر ّ
إلى الغرب من القاهرة التاريخية وقام الخديو إس���ماعيل ببناء القاهرة الخديوية على
الط���راز األوروبي ،مما أدى إلى تدهور البنية األساس���ية والمجتمعية لمنطقة القاهرة
اجتماعي أقل
الفاطمية نتيجة هجرة الطبقات الراقية وإحالل طبقات ذات مس���توى
ّ
ّ
اني للمدينة وأدى إلى إهمال عمليات الصيانة
ر
العم
النس���يج
في
أثر
نحو
على
محلها،
ّ
والتطوير.

الفاطمية
شكل رقم ( )2خريطة توضح القاهرة
ّ
والقاهرة في عصر الخديو إسماعيل (المصدر:
اللحام ،نسرين )2005-
3
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اني بالمنطقة
شكل رقم ( )3النسيج العمر ّ
(المصدر )google earth
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اني ف���ي المنطقة مع نهايات القرن العش���رين وذلك نتيجة
ب���دأ تدهور النس���يج العمر ّ
مجموعة من العوامل وهي (اللحام ،نسرين – :)2005
_تغيير نمط البناء في المنطقة وتوس���يع الشوارع وإحالل مبانٍ حديثة محل المباني
القديمة.
اقتصادي���ة أدنى من القيم���ة الالزمة لعمليات
_تحدي���د اإليج���ارات بالمنطقة بقيمة
ّ
الصيانة المطلوبة للمباني القديمة.
_عدم صيانة شبكات البنية األساسية بالمنطقة وتدهور حالتها.
اني في المنطقة وهو ما جعلها
أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تدهور النس���يج العمر ّ
االقتصادية في
عنص���راً م���ن عناصر الطرد للس���كان ،كذل���ك أدت إلى تده���ور البني���ة
ّ
االقتصادي في مجموعة من الحرف
المنطقة وسوء تسويق المنتجات وحصر النشاط
ّ
البس���يطة والنش���اط التجاري المحدود وحصر المنطقة في النش���اط الس���ياحي الذي
تميزت به منطقة الجامع األزهر ومس���جد الحس���ين ومنطقة خان الخليلي إلى الشرق
المعز.
من شارع
ّ
7-4
االقتصادي في المنطقة
تحليل النشاط
ّ
االقتصادي في المنطقة على النش���اط التجاري المرتبط بالس���ياحة
ييعتم���د النش���اط
ّ
بش���كل أساس���ي ،فنجد النشاط التجاري ذا الصلة المباش���رة بالسياحة وذا الصلة غير
المباش���رة إل���ى جانب بعض النش���اط التج���اري ال���ذي ال يتعلق بالس���ياحة إلى جانب
اثية واألثرية ويمكن دراس���ة تقس���يم المناطق ذات النش���اط
مجموع���ة المبان���ي التر ّ
االقتصادي كالتالي:
ّ
نشاط تجارى مباشر الصلة بالسياحة
تتركز هذه المناطق في منطقة الجامع األزهر ومس���جد الحسين وشارع جوهر القائد
المعز ،وتوجد مجموعة متناثرة منها على امتداد الشارع
وخان الخليلي ش���رق شارع
ّ
وهي عبارة عن مجموعة من البازارات والمحالت التي تعتمد على تس���ويق منتجات
اثية والتي تتركز ورش صناعتها بالقرب
المنطقة من األشغال النحاسية والجلدية التر ّ
من المنطقة.
الثقافي الذي يحمل صفة الربحية مثل رسوم
المعز على بعض النشاط
يحتوي شارع
ّ
ّ
زيارة بيت السحيمي ومتحف النسيج المصري مدرسة النحاسين سابقاً وهو ال يمكن
اعتباره نشاطاً تجارياً مؤثراً.
نشاط تجارى متوسط الصلة بالسياحة
يتركز هذا النشاط على امتداد الشارع ويتنوع بين مجموعة من المحالت التي تبيع
ويعد هذا النش���اط نش���اطاً تكاملياً إذ يتم
بعض المش���غوالت
النحاس���ية واأللومنيوم ّ
ّ
اإلنت���اج في ورش قريبة م���ن أماكن التوزيع كما تحتوي المنطقة على بعض النش���اط
الخدمي ألهالي المنطقة.
التجاري
ّ
ّ
تجاري غير مرتبط بالسياحة
نشاط
ّ
التجاري غير المرتبط بالس���ياحة بمنطقة الصاغ���ه ويعتمد على تجارة
يتركز النش���اط
ّ
المش���غوالت الذهبية وه���ذه الصناعة هي األخ���رى صناعة تكاملي���ة إذ يتم التصنيع
بال���ورش القريب���ة من المع���ارض وتعتمد في تس���ويق المنتج���ات غالباً على الس���وق
المحلي.
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7-5
تحليل الخصائص السكّانية في المنطقة
1
تبعاً للمس���وحات التي قامت بها وزارة الثقافة في عام  2002نجد أن نس���بة البطالة
في المنطقة تراوح بين  50و %76وتعد هذه النسبة كبيرة جداً على منطقة تكثر فيها
الحرف اليدوية والنش���اط السياحي ،بينما تراوح نسبة األمية في المنطقة ما بين 23
و %31والنسبة الكبرى من التعليم للتعليم المتوسط الذي تراوح نسبته بين  49و%51
بينما تراوح نسبة التعليم العالي من  6إلى .%9
بمقارن���ة النس���ب الس���ابقة للبطال���ة واألمي���ة ونس���ب التعليم نج���د أن هن���اك غياباً
لمشروعات التنمية في المنطقة لرفع المستوى المعيشي والتعليمي لسكان المنطقة
عل���ى الرغم من وجود العديد من الجمعيات التعاوني���ة المنتجة التي تمثل جزءاً من
االقتصادية للمنطقة (اللحام ،نسرين.)2005-
البنية
ّ

شكل رقم ( )4المحددات البصرية على
امتداد الشارع

شكل رقم ( )5النشاط التجاري في المنطقة

 —١قام بالدراسة جهاز تطوير القاهرة التاريخية – وزارة
الثقافة2002 -م – نقال عن (اللحام ،نسرين.)2005-

7-6
أ — تحليل الخصائص السكّانية في المنطقة
االقتصادي في التالي:
يمكن تلخيص نقاط القوة للنشاط
ّ
االقتصادي في المنطقة.
-1تنوع النشاط
ّ
ّ
-2توافر العمالة الرخيصة من سكان المنطقة يمكن أن ُتستغل لتقليل نسبة البطالة.
اقتصادية مهمة.
-3وجود الجمعيات التعاونية األهلية المنتجة التي تمثل نواة
ّ
يميزها عن العديد من المناطق المجاورة
اني واألثري
الثري المنطقة ّ
ّ
-4التراث العمر ّ
ويضمن لها عدداً كبيراً من السياح على مدار العام.
االقتصادية في المنطقة بأنه���ا كيانات متكامل���ة إذ يتم التصنيع
-5تمي���ز الكيان���ات
ّ
ّ
بالقرب من أماكن التسويق.
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7-7
أ — االستثمار في مجاالت البيئة
من الزيارات الميدانية اتضح أن عمليات الحفاظ التي تمت في المنطقة ركّزت على
اني للمنطقة ،لذا فإن
ش���ارع
ّ
المعز لدين الله فقط ولكنها لم تركز على المحيط العمر ّ
مش���روعات البنية األساسية من رصف الطرق وش���بكات الصرف الصحي والخدمات
هي من أهم المش���روعات التي يجب االهتمام بها لتوفير البيئة المالئمة لالستثمار،
اني األش���مل يؤثر س���لباً في عملي���ات الحفاظ
كم���ا أن ع���دم االهتمام بالمحيط العمر ّ
بالشارع.

ب — نقاط الضعف
االقتصادي في التالي:
تكمن نقاط الضعف للنشاط
ّ
-1ارتف���اع نس���بة البطالة في المنطقة على نحو يمك���ن أن يكون قنبلة موقوتة في حالة
عدم استغالل هذه الطاقات.
األمية بين أفراد المنطقة وهو ما يؤثر في مدى تقبلهم لتطوير النشاط
-2ارتفاع نسبة ّ
االقتصادي وأساليب اإلنتاج والعرض.
ّ
مدربة.
غير
عمالة
وفود
مع
-3تعد المنطقة منطقة طاردة للسكان
ّ
ّ
-4ارتف���اع أس���عار األراضي في المنطقة مع تدني أس���عار بيع المنتج���ات مما يؤثر في
االقتصادي بوضعه الحالي.
العائد من النشاط
ّ
جـ — الفرص
تكمن الفرص في النقاط التالية:
تعد إحدى أهم الفرص التي يجب أن ُتست َغل
-1عمليات الحفاظ التي تمت للمنطقة ّ
لتطوير المنطقة واستدامة عملية الحفاظ.
ثقافي���ا يتيح العديد من
ا
ز
تمي
المنطقة
يعطي
اني المتمي���ز للمنطقة
ّ
-2الت���راث العمر ّ
فرص التنمية السياحية في المنطقة.
االقتصادي في
-3رف���ع مس���توى التعلي���م وتقليل نس���بة البطالة بما يخ���دم النش���اط
ّ
المنطقة.
والثقافية وهوية أهالي المنطقة.
ة
االجتماعي
القيم
على
-4الحفاظ
ّ
ّ
د — المخاطر
يمكن تلخيص المخاطر في النقاط التالية:
االقتصادي في المنطقة.
للنشاط
-1عدم توفير خدمات البنية األساسية
ّ
االقتص���ادي ألهال���ي المنطقة والمجتم���ع المحلي ورفع مس���توى
-2ضع���ف النش���اط
ّ
معيشتهم.
واالجتماعية.
اثية
ّ
-3فقدان القيم التر ّ
-4إهمال الصناعات الحرفية التقليدية.

شكل رقم ( )6تباين التعامل مع الشارع
اني
والمحيط العمر ّ

جدول رقم ( )1التوجهات العامة للمشروعات
االستثمارية بالمنطقة من خالل تحليل نقاط
القوة والضعف
3
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دراسة المش���روعات الخدمية والحرفية والتجارية على طول المسار من باب الفتوح
حتى ش���ارع جوهر القائد وإعداد دراس���ة بالمش���روعات المناس���بة لتطوير المنطقة
سياحياً وخدمياً وتطوير المشروعات القائمة وخاصة بالميادين على طول المسار.

شكل رقم ( )7أهم المناطق بالمسار السياحي
من مسجد الحاكم إلى شارع جوهر القائد
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7-7
االجتماعية
ب — االستثمار في المجاالت
ّ
االجتماعي���ة واحداً من أه���م المج���االت التي تدعم
يع���د االس���تثمار ف���ي المج���االت
ّ
العملية اإلنتاجي���ة من ناحية إلى جانب توفير األيدي العاملة المدربة الالزمة للعمل
بالمش���روعات االس���تثمارية ف���ي المنطق���ة ويمكن تلخي���ص مجاالت االس���تثمار في
االجتماعية في التالي:
النواحي
ّ
التدريب وإعداد الطواقم الحرفية
-1من طريق اختيار أفضل العناصر التي تعمل في مجال الحرف اليدوية في المنطقة
وإعداد برامج تدريبية لش���باب المنطقة لتوفير العمالة الماهرة على الحرف اليدوية
على سبيل المثال تفعيل دور مركز التدريب التكنولوجي لخدمة أهالي المنطقة.
-2إعداد ش���باب المنطقة المتعلم للعمل بس���وق الس���ياحة س���واء في مجال اإلرش���اد
السياحي أو المشروعات السياحية في المنطقة بتدريس اللغات المختلفة والتعريف
اثية.
بتاريخ المنطقة وأهم المواقع األثرية والتر ّ

7-8
آليات تنفيذ المشروعات االستثمارية المقترحة:
تتلخص آليات تنفيذ المشروعات االستثمارية في المنطقة بالتالي:
-1وض���ع التش���ريعات والقواني���ن المنظمة لعمليات االس���تثمار وش���ركاء التنمية في
المنطقة وآليات التنفيذ.

اثي
التوعية ورفع الوعي التر ّ
اثية في المنطق���ة وإعداد برامج لتوعية األهالي وتعريفهم
من طريق نش���ر الثقافة التر ّ
اثية والتاريخية للمنطقة.
باألهمية التر ّ

شكل رقم ( )8مناطق أحداث الرواية

-2عمل قاعدة معلومات عن المش���روعات االس���تثمارية ف���ي المنطقة وطرق التنفيذ
وعوائد ومخاطر المشروعات لتدعيم المستثمرين بالمعلومات الالزمة لمشروعاتهم.
-3تقييم األثر البيئي ووضع سيناريوهات المشروعات االستثمارية واختيار األنسب
اثية.
لطبيعة البيئة التر ّ
اقتصادية عن أهم
جدوى
دراس���ات
بعمل
المنطقة
في
األهلية
الجمعيات
-4تدعي���م
ّ
المش���روعات االس���تثمارية وكيفية التمويل ومدى المخاطرة والعائد من كل مشروع
وأساليب التمويل المقترحة.
.8

أوال ً :النتائج

االجتماعية
شكل رقم ( )7المشروعات
ّ
في المنطقة

الثقافية:
جـ — االستثمار في المجاالت
ّ
الثقافي للتراث ولكن من أهم
تتمي���ز المنطقة بوجود العديد من مجاالت االس���تثمار
ّ
المالحظ���ات الت���ي لفتت االنتب���اه أن المنطقة كانت مس���رحاً هاماً ألح���داث واحدة
من أه���م المجموعات الروائية لألديب العالمي نجي���ب محفوظ (بين القصرين ،قصر
اني
الش���وق،
ّ
الس���كرية) وكانت أحداث الروايات الثالث تصف بدقة المحتوى العمر ّ
واالجتماع���ي في المنطق���ة وهو ما يجعلنا نفكر كيف يمكن إعادة س���يناريو الروايات
ّ
ان���ي للمنطقة على س���بيل المث���ال (وصف رحلة
ر
العم
المحت���وى
خالل
م���ن
الث�ل�اث
ّ
2
الس���يدة أمينة من منزلها إلى المش���هد الحس���يني) وكيف يمكن أن تكون من خالل
رحلة سياحية تعرف بالرواية وأحداثها والتعريف بالمكان وعاداته وتقاليده المتوارثة.

3
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—2عن رواية بين القصرين لألديب العالمي نجيب محفوظ
–دار الشروق – الطبعة الثالثة2007-

النتائج والتوصيات

تتلخص نتائج الورقة البحثية في النقاط التالية:
اثي���ة على أنها من أهم عوامل اس���تدامة
-1تب���رز تنمي���ة المجتم���ع المحلى للبيئة التر ّ
عمليات الحفاظ على التراث ونجاحها.
-2يمث���ل تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر بكل منطقة وذلك الس���تثمار
نقاط القوة ومعالجة القصور واس���تثمار الفرص واحداً من أهم عوامل تنمية المجتمع
اثية.
المحلى للمناطق التر ّ
-3ضرورة االهتمام بالبنية األساسية وتكوين قاعدة معلومات عن النشاطات الحرفية
اثية.
والتجارية والنشاط
االقتصادي في المناطق التر ّ
ّ
اقتصادية
ثقافية أو
ّ
اثية س���واء كان���ت ّ
-4ض���رورة االهتمام بجميع مقومات البيئة التر ّ
اثية.
ومراعاتها عند التخطيط لعمليات التنمية في المناطق التر ّ
اثية جنباً إلى جنب
الثقافي
-5االهتمام بالبعد
واالجتماعي والقيمي في المناطق التر ّ
ّ
ّ
اثية.
ر
الت
المباني
توظيف
وإعادة
ترميم
مع عمليات
ّ
اني األش���مل (النطاق
-6اس���تدامة عمليات الحفاظ تنتج من االهتمام بالمحيط العمر ّ
اثية فقط.
اثي) وليس االهتمام بالحفاظ على المباني األثرية والتر ّ
التر ّ
اثية جزء مهم ومح���وري في نجاح عمليات
-7تنمي���ة المجتمع المحل���ي للمناطق التر ّ
الحفاظ عليها.
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ثانيا التوصيات

اثية وتوعيتهم بأهمية التراث.
اثي بين أهالي المناطق التر ّ
-1االهتمام بنشر الوعي التر ّ
اثية إلى
الثقافية
-2يج���ب أن تهتم عمليات الحفاظ بالقيم
واالجتماعية للمناطق التر ّ
ّ
ّ
جانب الحفاظ على المبنى.
اثية لضمان نجاح عمليات الحفاظ.
-3االهتمام بتنمية المجتمع المحلى للمناطق التر ّ
اثية والمشاركة في إعداد مخططات
-4إنش���اء ودعم الجمعيات األهلية بالمناطق التر ّ
التنمية لهذه المناطق.
االستثمارية
والمجتمعي للمشروعات
البيئي
-5العمل على تصميم أداة لتقييم األثر
ّ
ّ
ّ
اثية يتش���ارك في تطبيقها أصحاب التخصصات كافة المتعلقة بالمجال
بالبيئات التر ّ
واالجتماعي.
اني
ّ
ّ
االستثماري والعمر ّ
المحل���ي للمناطق
والمجتمع
الدول���ة
جانب
إل���ى
الخاص
القطاع
مش���اركة
-6أهمي���ة
ّ
اثية في عمليات االس���تثمار بها في ظل القوانين والتشريعات المنظمة لعمليات
التر ّ
االستثمار في هذه المناطق.

المصادر والمراجع

-1الحلفاوي ،عمرو مصطفى (2004م)  -األبعاد
االقتصاد ّية لعمليات الحفاظ على المناطق ذات
القيمة نحو مدخل لتواصل عمليات التنمية والحفاظ
– بحث منشور -مؤتمر جامعة القاهرة األول –
العمارة والعمران في إطار التنمية المستدامة.
-2الخطيب ،نهى (2002م) – اقتصاد ّيات البيئة
والتنمية – مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة
– جامعة القاهرة.
-3الشربيني ،عماد ،حسان ،أيمن (2004م)– دور
المشاركة الشعبية في عمليات االرتقاء والحفاظ مع
ذكر خاص لمشروع االرتقاء بمنطقتي الدرب األحمر
المعماري
– المؤتمر والمعرض الدولي األول الحفاظ
ّ
بين النظرية والتطبيق – دبي.
-4القانون رقم  119لسنة  – 2008الجريدة الرسمية –
العدد  19مكرر(أ) – مايو .2008
-5حمودة ،راوية ،رشوان ،وفاء (2007م)– مدخل
انية المستدامة والشاملة
للحفاظ والتنمية العمر ّ
اثية في مصر – بحث
ر
الت
في المناطق ذات القيمة
ّ
منشور -المؤتمر والمعرض الدولي الثاني الحفاظ
اني الفرص والتحديات – دبي.
العمر ّ

-6راشد ،أحمد يحيى -العزب ،محمد طه (2007م)–
الحفاظ والفكر االستثماري :رؤية مستقبلية إلدارة
اثية بمصر – بحث منشور –
مواقع البيئات التر ّ
اني
ر
العم
الحفاظ
الثاني
الدولي
المؤتمر والمعرض
ّ
الفرص والتحديات في القرن الحادي والعشرين
– دبي.
-7رمضان ،زياد (2005م)– مبادئ االستثمار المالي
والحقيقي – دار وائل للطباعة – الطبعة الثالثة.

-8محفوظ ،نجيب (2007م)– رواية بين القصرين –
دار الشروق – الطبعة الثالثة.
-9محمود ،هيثم سمير (2008م) -اقتصاد ّيات
اثية نحو منهج للتقييم
الحفاظ على النطاقات التر ّ
االقتصادي لبرامج الحفاظ وإعادة التأهيل -رسالة
ّ
دكتوراه -كلية الهندسة – جامعة القاهرة.

-10اللحام ،نسرين رفيق (2006م) -التخطيط
اثية باستخدام تقنية تقييم
السياحي للمناطق التر ّ
اآلثار البيئية -دار النيل للنشر والطبع -القاهرة.
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تقييم استخدام امللقف
كأحد املفردات التراثية في
العمارة املعاصرة باستخدام
حساب ديناميكا الهواء
أ.د .محمد عصمت حامد العطار
أستاذ العمارة بكلية الهندسة
جامع���ة المنص���ورة (المنص���ورة) والجامع���ة
البريطانية بمصر (القاهرة)
dr.melattar@gmail.com

3

م .ريم سامي عبد العال الحداد
مهندسة معمارية -ماجستير تصميم بيئي
القس���م المعم���اري -الجهاز القومي للتنس���يق
الحضاري -وزارة الثقافة (القاهرة)
Arch_reemhaddad@yahoo.com

الملخص
ُيقص���د بالموائ���ع المواد التي يتغير ش���كلها وفقاً للجس���م ال���ذي يحويها
وي���درس علم الموائ���ع حركتها عل���ى أو داخل
مث���ل الس���وائل والغازاتَ ،
وتعد تبعاً لذلك دراس���ة حرك���ة الهواء بالمبنى تابعة لدراس���ة
األجس���امّ .
حركة الموائع .وحس���ب الدراسات الحديثة تتضح أهمية الوعي بدراسة
حس���اب ديناميكا الموائع ألهميتها فى التس���هيل عل���ى المصمم البيئي
لعمل دراس���اته على أي فكرة بيئية تختص بحرك���ة الهواء ومعرفة إمكان
تطبيقه���ا على مبناه قبل التنفيذ .وع���ادة ما تواجه المصمم البيئي عدة
مشكالت أهمها:
 عدم وجود قوانين ملزمة للمصمم أو المالك بتوفير راحة حرارية داخلالمباني.
 غي���اب الحكوم���ة كقدوة يحت���ذى بها وع���دم تحفيزها لتوفي���ر الراحةالحرارية والطاقة في المباني.
 تفضيل مالك المبنى التقليل من التكلفة االبتدائية.التخصص أو جدواه.
 عدم المعرفة الواسعة بوجود هذاّ
 صعوبة عملية التصميم البيئي.ويتن���اول البح���ث دراس���ة تقيي���م فاعلي���ة وكف���اءة ملقف اله���واء كأحد
المف���ردات المعماري���ة التراثية المهم���ة فى تحس���ين الخصائص البيئية
المناخي���ة من طريق تطبيق حس���اب ديناميكا الموائع لحس���اب س���رعة
اله���واء كأحد الحلول المهمة ف���ي توفير الراحة الحراري���ة داخل المباني
بطريق���ة طبيعي���ة ،وأيضاً للتنبؤ بمقاس���ات دقيقة للملق���ف تؤكد أهمية
استخدامه في هذا الغرض.
وت���درس الورق���ة البحثي���ة كيفي���ة توظي���ف التط���ور فى الحاس���ب اآللي
كمحاولة لحل
واستخدام حساب ديناميكا الموائع لحساب حركة الهواء 316

المشكالت البيئية حيث يمكن التنبؤ بمقاسات وحسابات قريبة جداً
من الواقع .وتؤكد الدراس���ة النظرية أهمية توظيف التطور التكنولوجي
لصال���ح التصميم البيئي والوقوف على م���ا يمكن توفيره من جهد ومال
ووقت من طريق استخدام الحاسب اآللي .ويتم ذلك باستخدام
أح���د برامج حس���اب ديناميكا الموائع (برنامج األنس���يز فلونت) لتقييم
اس���تخدام الملق���ف له���ذا الغرض ،ويك���ون تقيي���م أداء ه���ذه المفردة
التراثية من خالل دراسة دور ثالثة عناصر رئيسية وهي:
الفتحة العلوية للملقف( :ارتفاع وشكل ومقياس الفتحة).
التصمي���م الداخل���ي للملق���ف( :ع���رض الملق���ف وتصمي���م قاعدت���ه
والتكسيرات الداخلية للملقف).
مداخل الهواء ومخارجه( :مقاس فتحة المدخل وفتحة المخرج وعالقة
ارتفاع الفتحتين).
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ويرمي البحث
إلى االس���تفادة من خبرات األجيال الس���ابقة فى مجال توفير الراحة الحرارية التي
يمكن تطبيقها في عمليات ترميم المباني التراثية وإعادة توظيفها وذلك باستخدام
طاق���ات متجددة نظيفة دون اإلضرار بالبيئ���ة وبالتالي الحفاظ على حقوق األجيال
القادمة ،وذلك من خالل منهجية تعتمد على:
أ -دراسة نظرية :من خالل عرض وتحليل الملقف كأحد أهم المفردات المعمارية
التراثي���ة الخاصة بالمناط���ق الحارة .وأيضاً ع���رض أهمية حس���اب ديناميكا الهواء
وكيفية تطبيقه في العمارة.
ب -دراسة تطبيقية :من خالل تطبيق أحد برامج حساب ديناميكا الهواءعلى حالة
الدراسة.
ويخلص البحث
بمجموع���ة م���ن النتائ���ج لكلت���ا الدراس���تين (النظري���ة والتطبيقي���ة) ومجموع���ة
م���ن التوصي���ات الت���ي ته���م المعم���اري عن���د الترمي���م وإع���ادة توظي���ف المباني
التراثي���ة كه���دف رئيس���ي للبح���ث ،كذل���ك تس���اعد المعم���اري ف���ي تطبي���ق
واس���تخدام ه���ذه المف���ردات التراثي���ة ف���ي المبان���ي الحديث���ة والمس���اهمة ف���ي
الوص���ول إل���ى ش���خصية وهوي���ة معماري���ة ممي���زة للمباني ف���ي المدين���ة العربية.
تمهيد
نظراً إلى زيادة الحاجة إلى اس���تخدام وس���ائل ميكانيكي���ة لتحقيق الراحة الحرارية
والزيادة في االس���تهالك العام للطاقة في المباني عموماً وفي المباني التراثية التي
يت���م ترميمها والتي يعاد اس���تخدامها على وجه الخصوص ،وأيض���ا نظراً إلى ابتعاد
المعم���اري عن اس���تخدام الحل���ول التراثية الت���ي كانت تس���تخدم لتحقيق الراحة
الحرارية بطرق طبيعية ،وأصبحت كل هذه المش���كالت يتم اس���تيراد المعالجات
الحديثة بالغة التعقيد لحلها .فقد جاء التوس���ع الحالي في تطبيق مفاهيم العمارة
االس���تدامة كمحاولة من المعماري للوص���ول إلى تصميمات معمارية بيئية تحافظ
على البيئة وتعمل على التقليل من االعتماد على الوسائل الميكانيكية لتوفير بيئة
طبيعية مريحة تقل فيها االنبعاثات الضارة بالبيئة.
وق���د لجأ بع���ض المعمارين إلى اس���تخدام المفردات المعماري���ة التراثية للوصول
إلى الراحة الحرارية لمس���تخدمي المباني وتأكيد شخصية معمارية تعكس البيئة
والحض���ارة والثقاف���ة العربية ف���ي المدينة المعاص���رة .إال أنه نظراً إل���ى قلة الخبرة
والثقافة ومع قلة وجود دراس���ات وأبح���اث تطبيقية رقمية تعطي نتائج وتوصيات
مادية يمكن االعتماد عليها في تصميم هذه المباني والمفردات ،فقد يفاجأ الكثير
من المعمارين بنتائج عكس���ية يكون فيها اس���تخدام هذا التوجه وهذه المفردات
غير فعال ومؤثر س���لباً في البيئة عكس م���ا كان يأمل هؤالء المعمارين في الوصول
إليه.
وق���د تطورت دراس���ات حرك���ة الموائع على م���ر العصور حتى وصلت إلى حس���اب
دينامي���كا حرك���ة الموائ���ع(  )CFDالذي تم اس���تخدامه ف���ي هذه الورق���ة البحثية
والتطبي���ق عل���ى أح���د برامجه الختب���ار فكرة توظيف أح���د المف���ردات التراثية في
العمارة المعاصرة.

العمارة التراثية
.1
هي عمارة ثرية بالحلول البيئية التي تنتمي إلى العمارة الشمس���ية الس���البة حيث
كان المصمم القديم يس���تخدم جس���م المبن���ى وعناصره وس���يلةً للتحكم المناخي
بش���كل ناج���ح يقترب به من الراح���ة الحرارية .وعلى الرغم م���ن أن العمارة التراثية
قدم���ت حل���والً عملية للمناخ إال أنها أيضاً وبكل قوة س��� ّخرت ه���ذه الحلول لخدمة
الوظائ���ف الجمالية والحس���ية واالجتماعية .وجاءت كل األس���اليب والتكنولوجيا
البس���يطة التي اس���تخدمتها غير مكلفة سواء من ناحية المواد أو من ناحية الطاقة
ال عن كونها قابلة لالس���تيعاب من قبل مستخدميها .ومع ذلك فقد تم التخلي
فض ً
ع���ن ه���ذه الحلول التراثية بل التخل���ي أيضاً عن تطويرها واس��� ُتبدلَت بها في أغلب
األحوال ٌ
حلول عصرية بحجة أن أغلب هذه الحلول لم تعد مناس���بة وال كافية نظراً
لتغير المجتمعات مثل زيادة عدد السكان أو تعرضها لتغيرات مناخية وبيئية.
ويوجد العديد من المفردات المعمارية التراثية التي يكون لكل مفرد فيها أهمية
تميزه عن غيره فتوجد بعض المفردات الخاصة بتحقيق الراحة الحرارية من إظالل
وإشعاع وإضاءة مثل المش���ربية والروشن والقمرية والرفرف والشخشيخة ،وتوجد
بعض المفردات المعمارية الخاصة بالترطيب مثل النافورة والسلسبيل ويوجد ما
هو خاص بالتهوية الطبيعية مثل الفناء والملقف وهو ما سيتم تناوله بالتفصيل.
الملقف (أبراج الرياح)
.2
عب���ارة عن مه���وى يعلو المبنى ،ول���ه فتحة مقابل���ة التجاه هبوب الرياح الس���ائدة
القتناص الهواء المار فوق المبنى ويكون غالباً أبرد ،ثم يقوم بدفعه داخل المبنى.
وللملقف فائ���دة مهمة إذ يغني عن النوافذ ذات الفتحات الكبيرة لتوفير التهوية
باإلضاف���ة إل���ى فائدته ف���ي تقليل الغب���ار والرمال التي ته���ب على األقالي���م الحارة
والجافة ،وكذلك له أهمية كبيرة في األقاليم الدافئة الرطبة التي تعتمد في راحتها
الحرارية على حركة الهواء وباألخص التي تكون أبنيتها متالصقة تحول دون وصول
الري���اح إليها وتصبح حينها النوافذ غير كافية لتوفير التهوية فيقوم الملقف بهذه
الوظيفة بمنتهى الس���هولة .ويتميز الملقف بأنه أصغر مس���احة من واجهة المبنى
فال تحجب مالقف األبنية الواقعة خلفها (ش���كل .)1وللملقف نوعان حس���ب سحبه
أو طرده للهواء داخل الفراغ كما يلى:

شكل ( )1أبراج الرياح التي تعمل بضغط الهواء
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2-1
المالقف الساحبة للهواء داخل الفراغ
تعم���ل هذه المالقف ف���ي أول النهار حيث تتكون منطق���ة ذات ضغط مرتفع عند
فتحة البرج الموجهة تجاه الرياح السائدة في حين تكون منطقة الضغط المنخفض
ف���ي الفراغ الداخلي الذي ما زال الهواء الموجود به س���اخناً مم���ا يؤدي إلى انتقال
الهواء إلى المنطقة منخفضة الضغط وبالتالي ينشأ تيار هواء مستمر ويفقد الهواء
المتجه إلى الداخل حرارته بمالمسته جدران البرج التي بردت أثناء الليل .وهكذا
يقوم برج الرياح المرتفع عن المباني المتضامة بالمناطق الحارة التي تعوق سرعة
الهواء باس���تجالب اله���واء البارد من طبقات الهواء المرتفعة ذات الس���رعة األعلى
والباردة نس���بياً ليدخله إلى الفراغ من فتحة صغيرة أس���فل البرج ،ويقوم بس���حب
اله���واء إلى الخارج فتحات كبي���رة في الحائط المقابل وذلك لزيادة س���رعة الهواء.
كذل���ك يمكن اس���تخدام الملقف لترطي���ب الهواء بتمريره أوالً على مس���طح مائي.
ويوضح الشكالن ( )2و( )3صورة الملقف من داخل المبنى وخارجه.

شكل ( )2شكل الملقف من داخل الغرف

شكل ( )3شكل الملقف من أعلى المبنى

المالقف الطاردة للهواء الساخن من داخل الفراغ
يكث���ر هذا النوع من المالقف في بلدان الخلي���ج العربي وإيران ،وتكمن فكرتها في
ش���فط الهواء الس���اخن إلى أعلى بينم���ا يدخل الهواء الجديد م���ن فتحة في الجدار
ال باألتربة (شكل ،4
الخارجي ،ويتم االس���تعانة بهذا النوع عندما يكون الهواء محم ً
وتوجه فتحة الملقف في اتجاه معاكس للرياح أو يكون له عدة فتحات
وشكل َّ .)5
ف���ي االتجاهات المختلفة يتم غلق ما هو منها مواجه للرياح غير المحببة .وعندما
تصط���دم الرياح بحائط الملق���ف تتولد منطقة ضغط منخفض ف���ي الجهة المقابلة
حي���ث فتحة البرج مما يؤدي إلى س���حب الهواء من داخ���ل الغرفة إلى أعلى ليحل
محله هواء نظيف ورطب من الحوش المظلل.

شكل رقم ( )8مناطق
أحداث الرواية

3

حركة الهواء وسرعته وتأثيرهما في الراحة الحرارية
.3
يؤثر كل من حركة الهواء وسرعته في الراحة الحرارية لإلنسان كما يلى:
3-1
حركة الهواء
تعد حركة الرياح أحد المؤثرات الرئيسية في الظروف المناخية ألي فراغ ،وتتباين
ّ
أهمية كل المتغيرات مثل درجة حرارة الهواء والرطوبة النسبية بسبب الرياح مما
يعني أن التنبؤ الكمي بسرعة حركة الرياح واتجاهها هو المفتاح األساسي لتحديد
الظ���روف المناخية في الف���راغ العمراني .ولكن عند محاول���ة التنبؤ بتأثير المحيط
العمران���ي ف���ي الظروف الحرارية داخ���ل المبنى تتغير األدوار إل���ى حد كبير فتأثير
حرك���ة الرياح داخ���ل المباني قد يكون كبيراً إذا كانت الظروف المناخية الخارجية
تقترب من الراحة الحرارية ،مما يعني تشجيع حركة الهواء لنقل تأثير هذه الظروف
إلى داخل المبنى ،كما يحدث فى المباني على الس���واحل الشمالية لمصر .أما في
المناط���ق التي تكون فيها الظ���روف المناخية الخارجية س���يئة ،مثل جنوب مصر،
فيعمل المصمم البيئي على وقف التبادل الحراري قدر اإلمكان وبالتالي يس���تبعد
حرك���ة الري���اح من خارج المبنى إلى داخله وهكذا يقل تأثير الرياح في التصميم إذ
يكون الهدف هو منعها فحس���ب مثلما هو الحال مع التصميم البيئي .وعلى الرغم
م���ن أن حرك���ة الهواء عادة ما تك���ون مرفوضة نه���اراً خالل الفترات الح���ارة إال أنها
ال ،حس���ب درجة حرارته ،لتبري���د المبنى وإزالة آثار ارتفاع حرارته
تكون مرغوبة لي ً
نهاراً بس���بب اإلشعاع الشمسي ،ولكن في منطقة مثل جنوب أسوان تبقى درجات
ال خارج نطاق الراحة ( )°28-°45فدرجة الحرارة الصغرى فجراً ال تقل عن
الحرارة لي ً
 ،°28وهذا يعني أن متوس���ط درجة الحرارة أثناء الليل يراوح بين  °30و ،°35وهي
درج���ة حرارة غير مريحة ،مم���ا يعني أن حركة الهواء يجب تجنبها حتى أثناء الليل
وال يبقى الستخدامها إال أوقات محدودة خالل أشهر الربيع والخريف.
لذلك يمكننا القول إن أهمية تأثير الرياح في الراحة الحرارية داخل المباني يمكن
التحك���م فيها بق���رارات تصميمية مناخية ،وه���ذا ما كان يتم بالفع���ل في الماضي
ف���ي المبان���ي التراثية ،إذ كان يت���م التحكم في الراحة الحراري���ة داخل المباني من
طري���ق مف���ردات معماري���ة ،ولكن ما يجع���ل التصميم اآلن يختلف عن الس���ابق هو
زي���ادة الحاجة إلى طوابق متعددة وبالتالي الحاجة إل���ى اختبار كفاءة تطبيق هذه
المفردات في العمارة المعاصرة .ولدراسة كفاءة المفردات يجب دراسة مجموعة
من المتغيرات الكمية التي تحدد سرعة الهواء في الفراغ.
3-2
مقدار سرعة حركة الرياح
تزيد حركة الرياح على جسم اإلنسان في الظروف الحارة من شعوره بالراحة نتيجة
زي���ادة تبريد الجلد بالبخار إذا كانت درجة حرارة الهواء أقل من درجة حرارة جلد
اإلنس���ان  °34أو أعل���ى بمقدار بس���يط حتى  ،°37أم���ا إذا زادت درجة الحرارة على
ذلك فيصبح لزيادة س���رعة الهواء تأثير س���لبي في ش���عور اإلنس���ان بالراحة بس���بب
زيادة التبادل الحراري مع الجلد.
وال يتح���رك الهواء بس���رعة منتظمة ط���ول الوقت فهو قد يهدأ لحظ���ات ثم يتحرك
بس���رعة ثم يعود إلى الحركة بس���رعة هادئة وهكذا ،ولكن يمكن حس���اب متوس���ط
معبرة عن تأثير
س���رعة حركة اله���واء خالل مدة زمنية معينة واعتبار ه���ذه القيمة ّ
س���رعة اله���واء ،وفي الظروف الباردة يك���ون مفيداً أحياناً تحديد الس���رعة القصوى

شكل ( )5البادجير اإليراني
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للري���اح أثناء هبات الري���اح المفاجئة التي قد يكون لها تأثير لحظي ضار .وعادة ما
تقيس محطات األرصاد الجوية سرعة الرياح المتوسطة على ارتفاع عشرة أمتار من
األرض بينما يش���غل اإلنس���ان عادة ارتفاعاً ال يزيد على مترين من األرض ،وهذا هو
االرتفاع الذي يجب تحديد س���رعة الرياح عنده لتقييم الراحة أما في حالة تصميم
المباني فيتم حساب سرعة الرياح عند ارتفاع منتصف النافذة.
الطرق الحديثة للحساب الرقمي لحركة الرياح
.4
يعد الحس���اب الرقمى من أهم الطرق الحديثة لدراس���ة حركة الرياح ،وهو حس���اب
ّ
يع���د أح���د التطبيقات
دينامي���كا الموائ���ع ّ Computational Fluid Dynamics
المتقدمة في الحاس���ب اآللي الت���ي تحتاج إلى أجهزة ذات قدرة حس���ابية كبيرة.
تط���ورت هذه العملية على المس���تويين النظ���ري والتطبيقي بس���بب الزيادة
وق���د ّ
السريعة في قدرة أجهزة الحاسب اآللي وأيضاً بسبب تطوير برامج التصميم البيئي
وحلها لمشكالت عديدة مثل التنبؤ الدقيق لحركة الهواء.

شكل ( )6واجهة مبنى BRE

البرامج المستخدمة فى حساب ديناميكا الموائع
.6
تنقسم البرامج المستخدمة في حساب ديناميكا الموائع إلى شقين رئيسيين هما:

حساب ديناميكا الموائع وتطبيقاتها في العمارة
.5
يقصد بالموائع المواد التي يتغير ش���كلها وفقا للجس���م الذى يحويها ،وتنقس���م إلى
نوعين هما الغازات والس���وائل .وتتميز الس���وائل بأنه���ا ذات كثافة ثابتة في نطاق
يسهل دراس���تها مقارنة بالغازات التي
واس���ع من السرعات ودرجات الحرارة ،مما ّ
تتغير كثافته���ا وخواصها الفيزيائية مع تغير الس���رعات ودرجات الحرارة والضغط
وغيره���ا .وعلى ذلك فإن دراس���ة حركة الغازات تتطلب درج���ة عالية من االهتمام
بالتفاصي���ل مما يجعل دراس���تها أصعب وأعقد .وهناك ثالث طرق لدراس���ة حركة
الموائع كما يلى:

6-1
برامج تصميم هندسة المسألة وعمل شبكة الحل (Geometry and Mesh
)Generation
وظيفة هذه البرامج هي تصميم هندس���ة الش���كل التي تمثل المسألة وتقسيم هذا
الشكل إلى خاليا ( )Cellsيتم حلها بواسطة برامج أخرى وأشهرها هذان البرنامجان:
أ — جامبت  Gambitبرنامج تجاري تملكه شركة فلوينت ( )Fluentالتي تملكها
اآلن ش���ركة أنس���يز ( .)Ansysلقد توقف إصدار البرنامج من م���دة طويلة إال أنه ال
ي���زال يحظى بش���عبية واس���عة لدى مس���تخدمي برامج حس���اب دينامي���كا الموائع
وباألخص مس���تخدمي فلوينت .يتميز البرنامج بسهولة االستخدام وسهولة التعلم
وله قاعدة واسعة من المستخدمين تجعل حل أي مشكالت تقابل المستخدم أمراً
ال .ويعمل البرنامج على معظم أنظمة تشغيل الحاسب اآللي.
سه ً
ب — جريدجين  Gridgenبرنامج تجاري تملكه ش���ركة بونتوايز (.)Pointwise
وه���و من البرامج ذات الش���عبية بين مس���تخدمي برامج حس���اب ديناميكا .يتميز
البرنام���ج بأن���ه يعمل عل���ى معظم أنظمة تش���غيل الحاس���ب اآللي ويخ���رج ملفات
متوافق���ة مع معظم برامج حس���اب دينامي���كا الموائع ويمكن ق���راءة جميع ملفات
برامج الـ .CFD

5-1
الطرق المعملية
وتش���مل عمل محاكاة للمس���ألة المراد إيجاد حل لها فى المعمل واستخدام أجهزة
ومجسات لمعرفة متغيرات مثل الضغط والسرعات ودرجات الحرارة.
5-2
الطرق النظرية
وتعني اس���تخدام الطرق الرياضية لحل المع���ادالت الحاكمة لحركة الموائع .ولكن
المش���كلة الرئيس���ية ه���ي أن المع���ادالت الحاكم���ة لحرك���ة الموائع ه���ي معادالت
تفاضلي���ة جزئية معقدة يصعب حلها باإلضافة إل���ى أنها تتم في ظروف خاصة جداً
وباستخدام فروض قاسية.
5-3
الحسابية
الطرق
ّ
حس���ابية رقمية
وتعن���ي حل المع���ادالت الحاكمة لحركة الموائع باس���تخدام طرق
ّ
يطلق عليها اسم حساب ديناميكا الموائع.
5-4
تطبيقات حساب ديناميكا الموائع في العمارة
هناك أمثلة عديدة لتطبيق استخدام حساب ديناميكا الموائع في تصميم المباني
منها :مبنى  ))BREببريطانيا حيث تم تصميم نظام التهوية من أجل تهوية المبنى
3

322

وتكييفه بصورة طبيعية بما يوفر الطاقة .ففي التهوية تم استعمال أعمدة التهوية
الت���ي تس���تخدم تيار اله���واء المار أعلى المبن���ى ومراوح قليلة االس���تهالك للطاقة،
ويوضح ش���كل ( )6واجهة مبنى  BREالتأثير المباش���ر لدراس���ة اله���واء في الموقع
على تصميم فتحات الهواء وأماكن المداخن وبالتالي على شكل واجهات المبنى.
ومبنى برج خليفة بدبي حيث يش���كّل تأثير المدخنة ( )Chimney Effectظاهر ًة
التغي���رات في ضغط الهواء
تؤثّ���ر في تصاميم األبني���ة المرتفعة جداً وهي تنتج عن
ّ
ودرجة الحرارة مع االرتفاع ،وقد أجريت دراس���ات خاصة على برج خليفة لتحديد
التغيرات التي ال بد من التنبه إليها في مرحلة تصميم المبنى .وقد أجري
مستوى
ّ
خ�ل�ال عملي���ة التصميم أكثر م���ن  40اختباراً ف���ي النفق الهوائ���ي لمراقبة تأثيرات
امتدت هذه االختبارات من اختبارات
الرياح المحتملة على البرج وس���كّانه ،وقد ّ
المناخية في دبي ،إلى نماذج تحليلية واسعة حول بنية البرج
أولية لفحص الرياح
ّ
المناخية الصغيرة
واختبارات ضغط الهواء على واجهة المبنى وصوالً إلى التحاليل
ّ
حول تأثيرات الرياح على مستوى الشرفات وحول قاعدة البرج.

شكل ( )7برج خليفة

6-2
برامج حل المسألة ()Solver
وظيف���ة ه���ذه البرامج هي حل المس���ألة المعرفة من خالل ش���بكة الح���ل ()Mesh
المنتج���ة من البرامج الس���ابقة ويتم في هذه البرامج توصيف المس���ألة من خالل
وضع الشروط الحدودية الحاكمة واختيار النموذج الحاكم للمسألة وأشهرها:
أ — فلوينت ( )Fluentبرنامج تجاري تملكه شركة أنسيز ( )Ansysيقوم بنمذجة
س���ريان الموائع وما يرتبط بها من ظواهر تش���مل انتقال الحرارة واالحتراق وغيرها،
ويس���تعمل البرنام���ج طريق���ة الحج���وم المحددة فى ح���ل المس���ألة .ويحتوي على
ع���دد كبير من نماذج الس���ريان مما يجعله قادراً على حل عدد كبير من المس���ائل
المختلفة ،وهو من البرامج ذات الشعبية بين مستخدمي برامج حساب ديناميكا.
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يتمي���ز البرنامج بأنه يعمل على معظم أنظمة تش���غيل الحاس���ب اآلل���ي .وللبرنامج
قاعدة واس���عة من المس���تخدمين مما يجعل حل أي مش���كالت تقابل المستخدم
ال.
أمراً سه ً
ب — س���ي .إف .إكس ( )CFXبرنامج تجاري تملكه ش���ركة أنسيز ( )Ansysيقوم
بنمذجة س���ريان الموائع وما يرتبط بها من ظواهر تشمل انتقال الحرارة واالحتراق.
ويس���تعمل البرنامج طريقة العناص���ر المحددة فى حل المس���ألة .وهو من البرامج
ذات الش���عبية بين مس���تخدمى برامج حس���اب دينامي���كا .يحت���وي البرنامج على
عدد محدود من نماذج الس���ريان ويرجع ه���ذا إلى كونه مبنياً على طريقة العناصر
تعد حديثة نس���بياً فى ديناميكا الموائع .البرنامج يعمل على معظم
المحددة التي ّ
أنظمة تشغيل الحاسب اآللي.
ج — س���تار س���ي س���ي إم بلَ���س ( )+STAR-CCMبرنام���ج تج���اري تملكه ش���ركة
س���ي دى أدابكو ( )CD-adapcoيقوم بنمذجة س���ريان الموائع وم���ا يرتبط بها من
ظواهر تش���مل انتقال الحرارة واالحتراق وغيرها .البرنامج يستعمل طريقة الحجوم
المح���ددة في حل المس���ألة .وتعني "س���ي .س���ي .إم" حس���اب ميكانيكا األوس���اط
المتصل���ة ( .)computational continuum mechanicsوهو من البرامج ذات
الشعبية بين مستخدمي برامج حساب ديناميكا .البرنامج يحتوي على عدد كبير
من نماذج السريان .البرنامج يعمل على معظم أنظمة تشغيل الحاسب اآللي.

من  21سبتمبر حتى نهاية أكتوبر أي انها نحو أربعة أشهر في العام ،وكل ذلك ألن
متوس���ط درجة الحرارة يكون معتدالً ،نحو  25درجة مئوية ويكون متوس���ط س���رعة
الرياح نحو 3م/ث كما في الشكل ( .)10وقد تم اختيار يوم عمل المحاكاة في يوم
 25من شهر سبتمبر حين تكون درجة الحرارة  25درجة مئوية وسرعة الرياح خالل

تقييم الملقف كأحد المفردات المعمارية التراثي
.7
بناء على العوامل البيئية تم اختيار
من خالل دراسة العديد من المفردات التراثية ً
الملق���ف (س���احب الهواء) كأح���د أهم هذه المف���ردات لتطبيق حس���اب ديناميكا
الموائع عليه كما أنه:
 كثير االستخدام مع تحقيقه لنجاحات ظاهرة في العمارة التراثية. تم استخدامه وتوظيفه في العمارة الحديثة بأشكال مختلفة. ال يأخذ مساحة كبيرة من المبنى من الناحية التصميمه. أكث���ر المف���ردات يمكن تطبيقه بالمناطق العش���وائية حيث يصع���ب عمل نوافذلقرب المباني بعضها من بعض.
 قلة وجود دراسات رقمية للملقف بينما توجد له دراسات وصفية.7-1
المنهج المتّبع في الدراسة
يعتم���د منهج الدراس���ة على تحليل النتائج ث���م تحديد القي���م المثالية للمتغيرات
المح���ددة وذلك ف���ي إطار تحقيق الراح���ة الحرارية بعد تحدي���د العوامل الطبيعية
المؤث���رة مثل درجة الحرارة وس���رعة الرياح للمدينة .وبدراس���ة مناخ بعض المدن
في مصر تبين أنه ال يمكن االعتماد على المالقف طول العام في جميع مدن مصر
ولكن يمكن توظيفها واستخدامها في مدن مثل القاهرة واإلسكندرية اللتين يتميز
مناخهما باالعتدال في أوقات كثيرة على مدار العام ،ومن ثم يمكن االستفادة من
المالقف في هذه األوقات إذ يمكن توفير الراحة الحرارية بسهوله باستخدام هذه
الطرق الطبيعية .ويش���ير الش���كل ( )8إلى قيم سرعة الهواء التي نحتاج إليها داخل
المنازل لتحقيق الراحة الحرارية.
وق���د تم عمل دراس���ة لحركة الهواء وس���رعته لمدين���ة القاهرة باس���تخدام وردات
الرياح الموجودة في الش���كل ( )9وهي تحدد سرعات الرياح في جميع األشهر على
م���دار العام .ويمكن تحديد أيام معينة خالل العام يمكن فيها اس���تخدام الملقف
ال بداية من أول ش���هر مارس وحت���ى  21مايو ثم بداية
بالنس���بة لمدين���ة القاهرة مث ً
3
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شكل ( )9وردات الرياح لشهور السنة في مدينة
القاهرة

شكل ( )8مؤشرات الراحة الحرارية لمدينة
القاهرة

شكل ( )10متوسط سرعة الرياح في مدينة
القاهرة
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اليوم 3م/ث.
7-2
تصميم النموذج محل الدراسة
تم تصميم النموذج بحيث يكون عبارة عن مبنى بخمس���ة طوابق وارتفاع كل طابق
3م واعتب���ار وج���ود جار مواج���ه لواجهة النم���وذج ،ويكون توجي���ه الملقف ناحية
الري���اح المحببة على مدار األوقات الس���ابق ذكرها .وقد تم تحديد ثالثة متغيرات
وهي :الفتحة العلوية للملقف ،وتصميمه الداخلي ،وفتحات مداخل الهواء للغرفة
ومخارج���ه منه���ا .وتوض���ح األش���كال ( )13 ،12 ،11تفاصيل وأبعاد الملق���ف والغرفة

1-3-7
دراسة سرعة الهواء في حاالت ارتفاع فتحة الملقف
في هذه المرحلة ُترصد س���رعة الهواء لجميع األدوار في الحاالت الثالث الختالف
م

شكل سرعة الهواء لألدوار

-1أ 1-ارتف ��اع فتح ��ة الملق ��ف عن س ��قف
المبنى  3م.
-1سرعة الهواء جيدة في الدور األرضي.
-2س���رعة الهواء جيدة ف���ي الدورين األول
والثاني.
-3الهواء شبه س���اكن في الدورين الثالث
والرابع.

الحالة األولى/1أ1/

شكل( )11قطاع رأسي بالملقف

شكل( )12مسقط أفقي إلحدى
الغرف والملقف

شكل ( )13مداخل ومخارج الهواء

2

3

التصميم
الداخلي
للملقف

مداخل
ومخارج
الهواء في
القطاع الرأسي

ارتفاع فتحة الملقف

1
3م

2
5م

3
7م

رقم2

ب شكل سقف الملقف

مائل

أفقى

بدون

رقم3

ج مقاس فتحة الملقف

3م

4م

5م

رقم4

عرض الملقف

1,5م

2م

2,5م

رقم5

أقل

مسا ٍو

أعلى

رقم6

بدون

بالدور4

بالجميع

رقم7

مقاس فتحة مدخل الهواء

1م

1,5م

2م

رقم8

ب مقاس فتحة مخرج الهواء

1م

1,5م

2م

رقم9

متساويان

أعلى

متساويان
ومرتفعان

رقم10

أ

أ

ب منس���وب أرضية الملقف بالنس���بة
للمبنى
ج عمل تكسيرات داخل الملقف.
أ

ج

عالقة مدخل الهواء بالمخرج

جدول ( )1المتغيرات المختلفة لخصائص
وأبعاد الملقف واالختبارات التي أجريت عليها
ونتائجها
3

قيم االختبارات
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-1أ 3-ارتف ��اع فتح ��ة الملقف عن س ��قف
المبنى  7م.
-1ال���دور األول حق���ق أعل���ى معدل س���رعة
هواء في منتصف الغرفة لهذه الحالة.
-2يعد الهواء س���اكناً ف���ي الدورين األرضي
ّ
والرابع.

الحالة الثالثة /1أ3/

1

الفتحة
العلوية
للملقف
بالنسبة
لسقف المبنى

جدول نتائج

-1أ 2-ارتف ��اع فتح ��ة الملقف عن س ��قف
المبنى  5م.
-1ال���دور األول حق���ق أعل���ى معدل س���رعة
هواء في منتصف الغرفة  2.5م/ث.
-2يع���د الهواء ش���به س���اكن ف���ي الدورين
ّ
األرضي والرابع

الحالة الثانية /1أ2/

المتصلة به.
7-3
اختبار النموذج محل الدراسة
أجريت ثالثة اختبارات لكل منها للوصول إلى القيمة المثالية .ويوضح الجدول ()1
المتغيرات المختلفة واالختبارات التي أجريت عليها ونتائجها.
االختبارات
المتغيرات
م

مالحظات

جدول ( )2رصد سرعة الهواء في حاالت ارتفاع
فتحة الملقف
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ويقارن بينها كما في الجدول (.)2
ارتفاع فتحة الملقف
َ
2-3-7
دراسة سرعة الهواء في حاالت اختالف شكل فتحة الملقف
في هذه المرحلة ُترصد س���رعة الهواء لجميع األدوار في الحاالت الثالث الختالف
شكل سرعة الهواء لجميع األدوار

م

مالحظات

الحالة األولى/1ب1/
الحالة الثانية /1ب2/
الحالة الثالثة /1ب3/
جدول ( )3رصد سرعة الهواء في حالة شكل
فتحة الملقف

-1ج 1-مقياس فتحة الملقف
-1أعل���ى مع���دل س���رعة ه���واء ف���ي األدوار
األرضي واألول والثاني.
-2س���رعة الهواء ليست جيدة في الدورين
األرضي والثالث.
-3يعد الهواء ساكناً في الدور الرابع حيث
ّ
تصل سرعته إلى  0.50م/ث.

الحالة الثانية /1ج2/

-1ب 3-شكل فتحة الملقف
-1أعلى معدل لس���رعة الهواء في الدورين
األول والثاني.
-2س���رعة الهواء ليست جيدة في الدورين
األرضي والثالث.
-3يعد الهواء س���اكناً ف���ي الدورين الثالث
ّ
والرابع.

مالحظات

-1ج 2-مقياس فتحة الملقف
-1حرك���ة الهواء قلت في الدور األرضي عن
الحالة السابقة.
-2س���رعة اله���واء زادت ف���ي األدوار األول
والثاني والثالث.
ا ف���ي الدور
-3س���رعة اله���واء زادت قلي�ل� ً
الراب���ع ولكنها تحتاج إلى تعديالت س���وف
نقوم بها في التحليل القادم.

الحالة الثالثة /1ج3/

-1ب 2-شكل فتحة الملقف
-1حق���ق ال���دور األول أعل���ى معدل س���رعة
هواء.
-2ال���دوران الثان���ي واألرض���ي حققا معدل
سرعة هواء جيدة.
-3ال���دوران الثال���ث والرابع اله���واء فيهما
شبه ساكن.

م

شكل سرعة الهواء لألدوار

الحالة األولى/1ج1/

-1ب 1-شكل فتحة الملقف
-1أعل���ى مع���دل س���رعة ه���واء ف���ي األدوار
األرضي واألول والثاني.
-2س���رعة الهواء ليس���ت جيدة ف���ي الدور
الثالث.
-3يعد الهواء ساكناً في الدور الرابع حيث
ّ
تصل سرعته إلى  0.50م/ث.

ويقارن بينها كما في الجدول(.)3
شكل فتحة الملقف
َ
3-3-7
دراسة سرعة الهواء في حاالت اختالف مقياس فتحة الملقف
في هذه المرحلة ُترصد س���رعة الهواء لجميع األدوار في الحاالت الثالث الختالف

-1ج 3-مقياس فتحة الملقف
-1الدوران األرضي والرابع حققا أقل سرعة
هواء في الحاالت الثالث.
-2سرعة الهواء متوسطة في الدور الثالث
ولكن تحتاج إلى تدخ���ل ميكانيكي لزيادة
حركة الهواء.
-3الحال���ة الثالث���ة حقق���ت أعلى متوس���ط
سرعة هواء عن الحاالت السابقة.

جدول ( )4رصد سرعة الهواء في حالة اختالف
مقياس فتحة الملقف

3
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ويقارن بينها كما في الجدول (.)4
مقياس فتحة الملقف
َ
4-3-7
دراسة سرعة الهواء في حاالت اختالف مقياس عرض الملقف
في هذه المرحلة ُترصد س���رعة الهواء لجميع األدوار في الحاالت الثالث الختالف

الحالة األولى/2أ1/
الحالة الثانية /2أ2/

-2أ 1-مقياس عرض الملقف
-1حرك���ة الهواء جي���دة في ال���دور األرضي
وتزداد س���رعتها في الدور األول لتصل إلى
 4م/ث.
-2حركة الهواء بطيئ���ة في الدورين الثاني
والثالث.
حركة الهواء شبه ساكنة في الدور الرابع

الحالة األولى/2ب1/

م

مالحظات

م

-2أ 2-مقياس عرض الملقف
-1حرك���ة الهواء قلت في الدور األرضي عن
الحالة السابقة.
-2س���رعة اله���واء زادت ف���ي األدوار األول
والثاني والثالث.
ا ف���ي الدور
-3س���رعة اله���واء زادت قلي�ل� ً
الرابع

الحالة الثانية /2ب2/

شكل معدل سريان الهواء لألدوار

شكل سرعة الهواء لألدوار

مالحظات
-2ب 1-شكل قطاع أسفل الملقف
-1حرك���ة الهواء جيدة ف���ي األدوار األرضي
واألول والثاني.
-2سرعة الهواء ضعيفة في الدور الثالث.
ا ف���ي الدور
-3س���رعة اله���واء زادت قلي�ل� ً
الرابع

-2ب 2-شكل قطاع أسفل الملقف
-1س���رعة اله���واء ف���ي الدوري���ن األرض���ي
والثاني جيدة.
-2س���رعة الهواء أصبحت أس���رع قليال في
الدورين الثالث والرابع

الحالة الثالثة /2أ3/

-2ب 3-شكل قطاع أسفل الملقف
-1س���رعة الهواء في األدوار األرضي والثاني
والثال���ث 1.5م/ث مم���ا يجعله���ا تق���ع في
منطقة الراحة الحرارية.
-2وصلت س���رعة الهواء إل���ى 1م/ث ولكن
تحت���اج إل���ى تعدي�ل�ات حت���ى تزي���د م���ن
سرعته.

الحالة الثالثة /2ب3/

-2أ 3-مقياس عرض الملقف
-1حرك���ة الهواء جيدة ف���ي األدوار األرضي
واألول والثاني.
-2حركة الهواء بطيئة في الدور الثالث
-3يعد الهواء ساكناً في الدور الرابع.
ّ

جدول ( )6رصد سرعة الهواء في حالة اختالف
القطاع الرأسي ألسفل الملقف

جدول ( )5رصد سرعة الهواء في حالة اختالف
مقياس عرض الملقف

3

ويقارن بينها كما في الجدول (.)5
مقياس عرض الملقف
َ
5-3-7
دراسة سرعة الهواء في حاالت اختالف القطاع الرأسي ألسفل الملقف
ففي هذه المرحلة ُترصد سرعة الهواء لجميع األدوار في الحاالت الثالث الختالف
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3

ويقارن بينها كما في الجدول (.)6
القطاع الرأسي ألسفل الملقف
َ
6-3-7
دراسة سرعة الهواء في حاالت التكسيرات داخل الملقف
رصد س���رعة الهواء لجمي���ع األدوار في الح���االت الثالث لعمل
ف���ي هذه المرحلة ُت َ
شكل سرعة الهواء لألدوار

م

مالحظات

الحالة األولى/2ج1/
الحالة الثانية /2ج2/

-3أ 2-مقياس فتحة مدخل الهواء 1.5م.
-1عن���د زي���ادة فتحة مدخل اله���واء زادت
سرعة الهواء في الدورين األرضي واألول.
-2انخفض���ت س���رعة اله���واء ف���ي األدوار
الثاني والثالث والرابع.

الحالة الثانية /3أ2/

الحالة الثالثة /2ج3/

-2ج 3-شكل التصميم الداخلي للملقف
(عمل تكسيرات لجميع األدوار)
-1ال���دور األرضي حقق أعلى معدل س���رعة
هواء لهذه الحالة.
-2س���رعة الهواء جي���دة ف���ي األدوار األول
والثاني والرابع.
-3س���رعة الهواء بطيئة في ال���دور الثالث
0,90م/ث.

مالحظات
-3أ 1-مقي ��اس فتح ��ة مدخ ��ل اله ��واء
1.00م.
-1س���رعة اله���واء عالية ف���ي الدورين األول
والثالث.
-2س���رعة الهواء جيدة ف���ي األدوار األرضي
والثاني والرابع.

-3أ 3-مقي ��اس فتح ��ة مدخ ��ل اله ��واء
2.00م.
-1عن���د زي���ادة فتحة مدخل اله���واء زادت
سرعة الهواء في الدورين األرضي واألول.
-2انخفض���ت س���رعة اله���واء ف���ي األدوار
الثاني والثالث والرابع.

الحالة الثالثة /3أ3/

-2ج 2-شكل التصميم الداخلي للملقف
(توجد تكسيرات عند الدور الرابع)
-1س���رعة اله���واء عالية ف���ي الدورين األول
والثالث.
-2س���رعة الهواء جيدة ف���ي األدوار األرضي
والثاني والرابع.
-3بذل���ك نكون قد وصلنا إلى س���رعة هواء
مقبولة لجميع األدوار

م

شكل سرعة الهواء لألدوار

الحالة األولى/3أ1/

-2ج 1-ش ��كل التصميم الداخلي للملقف
(ال توجد تكسيرات)
-1س���رعة الهواء في األدوار األرضي والثاني
والثال���ث  1.5م/ث مم���ا يجعله���ا تقع في
منطقة الراحة الحرارية.
-2وصلت س���رعة الهواء إلى 1م/ث ولكنها
تحتاج إلى تعديالت حتى تزيد سرعته.

ويقارن بينها كما في الجدول (.)7
تكسيرات داخل الملقف
َ
7-3-7
دراسة سرعة الهواء في حاالت اختالف مقياس فتحة الشباك مدخل الهواء
في هذه المرحلة ُترصد س���رعة الهواء لجميع األدوار في الحاالت الثالث الختالف

جدول ( )8رصد سرعة الهواء في حالة اختالف
مقياس فتحة مدخل الهواء.

جدول ( )7رصد سرعة الهواء في حالة
التكسيرات داخل الملقف

3
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ويقارن بينها كما في الجدول (.)8
مقياس فتحة مدخل الهواء
َ
8-3-7
دراسة سرعة الهواء في حاالت اختالف مقياس فتحة الشباك مخرج الهواء
في هذه المرحلة ُترصد س���رعة الهواء لجميع األدوار في الحاالت الثالث الختالف
شكل سرعة الهواء لألدوار

م

مالحظات

الحالة األولى/3ب1/

-3ج 1-عالق ��ة فتح ��ة مدخ ��ل اله ��واء
بمخرجه
-1س���رعة اله���واء عالية ف���ي الدورين األول
والثالث.
-2س���رعة الهواء جيدة ف���ي األدوار األرضي
والثاني والرابع

الحالة الثانية /3ب2/
الحالة الثالثة /3ب3/

الحالة الثانية /3ج2/

-3ب 3-مقي ��اس فتح ��ة مخ ��رج اله ��واء
2.00م.
-1ارتفعت س���رعة الهواء لتص���ل في الدور
األرضي إلى  3.50م/ث أما في الدور األول
فوصلت إلى  3.20م/ث.
-2س���رعة اله���واء عالي���ة في باق���ي األدوار
وتراوح بين  1.5-2م/ث.
-3ارتفعت س���رعة الهواء ف���ي الدور الرابع
إلى  2.00م/ث

مالحظات

-3ج 2-عالق ��ة فتح ��ة مدخ ��ل اله ��واء
بمخرجه
-1م���ع زيادة ارتف���اع مخرج اله���واء حدث
تغيير لمس���ار اله���واء وقلت س���رعة الهواء
عن���د مس���توى الجل���وس ف���ي كل األدوار
وارتفعت عند مس���توى مسار الهواء المار
بين المدخل والمخرج.

الحالة الثالثة /3ج3/

-3ب 2-مقي ��اس فتح ��ة مخ ��رج اله ��واء
1.50م.
-1ارتفع���ت س���رعة اله���واء ف���ي الدوري���ن
األرضي واألول.
-2س���رعة الهواء جيدة في الدورين الثاني
والثالث.
-3سرعة الهواء سيئة في الدور الرابع.

م

شكل سرعة الهواء لألدوار

الحالة األولى/3ج1/

-3ب 1-مقي ��اس فتح ��ة مخ ��رج اله ��واء
1.00م.
-1س���رعة اله���واء عالية ف���ي الدورين األول
والثالث.
-2س���رعة الهواء جيدة ف���ي األدوار األرضي
والثاني والرابع.

قارن بينها كما في الجدول (.)9
مقياس فتحة مخرج الهواء ُ
وي َ
9-3-7
دراسة سرعة الهواء في حاالت عالقة مدخل الهواء بمخرجه
في هذه المرحلة ُترصد س���رعة اله���واء لجميع األدوار في الح���االت الثالث لعالقة

-3ج 3-عالق ��ة فتح ��ة مدخ ��ل اله ��واء
بمخرجه
-1م���ع زيادة ارتف���اع مخرج اله���واء حدث
تغيير لمس���ار اله���واء وقلت س���رعة الهواء
عن���د مس���توى الجل���وس ف���ي كل األدوار
وارتفعت عند مس���توى مسار الهواء المار
بين المدخل والمخرج.

جدول ( )10رصد سرعة الهواء في حاالت عالقة
مدخل الهواء بمخرجه

جدول ( )9رصد سرعة الهواء في حالة اختالف
مقياس فتحة مخرج الهواء

3
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قارن بينها كما في الجدول (.)10
مدخل الهواء بمخرجه ُ
وي َ
النتائج
.8
توصل البحث إلى أهمية إدراك المعماري لتراثنا دون التراخي في البحث عن كل
ما هو جديد في عالم العمارة المتعدد االتجاهات مثل اس���تخدام الحاس���ب اآللي
ال���ذي يمكن من طريقه إثبات صالحية مفردات العمارة التراثية أو فش���لها .كذلك
توصل البحث إلى العديد من النتائج التي يمكن تقسيمها إلى:
8-1
نتائج الجزء التطبيقي
أوضحت الدراسة التطبيقية أنه يمكن توظيف الملقف في العمارة المعاصرة حتى
يمدن���ا بتهوية طبيعي���ة ودون تدخل حلول ميكانيكية ،وأن���ه توجد عدة متغيرات
تؤثر في س���رعة الهواء وحركته ومعدل سريانه منها ما هو خاص بالملقف ومنها ما
هو متعلق بالغرف نفسها ،وكانت النتائج كالتالي:
أ — حسب المتغيرات المتعلقة بالملقف
ارتفاع فتحة الملقف العلوية عن سقف المبنى :كلما زاد ارتفاع الملقف قلتسرعة الهواء داخل األدوار خاصة الدورين الثالت والرابع.
شكل فتحة الملقف :الشكل التراثي للملقف أكثر األشكال جذباً للهواء وأفضلهانتائج.
مقي���اس فتحة الملقف :كلما زادت الفتحة زادت س���رعة اله���واء داخل األدوارعدا الدور الرابع.
ع���رض الملق���ف :كلما قل أو زاد عرض فتحة الملق���ف عن حد معين تغير توزيعالهواء في األدوار إلى األس���وأ ،إذ توجد قيمة معينة عندها تتحس���ن س���رعة الهواء
وهي عالقة قيم كثيرة مع بعضها تتحدد بتجربتها للوصول ألفضل القيم.
ش���كل القطاع الرأسي أس���فل الملقف :يؤثر منسوب أرضية الملقف في األدوارالقريبة منه أكثر من تأثيره في األدوار البعيدة مثل الدورين الثاني والثالث.
عم���ل تكس���يرات داخل الملقف :أي تغيير يحدث داخ���ل حوائط الملقف يغيرفي توزيع الهواء وس���رعته داخل األدوار ،ويمكن من طريق هذه التعديالت توجيه
الهواء إلى األدوار حسب الحاجة.
ب — حسب المتغيرات المتعلقة بالغرف
مق���اس فتح���ة مدخ���ل الهواء :كلم���ا زادت فتحة مدخ���ل اله���واء زاد الهواء فياألدوار األرضي واألول والثاني وقلت سرعة الهواء في الدورين الثالث والرابع.
مق���اس فتح���ة مخ���رج اله���واء :عندما زادت فتح���ة مخرج الهواء ع���ن المدخلوجدنا أن سرعة الهواء زادت داخل جميع األدوار.
عالق���ة مدخ���ل اله���واء ومخرجه ف���ي القطاع الرأس���ي :توجد عالق���ة قوية بينمدخل الهواء ومخرجه وهي توجيه سرعة الهواء في الفراغ.
وبناء عليه فإن النتائج الس���ابقة من المس���ائل أغلبه���ا منطقية مما يدل على صحة
ً
نتائج هذه البرامج وإمكان االعتماد عليها.
8-2
نتائج الجزء النظري
البيئي���ة ذات الكفاءة في حل مش���كالت
ثري���ة بالحلول
العم���ارة التراثي���ة عمارة ّّ
عديدة تتكيف مع العوامل البيئية المادية.
يمك���ن تحويل الدراس���ات الوصفية للمف���ردات المعمارية التراثية إلى حس���اباتودراسات رقمية قابلة للتطبيق في المباني السكنية لتحسين البيئة.
3
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االستفادة من التكنولوجيا وخاصة في مجال الحاسب اآللي يجنبنا مشكلة إهدارالمال والوقت والجهد قبل التنفيذ مثل عمل دراس���ات رقمية على الحاسب اآللي
الختبار صحة فكرة معينة قبل تنفيذها وبتحليل النتائج من هذه الدراسات نعرف
صحتها من خطئها.
توج���د برامج عديدة تختص بدراس���ة اتجاهات عديدة ف���ي التصميم البيئي وهيبذلك تحل العديد من المشاكل.
تطورت دراس���ة حرك���ة الموائع من مجرد نظريات وأفكار إل���ى برامج عملية يمكنّ
تطبيق حركة الموائع فيها والحصول على نتائج فعلية.
يستخدم حساب ديناميكا الموائع على مدى واسع فيتم تطبيقه بداية من تخطيطالموق���ع وحت���ى التهوية داخل المباني وقد وصل تطوره إلى إمكان اس���تخدامه في
الملوثات والسيطرة عليها.
تشتيت
ّ
فه���م حركة الموائ���ع (الهواء) يقوي خبرة المعماري النظري���ة التي تؤثر بالتالي فيخبرته العلمية وقراراته التصميمية.
تس���تخدم برام���ج حس���اب دينامي���كا الموائع  CFDف���ي تصميم المبان���ي البيئيةوأثبتت نجاحها بيئياً بل وحصلت على شهادة .LEED
يمك���ن االعتماد على حس���اب ديناميكا الموائع في عملي���ة تطوير البحث العلميلحركة الهواء في المباني.
توجد أسباب عديدة تؤكد أهمية حساب ديناميكا الموائع منها: -1يتنب���أ باألداء وصحته وربما مش���كالته حتى يتم حله���ا واختبارها مرة أخرى قبل
التنفيذ.
 -2يوفر الوقت والجهد والتكلفة أكثر من التجارب المعملية.
 -3يتط���ور حس���اب ديناميكا الموائ���ع تطوراً س���ريعاً مما يجعله وس���يلة مثالية في
تصميم األنظمة وتحليلها.
عل���ى الرغ���م من أهمية حس���اب ديناميكا الموائع إال أن له ح���دوداً يمكن إيجازهافيما يلي:
 -1تعتمد مدى دقة الحل على مدى صغر ش���بكة المس���ألة ومس���توى التفريد في
المعادالت الحاكمة.
 -2في المسائل المعقدة قد تصل مدة حل المسألة إلى ساعة وربما أيام وحتى بعد
الحل قد يوجد خطأ في توصيف المسألة مما يضطرنا إلى إعادة الحل ،ويعني هذا
أننا أحياناً ال نستطيع تعيين المشكلة في المسالة إال بعد حلها.
تط���ور حس���اب دينامي���كا الموائ���ع مرتبط كلي���اً بتطور الحاس���ب اآلل���ي وتطور
ّ -3
يتطور.
الرياضيات الحسابية ،وعلى ذلك فهو معتمد على أشياء أخرى حتى ّ
الخالصة
.9
أثبت���ت الدراس���ة التطبيق���ة صالحية الملق���ف لعمل تهوي���ة طبيعية ف���ي المباني
المتعددة األدوار ،وكانت محاولة استخدام المالقف التراثية في العمارة المعاصرة
فكرة صعبة ومستبعدة خاصة في المباني المتعددة األدوار ،ولكن مع ظهور برامج
�ل�ا للتجربة وتحلي���ل النتائج قبل
حس���اب الموائع أصبح األمر أس���هل بكثي���ر ،وقاب ً
التنفي���ذ .فبالتالي لم تعد فكرة توظيف المف���ردات المعمارية التراثية في العمارة
المعاصرة مغامرة.
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التوصيات
.10
توصل البحث إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
-1التوسع في استخدام برامج حساب ديناميكا الموائع عموما في العمارة وخصوصا
على المالقف للوصول إلى عمارة بيئية مستدامة.
-2استخدام المفردات المعمارية التراثية في العمارة الحديثة بطريقة تحقق قيماً
بصرية وجمالية تساعد في الوصول إلى تحقيق الشخصية المصرية والعربية وأيضاً
توفر الراحة الحرارية بطرق طبيعية دون اإلضرار بالبيئة.
-3تطبيق حس���اب ديناميكا الموائع على باقي المف���ردات المعمارية التراثية التي
يمكن أن تحل مشكالت معمارية معاصرة.
-4ح���ث المعم���اري على أن يكون على اطّالع دائم ومس���تمر عل���ى أحدث تطورات
البحث ف���ي مجال التصميم البيئي وخاصة برامج الحاس���ب اآللي المتخصصة في
هذا المجال.
-5البح���ث يق���دم منهجية لحل مش���كلة التهوية ف���ي المباني المتع���ددة الطوابق
باستخدام مفردات معمارية تراثية وهي طرق غير مكلفة أيضا.
-6يوصى البحث بعمل دراسات مستقبلية بالتطبيق على أفكار متعددة من خيال
المعمارين.
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مواد البناء التراثية في املنطقة
الشرقية (منوذجا)
م .جالل خالد الهارون
باحث  -السعودية

الملخص

في السنوات القليلة الماضية تحول موضوع االهتمام بالتراث العمراني في
دول مجلس التعاون الخليجي من اهتمام فردي عشوائي إلى اهتمام مؤسسي
منظم ،وفي ظل هذا التحول النوعي أصبح لزاما على مؤسسات التراث العمراني
الرسمية وشبه الرسمية دراسة طرق وأساليب البناء التقليدية بشكل علمي
ومنهجي مفصل بكل أبعاده الفنية والعلمية مع الحرص على تدريب الكوادر
الهندسية والفنية العاملة لديها تدريبا كافيا يمكنهم من اتخاذ القرارات
الهندسية الصحيحة أثناء ممارسة أعمال الترميم والصيانة والتجديد لمباني
التراث وتأدية األعمال األخرى اإلضافية المطلوبة والتي منها تثقيف المواطنين
وتدريبهم وتقديم االستشارة لهم ،ويقع العبء األكبر هنا على مؤسسات التراث
العمراني في المملكة العربية السعودية نظرا التساع الرقعة الجغرافية والتنوع
الكبير في طرق وأساليب البناء فيها.
وفي هذه الدراسة سنركز على مادتي (الجص) و(النورة) المستخدمتان بشكل
رئيسي في مباني التراث العمراني في المنطقة الشرقية "كنموذج" لتوضيح
أهمية دراسة البعد التاريخي والعلمي لمختلف مواد البناء التراثية األخرى
في المملكة العربية السعودية ،وسوف نتطرق أيضا في هذا البحث إلى طرق
استخراج وتصنيع واستخدام هذه المواد وآلية تفاعل اإلنسان بمحيطه الطبيعي
وكيف استطاع استغالل وتطوير المواد األولية المتاحة.
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 -1مقدمة البحث

البعد الحضاري لمادة الطين
.1
البناء باستخدام الجص والنورة ما هو إال نوع من أنواع البناء بالطين ،وفي
اعتقادي بأن معرفة سكان (العالم القديم) جزيرة العرب والعراق والشام ومصر
بمادة الطين وطرق تحضيره واستخداماته المختلفة قديم جدا قدم وجود
الحضارة البشرية ذاتها حيث أثبتت الحفريات األثرية المختلفة التي تعود إلى
الفترة الممتدة حتى األلف الثالث قبل الميالد 1بأن سكان سواحل شرق الجزيرة
العربية استخدموا مادة "الطين" بشكل واسع في تشيد المساكن والمعابد وأسوار
المدن وصنعوا من الطين مختلف األدوات البسيطة اليومية المستخدمة لحفظ
وتناول الغذاء ولم يقتصر استخدام الطين خالل تلك الفترة على هذا الحد بل
تجاوزه إلى درجة أنهم استخدموا األلواح والرقم الطينية كبديل للورق الحديث
فقد صنع اإلنسان األول من الطين ألواح كبيرة ورقم صغيرة يكتب ويرسم عليها
أفكاره ومعتقداته ،وهذا الوصف نجده مثبت في الكثير من سور وآيات "القرآن
العظيم" قال تعالى مخاطبا موسى عليه السالم(َ :و َك َت ْب َنا ل َُه ِفي الأْ َل َْو ِاح ِمن ك ُِّل
َش ْي ٍء َّم ْو ِعظَةً َو َت ْف ِصيلاً لِّك ُِّل َش ْي ٍء َف ُخذْ َها ِب ُق َّو ٍة َوأْ ُم ْر ق َْو َم َك َيأْ ُخذُ وا ِبأَ ْح َس ِن َها ۚ
َسأُرِيك ُْم َد َار الْ َف ِ
ين) ،2كما واثبتت لنا المكتشفات األثرية القديمة بأن اإلنسان
اس ِق َ
ومنذ فجر الحضارة ابتكر طرق وأساليب متعددة لتحسين الخصائص الفيزيائية
والكيميائية للمنتجات الطينية عن طريق اإلضافة والخلط والحرق .وتفيد بعض
المصادر التاريخية بأن مادة "الجص" الطينية استعملت بغرض البناء في منطقة
شرق الجزيرة العربية منذ خمسة آالف سنة على أقل تقدير حيث عثر على
العديد من القبور التلية المبطنة بهذه المادة.3

في السنوات القليلة الماضية تحول موضوع االهتمام
بالتراث العمراني في دول مجلس التعاون الخليجي من
اهتمام فردي عشوائي إلى اهتمام مؤسسي منظم ،وفي
ظل هذا التحول النوعي أصبح لزاما على مؤسسات التراث
العمراني الرسمية وشبه الرسمية دراسة طرق وأساليب
البناء التقليدية بشكل علمي ومنهجي مفصل بكل
أبعاده الفنية والعلمية مع الحرص على تدريب الكوادر
الهندسية والفنية العاملة لديها تدريبا كافيا يمكنهم من
اتخاذ القرارات الهندسية الصحيحة أثناء ممارسة أعمال
الترميم والصيانة والتجديد لمباني التراث وتأدية األعمال
األخرى اإلضافية المطلوبة والتي منها تثقيف المواطنين
وتدريبهم وتقديم االستشارة لهم ،ويقع العبء األكبر
هنا على مؤسسات التراث العمراني في المملكة العربية
السعودية نظرا التساع الرقعة الجغرافية والتنوع الكبير
في طرق وأساليب البناء فيها.

	في هذه الدراسة سنركز على مادتي (الجص) و(النورة)
المستخدمتان بشكل رئيسي في مباني التراث العمراني في
المنطقة الشرقية "كنموذج" لتوضيح أهمية دراسة البعد
التاريخي والعلمي لمختلف مواد البناء التراثية األخرى في
المملكة العربية السعودية ،وسوف نتطرق أيضا في هذا البحث
إلى طرق استخراج وتصنيع واستخدام هذه المواد وآلية تفاعل
اإلنسان بمحيطه الطبيعي وكيف استطاع استغالل وتطوير
المواد األولية المتاحة.

 —1المواقع األثرية في مملكة البحرين المشاكل
والتحديات مقترحات الترميم والصيانة ،سلمان أحمد
المحاري ،كتاب البحرين الثقافية ،المؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،بيروت ،الطبعة األولى  ،2009الصفحة 67

الجص في اللغة
.2
ِ
ص"
"الج
العرب
لسان
وفي
"يص"،
الدارجة
الخليجية
اللهجة
في
وتنطق
الجص
ُّ
ص وليس ِ
الذي ُيطْلى به وهو معرب قال ابن دريد هو ِ
ص
ص ولم ُي َقل َ
الج ُّ
الج ّ
الج ُّ
بعربي وهو من كالم العجم ،واالسم العلمي لمادة "الجص" هو (الجبس) ويعتقد
بأن اإلغريق هم أول من أطلق اسم الجبس على هذه المادة ( )Gypsumوفي اللغة
اإلغريقية تتكون هذه الكلمة من مقطعين ( )Geوتعني األرض و( )epsumوتعني
صنع الشيء عن طريق خلطه أو طبخه ،4ونظرا الستخدام اإلغريق للكلمة ( )Geهنا
بمعنى األرض لذا فإن هناك احتمال كبير أن يكون أصل كلمة (جص) أصيل في
لسان العرب ولم يصل اليهم عن طريق اإلغريق ولكن وصلهم عن طريق انتمائهم
العرقي للشعوب السامية السابقة لهم سكان بالد ما بين النهريين وجزيرة العرب
اآلراميين والكنعانيين والفينيقيين المؤسسين للحضارات السابقة لحضارة
اإلغريق حيث أن كلمة ( )Geفي لغة تلك الشعوب السامية القديمة هي إلهة أنثى
وهي تحديدا األرض وقد شكلت مع (آن) وهو إله ذكر فكرة ابتداء نشأة الحياة
على األرض.5

 —2سورة األعراف ،اآلية 145
 —3البحرين دليل مصور لتراثها ،تأليف أنجال كالرك،
ترجمة د .محمد الخزاعي ،إصدار جمعية تاريخ وآثار
البحرين 1985م ،الصفحة 48
 —4الزخرفة الجبسية في الخليج ،تأليف محمد علي
عبدالله ،مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربي ،الطبعة
األولى 1985م ،الصفحة 137
 —5قصة الخلق أو منابع ِسفر التكوين ،تأليف سيد
القمني ،إصدارات دار كنعان للدراسات والنشر ،نيقوسيا –
قبرص ،الطبعة األولى 1994م ،الصفحة 26
3
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وجود الجص في الطبيعة
الجص (الجبس) نوع من أنواع الحجر الجيري المنتشر بشكل كبير في منطقة
شرق الجزيرة العربية وهو يتكون من كبريتات الكلسيوم المائية وصيغته
الكيميائية ( ،)CaSO4.2H2Oويوجد الجص عادة في حالته الطبيعية تحت
سطح األرض مباشرة على هيئة صلصال أو حجر جيري نتيجة لعملية تبخر الماء
المالح ،6وهو موجود بكثرة في جزيرة الحد قرب ميناء العجير 7وفي جزيرة تاروت
9
قرب القطيف 8وفي أراضي شبة جزيرة قطر في الوكير والخور وسميسمة وفويرط
وفي جزر حوار 10وفي جزيرة البحرين يوجد في منطقة الصخير واللوزي ومدينة
حمد ومنطقة عوالي ،11ونظرا لالنتشار الواسع لمادة الجص في سواحل شرق
الجزيرة العربية فقد كان من السهل العثور عليه عادة ضمن حدود المدن والقرى
التراثية ،وهذا االنتشار جعل من الجص مادة أساسية وضرورية في عملية البناء.

وعندما يتحول الخشب إلى رماد من جراء احتراقه ،تتساقط صخور الجبس
الهشة ،ثم يقوم عدد من الرجال بضرب الحجارة الهشة بمدارس من خشب
لسحقها.
وبعد ذلك تجمع وتفرز الحجارة المسحوقة في أوانٍ خاصة الستخراج األجسام
الصلبة منها وفي النهاية ينتج لنا مسحوق ناعم جاهز لالستعمال عندما يخلط
هذا المسحوق بالماء يصبح الخليط كاإلسمنت يستخدم في أعمال البناء
وخصوصا لمسح الجدران وتكسية األسقف.15

مميزات واستخدامات مادة الجص

صورة رقم (" :)2قلعة القطيف" طريقة طحن حجر الجص

14

الطريقة التقليدية لصناعة الجص

في البداية تجمع عروق وبلورات الجص (الجبس) من تحت سطح األرض وتقطع
على شكل صفائح كبيرة ومن ثم تنقل على ظهور الحمير إلى مواقع البناء وهناك
تكسر الحجارة قطعاً ال يزيد حجمها عن ثالث بوصات حتى يأخذ الجبس نصيبا
جيدا من الحرارة ،وبعد ذلك تفرش حجارة الجبس على هيئة أكوام وتحاط بكمية
جيدة من خشب جذوع النخيل كما في الصورة رقم ( )1وبعد ذلك تشعال النار،
وجاء في أحد المصادر أن أكوام حجارة الجص ترص على شكل طبقات تفصل
بينها طبقة من الخشب وصوال إلى قمة الهرم وبعد ذلك تشعل النار في الخشب،
ويولد احتراق الخشب حرارة تصل إلى الدرجة المطلوبة لطرد الماء من الجبس
وعادة ما تستغرق عملية الحرق يوما كامال.
ويشترط أثناء عملية حرق "الجص" أن ال تقل درجة الحرارة عن  100درجة مئوية
وإال ترتفع درجة الحرارة عن  190درجة مئوية وذلك بهدف التخلص من ثالثة
أرباع الماء ( )H2Oالموجودة في الجبس أصال ،وإذا ما تجاوزت الحرارة هذا
الرقم ،فإن الجبس يفقد كل الماء الموجود فيه ،فيتحول إلى مادة جديدة
( )CaSO4وفي هذه الحالة ،فإن إعادة الماء إلى الجبس تصبح شبه مستحيلة
ويسمى الجبس في هذه الحالة جبسا محروقا أو ميتا.12

 —6الزخرفة الجبسية في الخليج ،تأليف محمد علي
عبدالله ،مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربي ،الطبعة
األولى 1985م ،الصفحة 19
—7صحيفة اليوم السعودية ،العدد  ،11381يوم الخميس
الموافق 26 ،جمادى اآلخرة 1425هـ ،الصفحة 3
 —8مقابلة مع جاسم ماجد البنعلي من أهالي دارين شاهد
عملية استخراج وتصنيع الجص في جزيرة دارين
 —9الزخرفة الجبسية في الخليج ،تأليف محمد علي
عبدالله ،مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربي ،الطبعة
األولى 1985م ،الصفحة 137

صورة رقم ( :)1أكوام من حجر الجص أمام "قلعة القطيف" معدة لإلحراق

13
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Saudi Arabia by the first photographers, —13
William Facy with Gillian Grant
Saudi Arabia by the first photographers, —14
William Facy with Gillian Grant
 —15جزر البحرين دليل مصور لتراثها ،تأليف أنجال كالرك،
ترجمة د .محمد الخزاعي ،إصدار جمعية تاريخ وآثار
البحرين 1985م ،الصفحة 48

 —10جزر البحرين دليل مصور لتراثها ،تأليف أنجال كالرك،
ترجمة د .محمد الخزاعي ،إصدار جمعية تاريخ وآثار
البحرين 1985م ،الصفحة 48

 —16معجم المصطلحات البحرية في الكويت ،أحمد
بشر الرومي ،مركز البحوث والدراسات الكويتية ،الكويت
1996م ،الصفحة 104

 —11المواقع األثرية في مملكة البحرين ،سلمان أحمد
المحاري ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت،
الطبعة األولى 2009م ،الصفحة 94

 —17دليل أعمال ترميم المباني الطينية والحجرية ،إصدار
الهيئة العامة للسياحة واآلثار ،المملكة العربية السعودية،
الطبعة األولى 2009م ،الصفحة 20

 —12الزخرفة الجبسية في الخليج ،تأليف محمد علي
عبدالله ،مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربي ،الطبعة
األولى 1985م ،الصفحة 137

 —18جزر البحرين دليل مصور لتراثها ،تأليف أنجال كالرك،
ترجمة د .محمد الخزاعي ،إصدار جمعية تاريخ وآثار
البحرين 1985م ،الصفحة 262

استخدمت مادة الجص المحلي قديما كمونة للربط بين الحجارة المستخدمة
في بناء الجدران وكمادة لياسة (بالستر) لتكسيه جدران وأسقف المساكن
والمساجد والقالع والقصور واألبراج من الداخل والخارج وهذا أكسبها مزيد من
القوة وجعل أسطحها النهائية أكثر استواء ونعومة ،ويستخدم الجص أيضا في
عمل األلواح التي تنقش عليها الزخارف التي كانت تزين الكثير من مباني التراث
العمراني في المنطقة الشرقية كما وأن مادة الجص تتميز بقوة التماسك ومقاومة
الحريق وسهولة التشكيل وجمال المنظر وعدم التفسخ بمالمسة الماء لذا فإن
استخدام الجص "الجبس" لتغطية الطين الطبيعي أمر هام جدا وذلك لكي يقف
كطبقة عازلة بينه وبين المطر ومن أهم خصائص الجص أيضا مقدرته الكبيرة على
امتصاص وتخزين الماء والرطوبة من الهواء وهذا يساعد كثيرا في عملية تبريد
وتلطيف هواء الغرف في المساكن التقليدية ،ويتراوح العمر االفتراضي للمباني
الجصية في الظروف االعتيادية من قرن إلى قرن ونصف ،والجدير بالذكر أن هناك
مادة تراثية أخرى كانت تصنع وتستخدم بهدف تحسين خصائص مادة الجص
وهذه المادة تسمى النورة.
مادة النورة
.3
وهي مادة تصنع من حجر الكلس وكانت في الماضي تستخدم كطالء تدهن به
الجدران الجصية وهياكل السفن الشراعية خاصة األجزاء التي يغمرها ماء البحر
ويعرف النورة عند البحارة باسم "الهج" وتنطق بالجيم الفارسية ،16وتستخدم
النورة أحيانا في بعض سواحل شرق الجزيرة العربية كمونة للربط بين حجارة
البناء ولكن يبقى االستخدام الشائع لهذه المادة كطالء أو مادة تضاف بنسب
معينة إلى الجص بهدف تحسين خصائصه الفيزيائية والكيميائية بحيث ترفع من
مقاومة الجص للماء وتمنع حدوث التشققات الشعرية فيه ،كما وأن مادة النورة
تساعد على إضفاء اللون األبيض الناصع على جدران الغرف وإيجاد أسطح أكثر
نعومة ،والجدير بالذكر هنا أن اإلسمنت األبيض الحديث هو البديل الحالي لمادة
النورة التراثية وهو مادة مطورة عنه مضاف إليه مجموعة من األكاسيد مثل
أكسيد األلمنيوم بهدف زيادة سرعة التصلب.17

صناعة النورة

ال تختلف طريقة صناعة النورة عن صناعة الجص التي سبق شرحها ولكن
االختالف الوحيد هو في نوع الحجارة المستخدمة ودرجة حرارة الحرق واإلطفاء
بالماء حيث أن النورة تصنع من صخور كلسية تقطع من أماكن مختلفة لم
تسعفني المصادر إلى تحديد مواقعها ،ولكن الحجارة توضع بعد تقطيعها في
األفران وتحرق لمدة ثمان ساعات ،وبعد أن تخمد السنة اللهب وتنطفئ النار
يصب ماء على الكتل المحترقة التي تبدأ بالتشقق لمالمستها للماء وتتفتت
وبعد ذلك تؤخذ القطع الصغيرة وتضرب بواسطة مدارس خشبية إلى أن يتكون
مسحوق ناعم ثم ينخل ويصبح جاهزا لالستخدام 18ونحصل على النورة وفق
المعادلة التالية :جير حي  +ثاني أكسيد الكربون dge. =)900-700( CoCO3
 CaO+CO2وبعد إضافة الماء إلى الجير بطرق الرش يتحول أكسيد الكالسيوم
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.1حيود األشعة السينية ( :)X-Ray Diffraction Analysisوهو أسلوب غير
متلف لمادة البناء ويمكن من خالله التعرف على مكونات المواد المتبلورة في
صورة مركبات.

إلى هيدروكسيد الكالسيوم وفي منطقة عالي بمملكة البحرين استخدمت مباني
القبور التلية كأفران للحصول على درجة الحرارة المطلوبة لصناعة النورة وتذكر
الباحثة اإلنجليزية "أنجال كالرك" أن مادة النورة كانت تصنع في منطقة عالي
في البحرين ثم تصدر بعد ذلك إلى مدينتي الدمام والخبر في المملكة العربية
السعودية لكي تستخدم في عمليات البناء.19

.2التحليل الكيميائي ( :)Chemical Analysisوهو أسلوب يستخدم لتحديد
بعض أكاسيد العناصر الرئيسية لمعرفة مكونات كل من المونة وطبقات التكسية
وأحجار البناء ،وكذلك تحديد الشوائب التي توجد بنسب شحيحة مما يجعل من
الصعب تحديدها بالطرق األخرى.

الفحوصات والتحاليل
من الضروري جدا االستعانة باألساليب العلمية الحديثة أيضا لفحص وتحليل مواد
البناء المكونة ألي مبنى تراثي عمراني قبل إجراء أي عملية ترميم أو صيانة أو
إعادة بناء لما لذلك من أهمية كبرى في التعرف على المكونات األساسية لمواد
البناء وتحديد نسب ومكونات الخلط سواء كانت تلك المواد حجارة أو مونة أو
طبقات تكسية ووفقا لبعض المصادر 21التي أتيح لي االطالع عليها فإن عملية
الفحص تتم عادة بأخذ عدد من العينات العشوائية من مختلف مواد البناء
المستخدمة في الموقع التراثية و تدرس بإجراء االختبارات التالية:

.3الدراسة البتروجرافية ( :)Petrographic Studiesو ُتجرى عن طريق فحص
قطاعات رقيقة لعينات ممثلة لكل من المونة وطبقات التكسية وكذلك أحجار
البناء المستخدمة في المواقع قيد الدراسة باستخدام الميكروسكوب المستقطب.
تجارب سابقة آللية البناء بالجص والنورة
في مشروع إعادة بناء بيت الشيخ سعيد آل مكتوم استخدمت المواد التالية:
23

.1الحجارة البحرية لعمل المداميك.
.2اإلسمنت األبيض لصف الحجارة.
.3الجص "الجبس" المخلوط لطبقة البالستر الخشن األساسية للجدران الخارجية
والناعم لطبقة البالستر النهائية في داخل الغرف.
وقد اجريت تجارب عديدة على نوع البالستر الخارجي "الجص" حتى تم التوصل إلى
خليط قريب جدا في الشكل واللون القديم ،والحصول على الشكل القديم وذلك بدون
استخدام أي آلة واالقتصار على العمل اليدوي فقط في عملية البالستر و ُض ِبط اللون
القديم بإحضار نوع من الرمل أحمر اللون من إمارة رأس الخيمة .أما بالنسبة للبالستر
الداخلي فلم يكن هناك مشكلة إذ استخدمت مادة ( )CON MIXوهي عبارة عن
مخاليط جاهزة من الجص والرمل واإلسمنت األبيض تص َّنع في إمارة الشارقة.
أهم النتائج والتوصيات
.1اتضح لنا من خالل هذه الدراسة أن مادة الجص والنورة هي مواد البناء األساسية
المستخدمة قديما كمونة وتكسية للجدران واألسقف المستخدمة في مباني التراث
العمراني في المنطقة الشرقية قديما.

الصورة رقم ( :)3احد افران النورة في منطقة عالي بمملكة البحرين

20

.2اتضح لنا من خالل هذه الدراسة أن المواد البديلة لمواد البناء التراثية في المنطقة
الشرقية هي مادة الجبس واإلسمنت األبيض.

.3اتضح لنا من خالل الدراسة الطريقة التقليدية لعملية صناعة مواد البناء التراثية في
المنطقة الشرقية.

.4اتضح لنا من خالل هذه الدراسة بأن مهندسي ومقاولي التراث العمراني في مختلف
القطاعات الحكومية واألهلية بحاجة ماسة إلى دورات تدريبية تخصصية بهدف
التعرف على مواد البناء التراثية وطرق فحصها في المنطقة الشرقية وباقي مدن
المملكة العربية السعودية.

 —19جزر البحرين دليل مصور لتراثها ،تأليف أنجال كالرك،
ترجمة د .محمد الخزاعي ،إصدار جمعية تاريخ وآثار
البحرين 1985م ،الصفحة 167
 —20جزر البحرين دليل مصور لتراثها ،تأليف أنجال كالرك،
ترجمة د .محمد الخزاعي ،إصدار جمعية تاريخ وآثار
البحرين 1985م ،الصفحة 167

صورة رقم ( :)4استخدام الميكروسكوب اإللكتروني الماسح يوضح عينة مالط
3

 —21المواقع األثرية في مملكة البحرين المشاكل
والتحديات مقترحات الترميم والصيانة ،سلمان أحمد
المحاري ،كتاب البحرين الثقافية ،المؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،بيروت ،الطبعة األولى  ،2009الصفحة
370
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 —22المواقع األثرية في مملكة البحرين المشاكل
والتحديات مقترحات الترميم والصيانة ،سلمان أحمد
المحاري ،كتاب البحرين الثقافية ،المؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،بيروت ،الطبعة األولى  ،2009الصفحة
380
 —23تانات العمارة التقليدية في قطر ،تأليف محمد
جاسم الخليفي ،إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون
والتراث ،الدوحة الطبعة الثالثة 2003م ،الصفحة 205

.5توصي هذه الدراسة كلية العمارة والتخطيط وكلية الهندسة بجامعة الدمام وجامعة
الملك فهد للبترول والمعادن بأهمية التوسع في دراسة مادة الجبس ومادة الكلس
وبحث جدوى البناء بهذه المواد وفرص التطوير الممكنة.

.6توصي هذه الدراسة بأهمية حصر كافة المواقع التي يوجد بها حجر الجير وحجر
الكلس في المملكة العربية السعودية.

.7وفقا للروايات الشفهية فإن الجص له أكثر من نوع (عادي وصاروي وخكري) ولكن
في هذه الدراسة لم نتمكن من التعرف على الفوارق بين كل هذه األنواع لذا نوصي
بدراستها.
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الملخص
تعان���ي الم���دن التاريخية في العالم من مش���اكل عديدة ومتنوعة ولعل
أبرزه���ا يبدو جليا ف���ي بنيتها العمرانية الوظيفي���ة األصلية ،فلقد تحولت
من مكان أساسي للسكن باإلضافة إلى المتطلبات الخدمية لبضعة آالف
من السكان إلى مركز أو جزء من المركز الرئيسي لمدينة كبيرة يزيد عدد
س���كانها عن المليون ،ولقد بدأت البنية المعمارية للمدينة القديمة في
التغير وتس���ارع مع���دل التغيير ف���ي النصف الثاني من الق���رن الماضي،
ولق���د تعرضت المناطق القديم���ة لتغييرات بلغت حد التش���ويه لتاريخ
وت���راث تلك المناطق حيث تم تجاهلها لفترات كبيرة من القرن الماضي،
وق���د توالت العديد من المبادئ للحف���اظ على المناطق التاريخية ،بداية
م���ن أف���كار ج���ون راس���كن(  ،)1900John Ruskin-1819وفيوليه لو دوق
(  ،)Viollet le-Duc 1879-1814لرص���د مب���ادئ التعام���ل م���ع المبان���ي
والمناط���ق التاريخية ،ثم تلى ذلك ص���دور العديد من المواثيق بداية من
ميثاق أثينا  1931وإلى اآلن ،ونالحظ أن هذه التوجهات والمواثيق نصت
على انتهاج التدخل األدنى كمبدأ أساس���ي س���واء في الحفاظ أو الترميم،
والبحث يعنى بتبنى هذا األس���لوب في التعامل مع المناطق التاريخية،
للحف���اظ على الطاب���ع المعماري التراثي المحلي ف���ي المناطق التاريخية،
ورصد محاوالت اس���تدعاء التراث ،من خالل التركيز على عينة الدراسة
ومحاولة تطبيق ما تم تحليله بالبحث على بؤر الدراسة.
ينتهى البحث بالخ���روج بتقييمات ومقترحات والتي يمكن تطبيقها في
الحفاظ على الصورة البصرية للمناطق التاريخية ،مع التأكيد على أهمية
تطبيق مبدأ التدخل األدنى باعتباره أهم األساليب التي تناسب المناطق
التاريخي���ة ف���ي مجتمعاتنا العربية والتي من ش���أنها إب���راز مواقع التراث
349العمراني وتفعيل دور التراث العمراني في الحفاظ على الهوية الوطنية.
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العوامل البيئية

عوامل تدهور المناطق ذات القيمة

الوضع الراهن للمناطق التاريخية
.1
تعتبر المناطق التاريخية التس���جيل الم���ادي والمعنوي الذي يحمل تاريخ ومالمح
وأس���لوب حياة الش���عوب ف���ي فترة زمنية م���ا ،وغالبا ما تتميز بمالم���ح عمرانية أو
ثقافي���ة أو اجتماعية متفردة ،وهي على المس���توى العمراني تحتوي على مجموعة
من المباني التي تعبر عن التواصل من خالل المالمح العمرانية المتجانسة ووحدة
المف���ردات واللغ���ة المعمارية ،باإلضافة إلى الفراغات العمرانية وش���بكة النس���يج
الممي���ز والبيئة العمراني���ة بقاطنيها وثقافتهم ونش���اطهم االقتصادي واالجتماعي،
فالمنطق���ة التاريخي���ة يمكن تعريفها بأنه���ا الموضع الذي يعبر ع���ن ذاكرة المكان
والثقاف���ة المس���تمرة فيه م���ن عناصر البيئ���ة المعماري���ة والعمراني���ة والتي يجب
الحف���اظ عليه���ا( ،)1960-Lynchوتكمن أهمي���ة تلك المناطق فيم���ا تحويه من قيم
كامنة فيها س���واء كانت قيمة إجتماعية ثقافية ،إقتصادية أو دينية ،وقد أش���ارت
جميع المواثيق العالمية ألهمية الحفاظ على المناطق التاريخية ،وبالرغم من ذلك
تعان���ي تلك المناطق العديد من المش���اكل واإلهمال ولعل من أبرز هذه المش���اكل
تحديد تلك المناطق ،وظهر ذلك جليا مع بداية العصر الحديث والتقدم الصناعي
والتكنولوج���ي ال���ذي ش���هده العالم في القرنين التاس���ع عش���ر والعش���رين وتعرض
المناطق القديمة لتغييرات بلغت حد التش���ويه لتاريخ وتراث تلك المناطق نتيجة
لمجموع���ة م���ن العوام���ل أدت إلى اندث���ار وفناء البع���ض منها ويوضح (ش���كل)1-
المش���اكل التي تعاني منها المناط���ق التاريخية (تنمية القاهرة2000 ،م) ،وفيما يلي
سيتم التعرف على مشاكل هذه المناطق ،وبخاصة في إطار القاهرة ،منطقة الدرب
األحمر.

المملوكي عام 1250م إلى بداية العصر العثماني عام 1617م حين أصبحت المدينة
ومصر بمجملها تابعة للسلطنة العثمانية ،وكُثفت حركة النمو مع تولي محمد علي
والية مصر عام 1805م ،وخططت األحياء وحركة العمران بالمدينة حتى تليق برؤية
الوال���ي لعاصمة مملكته ،وجاهد هو وأغلب أبنائ���ه من بعده في فصلها عن الحكم
العثمان���ي ،وتوال���ت األحداث لترتقي القاهرة بش���كلها الجدي���د لتصبح إحدى أهم
مدن الش���رق (ريمون1993 ،م) ،فكُثف العمران وترامت أطرافه في جميع الجهات
تاركا آثار كل حقبة زمنية مرت على المنطقة داخل اإلطار العمراني الحالي للقاهرة
الكب���رى ،فيصعب أن نجد منطقة ليس لها جذور تاريخية ،ومن خالل هذا العرض
الموج���ز نجد أن عمران مدينة القاهرة لم ينقط���ع إلى اآلن ،األمر الذي دعا منظمة
اليونسكو لتسجيل القاهرة التاريخية كأثر عالمي عام 1979م.

العوامل االقتصادية

العوامل االجتماعية

العوامل التكنولوجية

التل���وث ،ارتف���اع المي���اه الجوفية ،زيادة نس���بة الرطوب���ة ،التغير
المفاج���ئ لمحت���وى الترب���ة م���ن المياه تح���ت الس���طحية تحت
األساس���ات ،عوامل التعري���ة ،تفاوت درجات الح���رارة ،الكوارث
الطبيعية كالزالزل ،الحرائق ،البراكين واالنهيارات.
غزو النشاط التجاري للمناطق الس���كنية ،التحوالت اإلقتصادية،
اندث���ار بع���ض الح���رف التقليدي���ة ،ارتفاع نس���بة البطال���ة ،زيادة
األعب���اء االقتصادي���ة ،كذلك س���وء التخطي���ط وانعدام دراس���ات
الجدوى االقتصادية الهادفة لتفعيل دور مناطق التراث.
قص���ور الوع���ي ،الفق���ر ،الهجرة من الري���ف إلى المدين���ة ،الهجرة
داخل المدينة ،التدخالت التعس���فية ،النمو الس���كاني المتزايد،
التغير في التكوين السكاني.
التط���ور التكنولوج���ي ،وس���ائل المواصالت الحديث���ة ،التطور في
استخدام اآللة.

(شكل )3-عوامل تدهور المناطق ذات القيمة
التاريخية  -إعداد الباحث

(شكل )1-المشاكل التي تعاني منها المنطقة
التاريخية

(شكل )2-حي الدرب األحمر

2-1
تاريخ القاهرة التاريخية
لقد شهد موقع إنشاء القاهرة العديد من التجمعات العمرانية بداية من زمن األسر
الفرعوني���ة القديم���ة المتمثلة في البقايا الفرعونية بمنطقة عين ش���مس والمطرية
أو بمي���ت رهينة بالجيزة ،إلى العصر الرومان���ي وصوال إلى العصر القبطي ،ويحتفظ
حص���ن بابلي���ون ببقايا الروم���ان والكنائس المس���يحية األولى بالقاهرة ،ولقد ش���هد
الموقع ذاته إنش���اء العديد من العواصم اإلس�ل�امية منذ دخول اإلس�ل�ام إلى مصر
أولها الفس���طاط التي أُسس���ت ع���ام 641م ،ثم اتجه العمران ش���ماال بإنش���اء مدينة
العس���كر لتكون مقراً لألمراء ومعسكراً لجيوش المس���لمين ثم القطائع وهي مدينة
صغيرة بناها أحمد بن طولون سنة 870م ،ثم تلى ذلك إنشاء قاهرة المعز لدين الله
الفاطم���ي والتي بنيت ع���ام 969م كمقر للحكم ،أما في العص���ر األيوبي وبداية من
ع���ام 1171م تم فتح أس���وار القاهرة لمزج العمران داخله���ا بما يحوطه من تجمعات
حضرية في جنوبها أو جنوب شرقيها ،وظلت المدينة تنمو وتتسع منذ بداية العصر
3
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ونتيج���ة لنمو النش���اط المتزايد وقدم عم���ر المباني بالمناطق التاريخية ،تس���ارع
المس���تثمرون ببناء منش���آت جديدة على األراض���ي القليلة الفض���اء ،أو على ٍ
أراض
ُه ِ
���دم ما عليها من مبانٍ تاريخية ،ولتقييم مدى التدهور واقتراح منظومة للتنمية
بشكل موضوعي وملموس اختيرت عينة صغيرة من هذا النسيج التاريخي لمدينة
القاهرة يمكن من خاللها تحديد اإلشكاليات على أرض الواقع ،وتقع عينة الدراسة
في حي الدرب األحمر(ش���كل ،)2-والذي يحتل مرك���ز الصدارة ضمن أحياء منطقة
القاه���رة م���ن حيث عدد المباني األثرية ،حيث يصل عدد اآلثار المس���جلة إلى 141
أث���راً تمثل معظم فترات الحكم اإلس�ل�امي بمصر ،وبامتداد ش���ارع باب الوزير من
القلعة ش���رقا إلى باب زويلة -البوابة الجنوبي���ة لقاهرة المعز -غربا ممثال أحد أهم
ش���رايين الحركة منذ العصر األيوبي إل���ى آخر عصر محمد علي عندما كانت القلعة
مقرا للحكم وس���كناً للحاكم ،لذلك فالمنطقة تتميز بنس���ق عمراني متميز لم ُيعبث
به إال في أواخر القرن التاس���ع عش���ر عندما ش���قته ش���وارع عريضة كشارع األزهر
وش���ارع محم���د عل���ي ،وبالرغم من ذل���ك يعتبر هذا النس���يج لحد كبي���ر في هيئه
تاريخية متكاملة.
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المشاكل التي تعاني منها المناطق التاريخية
.2
تتعرض المناطق ذات القيمة خالل تاريخها الطويل ألنواع عديدة من المش���كالت
والعوام���ل المؤدي���ة إل���ى تدهورها ب���ل وأحيانا فقدانه���ا والتي قد يك���ون مصدرها
الطبيعة أو اإلنس���ان ،وتتمثل األضرار التي تس���ببها الطبيعة في الكوارث الطبيعية
مث���ل ال���زالزل والصواعق والبراكين ،بخ�ل�اف المؤثرات الجوي���ة كالرطوبة واألمطار
وتفاوت درجات الحرارة وغيرها الكثير ،أما األضرار المؤثرة بفعل اإلنسان فتتداخل
بش���كل يصعب معها تحديد أو فصل أحدها أو بعضها عن البعض (س���عيد2009 ،م)
كما هو مبين في (ش���كل )3-عوامل تدهور المناطق التاريخية ،ولتحديد المشاكل
التي تعاني منها المناطق التاريخية ،اختيرت بعض البؤر بالقاهرة التاريخية وذلك
للوقوف على الوضع الراهن للمناطق التاريخية ككل.

بالعدي���د م���ن المناطق ذات القيم���ة التاريخية بفع���ل نزوح الطبقات المتوس���طة
والمرتفع���ة الدخل من س���كان المنطقة األصليي���ن إلى خارجها مم���ا أعطى الفرصة
للطبق���ات المنخفض���ة الدخل من س���كان المجتمع���ات المدني���ة والريفية أن تحل
محله���م ،وأدى ه���ذا إلى انعدام ارتباطهم بالبيئة التي انتقل���وا إليها نتيجة انعدام
الصالت والروابط االجتماعية بينهم.

(شكل )6-تبين اختالط حركة المرور اآللي
وغير اآللي

(شكل )4-المرور اآللي شارع الدرب األحمر

كم���ا يمك���ن رصد ارتفاع أس���عار قط���ع األرض في ه���ذه المناطق نتيج���ة محدودية
المس���احات غير المش���غولة بها ،وه���و ما يؤدي إل���ى ارتفاع تكلفة تنفيذ مش���اريع
التنمي���ة بهذه المناطق ،وبالتالي زيادة المش���اكل التي تواجه عملية تنمية عمران
المناط���ق ذات القيمة التاريخية ،أيضا زيادة تكلفة مش���اريع تنمية هذه المناطق
نظ���راً لوج���ود العديد من المش���اكل العمرانية فيها ،وهو ما ي���ؤدي إلى ازدياد حجم
المشاكل التي تواجه عملية تنمية العمران فيها.

(شكل )5-ارتفاع منسوب المياه الجوفية حوائط
مسجد المرداني ،المغربلين.

1-2
مشاكل القاهرة التاريخية (حي الدرب األحمر)

1-1-2
المشاكل البيئية
تتن���وع المش���اكل الت���ي تعاني منه���ا المناطق التاريخي���ة فنجد المش���اكل البيئية
حيث تعتبر مش���كلة التلوث بمثابة إحدى أبرز المشاكل التي تعاني منها المناطق
التاريخي���ة بمدينة القاهرة نتيجة تعدد أنواعها وأس���بابها ،س���واء كان تلوثاً بالهواء
الناتج عن المخلفات وعدم وجود صيغة إلزالة القمامة ،أو التلوث السمعي نتيجة
لضغط المرور اآللي بالمناطق التاريخية (ش���كل ،)4-وتلوث مصادر المياه ،وارتفاع
منس���وب المياه الجوفية (شكل ،)5-حيث نالحظ عدم كفاءة الشبكات ،كشبكات
الصرف الصحي ،وش���بكات المياه .وتعاني المناط���ق التاريخية بمجملها ،ومنطقة
الدرب األحمر عينة الدراسة من مشاكل مرورية لعل أبرزها يبدو في اختالط حركة
المرور اآللي بحركة المش���اة (ش���كل ،)6-وأيضا عدم وجود أماكن مخصصة النتظار
السيارات واس���تخدام األراضي الفضاء كأماكن النتظار السيارات األمر الذي يعيق
المرور.
2-1-2
المشاكل االجتماعية واالقتصادية
كم���ا تعان���ي المناطق التاريخي���ة من مش���اكل اجتماعية واقتصادي���ة حيث نالحظ
االرتفاع النس���بي في معدالت التزاحم بهذه المناطق مقارنة بالعديد من المناطق
القريب���ة منها ،ه���ذا باإلضافة إل���ى زيادة معدل الكثافة الس���كانية به���ذه المناطق
وارتفاع نس���ب البطالة كما في (ش���كل )7-وارتفاع نس���بة األمية وقلة االستثمارات
الخاص���ة في عملي���ات التنمية ،ونالحظ عدم أتزان البن���اء االجتماعي واالقتصادي
3
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3-1-2
المشاكل اإلدارية
وتتع���دد المش���اكل اإلداري���ة فنجد قل���ة الوع���ي واإلدراك بين الهيئات المس���ؤولة
ع���ن إدارة هذه المناطق واإلش���راف عليها بمدى أهمي���ة وقيمة هذه المناطق وقلة
كفاءة العديد من األجهزة والجهات المس���ؤولة عن إدارة هذه المناطق واإلش���راف
عليها(ش���كل ،)8-وهو ما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ عملي���ات التنمية بهذه المناطق
أو تأخ���ر تنفيذه���ا ،وتضارب االختصاصات بين العديد من الجهات المس���ؤولة عن
اإلش���راف على المناط���ق ذات القيم���ة التاريخية ،وعدم وجود سياس���ة تخطيطية
ش���املة تتكام���ل م���ع عملي���ات التنمي���ة بالمنطقة ،وقص���ور نظر العدي���د من هذه
الجه���ات تج���اه إمكانية إعادة توظي���ف بعض المباني الهامة به���ذه المناطق ،مما
يزي���د م���ن المش���اكل التي تواج���ه عملية تنمي���ة العم���ران بالمناط���ق ذات القيمة
التاريخي���ة ،وعدم االهتمام بأخ���ذ آراء القاطنين بهذه المناط���ق وهو ما يؤدي إلى
ظه���ور عيوب في مش���اريع التنمية بعد الب���دء في تنفيذها وهو م���ا قد يؤدي إلى
فشل هذه المشاريع.
ولع���ل أبرز المش���اكل اإلداري���ة التي تواجه المناط���ق التاريخية ه���ي االعتماد على
القرارات المركزية وهو ما يؤدي إلى تضارب المس���ئوليات بين الجهات المختصة،
وعدم وجود سياسة تخطيطية شاملة تتكامل مع عمليات التنمية بالمنطقة ،عدم
ثب���ات الق���رارات المتعلق���ة بكيفية التعامل مع ه���ذه المناط���ق ،وتغيرها مع تغير
القيادات السياسية بالعديد من الدول.
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(شكل )8-أمثلة لبعض المباني األثرية بمناطق
القاهرة التاريخية ،ويالحظ الحالة السيئة لها
وللبيئة المحيطة بها ،شارع التبانة ،الدرب
األحمر-الباحث.

4-1-2
المشاكل العمرانية
ونالح���ظ تفاقم المش���اكل العمراني���ة إذ نالحظ التض���ارب في طبيع���ة العالقة بين
المناط���ق التاريخية والمناطق المتاخمة لها ،وتدهور مس���توى الكفاءة المعيش���ية
والبيئي���ة ف���ي ه���ذه المناطق وع���دم كف���اءة ش���بكات البني���ة التحتي���ة والمرافق
األساس���ية ،وقلة الخدمات العامة بمعظم هذه المناطق ،والخلط بين االستعماالت
الس���كنية ،والتجارية والصناعية وغيرها ،وقد ترت���ب على ذلك حدوث العديد من
المش���اكل العمرانية كاستقطاب حركة سيارات النقل إلى قلب المناطق التاريخية
وم���ا ترتب على ذلك م���ن زيادة حجم مش���اكل التلوث ،باإلضافة إل���ى الضغط على
المح���اور الداخلية لهذه المناطق واالس���تخدام الس���يئ الالواع���ي للمباني األثرية
والبيئة العامة العمرانية من حولها(ش���كل ،)9-وسوء حالة معظم المباني بالمناطق
التاريخي���ة بمدينة القاه���رة نتيجة انعدام عمليات الصيان���ة الدورية لها ،وتوحيد
قان���ون البناء وتطبيقه على جميع مناطق الدولة بما في ذلك المناطق ذات القيمة
التاريخية وعدم االهتمام بالطبيعة الخاصة التي تتمتع بها هذه المناطق مما أدى
إلى زيادة المش���كالت العمرانية التي تعاني منها العديد من المناطق ذات القيمة
التاريخية (التنسيق الحضاري2007 ،م) ،وأيضا إلى صعوبة القيام بعمليات التنمية
بهذه المناطق س���واء الرتفاع تكلفة تنفيذ مثل هذه المش���اريع أو صعوبة تنفيذها
في ظل هذا الكم الكبير من المشاكل التي تعاني منها معظم هذه المناطق.

5-1-2
المشاكل البصرية
تعتبر المش���اكل البصري���ة من أبرز ما تتعرض ل���ه المناطق التاريخي���ة نظرا لتفاقم
حجم المش���اكل األخرى التي تعاني منها هذه المناطق ،س���واء المش���اكل البيئية،
أو العمراني���ة ،أو االجتماعية ،أو االقتصادية ،فنالحظ تفاقم مش���كلة عمارة وعمران
المنطقة التاريخية بس���بب زيادة نس���بة المبان���ي المتدهورة والخرب���ة ،بالمناطق
التاريخي���ة بمدينة القاهرة واإلضاف���ات ،والتعليات المنف���ردة للعديد من المباني
والت���ي تؤثر س���لبا على الص���ورة البصرية للمبن���ى ولمحيطه العمران���ي وهو ما يظهر
بزي���ادة ع���دد أدوار المبنى (ش���كل ،)10-وهي غالب���ا ال تتفق م���ع التصميم األصلي
للمبني ،واإلضافات الناتجة عن زيادة حجم الفراغات المقفلة بالمبني ،وهي غالبا
ما تظهر على هيئة تقفيل لبعض البلكونات ،أو زيادة في مساحة المبنى أو الوحدة
ذاتها ،وأيضا اإلضافات الناتجة عن تغيير شكل ومساحة الفتحات -سواء الشبابيك
أو األبواب وهو ما يؤثر سلبا على الصورة البصرية للمباني ولمحيطها(البنا2002 ،م).
وكذلك اإلضافات الناتجة عن إنش���اء بعض العش���ش أو الغرف فوق أس���طح المباني
بالمناطق التاريخية ،وهو ما يؤدي إلى تشويه هذه المناطق.
ونالح���ظ زيادة حجم التعديات واإلضافات التي يحدثها س���كان هذه المناطق على
المبان���ي األثرية وذات القيمة بها ،حيث ت���م أحداث بعض التغييرات الجزئية في
لون المباني ،ويظهر ذلك على شكل تغيير لون الفتحات الخارجية إلحدى وحدات
المبنى أو أكثر من وحدة ،وتغيير لون جزء من واجهة المبنى.
ُر ِص���د من خالل الزيارات الميدانية عدم مالءم���ة تصميمات المباني الحديثة مع
الطاب���ع البصري المميز للمناطق التاريخية بمدينة القاهرة س���واء من حيث زيادة
ارتفاع العديد من هذه المباني -المقامة حديثا -بما ال يتناسب مع االرتفاع السائد
بي���ن معظم المبان���ي بالمناطق التاريخية بمدينة القاهرة ،تنافر الس���مات البصرية
المس���تخدمة وطاب���ع المنطق���ة التاريخية ومبانيه���ا ذات القيمة (ش���كل ،)11-وهو
ما يؤدي إلى تش���ويه هذه المناط���ق (اليزل1988 ،م) ،وافتق���ار العديد من المباني
الحديث���ة إلى وج���ود القي���م الجمالية في تصميمه���ا (وبخاصة تصمي���م واجهاتها)،
باإلضافة إلى التمادي في ابتكار عالقات معمارية ش���اذة وغير مالئمة ،كاستخدام
مواد ال تتناسب مع الطابع البصري العام للمنطقة التاريخية.

(شكل )11-تظهر الصورة تعدد األلوان
المستخدمة في إطار الواجهة الواحدة ،شارع
باب الوزير ،الدرب األحمر

(شكل )9-تأثير المباني الحديثة على تشكيل
الواجهات ،عبد الله الجويني ،الدرب األحمر.
3

(شكل )12-تنافر األلوان المستخدمة مع الطابع
العام ،حارة المرداني ،الدرب األحمر

(شكل  )10-تظهر الصورة أن تقفيل البلكونات ،واستخدام
التاندات يؤثر على الطابع العام ،الدرب األحمر
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(شكل )13-تظهر الصورة تنافر السمات البصرية
المستخدمة والطابع العام ،شارع عبدالله
الجوينى ،الدرب األحمر.

(شكل )14-تنافر مواد النهو وألوانها مع طابع
المنطقة حارة المرداني ،الدرب األحمر

ونالح���ظ التخبط في تقليد الطرز المعمارية التي تزخر بها المناطق التاريخية ،وهو
ما يس���اعد على زي���ادة التنافر بالمنطقة وع���دم احترام المج���ال البصري للمباني
األثرية وذات القيمة ،ويظهر ذلك من خالل ،إنشاء العديد من المباني الحديثة
ف���ي مواق���ع مالصق���ة للمبان���ي األثري���ة وذات القيم���ة وس���وء العالقة بي���ن حجم،
وارتف���اع المبان���ي المقامة حديثا والمج���اورة للمباني األثرية (ش���كل ،)13-وحجب
معظ���م المباني المقامة حديثا الرؤية عن المبان���ي األثرية وذات القيمة بالمنطقة
التاريخية ،ووجود العديد من مسارات الحركة العلوية والتي تقطع الرؤية البصرية
للعدي���د من المباني األثرية وذات القيمة بالمناطق التاريخية ،وتنافر ألوان ومواد
النهو لعديد من المباني الحديثة مع المباني األثرية وذات القيمة (شكل ،)14-وهو
ما يؤدي إلى زيادة حجم المشاكل البصرية التي تعاني منها المناطق التاريخية.
الدرب األحمر عينة الدراسة
.3
ولتقييم مدى التدهور واقتراح منظومة للتنمية بشكل موضوعي ملموس ،اختيرت
عين���ة صغيرة من نس���يج القاهرة يمك���ن من خاللها تحديد االش���كاليات على أرض
الواقع وتحليلها للخروج بحلول مناسبة عمليا لالرتقاء وليمكن استنتاج استراتيجية
للحل على أس���س علمية تناس���ب الوضع الحالي ،وكما أش���رنا س���ابقا إل���ى أن الحي
يحت���ل مركز الص���دارة ضمن أحياء منطقة القاهرة من حي���ث عدد المباني األثرية،
إذ يص���ل عدد اآلثار المس���جلة إل���ى " "141أثرا تمثل معظم فترات الحكم اإلس�ل�امي
بمصر كثروة ثقافية من المساجد والمدارس واألضرحة واألسبلة وغيرها (الجمعية

(شكل )15-خريطة لحي الدرب األحمر

3

(شكل )16-خريطة توضح بؤرة الدراسة الثانية
في حي الدرب األحمر (تحديث بواسطة هيئة
األغاخان للخدمات الثقافية بمصر.)2003( ،
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المصرية ،)1970 ،ويتميز النسيج العمراني بهذا الحي بوجود السور األيوبي كمحدد
للعمران .اختيرت بؤرة بشارع محمد علي بطول  150متر(شكل ،)16-تبدأ حدودها
الشمالية بمسجد قوصون (730هـ ،)1329-أثر رقم  ،203وتنتهي بالجنوب بمدرسة
جم���ال عبد الناصر ،وتحتوي على جانبيها  19منش���أ ،ويرج���ع تاريخ هذه المنطقة
للعصر الفاطمي ،وقد ازدهرت هذه المنطقة بفترة صالح الدين األيوبي ،ولم تشهد
المنطقة نقلة نوعية إال مع بدايات القرن التاسع عشر ،واتخاذ الخديوي إسماعيل
قرار ش���ق ش���ارع محمد عل���ي (مب���ارك1986 ،م) ،،األمر الذي طرح فك���ر التخطيط
الحديث لهوس���مان ،لتظه���ر بذلك عمارة حديثة في أط���ار تاريخي ،تختلف عنه أو
تتكام���ل معه كان هو الس���ؤال الحالي ،ويع���د ذلك من أهم أس���باب اختيارنا لهذه
الب���ؤرة حيث تنوع المباني التاريخي���ة بين المباني العثمانية القديمة ثم يلي ذلك
المباني الكالس���يكية المعاصرة بفترة الخديوي إسماعيل والتي اتبع معظمها طراز
الروكوكو والباروك ،ويعاني الش���ارع من إهمال ش���ديد في عمارته التاريخية التي
أصبحت بحالة وهنة ،وتعرض الكثير منها إلى اإلزالة أو االنهيار (ش���كل ،)17-األمر
الذي طرح الس���ؤال لكيفية أدارج عمارة تالئم طابع المنطقة التاريخية ،وللتعرف
على إجابة هذا السؤال كان ال بد من إجراء بعض الدراسات لهذه البؤرة.

(شكل )17-شارع القلعة من المسارات الهامة
والتي نتج عن شقها حدوث تغييرات في
النسيج العمراني ،بؤرة الدراسة.

1-3
دراسات الوضع الراهن
اتبع���ت منهجي���ة للتحليل ه���ذا البحث ،حي���ث تقلص عدد مح���اور تحليل الوضع
الراه���ن إل���ى ثالث���ة )1 :تحليل قيمة المبان���ي )2 ،تحلي���ل حالة المبان���ي )3 ،تحليل
الوظيفة القائمة بالمكان ،تمش���ياً مع تعريف التراث بأنه خاصية خارجية أضيفت
عل���ى المبنى ،وليس���ت نابعة منه ،تضيفها مجموعة من آخ���ذي القرار لتمييزه عن
باق���ي م���ا يحيط���ه ،)2008 ,Ashworth(.ه���ذا ولم يلج���أ البحث إلى عم���ل تحاليل
إنش���ائية أو دراس���ات خاصة بالبنية التحتية وأعتمد على إس���تياق المعلومات من
المجتمع المحيط وزيارة حي الدرب األحمر والزيارات الميدانية لقاطني المنطقة،
وت���م أدارج وإفراد المحاور االجتماعية واالقتصادية لس���كان المنطقة ،ونش���ير إلى
أن التعاون من قبل س���كان البؤرة لم يكن عل���ى القدر المرجو ،ولعل ذلك يرجع إلى
أن المنطق���ة يغلب عليها الطابع التجاري ،ويعاني س���كانها الكثير من المش���كالت
س���واء م���ع الح���ي أو الضرائ���ب أو التنظي���م ،مما صع���ب عملية البح���ث الميداني
(عامر.)2011 ،
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(شكل )21-الوضع الراهن ببؤرة الدراسة

(شكل )20-استغالل المباني ببؤرة الدراسة
(شكل )18-المباني ذات القيمة ببؤرة الدراسة

(شكل )19-حاالت المباني ببؤرة الدراسة

1-1-3
قيمة المباني
أم���ا عن تحلي���ل القيم���ة فاقتصرت عل���ى تصنيفي���ن ،األول المبان���ي ذات القيمة،
والثان���ي المباني غي���ر ذات القيمة ،وحددت عدة معايي���ر تقييميه ،بغرض تالفي
تض���ارب اآلراء حي���ث أن البصري���ات اقتص���رت ف���ي معيارين فقط ضم���ن المعايير
المطروح���ة ،وهما القيمة البصري���ة والقيمة الفنية ،أما باق���ي المعايير فهي تقيس
صفات ملموس���ة كالنظام اإلنش���ائي أو يمكن تحديدها كتاري���خ المبنى ،والتحليل
أظه���ر إل���ى أن المباني ذات القيمة هي ف���ي الغالب مباني غي���ر مدرجة في قوائم
اآلثار ،وإنما مدرجة بقوائم المباني ذات الطراز (ذات القيمة التاريخية) وغالبيتها
المباني ذات العقود ،كمسجد قوصون والمسجل ضمن قوائم اآلثار ،ويوجد مبنى
في الجهة الجنوبية الش���رقية ويعتبر من المباني ذات القيمة ،وهو حديث نسبيا،
ويرجح أن تاريخ بنائه في غضون الخمس���ينات من القرن العشرين ،وإدراج المبنى
ف���ي تصني���ف المباني ذات القيم���ة دليل على أن القيمة ال تقتص���ر على كل ما هو
قدي���م فق���ط ،ويتضح من الدراس���ة أن المبان���ي ذات القيمة تمثل نس���بة  %44من
النسيج المعماري للبؤرة (شكل.)18-
2-1-3
حاالت المباني
أم���ا عن تحليل حاالت المباني فاقتص���رت أيضا على تصنيفين ،األول المباني ذات
الحالة الجيدة والثاني المباني ذات الحالة الرديئة ،وحددت عدة معايير تقييمية
وذل���ك كم���ا ذكر بالب���ؤرة األولى ،وم���ن التحليل يتضح أن نس���بة  %56م���ن المباني
بحالة جيدة ونس���بة  %44بحالة رديئة ،والتحليل يش���ير إلى أن المباني التي بحالة
رديئ���ة هي المباني ذات القيمة والقديمة ،كالمباني المعقودة وكمس���جد قوصون
(شكل.)19-
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3-1-3
استخدام المباني
وباتب���اع نفس المنهجية فإن وظيفة المباني اقتصرت على تصنيفين األول المباني
المستغلة والثاني المباني غير المستغلة ،إذ إن استغالل المبنى يظهر مدى تفاعله
قيم ،أو كون حالته جيدة أو رديئة،
قيم أو غير ّ
بالنسيج العمراني المحيط سواء كان ّ
وكم���ا أش���ير من قبل بأنه لم ت���درج الوظيفة كأحد معايير تقيي���م قيمة المبنى ألن
كون اس���تغالله في وظيف���ة مالئمة لطبيعت���ه وقدمه وتوزيع الفراغ���ات داخله هو
م���ا يضفي علي���ه هذه القيمة ،وعلى النقيض فاس���تغالل المبنى بش���كل غير مالئم
ينتقص منها ،ولذلك كان يلزم علينا التعامل مع التوظيف كمحور منفصل لتحليل
الوض���ع الراهن ،ويتضح من الدراس���ة أن المباني المس���تغلة تمثل نس���بة  %95من
النس���يج العمراني للبؤرة ،وقد يغلب االس���تخدام التجاري بال���دور األرضي واألول،
وسكنى فيما يعلو ذلك (شكل.)20-
وم���ن خالل رص���د الوضع الراهن للبؤرة ،ومن خالل اللقاء بس���اكني عينة الدراس���ة
الثانية نالحظ أن مشاكل البؤرة ال تقتصر على المشاكل العمرانية فقط ،وإنما نجد
المش���اكل البيئية والمرورية واالجتماعية والثقافية في إطار البؤرة الواحد ،حيث
يمثل نس���بة  % 70من س���كان البؤرة من المتعلمين ،ويمثل نس���بة  %80من نس���بة
س���كان البؤرة م���ن العاملين بالقطاعات المختلفة بالدول���ة ،وبالرغم من ذلك تفتقر
الب���ؤرة للكثي���ر من الوع���ي بأهمية الحفاظ عل���ى القيمة البصري���ة لمالءمة العمارة
المعاصرة لذلك النطاق التاريخي ،ويمكن أن نلتمس موضوع البحث بش���كل كبير
ف���ي إطار الب���ؤرة حيث نجد تنافر المباني المس���تحدثة مع الطاب���ع العام للمنطقة
(ش���كل ،)21-حيث أن المباني المس���تحدثة أتت بتصميمات وارتفاعات ال تتالءم
م���ع تاريخية المنطقة وإنما لس���د عج���ز المنطقة عن تلبية أماكن للس���كن فتوجد
المباني التي ترتفع إلى اثني عش���ر طابق وأخرى ذات طابق واحد ،وس���كان البؤرة
يعم���ل غالبيته���م باألعمال الحرة فنج���د منهم تجار أثاث ،أو أصح���اب صيدليات،
أو قه���او ،أو محالت خدمية ،وهنا تكمن مش���كلة البح���ث في التعامل مع المناطق
التاريخية واس���تراتيجية التدخل العام داخل المنطقة التاريخية ،حيث نالحظ أنه
بالرغ���م م���ن قوانين حماية اآلثار وقوانين البناء بمجمله���ا ،لم تتطرق إلى البناء في
359
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المناط���ق التاريخية باعتباره مكون أساس���ي للش���خصية التاريخي���ة ،وكما وضحت
الصور السابقة مدى التناقض بين العمارة التاريخية والعمارة المعاصرة.
استراتيجية التدخل المقترحة
.4
يمك���ن رصد ثالث���ة أنواع من إش���كالية التعامل م���ع المناط���ق التاريخية من خالل
الدراسات الميدانية

2-4
اإلضافات Additions -
يقص���د من كلمة اإلضافات المس���تحدثة على مبنى تاريخي قدي���م (كإضافة جناح
جديد مثال مالصق لهذا المبني) (ش���كل ،)25-وهذه اإلضافات تمثل الجزء األكبر
من فهم الناس إلش���كالية التصميم ضمن محتويي���ن وفي اعتقاد الكثير من الناس
أن اإلضافات تكون متجانس���ة مع المبنى األصلي عندما يستخدم لها نفس المواد،
أو تس���تكمل خط الس���ماء له ،ولكن المصمم يجب أن يختار الفكرة /المفهوم الذي
س���ينتهجه لك���ي يقوم بتصمي���م اإلضافة حتى يحق���ق توافق مع المبن���ى التاريخي
(عالم1997 ،م).

(شكل )22-أسلوب التعامل مع مباني المناطق
التاريخية

(شكل )25-مثال على التصميم بطريقة
اإلضافات ،مبنى إداري بمنطقة الداون
تاون ،بيروت،

(شكل )23-التصميم بطريقة التحويل ،برج
إداري تصميم ميتشيل وجيرجوال فيالديلفيا
بالواليات المتحدة األمريكية تم الحفاظ على
واجهة مبنى تاريخي بمدخله

3-4
ملء الفراغاتInfill -
يقص���د من كلمة م���لء الفراغات كيفية تصمي���م مبنى بين مجموع���ة من المباني
ذات طابع مميز (القيمة التاريخية) ،وبالتالي فتصميم مبنى منفرد يعد إش���كالية،
وتصميم مبنى وس���ط مجموعة من مباني إش���كالية أكثر عمق���ا حيث يتم التعامل
م���ع هذه المبان���ي وأيضا الفراغات البيني���ة بينه���ا( ،)1980,Keithونالحظ أن ملء
الفراغ���ات يت���م بطريقتي���ن ،األولى وه���ى التأكيد عل���ى منهج التدخ���ل األدنى في
التصميم بشكل يتواءم ويتماش���ى مع طابع وتاريخ المنطقة (شكل ،)27-والطريقة
األخرى هي بشكل تشكيلي متناقض تمام مع المحيط التاريخي (شكل ،)26-بحيث
يبرز كل ما هو قديم ويؤكد عليه ،وتختلف كل طريقة طبقا نس���يج المنطقة ووضع
المنطقة التاريخي.

((شكل )24-صورة تبين مبنى حديثا تم
المحافظة على نسبه التاريخية بميدان الساعة.
لبنان -ببيروت.)1984 ,Mitchell( .

1-4
التحويل /التغيير –Alteration
يه���دف إلى إعادة تطويع الواجهة األصلية للمبنى التاريخي لكي يالئم االس���تعمال
المس���تخدم خلف ه���ذه الواجهة (ش���كل ،)24-23-وكم التعدي���ل بالواجهة يعتمد
على حجم التعديل المتضمن خلفها -واإلشكالية المعمارية هنا هي كيفية محاكاة
الواجه���ة األصلية للمبن���ى التاريخي وفي ذات الوقت إعطاء الش���عور بأن العناصر
المس���تخدمة على الواجه���ة هي النغمة الس���ائدة ،وهذه العناصر م���ن الممكن أن
تك���ون من عناصر موجودة أصال بالمبنى األصلي ويكون التغيير مجرد اختالف في
التكوين /التش���كيل لهذه العناصر فقط على مستوى البعدين األفقي والرأسي وقد
تكون هذه العناصر زخرفية وظيفية.
3
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(شكل )26-متحف الفن بروفيدانس ،رود
ايالند ،مثال على الملء بالطريقة التشكيلية
()2007,Jodidio
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(شكل )27-خان الخيامية ،الدرب األحمر ،مثال
على الملء بطريقة التدخل األدني

3

1-3-4
محاور استراتيجية الحفاظ على المنطقة التاريخية
وللتعام���ل مع ه���ذه اإلش���كالية توضع إس���تراتيجية للتدخ���ل والحف���اظ ترتكز على
محورين أساسيين:
 -1األول ه���و مح���ور األفكار والتوجه���ات العالمية في التجدي���د واألحياء والترميم
والنابع���ة من أفكار المفكر والمعماري جون راس���كن ) )1900-John Ruskin1819
ف���ي "التش���دد" على إبق���اء النس���يج التاريخي ف���ي الوضع الذي وج���د عليه ،حيث
ع���رف عملية الترميم الكلية للمباني بأنها أس���واء أن���واع التحطيم ودعا إلى تثبيت
الوض���ع الحالي للمبني التاريخ���ي من خالل عمليات صيانة دورية مس���تمرة دون
المس���اس بأثريته ،وأفكار المرمم الفرنس���ي فيوليه ل���و دوق (Viollet )1814-1879
 le-Ducوال���ذي روج لعملي���ة الترميم بكونها وس���يلة إلعادة تهيئ���ة المبنى ليقوم
ب���دوره الوظيفي في المحيط العمراني ،والتأكيد على "التنمية المعاصرة" بتوظيف
المبنى التاريخي ،وضرورة أن يكون المرمم على دراية وتفهم بطرق اإلنشاء والطرز
والمدرسة الفكرية التي ُع ِّمر على أساسها البناء األصلي (الحبشي& عامر2008 ،م).
 -2يرتك���ز المحور الثان���ي على منهاج المواثي���ق العالمية في الحف���اظ على التراث
الثقاف���ي والذي أك���دت على التوازن في التباين والتواف���ق بين اإلضافات الحديثة
والنس���يج التاريخ���ي المحيط بها ،بداي���ة من توصيات مؤتمر مدري���د1904م والتي
أك���دت على االلت���زام بالتدخل األدنى ف���ي الحفاظ ونادت إلعادة اإلس���تخدام ،ثم
ميث���اق أثينا 1931م لآلث���ار والذي حث على ضرورة حماية التراث الثقافي باعتباره
ملكا لإلنسانية ،واتفاقية الهاي 1954م والتي نادت الى األهتمام بالبيئة التاريخية
ككل ،وميث���اق فنيس���يا 1964م للحف���اظ وترمي���م المناط���ق واآلث���ار بتأكي���ده على
التراب���ط الوثيق بين المبنى التاريخي وإطاره التقلي���دي ،ثم تتالى إصدار المواثيق
واإلعالن���ات بداي���ة م���ن اتفاقية باري���س ع���ام 1972م ،وإعالن أمس���تردام 1975م
للموروث المعماري ،وميثاق فلورنس���ا 1982م للحفاظ وترميم الحدائق التاريخية،
وميث���اق البرازيل المنش���ور ع���ام 1987م والمع���روف بميثاق الحف���اظ على المدن
والمناطق الحضرية التاريخي���ة ،وهو أول ميثاق يخصص بمجمله للحفاظ الحضري
على المناطق التاريخية بهياكلها وموادها ،وميثاق هيئة اإليكوموس 1990م لحماية
وإدارة اآلث���ار ،وميثاق نارا في التأكيد على ارتباط الحفاظ بخصوصية المجتمعات
وض���رورة الحفاظ على الهوي���ة ،ثم ميثاق التراث التلقائ���ي المبني 1999م والصادر
عن هيئة اإليكوموس.
ه���ذا اإلط���ار الضخم من المواثيق هدف إلى الحفاظ بش���كل أساس���ي على المناطق
التاريخية باعتبارها ملكا إنس���انيا ،وأش���ارت معظم المواثي���ق في طياتها التجاهين
ف���ي الحفاظ ،االتجاه األول وهو التدخل األدنى ف���ى التعامل مع كل ما هو تاريخي،
به���دف أبراز األصالة الخاص���ة بالمناطق التاريخية ،واالتجاه اآلخر هو الس���ماح في
اس���تخدام كل م���ا ه���و معاصر للتعبي���ر عن روح العص���ر ،ولكنه اش���ترط أيضا عدم
طغيان الحداثة على أي من مباني المناطق التاريخية.
ونود أن نشير إلى بعض المواد التي نصت على ذلك صراحة ،فنجد في ميثاق أثينا
1931م ،الم���ادة الخامس���ة "يرحب الخبراء باس���تخدام كل ما أوجدت���ه التكنولوجيا
الحديث���ة من خامات وخاصة األس���منت المس���لح ،عل���ى أال تطغي أعم���ال التقوية
الالزم���ة للمبن���ى على المظهر العام والش���كل الخ���اص لألثر الم���راد ترميميه" ،هذا
بالنسبة لفنيات التعامل مع األثر في حد ذاته ،وأشار ميثاق فنيسيا  ،1964المادة
السادس���ة والسابعة" الحفاظ على األثر يعني أيضا الحفاظ على البيئة المعمارية
المحيط���ة به ،وال يجب أن ينفصل األثر أبدا ع���ن التاريخ الذي يمثله أو عن البيئة
المحيط���ة به" ،وهو ما نالحظ حدوثه فعليا داخل القاهرة التاريخية ،حيث أح ِيطت
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اآلثار بمبانٍ ال تتماشى مع تاريخ وطابع المنطقة ،وهو األمر الذي أكد عليه الميثاق
بالمادة الثانية عش���ر والثالثة عشر " ،يجب أن تتجانس جميع األعمال واإلضافات
الت���ي توضع في أماكن فقدت أجزائها األصلية مع الش���كل العام ويمكن مالحظتها
وتفرقته���ا عن األعم���ال األصلية ،وأن هذه اإلضافات ال تعتب���ر نهائية وموافق عليها
إذا ل���م تحترم جميع أج���زاء المبنى والبيئ���ة المحيطة به" ،األم���ر الذي حث عليه
ميث���اق بورا  ،1981الم���ادة الرابعة "يفضل اس���تخدام المواد واألس���اليب التقليدية
ف���ي عملي���ة الحفاظ" ،والمادة الثانية والعش���رون "العمل الجدي���د يكون مقبوال إذا
لم يس���فر عن تش���ويه للقيمة الحضارية للمكان" ،وهذا أيضا ما أكد عليه أمير ويلز
في مؤتمر المباني الحديثة بالمناطق التاريخية ( ،)2008,Prince of Walesوعليه
فإن الوضع الحالي للقاهرة التريخية ،كما س���بق عرضه قد تفاقم بش���كل ينذر بفقد
تاريخية وأصالة القاهرة ،بل ووضعها من قبل اليونسكو على قائمة المواقع التراثية
المهددة بالخطر ،وأن المشكلة الرئيسة هي عدم وجود استراتيجية عامة للتدخل
بالقاهرة التاريخية.
الفئة
منهج التدخل
األدنى

قيم ،جيد،
موظف
الحفاظ عليه
كما هو

قيم ،رديء،
موظف
الحفاظ عليه
كما هو،
.الترميم

(جدول )1-يوضح استراتيجية التدخل المقترحة

قيم ،رديء ،غير غير قيم ،جيد ،غير قيم ،رديء ،غير قيم ،رديء،
غير موظف
موظف
موظف
موظف
إزالة المبنى،
إعادة تصميم
إعادة تصميم
الحفاظ عليه
إعادة تصميم
الواجهة
الواجهة
كما هو ،الترميم
الواجهة في
بالتشكيل
بالتشكيل
 وإعادةالتاريخي أو ما التاريخي أو ما ظل معلومات
االستخدام
يؤكد عليه– تاريخية بوظيفة
يؤكد عليه–
بوظيفته
إعادة اإلدراج مالئمة للنسيج
إعادة اإلدراج
القديمة
.الحضري
إن أمكن أو
بوظيفة مناسبة
.للتنمية

وم���ن خالل دراس���ات الوض���ع الحال���ي لمنطقة الدراس���ة ،وتفاقم مش���كلة العمران
الحديث بالمناطق التاريخية ،وأيضا اس���تنادا إل���ى ما أوصت عليه جميع المواثيق
ف���ي التعامل م���ع المناطق التاريخية ،فقد رصدت إس���تراتيجية عام���ة مبدأها هو
الحف���اظ على التراث في إطار التنمية المس���تدامة ،تتخذ أس���لوب التدخل األدنى
كأحد المرتكزات األساسية في التعامل مع المناطق التاريخية والجدول ( )1المرفق
يوض���ح منه���ج التدخل ليكون بمثابة إرش���اد للمصم���م والمخطط ف���ي التعامل مع
اإلطار التاريخي.
فئات المباني
بالبؤرة
) (%النسبة

قيم ،جيد،
موظف
%20

قيم ،رديء،
موظف
%19

قيم ،رديء ،غير غير قيم ،جيد ،غير قيم ،رديء ،غير قيم ،رديء،
غير موظف
موظف
موظف
موظف
%11
%20
%21
%9

(جدول )2-يوضح نسب فئات بؤرة شارع محمد
علي -الباحث.
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التطبيق والتقييم
.5
وبالتطبي���ق نج���د أن الب���ؤرة تتمي���ز بوج���ود المباني التاريخية بش���كل إل���ى حد ما
ُمحافظ عليه كما هو موضح بجدول ( )2نسب فئات بؤرة شارع محمد علي ،فنجد
في الجهة الش���رقية مس���جد قوصون وبع���ض المباني التاريخية والت���ي تعود لفترة
الخدي���وي إس���ماعيل ،وتعاني من تدهور حال���ة المباني التاريخي���ة بها فمثال بيت
األس���تاذ عبده والذي فقد جزءه األيمن وبحالة إنش���ائية تتوجب التدخل لحمايته
حيث أدرِج في قائمة المباني (قيم ،ردئ ،موظف) وتنص اإلس���تراتيجية المقترحة
بالحف���اظ عليه كما ه���و وإعادة ترميمه واس���تغالله بوظيفته القديم���ة (جدول،)1-
وأيض���ا بيت الحاج محمد بيوضة في الجزء الغربي م���ن البؤرة وهو مهدد باالنهيار
وفي أمس الحاجة إلى ترميم فوري ،ونظرا للنواتج المعمارية والتي شوهت النسيج
التاريخي نجد أن مبدأ التدخل األدنى بالبؤرة هو أنسب محور استراتيجيي ُين َت َهج
للحفاظ على منطقة الدرب بشكل خاص ،وعلى كل المناطق التاريخية التي تخضع
لنف���س الظ���روف ،إذ إن المنطقة م���ا زالت بحال���ة يمكن الحكم عليه���ا بأنها جيدة
تاريخي���ا وخاص���ة الواجهات الش���رقية والغربية من منتصف الب���ؤرة ،والتي نوصي
بالتدخ���ل الفوري لترميمها في إطار منظوم���ة الحفاظ على المناطق التاريخية ،أما
البقاي���ا غير التاريخية والتي تعود لبيوت تاريخية انهارت ،فنوصي بإعادة تصميم
الواجه���ة بالتش���كيل التاريخي أو ما يؤكد عليه إذا لم يس���تدل عل���ى أي توثيق لما
كان موجوداً ،وقد أشرنا في التدخل المقترح أن يتخذ الدور األرضي شكل العقود
المتكررة والواجهات العلوية بتش���كيل الفتحات المس���تخدمة س���ابقا ،الس���تكمال
الص���ورة البصرية لهذا الج���زء من البؤرة ،كما اق ُترح تعلي���ة المباني ذات الطابقين
مع المباني المجاورة لها ،وأن ُيزال أو تعاد صياغة المباني أو اإلضافات غير القيمة
على المباني التاريخية ،والشكل المرفق يوضح تطبيق االستراتيجية المقترحة ،هذا
ومن المتوقع إذا تم تبني استراتيجية الحفاظ ،فسيحافظ على الشخصية التاريخية
للقاهرة ككل ،وحي الدرب األحمر بش���كل خاص ،األمر الذي س���يكون له بالغ األثر
على المنطقة وقاطنيها.

النتائج واالستنتاجات
 .1القاه���رة في وضعه���ا الحالي ينظر له���ا بكونها ميتروبوليت���ان ()Metropolitan
كبرى من خالل حجمها والخدمات المعروضة ومع تغيير التقس���يم اإلداري ألحياء
مدينة القاه���رة ،بما فيها مناطقها التاريخية ،عدة م���رات وتعديل حدود المناطق
التاريخي���ة التابعة لهذه األحياء ،باإلضافة إل���ى أن انتقال تبعية هذه المناطق بين
ع���دة جه���ات ،أدى إل���ى إهدار وق���ت وجهد هذه الجه���ات في مراجع���ة البيانات
الخاصة بالمناطق التاريخية الجديدة.
 .2تعان���ي المناط���ق التاريخي���ة بالقاهرة العديد من المش���اكل البيئي���ة والعمرانية
والمروري���ة والبصرية واالجتماعي���ة واالقتصادية ،واإلدارية ،وتعد مش���كلة العمارة
المعاص���رة باإلط���ار التاريخي واحدة من أهم المش���اكل البصرية الت���ي تعاني منها
المناطق التاريخية.
 .3يعان���ى ال���درب األحم���ر العدي���د من المش���اكل واإلهم���ال ،بالرغم م���ن أنه أكبر
المناطق التاريخية بمصر في نسبة عدد اآلثار المسجلة ،األمر الذي يؤدي إلى فقد
العديد من مباني البيئة التاريخية الهامة.
 .4زي���ادة التوج���ه نحو إنتاج مباني حديث���ة على غرار أنماط كالس���يكية غير نابعة
م���ن المنطقة ،ومتأثرة بمباني المدن الجديدة ،أدى إلى تش���وه النس���يج التاريخي
للمناطق التاريخية بالقاهرة.
 .5أي عم���ل معماري هو عمل ترميمي س���واء لمبن���ى موجود أو لفراغ ما ،حيث أن
الترميم يجب أن يصاحبه تصميم ،والتصميم في أي ش���كل من أش���كاله هو القدرة
على أحداث تغيير.
 .6الحفاظ وس���يلة للتنمية وليس لتجميد الوضع ،حيث أن التراث المراد الحفاظ
عليه هو مفهوم حي ومتجدد.
 .7تعدد اإلس���تراتيجيات المطبقة على المناطق التاريخية من خالل التأكيد على
االتج���اه التاريخىي (التدخل األدنى) أو التأكيد على االتجاه التش���كيلي ،فمنها من
قلص البناء بالمدينة وحاول الحفاظ على تراثها من خالل االتجاه التاريخي المتشدد
ف���ي الحف���اظ على غ���رار المتبع بمدينة تون���س القديمة وح���ي الحفصية ،حيث أن
البناء الجديد كان مستنبط من التصميمات القديمة ،ونال المشروع إحدى جوائز
األغاخان في العمارة ،وهذا االتجاه هو ما اق ُترح تطبيقه وتبنيه في عينة الدراسة،
ومنها من وضع معايير ومبادئ للتصميم بالمناطق التاريخية كاتجاه معاصر مقنن
كتجرب���ة األمي���ر ويلز بإنجلترا حيث طرح مجموعة م���ن المبادئ العامة حول طرق
البن���اء ف���ي األماك���ن القديمة ولم يحدد ش���كل معين حتى يتيح حري���ة التعبير في
التصمي���م المعم���اري ،وتختصر هذه المبادئ في التأكي���د على بعد المدى الزمني
للحف���اظ على المباني ،وتوفير المرونة ف���ي التكيف مع المحيط القديم مع االلتزام
بتالؤم مواد البناء والنسب المعمارية والموقع العام والبيئة المحيطة ،واالعتماد
على إعادة التوظيف كأحس���ن وس���ائل الحفاظ ،وانتهاج الطرق التقليدية في البناء
بحل���ول متج���ددة ومتطورة إلظه���ار تقنيات وفن���ون العصر ،والتأكي���د على تكامل
ال ووظيفة مع النسيج المحيط.
المبنى شك ً

(شكل )28-تطبيق استراتيجية التدخل األدنى
على بؤرة الدراسة
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التوصيات
 .1التوصية بتطوير مناهج التعليم المعماري بحيث يش���مل مقررات الحفاظ ضمن
م���واد اإلجباري ،وليس���ت ضمن م���واد االختي���اري ،وتدريس هذه المواد ليش���مل
دراسات ميدانية بالمناطق التاريخية.
 .2التوصي���ة بضرورة مس���اهمة الجمعي���ات األهلي���ة بالمناطق التاريخي���ة بمدينة
القاهرة في توعية القاطنين بهذه المناطق ،ومدى أهمية الحفاظ عليها ،واالشتراك
في اتخاذ القرارات الخاصة بالهدم ،أو الترميم.
 .3يوص���ي البحث بإنش���اء جه���ة إدارية واح���دة تتبعها جميع المناط���ق التاريخية
بمدين���ة القاه���رة ،وذلك للقضاء على مش���كلة تع���دد الجهات اإلداري���ة التي يجب
الرجوع إليها والتنسيق فيما بينها لتنفيذ مشاريع الحفاظ على المناطق التاريخية
بالقاهرة.
 .4يوصي البحث بتطبيق منهج التدخل األدنى كمفهوم عام للحفاظ على المناطق
التاريخية بشكل عام وبالقاهرة خاصة بعد ما تعرضت له من تشوه بالغ الحد منذ
ثورة  25يناير.
 .5يوص���ي البح���ث بمراجع���ة جميع التراخي���ص الخاصة بجميع المبان���ي الحديثة
بالبؤرة ،إلزالة المخالفات بها خاصة المتعلقة بتجاوز االرتفاعات ،والكرانيش.
 .6يوص���ي البح���ث بتطبيق مش���اريع إرش���ادية تهتم بتطوي���ر المناط���ق التاريخية
وتعطي بعض الحلول المبتكرة في التعامل مع المناطق التاريخية ،في محاولة لحل
المشاكل االقتصادية واالجتماعية ،والتي تؤثر على سلوكيات السكان.
 .7عمل سلسلة دورات وورش عمل تدريبية لكل المتعاملين بالمناطق التاريخية،
وأن تك���ون بصورة دورية ،ضرورة مس���اهمة الجمعيات األهلية بالمناطق التاريخية
بمدينة القاهرة في توعية القاطنين بهذه المناطق.
 .8تنظي���م حمالت إعالمية بوس���ائل اإلعالم المختلفة المرئي���ة والمقروءة لتوعية
أف���راد المجتمع وأصحاب العمل بأهمية التراث بما يحمله من مخزون وإمكانيات
حضاري���ة للمجتمع���ات حت���ى يكون هن���اك وع���ي وإدراك بأهمية اس���تمرارية هذا
التراث.
 .9تش���جيع ترميم المنش���آت التاريخية واألثرية بالمناط���ق التاريخية ،ضمن إطار
يضمن إعادة استخدامها مرة أخرى.

المصادر والمراجع
 -1الي���زل ،س���مير س���يف ،الترمي���م المعم���اري إلحياء
الت���راث المعم���اري والفن���ي ،ال���دار الفني���ة للطباع���ة،
القاهرة1988،م.
-2الجهاز القومي للتنس���يق الحضاري :أسس ومعايير
التنس���يق الحض���اري "دلي���ل التعام���ل م���ع الت���راث
المعماري والعمراني".2007 ،
-3البن���ا ،الس���يد محمود ،الم���دن التاريخي���ة -خطط
ترميمه���ا وصيانته���ا ،مكتب���ة زه���راء الش���رق الطبع���ة
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مقدمة البحث
ورثته األجيال الس���الفة لألجيال
تعري���ف التراث بمفهومه البس���يط هو خالص���ة ما ّ
الحالي���ة .فالتراث هو ما خلفه األجداد لكي يكون عبرة من الماضي ونهج يس���تقي
من���ه األبن���اء الدروس ليعبروا به من الحاضر إلى المس���تقبل .والتراث في الحضارة
بمثاب���ة الجذور في الش���جرة ،فكلما غاصت وتفرعت الجذور كانت الش���جرة أقوى
وأثبت وأقدر على مواجهة تقلبات الزمان .وقد يكون التراث ماديا ًماثال ًعلى شكل
مبان ٍأو أدوات وس���واها من الش���واهد المادية الملموس���ة ،أو يكون معنوياً يتمثل
في اآلداب والعلوم والفنون واألفكار والعقائد واألس���اطير وغيرها .ويشكل الطرفان
الجان���ب األه���م في الثقافة ،فالت���راث يعطي المجتمع هويته ،ول���ذا يعتز المجتمع
ومش���رفة .فال حضارة بدون
بتراث���ه ،وبخاص���ة تلك الجوانب التي يرى أنها مش���رقة
ّ
تراث ألنها ستصير حضارة طفيلية ترتوي من تراث اآلخرين دون تراثها لذا يجب أن
تكون الحضارة أصيلة ال تبعية عندها ،مستقلة تملك جذورها العميقة.
الوطنية تعن���ي العقيدة أو الدين ،وي���رى البعض اآلخر
الهوية
أن
و يعتب���ر البع���ض ّ
ّ
ّ
بأن الهوية تعني اللغة .ويمكن
أنها ترتب���ط بالتاريخ والعادات والقيم ويرى آخرون ّ
الهوية الوطنية بأنها مجموعة من القي���م واألخالق التي يجب أن تنعكس
تعري���ف
ّ
أفعاالً بما تعنيه من استقرار في الوطن والدفاع عنه واتباع نظمه واحترام قوانينه.
مكونات ثابت���ة ،وهي :التاريخ المش���ترك ،والدين،
الهوية
وتحت���وي
ّ
الوطني���ة على ِّ
ّ
والبيئ���ة .وتمثل البيئة دورا هاما في تعميق الش���عور بالهوية الوطنية لدى األفراد
بالتراث العمراني.
وف���ي ّ
العربية وباألخص في المملكة العربية
ظل المتغيرات الجارية في مجتمعاتنا
ّ
والخارجي���ة بحكم ارتباطها
الداخلية
الس���عودية ،إذ تواج���ه الكثير م���ن التحديات
ّ
ّ
بعالقات متشعبة مع مختلف دول العالم ،ووجود جنسيات وثقافات مختلفة على
أرضها ،إضافة إلى النهضة التي تمت في عالم التكنولوجيا واإلنترنت والتي أزالت
بد من وقفة للحفاظ
وقربت المسافات ليصبح العالم قرية واحدة ،فإنه ال ّ
الحدود ّ
الوطنية.
بالهوية
على قيمة التراث العمراني بالدولة وارتباطه
ّ
ّ
مشكلة البحث
تزخ���ر العدي���د م���ن دول الوطن العرب���ي ومن ضمنه���ا المملكة العربية الس���عودية
بت���راث عمراني له قيمة تاريخية .ويأتي التراث العمراني بالمدينة المنورة خاصة
في المرتبة األولى لما له من قيمة معنوية كبيرة في قلوب المسلمين بأنحاء العالم
ش���تى ،وذل���ك لوجود أقدم وأهم ثالثة مس���اجد به���ا .لذا يجب الحف���اظ على هذا
التراث العمراني القيم والتأكيد على دوره في ترسيخ الهوية الوطنية في المجتمع،
وكذل���ك الحرص على إصدار األنظمة التي تحمي الت���راث الوطني عموماً ،والتراث
العمراني على وجه الخصوص ،في المناطق كافة.
أهداف البحث
ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية وتنمية القيم في المجتمع.
زيادة الوعي الثقافي بتراثنا العربي عامة والعمراني على وجه الخصوص.
توضيح أهمية المحافظة على التراث العمراني وإصدار األنظمة التي تحميه.
تفعيل قيمة التراث العمراني وارتباطه المباشر بالهوية الوطنية.
الدع���وة إل���ى تحويل المواق���ع التراثية المنتش���رة عبر أرج���اء البالد الشاس���عة إلى
مواقع حية.
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أهمية البحث
إن لكل أمة تراثا تعتز وتفتخر به ،وتعتبره الجذر الذي يمتد في الماضي الس���حيق
لي���ؤرخ ماضي األمة وأمجادها العظيمة ،وتعتبر الحاضر امتدادا للماضي ،ويش���كل
الس���مة الممي���زة ل���كل أمة عن غيره���ا .ويتضمن الم���وروث التراثي قيم���اً جمالية،
وتاريخي���ة ،وعلمي���ة ،واجتماعية ،واقتصادي���ة ،أو قيماً روحي���ة للماضي ،والحاضر
والمس���تقبل .وهنا تبرز الحاجة الماسة والمس���تمرة لتقييم حالة التراث العمراني،
وال���دور ال���ذي يلعبه .وذلك يعتبر أساس���ا التخ���اذ القرارات من أج���ل حماية ونقل
ضمن نهضة
معان���ي القيم التراثية للمجتمع .وه���ذه الحماية لن تتحقق إذا لم تكن ْ
ثقافية حديثة شاملة ،مرفقة بوعي مجتمعي بأهمية هذا التراث العمراني ،والنظر
ٍ
���ز لنا في االندماج
كم���اض غاب وانقضى ،بل هو
إلي���ه ال
وحي ،ومح ّف ٌ
حاض���ر ْ
ٌ
دو ًما ٌّ
ٍ
ويش���دنا إلى
لنا
يكب
كقيد
ال
المس���تقبل.
على
بثقة
واإلطاللة
الحاضر،
في
بفعالي���ة
ّ
ّ
ذلك���م الماض���ي لوحده ،فننقطع ع���ن دورة الحياة المعاصرة ،وننكفئ على أنفس���نا
فتجرفنا التيارات الخارجية ،وال نقوى حينها على المقاومة.
محاور البحث
الت���راث العمران���ي بالوطن العرب���ي عامة وبالمملك���ة العربية الس���عودية (المدينة
المنورة) خاصة.
أهمية التراث العمراني بالمدينة المنورة وارتباطه بالهوية العربية اإلسالمية.
العالقة بين ارتباط المجتمع بهويته الوطنية وتراثه العمراني.
منهجية البحث
م���ن خالل المش���كلة البحثي���ة المطروحة واأله���داف المرجوة ،ف���ان البحث يتبع
المنهج الوصفي التحليلي ،وذلك من خالل استشراف اآلثار المترتبة على االهتمام
بالتراث العمراني وإحيائه كأس���اس لتعميق ارتباط الف���رد بهويته وانتمائه الوطني
ِ
وأثر ذلك على تحس���ين الجوان���ب االق ِت ِ
للمج َتمعات
صاد َّية واالجتماع ّي���ة والبيئية ُ
العمراني
المحلية .هذا باإلضافة إلى تس���ليط الضوء على النماذج المختلفة لل ُتراث ُ
والتي تزخر بها منطقة المدينة المنورة محل الدراسة مع وضع إستراتيجية مقترحة
السياحي فيها.
اثية والنهوض بواقع التوظيف
وتوصيات للحفاظ على األَ ْحياء ال ُتر َّ
ّ
التراث العمراني
.1
إن الت���راث هو تراكم خبرة اإلنس���ان في ح���واره مع الطبيعة ،ويعن���ي ذلك التجربة
المتبادلة بين اإلنسان ومحيطه ،وهذا المحيط الذي يضم حتى اإلنسان اآلخر فرداً
كان أم جماعة .فالتراث يعني كل مفهوم يتعلق بتاريخ اإلنسان في تجارب ماضيه،
وعيش���ه في حاضره ،وإطاللته على مس���تقبله .أما التراث الحضاري والثقافي فهي
الممتلكات والكنوز التي تركها األولون ،حيث هي الس���ند المادي واللاّ مادي لألمم
تس���تمد جذوره���ا وأصالتها ،لتضيف له���ا لبنات أخرى في
والش���عوب؛ من خاللها
ّ
مسيرتها الحضارية ،لتحافظ على هويتها وأصالتها.
العم���ران ه���و أحد العناصر األساس���ية للتراث ويتميز عن غيره م���ن عناصر التراث
بوج���وده المادي مجددا بذلك وجود حضارات األجيال الس���ابقة بصورة مباش���رة ال
تقب���ل الش���ك أو الجدل ،كما يبرز تتابع لتجارب وقي���م حضارية واجتماعية ودينية
بي���ن األجيال .لذا يعد التراث العمراني أحد الرموز األساس���ية لتطور اإلنس���ان عبر
التاري���خ ،وتعبي���ر عن الق���درات التي وصل إليها اإلنس���ان في التغل���ب على البيئة
المحيطة به.
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إن العمارة اإلس�ل�امية ه���ي الخصائص البنائية التي اس���تعملها المس���لمون لتكون
هوية لهم ،وقد نش���أت تلك العمارة بفضل اإلس�ل�ام وذلك في المناطق التي وصلها
كش���به الجزيرة العربية ومصر وبالد الش���ام والمغرب العربي وتركيا وإيران وغيرها
باإلضاف���ة إل���ى المناطق التي حكمه���ا لمدد طويلة مث���ل األندلس (أس���بانيا حاليا)
والهند .وتأثرت خصائص العمارة اإلسالمية وصفاتها بشكل كبير بالدين اإلسالمي
والنهض���ة العلمي���ة التي تبعته .وتختل���ف من منطقة ألخرى تبع���ا للطقس ولإلرث
المعم���اري والحضاري الس���ابق ف���ي المنطقة ،فعلى س���بيل المثال ينتش���ر الصحن
المفتوح في الش���ام والع���راق والجزيرة العربية بينما اختفى ف���ي تركيا نتيجة للجو
البارد وفي اليمن بسبب اإلرث المعماري .وكذلك نرى تطور الشكل والوظيفة عبر
الزمن وبتغير الظروف السياسية والمعيشية والثقافية للسكان.
و يب���رز لن���ا الت���راث العمراني القائ���م حاليا في المملك���ة العربية الس���عودية صورة
متكامل���ة ع���ن العمارة التقليدية ،ب���كل ما تحويه من حلول جيدة عكس���ت ظروف
البيئ���ة المحلية (مناخي���ة ،وجغرافي���ة ،واجتماعية) ،وكذلك م���ا تحتويه من حلول
تصميمية منسجمة مع احتياج الفرد والمجتمع من حيث العادات والتقاليد.
ل���ذا تأتي مبادرة التراث العمراني انطالقا من التنظيم الذي ينص على تولي المركز
الوطن���ي للت���راث العمراني مهمة المحافظة على الت���راث العمراني وتنميته بما في
ذل���ك م���ن مدن وأحياء وح���رف وصناعات تقليدي���ة ومعالم تاريخي���ة والعمل على
توظيفها ثقافيا واقتصاديا.
الهوية الوطنية
.2
التعريف والمفهوم
األولويات التي يجب على ّ
كل فرد في المجتمع أن يتسلح
الوطنية من
الهوية
عد
ُت ّ
ّ
ّ
ّ
به���ا أينما وج���د ،وقد اختلف الكثير على تعريفها ،حيث يحمل ّ
كل ش���خص تعريفاً
خاص���اً
الوطنية تعني
الهوي���ة
أن
للهوي���ة يراه م���ن منظور خ���اص .فيعتبر البع���ض ّ
ّ
ّ
ّ
العقي���دة أو الدين ،ويرى البعض اآلخ���ر أنها ترتبط بالتاريخ والعادات والقيم ويرى
ب���أن الهوية تعني اللغة .لذا اختلفت التعريف���ات وتعددت المفاهيم حول
آخرون ّ
الوطنية؟
ة
للهوي
األمثل
التعريف
هو
ما
ولكن
ة.
الوطني
الهوية
ّ
ّ
ّ
ّ
(الهوي���ة) مأخ���وذة من كلم���ة "هو" بمعنى جوهر الش���يء وحقيقت���ه .إنها كالبصمة
"التفرد" ،فالهوية الثقافية
عر ُف الهوية أيضا بمعنى
ّ
لإلنسان يتميز بها عن غيره .و ُت ّ
التف���رد الثقافي بكل م���ا يتضمنه معن���ى الثقافة من عادات وأنماط س���لوك
تعن���ي
ّ
الهوية الوطنية على أنها
تعري���ف
ويمكن
والحياة.
الكون
إلى
ونظ���رة
وقيم،
ومي���ل،
ّ
المبنية حول مفهوم األم���ة المتعدد الجوانب وحول الطرق
"مجموع���ة من األفكار
ّ
الوطنية
الهوية
التي يربط بها األفراد والجماعات أنفس���هم بتلك األفكار" .وتحتوي
ّ
ّ
مكونات ثابتة ،وهي :التاريخ المشترك ،والدين والبيئة)14،15(.
على ِّ
إن تنمي���ة الهوية الوطنية قضية التزام وطني وديني وتاريخي ومس���تقبلي ،جمعي
وفردي ،بالقيم الحضارية والعادات والتقاليد ،واللغة واللسان ،والعقيدة واإليمان،
وتعزيزها واجب وطني يقع على عاتق الجماعة واألفراد ،والحكومات والمؤسسات
مع���اً .وال تك���ون تنمي���ة الهوي���ة الوطنية إال عبر توف���ر آلي���ات وأدوات تدعمها في
المجتم���ع ،وتؤث���ر على الناس وس���لوكياتهم؛ إذ يمكن أن تصنع مجتمع���اً قادراً على
مواجهة التحديات ،ولديه أهم األسس المجتمعية والسلوكية والوطنية الضرورية،
وهذه األدوات هي الدين ،التعليم ،القيادة ،تربية الطفل ،اإلعالم ،والفنون.
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العالق���ة بي���ن ارتب���اط المجتم���ع بهويت���ه الوطني���ة وتراث���ه

.3
العمراني
إن عالقة اإلنسان العربي بتراثه عالقة عضوية إذ إن هويته القومية برمتها تتغذى
م���ن الت���راث ،الرتباطه في وعيه بأبع���اد حضارية وتاريخية ودينية وسياس���ية على
حد س���واء .فتعلقه بما يختزنه ماضيه من إنجازات عملية وفلس���فية وأدبية أش���د
كليا إلى تراثه،
من تعلق أي إنس���ان آخر بتراثه ش���رقاً وغرباً .لذا فإنه ينتمي انتماء ًّ
معنويا دون تح ّف ٍظ ،حيث يش���عر ب���أن تعلّقه به هو امت���دا ٌد لتعلّقه
ويتماه���ى في���ه
ًّ
بتصوره للدنيا والكون ،وح ّتى لِــما بعد الحياة ،فيتخذ التراث ُب ْعدا روحانيا ونفسيا
ّ
مما يضعه خارج دائرة التفكير ،وداخل دائرة التقليد ،فالمساس بالتراث غير وارد
ّ
عنده ،وكذلك مس���اءلته .إذ إن لهذا التراث قيمة عليا عنده يتعامل معها بش���كل
مثالي.
وإذا كان التمس���ك بالم���وروث ضمان���ة حقيق���ة الس���تمرار وج���ود األم���ة بهويته���ا
وخصوصيته���ا ،فإن األمة العربية أحوج من غيرها لممارس���ة هذا الفعل ،خاصة في
ظ���ل ما تواجه���ه الذات العربية والهوية القومية لألمة م���ن تحديات بغية تذويبها
ملح للدفاع والحف���اظ على هذه
وتش���تيتها ،فتمس���كها بالموروث القومي مطل���ب ٌّ
ال���ذات؛ إال أن تراثن���ا الثقافي ال ي���زال يعاني من اإلهمال ،وع���دم االلتفات الواعي
بالدراس���ة ،والتفحص للتعرف على األس���س التي قامت عليها أمتنا العربية ،بالرغم
من أنه يش���كل وحدة متماسكة في األسس العامة التي بني عليها وفي الطرق التي
يؤدي بها ،وفي مضمونه أيضاً من حيث المعنى واألهداف.
وعند تعرض مجتمع إلى هزات عنيفة وتغييرات حادة كما حدث لألسف في عدد
من المجتمعات العربية فان إشكالية السلوك االجتماعي لألفراد والشعور باالنتماء
تظهر بش���كل جلي وحاد ...وتتعرض عملية التثقيف ألفراد المجتمع حتما ًألزمة
تتوازى مع األزمة الثقافية نفسها ،وليس على المستوى السياسي فقط ،وإنما على
كافة المستويات االجتماعية واالقتصادية واألخالقية وسواها .لذلك يتوجب علينا
وضع دراس���ات محكمة وإعادة النظر في الس���بل التي نتبعها من أجل بناء وتعزيز
الهوي���ة بمختلف مس���توياتها ...ويب���دو أن أهمية إيقاظ التراث ل���دى المواطنين
والتثقيف به هو أحد األس���اليب الهامة في المحافظة على الهوية وتعزيز ش���خصية
الفرد من حيث القيم والهوية األسرية والوطنية.
إن التراث العمراني والمأثورات التراثية بشكلها ومضمونها أصيلة وجذرية ،إال أن
فروعها تتطور وتتوسع مع مرور الزمن وبنسب مختلفة وذلك بفعل التراكم الثقافي
والحضاري وتبادل التأثر والتأثير مع الثقافات والحضارات األخرى وعناصر التغيير
والحراك في الظروف الذاتية واالجتماعية لكل مجتمع.
أم���ا ما خلف���ه األجداد من ت���راث عمراني وآث���ار ظلت مصانة كالحص���ون والقصور
والس���يوف والدروع وغيرها مما شهد على أمجاد أمتنا العظيمة فهو بمثابة المواد
العضوي���ة التي تركته���ا الكائنات األخرى في تربة بعد مذبله���ا أو مماتها لكي تنهل
منه���ا الش���جرة إلى أن تصبح ق���ادرة على تكوين مادتها العضوية بنفس���ها وتلك هي
القيمة الحقيقية للتراث العمراني ...فهو أصل وماضي وحاضر ومس���تقبل أي أمة
والتع���رف والمحافظ���ة عليه يربط الفرد بهويته ويزيد من ش���عوره باالنتماء والفخر
ببلده لتسعى للتقدم و الرقى ،فعليه يبنى الجديد ومنه يستقى األصالة.
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األهمية التاريخية للمدينة المنورة
.4
تأسس���ت المدينة المنورة قب���ل الهجرة النبوية بأكثر م���ن  1500عام ،و ُعرفت قبل
ظهور اإلس�ل�ام باسم "يثرب" ،وقد ورد هذا االسم في القرآن الكريم في قوله تعالى:
﴿و ِإ ْذ قَالَ ْ ِ
ِيق ِم ْن ُه ُم
ام لَك ُْم ف َْار ِج ُعوا َو َي ْس��� َتأْ ِذ ُن َفر ٌ
َ
���ت طَائ َفةٌ ِم ْن ُه ْم َيا أَ ْه َل َي ْثر َِب لاَ ُم َق َ
ٍ
ِ
ِ
ون ِإلاَّ ف َر ًارا﴾.
ُون ِإ َّن ُب ُيو َت َنا َع ْو َر ٌة َو َما ه َي ِب َع ْو َرة ِإ ْن ُير ُ
ِيد َ
ال َّن ِب َّي َي ُقول َ
المدين���ة المنورةُ :تلقب "بطيبة الطيبة" وهي أول عاصمة إس�ل�امية ،وثاني أقدس
األماكن لدى المس���لمين بعد مكة المكرمة ،وتقع على أرض الحجاز غرب المملكة
العربية الس���عودية ،تبع���د حوالي  400كم ع���ن مكة المكرمة في االتجاه الش���مالي
الشرقي ،وعلى بعد حوالي  150كم شرق البحر األحمر ،وأقرب الموانئ لها هو ميناء
ينب���ع وال���ذي يقع في الجه���ة الغربية الجنوبي���ة منها ويبعد عنه���ا  220كم .وتبلغ
مساحة المدينة المنورة حوالي  589كم ²منها  99كم ²تشغلها المنطقة العمرانية،
أم���ا باقي المس���احة فهي خ���ارج المنطق���ة العمراني���ة ،وتتكون من جب���ال ووديان
ومنح���درات س���يول وأراض صحراوي���ة وأخ���رى زراعي���ة ومقابر وأجزاء من ش���بكة
الطرق السريعة.
تتمي���ز منطقة المدين���ة المن���ورة بآثارها الموغلة ف���ي القدم ومعالمه���ا التاريخية
والعمراني���ة المتنوعة ،وقد أكس���بها موقعه���ا الجغرافي عبر الق���رون أهمية خاصة
حي���ث تس���لكها ط���رق التجارة والح���ج باإلضافة إل���ى أنها منطقة جذب لالس���تقرار
البشري بسبب توفر المراعي والواحات والسهول الساحلية والمواد الطبيعية وعلى
وج���ه الخصوص المع���ادن الثمينة وبالتحدي���د مناجم الذه���ب والفضة والنحاس،
وإذا كانت منطقة المدينة المنورة ذات ش���هرة من فترة ما قبل اإلس�ل�ام بس���بب
نش���وء مدينة يثرب وهجرات القبائل إليها ،فقد زادت شهرتها بعد الهجرة النبوية
الش���ريفة وأصبح���ت طيب���ة أو المدينة منطلق الدع���وة للدين اإلس�ل�امي الحنيف
وعاصمة الخالفة اإلسالمية.
التراث العمراني بالمدينة المنورة
.5
ف���ى الواقع يصعب حصر المواقع األثرية والمعال���م التاريخية والعمرانية بالمنطقة
وحصر
نظراً لسعتها الجغرافية وتنوع طبوغرافيتها ومعالمها الطبيعية .وما كُشف ُ
ووثّق من مواقع أثرية ومعالم تاريخية حتى اآلن يدل على العمق الحضاري والبعد
التاريخ���ي للمنطق���ة ،على أن الحصر الش���امل لجمي���ع اآلثار بالمنطق���ة يحتاج إلى
عش���رات الس���نين بل إن بعض اآلثار يصع���ب االهتداء إليه���ا إال بالصدفة أو نتيجة
لعوامل الطبيعة مثل األمطار والسيول والعواصف التي تكشف عن اآلثار المخفية
تحت طبقات الرمال أو نتيجة ألعمال المشاريع اإلنمائية من طرق وخدمات ونحو
ذل���ك .وفيما يلي نماذج مما اك ُت ِش���ف من الت���راث العمراني وكذل���ك أمثلة لبعض
المعالم التاريخية والجغرافية الهامة التي توجد بمنطقة المدينة المنورة.
أوال :القصور والقالع والحصون
كانت المدينة المنورة من أكثر المناطق شهرة بعمارة الحصون واآلطام* (نوع من
الحصون ذات طراز معماري خاص فهي تشيد بالحجارة المختلفة األحجام ويوضع
وي َتنزه فوقها)
فيما بينها حش���و الطين ولها مصاطب عالية تش���رف على ما حوله���ا ُ
والق�ل�اع والمحافد وبن���اء القصور ،كما انتش���رت عبر العصور ف���ي أرجاء المنطقة
نفس���ها التحصين���ات الدفاعية والقص���ور والقالع عند الواحات وعل���ى المرتفعات
الجبلية وعلى امتداد طرق التجارة والحج .ومما يؤس���ف له أن اآلطام الكثيرة التي
عرف���ت داخل المدينة المنورة والقصور المش���هورة من العه���د األموي قد اندثرت
مع التوس���ع العمران���ي ،ومع ذلك فال يزال هناك أمثلة كثي���رة من القالع والحصون
3

374

التاريخية والقصور المبكرة التي أنشئت في القرن األول للهجرة وكان وادي العقيق
في ذلك العصر عامراً بالقصور التي وصل عددها إلى أكثر من ثمانين قصراً .وفيما
يلي نبذه عن تلك اآلثار:
قصر سعيد بن العاص
بقي���ت أطالل هذا القصر داخل فن���اء القصر الملكي في الجهة الجنوبية الش���رقية
وقد بناه س���عيد بن العاص بن أبي أحيحة بن س���عيد بن العاص بن أمية الذي ولي
المدينة في عهد معاوية بن أبي سفيان سنة 48هـ .بني القصر باألحجار الجرانيتية
والج���ص واس���تخدم الطوب المحروق ف���ي بعض أجزائه ،وي���دل تخطيطه وعناصره
الزخرفية على تطور العمارة والفنون في المدينة المنورة.

شكل ( : )1قصر سعيد بن العاص

قصر هشام
ويقال أيضاً قصر مسلمة بن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام ،وهو في موضع
بس���تان الش���يخ الحافظ الذي أقام فيه أيضاً مس���كناً اس���تخدم في���ه أنقاض القصر
القدي���م ال���ذي ال تزال بعض أجزائه باقي���ة والبئر القديمة التي أعيد اس���تخدامها،
والقص���ر مقام على الحافة الش���رقية لوادي العقيق وعلى واجه���ة المرتفع الصخري
للقصر آثار لنقوش إسالمية مبكرة.
قصر العوارض
يق���ع بقري���ة قران والت���ي تبعد نحو  5كيلومت���رات من مركز الس���ويرقية ،كما توجد
بالموقع بئر تس���مى أم لحين حفرت مع تاريخ إنش���اء القصر ،كما عثر بالس���ويرقية
نفسها على بعض النقوش الصخرية القديمة.
قصور صفينة
تق���ع صفينة ف���ي الجنوب الغرب���ي من مدينة المه���د على بعد نح���و  75كيلومتراً،
ويوج���د بها بقايا قص���ور أثرية مهجورة وتعرف اآلن بحارة القصر ،كما توجد بها آبار
قديمة كانت تستعمل لسقايا الحجيج وترجع إلى العصر العثماني ،كما توجد أبراج
للمراقبة تنشأ فوق اآلبار مثل بئر وزارزة.
قصر مرحبا
وهو عبارة عن حصن أو قلعة على قمة مرتفع يشبه القارب ويقع وسط واحة بمدينة
خيب���ر ،وهناك مم���ر ضيق يؤدي للحصن وس���ط سلس���لة من المتعرج���ات الجبلية
المنحدرة جنوب التل تؤدي إلى بوابة ضيقة ،وجدران الحصن من الدبش المليس
كل واح���دة مواجه���ة لألخرى ،ويبلغ س���مك قواعد الجدران متراً واح���داً وارتفاعها
متراً ونصف المتر فوق سطح األرض من البناء الحديث بالطوب اللبن من طابقين.
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حصن كعب بن األشرف
وه���و أحد الحصون اإلس�ل�امية ويق���ع على الطريق المؤدي إلى س���د بطحان جنوب
المدينة المنورة بنحو 2كم ،وتشاهد حالياً صخوره الضخمة وبعض األبراج التي من
المحتمل أن يكون قد أعيد بناؤها خالل العصور اإلسالمية المختلفة.
قلعة الفرع
قلع���ة أثرية مهمة جداً بنيت على مرتفع العيص ش���مال ينبع النخل ،ويعود بناؤها
إلى فترة سابقة لإلسالم على الطريق التجاري القادم من العال إلى الساحل ،وبنيت
القلع���ة من الكتل الحجرية النارية وبأس���لوب معماري مميز يمث���ل الطابع العربي
القديم في إنشاء القصور والحصون.
قالع دروب الحج
هناك عدد من القالع التي أنش���ئت على طريق الحج الش���امي الذي يمر بتبوك ثم
العال وحتى المدينة المنورة وكذلك على طريق الحج المصري الذي يتجه بمحاذاة
س���احل البحر األحمر مروراً بينبع ويتجه إلى مكة المكرمة ،كذلك توجد قالع على
الطرق الفرعية التي تتجه إلى المدينة المنورة ثم مكة المكرمة ،وبعض هذه القالع
متهدم وبعضها بحالةجيدة نس���بياً ،كما ُرمم عدد قليل من القالع ،ومعظم القالع
الباقي���ة يع���ود تاريخها إلى الفترة العثمانية وقد ش���يدت قالع أخ���رى على امتداد
طريق س���كة حديد الحجاز ،ومن القالع الباقية والتي تدخل في الحدود الجغرافية
لمنطقة المدينة المنورة القلعة اإلسالمية بالحجر (مدائن صالح) والمباني الرئيسة
لمحط���ة س���كة حديد الحج���از ،وقلعة أم ناص���ر بالعال ،وقلع���ة العقي���ر قديماً قلعة
الحفائ���ر بالقرب من قلع���ة مغيرة جنوب العال ،وقلعة زم���رد ،وقلعة الصورة ،وقلعة
هدية ،وقلعة إس���طبل عنت���ر ،وقلعة الفحلتين وقلعة الحفيرة .ويمكن اإلش���ارة إلى
مباني س���كة حديد الحجاز بمدائن صالح وعددها س���تة عش���ر مبن���ى وهي مرممة
ترميماً جيداً وصالحة لالستعمال.

وغير ذلك من المس���اجد التاريخية التي يطول حصرها (مس���جد أبيار علي ،مسجد
األحزاب ،مس���جد الشجرة ،مس���جد الغدير ،مسجد الربذة ،مس���جد بيت األحزان،
أحد) هذا باإلضافة إل���ى مواقع المعارك
مس���جد الثنايا ،مس���جد الدرع و مس���اجد ُ
أحد ،الخندق وخيبر.
الشهيرة في اإلسالم ومنها موقع معركة بدرُ ،
و فيم���ا يل���ي نب���ذه لبع���ض المس���اجد ذات القيم���ة التاريخي���ة واألثري���ة والطراز
المعمارى المميز.
المسجد النبوي الشريف
هو مسجد النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) وفيه يوجد قبره ،ويعد المسجد
النبوي ثاني أقدس دور العبادة بالنس���بة للمسلمين بعد المسجد الحرام في مكة،
يقع في المدينة المنورة غرب المملكة السعودية .والمسجد النبوي هو أحد ثالث
مس���اجد تشد لها الرحال في الدين اإلسالمي ،وقد بناه النبي صلى الله عليه وسلم
في ربيع األول من العام األول من هجرته عند قدومه إلى المدينة المنورة وش���ارك
ف���ي بنائ���ه الصحابة رض���وان الله عليه���م ،وتعهده الخلف���اء عبر التاريخ بالتوس���عة
والصيان���ة .و بع���د التوس���عة التي قام بها عمر بن عبد العزيز ع���ام  91هـ أُ ِ
دخل فيه
حجرة عائش���ة (والمعروفة حالياً بـ "الحجرة النبوية الش���ريفة" ،والتي تقع في الركن
الجنوب���ي الش���رقي من المس���جد) والمدفون فيها النبي محمد وأب���ي بكر وعمر بن
وبنيت عليها القبة الخضراء التي ُتعد من أبرز معالم المس���جد النبوي.
الخط���ابُ ،
وزادت مس���احته عبر الزمن حتى ش���ملته رعاية الدولة الس���عودية في عهد خادم
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز إذ تمت أكبر توسعة له عام 1994م.
ويعتب���ر المس���جد النبوي أول مكان ف���ي الجزيرة العربية يضاء بواس���طة المصابيح
الكهربائي���ة من���ذ عام  1327ه���ـ الموافق  .1909فأصبح من أكبر مس���اجد العالم إذ
يس���توعب مع س���احاته ما يزيد على المليون مصل ،والمسجد النبوي باإلضافة إلى
قدس���يته فهو مركز للعلماء والدارسين وتقام فيه حلق الذكر لدراسة القرآن الكريم
وعلومه والتفسير والحديث.

ثانيا :المساجد التاريخية
المن���ورة عاصمة اإلس�ل�ام األولى وعاصمة الثقافة اإلس�ل�امية للعام
تزخ���ر المدينة
ّ
الحال���ي بالعديد من المس���اجد التاريخية التي جاء في األث���ر أن النبي عليه أفضل
الصالة والس�ل�ام وصحابت���ه رضوان الله عليه���م أدوا الصالة فيه���ا ،أو كانت عامرة
بنزول الوحي ،أو كونها مصلى أو مقيال أو مبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم أو كونها
معلما تراثيا تاريخيا وطرازا معماريا متفردا .ومن هذه المساجد:
1ـ مسجد قباء

10ـ مسجد الفضيح

19ـ مسجد عتبان بن مالك

2ـ مسجد الجمعة

11ـ مسجد التوبة

20ـ مسجد بني ظفر

3ـ المساجد السبعة

12ـ مسجد البحير ( أبي ذر(

 -21مسجد المغيسلة

4ـ مسجد أبوبكر الصديق

13ـ مسجد المنارتين

22ـ مسجد المستراح

5ـ مسجد عمر بن الخطاب

14ـ مسجد القبلتين

32ـ مسجد البدائع

6ـ مسجد علي بن أبي طالب

 -15مسجد الراية

24ـ مسجد السقيا

7ـ مسجد اإلجابة

 -16مسجد بني حرام

25ـ مسجد السبق

8ـ مسجد المصلى ( الغمامة (

(أحد)
17ـ مسجد الفتح ُ

26ـ مسجد عينين

9ـ مسجد الميقات
3

 18ـ مسجد مصبح

شكل ( )2ا لمسجد النبوي الشريف
وتظهر به جموع الحجاج والقبة
الخضراء

27ـ مسجد ثنية الوداع
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مسجد قباء
مس���جد قباء الذي يعد أول مس���جد أس���س عـلى التقـوى وأكبر المساجد بالمدينة
المنورة بعد المس���جد النب���وي ويقع في الجن���وب الغـربي من المـدين���ة المنـورة،
وكـان على ش���كل مـربع طول ضلعـه  40متـ���راً وفيـه قبـة .ويقال إن هذا المكان كان
مـبرك نـاقـة رسول الله صلى الله عليه وسـلم قبل بناء المسجد.
ومن آثار المسجـد القـديم حجـر منقـوش بالخـط الكوفي القـديم يبـين تاريخ توسعة
المسجد عام 435هـ ،وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد شارك أصحابه في بناء
المس���جد القديم بنفس���ه ،ثم جـدده الخليف���ة الثالث عثمـان بن عفـ���ان رضي الله
عن���ه وزاد فيـه ،ثم جـدده من بعـده الخليـفة الـراش���د عمـر ب���ن عبد العـزيـز عندما
كـ���ان أمـي���راً على المدينـة المنـورة .وأقـام له المئـذنـ���ة في الفـترة الممتدة من 87
 93 /هـ .وفي س���نـة ُ 435وضـع به المحـراب ،وفي عام  555هـ جدده كمال الدين
األصفـهان���ي ،ثم جددت عمـارت���ه عـدة مرات في األعوام  881- 840- 733 - 671هـ
ف���ي زمـن الـدولة العثـمانية ،وكان آخـرها في عـهد الس���ـلطان محمـود الثـاني وابنـه
السلطـان عبـد المجيد عام  1245هـ.
وفي العهد الس���عودي الزاهر تمت توسعة المسجد ليستوعب عشرين ألف مصل،
وقامت الجهات المعنية بنزع ملكية األراضي والعقارات المحيطة به وكلفت أحد
أمهـر المكاتب الهندسية المتخصصة في العمـارة اإلسالمية لتصميم المسجد على
نس���ق المسجد القديم .والمسجد مستطيل الشكل روعي في تصميمه أن يكون به
فناء داخلي يتوس���ط المسجد تفتح عليه جميع المداخل ،وخصص الجزء الشمالي
منه مصلى للنس���اء بمداخل منفصلة وبعيدة عن مداخل الرجال ،وهو من دورين،
وللمس���جد  4مآذن وبه  56قبة وملحق به س���كن لألئمة والمؤذنين ومكتبة ،وتبلغ
مس���احة أرض المس���جد  13500متر مربع ومساحة مبانيه  5860متراً مربعاً خصص
منها مصلى للنساء يتسع لـ  7000مصل.
مسجد الجمعة
س���مي بذل���ك ألن النبي صلى الله عليه وس���لم ،صلى في���ه أول جمعة حين أقبل من
ّ
قرية قباء متجهاً إلى المدينة ،وأطلق عليه ''مسجد بني سالم'' لوقوعه في حي بني
س���الم بن عوف من األنصار ،كما قيل عنه ''مس���جد الوادي'' إذ قال ابن إسحاق :إن
الجمعة أدركته صلى الله عليه وس���لم في وادي رانوناء يعني بني س���الم .كما يقال
عن���ه مس���جد ''عاتكة'' ،كما روى ابن أبي ش���يبة أن أول جمع���ة جمعها النبي صلى
الله عليه وسلم حين أقبل من قباء إلى المدينة في مسجد بني سالم ،وسمي أيضاً
مر النبي عليه أفضل الصالة وأتم التسليم على بني سالم
''مسجد القبيب'' ،حيث ّ
فصلى فيهم الجمعة في القبيب ،والمقصود أن موضع المسجد يقال له ''القبيب''
ونطق بالغين أي ''الغبيب'' ويقع في وادي الرانوناء في ش���رق الطريق المستحدث
إلى قباء .وقد جدد هذا المس���جد عدة مرات على مر العصور وكان قبل التوس���عة
األخي���رة مبنيا ف���وق رابية صغيرة طول���ه  8أمتار ،وعرضه 4.5أمت���ار ،وارتفاعه 5.5
أمت���ار ،ول���ه قب���ة واحدة مبنية بالط���وب األحمر وفي ش���ماله رواق طول���ه  8أمتار،
وعرض���ه  6أمتار .وفي عهد خادم الحرمين الش���ريفين المل���ك فهد بن عبدالعزيز،
س���نة 1412ه���ـ أعي���د بن���اؤه وف���ق تصمي���م هندس���ي جمي���ل ،وضوعفت مس���احته
عدة أضعاف.

شكل ( )5مسجد الميقات بعد التوسعة

شكل( )3مسجد قباء

شكل ( 4أ) صورة قديمة لمسجد الجمعة

	
  

شكل ( 4ب) مسجد الجمعة بعد
التجديدات األخيرة

شكل ( )6مسجد الفتح
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مسجد الميقات
يقع مس���جد الميق���ات ضمن امتداد وادي العقيق وه���و واد مبارك كما أطلق عليه
موقعا لإلحرام لم���ن يريد الح���ج أو العمرة،
النب���ي علي���ه الصالة والس�ل�ام وأصب���ح
ً
ويعرف هذا المسجد بعدة أسماء فهو مسجد اإلحرام أو الميقات ألن أهل المدينة
والذي���ن يم���رون عليه من غي���ر أهلها يحرمون من���ه للحج وهو م���ن المواقيت التي
وس ّمي بهذا االسم
حددها النبي صلّى الله عليه وسلّم ،كما يعرف بمسجد آبار علي ُ
ألن الخليف���ة الراش���د علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ق���ام بحفر آبار عندما أقام
في ذي الحليفة في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان ،كما يعرف باسم مسجد
الش���جرة ومس���جد المعرس .ويقع المس���جد على الجانب الغربي من وادي العقيق
ويبعد عن المسجد النبوي الشريف قرابة  14كيلومترا وبني في عهد عمر بن عبد
العزيز عندما كان والي إمارة المدينة عام  93/ 87هـ وجدد في العصر العباسي ثم
جدد في العصر العثماني في عهد السلطان محمد الرابع عام 1058هـ 1099هـ وكان
مبنيا من اللبن والحجارة ولم يكن الحجاج والمعتمرون في المواس���م
صغي���را ً
ج���دا ً
ً
يج���دون راحته���م فيه فأمر المل���ك فيصل ب���ن عبدالعزيز آل س���عود  -رحمه الله -
بتجديده وتوسعته.
وم���ع زي���ادة ع���دد الحج���اج والمعتمرين ص���درت األوامر بمضاعفة حجم مس���جد
الميق���ات عدة أضعاف وتزويده بالمرافق الالزمة فأصبح المس���جد محطة متكاملة
للمس���افرين إذ ُبن���ي عل���ى ش���كل مرب���ع مس���احته  6.000مت���ر مرب���ع ،ويتك���ون من
مجموعتين من األروقة تفصل بينهما س���احة واسعة مساحتها ألف متر وله أقواس
تنته���ي بقب���اب طويلة يبل���غ ارتفاعها عن األرض  16متراً ويتس���ع المس���جد لـ 5000
ٍ
مترا .وتتصل
مصل .وللمس���جد مئذنة متميزة على شكل سلم حلزوني ارتفاعها ً 62
بالمسجد مباني اإلحرام والوضوء كما بني من جهته الشرقية سوق لتأمين حاجات
الحجاج وأنش���ئت في الجهة الغربية منه مواقف س���يارات وحديقة فس���يحة ذات
أشجار ونخيل أعطت الموقع لمسة جمالية رائعة.
المساجد السبعة
م���ن أهم المعالم التي يزوره���ا القادمون إلى المدينة المن���ورة من ضيوف الرحمن
كل عام المس���اجد الس���بعة التي هي وفقا للروايات س���تة مس���اجد وليست سبعة
ولكنها اش���تهرت بهذا االسم .وتقع هذه المس���اجد الصغيرة في الجهة الغربية من
جب���ل س���لع عند جزء م���ن الخندق الذي حفره المس���لمون في عه���د النبوة للدفاع
ع���ن المدينة المنورة عندم���ا زحفت إليها قريش والقبائل المتحالفة معها الس���نة
الخامسة للهجرة .وعندها وقعت أحداث غزوة الخندق والتي تعرف أيضاً بمسمى
غزوة األحزاب .ويروى أنها كانت مواقع مرابطة ومراقبة في تلك الغزوة وقد س���مي
كل مس���جد باس���م من رابط فيه ،عدا مسجد الفتح الذي بني في موقع قبة ضربت
لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه المس���اجد على التوالي من الشمال إلى الجنوب هي :مسجد الفتح ،مسجد
س���لمان الفارسي ،مسجد أبي بكر الصديق ،مس���جد عمر بن الخطاب ،مسجد علي
بن أبي طالب ومسجد فاطمة.
مسجد الفتح
يعد أكبر تلك المس���اجد وس���مي بهذا االس���م ألنه وفقا للرواي���ات كان خالل غزوة
األحزاب مصلى لرس���ول الله عليه أفضل الصالة والس�ل�ام ،أو ألن تلك الغزوة كانت
ف���ي نتائجها فتحاً على المس���لمين .وقد بناه الخليفة عمر ب���ن عبد العزيز في فترة
إمارت���ه على المدينة بالحجارة ثم جدد مرة أخرى بأمر الوزير س���يف الدين بن أبي
الهيجاء ثم أعيد بناؤه في عهد الس���لطان العثماني عبد المجيد األول ،وفي القرن
الـرابع عشر الهجري سميت بالسبعة المساجد بعد أن أعيد بناء مسجد بني حرام
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األثري في امتداد ساحة جبل سلع وفي الجهة الجنوبية من المساجد الستة وذلك
في النصف الثاني من القرن الـرابع عشر الهجري.
مسجد سلمان الفارسي
يق���ع جنوبي مس���جد الفتح مباش���رة وعلى بع���د  20متراً منه فقط ف���ي قاعدة جبل
س���لع ،وسمي باسم الصحابي س���لمان الفارسي صاحب فكرة حفر الخندق لتحصين
المدين���ة من غ���زوة األحزاب وهو يتكون من رواق مربع ضلعه س���بعة أمتار ودرجة
صغي���رة عرضه���ا متران .وبن���ي هذا المس���جد في إمارة عم���ر بن عب���د العزيز على
المدين���ة أيض���اً ،وجدد بأمر الوزير س���يف الدي���ن أبي الهيجاء ع���ام 575هـ ،وأعيد
بناؤه في عهد السلطان العثماني عبد المجيد األول.
مسجد أبي بكر الصديق
يقع جنوب غربي مسجد سلمان على بعد  15متر منه وبني وجدد مع المسجدين
السابقين وقد هدم اآلن ليعاد بناؤه وتوسيع مساحته.

	
  

شكل ( 8أ) مسجد أبي بكر الصديق
رضي الله عنه عام 1326هـ

شكل ( 8ب) صورة حديثة لمسجد أبي
بكر الصديق

	
  

مسجد عمر بن الخطاب
الذي صلى به الرس���ول صلى الله عليه وسلم ،وعرف بهذا االسم ألن سيدنا عمر بن
الخطاب اتخذه مصلى للعيد في خالفته .يلي مس���جد أبي بكر الصديق جنوباً على
بعد  10أمتار منه فقط ،وهو على ش���كل رواق مستطيل وله رحبة غير مسقوفة على
صورت���ه ،يرتفع عن األرض ثماني درجات ،وطريقة بنائه تطابق بناء مس���جد الفتح،
وربما يكون قد بني وجدد معه.
مسجد علي بن أبي طالب
يقع ش���رقي مس���جد فاطمة على رابية مرتفعة مس���تطيلة الش���كل طول���ه  8.5أمتار
وعرضه  6.5أمتار وله درجة صغيرة ،وقد بني وجدد على األرجح مع مسجد الفتح.

شكل ( )9مسجد عمر بن الخطاب

	
  

شكل ( )10مسجد على بن أبى طالب

شكل ( )7مسجد سلمان الفارسي
شكل ( )11مسجد العنبرية

مسجد فاطمة الزهراء
آخر هذه المس���اجد الس���بعة الذي يس���مى في المصادر التاريخية مسجد سعد بن
معاذ ،وهو أصغر مس���اجد هذه المجموعة مساحته تقريبا  12متراً مربعاً وله درجة
صغيرة  ،وآخر بناء له على نمط أبنية المجموعة نفسها .وقد رممت هذه المساجد
جميعه���ا في الوق���ت الحاضر مع المحافظة على ش���كلها التراثي ،كم���ا قامت أمانة
المدينة المنورة بتحس���ين المنطقة وتشجيرها فغدت كأنها حديقة واسعة تتخللها
مبان صغيرة.
مسجد العنبرية
يعتب���ر هذا المس���جد من مس���اجد المدينة األثري���ة ،بناه الس���لطان العثماني عبد
الحمي���د الثان���ي عام 1326هـ 1908م ،ليكون جزءاً من مش���روع محطة قطار الحجاز
(ال���ذي يربط بين المدينة ودمش���ق) وبني في ضاحية العنبري���ة بالمدينة المنورة،
فحمل المسجد والمحطة اسم المنطقة.
وجاء إنش���اء هذا المس���جد على الطراز العثماني التقليدي في المس���اجد متوسطة
الحج���م ،حي���ث ترى س���قيفة للمدخل تقوم عل���ى أعمدة ذات تيج���ان بمقرنصات
وعقود مدببة ،تحمل قبابا نصف كروية صغيرة ،وتحف السقيفة منارتان رشيقتان
أس���طوانيتان ،لكل منهما ش���رفة م���ؤذن واحدة ،يعلوها مخ���روط مصفح بالرصاص.
وعن���د الدخول إل���ى بيت الصالة في المس���جد نجده مربع الش���كل بمس���احة 100
مت���ر مربع ،ومغطى بقبة واحدة كبيرة ،مزخرفة م���ن الداخل بزخارف نباتية ملونة
عثماني���ة الط���راز ،تنتمي إلى تلك المرحلة التي تأثر فيه���ا الطراز العثماني باألنماط
الزخرفي���ة واألوروبي���ة خاصة الباروك والروكوكو ،وال يوجد بالمس���جد منبر ،ألنه ال
تؤدى فيه الجمعة.
وقد استعملت المواد المحلية في التنفيذ ،فنرى المسجد من الخارج أسود اللون،
نتيجة بنائه بحجر البازلت البركاني المدني المعروف في المدينة بالحجر الحراوي،
وهو من أش���د الحجارة صالبة ،وقد اس���تخدمه العثمانيون قبل ذلك في بناء الجزء
المجيدي من الحرم النبوي الشريف ،وربما كان ذلك سببا في صمود المسجد إلى
اليوم ،وطلي من الداخل في العهد الس���عودي باللون األبيض ،بينما كس���ي القس���م
األس���فل من حوائطه م���ن الداخل بالرخ���ام األبيض لتطويعها كي تتناس���ق مع كونه
مبنى تراثيا ،وزود بأجهزة التكييف ووحدات اإلضاءة الداخلية والخارجية.
ثالثا :المدن القديمة المندثرة
م���ن الصعب حصر المواقع األثرية القديمة بمنطق���ة المدينة المنورة والتي كانت
ف���ي ي���وم من األيام مدن���اً ومحطات وموانئ عل���ى طرق التج���ارة والحج ،وأصبحت
تل���ك المدن والمنازل عب���ارة عن مواقع أثري���ة احتضنتها الرمال عب���ر الزمن وبقي
من بعضها األس���س الجدارية وبع���ض الظواهر المعمارية والمعال���م التي تدل على
وجوده���ا وبعضها اآلخر تحول إلى تالل مجمعة أو متناثرة وال يمكن تمييزها إال من
قب���ل مختصين وربم���ا وجود آثار آلبار وب���رك قديمة وكتابات ونقوش وبقايا كس���ر

	
  
شكل ( )12صور لمناطق قديمة
بالمدينة المنورة
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األواني على سطح تلك المواقع.
وم���ن أبرز المواق���ع األثرية ميناء الحار والمابيات والمندس���ة ،وآثار وادي النقمي
ووادي مهله���ل وخي���ف البصل ،وهن���اك مواقع أثرية مطمورة عل���ى امتداد *درب
زبيدة (طريق للحج قادم من الكوفة واش���تهر بهذا االس���م نسبة إلى السيدة زبيدة
بن���ت جعف���ر زوج الخليفة هارون الرش���يد) من أهمها الربذة ومصدت بني س���ليم
ومواقع متفرقة في حرة رهط في الصويدره وحاذة والسويرقية.
وتع���د آثار الخريبة( )10وما جوارها في العال والحجر من أهم المواقع األثرية قاطبة
لي���س فقط على مس���توى المنطقة بل على مس���توى المملكة .حي���ث تضم منطقة
''الخريب���ة'' آثارا متع���ددة ،فيوجد فيها عدد كبير من المدافن والمقابر المنتش���رة
في الجبل من الشمال إلى الجنوب إال أن المالحظ أن الكثير منها لم يكتمل نحته،
وتكث���ر فيها الش���روخ التي ربم���ا كانت نتيج���ة للطبيعة الصخرية للجب���ل وتكوينه
الرس���وبي .وت���دل المقابر المنحوتة عل���ى الواجهات الصخرية ف���ي وادي العال على
وج���ود حضارة قديمة هي حضارة ديدان ولحيان ،وفي الحجر (مدائن صالح) حيث
نش���أت وتطورت حضارة األنباط في الخريبة مقابر األس���ود وإلى الغرب منها موقع
عكمة الذى اشتهر بكتاباته اللحبائية والدادانية والرسوم الصخرية.
وف���ي مدائ���ن صال���ح تجد عل���ى منطقة واس���عة المقاب���ر المنحوتة عل���ى واجهات
الجبال ،فكل واجهة تشتمل على مقبرة لعائلة بعينها وبعض المقابر تكون منفردة
وبعضها تأتي منحوتة بش���كل متصل عل���ى واجهة جبلية ،وقد بلغ عدد المقابر نحو
 131مقبرة ،وتتميز واجهات المقابر عن بعضها البعض بالنحت الجميل والزخارف
التي تنم عن ثراء فني في ش���هرة المنطقة في القرن األول قبل الميالد وحتى نهاية
الق���رن األول المي�ل�ادي ،كم���ا تميزت بع���ض المقابر بوجود نص���وص نبطية توضح
ملكية المقبرة وتاريخ إنش���ائها ويمكن مشاهدة المقابر النبطية موازية إلى مناطق
ووحدات مش���هورة وهي الخزيمات ،وقصر النب���ت ،والديوان ،والكهف ،والعجوز،
والصليمية .وهناك واجه���ات منحوتة تختلف عن المقابر مثل ديوان أبي
والفري���د
َّ
زي���د الذي يعد مكاناً لالس���تقبال باإلضاف���ة إلى وجود محاريب وقن���وات منحوتة
وكهوف لحفظ المياه وآبار صخرية منحوتة.
وتمث���ل آث���ار المابيات بقاي���ا معمارية لمدينة كاملة مس���ورة ،تق���ع بقرية مغيراء
جنوب غرب مدينة العال الحالية بنحو 20كم ،وعلى الضفة الش���رقية لوادي القرى
الذي يعرف بوادي العال ،وبالتحديد على بعد كيلومترين جنوب غربي محطة سكة
الحدي���د المعروف���ة بالبدائع ،وتعتبر م���زارع قرية مغيراء الحالية امت���داداً طبيعياً
لهذه المدينة اإلس�ل�امية الهامة التي تنفرج الجبال عندها ويتس���ع الوادي حولها،
ويؤك���د المؤرخون أنه���ا بقايا مدينة قرح عاصمة وادي الق���رى ،والتي كانت قائمة
أيضاً في الفترة الس���ابقة لإلس�ل�ام .ويعد موقع المابيات من أه���م المواقع األثرية
اإلس�ل�امية المبك���رة في ش���مال المملكة ،بل م���ن أهم المدن التجاري���ة على طريق
التجارة القديم بوادي القرى.
وقرية الخشيبة إحدى قرى مركز مغيراء بمحافظة العال ،وتقع إلى الجنوب الغربي
م���ن مدينة الع�ل�ا على وادي الحم���ض وتضم القري���ة العديد من المواق���ع األثرية،
وأهمها قلعة زمرد التي تبعد عن مدينة العال بنحو  70كيلومتراً وبجوارها بركة وبئر
مي���اه ،كما تضم قرية الخش���يبة ثالثة مواقع أثرية عبارة ع���ن مناجم تعدين قديمة
ومس���توطنات س���كنية وزراعية ،باإلضافة إلى مس���توطنة زراعية وس���كنية قديمة،
تق���ع بقرية جيثوت جنوب مركز مغيراء وعلى مس���افة نحو  100كيلومت ٍر من مدينة
الع�ل�ا وعل���ى مقربة منه���ا يوجد قصر أثري (قص���ر حربي) ويبعد ع���ن قرية جيثوت
نحو  6كيلومترات.
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ويعتبر الجار من الموانئ القديمة على س���احل البحر األحمر التي أنشأها الرومان
عند س���يطرتهم على ش���مال غربي الجزيرة العربية ،ويقع شمال غربي قرية الرايس
وعل���ى مس���افة نحو  9كيلومترات ،ويش���تمل الموق���ع على بقايا وح���دات معمارية
وفخارية غير واضحة المعالم ،ويحكى أنه كانت ترفأ إليه السفن من مصر والحبشة
وم���ن البحرين والصي���ن .وتضم آثار فضال على وادي الحم���ض جنوب غربي مدينة
العال عدة مواقع أثرية عبارة عن مستوطنات سكنية وتعدينية تسمى (الصبار  -أم
عش  -الكويرة  -هجتن  -الشرم).
شكل ( :)13جانب من مقبرة األسود في
منطقة المدينة المنورة

شكل (  :)14صف من األضرحة بمدائن صالح

شكل ( 15أ) :سكة حديد الحجاز في
العشرينيات من القرن الـ  14ه الموافق أوائل 1908م
المدينة المنورة فترة
ّ

رابعا :المعالم التاريخية والجغرافية المشهورة
ال ش���ك أن منطق���ة المدين���ة المن���ورة من أكث���ر مناط���ق المملكة ش���هرة بمعالمها
التاريخية والجغرافية ومآثرها اإلس�ل�امية ،ويمك���ن ذكر هذه المعالم دون الخوض
في شرحها لشهرتها وذكرها في المصادر التاريخية كما يلي:
طرق التجارة والحج والسكة الحديد
اجت���ازت منطق���ة المدينة المن���ورة عبر العصور ط���رق للتجارة الت���ي تربط جنوب
الجزيرة العربية بش���مالها وش���رقها وغربه���ا ،وكانت المدينة المن���ورة (يثرب) قبل
اإلس�ل�ام أح���د أهم المراك���ز التي تلتقي فيها ط���رق التجارة ،وهن���اك طريق التجارة
القديم إلى الش���ام م���روراً بالعال والحج���ر (مدائن صالح) وطريق آخ���ر يمر بمحاذاة
الس���احل يتجه إلى س���يناء وغزة ومصر ،وتتصل المدينة قبل اإلسالم وبعده بطريق
تج���اري يربطه���ا بالعراق والخليج العرب���ي باإلضافة إلى الطريق ال���ذي يربطها بمكة
المكرمة عبر الس���هول الس���احلية أو المناطق الجبلية والحرار وهناك طريق يربطها
باليمامة .على هذه الطرق نجد حتى اليوم آثاراً قديمة من كتابات ونقوش ورسوم
صخرية ورس���وم للبادية باإلضافة إلى المنشآت القديمة من مبان ومدن أطاللها ال
تزال مشاهدة.
وفي العصر اإلس�ل�امي تطورت الطرق القديمة وازدادت ش���هرتها كما ظهرت طرق
جدي���دة أكثر تطوراً مثل طريق الحج القادم من البصرة والطريق القادم من الكوفة
الذي اش���تهر باسم درب زبيدة .وآثار طرق الحج باقية وشاهدة للعيان حتى وقتنا
الحاضر وتتمثل في اآلبار والبرك والس���دود والمحطات واألعالم واألميال باإلضافة
إلى آثار رصف الطرق وتمهيدها في المناطق الصحراوية والسهلية والحرار والجبال
وتنتشر على امتداد هذه الطرق الكتابات اإلسالمية المنقوشة على الصخور حيث
تعتبر أكبر دليل على نهضة المسلمين في هندسة الطرق وإقامة المنشآت عليها.
خط السكة الحديدية (الحجاز المدينة المنورة)
أنش���أ تقريب���اً على نف���س درب الح���ج القديم ،وقد ب���دأ العمل فيه ع���ام (1317هـ -
1899م) وافتت���ح عام (1326ه���ـ 1908 -م) وخرب في نهاية الح���رب العالمية األولى
عام (1336هـ 1918 -م) .ويتبع للخط  132قاطرة و 1700شاحنة ،وتوجد على طريقه
حتى اليوم آثار قديمة من كتابات ونقوش ورسوم صخرية  ،باإلضافة إلى المنشآت
القديمة من مبان ومدن أطاللها ال تزال مش���اهدة .ويمر خط س���كة حديد الحجاز
بالعديد من محطات التوقف التي ظلت إلى يومنا هذا متماس���كة وشامخة ومنها
محط���ة الدار الحم���راء التي تقع بمحاذاة البريكة ش���مال الع�ل�ا ،ويحتوي الموقع
على مبنى اس���تراحة الس���كة الحديد والذي بني بالحجر ومحطة المطلع التي تقع
جنوب ش���رقي محطة دار الحمراء بنحو  24كيلومتراَ ،ويش���تمل الموقع على مبنى
اس���تراحة الس���كة الحديد ،وهو مش���يد بالحجر المش���ذب باإلضافة إلى ثالثة مبانٍ
جنوب االستراحة ،وبعض المباني المشيدة باألحجار فوق جبل ،وعلى مسافة نحو
 10كيلومترات شمال شرقي المحطة.
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كما يمر خط سكة حديد الحجاز بمحطة أبو طاقة التي تقع جنوب محطة المطلع
بنح���و  19كيلومت���راً على فرع وادي الحمضة ،ويحتوي الموقع على مبنى اس���تراحة
الس���كة الحديد ،وهو مش���يد بالحجر المش���ذب ،كما يوجد حولها بعض المباني.
وم���ن بي���ن المحطات التي يم���ر بها القطار محط���ة مبرك الناقة الت���ي تقع جنوب
محط���ة أبو طاقة بنح���و  16كيلومتراَ ،ويحتوي الموقع على مبنى اس���تراحة الس���كة
الحديد من الحجر المش���ذب ،كم���ا توجد بعض الجدران جن���وب المبنى .وهناك
محط���ة مدائن صالح التي تقع ش���مال ش���رقي الع�ل�ا بنحو  25كيلومت���راَ ،وهي من
محطات درب الحجاج الشامي الكبيرة ،وإحدى محطات السكة الحديد الرئيسية.
ويحتوي الموقع على قلعة إس�ل�امية قديمة في وس���طها بئر الناقة ،كما توجد بركة
قديم���ة وخمس آبار مطوية باألحجار ،وكذلك س���تة عش���ر مبنى من مباني الس���كة
الحدي���د بنيت بالحجر المش���ذب ،فضال عن محطة العذي���ب التي تقع فوق جبل
على مسافة كيلومترين شمال العذيب ويعرف بموقع (قويع الترك) ،جنوب محطة
مدائ���ن صال���ح بنحو  9كيلومترات ب���وادي العذيب ،وبنيت من الحجر المش���ذب
إل���ى جانب محطة وادي القرى بمدين���ة العال ،وهي إحدى المحطات الكبيرة على
درب الحج الش���امي وإحدى محطات السكة الحديد ،ويحتوي الموقع على مدينة
كبيرة قديمة محاطة بجدار شمال المدينة عبر ،ويوجد بها عدة قنوات تمتد إلى
عكمة حيث عيون الماء ،كما توجد قلعة وبها قبر موسى بن نصير فوق جبل مرتفع
يتوسط البلدة القديمة (حي الديرة بالعال).
وتق���ع محط���ة البدائع جنوب ش���رقي الع�ل�ا بنح���و  16كيلومتراَ بع���د محطة العال،
وتشتمل على أطالل مدينة إسالمية وبها بعض البقايا المعمارية ،وتنتشر بها بعض
قطع الفخار اإلسالمي المبكر ترجع إلى القرن الثالث والرابع الهجري ،باإلضافة إلى
بعض القطع اإلسالمية الفخارية والزجاجية المتأخرة .كما يوجد بالجنوب الشرقي
منها محطتا مش���هد وس���هل مطران ،فيما يلي محطة البدائع مباشرة محطة زمـرد
التي تقع جنوب ش���رقي س���هل المطران بنح���و  20كيلومتراً ،في حين يوجد ش���مال
ش���رقي المحطة بنحو  4كيلومترات قلعة مربعة يتوس���طها فناء مكش���وف بعد بئر
مستطيل وتعرف بقلعة زمرد ،ويوجد بئر شمال القلعة ،كما توجد بركة تقع جنوب
شرقي القلعة بنحو  3.5كيلومترات وهـي مستطيلة الشكل.
كما تقع محطة هديــة إلى الجنوب الش���رقي من محطة المدرج بنحو 20كم ،بينما
يوجد ش���رق المحطة بنحو  3كيلومترات قلعة أثرية دائرية الش���كل وأخرى مهدمة
ومربعة الش���كل ،فيما تقع س���ت محطات صغيرة أخرى في اتجاه الجنوب الشرقي
حت���ى المحطة النهائية بالمدينة المنورة ،وهي عب���ارة عن محطات قطار قديمة
وتعد محطة المدينة المنورة المحطة النهائية
مشيدة من حجارة س���وداء ضخمةّ .
لخط س���كة حديد الحجاز وإحدى المحطات الرئيسة ،وتشتمل على مجموعة مبان
أعي���د ترميمها بما يتفق مع ش���كلها المعم���اري القديم وبنيت من الحجر األس���ود
بط���ول حوال���ي  600متر وعرض حوالي  400متر ،كما يوجد بالمدينة المنورة باتجاه
تب���وك س���ت محطات أخرى صغي���رة وهي (مخيط  -حفيرة  -بواط  -بوير  -اس���طبل
عنتر  -أبو النعم) وتقع تقريباً على مسافات متساوية كل  20كيلومتراً.
ومن المعالم الجغرافية المشهورة
أحد وجبل
جبل
افي���ة
ر
والجغ
التاريخية
والمصادر
والمذكورة في الس���يرة النبوي���ة
ُ
عسير والجماوات واألحمية مثل حمى النقيع وحمى الربذة ووادي العقيق ووادي
بطحان ورانوناء ووادي القرى وغير ذلك من األودية الكثيرة المشهورة.
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شكل ( 15ب) :سكة حديد الحجاز في المدينة المنورة

شكل ( :)16صورة خارجية لبقيع الغرقد بالمدينة

شكل (15ج) :صورة توضح المباني المشيدة
بجوار محطة السكة الحديد

بقيع الغرقد
البقي���ع في اللغة هو الموضع الذي يكون به أصول الش���جر المختلفة والغرقد كبار
العوسج وهو اسم لشجر شوكي وكان كثير في البقيع وبه سمي بقيع الغرقد وقطع
عند اتخاذه مقبرة فذهب الشجر وبقي االسم .وهو يختلف عن بقيع الزبير وبقيع
الخي���ل وبقيع الخبجبة وبقيع الخضمات .والبقيع كان مقبرة قبل اإلس�ل�ام ،إذ إن
أهل يثرب كانوا يدفنون موتاهم فيه.
ويقع بقيع الغرقد في الجهة الجنوبية الش���رقية للمس���جد النبوي وقد ضمت إليه
أراض مجاورة وبني حوله سور جديد مرتفع مكسو بالرخام ،وتبلغ مساحته الحالية
مائ���ة وثمانين ألف متر مرب���ع؛ ويضم بقيع الغرقد رف���ات اآلالف المؤلفة من أهل
المدين���ة ومن توف���ي فيها م���ن المجاورين والزائري���ن أو نقل جثمانه���م على مدى
العص���ور الماضية ،وفي مقدمتهم الصحابة الكرام ،ويروى أن عش���رة آالف صحابي
دفن���وا فيه ،منه���م ذو النورين عثمان بن عف���ان ثالث الخلفاء الراش���دين وأمهات
المؤمني���ن زوجات النبي محمد صلّى الله عليه وس���لّم ع���دا خديجة وميمونة ،كما
دفن���ت في���ه ابنته فاطمة الزه���راء ،وابنه إبراهي���م ،وعمه العب���اس ،وعمته صفية،
وزوجته عائش���ة بنت أبي بكر الصديق ،وحفيده الحس���ن بن علي ،وكذلك علي بن
الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق.
مقبرة شهداء أ ُحد
أحد داخل حرم المدينة المنورة ومنهم عم
أحد بجوار جبل ُ
توجد مقبرة ش���هداء ُ
الرس���ول عليه الصالة والسالم س���يدنا حمزة رضي الله عنه ،حيث استشهد وبعض
الصحابة في غزوة أحد بين المس���لمين والكفار في المعركة التي دارت على س���فح
الجبل ،ويقصد الزوار هذا المكان ألخذ العظة والعبرة.
موقع شهداء بدر
موقع ش���هداء بدر ،وهو الموقع الذي دفن فيه شهداء غزوة بدر الثالثة عشر رضي
الله عنهم ،وس���جلت أس���ماؤهم على لوحة ش���رف بجوار المقبرة المحيطة بالموقع
حالياً بمدينة بدر.
التراث العمراني والحرف والصناعات
ال زال���ت منطقة المدينة المنورة تحتفظ ببعض األمثلة من التراث العمراني داخل
المدن الرئيس���ة وفي الضواحي والقرى أمثلة من التراث العمراني يمكن مشاهدته
في الع�ل�ا القديمة وفي ينبع البحر وينبع النخل وفي خيبر ومناطق الواحات ،كما
أن حي���اة البادي���ة ال تزال تحتفظ في بع���ض مظاهرها بالتقاليد والع���ادات .كما أن
الح���رف والصناعات الش���عبية ال يزال الكثير منها معروف���اً حتى اآلن ومنها صناعة
الفخ���ار والط���وب والنجارة وحرفة البن���اء وحرفة الغوص والصي���د البحري وصناعة
ال بعد جيل،
القوارب وغيرها ،وتش���تهر المنطقة باألكالت الش���عبية المتوارثة جي ً
كم���ا تحتف���ظ معظ���م المحافظ���ات والمراك���ز بالفنون الش���عبية وخاص���ة األهازيج
والرقصات الشعبية.
المـتـاحف
يوج���د بمنطقة المدينة المن���ورة متحف محلي واحد وهو متح���ف اآلثار والتراث
بمحافظة العال ،وقد أنش���ئ على مس���توى هندس���ي جيد و يشتمل على معروضات
تمثل التطور الحضاري الذي ش���هدته المنطقة بصفة خاصة والجزيرة العربية على
وج���ه العم���وم ،كم���ا أن المتحف مهيأ كمرك���ز لألبحاث ومزود بالوس���ائل الحديثة
للترمي���م والتصوي���ر والبح���ث العلمي ،وقد وضع���ت وكالة اآلث���ار والمتاحف خطة
ش���املة لتحويل مباني س���كة الحديد ،بالتعاون مع أمانة المنطقة والقطاع الخاص
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بتحويل جزء من المبنى الرئيس���ي إلى متحف إسالمي بالمدينة المنورة بالعنبرية
�ل�ا بذلك وقد
وذل���ك بعد ترمي���م كل المبان���ي وتأثيثها وتجهيزها ،وقد ش���رعت فع ً
افتتحه صاحب الس���مو الملكي األمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز (يرحمه الله) أمير
منطقة المدينة المنورة س���ابقاً ،إال أن المتحف أغلق ولم يعد موجود على الطبيعة
سوى بعض المهرجانات القليلة ذات الصفة التجارية.
ومن المتاحف الخاصة
متحف الشيخ سالمة رشدان الذي يعد من أكبر المتاحف من حيث المعروضات.
ومتح���ف المدينة المنورة للت���راث العمراني الذي يعرض عم���ارة المدينة المنورة
قديما .ومتحف المدينة اإلعالمي الذي يعرض مراحل المدينة إعالميا.
أهمية الحفاظ على التراث العمراني
 – 1الحفاظ على التراث العمراني ببعده الحضاري ،وحفظه لذاكرة وهوية اإلنسان
والمجتمع هو الحفاظ على ما أنتجه اإلنسان في مجتمع ما ككينونة وكهوية فردية
ومجتمعي���ة .فالتراث يمث���ل الذاكرة الحية للفرد وللمجتمع ،وم���ن ث َّم الهوية التي
يتعرف بها الناس على شعب من الشعوب.
إغناء للعمارة الحديث���ة وحفاظ على التنوع
 2ـ الحف���اظ عل���ى التراث العمراني ه���و
ٌ
المعماري لدى شعوب المعمورة.
 3ـ إن الت���راث بقيم���ه الثقافية واالجتماعي���ة يكون مصدرا تربوي���ا ،وعلميا ،وفنيا،
واجتماعيا.
وثقافيا،
ً
مهما
 4ـ إن فق���دان التراث العمراني يعني فقدان الذاكرة ،ويعني افتقارا اقتصاديا ّ
في التنمية المحلية لمناطق هذا التراث ،وخلْق ديناميكية تنموية شاملة يستفيد
منه���ا الس���كان المحليون ،وخزين���ة الدولة من موارد مالية هام���ة بالعملة الصعبة،
والعملة المحلية.

توصيات البحث
الوطني���ة ،وتعميقها وغرس���ها في المجتم���ع وذلك
الهوي���ة
.1العم���ل عل���ى تنمي���ة
ّ
ّ
الدراس���ية ،والفعالي���ات الوطني���ة ،والنش���اطات الديني���ة،
م���ن خ�ل�ال المناه���ج
ّ
والثقافية والتراثية.
.2ح���ث "وزارة الثقافة والش���باب وتنمي���ة المجتمع" على أن تجع���ل تنمية الهوية
الوطني���ة هدفاً رئيس���ياً الس���تراتيجياتها وخططها الحالية والمس���تقبلية ،لما تعنيه
الهوي���ة الوطنية م���ن كونها قضية انتماء ووالء ،لكل ش���عوب الوطن العربي ،حفاظاً
عل���ى ه���ذا الوجود م���ن تحديات التش���تت والتف���كك واإللغ���اء ،من خ�ل�ال تعزيزه
بمقومات االنتماء والمواطنة ،والعمل والمبادرة المنتجة.
.3التوعية والتعريف بالتراث العمراني وأهميته الثقافية واالقتصادية محليا.
.4تنظيم رح�ل�ات ميدانية لطالب المدارس والجامعات بصفة دورية ،للمس���اجد
األثري���ة ،والمتاحف ،والمواقع األثري���ة ،خاصة غير المعروفة لديهم للتعريف بتلك
األماكن وجعلهم يشعرون بالفخر النتمائهم لهذه المنطقة المباركة.
.5تطبيق برنامج للمحافظة على التراث العمراني وإعادة تأهيل المناطق العمرانية
القديمة ووضعها على خريطة السياحة.
.6مراع���اة تطبيق برنامج المحافظة على النمط المعماري والطراز العمراني الموحد
بالمدينة المنورة.
.7حماي���ة مناط���ق الت���راث العمران���ي وإيق���اف اإلزال���ة العش���وائية لمبان���ي
التراث العمراني.

نتائج البحث
م���ع بداية كتاب���ة هذا البحث لم أك���ن أتوقع هذا الكم الهائل م���ن المعلومات عن
المواق���ع التراثي���ة والتاريخي���ة (قرى ،ومدن ،وقص���ور ،وقالع ،ومس���اجد ،إلى غير
ذل���ك) الموجودة بمنطق���ة المدينة المنورة ،والتي مع األس���ف نجهل الكثير عنها،
فالمع���روف لمعظ���م الناس المس���اجد األثرية وبع���ض المزارات المش���هورة وأيضا
القليل منها فقط.
ل���ذا كنت أتمنى أن أس���لط الض���وء على كل بقع���ة وزاوية من تراث ه���ذه المدينة
المبارك���ة ليتع���رف الجميع على مدى القيمة التاريخي���ة والتراثية والجمالية لهذه
���رفت بحياة وممات أش���رف الخلق سيدنا محمد
المدينة والتي يكفي فخرا أنها ُش ِّ
علي���ه أفض���ل الصالة والس�ل�ام .لذا فأني آم���ل أنه بعد هذا الجهد اليس���ير في هذا
البحث أن يؤدي ذلك إلى:
.1التعرف على تراث هذه المدينة بكل أشكاله وليس المساجد فقط والحفاظ عليه.
.2زي���ادة التوعي���ة بأهمية الت���راث العمران���ي وإدراك قيمته الجمالي���ة والمعنوية
ومدى ارتباطه بالهوية الوطنية في المجتمع.
.3زي���ادة ع���دد الرحالت الميداني���ة لمناطق الت���راث العمراني لتثقيف الش���باب
واألطفال وحثهم على التعرف على تراث بالدهم العمراني.
.4تفعي���ل دور الجه���ات التعليمي���ة ف���ي التأكي���د عل���ى الصل���ة بي���ن الت���راث
والهوية الوطنية.
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المصادر والمراجع

.1أخبار المدينة النبوية ،عمر بن شبه النميري البصري
أبو زيد  -عبدالله بن محمد بن أحمد الدويش
 .2آثار المدينة المنورة -المؤلف :عبد القدوس
األنصاري ،الطبعة الثالثة1393 ،ه  1973-م
.3المساجد األثرية في المدينة النبوية ،محمد إلياس
عبد الغني،
.4بيوت الصحابة رضي الله عنهم حول المسجد النبوي
الشريف ،محمد إلياس عبد الغني ،الطبعة الرابعة،
 1417ه1999 -م
.5الهوية الوطنية-الصفحة الرئيسية (وزارة الثقافة
والشباب وتنمية المجتمع حكومة اإلمارات)
.6الهيئة العامة للسياحة واآلثار 1434هـ .

المواقع اإللكترونية

مقالة بعنوان " :سكة قصة مصورة -حديد الحجاز شاهد
على تاريخ المدينة المنورة"
األربعاء  8رمضان  1434هـ .الموافق  17يوليو  2013العدد
7219
/07/08/2013/http://www.aleqt.com.6
html.776611_article
مقاله بعنوان" :مسجد العنبرية في المدينة . .روعة
الحجر المنحوت في العهد العثماني"
صحيفة االقتصادية النسخة االلكترونية األربعاء 29
رمضان  1434هـ الموافق  7أغسطس  2013العدد 7240
:Almadinah Almunawarah Encyclopedia.7
موسوعة المدينة المنورة http://www.al3ez.net/
mag/madina_mosques.htm
 /http://ar.wikipedia.org/wiki.8من ويكيبيديا،
الموسوعة الحرة

 http://www.qudamaa.com.1المعالم األثرية في
المدينة المنورة]

http://www.diwanalarab.com /spip..9
php?article23512

/http://alkafeel.net/albaqee/mazarat.2

مقالة بعنوان" التراث والهوية...التماهي والتكامل" بقلم
الكاتب :بشير خلف 29-مايو 2010

/19/04/2013/http://www.aleqt.com.3
html.748825_article
مقالة بعنوان" قصة مصورة :المساجد التاريخية
بالمدينة المنورة معالم إسالمية يفوح منها عبق
النبوة" -صحيفة االقتصادية النسخة اإللكترونية العدد
"( "7130الجمعة  1434/6/9هـ .الموافق  19أبريل ) 2013
/05/02/2013/http://www.aleqt.com.4
html.729767_article
مقالة بعنوان" :مقابر «الخريبة» ..أسرار الحضارات
الغابرة تطاول هامات الجبال" -صحيفة االقتصادية
النسخة االلكترونية الثالثاء  24ربيع األول  1434هـ.
الموافق  05فبراير  2013العدد 7057
/17/07/2013/http://www.aleqt.com.5
.html 771144_article
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تراثنا نقرؤه في شعرنا
وصف التراث العمراني للمدينة املن ّورة عند شعراء الرسول
د .فنن نديم د ّحام آل إبليش
قسم اللغة العربية  /كلية التربية
جامعة الموصل
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المقدمة:

المنورة والشعر
المحور األول :المدينة
ّ

ال ش���ك أن���ه ق���د أصبح م���ن المتفق علي���ه أهمي���ة الحفاظ عل���ى التراث
العمران���ي اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً ،فض�ل�اً عن دوره في بناء الهوية
الوطنية ..وللمدينة المنورة وعمرانها تراث ال يعتز به أبناؤها فحسب،
بل هو تراث يعتز به كل مسلم ،وليس اعتزازاً روحياً فقط؛ بل أصبح هذا
التراث مصدراً مهماً للتشريع ولتنظيم الحياة المدنية لعموم الحضارة
اإلس�ل�امية منذ أن وضع الرس���ول األكرم ،صلى الله عليه وسلم ،األسس
األولى ألول مدينة إسالمية على األرض :في بناء مسجدها ،وخط طرقها،
وترتيب مساكنها ومحالتها ،للحفاظ على البيئة واستدامتها.

	لقد تناولت كثير من الدراس���ات التاريخية والفقهية والبلدانية والمعمارية كثيراً
م���ن جوانب تنظي���م المدينة المنورة ،وذلك من خالل الرجوع إلى س���نة وأحاديث
الرسول ،صلى الله عليه وسلم ،وأقوال الصحابة والتابعين ،وما استنبط الفقهاء من
أح���كام م���ن تلك األقوال .لكن قلما تطرقت الدراس���ات األدبي���ة إلى جوانب وصف
التراث العمراني للمدينة المنورة من خالل ش���عر ش���عراء صدر اإلس�ل�ام ..صحيح
أن األس���لوب الفني العام لش���عر صدر االسالم كان استمراراً للتقاليد الفنية للشعر
العرب���ي الجاهل���ي؛ لكن يتفق كل المختصين ف���ي األدب العربي على أن مواضيعها
كان���ت جدي���دة متوافق���ة مع قيم اإلس�ل�ام ،وال ش���ك أن واحدة من أهم ما ش���هده
المسلمون في حياتهم هو التنظيم العمراني الجديد الذي أسس له الرسول األكرم،
صل���ى الله عليه وس���لم ،والذي ُيفترض أن ش���عراء المدينة المنورة ق���د تأثروا بهذا
ال وثائقياً
الجانب في حياتهم وكان من ضمن ما س���جلوه في أش���عارهم ،ليس تسجي ً
ال فنياً يثير المشاعر ويطلق الخيال.يهدف
– وهو ما نقله لنا الرواة  -بل كان تسجي ً
ه���ذا البحث إلى الكش���ف عن ه���ذا الجانب المهم :وصف ش���عراء صدر اإلس�ل�ام
«أن الش���عر ديوان العرب» ،وال يزال المثقفون العرب
للمدينة المنورة ،من منطلق ّ
بش���كل عام يقرؤون الش���عر العربي ويتأثرون به أكثر من تأثرهم بأي فن مس���موع
إن
أو مرئي أو مش���اهد ،ويح���اول البحث تحلي���ل الجوانب الفنية لذل���ك الوصفّ .
تس���ليط الض���وء على ه���ذا الجانب الثقافي المهم س���وف يزيد من الوعي الش���عبي
والنخبوي لالهتمام بتراثنا العمراني الخالد .ويجمع كثير من منظري العمارة على
أهمية الذاكرة الجمعية واحتفاظها بمعالم عمرانية زائلة – أم متغيرة -من الواقع؛
لكنها متجس���دة في ذاكرة وخيال األجيال الالحقة وصورتها الذهنية محفوظة في
عقولهم.

الحرة :أرض بركانية ذات حجارة سود.
ّ —١
 —٢ينظر :األغاني ،أبو الفرج األصفهاني32/2 :
 —3ينظر :تاريخ العرب قبل اإلسالم ،جواد علي181/4 :
 —4ينظر :م .ن.395/3 :
 —5سورة األحزاب ،اآلية.13 :
 —6سورة التوبة ،اآلية.101 :
 —7ينظر :األغاني.94/11 :
 —8ينظر :اإلسالم والحضارة العربية ،محمد كرو علي:
.124/1
 —9المدينة المنورة وتطورها العمراني وتراثها المعماري،
صالح لمعي مصطفى.10 :
 —10ينظر :مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول،
أحمد إبراهيم الشريف 317 :وما بعدها.
 —11ينظر :السيرة النبوية ،ابن هشام.104/2 :
 —12معجم البلدان ،ياقوت الحموي.424/4 :
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المنورة (يثرب) كمظهر عمراني وسكاني قبل
المدينة
.١
ّ
اإلسالم وبعده:
تق���ع المدينة في إقليم الحجاز ،في س���هل يتحدر تدريجياً نحو الش���مال ،ويقع في
شماله جبل أحد ،وفي جنوبه جبل عير ،وهما يبعدان عن المدينة أربعة كيلومترات
صيات
حرات واسعة ( .)1تغطيها ُح ّ
تقريبا .ويحد هذا الس���هل من الغرب والش���رق ّ
س���وداء بركانية ،وتش���مل هذه الحرات الشرقية على مساحات صالحة من األرضين
الخصبة .وأما من الجهة الجنوبية ،فيمتد السهل على مد البصر.
وأجم���ل م���ا في المدينة وادي العقيق ،الذي أكثر من وصفه عدد كبير من ش���عراء
العرب ( ،)2وفيه عيون ونخيل.
ويرج���ع تاري���خ يثرب إلى ما قبل الميالد ( ،)3وهي (أثربا) في الكتابة المعينية (.)4
َت ط َِائ َفةٌ ِم ْن ُه ْم َيا أَ ْه َل
وفي القران وردت باس���م يثرب تارة في قوله تعالى(َ :و ِإ ْذ قَال ْ
ُون ِإ َّن ُب ُيو َت َنا َع ْو َر ٌة َو َما
ِيق ِم ْن ُه ُم ال َّن ِب َّي َي ُقول َ
ام لَك ُْم ف َْار ِج ُعوا َو َي ْس��� َتأْ ِذ ُن َفر ٌ
َي ْثر َِب لاَ ُم َق َ
ِ
ِ
ِ
ون إلاَّ ف َر ًارا) ( ،)5وباس���م المدين���ة أكثر من مرة في قوله تعالى:
���ي ِب َع ْو َر ٍة ِإ ْن ُير ُ
ِيد َ
ه َ
َ(و ِم َّم ْن َح ْولَك ُْم ِم َن الأْ َ ْع َر ِ
ون َو ِم ْن أَ ْه ِل ال َْم ِدي َن ِة َم َر ُدوا َعلَى ال ِّن َف ِ
اق) (.)6
اب ُم َنا ِف ُق َ
وتش���ير المصادر إلى أن أول من سكنها قوم من األمم الماضية يقال لهم العماليق،
وكانوا قد تفرقوا في البالد ،وكانوا أهل غزو وبغي ش���ديد (.)7وكانت المدينة قبل
الهجرة مقس���مة إلى عدة دوائر تسكنها البطون اليهودية والعربية ،وكانت الدائرة
تنقسم إلى قسمين :األول يشمل األراضي الزراعية بمنازلها وسكانها ،والثاني يشمل
اآلطام ،وهي نوع من الحصون عرفها العرب حيث بلغ عددها تسعة وخمسين أطماً
( ،)8واآلط���ام ،البناء المرتفع ،وكان لهذه اآلطام أهمية كبيرة في يثرب يحتمي بها
السكان عند هجوم األعداء.
«ول���م تك���ن يثرب مدين���ة بالمعن���ى الحال���ي ،وإنما كان���ت مجموعة م���ن األكواخ
والمنازل البدائية البسيطة منتشرة من دون نظام معين أو ترابط محدد ،يحيط بها
الحدائ���ق والحقول ،وقد عاش أهلها من الزراعة» ( ،)9وهي تقع على طريق التجارة
الذي يربط اليمن بالشام عبر مكة.)10( -
وق���د ذكر ف���ي كتب التاريخ بعض األوص���اف لبيوت يثرب بأنه���ا كانت مبنية من
الطين ومسقفة بجريد النخيل ،ولعل في وصف دار أبي أيوب األنصاري الذي نزل
فيه رس���ول الله بعد مس���يره من قباء إلى منازل بني النجار اصدق دليل على ذلك،
أن الرسول ،صلى الله عليه وسلم ،نزل في أسفل الدار ،وان أبا أيوب وأهله
فيروي َّ
ناموا في الطابق العلوي ،فانكسر لهم زير ماء فنشفوه بغطائهم خوفاً من نزول الماء
على رسول الله ،صلى الله عليه وسلم ،وقد باتوا ليلتهم وجلين لهذا األمر (.)11
تغير حال يثرب بعد مجيء اإلس�ل�ام ،إذ بعد بيعة العقبة الثانية اخذ مس���لمو مكة
بالهجرة إليها ،وعندما هاجر الرسول ،صلى الله عليه وسلم ،إليها كان جوها متوتراً
مضطرباً قلقاً ،تس���وده المنازعات والخصومات والحروب ،وكان الصراع بين األوس
والخزرج من جهة ،وبينهم وبين اليهود من جهة ثانية ،فصارت يثرب مدينة رسول
الل���ه ،صل���ى الله عليه وس���لم ،حبيبة إلى نفس���ه ،أثيرة إلى قلبه ،إذ ق���ال ،صلى الله
عليه وسلم« ،اللهم انك أخرجتني من أحب أرضك إلي فلتسك ّني أحب ارض إليك»
فأسكنه المدينة (.)12
وبعد أن آخى الرسول ،صلى الله عليه وسلم ،بين المهاجرين واألنصار قرر أن يبني
مدين���ة جديدة ل���ه وللمهاجرين المتوزعي���ن في أحياء األنصار ،ولمن س���يقدم إلى
المدين���ة فيما بع���د ليكونوا كتلة واح���دة متراصة لمواجهة األخط���ار التي ما زالت
محدق���ة بالمس���لمين .فجمع قوة ومنع���ة بني النجار أوال ،وق���وة ومنعة المهاجرين
وبقية األنصار ثانيا ،ولهذا كانت نواة مدينة الرس���ول ،صلى الله عليه وس���لم ،وسط
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خط���ط بن���ي النجار ،ث���م اختار رس���ول الله ،صلى الله عليه وس���لم ،مكان المس���جد
وبيوت���ه ف���ي المكان ال���ذي بركت فيه الناقة ،فض�ل�ا عن بنائه بيوتا ألزواجه س���ودة
بنت زمعة وعائش���ة بنت أبي بكر ،رضي الله عنها ،وكلما تزوج الرس���ول ،صلى الله
عليه وس���لم ،بنى بيتاً جديداً ،فأقام تس���عة بيوت آخرها عند الباب الذي يلي باب
جبريل ،وكانت كل الحجرات في الجانب الش���رقي خارج المس���جد بأبواب شارعه
إلى المسجد (.)1
الشعر في المدينة قبل اإلسالم وبعده:
.2
وفي خضم المعارك الحربية ،كان يقف الشعر ليخلّد األحداث ويسجلها ،ولقد ازدهر
الش���عر في بيئة يثرب – قبل اإلس�ل�ام  -فهذه األرض ،وكما قلنا ،كانت تش���هد صراع
األوس والخزرج فيما بينهم من جهة ،وصراعهم مع اليهود من جهة أخرى .يقول ابن
س�ل�ام" :وإنما كان يكثر الش���عر بالحروب التي تكون بين األحي���اء ،مثل حرب األوس
ويغار عليه���م 14"...لذلك كانت المدينة – يثرب  -أش���عر
والخ���زرج ،أو ق���وم ُيغي���رون ُ
القوى إذا ما قورنت بمكة أو الطائف أو غيرهما.
وفي بداية األمر كان مالك بن العجالن هو شاعر الخزرج ،وكان يقف معه امرؤ القيس
رواحة ،وكان من ش���عراء األوس درهم بن يزيد ،وأُحيحة بن
جد الش���اعر عبد الله بن ّ
الج�ّل�اّ ح ،ثم أثيرت الخالفات القبلية القديم���ة ،وظهرت خالفات جديدة ،فوقف إلى
ُ
جان���ب األوس قيس بن الخطيم ،وأبو قيس بن األس���لت ...ووق���ف في صف الخزرج
رواح���ة يردون على ش���عراء األوس،
حس���ان ب���ن ثابت وكع���ب بن مالك وعب���د الله بن ّ
ويهج���ون أعداءه���م ،ويمج���دون أبطالهم وأيامهم .كم���ا ظهر الش���عراء اليهود ،وكان
له���م دور فاعل في هذه المعارك الش���عرية أمثال الربيع بن أب���ي الحقيق من قريظة ،
والس���موأل بن عادياء  ،وكعب بن األشرف من بني النضي .15وهكذا كانت المدينة –
يثرب  -موطن حركة شعرية نشيطة أذكت جذوتها المعارك واأليام التي لم تكن تهدأ
أو تس���تكين ،وكان الشعر س�ل�احاً من أس���لحة هذه المعارك  ،وهو الذي يوقد حماسة
المقاتلين.
وم���ن الطبيع���ي أن يس���هم الش���عر بعد ظه���ور اإلس�ل�ام في الص���راع بين المس���لمين
والمشركين ،وأن يواكبه في جميع مراحله ،فوقف فريق من الشعراء إلى جانب قريش
(المش���ركين) ،والفريق اآلخر إلى جانب الرس���ول ( .)ولم يش���تهر س�ل�اح الشعر خالل
المرحلة المكية ،ألن المس���لمين آنذاك كانوا أفراداً وقبائل ولم يكونوا معس���كراً يهدد
قريشاً .وعندما انتقل الرسول ( )إلى المدينة ،وتأسست دولة اإلسالم شعرت قريش
بم���ا يه���دد مركزها من خطر ،فلم تبقِ وس���يلة تحارب بها الرس���ول ( )إال اتخذتها ،وال
س�ل�احاً إال ش���هرته ،وبدأت ش���اعريتها تس���تيقظ وتقوى بعدما كانت قليلة الشعر في
جاهليتها ،إذ ان "الذي قلل ش���عر قريش أنه لم يكن بينهم نائرة ،16ولم يحاربوا" ،17لذا
فان عداوتها لإلس�ل�ام حلّت من عقد ألس���نة أبنائها ،ومحاربتها له أنطقتهم بالش���عر،
فبرز منهم شعراء لم ُيعرفوا قبل اإلسالم مثل أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب
– ابن عم الرسول  ،-وعبد الله بن الزبعري ،والحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي
وغيرهم .أما المس���لمون ،فلم يكن من بين المهاجرين من يس���تطيع أن يتصدى لهذه
المهمة ،فتوجه الرسول ( )إلى األنصار بقوله :ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله
رواحة،
حسان وكعب وعبد الله بن ّ
بس�ل�احهم أن ينصروه بألسنتهم؟ فأجابه إلى ذلك ّ
18
فانشرح رسول الله لذلك ،وطلب أن يردوا عنه شعراء قريش .
وأدرك رس���ول الله ( )أثر الش���عر في نفس اإلنسان العربي ،فحث شعراءه على هجاء
الكفار ،ليش���في صدور المس���لمين ،ولئال يبقى في قلوبهم ،فلما انهزم المشركون في
األحزاب ،قال رس���ول الله ( :)أن المش���ركين لن يغزوكم بعد اليوم ،ولكنكم تغزونهم،
3
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وتس���معون منهم أذى ،ويهجونكم ،فمن يحمي أعراض المس���لمين؟ فقام عبد الله بن
رواحة فقال :أنا .فقال ( :)إنك لحس���ن الشعر ،ثم قام كعب بن مالك فقال :أنا .فقال
ّ
( :)وإنك لحسن الشعر.19
يذبون عن دينهم ِس���هام أشعار المشركين
وهكذا وقف ش���عراء اإلس�ل�ام من األنصار ُّ
المنورة إلى المش���ركين بمكة ،وفي
وأذاه���م ،وطالما توجهوا بأش���عارهم م���ن المدينة
ّ
الوقت نفسه أشارت بعض أبيات شعرهم إلى مظاهر الحياة اإلسالمية الجديدة ،التي
أبرزها المظاهر العمرانية التي لم تكن معروفة قبل اإلس�ل�ام ،فقد كان وصف ش���عراء
الجاهلية ال يتعدى وصف أطالل البيوت التي تذكّر بالحبيبة.

 —20ينظر :فنون الشرق األوسط في العصور اإلسالمية،
إسماعيل نعمت عالم.18 :
 —14طبقات فحول الشعراء ،ابن سالم ،تحقيق :محمود
محمد شاكر.259 :

 —21ينظر :فنون الشرق األوسط في العصور اإلسالمية،
إسماعيل نعمت عالم.18 :

 —15ينظر :السيرة النبوية ،ابن هشام.70/2 :

 —22ينظر :العمارة والفنون في دولة اإلسالم ،زغلول سعد
عبد الحميد.208 :

 —16النائرة :الحقد والعداوة ،تقع بين القوم فتثير
شرورهم.
 —17طبقات الشعراء ،ابن سالم.217 :
 —18ينظر :م .ن.180 :
 —19ينظر :األغاني.232/16 :

 —23ينظر :مروج الذهب ومعادن الجوهر ،أبو الحسين
علي المسعودي.332 :
 —24ينظر :م .ن.335:
رواحة دراسة في سيرته وشعره ،د.
 —25ديوان عبد الله بن ّ
وليد قصاب.129 :

المنورة
المحور الثاني :المظاهر العمرانية في شعر شعراء المدينة
ّ
ويعد المس����جد النموذج األول
كان ظهور اإلس��ل�ام إيذاناً بنش����وء فن عمران����ي جديدّ ،
للعمارة في صدر اإلسالم.20
����ير اإلسالم في عصر الرسول محمد (ص) الفنون المعمارية في اتجاه معين ،لم
لقد س َّ
يكن باس����تطاعتها أن تسلك غيره ،إذ عمد فنانو العرب إلى توجيه الفن العربي في تلك
الفترة في طريق ال يخالف التعاليم اإلس��ل�امية ،إذ كان الرس����ول (ص) زاهداً في حياته
إذ دعا إلى البس����اطة في كل ش����يء بما ف����ي ذلك العمران ،ونحن نعل����م أن فن التصوير
والتماثيل وما ش����ابه ذلك من رس����ومات ،كان محرماً في اإلس��ل�ام ،حرمه الرسول (ص)
بعد ما رأى مثل هذه الرسومات شائعة عند غير المسلمين .وتأسيساً على هذا  ،فقد
ال :المس����جد
تجمعت عبقرية العرب الفنية في صدر اإلس��ل�ام ،ولنضرب على ذلك مث ً
ٍ
وقتئذ.٢١
النبوي الشريف الذي كان بسيطا في بنائه ويتفق مع بساطة الدين اإلسالمي
فهذا المس����جد اس����تخدمت في بنائ����ه مكونات كانت ف����ي متناول العام����ة من الناس
كالطي����ن واللب����ن وجذوع النخيل لرفع الس����قف ،وكان هدف الرس����ول (ص) هو حماية
حر الش����مس وتقلب����ات الجو وفي ه����ذه الفترة كان المس����جد عبارة عن
المصلي����ن من ّ
س����قيفة محمولة على أعمدة من جذوع النخل "تتقدم الفناء المكش����وف الذي تنفتح
علي����ه مس����اكن النب����ي (ص) ،فكان الجام����ع األول في المدين����ة النبوية ،يجم����ع ما بين
المس����كن وبيت الصالة في الس����قيفة أو الظل����ة وكذلك مكان االجتماع����ات العامة في
الفناء المكشوف أو الصحن.٢٢
وبعد وفاة الرسول (ص) ،جاء عصر الخلفاء الراشدين ،فاتبعوا سياسة الرسول (ص) في
التقش����ف والزهد والبس����اطةُ ،يس����تثنى من أولئك الخليفة عثمان بن عفان (رض) فقد
جاء في المدونات التاريخية أنه قد أنشأ القصور وكان ذا مال وثروة .23ثم بنى داره في
المدينة وش����يدها بالحجر الكلسي على طريقة فنية مس����تحدثة ،وقد ذكر المسعودي
أن الخليفة جعل أبوابها من الس����اج والعرعر ،كذلك أقيمت في عهده الجنائن وعيون
تعد أول دار للحكم منفصلة عن المس����جد ،وقد تطورت بعدها قصور
المي����اه ،24وهذه ّ
الخلف����اء وال����والة واألمراء .ومع ذلك فقد بقيت مبان����ي الخليفة عثمان بن عفان (رض)
في حدود البساطة ،إذا ما قورنت مع مباني العصرين األموي والعباسي وما بعدهما.
وقد صور الش����عر العربي اإلس��ل�امي بعض هذه المظاهر العمرانية .إال أننا وجدنا أكثر
الش����عراء يشيرون إلى المسجد (مسجد الرس����ول (ص)) في أشعارهم ،ذلك أن المسجد
المنورة ملتقى المس����لمين الديني والسياس����ي واالجتماعي والعلمي.
كان في المدينة
ّ
رواحة يقول في وصف مسجد
فوصفه شعراء الرسول في أشعارهم ،فنرى عبد الله بن ّ
قباء:25
المسـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـاجدا
 -1أَفلَـ ـ ـ ـ ـ َ
ـح َمن ُيعـ ـ ـ ـ ــالِ ُج َ
ِ
ُ
ِ
آن قـ ـ ـ ـ ــائماً َوقـ ـ ـ ـ ـ ــاعداً
َ -2و َيقـ ـ ـ َـرأ ال َقر َ
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ـت اللَيـ ـ ـ ـ ـ َـل َعن ـ ـ ـ ـ ـ ُـه را ِق ـ ــدا
َ -3وال َيبي ُ
ِ
-4و َم ـ ـ ـ ــن ُيرى َعنِ ال ُغبـ ـ ـ ـ ــا ِر حـ ـ ـ ــائدا
َ
عم����د الش����اعر هنا إلى الرجز وق����د كان لهذه القصيدة أثر كبير في نفوس المس����لمين،
إذ كان يبعث فيهم الهمة والنش����اط ،ويبث الصبر والجلد ،ويلهب عزائمهم المؤمنة،
ال سلساً ،يشيع
وحماس����تهم المتيقظة ،والش����اعر ارتجز هذا الش����عر ارتجازاً ،فجاء س����ه ً
في����ه الص����دق والحرارة ،ويلقى في نفوس المس����لمين صدى واس����تجابة ،ثم يتحول إلى
نش����يد جماعي يردده الجميع .والش����اعر عمد إلى اس����تخدام األلفاظ اإلسالمية (أفلح،
يق����رأ الق����رآن) ليثير من عزيمة المس����لمين ف����ي العمل والصبر .وكان رس����ول الله (ص)
يش����جع الشاعر والمس����لمين على أن يردد وراء الشاعر قافية كل بيت :مساجدا ،قاعدا
راق����دا ،حائ����دا .وقباء هو أول مس����جد أقامه الرس����ول (ص) خالل مكوثه ف����ي قباء عند
هجرته إلى يثرب.٢٦
أما حسان بن ثابت فيذكر مسجد رسول الله (ص) فيقول:٢٧
وو ِ
له ِ
اض ُح ٍ
جد
آياتَ ،و َباقي َم َعالِم
وم ْس ُ
وربع ُ
ٌ
فيه مصلى ً َ
َ

القي����م العربية /الوحدة اإلس��ل�امية ،وهذا يدل على أن "ذات المرس����ل المتس����امية أو
الش����عرية مضطرة إل����ى تقديم المبررات الت����ي تخدم ذاته الحقيقي����ة ليجردها من كل
شيء سلبي ،ويقول السبب األساس لما هو عليه".٣٣
ويقول أيضاً في رثاء عثمان (رض):٣٤
-1فك ََّف َي َد ِ
س ِب َغا ِف ِل
يه ثُ َّم أ ْغل ََق َب َاب ُه
أن َ
َوأَ ْيق ََن َّ
الله ل َْي َ
ٍ
َ -2وق ََال لِم ْن في ِ
امرىء لم ُيق ِ
داره ال ت ِ
َات ِل
الله َع ْن ك ُِّل
ُقاتلُوا
َعفَا ُ
َ
اص ِل
عليهم الْـ
ب
َ -3فك َْي َف َ
رأيت َ
والب ْغ َضا َء َب ْع َد ال ّت َو ُ
الله َص َّ
َع َد َاو َة َ
ُ
ِ
الجوافل
َو َولَّى ك ِإ ْد َبا ِر ال َّنعا ِم
الخير أَ ْد َب َر َع ْن ُه ُم
أيت
َ -4
وكيف َر َ
َ

المنورة ،فهو يؤكد على أن
فالش����اعر هنا يش����ير إلى مسجد الرس����ول (ص) في المدينة
ّ
هذا المس���جد سيبقى مكانه واضحاً متميزاً على طول الزمان وكان الشاعر يرى رؤية
استش����رافية على بقاء ه����ذا الصرح العمراني ببقاء اإلس��ل�ام وانتش����اره مما يؤكد عمق
إيمانه بصدق وعدالة هذا الدين وتشرب نفسه بالحب واإليمان.
ويقول أيضاً:٢٨
له ِ
ِ
ومقعد
مقام
شات لِ َفق ِْد ِه
َو َم ْس ِج ُد ُه،
فالموح ُ
ُ
خال ٌء ُ
فيه ٌ
يؤكد الش����اعر في هذا البيت على أن مس����جد الرس����ول (ص) بعد وفاته يشعر بالوحدة
لفق����ده ألن الرس����ول (ص) كان ل����ه في����ه قيام وقعود ،ونالحظ أن الش����اعر ق����د عمد إلى
أس����لوب التشخيص أي بعث اإلحساس في الجماد ،وهكذا تعمل هذه اللوحة الحزينة
على تش����كيل المعنى الحزين واس����تثارة رثاء القارئ أو الس����امع بم����ا تحدثه من أثر في
نفس����ه أكثر مما تش����كّله الصور المجردة "فالصورة الناجحة ه����ي التي تأتي من تحويل
المعان����ي المج����ردة إلي هيئات وأش����كال تنتقل بالحواس" .29فأضفى الش����اعر مش����اعر
الحزن واأللم والوحش����ة على المكان (المس����جد) ألنه فقد من كان يقيم فيه وهو ليس
باإلنسان العادي إنه الرسول العظيم (ص).
وق����د ذك����ر الش����عراء في عصر صدر اإلس��ل�ام عدداً م����ن المظاهر العمراني����ة التي تؤكد
المنورة بالدار أو البيت فيقول كعب بن
اهتمام اإلنس����ان العربي المسلم في المدينة
ّ
مالك األنصاري:٢٩
٣1
 -1فل َْو ِحلْ ُتم ِم ْن ُد ِ
الد ْه ِر ِع ٌّز ال يبو ُخ وال يسري
ون ِه ل َْم َي ـ ـ َـز ْل لَك ْ
ُم
َي َد َّ
ُ
٣2
بالس ِعي ِر وبالجمر
فيها
ق
يحر
ا

ُه
ن
ا
خ
د
ار
والد
وا
ْعد
َ -2ول َْم َتق
َ
ُ
ُ
ّ
ُ
َ
ُ
َّ
َّ
َ
ً
ً
منه لل ِغ َو َاي ِة وال ُّن ْك ِر
ب
ْر
ق
أ
و

ة
ع
ي
ض
أكثر
كان
ا
يوم
َ -3فل َْم أَ َر
َ َ َ ُ
َ َ َ َْ
فالش����اعر في هذه القصيدة يعمل على تحريض المس����لمين على نصرة الخليفة عثمان
بن عفان (رض) وفي الوقت نفسه يؤنبهم على خذالنهم له وتخليهم عن نصرته .ويركز
الش����اعر هن����ا على بي����ت الخليف����ة (داره) ويجعلها في ص����ورة بصرية حركي����ة ،إذ يصور
الدخ����ان المتصاعد منها ليثير في نفوس المس����لمين العزيمة والقوة بالتصدي ألعداء
ه����ذه األم����ة .فداللة الدار هنا لدى الش����اعر لم يقص����د بها دار الخليفة فحس����ب ،إنما
أراد بالدار البالد اإلس��ل�امية بأسرها .والش����اعر في هذه القصيدة عمد إلى وصف دار
الخليف����ة بأدق تفاصيله����ا .فهذه الدار تلتهب بالنيران ويكث����ر دخانها ،وهذا يدل على
هول الحدث وعظم المصيبة .إذن تدور مرجعيات النص حول :الذات /اآلخر/النحن/
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 —٢6ينظر :السيرة النبوية ،ابن هشام.100/2 :
 —27ديوان حسان بن ثابت األنصاري ،شرحه :عبد الرحمن
البرقوقي.89 :
 —28م .ن.95 :
 —29في الشعر األوروبي المعاصر ،د .عبد الرحمن بدوي:
.72
 —30ديوان كعب بن مالك األنصاري ،دراسة وتحقيق:
سامي مكي العاني.213 :
 —31يبوخ :يفتر ويسكن .ويسرى :يكشف.
 —32تخاب :دخانها :عظيم وكثيف دخانها.

 —35جماليات الصمت (في أصل المخفي والمكبوت)،
إبراهيم محمود.110 :

 —33شعر األعشى بن ميمون بن قيس (دراسة أسلوبية)،
ميالد عادل المولى ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة
الموصل2006 ،م.13 :

 —36ديوان حسان بن ثابت ،البرقوقي.22 :

 —34ديوانه.264 :

 —37ديوانه ،البرقوقي.89 :

يتض����ح لدين����ا من هذه األبي����ات منهج الخليفة عثم����ان بن عفان (رض) ،ب����أن الله (جل
جالل����ه) مدب����ر األحوال واألفعال ،وهو ليس بغافل عن عب����اده .فأمر أصحابه بأال يقاتلوا
أن أعداء اإلس��ل�ام مهزوم����ون بأمر الله.
ألن أم����ر الل����ه واقع ال محال����ة ،وأنه متيقن من ّ
والش����اعر يستفهم أو يثير تساؤالً عن كيفية معرفة الخليفة عثمان (رض) بما سيصيب
أعداء اإلس��ل�ام من التفرقة والعداوة والبغضاء بعدما كان����وا متحالفين ،وفي ذلك بعد
استش����رافي للخليفة بما سيحصل وسيحدث ألعداء اإلس��ل�ام ،يؤكد على فطنته ،وهذا
بالطبع ما يريد الشاعر أن يلفت اهتمام المتلقي إليه ،فيعمل على تصوير واقع الخليفة
عندم����ا علم بالمؤامرة عليه فـ"كف يده ثم أغل����ق بابه" ،فيعيش بذلك حالة من الصراع
الداخلي النفسي ،صراعاً يشمل حركة وسكون ،وال يمثل "فراغاً أو سكوناً حيادياً ،وإنما
هو مالء مس����كون بعالقات تكس����به قيم����اً ثقافية معينة" ٣٥وف����ي كل ذلك الوصف يبرز
يعد الفيصل ما بين داخل الدار وخارجها ،ما
بوض����وح مفردة أو عنصر "الباب" ال����ذي ّ
بين اإليمان واليقين داخله والمؤامرات والفتن خارجه.
وفي المضمون نفسه يقول حسان بن ثابت:٣٦
إن ِ
خر ٌقَ ،خر ُِب
دار ابنِ أروى منه خالي ًة
باب َص ٌ
ريع َو ٌ
ٌ
تمس ُ
باب ُم َ
ب
ويأوي إليها
حاج َت ُه
ِفيها َ
فق َْد ُي َصا ِد ُف َباغي الخي ِر َ
الذِّكر وال َح َس ُ
ُ
يؤكد الشاعر هنا في رثائه للخليفة عثمان بن عفان (رض) على حال داره فيصفها وصفاً
خرب" .وفي قول الش����اعر
"باب
ٌ
وباب مخرق ُ
صريح ٌ
دقيق����اً مركزاً على األب����واب بقولهٌ :
هن����ا ص����ورة حركية بصرية ،فب����اب دار الخليفة إم����ا مصرع أو مطروح أرض����اً أو مفتوح
يسهل الدخول إلى الدار ،وبالتأكيد أراد الشاعر أن يستفز مشاعر المسلمين للتكاتف
والتعاضد لنصرة الدين اإلسالمي واإلسهام في انتشاره.
أما في عهد الرس����ول (ص) فقد كان المس����جد هو المكان الوحي����د الذي يمثل المظهر
العمراني اإلسالمي ،لما له من أهمية .فهو المكان للعبادة ولالجتماعات والمناقشات
في األمور السياسية واالجتماعية .وقد وجدنا في قصيدة لحسان بن ثابت وصفاً لهذا
المس����جد بتفاصيله الدقيق����ة وما يحتويه م����ن معالم ومرافق مثل المنب����ر ،والمصلى،
والحجرات ،ثم القبر الش����ريف (قبر الرس����ول ص) بعد وفاته ...لذا فإننا سنتناول هذه
مفص����ل ومركز لكونه����ا تمثل توثيق����اً للمظهر المعم����اري والعمراني
القصي����دة بتحلي����ل ّ
المنورة في عصر صدر اإلسالم.
السائد في المدينة
ّ
37
يقول حسان بن ثابت :
ِ
وتهمد
الرسوم
منير ،وقد تعفو
ُ
ومعهد
للرسول
رسم
ُ
ُ
بطيبة َ ٌ
ٌ
ِ
ِ
كان َي ْص َع ُد
الذي
الهادي
ر
ب
ن
م
بها

حرمة
ر
دا
من
اآليات
وال تنمحي
ُ
َ
َُْ
وو ِ
له ِ
اض ُح ٍ
ومسجد
فيه مصلى ً
آياتَ ،و َباقي َم َعالِ ٍم،
ُ
وربع ُ
ٌ
َ
ِ
ُ
نور ُي ْس َت َضا ُء َو ُيوق َُد
الله
ن
م
ا

وسطه
ينزل
كان
ات
ر
حج
بها
ٌ
َ
َ
ٌ
ِ
فاآلي منها َت َج َّد ُد
أتَا َها ال ِبلَى
العهد آيها
تطمس على
معالم لم
ْ
ُ
ُ
ِ
َوق َْب َراً ِب ِه َو َارا ُه في ال ُّت ْر ِ
ب ُمل ِْح ُد
الرسول وعهد ُه
رسم
بها
عرفت
ُ
َ
ِ
ِ
َ
ْنِ
ُسعد
ت
ف
ج
ال
ن
م
ْالها
ث
م
و
يون
ع

فأسعدت
الرسول
أبكي
بها
ظللت
ْ
ُ
ُ
ُ
َ َ
َ
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لها ُم ِ
ِ
حصياً نَفْسي ف َنفسي تبل َُّد
الرسول وما أرى
تذكر آال َء
َ
ُ
ٍ
ِ
الرسول تعد ُد
فظلت آلالء

أحمد
فقد
ْ
قد شفها ُ
مفجعة ٌ ْ
ِ
َول ِك ّن نَفسي َب ْع َض ما ِ
من ّ
تحم ُد
ير ُه
َو َما َبلَ َغ ْ
ت ْ
فيه َ
كل ْأم ٍر َعش َ
طلل القب ِر الذي ِ
على ِ
أطالت وقوفاً ُ
أحمد
فيه
العين جهدها
تذرف
ْ
ُ
ُ
ِ
َ
ِ
ِ
الم َس َّد ُد
يد
ش
الر
ا
فيه
ى
و
ث
د
ال
ب

ِكت
ر
وبو
سول
الر
قبر
يا
,
ِكت
ف َُبور
َ
ٌ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ّ
َ ّ
ِ
لحد َ
َ
ضمن طيب اً
منضد
صفيح
عليه بنا ٌء من
منك
ٍ
ُ
وبورك ٌ
َ
ٍ
ِ
ِ
ُ
َ
أسعد
بذلك
غارت
وقد
عليه

وأعين
أيد
الترب
عليه
تهيل
ْ
ُ
ْ
ٌ
َ
لقد غَيبوا ِحلْماً ِ
يوسد
عشية َ علو ُه الثرى ال
وعلْماً َو َرحم ًة
ُ
ّ
نٍ
وأعض ُد
ظهور
م
منه
ت
ن
ه
و
َد
ق
و

م
ه
َبي
ن
ِم
ه
في
ليس
ز
ح
ب
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
احوا ُ
َو َر ُ
َ َ
ٌ
ْ
ْ ُّ ْ
أكمد
األرض فالناس
بكته
السموات ُ
يومه
يبكون من تبكي
ُ
ُ
ُ
ومن ْ
قد ُ
َ
ِ
ٍ
ْ
ً
محمد
فيه
مات
م
يو
َ
رزية

هالك
ُ
رزية
ا
يوم
عدلت
وهل
ٍ َ
ْ
ُ
َت َقط ََّع ِ
وي ْن ِج ُد
نه ُم
الو ْح ِي َع ُ
غور ُ
فيه منز ُِل َ
َوقَد كان ذا نو ٍر َي ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وي ْرش ُد
الرحمنِ َم ْن يق َتدي ِب ه
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ٍ
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معلم صدق ْ
ٌ
ُ
ُ
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ُ
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ِ
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ناب ٌ
ِ
ٌ
دليل به ن َْه ُج الطّريقَة ِ ُيق َْص ُد
بي َن ُه ْم
الله
ِ
ة
م
ع
ن
في
م
ه
ا
ن
َ
ُ
ْ َ
ْ
ف ََب ْي ُ
ِ
ِ
ِ
وي ْه َتدوا
اله َدى
أن َيح ُ
عليه ْ
يدوا عن ُ
ٌ
ريص على أن َيستقيموا َ
َح ٌ
عزيز ْ
إلى َك َن ٍ
ٌ
ف َي ْحنو عليهم َو َي ْمه ُِد
ُ
جناحه
عليهم ال يثني
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ْ
ت ُم ِ
ِ
الم ْو ِ
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ِ
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ه
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َ
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ِ
ِ
ِ
فأصبح محموداً إلى الله راجع اً
ويحمد
المرسالت
جفن
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يبكيه ُ
َ
ِ
ِ
ً
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قد
مورة ِ اللَّ ْح ِد َضافَها
ط وغ َْر ُ
َف ِق ٌ
ِقفاراً ِس َوى َم ْع َ
له ِ
ِ
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ل ََعلّي ِبه في َج ّنة ِ ال ُخلْد أ ْخل ُُد
س َه َوائي نازِعاً َع ْن ثَنائ ه
َول َْي َ
ِ
َ
وأجهد
أسعى
م
اليو
ذاك
نيل
وفي

ه
جوار
بذاك
أرجو
المصطفى
مع
ِ
ُ
ُ
َ
المنورة،
المدينة
(ص)
الله
رسول
مدينة
وهي
بـ"طيبة"
القصيدة
هذه
في
الشاعر
يفتتح
ّ
وكانت تعرف في عصر ما قبل اإلسالم بيثرب ،فلما نزلها رسول الله (ص) سماها طيبة
وطابة ،كراهية للتثريب .٣٨وأطلق الرس����ول (ص) اسم طيبة على يثرب لطيبتها وحلول
الطيب (ص) بها .لذا نرى الش����اعر قد ابتدأ قصيدته بهذا االسم تكريماً لمدينة رسول
الله (ص) ،وال يدل ذلك على تغيير اس����م فحس����ب؛ وإنما يدل عل����ى الحياة االجتماعية
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 —٣٩ينظر :السيرة النبوية ،ابن هشام214/4 :
 —٤٠ينظر :وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ،نور الدين
علي بن أحمد المسعودي ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد
الحميد.324 ،259/1 :
 —41ينظر :وفاء الوفاء ،السمهودي.341/1 :
 —42ينظر :م .ن458/2 :
 —43ينظر :العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ابن
رشيق القيرواني ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد:
 173وما بعدها.

 —٣٨ينظر :معجم البلدان ،ياقوت بن عبد الله الرومي
الحموي.430/5 :

 —44نقد الشعر ،قدامة بن جعفر ،تحقيق :د .محمد عبد
المنعم خفاجي.90 :
 —45بالغة الخطاب وعلم النص ،صالح فضل.369 :

الجدي����دة للمجتمع اإلس��ل�امي وما يس����تلزمه من مظاهر عمرانية جدي����دة متوافقة مع
الحضارة الجديدة.
فن����راه يبدأ بع����د ذكرها بالمعالم العمرانية التي ظهرت فيها بعد قدوم الرس����ول (ص)،
ففيها تتجس����د ش����خصية الرس����ول (ص) ومنزله ومنبره ،وهذا بفضل الل����ه (جل جالله)
ب ٍ
ال عن المس����جد والمصلى .وقد
����اق أبد الده ،مح����روس برعاية الله (ج����ل جالله) .فض ً
أكد الش����اعر على المعهد "المنزل" ألن الرس����ول (ص) عندما شرع ببناء المسجد ،بنى
ص
في الجانب الش����رقي بيتاً لزوجه س����ودة بنت زمعة ،واتبعه بعد ذلك ببيت ثانٍ ُخ ِّص َ
لعائشة .٣٩أما المصلى والمسجد فقد اختار رسول الله (ص) مكان المسجد وبيوته في
الم����كان الذي بركت فيه الناقة وقال" :هذا المنزل إن ش����اء الل����ه" .٤٠وكان هذا المكان
قد اتخذه أس����عد بن زرارة مصلى لمس����لمي يثرب قبل الهجرة .ويعد هذا المسجد من
المعالم الباقية التي يعدها المس����لمون صرحاً إسالمياً عظيماً .لذلك ركز الشاعر عليها
بقوله:
وو ِ
ِ
ِ
اض ُح ٍ
ومسجد
له فيه مصلى ً
آيات َو َباقي َم َعال ٍم،
ُ
وربع ُ
ٌ
َ
فه����و العالمة الواضحة والبارزة على قوة الدولة اإلس��ل�امية واس����تقرارها باتخاذها هذا
المكان ،لتكون منه االنطالقة إلى نشر الدين اإلسالمي في بقاع العالم كافة.
����د مكان����اً للعبادة
ث����م يع����ود الش����اعر ليفص����ل الحدي����ث عن هذا المس����جد ،فه����و ال ُي َع ُّ
واالجتماعات السياس����ية والدينية فحس����ب ،بل هو المكان الذي يقيم فيه مع أزواجه
فيقول:
ِ
ُ
نور ُي ْس َت َضا ُء َو ُيوق َُد
الله
ن
م
ا

وسطه
ينزل
كان
ات
ر
حج
بها
َ
ٌ َ
ٌ
وه����و يعني بالحجرات هنا ،جمع حجرة ،وهي مس����اكن أو بيوت رس����ول الله (ص) التي
بناها مع المس����جد في كتلة معمارية واحدة ،وانتش����رت حول البناء مساكن الصحابة
والمهاجرين واألنصار .وتعطينا المصادر التاريخية بيانات كاملة عن ش����كل المس����قط
ال عرضه  60ذراعاً أي نحو
وأبعاده وطريقة إنش����اء المبنى ،فقد كان المس����قط مس����تطي ً
٤١
 30,00مت����راً ،وطوله من الش����مال إل����ى الجنوب  70ذراعاً أي نح����و  35,00متراً  ،وأُ ِ
لحق
بالمس����قط المس����تطيل من خارجه ٤٢بيتان بالجهة الش����رقية خصص أحدهما للس����يدة
سؤدة بنت زمعة ،واآلخر للسيدة عائشة بنت أبي بكر.
فالشاعر في هذه األبيات أراد أن يدقق في وصف هذه المعالم وتلك الزوايا من مسجد
ليبين أن هذا المكان أيضاً يشعر بالحزن
وبيت رس����ول الله (ص) ،فض ً
ال عن الحجرات؛ ّ
واألس����ى على فقد الرس����ول الكريم (ص) .وقد اس����تخدم النب����رات المتوازية المتماثلة
ليعم����د إلى تكثيف أس����لوب التوازي ف����ي القصيدة (رس����م ،معهد ،دار حرم ٍ
����ة ،منبر،
مصلى ،مسجد )...ويشكل هذا التكثيف المكاني المعماري مركز الثقل في القصيدة،
ال للحس االنفعالي داللياً يجس����د نبرات متوازية ال
فه����و إلى جانب كونه اختي����اراً ممث ً
عل����ى صعي����د اللغة فحس����ب ،وإنما على صعيد الش����عور أيضاً .ويتض����ح ذلك على وجه
ال عن كون هذا البيت يكتسب بعداً
الخصوص في مطلع البيت األول من القصيدة فض ً
موسيقياً من خالل اللجوء إلى التصريح ،٤٣فيقول:
ِ
وتهمد
الرسوم
منير وقد تعفو
ُ
ومعهد
للرسول
رسم
ُ
ُ
بطيبة َ ٌ
ٌ
ال من أش����كال التوازي بما يش����كّله من نغمة موس����يقية متكررة ،إذ
ويعد التصريح ش����ك ً
تصبح نهاية الش����طر األول مش����ابهة لنهاية الش����طر الثاني في النغمة الموسيقية .وقد
امتدح النقاد القدامى هذا األس����لوب ،يقول قدامة بن جعفر" :وإنما يذهب الش����عراء
المطبوعون المجيدون إلى ذلك ،ألن بنية الش����عر إنما هي التس����جيع والتقفية ،فكلما
كان الش����عر أكثر اش����تماالً عليهما كان أدخل له في باب الشعر ،وأخرج له عن مذهب
ال في البنية الش����عرية التي
النث����ر" .٤٤إن الوظيف����ة التي تمنح للتصريح هنا تجعله داخ ً
يصب����ح التصريح عالقة م����ن عالقاتها .ويتمثل ذلك من خالل التماثل الوزني واإليقاعي
ال����ذي يضفي����ه التصريح على افتتاحي����ة القصيدة بما يوحي بنبرته����ا ،ويصور التجاوب
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الموس����يقي الدالي القائم على التماثل ليس في الرنة الموس����يقية وحس����ب ،وإنما في
الموقع أيضاً ،فالتماثل يظهر في الشعر عندما تكون المواقع متقابلة أو متوازنة ،وهذا
التماثل يشكل ظاهرة داخلة في نسيج البناء الشعري سواء أكان هذا التماثل صوتياً أم
داللياً ،أم صوتياً وداللياً في آن واحد".٤٥
ويس����تمر الش����اعر في تبيان معالم المس����جد من منبر ومس����جد ومصلى وحجرات إلى
أن يص����ل إلى قبر الرس����ول (ص) ليرثيه بكلمات حزينة وعب����رات تتخلل هذه الكلمات
فيقول:
َ
ُسعد
ْ
فأسعدت
الرسول
ظللت بها أبكي
ُ
الجفْنِ ت ُ
ُعيون َو ِمثْالها ِم َن َ
ِ
ِ
لها ُمحصياً نَفْسي ف َنفسي تبل َُّد
الرسول وما أرى
تذكر آال َء
َ
ُ
ِ
الرسول تعد ُد
فظلت آلالء
ٍ
أحمد
فقد
ْ
قد شفها ُ
مفجعة ٌ ْ
ِ
َو ِ
لك ّن نَفسي َب ْع َض ما ِ
من ّ
تحم ُد
ير ُه
َو َما َبلَ َغ ْ
ت ْ
فيه َ
كل ْأم ٍر َعش َ
طلل القب ِر الذي ِ
على ِ
ُ
أطالت وقوفاً
أحمد
فيه
العين جهدها
تذرف
ْ
ُ
ُ
ِ
َ
ِ
ِ
الم َس َّد ُد
يد
ش
الر
ا
فيه
ى
و
ث
د
ال
ب

ِكت
ر
وبو
سول
الر
قبر
يا
ِكت
ف َُبور
َ
ٌ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ّ
َ ّ
ِ
لحد َ
َ
ضمن طيب اً
منضد
صفيح
عليه بنا ٌء من
منك
ٍ
ُ
وبورك ٌ
َ
ال ال يقتصر أثره على مس���توى الفضاء
تماث
األخيري���ن
البيتين
في
الت���وازي
ويش���كل
ً
التبصيري للنص ،وإنما يمتد ليشكل توازيا على المستوى السمعي للمتلقي أيضاً.
فالس���امع لهذه األبيات يتب���ادر إلى ذهنه وصف لمكان دفن الرس���ول (ص) (قبره)
المنورة) ثم يذكر اللحد نفسه ،ثم
وهو بيته (دار عائشة) فيذكر أوالً البلد (المدينة
ّ
البناء المقام فوقه فهو من الحجر الرقيق العريض الذي بني بش���كل منظم ورصف
وجع���ل بعضه على بعض بصورة تثي���ر اهتمام الناظر إليه .وهكذا يصبح المس���جد
النب���وي رمزاً وداالً للمدينة كلها ،فبرغم ما في المدينة من أحياء وس���كك ومباني؛
يصبح المسجد المختزل الدال لكل ذلك.
ويسترس���ل الش���اعر في ذكر صفات الرس���ول (ص) وأخالقه ومحامده ،ثم يعود إلى
المن���ورة فقط  ،ثم يعود
فيبي���ن أن بالد العالم كله���ا تبكيه ،ال المدينة
ّ
رثائ���ه (ص) ّ
إلى وصف حال المدينة ومس���جد الرس���ول (ص) بعد وفاته ويؤك���د أن الذي فقده
سيفقد مثله حتى قيام الساعة يقول:
المسلمون لم يفقد مثله الماضون ،وال ُ
يفقد
القيامة
حتى
مثله
وال
ون ِمث َْل ُم َح ّم ٍد
َو َما َفق ََد
ُ
ُ
ُ
الماض َ
وينهي الش���اعر قصيدته بالدعاء والتمني بمجاورة الرس���ول الكريم (ص) في جنان
الخلد ،فذلك هو مطلبه ومبتغاه فيقول:
س َه َوائي نازِعاً َع ْن ثَ ِ
ِ
ِ
ل ََعلّي ِبه في َج ّنة ِ ال ُخلْد أ ْخل ُُد
نائ ِه
َول َْي َ
ِ
َ
وأجهد
أسعى
م
اليو
ذاك
نيل
وفي

ه
جوار
بذاك
أرجو
المصطفى
مع
ِ
ُ
ُ
َ
فحاول الش���اعر من خالل ه���ذا الرثاء تأكيد هدايته لهم ،ولكنه���م متي ّقنون من أن
الم���وت ح���ق ،وال مناص من التس���ليم لل���ه ،والرض���ا بقضائه في رس���وله ،ولكن أنى
للمس���لمين أن يطيق���وا فراق ربيع قلوبهم ،أنى له���م أن يصبروا عن النور الذي غمر
أفئدتهم والسعادة التي مألت عقولهم .إن لقاءه أصبح حلم كل شاعر ،ومصاحبته
أمل كل مس���لم ومس���لمة ،فتم ّنوا أن يجمعهم الله به يوم القيامة ،ليسعدوا بجواره
ف���ي ج ّنات الخلد .لكن يبقى الش���يء الوحيد الذي يذكره���م به  ويجعلهم يحنون
إليه هو مس���جده وقب���ره (أو داره) بكل ما في ذكرى ذلك البن���اء من تذكير بأهمية
ا ّتباع س���نته وتعاليمه ...كما أن للش���اعر رؤية استشرافية بأن ذلك المسجد ليس
مذك���راً لهم فقط وإنما ل���كل األجيال القادمة من المس���لمين ...كما أن تلك النظرة
اس���تمرت عبر العصور التي مرت بعد ذلك بالمسلمين من االهتمام بهذا المسجد
الش���ريف وتوسعته وصيانته بأفضل اإلمكانات إلى اليوم ...وذلك يشير إلى أهمية
المس���جد الش���ريف مقارنة بباقي أجزاء المدينة كلها الت���ي يختزلها ويختزل معها
كل ما فيها من ذكريات وتراث ،وفي ذلك رد على المتش���ككين الذين يرون أن أي
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المنورة،
توس���عة مساحية لهذا المسجد الش���ريف هو محو وطمس لتراث المدينة
ّ
فالمس���جد الشريف كما عبر عنه شعراء الرسول بش���اعريتهم هو كل المدينة وكل
البلد الذي يحتضنه.
الخاتمة
—1إن الدين اإلسالمي الذي وضع أحكام حياة المجتمع اإلسالمي وأسسها ونظمها
وأسلوبها ،وحدد أنماط التراث المعماري ومعالمه والتصميم الحضري لمدنه،
هو دين كل زمان وكل عصر ،ويفتح الباب باستمرار لكي تكون أحكامه مراكز
نور تشرق بالمستقبل األكثر تطوراً ومالءمة للنمو السكاني المستمر.
—2عبر فكرة التوافق الظاهري والذاتي بين الش���اعر والمجتمع (األنا /اآلخر) في
القيم والتقاليد واألعراف أثبت الش���اعر العربي المس���لم ذاته ،وحقق هويته
ضمن بنية القيم اإلنس���انية العربية ،فكان ذاتاً متحققة في الفعل (الشجاعة)
والقول (اإلبداع الشعري).
—3الن���ص الش���عري ال ي ّتك���ئ إال على نفس���ه فه���و التاري���خ الثقاف���ي والحضاري
والمعماري والسياس���ي ،ألنه كاإلنس���ان متعدد يعتمد على طبعه وقواه التي
ه���ي ليس���ت إال ذاته في حبه���ا للحياة والحف���اظ على البق���اء ومقاومة الفناء
في لغ���ة المجادلة والمنافرات الش���عرية إلثبات القدرة الفني���ة والقولية في
المحافل األدبية وأمام مختلف الذروات.
—4وفي مس���تويات انفتاح الذات على أعماقها في النص الشعري يتبنى الشاعر
رؤي���ة خاصة لبنية الوج���ود والعالقات التي تعد جزءاً من ماضيه واس���تبطاناً
كش���فياً لذاته ،فيعبر بذلك عما يجول ف���ي خلده من قيم وأفكار ويظهرها في
شكل فني يواجه به اآلخر.
—5الالف���ت للنظ���ر أننا م���ن خالل الش���عر يمكنن���ا أن نتعرف بدقة عل���ى المدن
العربية ،فنالحظ أن الش���عراء قد اهتموا بذكر أهم المعالم العمرانية السائدة
ال
ف���ي عص���ر الرس���ول (ص) ،فوثق الش���عراء المس���جد النبوي الش���ريف ،فض ً
ع���ن المنبر والمصلى والحجرات .وقد ركز الش���عراء في عصر صدر اإلس�ل�ام
عل���ى المس���جد لكونه المكان الذي يمثل العالقة الواضح���ة والبارزة على قوة
الدولة اإلس�ل�امية واس���تقرارها ،وهو المكان الذي تكون فيه االنطالقة لنش���ر
الدين اإلس�ل�امي في بقاع العالم كافة .وهذا المس���جد لم يكن مكاناً للعبادة
واالجتماع���ات السياس���ية والدينية فحس���ب ،بل هو المكان ال���ذي يقيم فيه
الرس���ول (ص) مع أزواجه (الحجرات) .وهو المبنى الذي يذكرنا بالرسول(ص)
بعد موته ويش���دنا الى التمس���ك بسنته الش���ريفة عبر األجيال ،فهذا المبنى
يختزل المدينة وذاكرتها.
—6ومن خالل الش���عر أيض���اً الحظنا أن الش���عراء في عصر صدر اإلس�ل�ام اهتموا
بالمس���جد اهتماماً خاص���اً ،أما في عهد الخليفة عثم���ان بن عفان (رض) فقد
اهتم���وا بمنزل���ه (داره) وذلك لما يتميز به من بن���اء معماري متميز ،فقد بناه
الخليف���ة (رض) عل���ى نمط معماري جدي���د واهتم بأبوابه وذل���ك انعكس بعد
ذل���ك لتكون البواب���ات أهم ما يميز العمارة اإلس�ل�امية من عناصر الواجهات
الخارجية ويدل على المبنى ككل الذي يكون متوجهاً ومتمحوراً نحو الداخل.
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المصادر والمراجع

 —1أسد الغابة في معرفة الصحابة ،عز الدين بن
األثير الجزري ،المطبعة اإلسالمية ،طهران1342 ،هـ.
 —2اإلسالم والحضارة العربية ،محمد كرو علي،
القاهرة1968 ،م.
 —3بالغة الخطاب وعلم النص ،صالح فضل ،عالم
المعرفة ،الكويت1992 ،م.
 —4تاريخ البلدان ،احمد بن أبي يعقوب بن جعفر،
الطبعة األوربية.
 —5تاريخ العرب قبل اإلسالم ،جواد علي ،مطبوعات
المجمع العلمي العراقي.
 —6جماليات الصمت (في أصل المخفي
والمكبوت) ،إبراهيم محمود ،مركز اإلنماء الحضاري،
حلب ،سوريا ،ط2002 ،1م.
 —7ديوان حسان بن ثابت األنصاري ،شرحه :عبد
الرحمن البرقوقي ،المكتبة التجارية الكبرى ،مصر.
 —8ديوان عبد الله بن رواحة دراسة في سيرته
وشعره ،د .وليد قصاب ،دار الضياء للنشر والتوزيع،
عمان-األردن ،ط1988 ،2م.
 —9ديوان كعب بن مالك األنصاري ،دراسة
وتحقيق :سامي مكي العاني ،منشورات مكتبة النهضة،
بغداد ،مطبعة المعارف ،بغداد ،ط1966 ،1م.
 —10السيرة النبوية ،ابن هشام ،القاهرة1974 ،م.
 —11طبقات فحول الشعراء ،ابن سالم ،تحقيق:
محمود محمد شاكر ،مطبعة اإلمام محمد بن سعود،
الرياض.
 —12العمارة والفنون في دولة اإلسالم ،زغلول سعد
عبد الحميد ،دار المعارف ،اإلسكندرية.
 —13العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ابن
رشيق القيرواني ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد
الحميد ،دار الجيل ،بيروت.
3

402

403

 —14فنون الشرق األوسط في العصور اإلسالمية،
إسماعيل نعمت عالم ،دار المعارف ،مصر ،ط.2
 —15في الشعر األوربي المعاصر ،د .عبد الرحمن
بدوي ،مكتبة األنجلو المصرية1965 ،م.
المنورة وتطورها العمراني وتراثها
 —16المدينة
ّ
المعماري ،صالح لمعي مصطفى ،دار النهضة العربية،
بيروت1981 ،م.
 —17مروج الذهب ومعادن الجوهر ،أبو الحسين
علي المسعودي ،بيروت ،دار األندلس.
 —18المسالك والممالك ،االصطخري ،تحقيق :د.
محمد جابر عبد العال ،دار القلم ،مصر.
 —19المظاهر الحضرية للمدينة
المنورة في عصر
ّ
النبوة  11-1هجرية ،د .خليل إبراهيم السامرائي وثائر
حامد محمد ،منشورات مكتبة البسام ،مطبعة الزهراء
الحديثة ،الموصل ،ط1984 ،1م.
 —20مظاهر الشعوبية في األدب العربي ،نبيه محمد
حجاب ،مكتبة نهضة مصر ،الفجالة ،ط1961 ،1م.
 —21معجم البلدان ،ياقوت بن عبد الله الرومي
الحموي ،دار صادر ،بيروت1957 ،م.
 —22مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول،
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المقدمة:

عل���ى الرغم م���ن الظروف الصعب���ة والتحدي���ات الكبيرة الت���ي يواجهها
الش���عب الفلسطيني ،إال أنه اس���تطاع في العقدين األخيرين أن يحافظ
عل���ى جزء كبير م���ن تراث���ه المعم���اري .إذ ان التراث بمفهومه الواس���ع
والعم���ل على حفظ���ه وصيانته وإع���ادة إحيائه أصبح ج���زءاً من النضال
الوطني في مواجهة مخطط���ات االحتالل ومحاوالته المتواصلة لطمس
هوية الشعب الفلسطيني وتدمير وسلب ما بقي من تراثه .فقد أصبحت
عملية إحي���اء التراث إحدى الوس���ائل المهمة لتأكي���د الهوية وتثبيت
الحقوق.
لقد ش���هدت مختلف المناطق الفلس���طينية اهتمام���ا متزايدا بالتراث
المعم���اري في المدة األخي���رة .وعلى الرغم من المح���اوالت والتجارب
العديدة في المناطق الفلس���طينية التي احتلت عام  1948للحفاظ على
م���ا بقي من تراث ،إال أن موضوع البحث هذا يقتصر على مناطق الضفة
الغربي���ة بما فيه���ا القدس ،وقطاع غ���زة ،حيث ظهرت خ�ل�ال العقدين
األخيرين حركة نش���طة في مجال الحفاظ عل���ى التراث المعماري .ولم
تقتصر تجارب الحفاظ على المدن الرئيس���يه فقط ،بل امتدت لتش���مل
العدي���د من الق���رى الكبي���ره وكذلك الصغي���ره .كذلك ل���م تتوقف عند
ترمي���م مب���ان منف���ردة ،وإنما توس���عت لتغط���ي تجمعات م���ن األبنية،
لتص���ل إلى مس���توى أحي���اء بأكملها ،ب���ل حتى كام���ل البل���دة القديمة.
	لق���د تنوع���ت األه���داف والسياس���ات وأس���اليب العمل المتبع���ة من حال���ة ألخرى،

وذل���ك حس���ب الطبيع���ة الخاص���ة ب���كل تجرب���ة والظ���روف المحيط���ة به���ا .كم���ا أن
غي���اب الهيئ���ات واألط���ر المركزي���ة ،والظ���روف الخاص���ة للمناط���ق الفلس���طينية
الواقع���ة تح���ت االحتالل وس���عيه إل���ى تقطيع أوصاله���ا ،أدت الى تعدد المؤسس���ات
والجه���ات الت���ي تعن���ى بالت���راث المعم���اري والعم���ل عل���ى إنق���اذه وحمايت���ه.
وعل���ى الرغ���م م���ن حداثته���ا ،والصعوب���ات والعقب���ات الت���ي يفرضها االحت�ل�ال ،فإن
التجرب���ة الفلس���طينية في مجال الحف���اظ على الت���راث المعماري قد قطعت ش���وطاً
متقدم���اً وحقق���ت منجزات كبيرة ومتميزة ،ال على المس���توى المحلي فقط ،بل أيضا
على المس���توى العالمي ،كما هو الحال بالنس���به لتجربتي القدس والخليل ،مما دفع
بالكثي���ر من المختصين إلى دراس���ة هذه التجارب ومحاولة االس���تفادة منها .كما أن
تطور الخب���رات والتزايد في أعداد الكفاءات والمختصي���ن والمهتمين واإلصرار على
إيج���اد بدائ���ل للتغلب على كثير من العقبات ،انعكس على نوعية ومس���توى األعمال
الت���ي نفذت في اآلونة األخيرة ،وفقا ألفضل المواصف���ات والمعايير في هذا المجال.
إن الهدف من هذا البحث هو اس���تعراض التجربه الفلس���طينيه وتقديمها في مجال
الحفاظ على التراث المعماري ،وإظهار جوانب النجاح ومعرفة أسبابه وعوامله ،وكذلك
تحدي���د الصعوبات والمعوقات التي تواجه الجه���ات العاملة في هذا المجال .كذلك
يرمي البحث إلى إثبات أن العامل السياس���ي كانت له آثار إيجابية وأخرى سلبية في
مس���ألة التراث المعماري الفلس���طيني وجهود الحفاظ عليه .فمن ناحية ،أدى وجود
االحتالل إلى زيادة الوعي واالنتباه إلى مسألة الهوية والحفاظ على التراث المعماري،
وبالتال���ي تعدد الجه���ات والمراكز والمؤسس���ات التي تعنى بالتراث بأش���كاله كافة،
وأحيان���ا التنافس فيما بينها ،ومن ناحية أخرى ،فإن تعدد الجهات العاملة في مجال
الحفاظ على التراث المعماري أدى في كثير من األحيان الى تشتيت الجهود وتعارض
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المصالح واختالف األساليب واألهداف وذلك نتيجة غياب التنسيق
الكاف���ي بين هذه الجهات وعدم وجود إطار وطني رس���مي أو هيئة
حكومي���ة تنظم أعمال هذه المؤسس���ات والمراكز وتش���رف عليها.
يعتم���د البحث المنهج الوصف���ي التحليلي ،فيتناول تجارب المدن
الرئيس���ية (الق���دس ،الخلي���ل ،بيت لح���م ،رام الله ،نابل���س وغزة)،
ويستعرض الجهات الرئيس���ية القائمة على تنفيذ مشاريع الترميم
والحفاظ والتعرف على أهدافها وبرامجها وآليات عملها ،وتس���ليط
الضوء على المؤسسات والهيئات الفاعلة في هذا المجال ،كمؤسسة
التع���اون ومرك���ز رواق للعمارة الش���عبية .ومن خ�ل�ال التواصل مع
العدي���د من هذه المؤسس���ات واالط�ل�اع على إصداراتها ونش���راتها
الدورية ،وتوفير المعلوم���ات الضرورية كافة ،وكذلك زيارة العديد
من مش���اريع الترميم المنجزة من قبل هذه المؤسس���ات ودراستها
وتحليله���ا ،أمكن الحصول على المعلومات والبيانات الالزمة إلجراء
هذا البحث .إذ تمت دراس���ة ه���ذه المعلومات وتحليلها ومقارنتها
ال في هذا المجال.
والتوصل الى نتائج يمكن االستفادة منها مستقب ً
وسيد َعم البحث باستعراض بعض المشاريع التي تم تنفيذها أخيراً
ُ
كحاالت دراس���ية اختيرت لتمثل مختلف التوجهات والسياسات
المتبعة في مجمل المناطق الفلسطينية.
تجارب الترميم في مدينة القدس
1
تعد البلدة القديمة في القدس داخل األس���وار متحف���اً تاريخياً ومعمارياً كبيرا يتميز
ّ
بمزي���ج فريد من الس���كان واألنم���اط والطرز المعماري���ه التي تعود لفت���رات تاريخية
عدي���دة .وعل���ى الرغم من مرور أربعة عق���ود من االحتالل والممارس���ات واإلجراءات
اإلس���رائيليه المتواصله لتهويد القدس وإرغام سكانها العرب على مغادرتها بمختلف
الوس���ائل ،ف���إن المدينه القديم���ة بأحيائها كافة ونس���يجها العمراني ال ت���زال تحتفظ
بهويتها العربيه التقليديه.
بع���د ع���ام  ،1948وعلى أثر احت�ل�ال اإلس���رائيليين األحياء الغربية م���ن القدس خارج
األس���وار ،ازدادت وتيرة هجرة الس���كان األصليين من المدينه القديمه داخل األسوار
ال���ى خارجه���ا ،ب���ل وأحيانا ال���ى خارج الوطن ،ال س���يما بع���د عام  1967حي���ن اح ُتلّت
المدينة بالكامل ،بأجزائها القديمه والحديثه .وبالتالي فان الس���كان الذين اس���تقروا
ف���ي المدينه القديمه ه���م في غالبيتهم من النازحين أو أولئ���ك الذين لم تكن لديهم
القدره على توفير مسكن خارجها.
ومنذ عام  1967بدأت المدينة القديمة في القدس على وجه الخصوص تواجه مخاطر
حقيقي���ة من نوع آخر ،إذ باش���رت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي بتنفي���ذ مخططاتها
المعدة س���لفاً تج���اه المدينة القديم���ة فور احتالل الق���دس .وكان���ت البداية بإرغام
المئات من العائالت العربية على مغادرة بعض األحياء داخل البلدة القديمة تمهيداً
لهدمه���ا (كما حصل ف���ي حي المغاربة وحارة الش���رف) .ثم أعيد بن���اء هذه المناطق
والتوس���ع داخل البل���دة القديمة .كذلك بدأت
لتوطي���ن اليهود الذين بدأوا بالزحف
ّ
المنظمات والمؤسس���ات اليهودية والصهيونية تس���عى بش���تى الوس���ائل واألساليب
وبط���رق ملتوي���ة وغير قانوني���ة في معظمها لوض���ع اليد والتملك أو ش���راء أي عقار أو
أجزاء منه ،مس���تغلين بذلك تفتت الملكية وكثرة الورثه وغياب أكثرهم ومتس���لحين
بالقوة وقانون أمالك الغائب أو عدم سكن المالكين ضمن حدود القدس التي ُض َّمت
لدول���ة االحتالل ،ب���ل حتى اللجوء إلى عقود بيع وهمية أو مزورة والش���راء من المقيم
غي���ر المالك .وفي حال تمكّنهم من االس���تيالء على أحد العقارات واالس���تيطان ،تبدأ
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معاناة الس���كان المجاورين م���ن العرب نتيجة المضايقات المتواصلة بش���كل متعمد
من قبل المس���توطنين اليهود بهدف إرغامهم على مغ���ادرة البلدة القديمة خصوصاً
والقدس عموما .كذلك تس���عى الدوله عبر البلدية وبش���كل رسمي من خالل األنظمة
والقوانين المتعس���فة والمجحفة بحق الس���كان العرب ،لتنفيذ سياس���تها التي ترمي
إلى تفريغ القدس من الس���كان العرب .فالبلديه ال تمنح تراخيص بناء للسكان العرب
وتهدده���م باس���تمرار بغرام���ات ومخالف���ات كبي���رة إن ل���م يلتزموا تنفي���ذ إصالحات
بمواصفات معينة ،في الغالب تعجيزية وغير ضرورية وباهظة التكاليف ،خالل مدة
قصيرة محددة .إن عدم تنفيذ هذه المطالب ينتهي في كثير من الحاالت إلى سيطرة
الس���لطات ووضع يده���ا على العقار ( .)44-42 .pp ,1993 ,Khatibوتس���تعمل بلدية
الق���دس في ح���االت كثيرة صالحياتها اإلداري���ة والتخطيطية لتعرق���ل عمل المالكين
على معالجة المباني أو ترميمها ،وذلك عبر إعالن مبنى بأنه "يهدد الس�ل�امة العامة"
فتضعه على الئحة الهدم واإلخالء ،ما يؤدي إلى تجميد أي عمل في المبنى ،وبالتالي
ازدياد التردي ،فيضطر س���كانه إلى هجره ،ليحل الحقاً مس���توطنون إس���رائيليون بدالً
من الفلس���طينيين .ويس���عى التخطيط اإلس���رائيلي اآلن إلى فرض الوجود اإلس���رائيلي
مادياً ومعنوياً وحضارياً مكان الوجود الفلسطيني .إن معارضة اإلسرائيليين للتخطيط
الفلس���طيني المس���تقل للقدس وعدم اس���تعداد األجهزة اإلس���رائيلية لترك الس���احة
حيزهم وتنميته تبعاً ألهدافهم وطموحاتهم ،أسهما في تردي
للفلس���طينيين لتخطيط ّ
الواقع الفلس���طيني في القدس .ويعمل اإلسرائيليون بشتى السبل من أجل منع عمل
بعض المؤسسات الفلسطينية أو تجميد تلك التي تعمل وذلك إليجاد فراغ فلسطيني.
لذلك فإن عملية إعداد خطة رئيس���ية توجيهية إلحياء مدينة القدس القديمة تجري
في واقع صراع سياسي وحضاري ووجودي (القدس تراث وحياة ،2002 ،ص .)19-10
١.١
العوامل المؤدية إلى تدهور المساكن في القدس القديمة
إن معان���اة الس���كان الع���رب ف���ي الق���دس القديم���ه ال تقتص���ر فقط على السياس���ات
واالجراءات اإلس���رائيلية وممارس���ات المس���توطنين اليومية ،وهي دون شك األخطر،
وإنما يضاف اليها العديد من الصعوبات والمشاكل األخرى الناجمة من عدة عوامل،
أهمها:
—تردي حالة المباني وخطورة الوضع اإلنشائي في كثير من الحاالت ،وذلك بسبب
عمره���ا الزمن���ي وعدم وج���ود صيان���ة دوريه وإهماله���ا ،اضافة إل���ى التصدعات
الناجمة من الحفريات اإلس���رائيلية المتواصلة ،كذلك ارتفاع نسبة الرطوبة ونمو
النباتات في الجدران.
المعدة للس���كن أص�ل�ا وتحويلها إلى
—تجزئ���ة العديد م���ن المبان���ي القديمه غي���ر
ّ
وحدات س���كنية لعائ�ل�ات مختلفة ،مم���ا أدى إلى إضافات وتغييرات عش���وائية
نتجت منها مشكالت كثيرة.
—اس���تخدام مواد بناء وتش���طيب غير مناس���بة وعدم توافر رقابة فنية على أعمال
الترميم.
—عدم وجود سلطة محلية وطنيه وشرعية قادرة على التشريع والتنفيذ واإلشراف
على أعمال الترميم واإلصالح.
—ع���دم توافر التجهيزات الحديثه داخل المباني ،والتكلفة العالية ألعمال الصيانة
الدورية ،والمخاطر اإلنش���ائيه التي تهدد الس���كان ،وتدف���ع الكثير منهم إلى ترك
البيوت مغلقة وهجر البلدة القديمة.
—المشكالت القانونية الناتجة من تعدد الملكيات وقانون حماية المستأجر وعدم
توافر الوثائق القانونية ،باإلضافة إلى األوضاع السياسية الراهنة ،مما يصعب على
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السكان األصليين العودة إلى مساكنهم والعناية بها.
باإلضافة إلى مظاه���ر التدهور الفيزيائي للمباني والص���روح العمرانية والتاريخية في
البلدة القديمة والتردي في األوضاع الس���كنية واإلسكانية واالقتصادية واالجتماعية،
ف���ان كل ذل���ك ترافقه عملية موجهة ومنظمة من س���لطة االحتالل تعوق أي محاوالت
لتحس���ين ه���ذه األوض���اع ووقف التده���ور فيه���ا ،إضافة إل���ى مح���اوالت الجماعات
االس���تيطانية المتطرفة تهجير السكان الفلسطينيين واالستيالء على ممتلكاتهم ،على
نحو يشكل تهديداً لشخصية المدينة وهويتها وطابعها وموروثها الحضاري العالمي.
١.2
أعمال الترميم في القدس
خ�ل�ال الق���رن الماضي جرت عمليات ترميم منظمة وموجهة من مؤسس���ات ش���عبية
ورسمية فلسطينية ،إضافة إلى أعمال صيانة قام بها السكان .وكانت قد جرت أعمال
ترمي���م وتطوي���ر في البلدة القديمة ف���ي نطاق محدود ،وخصوصاً م���ا قام به المجلس
اإلس�ل�امي األعل���ى ،إذ ركزت أعم���ال الترميم عل���ى الحرم الش���ريف ومحيطه .كذلك
الثمانينيات من
قامت دائرة األوقاف اإلسالمية (ممثلة بقسم اآلثار اإلسالمية) خالل
ّ
القرن الميالدي الماضي ،بحركة ترميم لمعظم المباني المملوكية في باب السلس���لة.
كذلك عملت "لجنة القدس للرفاه" على ترميم عش���رات البيوت والمباني وصيانتها،
إضافة إلى نشاط الكنائس في ترميم المباني في حارة النصارى (القدس تراث وحياة،
ص .)38
 —1.٢.1الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال الترميم بالقدس القديمة:
لق���د تع���ددت الجهات الت���ي تولت أعم���ال الترمي���م وإع���ادة اإلعمار داخ���ل البلدة
القديمة ،ومن بينها:
— لجنة إعمار األقصى وقبة الصخرة
— قسم اآلثار اإلسالمية
— لجنة ترميم العقارات الوقفية
— لجنة األوقاف الذرية
— اللجان التابعة للكنائس واألديرة
— لجنة القدس لإلعمار (جمعية القدس للرفاه والتطوير)
— جمعية حماية القدس الشريف
— مؤسسة التعاون – برنامج إعمار البلدة القديمة في القدس.
لق���د قام���ت هذه الجهات بأعم���ال ترميم لكثير م���ن مباني البلدة القديمة ،ش���ملت
المبان���ي الديني���ة والعام���ة والعدي���د من البي���وت الس���كنية .وقد أنيط بقس���م اآلثار
اإلس�ل�امية ف���ي دائ���رة أوقاف الق���دس مهمة دراس���ة وتس���جيل آثار وعمائ���ر القدس
مولت
اإلس�ل�امية بطريقة علمية ،ومحاول���ة ترميمها وصيانتها والحف���اظ عليها .وقد ّ
جامعة الدول العربية ومنظمة اليونسكو المشروع (أدرجت اليونسكو البلدة القديمة
على الئحة التراث العالمي عام  .)1981وفي عام  ،1986وعلى أثر حرق المس���توطنين
عدداً من البيوت العربية ومهاجمة الس���كان في عقبة الخالديةُ ،ش��� ِّكلَت لجنة إحياء
أُطلق عليها اس���م "لجن���ة اإلصالح االجتماعي ،وذلك لمواجهة المس���توطنين .ونتيجة
الس���تمرار اعتداء المستوطنين ُش��� ِّكلَت لجنة القدس لإلعمار (جمعية القدس للرفاه
والتطوير) وشملت المؤسسات الرئيسية والقوى الوطنية في القدس .ويتلخص عمل
اللجنة األساس���ي بتحسين حالة األبنية الس���كنية والمحافظة عليها ومحاولة حمايتها
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من التس���رب إلى أيدي المس���توطنين .وق���د كان من أولويات عم���ل اللجنة الصيانة
والترمي���م والتحصين العاجل للبي���وت المجاورة للبؤر االس���تيطانية ،وكذلك البيوت
اآليلة إلى السقوط والمهددة بالهدم من قبل السلطات اإلسرائيلية .وقد قامت اللجنه
بأعم���ال ترميم وإعمار ما يقرب من  120عقاراً وحوش���اً حتى عام ( 1995صندوقه ،ص
 .)22-19وف���ي عام  ،2002أُبر َِمت مذكرة تفاه���م بين "جمعية القدس للرفاه والتطوير"
و"جمعية حماية القدس الشريف" من أجل التنسيق المشترك بينهما لترميم وإعمار
بيوت س���كنية في مدينة القدس لمساعدة المواطنين على تأمين المسكن المناسب
وتثبي���ت حقوقه���م ف���ي ممتلكاتهم لمصلح���ة المالك مع اس���تفادة المس���تأجر منها.
وبموجب هذه المذكرة توفر جمعية القدس للرفاه والتطوير موافقة مالك العقار قبل
التعاق���د على إصالحه والمباش���رة بالعمل .بعد ذلك تقوم الجمعي���ة بإجراءات تنفيذ
مش���اريع الترمي���م واإلعمار وذلك باتباع نظام تنفيذ مباش���ر ألعم���ال الترميم وإعادة
تأهي���ل المباني بواس���طة فريق فني تاب���ع للجمعية ،أو من طريق طرحه���ا في مناقصة
بي���ن المقاولين المحليين .أما جمعية حماية القدس الش���ريف فإنها تجمع التبرعات
وتبح���ث عن مصادر التمويل والدعم المالي للمش���اريع التي س���يتم ترميمها .كذلك
تدفع نفقات ترميم األبنية وتأهيلها للمتعهد مباشرة أو بواسطة جمعية القدس للرفاه
والتطوي���ر (جمعية القدس للرفاه والتطوير ،مش���روع ترميم وإعم���ار البلدة القديمة/
القدس الش���ريف ،أيلول .)2007وتشمل أعمال الترميم التي تقوم بها جمعية القدس
للرفاه والتطوير ما يلي:
— أعمال تدعيم إنشائية وإزالة خطر االنهيار.
— معالجة الرطوبة وعزل األسطح والقباب ومعالجة تسرب المياه في بعض األسقف.
— تأمين البيوت بإضافة عناصر الحماية للنوافذ.
— إضاف���ة بع���ض القواط���ع الداخلي���ة والتغطي���ات الضرورية وإزالة بع���ض الجدران
القديمة.
ومنذ تأس���يس جمعي���ة حماية الق���دس وحتى اآلن قام���ت الجمعية بترمي���م  42بيتاً
داخل البلدة القديمة خالل السنوات العشر الماضية (شكل  .)1تجدر اإلشاره إلى أن
العديد من هذه البيوت ُر ِّممت من خالل تبرعات ش���خصية من محس���نين من الدول
الخليجية (محاضره للمهندس رائف نجم ،بتاريخ .)2009/12/9

عزل قبة العقار ،حيث تم فك البالط القديم
وإزالة التراب أسفل منه ،وبعد ذلك تم صب
باطون مسلح على القبة ومن ثم تبليط القبة
بالبالط القديم وتعويض بعض أجزائه
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 —1.٢.٢مؤسسة التعاون  -برنامج إعمار البلدة القديمه في القدس
لقد أولت مؤسس���ة التع���اون ( )Welfare Associationاهتماماً خاصاً بحفظ التراث
المعم���اري ف���ي البل���دة القديم���ة بالقدس في ظل غي���اب مؤسس���ات حكومية تعمل
على حماية المعالم التاريخية للمدينة المقدس���ة .وقد تأس���س "برنامج إعمار البلدة
القديم���ة في القدس" عام  1994من قبل مؤسس���ة التعاون بدعم وتمويل رئيس���ي من
الصن���دوق العرب���ي للتطوير االجتماعي واالقتصادي ،ليش���كل نواة لتفعيل نش���اطات
تنموي���ة متكامل���ة ومترابطة ت���ؤدي في النهاي���ة ،باإلضاف���ه إلى الحفاظ عل���ى التراث
الحض���اري العالم���ي الممي���ز للق���دس وحماي���ة موروثه���ا الثقاف���ي ،إلى تحقي���ق تطور
اجتماعي واقتصادي وتحس���ين الظروف المعيش���ية للس���كان .وفي عام ُ 1998ش���كِّل
فريق إلعداد خطة إحياء البلدة القديمة واختير طاقم فني يضم مخططين ومعماريين
ومهندس���ين وخبراء آثار لتنفيذ هذا البرنامج بالتنس���يق مع دائرة األوقاف اإلسالمية
في القدس وبالتعاون مع المنظمات المجتمعية والخبراء المحليين .ويرمي البرنامج
إلى حماية تراث القدس الثقافي وفق المعايير والمواصفات العالمية ،وذلك لمصلحة
السكان ومستخدمي األبنية وزوار البلدة القديمة وكذلك ألجيال المستقبل .ويسعى
البرنامج إلى تطبيق خطة شاملة إلعمار البلدة القديمة ،تتضمن ترميماً وإعادة إحياء
كامل���ه للمبان���ي التاريخيه وإعادة االس���تخدام ،واإلصالح الطارئ للمس���اكن ،وكذلك
تجدي���د مجمعات األحواش الس���كنية ،وعقد دورات تدريبية ف���ي الترميم للمهنيين
والممارس���ين ،والتخطيط لتطور اجتماع���ي واقتصادي (خطة إحي���اء البلدة القديمة،
التصور ( )visionالذي وضعته الخطة كما يلي" :التنوع
 ،2002ص  .)9ويمك���ن إيجاز
ّ
الثقافي في القدس وشخصيتها المتميزة كمدينة حية تجمع بين األصالة والمعاصرة،
وتندمج فيها روح المكان بروح الزمان ،وتبعث األمان واالطمئنان في نفوس س���كانها
ومس���تخدميها وزواره���ا" .كذل���ك يمكن تلخيص أه���داف عملية اإلحياء التي تس���عى
الخطة إلنجازها على النحو التالي (القدس تراث وحياة ،ص :)12
— وقف التردي االجتماعي والسكاني واإلسكاني والفيزيائي للمباني ،أو الحد منه.
— تحسين وضع السكان المعيشي وترتيبه لتوفير بيئة عمرانية مالئمة.
—الحف���اظ عل���ى األصالة والحداث���ة معا من خالل ترميم المباني وإش���غالها س���كنياً
ووظيفياً من دون المس���اس بالموروث الحضاري ،مع تمكين س���كانها من العيش
حياة عصرية الئقة.
—تس���ويق البلدة القديمة لتس���ترجع مركزيتها االقتصادية واالجتماعية عبر زيادة
طلب الس���كن فيه���ا من عائالت من الطبقة المتوس���طة والعلي���ا ،وجعلها مقصداً
للمستثمرين والزائرين.
—وقف التمدد االستيطاني اإلسرائيلي بوضع آليات لمواجهته عبر تكثيف الوجود
الفلسطيني ،من دون المساس بالموروث الثقافي.
—خل���ق الوع���ي العام والخ���اص ألهمية إحي���اء البل���دة القديمة واس���تمرار صيانتها
مستقبال.
لق���د تمكن البرنامج منذ تأسيس���ه وحت���ى اآلن ،من تنفيذ ما يزيد على  350مش���روع
ترمي���م داخل بلدة القدس القديمة ،وفي عام  2004حصل البرنامج على إحدى جوائز
اآلغا خان للعمارة اإلس�ل�امية .وقد استفاد من مش���اريع اإلصالح الطارئ أكثر من 50
ال لعائالت متعددة ،وبالتالي توفير مأوى صحي
بيتاً ،وتم ترميم  10أحواش ترميماً كام ً
وآمن ألكثر من  500ش���خص من س���كان البل���دة القديمة .ومن أكبر وأهم المش���اريع
التي ن ّفذها البرنامج وانتهى من ترميمها عام  2004مبنى دار األيتام اإلسالمية (شكل
مولت���ه تبرع���ات خاصة ُجمعت خالل مهرجان الش���ارقه ع���ام  1998من قبل
 ،)2وق���د ّ
بنك التنميه اإلسالمي والموارد الخاصة لمؤسسة التعاون (,Welfare Association
 .)15 .p ,2005ومن المش���اريع التي ن ّفذها البرنامج :ترميم س���وق القطانين وإحياؤه
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(ش���كل  ،)3ترميم المتحف اإلسالمي ومكتبة األقصى ،ترميم المدرسة األشرفية التي
يعده���ا المؤرخ���ون "جوهرة الحرم الش���ريف الثالثة" لتطويعه���ا وظيفياً بحيث تحوي
ّ
مركزاً ومختبراً لترميم المخطوطات اإلسالمية والمصاحف النادرة وعرضها.

شكل  :٣مشاريع أخرى في القدس تم ترميمها
من قبل برنامج إعمار البلدة القديمة  /مؤسسة
التعاون

وكذل���ك تدري���ب الفنيي���ن الفلس���طينيين عل���ى األس���اليب الفنية للترميم بمش���اركة
اليونسكو ودائرة األوقاف اإلسالمية ،وترميم المدرسة الجوهرية التي تضم قسم اآلثار
التابع لدائرة األوقاف (بتبرع خاص من الس���عودية) باإلضافة إلى ترميم عدة مدارس
أخرى وتأهيلها لتلبي حاجة العائالت التي تستخدمها للسكن ،إذ انتهى أخيراً ترميم
مجموعة من المباني المؤسس���ية التاريخية في البلدة ش���ملت مركزاً صحياً لألطفال
تمولها الوكالة السويدية.
باإلضافة إلى  8مدارس ومجموعة من المشاريع قيد التنفيذ ّ
كذل���ك ت���م ترميم العديد من المباني وإعادة اس���تخدامها لت���ؤدي خدمات ووظائف
مجتمعية ومراكز تابعه لجامعة القدس (بتبرع خاص من الكويت) .هذا باالضافه إلى
العدي���د من البيوت والمجمعات واألحواش الس���كنية .ويجري العمل اآلن في ترميم
حارات وأحياء بأكملها وبمش���اركة الس���كان أنفس���هم (القدس تراث وحياة ،ص -150
.)151

شكل  :٢دار األيتام اإلسالمية بالقدس ،ترميم
برنامج اعمار البلدة القديمة  /مؤسسة التعاون

3
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تجارب الترميم في مدن فلسطينيه أخرى (األشكال )4،5

2

٢.١
تجربة الخليل (لجنة إعمار الخليل :انجازات وطموحات)1999 ،
الخلي���ل هي إحدى المدن التاريخية التي تحتل مكاناً في التراث العالمي لما تحتويه
م���ن أبنية تاريخية تع���ود إلى فترات مختلف���ة .وللمدينة مكانة دينية مقدس���ة لدى
المس���لمين وذل���ك لوجود الح���رم اإلبراهيمي الش���ريف .ومنذ أن احتله���ا عام 1967
الجيش اإلس���رائيلي ،توالت محاوالت االس���تيطان داخل المدينة ،وسعت الحكومات
اإلس���رائيلية المتعاقبة إلى دع���م فكرة إقامة حي يهودي داخل البل���دة القديمة ،مما
أسفر عن إنشاء بؤر استيطانية يهودية في قلب المدينة القديمة .فقد عمل االحتالل
عل���ى تفريغها من الس���كان العرب على مدى س���نوات عديدة ،ت���ارة بالمحاصرة ومنع
التج���وال وت���ارة بالتجوي���ع .وق���د أدت هذه الممارس���ات ال���ى تهجير ع���دد كبير من
الس���كان ،فتناق���ص عدد س���كان المدينة القديمه من عش���رة آالف مواط���ن قبل عام
 1967إل���ى  400مواطن ف���ي عام  .1996ونتيج���ة لتصاعد التحدي االس���تيطاني داخل
البلدة القديمةُ ،ش ِّكلَت عام " 1996لجنة إعمار الخليل" .ومنذ تشكيلها سعت اللجنة
لتحقيق األهداف الرئيسية التالية:
—المحافظه على الموروث الثقافي في البلدة القديمة ونقله بحالة آمنة لألجيال
القادمة.
—إظهار الطابع العربي اإلسالمي للبلدة القديمة وإعادة الحياة الطبيعية إليها.
—الحد من هجرة الس���كان العرب ونقل س���كان جدد لإلقامة في البلدة القديمة
وتعزيز ارتباط السكان بها.
—محاصرة البؤر االستيطانية اليهودية وعدم إعطائها الفرصة لالمتداد والتوسع
ومنع تهويد البلدة القديمة.
يق���وم المكتب الهندس���ي التابع للجن���ة اإلعمار بحل مش���كالت الملكية واس���تئجار
المباني من المالكين من خالل عملية معقدة تبدأ بعمل دراس���ة للملكية واس���تدعاء
المالكين ومفاوضتهم على إشغال المبنى أو تأجيره إلى لجنة اإلعمار ،وتنتهي بتأجير
المن���ازل بع���د ترميمها لعائالت ُتن َت َقى بعناية وبعد دراس���ة دقيق���ة وبآلية موضوعية
معتمدة في اللجنة.
لق���د أحرزت لجنة اإلعم���ار منجزات كبيرة خ�ل�ال مدة زمنية قصي���رة ،فتمكنت من
ال أو جزئياً ،وعملت في ترميم محالت
ترميم العديد من األبنية والش���قق ترميماً شام ً
تجاري���ة وش���وارع وقناطر ومدارس وواجه���ات أبنية والبنية التحتي���ة لبعض األحياء
وأوجدت حديقة ألعاب ألطفال المنطقة ،اضافه إلى األعمال الطارئة كمعالجة األسطح
والتش���قق والعزل واألعمال المعدنية .وقد استطاعت اللجنة إعادة مئات األشخاص
للس���كن في البلدة القديمة س���واء كانوا مالكين عادوا إلى منازلهم أو س���كان جدد تم
تأجيرهم منازل تتناس���ب وحجم عائالتهم .لقد كان عدد س���كان البلدة القديمة نحو
 400نس���مة قبل البدء باإلعمار وازداد عدد الس���كان ليصل إلى نحو  3000نس���مة اآلن
( ،2004 ،Focusص  .)16وفي عام  1998توجت منجزات لجنة إعمار الخليل بحصولها
على إحدى جوائز األغا خان للعمارة.
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شكل  :4ترميم البلدة القديمة في الخليل (ترميم
لجنة إعمار البلدة القديمة)

٢.٢
مدينة بيت لحم
تحتل مدينة بيت لحم ،مهد المس���يح عليه السالم ،مكانة مهمة في التراث الثقافي
العالم���ي .وفي عام  1997ش���رعت الس���لطة الوطنية الفلس���طينية بوضع خطط إلحياء
المدين���ة والحف���اظ عل���ى تراثها بناء عل���ى خطة عمل طارئ���ة وضعها فري���ق من خبراء
اليونس���كو .وقد بدأت السلطة الوطنية بتنفيذ المرحلة األولى من مشروع بيت لحم
 2000رس���مياً ف���ي عام  1998وأش���رفت على الجهد الرئيس���ي األول ال���ذي انصب على
إصالح البنية التحتية وترميم المناطق الس���كنية وتنمية القطاع السياحي ،وذلك في
اطار التجهيز الحتفاالت األلفية في محافظة بيت لحم .وقد قام عدد من المنظمات
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الدولي���ة وال���دول المانحة بتمويل عدد من المش���اريع بما في ذلك مش���اريع التراث
الثقافي.
قام برنامج األمم المتحدة االنمائي ( /)UNDPبرنامج مس���اعدة الش���عب الفلسطيني
بالتعاون مع وزارة الس���ياحة واآلثار الفلس���طينية بإعادة تأهيل العديد من الش���وارع
واألق���واس واألبنية والبني���ة التحتية للعديد من األماك���ن التاريخية المهمة في مدن
بي���ت لحم وبيت جاال وبيت س���احور .وقد نُ ِّفذت هذه األعم���ال بتبرع من الحكومة
اليابانية كجزء من دعمها لمشروع بيت لحم .2000
كانت خطة العمل الطارئة التي وضعتها منظمة اليونس���كو جزءاً من سياس���ة رسمت
لتحقيق تنمية مس���تدامة في محافظة بيت لحم وذلك لتحس���ين ظ���روف الحياة من
خالل بناء وصيانة البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان والزائرين.
وق���د كانت المواق���ع التاريخية في المدين���ة تعاني التدهور واإلهمال مما اس���تدعى
التدخل لتحسين أوضاعها عبر مشاريع للترميم .وكان تركيز مشروع التراث الثقافي
عل���ى ترميم التراث المعماري ،حيث اقتصر توجيه معظم الموارد الماليه على إصالح
الشوارع وترميم واجهات المباني وتزويدها اإلنارة المالئمة.
لم تر ِم أعمال الترميم هذه إلى تجميل وتحس���ين مالمح المدينه فقط ،بل إلى تعزيز
ارتباط الس���كان بها .فقد راعى المش���روع حاجة الس���كان والحفاظ على طابع المواقع
التاريخي .وقد سعى البرنامج إلى تكوين مالك من الموظفين والحرفيين المتخصصين
في أعمال تأهيل المواقع التاريخية والدينية وترميمها ( ،2004 ،Focusص  .)24ومن
المواقع التي تم تحسينها:
—ح���ارة النجاج���رة ،حيث ج���رت أعمال تصلي���ح وتأهيل للبني���ة التحتية وبعض
الواجهات ،وقد اختير هذا الموقع لطابعه التاريخي والوضع المتردي لمنازل
المواطنين ومحالتهم.
—ش���ارع مار ميخائيل /بيت س���احور ،حي���ث أُضيفت أب���واب وقضبان حديدية
وأدراج لبع���ض المباني ،إضافة إلى البنية التحتية وتنظيف الواجهات وطليها
وتعبيد الشوارع وأنارتها.
—حارة العراق /بيت جاال ،حيث أنش���ئت س���احة عامة مزين���ة ومعبدة و ُدعمت
ور ِّممت الواجهات والبنية التحتية.
البنايات الضعيفة ُ
ومن المش���اريع األخ���رى التي نُ ِّف���ذت في هذه المدين���ة "متحف الب���د" إلنتاج زيت
الزيتون .فقد أعادت وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية بين عامي  1998و 2000تأهيل
مبنى بد جقمان في مدينة بيت لحم ضمن مشروع تأهيل المواقع األثرية والتاريخية
بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي /برنامج مس���اعدة الش���عب الفلس���طيني
والجمعية الخيرية األرثوذكسية بدعم من الحكومة اليابانية .ويعود تاريخ هذا البناء
إل���ى القرن الثامن عش���ر ويتكون من طابقين وحديقة خلفية وحج���ر البد والمعصرة.
وقد ُر ِّمم المبنى كمتحف يظهر أهمية ش���جرة الزيتون للش���عب الفلس���طيني وكيفية
إنتاج زيت الزيتون.
وضمن مشروع بيت لحم  2000تم ترميم دار منصور ،وهو منزل يتسع لثالث عائالت
في البلدة القديمة ،وذلك بتمويل من فرنسا .وكانت دار منصور واحداً من  15مبنى
اختارته���ا منظمة اليونس���كو للتأهيل في خطة اإلحياء الطارئ���ة للمدينة .وكانت الدار
س���تخدم مقراً لوحدة الترميم والحفاظ على التراث
األولى من المنازل التي ُر ِّممت ل ُت
َ
الثقافي.
لق���د كان هن���اك صعوب���ات في تنفي���ذ بعض مش���اريع الترمي���م للمبان���ي التاريخية،
باستثناء تلك التي أمكن تغيير استخدامها وتحويلها لالستخدام العام ،وذلك بسبب
تعقد المشكالت القانونية نظراً لتعدد الملكيات وصعوبة الحصول على موافقة الورثة
يؤج���ر من خاللها
بخص���وص بي���ع العق���ارات أو تأجيرها .وقد تم التوص���ل إلى طريقة َّ
3
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ترميم واجهات
المباني وإصالح
الشوارع في مدينة
بيت لحم

شكل  :٥مشاريع ترميم في بعض المدن
الفلسطينية

آثار التدمير
اإلسرائيلي لمدينة
نابلس القديمة

حمام السمرة وقصر
باشا في غزة (ترميم
الجامعة اإلسالمية
بالتعاون مع
)UNDP

المبن���ى للجنة مكونة من ممثلين دينيين أو ممثلين لفئات المجتمع المختلفه بعقد
طويل األمد (د .نبيل قسيس ،وزير مشروع بيت لحم .)2000
وف���ي عام  ،2002عام األمم المتحده للتراث الثقاف���ي ،تعرضت المراكز التاريخية في
كثي���ر من المدن الفلس���طينية لموجة جديدة من أعم���ال االجتياح والتدمير من قبل
قوات االحتالل اإلس���رائيلي .وق���د وقعت أكبر األضرار التي لحق���ت بالتراث الثقافي
الفلس���طيني في كل من نابلس وبيت لحم ،وقضت على كثير من المنجزات وأعمال
الترميم الس���ابقة في المدينتين .ففي بيت لحم نُ ِسف باب جانبي في كنيسة المهد
تعد مكان والدة الس���يد المسيح ،وتحطمت أجزاء من فسيفساء الكنيسة بنيران
التي ّ
القناصة اإلسرائيليين ،واشتعلت النيران في مسجد عمر بن الخطاب الواقع في ساحة
المهد (تراث ،آب .)2002
417

3

٢.٣
البلده القديمة في نابلس
من���ذ ب���دء االنتفاض���ة الثانية ع���ام  2000والمدن الفلس���طينية تتع���رض لموجات من
التدمي���ر من قبل ق���وات االحتالل اإلس���رائيلية ،طالت ،باالضافه إل���ى ألوف الضحايا،
الكثير من المواقع األثرية والمباني التراثية ،لكن الدمار األكبر كان في مدينة نابلس
التاريخية.
قبل االجتياح اإلس���رائيلي المدمر لمدينة نابلس في ش���هر أبريل /نيس���ان عام ،2002
كان���ت المدين���ة القديم���ة في نابل���س ال ت���زال مصانة وبحال���ة جيدة إلى ح���د كبير،
تعد
ويعي���ش فيه���ا أكثر من عش���رين ألف نس���مة .وقد ش���هدت نابلس أخي���راً ،وهي ّ
المرك���ز التجاري في الضفه الغربيه ،عدة مش���اريع للصيان���ة والترميم بتمويل محلي
ودولي .فقد شرعت بلدية نابلس منذ عام  1995بتنفيذ برنامج صيانة للبلدة القديمة
للحف���اظ عل���ى مالمحها المعماري���ة ،وبدأت باتخ���اذ اجراءات إلعادة إحي���اء وتأهيل
البيئ���ة العمراني���ة للبل���دة القديمة والحفاظ عل���ى معالمها .فقد بذل���ت جهود كبيرة
لتحس���ين البنية التحتية للمياه والكهرباء ورصف الطرق وأخذت بمعالجة مشكالت
المج���اري ،وفي مرحلة الحقة تنظيف حجارة الواجهات في بعض الش���وارع ،وإصالح
النواف���ذ واألب���واب وإعادة طالئها ،إضاف���ة إلى التدعيم اإلنش���ائي لكثير من المباني.
كذلك عملت بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية مس���حا وتوثيقاً للمباني التاريخية،
وكذلك تحويل اس���طبالت تعود للفترة العثمانية بعد ترميمها لتستخدم مركزاً ثقافياً
لألطفال ،وترميم برج الس���اعة العثمان���ي (ICOMOS Heritage at Risk Report,
.)2002 June
تعرض���ت مدينة نابلس ،وعدد س���كانها نحو  120,000نس���مة ،إلى أض���رار كبيرة ودمار
خالل  18يوماً من القصف الجوي واألرضي الذي شنته القوات العسكرية اإلسرائيلية
في نيس���ان عام  .2002وقد وقع معظم الدمار في المنطقة التاريخية وس���ط نابلس.
وفرضت س���لطات االحتالل حظر التجوال الشامل على جميع أرجاء المدينة ،وبشكل
مش���دد على البلدة القديمة .واستخدم في القصف المركز والعشوائي طائرات "اف-
 "16و"األباتش���ي" والدبابات ،إضافة إلى اس���تخدام الجرافات العسكرية التي أحدثت
دماراً واسع النطاق ،إذ اس ُتخدمت لتدمير األزقة الضيقة في البلدة القديمة وتوسيعها
لتس���هيل حركة الدباب���ات فيها .وأثناء تل���ك العملية تم تدمير الواجه���ات والجدران
والمباني السكنية التاريخية .كذلك استخدم الجنود اإلسرائيليون متفجرات موقوتة
لفت���ح ثغرات في الج���دران واألبواب إليج���اد ممرات داخلية عب���ر المباني التاريخية
المتصلة فيما بينها ،لتسهيل حركة جنود االحتالل.
لقد تأثرت جميع المباني في البلدة القديمة بس���بب القصف اإلس���رائيلي ،وراوحت
األض���رار م���ا بين خفيف���ة كتحطم النواف���ذ وبين دمار ش���امل .وألن المبان���ي القديمة
متالصق���ة ومتداخلة ،فإن أي ض���رر ألحد المباني يؤثر في األخرى المجاورة .ويش���ير
التقري���ر الذي أعدته بلدية نابلس بعن���وان "تقدير األضرار الالحقة بمدينة نابلس بعد
الكارثة" ،بالتعاون مع فريق من المختصين ،إلى ما يلي:
—  64مبنى لحقت بها أضرار إنشائية كبيرة أو ُدمرت بالكامل.
—  221مبن���ى أصيب���ت ببعض األضرار اإلنش���ائية وأصبحت غير آمنة للس���كن وهي
بحاجة إلى إصالح وترميم فوري.
—اضطرت س���تون عائلة إلى الن���زوح من البلدة القديمة بع���د تدمير بيوتها ،كذلك
اضط���رت كثي���ر م���ن العائالت األخ���رى إلى ترك بيوته���ا التي أصبح���ت غير آمنة
للسكن.
—تعرضت الش���وارع الت���ي تم تبليطها حديثاً والمم���رات الحجرية األصلية وخطوط
المياه والمجاري التي جرى تأهيلها أخيراً ألضرار ش���ديدة أو ُد ِّمرت بسبب حركة
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الدبابات اإلسرائيلية الثقيلة عليها.
— ُد ِّمرت الترميمات التي استكملت ،مثل تدعيم المباني وتنظيف الواجهات ،كما
ُد ِّمرت النوافذ واألبواب واألقواس والقناطر التي جرى إصالحها سابقا.
—تضررت ش���بكة الكهرباء في البلدة القديمة ضرراً بالغاً وس���قطت أعمدة وأسالك
الكهرباء (تراث ،العدد .)2002 ،6
وف���ي تقرير نش���رته دائرة اآلثار والم���وروث الثقافي في وزارة الس���ياحة واآلثار ذُكرت
بع���ض االحصاءات عم���ا ُد ِّمر من منازل ومس���اجد وكنائس وكنيس س���امري ومصانع
وقدر الضرر بأكثر من  %70في المناطق األثرية والتاريخية
صابون وأسواق وحماماتّ ،
بالمدينة ( ،2004 ،Focusص  .)22ومن المباني التاريخية التي تعرضت للضرر ما يلي:
—جام���ع الخض���را ،فقد تضررت أجزاء كبي���ره من الجامع بما في ذل���ك قاعة الصالة
الرئيس���ية ،وذلك بنيران الدبابات اإلسرائيلية التي تبعتها جرافة هدمت الواجهة
الرئيسية مما أدى إلى انهيار جزئي في السقف.
—حوش الش���عبي ،وهو مبنى تقليدي من العهد العثماني لحقت به أضرار جسيمة
ودمار شامل .كانت تسكن البيت تسع عائالت ،استشهد منهم ثمانية أشخاص.
—مصن���ع آل كنعان للصابون ،أُحرِق تماماً نتيج���ة لتعرضه لقنابل أطلقت من طائرة
طوافة (هيليكوبتر) وتضررت المباني المحيطة به.
ّ
—حم���ام الجديدة (الش���فا) ،وهو حم���ام تركي م���ن العهد العثمان���ي ،كان قد جرى
ترميمه عام  1992وهو أحد حمامين فقط ما زاال يستخدمان في البلدة القديمة.
وق���د تعرض الحمام ألضرار جزئية ،فأصابت قنبلتان غرفة االس���تحمام الرئيس���ية
أحدثت فجوات واسعه في العقد المسقوف.
٢.4
مدينة غزة
من مش���اريع الترميم المهمة التي نُ ِّفذت في غزة :حمام الس���مرة وقصر الباشا (شكل
 .)5لقد تبنت وحدة الترميم والتأهيل الحضري في الجامعة اإلسالمية بغزة مشروع
الحفاظ على جزء من حمام السمرة ،وشكل هذا المشروع برنامج التدريب األكاديمي
األول للعاملين في مجال الحفاظ على التراث المعماري في قطاع غزة .وقد تم توثيق
حالة مبنى الحمام من خالل مس���ح توثيقي فوتوغرافي قبل الشروع بأعمال الترميم.
تم تمويل مرحلة الترميم األولى وتدريب طاقم الترميم من قبل مؤسسة كويكرز التي
أسست وحدة الترميم في الجامعة اإلسالمية عام  1999بالتعاون مع جامعة بوليتكنك
ميالنو .وفي مرحلة الحقة تم ترميم باقي األجزاء من الحمام بتمويل من قبل برنامج
األم���م المتحدة االنمائ���ي ( )UNDPعام  2000بالتعاون مع الجامعة اإلس�ل�امية بغزة.
وتع���ود ملكي���ة هذا الحمام لعائلة المرحوم خليل الوزي���ر (أبو جهاد) .والحمام ال يزال
يس���تخدم النظام القديم في تس���خين المياه وبه أفران الخش���ب وقنوات مياه تحت
األرض الرخامي���ة .ويض���م الحمام العديد م���ن الغرف بدرجات ح���رارة مختلفة ،بدءاً
بغرفة البخار ثم االس���تحمام وبعدها إلى غرفة االس���تراحة المعتدلة الحرارة للراحة أو
التدليك .إضافة إلى ذلك ،أش���رف المهندس���ون الذين تدربوا في وحدة الترميم على
توثيق المواقع األثرية والتراثية كافة في قطاع غزة ،وذلك بتكليف من مؤسس���ة رواق
عام  2001/2000وبتمويل من وزارة الثقافة.
يعد أحد أهم القصور في مدينة غزة ،فقد كان ُيس���تخدم
أما قصر الباش���ا ،الذي كان ّ
في الس���ابق مكتباً إدارياً لمدرس���ة بنات إعدادية .وبعدما بنى برنامج األمم المتحدة
اإلنمائ���ي مقراً جديداً للمدرس���ة ،بدأ بترمي���م القصر وذلك بالتعاون م���ع دائرة اآلثار
والموروث الثقافي في وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية ،لتحويل القصر إلى متحف.
وف���ي المرحله األولى من المش���روع تم تجميل س���احات المتح���ف وتركيب األبواب
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والنواف���ذ ث���م ترميم واجه���ات القصر .ويعتق���د أن الدور األرضي للقص���ر يعود للفترة
المملوكي���ة ،ويس���تدل على ذلك من خالل تصاميم النقوش عل���ى الجدران .أما الدور
الثان���ي فإنه على األغل���ب عثماني تم اس���تخدامه مقراً إدارياً خالل فت���رة العثمانيين
( ،2004 ,Focusص .)18
وال ت���زال مدين���ة غزة وباق���ي مدن القطاع تعان���ي آثار الدمار الش���امل نتيجة العدوان
اإلس���رائيلي األخير نهاية عام  2008وبداية عام  ،2009باإلضافة إلى الحصار المس���تمر
من���ذ عدة س���نوات .ونتيج���ة للعدوان األخير عل���ى غزة فقد آالف من الفلس���طينيين
بيوتهم وأصبحوا بال مأوى ،إذ دمرت إسرائيل في عمليتها العسكرية على غزة خمسة
ال" ،ولحقت أضرار جس���يمة متفاوتة بنحو عشرين
آالف منزل فلس���طيني "تدميراً كام ً
ألف منزل ،فيما يعاني القطاع من شح الشقق السكنية منذ تشديد الحصار عليه قبل
عدة س���نوات ،وتوقف مش���اريع البناء الس���كني .وال يزال العمل جارياً إلعداد خطط
شاملة لإليواء واإلغاثة وإعادة اإلعمار.
يجب فعل الكثير إلصالح األضرار التي خلفتها األعمال العسكرية اإلسرائيلية في قطاع
غزة .وتحت الحصار اإلس���رائيلي لغزة ،ال يسمح بمرور أي مواد وسلع عدا التجهيزات
اإلنس���انية األساس���ية ،األمر الذي يعني عدم توافر المواد الالزمة إلعادة إعمار ما تم
تدمي���ره .وتق���وم األمم المتح���دة اآلن بتنفيذ برنامج لبناء عدد م���ن البيوت الطينية
لتقديمها إلى العوائل الفلسطينية التي دمرت منازلها ،وقد أنشئت هذه المنازل من
طابوق من الطين المضغوط ألن الس���لطات اإلسرائيلية ال تسمح لمواد البناء كالحديد
واإلسمنت بالدخول إلى غزة.

—متح���ف الظاهرية قرب الخليل ،ترميم "رواق" .مركز ني���ه بنابلس.ية بيت وزن//
ابه 8،وبداية عام  ،2009رديه ،اضافة الى عدة دراسات ومقترحات

مشاريع الترميم في باقي مناطق الضفة الغربية
٣
ال تتمتع مراكز باقي المدن الفلس���طينية بنس���يج عمراني متص���ل ومتكامل بتركيبته
التقليدية كما في القدس والخليل ونابلس ،وبالتالي فان غالبية مش���اريع الترميم في
تل���ك المدن اقتصرت على أبنية منفردة أومنفصلة ،ترم���ي إلى صيانة المبنى وإظهار
أهميته ،ال إعادة إحياء المنطقة والنس���يج العمراني .ومن المدن التي نش���طت فيها
حركة قوية في مجال الترميم ،مدينة رام الله التي أصبحت مركزاً فعلياً في كثير من
المجاالت على مس���توى الضفة الغربية منذ قيام الس���لطة الوطنية الفلسطينية .فقد
تم عمل مخطط لتطوير وإعادة تأهيل البلدة القديمة يش���مل أحكاماً للحماية ،إضافة
إل���ى مقترحات لتطوير جزء من البلدة القديمة .كذلك نُ ِّفذت مش���اريع ترميم لمبان
عديدة في مدينة رام الله وتم تحويلها إلى مراكز ثقافية وجمعيات وأندية ومكتبات.
أما في باقي المدن فإن عدد المش���اريع قليل بالمقارنة مع الحاالت الس���ابقة .إذ نجد
عل���ى س���بيل المثال مبنى عثمانياً ف���ي مدينة جنين تم ترميم���ه وتحويله الى مكتبة،
ومبن���ى آخ���ر في مدينة طولكرم ت���م تحويله إلى متحف بعد ترميم���ه .أما القرى فقد
ش���هدت في المدة األخيرة العديد من مش���اريع الترميم المتمي���زة ،ومن أهم األمثلة
على ذلك (األشكال :)6،7
—ترمي���م قصور آل عبد اله���ادي في قرية عرابة قرب جنين ،م���ن قبل برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي (.)UNDP
—ترميم قصور آل الجيوسي في قرية كور قرب طولكرم ،من قبل .UNDP
—ترميم قصر القاسم في قرية بيت وزن قرب نابلس ،من قبل مركز "رواق" للمعمار
الشعبي بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية بنابلس (األشكال  8 ،6ب).
—بيت إبراهيم طوقان في البلدة القديمة /نابلس (بإشراف جعفر طوقان).
—مركز رام الله للتراث والطفولة (المحكمة العثمانية) ،ترميم "رواق".
—مركز ثقافي بيت ريما قرب رام الله ،ترميم "رواق".
—مركز خدمات الظاهرية قرب الخليل ،ترميم "رواق".
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بيت ابراهيم طوقان
(اآلغا) في نابلس
(المخططات من م.
جعفر طوقان)

مركز رام الله التراث
والطفولة (المحكمة
العثمانية) ،ترميم
مركز رواق

مركز ثقافي بيت
ريما قرب رام الله
(ترميم مركز رواق)

شكل  :٧مشاريع ترميم في بعض مناطق
فلسطينية مختلفة

المؤسسات العاملة في مجال الحفاظ على التراث
4
المعماري الفلسطيني
لدى استعراض الجهات التي تعنى بالتراث المعماري ،فإن هناك عدداً ليس بالقليل
م���ن الهيئات التي تهتم بالتراث المعماري وتس���عى لحمايته .ومن أهم المؤسس���ات
الفاعلة في هذا المجال:
—وزارة السياحة واآلثار ،وكذلك وزارة الثقافة.
—دائرة اآلثار اإلسالمية /أوقاف القدس.
—برنامج إعمار البلدة القديمة في القدس /مؤسسة التعاون.
—لجنة إعمار الخليل.
—برنامج األمم المتحدة اإلنمائي /برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (.)UNDP
—مركز "رواق" للمعمار الشعبي.
—مركز حفظ التراث /بيت لحم.
—جمعية الحفاظ على البلدة القديمة في نابلس.
—الجامعات والمعاهد :مركز دراسات الترميم /النجاح في نابلس ،وحدة الترميم/
اإلسالمية بغزة ،المعهد العالي لآلثار اإلسالمية /جامعة القدس.
—الجمعية الفلسطينية للمعالم والمواقع التاريخية (.)ICOMOS-Palestine
3
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بعض هذه المؤسسات والهيئات تم التطرق إليها في سياق الحديث عن التجارب
المختلفة في عدة مدن ،وال ش���ك في أن ال���دور الذي تقوم به كل جهة على درجة
كبيرة من األهمية .ولطبيعة الدور الشمولي الذي يقوم به وتوضيح أهميته ،سيتم
االكتفاء بالتعريف بإحدى هذه المؤسس���ات :مركز "رواق" للمعمار الشعبي ،الذي
يعد أهم مركز يعنى بالتراث المعماري الفلس���طيني على أوسع نطاق وقام بالعديد
ّ
من المنجزات في المناطق الفلسطينية كافة.
4.1
مركز "رواق" للمعمار الشعبي /رام الله
تأس���س مرك���ز رواق للمعمار الش���عبي ف���ي مدينة البي���رة /رام الله بفلس���طين عام
 1991م ،ويرمي بش���كل رئيس���ي إلى توثيق التراث المعماري في فلسطين وترميمه
وتطوي���ره .وال يقتصر ذلك على حماية المواقع التراثية والدينية البارزة ،بل يش���مل
أيضا المعمار الحضري والريفي .ويس���عى مركز رواق أيضا إلى إقناع الجمهور عامة
وصناع القرار بشكل خاص بأنه يمكن بل وينبغي اعتبار المباني والمراكز التاريخية
أدوات مهم���ة محرك���ة للتنمي���ة االقتصادي���ة واالجتماعي���ة .وف���ي أوائل وأواس���ط
التس���عينيات من القرن الميالدي الماضي ،كان اهتمام رواق الرئيسي منصباً على
رفع مس���توى الوع���ي العام حول ض���رورة حماية المباني التاريخي���ة وحفظها .وفي
التس���عينيات بدأ العمل في مش���اريع كبيرة في منطقتي القدس وبيت لحم
أواخر
ّ
على وجه الخصوص ،إال أن عدم االستقرار السياسي والتدهور االقتصادي منذ عام
 2000أديا إلى تحويل استراتيجياته الخاصة بحفظ التراث إلى مشروع كبير بعنوان
"توفير فرص عمل من خالل الترميم" ،وبتمويل من مؤسسة "سيدا" السويدية.
وق���د بادر رواق في الق���رى والمدن المختلفة إلى وضع نم���اذج ريادية في الترميم
والتأهيل تش���جع المجتمع المحلي على الحفاظ عل���ى المباني التاريخية وذلك من
خ�ل�ال ش���راكة مع مؤسس���ات المجتمع الفاعلة .وق���د تعاون مرك���ز رواق مع لجنة
إعم���ار الخلي���ل ،ومع بلدي���ة رام الل���ه ،والمكتب الفن���ي لإلعمار التابع لمؤسس���ة
التعاون ،وكذلك في مش���روع بيت لحم  .2000ويس���عى رواق من خالل المش���اريع
الت���ي ينفذه���ا إل���ى تأكيد اس���تعمال الم���واد التقليدية ف���ي أعمال الترمي���م ،وإلى
المحافظ���ة على الحرف التقليدية .وقد اس���تطاع رواق من خالل مش���اريع الترميم
توفير فرص عمل لمئات العمال العاطلين من العمل ،وكذلك مس���اعدة العديد من
مقار لها في المباني
المراك���ز والجمعي���ات واألندية والمجالس المحلية في إيج���اد ّ
التي تم ترميمها.
باالضافة إلى مشاريع الترميم التي قام مركز رواق بتنفيذها في العديد من المدن
والقرى الفلسطينية (األشكال  ،)9 ،8والتي بلغت أكثر من  90مشروعا ،يسعى رواق
إلى:
—حماية وصيانة الممتلكات الثقافية المعمارية والطبيعية.
—المشاركه في إصدار قانون جديد لحماية الممتلكات الثقافية والطبيعية.
—االرتقاء بوعي الجمهور تجاه العمارة والبيئة.
—تنظيم دورات تدريب وتأهيل ،وعقد ندوات ومحاضرات وتنظيم معارض.
—المشاركة في وضع خطة وطنية إلدارة الموارد الثقافية المعمارية وصيانتها.
— إصدار سلسلة رواق في تاريخ العمارة في فلسطين.
—تأس���يس ش���بكة عالقات دولية ومحلية مع أفراد ومؤسس���ات تعمل في مجال
حماية الممتلكات الثقافية.
وفي عام  ،2007انتقلت وحدة التخطيط والتطوير في رواق من مرحلة الحماية إلى
مرحلة التطوير ،فقد تبنت توجهاً أش���مل لتأهيل المراكز التاريخية ،وذلك بإدخال
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البحث االجتماعي واالقتصادي في عملها ،وإشراك المجتمع والمنظمات المحلية
فيه ،ودراس���ة المراكز التاريخية وعالقتها بالبيئة المحيطة .ومن أهم النش���اطات
التي قامت الوحدة بإنجازها:

شكل  :8قصر الكايد في سيسطية  /مشاريع
ترميم من قبل مركز رواق

3

شكل  :٩قصر قاسم في بيت وزن قرب نابلس
مشاريع ترميم من قبل مركز رواق
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—إعداد خطط وأنظمة لحماية المراكز والمباني التاريخية في فلسطين من خالل
قانون التنظيم وبالتعاون مع البلديات.
—ترمي���م مرك���ز بير زي���ت التاريخ���ي لتحس���ين البيئ���ة اإلنش���ائية واالجتماعية
واالقتصادي���ة والثقافي���ة للس���كان وضم���ان حماية المش���هد التاريخ���ي والقيم
التاريخية وإعادة استخدام المباني المهجورة.
—الترمي���م الوقائ���ي لمرك���ز الطيب���ة التاريخ���ي من خ�ل�ال الحفاظ عل���ى المباني
التاريخي���ة م���ن الخارج وتش���جيع أصحابها عل���ى ترميمها م���ن الداخل وإعادة
استخدامها.
—عقد عدة ورش تخطيط وتطوير لبلديات ومجالس محلية.
—إعداد وثيقة سياس���ات ترميم وحفظ وإدارة التراث الثقافي في فلس���طين من
أجل توفير الخطوط اإلرشادية العريضة حول الموضوعات والتوجهات الخاصة
بالسياس���ات المتعلق���ة بترميم المراكز التاريخية في فلس���طين ،وذلك بتمويل
من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (.)UNDP
ومن أهم منجزات رواق منذ تأسيسه سجل رواق للمباني التاريخية في فلسطين،
والمك���ون م���ن ثالث���ة أجزاء ،وقد اس���تمر العم���ل به نح���و  13عاما .ويضم الس���جل
معلوم���ات مفصل���ة عن أكث���ر من  50ألف مبن���ى تاريخي تقع ف���ي  420بلدة وقرية
فلس���طينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية (داخل البلدة القديمة
وخارجها) .وقد وضع رواق أخيراً الس���جل على اإلنترنت (www.riwaqregister.
 ،)orgه���ذا باإلضافة إلى أرش���يف من الصور يضم أكثر م���ن مائة ألف صورة لمدن
وق���رى ومبان تاريخية وتفاصي���ل معمارية يمكن للجمهور االط�ل�اع عليها (www.
.)riwaqphotoarchive.org
وبع���د عقدي���ن من ترمي���م المباني المنفردة والمنتش���رة في نح���و  70قرية ومدينة
فلس���طينية ،بدأت توجهات رواق اإلس���تراتيجية تنصب عل���ى ترميم وإعادة إحياء
ش���املة للمراكز التاريخية والنسيج العمراني في عدد كبير من القرى الفلسطينية،
وبات الهدف الرئيسي اآلن لمركز رواق هو إعادة إحياء المراكز التاريخية والنسيج
العمران���ي في  50قرية فلس���طينية تمثل نحو نصف المبان���ي التاريخية في الريف
الفلسطيني حسب سجل رواق للمباني التاريخية ،وبالتالي فإن حماية هذه القرى
بات برنامج عمل رواق وخطته اإلستراتيجية .وقد اختيرت قائمة الخمسين موقعاً
وفق���اً العتبارات كثيرة أهمها احتواء الموقع على عدد كبير من المباني التاريخية
ومدى س�ل�امة وتماس���ك النس���يج المعماري في البلدة القديمة .وقد وقع االختيار
على عينة من ثالثة مواقع في فلسطين بدايةً لمشوار طويل ومدرسةَ تدريب مهني
للعاملين في حقل حماية المباني التاريخية في فلسطين .وهذه المواقع هي :بلدة
بي���ر زي���ت (غرب رام الله) ،بلدة الطيبة (ش���رق رام الله) ،وبل���دة الظاهرية (جنوب
الخليل) ،ويجري العمل اآلن في هذه المواقع الثالثة (شكل  9ب).
يذك���ر أن مركز رواق حصل أخيراً عل���ى إحدى جوائز األغا خان للعمارة ،وقد أُعلنت
في أيلول /سبتمبر  ،2013لمشروع "إعادة إحياء البلدة القديمة في بيرزيت" (شكل
ويع���د هذا المش���روع ج���زءاً من خطة إعادة تأهيل ش���املة بدأه���ا مركز رواق،
.)10
ّ
ليش���كل نموذجا بالنتيجة لمشروع الـ  50بلدة قديمةwww.akdn.org/Aga_( .
)2013_Khan_Award
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النتائج والتوصيات
٥
يمكن تلخيص النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة على النحو التالي:
—1يتعامل الفلسطينيون مع موضوع التراث على أنه جزء من الصراع على األرض
تعد جزءاً من
والهوي���ة ،وأن عملية حماية هذا التراث وصيانته وإعادة إحيائه ّ
النضال الفلس���طيني ومقاومة لالحتالل وسياس���اته الرامي���ة إلى تدمير التراث
الثقافي الفلس���طيني .وق���د ازداد االهتمام بالتراث عندما بدأ الفلس���طينيون
يدركون أن تراثهم مستهدف.
—2م���ع ما يبدو من توافر للمعلوم���ات والكفاءات والخبرات الفنيه داخل الوطن
في مجال الحف���اظ على المباني والمواقع التراثيه ،إال أن معظم الجهود تبقى
ف���ي مع���زل بعضها ع���ن البعض .وعل���ى الرغم من كث���رة الجه���ات التي تهتم
بمس���ألة التراث وتعددها ،إال أن معظمها يقتص���ر دوره على مناطق محددة.
وال يوجد تنس���يق كاف بين هذه المؤسس���ات والهيئات ،والتعاون بينها في
بعض المش���اريع يبقى محدودا .وال شك في أن الظروف الخاصة كانت تحتم
ذلك مدة طويلة.
—3ال توجد حتى اآلن أي جهة أو هيئة رسمية مركزية تتولى المتابعة والتنسيق
واإلش���راف والتوجيه م���ن أجل حماية التراث على مس���توى الوط���ن .وما هو
موج���ود اآلن ال يتعدى كونه قس���ماً أو دائرة في إحدى ال���وزارات أو الهيئات
تتعام���ل مع التراث بش���كل جزئي .ونتيجة لذلك ال توجد سياس���ة واضحة أو
استراتيجية شاملة أو قوانين تنظم أعمال الترميم والحفاظ المعماري.
—4م���ن أهم عوامل النجاح ف���ي كثير من التجارب التي ت���م التطرق إليها تعاون
الس���كان والمش���اركة الجماهيرية ف���ي مختلف مراحل العم���ل .إذ ان تحقيق
إس���تراتيجية إحي���اء المناطق الس���كنية يعتمد على مش���اركة س���كان المباني
ومالكيه���ا أو مس���تخدميها ف���ي المناط���ق القديم���ة .فبينما بإم���كان جهات
خارجية وحتى مؤسسية كالس���لطة الفلسطينية أو المنظمات غير الحكومية
اإلس���هام في عملية اإلحياء من خالل دعم م���ادي أو مهني أو تثقيفي وزيادة
توعية األهالي ،إال أنها لن تقوم مقام األهالي والس���كان .فإستراتيجية اإلحياء
تنطلق من حاجة الس���كان ويتم تفعيلها بواس���طتهم ،وبالتالي فإن مس���ؤولية
إعداده���ا وتنفيذها تق���ع عليهم .وهكذا ف���إن عملية المش���اركة الجماهيرية
تشكل إستراتيجية محورية في عمليات إعادة إحياء المناطق التراثية.

شكل -9أ :مركز تعلين للتطوير المجتمعي (قصر
الخواجا) ،قرب رام الله  /مشاريع ترميم من
قبل مركز رواق

شكل -9ب :قرية الظاهرية قرب الخليل /
مشاريع ترميم من قبل مركز رواق

ونتيجة لذلك يمكن اقتراح التوصيات التالية:
—1تتمت���ع المبان���ي واألحي���اء والمراك���ز التاريخية ف���ي معظم ال���دول المتقدمة
بالحماي���ة ،لم���ا تمثل���ه من مع���ان في ح���د ذاتها ،وكذل���ك لقيمه���ا التاريخية
والجمالية .أما في فلس���طين ،وبسبب الوضع السياسي واالقتصادي الصعب،
فال بد من النظر إلى حماية المباني والمواقع التاريخية على أنه أداة للتنمية
االقتصادية واالجتماعية.
—2ض���رورة التنس���يق والتعاون بين جمي���ع الهيئات العاملة ف���ي أعمال الترميم
لزي���ادة الفعالي���ة ومن���ع االزدواجي���ة وه���در الم���وارد .وفيما يتعل���ق بالوضع
الحال���ي في قطاع غزة ،فإن���ه ال بد من الوحدة والتعاون بين مختلف األطراف
الفلسطينية ،وقبل كل شيء رفع الحصار الجائر عن أهل القطاع.
—3انشاء هيئة رسمية أو حكومية لمتابعة كل ما يتعلق بالتراث المعماري تكون
مس���ؤولة عن وضع اس���تراتيجية عامة وتحديد السياسات المناسبة للتعامل
م���ع التراث المعماري ،إضافة إلى اإلش���راف على كل الجه���ود التي تقوم بها
الجهات المختلفة والتنس���يق بينها وتوفير الدعم الالزم لها ،محلياً وإقليمياً

شكل  :10مشروع "اعادة احياء البلدة القديمة
في بيرزيت"
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ودوليا.
—4ض���رورة العم���ل عل���ى إيج���اد مرجعي���ة دس���تورية لحماي���ة الت���راث الثقاف���ي
الفلس���طيني وتطويره ،وال بد من المصادقة على قانون حماية التراث الثقافي
المقترح من قبل المجلس التشريعي وبأسرع وقت.
—5ض���رورة التع���اون بي���ن مؤسس���ات المجتم���ع المدني م���ن جهة ،وال���وزارات
المختلف���ة ذات العالقة من جهة ثانية ،وتعزيز التعاون والتنس���يق فيما بين
هذه الوزارات .كذلك ال بد من العمل على تشجيع القطاع الخاص لالستثمار
في التراث وذلك ضمن معايير حماية التراث.
—6ال ب���د م���ن توفي���ر مراف���ق عامة ف���ي المناط���ق التي تت���م إع���ادة إحيائها مثل
المدارس ورياض األطفال والمراكز الصحية والمؤسسات الشبابية والثقافية
واالجتماعية.

المراجع

لجنة إعمار الخليل :إنجازات وطموحات.1999 ،
مؤسسة التعاون :تراث ،العدد السادس ،آب ،2002
إصدار برنامج إعمار البلده القديمه في القدس.
جمعية القدس للرفاه والتطوير ،مشروع ترميم وإعمار
البلدة القديمة /القدس الشريف ،أيلول.2007
مؤسسسة التعاون :القدس تراث وحياة ،خطة إحياء
البلدة القديمة.2002 ،
القواسمي ،خالد :البلدة القديمة في الخليل عام ،2001
في :مؤسسة التعاون -تراث ،العدد الثاني ،حزيران
.2001
حوار مع د .نبيل قسيس ،وزير مشروع بيت لحم
 ،2000تحت عنوان :بيت لحم  -2000نجاح للمشروع في
ظل فشل عام لعملية السالم ،نشرة تراث ،العدد الثاني،
حزيران .2001
إصدارات ونشرات مركز رواق للمعمار الشعبي.
نشرة "تراث" التي يصدرها برنامج إعمار البلدة القديمة
في القدس ،األعداد .2002-2000 ، 6-1

جدول الصور واألشكال:

شكل  :1أحد البيوت التي رممتها جمعية حماية القدس
الشريف وجمعية القدس للرفاه والتطوير.

شكل  :2دار األيتام اإلسالميه بالقدس ،ترميم برنامج
إعمار البلدة القديمة /مؤسسة التعاون.
شكل  :3مشاريع أخرى في القدس تم ترميمها من قبل
مؤسسة التعاون.
شكل  :4ترميم البلدة القديمة في الخليل (ترميم لجنة
إعمار البلدة القديمة).
شكل  :5مشاريع ترميم في بعض المدن الفلسطينية.
شكل  :6مشاريع ترميم في بعض القرى الفلسطينية.
شكل  :7مشاريع ترميم في مناطق فلسطينية مختلفة.
شكل  :8مشاريع ترميم من قبل مركز رواق.
شكل  :9مشاريع ترميم من قبل مركز رواق.
شكل  :10مشروع إعادة إحياء البلدة القديمة في
بيرزيت.

صندوقه ،هائل :مدينة القدس – مشاريع إعمار البلدة
القديمة ومقدساتها (دون تاريخ).
محاضره للمهندس رائف نجم (رئيس جمعية حماية
القدس) بتاريخ  ،2009-12-9في جامعة عجمان للعلوم
والتكنولوجيا بدولة اإلمارات.
فلسطين اليوم .2009-11-3

معلومات مباشرة من مركز رواق ،كانون ثان .2010

Focus, UNDP/Programme of Assistance to.the Palestinian People, Vol. 1, 2004
�Khatib, Khaled: The Conservation of Jeru.salem, PASSIA, Jerusalem, 1993
Palestinian National Committee ofICOMOS: Destruction in the West Bank,
April 2002, ICOMOS Heritage at Risk Re.port, June 2002
Vitulio, Anita: People Tied to Place:Strengthening Cultural Identity in Hebron's
Old City, in: Journal of Palestine Studies, No.
.129, Fall 2003
Welfare Association: The Old City ofJerusalem Revitalization Programme (1996.2004), Jerusalem 2005
www.qnaol.net/QNAAr/News_bulletin2013_www.akdn.org/Aga_Khan_Award-

3

428

429

3

التراث العمراني في مدينة عدن

دراسة للطراز املعماري واحلالة الراهنة
ومقترحات للحفظ والصيانة

أ.د .أسامة طلعت عبد النعيم
أستاذ اآلثار والعمارة اإلسالمية
كلي���ة اآلث���ار جامع���ة القاه���رة ،كلي���ة اآلداب
جامعة عدن
osamatalaat@hotmail.com

الملخص
تزخر مدينة عدن القديمة (كريت���ر) جنوب الجمهورية اليمنية بالعديد
م���ن المبان���ي األثرية والتقليدية الت���ي تمثل تراثاً عمراني���اً ثميناً ،وترجع
هذه المباني التراثية الباقية التي يس���تهدفها البحث إلى عصور تاريخية
مختلفة ،منها ما يرجع بتاريخه وطرازه إلى العصور اإلسالمية مثل منارة
عدن وجامع العيدروس ،فيما يرجع أغلبها إلى نهاية القرن التاس���ع عشر
ومطلع القرن العش���رين الميالديين ،مثل قصر السلطان ومدرسة السيلة،
وكانت ع���دن في ذلك الوقت خاضعة لالحت�ل�ال اإلنجليزي ،وتمثل هذه
المبان���ي في مجموعها نموذجاً فريداً ليس في العمارة اليمينة فحس���ب؛
بل في جنوب الجزيرة العربية بشكل عام .ويتناول هذا البحث بالدراسة
أب���رز نماذج العمائر ذات القيم���ة األثرية والتراثية في مدينة عدن وذلك
من خالل وصفها ،وتحدي���د طرازها المعماري ،كما يعرض البحث للحالة
الراهنة لتلك العمائر؛ ويس���جل ما تتعرض له من مخاطر وتعديات نتيجة
الزح���ف العمراني والحض���ري المتزايد ،وكذلك النش���اط التجاري وزيادة
نس���ب التلوث في البيئ���ة المحيطة .ثم ينتهي إل���ى عرض لمجموعة من
المقترح���ات الت���ي يمكن أن تس���اهم في الحف���اظ على ماتبق���ى من هذا
التراث العمراني ،وذلك ض���وء الظروف االقتصادية واالجتماعية المحلية
المتاحه.
كلمات مفتاحية
عدن ،آثار ،تراث ،عمران ،طراز ،معماري ،صيانة
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 —1المقدمة

وتعاني عدن منذ مطلع التسعينيات من القرن الميالدي الماضي من زيادة مطّردة
في عدد الس���كان ،وأدت هذه الكثافة السكانية إلى توسع وانتشار البناء الحضري
على حساب المواقع القديمة األثرية والتراثية ،بل وربما تم هدم المواقع القديمة
وتغييبه���ا والبناء عليه���ا ،أو طمس هويتها وتغيير مالمحه���ا ،9ولعل أبرز مثال على
ذلك جامع أبان المطل على ش���ارع الملكة أروى وكان أقدم جوامع عدن وأشهرها،
وينس���ب في األصل إلى أبان ب���ن عثمان بن عفان (المتوف���ى 105هـ723/م) ،ويقال
إن���ه جاء إلى ع���دن وعلّم أهلها الفق���ه ،وكان المبنى ذا طابع أثري تراثي ويش���تمل
عل���ى العديد من العناص���ر المعمارية والفنية القديم���ة ،10إال أنه قد هدم عن آخره
وأعيد البناء سنة 1998م ،وأصبح المبنى حديثاً تماماً وال صلة له بالجامع األصلي.
ونع���رض في هذا البحث لمجموعة من المبان���ي األثرية والتراثية في مدينة عدن،
لعل في دراس���تها وإلقاء الضوء على قيمتها وحالتها الراهنة ما يحول دون تكرار ما
تعرض له جامع أبان مرة أخرى.
وأود أن أش���ير هنا إلى أن هذا البحث ليس حصراً لكل المباني التي تش���كل التراث
العمراني بعدن القديمة؛ إذ ان ذلك الحصر يخرج عن قدرة ش���خص واحد ،ويحتاج
إل���ى فريق عمل متكامل يض���م معمارين وآثاريين ورس���امين ومصورين ومرممين.
ب���ل ه���و عرض لنماذج مختارة من تل���ك المباني راعيت فيها التن���وع الجغرافي في
اخت�ل�اف مواقع المباني ،كذل���ك راعيت فيها تنوع الوظائ���ف المعمارية للمباني.
وه���و بحث يمك���ن اعتباره مقدمة تفت���ح المجال لمزيد من الدراس���ات التفصيلية
حول هذا الموضوع ،ال سيما في ضوء قلة الدراسات حوله حتى اآلن.

تقع عدن على الساحل الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية ،وكان
لموقعها قرب المدخل الجنوبي للبحر األحمر وعلى تقاطع طرق التجارة
تأثير في الروابط التاريخية والثقافية والتركيب العرقي للس���كان ،نظراً
لالتص���ال بالبلدان المج���اورة للمحيط الهندي وأقاليم العرب وش���مال
إفريقي���ا وش���رقها .1وع���دن جغرافي���اً هي ش���به جزي���رة تتألف م���ن كتلة
صخري���ة بيضوية الش���كل ،تتوس���طها فوهة بركان خام���د ،وتحتل مدينة
عدن القديمة الجزء الش���رقي من شبه الجزيرة (لوحة  .)1،2وعلى الرغم
من التوس���ع العمراني الحديث لعدن إال أن هذه المنطقة ال تزال تُعرف
بع���دن ،وكذلك باس���م "كريتر" أي فوه���ة البركان ،وهي التس���مية التي
أطلقها عليها اإلنجليز بعد احتاللهم لها س���نة 1839م .2وكان يتركز بها
النشاط العمراني لعدن منذ أقدم العصور حتى االحتالل اإلنجليزي ،إذ
أثرت التضاريس في حصر النمو العمراني بين الجبل والبحر.3

	وعرف���ت عدن كميناء تج���اري مهم منذ القدم وخالل عصور تاريخها اإلس�ل�امي،4
وأش���ار المؤرخون والجغرافيون المسلمون إلى عمرانها وأسواقها ومبانيها وبيوتها،
ومنهم ابن المجاور في مطلع القرن الس���ابع الهجري (13م) وبامخرمة في النصف
األول م���ن القرن العاش���ر الهج���ري (16م) ،فأش���ار كل منهم���ا إلى ال���دور والبيوت
الشهيرة بعدن ومنها :دار المنظر التي كانت مشيدة على جبل المنظر قبالة جبل
صيرة ودار الس���عادة مقابل ال ُفرضة ودار الطويل���ة على محاذاة ال ُفرضة ودار صالح
ودار البن���در ،5إال أن ه���ذه الدور قد اندثرت وتغيرت معال���م المدينة تغيراً كبيراً،
إذ ش���هدت المدينة من���ذ االحتالل اإلنجلي���زي لها في عام 1839م تط���وراً عمرانياً
واقتصادي���اً وتجاري���اً أدى إلى تغييرات جذرية ،أف���رزت ظواهر عمرانية وتخطيطية
جدي���دة ،وظهرت عمارة ذات مس���حة أوروبية إلى جانب انتش���ار عم���ارة تقليدية
لمب���انٍ ديني���ة وس���كنية .6وقد غيرت س���لطات االحت�ل�ال اإلنجلي���زي أغلب أحياء
المدين���ة القديمة واس���تبدلتها بش���وارع حديثة مس���تقيمة متقاطع���ة ومتوازية،
وخطط���ت لها أس���واقاً منفصلة .7وظل���ت عدن تتبع حكومة الهن���د أو بومباي منذ
احتالل اإلنجليز لها ،ثم ضمت إلى وزارة المس���تعمرات البريطانية س���نة 1932م،8
وظل األمر على ذلك حتى نالت اس���تقاللها وانس���حبت الق���وات البريطانية في 30
نوفمبر 1967م.

لوحة ( )1صورة فضائية توضح شبه جزيرة عدن
واألحياء الرئيسية .عنGoogle Earth :
لوحة ( )2عدن منظر عام كما تظهر من جهة
الشرق والبحر

 —١بيضاني ،عدن جوهرة اليمن ،ص .14 ،13
 —٢مكاوي ،التحصينات العسكرية لمدينة عدن ،ص .7 ،6
 —3الحزمي ،الخصائص التخطيطية ،ص .116
 —٤لمزيد من المعلومات عن جغرافية عدن وتاريخها
انظر على سبيل المثال وبشكل عام :ابن المجاور ،صفة بالد
اليمن؛ بامخرمة ،تاريخ ثغر عدن؛ محيرز ،العقبة؛ سارجنت،
"مينائي عدن والشحر في العصر اإلسالمي الوسيط".
 —5ابن المجاور ،صفة بالد اليمن ،ص 115 ،111 ،110؛
بامخرمة ،تاريخ ثغر عدن ،ص.13-10
 —6مبارك ،العمارة التقليدية ،ص  ،334الحزمي،
الخصائص التخطيطية ،ص .120
 —7محيرز ،صيرة ،ص .43
 —8محيرز ،العقبة ،ص .11
 —9شايف ،التراث الحضاري ،ص .261
 —10بيضاني ،عدن جوهرة اليمن ،ص .20
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أهداف البحث
.2
يرمي البحث إلى دراس���ة الت���راث العمراني الباقي بمدينة ع���دن جنوب الجمهورية
اليمني���ة ،وذلك من خالل نماذج محددة منتقاه م���ن العمائر وفقاً لقيمتها التاريخية
والتراثي���ة؛ باإلضافة إلى ش���هرتها وتميزه���ا .ويرمي أيضاً إلى دراس���ة الطراز المعماري
لبي���ان ما تمثل���ه من قيمة أثرية وتراثية من جهة ،وتصنيفه���ا وفق الطرز المعروفة في
تاريخ فن العمارة وهو أمر مهم لم ُيلتفت إليه من قبل ،ويثبت البحث الحالة الراهنة
لتل���ك المباني الناتجة بناء على المعاينة الميداني���ة لها؛ وذلك بغرض وضع مجموعة
من المقترحات لصيانتها والحفاظ عليها لألجيال القادمة.
منهج البحث
.٣
اتبع البحث منهجاً علمياً يقوم أوالً على تقس���يم المباني موضوع البحث تقس���يماً
وظيفياً س���واء حربي���ة أو دينية أو مدنية ،ثم دراس���ة كل مبنى على حدة من خالل
التعري���ف بالموقع وتاريخ اإلنش���اء ،ثم وصف���ه وصفاً فنياً ميداني���اً مختصراً بغرض
عدم الخروج عن سياق البحث وأهدافه ،ثم تحديد الطراز المعماري الذي ينتمي
إلي���ه المبن���ى وفقاً لطرز تاري���خ فن العم���ارة المعروفة ،مع تس���جيل الحالة الراهنة
للمبن���ى التراثي ،ثم ينتهي البحث بمجموع���ة من المقترحات للحفاظ على ما بقي
م���ن الت���راث العمراني ف���ي مدينة عدن .أما فيم���ا يتعلق بالتوثي���ق العلمي للبحث
فقد أش���رت إلى المصادر والمراجع مختصرة في الحواش���ي ،ماعدا مواقع اإلنترنت
فق���د ذكرتها كاملة نظراً لطبيعتها ،وينتهي البحث بقائمة تحتوي على بيانات تلك
المصادر والمراجع كاملة.
.٤

التحصينات لتشمل الجبال أيضاً ،وتم بناء الحصون ،والقالع ،واألبراج ،على رؤوس
الجب���ال المحيطة بعدن ،المش���رفة على مدخلها البحري والبري لحراس���ة المدينة
ومراقبة السفن في الميناء.11
أما الس���ور البحري فإن المقدس���ي (المتوفى س���نة 380هـ990/م) كان أول من ذكر
بن���اءه وأنه يمتد "م���ن الجبل إلى الجبل فيه خمس���ة أب���واب" ،12وتحدث عن هذا
الس���ور بع���د ذلك اب���ن المجاور الذي زار عدن س���نة  618ه���ـ (1221م) وذكر أن بني
زريع (569-460هـ1173-1068 /م) هم أول من شيد سور عدن ،وبعدما تهدم بمرور
الوق���ت تم تس���وير المدينة بس���ور آخ���ر قوي من الحج���ر والجص في عه���د الدولة
األيوبي���ة (626-569ه���ـ1229-1173 /م) ،وق���د أح���اط هذا الس���ور بع���دن من جميع
الجهات بما فيها قمم الجبال المحيطة بها ،وكان يش���تمل الس���ور على عدة أبواب
منه���ا :باب الصناعة ،باب حومة ،باب الس���كة ،باب الفرض���ة ،13وقد اندثرت هذه
األبواب اآلن ،كذلك اندثر قطاع كبير من األس���وار ،وما بقي منها يتوزع أعلى قمم
الجبال المحيطة بعدن ،وجلها يصعب الدخول إليها اآلن لوقوعها ضمن معسكرات
للجيش.
لوحة ( )3أسوار عدن ،قنطرة باب عدن أو باب
العقبة قبل هدمها

نماذج من العمائر التراثية ودراسة لطرازها وحالتها
الراهنة

4.1
أوال ً :العمارة الحربية
 —4.1.1أسوار عدن
تتمتع عدن بموقع اس���تراتيجي هام كان له الفضل في تميزها وش���هرتها عن مدن
يمني���ة أخرى ،إذ كانت محطة للتجار ،والوس���يط التجاري للبضائ���ع المتبادلة بين
مص���ر والهند والصي���ن وإفريقيا ،كما س���كن بها تجار من جنس���يات مختلفة .وقد
حرصت الدول اليمنية المتعاقبة على أن تكون عدن تحت س���يطرتها ،نظراً للدخل
الكبي���ر الناتج من تحصيل الضرائب الجمركية ،ونتيجة لموقعها هذا صارت عرضة
لغ���زوات الطامعين الراغبين في الس���يطرة عليها وعلى الحرك���ة التجارية وما تدره
من أموال.
وأدى ذل���ك إلى ضرورة تحصين المدينة حماية له���ا ولتجارتها ،ولجعلها قادرة على
الصم���ود أم���ام محاوالت الس���يطرة عليها ،ولما كان���ت عدن القديم���ة (كريتر) قد
نش���أت على فوهة بركان ،فق���د أحيطت بصورة طبيعية بالجبال الش���اهقة االرتفاع
على ش���كل حدوة الف���رس ،وذلك من الجهات الش���مالية والجنوبي���ة والغربية ،أما
الجهة الرابعة وهي الجهة الشرقية فتفتح على شكل سهل منبسط على خليج صيرة
وهوالمين���اء التاريخي لعدن ،وقد مثل���ت هذه الجبال تحصيناً طبيعياً للمدينة ،إال
أن ذلك لم يمنع حكام عدن في فترات تاريخية مختلفة ،من بناء األس���وار والقالع
والثكن���ات واألبواب زيادة في تحصينها .وقد لقيت الجهة الش���رقية عناية خاصة
بتحصينه���ا لكونها المنفذ الرئيس���ي لدخول المدينة ،لذلك ق���ام أهالي عدن ببناء
س���ور على طول الساحل وهو ما ُعرف بالسور البحري ،ولم يكتفوا بذلك بل امتدت
3
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لوحة ( )4أسوار عدن ،قنطرة باب عدن أو باب
العقبة أثناء هدمها سنة 1963م

 —١١مكاوي ،التحصينات العسكرية ،ص .120
 —١٢المقدسي ،أحسن التقاسيم ،ص  ،85مكاوي ،أسوار،
ص .165
 —١٣ابن المجاور ،صفة بالد اليمن ،ص ،128-127
بامخرمه ،تاريخ ثغر عدن ،ص  ،14-13مكاوي ،أسوار ،ص
.166
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ومن أبرز التحصينات الباقية من أس���وار عدن جانب من الس���ور الش���مالي الغربي
الذي ش���يد في العصر األيوبي ويمتد من الجبل األخضر وحتى جبل التعكر ،14وقد
ش���يد هذا الس���ور للدفاع عن المدينة من جهة البر وهي الجهة الشمالية الغربية،
وال تزال أجزاء السور واضحة ،وتعززه مجموعة من القالع واألبراج بما في ذلك بوابة
كان���ت حصينة تعرف بب���اب البر وباب العقب���ة ،وكانت البوابة الرئيس���ية لمدينة
ع���دن من جه���ة البر ،ولم يبق من الب���اب إال الحصن الموجود عل���ى جانبي البوابة
م���ن أعلى ،وتمتد منه قنط���رة حجرية ذات عقد نصف دائ���ري ،كانت تحمل ممراً
يصل بين الجبلين (لوحة  ،)3وقد تم هدم هذه القنطرة في  17إبريل س���نة 1963م
لتوس���عة الطري���ق الم���ار أس���فلها(15لوحتان  ،)4،5مم���ا يعد نموذجاً ألعم���ال الهدم
العشوائية للمباني التراثية دون االكتراث بقيمتها األثرية والتاريخية ،ال سيما أنه
كان من الممكن توسعة الطريق أسفلها مع اإلبقاء على القنطرة األثرية ،ولعل نظرة
مقارنة س���ريعة للصور توضح لنا دونما حاجة إلى الشرح حالة بقايا السور والزحف
العمران���ي الحال���ي الذي يكاد يط���ال بقاياه ،هذا باإلضافة إلى التل���وث الذي يعانيه
نتيجة تراكم عوادم السيارات المارة.

باإلضافة إلى طرازها المعماري وهو طراز القلعة البرج أو القلعة المغلقة المخصصة
للرماي���ة بالمدفعية وحماية المدافعين في ذات الوقت ،وتميز هذا الطراز بش���كل
أساسي بسمك الجدران واتخاذ أشكال هندسية محددة ،منها :المربع والمستطيل
والدائري والمثلث ،وهو طراز أوروبي انتشر بعدما ساد استخدام المدفعية وزادت
أعي���رة المقذوفات والذخي���رة ،وظهر هذا الطراز منذ النصف الثاني من القرن 16م
واستمر حتى منتصف القرن 19م.
والقلعة مشيدة بالحجر البركاني المعروف محلياً باسم الحجر الشمساني ،ويتكون
مبن���ى القلع���ة الحالي من كتل���ة بنائية على ش���كل حدوة الفرس (ش���كل  ،)1تتألف
لوحة ( )5أسوار عدن ،بقايا السور الشمالي
الغربي وموضع قنطرة باب العقبة

 —4.1.2قلعة صيرة
ه���ي إحدى أش���هر المعالم األثري���ة والتراثية في ع���دن ،وتقع القلعة عل���ى الجزيرة
المعروفة باس���م صيرة إلى الش���رق من عدن القديمة (كريت���ر) ،والجزيرة عبارة عن
جب���ل ذي أصل بركاني يبدو امتداداً لجزيرة عدن األصلية ويبلغ ارتفاعه  430قدماً
فوق مس���توى س���طح البحر (لوحة ،)6ويش���رف الجب���ل وفوقه القلعة عل���ى الميناء
القديم .وتش���غل القلع���ة موقعاً اس���ترتيجياً مهماً كحصن أمام���ي للدفاع عن عدن
بشكل عام والميناء التجاري القديم بشكل خاص.
وال يحم���ل مبن���ى القلع���ة الحالي نقوش���اً كتابية تح���دد تاريخه ،ويرج���ع أقدم ذكر
للقلعة إلى القرن العاش���ر الهج���ري (16م) ،حين ذكرها الم���ؤرخ بامخرمة (المتوفى
سنة 947هـ1540/م) بصورة عابرة عند وصفه لجبل صيرة ،إذ أشار إلى وجود حصن
قديم فيه وبئر ،16مما يدل على أن بناء القلعة كان س���ابقاً لعصره .وأرجح أن القلعة

لوحة ( )7قلعة صيرة ،البرجان

لوحة ( )8قلعة صيرة ،المدخل الرئيسي

شكل ( )1قلعة صيرة ،رسم تخطيطي عن :مكاوي

لوحة ( )6منظر عام لجبل وقلعة صيرة

قد أعيد بناؤها أو ترميمها بشكل كبير بعد االحتالل اإلنجليزي لعدن سنة 1839م
لزيادة تحصين عدن من جهة البحر؛ وهي الجهة الرئيسية التي كان يحدث غزوها
من خالله���ا ،ولتتواكب مع طبيعة األس���لحة الهجومية والدفاعية ف���ي تلك الفترة،
ويدع���م وجهة نظري ه���ذه الحالة البنائية الجي���دة للقلعة ،وحداث���ة مظهر البناء،
3

436

 —14بامخرمه ،تاريخ ثغر عدن ،ص .14
 —15مكاوي ،أسوار ،ص .172-171
 —16بامخرمة ،تاريخ ثغر عدن ،ص  ،112مكاوي،
التحصينات العسكرية ،ص .79

م���ن طابق تحت األرض ،وطابقين فوقها ،وتش���تمل القلعة على برجين اس���طوانيين
متس���اويين في االرتف���اع (لوحة  ،)7يحص���ران بينهما المدخل الرئيس���ي الواقع في
الجه���ة الغربية (لوحة ،)8يش���تمل الجدار بين البرجين على فتحتين مس���تطيلتين
وخمس فتحات رأس���ية ضيق���ة أو مزاغل ،والفتحات جميعه���ا تضيق في المقدمة
وتتس���ع للداخ���ل بحيث تس���مح بحرية الحرك���ة للمدافعين للتصوي���ب والرمي من
صعد إلى المدخل الرئيس���ي بواس���طة درجات دائرية الش���كل ،وتؤدي
خالله���اُ .
وي َ
الدرج���ات إلى فتحة باب مس���تطيلة يتوجها عقد مس���تقيم ذو صنجات مس���لوبة
ألسفل ،وكان يغلق عليها باب خشبي سميك مندثر ولكن آثاره باقية في الجانبين،
ويؤدي الباب إلى المس���احة الوس���طى المركزية داخل القلعة .وللقلعة مدخل آخر
يفت���ح ف���ي البرج الش���مالي ويفتح على الجهة الش���مالية ،ولكنه يفت���ح على خندق
صناع���ي ،وكان العبور إليه من خالل جس���ر خش���بي متحرك اندث���ر أيضاً اآلن ولكن
آثاره باقية.
وي���ؤدي المدخل الرئيس���ي  -كما س���بق القول  -إلى المس���احة الوس���طى المركزية
للقلع���ة ،وتتفرع منه���ا ممرات تؤدي إلى حجرات رماية مختلفة المس���احات ،ولها
س���قف مقبي به فتحات للتهوية والضوء .ويالحظ تنوع البناء والطرز المستخدمة
في تغطية الممرات باألقبية االس���طوانية (البرميلية) والحجرات باألقبية المتقطعة
إلى جانب األس���قف المس���طحة .وتوجد بالجانب األيمن للبرج الجنوبي من القلعة
صعد للطابق
أرب���ع حجرات ويك���ون الوصول إل���ى هذه الحجرات عب���ر ممري���نُ ،
وي َ
العل���وي للقلعة عبر درج س���لم ،وبس���طح القلعة أرب���ع قواعد مداف���ع حديدية في
الجهات األربع مثبتة على قواعد مس���تديرة الش���كل مبنية من الحجر ،ويبدو من
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درج���ات حت���ى يصل إلى باب المنارة ،وقُس���م بدن المنارة بواس���طة أفاريز بارزة أو
كرانيش إلى ستة مناطق عرضية ،حليت بحنايا ضحلة رأسية تتوجها عقود حدوية
مدببة ،كما تشتمل بعض تلك الحنايا على نوافذ ضيقة تضيء درج السلم الداخلي
الصاعد بوس���ط المنارة ،ويش���تمل بعضها اآلخ���ر على حليات معمارية على ش���كل
زخارف هندسية من أشرطة متوازية ومتقاطعة ،وتنتهي واجهات المنارة من أعلى
بثماني شرافات رمحية الشكل .ويكون الدخول إلى المنارة بواسطة باب مستطيل
يفت���ح بالضل���ع الش���مالي الغربي منها ف���وق القاعدة ،ويؤدي الباب إلى درج س���لم
حلزوني صاعد يلتف حول دعامة وس���طى ،وس���قف الدرج على شكل أقبية صغيرة
متتالية في االرتفاع مع الدرج الذي ينتهي أسفل القبيبة.
أما ع���ن الطراز المعماري للمنارة وتأريخ البناء الحالي فيرجح من خالل المقارنات
المعمارية أنها ترجع في األصل إلى القرن السادس الهجري (12م) ،وإنها تتبع طراز
المآذن العراقية المعاصرة لتلك الفترة.18
وتعرض���ت المن���ارة لألهم���ال فت���رات طويل���ة ،وكان أول تجدي���د له���ا ف���ي أوائ���ل
الخمس���ينيات من القرن العشرين ،وأجرت وزارة اإلنشاءات أعمال ترميم بها سنة
ّ
1983م ،إال أن���ه ظهرت بعدها مجموعة من المش���كالت ف���ي المبنى نتيجة تعرضه
للرطوب���ة ،وعدم مطابقة المواد المس���تخدمة في الترمي���م لخصائص البناء األصلي
وطبيعته ،كما أجرى المعهد األلماني لآلثار س���نة 1992م دراس���ة للحالة اإلنشائية
والمعمارية للمنارة وال سيما مع الميل الواضح في البناء .19كذلك تعرضت المنارة
في السنوات األخيرة لبعض أعمال الصيانة غير الدقيقة اس ُتخدمت خاللها خامات
ال عن افتتاح مركز تسوق حديث على بعد
حديثة مغايرة لطبيعة البناء األصلي ،فض ً
أمت���ار منه���ا ،مما زاد من كثافة الحركة في المنطق���ة المحيطة بها ،وظل األمر على
ذل���ك حتى قامت الجمعية اليمنية للتاريخ واآلثار في عدن بعمل مش���روع لتوثيق
وترمي���م المنارة ،وذل���ك بتمويل من الس���فارة األمريكية بصنعاء (صندوق الس���فير
األمريكي للحفاظ على التراث الثقافي اليمني) .وقد بدأت هذه األعمال بتدش���ين
مش���روع توثيق المنارة ودراسة حالتها البنائية وتحديد المشكالت وطرق عالجها،
وأُعلن���ت نتائج مش���روع التوثيق ف���ي  18فبراي���ر 2012م .20وتبع ذلك بدء مش���روع
الترميم في شهر مارس 2013م ،وأُزيلت فيه كل المواد الدخيلة على البناء األصلي،
وعولجت قاعدة المنارة وأساس���اتها لتقويتها ومعالجة الرطوبة ،وكبح ميل المنارة
الواضح حتى للعين المجردة ،واس���تخدمت مواد البن���اء والخامات المماثلة لمواد
المبن���ى األصلي ،وكان االنتهاء من ه���ذه األعمال وافتتاح المن���ارة يوم الثالثاء 25
يونيو 2013م .21ونظراً إلى حداثة تلك األعمال فإنها لم تنش���ر بعد نش���راً علمياً حتى
يمكن التعرف على تفاصيلها وتوثيقها.

توزيع هذه القواعد إنها كانت معدة لتسهيل توجيه المدافع المثبتة عليها صوب
االتجاهات األربعة.
وتع���د القلعة حالياً في حالة جيدة من الحفظ ،س���اعد عل���ى ذلك وجودها على قمة
جب���ل صيرة ،وصعوب���ة الوصول إليها مما قلل من تعرضه���ا لزحف المباني الحديثة
عليها ،إال أنها لم تس���لم م���ن أعمال العبث بجدرانها ،حيث اس���تخدمت كلوحات
تذكارية س���جل عليها بعض زوارها المعاصرون بخط���وط مختلفة األحجام ذكريات
زيارتهم وبعض مش���اعرهم (!) ،وهي آفة منتش���رة في بعض البلدان وتشوه المعالم
األثرية والتراثية.
4.2
ثانياً :العمارة الدينية
 —4.2.1منارة عدن
تقع المنارة في عدن القديمة (حي كريتر) بجوار مبنى البريد من الجهة الجنوبية
الش���رقية ،وتعد أح���د أبرز المعال���م األثرية والتراثي���ة الباقية ف���ي المدينة ،وتقوم
المن���ارة اآلن كبن���اء منفرد قائم بذات���ه غير متصل بأي مبانٍ أخ���رى ،وقد اختلفت
اآلراء حول تاريخ هذه المنارة ووظيفتها ،وأكدت أحدث الدراس���ات التي تناولتها
أنها كانت منارة (مئذنة) جامع عدن الذي يرجح أنه شيد في القرن األول الهجري
(7م) ،وق���د اندثر الجامع تماماً ،وأثناء الحفر في ش���ارع محم���د على لقمان بجوار
المن���ارة وذلك لمد أنابيب المياه س���نة 1963مُ ،عثر على آث���ار جدران قديمة لعلها
أساس���ات الجامع ،كما ُعثر على أربعة تيجان أعمدة زينت بزخارف إسالمية ربما
تعود للعصر األموي أو بداية العباس���ي ،وهي مش���يدة من الم���واد التي بنيت منها
المنارة مما يؤكد الصلة بينهما.17

 —18سيف ،منارة عدن ،ص .154
 —19سيف ،منارة عدن ،ص .156-155
لوحة ( )9منارة عدن

لوحة ( )10جامع العيدروس ،منظر عام

والمنارة بش���كل عام عبارة عن بدن واحد مثمن الشكل مطلي بلون أبيض حديث،
يس���تدق كلما ارتفع إلعلى لزيادة تماسك البناء (لوحة  ،)9وينتهي من أعلى بقبيبة
قطاعها الرأس���ي على ش���كل عقد منكس���ر ،ويبلغ ارتف���اع البناء نح���و  20م .ويرتكز
الب���دن إلى قاع���دة مربعة م���ن الحجر البركاني (الشمس���اني)؛ ترتفع عن منس���وب
األرض الحال���ي نح���و 1م ،وبالتالي يصعد من يدخل إلى المنارة عبر س���لم من س���ت
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 —22بافقيه ،ص ،84-83المشهور ،جالء الهم والحزن،
ص .17
 —17سيف ،منارة عدن ،ص .158 ،154-153

 —23العيدروسي ،النور السافر ،ص .77

 —4.2.2جامع العيدروس
ه���و أحد المعالم األثري���ة والتاريخية الباقية (لوحة  ،)10ويق���ع في حي العيدروس
الذي عرف بذلك نسبة السم الجامع؛ وهو أحد أحياء مدينة عدن القديمة ،وينسب
الجامع إلى الشيخ أبو بكر بن عبد الله العيدروس ،22كان مولده في حضرموت سنة
851هـ1447( 23م) ،وس���افر إلى الحرمين الشريفين مرتين ،كانت الثانية منهما سنة
 888ه���ـ (1483م) ،وع���رج ف���ي عودته من الحج عل���ى عدن ،فوصلها ي���وم  13ربيع
الثاني س���نة  889هـ (الموافق تقريباً ليوم  10مايو 1484م) ،وطلب منه أهلها البقاء
فيها ،فأقام بها حتى وفاته في الرابع عش���ر من ش���وال س���نة 914هـ (الموافق تقريباً
لتاريخ  6فبراير 1509م).
أم���ا ع���ن تاريخ عمارة الجامع ومبانيه الحالية فتجدر اإلش���ارة إلى أن مبنى الجامع
الحالي ال يشتمل على نقوش كتابية تحدد تاريخ البناء األصلي بشكل مباشر؛ ولكن
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شكل ( )2جامع العيدروس ،مسقط أفقي ،عن:
عبد النعيم

لوحة ( )11جامع العيدروس ،النقش المسجل
على الخشب أعلى الباب

لوحة ( )12جامع العيدروس ،جارد القبلة الحالي

ُيذكر أن الش���يخ أبو بكر العيدروس بعدما أقام بعدن س���نة 889هـ (1484م) "ش���يد
فيها جامعه األفيح" ،24وهناك نص جاء عند بافقيه في كتابه :تاريخ الشحر ،وأشار
25
فيه إلى قبة الش���يخ العيدروس بقوله" :وبنى عليه الش���يخ عامر بن عبد الوهاب
قبـ���ة معظمة عجيبة" "وبنى الش���يـخ عبد الملـك بن محم���د 26ثالثـة أروقـة محيطة
بالقب���ة" .27وتوال���ت عل���ى الجامع والقبة أعم���ال التجديد واإلص�ل�اح ،وقد أرجعت
بع���ض اآلراء تاريخ عمارة المبنى الحالي للجامع إلى س���نة 1274هـ (1859م) ،وذلك
اعتماداً على نقش كتابي مسجل على حشوات خشبية تعلو الباب الرئيسي لدخول
الجام���ع من الجهة الش���رقية ،28وقد تبي���ن لي من خالل الدراس���ة األثرية ومراجعة
29
النقش المذكور على الطبيعة والتحقق منه أنه يحمل تاريخ سنة 1164هـ (1750م)
(لوحة  ،)11وال وجود للتاريخ المذكور في اآلراء المشار إليها.
الجام���ع مش���يد على أرض صخرية تنحدر بميل بس���يط صوب الش���مال والش���مال
ال عن
الش���رقي ،واس���تخدم الحجر البركاني (الشمس���اني) كمادة بناء رئيس���ية ،فض ً
اس���تخدام األخش���اب في أعمدة وس���قف الجامع القديم .وتتكون عم���ارة الجامع
الحالي من مس���احة مس���تطيلة تقريباً يبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب 71.20م،
وم���ن الش���رق إلى الغرب 38.50م (ش���كل .)2وتش���تمل تلك المس���احة على الجامع
القدي���م والمئذن���ة والقبة الضريحية ويحيط بها من ث�ل�اث جهات ممر ،وجميعهم
بالجهة الش���مالية الشرقية من مس���تطيل الجامع الحالي ،وتتصل بهما من الجنوب
زيادت���ان متتاليت���ان للجامع ،ويفصل بين أرضية الزيادتين درج س���لم صاعد ،وفي
الجهة الش���مالية الغربية م���ن الجامع توجد الميضأة وبئر للمي���اه ثم حوض المياه
المس���مى بئر الش���فاء ،ومجموعة من الحجرات ُيستخدم بعضها كمخازن والبعض
اآلخ���ر إلدارة المس���جد والرباط الحديث المضاف؛ الذي يمت���د على هيئة حجرات
متراصة في طابق واحد أعلى زيادتي الجامع.
أما من حيث الطراز المعماري فيتبع جامع العيدروس طراز المساجد ذات األورقة
المغط���اة دون صحن أو فناء يتوس���طها ،وقد انتش���ر هذا الطراز في بعض مس���اجد
اليمن وال س���يما في المدن الس���احلية مثل عدن وزبيد والمخا ،كذلك تأثر الجامع
بالزخ���ارف ذات الط���راز المغول���ي الهندي ،وذلك أم���ر طبيعي إذ جلب���ت األبواب
القديمة وأعمدة المسجد وعوارضه الخشبية من الهند.
3
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وعلى الرغم من األهمية األثرية والتراثية للمسجد إال أنه يعاني عدة مشكالت ،لعل
أبرزها زحف العمران المستحدث حوله ال سيما من الجهتين الجنوبية والغربية ،إذ
تالصق تلك الواجهتين اآلن بيوت وحجرات حديثة بعضها مكون من طابق وبعضها
ال عن عمليات التجديد والطالء العشوائي التي طالت مدخله
من طابقين .هذا فض ً
الرئيس���ي األصلي ،فقد طلي بلون بني كثيف طغى على النقش الكتابي الذي يؤرخ
لتجديد الجامع ،وجددت ظلة القبلة بشكل كامل وغطت المحراب األصلي القديم
بالطات قاشاني حديثة (لوحة.)12

 —24المشهور ،جالء الهم والحزن ،ص .138 ،30-29
 —25هو السلطان الظافر عامر (الثاني) بن عبد الوهاب بن
داود ،أحد أهم سالطين الدولة الطاهرية وأطولهم حكماً،
وحكم فيما بين سنتي  894و923هـ (1538-1489م) ،وله
العديد من المنشآت أشهرها المدرسة العامرية الكبرى
في رداع ،كما جدد العديد من المساجد في زبيد ،وأجرى
أعماال ً معمارية عديدة في عدن .العيدروس ،النور السافر،
ص .111-110
 —26لم أتمكن من العثور على ترجمة للشيخ المذكور.
 —27بافقيه ،تاريخ الشحر ،ص ،86المشهور ،جالء الهم
والحزن ،ص .30
 —28طاهر ،ص  ،181باطويل ،ص .79

 —٣0رابضة ،معالم عدن ،ص .48

 —29عبد النعيم ،جامع العيدروس ،ص .470-469

 —31العرشي ،بلوغ المرام ،ص .261 ،221 ،217

4.3
ثالثاً :العمارة المدنية
 —4.٣.1قصر سلطان لحج (قصر الشكر ،المتحف الوطني لآلثار)
يق���ع هذا القصر بش���اطئ صي���رة ،وهو من المنش���آت التراثي���ة ذات القيمة الفنية
المتميزة ،ويعد النموذج الوحيد الباقي لعمارة القصور في عدن ،وهو قصر حديث
العهد نسبياً ،كان يعرف بقصر الشكر ثم عرف بقصر الثورة ،ويستخدم جانب منه
اآلن متحف���اً وطنياً لآلثار ،ومقراً لفرع الهيئة العامة لآلثار بعدن ومركز الدراس���ات
والبح���وث اليمني���ة ،وقد أرخه األس���تاذ أحمد صالح رابضة بس���نة 1914م30؛ إال أنه
بالرج���وع إل���ى المصادر التاريخية المعاص���رة لتلك الفترة المذك���ورة لفت انتباهي
نص اتفاقية عقدت بين سلطان لحج وسلطات االحتالل اإلنجليزي بعدن التي كان
الس���لطان يتمت���ع بحمايتها ،وتضمن���ت االتفاقية نصاً يفيد بتش���ييد قصر في عدن
يخصص إلقامة سلطان لحج وأسرته وحاشيته بعد استيالء العثمانيين على مملكته
(لحج) شمال عدن سنة 1914م ،وبالتالي فإن التاريخ المشار إليه هو تاريخ الشروع
في بناء القصر ،وبعد بناء القصر سكنه السلطان عبد الكريم فضل بن علي العبدلي
حت���ى يوم  12ربيع األول س���نة 1337ه���ـ (الموافق تقريباً ليوم اإلثنين  18ديس���مبر
1918م) ،حي���ن غ���ادره وعاد إلى مدينة الحوطة مق���ر مملكته في لحج ،31وبناء على
ذلك يمكنني القول بأن تاريخ بناء القصر محصور بين سنتي 1914م و 1918م.
ويتأل���ف القصر من طابقين (ش���كالن  ،)3،4وهو مش���يد بالحج���ر البركاني المحلي
(الشمساني)  ،ويتكون من مبنيين مستطيلين متشابهين إلى حد كبير وعلى محور
واحد (ش���رق-غرب) ،ويتألف كل مبنى من جناحين بينهما قاعة كبيرة مس���تطيلة
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شكل ( )3قصر سلطان لحج ،مسقط أفقي للجناح
الشرقي ،عن :الكبسي

لوحة ( )14قصر سلطان لحج ،الشقوق العرضية
في الكمرات

( )15قصر سلطان لحج ،ارتفاع المياه والرطوبة
بالجدران

ذات أعمدة يحف بها ممران جانبيان ،وتبرز من منتصف القاعة ش���رفة مربعة في
اتجاه الش���مال وأخرى في اتجاه الجنوب ،أما األجنحة فيشتمل كل منها على قاعة
وس���طى مس���تطيلة يلتف حولها ممر من ث�ل�اث جهات ،وتوجد ب���كل من الجهتين
الش���مالية والجنوبي���ة للقاعة الوس���طى ثالث حج���رات متماثلة ودرج س���لم صاعد
للطابق الثاني من القصر.

شكل ( )4قصر سلطان لحج ،الجناح الشرقي،
عن :الكبسي

الثمانينيات للتبيي���ض والطالء الذي كاد أن يفقده
وتع���رض القصر في أوائل عقد
ّ
معالم���ه األصلي���ة ،ذلك ألنه يفس���د طبيع���ة المبن���ى األصلي ويضفي علي���ه حداثة
ال
مفتعلة .32وتعاني عمارة القصر الحالية من الزحف العمراني الحديث عليها ،فض ً
عن تش���ييد مب���انٍ بأحجار حديثة تتداخل م���ع الجناح الغربي للقص���ر وتلتصق به،
وعلى الرغم من أن القصر اآلن يس���تخدم مقراً إلدارة اآلثار بعدن ومتحفاً وطنياً إال
أنه يعاني إهمال ترميم ما تش���عث من بنيانه ،إذ تظهر الشقوق الرأسية في العديد
من جدرانه ،والشقوق األفقية في مناطق األحمال مثل الكمرات الحاملة للشرفات
ال عن ارتفاع منسوب المياه
البارزة ،مما يهدد بس���قوطها بما تحمله (لوحة ،)14فض ً
الجوفية التي تظهر بوضوع في الجناح الغربي منه (لوحة.)15
 —4.٣.2مدرسة السيلة (المتحف الحربي حالياً)
ش���يدت سنة 1918م لس���كن المقيم السياس���ي البريطاني في عدن ثم تحولت إلى
مدرس���ة ،33وش���ارك في بنائها بن���اؤون هنود ،لذا فإن طراز بنائه���ا أقرب إلى الطراز
الهندي ،وتحولت إلى مقر للمتحف الحربي منذ سنة 1971م 34وحتى اآلن.
والمبن���ى مش���يد بالحجر البركان���ي ،ويتألف من طابقين ،وهو مس���تطيل الش���كل،
ينقس���م من الداخل إلى مجموعة من الحجرات المربعة والمستطيلة ،تفصل بينها
ممرات طويلة وعرضية ،وللمبنى واجهة رئيس���ية تطل على الشارع المشهور باسم
ش���ارع المتحف ،وتش���تمل الواجهة على مجموعة من النوافذ على ش���كل فتحات
تتوجه���ا عقود نصف دائرية ،وتبرز الصنجات المفتاحية لتلك العقود للخارج على
شكل كابولي أو حرمدان ،وقد سدت نوافذ الطابق األرضي بأحجار مخرمة حديثة،
ف���ي حين تغلق على نوافذ الطابق الثاني ضلفات من الخش���ب والزجاج .وتش���تمل
لوحة ( )16مدرسة السيلة ،المتحف الحربي
حالياً

لوحة ( )13قصر سلطان لحج ،واجهة الجناح
الشرقي

ولع���ل أبرز م���ا يميز واجه���ات القصر تلك العقود نص���ف الدائرية الت���ي تنتظم في
بوائ���ك ثالثي���ة أو ذات أربعة عقود ترتكز على أعم���دة بعضها مفرد وبعضها مزدوج
(لوح���ة ،)13باإلضافة عل���ى الدرابزينات ذات البرامق والتي تحدد هيئة الش���رفات
واألس���طح ،تضاف إلى ذلك مجموعة من الحلي���ات والزخارف المعمارية من أبرزها
األفاريز البارزة التي تتخذ الشكل الجمالوني ،والزخرفة النباتية التي تعرف بإكليل
الغار أو إكليل النصر والتي تزخرف القسم العلوي من الواجهات.
ويتب���ع القصر من حيث ط���رازه المعماري وزخارفه طراز القصور في الهند وش���رق
آسيا؛ ذلك الطراز الذي انتقل إلى بعض المدن اليمنية التي كانت ذات صلة وثيقة
بهذه المنطقة بحكم العالقات السياس���ية والتجارية ،ولهذا انتشر بشكل كبير في
م���دن حضرموت مثل تري���م والمكال ،ومن أب���رز أمثلته قصر المنيص���ورة في تريم،
وقصر الس���لطان القعيطي (المتح���ف الوطني) في المكال ،ويعد قصر س���لطان لحج
ال���ذي نحن بص���دده نموذجاً فريداً له���ذا الطراز في عدن .ويعرف ه���ذا الطراز في
تاريخ فن العمارة بطراز عمارة المستعمرات (.)Colonial Architecture
3
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الواجهة أيضاً على درابزينات ذات برامق تش���غل الجزء الس���فلي من نوافذ الطابق
األول والسطح.
ويتب���ع هذا المبنى من حيث طرازه المعماري وتخطيطه وزخارفه طراز القصور في
الهند وش���رق آس���يا ،وهو طراز وافد وسبقت اإلش���ارة إليه عند دراسة قصر سلطان
لح���ج .وإن كان المبن���ى ها هنا يعد ذا حظ أوفر من حيث الحالة والحفظ والصيانة
نظراً الستخدامه متحفاً حربياً وتبعيته لإلدارة العسكرية.
مقترحات للحفظ والصيانة
.5
يأت���ي االهتمام بالتراث العمراني في صميم رس���الة المؤسس���ات الثقافية المحلية
واإلقليمية والدولية ،وتزداد المخاطر التي يتعرض لها التراث العمراني في البلدان
األكثر فقراً وأقل تنمية ،ومن المعروف أن المواقع األثرية والتراثية هي ثروة قومية
تحتم على الجميع حمايتها ،والتراث مادة استرتيجية إذا فقدت فلن تتجدد ،لذلك
ف���إن س���بل المحافظة على الت���راث ال تختلف كثي���راً عن أهميته ،وذل���ك ألن إحياء
التراث بش���كل عام والعمراني منه بش���كل خاص يتطلب جه���داً جماعياً 35حكومياً
وأهلياً.
وقبل أن نتطرق إلى مقترحات الحفظ والصيانة أرى أن نعرض بإيجاز ألهم المخاطر
الت���ي ته���دد المعالم األثري���ة والتراثية في عدن ،وتش���كل العوام���ل الطبيعية وفي
مقدمته���ا المناخ الرطب وطبيعة التربة أح���د أبرز هذه المخاطر ،فمناخ عدن حار
رطب أغلب أوقات السنة ،وغني عن التعريف تأثير الرطوبة في المباني ومكوناتها
م���ن الخام���ات المختلف���ة (أحج���ار ،أخش���اب ،مع���ادن) .تأت���ي بعد ذل���ك العوامل
البشرية 36وهي أشد وطأة من سابقتها ،وتتمثل في عمليات الهدم للمباني التراثية
كما حدث في جامع أبان ،أو عمليات الترميم أو باألصح التجديد العشوائي مثلما
حدث في جامع العيدروس وطالئه بألوان حديثة ،باإلضافة إلى التوس���ع العمراني
ال عن غي���اب الوعي المجتمعي والفردي بالقيم���ة األثرية والتراثية
العش���وائي ،فض ً
لهذه المباني بشكل كبير.
وفيما يلي مقترحات يمكن تطبيقها لحفظ التراث العمراني وصيانته في عدن:
—1جراء مس���ح أثري علمي وتوثيقي جاد لجميع المعالم الباقية في عدن بش���كل
كامل أو جزئي ،مع تحديد مواقع اآلثار المطمورة ،وذلك توطئة لعمل خريطة
ال لمن يتط���رق للبحث والعمل في
تس���جل عليها كل تلك المعال���م وتكون دلي ً
هذا المجال.
—2زيادة عدد أقسام اآلثار في الجامعات اليمنية لتنشئة جيل متخصص ،علماً
بأن هناك ثالثة أقسام لآلثار فقط على مستوى الجامعات الحكومية اليمنية،
وه���ي في كلي���ات اآلداب بجامعات :صنع���اء وذمار وعدن .واالس���تفادة من
الطواقم والخبرات المتوافرة في هذه األقس���ام في عمل المسوحات األثرية،
ال عن
واقتراح المش���اريع للمباني التي تحتاج إل���ى أعمال ترميم وصيانة .فض ً
إنشاء أقسام علمية متخصصة في الترميم المعماري والدقيق في الجامعات
اليمنية.
—3االس���تفادة م���ن تجارب وخب���رات الدول األخ���رى في هذا المجال ،والس���يما
القريبة في المستوى الثقافي والمادي واالجتماعي.
—4فيم���ا يتعل���ق بالتمويل الالزم له���ذه المقترحات فإنه يمك���ن تدبير جزء منها
بتحدي���د بند دائ���م في الميزانية الس���نوية للهيئة العامة لآلثار ،واالس���تعانة
بالمؤسس���ات الدولية المختصة بالحفاظ على التراث وعلى رأسها اليونسكو،
م���ع تأكي���د أن ذل���ك يحتاج إل���ى إعداد مش���اريع علمي���ة جادة موثق���ة للفوز
بالتمويل ،وكذلك االس���تعانة بصناديق اإلنماء في المؤسسات المالية الكبرى
3
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محلي���اً وإقليمي���اً في تمويل مش���روعات الحف���ظ والترميم ،وإنش���اء صناديق
للت���راث والتنمية الثقافية تس���هم في تمويل عملي���ات الترميم والحفاظ على
التراث.
—5نشر الوعي األثري بين طبقات المجتمع المختلفة من خالل وسائل اإلعالم،
والمحاضرات التثقيفية في المدارس والجامعات.
—6وض���ع خطط قصيرة وطويلة األجل لترمي���م المواقع والمباني األثرية والتراثية
ال قومياً يمكن استثمار جانب منه
وإعدادها كمزارات سياحية ،مما يوفر دخ ً
في مشروعات ترميم مواقع أخرى.
—7إنش���اء ش���رطة متخصصة ومعدة إعداداً علمياً في مجال التراث والس���ياحة،
للحفاظ على المواقع األثرية والتراثية وفرض هيبة الدولة في تلك المواقع ،ال
سيما في وجود قانون خاص بحماية اآلثار.
—8يتن���اول قانون اآلثار الص���ادر بقرار جمهوري رقم ( )21لس���نة 1994م وتعديله
بقان���ون رقم ( )8لس���نة 1997م في مادته الثالثة على م���ا نصه" :يعتبر أثراً أي
م���ادة منقول���ة أو ثابتة خلفتها الحضارة أو تركتها األجيال الس���ابقة في اليمن
مما تم صنعه أو نقش���ه أو كتابته قبل  200س���نة ،...ويج���وز للهيئة أن تعتبر
من اآلثار أيضاً أية مادة منقولة أو ثابتة يقل عمرها عن  200س���نة ميالدية إذا
رؤي أن المصلحة العامة تقتضي المحافظة عليها بس���بب قيمتها التاريخية
أو الفني���ة عل���ى أن يتم ذلك بق���رار من الرئيس" .وتعد هذه الفترة ( 200س���نة)
طويلة نسبياً ،وال تسمح بشكل قاطع في الحفاظ على المباني التراثية أو ذات
القيم���ة التاريخي���ة والفنية التي يق���ل عمرها عن  200س���نة ،37ويفضل إجراء
تعديل تش���ريعي عليها لتقتصر المدة على  100س���نة على س���بيل المثال ،بما
يسمح بضم عمائر تراثية تحت طائلة القانون.
—9ويشتمل ذات القانون في مادته رقم ( )40على عقوبة الحبس مدة ال تقل عن
س���تة أش���هر أو بغرامة ال تتجاوز ( 150.000ريال يمني ،نحو  700دوالر أمريكي
حالي���اً) لكل من يحوز أثراً أو ينقله أو يغير طبيعته بش���كل مخالف للقانون،38
ويفضل أيضاً إجراء تعديل تشريعي يغلّظ العقوبة.
—10إج���راء دورات تدريبي���ة للعاملي���ن ف���ي مجال الحف���اظ على اآلث���ار والتراث
للتبصرة بأهمية دورهم ،ومعرفة حدود مسؤوليتهم إدارياً وقانونياً.
والجدي���ر بالذك���ر أنه قد أعلن يوم الثالثاء  13أغس���طس 2013م صدور القانون رقم
( )16لس���نة 2013م ،بش���أن المحافظ���ة على الم���دن والمناطق والمعال���م التاريخية
وتراثها الثقافي العمراني ،ويحتوى هذا القانون على ( )148مادة موزعة على عشرة
فص���ول ،39ولكن لم يتس���ن الحصول على نس���خة من���ه أو اإلطالع علي���ه حتى وقت
االنته���اء من البحث ،وعل���ى أي حال فإن صدور مثل هذا القانون يعد خطوة جيدة
في س���بيل الحفاظ على التراث العمراني ،ومرحلة من ضمن مراحل الحفاظ عليه ال
سيما في الظروف الراهنة.
http://www.presidentsaleh.gov.ye/ —37
_&2=lwptno_&2=showlaws.php?_lwbkno
1=lwnmid

 —35شايف ،التراث الحضاري ،ص .277
 —36شايف ،التراث الحضاري ،ص .274

http://www.presidentsaleh.gov.ye/ —38
_&2=lwptno_&2=showlaws.php?_lwbkno
1=lwnmid
http://www.sabanews.net/ar/ —39
htm.news320607
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الخالصة وأبرز النتائج والمقترحات
.6
ال ت���زال أجزاء من أس���وار عدن باقية حت���ى اآلن ،وتقع أعلى الجب���ال المحيطة بها،
يعوض في هذا المجال ،وتتعرض هذه األسوار لعمليات هدم بسبب
وتمثل تراثاً ال َّ
الزحف العمراني الحديث وعوامل التعرية.
تمثل قلعة صيرة نموذجاً فريداً في طراز العمائر الحربية ليس في عدن فقط ولكن
ف���ي جنوب الجزيرة العربية بش���كل عام ،وطرازها معماري واف���د ،وهي بحاجة إلى
مزيد من أعمال الحفظ والصيانة وتقنين الزيارة.
إن منارة عدن بطرازها الفريد تش���كل معلماً رئيس���ياً من معالم عدن التراثية ،وقد
نالت في المدة األخيرة حظها من أعمال الترميم ،ولكن نقترح وضع برنامج صيانة
دورية لها نظراً لقيمتها.
إن جام���ع العيدروس يعد أق���دم مبنى أثري تراثي يمكن التعوي���ل على تأريخه في
عدن ،وهو نموذج لطراز عمارة مس���اجد المدن الس���احلية في اليمن ،وقد امتدت
ي���د التجديد للكثير من معالمه القديمة ،ونقترح مش���روع لترميمه تحت إش���راف
فرع الهيئة العامة لآلثار بعدن ،على أن يتضمن المش���روع ترميماً دقيقاً إلزالة كل
الطالءات الحديثة التي غطت وطغت على الزخارف والنقوش األصلية.
ال من قصر سلطان لحج ومدرسة السيلة يمثل طراز العمارة الوافدة على عدن
إن ك ً
بع���د االحت�ل�ال اإلنجليزي له���ا ،وهما يعدان أيضاً م���ن المعالم الب���ارزة لها ،وتجدر
اإلش���ارة هن���ا إلى أن عم���ارة القصر تحدي���داً تعاني ارتفاع نس���ب الرطوبة وانتش���ار
الشقوق التي تهدد سالمة المبنى ،وهو بحاجة أيضاً إلى أعمال الترميم والصيانة.
ينته���ي البح���ث بمجموعة من المقترح���ات لحفظ الت���راث العمران���ي والمعماري
وصيانت���ه في مدين���ة عدن نضعها بين يدي المس���ؤولين عن اآلث���ار والتراث لعلها
تحظى باهتمامهم ،وال يسعنا في الختام إال أن نذكرهم ونذكر أنفسنا بقول الشاعر:

تلك آثارنا تدل علينا

فانظروا بعدنا إلى اآلثار

المصادر والمراجع

أبي بكر العدني ابن علي ،جالء الهم والحزن بذكر
ترجمة صاحب عدن اإلمام أبي بكر العدني ابن عبد
الله العيدروس ،سلسلة أعالم تريم ( ،)13أربطة التربية
اإلسالمية – عدن ،الطبعة األولى2002 ،م.

العمري ،حسين عبد الله( ،الطاهريون) ،الموسوعة
اليمنية ،الطبعة الثانية )4(،مجلدات ،مؤسسة العفيف،
صنعاء2002 ،م.

باطويل ،رجاء ،أعمال المسح األثري في محافظة عدن،
حولية اآلثار اليمنية ،العدد األول2008 ،م.

العيدروس ،محي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد
الله ،النور السافر عن أخبار القرن العاشر ،دار الكتب
العلمية ،بيروت1985 ،م.

بافقيه ،محمد بن عمر الطيب ،تاريخ الشحر وأخبار
القرن العاشر ،تحقيق عبد الله محمد الحبشي ،الطبعة
األولى مكتبة اإلرشاد ،صنعاء1999 ،م.

الكبسي ،محمد حمود؛ مارسيل محمود ،معالم مدينة
عدن بين األصالة والحداثة ،ندوة "عدن بوابة اليمن
الحضارية" ،جامعة عدن2011 ،م.

بامخرمة ،أبي محمد عبد الله الطيب بن عبد الله بن
أحمد ،تاريخ ثغر عدن مع تواريخ ابن المجاور والجندي
واألهدل ،الطبعة الثانية ،منشورات المدينة ،بيروت-
صنعاء1986 ،م.

مبارك ،صالح محمد ،العمارة التقليدية والتنمية
العمرانية في مدينة عدن بين األصالة والمعاصرة،
أبحاث الندوة العلمية األولى حول العمارة اليمنية
وتحديات العصر ،دار جامعة عدن للنشر2008 ،م.

بيضاني ،إيمان محمد عوض" ،عدن جوهرة اليمن"،
ضمن "ورشة عمل حول حماية اآلثار والمعالم التاريخية
في عدن وصيانتها" ،أبريل 2004م ،دار جامعة عدن
للطباعة والنشر ،د.ت.

ابن المجاور ،جمال الدين أبي الفتح يوسف بن يعقوب
بن أحمد  ،صفة بالد اليمن ومكة والحجاز المسماة
تاريخ المستبصر ،تصحيح لوفقرين ،منشورات المدينة،
صنعاء1968 ،م.

الحزمي ،الخصائص التخطيطية والعمرانية لمنطقة
عدن من 1839م إلى 2010م ،ندوة "عدن بوابة اليمن
الحضارية" ،جامعة عدن2011 ،م.

محيرز ،عبد الله أحمد ،صيرة ،أبحاث متعمقة عن
بعض معالم عدن ومرافقها االقتصادية والعسكرية ،دار
جامعة عدن ،عدن1999 ،م.

رابضة ،أحمد صالح ،معالم عدن التاريخية ،مركز
الدراسات والبحوث اليمني ،الطبعة األولى ،صنعاء،
1999م.

محيرز ،عبد الله أحمد ،العقبة – دراسة تحليلية
جغرافية وتاريخية لجانب من مدينة عدن ،مؤسسة 14
أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر ،عدن ،د.ت.

سارجنت ،ر .ب" ،مينائي عدن والشحر في العصر
اإلسالمي الوسيط" ،ضمن "دراسات في تاريخ اليمن
اإلسالمي" ،ترجمة نهى صادق ،المعهد األمريكي
للدراسات اليمنية2002 ،م.

المقدسي ،شمس الدين أبي عبد الله محمد بن
أحمد أبي بكر الشامي المقدسي المعروف بالبشاري،
أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ،مكتبة مدبولي،
الطبعة الثالثة1991 ،م.

سيف ،علي سعيد سيف ،منارة عدن دراسة أثرية
معمارية ،ندوة "عدن بوابة اليمن الحضارية" ،جامعة
عدن2011 ،م.

مكاوي ،هيفاء عبد القادر ،أسوار مدينة عدن ،ندوة
"عدن بوابة اليمن الحضارية" ،جامعة عدن2011 ،م.

شايف ،عبد الكريم ،التراث الحضاري في مدينة
عدن ووسائل الحفاظ عليه ،ندوة "عدن بوابة اليمن
الحضارية" ،جامعة عدن2011 ،م.
طاهر ،علوي عبد الله ،المساجد في عدن وحضرموت،
اإلكليل ،العدد األول ،السنة السابعة ،ربيع 1409هـ
1989-م.

مكاوي ،هيفاء عبد القادر ،التحصينات العسكرية
لمدينة عدن في الفترة اإلسالمية دراسة تاريخية أثرية
معمارية ،رسالة ماجستير ،جامعة عدن ،كلية اآلداب،
قسم التاريخ2007 ،م.
عبدالنعيم ،أسامة طلعت ،جامع العيدروس في
عدن دراسة آثارية معمارية ،ندوة "عدن بوابة اليمن
الحضارية" ،جامعة عدن2011 ،م.

العرشي ،القاضي حسين بن أحمد ،بلوغ المرام في
شرح مسك الختام في من ولي اليمن من ملك وإمام،
مكتبة القافة الدينية ،د.ت.
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احملافظة على استمرارية التراث
العمراني الطيني واعادة
تأهيله هدف تنموي واستثماري
(مدينة صعدة القدمية  -دراسة حالة)

أ.د .محمد أحمد سالم المدحجي
أس���تاذ العمارة والتخطيط قس���م العمارة كلية
الهندسة ،جامعة صنعاء ـ اليمن
sallamcon@yahoo.com

الملخص
تع���د العمارة الطيني���ة واحدة من أهم أنواع العمارة المنتش���رة في العالم ،نظ���راً إلى توافر
ّ
مادتها من جهة وتالؤمها مع بيئتها من جهة أخرى .وتش���كل المدن الطينية أبرز وأش���هر
وأهم المدن التقليدية في بيئتنا العربية واإلس�ل�امية والمصدر الرئيسي للتراث العمراني
الطيني ،وتتنوع هذه المدن بتنوع مواقعها وطرق وتقنيات بنائها ،وقد اس���تطاعت هذه
المدن الصمود أمام الظروف المختلفة على مر الزمن نظراً المتالكها العديد من الخصائص
التي تمكنها من البقاء واالستمرار غير أن هناك العديد من التحديات الحالية والمستقبلية
وتحوله���ا من مدن جاذبة إلى مدن ط���اردة ،يأتي في مقدمة هذه
الت���ي ته���دد هذه المدن ّ
التحديات اإلهمال الواضح لهذه المدن وكذلك المتطلبات اإلنسانية الحديثة والتطورات
التقنية المتس���ارعة التي أفرزتها األلفية الثالث���ة ،والتي بتجاهلها تبقي هذه المدن خارج
عجلة العصر وبعيدة عن مجريات التطورات الحديثة ،ولذلك فإن هناك مش���كلة حقيقية
ال إذا لم تجد الحلول المناس���بة ،وتتمثل هذه المشكلة
بدأت تتفاعل وس���تتفاقم مس���تقب ً
ف���ي تدهور حالة هذه المدن وتراثها العمراني بس���بب اإلهم���ال وعدم االهتمام الجاد بها،
باالضافة إلى المتطلبات الحديثة لسكان هذه المدن (وهنا تكمن المشكلة البحثية).
إن الهدف من البحث هو دراسة كيفية المحافظة على استمرارية التراث العمراني الطيني
وإعادة تأهيله من طريق برامج تنموية واستثمارية تحقق الصلة بالمجتمع وتنبع من قيمه
وعادات���ه وتقالي���ده ،وتلبي متطلبات���ه المواكبة للعصر .مع تأكيد الهوي���ة من خالل إبراز
أه���م الخصائص المميزة لهذا الت���راث العمراني الطيني (مع التطبي���ق على مدينة صعدة
القديمة) .ولتحقيق هذا الهدف فإن المنهجية المتبعة تعتمد على الدراس���ات التحليلية
لخصائص التراث العمراني الطيني ،والتحديات الحالية والمس���تقبلية التي يواجهها هذا
التراث ،باإلضافة إلى دراسة كيفية المحافظة عليه وإعادة تأهيله من طريق برامج تنموية
واستثمارية ثم التوصل إلى نتائج وتوصيات.
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 —1المقدمة

تمتلك المدن اليمنية المنتشرة في مختلف األقاليم والمناطق اليمنية
تراثاً عمرانياً كبيراً ،صاغته يد المعمار اليمني على مر الزمن ،وساهمت
في تش���كيله مجموعة م���ن العوامل االجتماعي���ة واالقتصادية والثقافية
والبيئية والسياس���ية ،مما أكس���بها ش���خصية مميزة بعناصرها التراثية
المختلفة ،ومدينة صعدة القديمة إحدى أهم المدن اليمنية التي تزخر
بت���راث عمراني كبير وتحظى باهتمام متزايد من قبل المهتمين محلياً
وعالمياً ،غير أنها تمر اليوم بمنعطف هام في تاريخها وتحديات كثيرة
تهددها وفي مقدمتها اإلهمال والمتطلبات اإلنسانية الحديثة والدمار
الناتج من الح���روب األهلية ،مما يتطلب المحافظ���ة على هذه المدينة
وتراثها العمراني وإعادة تأهيله كهدف تنموي واستثماري يساعد على
[]1
بقاء المدينة حيوية وجاذبة ال طاردة لسكانها.

1.1
إشكالية البحث
تم���ر الم���دن الطيني���ة بمرحل���ة حرج���ة م���ن تاريخه���ا بس���بب التحدي���ات الحالية
تدرجاً من مدن جاذبة إلى مدن
والمس���تقبلية التي تواجهها هذه المدن ،وتتحول ّ
طاردة ،وذلك بسبب اإلهمال الذي تتعرض له هذه المدن والهجرة العكسية الناتجة
من عدم تلبية المتطلبات اإلنس���انية الحديثة لس���كان هذه المدن وتطلعاتهم في
الحصول على الخدمات الحديثة والمتطورة التي تواكب العصر.
باإلضاف���ة إلى الث���ورة التكنولوجية التي أفرزت مجموعة م���ن التحوالت وأصبحت
ه���ذه المدن بتكويناتها وحالتها الراهنة غير قادرة على التالؤم معها واس���تيعابها
مم���ا يحتم على المهتمين والقائمين بهذه الم���دن والباحثين المزيد من االهتمام
والبحث بوضعها الحالي والمستقبلي وفق هذه المعطيات لتواكب العصر الحديث
وتلبي متطلبات اإلنسان الحديث.
1.2
أهداف البحث
يرمي البحث إلى تحقيق األهداف الرئيسية اآلتية :
— إظهار أهميةالتراث العمراني الطيني وخصائصه ومميزاته وعيوبه.
—إب���راز أهمية التراث العمراني الطيني في اليمن من خالل دراس���ة حالة مدينة
صعدة.
—إظهار أهمية المحافظة على التراث العمراني الطيني وإعادة تأهيله وفق برامج
تنموية واستثمارية.
—التوصل إلى نتائج وتوصيات يمكن من خاللها المساعدة في عملية المحافظة
وإعادة التأهيل للتراث العمراني الطيني في المدن الطينية.
1.3
منهجية البحث
اتبع البحث المنهج التحليلي إلبراز:
— التراث العمراني وعمارة الطين.
— التراث العمراني الطيني في اليمن(مدينةصعدة دراسة حالة).
— التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها التراث العمراني الطيني.
—المحافظ���ة على التراث العمراني الطين���ي لمدينة صعدة وإعادة تأهيله تنموياً
واستثمارياً.
1.4
فرضية البحث
اعتم���د البحث على فرضية أن هناك العديد من التحديات الحالية والمس���تقبلية
تهدد التراث العمراني الطيني في المدن الطينية وتنذر بانتهاء هذا التراث وزوال
ال.
هذه المدن مستقب ً
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التراث العمراني
.2
تنص مس���ودة ميثاق المحافظ���ة على التراث العمراني وتنميت���ه الصادر عن الجامعة
العربية في مادته األولى على أن :
"الت���راث العمراني هو كل ما ش���يده اإلنس���ان من مدن وقرى وأحي���اء ومبانٍ وحدائق
ذات قيمة أثرية أو معمارية أو عمرانية أو اقتصادية أو تاريخية أو علمية أو ثقافية أو
وظيفية ]3[ ،ويتم تصنيفها وتحديدها وفقاً لما يأتي :
 المباني التراثية :وتشمل المباني ذات األهمية التاريخية واألثرية والفنية والعلميةواالجتماعية بما فيها الزخارف واألثاث الثابت المرتبط بها والبيئة المرتبطة بها.
 مناطق التراث العمراني :وتش���مل المدن والق���رى واألحياء ذات األهمية التاريخيةواألثري���ة والفني���ة والعلمية واالجتماعية بكل مكوناتها من نس���يج عمراني وس���احات
عامة وطرق وأزقة وخدمات تحتية وغيرها.
 مواق���ع الت���راث العمراني :وتش���مل المباني المرتبط���ة ببيئة طبيعي���ة متميزة علىطبيعتها أو من صنع اإلنسان[.]2
[]2

2.1
التراث العمراني العربي
يعرف التراث العمراني العربي بحس���ب المادة الثانية من مس���ودة الميثاق بأنها "كل
ت���راث عمران���ي يعكس خصائ���ص الحضارة العمراني���ة العربية ،أو يمثل إف���رازاً إلحدى
الحلق���ات التاريخي���ة المتعددة الت���ي مرت بها األم���ة العربية وتوارثت���ه األجيال عبر
العصور ،وهو تراث لكافة أبناء األمة العربية"[.]2
2.2
القيم الثقافية للتراث العمراني
يع���د ذا قيمة تراثي���ة ولتحديد مس���توى القيمة التراثية
إن أي إنت���اج م���ادي قديم ال ّ
ينبغي تحقيق اإلدراك الموضوعي للقيم الكامنة للعنصر التراثي على المستوى الكلي
تعددت اآلراء حول تصنيف القيم الثقافية للتراث العمراني ويمكن
والمباشر [ ]4وقد ّ
حصر أهم هذه القيم كما هو موضح في الجدول رقم (.)1

القيمة
التاريخية
المعمارية

انعكاسها العمراني

داللتها

التعبير عن حقبة زمنية معينة ذات طبيعة معينة ،وتراكم زمني ومواد معبرة مبان أثرية (تحمل قيمة فنية) ،ومبان تاريخية (ترتبط بحدث وال تشير
إلى قيمة فنية).
عن تاريخ اإلنشاء ،وتميز طراز المبنى بالنسبة لمحيطه الحيوي واألشمل.
عناصر جذب كبيرة في المباني والتشكيل والتكوينات العمرانية
تمثل المبنى وتفاصيله والمعنى التاريخي له.
والرمزية.

الهوية

إدراك خصائص الهوية لشعب ما.

مالمح ومميزات وخصائص تعكس شخصية متفردة.

الدينية

يكتسب المبنى قيمته من التاريخ وعالقته بالدين أو مذهب المجتمع.

المباني الدينية المتنوعة (مساجد ،جوامع ،ضرائح) ،باإلضافة إلى
المعالجات المعمارية في المباني السكنية (كالخصوصية).

الفنية

الوظيفية

المدارس التصميمية :
الوظيفية ،العضوية ،التعبيرية،
اإلنشائية.
الطرز المعمارية :
 طراز العصر القديم (فرعوني،بابلي ،هندي ،صيني ،روماني ،فجر
المسيحية ،قبطي ،بيزنطي).
 طراز العصور الوسطى (رومانسكي،ترتبط بالمعايير الخاصة باإلبداع
قوطي ،إسالمي).
والمدارس التصميمية والمعايير
 طراز عصر التنوير (النهضة ،باروك،الخاصة بالتشكيل والطرز المعمارية روكوكو).
 طراز القرن التاسع عشر (كالسيك،باروك ،جديد،رومانتيكي ،فيكتوري،
أرت ديكو ،أرت نوفو).
 طراز القرن العشرين (كالسيكجديد ،تجميعي ،بدائي ،جديد،
دولي ،بالستيكي ،تعبيري ،حداثي،
ما بعد الحدثي ،تكعيبي ،كبسولي،
تفكيكي).
سواء كانت
معرفة وظيفة المباني المعبرة عن النمط االجتماعي واالقتصادي
ً
هذه الوظيفة ما زالت قائمة أو كانت في وقت ما ثم انتهت

جدول رقم ( )1القيم الثقافية للتراث العمراني
المصدر  :الباحث اعتمادا على المرجع []5[ ]4

 اشكال المباني وتكويناتها وزخارفها ومعالجتها المعمارية. -خط السماء والمالمح العمرانية

مبان تراثية مستخدمة حتى اآلن ومبان تراثية غير مستخدمة اآلن.

الطين
.٣
ُتعد مادة الطين من أقدم المواد التي اس���تخدمها اإلنس���ان في البناء وقد الزمت
مادة الطين اإلنس���ان منذ خليقته ،قال تعالى ((ولقد خلقنا اإلنس���ان من ساللة من
طي���ن)) (اآلية  12من س���ورة المؤمني���ن) ،ويعرف اإلنس���ان منذ الحقب���ة التاريخية
الموغل���ة ف���ي الزمن أن الطي���ن بفضل الله تعالى ه���و الذي يمكن النب���ات ان ينمو
والحيوان أن يعيش وكان الطين وال يزال قلب الحياة النابض[.]6
وقد اس���تخدم اإلنس���ان الطين مادة بناء منذ القدم وتاريخ اول بيت لإلنسان كان
من مصل الطين والقش ،وتنتشر بيوت الطين في كل بقاع المعمورة.
٣.١
مميزات الطين كمادة بناء
ي���كاد الكثير من الناس يعرفون الي���وم أن العمارة بالطين لها العديد من المميزات
وأهمها اآلتي:
— أنها مادة متوافرة وموجودة في معظم مواقع التنفيذ.
—س���هولة التحضي���ر والبناء به���ذه المادة وباس���تخدام الحد االدن���ى من اآلالت
والتجهيزات.
—تنوع طرق البناء والتش���ييد بهذه المادة مما يعطي المس���تفيد أو المس���تثمر
فرصاً عديدة الختيار الطريقة المناسبة.
[]7
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— التوفير الكبير في أعمال النقل لكون المادة متوافرة في الموقع.
سواء أثناء التنفيذ باستخدام آالت بسيطة أو أثناء استخدام
—التوفير في الطاقة ً
المبنى ،ولما تتمتع به هذه المادة من خصائص العزل.
—سهولة تدوير العناصر الطينية وإعادتها إلى أصلها وهي التربة.
[]8
—نعومة التشكيل وتعدد األشكال.
—إمكانية الزخرفة واالنسجام داخل الفراغات.
—مقاومة األحوال المناخية والتنظيم الحراري الطبيعي.
—إمكانية ارتفاع المباني الطينية.
٣.2
المشكالت التي تواجه عمارة الطين وطرق صيانتها
تواجه عمارة الطين العديد من المشكالت نتيجة التقادم واإلهمال وعدم الصيانة
باإلضافة إلى العوامل البيئية المختلفة ،ومن أهم هذه المشكالت اآلتي:
— التكس���ر :ويعني تكس���ر أط���راف البناء ف���ي الواجه���ات والعناص���ر المعمارية
المختلفة.
— التثقب :وهو تشكّل فجوات وفتحات في مواضع مختلفة من البناء.
— التقشر :ويعني زوال القشرة الخارجية أو اإلكساء الخارجي للواجهات.
— التشقق :ويعني تشكل شقوق (شروخ) قد تكون مرئية أو مخفية في الوحدات
المكونة للجدار.
— التحلي���ل :زوال الطين المكون للجدار بس���بب س���وء تجان���س الخلطة أو عدم
تعريضها للنار المدة الكافية.
— التدهور :تساقط جزء أو أجزاء من البناء بسبب التقادم وعدم الصيانة.
[]9

ولمعالجة هذه المشكالت فإن هناك العديد من طرق الصيانة أهمها اآلتي:
—التعويض :ويتبع لمعالجة التحلل والتدهور.
—الحقن :ويتبع لمعالجة التثقب.
—الرسن :ويتبع لمعالجة التقشر.
—الطلي :ويتبع لمعالجة التشقق.
—الترميم :ويتبع لمعالجة التكسر.

التراث العمراني الطيني
.٤
انتشر استخدام مادة الطين في العديد من دول العالم ،وخصوصاً في المستوطنات
البش���رية التي تقع بالقرب من مصادر مادة الطين والتربة المناسبة لصناعته ،وقد
كان الطين منذ القدم يمثل المادة األساسية للعديد من الشعوب لبناء مساكنهم،
فق���د كان ف���ي العصور القديمة ُيس���تعمل على نطاق واس���ع في مص���ر وبالد ما بين
النهرين وبعدها اس���تخدمه الرومان وش���عوب الش���رق األوس���ط والهن���د والصين،
وخالل العصور الوس���طى انتش���ر البناء بالطين ف���ي امريكا الش���مالية عند الهنود،
وفي المكس���يك وفي منطقة جبال األنديز .وما زالت عمارة الطين شائعة في كثير
م���ن البلدان في آس���يا وإفريقي���ا وامريكا الالتيني���ة وبصورة أقل ف���ي أوربا وأمريكا
الشماليةواستراليا.
لقد تركت مسيرة البناء الطيني عبر العصور تراثاً عمرانياً في بلدان العالم المختلفة،
وق���د تمث���ل قديماً باألس���وار واالب���راج ودور العب���ادة ،بينما تمثل حديثاً بالس���دود
ومهابط الطائرات ،وط���رق االمداد ،ومهاجع الجنود كما فعل الجيش االمريكي في
الح���رب العالمية الثانية ،اال أن االس���تخدام الغالب لهذه الم���ادة (قديما وحديثا)
ه���و في بناء المس���اكن ويظهر ذلك جلياً في العديد من م���دن العالم عامة والمدن
العربي���ة خاصة مثل مدن ش���بام وصعدة في اليمن ،ومراك���ش في المغرب ،وأدرار
ف���ي الجزائر ،وغدامس في ليبي���ا ،وحائل ونجران ،والهفوف والدرعية والرياض في
[]10
السعودية.
التراث العمراني الطيني في اليمن
.5
تشكل المدن الطينية اليمنية أهم واشهر المعالم المميزة للتراث العمراني الطيني
في اليمن وينتشر هذا التراث في األقاليم اليمنية المختلفة ،ونظراً للتنوع البيئي
والجغرافي لهذه األقاليم فقد تنوعت اس���اليب وطرق البناء الطيني فيها ،وتتمثل
اهم تقنيات البناء الطيني في األقاليم اليمنية باآلتي:
—األقاليم الش���رقية والجنوبية :تس���تخدم تقني���ة الطوب الطين���ي الني (المدر)
(شبام حضرموت ،مأرب ،الجوف ،عتق).
— األقاليم الشمالية :تستخدم تقنية الزابور (صعدة).
—األقاليم كثيرة األمطار :تم تطوير الطريقة المحمية التي تس���تخدم فيها الحجر
الطبيعي (ظهاره ،بطانة) للجدران ،بينما يتم صب المدماك باس���تخدام الطين
الحصوي (إب ،تعز).
5.1
التراث العمراني الطيني لمدينة صعدة
مدينة صعدة واحدة من المدن الطينية اليمنية القديمة التي بقيت محافظة على
جزء كبير من تراثها العمراني الطيني على مر الزمن رغم ما مرت به من مش���كالت
وأحداث خالل تاريخها الطويل كان آخرها الحرب االهلية عام 2009م.
 —5.1.1مدينة صعدة القديمة
يرجع تأس���يس المدينة الى القرن الثالث الهجري (التاسع الميالدي) ،فقد اختطها
اإلمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحس���ين بن القاس���م ،ومنذ تأسيس���ها ش���هدت
تط���ورات حضاري���ة عب���ر مراحله���ا التاريخي���ة أكس���بتها مالم���ح المدين���ة العربية
اإلسالمية بتخطيطها المعماري الهندسي[.]12
أ -مكونات التراث العمراني الطيني للمدينة:
[]13
يتكون التراث العمراني الطيني لمدينة صعدة القديمة من العناصر اآلتية:
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ب – أوجه استعمال األراضي حاليا في مدينة صعدة القديمة:
تتنوع أوجه اس���تعمال األراض���ي في مدينة صعدة القديمة بين الس���كنية والعامة
والطرق والمناطق الخضراء ويوضح الجدول رقم ( )2والشكل رقم ( )3وجه استعمال
األراضي في المدينة.

— 13حارة سكنية شكل ()1
—الس���ور (بطول  4كم وس���مك  4-5م ،وبارتفاع من  8-6م) ويحتوي على  52برج
مراقبة و 17سلماً شكل (-2ا)
—  4بوابات (باب نجران ش���ماالً – باب س���ويدان (اليمن) جنوباً – باب المنصورة
غرباً – باب همدان (جعران)شرقا.
— القلعة (القشلة) شكل (-2ب).
—  27مس���جداً ( 21مس���جد رجال  5 +مس���اجد نس���اء) باإلضافة إلى جامع اإلمام
الهادي.
— سمسرة (خان).
— المقام (دار الحكومة).
— بساتين.
— ساحات.
— طرق وأزقة.
— حمامات.
— آبار.

جدول رقم ( )2أوجه استعمال االراضي في
المدينة

االستعمال

المساحة هكتار

النسبة %

التجاري

1.2

2.4

سكني تجاري

0.6

1.2

مبانٍ دينية

1.2

2.2

حكومية+صحية

0.6

1.2

مبانٍ تعليمية

0.1

0.1

بساتين(مقاشم)

3.2

6.3

فراغات

13.8

27.2

طرق ترابية

14.3

.28

طرق إسفلتية

3.3

6.6

سور+بوابات+نوبات

2.2

4.3

المجموع

50.8

100

السكني

استعمال األراضي
شكل( )1حارات مدينة صعدة القديمة.
المصدر:الباحث.

10.3

20.3

شكل()2استعمال األراضي في مدينة صعدة
القديمة.
[]13
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ج – مادة وطريقة البناء المستخدم في المدينة:
تعد مادة الطين (الزابور) المادة األساسية المستخدمة في البناء في مدينة صعدة
ّ
فيخلط التراب
البناء،
في
المنتش���رة
الطريقة
الطولية
المداميك
وتش���كل
القديمة،
ُ
ويعجن حتى يتماسك ويتجانس ثم يتم تشكيله على شكل كتل دائرية
بالتبن والماء ُ
صغي���رة ُتنقل إلى م���كان العمل عبر المناول���ة بين العاملين و ُتوض���ع بجانب وفوق
بعضه���ا وباس���تمرارية طولية مش���كلة المدماك الذي ال يتم وض���ع المدماك التالي
3
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 —5.1.2التحدي���ات الحالية والمس���تقبلية الت���ي يواجهها الت���راث العمراني
الطيني
يتع���رض الت���راث العمران���ي الطين���ي ف���ي مدين���ة صع���دة لع���دة تحدي���ات حالية
ومس���تقبلية أدت إلى تدهور هذا التراث ،ويوضح الجدول رقم ( )3أهم التحديات
التي يواجههاهذا التراث العمراني القيم.

له حتى يجف .أما مواد البناء الفرعية فهي النورة والقضاض والجص والخشب.
ويك���ون البناء على ش���كل مداميك (جدران حاملة) وأكت���اف وعقود نصف دائرية،
ويكون البناء مغلقاً وممتداً رأس���ياً ويراوح عدد األدوار مابين  3 – 2أدوار .الشكل
[]14
رقم(.)3
شكل( )3طريقة ومادة البناء في مدينة
صعدة القديمة .المصدر :الباحث

جدول رقم ( )3اهم التحديات التي
يواجهها التراث العمراني الطيني في
مدينة صعدة القديمة
المصدر  :الباحث اعتمادا على مرجع

العامل

[]16[ ]15

السياسي
ا-التسقيف بالخشب

ج -بناء الجدران(الزابور)

ب -وضع الطين فوق الخشب

االداري

االقتصادي

االجتماعي
ه -بناء الذروة

الثقافي

البيئي
الكارثي
و-الشكل النهائي للمبنى

 قصور القوانين والتشريعات المنظمة للعمارة والعمران. قصور التشريعات الخاصة بالحفاظ على التراث وتعدد الجهات المسؤولةعنه.
 عدم القدرة على متابعة تطبيق القوانين والتشريعات. اقتصار الحفاظ في المدينة على السور وبعض المباني دون مراعاة المحيطالعمراني للمدينة.
 اهتمام السلطات بمناطق التوسع في المدينة لتلبية المتطلبات الحديثةوتراجع االهتمام بالمدينة القديمة وتراثها العمراني.
 عدم وجود جهات متخصصة بتسجيل وتوثيق التراث العمراني. عدم االستغالل االمثل لتقنيات المعلومات المتطورة في التوثيق والتنسيقبين الجهات المختلفة ذات العالقة ضمن منظومة التنمية الشاملة.
 عدم وجود بنية تحتية متكاملة وتكلفتها الكبيرة. االفتقار الى دراسات الجدوى االقتصادية لمشروعات اعادة االستخدامللمباني التراثية.
عدم وجود خطط اقتصاديةمنتظمةلتدبير تكاليف الحفاظ والمتابعة. غياب مفهوم الحفاظ لدى السكان والجمعيات االهلية. االنفجار السكاني الكبير وانعكاساته على المدينة وخدماتها وبنيتهاالتحتية.
 الهجرة المتزايدة من المناطق المحيطة الى المدينة بشكل عام وجزئهاالقديم بشكل خاص.
 غياب الوعي لدى مستخدمي المباني التراثية وما تحمله من قيمة ماديةومعنوية.
 غياب االنتماء الى القيم الثقافية المحلية والتطلع نحو القيم الغربيةكنموذج للتطور.
 تدهور المناطق الخضراء (البساتين) واالعتداء عليها. التلوث السمعي وتلوث الهواء من تزايد حركة مرور السيارات في الحاراتوازقة المدينة.
 تدهور عملية الصرف الصحي وتأثيراتها البيئية.الحروب األهلية التي مرت بها المدينة واخرها الحرب السادسة التي دمرت
العديد من معالم المدينة وكان لها االثر الكبير على المدينة وتراثها العمراني.
 التكلفة الكبيرة في الحفاظ على التراث العمراني الطيني. ندرة اليد العاملة الفنية المتمكنة من عمليات الترميم والحفاظ. طول الفترة الزمنية التي تتطلبها عمليات الحفاظ والترميم وما يترتب عليهمن تكلفة مادية

 —5.1.3أسباب ضعف البناء في التراث العمراني الطيني:
رغ���م م���ا تتمتع به عملية البناء بالطين من خصائص ومميزات إال أن هناك أس���باباً
تقنية وبيئة تعمل على إضعاف البناء الطيني وأهمها اآلتي]17[ :
—الجفاف السريع للبناء الطيني وخاصة في فصل الصيف مما يؤدي إلى حدوث
شروخ فيه.
—هط���ل االمط���ار المصح���وب بالثلج (الب���رد) والري���اح ،وجريان المياه بالش���روخ

د -وضع طبقة القضاض على السطح

3

التقني

االسباب
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والحواف مما يؤدي الى جرف الطبقات الخارجية من الجدران الطينية.
—أش���عة الش���مس الش���ديدة المس���لطة على الجدران يؤدي الى جفافها الشديد
وتأتي بعدها االمطار لتتش���ربها الجدران بشراهه ،وهاتان العمليتان تؤديان الى
حدوث ظاهرة التورق وتساقط الطبقات الخارجية من الجدران.
—إن طبقات التلبيس التقليدية لم تقدم حتى اآلن الحل االمثل لحماية الجدران
الطينية ،وذلك بس���بب سوء التنفيذ من جهة واختالف ُمعا ِمل التمدد الطولي
بين طبقة التلبيس والجدار تحته من جهة اخرى.
— تأثر المباني الطينية من كوارث السيول.
— المبالغة في زيادة سماكة الجدار الطيني خوفاً من العوامل الطبيعية المختلفة.
—إن إضافة مادة التبن الى الطين بهدف التقليل من شروخ االنكماش تؤدي الى
انخفاض مقاومة الضغط ولذلك تكون سماكة الجدران الطينية كبيرة.

جدول رقم ( )5يوضح حاالت التراث العمراني
واألسلوب المناسب للمحافظة عليها

المحافظة على حالتها

االرتفاع
Rectifying

السور

متضرر جزئياً

البوابات

متضررة جزئياً

الترميم
Restoration
الترميم

القلعة
جدول رقم( )4يبين اهم المشاريع التي نفذت
في السنوات االخيرة في مدينة صعدة القديمة
[]18
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المجال
الكهرباء

تعزيز التوليد الكهربائي بقدرة  2.3ميجاوات لمشروع كهرباء صعدة.

المؤسسة العامة للكهرباء

المياه والبيئة
والصرف الصحي

تركيب وتوريد آالت ومعدات لمشروع تحسين خدمات مياه ومجاري صعدة.

مؤسسة المياه والصرف الصحي

3

إعادة البناء
Rebuilding
االحياء
Revetation

إعادة البناء للمباني التراثية على مثل الحالة
التي كانت عليها في الماضي
إحياء المنطقة عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً
في سبيل تحسين المستوى بإضافة أوجه
نشاط لم تكن موجودة من قبل تتناسب مع
متطلبات العصر الحديث
االرتقاء بالمنطقة عمرانياً واقتصادياً في سبيل
تحسين المستوى بإضافة أوجه نشاط لم تكن
موجودة من قبل تتناسب مع متطلبات العصر
الحديث
ترميم االجزاء والمباني التراثية للوصول الى
الحالة التي كانت عليها في الماضي

إعادة االستخدام
Reusing

اسم المشروع

مكتب االشغال العامة
المؤسسة العامة لالتصاالت
مكتب التربية والتعليم. الصندوق االجتماعي للتنمية. الصندوق االجتماعي للتنمية.مكتب الصحة ووزارة الصحة العامة والسكان.
 الصندوق االجتماعي للتنمية. الصندوق االجتماعي للتنمية. السلطة المحلية. -مكتب اآلثار والمتاحف.
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الحارات السكنية

المتضررة

كلياً

أسلوب المحافظة

الهدف

المتطلبات

االرتقاء

الجهة المنفذة

سفلتة الشارع المؤدي الى باب نجران.االشغال العامة
وتحسين المدن -انارة بعض شوارع المدينة.
استكمال قناة باب نجران.االتصاالت وتقنية -االستفادة من خدمات الخط الجديدبسعة 1546خطا.
 محطة يمن موبايل وتوسعاتها 1800.خط.المعلومات
اضافة تسعة فصول +المرافق لمدرسة الخضراء االساسي باب نجران.التعليم
بناء وتأثيث مدرسة كهالن االساسية 12.فصال بدرب المام. اضافة ستة فصول لمدرسة الكينعي .بدرب المام.توسعة المستشفى الجمهوري وتأهيله وبناء اقسام جديدة فيه.
الصحة العامة
والسكان
ترميم سور المدينة القديم ،المرحلة االولى والثانية والثالثة.الثقافة
 إعادة تأهيل لحوائط زيدان والهيري والعرز. ترميم مبنى القشلة. -عمل اختبارات ومجسات في قلعة القشلة.

التراث

الحالة
جزئياً

5.2
المحافظة على التراث العمراني الطيني لمدينة صعدة
رغم أهمية الت���راث العمراني الطيني لمدينة صعدة القديمة وتفرده وتميزه إال أن
االهتم���ام به والمحافظة عليه ما زالت محدودة ومقتصرة فقط على بعض المعالم
والمباني الس���كنية ،مما يثير القلق على هذا التراث وخاصة بعد الدمار الذي أتى
على بعض مبانيها جراء الحرب السادسة عام 2006م.
 —5.2.1واق���ع المحافظ���ة عل���ى الت���راث العمران���ي لمدين���ة صع���دة تنموي���اً
واستثمارياً:
ب���دأ االهتمام الج���اد بالتراث العمران���ي الطيني لمدينة صع���دة القديمة في نهاية
العق���د االخي���ر من القرن العش���رين وقد ترجم ه���ذا االهتمام من خالل المش���اريع
التي توزعت داخل المدينة وفي س���ورها ،وقد أسهم الصندوق االجتماعي للتنمية
(المدع���وم م���ن منظمات دولية) بالعديد من المش���اريع التنموية واالس���تثمارية.
ويظهر الجدول رقم ( )4أهم المشاريع التي نفذت خالل السنوات االخيرة.

غي���ر أن المدين���ة وتراثه���ا العمراني بحاجة ال���ى مزيد من الجه���د للمحافظة عليها
وعلى تراثها العمراني وتلبية متطلبات سكانها األصليين كعامل أساسي من عوامل
استمراريتها وحيويتها.

جزء متضرر كلياً

االحياء

جزء متضرر جزئيا

الترميم

السوق

متضرر جزئياً

الترميم

المساجد والجامع
الكبير

المتضررة

كلياً

إعادة البناء

جزئياً
المحافظة على حالتها

االرتقاء

متضررة جزئياً

الترميم

السمسرة (الخان)

متضررة جزئياً

البساتين

متضررة جزئياً

المقام (دار
الحكومة)

االرتقاء

الساحات

متضررة جزئيا

الطرق واألزقة

متضررة جزئياً

الحمامات

متضررة جزئياً

اآلبار

متضررة جزئياً

االحياء

االستخدام بنفس الوظيفة السابقة التي
ال من اجلها ،أو معرفة الجدوى
انشئت أص ً
االقتصادية والتنمية االجتماعية إلعادة
استخدامها بما يضمن قدراً كبيرا من القبول
االجتماعي ويحقق الديمومة واالزدهار .كمراكز  -إعادة تفعيل البناء
بالطوب.
استعالمات سياحية ومعارض.
 تدريب طواقم حرفية جديدة على البناءبالطين.
 توثيق الطرق المختلفةللبناء والترميم بالوسائل
الحديثة المختلفة.
 مشاركة المجتمع فيعمليات البناء والترميم.

الترميم

االرتقاء

التجديد

االرتقاء
الترميم
التجديد
الترميم
التجديد
الترميم

التجديد
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 —5.2.2المحافظ���ة عل���ى الت���راث العمران���ي لمدينة صعدة القديم���ة تنموياً
واستثمارياً:
م���ن أج���ل المحافظة عل���ى الت���راث العمراني لمدينة صع���دة القديم���ة فإنه ينبغي
التفكير بجد وبطرق ناجعة في كيفية المحافظة على المدينة مع توفير المتطلبات
الحديثة لس���كانها لذلك فإن عملية المحافظة على المدينة وتراثها ينبغي أن تكون
من شقين تنموي واستثماري تلبي متطلبات سكانها وتحولها الى مدينة جاذبة.
أ— المحافظة على التراث العمراني الطيني لمدينة صعدة القديمة:
تمتل���ك مدين���ة صعدة القديمة العديد م���ن المكونات التراثي���ة وتختلف حالة كل
منه���ا بما وصلت اليه في الوقت الراهن وذلك بين المتضررة كليا والمتضررة جزئياً
والمحافظ���ة عل���ى حالتها ،ولذلك ف���إن كل حالة من هذه الح���االت تتطلب معالجة
خاصة في الحفاظ والجدول رقم ( )5يوضح هذه الحاالت مع االس���لوب المناس���ب
للمحافظة عليها.
إن اله���دف م���ن عملي���ة الحف���اظ على الت���راث العمران���ي لمدينة صع���دة القديمة
ه���و إعادة الحيوية لها واس���تمرارية النش���اط اإلنس���اني فيه���ا ،إن عمليات الحفاظ
المختلفة هذه في المدينة لن تؤتي ثمارها إال من خالل برامج تنموية واستثمارية
تفعل إمكانيات المدينة وتعيد الحيوية اليها وتساعدها على البقاء واالستمرار.
ّ

جدول رقم ( )7أهم البرامج االستثمارية
الممكنة في مدينة صعدة القديمة

جدول رقم ( )6أهم البرامج التنموية الممكن
إضافتها في مدينة صعدة القديمة

البرنامج

االمكانات المتوافرة

التعليم

منازل مهدمة ،خرابات ،أبنية عامة ،أجزاء
ملحقة بالجامع الكبير.

الصحة

خرابات ،منازل مهدمه ،أبنية عامة.

حضانه ،رياض أطفال ،مدارس
أساسية ،محو أميه ،تحفيظ قرآن
كريم.
مراكز أمومة وطفولة ،مستوصفات.

الثقافية

أبنية عامة( ،سمسرة (خان)) ،حمامات،
دار الحكومة (المقام) ،البوابات ،القلعة
(القشلة)
الساحات ،البساتين ،الحمامات ،االبنية
العامة.

مراكز ثقافية ،محو أميه ،تعليم
الكبار ،محاضرات ،ندوات ،فعاليات
ثقافية مختلفة.
اجتماعات ،تجمعات ،فلكلور،
مناسبات اجتماعية ودينية
ووطنية.

االجتماعية

جـ — برامج االستثمار:
إن عملية المحافظة على التراث العمراني الطيني لمدينة صعدة القديمة بمكوناتها
المختلفة توفر مجاالت واسعة لالستثمار ويوضح الجدول رقم ( )7هذه االمكانات
والبرامج االستثمارية الممكنة.
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السياحة

القلعة (القشله) ،السور ،البوابات ،الخان
(السمسرة) ،الحمامات ،الساحات،
البساتين ،السوق ،المنازل.
السوق ،أبنية عامة ،أبنية سكنية.

التعليمي

أبنية عامة ،أبنية سكنية

الصحي

أبنية عامة ،أبنية سكنية

الثقافي

أبنية عامة ،أبنية سكنية ،ساحات بساتين.

االجتماعي

أبنية عامة ،أبنية سكنية ،ساحات ،ميادين،
بساتين.

متحف ،مراكز فنون ،مراكز
استعالمات سياحية ،مراكز حرفية،
أسواق ،فنادق ،مطاعم ،منتزهات.
محالت تجارية ،معارض ،سوبر
ماركت.
دور حضانة ،رياض أطفال ،مدارس
أساسية ،مراكز تدريب ،مراكز
تحفيظ قرآن كريم.
مراكز أمومة وطفولة ،عيادات،
مستوصفان ،مراكز صحية،
صيدليات.
معارض ،مراكز ثقافية ،مراكز
تدريب ،مكتبات ،معاهد ،تنظيم
فعاليات.
مراكز تأهيل ،توعية ،صاالت
احتفاالت وأعراس.

التجاري

ب — برامج التنمية الممكنة في المدينة :
تتلخ���ص البرامج التنموية في المدينة بالمش���اريع والمرافق والخدمات التي تلبي
المتطلبات اإلنس���انية لسكان المدينة وتحس���ين واقعها وبنيتها التحتية .ويوضح
الجدول رقم ( )6أهم البرامج التنموية الممكن إضافتها في المدينة.
النوع

المجال

االمكانات المتوافرة

النوع

النتائج
.6
يش���كل الت���راث العمراني الطين���ي والمتمث���ل بالم���دن اليمنية الطيني���ة القديمة
بمكوناتها المختلفة معظم المخزون الثقافي والحضاري للبلد ،ويتنوع شكل وطابع
هذا التراث بتنوع األقاليم التي تتوضع فيه هذه المدن ،وعلى مر الزمن اس���تطاع
هذا التراث الصمود وتأدية الوظيفة التي أنش���ئ م���ن أجلها وفق منظومة متكاملة
تلبي حاجات س���كان هذه المدن اجتماعياً ودينياً وثقافياً ودفاعياً واقتصادياً ،غير
أن الت���راث العمران���ي يمر الي���وم بالعديد م���ن التحديات التي تن���ذر بتدهور هذا
التراث وزوال معالمه وتتمثل أهم هذه التحديات بالجوانب االتية:
— السياسي :كقصور القوانين والتشريعات وخاصة المتعلقة بالحفاظ واالهتمام
فقط بالمناطق الجديدة.
— اإلداري :عدم وجود جهات مختصة بتوثيق التراث واالس���تفادة من التقنيات
الحديثة.
— االقتصادي :عدم وجود بنية تحتية واالفتقار إلى دراسات الجدوى االقتصادية
الستخدام المباني التراثية.
— االجتماع���ي :الهج���رة المتزايدة الى المدينة وغياب مفه���وم الحفاظ وأهميته
لدى السكان.
— الثقاف���ي :غي���اب االنتم���اء الثقافي المحل���ي والتطلع ال���ى الثقاف���ات الغربية
كنموذج للتطور.
— البيئي :التلوث وتدهور المناطق الخضراء وتأثيراتهما على البيئة.
— الكارث���ي :تعدد الح���روب األهلية وخاصة الحرب السادس���ة التي دمرت عدداً
من مباني المدينة.
— التقن���ي :ن���درة اليد العامل���ة الماهرة والتكلف���ة الكبيرة للحف���اظ وطول المدة
الزمنية التي تتطلبها عملية الحفاظ على المباني.
إن هذه التحديات تش���كل خط���راً متزايداً يه���دد التراث العمران���ي لمدينة صعدة
القديمة لذلك فقد توصل البحث الى العديد من التوصيات التي يمكن من خاللها
المساعدة في ايقاف عملية التدهور لهذا التراث والحفاظ عليه وإعادة تأهيله من
خالل مشاريع تنموية واستثمارية تحافظ على المدينة وتشجع السكان على البقاء
فيها واالهتمام بتراثها.
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التوصيات
.7
توصل البحث إلى العديد من التوصيات أهمها اآلتي:
—الحاق ادارة المدينة بالهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية ،وتشكيل
هيئة فرعية للحفاظ خاصة بالمدينة وتتبع إدارياً الهيئة العامة.
—جمع الدراس���ات واالبحاث والصور واالفالم السابقة الخاصة بالمدينة وتوثيق
الوضع السابق للمدينة.
—توثيق الوضع الراهن للمدينة ومحاولة عمل دراسات للحفاظ والترميم.
—توجيه المش���اريع التنموية واالس���تثمارية باتجاه مب���انٍ ومناطق معينة داخل
المدين���ة تحدده���ا الهيئ���ة لتلبي���ة المتطلبات اإلنس���انية والجوان���ب االخرى
السياحية والتجارية والثقافية واالجتماعية.
—إقامة مراكز تدريب للحرف التقليدية خاصة بالشباب لتأهيل طواقم متخصصة
في عمليات الحفاظ والترميم والبناء بالمواد التقليدية.
—عم���ل دراس���ات اقتصادي���ة للج���دوى ،والبحث عن جه���ات تمويلي���ة للحفاظ
والترميم واالستثمار والتنمية.
—اس���تحداث أقس���ام الحفاظ في الجامعات اليمنية والمعاهد التقنية والمراكز
المهنية.
—مش���اركة االعالم المرئي والمسموع والمقروء في توعية الناس بأهمية التراث
العمراني.
—اقام���ة مؤتم���رات ون���دوات وورش عم���ل تناقش أهمي���ة الحفاظ عل���ى التراث
العمراني.
—من���ع المخالف���ات والتج���اوزات والردع من خ�ل�ال جهاز رقاب���ي وجهات ضبط
حكومية متخصصة.
—تفعي���ل إعادة تدوي���ر التربة الناتجة من ته���دم المباني الطيني���ة في المناطق
والمبان���ي المنهارة ف���ي عمليات البناء والترميم ،بغرض عدم اس���تخدام مواد
بناء حديثة.
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التراث العمراني بعنيزة
في ضوء كتابات الرحالة
الأوروبيني
أ .د .محمود أحمد محمود درويش
اإلسالمية
أستاذ اآلثار
َّ
األثرية
والدراسات
البحوث
رئيس مركز
َّ
prof.mdarwish@gmail.com

الملخص
الس���عودية ،وق���د كان لموقعها
ة
العربي
المملكة
وس���ط
ف���ي
القصيم
بمنطقة
عني���زة
تق���ع
َّ
َّ
الجغراف���ي المهم قديماً دور كبير ف���ي أن أصبحت ممراً للقوافل التجارية وقوافل الحجاج
المكرمة ألداء الحج والعمرة وما زالت هناك ش���واهد
القادمين من العراق متجهين لمكَّة
َّ
تاريخية على ذلك وبقايا أثرية تثبت وجود استراحات الحجاج والقوافل التجارية.
تض���م عنيزة العدي���د من المعالم األثرية والتراثية كقصر البس���ام التراثي ومنزل الحمـدان
التراثي ومس���جد الخريزة ،ومس���جد الجوز ،والجامع الكبير وله مئذنة تش���رف على جميع
أج���زاء المدينة القديمة وتعتبر من المعالم البارزة في محافظة عنيزة ،باإلضافة إلى موقع
زبيدة وقلعة الصنقر وقصر العين.
زار عنيزة كثير من الرحالة األوروبيين الذين  -رغم أنهم جاءوا ألغراض في أغلبها سياسية
 قاموا بوصف معالم هذه المدينة نذكر منهم :جورج فوس���تر س���ادلير (1234هـ1819/م)،وكارلو كالوديو جوارماني (1280هـ1864/م) ،وش���ارل داوتي (1294هـ1878/م) ،وشارل هوبر
(1297ه���ـ1880/م) ،وإدوارد نول���ده (1310هـ1893/م) ،وهاري س���انت ج���ون بريدجر فيلبي
(عبد الله فلبي) (1336هـ1918/م) وأمين الريحاني (1341هـ1922/م).
يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على التراث العمراني بمدينة عنيزة ،الذي يش���مل العمائر
الدينية والمدنية واالس���تحكامات الحربية ،ويقدم وصف���اً للعمائر الباقية بها في ضوء ما
كتب���ه الرحال���ة األوروبيون في رحالته���م ،كما يقدم دراس���ة تحليلية للتخطي���ط العمراني
والعناصر المعمارية لهذه العمائر.
الكلمات الداللية:
عنيزة ،قصر ،منزل ،قلعة ،أسوار ،نولده.
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المقدمة

مدين���ة عنيزة  :تمثل ممراً للقوافل التجاري���ة وقوافل الحجاج ،
 ،وتكون���ت م���ن أحي���اء الجن���اح والضب���ط والخري���زة والعقيلية
والمليح���ة ،وظلت ردحاً من الزمن (من عام 494هـ1100/م ،حتى عام
1097ه���ـ1686/م) منفصلة ع���ن بعضها بعضا ويش���كل كل منها كياناً
مستقال بذاته ويحيط بكل منها سور. 3
ويع���د الجن���اح الذي يقع في الش���مال اللبن���ة األولى ف���ي كيان هذه
المدين���ة ،وكان مق���راً إلم���ارة آل جناح منذ تاريخ نش���أتها عام 494هـ
(1101م) ،حت���ى تاريخ نش���أة إمارة عني���زة عام 1097ه���ـ (1686م) ،أما
المليح���ة فيقع في قلب المدينة القديمة ،ويق���ع الخريزة في الجهة
الغربية ويح���ده العقيلية من الجهة الجنوبية ،ومن الش���مال الجوز
وت���م إنش���اؤه بين ع���ام 630ه���ـ (1233م) تاريخ نش���أة المليحة وعام
900هـ (1494م) تاريخ نش���أة العقيلية على مسافة غير بعيدة من بئر
عنيزة ،أما الضبط فيقع في ش���مال ش���رق الجناح وأنشئ عام 1082هـ
(1671م) ،ويفصله عن عنيزة مس���احات من األراضي الزراعية ،حيث
كان خ���ارج س���وريها األول والثان���ي منذ عام 1082ه���ـ (1671م) حتى
ضم���ه الس���ور الثالث في نهاية الق���رن (13هـ19/م) بعد أن توس���عت
المدينة وامتدت أحياؤها خارج السور الثاني.
وف���ي ع���ام 1097ه���ـ (1686م) عندما غزا أمي���ر مكَّة العقيلي���ة ونهبها
وهدم س���ورها ،اجتمع أهل العقيلية والخريزة ومليحة؛ وكونوا إمارة
خاصة بهم ثم بنوا سوراً واحداً يضم األحياء التي أطلقوا عليها جميعاً
اس���م عنيزة ،وف���ي عام 1110ه���ـ (1699م) ت���م اندماج األحي���اء جميعاً
لتكون نواة للمدينة.4
1

وقد مر النمو العمراني للمدينة بثالث مراحل رئيسية على النحو التالي:

2

(ش���كل )1

المرحل���ة األول���ى :قبل عام 494ه���ـ (1100م) وهي التي يتردد ذكر اس���م عنيزة فيها
قبل ابتداء عمارة القسم الشمالي منها وهو الجناح الذي يعد أقدم أحيائها عمارة.

(ش���كل )7:3

المرحل���ة الثانية :نمو المدينة في الفترة ما بي���ن 1322-494هـ (1904-1100م) التي
ظهرت فيها األحياء الرئيسية التي ُشكلت في النهاية مع الحي األول الجناح وتمتد
حتى آخر سور يطوقها.

(شكل )2

 —1يرجع سبب التسمية إلى تل يكتسب
اللون األسود شرق عنيزة يطلق عليه كلمة
العنز واسم ُعنيزة تصغير لهذه الكلمة.
ُ
 —2هنالك شواهد تاريخية وبقايا أثرية
للحجاج والقوافل
تثبت وجود استراحات
ٍ
التجارية منها موقع رامة وموقع بئر أم
القبور وموقع زبيدة ،أما موقع رامة فيبعد
عن مدينة عنيزة ( 60كم) جنوباً ،وكان أحد
محطات طريق الحج من العراق إلى مكَّة
المكرمة .ويعتقد أن بئر أم القبور التي
َّ
تقع وسط مدينة عنيزة قد حفرت لسقي
الحجاج عام 146هـ (763م) ،أما موقع زبيدة
فيقع في الشمال على بعد ( 15كم) على
ضفاف وادي الرمة.
 —3عن مدينة عنيزة انظر:
1978( Bindaqjī, Husayn Hamzah
)Atlas of Saudi Arabia, Oxford .
Gamundí, .61 ,University Press
Oscar R. López, Luis A. Buatois
(Late Paleozoic Glacial Events .)2010
and Postglacial Transgressions in
Gondwana, Geological Society of
Altorki, Soraya, .61.Americap, p
Arabian .)2013( Donald P. Cole
Oasis City: The Transformation
of 'Unayzah, University of Texas
.Press
الجخيدب ،مساعد عبد الرحمن ناصر
( .)1991المساجد وخصائصها المكانية فى
مدينة عنيزة ،قسم الجغرافيا  -كلية االداب
جامعة الملك سعود .الصويان ،سعد .عنيزة
وأهلها في كتب الرحالة األجانب.
http://www.saadsowayan.com/
index.html
 —4البسام ،عبد الرحمن بن صالح
(1419هـ1999/م) .نبذة تاريخية عن مدينة
عنيزة ،منقول من كتاب خزانة التواريخ
النجدية ،جمع وترتيب عبد الله بن عبد
الرحمن البسام ،5 ،ط ،1دار العاصمة ،ص
ص.70-69
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 —5سادلير ،ج .فورستر (1403هـ1983/م) .رحلة عبر
الجزيرة العربية ،ترجمة أنس الرفاعي  -دمشق ،ط ،1ص
ص .106-105-5بيرين ،جاكلين (د.ت .).اكتشاف جزيرة
العرب خمسة قرون من المغامرة والعلم ،دار الكاتب العربي
 بيروت ،ص .243وانظر :الجاسر ،حمد (1417هـ1997/م).رحالة غربيون في بالدنا ،عرض موجز لرحالت بعض
الغربيين في قلب الجزيرة وشمالها ،دار اليمامة للبحث
والترجمة والنشر  -الرياض ،ط ،1ص.29
Northern Najd, A .)1938( Gurmani, Carlo —6
Journey from Jerusalem to Anaiza in Qasim,
Translated from the Italian by: Capel-Cure,
.93-92-42.London, pp
وترجمة من اإليطالية إلى اإلنجليزية :كيبل كيور ()1938
شمال نجد :رحلة من القدس إلى عنيزة في القصيم،
وترجمه إلى العربية وعلق عليه أحمد إيبش نشر ()2010
نجد الشمالي :رحلة من القدس إلى عنيزة في القصيم ،دار
الكتب الوطنية  -هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث.
 —7بدول ،روبن (1409هـ1989/م) .الرحالة الغربيون في
الجزيرة العربية ،ترجمة عبد الله آدم نصيف ،الرياض ،ص
ص.86-85-83-79:77
 —8هوبر ،شارل ( .)1891يوميات رحلة في شبه الجزيرة
العربية ،ترجمة أليسار سعادة ،2003 ،دار كتب – بيروت.
 —9طبعت رحلته تلك في كتاب بعنوان :رحلة في وسط
الجزيرة العربية وكردستان وأرمينيا.1892 ،
Reise nach Innerarabien, Kurdistan und
.1885 Vieweg, Braunschweig .1892 Armenien
Neudruck: Olms, Hildesheim, Zürich, New York
.2004
البادي ،عوض ( .)1997األوضاع السياسية في وسط الجزيرة
العربية عند نهاية القرن التاسع عشر (حائل ,القصيم,
الرياض) ،نص رحلة البارون إدوارد نولده مبعوث روسيا الى
نجد عام (1310هــ1893/م)" ،دار بالد العرب ،ط ،1الرياض،
ص ص.12-10-9-8
 —10السلمان ،محمد عبد الله (1411هـ .)1991/مدينة
عنيزة بين األمس واليوم ،ط ،2ص ص-214-155-148
 .361-228البادي ،عوض (1418هـ1997/م) .الرحالة

المرحل���ة الثالث���ة :نم���و المدينة ف���ي الفترة ما بي���ن 1410-1322ه���ـ (1990-1904م)
وهي التي تضم خروج المدينة من أس���وارها منذ الخمس���ينيات من القرن الثالث
عش���ر الهج���ري وهي الفترة التي صاحب���ت توحيد المملكة العربية الس���عودية وما
نت���ج م���ن ذلك من اس���تقرار ،األمر الذي ينف���ي الحاجة إلى األس���وار .لقيت عنيزة
اهتمام���اً منقطع النظير م���ن الرحالة األوروبيي���ن ،فقد زارها العدي���د منهم ابتداء
من بداية القرن التاس���ع عش���ر وحتى بداية القرن العشرين ،حيث أشار عدد منهم
5
إلى التراث العمراني بعنيزة أمثال :جورج فوس���تر س���ادلير ()George F. Sadiler
6
(1234ه���ـ1819/م) ،وكارل���و كالودي���و جوارمان���ي ()Carlo Claudio Guarmani
(1280هـ1864/م) ،وشارل داوتي (1294( 7)Charles Doughtyهـ1878/م) ،وشارل
هوب���ر(1297( 8)Charles Hooperه���ـ1880/م) ،وإدوارد نول���ده1893( 9م) ،وهاري
س���انت ج���ون بريدج���ر فيلب���ي (( )Harry St. John Bridger Phillbyعب���د الله
فلبي)1336( 10هـ1918/م) وأمين الريحاني (1341هـ1922/م).11

األوربيون في شمال الجزيرة العربية منطقة الجوف ووادي
السرحان ،دار بالد العرب ،الرياض ،ص .410فيلبي ،سانت
جون (1418هـ1997/م) .بعثة إلى نجد ،ترجمة :عبد الله
العثيمين ،مكتبة العبيكان  -الرياض ،ط ،1ص ص-36-35
 .98-97-90السلمان ،محمد عبد الله (1408هـ.)1988/
األحوال السياسية في القصيم في عهد الدولة السعودية
الثانية ،عنيزة ،ط ،1ص ص .316-208صفوة ،نجدة فتحي
( .)1999الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية ،دار الساقي
 بيروت ،ط ،4 ،1ص ص.90-89 —11الزركلي ( .)1986األعالم ،دار العلم للماليين  -بيروت،
 ،2ص .19-18الريحاني ،أمين ( .)1982وصيتي ،المؤسسة
العربية للدراسات والنشر  -بيروت ،ط ،1ص .25وانظر:
الزركلي ،خير الدين (أبريل  .)1985شبه الجزيرة العربية
في عهد الملك عبد العزيز ،دار العلم للماليين  -بيروت،
ط ،1 ،3ص .283الريحاني ،أمين ( .)1987ملوك العرب،
دار الجيل ،بيروت ،ط ،8ص .8السلمان ،محمد عبد الله.
األحوال السياسية في القصيم ،ص ص-336-335-316
 .340العثيمين ،عبد الله بن صالح (1416هـ1996/م) .تاريخ
المملكة العربية السعودية ،ط ،1مكتبة العبيكان – الرياض،
 ،2ص.291
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التراث العمراني بعنيزة كما ذكره الرحالة األوروبيون
.1
13
12
تحدث س���ادلير عن مدينة عنيزة  ،وتعرضها للدمار الكامل نتيجة ضرب إبراهيم
باشا األسوار بالمدافع ،حيث أصاب الحصن المصير الذي أصاب الحصون األخرى،
وتم نس���فه بالمدفعي���ة فاندلعت النيران في مس���تودع للذخيرة ف���وق أحد األبراج
مما أفس���ح له الدخول بس���هولة ،وأن الحامية السعودية في حصن المدينة (قلعتها
الطينية) قاومت لمدة خمس���ة أيام ثم رحلت بأسلحتها ومتاعها بعد االستسالم،14
وذكر جوارماني أن عنيزة تتميز بضخامة أسوارها.15
ووص���ف داوتي 16الحارات والش���وارع والمزارع واألس���واق التجارية ،وتفصل بينها
مس���احات من المزارع وتتخللها األزقة الضيقة التي تغطي معظمها أشجار النخيل
وعادة ما يفصل الشارع بين جزئي البيت اللذين يصل بينهما جسر يسمونه (قبة)،
كما ذكر األس���واق التجارية ،وأن الدكاكين لها عتبات يعرض عليها البائع س���لعته
في محادر وأوعية من الخوص ،ووصف الحركة التجارية والصناعات التقليدية وأن
الحرفيين من الصناع يصنعون األسلحة واألواني المنزلية ،وذكر النحاسين والصاغة
والنجارين ومن يعملون بقطع األحجار وحفر اآلبار ومن ينحتون الرخام ،إضافة إلى
البنائي���ن وعمال الجص ،وكذلك الخياطي���ن والمطرزين والخرازين ،والصاغة الذين
اكتس���بوا شهرة إلتقانهم فن النقش والزخرفة على الذهب والفضة .كما ذكر هوبر
القصر الذي بات أطالال.
17
أما نولده فيتضح اهتمامه بالتراث العمراني وبالتحصينات الحربية بدليل وصفه
المفصل لسور عنيزة الداخلي والخارجي ،فقد ذكر أنه يحيط بعنيزة سوران .18وهو
هنا يتحدث عن السور الذي بني قبل عام 1182هـ (1678م) والسور الذي بني بعد
عام 1285هـ (1869م) واتس���عت دائرته نظرا لتوس���ع المدينة ،وأش���اد نولدة بالقوة
العس���كرية لعنيزة ،أما المس���جدان الرئيس���يان في عنيزة ،فرغم أنه ل���م يعنهما إال
أن الجام���ع الكبير بالتأكي���د كان أحدهما ،وربما يكون اآلخر مس���جد أم حمار 19أو
غيره ،وقد قام بزيارة بعض األجزاء المهمة في المدينة بما في ذلك السوق المكتظ
بالبضائع.20
إن ارتفاعه���ا يبلغ  80قدماً ( 24متراً)
ووص���ف فيلب���ي 21مئذنة الجامع الكبير ،فقال َّ
وإنَّه���ا م���ن الطي���ن ،وباإلضافة إلى م���ا ذكره س���ابقاً عن الجام���ع الكبي���ر فإنَّه رصد
أن ممرات المدينة
بع���ض المالمح العمرانية للمدينة منها الحصن القدي���م ،وذكر َّ
وشوارعها في األحياء القديمة متعرجة وأغلبها ضيقة.22
أما أمين الريحان 23فقد وصف األسواق الصغيرة (الطرقات) بأنها كالسراديب لكثرة
الجس���ور المنزلية فوقها ،وأعطى وصفاً لقاعة االستقبال ،حيث إنَّها طويلة فسيحة
ٍ
عال سقفها وسقفت بخشب األثل القائم على أعمدة من الحجر مطلية بالجص ولها
نوافذ مزدوج���ة النافذة فوق األخرى ،العالية لدخ���ان الموقد يخرج منها والواطئة
لتجديد الهواء النقي ،وعلى جدرانها رسوم هندسية بالجص فوق أرضية من الطين،
ومن أس���اليب العمران في نجد أن تقام جس���ور بين ش���قي البيت إذا فصلها شارع
(س���وق) وتس���مى المنطقة من الش���ارع الذي يعلوه جس���ر (قبة) ،وأنها كالسراديب
لكثرة الجس���ور والقباب في الش���ارع الواحد ما يجعله مظلماً كالسرداب ،وهو وإن
كان يحجب نور الشمس إال أنه يقي من الرياح واألمطار.24
1 .2
االستحكامات الحربية
 —1 .2 .1األسوار
م���ر تس���وير المدينة بع���دة مراحل 25على م���ر تاريخها الطوي���ل (ش���كل  ،)7:2ويتحكم في
تعاق���ب تلك المراحل عامالن متالزمان هما التوس���ع العمران���ي والزراعي ،والحاجة
3
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العسكرية والضرورة األمنية ألهلها .أما األسوار األولية فقد كان لكل حي من أحياء
عنيزة القديمة سور خاص ،وأصبحت هذه القرى كلها بلدة واحدة تسمى عنيزة.26
وربما كانت أحياء عنيزة قبل توحيدها متفرقة فلزم إدارة س���ور حول كل منها ،ثم
زاد العمران فزالت األس���وار وتجاور البنيان ،وه���ذا التطور في حد ذاته ربما يكون
قد مهد لظهور السور األول لما عرف بمدينة عنيزة (شكل .)7-6

 —12بيرين ،جاكلين .ص .243وانظر :الجاسر ،حمد،
ص.29
 —١٣جاءت هذه الزيارة مباشرة بعد تدمير إبراهيم
باشا لتحصينات عنيزة عندما استولى عليها مع بقية
بلدان نجد في حملته على الدولة السعودية األولى
(1233-1231هـ1818-1816/م) .سادلير ،ج .فورستر .ص
ص.106-105-5

— السور األول:
إذا كان الرأي الس���ائد هو أن مدينة عنيزة ظهرت أول ما ظهرت بهذا االسم عندما
توح���دت أحياؤه���ا ،متميزة بذلك عن الجناح القريب نس���بياً وع���ن الضبط البعيد
أن سوراً كان يلف كل حي من هذه األحياء منفرداً،
نسبياً عنها ،فهذا ربما يقتضي َّ
ثم جاءت فكرة توحيدها بسور واحد (شكل .)3
وإذا كان ظه���ور أول س���ور يل���ف مدينة عني���زة بعد ظهور اس���مها كعل���م عمراني،
فلنتتب���ع القرائ���ن والنصوص التاريخية التي أش���ارت إليها بهذا االس���م لنربط ذلك
بإنشاء أول سور لها ،حيث ورد ذكرها في القرن 7هـ (13م) ،27وأن إنشاءها كان في
ع���ام 630هـ (1233م) ،وق���د ذُكر أنها كانت قبل ذلك أحي���اء متفرقة تابعة للجناح،
كما أنه في عام 1097هـ (1686م) غزاها الش���ريف أحم���د بن زيد لعمرانها المزدهر
ووزنه���ا السياس���ي واالقتصادي ،ما ح���دا بأهل عنيزة إلى أن يقدم���وا على خطوتين
تحفظان كرامتها وتصونان حرماتها وهما انتخاب زعيم وبناء س���ور لحمايتها .وكان
أح���د أبواب الس���ور باب صرار ف���ي الجهة الش���مالية وهو باب ذو مقص���ورة طولها
(20م) ،ويقع قبالة كل باب في السور الثاني باب على السور األول ،كما كان يوجد
بابان آخران في الجنوب والغرب.

 —14سادلير ،ج .فورستر .ص.144
.93-92-42.Gurmani, Carlo. pp —15
 —16بدول ،روبن .ص ص.86-85-83-79:77
Baron Nolde, Eduard. Reiseberichte Naher —17
.Osten
 —١٨البادي ،عوض .نص رحلة البارون إدوارد نولده،
ص.74
 —19تأسس هذا المسجد عام 1105هـ (1694م) ،ويقع في
شرق عنيزة القديمة داخل سورها األول ،وكان مقاماً بالطين،
حتى جددت عمارته سنة 1403هـ (1983م) مما تسبب في
تغيير معالمه األثرية ،وأما سبب تسمية المسجد بأم حمار
فلوقوعه في حي أم حمار الذي سمي بذلك لوجود بئر تسقي
منها امرأة بحمار لها.
 —20البادي ،عوض .نص رحلة البارون إدوارد نولده،
ص.84
 —21البادي ،عوض .الرحالة األوروبيون ،ص .410فيلبي،
سانت جون .ص ص .98-97-90-36-35السلمان ،محمد
عبد الله .األحوال السياسية في القصيم ،ص ص.316-208
صفوة ،نجدة فتحي ،4 .ص ص.90-89
 —22السلمان ،محمد عبد الله .مدينة عنيزة ،ص ص-148
.361-228-214-155

 —26ابن عيسى ،نبذة عن تاريخ عنيزة ،ص ص233-232
وما بعدها.
 —27العمري ،شهاب الدين أحمد بن يحيى ابن فضل
الله749-700 ،هـ1384-1301/م (1423هـ2002/م) .مسالك
األبصار في ممالك األمصار ،المجمع الثقافي  -أبو ظبي ،ط،1
 ،4ص.350

 —23الريحاني ،أمين .وصيتي ،ص .25الزركلي ،خير
الدين .شبه الجزيرة العربية ،1 ،ص .283الزركلي .األعالم،
 ،2ص .19-18الريحاني ،أمين .ملوك العرب ،ص .8السلمان،
محمد عبد الله .األحوال السياسية في القصيم ،ص ص-316
 .340-336-335العثيمين ،عبد الله بن صالح ،2 .ص.291

 —28البسام ،عبد الله بن عبد العزيز محمد ت:
1346هـ1928/م (1335هـ1917/م) ،تحفة المشتاق في أخبار
نجد والحجاز والعراق ،نشر وتحقيق إبراهيم الخالدي
( .)2000شركة المختلف للنشر والتوزيع -الكويت ،ص.170

 —24الريحاني ،أمين .ملوك العرب ،2 ،ص ص.611-608

 —29سادلير ،ج .فورستر .ص ص.106-105-5

 —25الخويطر ،خالد بن سليمان بن علي (.)2010
مشاهدات الرحالة األجانب في مدينة عنيزة خالل قرنين،
مجلة الواحةhttp://www.unaizah.net/ .16/60 ،
35671=showthread.php?t

 —30طريقة البناء (بالعروق) هي إحدى طريقتين للبناء
بالطين ،وهي أقوى وأمتن من البناء باللبن وتقوم على
أساس بناء ارتفاع قصير من السور بصورة أفقية من الطين
المخلوط بالتبن ثم تترك لتجف ثم يتم البناء فوقها.

— السور الثاني:
ت���م تش���ييده قبل ع���ام 1182ه���ـ (1768م) وهو الع���ام الذي حدث في���ه ضم عنيزة
لحظي���رة الدولة الس���عودية األولى ،وقد دخل الجيش الس���عودي المدينة من باب
ش���ارخ أح���د أبواب الس���ور الثاني وحدث���ت المعركة بع���د ذلك عن���ده ،28وجاء في
أن حصنها العظيم بني خالل س���بعين
رسالة س���ادلير 29حول تحصين مدينة عنيزة َّ
س���نة (1163هـ1750/م) ،م���ا يكون قرينة جيدة لمحاولة تحديد زمن الس���ور الثاني،
أن الرس���الة أرسلت بعد س���قوط عنيزة عام 1233هـ (1818م) بيد قوات
على اعتبار َّ
إبراهيم باش���ا ،وقد ضم جميع القرى عدا قريتي الجناح والضبط فما زالتا بعيدتان
أن زمن تشييد السور كان قبل عام 1182هـ (1768م).
(شكل  ،)4ومما سبق نصل إلى َّ
30
والسور مبني من الطين بطريقة العروق وباللبن والحجارة ومزود باألبراج الصغيرة
والكبي���رة ،ويبل���غ س���مكه م���ن (2.0-1.50م) ،وارتفاع���ه (3.60م4.50-م) .ومحيطه
( 3.5ك���م) ،ويضم مس���احة تقدر ب���ـ( 11كم ،)2وق���د كانت أكثر م���دن نجد محاطة
بجدارين الداخلي يحيط بالمنازل فقط أو بها والبس���اتين والخارجي مزدوج ،وبين
الجداري���ن المزدوجين فراغ يمأل بالطين ،ويتراوح ارتفاع الس���ور من ( )15-12قدم
(3.60م4.50-م) ،أما أبوابه فمن الش���رق باب الجو وباب ش���ارخ ،ومن الغرب باب
العقدة الجنوبية وباب صرار ومن المحتمل أن
العقدة الغربية ،ومن الجنوب باب َ
َ
يك���ون هذا الباب نقطة تماس بين الس���ورين ليكون أحد أبواب الس���ور الثاني كما
كان أحد أبواب السور األول.
— السور الثالث( :شكل  5لوحة )6:1

بن���اه األمير زامل بن عبد الله الس���ليم بي���ن عامي 1308-1285ه���ـ (1891-1868م)،
وكانت فترة حكمه أزهى فترات تاريخ عنيزة السياسي والعسكري ،كما تميز عهده
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المسجد له شكل مقوس بارز من الخارج (لوحة .)11

بالتطور العمراني ،وقد ذكر في س���رد حادثة الس���طوة 31في عام 1322هـ (1904م) أن
آل س���ليم هجموا على عنيزة بمس���اندة الملك عبد العزيز ،ودخلوا من فتحة ضيقة
غي���ر محصنة لي���س عليها باب ،وبعده���ا قاموا بتجديد الس���ور 32بالحجارة والطين
بطريق���ة الع���روق ،ويتكون من ثالث طبقات طبقتي���ن عموديتين بينهما فراغ يمأل
بالطين ،وارتفاعه من (6–5م) وس���مكه من ( )3–2يتس���ع أسفله ويضيق أعاله ،وتم
تدعيمه بأبراج للمراقبة تبلغ المسافة بين كل اثنين منها (50م) ،والبوابات مبنية
م���ن الحجر والطي���ن وعلى رأس كل منها مقصورة ،ويبلغ اتس���اع فتحة الباب (3.5
م) وارتفاعه (2.5م) ،واألبواب من الخش���ب ومدعمة بالمس���امير الحديدية وتشبه
األبواب التي كانت موجودة بالجامع الكبير (لوحة .)11
أن للس���ور أبواباً ثانوية قديمة مما يوحي أنَّها كانت على س���ور س���ابق لعام
ويالحظ َّ
ً
أن عمارة السور سبقت ذلك التاريخ ،وأن ما حدث
ا
أيض
يؤكد
مما
(1904م)
1322هـ
َّ
ما هو إال إعادة تنظيم مداخله وتحصينه أكثر من ذي قبل ،وأطلق على أحد أبواب
المدينة اسم باب ساير.33

ويق���ع في حي الخريزة ،وق���د ُبني عام 1210هـ (1795م) وت���م تجديده عام 1337هـ
(1919م) ،وق���د بق���ي عل���ى ط���رازه المعم���اري القديم بمئذنت���ه الش���امخة والمادة
األساس���ية في بنائ���ه الطين واللبن والحصى المهذب واألس���قف من أش���جار األثل
وجري���د النخل والخوص ،كما تدخل مادة الجص إلضافة عناصر جمالية للواجهات
الداخلي���ة ،والالفت للنظر وجود لوحة جصية كتب عليها« :جدد مس���جد الخريزة
عام 1337هـ» (1919م).
ويتكون المسجد من قبو (خلوة) على مستوى أقل من سطح األرض ودور أرضي ،أما
التكوين الداخلي فيتكون من مصباح مس���قوف محمول سقفه على أعمدة حجرية
اسطوانية تم لياستها بواسطة الجص (لوحة  ،)15ويتم الدخول إلى المصباح عن طريق
َّ
بابين في الجهتين الشمالية والجنوبية من الساحة الخارجية المكشوفة (السرحة).

 —1 .2 .2قلعة الصنقر (لوحة )7

 —1 .3 .3مسجد الجوز( :لوحة )19:16

 —1 .3 .2مسجد الخريزة (لوحة )15:12

أنشئت عام 1302هـ (1885م) ،وتقع شمال شرقي مدينة عنيزة ويطلق عليها األهالي
اسم مرقب عنيزة ،وهي مقامة بالحجارة المتوسطة ،ومن اآلثار الباقية برجان يأخذ
كل منهما ش���كال دائرياً بقطر (7.8م) وسمك الحائط (0.85م) وقد كانت توجد فيه
عدة فتحات صغيرة على ارتفاع (1.8م) وقطر الفتحة الواحدة منها (20سم).
1 .3
المساجد
 —1 .3 .1الجامع الكبير في عنيزة (لوحة )11:8
يقع في قلب المدينة وكان يس���مى بمس���جد الطلحة قبل ع���ام 800هـ (1398م) ،ثم
سمي بجامع الجراح ،وأسسه جراح بن زهري ،وتم تجديد وتوسعته في عام 1179هـ
(1766م).
كان المس���جد مبنياً من الطين واللبن ومسقوفاً بخش���ب األثل والجريد ،وله ثالثة
الرئيس���ية الضخمة
أبواب وخلوة ومصابيح وقس���م منه مس���قوف ،وكانت األبواب
َّ
الش���رقية (لوحة  )9وكل بوابة م���ن مصراعين طول كل منهما
الش���مالية
تقع في الجهة
َّ
َّ
(2.20م) وعرضه (1.70م).
وللمس���جد مئذن���ة بناها ع���ام 1307ه���ـ (1889م) ابن صويل���ح من أهل عني���زة (لوحة
الرئيس���ية من الطين ،إال أنَّها
 ،)10-8بالرك���ن الجنوب���ي من الجامع بالقرب من البوابة
َّ
بالتأكيد ليس���ت هي األولى ،حيث تعرضت بس���بب التقادم إلى ضعف في بنائها،
ما اس���توجب هدمها وتجديدها ،ويبلغ ارتفاعها (24.0م) ومحيط األساس (21.50م)
وقط���ر دائ���رة قاعدته���ا (5.75م) وتضيق م���ن أعالها بحيث يك���ون محيطها (5.0م)
ويبلغ س���مك الحائط عند األس���اس (1.50م) وعند أعلى نقطة (0.15م) ،وهي مكونة
من خمسة أدوار يتوصل إليها بسلم حلزوني ،وعدد درجاتها ( )76درجة ،أما األدوار
العلوية فيوصل األول المئذنة بس���طح المس���جد والدور الذي يلي���ه يوجد به وجار
إلشعال النار ،وفوهة المئذنة (الجوسق) مقسومة إلى نصفين أحدهما مغلق واآلخر
مفتوح يخرج منه المؤذن لرفع األذان وكذلك تس���تخدم للمراقبة ،والسطح يصرف
س���يله بواسطة ميزاب يشاهد في الجزء العلوي منها كما يشاهد نوافذ صغيرة لكل
دور.
ولرواق القبلة (المصباح) سقف مسطح مقام على ما يزيد على ( )300عمود حجري
مكس���وة تعلوها عقود مدببة من النوع الس���ائد في عمارة مس���اجد نجد ،ومحراب
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يقع إلى الشمال من مسجد الخريزة وينسب إلى حي الجوز ،وتم بناؤه عام 1237هـ
(1821م) ،وعل���ى الرغ���م من إزالة الحي القدي���م ،إال أنَّه أبقي على المس���جد المقام
بالطين واللبن والحصى وخشب األثل وجريد النخل والخوص كما استخدم الجص
لتغطية الواجهات الداخلية واألعمدة.
يتميز المس���جد بوجود السرحة (15×12م) وهي الس���احة الخارجية المحاطة بسور
وهي مكش���وفة وكذلك المصباح (9×20م) وهو الجزء المس���قوف والذي تؤدى فيه
الص�ل�اة ،كم���ا يحتوي على خل���وة (قبو) بنفس مس���احة المصباح يقوم س���قفه على
أعم���دة اس���طوانية عددها ( )13عمودا وبه���ا نوافذ (فرج) عدده���ا خمس ،ويالحظ
أن كال من الخلوة والمصباح ال تأخذ الش���كل المس���تطيل ،حيث إنَّها مش���طوفة من
الشمال والجنوب تضيق باتجاه القبلة وتتسع من الخلف.
 —1 .3 .4جامع الجناح
ألن الجناح هو أقدم مس���توطنة للس���كن
هو أقدم مس���جد ف���ي عنيزة وم���ا حولهاَّ ،
الحضري ف���ي محيط ما يعرف اآلن بمدينة عنيزة ،ويرجع إلى نهاية القرن الخامس
الهج���ري (11م) ،وعلى هذا فيصبح جامع الجناح س���ابقاً في التأس���يس على الجامع
الكبير.
الدراسة التحليلية

 —31الهجوم على العدو حيث يقترن عادة بالمفاجأة
واألخذ على حين غرة.
 —32البسام ،عبد الله بن محمد .تحفة المشتاق ،ص.170
 —33الدغيثر ،دغيثر .المختار من القصص والتاريخ
واآلثار.

.2
2 .1
التخطيط العمراني والعناصر المعمار َّية
ظل���ت عني���زة حتى بداية النصف الثان���ي من القرن العش���رين محتفظة بتخطيطها
العمران���ي وبيئته���ا االجتماعية وعاداته���ا وتقاليدها ،وقد كان س���ادلير هو أول من
تح���دث عن الت���راث العمراني بمدينة عنيزة ،حيث ذك���ر تحصيناتها واألبراج التي
كانت تضم مس���تودعات للذخي���رة ،وأن الحصن المنيع كان مقاماً بالطين ،وأش���ار
جوارمان���ي إل���ى ضخام���ة أس���وارها ،ووص���ف داوتي وفيلب���ي والريحان���ي التخطيط
العمران���ي للمدينة ف���ي األحي���اء القديمة ،حيث تحدث���وا عن الحارات والش���وارع
وأن الممرات والش���وارع متعرج���ة وأغلبها ضيقة،
والم���زارع واألس���واق التجاريةَّ ،
وتفصل بين الحارات مس���احات م���ن المزارع وتتخللها األزق���ة الضيقة التي تغطي
معظمها أش���جار النخيل ،وعادة ما يفصل الش���ارع بين جزئ���ي البيت اللذين يصل
473

3

بينهما جس���ر (قبة) ،واألس���واق الصغيرة (الطرقات) تشبه السراديب لكثرة الجسور
المنزلية فوقها ،ما يحجب نور الشمس ويقي من الرياح واألمطار.
وأعطى الريحاني وصفاً لقاعة االستقبال ،حيث إنَّها طويلة فسيحة ،وسقفها مرتفع
م���ن خش���ب األثل ويقوم على أعمدة م���ن الحجر مطلية بالجص ،أم���ا النوافذ فهي
مزدوجة من مس���تويين ،وعلى الجدران رسوم هندسية نقشت بالجص فوق أرضية
م���ن الطين ،وذك���ر هوبر القصر الذي بات أطالال ،وذكر فيلبي مئذنة الجامع الكبير
وأن ارتفاعها يبلغ (24م).
أن باألسوار أبراجاً،
أما إدوارد نولده فقد تحدث عن السورين الثاني والثالث ،وذكر َّ
ويتكون الس���ور من جدارين بينهما فاصل مملوء بالتراب 34ما يجعل السور مقاوماً
للقصف ،وتحدث عن المسجدين الرئيسيين في عنيزة ،ورغم أنه لم يذكر اسمهما
إال أنَّه من المؤكد أن يكون الجامع الكبير أحدهما.
إذن ف���إن س���ادلير وفيلبي والريحاني ونول���ده وجوارماني تحدثوا عن أس���وار عنيزة
والتحصين���ات المنيع���ة واألب���راج المقام���ة بالطي���ن ،كما تح���دث داوت���ي وفيلبي
والريحان���ي ع���ن التخطيط العمران���ي للمدينة ذات الممرات والش���وارع المتعرجة
وأغلبها ضيقة ،واألس���واق الصغيرة (الطرقات) التي تشبه السراديب لكثرة الجسور
المنزلية فوقها ،وأعطى الريحاني وصفاً لقاعة االس���تقبال ،أما العمائر الدينية فقد
تحدث فيلبي عن مئذنة الجامع الكبير وذكر نولده المسجدين الرئيسيين.
 —2 .1 .1التصميم المعماري لالستحكامات الحربية.
أقيمت األس���وار (لوحة  )6:1بالطين والحجارة بطريقة العروق باللبن ،وقد تكون السور
الثالث من ثالث طبقات .طبقتان عموديتان بينهما فراغ مملوء بالطين يتس���ع في
األس���فل ويضيق في األعلى ،ويبلغ سمك السور الداخلي من (2.0-1.50م) ،وارتفاعه
(3.60م4.50-م) .أم���ا الخارج���ي فيبلغ س���مكه م���ن (3.0-2.0م) وارتفاعه من (-5.0
6.0م) .وت���م تدعيم���ه بأبراج للمراقبة تبلغ المس���افة بين كل اثني���ن منها (50.0م)،
والبواب���ات مبني���ة من الحج���ر والطين وعل���ى رأس كل باب مقص���ورة ،ولكل بوابة
باب ضخم من الخش���ب المدعم بالمس���امير الحديدية (المكوبجة) عرضه ( 3.5م)
وارتفاعه (2.5م).
يقل س���مك الس���ور في أعلى بميل الجدران إلى الداخل وذل���ك لتدعيمه ،كما اتبع
هذا األس���لوب في الم���آذن لتركيز دفع الجدران نحو الداخ���ل ،وقد روعي ذلك في
بناء األسوار.35
وخطط���ت مداخ���ل المدينة تخطيط���اً حربياً دقيقاً يمكن من خالل���ه التحكم الجيد
ف���ي الدخ���ول والخ���روج من المدينة والس���يطرة عل���ى كل جزء منها ،وكان يش���رف
عليهـا الجند والحرس ،وأبواب هذا الس���ور مزودة بس�ل�الم يصعد منها إلى مجلس
(مقص���ورة) يعل���و كل باب يمكن م���ن خالله مش���اهدة المنطقة ومراقبته���ا باعتبار
ارتفاعه وإشرافه على المساحات خارج المدينة ،وبذلك يكون قلب المدينة محاطاً
بسور داخلي مركزي يعد الخط النهائي لحماية مركز السلطة.
وقد كان للمداخل أبواب صفح���ت مصاريعها بالحديد لمقاومة ضربات العدو إذا
ما اس���تطاع الوصول إليها ،وكان بين الس���ورين الخارجي والداخلي مس���احة خالية
تصلح للدفاع عن الس���ور األخير ،وهذه المس���احة تس���مى الفصيل ويمكن اصطياد
العدو فيها إذا ما استطاع اجتياز السور الخارجي.
وتتضح فكرة اإلعاقة التامة للجيوش المهاجمة وحتى ال تصل بس���هولة إلى المدينة
نتيجة إمكانية تس���لق األسوار العالية ،وكان تحقيق ذلك ببناء السور الذي بني أوال
باللب���ن ثم رغبة في زيادة متانته لمقاومة ضرب���ات المهاجمين بنى بالحجر ،فكان
هذا التطوير محققاً إلمكانات أكبر ،ويزيد من إمكانية الدفاع اختيار موقع األبراج
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 —36عثمان ،محمد عبد الستار (1405هـ1985/م) .العمارة
الحربية بين النظرية والتطبيق ،مجلة كلية الملك خالد
العسكرية ،7 ،ص ص.138-13
 —37تم تنفيذ دعامات أو أبراج بارزة باألسوار الفرعونية.
شكري ،محمد أنور .العمارة في مصر القديمة ،ص.67
 —38البغدادي ،موفق الدين أحمد أبو محمد عبد اللطيف
629-557هـ1232–1162/م .اإلفادة واالعتبار في األمور
المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر ،1،ص.66
 —39اتضحت عيوب البرج المربع في حروب الحصار
المتعاقبة ،حيث لم يكن مبناه يسمح إال لحامية محدودة
العدد ،كما أنه من المساوئ الفنية التي تالزم كال من البرج
المربع وبرج السور المربع أنهما معرضان من زواياهما
للتدمير فضال عن أن شكلهما ال يسمح بوقايتهما التامة
بواسطة النيران .زكي ،عبد الرحمن ( .)1969القالع في
الحروب الصليبية ،المجلة التاريخية ،15 ،ص ص.58-57
 —40محيط قطعة من األرض على شكل دائرة أقل من
محيط المربع المساوي لها في المساحة بمقدار (11.25م).
 —41مرابط ،محمود فؤاد ( .)1953الفنون الجميلة عند
القدماء ،القاهرة ،ص .156زكي ،عبد الرحمن .الجيش في
مصر القديمة ،ص.65

 —34هو في الحقيقة (3.0-2.0م) وارتفاعه من (6.0-5.0م).
 —35هى ظاهرة نجدها في جميع أبنية قدماء المصريين،
ولعلها ترجع إلى الحرص على تقوية الحصن بجعل قاعدته
سميكة ما أمكن ،إذ هي المعرضة قبل كل جزء فيه للهجوم،
وقد ظهر ذلك من بداية األسرات ،كما أن بصور مقابر
بني حسن قالع بجدران سميكة مائلة في جزئها األسفل
مستقيمة في جزئها األعلى ،وقد كان البيزنطيون يشيدون
القالع ذات األسوار المائلة أيضا ،وكانت األسوار الخارجية
سميكة تساعد على متانة اإلنشاء وعدم تمكين العدو
من ثقبها بسهولة ،ومن ناحية ثالثة توفر ممشى للجنود
في أعالها ،كما أن االرتفاع بهذا المستوى المذكور يحقق
رؤية أفضل ألبعد مدى ممكن .انظر :زكي ،عبد الرحمن.
( .)1958العمارة العسكرية في العصور الوسطى بين
العرب والصليبيين ،المجلة التاريخية ،7 ،ص ص.123-111
( .)1968الجيش في مصر القديمة ،القاهرة ،ص .74شكري،
محمد أنور ( .)1986العمارة في مصر القديمة ،القاهرة ،ص
ص.86-85

 —42زكي ،عبد الرحمن .العمارة العسكرية .ص ص-130
.132
 —43الحداد ،محمد حمزة ( .)2006المجمل في اآلثار
والحضارة اإلسالمية ،مكتبة زهراء الشرق  -القاهرة ،ص.498
 —44هذا التخطيط نابع من تخطيط المساجد المعروف
بالتخطيط ذي األروقة دون الصحن األوسط الذي عرف في
جامع عمرو بن العاص (21هـ641/م) ،وهناك أمثلة ترجع
إلى أواخر القرنين (2-1هـ8-7/م) حتى القرن (5هـ11/م).
انظر :رابينو ( .)1936جامع دير القديسة كاترين بطور
سيناء ،ترجمة محمد وهبي ،المقتطف – مجلد  ،89ج،4
ص ص .408-405فكري ،أحمد ( .)1965مساجد القاهرة
ومدارسها ،1 ،ص .145كريسويل ( .)1984اآلثار اإلسالمية
األولى ،ترجمة عبد الهادي عبلة ،ط 1دمشق ،شكل-112
 .115الحداد ،محمد حمزة .)2004( .بحوث ودراسات في
العمارة اإلسالمية ،الكتاب األول ،القاهرة ،ص ص.176-174
المجمل ،ص ص ،186-184ش.116
Guide to Exploration of the .)1994( .Silitotti, A
.129-126.Sinai, Italy, pp

أصال لتحقق رؤية أفضل ،ثم رؤي أيضاً أن يكون لهذا السور موقع مهم في الهجوم
على العدو وال يقتصر على موقف الدفاع الس���لبي ،وحتى يحقق السور هذا الغرض
صم���م عل���ى أن يكون أعاله على هيئة ممر أو ممش���ى يمكن الجن���د المدافعين من
تأدية عملهم بمس���توى ٍ
عال ويحقق للجند المش���اة أو الركب���ان رؤية أفضل ومرمى
أبعد وأوسع.36
وقد حصنت األس���وار باألبراج المربعة والدعامات ،لتتيح للمدافعين تحت األسوار
مس���احة أوس���ع يس���تطيعون مراقبة كل من يقترب منه وتصويب سهامهم نحو من
يحاول نقبه من األعداء.37
م���ن اآلث���ار الباقية لقلعة الصنقر (لوحة  )7برجان يأخذ كل منهما ش���كال دائرياً (لوحة )7
بقطر (7.8م) وس���مك الحائ���ط (0.85م) وقد كانت توجد في���ه عدة فتحات صغيرة
على ارتفاع (1.8م) وقطر الفتحة الواحدة منها (0.20م) ،وقد كان التخطيط الدائري
لمراعاة متانة التحصينات وهو يمثل مرحلة متقدمة في التخطيط الحربي ألس���وار
الم���دن ،38حت���ى يفي بالغ���رض المطل���وب بإعطاء رؤي���ة متكاملة وواضح���ة للجند
أن هذا
عما ل���و كان التخطيط مس���تطيال أو مربعاً ،39كم���ا َّ
المدافعي���ن ع���ن القلع���ة َّ
40
التخطيط المستدير حقق غرضاً اقتصادياً من ناحية التوفير في تكاليف البناء .
تتأل���ف القلعة من برجي���ن دائريين للمراقبة ،وغالباً ما كان يحيط بهما س���ور يمثل
خ���ط الدف���اع األول ويمثل البرجان الملج���أ األخير للمدافعي���ن ( ،41)donjionوكان
الب���رج عل���ى أكثر تقدير مكون���اً في معظم األحي���ان من طابقين وش���رفة ()terrace
وزود بالمزاغل التي تتخذ شكال دائرياً ،ويضم عدداً من الحجرات ومخازن للسالح
والعتاد وغيرها ،ويمثل أعاله مكاناً للمراقبة ،وكان يسمى الخزنة ،أي الجزء األوسط
أو الرئيسي في القلعة ،وهو أمنع أجزائها وأقواها.42
وفيم���ا يتعل���ق ب���أن البرجين كان يحيط بهما س���ور فق���د كانت العمارة العس���كرية
تتضمن وجوب إقامة خط دفاع ثانٍ ضمن الس���احة الرئيس���ية للقلعة ،ووجوب بناء
برج محصن أو خزنة تكون هي خط الدفاع أو الملجأ األخير في حالة الهجوم.
 —2 .1 .2التصميم المعماري للمساجد
تمي���زت مس���اجد عنيزة (لوح���ة  )19:8بأن كال منه���ا يتكون من مصب���اح (بيت الصالة)
مس���قوف بس���قف محمول على بائكات من أعمدة وعقود مدببة (لوحة  ،)17-11ويمثل
المحراب حنية بارزة ،ويتقدم بيت الصالة صحن مكش���وف (س���رحة) محاط بسور
ويمثل الدور الس���فلي من المس���جد خلوة (قبو) تقع أسفل بيت الصالة ،أما المآذن
(لوح���ة  )12-10فتتخذ الش���كل الدائ���ري ويقل قطرها في األعلى وتتك���ون من عدة أدوار
يبلغ عددها خمس���ة في مئذنة الجامع الكبير ،ويتم الصعود إلى س���طح المس���جد
من الدور الثاني للمئذنة ،أما العناصر الزخرفية بالمس���اجد فقد انتشرت الزخارف
الجصية الهندسية المنفذة على طبقة المالط المغطية للجدران.
ومن ثم فإن تخطيط مساجد عنيزة ال يتبع تخطيط المساجد ذات األروقة والصحن
وال���ذي يمث���ل النظ���ام التخطيطي األول الذي صممت على أساس���ه المس���اجد في
العمارة اإلسالمية ،ويتكون من مساحة مربعة أو مستطيلة تنقسم إلى أروقة بواسطة
عدد من البائكات التي تتكون من صفوف من األعمدة أو الدعامات تعلوها عقود،
ويمث���ل هذا التخطيط النظام الثاني الذي صممت على أساس���ه المس���اجد وغيرها
من أنواع العمائر األخرى الدينية وغير الدينية منذ الفترة المبكرة جنباً إلى جنب
أن
مع الطرز التقليدي .43ولعل وجود هذا التخطيط 44منذ الفترة المبكرة يكش���ف َّ
التخطيط التقليدي لم يكن هو التخطيط الوحيد خالل القرون األولى وصار نموذجاً
للمس���اجد الجامع���ة منذ القرن (5هـ11/م) ،ويرجع الس���بب في عدم انتش���ار طراز
المساجد ذات األروقة والصحن إلى المناخ الحار ،مما حدا بالمعماريين إلى إغالق
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بي���ت الص�ل�اة (المصباح) بحيث يس���تخدم للصالة أوقات النهار وفي أيام الش���تاء
وتتم الصالة في الصحن (الس���رحة) في أوقات الليل ،كما يوجد بكل مس���جد خلوة
بالدور األرضي لتحقيق نفس الغرض.
أما أبواب المس���اجد فهي من الخش���ب ومدعمة بالمسامير الحديدية وقد نفذت
عليه���ا زخارف هندس���ية ملونة تتكون من مربعات وأنص���اف مربعات ودوائر تضم
زخارف هندسية ونباتية (لوحة  ،)19وغالباً ما تكون من دون زخارف (لوحة .)23-9

طولية وعرضية تلتقي عند المركز ،حيث يقع المس���جد الكبير ،أما الثاني فيتمثل
في الطرق الفرعية وتوزيع مواقع المباني السكنية بحسب مساحة المدينة ومراعاة
ما قد يس���تحدث من مبانٍ  .مع بنائها مالصقة لبعضها بعضا بهدف تقليل مساحة
األس���طح الخارجية للمبان���ي لتحقيق العزل الحراري المناس���ب ،ولتقليل مس���احة
الفراغات البينية المكش���وفة ،ويتضح ذلك في القس���م األوس���ط الذي يمثل المركز
االجتماعي المنظم (المسجد) الذي يستقطب جميع أركان بنية المجتمع.
وكان يتم توجيه المباني التوجيه المناس���ب بهدف تعريضها للهواء والحرص على
أن تكون الحدائق محيطة بالمدينة ،خاصة بالقس���م الش���مالي ،حيث تس���اعد على
تحس���ين البيئة المناخية وتس���اعد عل���ى تلطيف الهواء وخفض درج���ة حرارته في
مختلف أنحاء المدينة ،مع زراعة أشجار وبساتين تعمل علي خفض درجة الحرارة
نتيجة ترطيبها للبيئة العمرانية.

2 .2
عناصر التخطيط العمراني لمدينة عنيزة
كان أهم ش���روط إنش���اء المدينة القرب من مصدر المياه التي تس���اعد على مدها
بالمي���اه الالزم���ة لس���كانها ،لذلك نش���أت األحي���اء حول بئر عني���زة أو قريب���اً منها،
أن ممرات عنيزة وش���وارعها
ونس���تخلص مم���ا ذكره داوتي وفيلب���ي والريحاني عن َّ
وأن األس���واق الصغيرة (الطرقات) والش���وارع تشبه
كانت متعرجة وأغلبها ضيقةَّ ،
الس���راديب لكث���رة الجس���ور المنزلية فوقه���ا ،وذكر نولده لألس���واق والمس���جدين
الرئيسيين .ويمكن تحديد عناصر التخطيط العمراني لعنيزة فيما يلي:
 —2.2.1الجامع الكبير
وكان ه���و أول أس���س التخطي���ط ،حيث أقي���م في ب���ؤرة المدينة ليكون مؤسس���ة
أن عالقة اإلنس���ان بالبيئة
اجتماعية يس���تقطب جميع أركان بنية المجتمع .46كما َّ
إن المعنى الحقيقي والوظيفي للمسجد هو خلق
أهمية التصميم ،47حيث َّ
تشير إلى َّ
المكان للنش���اط اإلنس���اني والديني ،فقد كانت طريقة إيجاد ه���ذا المكان وكيفية
أهمية ،ثم امتد هذا التأثير على
تجهيزه ليفي باالحتياجات اإلنس���انية هي األكثر َّ
تخطيط المدينة ككل ،حيث تتوزع بعد ذلك عناصرها وخططها حول المسجد.48
لذلك سار التخطيط بأسلوب الوحدة في التصميم والعناصر المعمارية والتنوع في
العناصر ،ما أدى إلى توافق طرز المباني تبعاً للبناء في بيئة صحراوية ،بمعنى توحد
العناصر المعمارية بما ال يمنع تنوعها في الش���كل الخارجي أو التصميم الهندسي
من دون أي اختالف في مادة وأسلوب البناء ،واستند التصميم المعماري لعناصر
المدين���ة عل���ى الظروف البيئي���ة للمنطق���ة .49وكان للبيئة العمراني���ة أثر كبير على
التخطيط فقد تم احترام النواة المتمثلة في المسجد الكبير وجعلها بؤرة االهتمام
بإقامة مبانٍ أخرى حولها وتأكيد التوجيه الفراغي للش���وارع والميادين مع صرامة
توجي���ه الفراغات الداخلية تبعاً لذلك .وكان من ش���روط البناء دفع المضار وجلب
المنافع فيتم دفع المضار بإنش���اء األس���وار وكذلك جلب المنافع باختيار المواضع
طيبة الهواء ،ومراعاة شروط اختيار الموقع لمجابهة المناخ والظروف البيئية.50
45

 —2.2.2مباني المدينة
تتق���ارب المباني بحيث تمثل كتلة معماري���ة واحدة لمقاومة العوامل المناخية ،
ويرج���ع ذلك إلى ضيق المس���احة المقام عليه���ا المدينة ووقوعها داخل األس���وار،
ونظراً لتصميم الش���وارع الضيقة وضيق المس���احات الخالية ،لذلك لجأ المعماري
إل���ى إقامة األفنية الداخلية (الس���رحات) لتوفير الهواء واإلض���اءة الطبيعية وتوفير
الخصوصية االجتماعية لساكني المدينة ،وساعد سمك الحوائط على توفير الظالل
وتقليل التعرض ألشعة الشمس.52
كم���ا حرص المعماري���ون على تجميع المبان���ي في مجموع���ات ذات كثافة بنائية
عالي���ة ،حي���ث اتبعوا في إنش���اء المدينة عدداً من الش���روط البيئي���ة التي حكمت
التصمي���م وف���ق مبدأين ،األول أنَّها كانت ذات أس���وار محصنة وش���وارع رئيس���ية
51
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 —2.2.3الفناء الداخلي
وهو الحوش أو المنور (الس���رحة) وس���ط مس���طح المبنى إلضاءة وتهوية الوحدات
الداخلي���ة ،53وقد كان للعوامل المناخية أث���ر كبير على التخطيط وتصميم العناصر
األساسية ،54وكان الفناء يساعد على ترطيب الهواء بصعود الهواء الساخن إلى أعلى
ليحل محله الهواء البارد.
وتعتبر التأثيرات البصرية بين المس���جد الجامع وبيئته العمرانية أحد أهم محاور
العالقة بينهما ،ما يعطي إحساساً بالتباين بين الفراغات الضيقة المتعرجة المليئة
بالحركة والحياة وبين الفناء المتس���ع المنتظم البس���يط التش���كيل حول المسجد،
ويتمثل التش���كيل البصري من خ�ل�ال درجتي الهيمنة والس���يطرة البصرية عندما
يهيمن المسجد على المحيط الفراغي والعمراني للمدينة.55

The .)1980 Envoldesn, C. (Septamber —45
form and the formulation of Theories, The
International Federation of Interior Designers
.1.Forum, (IFI), Copenhagen, p
The Naeural History of .)1953( .Lewis M —46
.383.Urbanzation, Univ. of Chicago press, p
.)1980 Friedmann, A. (Septamber —47
Development of Field of Man / Enveronment
Relations, The International Federation of
Interior Designers Forum, (IFI), Copenhagen,
.4.p
 —48عثمان ،محمد عبد الستار ،المدينة اإلسالمية،
سلسلة عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب  -الكويت ،عدد  ،128ص.235
 —49الرفاعي ،خير الدين ( .)1991نحو عمارة أصيلة
ومعاصرة تستمد معطياتها من القيم اإلسالمية وتقنيات
العصر ،أبحاث منظمة العواصم والمدن اإلسالمية ،الحلقة
الدراسية الرابعة ،جدة ،ص ص.185-171
 —50عثمان ،محمد عبد الستار ( ،)1988المدينة
اإلسالمية ،ص.12
 —51الخولي ،محمد بدر الدين ( .)1977المؤثرات
المناخية والعمارة العربية ،دار المعارف  -القاهرة ،ص
ص.50-46
 —52إبراهيم ،عبد الباقي ( .)1982تأصيل القيم الحضارية
في بناء المدينة اإلسالمية المعاصرة ،مركز الدراسات
التخطيطية والمعمارية ،القاهرة ،ص.37

Significant .)1995( .Al. Hussayen, M —53
characteristics and design considerations of the
.91-13.planning research, Chicago, pp
 —54خير الدين ،عمرو ( .)1997المعالجات البيئية في
تخطيط المدن اإلسالمية وتصميم مبانيها ،مؤتمر انتربيلد -
القاهرة ،ص ص.877-855
 —55صادق ،محمد أحمد ( .)1999التشكيل الفراغي
وتأثيره على عالقة المسجد بالبيئة العمرانية ،ندوة عمارة
المساجد ،كلية العمارة والتخطيط  -جامعة الملك سعود -
الرياض ،ص ص.56-37
 —56سلمان ،عيسى ( .)1982تخطيط المدن ،حضارة
العراق ،9 ،بغداد ،ص ص.8-7

الخارجية
 —2.2.4الفتحات
َّ
إن عددها
تمي���زت المنزل بندرة الفتحات
الخارجية من ش���بابيك وأب���واب ،حيث َّ
َّ
أن الحوائط الخارجي���ة للمباني تبدو كما لو
مح���دود ومس���طحها صغير للغاية حتى َّ
كان���ت صم���اء ومصمتة .وتك���ون الفتحات ضيقة م���ن الداخل واس���عة من الخارج
لتوسيع زاوية الرؤية ومنع األشعة المباشرة من الدخول (لوحة  ،)25-24حيث تستخدم
للحراس���ة والمراقب���ة ،وكانت النوافذ الضيقة تمثل مداخ���ل للهواء يدفع إلى داخل
الغ���رف ليخرج م���ن الجانب اآلخر إلتمام حركة الهواء ،كما تس���تعمل لتحقيق قدر
كبي���ر من الخصوصي���ة وتمكنهم م���ن رؤية المنظ���ر الخارجي مما يعطي إحساس���اً
باالطمئنان.
 —2.2.5الشوارع
كانت الشوارع بين عناصر المدينة ضيقة وقد وصف داوتي الحارات التي تفصل
بينها مس���احات من الم���زارع وتتخللها األزقة الضيقة التي تغطي معظمها أش���جار
النخيل وعادة ما يفصل الشارع بين جزئي البيت اللذين يصل بينهما جسر يسمونه
(قبة) ،فقد كان عرض الشوارع واألزقة محدداً وتتخلل الكتل العمرانية ساحات،56
وساعد ضيق الشوارع على قلة تعرضها ألشعة الشمس المباشرة ،خاصة مع ارتفاع
المباني والتنوع في االتساع ،حيث كان لكل منها وظيفة خاصة.
وكان يتم توجيه الشوارع بحيث ال تتعرض واجهات المباني والطرق ألشعة الشمس
وحت���ى ال تك���ون عمودي���ة مع حركة الش���مس الظاهري���ة ،وهذا ما يجعل الش���وارع
تكتسب ظالال طوال النهار ،كما تميزت الشوارع بتعرجها وانتهائها بأماكن واسعة
قلي�ل�ا (مجازات) تقوم بدور الفناء وتعمل عل���ى تخزين الهواء المعتدل البرودة في
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الليل وتمنع تسربه مع أول هبوب للرياح.
أن ضيق الشوارع يمنع حدوث ذلك من خالل التعرجات واالنحناءات وإتاحة
كما َّ
57
مناطق مظللة أيضاً .واتبع المعمار وسائل لتغطية الشوارع واستخدم الساباطات
أن الممرات
أو البروزات لحماية الشوارع من حرارة الشمس والمطر ،58وأكد فيلبي َّ
والش���وارع متعرجة وأغلبها ضيقة ،وش���به الريحاني األسواق (الطرقات) والشوارع
بالس���راديب لكث���رة الجس���ور المنزلية فوقها ،مم���ا يحجب نور الش���مس ويقي من
الرياح واألمطار (لوحة .)23:20
 —2.2.6مواد البناء
استخدمت المواد التي تساعد على حفظ الحرارة ومنع تأثير أشعة الشمس والعزل
الحراري كالطين والطوب اللبن وخشب األثل وجريد النخل والخوص.
59
كما يدخل الجص لعمل طبقة من المالط الذي يوفر عزال حرارياً جيداً للفراغات ،
ويساعد على احتفاظ الفراغات الداخلية بهوائها البارد معظم ساعات النهار أثناء
ارتفاع درجة حرارة الهواء بالخارج ،واس���تخدام الطالء لحماية المباني ،60حيث إنَّه
مادة رخوة هشة قابلة المتصاص رطوبة الهواء ،وانتشر استخدامه في طالء الحوائط
إن اللون األبيض يعكس
في المناطق ذات درجات الحرارة والرطوبة العالية ،حيث َّ
أش���عة الشمس ويقلل من امتصاص األسطح للحرارة ،وعند تعرضه للحرارة في الجو
الجاف فإنَّه يفقد الرطوبة المخزونة مما يتس���بب في انخفاض درجة حرارة س���طح
الجص والهواء المالمس لها ،ويعمل الجص على عزل الجدران وحمايتها من المطر
وتقويتها ،أما األدوار العليا فنظراً لقلة س���مك جدرانها ودفء الهواء بها مساء فيتم
تنفيذ فتحات نوافذ ضيقة لتزويد هذه األدوار بالهواء البارد ليال.
الخاتمة ونتائج البحث
أن البحث يتناول الت���راث العمراني بعنيزة في ضوء كتابات الرحالة األلماني
رغ���م َّ
أن ما
إدوارد نولده الذي تحدث عن أس���وار عنيزة والمس���جدين الرئيسيين بها ،إال َّ
ذكره س���ادلير وجوارماني وداوتي وهوب���ر وفيلبي والريحاني جدير بالتدقيق ،حيث
أوردوا معلومات قيمة عن هذا التراث مما يكمل ما ذكره نولده.
ال يمك���ن تجاهل ما ذكره الرحالة عن أس���وار عنيزة والتحصين���ات واألبراج المقامة
بالطي���ن ،والش���وارع والممرات المتعرجة الضيقة ،واألس���واق الصغي���رة (الطرقات)
التي تش���به الس���راديب لكثرة الجس���ور المنزلية فوقها ،كما لم يك���ن نولده الوحيد
الذي ذكر المسجد الكبير ومئذنته فقد سبقه في ذلك فيلبي.
أقيم���ت األس���وار بالطين والحجارة بطريقة العروق باللبن ،ويقل س���مك الس���ور في
أعل���ى بميل الج���دران إل���ى الداخل وذل���ك لتدعيمه ،ويتك���ون الس���ور الثالث من
طبقتين عموديتين بينهما فراغ مملوء بالطين يتسع في األسفل ويضيق في األعلى،
وت���م تدعيمه بأبراج للمراقب���ة والبوابات مبنية من الحج���ر والطين وعلى رأس كل
باب مقصورة ،ولكل بوابة باب ضخم من الخش���ب المدعم بالمس���امير الحديدية،
وخطط���ت مداخل المدينة تخطيطاً حربياً دقيقاً ،وهي مزودة بس�ل�الم يصعد منها
إلى مجلس (مقصورة).
كان���ت قلعة الصنقر تتألف من برجين دائريين للمراقبة ،وغالباً ما كان يحيط بهما
س���ور يمثل خط الدفاع األول وكان البرج على أكثر تقدير مكوناً من طابقين وشرفة
وم���زوداً بالمزاغ���ل التي تتخذ ش���كال دائرياً ،ويض���م عدداً من الحج���رات ومخازن
للسالح والعتاد وغيرها ،ويمثل أعاله مكاناً للمراقبة.
بأن كال منها يتك���ون من مصباح (بيت الصالة) مس���قوف
تميزت مس���اجد عني���زة َّ
3
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 —57عبد الحليم ،آمال ( .)1999التهوية الطبيعية كمدخل
تصميمي في العمارة السالبة ،رسالة ماجستير كلية الهندسة
 جامعة عين شمس ،ص .66والساباط عبارة عن ممرمسقوف بين دارين أو جدارين ويمثل جسرا معلقا يعلو فراغ
الفناء أو الشارع بين منزلين متقابلين وتساعد الساباطات
في تظليل األفنية أو الشوارع.

بسقف محمول على بائكات من أعمدة وعقود مدببة ،ويتقدم بيت الصالة صحن
مكشوف (سرحة) محاط بسور ويمثل الدور السفلي من المسجد خلوة (قبو) أسفل
بيت الصالة.
تتخ���ذ المآذن الش���كل الدائري التخطيط ويقل قطرها ف���ي األعلى وتتكون من عدة
أدوار ويتم الصعود إلى س���طح المس���جد من الدور الثاني للمئذنة ،وكانت المآذن
إلعالن الصالة فضال عن كونها أبراجاً للمراقبة.
يمثل النظام التخطيطي لمس���اجد عنيزة التخطي���ط ذي األروقة دون الصحن ،وقد
ص���ار هذا التخطيط نموذجاً للمس���اجد الجامعة ،حيث ظه���ر منذ القرن (5هـ11/م)
بمسجد الجناح ومن ثم ساد تخطيط مساجد عنيزة فيما بعد ،وحرص المعماريون
إلى إغالق بيت الصالة (المصباح) بحيث يس���تخدم للصالة في أوقات النهار وفي
أي���ام الش���تاء وتتم الصالة في الصحن (الس���رحة) في أوقات اللي���ل ،كما يوجد بكل
مسجد خلوة بالدور األرضي لتحقيق نفس الغرض.
تمثلت مالمح التخطيط العمراني للمدينة في القرب من بئر عنيزة ،وكان للعوامل
المناخية أثر كبير على تخطيطها وتصميم عناصرها األساسية ،فكان الجامع الكبير
هو أول أسس التخطيط ،حيث أقيم في بؤرة المدينة ،ثم امتد التأثير على التخطيط
ككل ،حيث تتوزع بعد ذلك عناصرها وخططها حوله.
كان���ت مبان���ي المدينة تمث���ل كتلة معمارية واح���دة لمقاومة العوام���ل المناخية،
ولج���أ المعماري إلى إقامة األفنية الداخلية (الس���رحات) إلضاءة وتهوية الوحدات
الداخلية ،وتميزت المنازل بندرة الفتحات الخارجية من ش���بابيك وأبواب ،حيث
أن الحوائ���ط الخارجية للمباني
إن عدده���ا محدود ومس���طحها صغير للغاي���ة حتى َّ
َّ
تب���دو كما لو كانت صماء ومصمتة ،والش���وارع بين عناص���ر المدينة ضيقة تفصل
بينها مس���احات من الم���زارع وتتخللها األزقة الضيقة التي تغطي معظمها أش���جار
النخي���ل ،وكانت الممرات والش���وارع متعرجة وأغلبها ضيقة ،واألس���واق الصغيرة
والشوارع تشبه السراديب لكثرة الجسور المنزلية فوقها.
اس���تخدمت مواد البناء التي تس���اعد على حفظ الحرارة ومنع تأثير أشعة الشمس
والعزل الحراري كالطين والطوب اللبن وخشب األثل والجريد والخوص والجص.
التوصيات
يوص���ي البحث بالحف���اظ على الت���راث العمراني بمدين���ة عنيزة باتب���اع الخطوات
التالية:
— تسجيل وتوثيق التراث العمراني لعنيزة بكل دقة.
—البدء في إعداد مش���روعات تنقيب الستكش���اف المواقع األثرية بعنيزة وما
حولها وأجزاء من األسوار واألبراج والبوابات وترميمها.
— االحتفاظ بنماذج من الشوارع القديمة واألسواق.
—إنش���اء متح���ف لتوثيق الت���راث العمران���ي والفن���ي والحض���اري والتاريخي
لمدينة عنيزة.

 —58عثمان ،محمد عبد الستار ،المدينة اإلسالمية،
ص.263
Architecture of The .)1978( .Michell, G —59
Islamic World, William Marrow and company,
.135.New York, p
 —60تييه ،جان ( .)1990هندسة البناء بالطين ،مجلة
العواصم والمدن اإلسالمية  -عدد ،14ص ص.65-48
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المصادر والمراجع
المصادر والمراجع العربية

إبراهيم ،عبد الباقي ( .)1982تأصيل القيم الحضارية
في بناء المدينة اإلسالمية المعاصرة ،مركز الدراسات
التخطيطية والمعمارية ،القاهرة.

السياسية في وسط
البادي ،عوض ( .)1997األوضاع
َّ
الجزيرة العربية عند نهاية القرن التاسع عشر (حائل,
القصيم ،الرياض)« ،نص رحلة البارون إدوارد نولده
مبعوث روسيا الى نجد عام (1310هــ1893/م)» ،دار بالد
العرب ،ط ،1الرياض.
ـــ (1418هـ1997/م) .الرحالة األوروبيون في شمال
الجزيرة العربية منطقة الجوف ووادي السرحان ،دار
بالد العرب ،الرياض.
بدول ،روبن (1409هـ1989/م) .الرحالة الغربيون في
الجزيرة العربية ،ترجمة عبد الله آدم نصيف ،الرياض.
البسام ،عبد الرحمن بن صالح (1419هـ1999/م) .نبذة
تاريخية عن مدينة عنيزة ،منقول من كتاب خزانة
التواريخ النجدية ،جمع وترتيب عبد الله بن عبد
الرحمن البسام ،5 ،ط ،1دار العاصمة.
البسام ،عبد الله بن عبد العزيز محمد ت:
1346هـ1928/م (1335هـ1917/م) ،تحفة المشتاق في
أخبار نجد والحجاز والعراق ،نشر وتحقيق إبراهيم
الخالدي ( .)2000شركة المختلف للنشر والتوزيع-
الكويت ،ص.170
البغدادي ،موفق الدين أحمد أبو محمد عبد
اللطيف 629-557هـ1232–1162/م .اإلفادة واالعتبار
في األمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر.1،
بيرين ،جاكلين (د.ت .).اكتشاف جزيرة العرب خمسة
قرون من المغامرة والعلم ،دار الكاتب العربي  -بيروت.
تييه ،جان ( .)1990هندسة البناء بالطين ،مجلة
العواصم والمدن اإلسالمية.14 ،
الجاسر ،حمد (1417هـ1997/م) .رحالة غربيون في
بالدنا عرض موجز لرحالت بعض الغربيين في قلب
الجزيرة وشمالها ،دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر
 الرياض ،ط.1الجخيدب ،مساعد عبد الرحمن ناصر (.)1991
المساجد وخصائصها المكانية فى مدينة عنيزة ،قسم
الجغرافيا  -كلية االداب جامعة الملك سعود.
جورماني ،كارلو ( .)1938شمال نجد :رحلة من القدس
إلى عنيزة في القصيم ،ترجمة من اإليطالية إلى
اإلنجليزية كيبل كيور.
ـــ ( )2010نجد الشمالي :رحلة من القدس إلى عنيزة في
القصيم ،ترجمه إلى العربية وعلق عليه أحمد إيبش ،دار
الكتب الوطنية  -هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث.
الحداد ،محمد حمزة ( .)2006المجمل في اآلثار
والحضارة اإلسالمية ،مكتبة زهراء الشرق  -القاهرة.
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ـــ ( .)2004بحوث ودراسات في العمارة اإلسالمية
الكتاب األول ،مكتبة زهراء الشرق  -القاهرة.
الخويطر ،خالد بن سليمان بن علي ( .)2010مشاهدات
الرحالة األجانب في مدينة عنيزة خالل قرنين ،مجلة
الواحة.16/60 ،
http://www.unaizah.net/showthread.
35671=php?t
الخولي ،محمد بدر الدين ( .)1977المؤثرات المناخية
والعمارة العربية ،دار المعارف – القاهرة.
خير الدين ،عمرو ( .)1997المعالجات البيئية في
تخطيط المدن اإلسالمية وتصميم مبانيها ،مؤتمر
انتربيلد  -القاهرة.
الدغيثر ،دغيثر .المختار من القصص والتاريخ واآلثار.
رابينو ( .)1936جامع دير القديسة كاترين بطور سيناء،
ترجمة محمد وهبي ،المقتطف.4/89 ،
الرفاعي ،خير الدين ( .)1991نحو عمارة أصيلة ومعاصرة
تستمد معطياتها من القيم اإلسالمية وتقنيات العصر،
أبحاث منظمة العواصم والمدن اإلسالمية ،الحلقة
الدراسية الرابعة ،جدة.
الريحاني ،أمين ( .)1982وصيتي ،المؤسسة العربية
للدراسات والنشر  -بيروت ،ط.1
ـــ ( .)1987ملوك العرب ،دار الجيل  -بيروت.2 ،
الزركلي ،خير الدين (أبريل  .)1985شبه الجزيرة العربية
في عهد الملك عبد العزيز ،دار العلم للماليين ،بيروت،
ط.1 ،3
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شراكة القطاع اخلاص في
مشروعات احلفاظ العمراني

ويقترح البحث تصميم آلي���ات لتنظيم العالقات التبادلية بين القطاع
الخ���اص وباق���ي األطراف المش���اركة في مش���روعات الحف���اظ العمراني
بالمناط���ق ذات القيم���ة مما يس���مح باالس���تفادة من الم���وارد والكوادر
المتاح���ة للقط���اع الخ���اص مما يؤدي ال���ى تحقيق مبدأ االس���تدامة في
عملية الحفاظ العمراني.

د  /أحمد الشحات المنشاوي
كلي���ة
���ة
المعماري
م���درس بقس���م الهندس���ة
َّ
َّ
الهندسة ـ جامعة الزقازيق
archmrensh@hotmail.com

الكلمات المفتاحية
الش���راكة -الحفاظ العمراني -القطاع الخ���اص -المناطق ذات القيمة –
التنمية المستدامة.

الملخص
تضاعفت في السنوات األخيرة من القرن العشرين أهمية شراكة القطاع
الخاص في عمليات التنمية بوجه عام ،وفي مشروعات الحفاظ العمراني
بوج���ه خ���اص نتيجة ضعف وتقل���ص دور الحكومات ف���ي توفير التمويل
الالزم لمش���روعات الحفاظ العمراني واالعتماد على طرق غير تقليدية.1
والش���راكة ال تتشكل بطريقة واحدة فهي تأخذ صوراً تختلف من مجتمع
آلخر ،وتختلف باختالف سياس���ة الحفاظ العمران���ي والمنهجية المتبعة
التي بدورها تؤثر في آليات الشراكة.
ولق���د ظه���رت العديد م���ن مح���اوالت الحف���اظ العمراني عل���ى المناطق
ذات القيم���ة من قبل الحكومات وش���راكة جهات دولي���ة وأهلية ،إال أنه
م���ن المالحظ إخفاق العديد من مش���روعات الحف���اظ العمراني في مصر
نتيج���ة لغياب دور القط���اع الخاص .2ويقصد بالقط���اع الخاص (البنوك
– المس���تثمرون – ال���زوار  )...لذلك يتطلب تحفي���ز دور القطاع الخاص
للش���راكة ،خاصة المستثمرين من أبناء المنطقة ذات القيمة ،ثم تنظيم
أدواره���م وأهدافه���م في عملي���ة الحف���اظ العمراني عل���ي المناطق ذات
القيمة.
يهدف هذا البحث إلى دراس���ة العالقة بين ش���راكة القطاع الخاص وبين
عمليات الحفاظ العمران���ي لتنمية المناطق ذات القيمة .ولتحقيق هذا
اله���دف يتم اس���تخدام المنه���ج الوصفي لمعرفة تض���ارب األهداف بين
األطراف (أصحاب المصالح ) المشاركة في مشروعات الحفاظ العمراني.
والمنه���ج التحليل المقارن باختيار مش���روعات ودراس���تها ومقارنتها ثم
اس���تخدام المنهج االس���تنباطي الس���تنتاج واقت���راح آلية لتنظي���م أدوار
القطاع الخاص وأهدافهم.
3
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 —١هاشم  ،اماني ممدوح .2006 ،
 —2ربيع  ،مجدى كمال2004 ،
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منهجية الورقة البحثية
.5
اعتمدت الدراس���ة على اس���تخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي المقارن ثم
المنهج االستنباطي لتحقيق هدف البحث كالتالي:
المنه���ج الوصف���ي (التاريخ���ي) لمعرف���ة العالق���ات التبادلي���ة بين القط���اع الخاص
وباقي المش���اركين عن طريق دراس���ة تعريفات الش���راكة ومس���توياتها ،ثم دراس���ة
أهمية ش���راكة القطاع الخاص في مشروعات الحفاظ العمراني .كما تهتم الدراسة
أيض���اً بدراس���ة مراحل عملية الش���راكة في الحف���اظ العمراني ،وأصح���اب المصالح
(األط���راف) المش���اركين في الحف���اظ العمراني ،والتركيز عل���ي دور القطاع الخاص.
(الدراسة النظرية).
المنهج التحليلي المقارن بدراسة بعض التجارب العالمية (الدراسة التطبيقية).
وذلك من خالل التعريف بالمشروع وأهميته واالستراتيجية المتبعة به ،والتدخل
العمران���ي فيه .وتتضمن النماذج المخت���ارة ،تجارب حفاظ متميزة يتم القاء الضوء
على شراكة القطاع الخاص فيها وليس تحليل التجربة في حد ذاتها ،كما ان عملية
التحليل والدراسة ال تقلل من قيمة وثراء كل تجربة.
المنه���ج االس���تنباطي وذل���ك من خالل اس���تخالص أهم المميزات ف���ي التجارب
السابقة واستنباط بعض المحددات األساسية لآلليات التي يمكن إتباعها لتنظيم
أدوار القطاع الخاص كأحد الش���ركاء التي تهدف إلى اس���تدامة مشروعات الحفاظ
العمراني بالمناطق ذات القيمة.

المقدمة
.1
تس���هم ش���راكة القطاع الخاص بش���كل واضح في تفعيل اإلدارة الش���املة ،وترش���يد
عملي���ات صن���ع القرار من خ�ل�ال التعددية وآلي���ات التصحيح الذاتي واس���تيعابها
لل���رؤى واألفكار والمصالح المختلفة .وتعبر عن توازن مصالح األطراف المش���اركة.
لذلك أصبحت ش���راكة القطاع الخاص في بعض األحيان مطلب لضمان التمويل أو
قدر من الجودة ،وهو ما ادي الي الممارسات الشكلية لعملية الشراكة.
وفي أطار العولمة فالتراث العمراني الذى ال تس���تفيد منه دولة (مالكة) تس���تفيد
من���ه دولة أخرى (مهتمة) ،وما تفقده دولة تفق���ده كل دول العالم .لذلك فالتراث
العمران���ي مل���ك الجميع ،والجميع مدعوون للمس���اعدة في الحف���اظ علية (القطاع
الخاص ،وحكومات ،المنظمات الدولية ،ومنظمات المجتمع المدني و .)....ونظراً
ألهمية التراث العمراني باعتباره حجر الزاوية لتنمية للمناطق ذات القيمة .لذلك
يس���عى الجميع إلى طرق كل السبل والبحث في كافة اإلمكانيات الممكنة للحفاظ
علي التراث في المناطق ذات القيمة ،وتنميته هذه المناطق تنمية مستدامة ألن
الحفاظ عليها ضرورة للحاضر والمستقبل.
الرئيسية أو النتائج المتوقعة
اإلضافة
.2
َّ
ولعل اإلضافة الرئيسية التي يطرحها البحث هي ( منظور لشراكة القطاع الخاص في
مشروعات الحفاظ العمراني .باعتبار الش���راكة اطاراً للتنسيق والتكامل والتعاون،
بجان���ب اعتبارها آلية إلدارة تناقضات المصالح بين القطاع الخاص وباقي األطراف
المتشابكة عبر مستويات ومراحل مشروعات الحفاظ العمراني.

.6

المشكلة البحثية
.3
تكم���ن مش���كلة البحث في عدم وجود إطار فكري متكام���ل لفهم وتحليل عمليات
ش���راكة القطاع الخاص في مش���روعات الحفاظ العمراني .ذلك بجانب عدم وجود
آلي���ات لتنظي���م العالقات التبادلية بي���ن القطاع الخاص من جه���ة وباقي أصحاب
المصالح (حكومة – هيئات دولية – س���كان )...المش���اركين في مش���اريع الحفاظ
العمراني من جهه أخري .مما ينتج عنه عدم االس���تفادة الكاملة للموارد والكوادر
والق���درات والخب���رات المتاح���ة للقط���اع الخ���اص كأح���د المش���اركين ال���ذي يعد
إهداراً للكفاءات.
هدف البحث
.4
يهدف البحث إلى التحقيق في طبيعة العالقة بين شراكة القطاع الخاص وعمليات
الحف���اظ العمران���ي للمناط���ق ذات القيم���ة وهو ما يمث���ل الهدف الرئيس���ي ،الذي
يمك���ن بتحقيق���ه صياغة آلية لتنظي���م أدوار القطاع الخاص كأحد المش���اركين في
مش���روعات الحفاظ للمناطق ذات القيمة فى ظل تعدد األطراف المش���اركة محلياً
وعالمياً ،وذلك من خالل ثالثة أهداف ثانوية-:
اله���دف األول :تحدي���د ال���دور المن���وط لش���راكة القط���اع الخاص في مش���روعات
الحفاظ العمراني.
اله���دف الثان���ي :تحدي���د آلي���ة لتنظي���م التعام���ل بي���ن القط���اع الخ���اص وباق���ي
األطراف المشاركة.
اله���دف الثال���ث :اس���تدامة ش���راكة القط���اع الخ���اص كضم���ان الس���تدامة
عمليات الحفاظ.
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الدراسة النظرية

1-6
تعريفات الدراسة
1-1-6
الشراكة
تع���رف الش���راكة بأنه���ا التفاهم بين أط���راف مختلفة بصورة متعاون���ة إلنجاز مهمة
معينة ،عبر جمع ودمج الخبرات والتخصصات الالزمة والمتوافرة لمعالجة مشكلة
ما .وبذلك يجب أن تركز أطر الشراكة على النتائج النهائية المحققة ،3التي تتفق مع
برنامج األمم المتحدة لإلنماء 1995م ،وبأنها عملية من خاللها يتم إشراك أصحاب
المصال���ح  stakeholderفي مراقبة واتخ���اذ القرارات الخاصة بتنمية المجتمعات
العمرانية .4ويؤيد تقرير تقييم العمليات بالبنك الدولي 2000م 5بأن الشراكة تبنى
على قاعدة الحوا ِر بين أصحاب المصالح ،مما يتطلب نوعا من التفاوض بين جميع
الجهات المشتركة بدال من هيمنة شريك (حكومة– جهات خارجية – قطاع خاص)
على جدول أعمال مش���روعات الحفاظ العمراني .لذا يجب بناء الثقة والجسر بين
أصحاب المصالح بعضهم بعضاً.

)1989( ,.Adsetts, N —3
.1995 ، UNDP —4
OED —5
(.2000 .)Operations Evaluation Department
 —6عبد الجابر  ،محمد نظير واخرون 2003،

2-1-6
الحفاظ العمراني ""Urban Conservation
يعرف بأنه الصيانة والمحافظة والتحكم في العمران بهدف تطوير وحماية المباني
والمناط���ق ذات القيمة (تاريخية – تراثي���ة – حضارية ..الخ) باإلضافة إلى الحفاظ
على الطابع البصرى العمرانى لها .وينقسم الحفاظ العمراني الى مستويين إما على
مستوى الشارع أو المنطقة أو الحي ،أو على مستوى المدينة بكاملها.6
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3-1-6
المناطق ذات القيمة
ينص���رف مفه���وم المناط���ق ذات القيمة بأنه���ا "المناطق ذات األهمي���ة التاريخية
أو المعماري���ة الخاص���ة المرغوب صيانتها والحفاظ على طابعه���ا ومظهرها .والذي
يتف���ق مع أس���س ومعايير التنس���يق الحض���اري بأنه���ا المناطق بما تض���م من مبان
وميادي���ن وحدائق وش���وارع بجانب نوع االس���تعمال واألنش���طة الموج���ودة بها.7
ل���ذا يجب الحف���اظ على تلك المناط���ق عمراني���اً واقتصادياً واجتماعي���اً وتدعيمها،
لتصبح فاعلة في ذاتها وليس���ت في حاجة لتدخالت أخرى بعد انتهاء مش���روعات
الحفاظ العمراني.

الحوار النشط  : Active Dialogueفيه يقوم بعض األطراف بطرح رؤاها.
التعريض  : Exposureيقوم احد األطراف الفاعلة (حكومة – جهة دولية -القطاع
الخاص )...بعرض المنتج (المش���روع– المخطط الفن���ي – )....على باقي األطراف
لمعرفة أو جهة القبول أو االعتراض.
االستبيان  : Explorinوتقوم األطراف الفاعلة باستكشاف طبيعة األطراف األخرى
في القضية المطروحة.
المشاركة  : Participationتشتمل على كل من التعريض واالستبيان وفيه يسمح
الطرف الفاعل لباقي األطراف القيام بأدوار جزئية محددة ومصممة سلفاً.
الشراكة  : Partnershipكل األطراف تمثل منظومة ويتم توزيع األدوار على كافة
األطراف ومن خالل توازن المصالح وتوزيع التكاليف والعوائد ،وتحمل المخاطر.

4-1-6
أصحاب المصالح
يقص���د باألطراف (أصحاب المصالح ) هي األطراف المتحملة للتكاليف أو المتلقية
للعوائد من األفراد والهيئات والمؤسس���ات والجماعات ..الخ ،التي يمكن أن تتأثر
مصالحها بش���كل أو بآخر (إيجاباً أو س���لباً) بمش���روع الحفاظ وكذلك األطراف التي
تمتلك التأثير في المشروع حتى ولو لم تتأثر مصالحها بشكل مباشر.8

3-6
أسس الشراكة وكيفية تطبيقها
لتطبيق فكر الش���راكة فإنه ال بد من توفر العديد من األس���س التي تسهم في وجود
ش���راكة فعالة بين الدولة والقطاع الخاص وفئات المجتمع ومن أهم هذه األسس:
الثقة المتبادلة بين الحكومة المركزية والمحلية من جهة وبين كافة الش���ركاء من
جه���ة أخ���رى ،حيث تعتبر الثقة بين األطراف المش���اركة من األس���س المهمة التي
تحق���ق مبدأ الش���راكة .وكذلك الح���وار الذي هو وس���يلة التفاهم وه���و أيضاً البنية
األساس���ية للش���راكة كما ي���ؤدي إلى التع���رف الكامل على اإلمكان���ات المتاحة لكل
ط���رف م���ن األط���راف المعني���ة .والتدريب والتعلي���م فهما ضرورة إلكس���اب بعض
األط���راف ثقافة الحوار والمش���اركة فى كافة المس���تويات ،وكذل���ك الالمركزية عن
طري���ق تفوي���ض الس���لطة وإتاحة ق���در أكبر من المرون���ة بهدف تمكين الس���لطات
المحلية من ممارس���ة سلطاتها وذلك لتقريب المسافة بين مستويات اتخاذ القرار،
وتمكين المجتمع المحلي ،12وكذلك الش���فافية الت���ي تعتبر ضرورة ألن لها دوراً في
خلق المناخ لمناسب للش���راكة ،13واخيراً اإلعالم الذي يلعب دوراً مهماً في عملية
الشراكة باعتباره يساهم بشكل أساسي في الحوار المؤثر على صنع واتخاذ القرار.

5-1-6
القطاع الخاص
وهو القطاع الذي يعمل من خالل آليات الس���وق وهو مجمع من مدى واسع وكبير
من المنظمات والمؤسس���ات والش���ركات التجارية والراعين ،سواء على المستوى
الدولي أو القومى أو المحلي أو حتى األفراد المستثمرين .ومن أهم أدواره في آلية
إدارة الحف���اظ هي توفير س���بل التموي���ل في أجزاء كثيرة من المش���روع مثل توفير
تموي���ل (وضع مخططات الحف���اظ  -والتنفي���ذ  -والصيانة المتواصل���ة) .عن طريق
قي���ام القطاع الخاص بمش���روعات اس���تثمارية ف���ي المواقع الخرب���ة أو المتدهورة
وذل���ك بالتعاون مع أصحاب ملكيات األراضي فى هذه المواقع إما بالش���راء أو بأي
طريقة أخرى.9
تشمل مؤسس���ات القطاع الخاص المس���تثمرين مثل (البنوك -وشركات االئتمان-
والق���روض -ومطوري المش���روعات العقارية – الزوار ....إل���خ) حيث إن كل منهم
يضيف قيمة للش���راكة اعتماداً على خبرتها .وتكمن الفائدة المباش���رة للشراكة مع
القطاع الخاص في توليد فرص عمل للس���كان المحليين وتمويل مالي وتس���هيالت
للتدريب على الوظائف .وبالرغم من أن مؤسسات القطاع الخاص لها دافع ربحي
– بدون ش���ك – فإن لها معرفة وخبرة بأس���واق األراضي واألسواق العقارية ال تقدر
بثمن ،وكذا قدرة على تحمل مخاطر االستثمار .كما أن لها قدرة على تعبئة األموال
فى مج���ال التطوير العقاري والتي هي مفيدة لعملية إع���ادة إحياء العمران وتفوق
قدرات القطاع العام .10
2-6
درجات ومستويات الشراكة
هناك س���تة مس���تويات متدرجة م���ن الحد األدنى للش���راكة الوهمية صع���وداً الى
المستويات األعلى التي تتكامل فيها االشتراطات ومعايير الشراكة الفعالة وهي:
الح���وار الس���لبي  :Passive Dialogueال���ذي ال يتع���دى االتص���ال بي���ن وح���دات
المجتمع.
11
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4-6
مراحل عملية الشراكة في مجال الحفاظ العمراني
الش���راكة يمكن أن تأخذ أش���كاالً متعددة حس���ب الغرض منها والمش���اركين فيها،
ومس���توياتها س���واء اس���تراتيجيا أو تنفيذيا .ويمكن تلخيص المراحل التي تمر بها
عملية الشراكة في مجال الحفاظ العمراني الى المراحل التالية:15
المرحلة األولى :وإذا لم يكن س���بق للش���ركاء العمل معا ،تب���دأ محاولتهم للتغلب
عل���ى الف���روق في خلفياته���م ومناهجهم في التعام���ل ،وبناء الثق���ة واالحترام فيما
بينهم .وقد توجد حاجة للتدريب لبناء قدرة الش���ركاء بش���كل يس���مح لهم بالعمل
بشكل كفء في هيكل الشراكة الجديدة.
المرحلة الثانية :المناقش���ة والمحاورة لتأسيس أرضية مشتركة والعمل في اتجاه
خلق رؤية لهذه الشراكة المرتقبة .وقد يقرر هؤالء الشركاء األولون حاجتهم لدعوة
ش���ركاء آخرين .ثم يطور الش���ركاء آلية لتقري���ر االحتياجات وتحدي���د حجم المهام
الت���ي يجب أن يقترحوه���ا أو يقوموا بها .ويتم في هذه المرحل���ة جمع المعلومات
التي يولدها تقرير االحتياجات مع الرؤية االستراتيجية والمهام المحددة من أجل
تحديد خطة للعمل.
14

 —7الدليل االرشادي2010 ،
 —8المنشاوي  ،أحمد 2013،
 —9عبد العزيز  ،خالد 2005،
 —10الريس  ،أماني 2010،
 —11وفيق  ،طارق 2002

 —12الشاهد ،فهيمى1999 ،
 —13الشاهد ،فهيمة 1999 ،م
 —14الريس ،أمانى السيد عبد الرحمن أحمد 2010
1997 ,.Wilson, A. And Charlton, K —15
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المرحلة الثالثة :تأس���يس الهيكل المؤسس���ي للش���راكة المقترحة في إطار رسمي
واض���ح حي���ث يتم تحدي���د أهداف الش���ركاء وعالقته���ا بخطة العم���ل .وكذلك يتم
تحديد الجوانب التنفيذية واختيار فريق اإلدارة الذي سيقوم على متابعة األعمال
المقترحة.
المرحلة الرابعة :يبدأ العمل على تحقيق خطة األعمال من خالل توفير الخدمات
المطلوب���ة ويقوم الجهاز التنفي���ذي بالتأكد من قيام كل الش���ركاء بدورهم .اتخاذ
الق���رارات المطلوب���ة على مس���توى السياس���ات واالس���تمرار في عملي���ات التقييم
وتحسين عمليات الشراكة القائمة.
المرحلة الخامس���ة :يقرر الش���ركاء استراتيجيتهم المس���تقبلية لتحسين األهداف
م���ن أجل تأكيد بقاء واس���تمرار الش���راكة ،حيث يجب أن يخططوا للمش���روع بعد
تحقي���ق الهدف األساس���ي وانته���اء عمليات الحف���اظ عليه .بإع���ادة كل ما تمتلكه
الشراكة للمجتمع مرة أخرى.
5-6
أصحاب المصالح في مشروعات الحفاظ العمراني
لك���ي يت���م تنفي���ذ مش���روعات الحف���اظ العمران���ي فإنه يحب���ذ أن يش���ترك في ذلك
مجموعة من األطراف المتس���اوين في القوى النس���بية ولكن من دون منافسة .وال
تعتب���ر اإلدارة الحضري���ة فاعلة وناجح���ة إال اذا تم تحويل جمي���ع األطراف المهتمة
بالحفاظ العمراني إلى شركاء يعملون على تحقيق أهداف االستدامة في مشروعات
الحفاظ العمراني 16.ويمكن تحديد هؤالء الش���ركاء على النحو الموضح في الش���كل
رقم ( )1التالي:

(شكل ( )1األطراف المختلفة المشاركة في
مشروعات الحفاظ العمراني ،من عمل الباحث

 —16هاشم  ،اماني ممدوح 2006،
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 —17المنشاوي  ،أحمد 2013،
 —18الحميدي  ،وليد بن كساب – السويدان،
منصور2008،

6-6
أهمية شراكة القطاع الخاص
فقد جاء في إستراتيجية التنمية حتى عام2017م أنه يجب تشجيع القطاع الخاص
على القيام بدوره كش���ريك أساس���ي في عمليات التنمية بحيث يصل إس���هامه في
التنمية إلى نس���بة  %80من حجم االس���تثمارات المتاحة .بجانب تش���جيع القطاع
الخاص على االستثمار في مجاالت البنية التحتية من طرق وأنشطة خدمية وذلك
ف���ي أط���ار المخططات التي تضعها الدول���ة لهذه المش���روعات ،وتعمل الحكومات
ف���ي نظام االقتص���اد الحر عل���ى توفير الظروف والمناخ المش���جع على االس���تثمار
باعتبار أن مجموع ثروات رجال األعمال يمثل جزءاً مهما من ثروة الدولة .ويحتل
المستثمرون مواقع متميزة ،حيث يستمدون مصدر قوتهم من روابطهم االقتصادية
في السوق الدولية ومن تميزهم داخل أوطانهم ،كما أن االقتصاد الحر يعترف بأن
حاجز الربح هو الذي يحرك رجال األعمال للدخول في استثمارات جديدة في حين
كانت النظم السابقة تجرم هذا الهدف وتعتبره استغالالً للمواطنين.17
إن تطبيق ش���راكة القطاع الخاص في مشروعات الحفاظ العمراني يعطي للمشروع
مي���زة اضافي���ة ،ألنه���ا توفر طرق���اً غير تقليدي���ة للتموي���ل واإلدارة .كم���ا أن القطاع
الخ���اص يمتلك قدرات وخبرات مختلفة ،وبالتالي فإن تصميم آليات الش���راكة في
مشروعات الحفاظ العمراني يجب أن يراعي توزيع األعمال والمخاطر بين األطراف
المختلفة ،حس���ب القدرات والخب���رات المتوافرة لكل منه���م .ويمكن رصد بعض
أهمية شراكة القطاع الخاص في مشروعات الحفاظ العمراني في النقاط التالية :
• ع���دم اس���تطاعة الحكوم���ة بالقي���ام بجمي���ع األعم���ال دون أي دع���م دول���ي
(فني – مالي).
• توزي���ع المخاط���ر الناجم���ة ع���ن إقام���ة المش���اريع بي���ن أكث���ر م���ن ط���رف ه���م
أطراف الشراكة.
• توفر شراكة القطاع الخاص الجهد الحكومي للمشروعات الكبرى واعطاء مساندة
لالنفاق الحكومي.
• تقت���رح ش���راكة القط���اع الخ���اص إقام���ة خدم���ات مختلف���ة ق���د تغف���ل عنه���ا
الجهات الرسمية.
• تؤدي ش���راكة القطاع الخاص الى مس���اندتهم لهذه المش���روعات واالهتمام بها
والدفاع عنها .
• تزي���د ش���راكة القط���اع الخ���اص (مس���تثمرين م���ن أبن���اء المنطق���ة) م���ن الوعي
االجتماعي للسكان.
• المساعدة بالتمويل الالزم إلتمام مشروعات الحفاظ العمراني.
• عمل مش���روعات صغيرة لمس���اعدة المش���روع األكبر ،وتش���جيع ش���راكة صغار
المستثمرين من األهالي.
ً
ال على المحافظة على التراث العمراني
مش���تم
ا
تنفيذي
الخاص
ويك���ون دور القطاع
ً
بكل األس���اليب الممكنة ،والمس���اهمة المادية في االس���تثمار في مش���اريع ترميم
وتوظيف المناطق التراثية ،وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التسويقية والترويجية،
ومشاركة القطاع العام في برامج التوعية .كما أن إشراك القطاع الخاص في صناعة
الس���ياحة ف���ي المناطق ذات القيمة ل���ه أهمية خاصة ألن الس���ياحة جزء من قطاع
الخدم���ات المتخصصة التي م���ن غير الممكن تقديمها من القط���اع العام بمفرده،
وإن التج���ارب العالمي���ة خير برهان على ذلك .18كم���ا يتمتع القطاع الخاص بكفاءة
إدارية وخبرة اس���تثمارية وقدرة تنافس���ية ت���ؤدي إلى توفير الخدمات الس���ياحية
بالمناطق ذات القيمة بأسعار منافسة.
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الدراسة التطبيقية
.7
تتناول الدراس���ة التطبيقي���ة بعض التجارب العالمية الممي���زة عن طريق التعريف
بالمش���روع وأهميت���ه ،ث���م عرض دراس���ة مختصرة للتدخ���ل العمراني ب���ه ،أهداف
المش���روع ،وتحديد الش���ركاء وخاصة القطاع الخاص بجانب حجم وطبيعة أدواره
المختلفة بالمش���روع .وقد تم اختيار هذه التجارب بناء على وجود شراكة للقطاع
الخاص في كل تجربة وتش���ابها مع الواقع المصري .ويركز البحث على إلقاء الضوء
على شراكة القطاع الخاص في هذه التجارب ،وليس تحليل التجربة في حد ذاتها،
كما أن عملية التحليل والدراسة ال تقلل إطالقًا من قيمة وثراء التجربة.

أسقف لها .وبازدياد الحرف التي تقوم على الصناعة وازدياد كثافة السكان قسمت
المباني الموجودة وتم بناء أدوار إضافية بها.22
وتحتفظ المنطقة بأهمية اقتصادية كبرى بما تشتمل عليه من المقاهي والمطاعم
ومح�ل�ات البقال���ة والمخاب���ز والمح�ل�ات والمع���ارض الفنية والمتاح���ف .بجانب
صناع���ة الذه���ب والمجوهرات وصناع���ة النظ���ارات واآلالت المنظاري���ة والحرف
الفني���ة وصناعة الجلد والثي���اب ،كما تتميز باألنماط المعماري���ة المتنوعة نتيجة
لتغير الس���كان وتغير األنش���طة االقتصادية فيها عبر الزمن .ونتيجة لما سبق ذكره
تتأكد األهمية االقتصادية والثقافية بجانب األهمية الس���ياحية للمنطقة المتمثلة
في المتاحف والفنادق كما هو موضح في شكل رقم (.)3

1-7
حالة دراسية تجربة حي  Le Maraisفي باريس
1-1-7
التعريف المنطقة
تعن���ي كلم���ة  Le Maraisباللغ���ة الفرنس���ية «مس���تنقعا أو أرض���ا س���بخة» ،وتمتد
م���ن مي���دان  Bastilleإلى مي���دان  ،Hotel de Villeومن نهر الس���ين إلى حي Le
 ،Teampleومس���احتها  126هكت���ارا ف���ي قل���ب باري���س التاريخي كم���ا هو موضح
فى الشكل ( .) 2

2-1-7
التدخل العمراني المحافظ على حي le marais
في سنة 1969م تم وضع المشروع األول من قبل الحكومة المركزية وهو عباره عن
إط���ار عام يتم تنفيذه بش���كل تدريجي ألج���ل تفادي أي مخاط���ر تخريبية للتراث.
وقد احتوى هذا المش���روع على أول مس���ح لع���دد كبير من المبان���ي ذات القيمة
المعماري���ة ،وتم تحدي���د ومعرفة المباني التي تحتاج إل���ى ترميم أو هدم ،وتحديد
م���ا يمكن بن���اؤه على المس���احات الش���اغرة .وتم اس���تعمال المس���احات الداخلية
كحدائق عامة أو مس���احات خضراء ،وقد تم االستفادة منها إلنشاء جراجات تحت
سطح األرض.
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شكل (  ) 2يوضح الموقع العام لحى
20
Le Maris

شكل ( )3يوضح بعض المباني التراثية في
23
منطقة le Marias

وقد كان أول بناء فيها عند منتصف القرن الس���ادس عش���ر ،وذلك عندما سمحت
للبناء بهذه المنطقة لطبقة النبالء والبورجوازيين ،وقد ش���جع على البناء بها قيام
المل���ك هنرى الرابع ببناء القصر الملك���ي بها بداية من عام 1605م .ثم زاد التعمير
بالمنطق���ة خ�ل�ال القرن الس���ابع ،حيث تم بن���اء القصور الخاصة الت���ي كانت ذات
أس���وار عالي���ة تحجبها عم���ا يجاورها .كما تم بناء مس���اكن أخرى ف���ي نفس الوقت
للطبقات األدنى واستخدم فيها الدور األرضي للورش والمحالت.
بنهاية القرن السابع عشر أصبحت منطقة  Le Maraisمزدحمة بالسكان ،وقد تم
ٍ
ضواح جدي���د مث���ل  ST.Honreو  . ST.Germainوجذبت األغنياء خاصة
إقام���ة
بع���د نق���ل المل���ك بالطه إلى «فرس���اي» التي تبع���د  18كم جنوب غرب���ي العاصمة
باريس .21ومع مرور الزمن تم هجرة األغنياء ولكن اس���تمر نمو الطبقات المتوسطة
والدنيا بالمنطقة.
وبعد ثورة  1789م تم االستيالء على ممتلكات الكنيسة والطبقة األرستقراطية في
المنطقة وبيعت بالمزاد لصالح الحرفيين وأصحاب المحالت .وخالل القرن التاسع
عش���ر تدهورت المنطقة ،وس���كنها الفقراء الحرفيون وتعددت فيها االستخدامات
وامتألت بالصناعات داخل حدود القصور الخاصة ،كما تم استخدام كل الفراغات
ب���األدوار األرضية إلقام���ة الورش والمصان���ع ،وكذلك الحدائق الخاص���ة بعد إضافة

وقد كان المخطط في غاية التعقيد لش���موله على عدد كبير من المباني واألراضي
التابعة لكثير من المالكين المختفين ،وألجل تحقيق أهداف المش���روع كان يجب
تدخل الدولة بشكل قوي من حيث السلطة والمال ،ونزع ملكية األراضي والمباني.
م���ن أجل هذه األس���باب تمت الموافقة على المخط���ط المقترح للتطوير من وجهة
نظر مبادئه األساسية وليس لتطبيقه.24
وفي س���نة 1976م تم وضع المش���روع الثاني من قبل الحكومة المركزية بمساعدة
الحكوم���ة المحلي���ة ،ويضم قواني���ن كثيرة مفصلة بحيث يكون ل���كل وحدة عقارية
قان���ون محدد يقوم على أساس���ها الحفاظ عليها ،وكانت دراس���ات هذا المش���روع
أكثر واقعية ولكن كثرة القوانين أدت إلى إفقار الفكرة األساس���ية ،كما أن عمليات
الهدم ما زالت تخص عدداً كبيراً من المباني والس���كان واألنش���طة دون وضع حل
ملموس لها.
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 —19المنشاوي ،احمد  2003 ،م
http://www.holidayapartments.co.uk/ —20
brox/eu/fr/fr-p1/vac/fr-p1-vac-elzevir1.html
Http://www.parismasrais.com —21

 —22نظمى  ،نعمات محمد  2001م
Http://www.parismasrais.com —23
 —24أبو قورة (مرجع سابق)

497

3

3-1-7
أهداف المشروع
ولقد تم وضع عدة أهداف لتطوير هذه المنطقة من أهما:
المحافظ���ة عل���ى المباني األثري���ة ،وإظهار قيمته���ا المعمارية والتاريخي���ة .وإبقاء
الروح الحيوية في هذه المنطقة .واس���تعمال المس���احات الداخلية كحدائق عامة
أو مساحات خضراء.
توفير مساحات جديدة بعد إزالة المباني المتهدمة غير ذات القيمة ،ومنع إنشاء
أي مبانٍ أخرى.
وق���د القى التوفي���ق بين هذه األه���داف عدة صعوب���ات منها أن المبان���ي التراثية
ترجع إلى القرون الوس���طى ،إلى جانب ارتفاع الكثافة السكانية بالمنطقة ،والتنوع
االجتماعي ،وتركز األنشطة المتنوعة بالمنطقة.26

جدول رقم ( )1أصحاب المصلحة في مراحل مشروع الحفاظ في منطقة le Marias

25

األطراف
إعداد المشروع
تنفيذ المشروع
متابعة بعد انتهاء المشروع
تمويل
إدارة
مستوي الشراكة

4-1-7
استراتيجية الحفاظ العمراني
اعتم���دت اس���تراتيجية الحفاظ العمران���ي للمنطقة على إزالة التعدي���ات واالرتقاء
اجتماعياً بشاغلي العقارات وإعادة تأهيل أنشطتهم الحرفية ،وإظهار قيمة المباني
التاريخي���ة .ولق���د تغي���رت أهمية ومالمح ه���ذه المنطقة في خالل الثالثين س���نة
الماضية بس���بب دورها الثقافي والس���ياحي ،كما تغيرت في الوقت نفس���ه نوعية
السكان النشاطات االقتصادية به.

القطاع الحكومي
حكومة
مركزية

المصدر :الباحث

5-1-7
شراكة أصحاب المصلحة
تم إش���راك القطاع الخاص متمثال في المس���تثمرين والجمعيات األهلية وأصحاب
المحالت لتمويل وترميم واجهات محالتهم بجانب الحصول على تمويل حكومي.
ولقد تميز مشروع الحفاظ على المباني ذات القيمة التاريخية في حي Le Marais
بأن المشاركين في عمليات الحفاظ  -السلطات المحلية والمخططين والجمعيات
األهلية وأصحاب المحالت – لديهم وعي ورغبة في الحفاظ على شخصية المباني
ذات القيمة التاريخية بالمدينة .كما هو موضح في شكل رقم ()4
27

شكل (  ) 5خريطة سياحية لوانج بربنج موضح
عليها بيت التراث 31

شكل (  ) 4أصحاب المصلحة في الحفاظ على
لحى  ، Le Marisمن عمل تاباحث

 —25أبو قورة ،أمينة 1999 ،
 —26بهى الدين،سمية 2000 ،
 —27بهى الدين  ( ،مرجع سابق)
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1999 .Englemann, F —28
National Tourism Authority of Laos 2001 —29

حكومة محلية

القطاع الخاص
مستثمرون

جمعيات
أهلية

القطاع الشعبي
السكان

أصحاب
المحالت
مراحل

مشاركة Participation
6-1-7
تقييم المشروع
تتش���ابه حالة المش���روع مع واقع مدينة القاهرة التاريخية وأحيائها ذات النس���يج
العمراني والبش���ري المتداخل بش���دة والذي يش���كل تعدياً مباش���راً عل���ى المباني
األثرية فيها .وقد تم تحقيق بعض عناصر الشراكة وهي:
ش���راكة القطاع الخ���اص والمتمثل���ة في أصحاب المح�ل�ات التجاري���ة .في مرحلة
التنفيذ وفي التمويل.
انتشار ثقافة الشراكة للحفاظ على المناطق التاريخية ،عن طريق اهتمام المواطنين
بالت���راث العمراني بالرغم من أن أكثرهم ف���ي مناطق الحفاظ ينتمون إلى الطبقات
الفقيرة والمتوسطة.
الضغط على أصحاب رؤوس األموال لكيال يقوموا بتنفيذ مش���اريعهم االس���تثمارية
ذات األرب���اح العالية والتي ال تتعارض مع سياس���ات الحفاظ العمراني على أراضي
ومناطق الحفاظ.
2-7
دراسية لوانج بربنج  Luang Prabangبالوس
حالة
َّ
1-2-7
التعريف بالمنطقة
تقع بالوس في جنوب شرقي آسيا ،وهي جبلية غير ساحلية  ،مقسمة لـ 16مقاطعة،
ويبل���غ عدد س���كانها  5.5مليون تضم نح���و  68مجموعة عرقي���ة مختلفة %67،من
س���كانها يدينون بالبوذية ،وه���ي واحدة من أفقر دول الع���ام .ومدينة لوانج بربنج
يرجع تاريخ تأسيس���ها إلى  1200سنة مضت .وكانت عاصمة الوس في القرن الرابع
عش���ر .وهي واحدة من تس���عة مواقع للت���راث العالمي في آس���يا والمحيط الهادئ
التابعة لليونسكو.28
وأول���ت حكوم���ة الوس اهتماماً كبيراً بالس���ياحة من���ذ عام  1989وت���م فتح البالد
لألجانب وتشجيع االستثمار األجنبي في مجال السياحة .فارتفع عدد سياح الوس
ليص���ل  737208س���ياح في ع���ام  ،2000بزيادة  ٪83منذ ع���ام  .1996وقد اعترفت
الحكومة بالحاجة إلى التنمية المس���تدامة في السياحة البيئية والثقافية .وتواجه
الوس العدي���د م���ن الصعوبات المتعلقة بالس���ياحة مث���ل البنية التحتي���ة الفقيرة
والنقل وتش���تت السكان (أقل من  ٪15يعيش���ون في المدن) ،واالفتقار إلى الموارد
البشرية الماهرة ،وال تتمتع بمستويات فندقية وخدمية عالمية.29
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3

5-2-7
شراكة أصحاب المصالح
تم إشراك أصحاب المصلحة كما هو موضح في شكل ()7
الحكومة النرويجية من خالل وزارة الخارجية والوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي.
اليونسكو UNESCكتمويل إضافي من الصندوق للتراث العالمي (منحة التدريب
والمساعدة).
المنظمة اإلقليمية للثقافة في آسيا والمحيط الهادئ . RACAP
القط���اع الخاص والمتمث���ل في العاملي���ن والمهتمين بالس���ياحة (بجانب أصحاب
ش���ركات الس���ياحة والفن���ادق والمح�ل�ات و ).....االدارة المحلي���ة المس���ؤولة عن
الحفاظ على الممتلكات الثقافية (ممثلة في مجلس النواب التراث) ،بتفويض من
الحكومة المركزية.
المجتمع المحلي الشعبي متمثال في رؤساء الدير – السكان.

2-2-7
التدخل العمراني الحافظ
حدد تقرير اليونس���كو عدد  34دير و 111مبن���ي في المدنية للحفاظ عليها ،وصنف
 450من���زال أخ���رى .مما يجعل بلدة لوانج بربنج أفض���ل منطقة يحافظ على عمارتها
التقليدية في جنوب شرقي آسيا.
ف���ي إطار خطة اليونس���كو ،هناك ث�ل�اث مناطق للحماية كما هو موضح في ش���كل
30
رقم(:)5
-1البل���دة القديمة ،منطقة بناء الطرفية  peripheral buildingفي المدينة حالياً
31
مع آخر ضفاف نهر ميكونج  he Mekongكما هو موضح في شكل رقم()6
-2والمناط���ق الطبيعي���ة على طول ضفاف نه���ر الميكون���ج  he Mekongونهر نام
32
خان Nam Khan .كما هو موضح في شكل رقم()6
-3بيت التراث  The Maison du Patrimoineأُسس في عام  ،1996يلعب دوراً
رئيس���اً في الحفاظ علي التراث المعماري ف���ي لوانج بربنج .ألنه يجمع بين العديد
م���ن الوزارات الحكومية ،ويس���تقطب تمويال من الحكومة الفرنس���ية ( ADFوكالة
التنمي���ة الفرنس���ية) واالتحاد األوروب���ي .وال يمكن تنفيذ أي مش���روع في المنطقة
المحمية من دون إذن من بيت التراث كما هو موضح في شكل رقم(.)6

شكل (  ) 7أصحاب المصلحة في الحفاظ على
منطقة لمنج بالنج ،من عمل الباحث

شكل (  ) 6يوضح المناطق والمباني التراثية في
32
لوانج بربنج

3-2-7
أهداف المشروع
والهدف الرئيسي للمشروع هو الحفاظ على التراث في المنطقة وتنميتها سياحياً،
بالش���راكة بين أصحاب المصلحة .وتوجد خمس���ة أهداف ثانوية للمش���روع خاصة
بشراكة القطاع الخاص في المشروع:
.1إش���راك القط���اع الخ���اص ف���ي األنش���طة الس���ياحية ،وفي توفي���ر الدخ���ل الالزم
لمشروعات الحفاظ عن طريق التنمية السياحية.
.2إنشاء قنوات لالتصال بين المهتمين بالتراث والمجموعات السياحية.
.3إش���راك المجتمع المحلي في صنع القرار ،خاصة المستثمرين من أبناء المنطقة
وأصحاب المحالت.
.4تقييم مدى نجاح شراكة بين أصحاب المصلحة.
4-2-7
استراتيجية الحفاظ العمراني
اعتمدت اس���تراتيجية الحفاظ العمراني للمنطقة على تشجيع القطاع الخاص على
االستثمار في مجال السياحة للحفاظ على المنطقة التراثية .وتحديد ثالث مناطق
للحماية ،وإظهار قيمة المباني التاريخية.
3
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جدول رقم ( )2أصحاب المصلحة في مراحل مشروع الحفاظ في منطقة لوانج بربنج
األطراف

الهيئات الدولية القطاع الحكومي

القطاع الخاص

إعداد المشروع

القطاع الشعبي
مراحل
المشروع

تنفيذ المشروع
متابعة بعد انتهاء المشروع
تمويل
إدارة
مستوي الشراكة

1999 .Englemann, F —30
http://www.hobomaps.com/ —31
LuangPrabangCentralMap.html
http://www.bdr130.net/vb/t581351.html —32

استبيان  +تعريض  +مشاركة

المصدر :الباحث
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4-6-2-7
إشراك القطاع الخاص في األنشطة السياحية
تم توفير فرص عمل كثيرة للس���كان في مش���روعات الس���ياحة ،خاصة بعد تسجيل
الموقع كتراث العالمي.
لم تكن هناك حوافز اس���تثمار تقدمها ألصحاب المش���اريع أو الدعم المالي ،كما ال
توجد استراتيجية لتثقيف وتجنيد وتدريب السكان لصناعة السياحة.

6-2-7
تقييم المشروع
مش���ابهة الواق���ع المصري في أن الزراعة عماد االقتصاد به���ا على الرغم أن أقل من
 ٪10من األراضي بها مناس���بة لهذا الغرض ،إلى جانب ارتفاع معدالت األمية .كما
أن نهر ميكونج هو الش���ريان الرئيسي للحياة والري وللنقل بين الشمال والجنوب.
كم���ا تواجه الوس العدي���د من الصعوبات المتعلقة بالس���ياحة مثل البنية التحتية
الفقيرة والنقل ،واالفتقار إلى الموارد البشرية الماهرة .وسوف يتم عرض مجموعة
م���ن النتائ���ج المتصلة بمدى تحقيق الش���راكة في مش���روع الحفاظ عل���ى المنطقة
التراثية في لوانج بربنج ،والتركيز على شراكة القطاع الخاص.

5-6-2-7
تقييم لمدى نجاح الشراكة بين أصحاب المصلحة
على الرغم من أن هدف الش���راكة هو بن���اء توافق في اآلراء بين أصحاب المصلحة.
ل���ذا يج���ب أن يكونوا ممثلين في المناقش���ات ويكون لهم رأي ف���ي صناعة القرار.
وهذا لم يحدث في لوانج برابانج ،فلم يكن هناك أي صنع قرار مشترك.

1-6-2-7
الشراكة بين نواب التراث والقطاع الخاص
قنوات لالتصال بين مجلس نواب التراث والمهتمين بالرحالت السياحية (القطاع
الخاص) كانت نادرة .وقد كان هناك اتصال منتظم بين بيت التراث مع المهتمين
بالس���ياحة والحكوم���ة والمنظمات الدولي���ة .ولم يكن هناك اتص���ال مع منظمات
المجتمع المدني والس���كان بش���كل عام .على الرغم من عدم وجود قنوات رسمية
لالتص���ال ،إال أن القط���اع الخ���اص المتمث���ل في المهتمي���ن بالس���ياحة والمهتمين
بالت���راث تظاه���روا بترحيبه���م بوجود قن���وات لالتصال مع أي ش���خص وأن هدفهم
الرئيسي هو الحفاظ على التراث.33
2-6-2-7
شراكة القطاع الخاص في توفير الدخل
تم ش���راكة جميع أصح���اب المصلحة لوضع خطة لتوفير اإلي���رادات والعائدات في
المنطقة ومراقبتها .كما كانت هناك ش���راكة القتراح طرق لتوفير تمويل للمشروع
وت���م تنفي���ذ بعضها مثل ش���راكة القط���اع الخاص (إضاف���ة ضريبة على التأش���يرات
الس���ياحية – وقبول تبرع من الزوار والس���ياح) .ولكن لم تك���ن هناك خطة لكيفية
إدارة هذا الدخل .ويعتقد منسق المشروع ومكتب التراث العالمي أن عدم وجود
إرادة سياسية لدى السلطة المركزية كان العائق الحقيقي في تنفيذ خطة الشراكة
ف���ي التموي���ل .ومع ذلك ،فقد تم تش���جيع الس���ياح عل���ى التبرع بواس���طة منظمي
الرح�ل�ات الس���ياحية بالتبرع���ات ف���ي المعابد .كما ت���م تأجير األراض���ي على طول
نهر ميكونج لصغار المس���تثمرين (القطاع الخاص) من الس���كان المحليين لتشغيل
منافذ تقديم الطعام ،الس���تعادة النش���اط لضفة النهر القديم ..وهذه األموال توجه
لعمليات الحفاظ .1الشراكة بين نواب التراث والقطاع الخاص.34
3-6-2-7
إشراك المجتمع المحلي في صنع القرار
لق���د نظمت الهيئة العامة للس���ياحة المحلية ثالث���ة أو أربعة اجتماعات وتم دعوة
مجموع���ة من أصح���اب المصلحة مثل رؤس���اء الدير ،والقطاع الخ���اص متمثال في
(رابط���ة الفن���ادق والضياف���ة ،ورابطة ق���ارب النهرية) لمناقش���ة مس���تقبل التنمية
الس���ياحة في لوان���ج بالنج .ومع ذل���ك ،أنهيت االجتماع���ات دون ختام ،واتخذت
أن هذه االجتماعات
الحكومة قرارات نهائية من دون الرجوع إليهم مما يدل على َّ
كانت جلسات استماع وليست شراكة.
1998 .Curtis, S —33
2002 . Ladkin, A., and A. Bertramini —34
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ملخص النتائج واالستنتاجات
.8
إن دراس���ة المشروعات السابقة يثير عدداً من االس���تنتاجات ذات الصلة بشراكة
القطاع الخاص في الحفاظ العمراني على المناطق ذات القيمة وتتمثل فيما يلي:
غي���اب القط���اع الخاص في مرحلة طرح المش���روع ،تقييم ومتابعة المش���روع بعد
التنفيذ.
وعل���ى الرغم من أن إنش���اء االتص���ال بين األطراف يبدو خطوة بس���يطة فإنها تحتاج
اتجاها واضحا وش���خصا مس���ؤوال ع���ن دفع القضية إل���ى األمام .كم���ا يجب تعديل
القواني���ن للس���ماح ألصحاب المصلحة ببدء وإنش���اء االتصال ،حي���ث ظهرت قدرة
أصحاب المصلحة في تحمل المسؤولية ،خاصة القطاع الخاص.
يجب إقناع جميع األطراف باألس���س الموضوعية للعم���ل معاً لتوفير الدخل الالزم
لمش���روعات الحفاظ .فوجود ش���فافية للمحاسبة تشجع ش���راكة بعض األطراف في
التموي���ل .كما أن اإلعفاءات الضريبية والقروض الميس���رة تش���جع القطاع الخاص
ورجال األعمال على العمل في تلك المشروعات .وتتمثل شراكة الزوار في التمويل
عن طريق دفع رس���وم لدخول المناطق األثرية والمتاحف .ولكن س���يطرة الحكومة
المركزية عليها يجعل من الصعوبة عودة هذه األموال لمشروعات الحفاظ.
المواءمة بين دعم القط���اع الخاص وتحفيزه ،والحفاظ على المصالح العامة وحفظ
حقوق صغار المالك وتحفيزهم على المشاركة في عملية الحفاظ العمراني.
سرعة تفعيل القطاع الخاص من خالل شراكته في المشروعات العمالقة.
ض���رورة التفاه���م لتمكين القطاع الخاص من اس���ترداد ما تم صرف���ه وتحقيق الربح
المناسب وبما ال يخل بالمالمح العامة لمشروعات الحفاظ العمراني.
االعتم���اد على اآلليات غي���ر التقليدية في تحفيز القطاع الخاص وجذب أكبر عدد
من المس���تثمرين وتشجيعهم على الشراكة في إعداد مشروعات الحفاظ العمراني
من خالل القروض الميسرة واإلعفاءات الضريبية.
وأخيرا ،يظهر البحث أن العديد من حاالت عدم نجاح فكرة شراكة القطاع الخاص
في مشروعات الحفاظ قد ال يكون بسبب عيوب جوهرية في المبادرة نفسها ،لكن
في تطبيقه ضمن بيئة معينة ،باإلضافة إلى تفاقم مشاكل أوسع في الدول النامية
نتيجة للظروف السياسية واالقتصادية بها.
ويوص���ي البح���ث بضرورة إنش���اء هيئة أو جه���ة واحدة تتولى عملي���ة الحفاظ علي
المناطق ذات القيمة ويكون كل أصحاب المصلحة ،خاصة القطاع الخاص ممثلين
في هذه الهيئة وليس الوزارات المعنية فقط .ولضمان تأدية الهيئة لوظيفتها ال بد
من وجود الرقاب ة والمساءلة من باقي أصحاب المصلحة.
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المقدمة
إن مالءمة الفضاء العمراني لإلنس���ان هي قضي���ة مطروحة خصوصاً في
العهد األخي���ر الذي أصبح فيه الفضاء العمراني يخضع آلليات حديثة،
هذه المش���كلة لم تطرح من قبل في النس���ج القديم���ة خصوصاً المدن
العربية اإلسالمية التي منها المدن الصحراوية ،إذ أُنشئت هذه المدن
على أس���اس يتماش���ى مع متطلبات اإلنسان األساس���ية ،ويعكس القيم
االجتماعية والمؤثرات الثقافية التي جاء بها اإلس�ل�ام ،ويوظف المواد
المحلي���ة للتغلب على الظروف الطبيعية الس���ائدة .وقد أردنا دراس���ة
عناصر الهوية العمراني���ة في وادي مزاب وخصوصياتها باعتبار مدينة
غرداية ما زالت تحافظ لحد اآلن على النسيج القديم (القصر).
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عوامل ظهور المدن الصحراوية
.1
 —1العام���ل التج���اري :كان يلع���ب دوراً هاماً في إنش���اء المدن وه���ذا من طريق
التبادل التجاري للرحل في مناطق التقاء القوافل التجارية.
تم���ون المدن
 —2عام���ل المي���اه :الذي يتمثل أساس���ا في الودي���ان الموقتة التي ّ
تعد مصدراً الستخراج المياه الجوفية.
كوادي مزاب وواد ميه ...وكذلك اآلبار التي ّ
 —3العام���ل الدفاعي :تخطيط المدن الصحراوية والقصور بش���كل عام يرجع إلى
العامل األمني بما فيه األسوار واألبواب.
 —4العام���ل الديني :وهذا يتضح م���ن خالل التعاليم الدينية فالمس���جد والزوايا
القرآنية عناصر مقدسة تحتل مركز القصر.

منهجية البحث
األهداف
يأت���ي التركي���ز المتزايد عل���ى إبراز مالم���ح وهوية العم���ارة الوطني���ة والمحلية في
العالم كرد فعل عفوي على العمارة المتعددة الجنس���يات والطراز العالمي للعمارة
والحرك���ة المعمارية الحديثة ،وهو يس���اعد في الوقت نفس���ه عل���ى الوقوف بوجه
األنظم���ة التخطيطي���ة والعمراني���ة الحديث���ة واألنماط الس���كنية المس���توردة التي
تحت���اج إلى مفهوم واضح ح���ول البيئة العمرانية وما يرتبط به���ا ،فقد أغفلت هذه
األف���كار واألنماط المعماري���ة أهمية الجوانب البيئي���ة واالجتماعية وابتعدت عن
التعبي���ر المحلي واإلنس���اني ،وكذل���ك تحديد عناص���ر عمراني���ة ومعمارية عملية
تسمح بالتس���يير الموجه لتوس���ع المدينة دون إلغاء الطابع التقليدي للمدينة مع
إدم���اج القديم مع الجديد وهذا عبر تعري���ف الثوابت التي يجب المحافظة عليها
والمتغي���رات الحديثة التي يجب إدماجها .يتن���اول بحثنا عناصر الهوية العمرانية
في وادي مزاب ،مستهدفاً اآلتي:
—أخذ الجانب المورفولوجي للعمارة المحلية في الحسبان ،في مخطط تصميمي
عمراني يمهد لوضع قوانين لهذا الصنف من التدخالت العمرانية.
—الوص���ول عل���ى مدى تأثي���ر األحي���اء الفوضوية كعائق أم���ام التوس���ع العمراني
للمدينة.
—تزخ���ر مدينة غرداي���ة بإمكانات ثقافية وس���ياحية كبيرة ،وجب علينا إس���قاط
الضوء عليها.
—نتطل���ع إلى الوص���ول إلى إنتاج مج���ال عمراني يتالءم م���ع خصوصيات المدن
الصحراوي���ة م���ن الناحيتي���ن العمراني���ة والمناخي���ة ويلي حاج���ات التقنيات
تعد من بي���ن التحديات الكبرى في س���بيل تحقيق
الحضري���ة المعاص���رة التي ّ
تنمية مستديمة.
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الخصائص العمرانية في المدن الصحراوية

األسلوب
اعتمدنا في إنجاز البحث الجمع بين األسلوبين النظري والتطبيقي والتكامل فيما
بينهما ،وقمنا باستخدام الجداول واألشكال والصور كوسائل إيضاح ملموسة .هذا
األس���لوب المباش���ر لمعالجة المعطيات ،ش���أنه لفت نظر القارئ إلى التعرف على
إشكالية الموضوع وأهدافه وكذلك التعرف على التوصيات التي نراها مناسبة.

 —١رستم بوسنان :القصر المقترح بواد مزاب بين االنقطاع
والتوصل ،مذكرة ماجستير ،جامعة المسيلة ،جوان ،2001
ص9
 —٢رستم بوسنان :مرجع سابق ،ص10
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1-2
المدن الصحراوية العتيقة
٢
 —1-1-2العمران الصحراوي القديم
لقد قطن اإلنس���ان الصحراوي الصحراء من القدم ونظراً للظروف القاس���ية ،استطاع
التأقلم مع هذه األخيرة وذلك من خالل إنشائه مدناً ذات طابع خاص ومميز يتمثل
أساسا في القصر والواحة وهذا ما يميز المدينة في شمال الصحراء الجزائرية.
أ -القص ــر
نالحظ أن النس���يج المبني للقصر ككتلة موحدة ومتجانسة تربط بين أجزائها شبكة
ممرات مفقدة تأخذ شكل شرايين وتتوسط واحات النخيل ،كما يمكن اعتبار نسيج
القصر كوحدة متكاملة تتصل بالوسط الخارجي من طريق األبواب ،أحدهما يستعمل
للدخول واآلخر للخروج ،تفتح وتغلق لمواقيت محددة فتغلق عندما ينادي المؤذن
للصالة في المساء ما عدا باباً واحداً يفتح ويغلق تبعاً لمواقيت أخرى.
المكون���ات األساس���ية للقصر وتمث���ل عناص���ر الربط بين
فتع���د م���ن
أم���ا المم���رات
ّ
ّ
ال منتظماً (دائرياً ،مس���تقيماً) إذ تتبع شكل
أجزائه وجميع هذه الطرق ال تتخذ ش���ك ً
التجزيئات غير المنظمة.
أم���ا التجهي���زات فتعد من العناصر األساس���ية في الحياة اليومية للس���كان ونجدها
تتمثل في التجهيزات الدينية (المساجد ،الزوايا ،والمدارس القرآنية) والتجهيزات
التجارية (األسواق المركزية وبعض المحالت).
وهي تتوزع على كامل النسيج ونالحظ سيادة التجهيزات الدينية.
تعد كذلك من أهم العناصر في نس���يج القصر لكونها من ابرز المساحات
الس���احات ّ
الحرة وهناك نوعان منها :ساحة على مستوى القصر ،ساحة على مستوى الحي.
ّ
وبتوجه نحو
أم���ا المس���كن أو البيت الصحراوي القص���وري فيتميز بفنائه الداخل���ي
ّ
الداخ���ل لكونه يملك واجهات صماء وبس���يطة قليلة الفتحات على الخارج ،وش���كل
المباني الموجهة للسكن  %93من مجموع المباني داخل القصر.
كذل���ك يتمت���ع نس���يج القص���ر بالمركزي���ة والوظيفي���ة والحرمة وعلى مس���توى هذا
التخطيط الجدي���ر باالهتمام من طرف المختصين بتصمي���م العمارة الحالية لتوفير
الكم من السكن دون إهمال الطابع المحلي.
أم���ا من الناحية البيومناخي���ة فالعمارة البيئية داخل القصر توف���ر الراحة المناخية
والنفسية والحياة على النمط التقليدي ودون اللجوء إلى وسائل تقنية أخرى.
أم���ا من ناحية مواد البناء المس���تعملة في القصر فهي محلي���ة ذات توصيل حراري
ضعيف فبذلك اس���تطاع اإلنسان استعمال بعض الحجارة كالكوم في بناء المساكن
التي ال تكلف كثيرا.
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ب -الواح ــة
وتتمث���ل في غابات النخيل التي توجد بجانب النس���يج العمراني وهي تزخر بثروة
هائل���ة م���ن النخيل ،وفي بع���ض األحيان تحيط بالنس���يج العمران���ي (القصر) ،ولقد
كانت تلعب الدور الرئيس���ي في جلب الغذاء وتوفير مناخ منعش وجو لطيف كما
تعمل على كسر الرياح ومنع زحف الرمال إلى القصر.

في النظام العضوي الكلي للمدينة .وال تحمل المركزية مفهوماً هندسياً فقط لكون
المركز المقترح يمكن أال يتطابق مع المركز الهندسي ،وإنما تدل على وجود القلب
المحرك للنشاطات الحضرية والمهيكل للنسيج العمراني الكلي للمدينة.
وتدرج
تنوع ّ
ويق���وم مركز المدينة بدور االس���تقطاب الكلي لما يحيط ب���ه .وهناك ّ
هرمي في المراكز حس���ب الحجم بحيث يرتكز كل منها على مجال غير مبني كما
يظهره الشكل.
فالمدينة ترتكز على الساحة الكبرى أو فناء المسجد ،والحي يرتكز على فراغ يسمى
الرحبة والمنزل أو الدار ترتكز على الفناء أو الحوش المركزي.
التدرج الهرمي للمجاالت
د-
ّ
اس���توجب مبدأ الحرمة محاولة حماية المكان واستتاره عن النظر الخارجي ،ولهذا
ت���درج مجال محك���م للمرور من
ق���د اع ُتم���د مخطط عمران���ي للمدينة يق���وم على ّ
تعد
المجال العمومي المتمثل في المس���جد أو الميدان أو الس���وق إلى الدار التي ّ
مجاالً خصوصياً أو العكس من ذلك .وترسم الجدران الخارجية للدار حدود المجال
الحرام ال���ذي ينبغي مراعاته ،والذي ال ينفتح على الخارج إال بمداخل أو فتوحات
مدروسة .وعلى هذا األساس تنقسم المسالك إلى شوارع ( )Streetsوأزقة ()Lanes
ودروب ( ،)Routesويكون المرور وفق  3مراتب من الغربلة والتدرج كما يلي:
تدرج تام :شارع ،زقاق ،درب ،دار.
— ّ
تدرج نصف تام :شارع ،زقاق ،دار.
— ّ
تدرج بسيط :شارع ،دار.
— ّ
تدرج تام أو ش���به تام للمجاالت العمرانية في
وق���د حرص
المصممون على ضمان ّ
ّ
المدين���ة اإلس�ل�امية حفاظاً عل���ى حرمة المج���االت الداخلية م���ا كان ذلك ممكنا.
ويعطي هذا التنظيم المجالي المحكم نسيجاً عمرانياً متضامناً ومتراصاً وذا كثافة
عالية.

 —2-1-2خصائص المدن الصحراوية العتيقة
تعد المدن الصحراوية مرآة تعكس الوجه الحقيقي للمدينة العربية اإلس�ل�امية بما
ّ
تحويه من قيم اجتماعية وثقافية تس���تمد جذورها من تعاليم الش���ريعة اإلسالمية
وم���ا اقتضته الظ���روف المناخية وتلبي���ة لمتطلبات وحاجي���ات المجتمع أدى إلى
إكسابها مجموعة من الخصائص وهي:
أ -العضوية
وهي تتمثل في النسق العضوي الذي يقوم على التكامل بين مجموعة من العناصر
يع���د العنصر المح���وري الموحد والمهي���كل لألعضاء والنظم
وه���ي :الجام���ع الذي ّ
لحركت���ه ،واألحياء التي يس���تمد منها المركز قوته وأس���باب وجوده واس���تمراريته،
وأخيراً المسالك واألزقة التي تمثل الشريان الموصل بين األعضاء التي تنتظم عبره
الحركة .وتبدو العناصر الثالثة متداخلة ومتكاملة ومنسجمة.
ب -التوزيع الوظيفي
تت���وزع الوظائف الحضرية المختلف���ة داخل المدينة وفق الت���وزع التصميمي في
انس���جام كام���ل ،فالمس���جد المركزي الجام���ع يق���وم بالوظيفة الدينية السياس���ية
اإلداري���ة ،واألحياء تقوم بوظيف���ة االتصال والتواصل .ويقوم محيط المدينة – وهو
مج���ال غير مبني – بالوظيفة التجارية من طريق األس���واق ،أما وظيفة العمل فهي
تعتمد أساساً على الزراعة المنتشرة في المحيط.
ويسمح هذا التوزيع بتقسيم المجاالت إلى مجاالت عمومية تسود فيها تعامالت
معين���ة تحكمها تعاليم اإلس�ل�ام ف���ي التكافل والتكامل واالنس���جام ،وإلى مجاالت
خاص���ة (البي���ت) تحكمها حرمة الم���كان وعدم االعت���داء الم���ادي والالمادي على
مكونات المدينة وعالقة مطابقة
الجوار .وهكذا ينتج انس���جام قياس���ي بين جميع ّ
قياسية بين الجزء والكل وفق تدرج هرمي مدروس.
3

مدينة غرداية نموذجا
.3
تقع والية غرداية وسط شمال الصحراء الجزائرية ،إلى الجنوب من العاصمة الجزائر
بمس���افة  600ك���م ،وتتربع على مس���احة كبيرة تق���در بـ  86105كلم ²وبعدد س���كان
يقارب 334754نسمة ،عرفت غرداية منذ العصر الحجري العديد من الحضارات،
تش���هد عليه���ا الصناعات الحجرية ،والنق���وش الصخرية ،والمعال���م الجنائزية ،كما
عرفت خالل الفترة اإلس�ل�امية المبكرة تجمعات س���كنية على ش���كل قصور احتفظ
بعضها باألطالل.
الشكل  .1يوضح مفهوم الوظيفة في المدن
القديمة.
المصدرA. RAVEREAU. Le M’Zab, une :
leçon d’architecture

ج -المركزية
تع���ود فكرة المركزية إل���ى البعد الفكري للمنظومة اإلس�ل�امية القائمة على المركز
ال���ذي يحتله الدين في الحياة اليومية عند المس���لمين .وهذا مبدأ هو عنصر بارز
3
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الشكل  .2موقع مدينة غرداية
المصدرwww.wikimedia.org :

 —3رستم بوسنان :مرجع سابق ،ص11
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يتمثل البونتابول (*) )خماس���ي المدن) في اتحاد مجموعة من المدن القابعة بوادي
مزاب نش���أت منذ أكثر م���ن ألفية من الزمن ،وتمتاز بعم���ران ومعمار فريد من نوعه
ومتمي���ز جذب كب���ار العمرانيين المعاصري���ن أمثال لوكوربزيي���ه (،)Le-Corbusier
فغرداي���ة جوهرة مزاب تأسس���ت س���نة 1048م .هذه العاصمة التجاري���ة التي يقطنها
بن���و م���زاب قد احتضنت ماضيها )والمدينة التي ال تحتضن ماضيها ال مس���تقبل لها(
كمدينة معبر للقوافل المتجهة نحو س���احل إفريقيا وبلدان المغرب ،ويش���كل طرازها
المعماري لوحة مليئة بالنشاط والحيوية.3
يق���ع وادي مزاب على بع���د  600كلم جنوب العاصمة الجزائر ،ضمن هضبة متوس���ط
ارتفاعها يقدر بـ  600م على خط الطول ° 3.45ودائرة عرض  »،°32.50يمتد على مسافة
 20كل���م طوالً وبمتوس���ط  2كلم عرضاً بمس���احة تقارب  40كلم ،2وتعد اس���تخدامات
األرض بوادي مزاب نتاج تضافر عدة عوامل طبيعية وبشرية أدت إلى اعتماد ثنائية
االرتب���اط بي���ن القص���ر والواحة .إذ جرى توطين القصور الخمس���ة ف���وق تالل صخرية
كموضع دفاعي بعيد عن الفيضانات في شكل أنسجة حضرية متراصة ذات خصائص
عمرانية ومعمارية مميزة ،أما المس���احات المنبس���طة داخل الوادي فقد استخدمت
للنش���اط الزراعي وقسمت إلى خمس���ة واحات أي لكل قصر واحته ،هذا التزاوج بين
الطبيعة والعمران شكـل لوحات فنية ذات قيمة تراثية عالية وقيمة جمالية نادرة.4

الشكل  .4أنواع التوسع العمراني وأشكاله
المصدرA.Alberto ZUCHELLI, :
introduction à l'urbanisme
opérationnel et à la composition
.urbaine

فنس���ق االمتداد الحضري في الوادي قد كان حتمياً بفعل عدة عوامل منها خروج
الس���كان اإلباضيين من القصور نحو األراضي القريبة ،ووصل السكان ذوو المذهب
المالكي ،وكذلك تحول البدو الرحل إلى الحياة الحضرية .لقد س���محت التوسعات
العمراني���ة بتعايش عمراني ومعماري بديع تم بش���كل تدريجي لألقطاب الحضرية
على طول امتداد  25كلم ،أما المرحلة األخيرة من االمتداد الحضري فكانت نتيجة
حتمية لتش���بع س���افلة الوادي من خالل خ���روج العمران من ال���وادي إلى الهضاب
التس���عينيات وكان ذلك مترجماً بعدة مش���اريع :إنش���اء
المج���اورة منـذ س���نوات
ّ
المنطقة الصناعيـة في جنوب المدينة ( ،)1985-1975إنجاز التحصيصات الخاصة
كتحصي���ص تافياللت جن���وب قصر بني يزق���ن ،وكذلك توطين جامع���ة غرداية في
الجنوب الشرقي من وادي مزاب.
ويمكن إيجاز الدوافع واألس���باب المؤدية إلى التوس���ع المتدرج على الواحات في
ما يلي:
—توس���ع العمران عل���ى الواحات هو حتمية نظ���راً إلى انعدام الم���وارد الطبيعية
الضرورية لالستقرار خارج الوادي؛
—دخول المس���تعمر الفرنس���ي بغرض الس���يطرة عل���ى المجال من خ�ل�ال القيام
بتوطين أنسجة عمرانية تفصل بين القصور الخمسة؛
—الزيادة السكانية وارتفاع حجم طلب السكن؛

الشكل .3التوسع العمراني على حساب
الواحات
المصدر :الباحث2012 ،

فالبونتابول لم ُي ّمس في جوهر عمرانه األصيل إال بعد دخول االستعمار إلى المنطقة،
حيثما عرف التعمير نمواً نحو خارج أسوار القصور ،ودليل ذلك أن غرداية اآلن تعادل
 8م���رات المحيط المبني للقصور الخمس���ة التقليدية التي ع���ادة تكون متواضعة في
قمم صخرية مش���رفة بذلك على الوادي وبعيدا عن فيضاناته ،وبعد دخول االستعمار
تدرجاً واقتربوا من الواحات التي توفر لهم جوا منعشا،
نزل السكان إلى أسفل الوادي ّ
حيث تراوح درجة الحرارة بين 0درجة مئوية و 46درجة مئوية ،وتقدر نسبة الرطوبة
بـ  %42بين شهري أكتوبر وأبريل وبـ  %4بين شهري ماي وسبتمبر[ -المرصد الوطني
لألرصاد الجوي (])2011
جدول :1.درجة الحرارة
المصدر :المرصد الوطني لألرصاد الجوي2011 ،

متوسط درجة
الحرارة

درجة الحرارة
الدنيا
درجة الحرارة
القصوى
3

شهر يناير

 10.1درجات مئوية
 0.2درجة مئوية

—تجزئ���ة األراضي الفالحية إلى قط���ع صغيرة نتيجة لت���وارث العقار على امتداد
ألفي���ة من الزم���ن إضافة إلى قوة االرتباط بالمجال ،مما دفع بالس���كان إلى بناء
مساكن لالستقرار داخل الوادي؛
—نمو النش���اط الس���ياحي والتجاري نمواً ش���جع االس���تثمار والبن���اء بالقرب من
القصور وعلى امتداد المحاور.5

* البونتابول ( )pentapoleوهي كلمة فرنسية وتعني
بالعربية خماسي المدن
 —3عقاقبة ،أحمد" :التعمير في وادي مزاب :بين حتمية
التوسع وأولوية الحفاظ على الموروث العمراني" ،مداخلة
قدمت في مؤتمر التقنية واالستدامة في العمران ،كلية
العمارة والتخطيط  -جامعة الملك سعود .الرياض 2010

شهر يوليو

 33.1درجة مئوية

Didillon, H et Jean, M : « Habiter le désert. —4
Les maisons mozabites » Editions Pierre
.MARDAGA, Bruxelles

 46درجة مئوية
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 —5عقاقبة ،أحمد ،مرجع سابق

1-3
المواقع األثرية والمعالم التاريخية
أ— القص���ور :تتمي���ز غرداية بالعديد من القصور العتيق���ة التي تبدو موحدة في
شكلها متجانسة في ألوانها وهي كالتالي:
— قصر تاجنينت (العطف) تأسس سنة  1012م
— قصر آت إزجن ( بني يزغن) سنة  1353م
513
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— قصر تغرداية (غرداية) سنة  1053م
— قصر القرارة سنة  1630م
— قصر آت بنور (بنورة) سنة  1046م
— قصر بريان سنة 1690م
— قصر آت مليشت (مليكة) سنة  1355م
— قصر متليلي القرن  14م
كذل���ك تتميز الوالية بالعديد من المعالم الدينية من مس���اجد ،ومصليات جنائزية
تقام فيها شعائر دينية موسمية ،زيادة على تفرد المساكن التقليدية بهذه الوالية،
تعد مركزاً
ويتفرد القصر المزابي بتوفره على فضاءات واس���عة للمبادالت التجارية ّ
للحي���اة الحضاري���ة .تع���رف قصور والي���ة غرداية بنظام خ���اص لتوزي���ع المياه على
الواحات الغ ّناء ،التي يستفاد منها لالستجمام صيفاً ،زيادة بالتمتع بثمارها.

كتابه "عم���ارة الصحراء" ،المهندس المعماري أندريه رافيرو ()André Ravéreau
في كتابه " "Le M’zab, une leçon d’architectureوالباحث كلود بافار (Claud
 )Pavardفي كتابه " "Lumière du M’ZABحين قال« :تتخذ الدار أحس���ن ملجأ
ألنها مأوى األس���رة ،واألس���رة هي حجر الزاوية عند المجتم���ع المزابي ،وبالرغم أن
الحياة الداخلية تبقى مقدسة».8
 —1-2-3هيكلة المسكن ومكوناته
على الرغم من أن المس���كن ف���ي وادي مزاب يخضع في تخطيطه وهيكلته ألس���س
المس���كن المنتش���ر ح���ول البحر المتوس���ط وف���ي ش���مال إفريقيا خصوص���اً ،وذلك
ويهيكل مختل���ف الفضاءات حوله ،ومن خالله تنفذ
باعتماده على فضاء يتوس���طه ُ
أشعة الشمس ويتم تهوية مختلف مجاالت المسكن األخرى ،إال أن له خصوصيات
تمي���زه عن غيره وذلك ناتج من تفاعله مع محيط���ه الطبيعي :الجغرافي والمناخي،
ّ
إضاف���ة إلى أنه انع���كاس لفكر المجتم���ع ونمط حياته فوجوده ف���ي مناخ صحراوي
مرتفع الحرارة جعله يتأقلم مع محيطه ،بحيث كانت المساكن كلها تعتمد  -مهما
الشكل  .9نموذج لمساكن سهل وادي
مزاب.
المصدرRAVEREAU (A). Le :
M’Zab, une leçon d’architecture

الشكل  .4غرداية (تغرداية) *

الشكل  .5العطف (قصر تاجنينت) *

الشكل  .6بني يزغن (آت إزجن)*

الشكل  .7مليكة (آت مليشت)*

كان حجمه���ا -على طابقين ب���دل أن تكون ممتدة عل���ى األرض وذات طابق واحد،
حيث الطابق األرضي يتصل بالفضاء الخارجي إال من خالل المدخل وفتحة الشباك
األفقية التي تتوس���ط فن���اء الدار بحيث تكون الطوابق األرضي���ة كأنها مبنية تحت
األرض ،مم���ا يوفر لها عزال حراريا جيدا ،أما الطابق العلوي فالمس���احة المبنية فيه
غالباً ال تتعدى المس���احة غير المبنية التي تس���تعمل كسطح وهو ذو أهمية بالغة
صيفا.

6

2-3
المسكن التقليدي بوادي مزاب
لق���د كان المعم���ار التاريخي في وادي مزاب اس���تجابة حقيقية لحاجات المجتمع
وانعكاس���اً مباش���راً لنمط حياته وطبيعة نش���اطاته ومس���تلزمات بيئته وذلك ضمن
منظومة المجتمع الفكرية وإطاره الطبيعي ،لذلك فإننا نكاد ال نجد جزئية في هذا
المعمار ال تؤدي وظيفة معينة أو ترمز إلى هدف ما ،إذ اهتم العديد من الباحثين
والمهندسين بالخصائص المعمارية والعمرانية بوادي مزاب مثل :الدكتور إبراهيم
بن يوس���ف في كتابه " ،"Espace et Sociétéالباحث المصري أسامة النحاس في

الشكل  .8بنورة (آت بنور)*

7
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PAVARD (C)., .1974 ,Editions Delroisse —8
- ”“Lumières du M'Zab

 —2-2-3النسيج العمراني
إن المدين���ة المزابي���ة ق���د خضعت ف���ي تخطيطها إل���ى قواعد المدينة اإلس�ل�امية
والش���مال-إفريقية عموماً ،وأول م���ا يهتم به ال ِمـزابيون الموق���ع ،إذ كانوا يختارون
له���ا موقعاً مراعين ف���ي ذلك قدرة المدينة على الدفاع ضد المغيرين ،ووقايتها من
فيضانات األودية ،والحفاظ على األراضي الزراعية ذات التربة الطيبة.
وإن أول م���ا يش���د انتب���اه المالحظ للم���دن المزابية الحديثة (ابت���داء من تجنينت
ٍ
رواب (هضاب) ،وهذا ال ينطبق على المدن المزابية
توضعها على
وانتهاء بتيـﭭْرار)ّ ،
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كذلك نالحظ تس���قيف بعض الطرق ،ألهداف دفاعي���ة ،منها أن العدو الراكب ،إذا
تمك���ن من دخ���ول المدينة ،فإنه ال يس���تطيع الوص���ول إلى المس���جد ،قلبها ومركز
قيادتها ،ومس���تودع الذخيرة والم���ؤن ،وتمكّن هذه التس���قيفات أهل المدينة من
التنق���ل على الس���طوح من حي إلى حي ،دون اللجوء إل���ى األزقة وربما كان الداعي
له���ذه التس���قيفات كذل���ك ،الحص���ول على المزي���د من الظ���ل صيف���اً ،والوقاية من
الري���اح والزواب���ع الرملية .وبعض الش���وارع أعرض من غيرها ،وه���ي مزودة مقاعد
مبني���ة ،وكانت قديماً أس���واقاً للمدين���ة ،فقد مرت المدن المزابي���ة بمجموعة من
التوس���عات على مدى تاريخها ،فرضها التزايد الديمغرافي للمدن ،وكان المزابيون
في كل توس���عة ينشئون سوقاً وسوراً وأبراجاً جديدة للمدينة .ومن أهم اهتمامات
المنش���ئين للمدين���ة كذلك ،حفر البئ���ر العمومية ،التي ال يمكن تص���ور الحياة من
دونها ،ثم تتلو هذه البئر آبار أخرى كلما امتد العمران .والجدير بالذكر أن عملية
الحفر هذه ليس���ت بس���هلة ،إذ تتم في الصخر (في جميع المدن باستثناء تيـﭭْرار)،
وعلى عمق قد يزيد على سبعين متراً ،وبالوسائل التقليدية.10

الشكل  .10النسيج العمراني لمدينة
غرداية* 9

المدن الصحراوية الحديثة
.4
تتمي���ز المدين���ة الصحراوي���ة في المرحل���ة الحديث���ة بمزيج من األش���كال واألنماط
المعمارية والعمرانية المتباينة والبعيدة كل البعد عن البيئة والحاجات اإلنسانية
والمجتمعية ،وهذا الكم الهائل من التش���كيالت نمت نمواً عش���وائياً في كل مكان
وأخذت أش���كاالً مختلفة ،نجد من تأثر بالفكر الغربي ونظرياته التي ال تتماش���ى مع
قيمن���ا وتقاليدنا وديننا ومبادئنا ،ومنه من ح���اول الرجوع إلى الماضي واالقتباس
من���ه ،دون النظر إل���ى خصائص كل عنصر ودوره في التش���كيل ،فأدى كل هذا إلى
فق���دان العم���ارة والعمران مقوماتهم���ا الحضارية ،وأصبح التغري���ب مبدأ يرمز إلى
التق���دم والتط���ور ،وأصبحت العم���ارة الصحراوية الحديثة مج���رد عنصر مضاف ال
يعبر عن جوهر الفكر المعماري والعمراني للمجتمع الصحراوي األصيل.
11

القديمة .ويرجع سبب ذلك للظروف األمنية الصعبة التي عاشها المزابيون في ذلك
الوقت ،فقد كانت بالدهم تقع في منطقة جيران ال ُيـؤتمنون ،إذ كانوا ال يعتمدون
فصل الشيخ علي يحيى معمر في هذا
سوى على النهب والسلب في حياتهم ،وقد ّ
الموض���وع ف���ي كتابه :اإلباضية ف���ي موكب التاريخ .في أعلى تل���ك الربوة ،يتوضع
المس���جد ،واختيار ال ِمـزابيين هذا الموقع إلقامة المسجد لدليل على أهميته لهم،
إذ يشكل النواة المركزية والروحية للقصر ،نظراً إلى وظائفه المتعددة ،فهو بجانب
وظيفت���ه الدينية ،يلعب دور قاع���ة االجتماعات المهمة والمرك���ز العلمي للمدينة
ومخ���زن الم���ؤن ،والمركز الدفاعي للمدين���ة ،إذ نجده في الم���دن المزابية محصناً
ويعد مس���جد آت بون���ور من أحصن المس���اجد المزابية .
ويصع���ب الوص���ول إليهّ ،
بجانب المسجد ،تتدرج المساكن متالصقة متالحمة فال يعلو واحد على آخر على
ـحصـن يحيط بكامل
امت���داد الربوة ،حتى تنته���ي بمجموعة أبراج دفاعية وس���ور ُم ّ
المدينة .غالبا ما كان السور يتكون من ظهور منازل ال تفتح أبوابها إال إلى الداخل،
أما في االمتدادات األخيرة للمدن المزابية ،فأصبح بعضها يتمتع بأس���وار مستقلة
عن المنازل ،بينها وبين هذه األسوار شارع عريض ،ويكون السور عادة سميكاً من
األسفل ويتناقص هذا السمك كلما عال السور.
ذلك هو الحال بالنسبة آلت ايزجن ،المدينة ال ِمـزابية الوحيدة التي ما زالت تحافظ
ال ،ويبلغ طوله 2500 :متر ،وارتفاعه نحو  3أمتار ،ويختلف ارتفاع
على س���ورها كام ً
الس���ور حس���ب موقعه ،فيكون مرتفعاً في المنطقة المستوية أسفل الهضبة ،بينما
يقل ارتفاعه في المناطق الش���ديدة االنحدار منها ،ويتخلل الس���ور فتحات للرماية
ضيقة من الخارج وواسعة من الداخل ،حتى يتسنى ألهل القصر النظر إلى الخارج،
بينما يصعب على الغرباء التجس���س إلى الداخل .أما األزقة ،فهي عادة ذات ثالث
أذرع عرض���اً ،وروع���ي في عرضها أن يكون أق���ل ما يكفي لتالق���ي دابتين ،ولتمرير
جن���ازة ،وروعي كذلك في تخطيطها مقاومة الرياح والزواب���ع الرملية ،والتقليل من
مدة إش���عاع الش���مس أيام الح���ر ،واالعتدال ف���ي انحدارها بحيث يمكن للس���كان
استعمال الدواب للتنقل والنقل.
3
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1-4
الوضعية الحالية للمدينة الصحراوية الحديثة
لقد اتخذت العمارة الصحراوية الحديثة عدة اتجاهات أساسية وهي:
— عمارة استخدمت الطرز المعمارية الكالسيكية الغربية.
—عمارة غريبة المالمح والحلول التصميمية ال تتناسب مع البيئة (االجتماعية،
الثقافية ،المناخية) الموجودة فيها.
—محاول���ة إضف���اء الملم���ح التراث���ي دون وع���ي بخصائ���ص كل عنص���ر وعالقت���ه
بالتكوين.
—ع���دة مح���اوالت للتعبي���ر عن العم���ارة البيئية تمثل���ت في اس���تخدام القباب
والقبوات والفتحات الضيقة والمشربيات.
—محاول���ة الربط بين األصال���ة والحداثة والبحث عن الهوي���ة والطابع المعماري
والعمراني المميز واستخدام مفردات التراث المعماري وحلوله.

 —9مشروع طرق القصور والية غرداية التراث المادي
وغير المادي2010 ،

 —10مشروع طرق القصور والية غرداية التراث المادي
وغير المادي2010 ،

أ— عمارة الطرز الكالس���يكية :حاول البعض استخدام بعض الطرز الكالسيكية
في األعمدة ،مع اس���تخدام بعض الزخارف وإضفائه���ا إلى البناء الحديث .بل لقد
ح���اول البعض اس���تخدام طرز مجتمعه في بناء واح���د ،باعتبار أن هذا الطرز تمثل
العودة إلى الكالسيكية.
ب— عمارة غربية المالمح :تس���ابق المعماريون إلى نقل أس���اليب الفكر الغربي
وتقليدها نتيجة ارتباطه في األذهان بالتقدم والتطور والحداثة ،دون وعي بأن هذه
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األس���اليب تنتمي إلى مجتمعات تختلف اختالفاً كلياً عن مجتمعنا ،ولها فلسفة ال
تتماش���ى مع مبادئنا وأفكارنا ،وباس���تعمال طرق مختلفة عن موادنا المحلية ،وقد
أبهرتهم عظمة التكنولوجيا ،فاهتموا بالمظهر دون الجوهر ،فجاءت المباني غريبة
عنا وعن مجتمعنا.
ج— اختف���اء الملم���ح التراث���ي :اس���تخدم بع���ض المف���ردات التراثي���ة كالعقود
واألش���كال المثبتة على الواجهات استخداماً كلياً ،وحاول البعض اآلخر إخفاء هذه
المف���ردات على مبنى معاصر قائم بالفعل ،دون وعي بخصائص كل عنصر وعالقته
مع التكوين ،مما أوجد من األساليب المتنافرة غير المتجانسة ،فأوجد مسخاً على
الساحة المعمارية والعمرانية.
د— العم���ارة البيئي���ة :ضع���ف المحاوالت الت���ي تجري وراء ش���عار البيئة والتي
ب���دأت في المرحل���ة الحديثة ،وعلى الرغ���م من أن الفكرة مس���تحدثة إال أن النتاج
المعم���اري والعمران���ي اهتم بالش���كل المتمث���ل في إضف���اء المف���ردات البيئية أو
المعالج���ات المناخي���ة المتمثل���ة في مجموعة م���ن القباب والقب���وات والفتحات
الضيق���ة والمش���ربيات التي تختل���ف مواقعها من مكان إلى آخ���ر ،دون تقدير جاد
للتقني���ة البيئي���ة واالقتصادية واإلنس���انية الت���ي أوجدت كل عنص���ر منها ،ودون
أي دراس���ة لجوه���ر الفكر الذي أبدعها ،فلم تس���تطع أن تف���ي بالحاجات الوظيفية
والبيئية.
2-4
مؤثرات وأسباب فقدان المدينة لهويتها
وهي كثيرة نذكر منها:
—ح���دة أزمة الس���كن التي أدت إلى وجود أنماط جدي���دة من التصميمات ذات
طابع غربي.
—سيادة الفكر الغربي على وحدة التعبير.
—اس���تخدام نظم اإلنش���اء الحديثة ،منه���ا الجاه���ز والبناء المصنع (الخرس���انة،
الشداة المعدنية)...
—غياب القي���م التي تربط المبنى باإلطار االجتماعي (المبنى وعالقته بالنس���يج
العمراني).
—محاولة إيجاد طابع معماري وعمراني مميز دون دراس���ة ،مما أدى إلى ظهور
أشكال غريبة ومتنافرة.
—البعد عن االعتبارات اإلنس���انية والمجتمعية ،حتى اضمحلت المشاعر والقيم
والمبادئ التي تمت بصلة إلى الدين اإلسالمي.
— تأثير الظروف االجتماعية لألسرة في شكل الوحدة السكنية.
— ارتباط الفكر المعماري األصيل عند البعض بالعمارة التراثية.
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الخالصة وأهم النتائج
وم���ن خالل المراجعة الس���ابقة أمكن التعرف على ما ُيش���كله وادي مزاب باعتباره
إرثاً تاريخي���اً وعمرانياً واجتماعياً ،فقد جرى الخوض ف���ي النمط العمراني للمدينة
الصحراوية بصفة عامة ووادي مزاب بصفة خاصة الذي واءم بين الظروف البيئية
(الطبيعية والمناخية) وظروف السكان االجتماعية واالقتصادية التي تحقق حاجــات
السكان ،مما نتج عنه بيئة سكنية مالئمة نفتقدها في وقتنا الحاضر ،كذلك جرى
توضي���ح هويتها العمرانية الت���ي تميزت بالتزامها القيم والمبادئ اإلس�ل�امية التي
انعكس���ت على تصمي���م البيت وذل���ك من خ�ل�ال تحقيقها للخصوصي���ة ومراعاتها
للظ���روف االجتماعي���ة ،إضافة إلى ذل���ك فقد تمي���زت العمارة المزابي���ة من حيث
الحجم والموقع وباعتبارها أحد المعالم القديمة في تأسيس���ه ،الحديثة بوظائفها.
ال مع األبنية األثرية
باإلضافة إلى كونه امتداداً عمرانياً في موقعه الحضري ومتكام ً
والتراثي���ة األخرى .بعد اس���تعراض ه���ذه المالم���ح العمرانية والمعماري���ة ،ينبغي
أن ننطل���ق من ه���ذه المالمح لتحقيق توس���عات عمرانية نحقق فيه���ا التكامل بين
الحفاظ على التراث العمراني من جهة ومتطلبات االقتصاد الحضري في المجاالت
والطاقة ،ونضمن استدامة التراث العمراني مع إدخال التكنولوجيا والتقنية.
التوصيات
إن األساس الذي يرتكز إليه التجديد الحضـري هو وجود قاعدة بيانات ومعلومات
موثق���ة حول الوض���ع الحالي للت���راث العمراني بمجاالت���ه كافة ،األم���ر الذي يمكن
من خالله إيجاد الحلول لمش���اكله والعمل على تنميت���ه وتجديده .ومن خالل أهم
النتائج التي تم التوصل إليها أمكن تطوير بعض التوصيات على النحو التالي:
—إن تأهيل التراث العمراني يجب أن يكون من طريق دراس���ة موضوعية حتى ال
يفقد قيمته األصلية وخصائصه العمرانية.
—ضرورة وجود هيئات وإدارات خاصة تعنى بالتراث العمراني ترصد التحوالت
الطارئ���ة فيـ���ه ،وتض���ع الخطط والبرام���ج التي تكـف���ل التكيـف م���ع المتغيرات
الحضرية ،أي أن تتمتع هذه البرامج بإمكانية التغيير والتحديث المستمر.
—العم���ل على إيجاد القاع���دة المادية لتمويل المش���اريع المختلفة وتوس���يعها،
وتش���جيع القطاع الخاص على االس���تثمار في مجال التراث العمراني لمشاريع
سياحية.
—العمل على تطوير خطة خاصة بالسياحة ،من حيث توفير الخدمات الضرورية
لها ضمـن مناطق محددة ،وتطوير العمل في المناطق المختلفة ،ليكون التغيير
ملحوظاً لدى السكان والمستثمرين.
—العمل باألطر التشريعية والقانونية في مجال التراث.
—تطوي���ر المش���اركة والمبادرة الس���كانية ،وإعطاؤها األولوية ف���ي خطط التطوير
والتنمية.
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برج التهوية البادجير
عنصر عمراني أصيل أم دخيل في
مدن املنطقة الشرق َّية
مهندس جالل خالد الهارون
مكتب التراث العمراني  -الدمام
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توطئة
بأهمية الحفاظ على الهوية
في السنوات القليلة الماضية ارتفع مستوى الوعي
َّ
العمرانية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية لما لها من بعد حضاري
وتاريخي واقتصادي مهم واستجابة لدعوات النخب المثقفة التي ركزت على
أهمية هذه القضية ،ظهرت في مدينة الدمام محاوالت عديدة لتأصيل الهوية
العمرانية الخليجية بإنشاء مشاريع عامة وأخرى خاصة تحمل تفاصيل ذات طابع
تراثي اصيل وكان من أبرز هذه التجارب مشروع تجميل مدخل الواجهة البحرية
بكورنيش مدينة الدمام وتجميل عدد من واجهات المباني التجارية والسكنية
وبعض ساحات الميادين العامة بأبراج التهوية التقليدية (البادجير) ،ونظراً لما
يتمتع به برج التهوية من قوة كعنصر بصري الفت لالنتباه أثير حوله كثير من
الجدل في الوسط الثقافي ،فهناك فئة ترى بأن برج التهوية (البادجير) عنصر
عمراني اصيل ينتشر في القرى الساحلية في منطقة الخليج العربي ويعتبر من
اكثر العناصر تمييزا للهوية العمرانية الخليجية في حين يرى آخرون بأن هذا
العنصر دخيل على التراث التقليدي في المنطقة الشرقية ويعتبر عنصر تشويه
للفضاء البصري.
وال اخفيك عزيزي القارئ بأن الحكم في هذا الموضوع ليس باألمر السهل
فاإلجابة تقع في منطقة ما «رمادية» بين (نعم) و(ال) وأن الموضوع بحاجة
الى مزيد من البحث بهدف غربلة الهوية العامة للمدن الساحلية في منطقة
الخليج العربي والوقوف على الهويات الفرعية التي تميز كل مدينة خليجية عن
أختها ،وهذا البحث ما هو إال محاولة لفهم وتسليط االضواء على البعد التاريخي
والحضاري لبرج الهواء البادجير.

ملقف هواء جداري (بادجير)
شارع الملك سعود بالخبر عام 1948م

2

ملقف هواء (بادجير) على شكل برج
بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين
أقدم بيت في مدينة المحرق شيد في عام 1800م

 —1جزر البحرين دليل مصور لتراثها ،تاليف أنجال كالرك،
ترجمة د .محمد الخزاعي ،اصدارات جمعية تاريخ وآثار
البحرين عام 1985م ،الصفحة 181
 —2مصدر الصورة كتاب هجرة قبيلة الدواسر ،تاليف
عبدالرحمن بن سعد الدوسري ،بحث غير منشور
 —3مخطوطة (تحفة االحباب في نصب البادكير
والمحراب) تاليف ابي العباس شهاب الدين احمد بن رجب
بن طيغا المجدي

«بادجير» في واجهة مبنى تجاري بوسط الدمام

 —4وصف البلدان المطلة على بحر الهند والتعريف
بسكانها ،تاليف دوراته بربوسه ،اصدار االكاديمية الملكية
للعلوم في لشبونه عام 1822م ،ترجمة الى اللغة االنجليزية
منسل لونغورث ديمس ،نشر باللغة العربية في كتاب
سلطنة هرمز العربية ،تاليف االستاذ ابراهيم خوري ،اصدار
مركز الدراسات والوثائق ،راس الخيمة ،الطبعة االولى سنة
2000م ،الصفحة 207
3
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ملقف الهواء (البادجير)
ملقف الهواء أو (البادجير) عبارة عن تقنية قديمة مبتكرة لتبريد الهواء داخل
المباني السكنية تعمل على جلب الهواء الى داخل المسكن حسب الزمن ومدى
وجود وغياب الرياح وعادة ما توجد على شكلين:1
االول بسيط منخفض التكلفة وهو عبارة عن تجويفات مستطيلة الشكل مثبتة
وسط جدار الغرفة توجد بها فتحات مستطيلة مصممة بطريقة تسمح بانحراف
الهواء الى داخل الغرفة أو إلى سطح المبنى ،وهذا النوع يعتبر نمطاً سائداً في
كافة المباني التراثية الخليجية في كل المدن المطلة على سواحل الخليج العربي
تقريباً بما في ذلك قرى المنطقة الشرقية الدمام والقطيف ودارين والجبيل
واالحساء ..لذا فإن هناك شبه اجماع على أن هذا النمط العمراني أصيل وسائد.
أما النوع الثاني من البادجير فهو نموذج معقد عالي التكلفة وهو عبارة عن برج
يسمح بمرور الهواء إلى داخل الغرف التي تحته عبر قنوات عمودية ومع نزول
الهواء تحدث عملية التبادل الحراري باحتكاك الهواء بالجدران الطينية الباردة،
وبالتالي تتزايد حركة الهواء وتقل درجة الحرارة وهكذا دواليك يتم تبريد الغرف،
وهذا النموذج محل خالف كبير ويثار حوله كثير من االستفهام هل هو اصيل أم
الشرقية.
دخيل على مدن المنطقة
َّ
تاريخ البادجير
يعتقد كثير من سكان دول مجلس التعاون الخليجي بأن ملقف الهواء أو ما يعرف
محليا (البادجير) هو عنصر عمراني خليجي حديث وفد إلى مدن سواحل الخليج
العربي عن طريق التجارة واالحتكاك غير المباشر مع بالد فارس قبل بضع مئات
من السنيين في حين أن هذه التقنية وهذا المسمى (بادجير) ظل استخدامه
حكراً على منطقة الخليج ولم ينتشر في مدن وعواصم عربية أخرى بعيده عن
الخليج كبغداد والقاهرة ،ولكن الشواهد التاريخية تثبت عكس ذلك.
فقد ظهرت تقنية مالقف الهواء في كثير من دول العالم االسالمي (السند وفارس
وشرق جزيرة العرب والعراق ومصر) في فترة مبكرة جداً ،حيث شاع استخدامها
كتقنية في تهوية مباني المساجد والمستشفيات في العصر العباسي وفي مصر
3
اشتهرت هذه التقنية بنفس المسمى الحالي (بادكير) في زمن دولة المماليك
خالل الفترة (923 - 648هـ) حيث جاء وصفه ووظيفته في مخطوطة مملوكية
عنوانها (تحفة األحباب في نصب البادكير والمحراب) ،وتشير المصادر التاريخية
أيضاً إلى استخدام البادجير في منطقة الخليج قبل اكثر من  500عام.
فقد جاء في مخطوطة برتغالية نشرتها االكاديمية الملكية للعلوم في مدينة
لشبونه عام 1822م بان الرحالة البرتغالي (دوارته بربوسه) زار منطقة الخليج
العربي في عام 1518م الموافق 924هـ ووصف مالقف الهواء المستخدمة خالل
تلك الفترة بالنص التالي:4
«إذا عبر المرء مضيق هرمز متوغال في الخليج ،وجد قرب مدخله جزيرة صغيرة
الحجم ،تقوم عليها مدينة هرمز التي ال تبدو كبيرة بقدر ما هي جميلة ،بمنازلها
الشامخة المبنية بالحجر والمالط ،المسطحة السقوف والكثيرة النوافذ ،ولتحاشي
حر هذه الجزيرة الشديد ،شيدت جميع بيوتها بطريقة تجعل الهواء يندفع عند
اللزوم من طوابقها العليا الى السفلى» انتهى.
وجاء في مذكرات الرحالة الدنماركي كارستن نيبور ،الذي زار العراق قرابة عام
1174هـ الوصف التالي للبادكير المستخدم في مدينة بغداد:
«إن طريقة البناء الشرقية هي في نظري السبب الكامن وراء الحر الذي يتذمر
منه السكان فعندما ترتفع الشمس تصبح هذه الباحات المربعة بمثابة أفران
ألن الهواء ال يدخل اليها لهذا السبب يملك السكان
ترتفع فيها الحرارة كثيراً َّ
المميزون سرداباً في منزلهم أو جناحاً مسقوفاً ومرتفعا سقفه يقع في القبو وفيه
ألن الهواء
ما يشبه المروحة أو قل الموقد ،فيه فتحة من أعلى من الجهة الشمالية َّ
هنا تماماً كما في القاهرة والشارقة يأتي في فصل الصيف من الشمال» انتهى.
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التاثير البصري لبرج الهواء «البادجير» في بعض مدن الخليج:

أن البادكير عنصر
ويذكر الدكتور أحمد الجار 5نقال عن تجربته الشخصية َّ
عمراني أصيل ومنتشر أيضاً في مدينة الزبير (قرب البصرة) منذ القدم ،وإن كان
يختلف بعض الشيء عن برج التهوية «البادجير» الموجود في منطقة ساحل
إن البادكير في مدينة الزبير عبارة عن برج صغير يشبه
الخليج العربي ،حيث َّ
المدخنه له فتحتان واحدة في اتجاه الشمال واألخرى في اتجاه الجنوب وفي
بعض المساكن يفتح ناحية الشرق والغرب وله قنوات يمر خاللها الهواء متصلة
بسرداب المنزل.
ومن ذلك نستنتج ان استخدام البادكير لم يكن مقتصراً على المدن الساحلية
في منطقة الخليج العربي ،بل على العكس تماماً فإن البادكير واسع االنتشار
بأن هذا العنصر
في مختلف دول العالم العربي واإلسالمي .لذا ال يصح القول َّ
العمراني دخيل أو مستورد في المنطقة ،لكن األمر بحاجة الى مزيد من البحث
لمعرفة البداية االولى لظهور مالقف الهواء «البادجير» فربما انها ظهرت ألول مرة
في منطقة سواحل الخليج نظراً لتشابه شكل ووظيفة البادجير مع شكل ووظيفة
شراع السفينة فالبحار الخليجي ومنذ أقدم العصور امتلك خبرة وثقافة واسعة في
سبل تطويع الرياح ومعرفة مواعيد هبوبها الموسمية واتجاهات حركتها ومدى
تأثير الموقع الجغرافي عليها ،فموقع دبي بكل تأكيد له خصائص تختلف تماماً
عن موقع المنامة أو الدمام ،وبالتالي لكل موقع معطياته المناخية الخاصة ،لذا
بأن أسباب انتشار برج التهوية (البادجير) في مواقع معينة وندرته في
اعتقد َّ
موقع أخرى له عالقة بالمناخ السائد ومعطيات الموقع الجغرافية والفلكية وقد
يكون هذا مبرراً النتشار ابراج الهواء في المدن الساحلية وتطورها مقارنة بأبراج
الهواء في الواحات الزراعية والمدن الصحراوية.6

أن عدد األبراج يتفاوت من مدينة إلى أخرى ،بل من بناية إلى أخرى
ال شك َّ
فبينما نرى في بعض المدن االماراتية (حي البستكية في دبي وحي الشويهين
في الشارقة) يصل عدد األبراج في البناية الواحدة الى اثنين أو ثالثة وربما تصل
الى اربعة نالحظ بان العدد يقل في بنايات مدن خليجية أخرى كما هو الحال في
المدن البحرينية (المنامة والمحرق) والقطرية (الدوحة) ،وكذا مدينة الكويت،
وهذا التفاوت في وجود ابراج الهواء بين مدينة وأخرى ،تفرضه الحالة االقتصادية
للسكان والمناخية من مطلع هبوب الرياح وان كانت النقطة االخيرة لم تأخذ
قسطا كافيا من الدراسة والبحث.

المناطق الثالث المكونة لمدينة دبي

ومن خالل مقارنة الجزء الظاهر في الصورة مع الصورة الجوية التي تظهر النسيج
العمراني لمنطقة الشندقة في مدينة دبي القديمة نستطيع ان نستنتج نسبة
تقديرية لعدد أبراج الهواء بالنسبة إلى عدد المباني:
الصورة رقم ( )2الشندقة بدبي

البادجير على طريق الحرير

أخذ درب الحرير اسمه من السلعة النفيسة التي كانت تصنع في الصين وتنقل
عبر شبكة معقدة من الطرق الرئيسية والفرعية التي تمر عبر الهند وأواسط
آسيا وإيران ومنطقة الخليج العربي والعراق وبالد الشام وسواحل البحر األبيض
المتوسط وصوال إلى أوروبا ومن هذه األسواق والمحطات التجارية نقل الكثير من
عناصر الحضارة والمدنية وكان لموانئ ومدن وأسواق الخليج العربي الدور األكبر
في نقل حضارة وثقافة تلك الشعوب منذ فجر التاريخ بين بلدان الشرق والغرب
نظراً لموقعها المميز الذي يتوسط طرق تجارة العالم القديم.7
ولو تتبعنا انتشار تقنية بناء ابراج الهواء «البادجير» لتبين لنا بأنَّها تقنية وثقافة
انتشرت في المناطق ذات المناخ الحار على طول طريق الحرير ،حيث إنَّها توجد
في مدينة يزد وجمبرون وبوشهر اإليرانية وهي محطات تجارية مشهورة على
طريق الحرير وتوجد هذه التقنية أيضاً في كثير من موانئ الخليج ومدينة البصرة
وبغداد والقاهرة وكل هذه المواقع مرتبطة مع بعضها بعضاً عبر طرق التجارة
بأن هناك عالقة قوية بين انتشار تقنية بناء بالبادجير كثقافة
القديمة .لذا نعتقد َّ
وفن وخطوط التجارة البرية والبحرية المتصلة بمنطقة حوض الخليج العربي.

م
1

18.9

مدينة المنامة

تتكون مدينة المنامة من قرابة  11حياً (فريج) ومن خالل دراسة بعض الصور
أن وجود «البادجير»
الفوتوغرافية وإجراء بعض المقابالت 8مع السكان استنتجنا َّ
في المسكن البحريني القديم كان مرتبطاً بمدى ثراء االنسان من عدمه ،ففي
المحرق على سبيل المثال يوجد قرابة ثالثة أبراج فقط اشهرها البرج الكائن في
منزل الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 9حاكم البالد في تلك الفترة ،وبرج بيت
أن عدد أبراج الهواء البادجير
الكوهجي ،وبرج بيت آل علي .ويالحظ في البحرين َّ
أقل بكثير مما هي عليه في دبي.

 —6عمان وتاريخها البحري ،الطبعة الثانية 2002م،
الصفحة 89

 —7تفاعالت علي طريق الحرير (تدمر) ،تاليف محمد علي
مادون ،الطبعة االولى 1995م ،دمشق ،الصفحة 16

3

عدد المساكن في عدد األبراج
الصورة
18
95

النسبة

منطقة الشندقة في إمارة دبي

 —5مقابلة معه شخصية بتاريخ 2013/08/29م
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مدينة دبي
تتكون مدينة دبي القديمة من ثالث مناطق رئيسة هي الشندقة
والبستكية وبردبي ومن خالل دراسة عدد من الصور الفوتوغرافية لبعض
هذه المناطق نستطيع مالحظة أن برج الهواء البادجير في هذه المنطقة
بأن
يسيطر بشكل كبير على الفضاء البصري للمدينة وال نبالغ إذا قلنا َّ
البادجير هو السمة األبرز للهوية العمرانية في دبي.

 —8مقابلة لسعادة الدكتور أحمد العبيدلي من سكان
مدينة المحرق سابق
 —9جزر البحرين دليل مصور لتراثها ،تاليف أنجال كالرك،
ترجمة د .محمد الخزاعي ،اصدارات جمعية تاريخ وآثار
البحرين عام 1985م ،الصفحة 190
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ومن خالل مقارنة الجزء الظاهر بهذه الصورة نستطيع أن نستنتج نسبة تقديرية لعدد
أبراج الهواء نسبة إلى عدد المباني في مدينة المنامة:
الصورة رقم ( )1المنامة
م
1

عدد المساكن في عدد األبراج
الصورة
4
74

النسبة
5.41

مدن وقرى المنطقة الشرقية

بشكل عام غالبية قرى المنطقة الشرقية (الساحلية والزراعية) يندر فيها استخدام
أبراج التهوية «البادجير» ويكتفي السكان باستخدام مالقف الهواء الجدارية ،حيث
لم يتم رصد وجود أي ابراج هواء «بادجير» في كل من الخبر والدمام وسيهات وقرى
ومدن القطيف ودارين وتاروت والجبيل ،وهذا ال يعني عدم وجود أبراج تهوية بشكل
كلي فقد رصد لنا الدكتور مشاري النعيم وجود عدد من أبراج الهواء «البادجير» في
مدينة الهفوف ،حيث جاء في دراسة له منشوره في عام 1998م النص التالي:10

مدينة المنامة فريج العوضية
كتاب جزر البحرين دليل مصور لتراثها ،الصفحة 269

wind towers but smaller than those in coastal regions which were
oriented to the north and east to ventilate the room on the lower
…levels

وترجمة هذا النص كالتالي:

«بعض منازل الهفوف تمتلك مداخن تشبه أبراج الهواء ،لك َّنها أصغر حجماً من تلك
الساحلية ،وهي موجهة ناحية الشمال والشرق بهدف تهوية
الموجودة في المناطق
َّ
الغرف في الطوابق السفلية» انتهى.

ونشر في نفس الدراسة الصورة التالية التي توضح شكل أبراج الهواء في مدينة الهفوف.

جزء من مدينة المنامة

potentiality of the traditional house, a case —10
study of hofuf, alhasa, by Mashary Abdullah
-Al-Nuaim, the G.C.C Folklore Center, Doha
68 .Page No ,1998
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منظر جوي لمدينة الدمام
المصدر :هجرة قبيلة الدواسر ،تحقيق وتعليق عبد الرحمن بن سعد الدوسري

تأثير الثقافة واإلرث الحضاري

انية في
قبل الحكم على برج الهواء (البادجير) بأنه أصيل أم دخيل على الهوية العمر َّ
الشرقية ،يجب ان ننظر الى هذا التراث العمران بأكثر من زاوية فأن كان البعد
المنطقة
َّ
المادي للبادجير أنه عبارة عن هيكل طيني مصمم بشكل هندسي له وظيفة عملية
وجمالية ،فإن هناك ُبعد آخر أهم وهو البعد الثقافي والحضاري فال يصح الحكم على
القمة الظاهرة من جبل الجليد فالبعد الثقافي والحضاري للبادجير مرتبط بشكل كبير
بوعي وثقافة االنسان الخليجي وهذه الثقافة هي ما يميز هذه المجتمعات الحضرية
الساحلية عن غيرها من خالل ذلك الرصيد والكم الهائل من المعلومات المتراكمه عبر
آالف السنين والممتزجة بالعديد من األساطير والخبرات العلمية التي تاثرت كثيراً
بالموقع الجغرافي والمخزنة في منطقة الالوعي لدى هذا اإلنسان وفي جيناته الوراثية
وهذا المخزون الثقافي من الصعب إدراكه أو االحساس به بمجرد دراسة كتل التراث
العمراني غير المكتملة ممثلة بالمباني التراثية القديمة المشيدة وسط مدينة الدمام
أو دارين أو تاروت فهذا النتاج المادي ما هو إال جزء يسير من اإلرث الثقافي الذي
استطاع المعماري الخليجي اطالقة والتعبير عنه في فترة من فترات التاريخ على شكل
بأن الجزء األكبر من ذلك اإلرث الثقافي يحتاج فترة زمنية
مبانٍ أو نقوش زخرفية علماً َّ
أطول لكي يظهر بعد التحرر من القيود االقتصادية وما نشاهده اليوم من اعادة إحياء
للتراث العمراني ما هو إال عملية من عمليات التعبير عن المخزون الثقافي القديم
وإطالقه ،وهذا المخزون الثقافي والحضاري لدى االنسان الخليجي نجده مترجماً بشكل
جلي وواضح في لوحات الفنان البحريني الكبير عبد الله المحرقي التراثية التي يظهر
في اغلبها برج التهوية «البادجير».
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«البادجير» في إحدى لوحات عبد الله المحرقي
المصدر :الفنان عبد الله المحرقي ابداع متميز ،اعداد محمد حسن كمال الدين ،المؤسسة العربية للطباعة
والنشر ،مملكة البحرين ،الطبعة االولى 2008م.

تأثير األصول المشتركة لسكان المنطقة الشرقية ومملكة البحرين

بأن
عندما ننظر إلى خارطة حوض الخليج العربي قبل قرن من الزمان نالحظ َّ
المستعمرات البشرية المنتشرة على طول الشريط الساحلي المكون لهذا الحوض
المائي ،كانت مقسمة إلى ثالثة نماذج مميزة ،منها مستعمرات مستقرة دائمة،
ومستعمرات شبه مستقرة ،ومستعمرات البدو الرحل ،وتتباين هذه المستعمرات
بأن جميع
البشرية من حيث المكونات الحضرية واالقتصادية وعدد السكان ،مع العلم َّ
هذه المستعمرات تقع على خط واحد يمثل المراحل المختلفة التي مر بها اإلنسان
الخليجي في طريقة من الوحشية الى الحضارة والتمدن ،فقد كان الطريق إلى التحضر
يبدأ بمرحلة البداوة ثم مرحلة االستقرار المؤقت ،وتنتهي هذه الرحلة باالستقرار الدائم
في المدن الرئيسية واالنصهار في المجتمعات الكبرى.

وكثير من مدن المنطقة الشرقية الساحلية (الخبر والدمام ودارين والجبيل وسنابس
والزور) كانت عبارة عن قرى صغيرة لصيادي اللؤلؤ وهذا النوع من المستعمرات
البشرية عادة ما تكون صغيرة ومتجانسة وشبه مستقرة فهي تهاجر بحثاً عن الرزق
واالمن ،وتنشئ مساكنها المؤقتة المصنوعة من جريد النخل بالقرب من السواحل
المالئمة لرسو السفن ،بشرط أن تكون تلك المواقع قريبة من أماكن صيد اللؤلؤ
فإن
واألسماك ويتوفر بها مصادر كافية للتزود بالمياه العذبة الصالحة للشرب ،لذا َّ
هذا النموذج من المستعمرات هو مرحلة تتوسط طور البداوة وطور الحضارة ونظراً
فإن المساكن في هذه الحالة عبارة عن أكواخ من جريد النخل
للطبيعة غير المستقرة َّ
ال تشكل عائقاً أثناء االنتقال من موقع الى آخر ،ونظراً لكون االنسان هنا غير مرتبط
باألرض بشكل كبير وباستطاعته الهجرة دائما ،لذا فإنَّه يميل الى العدوانية أكثر وغالبا
ال يقدم تنازالت ،وهذا ما يعيق ازدهار قراهم بحيث تنمو وتتحول إلى نموذج مدن
فإن هذا ما أعاق نضوج هذه القرى بشكل ينتج لنا
الموانئ الرئيسية وفي اعتقادي َّ
عناصر معمارية مثل أبراج التهوية ،مع العلم بأنَّه عند انتشار األمن في زمن الملك عبد
العزيز آل سعود تطورت هذه القرى بشكل كبير نتيجة توفر األمن ،لكن ظهور البترول
اتاح بدائل جديدة مثل مراوح الهواء الكهربائية واجهزة التكييف وهذا حال دون ظهور
أبراج التهوية على غرار ما حدث في الحواضر الخليجية المستقرة قديماً مثل المنامة
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والمحرق ودبي.

ونظراً لكون سكان قرى الصيادين يشتركون في أصولهم مع سكان مملكة البحرين وكثير
منهم في األصل مهاجرون الى المنطقة الشرقية من جزيرة البحرين التي يمثل فيها برج
الهواء أحد عناصر التراث العمراني .لذا فمن غير المستغرب أن يظهر في هذا الزمان
برج الهواء من جديد من الثقافة المختزنه ،لهذا االنسان ليعبر بها عن هويته المميزه.
التوصية النهائية
بأن برج الهواء «البادجير» عنصر عمراني ظهر وانتشر في رقعة
من كل ما سبق نستنتج َّ
جغرافية كبيرة مركزها الخليج العربي منذ أقدم العصور وطور في كل منطقة كعنصر
جمالي وفي الخليج أصبح له شكل وهوية مميزه مختلفة عن أي منطقة جغرافية أخرى
لذا فإنَّه عنصر بصري تراثي أصيل.

من خالل دراسة الصورة الجوية لعدد من المدن الخليجية يتضح لنا اختالف نسبة عدد
أبراج الهواء إلى عدد المباني من مدينة الى أخرى ،لذا نوصي بأن يتم اعتماد نسبة
لمدن المنطقة الشرقية بحيث يتم ضبط التنمية بما يحفظ للمنطقة الشرقية هويتها
المميزة.
بأن منطقة
يختلف تصميم وحجم برج الهواء «البادجير» من منطقة الى آخرى ويالحظ َّ
الخليج العربي طورت برج هواء ذا شكل وأبعاد مميزه ومختلفة عن البادجير في أي
إسالمية أخرى .لذا يجب اعتماد اشتراطات معينة لضمان تنفيذ الطراز
دولة عربية أو
َّ
الخليجي فقط.
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احلماية النظامية للتراث
العمراني في اململكة العربية
السعودية "-الواقع واملأمول"
د  /فيصل بن منصور الفاضل
مدير عام اإلدارة العامة للشؤون القانونية
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المقدمة
تكون عبر
يع���د الت���راث العمراني عنصراً مهم���اً من المفه���وم العام للتراث ال���ذي ّ
تج���ارب ومح���اوالت األم���م التي مضت عبر س���نين لعم���ارة األرض أو للتغلب على
مش���كالتها ،وه���و ما يش���كل حضاراتها المتنوع���ة ،ويعد من أعظم وس���ائل التالحم
والتواصل بين الماضي بأصالته وخبراته ،التي هي نتاج قرون طويلة ،وبين الحاضر
بتطوراته وتقنياته.
ومن هن���ا فقد برزت فكرة ابراز التراث العمران���ي“ ”Urban heritageوتخصيصه
بمفه���وم مس���تقل ،أي بالنظر إلى أهمي���ة التراث العمراني الب���ارزة .إذ أن ماديات
الت���راث العمراني س���واء كان مدناً أو قرى أو أحياء أو مباني أو أس���واق أو حتى آبار
أو طرق أو منتزهات أو قصور تاريخية أو أية مبان تراثية ملموس���ة أو غيرها تجس���د
ذلك التاريخ وهذه الخبرات والتجارب المتراكمة المزدحمة ،وهي في ذات الوقت
كمنهل تس���تقي منه األمم مبتغاها من خالل ربط هذا التراث بحاضره لتخرج من
خالل���ه بتطور حضاري متجانس ومتآلف ومترابط العرى متين األركان؛ وهو ما حدا
بع���دد من األم���م المعاصرة ومنظماته���ا العالمية ببذل جهد كبي���ر نحو حماية هذا
الت���راث العمران���ي خصيصاً والمحافظة عليه واس���تغالله ،فتمخض ع���ن ذلك تطور
كبي���ر في هذا الصدد تمثل في توافق واتفاقيات ومواثيق 1واكبتها من واكبتها من
الدول وتخلفت عن ركبها أخرى.
وق���د س���ارت المملكة عموم���اً عل���ى ذات الخطى ،فواكب���ت هذا التط���ور النظامي
(القانوني) كحماية نظامية لتراثها العمراني من خالل النصوص النظامية (القانونية)،
وهو ما انعكس على واقع مواقع التراث العمراني المنتشرة بشتى ربوع المملكة.
لهذا فقد أُنش���ئ للتراث العمراني جهازاً خاصاً مختصاً بإدارة كل ما يتعلق بش���ئونه
ه���و "مركز الت���راث العمراني الوطن���ي" ،أي لما لتراث المملكة م���ن أهمية تاريخية
حضارية ممعنة في القدم ومتصلة ومتواصلة على مر العصور.
إال أن هذه المواكبة النظامية قد اعترض طريقها عقبات ليست بالقليلة ،وال يقلل
من ضرورة س���رعة تجاوزها كونها تتش���ابه إلى حد ما مع عدد من الدول ،وال تشفع
ه���ذه المواكبة للب���طء أو التقليل من ش���أنها ،إذ أن المواكبة ال تعن���ي فقط اللحاق
والمسايرة ،بل وباألخذ بزمام السبق إليها والمبادرة بها.
وتل���ك الجه���ود الدولي���ة والمحلي���ة وما تمخ���ض عنها م���ن مواكبة نظامي���ة ،كأنها
بي���ن الس���طور خفية  ..ولزوم الكش���ف عنه���ا بوضوح ،وم���ا تبعه من ظه���ور لهذه
العقبات الجلية كقرين للمواكبة ،وما بدا من ضرورة لنوال هذا الس���بق والمبادرة
إل���ى تج���اوز العقب���ات ..ه���و م���ا ش���جعنا ودفعن���ا بق���وة نحو ه���ذه الدراس���ة وتلك
المش���اركة ،عس���اها أن تك���ون لبن���ة مميزة ف���ي حماية نظامي���ة للت���راث العمراني.
إال أنه وان كان هذا العمل قد واجهه أيضاً مش���كلة الحداثة النس���بية لموضوعه أي
حماي���ة التراث من الزاوي���ة النظامية "القانونية" ،إذ بدت ن���درة مراجعه ومصادره
وفقه���اءه ومبادئه القضائية وخبراءه معاناة بارزة ،بل قل فيه الناصر أو المعين ..
فال يقلل من هذه الحقيقة كثرة المراجع والمصادر التي تتناول التراث من النواحي
األخرى ،عموماً قد آلينا على أنفسنا أن نبذل ما في الوسع لتجاوز تلك المشكالت،
ب���ل والعمل على أس���اس ض���رورة توثي���ق واتباع للمنه���ج التأصيل���ي والتحليلي ،بل
وعم���وم مناهج وط���رق وأصول البحث العلمي المحايد والمجرد التي تناس���به ،مع
الس���عي لمس���اس مؤكد بكل عصب بنيان هذه الحماية النظامية للتراث العمراني
دون تطوي���ل مم���ل أو إيجاز مخل ،وليب���دوا لنا جلياً ما يلزمه م���ن توصيات وحلول
واقتراحات ،فالمرجو لهذه الدراس���ة أن تكون بمثابة مرجع في موضوعها للجهات
التنظيمية والتنفيذية والباحثين والمطورين والمهتمين.
ويهدف هذا البحث إلى إيضاح الواقع النظامي (القانوني) لحماية التراث العمراني
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بالمملك���ة من ش���تى النواحي الممكن���ة بداية من أهمي���ة هذه الحماي���ة النظامية
وانتهاء بما تقترحه الدراس���ة من
ومروراً بواقعها ،ومن ثم ما يواجهها من معوقات،
ً
توصيات ،خصوصاً مع ش���ح م���ا لم يكن انعدام تام للش���روحات الفقهية لنصوصها
النظامي���ة بالمملكة ،ومن ثم وضع ذلك كله على بس���اط البحث ،ولتمكين اآلخرين
م���ن اإلدالء فيه بكل جديد ومفيد ...فقد قمنا بتقس���يمه ،ومن ثم تناوله واعداده
وفقاً للمطالب التالية:
المطلب األول:مواكبة الحماية النظامية للتراث العمراني بالمملكة وسبقها إليه
وفقا لتطور مفهومه دولياً ومحلياً.
المطلب الثاني:استقرار المفهوم القانوني (النظامي) المميز للتراث العمراني عن
غيره من اآلثار األخرى دولياً ومحلياً.
المطلب الثالث :التطور التنظيمي للتراث العمراني في المملكة.
المطلب الرابع :واقع الحماية النظامية للتراث العمراني بالمملكة.
المطلب الخامس :العقبات التي تواجه حماية التراث العمراني بالمملكة.
المطلب السادس :التوصيات.
قائمة المراجع

—2أنظر النصوص النظامية (القانونية) الواردة باالتفاقات
الدولية وقوانين الدول االخرى العربية واألجنبية ،وأنظمة
المملكة في المطلب الثاني من هذا البحث.
—3أنظر :لسان العرب ،مختار الصحاح ،القاموس المحيط،
معجم اللغة العربية المعاصر ،المعجم الوسيط ،المعجم
الغني ،المعجم الرائد ،معجم المصطلحات الفقهية.
—4تفسير القرآن العظيم للحافظ بن كثير :عماد الدين أبي
الفداء إسماعيل بن كثير القرشي المتوفي 774هـ ،بيروت،
دار نوبلس ،ط ،2005، 1لآلية  19سورة الفجر المذكورة ،ج 24
ص  24ولآلية  12من سورة يس وبغيره من التفاسير.

—1أنظر :كتاب :لماذا االهتمام بالتراث العمراني؟
مبادرات الهيئة العامة للسياحة واآلثار تجاه التراث
العمراني إعداد الهيئة العامة للسياحة واآلثار ،شارك
في إعداده مجموعة من منسوبي الهيئة والباحثين،
وصدر بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي األول للتراث
العمراني في الدول اإلسالمية ،الرياض عام 1431هـ
2010/م ص 9وص 14وما بعدها.

—5ورد عند الكثير من أهل السنن مثل :مسند اإلمام
أحمد وبن ماجه ومصنف بن أبي شيبة وبالتاريخ الكبير
للبخاري وجامع الترمذي وابو داود وسنن النسائي الصغرى
وصحيح بن خزيمة وغيرهم.
—6أنظر :الحفاظ على التراث العمراني لتحقيق التنمية
السياحية المستدامة من خالل مؤسسات المجتمع المدني
ـ دراسة حالة واحة سيوة ـ رسالة ماجستير ـ جامعة عين
شمس إعداد :م .ريهام كامل الخضراوي ص.13

المطل����ب األول :مواكبة الحماية النظامية للتراث العمراني
.1
بالمملكة وسبقها إليه وفقا لتطور مفهومه دولياً ومحلياً
قب���ل الخ���وض في موضوعن���ا هذا فإننا ن���رى أنه م���ن المفضل تصدير ه���ذا العمل
بحقيق���ة ملخصه���ا أن جهود الدراس���ات واألنظمة واالتفاق���ات والمفاهيم الدولية
تمخ���ض عنه���ا طف���رة مخصصة للت���راث العمراني ،متمثل���ة في اس���تقاللية نظامية
(قانوني���ة) لمفهوم���ه عن بقية أن���واع التراث األخرى ،وهو ما ش���كل مواكبة لحماية
نظامي���ة للتراث العمراني ومواقعه ،وهو م���ا توصلت إليه المملكة في مجال حماية
نظامي���ة للتراث العمراني به���ا ،إذ أفردت من خالل النص���وص النظامية ما للتراث
العمراني من مفهوم مستقل وخاص بل ومتميز عن األنواع األخرى للتراث ،2وعليه
فق���د أحاطت هذه الجهود مواقع الت���راث العمراني بالمملكة بس���ياج من الحماية
النظامي���ة ،كم���ا فعلت بع���ض البلدان المتقدمة ف���ي العالم بينما ال ت���زال الغالبية
العظم���ى من ال���دول تخلط المفه���وم النظامي للت���راث العمراني باألن���واع األخرى
للت���راث واآلث���ار فظل بمعنى واحداً بأنظمتها بش���كل ال يبرز ه���ذه األهمية الخاصة
للتراث العمراني وضرورة إدارته وحمايته بشكل مميز ومستقل.
وال يق���دح ف���ي ذلك وال ينال منه ك���ون أن المفهوم والمعنى المتعل���ق بكلمة اآلثار
والتراث وهي متجردة عن أية إضافة يجعل معناهما شبه متطابق ،أي سواء اللغوي:
(المعاج���م وغيرها)3؛  ،أو القرآني(:ونكتب ما قدموا وآثارهم) (وتأكلون التراث أكال
لم���ا) ،4أو ال���وارد بالس���نة النبوية..( :إنكم عل���ى إرث أبيكم إبراهي���م) ،5أو الفقهي،
فملخصه���ا جميعاً أن التراث واآلثار واإلرث بمعنى واحد متقارب جداً عند جمعه
واس���تخدامه ،فاآلثار هي كل بقايا وعالمات وأخبار من سبقوا أو مضوا أو خلوا ،وال
تخرج كلمة التراث أو اإلرث عن ذلك ،إذ معناهما كل ما خلفه المتوفون من أموال
أو حق���وق (ولو معنوية) بعدهم .6وبالتالي يصعب حصر األش���ياء التي تدخل تحت
كل منهم بش���كل حصري حاسم .ولهذا حسمته النصوص النظامية (القانونية) بناء
على مبررات أخرى وجيهة متعددة على النحو التالي.
فأس���اس التمييز والتخصيص للتراث العمراني بمفهوم مستقل مع حسمه وابعاده
ع���ن الج���دال بموجب النص���وص النظامية (القانوني���ة) الدولي���ة والمحلية الملزمة
مبرر له أصوله ،فقد جاء ذلك التعريف المس���تقل نابعاً من كلمة أو عنصر العمران
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" ،"Urbanبإضافته���ا لكلم���ة الت���راث ،ح���ال ك���ون العم���ران عنصراً مهم���اً جداً في
المفهوم العام للتراث واآلثار األخرى كما سبق.
ال أنه ال مشاحة في االصطالحات اللغوية،
كما أن الثابت فقهاً والمس���تقر عليه عم ً
ال عن أن التعاريف
أي بفصل معاني لمفردات عن غيرها وإفرادها وتخصيصها ،فض ً
ال���واردة ف���ي االتفاق���ات الدولية واالس�ل�امية والعربي���ة وبأنظمة المملك���ة (تنظيم
الهيئة العامة للس���ياحة واالثار والتعاميم ومشروع نظام اآلثار والمتاحف والتراث
العمران���ي) ق���د قطعت الجدال تجاه ذل���ك بإفرادها ذلك المفه���وم الخاص بالتراث
العمران���ي ف���ي نصوصها ،وهو م���ا يعين إدارة الت���راث العمران���ي المتمثلة في مركز
الت���راث العمران���ي الوطني بممارس���ته الختصاصه بالحماية الخاص���ة بكل ما يتعلق
بمواقع التراث العمراني بالمملكة.
وذل���ك كله راجع أيضاً لما لولي األمر من حق ف���ي وضع األنظمة واللوائح الالزمة ما
دامت أنها ال تتعارض مع قواعد الش���ريعة اإلس�ل�امية السمحة وتتفق معها وتسير
على نهج أصولها الكلية وروحها العامة ،7وهو موافق لما تبنته اآلن االتفاقات الدولية
وعدد من الدول التي سبقت الى هذا االهتمام المميز والمخصص لمفهوم التراث
العمران���ي ،نظراً لما لهذا التراث العمراني من أهمية واهتمام متعدد الجوانب ،بل
ج���د ذلك االهتمام بحماية الت���راث وتطويره ونظم ووس���ائل ترميمه وصيانته ذات
ّ
تقنيات عالية.8
وتطور عبر السنين،
تكون ّ
فتراث أي أمة ال شك أنه يتمثل في إرثها الحضاري الذي ّ
�ل�ا في طياته تجارب ومح���اوالت هذه األمة في التغلب عل���ى بيئتها المحيطة
حام ً
به���ا ،فهو مرآة الش���عوب وهويتها األصيلة ومجس���د ثقافتها والمعب���ر عن إنجازاتها
عل���ى مختل���ف األصع���دة ،وهو ما يع���د قواعدها وأسس���ها التي قام���ت عليها هذه
األجي���ال ،وم���ع أن التراث واآلث���ار بمفهومهما العام الذي يعن���ي توريث حضارات
الس���لف للخل���ف ،إال أن العمران هو عنصر أساس���ي ومهم في ه���ذا المفهوم العام؛
ل���ذا برزت فكرة إف���راد التراث العمراني م���ن خالل إبراز مفهوم���ه الخاص والمميز
ل���ه عن اآلثار األخرى ،فأصب���ح هو األبرز بذلك في تجديد وج���ود حضارات األجيال
الس���ابقة واالس���تفادة التام���ة منها ،بل وال���ذي يبرز تتاب���ع تجارب لقي���م حضارية
واجتماعي���ة ودينية بي���ن األجيال تتفق ف���ي أصولها ،فاالهتمام بالت���راث العمراني
به���ذه الخصوصية يع���د من أهم وس���ائل التالحم بي���ن الماضي بأصالت���ه والحاضر
بجديده ،فالتراث العمراني المتمثل في المباني والمدن واألس���واق والطرق واآلبار
وغيرها هو دليل مادي ملوس يجسد تاريخ األمم وتراثها الحضاري العمراني بأبعاده
الفني���ة والثقافية والتاريخي���ة والدينية والجمالية والعلمي���ة والوطنية ،وهو منهل
تس���تقي منه الشعوب انتمائها الحضاري والعمل على تطويره وتوفيقه مع الحداثة
والتقني���ات لتعمي���م الفائدة من���ه ،وال أدل عل���ى ذلك مما حصل م���ن توافق لألمم
المعاص���رة دولي���ة وإس�ل�امية وعربية ،من اهتم���ام بحماية هذا الت���راث العمراني،
فوثق���ت اتفاقيات تضمن���ت مفاهيم وبنود واضحة لحماية ه���ذا التراث ،وتمخض
ع���ن ذلك جه���ود متعاقبة أبرزت ضرورة فصل الت���راث العمراني عن اآلثار بموجب
تعري���ف نظام���ي (قانوني) خاص ومميز للت���راث العمراني المعني به���ذه الحماية،9
وكما سياتي بيان هذه النصوص.
وقد سارت المملكة على ذات النهج؛ لما تتمتع به من تنوع في تراثها العمراني ،وال
عجب؛ لما اختصت به من كونها مهد رساالت وأرض حضارات متنوعة منذ أوائل
أنبياء الله ،ثم بكونها أرض مهبط الوحي على خاتم النبيين صلى الله عليه وس���لم،
ثم تعزز هذا التراث بما حوته الحضارة االسالمية منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من
الزمان وال���ى اآلن ،10إذ أنه وكما قال القائل" :11وللتراث عند العربي المعاصر عالئق
كبرى ...العالقة األولى دينية ،اإلس�ل�ام لحمتها؛ فما من تحديد للتراث بقادر على
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أن يغف���ل الحضور الديني فيه ،وق���د يذهب كثير منا إلى الزعم ـ بحق أو بغير حق ـ
إلى أن الوجه الحقيقي للتراث هو اإلسالم نفسه ،اإلسالم ومنجزاته ،وإلى أن إخراج
ه���ذا الدي���ن من حظيرة التراث يع���ري التراث من كل قيمة حقيقي���ة له ...العالقة
الثانية قومية ...العالقة الثالثة إنسانية ...تلك امتدادات ثالثة للتراث وكل واحد
من هذه االمتدادات يمثل في ذاته التزاماً محدداً :التزاماً بالحقيقة والتزاماً باألمة
والتزاماً باإلنسان ...مهمتنا أن نضعه في موضعه الطبيعي".
وعليه فقد أخذت المملكة من خالل أنظمتها بالمفهوم المميز والمخصص للتراث
العمران���ي المن���ادى ب���ه دولياً ومحلي���اً ،فنالت بذل���ك ،مع من نالوا ،قصب الس���بق
بتطوي���ر آلية نظامية مميزة وواضحة للحماية التراث العمراني ،وهم عدد قليل من
الدول؛ إذ مازال يخلط الباقي التراث العمراني مع أنواع التراث واآلثار األخرى.
كيف ال؟ والتراث العمراني الوطني له أهمية مميزة من جهة أنه ُيعد مصدراً مهماً
لمعايش���ة وحدة المملكة وملحمة تأسيس���ها ،وهو ما يمثل دافعاً رئيس���ياً الهتمام
الهيئة بمش���اريع التراث العمراني وربطها ثقافي���اً واقتصادياً ووجدانياً بالمواطنين
الذين ش���اركوا في بناء وطنهم كما أس���هم آباؤهم وأجدادهم من قبل ،وعليه فربط
األجي���ال بتاريخه���م الوطني أصبح أمر جد مهم كما س���بق؛ ليس���تلهموا منه القيم
الت���ي يمثلها ه���ذا التراث ،والتي كانت وما زالت هي األس���اس ال���ذي قامت عليه
المملك���ة م���ن خالل تحوي���ل المواقع ال���ى تجربة حية ومعايش���ة للتاري���خ الوطني،
وم���ن ث���م وجب علينا أن نحافظ عليه ونحميه حماية نلحق بها من س���بقنا في ذلك
م���ن ال���دول األخرى ،ونس���بق بها الكثير من ال���دول التي تخلفت ع���ن هذا المحور
الحضاري المعاصر بالتعاون بين كافة أطياف المجتمع ،وهو ما تمخض عنه جهود
تطوير وحماية نظامية للتراث العمراني بالمملكة بمفهومه وأهميته س���الفة الذكر.
جدت في الس���ير الى األخذ بكل م���ا هو تقني وجديد عن���د التعامل مع مواقع
ب���ل َ
التراث ومبانيه ترميماً وصيانة وغيره ،ومن ذلك ،على س���بيل المثال ،تلك التجربة
الخاص���ة المتطورة والفريدة بالمملكة الخاصة بتراث المباني الطينية التي َج َّد لها
معاهد دراسية خاصة بل وأقسام دراسات عليا ومسارات تقنية علمية في وسائل
المحافظ���ة والترمي���م والصيانة لمواقع الت���راث مع تجارب عملية مبهرة ش���اخصة
متعددة ،12قليل ما يضاهيها عالمياً.
إال أن تل���ك المواكب���ة النظامي���ة التراثي���ة العمرانية تصطدم ببع���ض العقبات التي
تعت���رض اس���تمرارية ه���ذه المواكبة النظامي���ة لحماية الت���راث العمراني ،ولضمان
اس���تمرارية ه���ذه المواكب���ة ف�ل�ا بد من الوق���وف على م���ا يواجهها م���ن عقبات أو
معوقات والعمل على تخطيها وازالتها.

—7التشريع وسن القوانين في الدولة اإلسالمية تأليف كل
من :د .محمد أحمد مفتي و سامي الوكيل ،دراسة تحليلية
عام 1410هـ 1990م جامعة الملك سعود كلية العلوم اإلدارية
مركز البحوث ص  1ـ  ، 66وانظر ايضا الطرق الحكمية في
السياسة الشرعية البن القيم ،دار الكتب ،بيروت ،لبنان
ص ، 185وانظر السلطة التنظيمية في المملكة العربية
السعودية د .محمد بن عبد الله المرزوقي ،مكتبة العبيكان
ط  1عام  1425هـ 2004م بمواضع متفرقة ،وانظر قواعد
االختصاص القضائي بالمملكة العربية السعودية وفقا ألحدث
التعديالت النظامية اعداد د .احمد منازع علي والمحامي
عبد الرحمن العقالء ص  9وما بعدها ،وانظر ضوابط اختصاص
القضاء اإلداري في الشريعة االسالمية واالنظمة الحديثة
وتطبيقاتها في مصر والمملكة العربية السعودية وفرنسا د.
احمد منازع علي ،نشر مكتبة االقتصاد والقانون ص  68وما
بعدها وص 110وما بعدها و ص  461وما بعدها ،وانظر المادة
األولى من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م )21/وتاريخ 1421/5/20هـ .وانظر د .محمود هاشم:
إجراءات التقاضي والتنفيذ ،جامعة الملك سعود ط عام
1409هـ ص.174
—8أنظر :بحث بعنوان" :مباني الطين في المملكة العربية
السعوديةـ تجربة خاصة" ،اعداد صاحب السمو الملكي األمير/
سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس الهيئة
العامة للسياحة واآلثار ،المنشور بالمجلد المسمى :أبحاث
وتراث ،دراسات من التراث العمراني ،وهو سجل ألبحاث
ملتقى التراث العمراني الوطني األول بجده في ذي الحجة
عام1432هـ الموافق نوفمبر 2011م ص  445وما بعدها .وانظر
أيضاً :لماذا التراث؟ المرجع السابق ،نفس المواضع.
—9الموقع اإللكتروني للهيئة العامة للسياحة واآلثار
بالمملكة العربية السعودية  ، www.scta.gov.saوانظر
أيضاً :إدارة التراث العمراني ،د /عبد الناصر بن عبد الرحمن
الزهراني بالتعاون مع الجمعية السعودية للدراسات األثرية،
الرياض عام 1433هـ 2012/م ص  23وما بعدها ،وانظر:
التراث العمراني في المملكة العربية السعودية ،شعبان
1423هـ ـ اكتوبر 2002م إعداد وزارة الشئون البلدية والقروية
ص 3وما بعدها .وانظر :أبحاث وتراث ،دراسات من التراث
العمراني ،وهو سجل ألبحاث ملتقى التراث العمراني الوطني
األول بجده في ذي الحجة عام1432هـ الموافق نوفمبر 2011م،
أنظر به كلمة صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبد
العزيز (رحمه الله) ص  ،4ومقدمة صاحب السمو الملكي
األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا
للسياحة واآلثار ص  ،8ومقدمة أ .د .مشاري بن عبد الله
النعيم ص  10وما بعدها .وانظر :التراث العمراني في المملكة
العربية السعودية ،المرجع السابق ص  3وما بعدها ،وانظر
النصوص النظامية الواردة بهذا البحث.
—10التراث العمراني في المملكة ـ المرجع السابق ص .3
وانظر أيضاً :إدارة التراث ـ المرجع السابق ص  35وما قبلها
وما بعدها وانظر بقية المصادر بالهامش أعاله.
"—11نظرية التراث ودراسات عربية واسالمية أخرى" تأليف
د .فهمي جدعان ،نشر وزارة الثقافة األردنية ،طبعة 2010م،
ص  14وما بعدها

—12لمزيد من التفاصيل واالطالع على هذه التجارب
الواقعية أنظر :بحث بعنوان" :مباني الطين في المملكة
العربية السعوديةـ تجربة خاصة" ،اعداد صاحب السمو
الملكي األمير /سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
رئيس الهيئة العامة للسياحة واآلثار ،المرجع السابق.
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.2
المميز للتراث العمراني عن غيره من اآلثار األخرى دولياً ومحلياً
ذكرنا فيما س���بق تطور تخصيص وإفراد الت���راث العمراني بمفهوم ميزه وفصله عن
أن���واع الت���راث واآلثار األخ���رى ،وأن نص���وص االتفاقات الدولية ونص���وص األنظمة
المحلي���ة قد قطع���ت أية مجادالت في هذا الصدد لضم���ان حماية وإدارات خاصة
للت���راث العمران���ي نظراً ألهمي���ة هذا الت���راث العمراني األكثر إلحاح���اً ،وعليه فقد
اس���تقرت تعريفاته النظامي���ة (القانونية) الدولية والمحلي���ة أي المخصصة للتراث
العمراني بموجب نصوص أهمها ما يلي:
أوالً :التعري���ف الوارد في المادة األولى من تنظيم الهيئة العامة للس���ياحة واآلثار،
إذ ع���رف التراث الوطني العمراني والش���عبي بأنه" :جمي���ع المباني واألدوات التي
أنش���أها االنس���ان أو صنعها أو اس���تخدمها في العصور المتأخرة في أي منطقة من
مناطق المملكة لتس���يير أموره المعيشية من مطعم وملبس ومسكن وتعليم ودفاع
عن النفس ومحافظة على صحة البدن وأدوات ترويحية".13
ثاني���اً :التعريف ال���وارد بالمادة األولى من مس���ودة ميثاق المحافظ���ة على التراث
العمراني في الدول العربية وتنميته ،14حيث عرفت التراث العمراني بأنه " :كل ما
شيده اإلنسان من مدن وقرى وأحياء ومباني وحدائق ذات قيمة أثرية أو معمارية
أو عمراني���ة أو اقتصادي���ة أو تاريخية أو علمية أو ثقافية أو وظيفية ،ويتم تحديدها
وتصنيفها وفقاً لما يلي:
1ـ المبان���ي التراثي���ة ،وتش���مل المبان���ي ذات األهمي���ة التاريخية واألثري���ة والفنية
والعلمي���ة واالجتماعي���ة بما فيه���ا الزخارف واألث���اث الثابت المرتبط به���ا والبيئة
المرتبطة بها.
2ـ مناطق التراث العمراني ،وتشمل المدن والقرى واألحياء ذات األهمية التاريخية
واألثرية والفنية والعلمية واالجتماعية بكل مكوناتها من نس���يج عمراني وساحات
عامة وطرق وأزقة وخدمات تحتية وغيرها.
3ـ مواق���ع التراث العمراني ،وتش���مل المباني المرتبطة ببيئ���ة طبيعية متميزة على
طبيعتها أو من صنع االنسان".
ثالث���اً :تبنى المؤتمر الدولي األول للتراث العمراني في الدول اإلس�ل�امية 15توصية:
بضرورة تحديد وتعريف العناصر األساس���ية للتراث العمراني في العالم اإلسالمي،
مقتضاه���ا :األخذ في االعتب���ار العناصر البيئية والثقافية المحلية المش���تركة التي
تشكل الطابع العمراني ،وكذلك العمل على تأصيل المفاهيم الثقافية األصيلة التي
ش���كلت عمارة المدن اإلس�ل�امية ،وأن الم���دن هي ذاكرة المجتمع���ات مع مراعاة
المتطلب���ات المعاصرة ف���ي تخطيط وتطوير المدن بحيث تهت���م بالطابع المعماري
والعمران���ي المحل���ي واإلقليم���ي الخاص بها ،وترس���يخ مفهوم أن ما س���نبنيه اليوم
سيكون تراثاً لألجيال القادمة بمشيئة الله.
رابع���اً :تعري���ف منظمة اإليكوموس “ ،16 ”ICOMOSوق���د عرفت التراث العمراني
بأنه" :كل ما شيده االنسان من مدن وقرى وأحياء تاريخية أو ثقافية".
خامس���اً :تعريف الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأنه ":تلك المباني المعمارية
الش���اخصة فوق سطح األرض ،التي قام اإلنسان بإنشائها وعمارتها وتشمل :القصور
والمباني التاريخية والقرى واألحياء التراثية ومراكز المدن القديمة".17
سادس���اً :تبنى مش���روع نظام اآلثار والمتاحف والتراث العمراني 18تعريف التراث
العمران���ي الذي ت���م التوافق واالصط�ل�اح عليه دولياً واس�ل�امياً وعربي���اً على النحو
الس���الف الذكر .فعرفه هذا المشروع بأنه" :كل ما شيده اإلنسان من مدن ،وقرى،
وأحياء ،ومبان ،مع ما تتضمنه من فراغات ،ومنشآت ،وقطع لها قيمة عمرانية ،أو
تاريخية ،أو علمية ،أو ثقافية ،أو وطنية".
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سابعاً :تبنى القانون األردني 19ذلك التعريف المميز للتراث العمراني عن غيره من
اآلث���ار األخرى ،وذلك بالم���ادة الثانية منه ،إذ قالت ..." :الموقع التراثي :المبنى أو
الموقع ذو القيمة التراثية من حيث نمط البناء أو عالقته بش���خصيات تاريخية أو
بأحداث وطنية أو قومية أو دينية هامة  ،"..ثم قالت " :المبنى التراثي :المنشآت
والمف���ردات المعماري���ة ذات الخواص المعماري���ة أو التاريخي���ة أو الثقافية التي
تحكي أحداثاً معينة" ،ثم قالت " :الموقع الحضري :النس���يج العمراني والس���احات
العامة والمجاورات الس���كنية وتنسيق المواقع التي تمثل القيم الثابتة التي بنيت
عليها ثقافة السكان".
وبه���ذه التعريف���ات النظامي���ة (القانونية) العالمي���ة الدولية واالس�ل�امية والعربية
والمحلي���ة يكون ق���د تأكد ما ذهبن���ا إليه من اس���تقرار نظام���ي (قانوني)على إفراد
وتخصيص مفهوم للتراث العمراني ميزه عن غيره من صور التراث واآلثار األخرى؛
لما للتراث من اهتمام وأهمية أش���ادت بها ليس فقط االتفاقات الدولية العالمية
واالس�ل�امية والعربية والمحلية س���الفة الذكر ،بل واوضحتها الش���روحات الفقهية
المتعددة في ش���تى مجاالت التراث العمراني الس���الف اإلش���ارة إل���ى بعضها ،إذ ال
يتس���ع المجال هنا لذكرها ولو موجزة ،ولكن هذا المفهوم هو غاية ما توصلت إليه
بع���ض الدول من تق���دم في هذا الصدد ،وتأك���د أن ذلك ما تبنت���ه أنظمة المملكة
بش���كل مس���اير ومواكب لهذا التطور الذي س���بقت به الغالبي���ة العظمى من دول
العالم.
إذ ف���ي المقابل نجد الغالبية العظمى من الدول العربية أو دول العالم التي اطلعنا
على قوانينها لم تعدل قوانينها بعد بما يتفق مع هذا المفهوم المهم.20

—13الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  78وتاريخ
1429/3/16هـ الذي نشر بجريدة أم القرى في العدد رقم
 4196وتاريخ 1429/4/5هـ.
—14المسودة التي جاءت بناء على مداوالت مجلس
وزراء السياحة العرب في دورته السادسة المنعقدة في
جمهورية مصر العربية خالل الفترة من  27و 28ربيع األول
1424هـ الموافق  28و 29مايو 2003م والتي تناولت موضوع
التراث العمراني ،وقرر المجلس ضمن البند السادس من
قراراته بالتأكيد على أهمية النظر باهتمام لمشروع ميثاق
عربي للتراث العمراني في الدول العربية ،وبناء على دعوة
المملكة العربية السعودية إلى إحاطة المجلس بترتيبات
حول اعداد المشروع للنظر فيه من قبل المجلس ،فصدرت
المسودة في شوال 1424هـ /ديسمبر2003م وتضمنت
التعريف المشار إليه أعاله.
—15الذي عقد في مدينة الرياض في  23ـ  28مايو عام
2010م.
—16منظمة عالمية غير حكومية ،منبثقة عن منظمة
اليونسكو ،تعنى بالحفاظ على التراث العمراني.

المطلب الثالث :التطور التنظيمي لحماية التراث العمراني

—19وهو المسمى بقانون حماية التراث العمراني والحضري
رقم ( )5لسنة .2005
—20كما هو واضح على سبيل المثال من قانون اآلثار
البحريني رقم  11لسنة 1995م أو المصري رقم  117لسنة
1983م رغم تعديله بالقانون رقم  3لسنة 2010م أو العراقي
رقم  55لسنة 2002م وغيرها.
—21الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم أ 90/وتاريخ
1412/08/27هـ ،المادة (.)29

—17ورد بالبحث المقدم من الغرفة التجارية الصناعية
بالرياض لندوة التراث العمراني الوطني وسبل المحافظة
عليه وتنميته واستثماره سياحياً ،بمركز الملك عبد العزيز
التاريخي في شعبان 1424هـ /أكتوبر 2003م ،بعنوان:
توجهات القطاع الخاص نحو االستثمار في مواقع التراث
ال عن غدارة التراث ـ المرجع السابق ص .28
العمراني ،نق ً

—23الصادر بالمرسوم الملكي رقم 26 /وتاريخ
1392/06/23هـ.

—18تم االنتهاء من مناقشة مشروع هذا النظام من قبل
الحكومة ومجلس الشورى ومجلس الوزراء وجاري العمل
على إقراره بشكل نهائي ونشره ومن ثم العمل بموجبه.

—24الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  78وتاريخ
1429/3/16هـ الذي نشر بجريدة أم القرى في العدد رقم
 4196وتاريخ 1429/4/5هـ.

—22الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 5/وتاريخ
1397/2/21هـ المادة  5الفقرة .15

.3
في المملكة
لق���د م���رت حماية الت���راث العمران���ي النظامي���ة بالمملكة بعدة مراح���ل من ناحية
تطور النصوص النظامية التي س���عت المملكة من خاللها لحماية التراث العمراني
والمحافظة عليه.
فالنظام األساسي للحكم 21قد نص على أن" :تصون الدولة التراث اإلسالمي والعربي
وتسهم في الحضارة العربية واإلسالمية واإلنسانية".
ويوج���د أيضاً نص���وص أخرى تج���اه االهتمام بالت���راث العمراني .فق���د جاء بنظام
البلديات والقرى 22من أنه على البلدية حماية األبنية األثرية بالتعاون مع الجهات
المختصة.
23
كما تضمن نظام اآلثار الحالي أحكاما منظمة لحماية االثار الثابتة بما فيها االبنية
التاريخي���ة واالحي���اء القديم���ة بيد أنه لم يخص���ص للتراث العمراني م���واداً خاصة
وأحكام���ا تنظيمية تتناس���ب وأهميت���ه وكان منصبا على حماية االث���ار واالتجار بها
24
وتصديره���ا والتنقيب عنها ،وعندما صدر تنظيم الهيئة العامة للس���ياحة واآلثار
اهت���م بالتراث العمراني ووضع له تعريفا خاصا به وأس���ند مه���ام حمايته وتنظيمه
وتهيئته وتوظيفه ثقافيا واقتصاديا الى الهيئة العامة للسياحة واالثار.
وق���د أهتمت الهيئة العامة للس���ياحة واالثار بالتراث العمران���ي اهتماماً كبيراً نتج
عن���ه تط���وراً كبيراً في تحقي���ق الحماية النظامي���ة للتراث العمراني فأنش���أت مركزا
لحماية التراث العمراني الوطني ورفعت مشروعاً لنظام اآلثار والمتاحف والتراث
العمران���ي تضم���ن فص�ل�ا كامال خ���اص بالت���راث العمراني س���نتحدث ع���ن المركز
ومشروع النظام بشكل مفصل الحقا ،كما رفعت آلية تنظيمية للجهات العليا صدر
عل���ى اثرها قرار مجل���س الوزراء رقم ( )66وتاريخ 1430/03/05هـ والذ وضع وأس���س
إجراءات مهمة ومفصلة وفريدة لحماية التراث العمراني المملوك للقطاع الخاص،
539

3

وأناط بالهيئة معالجة المش���كالت التي تواج���ه حماية التراث المملوك لمواطنين،
نوجزها في المضامين التالية:
1ـيح���ق للمواط���ن المالك لموقع ت���راث عمراني ـ الذي ال يرغب ف���ي االحتفاظ به أو
استثماره ـ أن يبيعه ألفراد أو شركات أو جهات حكومية ،بشرط التزام المشتري
بالحماية النظامية لهذا الموقع كتراث.
2ـتشجع الهيئة كل من يرغب من المالك في االحتفاظ بهذه المواقع أو استثمارها
المحافظة عليها أو استثمارها من خالل اإلجراءات التالية:
أوالً :تقوم الهيئة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العالقة بتوفير الخدمات
والمرافق لتحسين القرى واألحياء المختارة.
ثاني���اً :تقوم الهيئة وبالتنس���يق مع الجهات الحكومي���ة ذات العالقة بمنح المالك
تراخيصاً بمزاولة نشاطات تحقق فرص استثمار وتتالءم مع طبيعة الموقع.
ثالث���اً :من���ح مالك المبنى قرضاً من بنك التس���ليف ـ وفقاً لنظام���ه ـ لترميم المبنى
وصيانته وإعادة تأهيله.
3ـتق���وم الهيئ���ة بتحديث واس���تكمال جميع البيان���ات الخاصة بالمواق���ع األثرية
ومواق���ع الت���راث العمراني (المعلق���ة) الواردة في تقرير اللجن���ة المرافق لخطاب
الهيئ���ة رق���م  1/23/437وتاري���خ 1423/3/23ه���ـ ،إلع���داد التقدي���رات النهائية
للتعويضات المس���تحقة ألصحاب تلك العقارات (المعلق���ة) وفقاً للمادة ( )7من
نظ���ام نزع ملكي���ة العقارات للمنفعة العامة ووضع الي���د المؤقت على العقار،25
على أن تعتمد التكاليف الكلية لنزع ملكية تلك العقارات ،ويتم الصرف الفعلي
من تلك التكاليف حال اس���تكمال اإلجراءات النظامية لنزع الملكية ،مع مراعاة
أن ألصحاب تلك العقارات حق أجرة المثل عن المدة من تاريخ تس���لم عقاراتهم
إلى تاريخ تسلم التعويض عن أعيان عقاراتهم.
ولع���ل م���ن االهمية بم���كان االش���ارة الى أنه ق���د ص���درت العديد م���ن التعليمات
والتعامي���م الت���ي تهتم بحماية الت���راث العمران���ي خصوصاً خالل أعم���ال اإلزالة أو
الهدم وخالفه ،منها على سبيل المثال ال الحصر ،التعميم الصادر من معالي وزير
الش���ؤون البلدي���ة والقروية في 1404/05/18ه���ـ المتعلق ببنود متع���ددة للمحافظة
عل���ى التراث العمراني ،مثل عدم التعدي عل���ى حرمتها ،ومراعاتها عند التخطيط،
ومثل تعميم سمو وزير الشئون البلدية والقروية في 1424/5/6هـ لجميع األمانات
والبلديات ،والذي يقضي بإرس���ال تقارير لجنة إزالة المباني اآليلة للس���قوط للهيئة
قب���ل إج���راء أي هدم للتأكد م���ن أن المباني المطلوب إزالتها ليس���ت ضمن قائمة
المواقع المهمة من الناحيتين التراثية أو الس���ياحية ،إضافة إلى تعميم سمو نائب
وزير الشئون البلدية والقروية عام 1428هـ الذي تضمن أهمية التنسيق مع الهيئة
العامة للسياحة واآلثار قبل تنفيذ أي إزالة للمباني التراثية ،وكذلك األمر السامي
رق���م  /3212م ب ف���ي 1429/04/14ه���ـ المتعلق بالمحافظة على اآلث���ار وحصرها ،إذ
جاء به ما يلي نص الحاجة منه" :وبما أن المس���اجد هي مبان تراثية ،وليست آثارا،
وترتب���ط نظاما ب���وزارة الش���ؤون اإلس�ل�امية ،إال أن ترميمها وإع���ادة بنائها من قبل
ال���وزارة يتم بالتنس���يق مع الهيئ���ة حرصا منها على أن تحتفظ تلك المس���اجد التي
يعاد بناؤها بطابعها التراثي".
ورغ���م أن الكثير من األنظمة والتعاميم التي اهتمت بالتراث العمراني قد جعلته ـ
بعضها ـ مش���تركا في المفاهيم والحماية م���ع غيره من صور التراث واآلثار األخرى،
وه���و م���ا تضمنه نظام اآلثار الحالي س���الف الذك���ر ،وما تضمنته أنظم���ة البلديات
والق���رى م���ن حماية للت���راث واآلثار ف���ي عمومها وبال تفرق���ة ،إال أن���ه وانطالقاً من
إف���راد وتخصيص االتفاقي���ات والمواثيق الدولية للتراث العمران���ي مفهوماً وتعريفاً
واضحاً يفصله عن صور التراث واآلثار األخرى ويجعل للتراث العمراني اس���تقاللية
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إلب���راز أهميت���ه المنوه عنها أعاله ،ولمس���ايرة التطورات المتنوع���ة لحماية التراث
العمراني ...فإن نظام اآلثار الحالي لم يعد مواكبا للطفرة التي شهدها قطاع التراث
العمران���ي ،فقد اقتضت الضرورة إعداد مش���روع نظام جدي���د يعكس وقائع التطور
المضطرد للتراث العمراني ويؤمن على حقائق الوضع الراهن ويستشرف آفاقا رحبة
لمس���تقبل زاهر للتراث العمراني عموماً وإف���راداً لخصوصية التراث العمراني التي
تتوافق مع المنهج الدولي واإلسالمي والعربي والمحلي على نحو ما سبق.
ل���كل ذل���ك قامت الهيئ���ة بمراجع���ة نظام اآلث���ار الحالي مع مش���روع نظ���ام اآلثار
والمتاحف الذي سبق أن أعدته وزارة التربية والتعليم ،فأعادت صياغته وتطويره
ومعالج���ة أوج���ه القص���ور فيه فأصب���ح مس���ماه :نظام اآلث���ار والمتاح���ف والتراث
العمران���ي ،ب���ل وجاء الفصل الس���ادس من���ه مخصصاً للت���راث العمران���ي ،ليواكب
التج���ارب اإلقليمي���ة والدولي���ة؛ ولكي يأتي متس���قا مع خصوصي���ة وأهمية التراث
العمراني التي س���بقت إليها المملكة ،وذلك كله قبل رفع المشروع للمقام السامي
الكريم ،ومن المتوقع اقراره قريباً.
وبناء على هذا النظام ،جاري االهتمام الكبير من قبل الهيئة أيضاً بإعداد وصياغة
الالئحة التنفيذية للتراث العمراني بما يتفق مع االهتمام الدولي والمحلي بالتراث
العمراني بخصوصية في مفهومه على النحو السابق.
ومن ثم فالمالحظ أن التطور التنظيمي المتعلق بحماية التراث العمراني بالمملكة
يس���ير بش���كل موازي للتطورات الدولية والجهود المحلية تج���اه االهتمام بالتراث
العمران���ي ،وإن كنا نأمل أهمية االس���راع بإصدار مش���روع نظام اآلث���ار والمتاحف
والتراث العمراني سالف الذكر ألهميته العاجلة.
المطل����ب الراب����ع :واقع الحماية النظامي����ة للتراث العمراني

—25الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م )15/في
1424/3/11م.

.4
بالمملكة
إن النظام األساس���ي للحكم قد تضمن وفقاً لما س���لف نصاً صريحاً يعد أساس���اً في
حماي���ة التراث العمراني بالمملكة ،كما أن نظ���ام البلديات والقرى قد تضمن أيضاً
عدداً من المواد التي أوضحت واجبات البلديات تجاه حماية التراث العمراني.
وج���اء تنظيم الهيئة وكذلك بنظام اآلثار المعمول بهما حالياً والس���ابق اإلش���ارة
إليهم���ا العدي���د من المواد التي تتن���اول حماية التراث العمران���ي والمحافظة عليه
يمكن اجمالها على النحو التالي:
-1أنه يتعين عند وضع مش���روعات تخطيط المدن والقرى أو توس���يعها أو تجميلها
المحافظة على المناطق والمعالم التراثية فيها.
-2تمن���ع البلديات من منح رخص البناء والترميم في األماكن القريبة من المواقع
التراثي���ة واألبني���ة التاريخية إال بعد موافقة دائرة اآلث���ار ،لضمان إقامة المباني
الحديثة على النسق الذي تراه مالئماً للطابع األثري.
-3إج���راء أعمال المس���ح والتنقيب للت���راث العمراني والعمل عل���ى حمايته ،مدن
كان���ت أو ق���رى أو أحي���اء أو أية مبان أو معال���م تاريخية أو أس���واق من االندثار
وتأمين صيانتها وإيجاد سجل لها مع وضع الضوابط المنظمة له.
-4أنه على الوزارات والدوائر واللجان المختصة وكذلك على المالك وغيرهم ـ عند
تنظي���م وتجمي���ل المدن والقرى التي توجد فيها مناط���ق أثرية أو أبنية تاريخية
ـ مراع���اة حقوق االرتفاق الت���ي تضعها دائرة اآلثار بإيجاد ح���رم غير مبني حول
المناطق األثرية والمباني التاريخية.
-5أن هن���اك عقوبات وغرامات متنوعة لكل من يخالف مقتضيات حماية التراث
العمراني والمحافظة عليه.
-6الهيئ���ة العامة للس���ياحة واآلثار هي الت���ي تتولى مهمة المحافظ���ة على التراث
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(قانونية) تس���هل لهم وللهيئة إجراءات المحافظة على هذه المواقع أو اس���تثمارها
والتعاون والتنسيق التام في هذا الصدد.
فهن���اك نماذج عملية تم تنفيذها على أرض الواقع أيضاً في هذا الصدد ،مثل قرية
رج���ال ألمع بأبه���ا وقرية ذي عين بالباح���ة وبلدة الغاط ،إذ يش���هد جمالها التراثي
جدت كنماذج
الش���اخص على تلك الجهود وهذه المس���اعي والحلول العملية التي ّ
نظامي���ة (قانوني���ة) عملية متوفرة للح���االت األخرى ،خصوصاً لم���ا حققته من عائد
اس���تثماري .فقرية رجال ألمع التي تقع في منطقة عس���ير في محافظة رجال ألمع،
وتحديداً غرب مدينة أبها الس���ياحية بنحو  54ك���م ،فهي قريبة من مواقع التمركز
الس���ياحي ف���ي مدينة أبه���ا ،كما أنها تعتب���ر محطة يقصدها الس���ائح ،خصوصاً بعد
افتتاح مش���روع العربات المعلقة الذي ينحدر من أعالي جبال السودة إلى مسافة
قريبة من القرية.26
ولم���ا له���ا من أهمي���ة اقتصادية واس���تثمارية؛ فقد س���ارع أهلها إلى تكوين ش���ركة
والعم���ل على تأسيس���ها أم���ام وزارة التج���ارة والصناعة ووفقاً ألنظمته���ا للمحافظة
عل���ى القرية ،وتأهيلها ،وتنميتها عمراني���اً وثقافياً واقتصادياً وبما يعود على المالك
بالمنفعة االجتماعية والمادية.
أما قرية ذي عين التراثية التي تقع على سفوح جبال السراة الغربية مباشرة حينما
تقاب���ل النازل م���ن عقبة الباح���ة عبر الطريق األس���فلتي المؤدي إل���ى تهامة ناحية
اليس���ار ،هي عبارة عن مبان متراصة تفصل بينها فواصل صخرية معقدة استغلت
كأساس���ات وحوائ���ط ترتفع نح���و مئتي متر فوق س���طح البحر ،وتمث���ل مباني هذه
ال بيضاوياً ،وتطل كل مبانيها على الناحية
القرية المش���يدة على هذا المرتفع ش���ك ً
الغربية للقرية.27

العمران���ي وتنميته ،بما في ذلك من مدن وأحي���اء ومعالم تاريخية والعمل على
توظيفها ثقافيا واقتصاديا وبالتعاون مع بعض الجهات األخرى ذات االختصاص.
-7تعمل الهيئة على حماية المباني التاريخية والمواقع التراثية التي تدخل ضمن
الملكي���ات الخاصة من أجل المحافظة عليه���ا وترميمها وتطويرها ،واقتراح نزع
ملكيته���ا وفقا لنظام نزع ملكي���ة العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت
س���الف الذكر ،ويش���مل ذلك المباني واألراضي المجاورة لهذه المواقع من أجل
حمايتها وإظهار معالمها واالستفادة منها.
ول���م تقتصر الجهود النظامية للحماية النظامية للتراث العمراني على ما س���بق من
نصوص س���ارية اآلن أو ستصدر بالعهد القريب مثل ما ورد في مشروع نظام اآلثار
والمتاح���ف والت���راث العمران���ي المتوقع اق���راره قريباً ،بل ص���درت أوامر وتعاميم
وقفت بحزم ضد هدم وإزالة المباني التراثية أو العبث بها بأي وجه يلحق بها أية
أضرار ،فال يس���مح بالهدم واإلزالة إال بعد الرجوع للهيئة لتحديد أهميتها التراثية
والتاريخية والس���ياحية ،ومن ذلك األمر الس���امي س���الف الذكر رقم (/3212م ب)
وتاري���خ 1429/4/14ه���ـ ،الذي نص على منع الهدم واإلزال���ة والتأكيد على الجهات
الحكومية بتطبيق األح���كام الواردة في نظام اآلثار لعام 1392هـ في الفصل الثاني،
وبخاص���ة ما يتصل بحفظ التراث اإلس�ل�امي التاريخي ،بما يجنب���ه اإلزالة واالندثار
بأي فعل من األفعال ،بش���رية كانت أم طبيعية ،وبما يضمن أال تكون مكانا لغير ما
تدل عليه من مدلوالت تاريخية أو أثرية أو عمرانية وبعيدة عن مالمسة أي جانب
من الجوانب المنافية أو المخالفة للشريعة اإلسالمية بوصفها المرجعية األساسية
بالمملك���ة ،مع التأكيد عل���ى إخراج األوقاف من عموم مفهوم اآلثار (كالمس���اجد)
بحكم ارتباطها نظاما بوزارة الش���ؤون اإلس�ل�امية واألوقاف والدعوة واإلرشاد .وبما
أن المساجد هي مبان تراثية ،وليست آثارا ،وترتبط نظاما بوزارة الشؤون اإلسالمية،
إال أن ترميمه���ا وإعادة بنائها من قبل الوزارة يتم بالتنس���يق مع الهيئة حرصا منها
عل���ى أن تحتفظ تلك المس���اجد التي يعاد بناؤها بطابعه���ا التراثي ،وهو ما تضمنته
مذكرة التعاون المبرمة بين الهيئة والوزارة.

فق���د تم إنش���اء جمعي���ة بين أهالي ه���ذه القرية وتس���جيلها وفق نظ���ام الجمعيات
التعاونية بوزارة الش���ؤون االجتماعية لتقوم ه���ذه الجمعية بمهمة المحافظة على
القرية التراثية وتنميتها تحت إشراف الهيئة ومعاونتها ودعمها الفني لها ،والدعم
المالي من وزارة الشؤون االجتماعية.

كما نش���ير في هذا الصدد إلى التعميم رقم ( )86959وتاريخ 1432/8/10هـ الصادر
من سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعدم إزالة أي مبني
تراثي إال بعد التنسيق مع الهيئة للتأكيد من أهميته التاريخية والعمرانية ،وأيضاً
تعاميم وزارة الش���ئون البلدية والقروية مثل التعميم رقم  22637في1422/4/23هـ
ورقم /4/45203وق وتاريخ 1428/7/3هـ وغيرها من التعاميم السابق اإلشارة إليها.
كم���ا أن قرار مجلس الوزراء رقم ( )66وتاري���خ 1430/3/5هـ القاضي بتعميد الهيئة
بكيفي���ة التصرف في مواقع التراث العمراني وفقا لضوابط واضحة كما س���بق وكما
س���يلي تفصيله ،إذ جاء أيضاً ه���ذا القرار بإجراءات حماية خاص���ة للتراث المملوك
للقطاع الخاص تضمن الحفاظ على التراث العمراني وتطويره وترميمه بالتعاون مع
مالكه كلما أمكن ذلك.
ال للق���رار ( )66المذكور أعاله ،فقد قام���ت الهيئة باالقتراح وتوجيه
وتنفي���ذاً وتفعي ً
مالك مباني التراث العمراني والمس���تثمرين لصور وأساليب نظامية (قانونية) مثل
تكوين وانشاء شركات أو جمعيات من المالك أو من غيرهم من أجل حل مشكالت
كث���رة وتعدد الم�ل�اك أو الوارثين لق���رى أو مباني تراثية ،وتفادياً  -قدر المس���تطاع
 لن���زع الملكيات واجراءاته���ا خصوصاً للمالك الراغبين ف���ي االحتفاظ والمحافظةعل���ى مبانيهم التراثية ،وللحد أيضاً من التبع���ات المالية التي تصاحب هذا النزع
أو ترمي���م وصيان���ة هذه المواق���ع التي تبين كثرته���ا؛ كونها صوراً وأس���اليباً نظامية

أما مش���روع بلدة الغ���اط التراثية التي تقع في محافظة الغ���اط في منطقة الرياض،
وتبعد عنها ش���ماالً بنح���و  250كم ،وعن بريدة جنوباً  90ك���م ،وعن الزلفي غرباً 35
كم ،وه���ي من المحافظات القابلة لتطبيق برامج س���ياحية على نطاق مقنن ،لكنها
تواج���ه تحدياً رئيس���اً في غي���اب قاعدة اقتصادي���ة محددة لجذب االس���تثمارات،
وإيج���اد فرص عمل28؛ فقاموا أهاليها بتكوين جمعي���ة تعاقدت مع الهيئة لتأهيلها
وتهيئته���ا .وتقوم الهيئ���ة بتوعية وتوجيه الم�ل�اك اآلخرين والمس���تثمرين إلى أن
يح���ذو حذو ه���ذه النماذج والص���ور التي أصبحت واق���ع تراثي واس���تثماري محط
اهتم���ام كبير .ومن ناحي���ة أخرى وضعت الهيئة وبنك التس���ليف واالدخار آليات
اجرائية لوضع ذلك القرار موضع التنفيذ ،وتم تقديم أول قرضين إلنشاء نزل تراثي
بالبل���دة التراثية بالغاط وقرية رجال ألمع بعس���ير ،وقدم���ت ملفات لقرى وبلدات
تراثية أخري من بينها قرية ذي عين بالباحة ،ويجري العمل مع البنوك والشركات
المحلية لالس���تفادة من برنامج المسئولية االجتماعية لها في دعم ورعاية مشاريع
الق���رى التراثية ،بل وتش���جع الهيئة م�ل�اك المباني التراثية عل���ى تأهيلها من خالل
مش���اريع اس���تثمارية بالتعاون مع مطورين من القطاع الخاص وتحويلها إلي مرافق
إيواء وضيافة س���ياحية بأس���لوب يحافظ على تلك المباني ويجعلها مورداً اقتصادياً
لمالكها ومصدراً لفرص العمل.29
ووفق���اً لنظ���ام اآلثار الحالي وتنظي���م الهيئة وقرار مجلس الوزراء رق���م ( )66وتاريخ
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—26أنظر كتاب :لماذا االهتمام بالتراث العمراني ،المرجع
السابق ،ص  179وما بعدها.
—27المرجع السابق.
—28المرجع السابق.
—29لمزيد من التفاصيل أنظر :الموقع اإللكتروني للهيئة
العامة للسياحة واآلثار “ .”www.scta.gov.sa

543

3

1430/3/5هـ والتعليمات والتعاميم األخرى سالفة الذكر قامت أيضاً الهيئة ممثلة
بمرك���ز الت���راث العمراني الوطني -وبالش���راكة م���ع الجهات المعني���ة األخرى مثل
إم���ارات وأمان���ات المناط���ق ووزارة المالية  -بوضع اقتراحات وحلول للمش���كالت
الخاصة بالمواقع التراثية المملوكة لألفراد يتمثل أهمها فيما يلي:
-1حصر خاص للمواقع التراثية المملوكة لمواطنين تمهيدا لمعرفة درجة أهميتها
واتخ���اذ م���ا يناس���ب كل منها من حل���ول ،مع ض���رورة العمل عل���ى تفعيل البند
الخ���اص بتمكين م���ن يرغب من هؤالء الم�ل�اك بحق البيع للهيئ���ة أو للغير ،مع
التزام المشتري بضوابط الحماية والمحافظة على الموقع المعروفة نظامياً وفنياً
وإرسال بالغات بهذا الشأن لهم.
-2وض���ع اليد المؤقت على ما ال بد م���ن وضع اليد المؤقت عليه منها وفقا لنظام
ن���زع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الس���الف
الذك���ر لتوفير حماية عاجل���ة ،مع معالجة ما ال يتم نزعه منه���ا أو ما يتم إعادته
ألصحابه بشكل عادل من أجرة مثل وخالفه.
-3ن���زع ملكية ما ال بد من نزع ملكيته منها مع تعويض أصحابها وفقا لنظام نزع
الملكية السالف الذكر.
-4س���رعة تس���وير وتبتير المواقع التراثية الواقعة داخل وخ���ارج النطاق العمراني
لمنع التعديات عليها ،وصيانة وإصالح أسوار المواقع األثرية المهدمة ،أو التي
قد يسعى أصحابها لهدمها لسبب أو آلخر.
-5قام���ت الهيئة ممثلة بمركز التراث العمران���ي الوطني ببذل جهود بالغة ووضع
سياس���ات متعددة لتجاوز المش���كالت المالية المتعلق���ة بالممتلكات التراثية
الخاص���ة ،عن طريق تحفي���ز مالك العق���ارات التراثية الخاص���ة بترميم وصيانة
عقاراته���م بمس���اعدة م���ن يحت���اج منه���م لتموي���ل بالتوصية عليهم ل���دى أحد
المص���ارف للحصول على قرض يتم تس���خيره ف���ي عملية ترمي���م وصيانة العقار
التراث���ي ،إال أن عملي���ة إقناع المصارف بمنح ق���روض دون ضمان من الهيئة لم
يكن أمرا س���هال ،ومع ذلك استطاعت الهيئة أن تبرم اتفاقية شراكة وتعاون مع
بنك التس���ليف واالدخار 30يت���م بموجبها منح قروض لم�ل�اك العقارات التراثية
الخاص���ة بتزكي���ة وتع���اون م���ن الهيئة‘ الس���تثمار ه���ذه المواقع بع���د صيانتها
وترميمها كفنادق تراثية وغيره.
ال في اإلسراع بتنفيذ مشاريع تراثية وسياحية من األهمية بمكان
وهو ما ساعد فع ً
مثل مش���روع ترميم وحماية مواقع قرى رجال ألمع وذي عين والغاط ،إذ س���لمت
لهم قروض فعليه.
وهن���اك تجرب���ة أردنية في ه���ذا الصدد حري���ة باإلش���ارة إليها ،إذ تم إص���دار نظام
صن���دوق حماي���ة التراث العمراني والحض���ري 31والذي نص في الم���ادة الثانية منه
على أن يكون للصندوق حساب خاص في البنك الذي يعتمده الوزير لهذه الغاية،
أي حماية التراث العمراني ،ونصت المادة الثالثة منه على:
أ-يقدم مالك الموقع التراثي طلب الحصول على القرض أو المساعدة المالية على
األنم���وذج المعد لهذه الغاية على أن يكون مرفق���اً بالوثائق التي تحددها اللجنة
بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.
ب -إذا ص���در قرار اللجنة بالموافقة عل���ى القرض فيتم إبرام عقد لهذه الغاية وفق
األنم���وذج المعتم���د تحدد فيه جمي���ع الش���روط وااللتزامات المترتب���ة على مالك
الموقع التراثي ويشترط في هذه الحالة أن يتم رهن الموقع التراثي لصالح الخزينة.

—30أنظر االتفاقية المبرمة بتاريخ االثنين 1428/11/30هـ
الموافق 2007/12/10م وما نشر عن االتفاقية الملحقة بها
بتاريخ االثنين 1435/1/1هـ الموافق 2013/11/4م بجريدة
الشرق في عددها رقم (.)701

-٥تم اقتراح ابرام عقود استئجار طويلة المدى مع بعض أصحاب األمالك الخاصة

—31الصادر برقم  2008/6بموجب المادة ( )8من قانون
حماية التراث العمراني والحضري رقم( )5لعام 2005م،
المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد  4881في 2008/1/31م.

3

544

تنصب على ترميم وصيانة عقاراتهم التراثية واس���تثمارها مدة ما ثم تس���ليمها
ألصحابها لالستمرار في استثمارها وفق ضوابط وشروط المحافظة عليها.
-٦تم ابرام اتفاقيات تتضمن حيازة الهيئة للموقع التراثي وترميمه واس���تثماره إن
أمكن ش���ريطة ترميمه وصيانته والعمل على تس���جيله ،ثم تسليمه ألصحابه بعد
انتهاء المدة المتفق عليها.
وهناك تجارب عملية لذلك مثل اتفاقية بيت الخطيب بمحافظة ينبع البحر ،حيث
واف���ق المالك بموجبها على منح الهيئة ح���ق االنتفاع بهذا البيت التراثي لمدة 20
عام���اً مقاب���ل التزامها بالمحافظة عليه وترميمه وتحم���ل تكاليف ذلك والعمل على
تس���جيله .وأن يلتزم المالك بعد اس���تالمه بالمحافظة على وضع���ه التراثي ،ومثال
مماثل ينطبق على قصر ثربان بمحافظة النماص.
ولعل ذلك قريب الش���به بالتجربة اإلس���بانية في هذا الص���دد ،إذ أن البلدية هناك
تجاوزت اقناع الس���كان بترميم مبانيهم التراثية بعدما لمس���وا الفائدة االقتصادية
واالهمي���ة التاريخية لذلك ،وأضحت هناك ش���راكات مميزة بي���ن البلدية والقطاع
الخ���اص في مجال ترميم التراث العمراني واس���تثماره ،حيث تقوم البلدية بترميم
المبان���ي التراثية وتأجيرها عل���ى القطاع الخاص ،أو تقوم بترمي���م البيوت التراثية
للسكان مع بقائهم فيها ،وغيره من الطرق المناسبة.32
-٧تم اقتراح وتش���جيع بع���ض المالك خصوصاً الذين تجمعه���م روابط ملكية إرثيه
أو قروي���ة أو غيرها – كما س���بق  -باتخاذ اجراءات انش���اء جمعيات أو ش���ركات
أم���ام الجه���ات المختصة تجمعهم وتكون لهم ش���خصية مس���تقلة تقوم الهيئة
ممثل���ة بمركز الت���راث العمراني الوطني  -بعد تكوين هذه الجمعية أو الش���ركة
 بتقدي���م الدع���م الفن���ي لهم أو االتف���اق معهم لحي���ازة المبن���ى لتوفير حمايةومحافظة متكاملة على موقع التراث العمراني الخاص بهم وترميمه واستثماره
والمحافظة عليه والعمل على تس���جيله رس���مياً على النحو السابق بيانه والعمل
على االستمرار في التوجيه إلنجازات مماثلة.

—32الهيئة العامة للسياحة واآلثار ،برنامج استطالع
التجارب السياحية العالمية المميزة /زيارة مملكة اسبانيا
1434هـ 2013م نسخة مطبوعة ص.84

إال أن االشكاالت النظامية والمالية ما زالت تحتاج لمزيد والمزيد من االقتراحات
والتفكير المس���تمر للوصول لحلول مرضية لحماية وصيانة واس���تثمار هذا التراث
العمراني وحسن إدارته.
وتج���در اإلش���ارة إلى أن الهيئة قد أسس���ت مرك���زاً للتراث العمران���ي كإدارة خاصة
للت���راث العمران���ي بمفاهيمه وأهميت���ه وخصوصيته س���الفة الذك���ر ،وللتعاون مع
القطاع���ات األخرى ف���ي الهيئة لتقديم المس���اندة والدعم الفن���ي لألفراد والمالك
والمؤسس���ات العاملة في مجال المحافظة على الت���راث العمراني وتأهيله وتنميته
�ل�ا إرش���ادياً لترميم المبان���ي الطينية
وم���ن ث���م حمايت���ه ،كما أص���درت الهيئة دلي ً
والحجرية وغيرها.33
وإذا كان ذل���ك ه���و الواق���ع الناف���ذ حالي���اً ،إال أن المأمول أن مش���روع نظ���ام اآلثار
والمتاحف والتراث العمراني الس���ابق اإلشارة إليه المرفوع للمقام السامي إلقراره
ال
ال للتراث العمراني في الفصل الس���ادس منه ،فض ً
ال كام ً
نهائياً ..نراه قد أفرد فص ً
عم���ا ورد بباب األح���كام العامة به من نصوص تتعلق أيضاً بالت���راث العمراني ،فهو
شمل كافة الجوانب المتعلقة بحماية التراث العمراني ،والتي نوجزها فيما يلي-:
-١أخذ ـ كما س���بق ـ بالتعريف والمفهوم المس���تقر عليه ف���ي االتفاقات الدولية أو

—33المرجع السابق ،نماذج التراث العمراني.
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مسودة المؤتمر اإلسالمي أو المسودة العربية لحماية التراث العمراني ،وأصبح
ال عن اآلثار األخرى.
مفهوماً وشأناً مستق ً
-٢أفرد وخصص إجراءات مهمة بش���أن الت���راث العمراني المملوك للقطاع الخاص
لتحفيزه على حمايته وتنميته وتطويره واستثماره.
-٣أج���از وللمصلحة العامة ن���زع ملكية التراث العمران���ي المملوك للقطاع الخاص
مقابل تعويض عادل من أجل ضمان حماية هذا التراث وتنميته واستثماره.
-٤ن���ص على حق الهيئة في قب���ول التنازل لها عن ملكية مواق���ع التراث العمراني
وبعدة طرق.
-٥صن���ف مواقع التراث العمراني حس���ب درجة أهميتها بم���ا يضمن حماية أكثر
للمواقع األكثر أهمية.
-٦نص على ضرورة إعداد س���جل رقمي في الهيئة لتس���جيل جميع مواقع ومباني
التراث العمراني وفقا لتصنيفها.
-٧تحديد منطقة حماية التراث العمراني واألثري الثابت بمس���افة  200متر(مائتي
متر) حول الحدود المباشرة للمبني أو الموقع.
-٨تطوي���ر مخطط حماية التراث العمراني وتنمية مواقع التراث بإنش���اء جمعيات
تعاوني���ة لم�ل�اك مواقع الت���راث العمران���ي خاصة في الم���دن والق���رى التراثية
ودعمهم من قبل صندوق الهيئة (صندوق اآلثار والمتاحف والتراث العمراني)،
الستثمار تلك المواقع والمحافظة عليها.
-٩ض���رورة االلت���زام بمقتضي���ات حماي���ة مبان���ي الت���راث العمران���ي عن���د إع���داد
المخطط���ات العمراني���ة الهيكلي���ة أو التصامي���م العمراني���ة المفصل���ة وإدراج
مخططات التراث فيها.
-١٠الت���زام الدولة بحماية كل مبني أو موقع تراث عمراني تم تس���جيله في س���جل
اآلث���ار المعد م���ن قبل الهيئ���ة إذا كان ملكا للدولة ،والمحافظ���ة عليه وتطويره
إذا كان مل���كا للقطاع الخاص ،ونزع ملكيته لمصلح���ة الدولة إذا كانت ظروف
حمايت���ه غي���ر متوفرة وذل���ك وفقا لإلج���راءات المنصوص عليها ف���ي نظام نزع
ملكي���ة العقارات للمنفعة العامة ووض���ع اليد المؤقت للعقار ،وضرورة صيانته
وترميمه وتش���غيله بما يتناس���ب م���ع طبيعته وذلك دون تغيي���ر أي عنصر من
عناصره إال بالقدر الالزم للتشغيل.
-١١من���ع إح���داث أي تغيير ف���ي منطقة الحماية ي���ؤدي إلي تعرض مبن���ي التراث
العمراني ألضرار أو تشويه أو إعاقة تشغيله أو استخدامه.
-١٢ع���دم جواز إجراء أي عمل من أعمال البناء أو الترميم في مباني وأحياء وقرى
الت���راث العمران���ي المصنف���ة إال بعد الحصول عل���ى رخصة من وزارة الش���ئون
البلدية والقروية ،وتتفق الوزارة والهيئة على شروط منح الرخصة وإجراءاته.
-١٣عدم جواز نقل ملكية المباني أو مواقع التراث العمراني المصنفة التي تملكها
الدولة إلي األشخاص الطبيعية أو االعتبارية الخاصة بأي شكل من أشكال نقل
الملكية إال بعد الحصول على موافقة الهيئة.
-١٤وج���وب تنس���يق الهيئة م���ع وزارة البت���رول والث���روة المعدنية عن���د تصنيف
وتسجيل مباني التراث العمراني التي تقع ضمن مناطق امتيازات ومحجوزات
ش���ركات النفط والغاز وكذلك عند تحديد مناطق الحماية لتلك المواقع ،وعند
تحديد منطقة الحماية الفاصلة بين مواقع التراث ومنشآت تلك الشركات.
-١٥أعط���ى اللوائح التنفيذية اقتراح طرق جديدة للمس���اهمة ف���ي تكاليف صيانة
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مباني التراث ومواقعه عند عجز مالكه عن القيام بذلك.
-١٦الزم كل من يريد العمل في مجال ترميم المباني التراثية وصيانتها باستخراج
موافق���ة وتصني���ف من الهيئة قب���ل العمل في ه���ذا المجال على ما س���تفصله
الالئحة التنفيذية.
-١٧وضع عقوبات صارمة لكل من تس���ول له نفس���ه بالتع���دي أو العبث أو اإلضرار
بمواقع ومباني ومعالم التراث العمراني بما يكفل حمايتها والمحافظة عليها.
وم���ا إلى ذل���ك من اإلج���راءات المهمة لحماية الت���راث العمران���ي والمحافظة عليه
وتوظيفه واستثماره.
إضاف���ة إل���ى ذلك فق���د نص مش���روع النظام المرتق���ب على ضرورة إص���دار اللوائح
التنفيذي���ة عند صدور النظام ومن بينها الالئحة التنفيذية للتراث العمراني– كما
ال.
سبق  -لتنظيم كل ما يتعلق بحماية التراث العمراني وبشكل أكثر تفصي ً
ه���ذا وقد ص���در قرار مجلس الوزراء رق���م ( )93وتاريخ 1434/4/1ه���ـ بالموافقة على
دخ���ول الدولة ممثلة في صندوق االس���تثمارات العامة ش���ريكاً مع باقي الش���ركاء
من القطاع الخاص في مش���روع الفنادق التراثية من خالل تأسيس شركة مساهمة
قابض���ة لتطوير واس���تثمار المباني التراثي���ة المملوكة للدولة في اإلي���واء والضيافة
التراثية ،ومن المتوقع أن تساهم هذه الشركة في حماية وتأهيل واستثمار المباني
والمواقع التراثية واستغاللها كمواقع إيواء سياحي وضيافة تراثية.
فم���ن خالل ما س���بق تبين لنا م���دى اهتمام المملكة في س���ن األنظمة واإلجراءات
المتط���ورة والمتمثل���ة بما تتخذه الهيئة في حماية الت���راث العمراني وحرصها على
توفي���ر الحماية والرعاية له ،بما يضمن نقل ه���ذا الموروث لألجيال القادمة وتأدية
الواجب في نقله؛ وبهذا تكون الهيئة قد وضعت األس���س التي ال غنى عنها حاضراً
ال للحف���اظ على التراث العمراني ،هذه األس���س التي ستس���اعد أبناء هذا
ومس���تقب ً
الوط���ن ب���أن يحافظوا على االس���تمرار ف���ي حماي���ة إرث يم ّثل تقاليده���م وأصالتهم
وتمه���د الطريق لتحقيق األه���داف في النهوض بالتراث العمران���ي من االندثار إلى
االزده���ار وحماية الش���اهد الذي ي���روي حكايات جهود األج���داد وماضيهم العريق
إلتمام االستفادة القصوى منها مادياً ومعنوياً.
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المطل����ب الخام����س :العقب����ات الت����ي تواجه حماي����ة التراث
.5
العمراني بالمملكة
س���بق أن تبين لنا المواكبة النظامية التراثية العمرانية للمملكة مع الواقع الدولي
وم���ن واكبه من الدول ،وأن هذه المواكبة هي ذاتها أيضاً ما تظهر بوضوح الحقائق
األكث���ر دق���ة ،ومن ذلك أنها تكش���ف عن العقب���ات التي تعترض اس���تمرارية هذه
المواكبة التراثية النظامية ،وذلك ما سنتناوله ـ بعون الله ـ تباعاً.
فباطالعن���ا من خالل ما س���بق وعل���ى العديد من البحوث والتش���ريعات في مجال
الحف���اظ عل���ى الت���راث العمران���ي وما له م���ن أهمية ف���ي تنمية ال���دور االقتصادي
واالجتماع���ي والثقاف���ي ،وم���ا تم الوقوف عليه م���ن تجارب لبعض ال���دول في هذا
المجال كإس���بانيا واس���تراليا ومصر واألردن وغيرها من الدول بغرض االستفادة من
تل���ك التجارب ف���ي معرفة كل ما يتعلق بواقع حماية الت���راث العمراني فيها ،وبغية
اإلعان���ة ف���ي إعداد ما يلزم من مش���روعات وبرامج التطوير والحف���اظ على المواقع
التراثي���ة المتكاملة بالمملكة ،فخلصنا إل���ى أن من أهم العقبات التي تواجه حماية
التراث العمراني ما يلي:
أوالً:قلة ب���ل ندرة واضمح�ل�ال الدراس���ات والش���روحات واإلج���راءات التفصيلية
والمفاهي���م النظامي���ة (القانوني���ة) المتخصص���ة الفقهية ،ون���درة المبادئ أو
السوابق القضائية في مجال أسس حماية التراث العمراني في المملكة والعالم
بش���كل عام؛ نظراً لحداثة االهتمام النظامي (القانوني) به عالمياً ومحلياً ،رغم
كثرة النصوص النظامية العامة محلياً ودولياً تجاه التراث العمراني.
ثانياً:تأخر صدور المش���روعات المس���تحدثة م���ن األنظمة واللوائ���ح التي تتضمن
�ل�ا ووضوحاً تج���اه كافة ش���ؤون الت���راث العمراني
اإلج���راءات األكث���ر تفصي ً
بالمملكة ،وأهمها تلك التي تضمن مش���روع نظام اآلثار والمتاحف والتراث
العمراني المشار إليه أصولها كما سبق.
ثالثاً:عقب���ة وقوع كثي���ر من المبان���ي أو المواقع التراثية ضم���ن األمالك الخاصة،
حيث يتفرع عن ذلك المشكالت اآلتية:
1ـ أن معظم المباني التراثية ذات الملكيات الخاصة تتس���م بتعدد وتش���عب الورثة
كمالك على الش���يوع وتفرق محال اقاماتهم ف���ي الداخل بل والخارج ،مما يصعب
معه احضارهم أو حتى توكيلهم لوكيل واحد.
2ـ عدم ثبوت الملكية بشكل نظامي (قانوني) ميسر ،مثل عدم وجود صكوك عليها
أو ع���دم وج���ود وثائق ثبوتي���ة كافية تعي���ن مالكها على اس���تخراج صكوك أو حجج
اس���تحكام عليها .فعدم وجود صك يتعلق بأي عقار تراثي خاص ينتج عنه صعوبة
التنس���يق والتعاون في توظيف وحماية واستثمار هذا التراث وتحديد المسئولية
في حالة انهيار المبنى ،بل ويعيق نقل ملكيته للهيئة أو حتى االستفادة منه بشكل
آمن ومستقر.
3ـ مش���كلة مالية تتمثل في الحاج���ة لمبالغ ضخمة لتعويض أصحاب هذه االمالك
الكثيرة في ش���تى أنحاء المملكة ،في حالة نزعه���ا وفقا لنظام نزع ملكية العقارات
للمنفع���ة العام���ة ،فع���دم كفاية الم���وارد المالية وع���دم تجنيب التموي���ل الكافي
للحماية التراثية في ميزانية الهيئة عموماً هي مشكلة تواجه حتى الضرورة العاجلة
لترميم هذه المواقع.
4ـ إن���ه ليعد من المش���كالت البارزة أن هنال���ك بعض الملكي���ات التراثية المعزولة
المهم���ة والت���ي يراود أصحابها أنفس���هم هدمها وإزالتها وبناء عم���ارات أو أبراج أو
غيره من المش���روعات مكانها ،مما يشكل عقبة تراثية ومشكلة عاجلة لحماية هذا
الت���راث العمران���ي المملوك للقطاع الخ���اص ،مما دعا الهيئة إلي بذل ما بوس���عها
3
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م���ن جهد إلقن���اع أولئك المالك بعدم الس���ير في ه���ذا االتج���اه المعاكس للجهود
والتطورات التراثية.
رابعاً:قل���ة الوع���ي أو االع�ل�ان أو االدراك الكافي ل���دى الغالبية العظم���ى من أفراد
المجتم���ع باألهمية الحقيقية المتعمقة والموضحة لحماية التراث العمراني
ووس���ائل االستفادة منه ،خصوصاً من الناحية التأصيلية التحليلية اإلقناعية
ل���دى الجمه���ور ،أي الكاش���فة عن ك���ون الت���راث العمراني ف���ي المملكة هو
األس���اس األول لقم���ة الحض���ارة العالمي���ة بجناحيه���ا (الم���ادي والمعن���وي
"الالمادي") واستلهاماً للمعنى االنس���اني الرحب والعميق للتراث االسالمي
خصوصاً.
خامساً:قلة االس���تغالل واالستفادة المرجوة من التراث االسالمي بالمملكة بالنظر
لمكانته اس�ل�امياً وعالمياً بسبب التخوف من بعض المخالفات الشرعية،
مع قلة الضوابط المنظمة لذلك.
سادساً:ضع���ف اإلدراك بأهمي���ة حماية الت���راث العمراني لدى بعض المس���ئولين
ذوي الصالحي���ة في الجهات الحكومي���ة ذات العالقة ،وقد قامت الهيئة
بالتنس���يق مع تلك الجهات وإرس���ال العديد من المس���ئولين في رحالت
اس���تطالعية إل���ى عدد م���ن ال���دول المتقدمة في مج���ال حماي���ة التراث
العمراني واستثماره ،وكان لذلك أثراً إيجابياً كبيراً.
سابعاً:اس���تمرارية وجود تداخل في االختص���اص بين عدد من الجهات الحكومية
بش���أن إدارة ش���ئون الت���راث العمران���ي ،ووج���ود صعوب���ات في التنس���يق
والتواف���ق فيما بينها ،مم���ا أدى إلى إتباع اإلجراءات كثي���رة مطولة لتجاوز
تلك االشكالية.
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المطلب السادس :التوصيات
.6
إن م���ن ضرورات االس���تمرارية ف���ي مواكب���ة الحماي���ة النظامية للت���راث العمراني
ه���و البحث العاج���ل عن الحلول الحاس���مة للعقب���ات المذك���ورة بالمطلب األخير،
والمتمثلة فيما يلي:
أوالً:التعجي���ل بإصدار مش���روع نظام اآلثار والمتاحف والتراث العمراني المش���ار
إليه ،وس���رعة اصدار الالئحة التنفيذية الجامعة آللية تفصيلية إليضاح أسس
التعاون والتنس���يق واالتصال التام بين الجهات العام���ة أو الخاصة بالمملكة
المختص���ة والمعنية والمهتمة بالحفاظ على التراث العمراني ،وخصوصاً التي
تعني بوضع السياس���ات واالس���تراتيجيات وصياغة النظم واللوائح واقتراحها
والمخطط���ات المتعلقة بالتراث العمراني؛ لضمان حس���ن تنفيذ كافة ش���ؤون
الحف���اظ على التراث العمراني س���واء النظامي���ة أو التعليمي���ة والتدريبية أو
الفنية أو اإلدارية أو غيرها.
ثانياً:التع���اون مع مركز التراث العمراني الوطني ف���ي العمل على مراجعة حصرية
عاجلة شاملة لعموم المواقع التراثية بالمملكة المتوفرة لديه أو الجديد منها
الس���تكمال المنظومة المتطورة لس���جل التراث العمران���ي وتوثيق وتصنيف
وحماي���ة وترمي���م وصيانة عموم المواق���ع التراثية بالمملكة وتفعيل وس���ائل
وطرق االستفادة منها مادياً ومعنوياً.
ثالثاً:استدامة عقد المؤتمرات والندوات المحلية وورش العمل وإعداد النشرات
ع���ن أهمية المواق���ع التراثية ،لما لها من نش���ر الوعي ل���دى العموم وتكوين
قناعاتهم بأهمية المحافظة على التراث العمراني على النحو السابق تفصيله.
رابعاً:تنمية دور المشاركة الشعبية المجتمعية في برامج المحافظة على المواقع
التراثية ومش���روعات تطوير الوجهات الس���ياحية التراثي���ة وتنميتها ،وربط
ذلك ب���دور اإلع�ل�ام والمؤسس���ات التعليمية ف���ي التوعية بأهمي���ة التراث
العمران���ي ودور االفراد االقتص���ادي واالجتماعي والثقافي في حماية التراث
العمراني وضرورة الحفاظ عليه.
خامساً:العم���ل على تضافر الجهود لتوفي���ر الدعم المالي الكاف���ي لحماية التراث
بطرق متعددة واالس���تفادة من تجارب الدول األخرى وتطويرها ،من صور
استثمارية أو معامالت تبادل المنافع أو الوسائل التبرعية كتفعيل العمل
التطوع���ي ف���ي هذا المجال بمش���اركة األفراد والمؤسس���ات الخاصة ذات
العالقة وغيرها.
موح���دة ومتف���ق عليها
ش���به
تعتبر
اءات
ر
االج���
ه���ذه
بأن
سادساً:نش���ر التوعي���ة
ّ
عدة اتفاقيات متعلقة
عالمي���اً وتتفق والمرجعيات المحلي���ة ،إذ تضمنتها ّ
بحماي���ة التراث العمران���ي ،باإلضافة إل���ى العديد من األنظم���ة والقوانين
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الس���ائدة ف���ي مختل���ف دول العالم الت���ي يتوافق معظمها م���ع االجراءات
آنف���ة الذكر ،باس���تثناء بع���ض األمور القليل���ة التي تختلف م���ن مكان إلى
آخ���ر وفقاً لخصوصية بع���ض البيئات والمجتمعات .فبن���ود "اإليكوموس"
الس���ابق االش���ارة إليه ـ على س���بيل المث���ال ـ المتعلقة بمتطلب���ات حماية
الت���راث العمراني متش���ابهة كثيراً مع ما في المملك���ة أي الخاصة بحماية
التراث العمراني .مثل مفهوم التراث العمراني ،وضرورة إجراء الترميمات
تم إدراجها ضمن أنظمة
بطرق محددة ،وغيرها من الش���روط والبنود التي ّ
تبين م���دى أهميتها ومدى تطوره���ا ومالقاتها
المملك���ة كما س���بق والتي ّ
لحاج���ات الوق���ت الحال���ي لحماية الت���راث العمراني .وعموم���اً فإن غالب
البنود والش���روط التي ت���م إدراجها في كافة المواثي���ق واألنظمة الجديدة
تتواف���ق مع تل���ك التي أدرجتها المملكة في أنظمته���ا ،وهذا ليس إال دليل
س���ن هذا النوع م���ن النظم ومحاكاته للواقع
على مدى تقدم المملكة في ّ
ومالئمته لمتطلبات وقتنا هذا كما س���بق فل���زم التوعية به أيضاً لتحقيق
القناعة المشار إليها.
سابعاً:لتحقي���ق االس���تفادة القصوى م���ن اآلثار اإلس�ل�امية عموم���اً ،وخصوصاً في
مك���ة المكرمة والمدين���ة المنورة بم���ا ال يفضي إلى المخالفات الش���رعية،
ينبغي إصدار الضوابط الش���رعية واإلدارية وتنفيذها ،لالستفادة منها دون
عوائق ،وبما ال يكون هناك منع من ارتياد الجمهور لها وفق هذه الضوابط،
واس���تلهاماً للمعنى االنس���اني الرحب والعميق للت���راث .ويمكن ذلك أيضاً
من خالل االس���تمرار في تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الهيئة ووزارة
الشئون اإلسالمية المنوه عنها أعاله.
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