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تمهيد:
ايستهانالاليتواحلضاريةوالثقافيةالتارخييةلقيمتهانظراً الرتاثمقوماتأحدواألثريةالتارخييةاملناطقتعترب

تمع يفوتربط أنكما.كبريثقلذاتوثقايفسياحيجذبمراكزومتثلالتارخييةجبذورهاحلديثالعصرا
تنموديناميكيةعناصراملدنألنونظراً املدن ،هلذهخاصةقيمةيعطياملدنيفواألثريةالتارخييةاملناطقوجود
غالبيةأنحيثبآخرأوبشكلالنموذاالتارخييةاملناطقتأثرتفقدالعصورمرعلىوسكانياً عمرانياً غالباً 

يف املعنيةاجلهاتجعلالذياألمراحلضرينسيجهاتدهورإىلأدتخمتلفةلتعدياتتعرضتالتارخييةاملناطق
تم الكانولذا.مستقلةعمرانيةكياناتيفوإظهارهااملناطقهذهعلىاحلفاظبعملياتخمتلف الدول اليوم 

مالحظة التأثريات السلبية على استمرار مع املدن التارخيية و األثرية علىالتأثريهذاتسجيلعلىالعملمنبد
ابحمتفظةحىت تبقى املناطقهذهإنقاذوحماولةبقائها  التطوريفاحلديثالعصرظروفمواكبةمعاألوىلصور
تمعات العمراينيطهاحموبنياملناطقهذهبنيبالتفاعلإالذلكيتأتىولنالصورةهذهمعيتماشىالذي و ا
على تستجيب للتطور العصري دون أن يؤثر ذلك يف كنفها و هناك الكثري من الدول استطاعت أن تعيشاليت

ا  مثل مدن فاس باملغرب و تلمسان ووادي ميزاب باجلزائر و قصبة تونس و مدن القاهرة و اليمن و التارخييةمد
االسبانية وغريها.قرطبة 
عامة:المفاهيم الضبط

للتراثاألساسيةالمفاهيم
واالجتماعيةاالقتصاديةبالظروفوتأثرتالتاريخمرعلىمتتأحداثمنفيهامابكلاألمةذاكرةهوالرتاث

متميزثقايفشكلوهو.تغرياتمنفيهامبااإلنسانيةاحلضاريةللمقوماتاملكونةوالعمرانيةواملكانيةوالثقافية
ومتميزةنوعياً متفاوتةزمنيةفرتةعربويصمدجيلإىلجيلمنويتناقلاجلذورعميقةالبشريةاخلصائصيعكس

.متميزةأساسيةبوحدةدائماً حيتفظولكنهالداخليةالثقافيةالتغرياتعليهتظهربيئياً 

:التراثتعريف
:كاآليتحماورعدةعلىالرتاثتعريفوميكن

ذاتأشياءمناألسالفعناملوروثأوالوارثإىلصارماكلفهوورثماالرتاثتعريفميكن:لغوياً /1
.جيلإيلجيلمناملنتقلةاحلضاريةوالعاداتواألمناطاآلراءجمموعةأنه،كماأصيلةومساتقيمة

خمزونرصيدأي،احلاليةالوارثحياةعلىمؤثراً جزءً مابصورةويصبحقيمةذوورثماكلفهو:ثقافياً /2
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ايةبممتدأنهويعىناملتعاقبةاألجيالإضافاتيضمثري جيل(إليهواملتميزةالواعيةاإلضافاترهنواستمرارهال 
وخاللالعصورعربوالفكريةاإلنسانيةومالحمهمنهجهووحدةللحضارةالالماديالبعدميثلأنهمبعىن،)جيلبعد

.مالحمهاوتباينتقصرتأوطالتأزمان

صفحاتهبنيللحفظصفحاتهالزمانطوىالذيوتارخيهاملاضيصورةالرتاثيعترب):تاريخياً (زمنياً /3
او للمكانوانتمائهاالشعوبأصالة تعريفيفالزماينوالبعداملكاينالبعدأمهيةيتضحهناومن.للزمانمعاصر
منهمكلوهدفباآلخرويتأثريؤثركالمهاألن  ،تبادليةعالقةالثقايفوالنموالرتاثبنيالعالقةأن،إالالرتاث

جتاربيفاإلنسانتارخييةمفهومكليعىنوالرتاث.باالستمراريةتتميزالثقافةأنكمااألممحضارةصنعهو
املفاهيمخمتلفيفاملتشعبةإسقاطاتهاملفهومهلذاوبالطبع،ملستقبلهالتمهيدوىفحاضرهتكوينوىفماضيه
.االجتماعياإلطاريفخاصةاحلديثة

واستمرارهاحركتهاودعمالثقافةخصوصيةعلىشاهدأوقائمماديووجودومرجعدليلالرتاث:مادياً ./4
فينلعملخلفيةيكونفعالتراثإىلتصنيفهميكنكمافكرىوموقفماديكوجودالرتاثتعريفوميكن
ملموساً شيئاً باعتبارهموضوعيأوماديوجودأنهعلىالرتاثمعالتعاملميكنكما،خمزن منسيوتراث
.حقيقياً 

امنطقةأومبىنعلىيطلقأنميكن:اقتصادياً ./5 حتقيقيفسامهتأوحققتإذاتراثيةقيمةذاتبأ
.أخرىأنشطةأوحرفيةأوسياحيةأوجتاريةجذبنقطةكانسواءاحمليطةللبيئةكبرياقتصاديعائد

ماأوزمنهيفتتحققالاليتاملميزاتبأحدتفردهاحالتراثلفظاملنطقةأواملبىنعلىيطلق:التفرد./6
.)أخل…النشاط،املضمونالشكل،(مثلقبله

التراثتصنيفمعايير
ركزوقدالسابقةالرتاثتعريفحماورمنانطالقاً واملدنللمباينالرتاثلتصنيفالالزمةاملعايريوضعميكن

أنميكناملعايريفإنوعليه.والثقافيةالتارخييةاألمهيةحنوتتدرجاليتاملوضحةالقيمةاملعايريعلىالتصنيف
:كاآليتتصنف

اخلصوصيةاهليئة،الوظيفة،التجاور،التكوين،الشكل،الطابع،الطراز:المعماريةالقيمةمعيار.1
.أخل…التعبري،اإلنشاء،طريقة
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القيم،التناقص،السماء،خط،التجاور،االستمراريةاالنسجام،املكانية:العمرانيةالقيمةمعيار.2
.احلركة،األلوان،العمراين،النسيجالذهيناالنطباع،البصرية

الدور–االقتصاديالدور–املتجانسةالتخطيطيةبالقطاعاتاالرتباط:التخطيطيةالقيمةمعيار.3
اخلدمات–احلركةونظاماملنطقةشكل–التارخييةللمنطقةاملكونةالعناصربباقياملركزعالقةاالجتماعي

.أخل…
تمعفئاتبنياالرتباط–والتقاليدالعادات–احلياةمنط:االجتماعيةالقيمةمعيار.4 مستويات–ا

.أخل.…القيم–احلفاظمببادئالوعي–التعليم–الدخول
والصناعاتاحلريفاإلنتاج–والسياحيةالتجاريةاحلركةيف–املنطقةأواملبىندور:االقتصاديةالقيمةمعيار.5

.أخل…األنشطة–اجلذبعوامل–اخلفيفة
.الزمينالتتابع–عصرأوطرازالتعبري-املنطقةأواملبىنإنشاءزمن:الزمنيةالقيمةمعيار.6
يفأووجودهزمنيفلهاملشابهمنمتيزهاليتباملبىناهلامةاملميزاتأحدوجودعدمأووجود:التفردمعيار.7

.أخل…املوقع–االستخدام–املضمون–الشكلحيثمنسواءاملاضي
معماريةقيمةميثلفكريإطارهيالرتاثيةواملبايناملناطقأنأساسعلىوضعتقدالسابقةاملعايريأنويالحظ
.واإلنساناملكانبيئةمتطلباتحيققمااملرونةمنوهلاعاليةواقتصاديةوختطيطيةوعمرانية

:التاليةاملعايريمنأكثرأوواحدالرتاثيةاملباينيفتتوافرأنجيبكما
)التفرد(وعبقريةإبداعاتعلىيدلرائعمميزعملميثلاملبىن-
)مندثرةأومستمرة(للحضارةالثقافيةللتقاليدبارزةدالالتيظهراملبىن-
أوعمراينختطيطأومعماريةتطوراتتوضححضاريةأوزمنيةفرتاتعربمتدرجةإنسانيةقيميظهراملبىن-

.مميزةتصميماتأوتقنياتأوفنون
القيمأوالسياسيةاألفكارأوالتقليديةاحلياةأوالتارخييةباحلوادثمباشرةغريأومباشرةبطرقاملبىنارتباط-
الشعوبألحدالثقافية.

األصيلةاليدويةواحلرفالتصميميفاألصالةمؤكداً السابقةاملعايريأحدإىلباإلضافةاملبىنيكونأن-
.احمليطةالطبيعيةالبيئةمعوالتكامل
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التراثمستويات
:هيأساسيةمستوياتأربعةإىلللرتاثاملختلفةاملستوياتحتديدوميكننا

االتيفللتبايننتيجةألخرىمجاعةمنخيتلفوهوهلاتراثاً مامجاعةتعتربهماهو:المحلىالتراث/1 ا
الفكرية
./ تراث أهل متنراست..اخل)صنعاءأهلتراث/القاهرةأهلتراث(ألخرىمجاعةمنوالثقافيةواالجتماعيةواملادية

ةاجلماعاتتعتربهماهو:اإلقليميالتراث/2 مثلهلاتراثاً الواحداإلقليمداخلاملختلفةظروفهايفاملتشا
الرحل...)بدوالتراث/القبائلسكانتراث/الواحاتسكانتراث(

نتيجةتراثاً الواحدالوطنداخلاملختلفةاألقاليمسكانتعتربهماهو:الوطنيأوالقوميالتراث/3
مجماالتيفاخلصائصبعضيفالشرتاكهم الرتاث/اجلزائريالرتاث(واالجتماعيةواملاديةالفكريةحيا

./ الرتاث العريب...)الصيينالرتاث/الفرنسي

ماختالفعلىاألحياءالبشريراهااليتاألشياءتلكهي:العالميأواإلنسانيالتراث/4 وبالدهممشار
واالختالفالتباينرغموذلكجديدةأوموروثةكانتسواءالبشريللجنسوجدوىونفعوأمهيةقيمةذات

بينهاالظاهر

االتيف اواالجتماعيةواملاديةالفكريةا االتهذهجوانببعضيفتشرتكفإ الرتكيبوحدةحبكموذلكا
.مثل الرسوم اجلدارية بالطاسيلي ناجرلإلنسانوالنفسيالبيولوجي

التراثجوهر
وجدوىقيمةذاالوارثيراهماهوالرتاثأنأي،وفائدتهلنفعهوإدراكهورثهماوجدوىلقيمةالوارثرؤيةهو

أسالفهوبنيالوارثبنيصلةالرتاثيكونوبذلكحياتهعلىمؤثراً جزءاً يصبحعندماإالتراثاً يصريوالوأمهية
أيضاً بلفقطالسلفخلفهمماحياتهيفوأمهيةقيمةذاالوارثيراهماليسبذلك،وهوبعدهمسيأيتمنوبني

اجديدةأشياءمناألحياءيبدعهما .بعدهميأيتوملنهلمونفعقيمةوذاتجيدةيرو

والعمرانيالمعماريالتراث
: المعماريالتراث/1
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والبناءوناملعماريونومارسهاطورهااليتالتقنيةمنمتواصلةسنواتوخربةحصيلةهواملعماريالرتاث
هوللكشفدائماً تتطلعاليتاإلنسانيةوالثقافةاحلضارةمنيتجزأالجزءبذلكوهوواحلرفيون اجلديدوإبداعا

.الرتاثجوهرإحياءدونوالتطورللتقدمجمالهناكوليسوحقيقيخالدهوماكلوصيانة
:املكوناتهلذهتوضيحيليوفيمااملكوناتمنجمموعةمناملعماريالرتاثويتكون

:األثر-/
أوبلدكليفاحلضارةعمرالختالفنظراً آخرإىلبلدومنآخرإىلموضعمنأثريكلمةمدلولخيتلف
200يتعدىالأمريكايفاحلضارة،فعمرمصرمثلبلديفقدمييعتربمثالً كأمريكابلديفأثريعتربفماموقع،

تركتهأواحلضاراتخلفتهعملكلهواألثرفإنهذاوعلى.عاماً آالف7مثال فقد جتاوزمصريفأماسنة
اليوميةاحلياةأوالعقائدأواألخالقأواآلدابأوالفنونمبجاالتعليهيعثرأوعنهيكشفمماالسابقةاألجيال

و يعرف األثر .تارخييةفنيةقيمةلهكانتمىتمضتسنةمائهإىلتارخيهويرجع،وغريهاالعامةاألحداثأو
حسب قوانني كل دولة و لكن مدلوله واحد بني خمتلف األنظمة. 

:بأنه)م1983لسنة17قانون(املصرياآلثاربقانوناألثرعرفوقد
عصرمنواألديانواآلدابوالعلومالفنونأحدثتهأوالمختلفةالحضاراتأنتجتهمنقولأوعقاركلهو"
أثريةأهميةأوقيمةلهكانتمتىعاممائهقبلماحتىالمتعاقبةالتاريخيةالعصوروخاللالتاريخقبلما

صلةلهاكانتأومصرأرضعلىقامتالتيالمختلفةالحضاراتمظاهرمنمظهراً باعتبارهتاريخية
".لهاالمعاصرةوالكائناتالبشريةالسالالترفاتوكذلكبهاتاريخية
وآثار،وعمرانيةمعماريةعناصرمنحتتويهوماواملنشآتاملباينوهيثابتةآثار:نوعانإىلاآلثاروتنقسم
...الفنيةوالقطعواللوحاتكالتماثيلاألثريةالقطعوهيمنقولة

:القديمالمبني-/
القدميواملبىنقدامىأوقدماءواجلمعطويلزمنوجودهعلىمضىأيالشئوقدم)قدم(لغوياً قدميكلمةأصل
أمعمرانيةأوفنيةأومعماريةأوتارخييةقيمةلهأنإىلالنظردونطويلزمنوجودهىلعمضىالذياملبىنهو
.ال

:األثريالمبني-/
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االيتالعصوروتفضيلواختيارنتاجهو وماالبلدوخارجداخلمنجاءتحلولمنهلاأتيحمابنيمنأوجد
التارخييالعمقتوافرمعوأذواقهاظروفهاوأتاحتهاتطلبتهااليتواإلمكانياتاحللولمنالعصورتلكأوجدته
.)حضاريةاستمراريةبهليسولكنهوأمهيةقيمةوذوقدميمبىنكل(أي أنههلاوالتقدير

:التاريخيالمبنى- /
القيممنبهيظهرملاإبداعهخلقتاليتالثقافةمعرفةيفنرغبوجيعلنابالروعةاإلحساسيعطيالذياملبىنهو

الرتاثمنجزءالستمرارالثقافيةالشخصيةهيعناصرهوأهمالرمزيةللقيمباإلضافةوالسياسيةوالتارخييةاجلمالية
__.التارخيياملبىنملستوىيرقىعام100منأكثرعاشمبىنوأي

العمرانيالتراث/ 2
اختبارنتاجوهيقيمةذاتومازالتالناجحةالسلفلتجاربللعمرانالتارخييةاالستمراريةهوالعمراينالرتاث
.السابقةاألجيالوأذواقظروفتطلبتهاوإمكانياتحلولميثلوهواملختلفةالعصوروتفضيل

:األثريةالمنطقة-/
ا اليتاملنطقةهي اجتماعينشاطوجوداستمرارحالةيفإالتارخييةمنطقةاملنطقةهذهتعتربوالآثاريوجد 
ا
.)باجليزةاألهراممنطقةذلكمثال(

) :التاريخيةاألحياء(التاريخيةالمنطقة-/
اكيفين لنش، حيث عرفها العامل "مميزوتارخييعمراينأطاروهلاتارخييةمباينعلىحتتوياليتاملنطقةهي " بأ
اإىلباإلضافةاملكانذاكرةعنيعربالذياملوضعهي واحملافظااحملتفظالعناصروخاصةاملستمرةالثقافةأ

بالعظمةالدائماالحتفاظقوةتعينوهيوالسياسيوالتعليمياجلمايلاجلانبعلىوحتتويالعمرانيةالبيئةيفعليها
ا إبراهيمحازم.دعرفهاكماأو.اجلديداملعماريباخللقالتضادمعاملتوازنةوالعقالنيةالسابقة املنطقةتلكبأ

ملكفقطليستثرواتوذاتاملختلفةالعصورإىلترجعاليتالتارخييةاملباينمنحشدأكربعلىحتتوياليت
عمراينوإطارتارخييةمباينعنعبارةالتارخييةاملنطقةتكونهذاوعلى.للبشريةملكولكنهافيههيالذيللبلد

.مميزتارخيي
:هيتارخييةمنطقةتكونحىتللمنطقةشروطثالثةتتوافرأنوجيب

.أصيلةأومميزةحضريةبيئة-
.األزهراجلامعمثال)حضارياً التأثريأواالستمرارقابليةهلاأثريةمباين(خاصةمعماريةمميزات-
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جداً،قدميةبالضرورةليستالتارخييةاملنطقةأنيعىن،وهذاباملنطقةاالجتماعيةواألنشطةاحلياةاستمرارية-
هذاومن.املنطقةهذهإلنشاءالزمنيةالفرتةمعناهوليسللمنطقةالشاملالتكوينعلىتنطبقتارخييفكلمة
ذااجلماليمنطقةتعترباملنطلق تتوافرأنجيبأنهأيااجتماعيةحياةوجودالستمراريةتارخييةمنطقةاملفهومة 

.بالتارخييةلتوصفباملنطقةاحلضاريةاالستمرارية
:إىلالتارخييةاملناطقتصنيفوميكن

التارخييةواملساجدوالبيوتالقصوربعضمثلالتارخييةاملباينمنمستقلةجمموعةوهيالتارخييةاملعامل-
.ريفياً أوحضارياً مركزاً وليستمستقلةتوجدولكنها

.ريفيةتارخييةمراكز-
ألف نسمة)100إىل 20(نسبياً صغريةحضاريةمراكزمدن-
مائيجمرىعلىأو)القدميةباريسمثل(الكبريةاملدنمراكزيفعادةً وتوجدالكبريةاملدنمنتارخييةقطاعات-

أحدمركزيفأواملدينةنطاقيفهامأثريموقعأوأثريةجمموعةمنبالقربأو)القدميةالقاهرة(املدينةيقطع
__.احلديثةاحلضريةالقطاعات

أقاليم تارخيية.-
:التاريخيةالمدن-/

تكونقد(املدينةمراحلمنحمددةفرتاتتسجلاليتالتارخييةوالبؤراألنسجةمنجمموعةمنتتكوناليتوهي
قيمتهاوتأخذاملدينةيفالتغرياتعلىبناءً وتتحركتتغريالبؤروهذه)تارخييمبىن،مميزةبوابة،سوقالبؤرهذه

.العمراينالنسيجتدهورعلىبناءً قيمتهاعدمأو
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:تمهيد
تلكبنيالتفاعلمننوعيوجدمماقائم،وعمراننابضحيويحميطيفتقعالقيمةذاتالرتاثيةاملناطقأغلبإن

الوعييستوجبماوهوا،وتتأثرالرتاثيةاملناطقعلىاحمليطةالعمرانيةالبيئةتؤثرحيثاملتبادل،والتأثريالنطاقات
نطاقهأولألثراالستخدامإعادةحاالتيفوخاصةالقيمةذاتباملناطقوعالقتهااحمليطةالعمرانيةالبيئةمبدخالت

االجتاه:اجتاهاتثالثيفوالرتاثيةالتارخييةللمناطقالتنميةعملياتحتكماليتاالجتاهاتوتتباينهذا.احمليط
التارخييةاملناطقحياةاستمراريةعلىالعملعلىرئيسيبشكليعتمدالذيوالصيانةاحلفاظاجتاهيفيتمثلاألول
اعلىاحملافظةدف كلتغيريعلىيرتكزوهووالتطويرالتغيرييففيتمثلالثايناالجتاهأماورمزيتها،كيا

االجتاهيربزحنياملنطقة،يفواملتوقعةاحلادثةالتطوراتمعتتالءمجديدةبصياغاتوإبداهلاالقدميةالصياغات
اإلجيايبالعمرايناحلفاظمفهومطرحوميكن،السابقنياالجتاهنيمنكلبنيالتوفيقحياولمتكاملكاجتاهالثالث

التنميةومتطلباتلضغوطاتاالستجابةوبنيالرتاثعلىاحملافظةبنيتوفيقياً حالً باعتبارهمركبكمفهوم
ا، العمرانية،والتنميةالرتاثكثنائيةوالرتاكبالتعقيدشديدةلثنائيةالتعرضعندممكناحالً ميثلماوهووحتديا

التنميةوتعبريواحملافظةواالستقرارالثباتتوجهاتمنيتطلبهمباالرتاثتعبريفهوميمبنيالتعارضيربزحيث
اإلجيايبالعمرايناحلفاظيتوجهحيثباملستهدف،القائمواستبدالوالتغيريالتطويرمعاينمنتتضمنهمباالعمرانية

املستوىعلىالعمرانيةوالتنميةالعمرانيفاملبدعالتحكموإىلمستوى،علىاملاديوالوجودالقيمةعلىاحملافظةإىل
.اآلخر

:العمرانيالحفاظمواقع
:التعاملإشكاليات

السياحيةالزيارةأنشطةوتربزهذابآخر،أوبغرضوتنميتهامعهاالتعاملكيفيةحيثمنالرتاثيةاملواقعتتباين
وذاتالرتاثيةللنطاقاتوالتنميةاحلفاظعملياتيفمؤثرأساسيكعنصراإلنسانقبلمنالسياحيواالستخدام

أمناطوتعددتالسياحية،التنميةمبجاالتاملتسعةونطاقاتهالعامبشكلهالثقايفالرتاثمصادرترتبط.القيمة
السياحية،للتجربةوالتارخييةواملعرفيةالثقافيةبالقيماإلثراءإىلدفاليتتلكأوالثقايفبالرتاثاملعنيةالسياحة
اأكثربدقةالثقافيةالسياحةوتوصف يفغايةالرتاثيكونحيثالبيئيةالسياحةنطاقداخليفتراثيةسياحةبأ

مفهوماوأمريكاأوروبايفاملدنتبنتوقدالثقافية،األنشطةعنالباحثةالسياحةإىلاملفهومتطورمثذاته،حد
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تلكعلىأطلقوقداملدنتلكتراثجتسدللسائحنيجاذبةجديدةسياحيةصورةإجيادعلىقائماجديدا
التخطيطإعادةتعينولكنالسياحيللجذباملكانعناإلعالنجمردتعينالوهي"المكانتسويق"السياسات

االجتماعياملضمونيفواختالفهاومتيزهالهوالرتاثيةالتارخييةالقيمةعلىيعتمدوالذيللمكاناملرشدواالستخدام
ليساإلجيابياتمنالعديدبناؤهوإعادة"املكانتسويق"سياساتأمثرتولقدغريها،عنوالثقايفواالقتصادي

التارخييةاملواقعزيارةتكونماغالبا.أيضاً واإلنسايناالجتماعيولكنواالقتصاديالسياحياملنظورمنفقط
يفالزائرينملساعدةواالجتماعيةالتعليميةوظيفتهلهناحيةفمنجانبان،لهالسياحةمننوعاً واملتاحفواآلثار
تمعات،ثقافةمناملزيدعلىالتعرف اأخرىناحيةومنا للمواقعبالنسبةالسيماجسيمةخماطرةتعتربفإ
مناستثمارهايفلإلفراطتتعرضواليتوغريهااملقابرجدرانعلىاألثريةكالنقوشالفيزيائيةالناحيةمنالضعيفة
تمعاتفقدإىليؤديمماالسياحةجانب ااحملليةا السياحةتأثريأصبحفلقدهلا،املميزةالتقليديةالثقافيةلعالما

الطريقيفالثقافيةالسياحةتستمرأناملمكنمنكانإذاعماسؤاليثارمادائماحبيثملموساالرتاثعلى
ملاملستدامةالتنميةلدعمجهودمنالطبيعيةالبيئةبهحتظىممافبالرغمجسيمة؟أضراراعليهاترتتبأندوناحلايل
واستغالهلالتنميتهااألساسيةالوسيلةالسياحةمتثلوالذيالثقافيةالبيئةاستدامةبشأنضئيلاهتمامغرييوجه

هائلةقفزاتالسائحنيعددقفزحيثالسريعمنوهايفاحلاليةالثقافيةالسياحةاجتاهاتخطورةوتكمن.اقتصادياً 
تستخدمللسياحةسريعامنواً تشهداليتالدولومعظممتزايدبشكلإنفاقهممعدلارتفعكمااألخرية،العقوديف

األزماتتربرهأمروهوعليهاواحلفاظصيانتهاغريأخرىألغراضالثقافيةاملواقعسياحةمنالعائدالدخل
الرتاثحلمايةوالعامةاخلاصةاالستثماراتأنالدوليةاإلحصاءاتوتشريالدول،بعضامتراليتاالقتصادية

الوظيفةلدعملتطويرهاملخصصةاالستثماراتبينماعام،بوجهاالخنفاضيفآخذة"والتجديدوالرتميمالصيانة"
الرتاثتضماألطرافثالثيةمتكاملةمبنظومةالثقافيةللسياحةالدوليةاملبادئترتبط.االرتفاعيفآخذةالسياحية

تمعالسياحةوصناعةالثقايف لسأصدروقداحمللي،وا يفالثقافيةللسياحةالدويلامليثاقواملواقعلآلثارالدويلا
علىاحلفاظمتطلباتبنيالتكامليةالتبادليةالعالقةلتحقيقاألساسيةاملبادئ)ICOMOS(1999أكتوبر
تمعوفائدةالسياحياجلذبوسياساتالرتاثيةالبيئة .احملليا

:التاريخيةالمناطقمعالتعاملأساليب/-1
ايتاليتاألساليبتتنوع مبامنطقةكلمعالتعاملأسلوبحتديد،ويتمالتارخييةواملناطقاملباينمعالتعاملم 

تلكيفورئيسيهامبدوراحملليةاإلداراتوتقوم.املختلفةللمشروعاتاملوضوعةواألهدافوظروفهايتناسب
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ااملنو اجلهةهيللعمراناملنظمةللقواننيطبقاً اأحيث،املشروعات العمرانتنفيذعلىواإلشرافاإلدارةط 
املختلفةواألساليبالطرقمنعددبإشراكأوالتعاملطرقإحدىخاللمنيتمالتارخييةاملناطقمع،والتعامل

اتتعدداليت ا.واصطالحمسميا ا

:التاريخيةالمبانيمعالتعاملأساليب-
الترمیم:-/

للمدنالعمراينالنسيجداخلالواقعةاملتهالكةواألثريةالتارخييةاملباينمنفرديةحاالتمعاألسلوبهذايتعامل
هذايؤكدأياالقتصاديةأوالوظيفيةبقيمتهوليسلألثرالثقافيةبالقيميهتمفهو،لذامنفصلبشكلالقدمية

يكونوقد،بهشيدتالذيالعصرتعكستراثيةقيمةواعتبارهاللمباينوالرمزيةالروحيةالنواحيعلىاألسلوب
أوتارخييةأمهيةأوقيمةذاتبعضهامعتعتربمباينجمموعةأو،فنيةأومعماريةقيمةذوواحدتارخييملبىنالرتميم
الرتميمسياسةوتعينعمرانيةأومعماريةأوفنيةأوتارخييةقيمةهلمسوقأوممرأوشارعأو،بصريةأوعمرانية
وإزالةتدمريهامتقداليتاملالمحبعضإحاللخاللمنوذلكاألصليةوحالتهشكلهإىلالتارخيياملبىنإرجاع

لعالجتتمالرتميمفعملياتالتارخيياملبىنمعكاملوتناسقتناغميفاملتحللةاملفقودةالعناصروإكمالاإلضافات
األصليةاملواداحرتامأساسعلى.ذلكويكونلالستخدامصاحلوجعلهالتارخيياملبىنمبوادوالعيوبالتلفيات
أسلوبوبنفسهلامماثلةموادأوالقدمياملبىنموادنفساستخدام،فيتمللمبىنالتارخييةوالقيماألصليوالتصميم

.واحلديثالقدميبنياالختالفمعاملطمسجيبفالاألصليةالقدمياملبىنموادإبرازمراعاةمعالقدمياإلنشاء
تشويهيفالرتميميتسببوأالمرتفعةجودةذاتوموادماهرةعمالةواستخدامعاليةدقةالرتميمأعمالوتتطلب

ياراألسبابعالجالرتميمأعماليصاحبأنجيب،كماالفنيةقيمتهوهدمالتارخيياملبىن اللكيوالتلفال
.أخرىمرةتعود

الحفاظ:-/
جمال،ويرتاوحعليهواحلفاظالتارخيياملبىنحياةوإطالةوالتآكلالتلفملنعتتخذاليتاإلجراءاتتلكاد ويقص
كبريةمعماريةومعاملمواقععلىاحلفاظإىلصغريتارخييمعماريعملقيمةوعرضاالهتماممناألسلوبهذا
.القوميبالرتاثاملرتبطةالتارخييةقيمتهاهلامميزة

الصيانة و الحماية:-/
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جداً ضروريةالدوريةالصيانةوعملية.ترميمهبعدوذلكاألثريأوالتارخيياملبىنعلىاحلفاظاستمراريةبهويقصد
عليهاحملافظةعلىقادرينبأفرادوإشغالهاملبىناستعمالبإعادةحتقيقهاوميكناملبىنعلىاحلفاظعمليةبعدخاصة

( حتويلها إىل متحف مثال).مستمرةدوريةبصورةوصيانته
إعادة االستعمال :-/

هذهتصبحالحبيثمستحدثةبوظيفةأوالقدمياالستعمالبنفساستخدامهإلعادةالتارخيياملبىنيئةبه ويقصد
معهايتعارضوالاملبىنقيمةعلىيعتمدالذيهوالتارخييللمبىناألمثلواالستخدام،مهجورةجامدةاملباين

تكونأنويراعىاجلديدةظيفةالو متطلباتيالءمحىت البناءيفخمتلفةتعديالتاالستعماليفالتغريويصاحب
إعادةعنداملرجحومن.التارخييةوقيمتهاملبىنأصالةعلىاحلفاظتضمنحبيثمعينةحبدودالتعديالتهذه

التارخييةاملبىنأمهيةعلىيتوقفوذلكسياحيكمزاراستعمالهيتمأنجديدةوظيفةيفالتارخيياملبىناستخدام
اورةالسياحيةاخلدماتتوافرومدىلألثراملؤديةالسهلةالوصولطرقتوافرومدىجذبكعنصروالفنية ،أوا

تمع ختدمتقليديةوظائفيفاألقلاألمهيةذاتاملبايناستخداميتم ليتكاملومتطلباتهاحتياجاتهمعوتتالئما
.عليهاحلفاظاستمراريةبذلكوتضمنحولهمامعاألثر

التعامل مع المحيط العمراني للمباني التاريخية :أساليب-
:الحماية-/

املميزالطابعذاتاحلديثةباملناطقيتبعوأحياناً األثريةأوالتارخييةاملناطقعلىالسياساتمنالنوعهذاويقتصر
اهليكلمحايةليشملاملفهومأحياناً يتسعكمااملعماريالطابعأوالعمراينللنسيجأومعينةملبايناحلمايةوتكون.

اهليكلمحاية:يليمااحلمايةأسلوبأنشطةوتشمل.العمرايناهليكلجبانب٢باملنطقةواالقتصادياالجتماعي
العمرانيةواملناطقاملباينمستوىعلىالبصريةالصورة،محايةالعمرانيةالبيئةمحاية،التدهورمنللمنشآتاملادي
.للسكاناملميزةواألنشطةواالقتصاديةاالجتماعيةالبيئةومحاية

الحفاظ : -/
اتعرفاحلفاظوسياسة والبشريالطبيعياملرياثبقاءتطيلواليتوالتآكلالتلفملنعتتخذاليتاألعمالبأ

وجودة حاليفوذلكالتارخييةاحلقببعادةتتبعاحلفاظوسياسة،الضئيلاألثرإىلاهلائلالصرحمنلإلنسانية
املظهرالستكمالالسياسةهلذهيلجأفإنههلااملميزاملعماريالطابععلياحلفاظيرادالتارخيياحليزداخلمباين
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لتعديالتجوهريبشكلتعرضأومتاماً ختربذي الالتارخيياحليز حالةيفوكذلك.التارخيياحليزداخلالعام
املخططإطاريفحبريةاملوادواختياراملعماريةالتصميماتأعداديتماحلالةهذهيففإنهاألصليةمعاملهطمست

العمرايناحمليطليشملاحلفاظمفهومامتدولقد.التارخييباحليزعليهاحملافظةاملفروضاملميزللطابعاحملددالعام
موعاتللمباين وامتدالتارخييةقيمتهاعنالنظربصرفاملميزاملعماريالطابعذاتواملنشآتالتارخييةو ا

التارخييةاملنطقةأوالعمراينباحمليطمتارساليتاحلرفيةوالصناعاتواالستعماالتاألنشطةليشملذلكإىلباإلضافة
اإلحياء :-/

وهذه.احلياةإىلالرجوعبهويقصد.إخل....عمرانيةمنطقة،أوجمتمع،،عململبىنجديدةحياةإعطاءوهو
العمراينلالمتداداملعدةواملناطقالقائمةللمناطقمتتدبلفحسبالتارخييةاملناطقعلىقاصرةليستالسياسة

واحلاضراملاضيبنياحلضاريلالستمرارحماولةوهواملناطقهذهوإنشاءختطيطيفالرتاثيةالقيمبإحياءوذلك
ل تشمأنميكناإلحياءواسرتاتيجية١الرتاثعلىباالعتماداملفقودةاملعماريةالشخصيةاسرتدادمعواملستقبل
االت العمرانيةالعمليةإدارةيفاملشاركةاجلهاتمجيعتضم،وهىيةاتواملؤسسوالعمرانيةاالجتماعيةا

:التاريخيةبالمنطقةالمتدهورةاألجزاءمعالتعاملأساليب-
التجديد :-/

هوداتتلكبهيقصد احلضريةللحياةواملستقبليةاحلاليةاملتطلباتلتوفريالعمرانيةالبيئةتطويرإىلدفاليتا
التارخييةباملناطقاملتدهورةالعمرانيةواألجزاءاملباينإصالحإعادةعنعبارةهوأومنهقريباً أواملدينةمركزىفسواء

االيتوظيفتهاألداءلتأهيلها :مهامستوينيعلىالتجديدويتماملتالحقةللتغرياتمالئمتهالعدمنتيجةفقد
:بطريقتنيتتماملعاجلاتوهذهاحلديثةأوالتارخييةسواءللمباينالالزمةالتعديالتعملبهويقصد:املديناملستوى
معاجلةوهىخارجيةومعاجلةواألمانوالراحةاالستعماليفاإلنسانيةاالحتياجاتومعاجلةبتوفريداخليةمعاجلة
.املباينهلذهاملميزالطابععلىتؤثرالتعديالتبإجراءالسماحمعاخلارجيالشكل
ذلكيصاحبوقداملناسباملستوىإىلباملنطقةمتارسكانتاليتاألنشطةإعادةإىليهدف:العمرايناملستوى

.املناسبةواخلدماتباملرافقاملنطقةتزويديلزمكمااحلركةوشبكةاالستعماالتيفتغيري
:إعادة التأهيل-/
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مرافقهاإصالحوإعادة،الكفاءةمنمعنيمستوىإىلمبىنأومنطقةإعادةاإلعمارأوالتأهيلبإعادةويقصد
هذايستخدموغالباً األصليفهلااملبىنأنشئاليتاألصليةالوظيفةتكونأنالضروريمنوليسوظيفةهلا،ويكون

.القيمةذاتاملباينمعاألسلوب
التحسين :-/

دفأعماأيةعلىالتحسنيلفظويطلقعمرانيةمنطقةأومبىنيشملأنميكنوهو القيمةزيادةأورفعإىلل 
اليفاألعمالتكونأن،وميكناملرافق،حتسنيالراحة،مستوى .االقتصادي،،الثقايفي،االجتماعالعمراينا

أوحكوميةجبهودكانتسواءباملنطقةاملتوفرةاإلمكانياتاستغاللحسنعلىتعتمدمجاليةملساتإضافةمع
للشوارعواإلضاءةالنظافةأعمالمثلالعمرانيةالبيئةحتسنييفأساسيدورالذاتيةللجهود،ويكونفردية

أواملأوىإىلاإلشارةعندلالستعمالمالئمةأكثريبدواملفهومهذاأنولو،لالرتقاءمرادفويعترب.والتشجري
.تقيداً أكثرهويعتربولذلكاألساسيةالبيئةمكونات

:التاريخيةبالمناطقالمتدهورةلألجزاءالتغييرأساليب -
اإلزالة:-/

و تتم على مستويني و مها:
ذاالتعاميتمال:كاملةالمتدهورةالمناطقإزالة- املناطقإزالةألنالتارخييةاملناطقيفمطلقاً األسلوبل 

.املميزوطابعهاالتارخييةومبانيهاالعمرايننسيجهاتدمريتعىنالتارخيية
التعامليفبهيسمحالذياألسلوبوهو:العمرانيالنسيجمنوأجزاءالمبانيلبعضالجزئيةاإلزالة-

ة معماريأوتارخييةأمهيةهلاليساليتاألجزاءبعضتزالحيثالتارخييةباملنطقةاملتدهورةاألجزاءمع
النسيجيفطفيفةتغرياتمعاالستعماالتبعضتغيرياألسلوبهذايتبعوقدتعمريهاإعادةدف

باإلضافة.للمنطقةالفعليالنسيجمعومتجانساً متماشياً بلغريباً دخيالً يكونأالجيبوالذيالعمراين
اومر بدقةالتاليةالنقاطحتديدجيبوهلذااملنطقةخارجإىلالسكانمنعددترحيلإيل عمليةقبلاعا

بديلتوافرعدمحالةيفالسكانلتعويضالالزمالتمويلوتوفرياجلزئيةاإلزالةتكلفةتقديروهياإلزالة
.املنطقةخارجأوداخلمبواقعهلمبديلإسكانوتوفرياجلزئيةاإلزالةمنطقةيفللسكانحصروعملهلم

تنفيذهصعوبةإىلتؤديواليتاملتعددةسلبياتهاألسلوبوهلذا
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اإلحالل التدريجي : -/
التجنباإلزالةألسلوباملرحليةاملعتدلةالصورةويعترب :بأسلوبنيوتتمواالقتصاديةاالجتماعيةسلبيا

مناطقيفجديدةمساكنبناءبعدتدرجيياً زمنيةمراحلعلىاملتدهورةاملناطقكافةإزالةوهواألولاألسلوب
مساكنهمإزالةيتمذلكبعدمثإليهلالنتقالاألوىلاملرحلةلسكانبديلتوفريأواملنطقةخارجأوداخلفضاء
احديثةمساكنوبناء .بأكملهااملتدهورةاملنطقةوبناءإزالةيتمحىتوهكذاالتاليةاملرحلةسكانإليهاينتقلمكا

امساكنوبناءفقطاملتدهورةاملباينإزالةوهوالثانياألسلوبأما لكافةاإلحاللعمليةتتمحىتتدرجيياً مكا
.القدميالعمراينللنسيجتدمريحيدثالحىتالتارخييةللمناطقاألنسبهواألسلوبوهذاواملتدهورةالرديئةاملباين
التارخييةباملنطقةالعمراينالطابععلىللحفاظالقدميةاملباينونوعبطابعاحلديثةاملباينإقامةيتموقد
إعادة التعمير :-/

جديدةمباينإنشاءقبلاملباينمنإخالئهايستلزمحمددةملنطقةبالكاملجديدملخططإسرتاتيجيةالتعمريإعادة
وىفجزئيةبصورةإالالتارخييةاملناطقمعالتعامليفاألسلوبهذاإىلاللجوءعدموجيب.العاماملوقعلتنفيذ

تضمناليتالالزمةاالحتياطاتوضعوجيبإصالحأومعاجلةأيمعهايصلحالواليتواملتهالكةاملتهدمةاألجزاء
.املخططاتهذهتنفيذلضمانالالزمالتمويلوتوفريالتعمريإعادةبهاملقرتحاملخططتنفيذ

:التاريخيةالمناطقمعللتعاملالشاملةاألساليب-
:الشاملبمفهومهالحفاظ-/

مببانيهاككلالتارخييةاملناطقليشملفقطالقيمةوذاتالتارخييةاملباينيشملكانأنبعداحلفاظمفهومامتدلقد
اوأنشطتها بالبيئةتمالتخطيطيفخاصةسياسةليصبحاملفهومهذاوتطور.ونسيجهاوطابعهااحلرفيةو صناعا
البيئيةالقيمةذاتاملناطقأوالتارخييةاملناطقمعالتعاملعندمميزةتارخييةأوفرديةمباينوليسككلالعمرانية

فيهتقعالذيللمجتمعالعاماإلطارحدوديفالتارخييةاملعاملتعاجلمرنةعمليةالتارخييةاملناطقعلىواحلفاظالعالية
.احلفاظمنطقةجمتمعونوعيةخلصائصتبعاً وتتغري

اإلحياء بمفهومه الشامل :-/
االشاملةالسياساتمناإلحياءسياسةتعترب االمتدادأوللتوسعاملقرتحةأوواحلديثةالتارخييةللمناطقتصلحأل

االستعماالتإىلوالعمرايناملعماريالطابعمناإلحياءأساليبوتتعدد.ختطيطهاعندالتارخييةباألحياءالعمراين
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هذهتوضيحوميكنواملستقبلياحلايلالعمرانيفالرتاثيةالقيموإظهارإحياءلتشملالرتاثيةاحلرفيةواألنشطة
:كالتايلاألساليب

ا ونسببزخارفهاالتارخييةللمبايناملعماريوالطابعالطرازإحياءوهو:الشكلإحياء- ا و واجها فتحا
ويعتربومظهريسطحيأسلوبوهوالتارخييةباملباينوالتخطيطيةاملعماريةالعناصرإىلهذايتعدىوقد

.لإلحياءالفعلياملضمونعنيبتعدمكروهاستعراض
التارخييةاملباينمثلالتارخييةباملنطقةوالتخطيطيةاملعماريةالعناصراستعمالإحياءوهو:الوظيفةإحياء-

ااحمليطواملباين الرتاثيةاحلرفيةاألنشطةإحياءوكذلكاملنطقةخدمةيفإستمراريتهاعلىيعملوهذاة 
ذااحمليطةباملنطقة .التارخييةأمهيتهامنأكربأمهيةالتارخييةاملنطقةنعطىو 

عنتعبريإالمهاوماالسكنيةللتجمعاتالبيئياإلطارمهاوالعمرانالعمارة:الشاملبمفهومهاإلحياء-
متعكسصادقةومرآةالسكانأحوال العلميةخلفيتهموتكشفواحلسيالفكريومستواهمنبضا
محأسلوبعلىوانعكستواالقتصاديةوالتقنية الرتاثروحوبإحياء.والعمرانالعمارةومنهايا

تمعيفاحلضاري مبامنهاواالستفادةالتارخييةباملناطقالرتاثيةواملعماريةالتخطيطيةالعناصرإحياءميكنناا
يعىنالالقيمهذهوإحياء.املعاصرةللحياةاالجتماعيوالتحولتكنولوجيوالالعلميالتطورمعيتناسب

العمارةيفومبادئهمقوماتهتطبيقطريقعنومضمونهلروحهإحياءولكنهعنهالصريحوالنقلاملاضيتقليد
خلدمةاحلضاريةواستمراريتهاوإحياؤهاالرتاثيةاملفاهيمعلىاحلفاظعلىيعملمبااملعاصروالعمران
ذواإلحيا.واملستقبلةاحلاليةاألجيال .الرتاثعلىاحلفاظجمردمنمشوالً أكثريكوناملفهوماء 

اإلرتقاء :-/
ذأفضلدرجةإىلللمنطقةالعامةاحلالةرفعفيهايتمنسبيةعمليةوهواألفضلإىلالوضعحتسنيبهويقصد او 
وعمرانيةواقتصاديةاجتماعيةجلوانباالرتقاءويتعرضآخرإىلجمتمعومنأخرىإىلمنطقةمنصورتهختتلف

وتعملاقتصاديةقيمةذاتقوميةثروةباعتبارهاالعمرانيةالكتلةعلىباحملافظةالسياسةهذهوتتميزسواءحدعلى
.التارخييةباملنطقةللسكانواالقتصاديةاالجتماعيةاجلوانبتنميةإىلباإلضافةالعقاريةقيمتهاوزيادةتنميتهاعلى

األساليباستخدامميزانيتهاتتحملالواليتاحملدودةاالقتصاديةاملواردذاتللدولمناسباً األسلوبهذاويعترب
إىلباإلضافةالتدرجييواإلحاللوالرتميملإلزالةأعماالً حيتويقداالرتقاءمشروعأنمنالتأكدوجيب،األخرى



األثار والحضاريةالمدنتنميةواألثريةالمواقع
المحيط

9

هذايعتربوالتارخييةاملنطقةوحالةوظروفطبيعةعلىهذا،ويعتمدوالتجديدواحلمايةاحلفاظأعمالبعض
.املتخلفةالعمرانيةاملناطقأوالتارخييةاملناطقمعللتعاملالشاملةاألساليبوأفضلأهممنواحداً األسلوب

إدماج األساليب الشاملة :-/
معللتعاملوذلكالتارخييةاملناطقلتطوير)احلفاظاالرتقاءالتجديداإلحياء(الشاملةاألساليبإدماجميكن

أكدتوقد.سلبياتهوجتنبحدةعلىأسلوبكلمميزاتمنلالستفادةوذلكالتارخييةباملنطقةاملختلفةاملناطق
والتجديداإلحياءأووالتجديداحلفاظسياسيتمثلالسياساتهذهإدماجعلىالبندقيةميثاقمثلالدوليةاملواثيق

.التارخييةاملناطقتطويريفأهدافهالتحقيقاإلدماجهذامثلالعربيةالدولمنكثريانتهجتوقد
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:تمهيد
التعاملإمكانياتحيثمناملعاصرةالساحةعلىبشدةحة املطرو اإلشكالياتمنالرتاثيالعمرايناحليزيعترب

حيثوالرديءاجليدوبنيواحلديثالقدميبنيتداخلمناحليزهذاميثلهملاوذلك،واحلفاظالتنميةوأهداف
وعمراننابضحيويحميطيفتقعالقيمةذاتالرتاثيةاملناطقأغلبإن.املتغايرةوالقيماملتناقضاتبنيالتداخل

املناطقعلىاحمليطةالعمرانيةالبيئةتؤثرحيثاملتبادل،والتأثريالنطاقاتتلكبنيالتفاعلمننوعيوجدمماقائم،
وتعترب.القيمةذاتباملناطقوعالقتهااحمليطةالعمرانيةالبيئةمبدخالتالوعييستوجبماوهوا،وتتأثرالرتاثية
السلبيةالتأثرياتبعضهلاكانوإنلألثرالرتاثيةللتجربةمكملجزءاألثريةباملناطقاحمليطالعمرانيفالنابضةاحلياة

قلبيفالنابضةاحلياةأنحيثجمتمعية،هويةوالروحبالاآلثارهذهأصبحتوإالعنها،االستغناءميكنالأنهإال
األثرية،املناطقعلىاحلفاظلعملياتاملستمرةاحملاوالتخاللمناملكانهويةمنكبريجانبمتثلالرتاثيةاملنطقة
بعضمنيعاينماومنهاناجحهومامنهااملختلفة،التوجهاتذاتواملشروعاتاملداخلمنجمموعةظهرت

.املتوقعةالنتائجإىليؤديوالالسلبيات
األثرعلىالسلبياتبعضظهوربيتميزالقيمةذاتواملناطقباآلثاراحمليطةللنطاقاتالعمرانيةاحلالةتدهورإن

اهلامةاملؤثراتأحدتعتربباألثراحمليطةالعمرانيةالبيئةف،احمليطةالعمرانيةالبيئةعنالناجتةاخلارجيةللمؤثراتنتيجة
جيبهامةنقطةهلياملختلفةمبستوياتهاحلفاظعملياتعلىالبشريالعنصرتأثرياتإن.األثرحالةمنتغرياليت

مزمنةقضيةالتارخييةواملناطقاملباينعلىالبشراعتداءاتحيث أنالتعامل مع املناطق الرتاثية.حالعليهاالرتكيز
اعتداءاتمنالناجتةواملشاكل.جسيمةخسائراحلضاريالتاريخعلىوجرتالنتائجأفدحاملباينهذهعلىجرت
اإلدارية،القانونية،الثقافية،االقتصادية،االعمرانية،االجتماعية:التاليةالعوامليفنوجزهاأنميكنالبشر

.التكنولوجيةاألنشطةمنالناجتةالعواملوأخرياً والتنظيمية

:التاريخيةالمناطقعمرانتدهورإليالمؤديةالعوامل

ا بعدمالتخطيطيةالناحيةمنتوصفاملتدهورةالعمرانيةاملناطقإن  األساسيةاالحتياجاتتلبيةعلىقدر
اعدمولقاطنيهاالتخطيطية عروضمثلاحلديثةالتخطيطيةاحملدداتواملتطورةاملعطياتمعالتعاملعلىقدر

قدرةبعدماملعماريةالناحية،ومناألساسيةالبنية،كفاءةاخلدماتكفاءة،السكانيةوالكثافةواملمراتالشوارع
مدىمعهيتضحمماالقدميةاملبىنوظيفةمالئمةعدمأوالفعليةالقاطننياحتياجاتومتطلباتحتقيقعلىاملباين

والسياسيةووالثقافيةاالقتصاديةواالجتماعيةالعواملوالظروفلتغرينظراً املناطقهذهأصابالذيالقصور
تمعبنياحلضاريةللفجوةنتيجةوالتصميميةوالتخطيطيةاملعايريكذلكوالتكنولوجيالتطور احمليطةالبيئةوا
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روحعلىاحلفاظمعاحلديثةوالعصريةاملتطلباتويتناسبمبااملناطقهذهختطيطإعادةالضروريمنأصبح
احمليطة.العمرانيةالبيئةوالتارخييةاملناطقخيدممباهلاالتخطيطيةالكفاءةبرفعالرتاث

:اآلتيةالعوامليفالتارخييةللمناطقالتدهورأسبابحتديدأمكنوقد
:الطبيعيةالعوامل/1

حلرارة(وحيوي،املناخ)الشمسياإلشعاع(وحتويالشمسيفمتمثلةالطبيعيةالبيئةخصائصعنالناجتةالعواملهي
وحتويالبيولوجيةاملشاكل،)والرعدوالربقوالرباكنيوالزالزلالفيضانات(وحتويالطبيعية،الكوارث)واألمطاروالرياح

). والبكرتياوالفطرياتوالنباتاتواحلشراتوالطيورالضارةاحليوانات(
:اإلنسانيةاألنشطةعنالناتجةالعوامل/2

:المتزايدالسكانيالنمو -
الزيادةنتيجةإماوذلكالسكاينالتضخممنللمدنالقدميةاملركزيةاملناطقيفوخاصةالتارخييةاملناطقتعاين

الكثافةزادتفقدهناومناملناطقهذهإيلاهلجرةمعدالتزيادةأواملواليدنسبهزيادةمنالناجتةالطبيعية
.التارخييةباملناطقالسكانية

:االجتماعيالتحول-
االستقالليةإيلونزوعهااألسرةوطابعوحجممنطيفكبريتغيريحدثواالقتصاديةاالجتماعيةللتحوالتنتيجة
مناهلجرةأسبابأحدهوالتغيريهذاكانوقد.املاضييفوتقليدياسائداً كانالذياملمتدةاألسرةمنطمنبدال

و حتول األسرة الواحدةالكبريةالقدميةاملنازلواستبدالاجلديدةاألحياءإيلللمدنالتارخييالقلبيفالقدميةاملناطق
معنزحتريفيةبأسراملساكنهذهعمارإمتكما.اجلديدةباملناطقخاصةشقةيفكلمستقلةصغريهأسرإيل

احلالةلسوءنظراً أسرةمنأكثربهتقطنلكياملنازل الضيقةتقسيمومتاملدينةإىلالريفمناملستمرةاهلجرة
ووظيفةاملباينهذهتصميممبادئمعيتعارضعشوائيةبصورةيتمالتقسيمهذاكانوقد.األسرهلذهاالقتصادية

ا يفزادالتارخيية،ممااملباينعليوغريبةدخيلةمبوادطفيليةإضافاتحدثتكماعناصرها العمراينلطابعهافقدا
إضافة إىل جمموعة من العوامل االجتماعية  األخرى املرتبطة سلبا بعمران املدن التارخيية نوجزها يف .واملعماري

النقاط التالية/
امنللمنطقةواالنتماءباملسئوليةالشعورعدم- وهذااملناطقذهارتباطهملعدمنتيجةاحلالينيسكا

.االتارخييةللمباينوبالتايلاملناطقذهالعمرانيةللبيئةاإلساءةإىليؤديالذيالوعيغيابإىليؤدي
غريبةبأنشطةاألراضياستعماالتخريطةتغريتحيثعمراينحتولاالجتماعيالتحولهذاعننتج-

ذهالقياميفالتارخييةللمبايناستغالهلمأوبالبناءاألهايللتعدياتنتيجةالتجاريةواحملالتكالورش
.األنشطة
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وزيادةموجهالغريالعمراينللنمونتيجةالتارخييةاملناطقيفالعامةواملرافقاخلدماتمعدالتاخنفاض-
هلؤالءالالزمةالعامةواملرافقاخلدماتحجميفزيادةتقابلهأندونالسكانوحجمالتزاحممعدالت
.السكان

االجتماعيةالعالقاتوسوءالسموموجتارةوالتطرفواإلدمانكالسرقةاالجتماعيةاألمراضنسبهارتفاع-
.املناطقهلذهالوافدينللسكانوالثقايفاالقتصادياملستوىتديننتيجةواألسرية

/ العوامل العمرانية:3
بصفةاألثريةاملباينوكذلكهلاالدوريةالصيانةعدمنتيجةالتارخييةباملنطقةعموماً املباينحالةسوء-

.ككلالتارخييةللمنطقةالعمرانيةالبيئةتدهورإيليؤديمماخاصة،
.املناطقهذهيفوالبيئةوالطرازالنمطمعتتالءمالحديثةمبباينالقدميةللمباينالتغيريمعدالتارتفاع-
.أساسيةخدماتمنقاطنيهاالحتياجاتالتارخييةللمنطقةالعمرانيةالبيئةتلبيةعدم-
أوللسكنوالوكاالتالقدميةواملساجداألسبلةكاستخدامأجلهمناملنشأةالغرضغرييفاملبايناستخدام-

.املناطقهذهيفاخلدماتيفالنقصلسدكمدارساملنازلبعضكاستخدامأوكمخازن
وجتاريةصناعيةاملناطقهذهعليغريبةأنشطةودخولبينهافيماوالتداخلاالستعماالتتوزيعيفاخللل-

.عامةبصفةالعمرانيةالبيئةتدهورإيليؤديمماومسابكوورش
الطرققدرةعدمإىلأديحديثةنقلووسائلسياراتإيلوعرباتدوابمنالنقلوسائلاختالف-

تداعيو بالتايلالتلوثمعدالتزيادةإىلكذلكوأديالتطورهذامالئمةإيلالقدميةباملناطقوالشوارع
.املناطقهذهة يفاألثرياملباين

احلديثةالنقللوسائلاملتضامالنسيجذووالتخطيطاملسدودةالنهاياتذاتواحلاراتالطرقمالئمةعدم-
املميزطابعهافقدانإىلاملناطقهذهعرضمماالنسيجهذاتغيرييفاجلددالسكانحاولأنفكان

.الشوارعحالةتدهوروكذلك
مكوناتوتغريلزيادةنتيجةاجلوفيةاملياهارتفاعإيلتؤديواليتالصحيكالصرفالعامةاملرافقحالةسوء-

اوارتفاعاجلوفيةاملياه .التارخييةباملناطقاملباينعليسلبياً يؤثرممامنسو
/ العوامل االقتصادية :4

االتارخييللمناطقبالتايلوللمدناالقتصاديةالقاعدةحتول- اليدويةالتقليديةاحلرفعلياالعتمادمنة 
جديدةأشكالوظهرتاملختلفةواألحجامواملواصفاتاألشكالذاتالصناعاتعلياالعتمادإيلوالتجارة
واخلاناتكاألسواقالتقليديةاألشكالعناالختالفكلخمتلفةالقدميةاملدينةخارجاالقتصاديللتبادل

فأدتاآلالتعلىتعتمدملوثةصناعاتذاتومصانعوورشخمازنإيلاألخريةوحتولت……والقيساريات
.التارخييةاملناطقيفالسكانبنيبطالةحدوثإىلبالتايل
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ا االستعماالتوتغيرياألراضيسعرلزيادةأدىمماالسكنيةللمناطقالتجاريةاالستعماالتغزو- 
مباينحملهالتحلاملنخفضاالرتفاعذاتالقدميةاملباينهدمانتظاريفوالتجديدالصيانةأعمالتوقفوبالتايل
رءوساجتهتوقد.املناطقهلذهالعمراينالطابعتفسدولكنهااجلديدةاألرضسعرمعتتناسبكبريبارتفاع
تغيريإىلأدىمماورشإىلأومستودعاتإىلوحتويلهااملتداعيةالبيوتشراءيفاألموالتوظيفإىلاحملليةاألموال
ومتتشغلهااليتاملساكنوتصميمتنسجمالصناعيةبوظيفةواستبداهلاالسكنيةاألحياءببعضاألساسيةالوظيفة
.اجلديدةالوظيفةمعتتأقلملكيوتوزيعهاإنشائهايفجذريةتعديالتجراءإو املوجودةاملساكنتصميمتعديل

املصنعةالعناصروتسويقاألوليةاملوادلنقلالقدميةالسكنيةاألحياءداخلالسياراتحركةاستدراجأدى-
القدميالعمراينالنسيجعلىالضغطزيادةواىلالقدميةاملدينةيفالشوارعمناملزيدفتحإىلالصناعيةالورشوختدمي
القواننيوعجزالرأسياالمتدادعلىاملرتتبةالبنائيةالكثافةنتيجةوذلكواخلدماتاألساسيةالبنيةوشبكاتواملرافق
.للعمراناملنظمة
العمالةتوافرعدموكذلكالقدميةاملناطقهذهتراثعلىباحلفاظللقيامالالزموالتمويلالدعمتوفريعدم-
وطرقموادودخولتكنولوجيةألسبابوذلكاملباينهذهعلىواحلفاظوترميمصيانةجماليفاملدربةالفنية

الالزمةالنوعيةهذهانقراضإىلأدىمماالعمالةمنالنوعيةهذهعلىالطلبلعدمأوجديدةبناءوأساليب
.الفريدالرتاثهذابصيانةلالهتماموالضرورية

/ العوامل الثقافية :5
للمنطقةوالفنيةالتارخييةالقيمةيعلمونالسكانحمّلهمفحلجديدةمناطقإىلاألصلينيالسكانهجرة-

.للمكانباالنتماءاإلحساسعدموالتارخييةللمباينوالسكنوهااليت
ذه للسكاواالقتصاديةاالجتماعيةاألحوالسوء- أمهيةيفالتفكريبأنلالعتقاديدعوهمممااملناطقن 

.أمهيةأكثروالتزاماتأعباءلديهمألنالرتفمننوعالرتاث
الالسّكانجعلاملناطقهذهيفاملسئولنيقبلمنالتارخييةاملباينأغلباستعمالعدموإمهالوترك-

.عليهاللمحافظةيشجعهمممااملباينهلذهحمسوسةبفائدةيشعرون
وقيمتهواحملليةاإلقليميةالقوميةبأمهيتهوالتوعيةاحلضاريتراثناإظهاريفالواضحاإلعالموسائلتقصري-

الشعورغرسودولياً لناحضاريةكواجهةصيانتهوبهاالهتماممتإذااألساسيةالدخلمصادركأحد
.املواطننيبنيواإلنسايناحلضاريالرتاثهلذاباالنتماء

احملافظةووجوبوأمهيتهاحلضاريبرتاثناالتوعيةيفاملختلفةاملراحليفالتعليممناهجيفالواضحالقصور-
تمععلىبالنفعيعودمبااستخدامهوإعادةعليه .كبريةبصورةاألميةانتشارإىلباإلضافةا

.الكفاءةذوىو األثرينياملرممنياملهندسنيوخاصةاملدربةالفنيةالكفاءاتيفالشديدالقصور-
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/ العوامل القانونية و اإلدارية التنظيمية:6
يعترب غياب النظم و األطر القانونية الالزمة أو عدم تطبيقها العامل املهم يف استمرار التعدي على املباين األثرية و 

اخلاصةالتشريعاتيفالشديدالقصورإىلباإلضافة. ما تبقى منها و بالتايل اندثارها إمهاهلا أو عدم احلفاظ على
والتحكمالتوجيهعلىوتعملالقواننيتنفيذعلىتعملاليتواإلداريةالتنظيميةاهلياكلغيابفإنالتارخييةباملناطق

األجهزةبنياالختصاصاتوتضاربتعددإىلباإلضافةهذاأدى إىل تفاقم الوضعالتارخييةاملناطقيفالعمرانيف
:اآليتيفوالتنظيميةاإلداريةاألجهزةغيابعنالناجتةاملشاكلأهموتتمثل.احلاليةاملختلفة
والبعضاألوقافوزارةإلشرافخيضعفالبعضالتارخييةواملناطقاملباينعلىاإلداريةاألجهزةإشرافتعدد-

اهدين، العمرانالسياحةوزارة، الواليةأوللبلديةالبعضولثقافة ل ...وغريها و هذا ما و املدينةوزارة ا
هودالوقتوضياعاالجتاهاتتضاربإىليؤدي و التصاريح املختصةاألجهزةوخططاملراسالتيفو ا

التمويلتفتيتإىلباإلضافةوالرتميمالصيانةألعمالوالكايفالالزمالتمويلختصيصوعدمالالزمة
و كل هذا على حساب املدن التارخيية.املختلفةاملصاحلهذه بنيواملناطقاملباينهلذهوجدإناملخصص

معتتناسباللوظائفاألماكنهذهاستخداموسوءاخلاصالقطاعإىلالتارخييةاملباينبعضتأجري-
.باملباينالفادحاألضرارعليهترتبمماللمبىناألصليةالوظيفة

يفالشديدالعجزوكذلكو الوسائل األجهزةعددوقلةاملصاحل املختصة مبجال اآلثار و الرتاث ضعف-
االت خمتلفيفاحلرفينيمنبدءاً الرتاثجماليفتعملاليتاملدربةالفنيةالكفاءات مثاملرممإىلا
.عامةبصفةالتارخييةاملناطقوإحياءاحلفاظمشروعاتبأعداديقومالذيالفنيةالكفاءةذواملهندس

واملبايناملناطقهذهحبجمباملقارنةعددهاوقلةالتارخييةواملبايناملناطقعلىاملشرفةاألجهزةسلطةضعف-
حيدثهااليتالتعدياتمناملباينهذه واآلثارمحايةعنعاجزةاألجهزةهذهتقفوهلذاالتارخييةباملدن

.التارخييةاألماكنبعضعلىاستوىلاليتالدولةأجهزةأواألهايل
البيئيةاملسبباتعنالناجتةاملشاكلتفاقمإىلأدىالفعالالدائمالدوريواألشرافالصيانةتواجدعدم-

.سواءحدعلىوالبشرية
/ عامل التطور التكنولوجي :7

لتسهيلعريضةطرقإنشاءمعهتطلبمما:السيارةواستخداموالمواصالتالنقلقطاعميكنةتأثير-
مامصما الطريقكانأنفبعد،التارخييةباملناطقالعمراينالنسيجتدمريإىلأدىوهذاا املرورحركة
بتلكتفياملتعرجةالضيقةالشوارع،وكانتالدوابجترهاعرباتعلىالبضائعونقلفقطاملشاةحلركة

هلذهحلكوالعمراينالنسيجعلىالضغطيفتسببتو الشوارعتلكإىلالسيارةدخلت،االحتياجات
حتلملذلكمنوبالرغمالتارخييةللمنطقةالعمراينالنسيجحسابعلىالعريضةالطرقشقمتاملشكلة
.للمشاةمشاكلظهورإىلباإلضافةاملناطقذهاملرورمشاكل
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عنعبارةالذبذباتهذه:التاريخيةالمناطقعلىالتكنولوجيةاستخداممنالناتجةالذبذباتتأثير-
التارخييةاملباينعلىسيئتأثريذاتوهىوالسياراتاآلالتوحركةصوتعنناجتةضغطموجات
والناقالتالثقيلخاصةاملرورتراكم٣:منحركيةأوصوتيةكانتسواءالذبذباتهذهوتتكون

وهىالتارخييةاملنطقةجماليفالصوتحاجزخترتقاليتالطائراتمرور،التارخييةاملناطقداخلوالقاطرات
املناطقجبواروتواجدهاوالورشالصناعاتبعضتداخل،الطائرةمكانمنكم80مسافةعلىتؤثر

ذبذبةذاتمدقاتفيهاوتستخدمداخلهاأوالتارخييةاملناطقجبواربناءبأعمالالقياموأخرياً التارخيية
أثرويتمثل.التارخييةاملباينإىلالذبذباتوتنتقلمؤثرةضغطموجاتباستخدامطرقشقأوعالية

املونةذاتالتارخيياملبىنحوائطيفاملوجودةوالشروخالشقوقيفالتارخييةاملباينعلىالذبذبات
هبوطيفتتسببوأخرياً والرطوبةاحلرارةدرجةيفللتغرياتاملعرضةاحلوائطشرخيفتتسببالضعيفة،كما

.مستمرةوطويلةلفرتةاحمليطةالرتبةعلىلتأثريهانتيجةاألساسات
أهممنالتلوثيعترب:السيارةواستخداموالمواصالتالنقلتكنولوجياعنالناتجالتلوثتأثير-

والبكرتياوالرباكنيكالزالزلطبيعيةإماللتلوثاألساسيةواملصادرالتارخييةاملناطقوتدمريتشويهمصادر
ومصانعآليةمناإلنسانحبياةيتعلقماكلهيواإلنسانبفعلأو..…الدقيقةاحليةوالكائنات
…وسيارات أوصويتتلوثأوالضوضاءأوالغازيةأوالسائلةأوالصلبةالصورإحدىامللوثاتوتأخذ..

)...أخالقأوذوق(معنويةملوثاتأوإشعاعيتلوث
وقصورغيابظلففي:ومبانيهاالتاريخيةالمناطقمشاكلأحدالحديثةالبناءوموادطرقانتشار-

البناءعملياتتوجيهعليالقائمةالتنظيميةواإلداريةاألجهزةوغيابالبناءلعملياتاملنظمةالقوانني
حيثمناملناطقهذهعمرانطبيعةمعتتناسبالمباينترتفعبدأتاملناطقذهالعمرانيفوالتحكم

جبواراالرتفاعذاوأقامتهااملباينهذهوجودأنكما.العمراينالطابعأواخلطوطأواالرتفاعأواللون
ياراتحدوثإىلأدىمماالتارخييةاملباينأسفلللرتبةمنتظمغريهبوطعنهنتجالتارخييةاملباين ا

اكبري وتشققات ديدهذويفاحلديثةاملباينأسفلالرتبةانضغاطعنناتجوهذاة  املباينلسالمةا 
يارها متامايفيتسببوقدإنشائياً التارخيية .ا
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استخدامه،واعادةاألثرلصاحليكونتكميليةاعمالأيةوراءاهلدفأنعلى
بالرتميماملستحدثةاألعمالعناألصليةاألعمالمتييزمع
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:التراثيةللمواقعالعمرانيالتصميموعملياتالحفاظ
:الحفاظمفاهيمتطور

مفهوماً أصبحمثوبعدها،الستيناتمطلعمنذأوروبايفالعمرايناحلفاظعملياتوتداعياتفكرينموبدألقد
دوليفعنهالشيءبعضمتأخراً الدول العربية لكنيفاألخريينالعقدينيفاملعماريةواملمارسةالفكريفراسخاً 
منالرغموعلى.األحيانمنكثرييفالغربيةبالتجربةوارتباطهتطورهمتابعةإىليدعوالذياألمراألول،العامل
باحلفاظالقبولأنإالتتناوله،اليتالنظريةواملشروعاتالدراساتوانتشارواحلضري،العمرايناحلفاظتعبريشيوع

. وتوجهاتهبأمهيتهالقبولمنبالرغمكبري،حدإىلشكلياً زالالحاكمكمفهوم
ومنهالديناقبوليالقيمامنهاألولالعاملدوليفاألخريينالعقدينيفاحلفاظمفاهيمشهدتهالذيالتطورإن
الهذايفالناجحةالتجاربومنمستغرب،هوما إجيادخاللمناملاضيةالعشرالسنواتيف"فرنسا"جتربةا

حتقيقميكنهمتكاملكيانهلاويكونالعمرانية،بالبيئاتواالرتقاءاحلفاظعملياتعنمسئولةعاملةمؤسسات
بعملياتاخلاصةواملفاهيماآلراءتتعدد.التنفيذآللياتالعليااهليئةواالرتقاء،احلضريةللتنميةالعامةاهليئةومنها

املتغرية،والظروفاملستجداتظليفوذلكاملاضية،القليلةالسنواتيفملحوظبشكلوتتطوروالرتميماحلفاظ
يفاملساعدةاجلديدةوالتقنياتواخلاماتاملوادباكتشافتأثرتكماالسنوات،هذهخاللاملستجدةواملشاكل

احلايلالقرنوبداياتاملاضيالقرنمناألخريالنصفيفالتطوراتهذهبعضبيانوميكنهذاالعمليات،تلك
. التاليةاملراحليف
دوليةمعاهدةإصدارخاللمناملفهومهذاظهر:1945اليونسكومنظمة–التراثحمايةمفهوم/ 1

أهمومناليونسكومنظمةعنوالصادر،احلربأوالعدوانحالةيفاملختلفةالدوليفاحلضاريالرتاثحلماية
إمكانيةمعلذلكالالزمةالقراراتبإصداراحلربحالاملختلفةالدولتراثحبمايةاملتحدةاألممقيامتوصياته

.األمرلزمإذاباملعاهدةاملختلفةاجلهاتإللزامالعسكريةالقوةاستخدام
واخلاصفينسياميثاقتوصياتخاللمناملفهومهذاظهر:1964األثريبالمحيطاالرتقاءمفهوم/ 2

األثرلصاحليكونتكميليةأعمالأيةوراءاهلدفأنعلىالتأكيدمعباألثر،احمليطةالعمرانيةبالبيئةباالرتقاء
بالرتميم.املستحدثةاألعمالعناألصليةاألعمالمتييزمعاستخدامه،وإعادة

ضرورةعلىاإليطاليةالثقافةوزارةعنالصادرالتكوينإعادةمفهوميركز:1972التكوينإعادةمفهوم/ 3
أعمالللموجود،التكوينإعادةولكنالبناءإعادةرفضباملبىن،األصليةتلكعناملستحدثةاألعمالمتييزمراعاة

.املستقبليبالتدخلالرتميميفاملستخدمةاملوادمساحإىلباإلضافةهذااحلدودأضيقيفتكونالتدخل
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أنعلىاإلسالميالرتاثحبمايةاخلاصالهورميثاقتبىن:1980التقليديةبالطرقالترميممفهوم/4
.القصوىالضرورةحاالتيفإالالتعامليفالتقليديةاألساليبفيهيتبعأنيفضلاملختلفةالرتميمعمليات

واملناطقاملدنعلىاحلفاظميثاقوتوصياتفعالياتضمناملفهومهذاتبلور:1987المدروسالترميم/ 5
الرتميمعملياتيفالتدخلقبلمسبقةدراساتإجراءأمهيةعلىالتأكيدخاللمنوذلكالتارخيية،العمرانية
.القيمةت ذااملباينأوللمناطقواإلحياء

لألصالةناراإعالنخاللظهرتواليتاحلديثةاملفاهيممناإلحياءمفهوميعترب:1994اإلحياءمفهوم/ 6
الثقافيةالقيمإهداروعدملإلنسانالثقايفبالرتاثاحلفاظعالقةعلىزالرتكيأمهيةعلىأكدحيثباليابان،
.احلفاظعملياتيفودورهاأمهيتهاعلىوالتأكيدللمجتمع

العمليالواقعمنوالنابعةاملعاصرةالتوجهاتمنجمموعةاألخريةاآلونةيفظهرت:الترميممفاهيم/ 7
الرتاثيةللمناطقشاملحضريخمططإعداد:منهاواليتاملتنوعة،الرتاثيةباملناطقواالرتقاءالرتميمألعمال

الصيانةأعمالعلىتساعدتنظيميةقواعدوضعالرتاثية،املباينصيانةألعمالمتكاملةخطةحتديدتجانسة،امل
املهنوتدعم

.املختلفةالرتميمألعمالاملناسبالعلمياملنهجإتباعإىلباإلضافةالتقليدية

:-الجزائر نموذجا–األثري التراثعلىالحفاظفيالعربيةالتجارب

حبمايةاخلاص167رقمالقانونإصدارمتحيثسنواتذمنبالرتاثاهتمتاليتالعربيةالدولمناجلزائرتعترب
املواقعواألماكنهذهأولتوقد،عليهااحلفاظوالتارخييةواألثريةاملواقعوباألماكنعىنالذيواآلثار

سنقوماجلزائرجتربةإطارىفواجلديدةاملناطقىفاملتميزالطابعإحياءمعاالستعمالإعادةوواحلفاظباالهتمام
ا التارخيياملنطقةعلىاحلفاظيفالقدميةاجلزائرمدينةجتربةمهاجتربتنيبعرض احلفاظىفميزابواديوجتربةة 
.اإلسالميالرتاثعلى

:اة بهالتاريخيالمنطقةعلىالحفاظفيالجزائرمدينةتجربه/ 1
:التاريخيةالخلفية

30و 25بنييرتاوحاجلزائرمدينةسكانعددكانم1830عاميفالفرنسينيقبلمناجلزائراحتلتعندما
عسكريةوحصونبأسوارحمميةاملدينةوكانتهكتاراً 321تقدرمثلثشكلعلىمساحةحيتلونساكنألف
القصبةتسمىاليتالقدميةاملدينةوتتميزالواديووعزوناجلديدأبوابهيهلاكمنافذأبوابعدةوهلاعالية
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القصورإىلباإلضافةرائعةبصورةيظهرهامميزمعماريوطابعالتارخيياملعماريالفنيفنز كعلىباحتوائها
جيعلدقيقبنظامواملساجدواملدارساحملالتوتتوزعالزمنيتحدىالذيوبقائهابشموخهااملستمرةالفخمة
.بالقصبةاملوجودةالتارخييةللمعاملمؤكداً متناسقاً العمراينالنسيج

:القديمةالجزائرلمدينةالحاليالوضع
الواحداهلكتاريفساكن3000حوايلبكثافةساكناً ألف90إىلألفاً 25مناألماخلليةهذهوصلتوقد
وتدهورضعفتقداملباينمقاومةفإنواملستمرالكبريالضغطهذاوأمام،العامليفالكثافاتأكربمنوهى

املعماريبطابعهالفريدوالفينالثقايفاملرياثهذاعلىللحفاظالتدخلإىلحتتاجوأصبحتاملنطقةهذهعمران
وإعادةترميمهااجلزائريةاحلكومةقررتمتدهورةحالةيفمربعمرت1700إالمنهيبقىملالذياإلسالمي

عاجلةسياسةووضعحتديدالضروريمنأصبحلقد.القدميةللمدينةوالوقايةالصيانةخطةإطاريفهلااالعتبار
حددت)العاماملخطط(العامالتوجيهإطاروىفاهلامالثقايفاجلانبذاتالتارخييةاملدينةووقايةصيانةأجلمن

اللقياالعملياتمنكثري ا يبدملواليتالقصبةوجتديدإصالحأمههامنم  اجلزائريفانعقدملتقىبتنظيمإالأ 
العاملتشكلامللتقىهذانتائجكانتو"التاريخيةالمراكزبناءوإعادةتجديد"يفللبحثم1973أكتوبريف

لسوأعمالنشاطاتلكلاألساسيواملنطلقاهلام التارخييةاملدينةأنإىلتوصلحيثاجلزائرلبلديةالشعيبا
.والفينالثقايفومرياثهالعامةوظروفهاالقتصاديةونشاطاتهاالجتماعيبتكوينهمنعزلعمراينكيان

:الجزائربمدينةالتاريخيةالمنطقةووقايةصيانةأهداف
:كالتاىيوأحياؤهااملدينةووقايةلصيانةالرئيسيةاألهدافالسياسةحددت

.الصاعدةلألجياللتبقيهعليهواحملافظةالتارخييوالثقايفالرتاثمحاية- 1
.واإلحياءاحلمايةيفتساهمالعمراينالنسيجمعومنسجمةعامةوظائفختصيص- 2
.القدميةللمدينةالثقايفاإلشعاعيفتساهمخاصةوظائفتعني- 3
وجتديدهاالسكنيةاملناطقوالعامةواخلدماتاألساسيةالتجهيزاتدعم-4

الجزائربمدينةالتاريخيةالمنطقةوقايةمشروع
يئةالوقايةيفالبدءولضرورة املتخصصةللدراساتمكتبإنشاءالضروريمنكان"التارخييةاملدينة"القصبةو 

االعتبارردولتحقيق.العتيقةالقلعةمباينيفأقيمتباملوقععملورشةإقامةمعبالبلديةاإلحياءواإلصالحيف
التدخلنطاقفإنللمدينةاحمللىالطابعقيمةوإلبرازاملدينةلتاريخورمزاً شاهداً تعتربواليتالباقيةاآلثارملختلف
:هيمراحلثالثةيفاندرجالقصبةيفوالعمل
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:للقصبةالتهيئةوالوقايةتحقيقسياسات-أ
:اآليتيفالسياساتهذهوتتمثل

.استعماهلاوإعادةواألثريةالتارخييةواملعاملاملباىنوإصالحترميم.1
.املسكنكفاءةوإعادةالسكنيةاملباىنوجتديدإصالح.2
.تعمريهاوإعادةالدخيلةوالطفيليةاملتدهورةاملباينإزالة.3
.العامةواملبايناملساكنيفاحمللىالطابعإحياء.4
يئةإعاد.5 .القدميالعمراينالنسيجة 
.العمراينالنسيجمعاملنسجمةاجلديدةاألنشطةأماكنوحتديدالقدميةاألنشطةإحياء.6
:العامللتخطيطسابقةقطاعيةدراساتعمل-ب

:اآليتيفالدراساتهذهومتثلت
.واالقتصاديةاالجتماعيةالدراسات.1
.االقتصاديةاألنشطةهيكلدراسات.2
.القصبةوخاصةللمدينةالتارخييةالدراسات.3
.واملعماريالعمراينوالطابعالنسيجوهيئةشكلحولدراسات.4
.بالقصبةوخاصةالبناءوشروطظروفدراسات.5

:التاريخيةالمنطقةو تهيئةبالمدينةللتهيئةالعامالتخطيطإعادة-جــ
منالعديديفبالعملوالتجديداإلحياءيفاملتخصصةالدراساتمكتببإشرافالقصبةورشةقامتلقد

لتوجيهمؤخراً إعدادهمتالذيالعامللمخططانتظاربدونالعاليةالفنيةالقيمةذاتوالتارخييةاألثريةالبنايات
.القدميةاملدينةووقايةصيانةعلىمركزاً للمدينةالعمرانيةاخلطة
:التجربةتقييم
اهتمتفلقد.التارخييةواملدناملناطقعلىاحلفاظيفاجلزائرجتربةجناحيفاألساسيالسببهوالتشريعكان

الغرضهلذاالقواننيمنكثريسنتوقدالتارخييةواملناطقاآلثارحلمايةالتشريعيةاجلوانببكافةاجلزائريةاجلمهورية
67القانونالقواننيهذهأهممنوكانالتارخييةاملناطقواملباىنمنكثريعلىاحلفاظمتالقواننيهذهإطارويف

الىتواألماكنلآلثاروالتسجيلبالرتتيباهتمامهوخاصةلشموليتهنظراً وتعديالتهم1967ديسمرب20املؤرخ
األثرأواملكانرؤيةمدىىفاملوجودةمبنيةالغريأواألثريةأوالفنيةأوالوطنيةأوالتارخييةاملصلحةعلىتنطوى
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القائمةتتضمنأنوجيبمرت500يبلغشعاعداخلوهواإلضافيةاإلحصائيةالقائمةىفاملقيدأوترتيبهاملقرتح
وومساحتهاألثرأوللمكانالرؤيةومدىالرتتيبفيهمتالذى،احمليطاجلغراىفموقعه،األثرأواملكاننوع

...اخل.التسجيلأوالرتتيبقرارتاريخ،احمليطةاملباىنأواملبىنأولألثراملالكنيأمساء،اخلاصةاإلرتفاعات
.04/98أن ننسى القانون الشامل حلماية الرتاث و املمتلكات الثقافية دون

بالجزائر:ميزاببواديالتراثعلىالحفاظ/  تجربة 2
:الموقع

1000منالتجمعهذاتواجدوقداجلزائرجنوبمنكم600بعدعلىالشبكةصحراءيفميزابجتمعيقع
تقعصغريةمدن٥منالتجمعويتكوناجلزائريفحالتهاعلىبقيتاليتواملعماريةالعمرانيةالنماذجمنويعدعام
.مرتفعةهضبةعلى

:التاريخيلتطورا
األحياءبهوحتيطاهلضبةقمةعلىاجلامعيقعحبيثمسيكسورحييطهااهلضبةعلىفالعطاألوىلاملدينةبنيت

والدييناملركزفيكون.اهلضبةسطحعلىفتقعالتجاريةواملباينالسوق،أماوالصفوةالدينلرجالاملخصصة
مناالنتهاءوبعدالسفحيفالتجاريالتبادلمكانحولفيكونالسياسيواملركزاهلضبةقمةعلىاالجتماعي

وهيغرداية) املقدسةاملدينة(مليكةيزقن،بونورة،بىنهيأخرىمدنأربعةإنشاءمتاألوىلاملدينةتشييد
ذا.شهرةوأكثرهمالعاصمة مبإمكانالسكاناستطاعو  النماذجأفضلمنعمراينجتمعإقامةالبسيطةيا
الليلبنياحلرارةدرجاتيفالكبريالتفاوتحيثمنالقاسيباملناخاملنطقةتتميزحيثوالتخطيطيةاملعمارية
الشوارعوجاءتمتضاماً جاءالذياملدينةختطيطعلىتنعكساليتالشديدةاجلويةالتقلباتإىلباإلضافةوالنهار
تكونحبيثاملسكنتصميممتكماواملدرسةاملسجدتضمجمموعاتيفاملساكنوتتجمعضيقةمظللةمنحدرة
من،ويتكونصغريةوفتحاتهصغريكحصناخلارجمنويبدومكشوففناءعلىالداخلعلىمفتوحةالعناصر
الطوبعلىاإلنشاءأسلوبويعتمد.للمسكناخلصوصيةتوفريعلىتعملسقيفةمنإليهالدخوليتممستويني
ففمناملصنوع والعقوداألسقفيفالنخيلخشبويستخدماجلبسبحوائطهتغطية،ويتمالشمسيفالطني ا

عنبالبعدتتميزحيثحجمهاأوعددهاحيثمنسواءخاصةبأمهيةميزابواديمدنيفاملساجدوحتظى.
ا املدنأم(العطفعداماواحداً مسجداً مدينةولكل.الزخرفة صغريةمساجدوجدتكمامسجدين) يوجد 
.  الفريداملعماريبطرازهاوتتميزباملقابرملحقةأخرى 
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:ميزابواديتراثتدهور
احلياةعنالسكينالتجمعهذالعزلةنتيجةعامألفمنيقربماحيياأنميزاببوادياملعماريالطرازاستطاع
اكتشافذلكعلىويساعدوجيزةفرتةمنذإالوالتحديثالتطورمرحلةالوادييدخل،فلمطويلةلفرتةاحلديثة
االتشىتيفوالتحديثللتطوردفعةالتجمعأعطىاجلزائراستقاللأنكماصحراءهيفالبرتول وخاصةا

حديثةمبوادواستبدلوهابنائهاوموادالتقليديةالبناءألساليبالسكانإمهالالتطورهذانتاجمنوكان.الصناعة
املناطقهذهعمرانطابععلىأثرممااملدنخارجحديثةمبنازلواستبدلوهامنازهلمالسكان،وهجركاألمسنت

.ختتفياملدينةمعاملكادتحىت

:ميزابواديتراثعلىالحفاظجهود
يئة العماشعبةرئيسوجهعندمام1968عامبدأت ميزابواديعلىللحفاظدعوةاآلثارعلىاحملافظةرة 
أثاراً ولكنابراهيمسيديملسجدالذاتيةالرتميمعملياتببعضاألهايلقامحيثالفريداملعماريوطرازهاالقدمية
اقاماليتالدعوةأثروعلى.للهدمتعرضتقدأخرى علىللحفاظجلنةشكلتاآلثارعلىاحملافظةهيئةت 
الندواتبتنظيمقامتكماالتارخييةللمباينوالتسجيلوالرفعالدراساتمنعدداً بإجراءقامتميزابوادي

الرتاثبقيمةالسكانإلقناعكبريةجهوداً ،وبذلتاملميزوطابعهااملنطقةهذهعلىاحملافظةبأمهيةللتوعية
الشبانواملعمارينيالدبلوماتطلبةجتنيدمتكما.عليهواحلفاظبناءهوإعادةترميمهوضرورةمبدينتهماملعماري
هوداتهذهجانبوإىلأخرىمرةللسكناملنازلتأهيلوإعادةوالرتميموالتسجيلالرفعأعماليفللمشاركة ا

ومتتذلكيفالتحكمفتمحديثاً تبىناليتواملبايناملساكنيفوإحيائهاالتقليديةالبناءأسسعلىاحلفاظتطلب
.املنطقةلطابعختضعجديدةمنازلبناء

:التجربةتقييم
جنحوالذيالرتاثعلىاحلفاظيفميزابواديجتربةجناحعناصرأهممنالذاتيةاجلهودجانبإىلالتشريعكان

للمساكنوالتخطيطيالعمراينالطابععلىاحلفاظوكذلكبالواديالقدميةاملباينعلىاحلفاظيفكبريةبصورة
جناحيفإغفالهميكنالهامدورالدارسالواعيالشبابمنالشعبيةللمشاركةوكان.حديثاً بنيتاليتاجلديدة
. التجربة
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و هناك جتارب أخرى رائدة يف جمال محاية الرتاث العمراين األثري و احملافظة على ختطيط املدن األثرية نذكر منها 
الباكستان التجربة املصرية و السورية و التونسية و املغربية ، أما على الصعيد العاملي فهناك جتارب مماثلة يف كل من 

و فرنسا و بريطانيا و الدامنراك....اخل.
و مع التطور الصناعي و التكنولوجي اليوم صار لزاما على هذه املدن التارخيية االستفادة من هذا التطور( اهلاتف ، 
ا العصر و لكن باملقابل جيب مراعاة خصوصيات هذه املدن  األنرتنات ، وسائل النقل...اخل) حىت يواكب سكا

حبيث جيب محايتها من خطر النمو السكاين املتزايد و .حبيث ال تؤثر هذه الوسائل احلديثة على متيز هذه املدن
جتنيبها االكتظاظ باعتماد إسرتاتيجية التوسع العمراين املدروس و املخطط أو بناء املدن اجلديدة خارجا مع الربط 

ل بينهما بالطرق الرئيسية كما جيب إبعاد مظاهر الصناعة عنها أو إنشاء املصانع الكربى بالقرب منها ، و احل
األنسب هلذه املدن هي جعلها مناطق جذب سياحي بتسيري حملي من طرف السكان نفسهم الذين سيستفيدون 
م و هذا الوعي لن يكون إال بدعم مباشر من  من مداخيل إضافية من خالل الزيارات السياحية و البيئية ملد

القيم ملثل هذه املقومات التنموية للدولة.الدولة و تشجيع القطاعات املختصة يف امليدان و كذا الرتويج اإلعالمي
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