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يعترب التوسع الحرضي يف مطلع هذا القرن الحادي والعرشين من أخطر مشاكل العامل، الذي أصبح 

أكرث من نصف سكانه يعيشون يف املدن، ويتوقع الخرباء أن ترتفع هذه النسبة، بحلول عام 2050، إىل 

70 ٪. وستكون 95 ٪ من هذا النمو يف البلدان النامية التي متثل املنطقة العربية جزءا منها.

بالتوازي  املايض،  القرن  من  األول  النصف  من  بداية  الظاهرة  انتشار هذه  وترية  تسارعت  وقد 

مع تنامي استقطاب املدن لسكان املناطق املحيطة بها بفضل "أضوائها" وفرص العمل التي توفرها، 

هذه  بإمكان  يعد  مل  أنه  غري  فيها.  العاملي  االقتصادي  النشاط  من   80٪ من  أكرث  تركّز  إىل  أدى  مام 

لتسارع  الوخيمة  العواقب  بسبب  العمل  فرص  من  مزيد  وخلق  الرخاء  توفري  يف  تستمر  أن  املدن 

نسق التوسع الحرضي الذي تسبب يف تشويه املناظر وتلويث املوارد الطبيعية، باإلضافة إىل االكتظاظ 

السكاين والبناءات الفوضوية واملخاطر الدامئة املحدقة باملدن التاريخية وتردي البنية التحتية، ناهيك 

عن املشاكل االجتامعية الناجمة عن التفاوت يف الدخل وعدم التساوي يف التمتع بالخدمات الحرضية 

البطالة والفقر وانعدام األمن. التعليم والثقافة، عالوة عىل  وعدم تكافؤ الفرص يف 

فكيف ميكن التعامل مع جميع هذه التحديات التي تواجهها مدننا؟

املتحدة لإلسكان والتنمية  الدولية اإلجابة عنه من خالل مؤمتر األمم  أرادت املجموعة  هذا ما 

الثالث- الذي عقد يف كيتو من 17 إىل 20 أكتوبر 2016، وساهمت يف  الحرضية املستدامة - املوئل 

أعامله منظمة اليونسكو بتقرير حول "دور الثقافة يف التنمية الحرضية املستدامة"، أَسندت إعداَد 

الجزء املتعلق منه بالعامل العريب إىل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو(، وهو الجزء 

الذي يتضمن هذا الكتيب ملخصه.

البرشية  واملستوطنات  املستدامة  املدن  بشأن  كيتو  "إعالن  إىل  العاملي  املؤمتر  توصل  لقد 

مدى  عىل  الحرضية،  الحياة  مجاالت  جميع  تحسني  أجل  من  مشرتكة"  "رؤية  ميثل  الذي  للجميع"، 

أي  الجميع دون  البرشية تشمل  املدن واملستوطنات  املقبلة، وذلك بهدف جعل  العرشين  السنوات 

متييز وتوفر لهم العدل واألمن ورغد العيش وكافة املرافق، وتؤدي وظيفتها االجتامعية بضامن الحق 

ُوب بثمن متيرس وعىل الخدمات املمتازة يف مجاالت التغذية  يف السكن الالئق والحصول عىل املاء الرشَّ

النقي... التحتية والنقل والطاقة والهواء  والصحة والتعليم والبنى 

وإليها  ملكهم  بأنها  يشعرون  وجعلهم  شأنها  إدارة  يف  املدن  سكان  جميع  مشاركة  تضمن  كام 

ينتمون، والحرص، يف هذا الصدد، عىل وجود حياة ثقافية ومساحات خرضاء وفضاءات عامة مفتوحة 
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للجميع، أفرادا وعائالت، وعىل التفاعل االجتامعي بني األجيال. مع إيالء عناية خاصة بضعاف الحال 

الجنسني. بني  واملساواة 

يف  املجتمعني  العرب،  الحرضية  والتنمية  اإلسكان  وزراء  أصدر  كيتو،  ملؤمتر  التحضري  إطار  ويف 

القاهرة حول اإلسكان  القاهرة يف ديسمرب 2015، "إعالن  العريب األول املنعقد يف  الوزاري  املنتدى 

الحرضية  األجندة  لتنفيذ  اإلجراءات  كافة  "اتخاذ  فيه  قرروا  الذي  املستدامة"،  الحرضية  والتنمية 

اإلنسان هو هدفها". أن  االعتبار  بعني  آخذين  الثالث  املوئل  ستنبثق عن  التي  الجديدة 

ويعني هذا االلتزام أن الدول العربية ستنفذ برامج عاجلة ملعالجة املشاكل التي تواجهها مدننا 

أعىل  من  وكونها  العريب  الوطن  يف  التحرض  معدالت  منها: رسعَة  القاهرة  إعالُن  ذَكَر  والتي  العربية، 

املعدالت يف العامل وما أدت إليه من ضغوط عىل البنية التحتية والهياكل األساسية واملوارد املحدودة... 

وازدياد معدالت الفقر يف املدن، وما نتج عنه من انتشار املناطق العشوائية وتعميق الفجوة الحرضية 

بني السكان، والوضع الدقيق الذي متر به بعض البلدان العربية وما تعانيه املجتمعات الحرضية والريفية 

فيها من قسوة الرصاعات والنزاعات والعمليات اإلرهابية التي تؤدي إىل الهدم املمنهج للمدن العريقة 

ومناطق الرتاث اإلنساين، باإلضافة إىل سياسات االحتالل اإلرسائييل خاصة فيام يتعلق بسعيه إىل تهويد 

القدس وتغيري طبيعتها الدميغرافية والرتاثية.

تكون  أن  إىل  نصبو  إننا  املعامل:  واضح  مدننا  يف  تحقيقه  إىل  جميعا  نسعى  الذي  املستقبل  إن 

مدننا نظيفة ومضيافة، توفر لسكانها عيشا رغدا، اقتصاديا واجتامعيا وثقافيا، يف كنف األمن والعدل 

واملساواة...

وينبّهنا الخرباء إىل أن تفادي املخاطر املستقبلية يقتيض عدم االقتصار عىل الحلول التقنية التي 

كافة  تراعي  أوسع  عملية  إطار  يف  الحلول  تلك  تندرج  أن  عىل  الحرص  بل  املهنية،  األوساط  تقدمها 

الجوانب التي تجعل املدينة تحافظ عىل هويتها وتؤدي وظيفتها املجتمعية، ويقتيض ذلك استحضار 

بكل حقبها ومكوناتها وخصائصها. وثقافتها،  وتراثها،  وذاكرتها،  ماضيها، 

وعليه فإن املنطقة العربية، وإن كان عليها أن تستلهم من التجارب العاملية الناجحة يف مجال 

واحرتام  وتراثها  تقاليدها  َمِعني  ثراء  إىل  بالرجوع  أيضا  مطالبة  العمرانية،  التهيئة  وإعادة  التحرّض 

البعد  أهمية  اليونسكو  تقرير  بني  وقد  العوملة، خاصة  ملتطلبات  االستجابة  مع  الثقافية  خصوصياتها 

الثقايف يف "بناء مستقبل املدن"، باعتبار أن الثقافة، بوصفها "حلقة أساسية للمجتمعات، ينبغي أن تغذي 

السياسات واالسرتاتيجيات الخاصة بالتنمية املستدامة". ويف هذا اإلطار يجدر بنا االستفادة من تخطيط 

املدينة العربية الذي يبني هذا الكتيب بعض مزاياه وخاصة ضامن التامزج االجتامعي، بل إن األستاذ  

غوّس M. Gossé أستاذ الهندسة املعامرية يف املعهد العايل للهندسة املعامرية- الكامربي  )بروكسال( 
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يؤكد أن „املدينة القدمية، مثلام شكلتها التقاليد العربية واإلسالمية، قادرة فعال عىل أن تصبح منوذجا 

لتخطيط عمراين معارص، رشيطة إعادة تأهيلها وتحديثها مبا يتالءم مع الظروف االجتامعية والثقافية 

السائدة يف عرصنا". 

واإلقليمية  والوطنية  املحلية  املستويات،  جميع  عىل  حقيقية  رشاكات  املهمة  ضخامة  وتتطلب 

جامعة  ومنظومة  املدين  واملجتمع  الخاص  والقطاع  الحكومات  بني  تجمع  قوية  والتزامات  والعاملية، 

الدول العربية واألمم املتحدة، باإلضافة إىل الجهات املانحة. فال بد إذن من العمل عىل تعبئة جميع 

املستدامة.  الحرضية  التنمية  تحقيق  ملقتضيات  لالستجابة  والعامة،  الخاصة  املتاحة،  املوارد 

د. عبد اهلل محد حمارب  

املدير العام   

للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  
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يتضمن هذا الكتاب تعريبا، بترصف، للتقرير الخاص ببلدان املنطقة العربية الذي أنجزته األلكسو 

يف إطار رشاكتها مع منظمة اليونسكو إلعداد التقرير العاملي حول "دور الثقافة يف التنمية الحرضية 

املستدامة"، الذي كلفت املنظمة الدولية بتقدميه إىل مؤمتر األمم املتحدة لإلسكان والتنمية الحرضية 

املستدامة - املوئل الثالث )كيتو 17-20 أكتوبر 2016(. 

وقد تضمن تقرير األلكسو قسام تأليفيا وملخصا لدراسات حالة تناولت ُمُدنًا عربية يف املرشق 

واملغرب قدمها مهنيون وأكادمييون أسهموا منذ وقت طويل يف البحث عن الحلول املناسبة للقضايا 

املتعلقة بــ "املناظر الحرضية التاريخية" يف املدن املدروسة، هم: عبد الرحيم قاسو )مهندس معامري(، 

البجاوي  فائقة  مدن(،  وتنظيم  معامر  )مهندس  فايدي  حليم  )اقتصادية(،  التجموعتي  لهبيل  نعيمة 

)مهندسة معامر وتنظيم مدن(، فاخر الخراط )مهندس معامري وأستاذ جامعي(، كريم إبراهيم )مهندس 

)باحثة،   Caecilia Pieri بيريي  سيسيليا  مدن(،  وتخطيط  معامر  )مهندس  رجب  مصباح  معامري(، 

 Simone RICCA ريكا  سيموين  معامرية(،  )مهندسة  بابا  عيل  زهراء  بغداد(،  عامرة  يف  متخصصة 

)مهندس معامري(، دانيال بيني PINI Daniele )مهندس معامري وأستاذ تخطيط مدن(. وتوىل تحرير 

التقرير باللغة الفرنسية املنسق العلمي للفريق، مهندس تخطيط املدن األستاذ جالل عبد الكايف.

إن النقاش الدائر حول ارتباط الثقافة بالتنمية، والذي أصبح الجميع يشعرون مبدى أهميته يف 

الظرف الحايل، يشهد اليوم زخام جديدا من خالل الذاكرة التاريخية للشعب العريب يف املرشق واملغرب، 

حيث إن ذكرى عظمة الحضارة املدنية وانحطاطها يف املنطقة الثقافية العربية، التي تناولها ابن خلدون 

بالتحليل منذ القرن الرابع عرش يف "املقدمة"،  قد طفت من جديد يف الوعي الجمعي املعارص، السيام 

بعد تعميم التعليم. 

الرتابية  بالتهيئة  تتعلق  لقضايا  ُملِّحا  طرحا  والعرشين  الحادي  القرن  هذا  بداية  شهدت  فقد 

والتنمية اإلقليمية والتخطيط الحرضي، استوجبت معالجة حازمة من قبل السلطات العمومية تلبية 

الحتياجات رعاياها واستجابة ملتطلبات الحياة اليومية وضامنا ملستقبل األجيال الصاعدة خاصة فيام 

والطويل. املتوسط  املديني  والعمل عىل  بالسكن  يتعلق 

فهل مبقدورنا إرساء عالقات منتظمة عىل نحو محكم بني الفضاءات العمرانية واملجتمعات، 

وبني املدن والدول، يف حني أن مؤرشات التنمية البرشية تشري إىل تراجع يف مستوى الحوكمة 

وإىل فقدان السيطرة عىل ظاهرة التحرض؟
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إن مظاهر كثافة املجمعات السكنية وتدهور أحوالها والتفكك الحرضي تكرس جميعها أشكال 

 gated( التمييز االجتامعي والفصل الفضايئ، وال أدّل عىل ذلك من تجاور املناطق السكنية املغلقــــة

                       .)slums( وأحياء الصفيح )communities

لقد أصبحت املدينة يف العرص الحديث تكرس أكرث فأكرث االنتقائية والتفرقة، عىل عكس املدينة 

التاريخية العربية التي كانت، إىل غاية منتصف القرن التاسع عرش، تُعرف بتامزجها االجتامعي.

كبار  تجربة  مستلهمة   2030 أفق  يف  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  إىل  األلكسو  وتسعى 

املفكرين وأعالم األدب العريب يف القرن العرشين، عىل غرار طه حسني يف مرص ومحمود املسعدي يف 

تونس، اللذين متكنا يف بداية الدولة الحديثة من بناء نظم تعليمية يف بلديهام واءمت بني قيم األصالة 

والثقة يف العقل والحس التاريخي والثقايف. إن صفات الحزم والقدرة عىل اإلصالح التي تحلّيا بها- مثل 

العديد من الشخصيات الثقافية األخرى يف العامل العريب- قد مكنت من رفع التحدي الرئييس الخاص 

بفرض نظام التعليم اإللزامي. وتعتقد األلكسو أن تعبئة جهود املثقفني العرب، امللتزمني بنرش الثقافة 

ونقل املعرفة، كفيلة بتمكيننا من كسب رهانات التنمية الحرضية املستدامة.

وتدعو األلكسو الدول األعضاء إىل أن تبادر مبعالجة قضايا التحرض وتحديات التحديث والعوملة 

من خالل توّخي مَتَشٍّ طوعي الستيعاب الثقافة الحرضية من منطلق:

• أن التحرض ال يعني تسطيح الفضاء املعامري، والتفكك العمراين والفصل االجتامعي،	

• أن التحديث ال يعني مجرد تقليد الغرب أو التبعية الفكرية له،	

• أن العوملة ال تعني فرض القيم الغربية عىل املجتمعات، أو اتباع أمناط حياتية تسلب فيها 	

الشخصية، أو إضفاء صبغة فولكلورية عىل الثقافة الحرضية.

وقد أثبتت التجارب األخرية الخاصة بإعادة تأهيل األحياء السكنية القدمية والتجديد الحرضي أن 

لدينا من الخربات والكفاءات يف القطاعني العام والخاص يف بلداننا العربية ما يلبي حاجاتنا... إال أن 

فرص إبراز تلك القدرات ميدانيا ال تزال يف كثري من األحيان يف الطور التجريبي. 

فام زلنا، يف الواقع، نحتاج إىل املزيد من حشد الدعم السياس واملؤسيس، ووضع النظم املالمئة، 

وتوفري اآلليات املالية إلدماج الرتاث العمراين يف عملية التنمية الحرضية املستدامة.

ومن هذا املنطلق، راهنت األلكسو عىل جمع عدد من الخربات األكادميية واملهنية العربية التي 

الفكرية الالزمة  أثبتت كفاءتها عىل مستوى الوطن العريب مرشقه ومغربه، سعيا إىل حشد الطاقات 

وبناء  معامرية  فضاءات  لتوفري  الرضوري  الخالق  الخيال  وتشجيع  العربية  الحرضية  الثقافة  إلحياء 

مجّمعات مواكِبة للتطورات الحديثة يف القرن الحادي والعرشين. إن األلكسو تدرك، أكرث من أي وقت 
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مىض، مدى أهمية الدور الذي يضطلع به املجتمع املدين املعارص يف عملية البناء الحرضي: فـالشارع 

العريب الذي استأثر باهتامم املؤلفات األدبية البديعة لنجيب محفوظ وعالء األسواين، قد نسج، عىل 

مّر األيام، يف سريورة الحياة اليومية، روابط املؤانسة السائدة بني سكان املدن القدمية، تلك "املجّمعات 

التاريخية أو التقليدية" التي علينا حاميتها كام تنادي به توصية اليونسكو لعام 1976.

وتويل األلكسو اهتامما كبريا "للحق يف املدينة" وتدعم الجهود الرامية إىل صون الرتاث الحرضي 

التاريخي وإعادة تأهيله، وفقا ملا جاء يف توصية اليونسكو الصادرة عام 2011، مركزة عملها عىل تعزيز 

قدراتها يف مجال تقديم املشورة واملساعدة الفنية وفقا للتفويض الذي منحه إياها املجلس االقتصادي 

واالجتامعي لجامعة الدول العربية الذي كلفها بإنشاء "املرصد العريب للرتاث العمراين واملعامري 

يف البلدان العربية".

تنفيذ خطط  املرصد جهازا مختصا يعمل كوحدة إلدارة املرشوعات، ويتوىل اإلرشاف عىل  ميثل 

املهارات  حشد  خالل  من  واإلقليمي،  الوطني  املستويني  عىل  وامليرّس  الحارس  بدور  والقيام  العمل 

اآلتية: املجاالت  يف  ذلك،  إىل  الرضورة  دعت  كلام  واملهنية،  األكادميية 

• التوثيق / اإلعالم،	

• التعليم / التدريب،	

• املراقبة / التقييم،	

• تقديم املشورة واملساعدة،	

• إعادة اإلعامر لفرتة ما بعد النزاعات.	

هذا وتزمع األلكسو يف القريب العاجل استعراض قضايا التخطيط العمراين والحوكمة املؤسسية 

التي يتناولها هذا التقرير بالدرس والتحليل، والتحاور بشأنها مع الدول العربية.

د. حياة قطاط القرمازي  

مديرة إدارة الثقافة  
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يركز هذا التقرير، يف معالجته لدور الثقافة يف التنمية الحرضية املستدامة للمنطقة العربية، 

عىل موضوعات تتعلق بتسارع نسق التحرض ومشكالت التنمية الخاصة باملستوطنات البرشية واملعوقات 

التي تعرتض الحوكمة الحرضية، وهي قضايا ال متثل سوى جزء من عوامل التوتر االجتامعي والسياس.

املعامريني  للمهندسني  القطاعية  للتحاليل  الكالسيكية  التشخيصية  املقاربة  إبراز  وألجل 

واملخططني العمرانيني واملهندسني واملطّورين وعلامء االجتامع وعلامء االقتصاد الواردة يف هذا التقرير، 

عملت األلكسو عىل توجيه األنظار إىل الثقافة العربية بتنوع مشاربها وتجلياتها والحضارة اإلسالمية 

بامتدادها الجغرايف، وذلك بالرجوع إىل البحوث التاريخية التي تُنري بشكل أو بآخر التطورات املعارصة. 

وتعترب الدراسة الشاملة التي خصصها الدكتور هشام جعيط ملدينة الكوفة وثيقة تتناول بالتفصيل 

املسترشقني  كبار  التي قدمها عدد من  العربية اإلسالمية وتصحح كثريا من األطروحات  املدينة  نشأة 

بشأنها، وتتميز مقاربته باعتبار املدينة كالّ متكامال وليس مجرد قضية عمرانية أو معامرية. كام أنه 

يلح عىل الطابع الدينامييك للمدينة عندما يقول:"ال تنتهي أية مدينة من بنائها الذايت وهدمها الذايت 

أيضا، ذلك أن نبضات حياتها ترتبط باملادة البرشية املوجودة داخلها وباملّد البرشي املحيط بها، وكذلك 

التاريخ الكربى... حيث يُثبت املستوى السياس أحيانا قدرته عىل الهيكلة بصورة خاصة، فهو  بوتائر 

قادر بفضل قرار بسيط عىل تغيري املظهر االجتامعي واملظهر املديني، إىل أجل.."1.

ويرى هذا املفّكر أن "الفتنة الكربى" تشكل حقبة مفصلية تولّدت منها انقسامات اإلسالم الكربى 

مبارشة أو عىل أمد قريب أو بعيد، حتى إنه يف اإلمكان أن تعزى إىل تلك الحقبة كل تطورات اإلسالم 

السياس واإلسالم الديني تقريبا وامتداداتها يف العرص الكالسييك الطويل. إن تسليط الضوء عىل الخالفة 

ومجادالتهم  سجاالتهم  عليها  يضفون  الذين  الحديثني  املسلمني  يهم  جعيط  هشام  رأي  يف  املبكرة 

السياسية/الدينية الناجمة عن االصطدام بالحداثة، فمنذ 1924، تاريخ إلغاء أتاتورك ملؤسسة الخالفة، 

هناك سجال مركزي بني السجاالت ذو عالقة بعلمنة السياسة والدولة ال يزال يشق الوعي اإلسالمي 

الحديث إىل شقني: أنصار َعلامنية الدولة وأتباع إسالميتها"2.

الكوفة: نشأة املدينة العربية اإلسالمية، الكويت، ط 1، 1986، ص 453  1

هشام جعيط، الفتنة: جدلية الدين والسياسة يف اإلسالم املبكر، ترجمة خليل أحمد خليل، دار الطليعة، بريوت، ط4، 2001، ص 7.  2



16

التي نرشها هشام جعيط سنة 1989 صائبة يف توقعاتها، حيث شهدت  اآلراء  لقد كانت هذه 

السياسية  واألحزاب  املدنية  املجتمعات  بني  املواجهات  من  العديد  والعرشين  الحادي  القرن  بدايات 

"أبو بكر  تأكد ذلك بعد أن أعلن اإلرهايب  العلامنية. وقد  يف كل من املرشق واملغرب حول موضوع 

سيفه.  بإشهار  الخالفة  استعادة  عىل  عزمه  البغدادي" 

إن ما أقدم عليه هذا اإلرهايب بدخوله يف هذه الحرب ينايف منطلقات ومقاصد الجدل الديني 

والسياس الذي خاضه املفكرون املسلمون املصلحون الذين عاشوا يف القرنني التاسع عرش والعرشين، 

والذين نجد يف مقدمتهم عبد الرحمن الكواكبي )1894-1902( مؤلف كتاب "طبائع االستبداد ومصارع 

االستعباد"، الذي سخر حياته للنضال ضد الحكم االستبدادي للخالفة العثامنية.  

من جهة أخرى نرشت املؤرختان بريجيت فولون Brigitte Foulon وإميانويل تيكسيي دي مسنيل 

Emmanuelle Tixier du Mesnil ترجمة فرنسية ملختارات من نصوص األدب العريب األندليس، من 

ظهور الخالفة سنة 711 إىل سقوط غرناطة سنة 14923، تناولتا فيها „الكارثة السياسية“ التي أحدثتها 

الفتنة الكربى، لكنهام الحظتا أيضا االزدهار الثقايف الذي غالبا ما يصاحب ظهور النزاعات. لقد كان 

ملوك الطوائف األبناء الرشعيني للفتنة والتمزق... إذ قامت عىل أنقاض الخالفة باألندلس زهاء ثالثني 

دويلة تزعمها حّكام ظلوا يتقاتلون فيام بينهم لضامن بقائهم وتثبيت رشعيات غالبا ما كانت أركانها 

اإلسالمية يف  العربية  للحضارة  اإلمارات حواضن  كانت هذه  فقد  كله،  ذلك  الرغم من  واهية. وعىل 

يُْعرف له مثيل من ذي قبل وتعددت قالعها وبناياتها  ازدهارا مل  إسبانيا، حيث شهدت فيها اآلداب 

الفخمة، مساهمة بذلك يف ترسيخ خصائص الهوية األندلسية.

الالتيني، فقد قدم وصفا  الوسيط  العرص  أما كريستوف بوميان Krzysztof Pomian، مؤرخ 

مقارنا بني الحضارات املدنية باملرشق اإلسالمي والغرب املسيحي معتمدا يف ذلك عىل قراءة جديدة 

التاريخي4.   ابن خلدون بوضعها ضمن إطارها  لكتابات 

بنّي ابن خلدون )1332 - 1406(، يف مقدمته، نظريته السياسية واالقتصادية حول حضارة العمران 

يف الفضاء الثقايف العريب والتي ميكن تلخيصها كام ييل: ال مدينة بدون دولة وال دولة بدون مدينة. 

ذلك أن الدولة هي التي تؤسس املدينة بحشد السكان وتشييد الحصون وبناء املساجد والقصور وتوفري 

فرص العمل للرعايا وجمع الرثوات ثم إعادة توزيعها مبقتىض املصالح.  

فاملدينة هي التي متكن النظام املليك من أداء مهامه: يحكم السلطان رعاياه العزّل ويوفر لهم 

3 Brigitte Foulon et Emmanuelle Tixier du Mesnil : Al-Andalus, Anthologie Choix de textes, traduction, présentation, annexes chronologie et 
bibliographie Préface, Gabriel Martinez-gros. Edition Flammarion, Paris 2009, 480p. Citations : p. 169  

4 Krzysztof Pomian, Ibn Khaldoun au prisme de l’Occident Bibliothèque des histoires. Nrf Gallimard 2006.
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ألصحاب  الحوافز  يعطي  الذي  وهو  الحدودي،  األمن  االجتامعي ويضمن  النظام  ويحفظ  الحامية 

الصناعات والتجار ويشجع النشاط االقتصادي دون املشاركة يف عملية اإلنتاج... وهو يؤّمن لهم كل 

الجباية. فرض  مقابل  هذا 

التامسك االجتامعي بني  البدوية املجاورة للمدن موّضحا أن  ويتناول ابن خلدون أيضا املناطق 

القبائل والسالالت والعشائر املستمد من العصبية البدوية يتآكل نسبيا بحكم الدينامية الحرضية: "إنا 

إذا فتشنا أهل مرص من األمصار وجدنا أولية أكرثهم من أهل البدو الذين بناحية ذلك املرص ويف قُراه 

َعة والرتف الذي يف الحرض5". وأنهم أيرسوا فسكنوا املرص وَعَدلوا إىل الدَّ

واملدنية  الدينية  املعامرية  الهندسة  يف  تظهر  املدنية  الحضارة  سامت  أن  خلدون  ابن  ويالحظ 

والفنون والثقافة والعلوم التي ال تنمو إال يف املدن املزدهرة٠ كام أشار يف مقدمته إىل عظمة املدن 

وانحطاطها يف األندلس )إشبيلية( واملغرب )فاس، تلمسان( واملرشق )القاهرة، دمشق( مؤكدا أن: „غاية 

العمران هي الحضارة والرتف وإنه إذا بلغ غايته انقلب إىل الفساد" )ج 2، ص 451(.

إن هذا االستنتاج الذي قدمه ابن خلدون ليس مجرد انطباع بل هو مثرة متّش معريف وعصارة 

والتأمل يف  امليدانية  والتحقيقات  األماكن  تفّحص  بفضل قدرته عىل  تأكد من صحتها  التي  أطروحته 

التاريخية. املصادر  إىل  والعودة  الشهادات  واعتامد  اليومية  الحياة 

قائم عىل تحريات صارمة ومالحظات  الحقيقة متّش منهجي  املؤرخ هو يف  لنا هذا  فام يقدمه 

إىل  بالنسبة  ُمجددا  املنهج  ويُعترب هذا  نحو شامل.  الحرضي عىل  الشأن  التفكري يف  مُتكِّن من  دقيقة 

ابن خلدون بني  الرابع عرش، كام أشاد بذلك كريستوف بوميان K. Pomian يف قوله: "جمع  القرن 

رصامة العامل ونظرة الصحفي الثاقبة".  ويضيف قائال: "مل يعط أي مفكر سياس التيني للحضارة املدنية 

األهمية التي أوالها إياها ابن خلدون، إذ ال أحد منهم فّكر مثله يف أن وجود الدولة يرتبط ارتباطا 

املدينة". بوجود  عضويا 

ومع ذلك، كيف ميكن تفسري الشعور بالتدهور الذي أحس به ابن خلدون يف نهاية رحلته إىل 

الثقافة العربية واإلسالمية يف نهاية هذا  املغرب واملرشق؟ ينظر كريستوف بوميان K. Pomian إىل 

كانوا  الالتينيني  أن  من  الرغم  "وعىل  يقول:  إذ  الغريب،  العامل  تطور  سياق  ضمن  عرش  الرابع  القرن 

متأكدين من عدم قدرتهم عىل مضاهاة الرشق..، فقد حدث يف البالد املسيحية الالتينية ما ال مثيل له 

يف املجتمعات األورثوذكسية واملجتمعات اإلسالمية، وهو االبتكارات املتعددة التي متتّد جذورها إىل 

والثاين عرش". الحادي عرش  القرنني 

ابن خلدون، املقدمة، الدار التونسية للنرش واملؤسسة الوطنية للكتاب- الجزائر، ج 1، ص 167  5
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ويوضح كريستوف بوميان K. Pomian ذلك بقوله: "إننا نشهد فعال والدة الفكر الَعلاْمين" الذي 

تظهر سامته يف تكريس أهمية القانون الذي أصبح يستند أكرث فأكرث إىل الترشيعات املدنية ويقرتح 

معايري جديدة ذات طابع َعلاْمين. ومن هذا املنظور فإن الدولة املسيحية الالتينية التي انفردت بسلطة 

القانون كانت تُْخِضع الدين للسياسة ما استطاعت إىل ذلك سبيال. وقد أفرزت تلك املتغريات صعودا 

بارزا للحقوقيني املتخرجني من الجامعات وهم األوائل الذين بارشوا املهن الفكرية رغم كونهم مل يكونوا 

ينتمون إىل الكنيسة.

ابن  عند  الدولة  بني مفهوم  الفوارق  أكرب  واحًدا من  أن   K. Pomian بوميان كريستوف  ويرى 

خلدون وما كان متداوال لدى املَُنظِّرين املسيحيني يف عهده يكمن يف الروابط القامئة بني مامرسة السلطة 

العليا واملوقف إزاء القانون. 

النضج  من  درجة  بلغ  قد  النهضة،  سيتجسد يف عرص  الذي  املجتمعي،  بالتطور  الوعي  هذا  إن 

جعلت املؤلفني الالتينيني، خالفا البن خلدون، يعتقدون أنهم يعيشون مرحلة تصاعدية يف تاريخ الفنون 

واآلداب. ففي نهاية هذا القرن الرابع عرش مل يرشع الرشق بعد يف السري عىل هذا الدرب املؤدي إىل 

الحداثة. ورمبا كان ابن خلدون واعيا بذلك حني قال: "فإذا تراجع عمرانها )املدينة( وخّف ساكنها قلّت 

الصنائع ألجل ذلك ففقدت اإلجادة يف البناء واإلحكام واملعاالة عليه بالتنميق. ثم تقل األعامل لعدم 

الساكن فيقل جلب اآلالت من الحجر والرخام وغريهام فتُفَقد، ويصري بناؤهم وتشييدهم من اآلالت 

التي يف مبانيهم فينقلونها من مصنع إىل مصنع ألْجل خالء أكرث املصانع والقصور واملنازل لقلة العمران 

وقصوره عام كان أوال، ثم ال تزال تُنقل من قرص إىل قرص ومن دار إىل دار إىل أن يُفقد الكثري منها جملة 

فيعودون إىل البداوة يف البناء واتخاذ الطوب عوضا عن الحجارة، والقصور عن التنميق بالكلية، فيعود 

بناء املدينة مثل بناء القرى واملََدر وتظهر عليها ِسيام البداوة ثم متر يف التناقص إىل غايتها من الخراب 

إن قُّدر لها به. سّنة اللّه يف خلقه6".

منذ   D. Shayegan شايغان  د.  لها  تعرّض  التي  الديني  الطابع  ذات  الشمولية  آفاق  تتجسد 

عام19827 يف ترصيحات سياسية حديثة العهد: ففي يوم 29 يونيو 2014، وهو أول يوم من رمضان، 

أعلن ما يسمى "الدولة اإلسالمية يف العراق وبالد الشام )داعش(" إقامة الخالفة عىل األرايض السورية 

املاضية.  الخالفة اإلسالمية  التي تقع تحت سلطتها، معتربة نفسها وريثة  والعراقية 

وهكذا يتضح أن التيارات األصولية توظّف التاريخ والدين لخدمة االنتامءات السياسية الضيقة. 

وتضم القامئة أدناه بعض األمثلة القامتة عىل هذا التوظيف:

املقدمة، مرجع سابق، ج 2، ص 435-434  6

Shayhegan Daryush, Les Presses d’aujourd’hui 1982. ما هي الثورة الدينية؟    7
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• 2001: تحطيم متاثيل بوذا يف باميان، أفغانستان،	

• 2003: نهب متحف بغداد، العراق،	

• 2011: هدم مسجد سيدي البحري، حومة السوق جربة، الجمهورية التونسية 	

• 2012: تدمري أرضحة تومبوكتو، مايل،	

• 2013: هدم صومعة الجامع األموي يف حلب،	

• 2015: هدم معامل يف املوقع األثري تدمر، سوريا	

• 16 أغسطس 2015: اغتيال خالد األسد بقطع رأسه، وكان سابقا مديرا لآلثار وأمينا ملتحف 	

تدمر،

• 30 أبريل 2015: هدم معبد بل، تدمر	

• 23 أغسطس 2015: هدم معبد بعل شامني، تدمر	

• مطلع سبتمرب 2015: هدم الربج الجنائزي، تدمر	

فام هي الغاية من وراء هذا العنف املدمر يا ترى؟ 

إنه إنكار للتاريخ وللثقافة. وبطبيعة الحال ال عالقة لهذه الجرائم بالدين اإلسالمي وال بالثقافة 

عرب  وحمتها  املعامل  هذه  احتضنت  والتي  والغلو،  التطرف  أشكال  كل  ترفض  التي  اإلسالمية  العربية 

العريب اإلسالمي. تراثنا  العصور كجزء ال يتجزأ من 

املعامل يف األرض  اإلرهابيون واللصوص من  العربية برتميم ما هدمه  الدول واملنظامت  وستقوم 

العربية، وستظل األمة العربية تساهم، كام كانت، يف إثراء "الحضارة الكونية" وفقا لتعبري األستاذ رينيه 

ماهو René Maheu املدير العام لليونسكو يف مطلع الستينيات من القرن املايض8.

ولضامن املشاركة الفعالة يف هذه الحضارة العاملية التي تتميز بتجاوز االنقسامات بني 

الرشق والغرب، كان عىل تقرير منظمة األلكسو التأكيد عىل الحاجة املاسة إىل قراءة التاريخ 

والثقافة وفقا ملبادئ دميقراطية، ما أمكن ذلك، إذا ما أردنا تحقيق أهداف التنمية الحرضية 

املستدامة.

.René Maheu, La civilisation de l’Universel, inventaire pour l’avenir, Paris, Laffont-Gauthier 1966  8
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يف إطار إعداد التقرير العاملي لليونسكو حول "دور الثقافة يف التنمية الحرضية املستدامة" 

بصياغة  األلكسو  تكفلت   ،)2016( الثالث  املوئل   – لإلسكان  الثالث  املتحدة  األمم  مؤمتر  إىل  املقدم 

التقرير اإلقليمي الخاص بالدول العربية. ويستند التقرير اإلقليمي لأللكسو إىل الوثائق الثالث املذكورة 

أدناه والتي ترسم املنحى الفكري لهذا التقرير وتبني غاياته األساسية وتحدد مجاالت العمل املطلوب.

أوصت مذكرة تقديم ندوة اليونسكو املنعقدة عام 2014 بشأن جدول األعامل الحرضي ملا بعد . 1

عام 2015 مبا ييل:

تغيري جوهري يف منوال التنمية الحرضية،أ. 

وضع رؤية مستقبلية طموحة ومعيارية ذات صبغة عملية، ب. 

التأكيد عىل الدور املحوري للثقافة بوصفها محركا للتنمية الحرضية،ج. 

بأبعادها د.  اإلقليمية  الثقافية  األطر  مع  اإلدارية  والرتتيبات  التخطيط  مناذج  تكييف 

واملتفرّدة، الخاصة 

إدماج املجتمع املدين رشيكا يف إنتاج الثقافة الحرضية والتنمية املستدامة.	. 

ويف ضوء هذه التوصيات الخمس ذات األهمية البالغة، يتمحور جدول األعامل الحرضي الجديد 

ملا بعد عام 2015 حول املبادئ األساسية الثالثة اآلتية:

حامية الرتاث العمراين واملحافظة عليه، ¯

صون الرتاث غري املادي، ¯

تعزيز الثقافة من خالل النهوض باإلبداع واالبتكار. ¯

إن هذه املذكرة التي تلخص مناقشات ندوة اليونسكو املشار إليها أعاله مل تَسلم من املشاحنات 

والحجاج، وهي تقدم فكرة أولية عن املسارات السياسية التي ترتكز عىل: 

ترسيخ دور املدن كفضاء جيوسيايس بامتياز يساعد عىل تحقيق ما تتطلبه التنمية املستدامة  ♦

من أنشطة متعددة األبعاد وحوكمة شاملة.
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اعتامد الالمركزية يف عمل اليونسكو مبا ميّكن من حشد الكفاءات اإلقليمية وإقامة رشاكات  ♦

عىل الصعيد املحيل.

تشري املذكرة املفاهيمية الخاصة بإسهام اليونسكو يف إعداد جدول األعامل الحرضي ملا بعد عام . 2

2015 إىل النقاط التالية:

االختالالت االجتامعية واالقتصادية والثقافية والدميوغرافية الناتجة عن "تسارع نسق أ. 

التحرض" منذ عام 1950.

األول- ب.  )املوئل  السابقة  العاملية  املؤمترات  عن  الصادرة  التوصيات  وضوابط  أبعاد 

فانكوفر 1976، واملوئل الثاين- إسطنبول 1996( وااللتزامات الواردة يف اإلعالن بشأن 

املتحدة  األمم  )منظمة  الجديدة  األلفية  يف  األخرى  البرشية  واملستوطنات  املدن 

.)2001

وبالنظر إىل االنفجار السكاين املتوقع بحلول عام 2050 والتهديدات املناخية األخرى، وضوابط 

السياسات الحرضية الوطنية والدولية السابقة، من املنتظر أن يويص مؤمتر املوئل الثالث باتباع املقاربات 

الجديدة اآلتية:

السيطرة عىل ظواهر التمدن من خالل إدماج السياسات الحرضية وتصميم املدن ذات الكثافة  ¯

والفعالية العالية.

مجال  ¯ وتفسح  املدين  املجتمع  مشاركة  تُيرسِّ  التي  والقانونية  املؤسسية  اإلصالحات  اعتامد 

كافة. املصلحة  أصحاب  أمام  الرشاكة 

بعد إقرارها بأن »املدن يف القرن الحادي والعرشين تشكل تحديا كبريا للتنمية املستدامة«، 

تستنتج املذكرة املفاهيمية أن »الثقافة تظل محركا للتنمية االقتصادية وعامال من العوامل 

املساعدة عىل االندماج االجتامعي«.

ويف سياق تدقيقها للقضايا املطروحة عىل املوئل الثالث، تنّص املذكرة املفاهيمية عىل أن 

»كسب رهان التنمية الحرضية ال ميكن أن يتحقق إال يف بوتقة املدن«.

أن معظم  وتؤكد  الدولية،  واالتفاقيات  للتوصيات  القانونية  األحكام  إىل  املذكرة  وإذ تشري هذه 

املمتلكات املدرجة عىل قامئة الرتاث العاملي هي مدن وتجّمعات حرضية تنضوي تحت فئة املناظر 

تعترب: فإنها  التاريخية،  الحرضية 
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أن نقطة االنطالق لوضع اسرتاتيجية للتنمية الحرضية املستدامة تتمثل يف صون الرتاث املادي  ¯

وغري املادي،

أن تجديد املراكز التاريخية وإعادة تأهيل املساحات الحرضية والفضاءات العامة املخصصة  ¯

للثقافة يساعد عىل الحفاظ عىل النسيج االجتامعي وتحسني املردود االقتصادي وتعزيز القدرة 

التنافسية،

االبتكار واإلبداع، من شأنه أن  ¯ الثقايف، من خالل  املادي واالنتعاش  بالرتاث غري  النهوض  أن 

ميّكن املدن من ترسيخ هويتها والنهوض بقدرتها عىل استقطاب املستثمرين عىل الصعيدين 

والدويل. الوطني 

اليونسكو يف الجهد املشرتك الذي تبذله منظومة األمم املتحدة  مساهمة  هذا وسيتم تحديد 

لوضع جدول أعامل حرضي جديد ملا بعد عام 2015 يف تقرير عاملي يضم املحاور التالية:

التقييم التشخييص لألوضاع املتعلقة بالرتاث املادي وغري املادي يف سياق إقليمي مع إيالء اهتامم . 1

خاص بـ:

السياسات واملامرسات الوطنية يف مجال الصون، ¯

اإلطار املؤسيس والترشيعي، ¯

والتنمية  ¯ العمراين  بالتجديد  النهوض  يف  الرتاث  إدارة  تواجهها  التي  والتحديات  الرهانات 

الحرضية.

صياغة سياسات اليونسكو القامئة عىل البعدين األساسيني للثقافة كرافع للتنمية، أال وهام الرتاث . 2

واإلبداع.

الرتكيز عىل العنارص التالية:. 3

امليزات والتحديات العمرانية املتصلة بالتحرض، ¯

التحديات والفرص الخصوصية، ¯

دور الثقافة والرتاث يف تعزيز التامسك االجتامعي واملشاركة املجتمعية، ¯

الدروس والرؤى املستقبلية. ¯

باملناظر  الخاصة  التوصية  مضمون  إىل  لأللكسو  اإلقليمي  للتقرير  املفاهيمي  اإلطار  ويستند 

اآليت: للتمّش  وفقا  حالة  دراسات  التقرير  ويضم   .)2011 )اليونسكو  التاريخية  الحرضية 
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التعريف باملدينة التاريخية وتحليل تطورها ♦

السكان، والنمو السكاين والهجرة، ¯

مظاهر التحرض املنظّم و/أو العشوايئ، ¯

الرتاث التاريخي، والتكامل املكاين والتنمية الحرضية.  ¯

الخامتة: تقييم تشخييص للحالة الراهنة ¯

القضايا واإلشكاليات املطروحة ♦

الدعم السياس ¯

الحوكمة املؤسسية ¯

اإلطار القانوين ¯

اإلجراءات املالية ¯

الرتتيبات العملية ¯

الخامتة: تحديات حامية الرتاث املادي وغري املادي واملحافظة عليه ¯

اآلفاق املستقبلية واالسرتاتيجيات ♦

املرشوع الرتايث الخاص بالتجديد الحرضي ¯

برنامج العمل التنفيذي: ¯

• إعادة تأهيل السكن القديم وإعادة تهيئة األحياء السكنية العشوائية )أحياء الصفيح(،	

• التهيئة العمرانية للطرقات ومختلف الشبكات وتجهيز األماكن العامة،	

• حامية املعامل األثرية املدنية والدينية، العام منها والخاص، وحفظها وترميمها،	

• إنعاش األسواق والبازارات واملساحات التجارية،	

• توفري التجهيزات االجتامعية والثقافية والرتبوية والصحية الرضورية،	

• الحد من استخدام السيارات داخل املناطق الحرضية، وتنظيم مسالك املارّة، وتيسري حركة 	

النقل العام بتصميم أماكن مخصصة لها وتوفري مواقف للسيارات يسهل الوصول إليها.

إجراءات تطويع الفضاءات التاريخية ملتطلبات الحياة االجتامعية املعارصة، ¯

• التخطيط التشاريك،	

• التامزج االجتامعي،	

اإلبداع الثقايف وتشجيع االبتكار. ¯
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نرش الثقافة يف األماكن الحرضية. ¯

• تعزيز القدرات املؤسسية والقانونية واملالية للوزارات املكلفة بالشؤون الثقافية،	

• التدابري الكفيلة بتشجيع اإلبداع الثقايف.	

املنطقة العربية وتصنيفاتها. 1

 le( واملغرب(   L’Orient( الرشق  الشمس،  منه  ترشق  الذي  املكان   :)le Levant( املرشق 

Couchant l’Occident(: املكان الذي تغرب فيه الشمس، تلك هي العبارات التي تم تداولها عادة يف 

العريب. العامل  يف  الجغرافية  املناطق  إىل  لإلشارة  التاريخ  أدبيات 

السياسية والدبلوماسية تستخدم مفردات مثل الرشق  القرن العرشين، أصبحت األوساط  ومنذ 

األدىن والرشق األوسط والهالل الخصيب. وقد أصبحت هذه املفردات اآلن جزءا من اللغة املتداولة، 

ولكن إىل ماذا تشري هذه العبارات بالتحديد؟

"الرشق األدىن" هو مصطلح فرنيس يتقاطع مع عبارة )le Levant( التي كانت محبذة خالل  ¯

البحر  عىل رشق  املطلة  العربية  والدول  األدىن  الرشق  منطقة  وتشمل  عرش،  التاسع  القرن 

املتوسط: مرص وسوريا ولبنان وفلسطني وجزءا من األردن.

"الرشق األوسط" هو مصطلح مرتبط بالرؤية األنجلوسكسونية للمنطقة: وهو يشمل منطقة  ¯

الرشق األدىن والدول العربية األخرى عالوة عىل إيران.

"الهالل الخصيـب" ورد هذا املصطلح يف أوائل القرن العرشين عىل لسان عامل اآلثار جيمس  ¯

بريسرتيد Breastred James يف إشارة إىل منطقة متتد، يف شكل هالل، من حوض نهري دجلة 

والفرات إىل غزة، وتتميز بكرثة املياه وخصوبة األرض. وهي عبارة عن تجمع إقليمي ترتاوح 

مساحته بني أربعامئة إىل خمسامئة ألف كلم مربع ويضم العراق وسوريا ولبنان وفلسطني 

واألردن.

تستخدمها  التي  املختلفة  الجيوسياسية  التصنيفات  ييل  فيام  نورد  التقرير،  هذا  لقراءة  وتيسريا 

املانحة: والجهات  الدولية  املنظامت 

1.1. التصنيفات اإلقليمية/الجيوسياسية

شهدت املنطقة العربية أنواعا مختلفة من التصنيفات وفقا العتبارات سياسية متنوعة، نستعرضها 

بإيجاز حسب االستعامل يف أربع منظامت هي:

اليونسكو ¯
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جامعة الدول العربية، ¯

البنك الدويل، ¯

االتحاد األورويب. ¯

1.1.1. االنتامء السيايس والثقايف من منظور اليونسكو

وفقا لتسمية اليونسكو، تضم „املنطقة العربية“ الدول التسع عرشة اآلتية حسب الرتتيب األبجدي 

الالتيني:

تاريخ االستقالل الدولة

1962 الجزائر 1

1971 البحرين 2

1922 مرص 3

1971 اإلمارات  4

1932 العراق 5

1946 األردن 6

1961 الكويت 7

1943 لبنان 8

1958 ليبيا 9

1974 موريتانيا 10

1956 املغرب 11

1967 عامن 12

... فلسطني 13

1971 قطر 14

1932 السعودية 15

1956 السودان 16

1946 سوريا 17

1956 تونس 18

1932 اليمن 19
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2.1.1. االنتامء من منظور جامعة الدول العربية

تضم جامعة الدول العربية، التي تأسست يف 22 مارس 1945، البلدان التسعة عرش التي تصنفها 

اليونسكو يف املنطقة العربية، باإلضافة إىل جيبويت )1977( والصومال )1974( وجزر القمر )1993(.

3.1.1. انتامء جيوسيايس من منظور البنك الدويل

 )Middle East and North Africa, MENA( تشمل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

منطقة تضم الدول العربية األعضاء يف جامعة الدول العربية، باإلضافة إىل دول أخرى تم إلحاقها وهي:

إرسائيل، ¯

إيران، ¯

تركيا وقربص ومالطا، ¯

أرمينيا وأذربيجان وجورجيا. ¯

وبهذا تضم منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا دوال متتلك 60 ٪ من احتياطي النفـــط و45٪ 

من احتياطي الغاز.

هذا التقسيم الجيوسياس يتصل بعامل األعامل وأوساط املال، وبقضايا العوملة والعالقات الدولية 

القامئة عىل التبعية فيام يتعلق بعملية التنمية. وحيث إن مسار العوملة ال يتوقف عند حدود الدول، 

فإن البنك الدويل يعتمد هذا التصنيف )MENA( لغايات تتصل بإعداد الدراسات الثقافية واالقتصادية 

الكليّة.

4.1.1. انتامء أورو-متوسطي من منظور االتحاد األورويب

كانت الغاية من الحوار العريب األورويب، الذي دعت إليه أوروبا يف قمة كوبنهاجن عام 1973 يف 

أعقاب حرب أكتوبر وفرض الحظر النفطي، تهدئة العالقات االقتصادية من خالل السعي إىل تحرير 

التبادالت التجارية )لكن دون السامح بحرية تنقل األشخاص( بني ضفتي البحر األبيض املتوسط،   من 

تج عن  النا اإلقليمي  السياس  للوضع  املستمر  التدهور  ناحية أخرى، عىل وقف  ناحية، والعمل، من 

العربية املحتلة... االحتالل اإلرسائييل لفلسطني واألرايض 

يف هذا السياق املشحون بالتوترات والرصاعات سعى االتحاد األورويب إىل إقامة رشاكة ليس مع 

الدول العربية فحسب، ولكن مع كافة البلدان املطلة عىل البحر األبيض املتوسط.

وقد مرت هذه الرشاكة، فيام يتصل مبوضوع هذا التقرير، باملراحل التالية:

1976: قررت البلدان املطلة عىل البحر األبيض املتوسط   العمل سويا من أجل مكافحة التلوث  ¯
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والسياحة املفرطة والتحرض غري املنظّم وغريها من العلل التي تعوق عن التنمية. وقد أبرمت 

هذه البلدان مع املجموعة االقتصادية األوروبية اتفاقية برشلونة لحامية البحر املتوسط من 

التلوث التي تؤكد ديباجتها عىل القيمة االستثنائية للرتاث الثقايف املتوسطي.

1978: دخول اتفاقية برشلونة هذه حيز التنفيذ، وإطالق األطراف املتعاقدة خطة عمل البحر  ¯

املتوسط التي أُسندت أمانتها إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة.

يف سبتمرب 1985، حددت األطراف املتعاقدة يف إعالن جنوة الغايات األساسية التي ينبغي  ¯

تحقيقها، ووضعت سلسلة من اإلجراءات التي يتعني اتخاذها، من بينها "ضبط الطرق الكفيلة 

بحامية املواقع التاريخية ذات االهتامم املشرتك". وباالستناد إىل مبادئ عامة ومعايري وضعها 

املجلس الدويل للمعامل واملواقع ICOMOS، تم يف عام 1987 إعداد قامئة أولية ضمت مائة 

موقع.

¯ .MAP 1989: وضع برنامج األمم املتحدة للبيئة خطة عمل البحر املتوسط

يف يناير 1989، احتضنت مرسيليا أول اجتامع للمسؤولني عن املواقع التاريخية ذات االهتامم  ¯

املشرتك يف منطقة البحر األبيض املتوسط... وقد أسفر هذا االجتامع عن نرش ميثاق يحدد 

لها".  الحامية  وتوفري  وإدارتها  وصونها  التاريخية  املواقع  عىل  للتعرف  التوجيهية  "املبادئ 

البحر األبيض املتوسط، أسندت  املبادئ، تم إرساء شبكة يف إطار خطة عمل  وتنفيذا لهذه 

إدارة أمانتها إىل بلدية مرسيليا من خالل هيئة تدعى "ورشة عمل الرتاث".

تهدف خطة عمل البحر املتوسط إىل حامية املمتلكات الثقافية والطبيعية يف محيطها الخاص، ال 

لكونها تشكل مناذج نادرة من صنع البرش بل بالنظر إىل أنها شهادات ال تقدر بثمن عن الهوية الثقافية 

للمتوسط.

1995: تعديل اتفاقية برشلونة لحامية البحر املتوسط من التلوث املوقعة عام 1976، بغرض  ¯

حامية البيئة البحرية واملنطقة الساحلية للبحر املتوسط. وقد تّم تكليف برنامج األمم املتحدة 

للبيئة/خطة عمل البحر املتوسط مبتابعة تنفيذ هذا الربنامج عن طريق الخطة الزرقاء/ مرصد 

البحر األبيض املتوسط للبيئة والتنمية.

1996: تكفلت لجنة البحر املتوسط للتنمية املستدامة التي تضم الدول املتوسطية واملفوضية  ¯

األوروبية بتعبئة الخرباء وبتنظيم منتديات تناولت محاور اسرتاتيجية تتعلق مبنطقة التجارة 

الحرة األورو- متوسطية، والسياحة، واإلدارة الحرضية وغريها من املواضيع الهامة.
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ويف هذا السياق يجدر االستشهاد مبا قاله فرينان بروديل Fernand Braudel: "إن البحر األبيض 

والتاريخية  الجغرافية  من حيث خصوصياتها  نوعها  من  وفريدة  أصيلة  بيئية  منطقة  ميثل  املتوسط 

وتراثها الطبيعي والثقايف وشعور شعوبها املرتّسخ باالنتامء إىل العامل املتوسطي".

1995 تم يف نوفمرب إطالق "مسار برشلونة" للرشاكة األوروبية املتوسطية، مببادرة من االتحاد  ¯

األورويب، وحصلت دول جنوب املتوسط ورشقيه، يف إطاره، عىل متويالت هامة من برنامج 

ميدا MEDA للمساعدات املالية وعىل قروض من البنك األورويب لالستثامر، وهو يرتكز عىل 

ثالثة محاور رئيسية هي:

رشاكة سياسية وأمنية تقوم عىل أساس التشاور والتنسيق، ¯

رشاكة اقتصادية ومالية تهدف إىل بعث منطقة تبادل حر يف عام 2010، ¯

رشاكة ثقافية واجتامعية وبرشية عىل أساس الحوار بني الثقافات.  ¯

لقد تم وضع "التصورات املستقبلية للخطة الزرقاء حول البيئة والتنمية يف منطقة البحر األبيض 

املتوسط" من قبل اللجنة املتوسطية للتنمية املستدامة )CMDD( وهي هيئة استشارية لدى برنامج 

االقرتاحات  عرض  وتم   .)PNUE / MAP 1996( املتوسط   البحر  عمل  للبيئة/خطة  املتحدة  األمم 

أثناء  املتوسط"  األبيض  البحر  منطقة  املستدامة يف  والتنمية  املدن  "مسألة  التقرير حول  يف  الواردة 

مؤمتر برشلونة يومي 3 و5 سبتمرب 2001، فيام تم تقديم التقرير النهايئ للمصادقة عليه خالل االجتامع 

االستثنايئ الذي عقدته لجنة البحر املتوسط للتنمية املستدامة )CMDD( بتاريخ 12 نوفمرب 2001 يف 

موناكو.

عام  ♦ للرتاث Euromed Heritage" يف  "يوروميد  املتوسطي  األورويب  الرتاث  برنامج  اكتمل 

يف  األوروبية  املفوضية  أطلقته  األورومتوسطية،  للرشاكة  األول  الثقايف  الربنامج  وهو   ،2013

الربنامج  عام 1998 تحت شعار"إننا نعتني مباضينا لنحافظ عىل مستقبلنا". ويف إطار هذا 

جاء مرشوع "قنطرة"، الذي ساهمت فيه مديريات اآلثار والرتاث يف تسع دول مشاركة هي 

فرنسا وإسبانيا واملغرب والجزائر وتونس واألردن ولبنان ومرص وسوريا، والذي أنجز قاعدة 

املتوسط، تشمل ما  األبيض  البحر  الثقايف  لدول حوض  الرتاث  االنرتنت عن  معلومات عىل 

يقارب 1500 مدخل: مواقع أثرية، قطع فنية.. 

وقد اعترب جورج موتني George Mutin  أن الحصيلة كانت غري كافية ملخصا ذلك يف: "وجود 

فجوة مؤملة بني الطموحات التي تم اإلعالن عنها يف السابق وما تم تحقيقه عىل أرض الواقع". وأردف 
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إن  فهل    )...( االقتصادية  دورتها  يف  املتوسط  األبيض  البحر  بلدان  إدماج  أوروبا  تستطع  "مل  قائال: 

لالتحاد األورويب مصلحة يف أن يرتك عىل حدوده الجنوبية مناطق فقرية تعيش عىل هامش االقتصاد 

العاملي"9. 

ويف مواجهة الفشل )النسبي( ملسار برشلونة، تم تأسيس االتحاد من أجل املتوسط بتاريخ 13 

يوليو 2008 يف باريس، وقد وضع أهدافا طموحة من بينها "إنشاء الجامعة األورو- متوسطية"، وهو 

عمل تم إنجازه وينبغي إدراجه يف تقرير اليونسكو/األلكسو.

مجال تطبيق االسرتاتيجية الثقافية . 2

1.2. تصنيف املستوطنات البرشية

يشمل تطبيق االسرتاتيجية الثقافية املقرتحة لتأهيل األحياء السكنية والتجديد الحرضي املجاالت 

التالية:

1.1.2. املدينة التاريخية عىل النحو الذي حدده ميثاق واشنطن )ICOMOS 1987(؛ وهي تضم  :

املدينة القدمية، التي تُعرَّف بكونها "تجّمعا تاريخيا أو تقليديا" )اليونسكو 1976( ¯

وهي قدمية مقارنة مع:

املدينة الحديثة التي بنيت يف القرنني التاسع عرش والعرشين يف عهود االستعامر والحامية  ¯

الحداثة املعامرية والحرضية. واالنتداب األوروبية، وهي تضم تراث 

وتجدر اإلشارة إىل أن املصطلحات املستخدمة يف الهيئات املهنية غالبا ما تشري إىل ِسَمتي املركزية 

التي  القدمية  واألحياء  التاريخية  نواتها  عىل  أحيانا  تقترص  التاريخية  املدينة  أن  إىل  بالنظر  والقدم، 

الجديدة  واملدينة  القدمية  املدينة  من  تتألف  التاريخية، وهي  املدينة  فإن  عامة  وبصورة  بها.  تحيط 

"منطقة محمية" يف  كـ  البعض، ومصنفة عموما  بعضهام  املتداخلتني يف  أو  إىل جنب  الواقعتني جنبا 

وثائق التخطيط، هي من حيث صيانتها وإدارتها مشمولة بتوصية اليونسكو الخاصة باملناظر الحرضية 

.)2011( التاريخية 

عىل املستوى املجايل، ياُلحظ أن املدن التاريخية تهيكل، يف معظم الحاالت، الحركية الحرضية 

يف الدول العربية

George Mutin, Géopolitique du Monde Arabe, Ellipses,2012  9
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2.1.2. املستوطنات البرشية األخرى

أ- املناطق الريفية ذات أمناط الحياة املستقرة

السكن القروى والنجوع والدواوير والحارات املشيدة وفق منط معامري تقليدي، ¯

السكن يف "القصور" والغرف الرببرية )بالجنوب التونيس( والقصبات ذات األشكال املعامرية  ¯

التقليدية أو التاريخية،

السكن يف الكهوف يف السهوب الصحراوية، ¯

السكن يف الضيعات االستعامرية املبنية مبواد مجلوبة وطبق منط معامري غريب. ¯

ب - أرايض البدو الرحل واملناطق الرعوية

سكن املخيامت أو الخيام املنصوبة عىل األرض، وهي مشيدات منسوجة.

 ج - مناطق الواحات

السكن املشيَّد مبواد بناء محلية، خامة أو ُمنَضجة بالنار،  وسعف النخيل وجذوعه، طبقا ألشكال 

معامرية تقليدية.

د- السكن العشوايئ

يُبنى يف الغالب مبواد معادة االستعامل )أحياء الصفيح( أو مبواد صناعية مثل الخرسانة واآلجر 

والبلوك )أحياء غري مخططة( طبقا ألمناط معامرية محلية غري مألوفة.

2.2. التاريخ املشرتك

خالل  العثامنية  اإلمرباطورية  لواليات  عواصم  العربية  الدول  يف  التاريخية  املدن  من  كثري  كان 

الفرتة 1516-1918، أي ملدة أربعة قرون، باستثناء بغداد التي تم غزوها نهائيا عام 1639 بعد هزمية 

استثناء كبري  الحال، هنالك  نهائيا يف عام 1872. وبطبيعة  التغلب عليها  تم  التي  الصفويني، وصنعاء 

للمملكة املغربية التي ظلت محافظة عىل استقاللها حتى عام 1912، سنة فرض الحامية الفرنسية. 

وبالنظر إىل أن فرتة الحكم العثامين للواليات العربية )إياالت، سناجق(، التي استمرت ملدة أربعة 

قرون، كانت أطول من الفرتة الحفصية يف تونس وأطول من الحكم الفاطمي يف مرص وحكم املامليك 

العامرة  اإلبداعات يف مجال  بتأثريات  بالرضورة  الثقايف خضع  للرتاث  التاريخي  الطابع  يف سوريا، فإن 

والتخطيط الحرضي الذي هو مجال تخصص املهندس املعامري املبتكر سنان باشا وتالمذته من بعده، 

وهي تأثريات شملت جميع أنحاء اإلمرباطورية فيام بني القرنني السادس عرش والثامن عرش.
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ودون الدخول يف التحوالت العميقة التي عرفها التخطيط العمراين يف الواليات العربية خالل القرن 

التاسع عرش بفضل التأثريات الغربية، فإن املدن العربية التي نعرفها اليوم تربهُن عىل هذه التطورات، 

عىل غرار مدينة القاهرة التي أراد إسامعيل باشا تحويلها إىل باريس مصغرة.

إذا أُريد للثقافة أن تسهم يف التنمية الحرضية املستدامة يف القرن الحادي والعرشين، يجب 

العمراين.  املتحفية والتهذيب  لتجنب خيبات محاوالت  االعتبار  التطورات يف  وضع هذه 

3.2. التناسق الجغرايف

1.3.2. بالد جنوب ورشقي البحر األبيض املتوسط

كانت دول املغرب والجزائر وتونس وليبيا ومرص وفلسطني ولبنان وسوريا خالل فرتة االستعامر 

تشكل منطقة جغرافية متناسقة بسبب عالقاتها السياسية التي تعود إىل آالف السنني، وثقافتها الحرضية، 

وتبادالتها التجارية عرب البحر األبيض املتوسط واستعاملها للغات الفرنسية واإليطالية ثم اإلنجليزية.

وقد تعزز هذا التناسق الجغرايف من خالل استخدام نفس آليات املحافظة عىل الرتاث والتخطيط 

منطقة  يف  وخاصة  فرنسا  يف  السائدة  والترشيعية  اإلدارية  النظم  من  معظمها  يف  املقتبسة  الحرضي 

باريس.  العاصمة 

إن هذا الرتابط القانوين واملؤسيس الذي جمع بني هذه الدول العربية قد مّكن من إدارة املدن 

التاريخية التي كانت، وال تزال، تشكل البنية الحرضية سواء يف املغرب أو املرشق. وتبني دراسة بعض 

باآلثار  املعنية  الدوائر  لعبته  الذي  الحاسم  الدور  القاهرة(  إبراهيم:  و ك.  فاس،  قاسو:  )ع.  الحاالت 

الفرنيس. القانون  بالحامية والصيانة املستوحاة مبارشة من  الخاصة  واألوامر واملراسيم 

املغرب  بالد  يف  الفرنسية  الجامعات  تكرس حضور  الفرنسية  البحوث  معاهد  أن  حاليا  ونالحظ 

واملرشق )نذكر بالخصوص الدور البارز لـ URBAMA، وIRMC أوIFPO السيام بالنسبة إىل تأطري 

الثنايئ. التعاون  الدكتوراه(، وهي بذلك متثل جزءا هاما من  طلبة 

2.3.2. التجمعات شبه اإلقليمية للهالل الخصيب وشبه الجزيرة العربية

ال ينطبق هذا الرتابط عىل بلدان منطقة الهالل الخصيب وشبه الجزيرة العربية. وتشكل األردن 

الصحراوية  للطبيعة  نظرا  والسعودية  الكويت  مع  متني  ارتباط  لها  إقليمية  شبه  مجموعة  والعراق 

ألراضيها وأمناط الحياة البدوية الرعوية السائدة فيها. ويف وسط هذه التجمعات الفرعية، توجد مدينتان 

تاريخيتان تلعبان دورا رئيسيا: بغداد، عاصمة الدولة العباسية، وجدة، بوابة مكة املكرمة.
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• بغداد، هذه املدينة املطلة عىل شاطئ نهر دجلة الذي يغذي شبكة استثنائية من واحات 	

شهدت الفنت والغزوات والحروب عىل نحو مطرد خالل أكرث من ألف سنة، حتى إن هذه 

 C. العاصمة أصبحت شبيهة بالطرس، أي باملدينة التي تبعث من جديد باستمرار. )بياري

Pieri: دراسة حالة بغداد(.

وهذا الطابع ملدينة من املايض ما فتئ يعود للظهور يف طرق البناء املتبعة: فاملساكن التي تحّف 

النهر، والتي تعاين من الفيضانات املتكررة، واملشيدة يف معظمها من اآلجر أو الطابوق، هي بطبيعتها 

للهدم وإعادة  تتعرض  املنتظمة، وبذلك فهي غالبا ما  الصيانة  هّشة وتتقادم وتتقوض بسبب غياب 

البناء. 

• جدة، املدينة الساحلية، ومفرتق طرق القوافل وباب مكة املكرمة، عرفت هي األخرى تغيريات 	

عميقة منذ عام 1950 نظرا لزيادة تدفق الحجيج. فمساكن جدة العالية املبنية باآلجر أو 

بالخشب مل تتحمل ضغط الطلب عىل السكن من قبل الحجيج وكذلك العامل املهاجرين 

)س. ريّكا S. RICCA: دراسة حالة مدينة جدة(.

وبشكل عام، يعود تاريخ نشأة معظم العامرة العامية يف البيئات الصحراوية، سواء يف العراق أو 

يف الكويت أو السعودية أو دول أخرى يف شبه الجزيرة العربية، إىل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش 

)دراسات ريّكا وبيني S. RICCA. وD. Pini(، ذلك أن املهارات التقليدية للبناء مل تتمكن من مواكبة 

التطورات االقتصادية واالجتامعية يف القرن العرشين.

إن اكتشاف حقول النفط يف عام 1938 يف اململكة العربية السعودية ثم يف دول الجوار قد فتح 

املجال البتكارات يف مجال التخطيط الحرضي واملعامري مل تكن معروفة قبل عام 1960، ليس يف اململكة 

فقط بل كذلك يف دول عربية أخرى.

وهكذا تم تصّور منظر حرضي جديد من قبل معامريني ومخططي مدن ومهندسني محرتفني 

عامليا، وإنجازه من طرف رشكات هندسة متعددة الجنسيات ذائعة الصيت. 

هذا التحديث الخارق وهذه العوملة غري العادية ملدن شبه الجزيرة العربية قد ولدا يف أقل من 

نصف قرن حالة حرضية استثنائية ال يوجد لها نظري يف املجموعات الجغرافية والتاريخية األخرى يف 

املنطقة العربية، كام يتضح من دراسات الحالة الخاصة بالكويت وجدة وديب والعني.
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املضاربات املعامرية والسياسية حول مصري املدن التاريخية. 3

أثارت دراسة الحالة التي أعدتها نعيمة لهبيل التجموعتي عن مدينة فاس جدال ساخنا بخصوص 

املتضاربة  الحجج  استعرضت  فقد  التاريخية،  املدن  مستقبل  حول  والسياسية  املعامرية  املضاربات 

 M. Gossé  واألستاذ قوّس  J. F. Tribillon ملؤلفنْي مختصنْي يف التخطيط الحرضي هام األستاذ تريبيون

 l’Institut supérieur d’architecture -La( من املعهد العايل للهندسة املعامرية-الكامربي ببلجيكا

.)Cambre

1.3. املدينة القدمية، "منط حرضي مجرّد من األهلية"

يرى تريبيون J.F. Tribillon، أن املدن القدمية تشكل أمناطا حرضية قد ُجرِّدت من أهليتها من 

قبل األمناط الحرضية املعارصة. وحيث إنها تعترب شكال من أشكال العامرة العامية، غري املتطورة، فإن 

املدن القدمية تصبح مجرد قطعة متحفية ينبغي الحفاظ عليها. ملاذا؟ "رمبا كانت املدن القدمية غري 

قابلة للنمو ألنها ال تضمن تدفق حركة املرور أو ربط كل مبانيها بشبكة الطرقات"10.

وتعترب نعيمة لهبيل أن أطروحة تريبيون J.F Tribillon  تذكرنا بالطرح الذي قدمه لوكوربوزييه 

Le Corbusier الذي استنكر بشدة، بل بازدراء، التنظيم الفضايئ للمدن القدمية: "تتطلب حركة املرور 

الخط املستقيم" كام قال يف عام 1925. فـ"الخط املستقيم صحي لروح املدن، يف حني أن الخط املنحني 

الدواب،  املنحني هو طريق  املسلك  )...( إن  للحركة  املسلك وخطري، وُمشّل  لها، ألنه صعب  مدمر 

واملسلك املستقيم هو طريق البرش"11.

عن  الصادرة  الكاريكاتورية  أو   J.F Tribillon لـرتيبيون  االستفزازية  باألطروحات  التذكري  إن 

فزع  "بإطالق صيحة  تعليمية وذلك  لغاية  يصلح  لهبيل،  لنعيمة  وفقا   ،Le Corbusier لوكوربوزييه 

محرمات". وبدون  ووضوح  بصدق  التفكري  إىل  والدعوة 

ويف ضوء املقاربة الفكرية التي بلورتها اليونسكو، علينا أن نتذكر أن مؤرخي التخطيط الحرضي 

يؤكدون أن االستفزاز واألسلوب الكاريكاتوري ينصهران يف صلب تيار فكري يقف وراءه مهندسون 

معامريون يؤمنون بأن الحداثة هي املرجعية الوحيدة لبناء املساكن وتخطيط املدن، وهي حداثة 

للعامرة  الدويل  املؤمتر  هامش  عىل   1933 عام  صدر  الذي  الشهري  أثينا  ميثاق  يف  عنها  التعبري  تم 

الحديثة )CIAM(. وقد بادر لو كوربوزييه Le Corbusier، يف هذه املناسبة، إىل اإلعالن عن نظرياته 

الجديدة الرامية إىل إدخال إصالحات جذرية عىل املدن القدمية وذلك بتطويعها ليك تواكب "حضارة 

املكننة".

J. F. Tribillon, «L’urbanisme». Ed La découverte, Coll. Repères 2009, p 60  10
Le Corbusier, Urbanisme, Crès, 1925  11
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الطائرة،  منت  عىل  وهو  شاهد،  حني   Le Corbusier كوربوزييه  لو  اندهش   ،1931 عام  يف 

منطقة وادي مزاب )الجزائر( وفيها مدن قدمية ذات تشكل عمراين مخصص كليا للامرّة. وعندما عاد 

لوكوربوزييه Le Corbusier إىل مدينة الجزائر، أعد تصميام أطلق عليه تسمية Plan Obus: حركة 

تحفة. املدينة مجرد  اليوم، تجعل من  يقال  معامرية ضخمة، كام 

إن هذا املخطط الطوباوي ملفت لالنتباه بالرضورة، كام ذكر املهندس واملؤرخ جان جاك ديلوز 

Deluz يف تعليقه عليه: "يضم مرشوع Obus جميع أحياء وسط املدينة يف مبنى واحد ميتد عىل عرشة 

كيلومرتات محاط باملناطق الخرضاء بينام يشّكل سقفه الطريق املوصلة إىل جميع أنحائه، وبإمكان كل 

فرد أن يجد داخل نسيجه الحرضي مساحة لبناء مسكنه الصغري كل حسب ذوقه. تبدو نقطة ضعف 

هذا املرشوع يف طرحه النهايئ ملصري القصبة التي يتم االحتفاظ بها ولكن يتم التحليق فوقها!". ومىض 

ديلوز J.J Deluz يقول: "كلام سافرُت إىل الجزائر العاصمة بالطائرة، تَخيَّلُْت بسخرية هذا الثعبان غري 

العادّي عىل طول الخليج. ورغم سخافة هذه الفكرة فإن هذا ال مينعني من أن أجد املبادرة رائعة. مل 

يجرؤ أي أحد قط عىل إدماج العامرة والتخطيط العمراين مبثل هذه الدرجة، وقد بقي هذا الدرس، 

بقطع النظر عن كونه مفيدا أم غري مفيد، عالقا يف ذاكرة بعض املهندسني املعامريني الربازيليني، وآخرين 

.12"Gregotti من إيطاليا، عىل غرار غريغويت

هذا الطرح الطريف لهذا املهندس املعامري العبقري يثري ضمنيا سؤاال محوريا يتعلق بالتنظيم 

الفضايئ والتخطيط الحرضي: ما عسانا نفعل باملدينة القدمية وهي تقع يف قلب املدينة- الحارضة 

التي ما فتئت تتسع؟ هل يجب تجاوزها، أو تجنبها، أو تجزئتها أو اخرتاقها بطريقة جذرية؟

لقد تم تقديم كل هذه الحلول خالل حقب زمنية مختلفة، سواء أثناء فرتات االستعامر أو خالل 

املرحلة الوطنية، يف البالد العربية الواقعة عىل ضفاف البحر األبيض املتوسط، ألن املدينة القدمية كثريا 

ما وصفت بأنها عائق فضايئ أو أنها ال تواكب التطورات االجتامعية، ومل تكد تسلم أي مدينة قدمية 

من التجديد الحرضي الذي يدعو إليه املهندس املعامري، ناقل الحداثة، والذي يتقبله بكل سهولة رجل 

السياسة املناوئ للتقاليد13.

يف حالة فاس عىل سبيل املثال، يصعب تربير اخرتاق الرصيف، الذي رشع فيه يف عام 1960،  ♦

وتغطية وادي بوخروب للسامح بدخول حركة مرور العربات إىل قلب املدينة القدمية، وذلك 

مّد  عملية  إن  املتجولني...  الباعة  قبل  من  املطاف  نهاية  يف  اقتُحمت  عرب طريق مسدودة، 

الطرق، التي اعتمدها املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لعام 1975، اخرتاق انتهك سالمة 

.Deluz Jean Jacques, Alger chronique urbaine,   Editions Bouchène, Paris 2001,  244p  12
 .Jellal Abdelkafi, « Medinas en devenir », In Marcello Balbo, Medinas 2030, scénarios et stratégies. L’Harmattan 2010  13
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نوعه، وصفته  التي توجد يف موقع تالل فريد من  الحدائق  التاريخية، مدينة  املدينة  هذه 

نعيمة لهبيل التجموعتي  بأنه "فضاء للرتاث األصيل نابع بالحياة، يجرك حتى اليوم إىل عامل 

الخيال". وهي ترى أن هذه العملية مل تأت نتيجة تخطيط متأنٍّ وجامعي، بل انبثقت من 

إميان ساذج بحداثة تقدمية مناوئة لتقليد رجعي، وهو إميان يجتمع فيه املهندس املعامري 

ورجل السياسة بغاية إنجاز "مشاريع كربى" وصفها تيريي Paquot Thierry، املفكر املعني 

لويس  قاله  ما  السياق  هذا  وينقل يف  التسمم".  يف  "لإلفراط  رمز  بأنها  الحرضية،  باملسائل 

لخدمة  ومكوناتها،  شكلها  بحسب  تُصّمم،  املدينة  إن  "هل   :Lewis Mumford مومفورد 

تكنولوجيتها ودعم منوها االقتصادي؟ هذا يف الواقع عكس ما ينبغي أن تكون عليه األشياء. 
فللمدينة هدف واحد، وهو وضع تقنيتها يف خدمة غاية برشية )1970(".14

النطاق.  واسع  اخرتاق  إنها نجت من مرشوع  الوضعية حيث  نفس  تونس  مدينة  وقد واجهت 

فقد قام املهندس املعامري كاكوب O.C.C acoub، الحاصل عىل جائزة روما الكربى للعامرة، بتصميم 

شارع، يف عام 1958، كان سيعرب املدينة القدمية من طرف إىل آخر من خالل ربط باب البحر بالقصبة. 

ولتحقيق هذا املرشوع، تم يف عام 1961 تنظيم "مسابقة دولية الخرتاق القصبة" وذلك تحت رعاية 

االتحاد الدويل للمهندسني املعامريني.

إىل  العودة  وقعت  أنه  املرشوع، عىل  إبطال  تم  فقد  مرضية  تكن  مل  املسابقة  نتائج  ألن  ونظرا 

موضوع االخرتاق من قبل املخططنْي اإليطاليني كاروين Quaroni ودي كارلو De Carlo، فقد تضمن 

املخطط املديري لتونس الكربى الذي تم تصميمه يف 1964 ربط مسالك املدينة القدمية بشبكة طرقات 

العاصمة وذلك ببناء طرق واسعة تشق النسيج الحرضي التقليدي. ولكن مل يتم استغالل ما أنجز من 

ذلك املخطط املديري بسبب اقتحام الطريق املسدودة من قبل الباعة املتجولني.

املهندس  ♦ قبل  من   1964 عام  يف  إعداده  تم  الذي  دمشق،  ملدينة  املديري  املخطط  اقرتح 

الجاميل،  للطابع  تعترب رضورية  "مساحات هامة  تهيئة   ،M.  Ecochard إيكوشار املعامري 

إىل   Ecochard إيكوشار وأشار  املدينة".  أقاليم  باقي  وللربط مع  املرور، وللسالمة  ولحركة 

أنه كان يتعني إعادة تهيئة حي الجامع األموي عىل نحو „ميّكن من تيسري الوصول إىل املعامل 

التاريخية بواسطة العربات لتمكني الناس من زيارتها"، وأن "تحيط باملدينة، داخل األسوار 

أيضا، طرق رئيسية، ويتم إعادة تأهيل أماكن محددة لتهيئة مساحات صغرية ومناطق لوقوف 

السيارات". وهي طريقة أخرى ملسخ الرتاث العمراين...

وقد كان لـ "نظرية إيكوشار Ecochard" وقع عىل املدى الطويل، حيث إن مرشوع اخرتاق  ♦

.Thierry Paquot, Désastres urbains, Les villes meurent aussi,  La Découverte 2015  14
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الضاحية الشاملية لدمشق قد دفع باليونسكو يف سنة 2006 إىل إجراء تقييم للمخاطر عىل 

هذه املدينة التاريخية املسجلة عىل قامئة الرتاث العاملي.

وقد بذل الخرباء الذين عينتهم اليونسكو قصارى جهدهم لإلقناع بأن ضاحية دمشق ومدينتها 

القدمية يشكالن كُالّ ال يتجزأ، وأن النسيج التاريخي سواء داخل األسوار أو خارجها، هو شهادة فريدة 

 D. Pini, F Miglioli ،حول التنظيم الفضايئ واألنشطة االقتصادية والديناميكية االجتامعية )اليونسكو

.)2007

كام تخضع القاهرة القدمية لضغوط متزايدة ناتجة عن حركة املرور إذ يشري كريم إبراهيم  ♦

وزمالؤه إىل أن الطريق الرسيعة التي بنيت فوق شارع األزهر يف أوائل الثامنينيات لتسهيل 

حركة املرور من الغرب إىل الرشق، عرب املدينة القدمية، مل تحّل املشاكل الخاصة بالوصول إىل 

سوق خان الخلييل واملستودعات والورش والصناعات الصغرية التي تضمها املدينة التاريخية. 

ويف عام 2000، تم بناء نفق عىل نفس املحور، وذلك بغية إعادة ربط مناطق النسيج التاريخي 
املقسمة، إال أنه تم اإلبقاء عىل الطريق الرسيعة املرتفعة".15

2.3. املدينة القدمية "شكل حرضي مستقبيل"

 Le كوربوزييه  لو  يريده  كان  ما  عىل  املكننة،  لحضارة  العمراين  الرتاث  تطويع  أن  تبني  لقد 

 J. J. هو مجرد طوباوية مربكة ذات مردود عكيس، كام يقول املهندس املعامري ديلوز ،Corbusier

Deluz. ففي ثنايا ميثاق أثينا، مل يتمكن املهندسون املعامريون املنظّرون من تحسني التنظيم الفضايئ 

من  املرور  حركة  متكني  إىل  يطمح  كان  الذي   Ecochard إيكوشار  غرار  عىل  الحرضية،  الوظيفة  أو 

الوصول إىل قلب املدن القدمية واملدن الجديدة التي كانت قد أنشئت جنبها خالل القرنني التاسع عرش 

والعرشين. وكلام جرت محاولة يف هذا الشأن، كان مردود التجديدات الحرضية سلبيا ألن كل ما حققته 

يف النهاية هو تجزئة مواقع تراثية ذات وظائف اجتامعية وثقافية متكاملة.

ويؤكد الربنامج الجديد للتحرض ملا بعد 2015 الذي وضعته اليونسكو عىل رضورة "تكييف مناذج 

التخطيط من أجل حامية الرتاث العمراين والحفاظ عليه".

 Stephano Bianca, Seif Al-Rashidi, Kareem Ibrahim, Transformation de la ville historique du Caire.In Marcello Balbo, Médina 2030 scénarios et stratégies.   15
L’Harmattan 2010
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وهذا ما الحظته نعيمة لهبيل نقال عن غويّس M. Gossé أستاذ الهندسة املعامرية يف الكامربي 

الذي يرى أن "املدينة القدمية، مثلام شكلتها التقاليد العربية واإلسالمية، قادرة فعال عىل أن 

تصبح منوذجا لتخطيط عمراين معارص، رشيطة إعادة تأهيلها وتحديثها مبا يتالءم مع الظروف 

االجتامعية والثقافية السائدة يف عرصنا"

للثقافة  التاريخية ملؤسسة آغا خان  لقد تناول املهندس املعامري واملدير السابق لربنامج املدن 

)AKTC( ستيفانو بيانكا Stefano Bianca مسألة "إعادة اإلدماج والتحديث" هذه، وطرح إشكالية 

تطور التيارات الفكرية الخاصة بالتخطيط الحرضي وأساليب التخطيط. ويالحظ بيانكا S. Bianca أن 

"األمناط املعامرية واملخططات الحرضية املستخدمة حاليا ليست تقليدية بالكامل أو حديثة بالكامل. 

الجنوبية( هي تعبري عن هذا  الناشئة" )الهند، مرص، شامل أفريقيا، أمريكا  الحداثات األصلية  "هذه 

التأويل من قبل "سكان العامل الثالث الذين مييلون إىل استيعاب عنارص الثقافة الغربية الحديثة )ويتم 

ذلك يف بعض األحيان بصورة سطحية أو مشوهة(. وبالرغم من ذلك، فإن هذا التثاقف يظل متجذرا يف 

التعبري العامي والشعبي، والذي ال ميكن أن يُدرَك باالستناد إىل املعايري الرسمية لحداثة غربية مطلقة".

التي  املعضلة،  الوظيفي". هذه  و"التخطيط  األصيل"  "الصون  بيانكا S. Bianca معضلة  يثري 

تطوير  لضامن  والبحث  بالدرس  جديرة  املدن،  ومخططو  املعامريون  املهندسون  جيدا  يعيها 

اإلجراءات  اقترص عىل  قد  أنه  يبدو  الذي  العريب  العامل  والحرضي يف  الفضايئ  التخطيط  مناذج 

التي كانت متاحة يف  التنمية املستدامة  التنظيمية وحدها، دون األخذ بعني االعتبار "مبادئ 

القدمية قبل اعتامد هذا املفهوم يف ريو دي جانريو عام 1992". املدن 

يذكِّر غوّس M Gossé، كام أوردت نعية لهبيل، بأن املدينة القدمية لديها سمة أساسية يصعب 

عىل املدن الحديثة توفريها لسكانها، وهي التامزج. إن طبيعة املورفولوجيا العمرانية وأمناط السكن 

يف املدينة القدمية تجعل التامزج االجتامعي، والجييل، والوظيفي ممكنا. ذلك أن املدينة القدمية تتميز 

بالكثافة واالندماج، فضال عن كونها تشكل منطقة خاصة باملارّة بعيدة عن التلوث الناجم عن استخدام 

السيارات.

لو نظرنا من زاوية التنمية املستدامة، فإنه بإمكان املدينة القدمية، بوصفها نظاما بيئيا حرضيا، 

أن تكون، حسب روبار M. Robert، منوذجا للعمران يف املستقبل16. ... طوباوية أم واقع؟

M. Robert « La médina ville du futur » http://carfree.fr/index.php  2011 /04/  09 /  la-medina-ville-du-futur  16
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تحديد املدينة العربية ومامرسات التخطيط والتنمية. 4

إن املضاربات، التي تم الحديث عنها سابقا، وذُكر أنها تفرتض تواطؤا ضمنيا بني املهندس املعامري 

مامرسات  وتربك  العربية  املدينة  تحديد  عملية  أحيانا(  تعيق  زالت  )وما  أعاقت  طاملا  والسياسيني، 

التخطيط الفضايئ والتنمية الحرضية.

إن املسار الفكري الرامي إىل تصحيح املفاهيم يساعد األوساط الجامعية عىل فهم أدق للظاهرة 

الحرضية التي متثلها املدينة القدمية وإعادة اعتبارها "وثيقة تاريخية".

1.4. املدينة القدمية، منوذج أصيل للمدينة العربية والتخطيط التقليدي

التي  الجديدة  باملدينة  مقارنة  العربية  املدينة  عىل  القدمية  املدينة  تسمية  الجغرافيون  أطلق 

ُشيدت إىل جانبها منذ منتصف القرن التاسع عرش، وهي متثل، من وجهة نظر تاريخية، ظاهرة حرضية 

فريدة وأصيلة منبثقة من الثقافة العربية والحضارة اإلسالمية.

إن املدينة القدمية فريدة من نوعها بالنظر إىل أن شكل املدينة وتنظيمها الداخيل ليس لهام  ♦

إنجاز مساحات  السابق. وحسب فرانسواز شواي Choay Françoise، "ال يخضع  نظري يف 

املدينة ألي نص توجيهي"17 وسوى الحرتام الجامعة املؤمنة ملفهوم "الحرم"، مام يجعل املدينة 

سات واملحظورات، فتولّد، دون الرجوع إىل أية قواعد مدونة أو أي رسم  القدمية تحدد املقدَّ

محدد سلفا، مساحات مغلقة، منكفئة عىل ذاتها ومحجوبة عن األنظار. وهذا ينطبق عىل 

"حرم الدار" أي جزء البيت الذي ال تنتهك حرمته، وهو املكان الذي يُسترََت فيه عن األنظار 

حياًء. فإذا تم االعرتاف بهذا املبدأ للخصوصية كمؤسس للفضاء األرسي، ندرك أبعاد األصالة 

التي تتميز بها املدينة القدمية. ونظرا إىل أن البيت ال يفتح نوافذه عىل الشارع، وأن الفضاء 

املنزيل الداخيل يحظى بحامية فائقة، فإن األزقة والطرق املسدودة تظل مجرد فضاء إضايف 

يستخدم وفقا ملا يراه السكان بالتوافق بينهم. فهو ال يعترب فضاء عاما18 تسيطر عليه مؤسسة 

عمومية، بل هو، عىل العكس من ذلك، يقع تحت سلطة الحاكم الذي يتكفل مبهام التحكم 

فيه من خالل تفويض للسلطة وصالحيات فرضها. ويف حالة قيام نزاع بني الجريان )فتح نافذة 

يف مكان غري الئق أو الزيادة يف ارتفاع مبنى مبا ينتهك مبدأ الخصوصية(، تحال الخالفات عىل 

القايض الذي يحكم وفقا لنظام الِحْسبة يف اإلسالم. 

F. Choay, La règle et le modèle sur la théorie de l’architecture et de l’urbanisme, Seuil 1980. p. 30 - 31  17

18  استخدم مفهوم الفضاء العام يف التخطيط الحرضي منذ عهد قريب نسبيا، ومع ذلك فإننا ال نجد تعريفا دقيقا له. وميكن اعتبار الفضاء العام جزءا من املمتلكات 

العام. لالستخدام  املخصصة  املبنية  غري  العامة 
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لقد َدَراَس Robert Brunschvig النظاَم القانوين لإلدارة الحرضية يف املدن العربية روبار برنشفيك  

الذي بنّي أن التنمية الحرضية ال تحدث بالصدفة بل تخضع لِقواعد الترشيع اإلسالمي19.

أما فيام يتعلق بطرق تطبيق التوصية الخاصة باملناظر الحرضية التاريخية )اليونسكو 2011(، فإن 

األلكسو مدعوة إىل أن تأخذ يف االعتبار أنه ال يحق ألّي قوانني يف مجال التخطيط الحرضي التغايض 

عن أسس الترشيع اإلسالمي التي تحدد رشوط الجوار.

وعليه، فإن املورفولوجيا الحرضية وأصناف السكن تخضع لقواعد مستوحاة من عمران تقليدي 

ال يستمد مبادئه من إمالءات املثال أو عفوية التطور ولكن من مبدأ احرتام الخصوصية الذي يسمح 

بتصميم الفضاء وفق األحكام الرشعية والتقاليد السائدة. 

املتداول  والقانوين  السياس  باملعنى  عاما،  فضاء  تتضمن  ال  القدمية  املدينة  أن  من  الرغم  وعىل 

يف الغرب الحديث، فإن هيكلة نسيجها الحرضي تتشكل من األسواق والجامع الكبري، الذي يوجد يف 

قلب مجّمع األنشطة الحرفية والتجارية التي كانت تنصهر ضمن تعاونيات مهنية تدار من قبل أرباب 

تجمعات  األحيان  من  كثري  يف  تكّون  محروسة،  مداخل  لها  التي  األسواق،  وكانت  والصنائع.  الحرف 

املدينة إىل أحياء سكنية متجانسة اجتامعيا. تتوزع بوجودها  معامرية ضخمة، 

2.4. املدينة القدمية، تراث حرضي يف تطور و/أو يف تحول

إىل  أساسا  يهدف  التحليل،  تم ألغراض  ما  إذا  فريد وأصيل،  كنموذج  القدمية  املدينة  تقديم  إن 

تحديد سامت النموذج الحرضي وتسهيل إدراك فهمه، وتجنب املضاربات التي تزيد قيمة املدينة أو 

تقلل منها. وباختصار، فإن املقاربة النمطية تدرك حدودها أمام تنوع الحاالت، وال ميكن لها أن تحل 

محل التاريخ الفريد الذي واكب تأسيس كل مدينة من املدن التاريخية أو أمناط تطورها، وهي أخريا 

ال تحل محل عوامل التنمية االقتصادية واالجتامعية يف السياق السياس الخاص بكل بلد من البلدان 

العربية. وترمز املدن القدمية، التي يستهدفها مرشوع الصون املعامري املعارص، إىل نهاية تطور تاريخي 

حّدد معاملَه دخوُل العثامنيني إىل األرايض العربية.

1.2.4. آثار التغريات والتحوالت االجتامعية واالقتصادية

سواء يف فاس أو الجزائر أو تونس بالنسبة إىل شامل أفريقيا، أو طرابلس لبنان بالنسبة إىل منطقة 

الهالل الخصيب، أو القاهرة بالنسبة إىل وادي النيل، أفرزت الحركات السكانية يف كل هذه العواصم، 

ويف معظم الحاالت، كل وفقا ملنطقها التاريخي، حركات اجتامعية واسعة وإعادة تركيب أنرثوبولوجي.

 .Robert Brunschvig, « Urbanisme médiéval et droit musulman », in Revue des Etudes Islamiques, 1947  19
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الجيش  ♦ لدخول  كان  فايدي،  األستاذ حليم  قبل  كدراسة حالة من  التي عرضت  الجزائر،  يف 

الفرنيس إىل القصبة، يف عام 1830، أثر فوري حيث تسبب يف هجرة أكرث من نصف سكان 

املناطق الحرضية نحو القرى الداخلية )قدر أندري راميون A. Raymond  عددهم بحوايل 

30000 نسمة ملدينة تبلغ مساحتها 47 هكتارا(. لقد "تم استبدال سكان القصبة الذين كانوا 

موالني للسلطة العثامنية مبجموعات من القبائل، ومل تسرتجع مدينة الجزائر الحجم الذي كان 

عليه سكانها قبل االستعامر إال يف عام 1900". ويف عام 1962، عند االستقالل، انتقلت األرس 

الحرضية إىل األحياء األوروبية. وتّم استبدالها بدورها مبهاجرين قادمني من الريف.

يف عام 1912 تم التخيل عن مدينة فاس كعاصمة للمغرب لفائدة الرباط عاصمة الحامية  ♦

الفرنسية. وقد شهدت فاس تحركات سكانية مكثفة، وذلك تحت وطأة التاريخ االستعامري 

مدينة  البيضاء،  الدار  عرفتها  التي  الضخمة  االقتصادية  التنمية  وبفعل  الرأساملية  وتطور 

 Jean املستقبل، أو "املدينة العامل"كام وصفها مؤرخ الهندسة املعامرية جون لويس كوهن

.Louis Cohen

يف طرابلس لبنان، حاول األستاذ مصباح رجب الوقوف عىل الرتكيبة السكانية املتغرية لهذه  ♦

العاصمة اإلقليمية اللبنانية، مع األخذ بعني االعتبار التقسيامت اإلدارية املتقلّبة. وتظهر نتائج 

التقييم األول )غوليك Gulick 1967( أن عدد السكان تضاعف ثالث مرات بني 1850 و1900، 

وذلك من 5000 إىل 15000 نسمة. وبداية من عام 1900، أخذ النمو السكاين يف التسارع مع 

اتساع مجال هذه البلدة الصغرية ليبلغ عدد سكانها يف عام 1952 أكرث من 100000 نسمة. 

القدمية يف حدودها  املدينة  التنمية اإلقليمية تعدادا لسكان  ويف عام 2000، أجرى مجلس 

التاريخية، وقد بلغ عدد السكان 16528 نسمة موزعني عىل 3053 وحدة سكنية، أي مبعدل 

5.4 أفراد يف كل أرسة. وباختصار، فإن عدد سكان مدينة طرابلس التاريخية يف عام 2000 ظل 

كام كان سنة 1900، أي حوايل 15000 نسمة. ويُستنتج من ذلك أن النمو السكاين كان قد 

وقع خارج أسوار املدينة التاريخية. وعليه، يجب أن تأخذ عملية الصون والتجديد الحرضي 

يف االعتبار كامل هذا املجال، أي املناظر الحرضية التاريخية مبجملها.

ووترية  االجتامعية  والحركات  الدميوغرايف  النمو  األلكسو  أعدتها  التي  الحالة  دراسات  وتعرض 

التالية: املراحل  حسب  التمّدن 
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1830 – 1930: فرتة منو سكاين بطيء وتحرض تدريجي يف عهد االستعامر

نهاية تطور املدن القدمية كواقع حرضي يف فرتة ما قبل الثورة الصناعية، وما قبل الرأساملية،  ¯

وما قبل االستعامر،

املدينة  ¯ منوذج  القدمية  املدينة  عىل  تضفي  كانت  التي  والرموز  والصفات  الوظائف  فقدان 

املنظمة، العربية 

نشأة املدن االستعامرية الجديدة إىل جانب املدن القدمية، ¯

السلطة االستعامرية )كالرو Claro، مهندس  ¯ الشؤون األهلية من قبل  بناء دار  الجزائر:  يف 

 Jordi et معامري( "إلظهار القوة، والسيطرة عىل الذاكرة عىل نحو أفضل" )جوردي وبالنش

،)Planche 1999

املعرض الدويل الكولونيايل يف باريس، واملؤمتر الدويل حول التخطيط العمراين يف املستعمرات، ¯

لدى  ¯ املعامريني  املهندسني  كبري   ،Henri Prost بروست  هرني  املعامري  املهندس  أعرب 

الحكومة، عن قلق املهنيني قائال: "يف الجزائر: القصبة مكتظة، كل مناطق السكان األصليني 

مكتظة بكثافة ال تحتمل، ويف الضواحي البعيدة، تتشكل تجمعات سكنية عشوائية تتألف من 

مالجئ غري مستقرة، خارجة عن رقابة البلديات. هؤالء الناس شجعان ولكنهم فقراء. فام هي 

السبل الكفيلة بإنشاء أحياء جديدة لهؤالء الناس دون الزيادة يف تكاليف معيشتهم" )1931(.

1930 - 1980: تسارع وترية النمو السكاين والهجرة من الريف إىل املدن

هجرة أرس الطبقة الربجوازية التقليدية من املدينة القدمية إىل ضواحي املدينة الجديدة، ¯

مغادرة البيوت ذوات الفناء التي أصبحت تؤجر غرفة غرفة من قبل أصحابها، ¯

انتشاراألكواخ باملدينة القدمية عىل يد أرس الفالحني العاطلني عن العمل، ¯

الفناء مع سوء  ¯ البيوت ذوات  السقف يف  نفس  الفقرية تحت  العائالت  العديد من  تعايش 

النظافة. وعدم  واألمية،  التغذية 

"مل تعد املدينة املُفّقرة و"املكّوخة" سوى "مدينة خارج املدينة" وأصبحت مهمشة حرضيا"  ¯

.)Pierre George( 1952  عىل حد تعبري الجغرايف بيري جورج

واملناطق  الحرضية  املناطق  داخل  االجتامعية  والحركة  الدميغرايف  التحول  فرتة   :2010  -  1980

بها: املحيطة 
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مغادرة مهاجري الجيل األول، الذين كانوا قد ربضوا يف املدينة القدمية، باتجاه األحياء السكنية  ¯

العشوائية أو التجمعات غري املنتظمة،

إحراز هؤالء عىل ملكية مساكنهم والتي كانت يف حاالت عديدة من تشييدهم املبارش، ¯

النهايئ  ¯ انتقايل من طرف األولياء قبل االندماج  القدمية املهجورة كفضاء  املدينة  استُْخدمت 

الحرضي. النسيج  ألطفالهم يف 

2010 - 2030: احتامل انخفاض النمو الدميوغرايف واستدامة حالة التكويخ

تركّز البؤس االجتامعي يف املدينة القدمية بانتشار األكواخ التي تأوي سكانا يقل دخلهم عن  ¯

خط الفقر ومستقبلهم مجهول،

تضاعف عدد املباين املتداعية إىل السقوط والتي ينتظر أصحابها هدمها لالستفادة من قيمة  ¯

األرايض التي تقع عليها.

2.2.4. تقادم العامرة املحلية التقليدية

تعبريا  املرشق،  يف  أو  املغرب  يف  سواء  الحرض،  لسكان  الجاملية  والتطلعات  العيش  فنون  تجد 

ملموسا عنها يف منط البيت التقليدي ذي الفناء، وهو ميثل بامتياز منوذج العامرة املحلية التقليدية. فإىل 

حدود منتصف الخمسينيات من القرن املايض، كان البيت ذو الفناء يشكل منط السكن املرجعي، مبا 

أنه يتالءم مع متطلبات األرسة املمتدة وإيقاعات الحياة يف املدن. وهكذا كانت املدينة العتيقة تشكل 

تراثا عمرانيا حيا لألرس املمتدة التي كانت تنسج روابط اجتامعية يف املناطق املجاورة لها )الحومة(.

لقد تناول نجيب محفوظ، بإبداع، وصف الحياة اليومية يف أحياء القاهرة يف روايته بني القرصين 

التي صدرت باللغة العربية يف عام 1957 )وتُرجمت إىل الفرنسية سنة 1987(. إن قراءة متأنية لهذه 

الرواية ترُبز التقلبات االجتامعية التي حدثت عىل مدى حوايل ثالثني عاما والتي تتلخص سامتها البارزة 

فيام ييل:

 نشأة وتطور الطبقات الوسطى التي تتمحور حول الزوجني واألطفال، مقابل تراجع يف عدد  ¯

األرس املمتدة من وجهة نظر دميوغرافية، 

 تغري يف األمناط العالئقية بني الزوجني، فالزوجة أصبحت تعمل، واألطفال يذهبون إىل املدرسة. ¯

للمسكن  تكون  أن  أي  املحلية،  املعامرية  الهندسة  من  التطور شكال جديدا  استدعى هذا  وقد 

مواصفات وظيفية تالئم الوضع الجديد. ذلك أن املسكن ذا الفناء يطرح بعض املشاكل املناخية الكبرية 

إذ يصعب العيش فيه بسبب الربد واملطر. فالفناء املفتوح عىل السامء يكون لطيفا يف الصيف دون شك، 

بينام يصبح األمر مختلفا متاما يف فصل الشتاء.
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إن العيش يف منزل داخل حي سكني ال تتوفر فيه وسائل النقل العام من شأنه أن يسبب صعوبات 

فيام يتعلق بتنقل الزوجني للذهاب إىل العمل والتحاق األطفال باملدرسة.

دفع  عىل  قدرة  لديها  التي  تلك  املتوسط،  الدخل  ذات  العادية  األرس  فإن  لذلك،  ونتيجة 

اإليجار، مل تعد تفضل العيش يف املدينة القدمية، ألنها ال تجد مبتغاها يف البيت ذي الفناء 

التقليدي الذي مل يعد يفي مبعايري األداء الوظيفي وال يوفر أسباب الراحة. وعىل الرغم من 

كون املدينة القدمية تشكل مجّمعا تاريخيا، فإنها ظلت مهمشة يف محيطها الحرضي حيث إن 

أنظمة النقل العام ال تضمن للسكان فيها وسائل النقل من بيوتهم إىل مقر عملهم.

وهكذا فإن األرس التي تقطن املدينة القدمية ال تنتمي إىل الطبقة املتوسطة، وإمنا هي أرس فقرية 

ومحرومة نوعا ما، وترىض بالعيش املشرتك يف مسكن وضعه متدهور مل يعد املالك يأبه بصيانته نظرا 

إىل أن مستوى اإليجار مل يعد يغطي تكاليف الصيانة.

3.2.4. الوضع العقاري

من املؤكد أن املسائل املتعلقة باألوضاع العقارية تجعلنا نشعر مبدى تأثري القوانني املستمدة من 

الرشيعة اإلسالمية وثقل التقاليد التي تؤدي آثارها املجتمعية إىل تجميد أوضاع امللكية. وقد أصبح هذا 

الوضع الذي كان مصلحو القرن التاسع عرش يدركونه جيدا "هاجسا استحواذيا" كام يتضح ذلك من 

خالل الدراسة التحليلية ملدينة فاس التي قام بها األستاذ محمد عامر20. وتنطبق األوضاع املوصوفة يف 

فاس عىل جميع البالد العربية تقريبا.

وبإيجاز، فإن الوضع القانوين للممتلكات األرسية يف املدينة القدمية غالبا ما يكون خاضعا لنظام 

الرغم  أنه، وعىل  الورثة. ويعني هذا  تكاثر  بالنظر إىل  االزدياد  املستحقني يف  الشائعة، وعدد  امللكية 

من أن قيمة العقار تتآكل يف السوق بسبب خضوعه لنظام امللكية الشائعة، قد تبقى هذه الوضعية 

القانونية عىل حالها ما دام الخالف قامئا بني الورثة. ولذلك يُشرتط الخروج من نظام امللكية املشرتكة 

الستعادة جزء من الخسارة املسجلة يف قيمة العقار. لكّن ذلك ليس باألمر الهنّي: فمن بني املستحقني 

من يحبذ اللجوء إىل القسمة الفعلية، مام قد يتسبب يف نزاع دائم مع األطراف التي مل تثبت ملكيتها 

أو تلك التي ال يُقرأ لها حساب يف القسمة. وهنالك من يرفع دعوى قانونية، يطول أمدها وتتطلب بذل 

جهود ُمضنية، مام يستدعي موارد مالية لتغطية أتعاب املحاماة.

.Mohamed Ameur, Fès ou l’obsession du foncier, Urbama Tours, 1993 , 428p  20
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ومهام كان األمر، فإن تحرير السوق العقارية وإزاحة القيود عن املعامالت الخاصة بها سيحدد 

مصري املدن القدمية، ذلك أن امللك العقاري، يف غياب الحلول القانونية، سيتدهور تدريجيا ورمبا يؤول 

إىل الخراب، وهو ما يعود باملرضة عىل األفراد املتشاركني يف امللكية، واملستأجرين، واملجتمع العام الذي 

يواجه التحديات الناجمة عن "تكويخ" السكن.

ويف ظل هذه الظروف الخاصة باملدينة، فإن اتخاذ التدابري القانونية واملالية التي تسمح بالنهوض 

العقاري لفائدة اإلسكان، سواء كان اجتامعيا أم ال، يبدو صعبا للغاية. وكام أشار األستاذ قاسو بخصوص 

املغرب واألستاذ إبراهيم بخصوص القاهرة، فإن املؤسسات املسؤولة عن األوقاف تلعب دورا مهام يف 

صون الرتاث وإدارته، ولكنه من الصعب إرشاكها يف عملية التخطيط اإلداري والقانوين. فضال عن ذلك، 

فإن الدوائر الحكومية تتجنب اللجوء إىل إجراءات نزع امللكية لتسوية األوضاع العقارية.

يقول جونيشريو تانيزايك Junichiro Tanizaki يف "الثناء عىل الظل"21: "ال بد ملن يروم يف يومنا 

هذا بناء بيت عىل الطراز الياباين األصيل، وهي عامرة من أروع ما تكون العامرة، أن يتوقع حصول 

العديد من النكسات من جراء إيصال التيار الكهربايئ والغاز واملاء إىل هذا البيت. ومهام كانت خربة 

املرء متواضعة يف مجال البناء، فإنه يكفيه أن يدخل قاعة استقبال يف مسكن أو يف مطعم أو يف نزل 

تقليدي ليك يدرك مدى الجهد الذي من الرضوري بذله إلدماج هذه التجهيزات عىل نحو متناسق يف 

غرفة ذات طراز ياباين". )ص 15( ويضيف "كلام زرت معبدا ما يف كيوتو أو نارا وأُرِشدت إىل املسلك 

املؤدي إىل بيت الراحة التي بنيت بالطريقة القدمية، وهي شبه مظلمة لكنها يف غاية النظافة، غمرين 

شعور قوي بالجودة العالية النادرة التي تتميز بها العامرة اليابانية". )ص19( 

ويقول املؤلف نفسه )جونيشريو تانيزايك( يف روايته "حب أحمق" التي ترجمها من اليابانية إىل 

 :Gallimard 1991 مع مقدمة أللبارتو مورافيا ونرشتها Marc Mécréant الفرنسية مارك ميكريان

"الكل يعلم أن املأساة التي عاشتها اليابان، وال تزال تعيشها اليوم، هي محاولة تغريبها بنسق متسارع 

منذ منتصف القرن التاسع عرش. وقد كان املآل الذي صار إليه هذا التغريب، عىل عكس ما جرى يف 

بلدان العامل الثالث، إيجابيا يف النهاية، فقد أصبحت اليابان، هذا البلد اإلقطاعي الصغري، خالل فرتة ال 

تتجاوز القرن، قوة عاملية. وال يخفى عىل من له دراية باليابان أن الحضارة اليابانية مل تتمكن من تحمل 

صدمة "بربرية" الحضارة الغربية.)...( ويف حني تحرز األمة اليابانية النجاحات تلو األخرى، فإن الفرد 

الياباين يعاين اليوم من تفكك انفصامي غري متوازن بني موروث تقليدي أصبح شكليا ومفرغا من محتواه 

وحداثة مبتذلة ومستعارة. فتعامل اليابان يف واقع األمر مل يكن مع الغرب، بل مع التغريب، ومل يجن 

Junichirô Tanizaki, Éloge de l’ombre, préface et traduction par René Sieffert, Verdier, impr. 2011  21
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من ذلك سوى آثار فورية مدمرة. ومن بني تلك اآلثار نشاهد والدة ميل لجهوية أنانية وبغيضة، تتضمن 

شعورا بالنقص ومتثيلية إميائية سطحية وتقاليد ذات طابع خاص يف طور التاليش".

الرشق إزاء الغرب، املرآة املزدوجة للثقافة العربية املعارصة. 5

تساءل مثقفو العامل الثالث خالل الخمسينيات والستينيات من القرن املايض عن دور الثقافة يف 

عملية إنهاء االستعامر. ففي عام 1951، ألقى األنرثوبولوجي ميشال لرييس Michel Leiris كلمة أمام 

اليونسكو حول موضوع العرق والحضارة. ويف عام 1964 علق جاك بريك Jacques Berque  يف بريوت 

عىل تصفية االستعامر يف املغرب واملرشق بقوله: "لقد التحق العرب مبوكب اإلنسانية جمعاء نتيجة 

العنف الذي عانوه أو مارسوه. وهذا هو مدلول تحررهم السياس، أو باألحرى املقصود من تطورهم 

الفكري واالجتامعي. كل أمة، أو بتعبري أدق، كل ثقافة، تقف اليوم أمام خطاب مزدوج يتمحور حول 

خصوصيتها وكونيتها من جهة، وأصالتها وصريورتها من جهة أخرى".

لرييس  ميشال  يناير 1968، وعرض   11 إىل   4 من  الفرتة  الثقافة" يف  هافانا حول  "مؤمتر  انعقد 

الفني  العلمي والدراسات السوسيولوجية واإلبداع  البحث  "دور  Michel Leiris خالله أفكاره حول 

يف تشكيل ثقافة البالد الخارجة من التخلف"، مشددا عىل مفارقة البلدان التي "ال تزال متخلفة" عىل 

الرغم من كونها أحرزت استقاللها، داعيا إىل العمل من أجل التحرر وإنشاء "ثقافة إلنسان غري مستلب 

الهوية"22.

يف خضّم هذه املساعي الهادفة إىل إنهاء االستعامر يف املغرب واملرشق العربيني، وتحرر العرب 

وانعتاقهم من االستالب، كيف أمكن تناول مسألة الثقافة الحرضية و“السكن القديم واملدن الجديدة 
وأحياء الصفيح“ كام جاء يف الصيغة املعربة التي أوردها جاك بريك؟23

وردت اإلجابة عن هذا السؤال من قبل مجموعة من األكادمييني من ضفتي البحر األبيض املتوسط 

التقوا يف املدرسة التطبيقية للدراسات العليا بباريس، وذلك للمشاركة يف مناقشات متعددة التخصصات 

.24Fernand Braudel حول املجتمعات العربية، بعنوان "املدن"، بقيادة فرناند بروديل

كان لهذا الحدث الفكري املتميز حول تشّكل الثقافة العربية املعارصة، كام يراها مثقفون غالبا ما 

شاركوا يف املساعي الرامية إىل تصفية االستعامر- والذين شهدت مواقفهم، وال تزال، انتشارا يف جميع 

أرجاء العامل العريب- أصداء يف املجاالت السياسة واإليديولوجية وخاصة حينام طُرِحت مسألة االسترشاق 

النقد اإلنساين لفتح مجاالت الرصاع  من قبل إدوارد سعيد: "أردت من خالل االسترشاق االستناد إىل 

Michel Leiris, Cinq études d’ethnologie, le racisme et le Tiers Monde. Unesco 1951, Editions Gauthier – méditations 1969  22
.Jacques Berque, « Médinas, villes anciennes et villes nouvelles », Cahiers de Tunisie – IHE Tunis N°21 -22, 1958, pages 7 à 42  23

 EPHE, 6ème section « Les villes » entretiens interdisciplinaires sur les sociétés arabes 18 -20 février 1958 Cahiers à tirage limité ronéoté. 197 pages  24
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املحتملة، )...(. فمن خالل هذه النزعة اإلنسانية كان مقصدي األول تحرير العقل من قيوده لتوجيهه 

نحو تفكري تاريخي وعقالين. إن ضامن استدامة اإلنسانية يتم عن طريق اإلحساس بانتامء جامعي إىل 

باحثني آخرين ومجتمعات أخرى وفرتات أخرى، إذ ال ميكن أن تظل اإلنسانية معزولة عن العامل. فكل 

مجال يرتبط باملجاالت األخرى كافة وال ميكن ألي يشء يحدث يف عاملنا أن يبقى معزوال ونقيّا من أي 

تأثري خارجي. يجب أن نعالج الظلم واملعاناة، ولكن يف سياق مرتّسخ الجذور يف عمق التاريخ والثقافة 

والواقع االجتامعي واالقتصادي، ذلك أن دورنا يتمثل يف توسيع مجال الحوار)...( كل من له فكر إنساين 
عميق )...( مطالب دوما ببذل جهود جادة يف عمق نفسه ليك يرتك مكانا يتسع ألجنبي آخر".25

فرانس  دي  الكوليج  يف  االفتتاحية  محارضته  يف   Henry Laurens لورنس  هرني  حدد  وقد 

الغرب  التي جعلت  املالبسات  الجدل حول  مقاصد   2004 مارس   11 بتاريخ   Collège de France

يختلق مفهوم الرشق لغايات إمربيالية بقوله: "يبدو أنه يتم التسويق للهيمنة املفروضة من الخارج 

ويتوقف  يف جوهرها،  جامدة  كيانات  واإلسالمية  العربية  املجتمعات  من  يجعل  من خالل خطاب 

للمسار  الصحيح  االتجاه  يف  وضعها  بإعادة  يتكفل  تطوعي  خارجي  تدخل  عىل  املستقبيل  نجاحها 

إىل  منسوبة  اختصاصات  عىل  ذاتها  املقاربة  هذه  وتُطبَّق  أخرى.  جهات  قبل  من  د  املُحدَّ التاريخي 

العلمي..." االستحقاق  تّدعي  الرشق 

ويف ختام هذا الجدل أشار هرني لورنس Henry Laurens إىل أنه "يف أغسطس 2003، أي قبل 

وفاته بقليل، كان إدوارد سعيد قد أعرب عن رفضه املتعنت لقبول فكرة الرصاع بني الغرب والرشق، 

وقد كان ذلك مبثابة وصية فكرية أوردها يف سياق الغزو العسكري للعراق من قبل القوات األنجلو- 

أمريكية"26.

وعليه، يتعني عىل تقرير اليونسكو/األلكسو حول "دور الثقافة يف التنمية الحرضية املستدامة" أن 

يدرج، يف سياق طرحه لألفكار التي ستعرض عىل مؤمتر املوئل الثالث، إسهامات االسترشاق يف الفنون 

واآلداب والتاريخ واألنرثوبولوجيا والعامرة والتخطيط الحرضي إلخ ...

 Sidonie Semieux ومع ذلك ينبغي الحرص عىل توجيه االهتامم إىل ما الحظته سيميو- فرايتو

 orior لفظ  إىل  يحيل  فاملرشق  األوروبية.  املخيلة  يف  أسطورة  يظل  "الرشق  إن  قولها  يف   – Fraitot

بالالتينية، الذي يشري إىل معنى الطلوع، والوالدة، والبداية، وقد كان دوما مدعاة الفتتان سكان البالد 

التي تختفي فيها الشمس، أال وهي الغرب"27.

العثامنية، عىل  اإلمرباطورية  بلدان  إىل  االنجذاب  وهذا  باملرشق  القديم  االفتتان  هذا  يُستشّف 

.Edward Saïd, L’orientalisme, l’Orient créé par l’Occident, Paris, Seuil 1980 préface 2003  25
  Henry Laurens, Histoire du monde contemporain, Collège de France, Fayard 2004  26

Sidonie Semieux – Fraitot, L’orientalisme, citadelles et Mazenod, Paris, 2015  27



47

الرغم من النزاعات والحروب املتكررة التي خاضتها مع الدول األوربية، من خالل سلوكيات اجتامعية 

برزت كموضة خالبة: فاالنبهار املفرط  بنمط العيش الرشقي/ الرتيك)Turcomania( وصل  إىل درجة 

أن نخب الطبقات الراقية يف الغرب أصبحت ترتدي الزي العريب وتسكن بيوتا ذات طراز مغريب، وتعيش 

محاطة بأثاث من صنع سوري أو مرصي... وقد انترشت هذه املوضة بفضل ترجمة كتاب ألف ليلة 

وليلة من قبل أنطوان غاالن Antoine Galland سنة 1704 وهو ما أشعل الخيال األورويب. وتدور 

العرب  رائعة، حيث يسكن  وليلة يف مدن غريبة  ليلة  ألف  أبطال وبطالت قصص  أحداث مغامرات 

قصورا ضخمة ذات عامرة شّفافة وغرف هادئة، تربّدها الربك والنوافري، وتزيّنها الحدائق املزهرة...

إن هذا التصور للمدينة، بقصورها وبيوتها وأسواقها وفنادقها ومساجدها الضخمة، املستمد من 

هذا الجنس األديب، شاع يف الغرب والرشق عىل السواء، إىل درجة أن الحقائق التاريخية واالجتامعية 

أصبحت غالبا ما يشوبها استرشاق ترعرع يف فرتات الحقة، كام يشهد عىل ذلك املَيُْل إىل اعتامد تصاميم 

وزخارف العامرة العربية )arabisance( الذي ظهر خالل القرنني التاسع عرش والعرشين...28.

 Prix Goncourt وقد استمر هذا التأثري إىل يوم الناس هذا كام يتضح ذلك من منح جائزة غونكور

2015 إىل ماتياس إينارد Mathias Enard تقديرا لروايته "Boussole" )البوصلة(، وهي رواية متعمقة 

الشعر  عن  بحثا  فيها  الغوص  مغامرين،  أو  أكادمييني  كانوا  سواء  املسترشقون،  يروم  الرشق،  حول 

واملوسيقى، وعن علم اآلثار والهندسة املعامرية، وعن تاريخ املدن وأمناط حياة سكانها29. وعليه فإن 

االسترشاق يف مجاالت الفن والعامرة ال ميكن أن تُختزل أبعاده يف مجرد آثار تخلفها موضة ما.

1.5. االسترشاق يف العامرة والفنون

مثّلت حملُة بونابرت عىل مرص ووصوله إىل اإلسكندرية يوم 1 يوليو 1798 صحبة „سفنه وجحافله 

وعلامئه“، وظهور املصلح محمد عيل باشا يف عام 1805، الذي عمد إىل تطبيق تنظيامت إسطنبول يف 

القاهرة، بداية مرحلة هامة من تاريخ االكتشاف املتبادل بني الرشق والغرب، ومعرفة كل منهام لآلخر.

 Figures de l’Orientalisme en( العامرة"  يف  االسترشاق  "أشكال  إىل  العودُة  ومُتّكن 

 M. Volait, C. Bruant, S.( وفويل  وليربون  بروان  بإرشاف  جامعي  تأليف  وهو   ،)Architecture

Leprun، )RMMM 1996، من قياس درجة الروابط الثقافية بني العامرة العلمية والعامرة الشعبية،  

واملرشق. املغرب  يف  سائدة  كانت  التي  العيش  وأمناط 

,)François Beguin, Arabisances : Décor architectural et tracé urbain en Afrique du Nord )1830 -1850  28
 Mathias Enard, Boussole, Actes Sud, 2015  29
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1.1.5. املهندسون املعامريون ومأسسة الترصف يف الرتاث

مل يتم، يف املغرب واملرشق ما قبل الثورة الصناعية وما قبل الرأساملية وما قبل االستعامر يف القرن 

الرتاث كشهادة  التعامل مع  التاريخي، ومل يتم  الرتاث من زاوية الصون  تناول موضوع  التاسع عرش، 

ثقافية. وكلام تزايد نفوذ االستعامر، تبني أن الغرب هو من كان يتوىل مهمة إضفاء الطابع املؤسيس عىل 

القضايا الخاصة بالرتاث يف الرشق.

إن البعثات العلمية، أوال يف مرص والجزائر، ثم يف تونس واملغرب، قد أطلقت عملية استكشاف 

ملعارف تخص املدن واألقاليم واملجاالت واملجتمعات، وساهمت يف التجديد النسبي للمقاربة التي كان 

ابن خلدون قد توخاها من خالل اكتشافاته. ويف هذا السياق يستأثر أربعة مهندسني باالهتامم:

معامري  ♦ مهندس  وهو   ،)1879-1787(  Pascal Xavier Coste كوست  كزافيي  باسكال 

"العامرة  املدنية، درس  والهندسة  العامرة  املهام يف  بعدد من  باشا  وفنان كلفه محمد عيل 

العربية" وخاصة املعامل األثرية بالقاهرة التي قام برفع قياساتها ورسمها خالل رحلته األوىل 

التي متت بني 1818 و1826. وعىل الرغم من رصامته املهنية، فقد كان يتحىل يف الوقت ذاته 

بصفات التعاطف واللطف يف معامالته امليدانية، كام كان يهتم بالعامرة العامية وبدراستها، 

الدقيق  الرسم  هذا  "يُظهر  ريفية:  لقرية  ميداين  مسح  إعداد  عىل   1922 عام  أرشف  وقد 

والبسيط الحياة الريفية ومكانة املشيّد يف التنظيم االجتامعي. وقد كان كوست قريبا جدا 

من إثنولوجيا السكن، ذلك أن اهتامماته مل تكن تقترص عىل تقديم تصنيف بسيط للعامرة، 

.)Leprun RMMM 1996( ."بل إنها كانت تشمل الفضاء املأهول كذلك

أمابل رافوازيي وإدموند دوثوا Amable Ravoisié وEdmond Duthoit، وهام مهندسان  ♦

معامريان، شاركا يف مهمة استكشاف علمي للجزائر انطلقت يف عام 1840. كانت مهمتهام 

تتلخص يف معاينة املجال وتكوين رصيد ترايث. وقد متكن رافوازيي A. Ravoisié من نرش 

700 لوحة، تضمنت معامل كانت يف عمومها قدمية، من بينها 32 لوحة حول العامرة العربية 

ومشاهد عامة للمدن. أما دوثوا E. Duthoit فقد تخصص يف إعداد رفوعات ميدانية للمعامل 

العربية وتوثيقها، وقد تضمنت أعامل هذا املعامري، الذي طاملا أعرب عن "إعجابه بالخيال 

الخصب لفنون الزخرفة العربية"، رسوما وصورا ورفعا ملقاسات.
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يف عام 1880، تم، وألول مرة يف تاريخ الجزائر، تعيني دوثوا E. Duthoit يف منصب مهندس 

معامري رئيس مكلف باملعامل التاريخية، أي بعد ميض 50 عاما عىل إنشاء لجنة املعامل التاريخية 

يف فرنسا التي كانت مهام تسيريها قد أوكلت إىل بروسبار مارميي Prosper Mérimée وذلك 

يف عام 1834.

الالفت  االهتامم  هذا  سبب  ويعود 

مبأسسة الرتاث إىل أن كبار أساتذة العامرة 

يف مدرسة الفنون الجميلة يف باريس، عىل 

أن  يرون  كانوا   ،Viollet Le Duc غرار 

العريب فن علمي ومتطور جدا". "الفن 

♦  Ambroise بودري  أمربواز 

 ،)1906-1838(  Baudry

يف  درس  معامري،  مهندس 

يف  الجميلة  الفنون  مدرسة 

باريس، وهو تلميذ مهندس أوبرا 

 Charles غارنيي  شارل  باريس 

بني  بالقاهرة  استقر   .Garnier

القيام  يف  وشارك  و1886   1871

بجرد للمعامل املعامرية يف العامل 

العريب.

بها  كلفته  التي  املهام  مكنته  وقد 

تجربة  كسب  من  املرصية  الحكومة 

فريدة من نوعها من خالل اإلرشاف عىل 

مسوحات ميدانية، ودراسات استقصائية، وأشغال ترميم ملعامل أثرية منها قصور للمامليك والعثامنيني، 

أصالة  الحفاظ عىل  والحرص عىل  األصيل  التصميم  مع  الكامل  بتطابقها  بناء متيزت  إعادة  وعمليات 

األسلوب.

يقـول بودري، "ألن  العريب"، وذلك، كام  "البيت  أكرث أصالة من  الفالح"  "بيت  البحوث أن  تبني 

حيطانه مستقيمة وعارية،  بدون طنف، وبدون قوالب، وبدون إفريز... نشاهـد فقـط اآلجر األحمـر 

دوثوا  E. DUTHOIT، باب مدرسة سيدي بو مدين )العباد، تلمسان( 

)أرشيف املعامل التاريخية، باريس، أخذت الصورة من قبل نبيلة أو لبصري( 

األلوان، زخرفة البناء وزخارف الزينة املتشابكة كانت قد استأثرت 

باهتامم دوثوا  E. DUTHOIT يف الدراسة التي أعدها حول الفن املعامري 

ملدينة تلمسان
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أمناط  أبهــى  فوقه  راسام  البنـــاء  يف  مثبتــا 

 )M. Volait RMMM  1996( املطـرزات"، 

ما   1881 عام  منذ  الحظ  قد  فإنه  وباختصار، 

 ،Jacques Marmey مارماي  جاك  سيالحظه 

يف  اإلعامر  بإعادة  تكليفه  تم  الذي  املعامري 

تونس يف عام 1953، أال وهو البساطة يف أشكال 

العامية. العامرة 

بيته  ببناء   A. Baudry بودري  قام  وقد 

القاهرة وبيتني عربيني آخرين، األول  الخاص يف 

ملرصيف من أصدقائه والثاين لـ“كونت“ يف خدمة 

لها  التي مل يكن  الثالثة،  املباين  الخديوي. "هذه 

أو  تقليد  القاهرة آنذاك، مل تكن مجرد  نظري يف 

تحملها  كانت  التي  املعامرية  لألوهام  محاكاة 

ومل  باريس،  يف  مدة  منذ  االسترشاقية  املوضة 

تكن كذلك مشابهة لألجنحة الرشقية التي أتيح 

للجمهور اكتشافها يف املعرض العاملي الذي أقيم 

.)M Volait RMMM 1996(  "1867 سنـة 

املبارشة  معرفته  بفضل  بودري،  كان  لقد 

واطالعه الواسع، يستعري من العامرة العربية ما 

الغريبة.  الزخرفة  يحبذ  يكن  مل  ولكنه  يعجبه، 

للمعامل  متفقد  مهمة  أيضا  بودري  وشغل 

األثرية التاريخية لدى لجنة صون اآلثار العربية 

القدمية وقد أسهم يف إنشاء متحف الفن العريب. 

وقد كان يتمتع بخصال مهنية عالية، غري أن ما 

يستحق املزيد من اإلعجاب يف مسريته املذهلة 

وإتقان  املعارف  تحصيل  عىل  قدرته  حيث  من 

متكن  التي  الدقيقة  الطريقة  هو  املامرسات، 

االنغامس  من  الغرب،  من  القادم  بفضلها، وهو 

 AMBROISE BAUDRY أمربواز بودري

 مشهد من الطريق الذي يؤدي إىل باب النرص، القاهرة، فرباير 1871

 AMBROISE BAUDRY   أمربواز بودري

مشهد من صالون بيته يف القاهرة    
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يف "الفنون العربية" التي كان اكتشفها يف القاهرة، إىل درجة أنه قام، عند عودته إىل باريس، بتصميم 

أيام حياته. فضاء داخيل مرصي بديكور حميمي رشقي، ليقىض فيه آخر 

DELORT مبنى ملحق مبنزل

الصالون „املرصي“ مبزنل بودري Ambroise Baudry يف ابريس، 

وفيه أاثث من متجر قدمي يف خان اخللييل
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وأخريا، توجد ثالثة تواريخ تسرتعي االهتامم:

1880 : إحداث منصب املهندس املعامري الرئيس للمعامل األثرية يف مدينة الجزائر.  ¯

1881 : إنشاء لجنة حفظ اآلثار العربية القدمية يف القاهرة. ¯

1885 : تونس تنشئ مصلحة اآلثار والفنون الجميلة واملعامل التاريخية. ¯

2.1.5. الرسامون ونرش الرسالة الثقافية

أوجني ديالكروا )Delacroix Eugène 1798-1863( رسام، مختص يف علم األجناس، التحق  ♦

بني  ما  الفرتة  املغرب خالل  إىل  برحلة  وقام  عام 1816،  بباريس يف  الجميلة  الفنون  مبدرسة 

يناير ويوليو 1832 رفقة البعثة الدبلوماسية الفرنسية إىل السلطان موالي عبد الرحمن. وقد 

قادته هذه الرحلة االستكشافية إىل جبل طارق، والجزيرة الخرضاء، وطنجة، ووهران، والجزائر 

العاصمة، ثم إىل مناطق يف عمق األرايض املغربية الواقعة بني طنجة ومكناس.

أنجز ديالكروا، يف كناشات صغرية الحجم، رسوما ملناظر طبيعية وحدائق وأسوار ومدن ومنازل 

وتعترب  وتجار وفرسان ومعارك وأسود وخيول.  ملتسّولني  لشوارع ومواكب، ورسوما  وقصور ومشاهد 

رسومه بالريشة والحرب وبقلم الرصاص ورسوماته املائية عمال وثائقيا ذا قيمة استثنائية يعكس بتفصيل 

ودقة الفضاءات واملجتمعات يف املغرب األقىص يف أوائل القرن التاسع عرش.

كان ديالكروا، هذا الرسام املتخصص يف علم األجناس واملؤرخ، )...(، "ميعن النظر بإعجاب يف منازل 

طنجة وقصورها التي كانت زيارتها متاحة له )...(" وكان "يتفاعل بنفس الحساسية مع بساطة البناءات 

 A. الغارقة يف األضواء و مع ثراء زخرفتها الداخلية التي مل تفته فرصة التأمل يف جميع ألوانها )سريوالز

Serullaz 1994(". وقد تم تجميع كافة مذكراته التي كان يسجلها عىل الفور ورسوماته يف "ألبوم شامل 

أفريقيا وإسبانيا".

وتدفعنا رسومه التي تضمنها كتالوج املعرض الذي نظمه معهد العامل العريب )1994(30 إىل التفكري 

يف دور الذاكرة اإلثنولوجية والتاريخية يف الثقافة املعامرية العربية املعارصة. ومن هذه الرسوم عىل 

سبيل املثال:

30  الرحلة إىل املغرب، Delacroix ، املعرض الذي نظمه معهد العامل العريب يف باريس. 27 سبتمرب 1994 - 15 يناير 1995 

  .Catalogue Brahim Alaoui )sld( 1994. Flammarion, Paris  
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القدوم إىل مكناس )قلم رصاص وألوان مائية(

واجهة مسكن يف طنجة )قلم رصاص وألوان مائية(  
مسكنان مغربيان يف طنجة )قلم رصاص وألوان مائية(

ساحة يف طنجة )قلم رصاص وألوان مائية(
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أبواب ونوافذ منزل مغريب

نوافذ داخل بيت مغريب

مشهد داخيل ملزنل مع ابب مفتوح عىل الميني )قمل رصاص وألوان مائية(
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آخر  وثالثني معرضا  لستة  تتويجا  عام 1994  العريب  العامل  نظمه معهد  الذي  املعرض  جاء هذا 

العامل  لكن   ... نُظمت بني عامي 1939 و1987 يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية وكندا واليابان 

العريب ال يعرف األعامل الفنية التي أنجزها أوجني ديالكروا، باستثناء النخبة املثقفة التي توفرت لها 

الخارج. فرص ملشاهدتها يف 

إن ديالكروا، الذي وقع التعريف به أعاله كرسام مختص يف علم األجناس وكمؤرخ، وذلك يف سياق 

الحديث عن رحلته إىل املغرب، هو بالطبع فنان منقطع النظري كان قد دفع بالفن التشكييل لخوض 

ثورة حديثة. هذا ما تبينه لوحتان أنجزهام الفنان باالستناد إىل رسوماته الفورية املستوحاة من الواقع:

♦   Etienne, Nasreddine Dinet )1929 - 1861( نارص الدين دينيه

رسام، شاهد عيان عىل العادات والتقاليد 

كانت الرحلة األوىل التي قام بها دينيه إىل الجزائر، يف عام 1884، بداية لعالقة عميقة جمعت بني 

هذا الرسام املسترشق وبالد الجزائر وشعبها. فأصبح يقيض الصيف، ابتداء من عام 1904، يف جنوب 

الجزائر حيث اكتشف معاين العقيدة والتصوف.

مشهد داخيل مغريب مع قبو
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من  الفني،  إنتاجه  أسهم  وقد 

لوحات ورسوم، يف فهم أفضل للتقاليد 

حياة  وأمناط  الدينية  والعادات 

وقد  والبوادي.  املدن  يف  الجزائريني 

وتسّمى   1913 عام  يف  اإلسالم  اعتنق 

مكة  زار  عام 1918  الدين. ويف  بنارص 

ألداء فريضة الحج، ورسم بهذه املناسبة 

فيها  يظهر  ملكة"  "مشهدا  متثل  لوحة 

والكعبة  ومآذنه  بأقواسه  املسجد 

تالله. ومناظر  مبنازله  ومحيطها 

املشهد  دينيه  الدين  نارص  صّور 

الحرضي التاريخي للحرم امليك كام كان 

يبدو يف القرنني السادس عرش والسابع 

موالي عبد الرحمن، سلطان املغرب، عند خروجه من قرصه يف مكناس محاطا بحرسه وحاشيته

لوحة مبقاس 384X343، تولوز، متحف قرص أوغسطني )عرضت بصالون تولوز يف عام 1845(

تعرض هذه اللوحة بدقة متناهية موكبا حرضه الفنان يف عام 1832 قام خالله بإنجاز 9 رسوم أولية

"نساء جزائريات داخل بيوتهن“، لوحة مبقاس 1,80X2,29 باريس، متحف اللوفر 

)عرضت يف معرض 1834 بباريس(
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عرش عندما بادر سالطني الدولة العثامنية، يف الفرتة ما بني 1553 و1629، إىل القيام بأشغال إصالحية ثم 

ترميمية للمسجد، أُجري البعض منها تحت إرشاف املهندس املعامري محمد آغا. وقد شكلت األروقة 

الرشيقة ذات الصنع البديع „فضاء داخليا رائع الجامل“.

تعترب شهادة الرسام دينيه حول مدينة مكة التاريخية واملسجد الحرام هامة جدا، وتزداد أهميتها 

اليوم بعد سلسلة األشغال التي قامت بها اململكة العربية السعودية والتي أدخلت تغيريات عىل املشهد 

الحرضي التاريخي، ومن بينها:

1955 - 1964: التوسعة األوىل للمسجد الحرام: تم القيام بإصالحات يف الطابق السفيل، والطابق 

األريض والطابق العلوي للمسجد، وتسقيف منطقة السعي بني الصفا واملروة.

1982 - 1988: التوسعة الثانية للمسجد: بناء جناح جديد عىل الجانب الغريب من الحرم وباب 

جديد، وأربعة عرش بابا صغريا ومداخل للطابق السفيل من املسجد، وثالث قباب جديدة ومئذنتني. كام 

تم أيضا إدخال تغيريات عىل سقف املسجد وبناء خمسة مصاعد متحركة حول الحرم، وتهيئة منطقة 

مفتوحة للصالة عىل الجانب الغريب وبناء خمسة أنفاق تربط بني املسجد الحرام ومنى.

مشهد للحرم امليك - لوحة رسمها نارص الدين دينيه يف عام 1918

)COLLECTION PRIVÉE, ARCHIVES CHARMET/ BRIDGEMAN IMAGES(
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1988 - 2005: التوسعة الثالثة ملحيط املسجد: بناء قرص وساعة ضخمة ومراكز تجارية31.

إن التحويرات التي أدخلت عىل املسجد الحرام ومدينة مكة التاريخية، والتي حظيت باهتامم  

 Sami( واملهندس املعامري سامي عنقــاوي )Ziaudin Sardar( كل من األستاذ ضياء الدين رسدار

Angawi(، من وحدة أبحاث الحج  بجامعة امللك عبد العزيز، كانت ذات وقع كبري مام يجعل العودة 

إىل الوراء،  أي إىل عام 1918، ومساءلة الشهادة املرئية للرسام نارص الدين دينيه، رضورية لفهم تطور 

هذا املوقع الديني ذي القيمة الثقافية االستثنائية وإيالئه األهمية التي يستحقها. ويعني هذا أنه يجدر 

بشعوب الدول العربية، ليك تتغلغل بعمق يف ثقافتها الذاتية، أن تستفيد من نظرة اآلخر إليها وتسعى 

إىل اكتشاف االسترشاق مثلام كان يتمنى إدوارد سعيد. 

ويذكر يف هذا السياق أن لني ثورننتLyne Thornton( 32( أحصت، يف الدراسة التي أنجزتها عن 

أمريكا، حوايل  العثامنية وأجزاء من  القيرصية واإلمرباطورية  بأوروبا وروسيا  الجميلة  الفنون  مدارس 

مائة وخمسني رساما- رحالة غربيا من القرن التاسع عرش أسهموا يف اكتشاف الرشق ومعرفة الثقافة 

العربية والحضارة املدنية للعامل اإلسالمي. لقد أنجز هؤالء أعامال ذات قيمة هامة، وقّدموا، باإلضافة إىل 

إحساسهم الخاص، شهادات مرئية ذات طابع إثنولوجي وتاريخي عن املجتمعات العربية ما قبل فرتة 

االستعامر، حينام عرفت تلك املجتمعات تقلبات سياسية واقتصادية كانت حاسمة يف تحديد مصريها 

يف القرن العرشين. لقد ساهم الرسامون- الرحالة برؤيتهم يف إثراء منهجية املسوحات امليدانية التي 

اضطلع بها مهندسون معامريون لتوثيق القصور واملساكن واملعامل األثرية بأسلوب تقني وعلمي.

وباختصار، فقد ساهم االسترشاق يف معرفة الرتاث املادي وغري املادي للمدن التاريخية والقرى 

الريفية واملشاهد الصحراوية أو شبه الصحراوية يف العامل العريب، ويف وضع عملية املحافظة عىل الرتاث 

العمراين وإدارته يف مسارها الصحيح. 

2.5. التأثريات الرشقية يف العامرة األوروبية

أنجزوا  الذين  املعامريني  املهندسني  العديد من  أثر يف  اتجاه واحد، فقد  ليس يف  إن االسترشاق 

أعامال كبرية يف مختلف أنحاء العامل. ويعترب الجناح املليك يف برايتون بإنكلرتا الذي صممه جون ناش 

)John Nash(، يف الفرتة 1818-1821، املثال األكرث إثارة، إذ يأخذ شكال معامريا هنديا، بأقواسه وأقبيته 

وقبته املصنوعة من هيكل من الحديد املصبوب، مع تأثر زخرفته الداخلية بالفنون الصينية والهندية 

واإلسالمية..

وقد كانت قضية اإلنتاج املعامري املعرّب عن التأثريات املتبادلة موضوعا مطروحا منذ مطلع القرن 

.Ziaudin Sardar, Histoire de la Mecque – de la naissance d’Abraham au XXIème siècle, Bloomsbury, 2014.  PAYOT 2015  31
.Lynne Thonton, Les orientalistes peintres-voyageurs, 1828- 1908, ACR Editions, 1990  32
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التاسع عرش. وتوجد بعض األمثلة األخرى التي تساعد عىل إدراك عملية التثاقف بني الحضارات التي 

تحدث عندما تتالقى ثقافتان وتتفاعالن تأثرا وتأثريا.

رافئيل غي Raphael Guy، مهندس معامري، مؤلف ملا يشبه البيان حول "العامرة الحديثة  ♦

ذات الطراز العريب" 1910، شيد مبنى مركز الربيد بتونس العاصمة )1912(، والذي يعترب، 

رغم طابعه الوظيفي، فريدا من نوعه من حيث زخرفة واجهته التي أريد لها أن تكون جزءا ال 

يتجزأ من املشهد الحرضي ملدينة تونس. وتأكيدا لهذه اإلرادة يف االندماج يف املحيط الحرضي، 

بتتويجها بربج صغري عىل شكل مئذنة. ولألسف، ُهدمت  الحديثة  بنايته  "تونسة"  بادر إىل 

هذه التحفة الرائعة من فن العامرة العربية يف عام 1978 تحت ذريعة املحافظة عىل األصالة 

العربية اإلسالمية.

بباريس،  ♦ الجميلة  الفنون  من  متخرج  مهندس معامري   ،Henri Saladin هرني صاالدان  

ومؤلف دليل الفن اإلسالمي )Manuel d’art musulman )1907 الذي ال غنى عنه. وهو 

فيال فلسطني - املديرية اإلقليمية للمعامل التاريخية مبرسيليا

DIRECTION RÉGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES 60- MH : 16 NOV. 1993 INV
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التي  للرشوط  وفقا  تضمن،  وقد   ،)1889( العاملي  املعرض  يف  التونيس  الجناح  صمم  الذي 

وضعتها اللجنة املنظمة، سوقا ومئذنة ورشفة ورواقا وبوابة ضخمة وقبة ونافورة، أي مفردات 

املكونات املعامرية التي تتشكل منها املدينة القدمية يف العامل العريب.

تدّل  ♦ املتوسط كام  األبيض  البحر  التأثرياُت االسترشاقية  أو حلم الرشق: عرَبت  فيال فلسطني 

الرائعة ذات الطراز املعامري الحديث والتي تم تشييدها يف مرسيليا  الدار  عىل ذلك هذه 

بحي Estaque يف عام 1900 من قبل رشكة البناء املحلية Olive Frères. وقد تم تصميم 

 Sylvie فيال فلسطني طبق مواصفات منوذج شوهد يف املعرض العاملي. وتقول سيلفي دينانت

معامرية  وأمناط  ثقافات  من  مستعارة  لعنارص  تشكيلة  من  الزخرفة  "تتكون   :Denante

لتحقيق حلم رشقي"33. ُجّمعت  مختلفة، 

أال يجدر بنا، يف هذا السياق، التأكيد عىل الدور الحاسم للمؤسسات العامة املعنية بالرتاث؟ فهل 

ستنقل الدراسة التي نرشتها هيئة مرسيليا املكلفة باملحافظة عىل املعامل التاريخية عن "فيال فلسطني" 

هذا الحلم الرشقي إىل القارئ املعارص وتدعوه إىل تفّهم كنه هذا املزيج الرائع من الثقافات؟

التنمية املستدامة عىل املحك: عالمات عدم االستدامة. 6

تم تأكيد تعريف "التنمية املستدامة"، يف مؤمتر قمة األرض يف ريو دي جانريو عام 1992، بأنها  

"التنمية التي تلبي احتياجات الحارض دون املساس بقدرة األجيال املقبلة عىل تلبية احتياجاتها الخاصة". 

وقد أثارت هذه املرجعية الجديدة جدال حادا وتيارا من الشكوك عرّبت عنه سجاالت علمية وعملية، 

وذلك منذ صدور تقرير برونتالند سنة 1987 املتضّمن لذلك التعريف.

ويف عام 1989، أطلق برنامج األمم املتحدة للبيئة خطة العمل من أجل املتوسط   )PAM( لتأسيس 

"آفاق الخطة الزرقاء حول البيئة والتنمية من أجل املتوسط  ". ومل تستند منهجية هذه املقاربة إىل ردود 

فعل األسواق أو إىل التغريات االجتامعية واالقتصادية املستقبلية وإمنا إىل فرضية تفعيل سياسات إمنائية 

مستدامة، وبالتايل إىل فرضية طوعية تُراهن عىل االلتزام السياس من طرف الدول املنخرطة يف اتفاقية 

برشلونة )1995(.

وقد تعزز هذا االلتزام بـ „األهداف اإلمنائية لأللفية“ )2000( التي اعتمدتها األمم املتحدة. ومن 

املتقدمة  الدول  ُدعيت  التي  للتنمية  العامة  املساعدات  بالذكر  عليها، نخص  املنصوص  املؤرشات  بني 

النامية بغية مساعدتها عىل تحقيق هذه األهداف، ولو بصورة جزئية إذا ما تعذر  للبلدان  لتقدميها 

كليا... تحقيقها 

33  "فيال فلسطني“ Sylvie Denante، املديرية اإلقليمية للمعامل التاريخية مبرسيليا ، مذكرة عرض بتاريخ 16 نوفمرب 1993.
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ويف سبتمرب 2015، اعتمدت األمم املتحدة باإلجامع مرشوعا جديدا للتنمية املستدامة لعام 2030 

العلمية واملهنية  التنمية املستدامة: 17 هدفا لتحويل عاملنا"، إال أن أوساط الخربة  عنوانه "أهداف 

بت هذه املواقف املعيارية االستثنائية التي اتخذتها املنظمة الدولية، حيث ذكّرت بأبرز عالمات  نسَّ

يف  اإلفراط  بفعل  تتدهور  هي  أو  بالنفاد  مهددة  الطبيعية  املوارد  بعض  أن  ومنها  االستدامة،  عدم 

االستهالك أو التلوث أو نتيجة ظواهر التصحر وارتفاع درجة الحرارة وغريها... 

هكذا أصبحت االلتزامات املعلنة بـشأن "التنمية املستدامة" موضع تساؤالت إن مل نقل انتقادات 

من قبل العديد من املفكرين يف املجتمع املدين. يقول جان كلود أميسن Jean-Claude Ameisen يف 

هذا الصدد: "إن العديد من الدراسات العلمية قد أظهرت إىل أي مدى ظل استخدام املوارد والتدهور 

البيئي يحدث عىل حساب أشد الناس فاقة يف كوكبنا، ومبا يعود بالنفع عىل البعض من سكان الدول 

لألجيال  مستداما  ليس  عاملنا  يف  واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  منوذج  فإن  وعليه  تصنيعا.  األكرث 

القادمة فحسب بل هو أيضا غري عادل عىل نحو متزايد بالنسبة إىل األجيال الحارضة"34.

إن عدم استدامة التنمية واألوضاع االجتامعية واالقتصادية املجحفة املشار إليها آنفا قد تم رصدها 

لأللكسو  الثقافية  االسرتاتيجية  تأخذ  أن  ينبغي  وعليه  العربية.  املنطقة  صعيد  عىل  كميا  وتحديدها 

الخاصة بالتنمية الحرضية املستدامة يف االعتبار ظاهرة عدم االستدامة التي تؤثر يف املنطقة العربية.

هل ميكن إيجاد "مدن مستدامة" يف جنوب ورشق البحر األبيض املتوسط   عىل النحو املقرتح من 

قبل مركز الدراسات والوثائق االقتصادية والقانونية واالجتامعية بالقاهرة )CEDEJ( يف 2010-2012؟ 

"التنمية  مصطلح  أن   L. Z a ki وزيك   P. A. Barthel بارثل  اعترب  السؤال  هذا  عن  إجابة 

املنطقة“35. ذه  ه مدن  عىل  طُبّق  ما  إذا  االحرتازات  بعض  املستدامة"يستدعي 

موضوع  دراسة  املناسب  من  يصبح  يث  ح ب االحرتازي،  املوقف  هذا  مراعاة  العقالنية  ملن  وإنه 

: مع باالشرتاك  معمقة  دراسة  املستدامة"  "املدينة 

منظمة املدن العربية36، ¯

األمانة اإلقليمية ملنظمة مدن الرتاث العاملي ألفريقيا والرشق األوسط، ¯

34  جريدة يل موند الفرنسية Le Monde 23-24 أغسطس 2015: لقاء مع Jean Claude Ameisen، رئيس املجلس االستشاري الوطني لألخالقيات CCNE، الجمهورية 

الفرنسية.

Edition L’Aube, 2011  P. A. Barthel – L. Zaki, Expérimenter la ville durable au sud de la Méditerranée  35

36  منظمة املدن العربية - 1967، الكويت، مهمتها الحفاظ عىل هوية املدن العربية واستدامة تنميتها من خالل اسرتاتيجية متكاملة طويلة املدى تشمل جميع الجوانب 

التالية: اإلمنائية للبالد العربية. وتتبعها الهيئات 

املعهد العريب إلمناء املدن 1980، الرياض، اململكة العربية السعودية

مركز البيئة للمدن العربية، ديب، اإلمارات العربية املتحدة 2006

مؤسسة الرتاث واملدن التاريخية العربية، تونس، 2007

املنتدى العريب لنظم املعلومات، عامن األردن   2007

مؤسسة جائزة منظمة املدن العربية، الدوحة 1981

صندوق التنمية العريب للمدن العربية، الكويت 1979
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التيارات  االعتبار  يف  تأخذ  أن  العربية،  املنطقة  تشمل  التي  املفتوحة،  النقاشات  لهذه  وميكن 

الفكرية املتعلقة مبفهوم املدينة املعارصة. فالهيئات األكادميية واملهنية األوروبية قد توفقت إىل إنتاج 

دراسات مفصلة شملت األبعاد التاريخية والثقافة الحرضية والعامرة والتخطيط الحرضي، وذلك منذ 

البيئة والتنمية. الصناعية والبيئية وتكنولوجيا املعلومات ببصمتها  الثورات  أن طبعت 

وهذا ما يؤكده التقرير الصادر عن الندوة الدولية التي نظمها "برنامج البحث الحرضي من أجل 

التنمية"، برعاية وزارة الخارجية الفرنسية، يف مايو 2004 مبقر اليونسكو، حول "إدارة مدن الجنوب: 

التحديات عىل املستوى البحثي والتطبيقي"37، بهدف:

تنشيط بحوث التنمية الحرضية من خالل تجديد الطرح لإلشكاليات واملواضيع التي تتناولها، ¯

إنتاج معرفة جديدة حول التحرض إلرشاد السياسة العامة للتعاون من أجل التنمية الحرضية، ¯

استعادة أو بدء عالقات الرشاكة والتبادل بني األوساط العلمية الفرنسية واألكادمييني املنتمني  ¯

إىل مناطق التضامن ذات األولوية.

نظرية الحفاظ عىل املناظر الحرضية التاريخية وإدارتها من منظور التنمية املستدامة. 7

1.7. مفهوم املنظر الحرضي التاريخي

نوفمرب 2011  بتاريخ 10  املنعقد  العام  اليونسكو خالل مؤمترها  األعضاء يف  الدول  اعتمدت   

أنها: عىل  التاريخية  الحرضية  باملناظر  الخاصة  التوصية  والثالثون(  السادسة  )الدورة 

 مقاربة جديدة "للقيم الثقافية" )الجاملية والتاريخية والعلمية واالجتامعية والروحية لألجيال  ¯

املاضية والحارضة واملقبلة(، وهي تتجسد يف املوقع ذاته ويف املمتلكات الثقافية )ميثاق بورا 

.)ICOMOS  - املجلس الدويل للمعامل واملواقع ،The Burra Charter

 أداة معيارية جديدة تهدف إىل االرتقاء مبستوى "الحفاظ عىل املدن التاريخية وإدارتها"38. ¯

شملت التوصية الخاصة باملناظر الحرضية التاريخية )الفقرة 8 إىل الفقرة 13( تعريفا للمصطلحات 

)ميثاق  التاريخية"  الحرضية  "املناطق  يف  الواقعة  املادية  وغري  املادية  الثقافية  باملمتلكات  املتعلقة 

.39)ICOMOS 1987 ،واشنطن

ويف تقرير اليونسكو/األلكسو الذي سيعرض عىل مؤمتر املوئل الثالث املعني بدور الثقافة يف  ♦

Gouverner les villes du Sud. Défis pour la recherche et pour l’action , Actes du colloque international du PRUD )UNESCO 5 -7 mai 2004(. وقد استعرضت   37

هذه الندوة نتائج 30 دراسة ساهم يف إنجازها 250 باحثا من دول الشامل والجنوب حول مدن من أفريقيا والعامل العريب وجنوب رشق آسيا والكاريبي.

38  اليونسكو، مذكرة إحاطة بشأن اجتامع العصف الذهني حول تنفيذ التوصية الخاصة باملناظر الحرضية التاريخية، بعد عامني من صدورها.

"تشمل املناطق الحرضية التاريخية، الكبرية والصغرية منها، املدن الكربى والصغرى واملراكز أو األحياء التاريخية، هي وبيئاتها الطبيعية والتي صنعها اإلنسان. وتجسد   39

التقليدية". الثقافات الحرضية  تاريخية، قيم  املناطق، فضال عن دورها كوثائق  هذه 
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التنمية الحرضية املستدامة، ينبغي تركيز االهتامم عىل موضوعني رئيسيني تناولتهام التوصية 

الخاصة باملناظر الحرضية التاريخية يف فقرتني:

الفقرة الثامنة: "الرتاث الحرضي التاريخي هو املنطقة الحرضية التي يعترب أنها وجدت نتيجة لرتاكم 

أو  التاريخي"  "املركز  مفهوم  تتجاوز  التي  والطبيعية  الثقافية  والسامت  القيم  من  تاريخية  طبقات 

الجغرايف". ومحيطها  العامة  الحرضية  البيئة  فتشمل  التاريخية"  "املجموعة 

الفقرة العارشة: "ويوفر هذا التعريف أساس النهج الشامل واملتكامل من أجل تحديد املناظر الحرضية 

التاريخية وتقييمها وصونها وإدارتها يف إطار شامل للتنمية املستدامة".

والتطبيقي،  النظري  الصعيدين  كبريا عىل  تطورا  تعكس  التي  التوصية،  تنفيذ هذه  فإن  وعليه، 

يتطلب تحديثا واسعا للمصطلحات املستخدمة يف التخطيط العمراين لرتاث املدن التي أصبحت "تخضع 

التاريخية  اليونسكو بشأن املناطق  التنمية وتحدياتها التي مل تكن قامئة عند اعتامد توصية  لضغوط 

يف عام 1976 )أي التوصية الخاصة بصون املناطق التاريخية ودورها يف الحياة املعارصة("، كام ورد يف 

ديباجة التوصية الخاصة باملناظر الحرضية التاريخية. ومن هذا املنظور، يتعنّي عىل الدول األعضاء وضع 

املعايري التي تأخذ بعني االعتبار الواقع املعارص، وخاصة:

استبدال عباريت الحامية والصيانة بالصون واإلدارة، حيث إن الفقرة 3 من املقدمة تنّص عىل  ¯

أنه "نظرا إىل أن مستقبل البرشية يتمحور حول تخطيط املوارد وإدارتها بنجاعة، فإن الصون 

أصبح اسرتاتيجية تعتمد لتحقيق التوازن بني النمو الحرضي ونوعية الحياة بصورة مستدامة".

أنه ال ميكن تصور مصطلح "التثمني" إال كنتيجة السرتاتيجيات صون الرتاث الحرضي يف إطار  ¯

العامة  املبادرات  دعم  يوفر  نحو  عىل  وذلك  املستدامة،  التنمية  لتحقيق  العامة  األهداف 

والخاصة الرامية إىل الحفاظ عىل نوعية البيئة البرشية وتحسينها )الفقرة 5 من املقدمة(.

وأخريا، فإن مصطلحْي الصون واإلدارة قد أصبحا اليوم من ضمن الرشوط املرجعية التي يتعني 

عىل الدول األعضاء يف اليونسكو اعتامدها يف منهجية تخطيط املناظر الحرضية التاريخية.

اليونسكو  توجه  ودعم  املصطلحات،  مبسألة  االهتامم  العربية  املنطقة  دول  عىل  يتعني  وعليه، 

الوثائق  صياغة  يف  يستخدمونها  التي  املفردات  بتوحيد  للمهنيني  يسمح  دليل  إعداد  إىل  واأللكسو 

الدولية. والتوصيات  واالتفاقيات 

إن مصطلح "املنظر" الذي يوصف تارة بأنه "طبيعي" وطورا بأنه "ثقايف" هو عبارة متعددة  ♦

املعاين تختلف مدلوالتها حسب املتحدثني: رسامني أو علامء طبيعة أو أخصائيني بيئيني أو 

مهندسني أو معامريني أو مخططني حرضيني، إلخ...
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وتعرب اللغة العربية عن املعاين املتعددة ملصطلح مشهد/منظر بالرجوع إىل جذرين:

بانوراما،  ¯ التي تشري إىل  أولهام )شهد( مبعنى حرض، الحظ، رأى، ويشتق منه كلمة مشهد   

ورؤية. وصورة،  وعرض،  ومشهد،  طبيعي،  منظر 

والجذر الثاين )نظر( يعني: رأى، أبرص، تصّور، تأّمل، تفّحص، راقب، تفّرج، ويشتق منه كلمة  ¯

منظر التي تشري إىل مظهر، ملحة، بانوراما، منظر طبيعي، مشهد، موقع، صورة...

وقد تم استعامل كلمة منظر يف أدبيات اليونسكو. لكن كلمة مشهد هي التي استخدمتها اإلدارة 

الطبيعية  باملناظر  الخاص  األطلس  لكتاب  العربية  النسخة  إعداد  بتونس عند  الرتابية  للتهيئة  العامة 

باملنطقة   "Territoire urbain historique" عبارة  ترجمة  وميكن   .2009 عام  والصادر  تونس  يف 

العمرانية التاريخية. إال أن هذه الرتجمة تعرب عن تقسيم إداري أكرث مام تعكس إحساسا باملشهد املريئ. 

ففي تونس تستخدم عبارة "بالَد" لإلشارة إىل أراض تقطنها مجموعة معينة من السكان.

 Le Dictionnaire de العمرانية  والتهيئة  الحرضي  التخطيط  قاموس  يعرف  البالد؟  هي  ما 

بأنها  "البالد"   )P Merlin, F Choay 1988 شواي ومريلني( l’urbanisme et de l’aménagement

"أراض ذات مساحة محّددة" تتميز بسامت لها من الوضوح ما يجعل عامة الناس يطلقون عليها تسمية 

خاصة بها. وينطبق هذا التعريف بدقة يف تونس عىل ما يسمى "بالد باجة" عىل سبيل املثال. وعليه، 

فإن عباريت البالد/املشهد تشكالن مفهومني متداخلني، حيث إن املشهد هو جزء من البالد. هكذا نلمس 

ترتيبا هرميا عىل الصعيد الجغرايف وشعورا بالتميّز من خالل الرؤية.

البليغة: "ال ميكن للمشهد أن  هذا ما يلخصه الجغرايف رينيه برونيه René Brunet يف مقولته 

 les Mots de la Géographie, Dictionnaire Critique( "يكتسب معنى إال من خالل إدراك املرء له

املحافظة عىل جامل  بشأن  "التوصية  اإلدراك هذه من خالل  النظر يف مسألة  فعال  تم  وقد   .)1992

املناظر الطبيعية واملواقع وعىل الطابع املميّز لها" )اليونسكو 1962(.

املبادئ  للبرص قد مّهد لوضع  الطبيعة  تقدمه  ما  املدهش بجامل وخصوصية  إن هذا االعرتاف 

التوجيهية التفاقية الرتاث العاملي التي أوردت يف سياق تعريفها "للرتاث الثقايف" بأن املواقع هي "أعامل 

اإلنسان أو األعامل املشرتكة بني اإلنسان والطبيعة". وهناك غموض بشأن هذا املفهوم الجديد نسبيا. 

2.7. مفهوم الصون الحرضي املتكامل

مل تعرّف التوصية الخاصة باملناظر الحرضية التاريخية مصطلح "الصون" الذي ورد يف سياقها من 

وجهة نظر أكادميية.

ما هو معنى الصون وفقا لقاموس التخطيط الحرضي والتهيئة العمرانية )مريلني وشواي 1988  ♦

Merlin et Choay(؟ 
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هو "العمل عىل املحافظة عىل سالمة املبنى أو إبقائه عىل نفس الحالة"، ¯

وهو أيضا "استخدام التقنيات والطرق العلمية من أجل الحفاظ عىل املباين وعدم املساس  ¯

اإلدارية  الجهة  إىل  عديدة،  مواطن  يف  "الصون"،  كلمة  تشري  أوسع،  سياق  ويف  بسالمتها"، 

املسؤولة عن حامية الرتاث ويسمى مديروها "املحافظون" )املواقع األثرية واملعامل التاريخية، 

إلخ..( املتاحف،  والطبيعية،  الثقافية  املواقع 

املتكامل  الصون  عبارة  الحرضية  والتنمية  العمران  مجال  يف  العاملون  املهنيون  ويستخدم 

مبعنى معالجة )ترميم، إعادة تأهيل....( املباين واملجّمعات القدمية لجعلها صالحة لالستعامل 

من قبل املجتمعات الحديثة، وإدماجها يف خطط التنمية الحرضية والريفية،

الصون  التاريخية أن  باملناظر الحرضية  الخاصة  بالتوصية  التعريفات امللحق  ويوضح مرسد   

الحرضي "ال ينحرص يف الحفاظ عىل املباين املنفردة. فهو ينظر إىل الجانب املعامري عىل أنه 

عنرص واحد متكامل من املحيط الحرضي برمته، مام يجعله تخصصا معقدا ومتعدد األوجه. 

التخطيط الحرضي".  لذلك فالصون الحرضي يقع بطبيعته يف صلب 

اعتامد  إىل  العربية  الدول  تحتاج  التاريخية،  الحرضية  باملناظر  الخاصة  التوصية  تنفيذ  ولضامن 

مصطلحات عربية متجانسة تعرب عن مختلف املفاهيم املتداولة دون االكتفاء مبجرد نسخها من املصادر 

اإلنجليزية أو الفرنسية.

3.7. مفاهيم التجديد، إعادة التأهيل، إعادة الهيكلة، إعادة التنشيط، إعادة التهيئة، الرتميم، 

إعادة التوظيف

ميكن ملرشوع الصون الحرضي املتكامل أن يستفيد من خربات املخططني واملهندسني املعامريني 

التهيئة والرتميم وإعادة  التأهيل وإعادة الهيكلة وإعادة اإلحياء وإعادة  يف عمليات التجديد وإعادة 

التوظيف، رشيطة أن توضع املعوقات الفنية واإلدارية يف الحسبان، كام هو موضح أدناه:

• كان التجديد، الذي يقتيض هدم أحياء حرضية مساكنها متداعية وغري صحية، أو مساحات 	

صناعية أو مرفئية مهجورة، الحلَّ املحبّذ لتحديث املدن، وقد استمر ذلك لفرتات طويلة. 

لكن تبني أن عملية الهدم وإعادة البناء هذه مرهقة من املنظور املؤسيس والقانوين. فهيئات 

التخطيط التي يتم أحيانا إنشاؤها من الصفر لنقل املستأجرين وتعويض املالكني تصطدم 

بصعوبة تعبئة املوارد املالية الرضورية، السيام وأن اللجوء إىل املساعدات الحكومية قد 

هو  التجديد  فشل  عن  تعبريا  األكرث  املثال  إن  والدولة.  املجتمع  عىل  عبئا  يشكل  أصبح 

مرشوع حي "صقلية الصغرى" مبدينة تونس، أو مرشوع حي املحطة يف مدينة سوسة.
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• املجّمعات 	 يف  عتيقة خصوصا  ممتلكات  ترميم  إىل  الرامي  اإلجراء  هو  التأهيل  إعادة  إن 

والقانونية  املؤسسية  الناحية  من  أيضا،  مرهقة،  عملية  وهي  التقليدية.  أو  التاريخية 

واملالية، ولكن ميزتها تتمثل يف حامية وصون األشكال الحرضية ومنطية السكن الذي يحمل 

"الحفصية" يف  الذي حققه مرشوع  النجاح  ثقايف. وإن  بعد  تراثية ومعامرية ذات  قيمة 

مدينة تونس يربهن عىل ذلك. لكّن محاوالت تكرار هذا املرشوع يف املدن العتيقة األخرى 

مثل سوسة والقريوان وصفاقس قد منيت بالفشل. فام هي أسباب فشل تكرار مرشوع 

الحفصية؟

• إعادة 	 معامرية،  عملية  هي  مام  أكرث  عمراين  تخطيط  عملية  وهي  الهيكلة،  إعادة  تتيح 

تنظيم الطرق داخل النسيج الحرضي لتوظيفها عىل نحو أفضل عالوة عىل توفري قطع أرض 

املرفئية بشارع  باملستودعات  املحيطة  املهملة  األرايض  للبناء. وينطبق هذا عىل  صالحة 

محمد الخامس بتونس، التي متت إعادة هيكلتها الستيعاب مباين إدارية ومرصفية.

• إعادة التنشيط، هو إجراء يسمح بإعادة الحياة االقتصادية واالجتامعية واألنشطة التجارية 	

إىل مدينة تتداعى أوضاعها، سواء كانت قدمية أو حديثة. 

• إعادة التهيئة، هو إجراء يهدف إىل جعل أحياء سكنية قدمية تتطابق مع املعايري الحرضية 	

املتبعة، وذلك حالة بحالة، يف إطار مرشوع صون متكامل.

• الرتميم، هو إجراء معامري يتصل بالرتاث ويهدف إىل استخدام الوسائل التقنية املناسبة 	

إلعادة تكامل جميع أجزاء مبنى أو مجموعة من املباين، وذلك بغية صون طابعها التاريخي 

والحفاظ عليه.

• وظائف 	 بتقديم  أثري  ملَْعلم  أو  قديم  ملبنى  يسمح  معامري  إجراء  هو  التوظيف،  إعادة 

جديدة.

وإعادة  الهيكلة،  وإعادة  التأهيل،  وإعادة  التجديد،  يف  املتمثلة  السبعة،  اإلجراءات  هذه  تعترب 

التنشيط، وإعادة التهيئة، والرتميم، وإعادة التوظيف، رضورية لتهيئة املدن التاريخية، حيث إن كال 

منها يسمح مبعالجة موضوع قطاعي معني. لكنها تظل غري كافية يف غياب رؤية شاملة للواقع الحرضي. 

وتتطلب املدن التاريخية استجابة مدروسة وطوعية لوضع حد لتدهور الرتاث العمراين والثقايف وانتشار 

ظواهر الفقر والحرمان االجتامعي والركود االقتصادي وأخريا التهميش الحرضي.

4.7. إعادة اإلحياء الحرضي 

إن "إعادة اإلحياء الحرضي" هو تصور جديد للتهيئة العمرانية والتخطيط الحرضي يحدد أهداف 

وأساليب تخطيط "املراكز التاريخية". ويشري املركز التاريخي إىل مفهوم املركزية التي تتصل بالتخطيط 

الفضايئ عىل صعيد الحارضة وكذلك إىل مفهوم األقدمية املرتبطة بالتاريخ الحرضي واملعامري.



67

وكان مصطلح "إعادة اإلحياء الحرضي" – urban regeneration –  قد ظهر يف أوائل الستينيات 

 Kennet -  The inner city -  Stephen(  "يف أمريكا الشاملية لوصف التدخالت يف "املدينة الداخلية

.)1980

إن عبارة "إعادة اإلحياء" توحي بأن العملية التي ستجرى عىل املدينة تتمثل- عىل غرار ما يقوم به 

البيولوجي حينام يجدد أنسجة الجسم- يف اسرتجاع السامت الحرضية أو املعامرية والقيم االجتامعية 

واالقتصادية التي كانت تضفي عىل املدينة، يف سابق عهدها، شخصية سياسية وهوية ثقافية.

تحديات  تواجه  العمومية، وهي  السلطات  إرادة  كنه  عن  البيولوجية  االستعارة  تعرّب هذه  رمبا 

 historical city core  - تاريخي  "مركز حرضي  أي  يجابهها  التي  الراهن  الوقت  وتحديات  الحداثة 

 .)Merlin et Choay 1988 باعتباره النواة األصلية ملدينة قدمية ذات طابع تطوري"  )مريلني وشواي

ومع ذلك، فإن مرشوع إعادة اإلحياء العمراين )شالني Chaline 1999(، يقود إىل إثارة تساؤالت حول 

 ،ICOMOS مفاهيم وطرق التخطيط الفضايئ التي وضعتها اليونسكو واملجلس الدويل للمعامل واملواقع

والتي تضمنتها:

• "التوصية الخاصة بصون املناطق التاريخية ودورها يف الحياة املعارصة" )اليونسكو 1976(،	

• "ميثاق واشنطن بشأن الحفاظ عىل املدن واملناطق" )ICOMOS، واشنطن 1987(،	

• "التوصية الخاصة باملناظر الحرضية التاريخية" )اليونسكو، 2011(.	

 ،)Chaline 1999 إن إعادة اإلحياء الحرضي، التي تطمح إىل "إعادة بناء املدينة فوق املدينة" )شالني

تهدف إىل تحقيق اإلنعاش االقتصادي، وأما غايتها النهائية فتتمثل يف تحقيق االزدهار االجتامعي: توفري 

مساكن بأسعار معقولة وإحداث فرص العمل. وهذان يشكالن معياري التنمية الحرضية املستدامة.

• واملحيط 	 التاريخية  املراكز  تكييف  إعادة  إىل  السعي  يف  الحرضي  اإلحياء  إعادة  تتمثل 

التي  العوملة  متطلبات  مع  وكذلك  واالجتامعية،  االقتصادية  التغريات  مع  لها  املجاور 

تستدعي تدخالت ال يقترص نطاقها عىل اإلجراءات التقليدية للتخطيط التنظيمي واإلدارة 

البريوقراطية.

• وضامن 	 عمل  فرص  إيجاد  إىل  يهدف  اقتصادي  إنعاش  هي  الحرضي  اإلحياء  إعادة  إن 

االجتامعي. الصعيد  عىل  وقع  لذلك  يكون  أن  عىل  للبلدية،  رضيبية  عائدات 

• إن إعادة اإلحياء الحرضي هي إعادة تهيئة فضائية تتصف بسمة االستدامة وتهدف أوال 	

وبالذات إىل الحد من استخدام السيارات للتنقل داخل املدن، وتحسني ملحوظ يف جودة 

السكن لغايات اجتامعية وحامية الرتاث الثقايف وصونه.
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تعود سياسة إعادة اإلحياء الحرضي يف بدايتها إىل ما بني عامي 1960 و1980 وذلك يف بوسطن، 

وليفربول،  دوكالندز(،  )لندن  لندن  يف  نجاحات  وعرفت  ومونرتيال.  فرانسيسكو،  وسان  وبيرتسربغ، 

ومانشسرت. واعتبارا من سنة 1990، يف لِيْل، وأمسرتدام، وهامبورج، وبرشلونة، ونابويل، وجنيف، وتورينو، 

ومرسيليا، ولشبونة، وإسطنبول. أما بلدان املغرب واملرشق فقد ظلت متمسكة بالتخطيط التنظيمي. 

5.7. املرشوع الحرضي

إن املرشوع الحرضي هو نهج مفاهيمي يهدف إىل „إعادة النظر يف الشكل الحرضي“ واالنتقال 

من مسألة السكن إىل املسألة الحرضية )مانجان بانراي Mangin Panerai 1999( بحيث ينبغي أن 

تكون عملية تقسيم األرايض املعدة للبناء داخل املدينة مصدرا لإلبداع، وألمناط سكن مالمئة لتشّكالت 

حرضية مبتكرة.

إن املرشوع الحرضي، الذي يهدف إىل "تخليص العامرة من الهواجس الشكلية وتحرير التخطيط 

الحرضي من ثقل التكنوقراطية"، هو مبثابة مطلب سيايس ينادي به مهنيون يف مجال الهندسة املعامرية 

والتخطيط العمراين، يريدون تجاوز حدود التكوين األكادميي الضيّق، ويرون أنه "ميكن القتصاد اآلثار 

أن يفيد من اقتصاد الوسائل للحيلولة دون تشبيع املدينة بشعارات جوفاء."

منذ  أوروبا  األمريكتني ويف  كانا ميارسان يف  اللذان  الحرضي،  الحرضي واملرشوع  اإلحياء  يعترب 

وذلك  الحرضي،  والتخطيط  السكن  إنتاج  مجال  يف  املبتِكرة  املقاربات  ضمن  من  الستينيات، 

من  اإلفادة  من  وميكّنان  الحرضي  التخطيط  يف  السكان  مشاركة  أمام  املجال  يفتحان  ألنهام 

والعام. الخاص  القطاعني  يف  العقاريني  للمطورين  التشغيلية  القدرات 

6.7. اتفاقيات وتوصيات اليونسكو

يستند تقرير اليونسكو/األلكسو الخاص بدور الثقافة يف التنمية الحرضية املستدامة إىل التوصية 

الخاصة باملناظر الحرضية التاريخية لعام 2011، إال أن الصكوك السابقة لليونسكو جديرة باالهتامم 

هي األخرى، وخاصة:

اتفاقية حامية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي )اليونسكو، 1972( ♦

هذه  يف  األطراف  الدول  من  دولة  كل  "تعرتف  ييل:  ما  عىل  االتفاقية  هذه  من   4 املادة  تنصُّ 

االتفاقية بأن واجب القيام بتعيني الرتاث الثقايف والطبيعي.. الذي يوجد يف إقليمها، وحاميته، واملحافظة 

عليه، وإصالحه، ونقله إىل األجيال املقبلة، يقع بالدرجة األوىل عىل عاتقها. وسوف تبذل كل دولة أقىص 

طاقتها لتحقيق هذا الغرض وتستعني عند الحاجة بالعون والتعاون الدوليني اللذين ميكن أن تحظى 

بهام، خاصة عىل املستويات املالية، والفنية والعلمية، والتقنية".
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كام تنص املادة 5 عىل ما ييل: "تعمل الدول األطراف يف هذه االتفاقية، كل بحسب ظروفها، ويف 

حدود إمكاناتها، عىل.. اتخاذ سياسة عامة تستهدف جعل الرتاث الثقايف والطبيعي يؤدي وظيفة يف 

حياة الجامعة، وإدماج حامية هذا الرتاث يف مناهج التخطيط العام.."

ومبوجب املادة 6، تعرتف الدول األطراف بأن الرتاث الثقايف والطبيعي كام هو محدد يف االتفاقية 

"يشكل تراثا عامليا، تستوجب حاميته التعاون بني أعضاء املجتمع الدويل كافة".

)اليونسكو  ♦ املعارصة  الحياة  التقليدية ودورها يف  أو  التاريخية  املجّمعات  بشأن صون  التوصية 

)1976

إن نظرية الصون العمراين، وفقا ملا أوردته اليونسكو يف توصيتها الصادرة عام 197640، تسلم بأن 

وطابعه  توازنه  يتوقف  متجانسا  كال  اعتبارهام  ينبغي  ومحيطها  التقليدية  أو  التاريخية  املجمعات 

املجّمعات  تعيني  يعني  بأنه  "الصون"  التوصية  له. وقد حددت  املكونة  العنارص  تكامل  املمّيز عىل 

ومحيطها وحاميتها واملحافظة عليها وترميمها وصيانتها وإحياءها.  وهي تعترب أن هذه املجّمعات 

ينبغي اعتبارها تراثا عامليا. وتدعو يف فقرتها الخامسة املهندسني املعامريني والعمرانيني إىل الحرص عىل 

الدمج املتناسق41 للمجّمعات التاريخية أو التقليدية يف الحياة املعارصة.

ولتحقيق هذا الغرض، فإن املهندسني املعامريني والعمرانيني مدعوون إىل مراعاة تنفيذ املبادئ 

التالية:

املبدأ األول: الحفاظ عىل مورفولوجية النسيج الحرضي

ال بد من السعي إىل الحفاظ عىل شكل املجّمع التاريخي يف تكامله، واحرتام املسالك املخصصة 

للامرة. وعليه، فإنه ال ميكن السامح للسيارات باملرور، إال ألسباب تتصل بالخدمات أو األمن، رشيطة أن 

يسمح اتساع الطرق بذلك، كام يجب الحظر الكامل لتوسيع الطرق أو شّق شوارع جديدة يف النسيج 

الحرضي.

املبدأ الثاين: احرتام منط السكن

 إن احرتام منط السكن يفرتض احرتام التقسيم العقاري42، إذ ال يُسمح بتجميع األرايض إال لدواع 

وظيفية. وعند إعادة بناء أي منزل منهار، يجب احرتام منط البيت التقليدي، وينبغي أالّ يتجاوز طوله 

مستوى املنازل املجاورة.

40  اليونسكو، التوصية بشأن صون املجّمعات التاريخية أو التقليدية ودورها يف الحياة املعارصة التي اعتمدها املؤمتر العام يف دورته التاسعة عرشة، نريويب، 26 نوفمرب 

.1976

41  ال ينبغي أن يؤخذ معيار التناسق الهادف إىل تحقيق التكامل كمجرد توق إىل املثال ولكن كمنهج للتخطيط املكاين. انظر Merlin وChoay، قاموس التخطيط الحرضي 

والتهيئة الحرضية، 1988، ص 501.

  .Robert Ilbert, « l’Avenir de la vieille ville )le Caire( tient dans le maintien du parcellaire», 1982,  p 281  42



70

املبدأ الثالث: صون اآلثار التاريخية

أثرية  قطعة  ليس  التاريخي  املعلم  إن  وحيث  األخرى.  لألطراف  ملزم  قانوين  إجراء  الصون  إن 

معزولة، فإنه يتعني صونه داخل املحيط الحرضي. وهذا يعني أن املناطق املجاورة هي جزء من هذا 

اإلجراء.

املبدأ الرابع: تثمني املعامل التاريخية

إن الغاية األساسية من وراء ترميم املواقع التاريخية هي أوال وبالذات نقل الذاكرة املرتبطة بتلك 

األماكن ورسالتها الثقافية إىل األجيال القادمة. أما األغراض البيداغوجية التي تنطوي عليها هذه العملية 

فيمكن أن تشمل خدمة التنمية االقتصادية من خالل التوظيف املناسب للرتاث يف السياحة.

املبدأ الخامس: التخطيط إلدماج املدينة التاريخية يف القاعدة الحرضية

التاريخية، فإنه ينبغي أن تُدمج يف  التي تتميز بها املدينة  عىل الرغم من املورفولوجيا الخاصة 

املناطق  بني  الحواجز  إزالة  إىل  يرمي  لتخطيط حرضي  الحرضية. ويتطلب ذلك وضع تصور  القاعدة 

األماكن. بني  الفصل  وتجنب 

ولهذا الغرض، ينبغي توسيع املساحات املخصصة للامرة، ما أمكن ذلك. كام ينبغي تخطيط الطرق 

وأماكن وقوف السيارات ومواقع وسائل النقل العامة واملنتزهات والحدائق وغريها من األماكن العامة 

القاعدة الحرضية، لضامن خدمات متكافئة تشمل  التقنية عىل نحو منتظم عىل مستوى  والشبكات 

السكان كافة.

املبدأ السادس: تكييف األحياء السكنية مبا يتامىش مع منط الحياة الحديثة 

ال يُحبّذ عىل اإلطالق، إال يف حاالت استثنائية، تحويُل العامرة التقليدية إىل ما يشبه متحفا ألمناط 

حياتية غابرة. وهذا يعني أنه يتعني عىل قوانني البناء أن تسمح، يف حدود احرتام املورفولوجية الحرضية، 

اليوم، وذلك وفقا  الحياة األرسية كام نعيشها  الفناء وتأقلمه مع أمناط  للبيت ذي  الطبيعي  بالتطور 

للمعايري التقنية الحديثة. 

ما يشبه  إىل  تحويلها  واقتصاديا واجتناب  اجتامعيا  التاريخية  املدينة  النهوض مبكانة  السابع:  املبدأ 

املنعزل

ال يجوز اعتبار الفقر الذي يعاين منه السكان، إضافة إىل تقادم الرتاث العقاري، قَدرا محتوما عىل 

املدينة التاريخية. فمكافحة ظاهرة „التكويخ“، من جهة، وتوفري املساعدة القانونية والتقنية واملالية 

لتحسني السكن، من جهة أخرى، هام من العوامل الرضورية للنهوض باألوضاع االجتامعية يف املدن 

التاريخية.
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ويخطئ من يظن أن تردي األوضاع املعيشية يف املدينة التاريخية أو أن البؤس االجتامعي السائد 

فيها أمر ال مفّر منه. إن املدينة التاريخية قادرة عىل املشاركة مشاركة كاملة يف الحياة االقتصادية 

إنجاز مشاريع  الحرفيني ومساعدتهم عىل  تكريم  ينبغي  تتمكن من ذلك،  الحرضية. وليك  للقاعدة 

مدّرة للدخل وتيسري الوصول إىل الخدمات وتنظيم السياحة الثقافية واستقطاب الفنانني واألخصائيني 

يف مجال العلوم والفنون والتكنولوجيا إلخ... وذلك يتطلب تشجيع االستثامرات وتنظيم الرشاكات بني 

القطاعني العام والخاص وتحفيز نظام الدعم والرعاية.
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شيان،  وإعالن  واملواقع،  للمعامل  املجلس الدويل  ومواثيق  وتوصياتها،  اليونسكو  اتفاقيات  إن 

ومذكرة فيينا، ومؤمترات اليونسكو املنعقدة يف كل من مكسيكو واستكهومل بشأن السياسات الثقافية، 

الصكوك  املستدامة، وغري ذلك من  التنمية  مفتاح  الثقافة هي  أن  إعالنه  أكد  الذي  ومؤمتر هانغجو 

تجاه صون  سياسيا  التزاما  وتعترب  مثينة  ومهنية  فكرية  منّصة  تُشكل  منذ 1962،  التي متت صياغتها 

املمتلكات الثقافية واملعامل التاريخية وإدارتها لفائدة األجيال يف املايض والحارض واملستقبل. وباختصار 

فإن هذه األدبيات تعكس شعورا باملسؤولية تجاه املجتمع اإلنساين، ولكن يتعني عىل الدول األعضاء 

التاريخية  التوصية الخاصة باملناظر الحرضية  التزاماتها وخاصة بشأن  اليونسكو السعي إىل تنفيذ  يف 

التنمية  الثقافة يف  به  الذي تضطلع  الدور  بلورة  الثالث من  املوئل  تتمكن خطة عمل  )2011(، ليك 

املستويات  ومختلف  واالجتامعية  واالقتصادية  املؤسسية  األصعدة  مختلف  عىل  املستدامة  الحرضية 

والدولية. واإلقليمية  والوطنية  املحلية 

أهمية  أفكارا حول  أمسرتدام(  )إعالن  لعام 1975  املعامري  للرتاث  األورويب  امليثاق  لقد تضمن 

الرتاث املعامري ومربرات الحفاظ عليه تستحق الذكر، فقد اعترب أن الرتاث املعامري، مبا ميثله كشاهد 

من املايض، يشكل بيئة رضورية لتوازن اإلنسان ورقيه، وأنه رأس مال روحي وثقايف واقتصادي واجتامعي 

ذو قيمة ال ميكن تعويضها، وأن املجّمعات التاريخية تسهم يف التوازن املتناسق للمجتمعات، كام أن 

للرتاث املعامري قيمة تربوية أساسية وحاسمة. 

وفعال فإنه ال بد من التسليم برضورة الحفاظ عىل االستمرارية التاريخية يف البيئة التي تحيط بنا 

إذا ما أردنا الحفاظ عىل إطار معيش ميّكن األفراد من ترسيخ هويتهم والشعور باألمان، عىل الرغم من 

التغريات االجتامعية الحادة التي تعرتيهم.

 إننا نشاهد ظهور نوع جديد من التخطيط الحرضي يسعى إىل استعادة األماكن املغلقة وبعث 

متيز  كانت  سامت  وهي  والثقايف،  االجتامعي  والتنوع  الوظائف  تداخل  وضامن  اإلنسانية  أبعادها 

القدمية من شأنه  املباين  الحفاظ عىل  بأن  الوعي  تنامي  القدمية. كام نشهد  للمدن  النسيج الحرضي 

أن يساعد عىل ترشيد استهالك املوارد والحد من التبذير، وهي من بني املسائل املهمة التي يواجهها 
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مجتمعنا اليوم. فقد بات من املؤكد أنه باإلمكان توظيف املباين التاريخية توظيفا جديدا يتامىش مع 

احتياجات الحياة املعارصة. عالوة عىل ذلك، تحتاج عملية الصون إىل فنانني وحرفيني مؤهلني تأهيال 

عاليا ولديهم مهارات ومعارف ينبغي علينا االستفادة منها ونقلها إىل األجيال القادمة. وأخريا، فإن إعادة 

تأهيل السكن الحايل يساعد عىل الحد من تآكل األرايض الزراعية وتفادي النزوح السكاين، أو التقليل 

منه بشكل ملحوظ، مام ميثل ميزة عظمى لسياسة املحافظة عىل الرتاث.

إن الدول العربية مدعوة، كام فعلت أوروبا يف عام 1975، إىل وضع خطة عمل خاصة بها يف 

أقرب اآلجال لبناء األطر املؤسسية والقانونية واملالية الالزمة لتنفيذ سياسة جامعية يف مجال صون 

الرتاث وتثمينه. ويف هذا الصدد بادرت األلكسو إىل اتخاذ خطوة أوىل هامة تتمثل يف إنشاء "مرصد 

العربية". البلدان  الرتاث املعامري والعمراين يف 

إن االستيعاب الصحيح ملدلول املعلم التاريخي وأهمية صونه ال ميكن أن يتم مبعزل عن سياق 

الثقافة  التي تعترب  التنمية املستدامة  فكري محّدد ورؤية مالمئة للذات وللعامل وملقتضيات تحقيق 

مفتاحها.
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)باحة جامع القرويني . املصدر: بوابة جامعة القرويني( 

الدعــم الســيايس وإنشــاء الجهــاز اإلداري والتنظيمــي للحفــاظ عــىل الــرتاث العمــراين يف . 1

املغــرب تحــت الحاميــة الفرنســية

الفرنسية،  الحامية  ثقايف، يف عهد  املغرب كرتاث  التاريخي يف  بالفضاء  الفضل يف االهتامم  يعود 

إىل املارشال هوبري ليوطي Louis Hubert Gonzalve Lyautey أول مقيم عام باملغرب من 1912 

إىل 1925، الذي أوجد اآلليات اإلدارية والتنظيمية للحفاظ عىل الرتاث املادي وغري املادي خالل فرتة 

االستعامر.
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1.1. "نظرية ليوطي"

وتواصال  "استمرارية  االستعامر  ولّده  الذي  التحرض  اعتبار  ميكن  ال  أنه   Lyautey ليوطي   يرى 

التاريخي القائم، أي املدينة العتيقة. إذ يتعني عىل األشكال العمرانية الجديدة أن تستجيب  للفضاء 

)مسافة  متطابقة  غري  اجتامعية  عالقات  عن  يعربان  فضائيني  نظامني  بني  الفصل  أي  التجاور  ملنطق 

ثقافية، ومسافة مادية(“43. وعليه، فإن املقاربة الرتاثية التي وضعها Lyautey تسلم مببدأ "فصل املدينة 

الجديدة". األوروبية  املدينة  األصلية عن 

تبلورت هذه النظرية يف مجال الصون،  من الناحية اإلدارية والتنظيمية، من خالل الظهري الرشيف 

بتاريخ 26 نوفمرب 1912 بشأن املحافظة عىل اآلثار التاريخية والتسجيل، والقرار الذي أصدرته "املقامية 

العامة" يف 28 نوفمرب 1912 حول تأسيس مكتب اآلثار والفنون الجميلة واألبنية التاريخية، وتعيني 

املهندس املعامري موريس دلونل  Maurice Tranchant de Lunel عىل رأسه. وقد تم استكامل هذا 

الظهري وتحديد مضمونه بالظهري الصادر يف 13 فرباير 1914، والذي يعترب أول نص يعنى بصون الرتاث 

املهندس  إرشاف  تحت  عام 1914  الحرضي يف  التخطيط  هيئة  إنشاء  تم  كام  املغرب،44  التاريخي يف 

.Henri Prost املعامري هرني بروست

ومبوجب هذا الظهري املليك تقوم اإلدارة باتخاذ تدابري صون وتصنيف املعامل التاريخية وتسجيلها 

يف قامئة الجرد، ماّم ميّكن األجهزة الفنية واإلدارية املعنية من إصدار القرارات التي تحدد االلتزامات 

الخاصة بحامية الفن والهندسة املعامرية والتقاليد والتاريخ.

تشمل الواجبات القانونية املذكورة يف الظهري ما ييل:

• حظر التغيري أو التجديد أو البناء يف محيط املعامل التاريخية. 	

• احرتام حجم وارتفاع املباين لحامية النسيج الحرضي املحيط بها.	

• احرتام العامرة التقليدية والعنارص الزخرفية املوجودة يف الواجهة والسقوف.	

• استخدام مواد البناء املستعملة محليا للحفاظ عىل األمناط املعامرية األصيلة.	

• مراقبة اللوحات اإلعالنية يف الفضاء التقليدي أو منعها.	

وقد تكّفل ليوطي Lyautey بتوفري الدعم السياس لحامية الرتاث بعزمية نادرة وخربة فائقة يف 

املسائل اإلدارية. ودعا مكتب اآلثار والفنون الجميلة واألبنية التاريخية إىل التعاون مع هيئة التخطيط 

الحرضي و"النظر إىل الحي بأكمله كمعلم تاريخي ال تُنتهك حرمته يف شكله أو ماضيه".

 Abdelmajid Arrif: « Le paradoxe de la construction du fait patrimonial en situation coloniale, le cas du Maroc ».In Figures de l’orientalisme en architecture.  43
RMMM 1994

44   عبد الرحيم قاسو، املغرب: ترسانة قانونية يف تطور. ) الشابكة(  
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وأخريا تعززت نظرية ليوطي Lyautey بالظهري الصادر يف يوليو 1945، والذي يحل محل ظهري 

املتعلقة  التنظيمية  باإلجراءات  الجهوية" مشمولة  والعامرة  القدمية  "املدن  1914. ومبوجبه أصبحت 

النسيج الحرضي. التاريخي ُمندمجا يف  بالحامية، وأصبح بذلك املعلم 

هذه الدعوة إىل اعتبار املنطقة التاريخية منطقة صون متكاملة، تذكّرنا مبا يسمى اليوم باملناظر 

الحرضية التاريخية عىل النحو املشار إليه يف توصية منظمة اليونسكو الصادرة يف عام 2011.

Ecochard 2.1. نظرية

كانت نظرية ليوطي Lyautey التي تفرتض الفصل بني املدينة العتيقة واملدينة األوروبية، والتي 

أُعلن عنها يف عام 1912، والنظم القانونية التي تم سنها للصون املتكامل للمدينة وطرازها املعامري، 

موضع توافق يف اآلراء بني املهندسني املعامريني واملخططني واإلدارات إىل غاية 451940.

إن نجاح الدعم السياس، الذي يجب أن تقاس فاعليته اإلدارية بأثر رجعي، مل يصمد يف عام 1943 

أمام نظريات التخطيط الجديدة املبيّنة يف ميثاق أثينا. ففي االجتامع الذي عقدته اللجنة االستشارية 

واملخطط  املعامري  املهندس  اختلف   ،1949 نوفمرب   26 يف  املصنفة  واملناطق  العتيقة  املدن  لحامية 

الحرضي ومدير إدارة التخطيط ميشيل إيكوشار Ecochard مع مفتش األبنية التاريخية هرني ترّاس 

 Ecochard حول تحديد صالحياتهام. وباإلضافة إىل هذا النزاع حول الصالحيات كان إيكوشار Terrasse

يندد باملفهوم الرتايث لدائرة اآلثار والفنون الجميلة واألبنية التاريخية، مطالبا بتخويل إدارته صالحية 

والنظافة،  للبناء  جديدة  معايري  وتطبيق  املرور،  لحركة  العتيقة  املدينة  داخل  منافذ  بفتح  "القيام 

والقطع مع الطراز املعامري املغريب )من خالل فرض فتحات كبرية عىل الواجهات("46.

وقد ولّد هذا الخالف بني إيكوشار M.Ecochard  الذي ميثل الحداثة كام صورها ميثاق أثينا، 

التخطيط  التاريخي جدال حادا حول مدلول  التقاليد والصون  املدافع عىل   H.Terrasse  ترّاس وبني 

السياسية. السلطات  ودور  الفضايئ 

وهكذا متت بلورة رؤية جديدة للتقاليد واملناظر التاريخية...

الدعم السيايس يف عهد املغرب املستقل. 2

بحلول االستقالل، كان الدعم السياس للحفاظ عىل الرتاث املعامري يخضع لظروف كيّفتها ظاهرة 

تسارع وترية التحرض ومسارات النمو والتنمية االقتصادية. وميّكن التذكري باألوضاع السابقة من تقدير 

حجم التحوالت املسجلة خالل الفرتة االنتقالية بني املغرب ما قبل الحامية، واملغرب تحت الحامية، 

واملغرب املستقل.

Abdelmajid Arrif, Ibid  45
Abdelmajid Arrif, Ibid, pages 161-163  46
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2. 1. كان املغرب يف فرتة ما قبل الحامية، بلد التقاليد الريفية املجتمعية، يضم إحدى وثالثني مدينة 

الحرفية والحياة  األنشطة  نفوذها، وتنتظم يف كنفها  والدينية  السياسية  األوساط  فيها  متارس  عتيقة47 

التجارية، وتزدهر فيها الفنون واآلداب والعلوم. وقد كانت هيمنة املدن عىل الريف مُتارس من خالل 

التاريخ بأهميتها: مراكش وفاس ومكناس، بالنسبة إىل املناطق الداخلية  العواصم الثالث التي يشهد 

كافة، واملدينتني الساحليتني: طنجة وتطوان، بالنسبة إىل الواليات واملناطق الساحلية املطلة عىل البحر 

األبيض املتوسط.

2. 2. كرّس انتصاب الحامية الفرنسية يف عام 1912 التحويرات املجالية التي بدأت منذ أواخر القرن 

التاسع عرش بفعل تحّول وجهة األنشطة االقتصادية نحو ساحل املحيط األطليس. إن التطور املستمر 

للمحور الحرضي والساحيل، الدار البيضاء – القنيطرة  )ميناء ليوطي Lyautey( قد أحدث تغيريا جذريا 

يف أوضاع املناطق الداخلية، فقد تم استبدال شبكة السكك الحديدية التي كانت تتجمع باتجاه فاس 

ومراكش مبحور حرضي جديد يربط بني الدار البيضاء والقنيطرة التي سوف تشهد منوا متواصال إىل غاية 

مطلع القرن الحادي والعرشين.

3.2. تسبب النمو السكاين املستمر منذ عام 1950 يف تحول عميق ومتواصل لفائدة املدن. ومن املتوقع 

أن يستمر معدل التحرض يف الزيادة بشكل ملحوظ بسبب النمو السكاين الداخيل والهجرة من الريف 

إىل املدن بني عامي 2015 و2025.

4.2. مصري املدن التاريخية يف املرحلة االنتقالية ما بعد فرتة الحامية

خالل هذه الفرتة، تكفلت وزارة الثقافة باإلرشاف عىل الدعم السياس للرتاث التاريخي. وقد الحظ 

عبد الرحيم قاسو، يف دراسة الحالة التي أعدها عن فاس، أن الوزارة تشكو من ضعف املوارد البرشية، 

البيوت يف  أرباب  الجهوية واملحلية، وتاُلقي معارضة من قبل  السلطات  للمنافسة من قبل  وتتعرض 

املدن العتيقة وأصحاب املصالح الخاصة.

وباإلضافة إىل ذلك، كان عىل وزارة الثقافة أن تأخذ يف االعتبار تعدد املتدخلني يف مجاالت الرتاث 

السياق،  السيطرة عىل سري األمور يف مجال تخصصها. ويف هذا  الذي يحّد من قدرتها عىل  والعامرة، 

يالحظ عبد الرحيم قاسو أن الوايل يقوم بدور مهم بسبب تعيينه من قبل امللك.

من  تخرجوا  الذين  الوالة  من  الجديد  الجيل  وخاصة  الوايل،  فإن  الهرمية،  السلطة  ملبدإ  ونظرا 

مثل  املحلية  التنمية  مشاريع  الواقع،  أرض  عىل  يدعمون،  الذين  هم  العليا،  التعليمية  املؤسسات 

البيضاء.  والدار  وطنجة  الرباط  يف  أنجزت  التي  العمليات 

هي: مراكش والدار البيضاء وفاس ومكناس وسال وتطوان وتارودانت والرباط ووجدة وتزنيت والصويرة )موكادور( وبني مالل وآسفي ووزان وطنجة وشفشاون وصفرو   47

وتازة والعرائش وخنيفرة ومول  اي إدريس زرهون وأبو الجعد وفكيك وقصبة تادلة وأزمور والقرص الكبري ودبدو والجديدة )مازاغان( والبهاليل وأصيلة ودمنات.
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لرأي  رئيسها  قرار  ويخضع  البلدية،  مشموالت  من  الحرضية  اإلدارة  أصبحت  االستقالل،  وغداة 

اإلجراء  لهذا  وطبقا  الحقيقية.  الفنية  باإلدارة  تتكفل  التي  وهي  املختصة،  الجهوية  الحرضية  الوكالة 

البلدي والفني واإلداري، فإن خطة التهيئة تعتني باملدن القدمية واملدن الجديدة التي أنشأتها الحامية، 

مع إيالء اهتامم خاص باملواقع التي فيها معلم  تاريخي مسجل/ مصّنف. 

ويف نهاية املطاف، فإن القطاع الثقايف يعتمد عىل االهتامم الذي يخصه به العاهل املغريب.

الحوكمة املؤسسية. 3

1.3. وزارة الثقافة

للدراسات  أقسام  ثالثة  تضم  التي  الثقايف،  الرتاث  مديرية  الثقافة  وزارُة  أَحدثت   ،1985 عام  يف 

الثقافة تنظيم هذه  أعاد وزير  الرتاث، واملتاحف. ويف عام 1994،  التقنية، وجرد وتوثيق  والتدخالت 

اإلدارة، وذلك من خالل الفصل بني املستويني الوطني والجهوي. فعىل املستوى الجهوي، ال بد من املرور 

عرب املصالح الجهوية للثقافة واملفتشيات الجهوية للمباين التاريخية واملواقع.

مواضيع  متخصصة يف  وبحوث  دراسات  مراكز  الجهوية  واملفتشيات  املصالح  جانب  إىل  ويوجد 

محددة، مثل الدراسات الَعلَويّة، والرسوم الصخرية، والعالقات املغربية – الربتغالية، والعامرة األطلسية، 

بني 1920  فيام  معظمها  أنشئت يف  عاما  متحفا  املادي وخمسة عرش  غري  للرتاث  مركز  إىل  باإلضافة 

و1930. كام تم يف اآلونة األخرية فتح متاحف خاصة يف كل من الدار البيضاء والرباط ومراكش.

ونظرا للصعوبات التي ظهرت عىل صعيدي إدارة املتاحف واملعارض العامة، فقد تقرر إنشاء جهاز 

وطني مستقل للمتاحف.

3. 2.  وزارة التعمري وإعداد الرتاب الوطني

متارس وزارة التعمري وإعداد الرتاب الوطني صالحياتها:

• بوضع مخططات 	 تتكفل  والتي  الرباط  التعمري يف  مديرية  الوطني من خالل  الصعيد  عىل 

القانونية. أنظمتها  ووضع  التهيئة 

• وعىل املستوى الجهوي عن طريق الوكاالت الحرضية، وهي مؤسسات عمومية مستقلة لديها 	

صالحيات النظر يف طلبات الحصول عىل تصاريح البناء والهدم نيابة عن الوالية والبلدية.

تضطلع هذه البنية التقنية واإلدارية مبسؤولية حامية الرتاث املعامري يف إطار مخططات التهيئة 

بالدراسات  يتعلق  فيام  سواء  العمراين  بالتخطيط  مكلفة  الحرضية  فالوكاالت  اختصاصاتها.  ومجال 

ومتابعة  التعمري  وثائق  إعداد  أو  الحرضية  بالتهيئة  الخاصة  التوجيهية  املخططات  إلعداد  الالزمة 

التنفيذ.
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3. 3. وزارة الداخلية

يعطي امليثاق الجامعي صالحيات واسعة للجامعات املحلية، مع رشط خضوعها املبديئ للمراقبة 

الفنية من قبل الوكاالت الحرضية بخصوص اإلجراءات الخاصة بالبناء.

ويرى عبد الرحيم قاسو أن هذه الالمركزية يف صنع القرار، التي تم بفضلها إحراز تقدم دميقراطي 

يف إدارة األرايض الجامعية، قد ولدت اضطرابا بسبب كرثة األطراف املتدخلة وهشاشة تحالفات 

األحزاب السياسية.

تأيت من  التي  تلك  املركزية، وخاصة  الحكومة  بها  تقوم  التي  "املبادرات  فإن  السياق،  ويف هذا 

الفاعلية". تضمن  ألنها  بها  مرحبا  يكون  القرص، 

تتوىل وكاالت التنمية اإلقليمية، التي أنشئت مؤخرا يف املناطق الثالث الشاملية والجنوبية  ♦

والرشقية، وهي مناطق ذات منو بطيء، اإلرشاف عىل إدارة املشاريع )البنية التحتية واملعدات(، 

وتوفري الدعم للمجتمعات املحلية والتدريب. وهي تتمتع بحرية كبرية للعمل نظرا ملوازنتها 

املستقلة.

رشكات التنمية املحلية  ♦

للتنمية املحلية. وهي مؤسسات تجارية متارس نشاطها  امليثاق الجامعي بإنشاء رشكات  يسمح 

الرحيم  أكرث. ويعترب عبد  أو  كرشكات ذات مسؤولية محدودة، متلك رأساملها جمعية محلية واحدة 

قاسو هذا التطور "مبتكرا" ألنه سيمكن من "إدارة أكرث مهنية يف إطار أحكام القانون الخاصة بالرشكات 

املحلية هي  الجامعات  ما دامت  الترصف،  يوفر مرونة كبرية يف  ما  املحدودة". وهو  املسؤولية  ذات 

مرتَّبات  لُسلَّم  تخضع  ال  فيها  املوظفني  رواتب  أن  إىل  باإلضافة  الرشكات،  تلك  يف  الرئييس  املساهم 

العمومية. الوظيفة 

وعىل سبيل املثال فقد مّكنت رشكة الدار البيضاء للرتاث، من حشد الرشكاء من القطاعني العام 

والخاص وإطالق مبادرات تهدف إىل حامية الفضاءات التاريخية وتثمينها. 

3. 4. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

ترشف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية عىل املؤسسة الوقفية التي تدير األحباس، وهي مؤسسة 

عبد  ولكن  هامة.  مالية  موارد  ومتلك  التاريخية  املدن  يف  بال  ذي  تراث  اإلرشاف عىل  تتوىل  تاريخية 



80

الرحيم قاسو يرى أن مشاركة هذه املؤسسة يف عمليات صون املدن التاريخية ينبغي أن تكون أكرث من 

املستوى الحايل.

5.3. املؤسسات غري الحكومية

تنشط  التي  املدين  املجتمع  جمعيات  بروز  من  الحرضية  الحوكمة  شهدته  الذي  التطور  مّكن   

بجدارة عىل املستوى املحيل. فقد أسست يف الدار البيضاء جمعية "ذاكرة الدار البيضاء"، ويف طنجة 

جمعية "البوغاز"، ويف تطوان جمعية "دار الهندسة املعامرية"، ويف مكناس "جمعية إنقاذ املدينة واملآثر 

مبكناس". التاريخية 

الجهاز الترشيعي والقانوين والتنظيمي. 4

إن الرتسانة القانونية للصون والتخطيط متّر حاليا مبرحلة انتقالية حيث تجري مراجعات للقوانني 

واللوائح.

1.4. القانون 22.80 الصادر يف 25 ديسمرب 1980 املتعلق باملحافظة عىل املباين التاريخية 

واملناظر والكتابات املنقوشة والتحف الفنية والعاديات

املناطق  اإلجراء يف  آثار هذا  يحّدد  أنه ال  التاريخية، غري  املعامل  القانون من تسجيل  ميّكن هذا 

التاريخية. باملعامل  يحيط  الذي  العمراين  النسيج  أي  لها،  املتاخمة 

قانون إصالحي  لذلك فقد تم وضع مرشوع  الزمن،  القانون قد تجاوزه  أن هذا  املهنيون  ويرى 

يشمل:

• مرشوع ميثاق وطني حول الصون والحامية والتثمني...	

• إنشاء مناطق محمية تضم املجمعات التاريخية والتقليدية واملناظر الطبيعية الثقافية...	

2.4. القانون 12.90 الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.92.31 بتاريخ 17 يونيو 1992 

املتعلق بالتعمري

ينظم هذا القانون التخطيط الفضايئ والتخطيط الحرضي. ويكّمله القانون 25.90 الصادر بتنفيذه 

واملجموعات  العقارية  بالتجزئات  املتعلق   1992 يونيو   17 يف  املؤرخ   1.92.7 رقم  الرشيف  الظهري 

السكنية وتقسيم العقارات.

ويف هذا اإلطار القانوين، تخول املادة 19 من القانون 12.90 ترسيم حدود املناطق التي لها قيمة 
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تراثية، أي "األحياء واآلثار واملواقع التاريخية أو األثرية واملواقع واملناطق الطبيعية كاملناطق الخرضاء 

وكذلك  ثقافية  أو  تاريخية  أو  ألغراض جاملية  قيمتها  إبراز  أو  الواجب حاميتها  الخاصة  أو  العامة 

القواعد املطبقة عليها إن اقتىض األمر ذلك".

إن ترسيم حدود املناطق التي لها قيمة تراثية يف مخططات التهيئة، وتفصيل الرتتيبات التنظيمية 

املحددة بشأنها، يعتربان دون شك تطورا إيجابيا يف مجال التخطيط اإلداري ملمتلكات الرتاث. كام أنه ال 

أحد ينكر أن الزيادة يف امليزانية املخصصة للدراسات قد مكنت من تحسني عملية التخطيط.

الجهاز املايل. 5

متثل ميزانية وزارة الثقافة )حوايل 60 مليون يورو( 0.3 ٪ من امليزانية العامة للدولة. وللتوضيح 

أفاد عبد الرحيم قاسو أن تكلفة املرسح الكبري يف الدار البيضاء، الذي هو قيد اإلنشاء، متثل ضعف 

امليزانية السنوية للوزارة. ويف هذا السياق، كانت وزارة الثقافة قد بادرت بتحديد املشاريع الخاصة بكل 

منطقة، وامليزانيات والرشكاء املحتملني. وهي مبادرة مثرية لالهتامم من شأنها أن تؤدي إىل تخصيص 

ميزانيات هامة للسنوات القادمة. ويجدر التنويه بصندوق الحسن الثاين املمول من خالل خصخصة 

املؤسسات العامة إلعادة تأهيل املدينة القدمية يف الدار البيضاء...

لقد تم حشد الفاعلني الخواص والصناديق األجنبية املوجودة يف املغرب يف إطار مشاريع التنمية 

الجهوية التي يتابعها جاللة امللك عن كثب. وقد مّكن ذلك من إطالق دراسات إعادة تأهيل استهدفت 

املجّمعات املحلية.

ويرجو عبد الرحيم قاسو أن تقرر الوزارات املسؤولة عن االقتصاد واملالية يف املغرب، يف إطار 

لفائدة  )أو تخفيضها(  الرسوم والرضائب  اإلعفاء من  التنمية،  الرتاث عنرصا هاما من عنارص  اعتبار 

الزراعي عىل  النشاط  السكن االقتصادي و  بالنسبة إىل  به  الرتاث، عىل غرار ما هو معمول  مشاريع 

املثال. سبيل 

ال شك أن كل هذه املساعي الرامية إىل التعبئة املالية لفائدة الرتاث تستحق اإلشادة والتقدير، 

إلطالق  سيايس  توافق  إىل  أحيانا  تفتقر  العملية  هذه  أن  الحظ  قاسو  الرحيم  عبد  بأن  علام 

مشاريع واسعة النطاق. وبالتايل، فإن مشاركة اإلدارات املحلية غالبا ما تقترص عىل صيانة املباين 

التي تستعملها.
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مرشوع الرتاث املتعلق بإعادة تأهيل السكن القديم والتجديد الحرضي. 6

مديرية  وإحداث   ،1912 عام  يف  التاريخية  واألبنية  الجميلة  والفنون  اآلثار  مكتب  إنشاء  منذ 

املعامل  بأهمية  وعيها  عىل  الحكومية  السلطات  برهنت   ،1985 عام  يف  الثقافة  بوزارة  الثقايف  الرتاث 

العديد من  تنفيذ  الزمن،  الثقافية يف اململكة املغربية. وقد تم، خالل قرن من  التاريخية والتعبريات 

بالنجاح. كلّلت  والتثمني  والرتميم  بالصون  الخاصة  املشاريع 

ويرى قاسو أنه آن األوان لتجاوز العمليات الظرفية، التي يتم تنفيذها هنا أو هناك، إىل مرشوع 

متكامل إلعادة تأهيل السكن القديم، أو إلعادة اإلحياء الحرضي للمدن التاريخية، يُنفذ يف إطار مؤسيس 

وقانوين ومايل متامسك للتعمري والتهيئة الرتابية.

خطة العمل. 7

1.7. مسألة السكن

مل يتم التوصل إىل حلول مرضية إلعادة تأهيل السكن القديم وإعادة تهيئة األحياء وترميم املباين 

املتداعية، ويرجع ذلك أساسا إىل ما تطرحه امللكية العقارية من مشاكل قانونية، تتفادى السلطات 

التدخل فيها.

ومع ذلك، فإن السلطات قد أثبتت قدرتها عىل التدخل إلعادة تهيئة الطرقات والبنية التحتية 

وإعادة تأهيل املرافق العامة وترميم املعامل األثرية.

عملية  منهجية  التي وضعت  فاس  ملدينة  االعتبار  ورد  التنمية  وكالة  تجربة  إىل  اإلشارة  وتجدر 

شقني: ذات  مقاربة  بتوخي  بادرت  حيث  املتداعية،  املباين  مسألة  ملعالجة 

• اجتناب خطر سقوط املباين بدعم هياكلها القامئة.	

• تقديم املساعدة الفنية ألصحاب املنازل أو املأّجرين للقيام باإلصالحات الرضورية وتزويدهم 	

عند االقتضاء مبواد البناء.

ومع األسف، مل يتم تعميم هذه التجربة، التي أجريت يف فاس منذ ربع قرن، عىل سائر املدن 

املغربية. التاريخية 

امللكية  ملسألة  حل  إيجاد  يفرتض  القديم  بالسكن  املتعلقة  العمل  خطط  تنفيذ  فإن  وعليه، 

العقارية.



83

2.7. الطرقات ومختلف الشبكات والفضاءات العامة

إن إعادة تأهيل الطرقات ومختلف الشبكات األخرى وتهيئة األماكن العامة )امليادين والساحات 

والحدائق( ال يسبب أية مشاكل، ما دامت التمويالت والخربة متاحة. وقد أشار عبد الرحيم قاسو إىل 

أن تبليط شارع للمرتجلني، أو توفري اإلضاءة للشوارع، أو بناء حديقة عىل سفح جدار، لها آثار مرئية 

تستأثر باهتامم السلطات املحلية. ومع ذلك، فإن إعادة تهيئة الطرقات ومختلف الشبكات األخرى 

واألماكن العامة ال تشكل، يف الوقت الراهن، خطة عمل تنفذ عىل مستوى وطني، ومل تتم إالّ يف بعض 

املدن العتيقة، مثل الدار البيضاء وطنجة وفكيك.

3.7. املعامل التاريخية واألنسجة الحرضية

لقد تم القيام بتدخالت كانت ناجحة نسبيا يف مجال حامية معامل تاريخية مدنية ودينية، عامة 

وخاصة، وصونها وترميمها من قبل وزارة الثقافة ووزارة األوقاف اللتني استثمرتا يف املقام األول يف املدن 

التاريخية الكبرية، كالرباط وفاس وتارودانت، حيث أطلق جاللة امللك مرشوع إعادة ترميم وتأهيل 

واسعة استهدف مثانية وعرشين مبنى.

كام استثمرت املؤسسات الخاصة )بن جلون، كريم العمراين، "أونا"( يف إعادة تأهيل وتثمني بعض 

املتاحف واملحالت الحرفية والفنادق، مستفيدة من التشجيع الذي تالقيه األعامل الخريية.

ويعترب هذا النوع من التدخل واعدا سواء من قبل الجمهور أو من طرف األوساط السياسة.

4.7. األسواق والبازارات 

تشهد األسواق والبازارات يف املدن التاريخية انتعاشا اقتصاديا نتيجة الطلب الناتج عن السياحة 

و/أو انكامشا عىل صعيد األنشطة التجارية والخدمات التي يحتاجها السكان يف حياتهم اليومية.

يف املدن السياحية الكربى، كمراكش وفاس والرباط، تسبب االنتعاش يف تجميل األسواق والبازارات 

بشكل يعتربه عبد الرحيم قاسو "مفرطا يف الجاملية عىل نحو متباه بعنوان أصالة سطحية".

ونظرا للنجاح الذي حققته عملية اإلنعاش االقتصادي هذه، فقد بادر أصحاب البازارات إىل رشاء 

املنازل املجاورة وتحويل الطابق األريض إىل محالت تجارية جديدة. ويف هذه الحالة يتعرض النسيج 

الحرضي لخطر "تحول املدن القدمية إىل سوق" «soukalisation»، مام يحدث فيها تغيريات عميقة، 

من بينها إجبار السكان عىل املغادرة من جراء السياحة املفرطة.
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يف املدن التاريخية التي مل تشتهر بنشاطها السياحي، مثل الدار البيضاء أو تطوان، تعرض األسواق 

مجموعة مختلفة من املنتجات كاملالبس الجاهزة ومحافظ اليد والحقائب واآلالت املوسيقية وغريها...

مخطط  يحددها  ترتيبات  ألية  يخضع  مل  العتيقة  املدن  أسواق  شهدته  الذي  التطور  هذا  إن 

للتهيئة العمرانية وصون الرتاث. وهو ما يثري موضوع املسؤولية املؤسسية عن صون الرتاث العمراين.

ومع ذلك فقد اضطلعت السلطات مبسؤولياتها يف حاالت محددة، مثل شارع القناصل يف الرباط، 

وساحة اللة يدونة يف فاس. كام سمح برنامج "رواج"، الذي أرشفت وزارة التجارة عىل تنفيذه يف كافة 

املدن، بتعبئة التجار لتحسني واجهات محاّلتهم نظري مساعدة تقنية ومالية.

5.7. املرافق االجتامعية والثقافية والتعليمية والصحية

خالل فرتة الحامية، تم إنشاء مرافق يف املدن التاريخية يف مباٍن قدمية تم تحويرها أو الزيادة يف 

ارتفاعها، إذ مل يكن باإلمكان الحصول عىل أراٍض شاغرة، أو مباٍن متداعية، لبناء مرافق جديدة، خاصة 

وأن اللجوء إىل  املصادرة مل يكن يتم إال يف حاالت نادرة جدا.

6.7. مرور السيارات ومواقفها

تم طرح إشكالية دخول السيارات إىل املدن التاريخية منذ عام 1950 من قبل M.Ecochard، ومل 

يتم التوصل إىل أية حلول مرضية يف إطار التخطيط الحرضي، بل تم تسجيل بعض االنتكاسات خاصة يف 

فاس عندما متت تغطية الوادي الذي ميثل الطريق النهري الذي سمح بتطوير هذه املدينة الحدائقية 

الفريدة من نوعها.

ولقد تبني اآلن أنه يجب التسليم بأن السيارات ال ميكنها الوصول إىل كافة األماكن يف املدينة 

القدمية. وهذا يفرتض أن يتضمن مخطُط التهيئة العمرانية للمجّمعات التاريخية الحدَّ من استخدام 

السيارات داخل املناطق الحرضية، وتأمني مسالك للامرّة، وتخصيص مواقع محّددة لوسائل النقل العام 

ومواقف للسيارات يسهل الوصول إليها.

الوزارات  بني  فعاال  تشاورا  يتطلب  التاريخية  املدن  إىل  الوصول  إمكانية  لتوفري  التخطيط  إن 

املسؤولة عن التخطيط العمراين واإلسكان والثقافة. وحيث إنه قد تم مؤخرا تحقيق إنجازات هامة 

)مواقع خاصة للرتامواي والحافالت( حسنت األوضاع املعيشية يف الدار البيضاء والرباط وأغادير، فمن 

التاريخية املغربية. املؤمل أن ينسج املخططون، مستقبال، عىل هذا املنوال يف بقية مراكز املدن 
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البعد االجتامعي للفضاء التاريخي . 8

1.8. التخطيط التشاريك

شجع دستور 2011 مشاركة املواطنني يف الحياة السياسية ملدنهم. وقد أصبح إرشاك الجمعيات 

قاعدة ملزمة بالنسبة إىل جميع املشاريع العامة. ولكّن دور املجتمع املدين يختلف من حالة إىل أخرى 

حسب قدرته عىل التعبئة واإلقناع باملقرتحات التي يقدمها. ففي بعض املدن، كالدار البيضاء وطنجة 

وآسفي، لوحظ أن نشاط الجمعيات غالبا ما يكون أكرث من نشاط السلطات املسؤولة عن الرتاث.

التي  ¯ الجمعيات  املحليون، من مشموالت  الوجهاء  به  يقوم  كان  الذي  الوسيط،  دور  أصبح 

أصبحت مبثابة قناة اتصال بني السلطات والسكان، والتي يعترب قاسو أنها تتمتع مبصداقية أكرث 

من األحزاب السياسية عىل املستوى املحيل.

املليك يف 18 مايو  ¯ الخطاب  البرشية بعد  للتنمية  الوطنية  املبادرة  انطلقت   يف عام 2005، 

للفئات  واالجتامعية  االقتصادية  األوضاع  تحسني  إىل  يهدف  تنموي  مرشوع  وهي   ،2005

أساسية: محاور  ثالثة  عىل  ويرتكز  الفقرية، 

• األشّد 	 القروية  والجامعات  الفقرية  الحرضية  باألحياء  االجتامعي  للعجز  التصدي 

خصاصة. 

• تشجيع األنشطة املدرّة للدخل القاّر واملتيحة لفرص الشغل. 	

• العمل عىل االستجابة للحاجيات الرضورية لألشخاص الذين هم يف وضعية صعبة.	

وبفضل هذه املبادرة تم تحقيق العديد من مشاريع البنية التحتية واملرافق املحلية القريبة من 

السكان يف املدن التاريخية. وقد أفرزت هذه املبادرة مشاركة متدخلني متكنوا بفضل فاعلية أنشطتهم 

من تحريك املسؤولني املحليني لتحقيق غايات محددة.

يقوم أمناء التعاونيات املهنية والحرفية بدور مهم يف مختلف القطاعات الحرفية والتجارية  ¯

يف أسواق املدن التاريخية، إال أن قاسو يعترب أن عضويتهم يف الغرف املهنية غالبا ما تؤدي 

الزّّج بهم يف املجاالت السياسة أو الحزبية، األمر الذي يحّد من قدرتهم عىل االضطالع  إىل 

النقابية. مبهامهم 

إن الوداديات السكانية وأمناء املباين ليسوا منظمني مبا فيه الكفاية لفرض أنفسهم كأطراف  ¯

لها تأثريها يف املشاريع الحرضية.
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2.8. تطور التامزج املجتمعي

االجتامعي،  التامزج  تدعم  البعض،  بعضها  يف  املتداخلة  القدمية،  املدن  ومساكن  قصور  كانت 

ألن التشكل العمراين للمجّمعات التاريخية يف املغرب مل يكن يؤدي إىل الفصل الفضايئ تبعا لتفاوت 

الدخل.  مستويات 

وقد بدأت ظاهرة "تكّوخ" املدن القدمية يف املغرب منذ عام 1970 عندما بدأت الربجوازية  ¯

وصلت  وهكذا  الجديدة.  املدينة  يف  منازل  إىل  لالنتقال  األجداد  مساكن  تغادر   التقليدية 

مرحلة التامزج االجتامعي إىل نهايتها وأصبح سكن املدينة القدمية يتسم بالفقر والهشاشة 

والتدهور.

إن الوقوف عىل هذا التطور األخري ال مينعنا من أن نالحظ، مع عبد الرحيم قاسو ، أن املدينة 

العتيقة ال تزال تشكل "فضاء يوفر للمرء مأوى ومعيشة بتكاليف منخفضة للغاية، وأنها تواصل إيواء 

طبقة شبه عاملية تعمل باملياومة يف القطاع غري الرسمي ويف التجارة بجميع أشكالها".

تشكل ظاهرة االستطباق الحرضي مصدرا آخر لفقدان صفة التامزج االجتامعي. فقد تحولت  ¯

املدن العتيقة، يف مراكش وأصيلة وأزمور، إىل فضاءات تستقطب مقيمني غرباء جدد، غالبا ما 

يكونون يف سن التقاعد. وهكذا يتحول السكن التقليدي إىل إقامات ثانوية أو بيوت ضيافة، 

متسببا، كام يالحظ عبد الرحيم قاسو، يف ظهور جيوب ثرية يف مدن تاريخية يكتسحها الفقر.

التامزج  بناء  إعادة  ميكن  كيف  االستطباق،  التكويخ/  الوجهني:  ذي  التطور  هذا  مواجهة  ويف 

االجتامعي؟

هذا هو السؤال الذي يطرحه عبد الرحيم قاسو الذي يرى أن مرشوع الرتاث، عىل النحو الذي هو 

عليه حاليا، ال يعالج بصورة مالمئة التطورات االقتصادية واالجتامعية.

3.8. تطور العامرة التقليدية والتجديدات التقنية

إن خربة حرفيي املغرب معرتف بها عىل نطاق واسع من قبل املهندسني املعامريني الذين يُِشيدون 

باستدامة أصناف الحرف واملهن التقليدية يف هذا البلد. وميكننا االطالع يف هذا الشأن عىل الكتاب املمتع  

 Le Maroc et l’artisanat traditionnel بعنوان   )André Paccard( باكار  أندري  أنجزه   الذي 

املعامرية(،  الهندسة  يف  اإلسالمية  التقليدية  والصناعة  )املغرب   islamique dans l’architecture

.)1983(
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ومع ذلك يشري عبد الرحيم قاسو إىل أن االبتكارات التقنية تنافس هذه الخربات وتضعها يف موقع 

حرج يهددها باالنقراض بسبب أساليب البناء غري الخاضعة لرتتيبات منظمة يف املدن التاريخية، حيث 

إنه ميكن التجديد باستعامل مواد اإلسمنت والعارضات الحديدية بدال من إعادة التأهيل باستخدام 

مواد البناء التقليدية.

التي تركز عليها الرشكات ليس يف صالح  التقنية  التقليدية والحداثة  الحرفية  القوى بني  فميزان 

الهندسة املعامرية التقليدية، أو حتى العامرة العامية، التي قد تفقد أهليتها إذا مل تحظ أساليب بناء 

الحرفيني بالتشجيع يف خطة العمل الرتاثية.

نرش ثقافة الرتاث. 9

لو أخذنا تاريخ العامرة والعمران يف االعتبار، لوجدنا أن املغرب هو، يف آٍن واحد، مهد للفنون 

التقليدية ومخترب للهندسة املعامرية الحديثة. ماّم يجعلنا نتساءل هل تم االعرتاف باملعارف والخربات 

من قبل أنظمة التعليم العايل يف املغرب الحديث؟ وكيف تم نرش ثقافة الرتاث يف املجتمعات املغربية؟  

القادمني من  املدن  املعامريني ومخططي  املهندسني  إىل  املنسوبة  املهنية  الخربة  نقل  تم  وكذلك هل 

خالل  من  حاليا  ميارسونها  يزالون  ال  الذين  أو  الحامية  فرتة  خالل  مهنتهم  مارسوا  من  سواء  الغرب، 

الرشكات الدولية، إىل األجيال الجديدة؟

1.9. تدريس الهندسة املعامرية

استعرض عبد الرحيم قاسو أوضاع تدريس الهندسة املعامرية والعمران يف املغرب مشريا إىل أن 

إضفاء الطابع املؤسيس العام أو الخاص كان حديث العهد نسبيا:

مؤخرا  افتتحت  عمومية  مؤسسة  وهي  بالرباط،  املعامرية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  إنشاء   :1980

فروعا لها يف كل من تطوان وفاس ومراكش. وتتضمن الربامج الدراسية بعض القضايا املتعلقة 

بالرتاث، كام مُيكن للمهنيني الشبان االلتحاق مباجستري الرتاث الذي يتمُّ بالرشاكة مع مدرسة 

.)L’Ecole de Chaillot Paris( بباريس  شايو 

2000: إنشاء املدرسة العليا للهندسة املعامرية بالرباط، وهي مؤسسة خاصة تتضمن برامجها وحدة 

إلزامية حول الرتاث.

2012: إنشاء مدرسة للهندسة املعامرية يف الجامعة الدولية بالرباط- سال، وهي مؤسسة خاصة، وبها 

وحدة إجبارية حول الرتاث تُدرّس منذ املرحلة األوىل.
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2.9. التدريب عىل مهن الرتاث

الثقافة، مهمتها  لوزارة  تابعة  اآلثار والرتاث، وهو مؤسسة عامة  لعلوم  الوطني  املعهد  إنشاء   :1985

تكوين األطر املقبلة عىل العمل يف مجال الرتاث الثقايف، ويتم االنتساب إليه عرب امتحان لحاميل 

الباكالوريا، أو وفق رشوط محددة بالنسبة إىل موظفي وزارة الثقافة. 

3.9. تدريس التخطيط العمراين

• التعليم األكادميي يف أقسام الجغرافيا يف الجامعة.	

• املعهد الوطني للتهيئة والتعمري يف الرباط، والذي ينشط تحت إرشاف وزارة التعمري وإعداد 	

الرتاب الوطني، ويدرب موظفي القطاع العام. 

4.9. مدارس املهندسني

تفتقد مدارس املهندسني لوحدات متخصصة يف املشاكل الفنية املرتبطة بالرتميم أو إعادة التأهيل، 

.)les pathologies des matériaux( باستثناء بعض الدروس املحددة حول أمراض املواد

بالعامرة،  املعنية  التعليمية  الفروع  تشتت  قاسو  الرحيم  عبد  يالحظ  التحليل،  هذا  نهاية  يف 

ندرة  إىل  أيضا  مشريا  الرتاث،  مهارات  عىل  التدريب  وأنظمة  والهندسة،  الحرضي،  والتخطيط 

التبادل األكادميي بني املناطق واألقاليم املغربية وكذلك مع البلدان األخرى يف املغرب واملرشق، 

كام يعترب أن ترشذم املؤسسات العامة والخاصة ذاتها ال يشجع عىل النبوغ الفكري واالرتقاء 

األكادميي، مام يعيق نرش ثقافة الرتاث.

وباإلضافة إىل ذلك، فإن مامرسة مهن املهندس املعامري واملخطط الحرضي للحائزين عىل شهادة 

جامعية من شعبة الرتاث ال تالقي تشجيعا يف القطاع الخاص، إذ مهام كانت طبيعة الشهادة، 

يظل الراتب عىل حاله.

مسألة اإلبداع الثقايف. 10

 يعترب عبد الرحيم قاسو أن اإلبداع الثقايف ال بد له من توفر عدة رشوط أهمها عىل اإلطالق 

حرية التعبري، ولذلك ينبغي ألية سياسة ثقافية متامسكة تدعمها مؤسسات عامة أن تسعى إىل االرتقاء 

ويف  الطويل.  أو  املتوسط  املدى  ذات  للمشاريع  التمويل  من خالل ضامن  واإلبداع  االبتكار  بظروف 

عام 2013، أطلقت "جمعية "جــــذور" للثقافة والتنمية وترويج الصناعات اإلبداعية" عملية تقوميية 

شاملة للثقافة يف املغرب. وقد مّكن التقويم التشخييص لثامن عرشة شعبة فنية وخمسة حقول عرضية، 

من صياغة توصيات محددة تهدف إىل تشجيع اإلبداع الثقايف. 
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أبعاد الدعم السيايس والحوكمة الحرضية وحدودها. 11

يخلص عبد الرحيم قاسو إىل االستنتاجات والتوصيات التالية:

تندرج حامية املدن التاريخية املغربية والحفاظ عليها ضمن منهجية ذات طابع فني وإداري  ¯

أثبتت فاعليتها عىل مدى القرن العرشين. لكن يتعني تكييف الرتتيبات  املؤسسية والرتسانة 

القانونية والتنظيمية واللوائح املالية مع الواقع الحرضي الذي يقع تحت ضغوطات التحرض 

املتسارع والتنمية العاملية. "ويصبح هذا التكيف ممكنا إذا توفرت إرادة كافية للقيام بذلك"، 

مام يؤكد رضورة الدعم السيايس.

يضعف  ¯ مردودها  إن  ومراجعة جوهرية، حيث  تقييم  إعادة  الحرضية  الحوكمة  تستوجب 

املعامل. واضحة  محددة وصالحيات  مهارات  إىل  وافتقارها  املتدخلة  األطراف  تعدد  بسبب 

ومن األفضل أن مُتنح سلطة اتخاذ القرار عىل الصعيد املحيل إىل مؤسسة واحدة: فبإمكان 

السياس. القرار  الفني واإلداري وأخذ  التنسيق  التنمية املحلية أن تضطلع مبسؤولية  رشكة 

ال بد من تحديث الرتسانة القانونية والتنظيمية ملواكبة املستجدات. ويف هذا اإلطار ينبغي  ¯

إعادة النظر يف القانون 22.80 الخاص بحامية الرتاث، الذي يركز يف املقام األول عىل املعامل 

اإلطار  بوضع  أيضا  ويوَص  التاريخية.  املدن  يف  للرتاث  العمراين  البعد  ليعكس  التاريخية، 

القانوين والتنظيمي ملخططات الحفظ والتثمني )PSMV( لتأسيس مرشوعية للقرارات التي 

يتم اتخاذها يف إطار الصون املتكامل. 

إن إعطاء دفع جديد للبحوث يف مجال العلوم االجتامعية واإلنسانية لتطوير املعارف الالزمة  ¯

للحفاظ عىل املوروث الحرضي والثقايف، وتشجيع نظم تدريب الكفاءات لتدارك النقص يف 

الخربات، سواء كانت مهنية أو إدارية، هو من بني الرشوط األساسية التي ينبغي أن تتوفر يف 

أي سياسة تروم إعادة تأهيل السكن القديم والتجديد الحرضي باملدن التاريخية.

إعادة تأهيل األحياء السكنية، أولويات الحفاظ العمراين. 12

1.12 . مدينة فاس العتيقة: الهجرة، النزوح، الرتييف، الفصل، التدهور،

:1955

هجرة جامعية للمستعمرين عند انتهاء الحامية نتج عنها شغور مساكن بأحياء املدن الجديدة، ¯

هجرة السكان األصليني من املدينة العتيقة نحو املساكن الشاغرة مبدينة فاس الجديدة، وذلك  ¯

بحثا عن الرّفاه و/أو املكانة االجتامعية،

هجرة السكان الفقراء من املناطق الريفية إىل أحياء سكنية ذات كلفة زهيدة باملدينة القدمية. ¯
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النتيجة: ترييف السكن التقليدي،  والحط من القيمة العقارية ملدينة فاس التاريخية.

:1982

قّدر عدد سكان مدينة فاس بـ 174000 نسمة، أي ما يعادل ثالثة أضعاف عددهم عام 1926  ¯

)65000 نسمة(،

فرتة  ¯ بعد  ما  الريفية  والهجرة  قرن،  نصف  مدى  عىل  السكاين  النمو  نسق  تسارع  تسبب 

فاس. مبدينة  السكاين  التكثيف  يف  االستعامر، 

:1995

أّدت ظاهرتا الرتييف والتكثيف السكاين إىل إفقار مدينة فاس:

أصبحت نسبة انتشار الفقر يف مدينة فاس أعىل بكثري مام هي عليه يف املناطق الحرضية يف  ¯

املغرب. فقد أدت مغادرة ميسوري الحال املدينة العتيقة إىل تكريس حالة الفقر، ذلك أن 

"الفقراء يطردون امليسورين أو من هم غري فقراء. فعندما تصبح نسبة الفقراء كبرية يف حي 

ما، تغادره الفئات غري الفقرية". ويذكر أن ثلثي سكان مدينة فاس يعتربون فقراء. وبالتايل 

أصبحت التشكيلة االجتامعية لألحياء تتجه نحو التجانس يف الفقر ألن الفقر يتمّدد مكانيا 

"كبقعة زيت"،

تتزايد بسبب تقاسم املساكن من قبل أرس عديدة،  ¯ الفصل االجتامعي والفضايئ  إن أشكال 

واألزقة. الشوارع  للمرتجلني يف  املفرط  والحجم 

60 ٪ من سكان مدينة فاس يتقاسمون منازلهم مع ثالث أرس أو أكرث، ماّم أّدى إىل "تكويخ"  ¯

السكن التقليدي وتفكيك هيكل  املدينة التاريخية.

 49 ٪ من مجموع املساكن يف حالة جيدة أو متوسطة، 41 ٪ حالتها سيئة، 10 ٪ مهددة  ¯

أو هي يف حالة خراب. بالسقوط 

 50 ٪ من األرس تسكن باإليجار، بينام ميلك النصف اآلخر بيوتهم، بغض النظر عن الطبقة  ¯

االجتامعية التي ينتمي إليها رب األرسة، علام بأن أهل فاس معروفون بالتعلق مبلكية السكن. 

2.12. مدينة فاس: أزمة الصناعة الحرفية يف األماكن املكشوفة، ما بني االنتعاش االقتصادي 

واالجتامعي والتجديد الحرضي

ال تزال الصناعات التقليدية، يف بداية القرن الحادي والعرشين، متثل نشاطا اقتصاديا رئيسيا يضفي 

عىل مدينة فاس شيئا من الدينامية التجارية والحيوية االجتامعية التي ترتكز عىل املهن الفنية والحرفية 

واملهن يف مجال الخدمات. ومع ذلك، فإن الحديث عن حيوية قطاع الصناعة التقليدية يستدعي بعض 

التوضيح، حيث إن العديد من الحرف تنقرض بسبب منافسة املنتجات املصّنعة واملستوردة.
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ويف عام  1996 كان عدد الحرفيني داخل املدينة القدمية  1276 حرفيا، وفقا للمسح الذي قامت 

به اليونسكو ووكالة التنمية ورد االعتبار ملدينة فاس. وحسب املديرية الجهوية للصناعة التقليدية يف 

مدينة فاس، تضم املدينة القدمية الجزء األكرب من الصناعات التقليدية، التي هي مصدر دخل 75 ٪ من 

سكان املدينة العتيقة و33 ٪ من إجاميل سكان املدينة.

كان الحرفيون املهرة صغار السن نسبيا )24-46 سنة(، وكان معظمهم من األميني، ونشاطهم  ¯

أقرب إىل القطاع غري النظامي حيث إن 61 ٪ منهم ال ميلكون تراخيص.

النعال(،  ¯ )صانعو  الخرازون  النساجون،  الصاغة،  الصفارون،   : أهمها  مهنة   43 تحديد  تم 

النجارون.

إن صناعة "الربوكار" وصناعة الرسوج والنقش عىل الخشب مهددة باالنقراض، عىل عكس  ¯

صناعة املجوهرات واألثاث التي هي يف توسع.

99 ٪ من ورشات العمل الحرفية باملدينة القدمية يسريها ذكور، و1 ٪  فقط تديرها نساء.  ¯

يشّغل العمل املنزيل النسوي 15 امرأة يف كل وحدة للصناعة التقليدية، مقابل 3 نساء يف كل  ¯

وحدة يف األسواق والخانات.

تتلقى النساء نظري عملهن بالبيت مبالغ ضئيلة مقارنة بالعمل يف الورشة. وهو شكل مقنع  ¯

من أشكال العمل بأجر زهيد، عىل أن عمل النساء داخل البيت يشكل مصدرا إضافيا لألرس.

الذين يشتغلون يف مدينة فاس 6000 طفل، ويعمل هؤالء تحت غطاء  ¯ يبلغ عدد األطفال 

تعلّم الصنعة، إال أنهم  يف الواقع عامل يتقاضون أجورا أقل من األجور العادية.

النظامية،  ♦ وغري  النظامية  األنشطة  بني  يجمع  مكشوفا  مصنعا  القدمية  فاس  مدينة  تشكل 

والعمل داخل البيت. فمن منظور فضايئ، تشكل هذه األنشطة كاّل قابال للتجزئة. إنه نظام 

اجتامعي  وذلك يف جو  والتزويد،  والتسويق  اإلنتاج  إطاره عالقات  تتفاعل يف  إنتاج محيل، 

املهنية. التجمعات  عن  موروث  مغلق 

الكل  "فإن  لهبيل  نعيمة  بها  استشهدت  التي   )1996( وتقاريره  الدويل  البنك  ملسوحات  ووفقا 

يجمع عىل أن مدينة فاس متثل فضاء مناسبا ملامرسة أنشطة ذات مردود اقتصادي، إذ ال تجد فيها أي 

صاحب مهنة ينوي مغادرتها إىل وجهة أخرى".

وعىل  الرغم من هذا اإلقرار مبزايا التموقع املكاين للصناعة التقليدية مبدينة فاس العتيقة،  ♦

فإن املؤرشات االجتامعية واالقتصادية تظهر بعض اإلشكاليات، مثل انخفاض الطلب وعدم 

انتظامه، وقلة مالءمة املنتجات، وضعف التمويل، وتقادم املعدات، وانخفاض اإلنتاجية، ويد 

عاملة غري مؤهلة ومنخفضة األجر.



92

ويُنظر إىل حرف الصناعة التقليدية نظرة سلبية من الزاوية االقتصادية، إذ يتحدث تقرير اليونسكو 

حول اإلنتاج الحريف )اليونسكو ووكالة التنمية ورد االعتبار ملدينة فاس 1996( عن حلقة مفرغة حيث 

أساليب  عن  البحث  وعدم  املعدات،  تجديد  وعدم  الجودة،  يف  انخفاضا  يحدث  العرض  "ضغط  إن 

جديدة لإلبداع... ويعني ذلك ركودا يف السامت الحرفية".

إن النشاط الحريف موسمي وغري منتظم بسبب مشاكل التسويق ومشاكل التزويد. كام ال ميكن  ♦

األساسية.  السلع  أسعار  وتقلب  النقدية  السيولة  نقص  بسبب  أنشطتهم  تخطيط  للحرفيني 

ونتيجة لذلك، فإن الحرفيني يخضعون لألسعار التي تحددها السوق، وهم مجربون عىل بيع 

منتجاتهم مهام كان األمر بسبب قلة السيولة املتوفرة لديهم.

إن الحريف ال يلجأ إىل االقرتاض بسبب عدم انتظام بيع منتوجه وانخفاض قيمة األرباح التي  ¯

يجنيها من نشاطه.

إن الصناعة التقليدية، وهي نشاط يدوي باألساس، لديها طاقة تشغيلية محدودة وأجورها  ¯

متدنية ال تبلغ األجر األدىن املهني املضمون.

إن املشتغلني بالصناعات التقليدية ينظرون إىل عملهم نظرة سلبية ويعتربونه حال مؤقتا ال  ¯

غري.

الصناعة  ♦ لتنمية  جهوي  مخطط  بأول   ،2007 عام  ومحيطها،  القدمية  فاس  مدينة  استأثرت 

التقليدية بهدف جعل هذه املنطقة قاطرة لتنمية الصناعة التقليدية عىل مستوى املغرب، 

اإلنتاج  قدرة  تعزيز  من  املخطط  هذا  مّكن  وقد  التقليدية".  الفنون  "عاصمة  فاس  وجعل 

وطنيني. ممولني  من  بتمويل  وذلك  األفراد،  الصناع  منتجات  وتسويق 

املتكاملة  ♦ التهيئة  مشاريع  تنفيذ  خالل  من  فاس  ملدينة  التاريخي  الحرضي  املشهد  تحسن 

)ساحة اللة يدونة وشواري(، وإعادة تأهيل أو تجديد عرشة خانات، والسيام من خالل نقل 

األسوار. امللوثة خارج  األنشطة 

إىل غاية انتهاء فرتة الحامية، كان تنظيم أنشطة الصناعات التقليدية ومامرسة املهن الحرفية  ♦

يتم يف إطار تعاونيات يرأس كال منها أمني الحرفة، وكان يرشف عىل هذه العملية املحتسب، 

وهو مبثابة عون األمن املرتبط مبارشة بالقايض. وقد شهدت هذه اآللية املؤسسية والقانونية 

)كام هو الحال يف أماكن أخرى باملغرب العريب( تالشيا، جعل السلطات تحاول، يف عام 1982، 

إعادة إحياء هذا النظام. ويبدو أن كثريا من الحرفيني أصبحوا يعملون وفقا آلليات اإلنتاج 

والتسويق الحديثة، مبا يف ذلك:
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التعاونيات ¯

يوجد مبدينة فاس 17 تعاونية كانت، يف عام 2002، تضم 1345 عضوا ينتمون إىل 5 قطاعات 

الخشبية(.  والصناعات  النحاسية،  والصناعات  والفخار،  والنسيج،  )الجلود، 

غرف الصناعة التقليدية ¯

يتألف من خمسني عضوا، وهي تقع تحت إرشاف  التقليدية هيكل منتخب  الصناعة  إن غرفة 

الوزارة املكلفة  باالقتصاد االجتامعي، ويتمثل دورها يف تسجيل الحرفيني وإعطائهم البطاقات املهنية، 

كام تقوم بالتكوين املهني وتشجيع الصادرات.

املندوبية الجهوية للصناعة التقليدية ¯

وتتمثل  التقليدية.  بالصناعة  املكلفة  الوزارة  إرشاف  تحت  وتقع  المركزية  إدارتها  مؤسسة  هي 

مهامها يف تشجيع االستثامر وتوفري التأطري املرصيف للصناع التقليديني والتجّمعات الحرفية. 

عىل الرغم من أن الصناعة التقليدية تتعرض منذ القرنني الثامن عرش والتاسع عرش إىل أزمات 

تزال  ال  فإنها  الرأساملية،  فرضتها  التي  والتسويق  للحامية  الجديدة  األمناط  بسبب  متتالية، 

قامئة الذات يف املغرب )كام هو الحال بالنسبة إىل البلدان األخرى يف املرشق واملغرب العريب(. 

ولكن مصريها يظل هشا بسبب ظروف العوملة االقتصادية. ففي مدينة فاس، ال تزال الصناعة 

التقليدية تحتل، يف مطلع هذا القرن الحادي والعرشين، مكانة اجتامعية واقتصادية ال يُستهان 

بها، باعتبارها عامد التنظيم االجتامعي واملكاين للمناظر الحرضية التاريخية.

مدينة فاس تبحث عن متويالت لتحقيق التنمية. 13

ملشاريع  العامة  التمويل  عمليات  يف  التهميش  إىل  العرشين  القرن  طيلة  فاس  مدينة  تعرضت 

الصون املتكامل والتجديد الحرضي. وإزاء ضعف اهتامم السلطات العمومية مبدينة فاس العتيقة يف 

املايض، تخىّل أصحاب املمتلكات العقارية عن مدينتهم بسبب عجزهم عن إيجاد حل للعقم العقاري 

وتدهور حالة السكن. أما الحرفيون والتجار، فقد بقوا يف النسيج الحرضي مستغلني إياه دون االستثامر 

تاريخية  االهتامم مبدينة  فقدوا  فإنهم  والدوليني،  الوطنيني  املستثمرين  إىل  بالنسبة  وأما  يف تحسينه. 

تتجه نحو مزيد من الفقر...

وسيتغري الوضع يف عام 1980، عندما وجه املدير العام لليونسكو نداء عامليا لحامية فاس، سجلت 

أثبت  الوضع. وقد  انفراج  العاملي، حيث تسبب ذلك يف  الرتاث  املدينة، يف عام 1981، يف قامئة  إثره 

الفاسيون مرة أخرى مدى تشبثهم مبدينتهم، حيث إن هذا االهتامم الذي ملسوه لدى اآلخرين، والسيام 

لدى خرباء اليونسكو، بتثمني تراث مدينتهم الثقايف كان حاسام بالنسبة إليهم.
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1.13. املقاربة املفاهيمية للتنمية وتدفق التمويالت

إن التقارير التي أعدتها كل من اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ والبنك الدويل للحكومة 

املغربية بشأن صون مدينة فاس القدمية، قد مّكنت من تقييم املشاكل املطروحة والبحث عن الحلول 

املناسبة يف ضوء الدروس املستخلصة من التجربة. وجاءت مقاربات هذه املؤسسات الدولية عىل النحو 

التايل تباعا:

املقاربة العامة التي توختها اليونسكو )1985( ♦

تعترب اليونسكو أن املشاكل التي تولّد تفاقم ظاهرة الفقر وتردي األوضاع املعيشية مبدينة فاس 

تتفاعل مع بعضها البعض، ولذلك فإن إشكالية صون املدينة تحتم معالجة األسباب الرئيسية ليك يتم 

وضع حد لدوامة االنحطاط االقتصادي، والتمكن من اعتامد منهاج تنمية حرضية مهيِكل. وقد توقفت 

عملية تنفيذ هذه املقاربة الشاملة نظرا لضخامة حجم االستثامر الالزم )542 مليون دوالر(، حيث إن 

املانحني قد اعتذروا عن التمويل.

املقاربة التدريجية لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )1992( ♦

توّخى برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ نفس التوجه الفكري الذي اعتمدته اليونسكو، حيث التزم 

بتنفيذ مرشوع متكامل يعالج العديد من املستويات، ولكن عىل نطاق منطقة محدودة فضائيا، مام 

سمح بضبط امليزانية وتقليصها إىل 64 مليون دوالر يف مرحلة أوىل، ثم توسيع نطاقها ليشمل املرشوع 

مناطق أخرى، وهكذا إىل أن تتم تغطية املساحة بأكملها.

مقاربة التدخالت املحددة للبنك الدويل )2005-1995( ♦

تتجاوز 27 مليون دوالر،  إنها مل  االستثامر عىل نحو ملحوظ حيث  الدويل موازنة  البنك  خفض 

هذه  مكنت  وقد  محددة.   عمليات  عىل  اقترص  الذي  العمراين  الصون  طموحات  من  بذلك  مقلصا 

املحددة. العمليات  لهذه  الفعيل  اإلنجاز  من  املقاربة 

ال شك أن الواقعية التي متيز بها هذا املنهاج االختباري تستحق التنويه واإلشادة، السيام بالنسبة 

إىل تقديم  املساعدة من أجل الحصول عىل سكن، حيث إن هذه املبادرة كانت األوىل من نوعها يف 

املغرب. والسؤال هو ما إذا كان ميكن تكرار هذه املقاربة وأن تؤدي إىل آثار امتدادية. ومقارنة مع 

عملية "الوكايل" مبدينة تونس )الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي 1990(، ميكن استخالص 

الدرس التايل: إن املشاريع الظرفية نادرا ما يتم استنساخها.
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ملعالجة  مامثلة  مقاربة  تبنيا  قد  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  وبرنامج  اليونسكو  أن  نستنتج  وهكذا 

بقبول  تحظ  مل  والتدريجي،  الشامل  بشكليها  املقاربة،  هذه  ولكن  والحامية،  الصون  قضية  تعقيد 

قد  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  وبرنامج  اليونسكو  ملنظمة  الرفوف"  "مشاريع  إن  فهل  املانحة.  الجهات 

أسهمت يف تطوير منهجية الصون والتجديد الحرضي أم إنها مجرد طوباوية تتناقلها التقارير الدولية؟ 

ثّم، هل نتجت عن "املرشوع الواقعي" من النوع الذي اعتمده البنك الدويل آثار امتدادية تشمل 

جوانبها؟ كافة  من  املطروحة  اإلشكالية 

تلك هي األسئلة التي تفرض نفسها من مرشق العامل العريب إىل مغربه. وهي تفتقر عادة إىل 

إجابات بسبب غياب املعنيني الرئيسيني أي السكان الذين ال يتم إرشاكهم يف املرشوع. وهو ما يشري 

إليه كريم إبراهيم يف حالة مدينة القاهرة التاريخية، مشددا عىل أهمية وجود منهجية تشاركية أكرث 

مالءمة.

2.13. منجزات رمزية بفضل متويالت ظرفية

ترميم وإعادة تأهيل دار عديل، وهو قرص شيد بني القرنني السابع عرش والثامن عرش، وميثل  ♦

منوذجا للعامرة املرينية والسعدية.

إنه مثال رائع للتعاون الثاليث مت إجنازه بفضل:

خربة قدمتها اليونسكو، ¯

منحة من الحكومة اإليطالية قدرها 740506 دوالرات للقيام باألشغال، ¯

متويل املعدات من قبل الحكومة املغربية. ¯

وقد أصبح هذا القرص يحتضن معهدا موسيقيا مخصصا للتعليم األكادميي للموسيقى األندلسية 

وامللحون. كام يستعمل يف إطار مهرجان املوسيقى الروحية العاملية بفاس.

إعادة تأهيل دار النجارين ♦

تم تحويل املبنى إىل متحف خاص،  ¯

وقامت بالتمويل مؤسسة مغربية خاصة. ¯

3.13. تنمية املجتمع املحيل ومتويل السكن االجتامعي 

تحظى تنمية املجتمع املحيل باألولوية يف مرشوع إعادة تأهيل مدينة فاس القدمية )البنك الدويل 

1995-2000(، الذي يقع تحت رعاية وزارة الداخلية، املرشفة عىل الجامعات املحلية. ولتحقيق هذه 

الغاية، يسعى املرشوع إىل توفري وسائل تعزيز اإلطار املؤسيس.
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والبنية  اإلسكان  تشمل  متكاملة  عمليات  يف  املرشوع،  هذا  منظور  من  التأهيل،  إعادة  تتمثل 

التحتية والرتاث والسياحة والبيئة الحرضية. وتشرتك اإلدارات املركزية وبلديات فاس يف متويل املرشوع. 

ويبني تحليل الكشوفات املالية أنه تم تخصيص 50 ٪ من امليزانية للبنية التحتية.

يالحظ أن حصة متويل السكن متواضعة، ولكن املنهاج املتبع مبتكر: تقديم املساعدة لتدعيم  ¯

املساكن العادية والتدخل إلنقاذ املباين املهددة بالسقوط.

توجيه املساعدة املخصصة لتدعيم املساكن ومنع ترسب املياه من السقوف إىل األرس األشد  ¯

فاقة، أي فقراء املدينة القدمية الذين ليسوا مؤهلني للحصول عىل التمويالت التي تخصصها 

الدولة املغربية لتدخالتها الخاصة بأحياء الصفيح. 

يالحظ أن عدد املساكن اآليلة للسقوط يزداد يوما بعد يوم يف مدينة فاس، ومعه عمليات  ¯

إزالة أنقاض هذه املباين من أجل تجنب املخاطر الصحية واالجتامعية واألمنية. وبعد ذلك 

تواجه البلدية إشكالية تعمري األرايض، األمر الذي يطرح مسألة حل مشاكل امللكية العقارية، 

حيث إنه يصعب جمع أصحاب الحقوق لتحقيق ذلك.

مدينة فاس القدمية، االستثامر الخاص كعامل للتنمية. 14

كان االستثامر الخاص ألغراض ربحية يف الفنادق والسياحة عامال من عوامل التنمية، حيث مّكن 

مدينة فاس من احتالل املرتبة الخامسة يف مجال السياحة يف املغرب بعد مراكش وأغادير والدار البيضاء 

وطنجة. ويف عام 2006، استفادت مدينة فاس من خطة التنمية الجهوية للسياحة التي مولتها الحكومة 

بعد حصولها عىل قرض من البنك الدويل. وقد سمحت هذه الخطة بتطوير املسالك السياحية، وتحسني 

املنظر الحرضي التاريخي، وإطالق صيغة "السياحة عند املواطن". 

ففي عام 2013، استضافت مدينة فاس الجديدة 370000 زائر وبلغ عدد ليايل املبيت 770000 

ليلة. كام حظيت مدينة فاس القدمية بزيارة 44000 زائر وبلغ عدد ليايل املبيت 106000 ليلة. ويف عام 

2014، بلغ عدد بيوت الضيافة يف املدينة القدمية حوايل 100 بيت.

إن هذا التطور السياحي األخري )يعود أول بيت ضيافة إىل عام 1998( قد ساعد بال شك عىل 

ضخ سيولة إضافية يف اقتصاد مدينة فاس، مام أسهم يف إنعاش األنشطة الحرفية والتجارية. ولكن، كام 

 ،Choay الحظت نعيمة لهبيل، يجب أن نكون يقظني ألنه بإمكان السياحة أن تكون، كام قالت شواي

„صديقا زائفا“ إذ بإمكانها أن تشوه البعد الرتايث للمدينة التاريخية. كام أنها تتطلب، من الناحية املالية، 

متويالت عامة، وتدفع إىل التداين الذي يتأثر تسديده بأية أزمة سياسية.
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مدينة فاس، التظاهرات الثقافية كحافز للتنمية. 15

شكل مهرجان املوسيقى الروحية العاملية، الذي أنشئ يف عام 1994، حافزا إمنائيا سواء يف املجاالت 

الثقافية أو فيام يخص السياحية. ومع ذلك، فقد بينت عمليات املسح والتقييم أن اآلثار املبارشة وغري 

املبارشة عىل الصناعة التقليدية والسياحة مل تكن يف مستوى التطلعات.
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جدلية التنمية والتحرض وصحوة الوعي بالهوية الوطنية وأهمية الرتاث. 1

1943 - 1962: أحياء الصفيح وبوادر التحرض املعارص    

كان ثالثة أرباع سكان الجزائر غداة الحرب العاملية الثانية يعيشون يف دواوير وقرى تقع يف مناطق 

ريفية تحت سيطرة مزارعني أوروبيني معظمهم من سكان املدينة. فقد حول هؤالء األوروبيون الجزائر 

يف ظرف قرن ونيف من االستعامر إىل محطة زراعية للتصدير )الخمور والحبوب والحمضيات وزيت 

الزيتون(. وتوجد إىل جانب هذه املناطق االستيطانية، التي كانت متثل جيوب حداثة، أرايض القبائل، 

وهي كيانات فضائية واجتامعية ذات منط ما قبل رأساميل، يف وضع هش. وكانت تلك األرايض تأوي فئة 

من املزارعني يواصلون استغالل بعض األرايض والتخوم باعتامد النمط التقليدي.

ومنذ خمسينيات القرن املايض، ولّدت هذه الثنائية االقتصادية والرتابية آثارها فيام يخص الهجرة: 

واملجاعة  والجفاف  املقّنعة،  البطالة  )بسبب  الفالحني  سكانها  من  الريفية  املناطق  استُنزِفت  فقد 

العاصمة  الجزائر  يف  القصبة  وشهدت  الساحلية48،  املناطق  يف  الصفيح  أحياء  ظهرت  فيام  والحرب(، 

تدهورا رسيعا بسبب الكثافة السكانية املفرطة.

Décloitres : L’Algérie des bidonvilles.  Montan, Paris 1961   48

) الجامع الكبري(
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1962 - 1966: التحرض باالستبدال

نحو  شغور  يف  أورويب  مليون  من  يقرب  ما  مغادرة  تسببت   1962 عام  يف  البالد  استقالل  عند 

األوىل،  بالدرجة  العاصمة،  الجزائر  إىل  النزوح  لحركة  كبري  إعطاء زخم  300000 مسكن، ساهمت يف 

ثم إىل وهران وعنابة وقسنطينة، بالدرجة الثانية. ونظرا إىل هذا النزوح الجامعي، تحولت تلك املدن 

األربع، التي كانت تعترب من بني املدن التي يتجاوز عدد سكانها 100000 نسمة يف عام 1960، إىل إطار 

استوعب السكان املهاجرين. ففي وقت قياس، استقبلت تلك املدن أكرث من 900000 شخص بالنسب 

التالية: 

الزيادة 

1966 1960

العدد املدن

اإلجاميل للسكان

عدد السكان 

الجزائريني

العدد 

اإلجاميل للسكان

+551 433

+184 037

+112 596

+75 587

963 551

 327 807

245 621

162 483

412 118

 143 770

 133 025

86 896

746 070

 360 184

171 481

137 716

الجزائر

وهران

قسنطينة

عنابة

923 653 1 699 462 775 809 1 415 451

وتشري هذه األرقام، التي ال تحتاج إىل تفسري، إىل استيالء السكان القادمني من داخل البالد عىل 

املساكن الشاغرة. هذا التحرض الناتج عن استبدال سكان بسكان آخرين دفع بالعاصمة واملدن الرئيسية 

الثالث األخرى إىل أن تكون عىل رأس هيكل حرضي يتميز أساسا بعدم التوازن. 

1967 - 1977: متركز الهجرات وانتشار التحرض أو اإلصالح الزراعي

عرف هذا العقد الذي اتسم بـ"التحول إىل االشرتاكية"، استمرار موجة التحرض، عىل أنها أصبحت 

تتشكل بواسطة اسرتاتيجية التنمية الوطنية املرتكزة عىل "الصناعة التصنيعية"، ويتم تطبيقها يف إطار 

نظام تخطيطي مركزي القتصاد البالد، فيام ُحّدد بعدها السياس بـ"الثورة الزراعية" التي أُطلقت يف 

عام 1971.
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قد  الوطنية،  الرشكات  الوحيد من خالل  واملُشغل  االستثامرات  الوحيد عىل  املرشف  الدولة،  إن 

أوجدت، من العدم، جهازا صناعيا قويا يف مجال البرتوكيمياويات واملعادن والصلب والهندسة امليكانيكية. 

وتركزت املجّمعات الصناعية يف املدن الساحلية الكربى واملناطق املجاورة لها )وهران، أرزيو، الجزائر 

العاصمة، سكيكدة، عنابة، قسنطينة(، وهي تستقطب جامهري العامل واملوظفني اإلداريني والتقنيني، 

الذين اضطروا، نظرا لعدم متكنهم من البقاء يف األنسجة الحرضية القدمية املشبعة فعال، إىل إنتاج أو 

إيجاد من ينتج لهم أشكاال جديدة من السكن ترتاوح بني أحياء الصفيح إىل املجمع السكني الضخم، 

مرورا بتقسيامت الفيالت املتجاورة جنبا إىل جنب عىل نحو غري منتظم إما يف املحيط املتاخم للمدن أو 

يف األرايض الزراعية. هذا يعطينا فكرة عن املدى الذي أسهم من خالله هذا التصنيع يف متركز الهجرات 

يف املناطق الساحلية وتوسيع رقعة التحرض يف املدن دون أن يساعد، مع ذلك، يف عملية التهيئة الرتابية 

أو تنظيم املدن.

وعندما أدركت الدولة عدم التوازن الفضايئ الناجم عن التصنيع الرسيع للمدن الساحلية )وهران 

والجزائر العاصمة وعنابة(، بادرت بإعادة ترتيب أولوياتها بالرتكيز عىل مدن املناطق الداخلية )تلمسان، 

سيدي بلعباس، تيزي وزو، بجاية، قاملة( من خالل إنشاء صناعات تحويلية واستبدالية هناك. وقد كان 

املناطق  السكاين يف  التكاثف  السكان يف مواطنهم والحد من  بتثبيت  املتوقع أن يسمح املعمل  "من 

الساحلية املصنعة"49. غري أنه، ال التصنيع وال "الثورة الزراعية"، التي كانت تهدف إىل تطوير املناطق 

الريفية، متكنت من الوصول إىل تحقيق هذا "التوازن اإلقليمي" الذي أعرب عنه امليثاق الوطني بوضوح 

يف عام 1976. وقد تم وضع برامج خاصة بالواليات ملعالجة هذه الفوارق. فاإلرادة السياسية الرامية 

إىل "القضاء عىل التفاوت بني الجهات"50 قد حدت بالسلطات إىل الرتكيز عىل العمل من خالل البلدية 

والوالية، حيث أوكلت إليهام مسؤولية تحقيق التنمية، وذلك من خالل وضع الخطط اإلمنائية.

1978 - 1987: "التحرض اإلداري"

مل تتمكن السياسة الصناعية والثورة الزراعية من تقليص الفوارق اإلقليمية، بالقدر الذي كانت 

تهدف إليه مختلف املواثيق الوطنية.

وقد كان محور النقاش األكرث حدة يحوم حول أزمة السكن، حيث تم توجيه نقد الذع إىل "فوىض 

املدن"، الناتجة عن عدم الخضوع للتهيئة الرتابية والتخطيط العمراين.

وعليه متت إعادة توجيه االستثامر، الذي كان حكرا عىل املراكز الصناعية، إىل صناعة الخدمات 

 Georges Mutin : L’industrialisation, un phénomène général aux effets diversifiés. In J.F. Troin : Le Maghreb, Hommes et espaces.  Colin, Paris 1985  49

50  نص امليثاق الوطني لعام 1976 عىل أن غاية الثورة الجزائرية تتمثل يف النهوض باألوضاع املعيشية، وتحقيق املساواة بني جميع املواطنني، وأن تحقيق هذه الغاية 

ليس ممكنا إال من خالل إزالة الفوارق بني الفرص املتاحة للجزائريني، وذلك بغض النظر عن املنطقة التي يعيشون فيها، حيث إن سياسة التوازن الجهوي  تهدف إىل 

توجيه أكرب الجهود التنموية إىل املناطق املحرومة.
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التي تولد فرصا للعمل وإىل االستهالك، وذلك من أجل ضامن "ظروف عيش أفضل". وتأكيدا عىل هذا 

التوّجه الجديد، بادرت الدولة بجدية إىل تعزيز التغطية اإلدارية لألقاليم: فقد ازداد عدد مراكز الجهات، 

والبلديات والواليات والدوائر عىل نحو ملحوظ يف عام 1984، مام فتح املجال إلحداث فرص لوظائف مل 

تكن آنذاك متوفرة يف املدن املتوسطة والصغرية. هذا "التحرض اإلداري"، مكن من وضع حد للتدفقات 

السكانية الكبرية نحو املدن )باستثناء منطقة الجزائر العاصمة( واملجّمعات الصناعية يف منطقة التل، 

إال أن تلك التدفقات استُبدلت بهجرة ريفية محلية أسهمت يف االستنزاف السكاين الذي ما زالت تعاين 

منه املناطق الريفية، ويف تعميم ظاهرة التحرض العشوايئ عىل نطاق واسع شمل كامل البالد.

وهكذا أصبح الوضع يف عام 1988، ميثل قضية يف غاية الحساسية، أال وهي إدارة املدن، حيث 

التهيئة العمرانية يف إطار اقتصادي يقرر ويخطط مركزيا. اتضحت حدود تطوير 

1988 - 1997: زيادة االهتامم باملسألة الحرضية

يف مطلع التسعينيات، مل تعد إشكالية التهيئة الرتابية، كام تصورها ميثاقا 1964 و1976، تستأثر 

باهتامم مركزي، ذلك أنه تبنّي أن الفوارق الجهوية التي كانت الدولة املخطِّطة تروم تداركها أقل إثارة 

للقلق من الفوىض الحرضية. إن نظرة املؤرخ إىل الوراء عىل مدى العقدين السابقني )1970 - 1990( 

مُتّكن من إدراك مدى زيادة االهتامم باملسألة الحرضية، "فقد تضافرت عملية التصنيع والنمو السكاين 

املرتفع جدا عىل إعطاء املدينة وزنا كبريا يف التوازنات االقتصادية واالجتامعية وكذلك السياسية"51.

1998 - 2015: االستجابة لالحتياجات السكنية، مشاريع البنى التحتية الرئيسية واملعدات، 

والنمو الحرضي غري املنظم، والتوسع الحرضي العشوايئ

تتميز هذه الفرتة بإنجاز مشاريع ضخمة يف مجال البنية التحتية وبرامج مهمة يف مجال اإلسكان 

كان لها أثر مبارش يف التهيئة العمرانية.

العمرانية يف  للتهيئة  الوطني  املخطط  تتالءم مع  الرئيسية52  التحتية  البنية  كانت مشاريع  وإذا 

أفق 2025، فإن التدخالت التي أجريت عىل مستوى املدن )باستثناء مشاريع املرتو بالجزائر العاصمة 

والرتامواي يف املدن اإلقليمية( ال تبدو منبثقة من رؤية حرضية شاملة، بل تظهر أحيانا مخالفة التجاهات 

املخطط الوطني للتهيئة العمرانية.

وجدير بالذكر أن املخططات الوطنية والجهوية للتنمية العمرانية واملخططات الوالئية للتهيئة 

 Daho Djerbal : « Les élections législatives du 5 juin 1977 en Algérie, enjeux politiques, logiques et acteurs ». Maghreb-Machrek N° 157, 1997. La  51
Documentation Française

52  الطريق الرسيع الرابطة بني الرشق والغرب، السدود ، محطة تحلية مياه البحر، محطات توليد الكهرباء، محطات معالجة مياه الرصف الصحي، بنى تحتية للموانئ 

الحديدية.. السكك  أقل،  وبدرجة  واملطارات، 
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كانت قد ُوضعت اعتبارا من الثامنينيات كوسيلة للحد من التوجهات نحو متركز السكان يف املناطق 

الساحلية، ومن استقطاب املدن الكبرية للنظام الحرضي. وبالتايل فقد كانت تلك املخططات ُمطالبة 

تنمية املدن. بتحديد مواصفات 

ويالحظ أن برامج اإلسكان والتجهيز التي تدعمها الدولة أدت إىل وجود "التجمعات السكنية" أو 

"املدن الجديدة"53، وهي أحياء يتم إنشاؤها خارج حدود املخططات التوجيهية للتهيئة والتعمري. 

يالحظ يف نهاية املطاف أن املدن ومناطق التل قد استقطبت معظم مشاريع البنية التحتية العامة 

واستأثرت بالجانب األوفر من استثامرات القطاع الخاص. ويف ظل اعتامد تدابري جديدة، يف إطار قانون 

املالية لعام 2016، لتشجيع االستيطان يف املرتفعات والجنوب، فإن األولوية تتمثل يف إنعاش "املنتجات 

املصنوعة يف الجزائر". 

ومن املرجح أن يستمر املستثمرون يف توّجههم إىل األماكن التي تتوفر فيها البُنى التحتية والعاملة 

املاهرة والقرب من األسواق وموانئ التوريد والتصدير التي تستأثر بدعم الدولة وتشجيعها، عىل غرار 

مصنع رينو للسيارات يف وهران. وبالتايل فمن املتوقع أن تواصل املناطق الساحلية ومدنها استقطاب 

السكان واألنشطة االقتصادية واملداخيل، رمبا مع اتساع طفيف نحو السهول املرتفعة رشقي الجزائر 

)بالقرب من املحور الصناعي سطيف، برج بوعريريج(. 

اإلطار القانوين والجهاز املؤسيس . 2

1.2. اإلطار القانوين

الترشيعي  بالنظام  التزامها  استقاللها  غداة  الشعبية  الدميقراطية  الجزائرية  الجمهورية  واصلت 

الفرنيس. ويف عام 1998، كام يقول حليم فايدي، برزت "إرادة سياسية لبلوغ مستوى أرقى من الوعي 

بالرتاث الثقايف، عرب بناء وترميم وتدعيم تعابري الهوية الوطنية". ففي 15 يونيو 1998 صدر القانون رقم 

98-04 املتعلق بحامية الرتاث الثقايف، وهو يهدف إىل "التعريف بالرتاث الثقايف لألمة، و سن القواعد 

العامة لحاميته واملحافظة عليه وتثمينه، ويضبط رشوط تطبيق ذلك". ويف مفهوم هذا القانون "يعد 

تراثا ثقافيا لألمة جميع املمتلكات الثقافية العقارية، والعقارات بالتخصيص، واملنقولة، املوجودة عىل 

للقانون  تابعني  معنويني  أو  طبيعيني  ألشخاص  اململوكة  داخلها،  ويف  الوطنية  األمالك  عقارات  أرض 

الخاص، واملوجودة كذلك يف الطبقات الجوفية للمياه الداخلية واإلقليمية الوطنية املوروثة عن مختلف 

53  ينبغي التمييز بني "املدن الجديدة" التي أنشئت من قبل الواليات خارج حدود املخططات التوجيهية للتهيئة والتعمري، و"املدن الجديدة" التي تم تطويرها يف البداية 

من قبل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، قبل أن تلحق بوزارة السكن والعمران/ وزارة "املدينة". 
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الحضارات املتعاقبة منذ عرص ما قبل التاريخ إىل يومنا هذا. وتعد جزءا من الرتاث الثقايف لألمة أيضا 

املمتلكات الثقافية غري املادية الناتجة عن تفاعالت اجتامعية وإبداعات األفراد والجامعات عرب العصور 

والتي ال تزال تعرب عن نفسها منذ األزمنة الغابرة إىل يومنا هذا". وهكذا أصبح اإلطار الترشيعي، بعد 

أن كان يركز عىل البقايا األثرية واملعامل التاريخية، يتجه نحو اعتامد مفهوم جديد للرتاث الثقايف ببعده 

املزدوج الذي يشمل الهوية والبعد املعامري، كام يقول حليم فايدي.

2.2.  الجهاز املؤسيس

1.2.2. تحظى وزارة الثقافة بدعم سياس رصيح، كام يقول حليم فايدي، وقد شهدت الفرتة 2002-

2014 إعادة تنظيم قطاع الرتاث الثقايف. وينّص املرسوم التنفيذي رقم 05-80 املؤرخ يف 26 فرباير 2005 

بشأن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة الثقافة عىل إنشاء:

مديرية الحامية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمني الرتاث الثقايف التي لديها اليد العليا يف  ¯

البت يف جميع طلبات الحصول عىل الرتاخيص القانونية واإلدارية.

املخزون  ¯ وإدارة  العلمي  البحث  عن  مسؤولة  وهي  وترميمه  الثقايف  الرتاث  حفظ  مديرية 

وقواعد البيانات وبنوك املعلومات وملفات التصنيف، الخ ... وهي مسؤولة أيضا عن صون 

وترميمه. الثقايف  الرتاث 

يضاف إىل ذلك الديوان الوطني لتسيري واستغالل املمتلكات الثقافية املحمية، وهو مؤسسة   

وإحيائه. وتثمينه  الثقايف  الرتاث  عىل  املحافظة  عن  مسؤولة  الوزارة،  وصاية  تحت 

وتشمل مهام الديوان الوطني لتسيري واستغالل املمتلكات الثقافية املحمية قضايا تتعلق بامللكية 

العقارية، والتخفيف من حدة الكثافة السكانية، وإيواء الفائض السكاين يف أحياء سكنية خارج املناطق 

املكتظة، وترميم املباين املتداعية، ومعالجة مياه الرصف الصحي ومياه األمطار، ورفع القاممة املنزلية. 

يتّم التشاور بني مختلف األطراف الفاعلة عن طريق لجنة فنية مشرتكة أنشئت لهذا الغرض، تتوىل 

فيها وزارة الثقافة/الوالية  مهمة التنسيق الوظيفي بني مختلف الفاعلني وفقا للهيكل التنظيمي التايل:
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• مديرية حفظ الرتاث الثقايف وترميمه	
• مديرية الحامية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمني الرتاث الثقايف	
• اللجنة املشرتكة )وزارة الثقافة / الوالية(	

وزارة الثقافة

• والية الجزائر	
• املجلس الشعبي الواليئ )الجزائر(	
• األمن الوطني	
• املجلس الشعبي البلدي )الجزائر الوسطى – القصبة – باب الوادي(	

وزارة الداخلية 
والجامعات املحلية

• املديرية العامة للسكن	
• املديرية العامة للمدينة	
• املديرية العامة للتعمري والهندسة املعامرية	
• املديرية العامة للتجهيزات العمومية	

وزارة السكن والعمران 
واملدينة

   
وزارة التضامن الوطني 

واألرسة وقضايا املرأة

مديرية مسح األرايض
مديرية أمالك الدولة

مديرية الحفظ العقاري
وزارة املالية

األمالك الوقفية – األحباس
وزارة الشؤون الدينية 

واألوقاف

وزارة العدل

وزارة املوارد املائية 
والبيئة

مديرية األشغال العمومية
وزارة النقل واألشغال 

مديرية النقلالعمومية
ميرتو الجزائر

سونلغاز وزارة الطاقة

وزارة التهيئة العمرانية 
والسياحة والصناعات 

التقليدية

وزارة الدفاع الوطني
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يرجو حليم فايدي أن يتم التوصل إىل معالجة التضارب يف الصالحيات واملسؤوليات، ويتسع 

د جهود املجتمع املدين  تَُوحَّ الرتاث، وأن  التشاور والتنسيق بني األطراف املعنية بقضايا صون 

املعني به، ويحسم الجدل بشأنه لفائدة النظرة التي تعتربه أكرث من قضية ذات طابع فني بحت 

تهم املهندسني املعامريني املتخصصني يف الرتاث. 

2.2.2.  الوالية

تعترب الوالية الذراع التنفيذية لإلدارات املركزية املسؤولة عن الثقافة والعمران والسكن.

متثل مديرية الثقافة للوالية وزارة الثقافة التي تضع تصورات املشاريع املتعلقة بالرتاث، وهي 	 

تحت سلطة الوايل الذي يتوىل مسؤولية تنفيذ هذه املشاريع.

يف  ¯ الهّش،  السكن  عىل  والقضاء  البناء  مسؤولية  أيضا  تتوىل  التي  التعمري،  مديرية  تشارك 

املدينة. وزارة  من  بتفويض  الحرضي،  التخطيط  تراقب  حيث  العمراين،  بالرتاث  املعنية  األنشطة 

3.2.2. البلدية

مع  ينسق  الذي  الوايل  إىل  ويحيلها  املواطنني  شكاوى  استقبال  البلدي  الشعبي  املجلس  يتوىل 

املركزية. اإلدارات 

عملية تخطيط وإدارة مدينة الجزائر. 3

تم وضع مخطط اسرتاتيجي ملدينة الجزائر يف أفق 2029 وهو مرشوع  يهدف إىل إعادة االعتبار 

للمدينة يف أفق 2029 وتحويلها إىل "جوهرة املتوسط"، ويتضمن تهيئة خليجها وواجهتها البحرية.

وقد وضعت الخطة تحت إرشاف الوايل، بينام ُوضع برنامج ترميم قصبة الجزائر تحت سلطة وزارة 

الثقافة.

1.3. يهدف املخطط االسرتاتيجي ملدينة الجزائر يف أفق 2029 إىل توسيع املحيط الحرضي 

للعاصمة وحديثها

إعادة هيكلة  )املرتو والرتامواي والحافالت والتليفرييك( من  العمومي  النقل  وقد مكنت شبكة 

قلب املدينة وربطها مع القصبة السفىل. ويخضع مرشوع االخرتاق عرب الجزء الرشقي من القصبة، من 

أعاله إىل أسفله، للدرس بهدف ربط املدينة القدمية باملدينة الجديدة.
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يف إطار هذا املخطط االسرتاتيجي، تم اعتامد إدماج القصبة يف القاعدة الحرضية وإعادة تأهيل 

السكن فيها كواحد من بني املشاريع العرشة ذات األولوية.

2.3. املخطط الدائم لحفظ واستصالح القطاعات املحفوظة

يف إطار تنفيذ القانون رقم 98-04 املتعلق بحامية الرتاث الثقايف، صدر املرسوم التنفيذي رقم 

03-324 بتاريخ 5 أكتوبر 2003 متضمنا "كيفيات إعداد املخطط الدائم لحفظ واستصالح القطاعات 

املحفوظة"، وهو"يحّدد، يف إطار احرتام األحكام املتعلقة باملخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري، بالنسبة 

للمجموعات العقارية الحرضية أو الريفية املنشأة يف شكل قطاعات محفوظة، القواعد العامة وارتفاقات 

أو  أو تعديل  التي ال تكون محل هدم  العقارات  إىل  اإلشارة  أن تتضمن  التي يجب  استخدام األرض 

التي فرض عليها الهدم أو التعديل، كام يحدد الرشوط املعامرية التي يتم عيل أساسها املحافظة عيل 

العقارات واإلطار الحرضي. وينص عيل إجراءات خاصة للحامية، السيام املتعلقة باملمتلكات الثقافية 

العقارية املسجلة يف قامئة الجرد اإلضايف، أو يف انتظار التصنيف، أو املصنفة واملوجودة داخل القطاع 

املحفوظ". 

الدروس املستخلصة واآلفاق املستقبلية. 4

أعىل  عىل  إرشاف  "سلطة  تحت  يكون  جديد  إىل مرشوع  تحتاج  القصبة  أن  فايدي  حليم  يرى 

القصبة"،  ملدينة  الجديدة  "املعركة  لقيادة  الحكومة"  رئاسة  أو  الجمهورية  رئاسة  أي  املستويات، 

وينطلق من رؤية واضحة لحشد السكان  وإدماج مامرسات الصون يف عملية التجديد الحرضي، حيث 

إن القصبة متثل املركز التاريخي ملدينة الجزائر وهي تشكل يف الوقت نفسه مستودعا مركزيا للذاكرة 

أوال برضورة: التسليم  الوطنية. ويتطلب تصميم هذا املرشوع 

إدراج املنطقة املحمية يف الخطة االسرتاتيجية للجزائر يف أفق 2029، حيث إن صون/تجديد  ¯

الرتاث العمراين التاريخي هو واحد من بني أهم عنارص التهيئة العمرانية للعاصمة،

تحديد مخطط عمراين لوسط املدينة يشمل األشكال الحرضية املختلفة، ¯

نقل ثلثي السكان الحاليني إىل الضواحي القريبة التي ال تبعد عن القصبة أكرث من 15 كلم،  ¯

وذلك حتى ال يشعروا بالغربة،

القصبة إضافة إىل 10000 شخص من  ¯ ُولدوا يف  ليؤوي 20000 ساكٍن  السكن  تأهيل  إعادة 

العملية 30000 شخص. نهاية  القصبة يف  يكون عدد سكان  بحيث  النازحني، 
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 إنشاء رشاكات عامة أوخاصة عىل أساس ميثاق للمحافظة يرفع قيمة املمتلكات العقارية  ¯

ويجعل االستثامر فيها آمنا.

ويحّمل حليم فايدي الهيئات الدولية جزءا من املسؤولية عاّم سامه "التدهور االستثنايئ للقصبة"، 

حيث إنها اكتفت بإعداد التقارير والتشخيصات األحادية التي ال تلزم إال أصحابها.

وأعرب حليم فايدي عن األمل يف أن تستأثر قضايا صون الرتاث الثقايف وتثمينه باهتامم مجتمعات 

البلدان العربية التي تواجه عاملا يف طور إعادة التشكل، ال يف املجال االقتصادي فحسب بل كذلك 

فيام يتعلق بالهوية والثقافة، وذلك حتى تدرك تلك املجتمعات ما لقضايا الرتاث من أهمية يف تحقيق 

السلم االجتامعي الذي يعترب محركا لدفع التنمية الحرضية املتناغمة. 



108

)جامع الزيتونة(

تسارع نسق التحرض، وتهميش املدن التاريخية وعجز يف الحوكمة الحرضية. 1

كانت البالد التونسية يف عام 1956، عند انتهاء الحامية الفرنسية، ال تزال بلدا ريفيا إىل حد بعيد، 

حيث إن أكرث من 60 ٪ من السكان كانوا يعيشون يف الريف. وخالل الفرتة ما بني 1960 و1980 ولّدت 

أزمة النظام الزراعي، وانطالق عملية التصنيع يف العاصمة، ومنو السياحة يف املناطق الساحلية، والزيادة 

امللحوظة يف النمو السكاين، مسار تحرض ذا وترية متسارعة انجرّت عنه هجرات متواترة باتجاه العاصمة 

واملناطق الساحلية.

ففي عام 2015، ارتفعت نسبة السكان يف املناطق الحرضية إىل ما يقارب 70 ٪، فيام انترش   

بقية سكان املناطق الريفية يف الجهات الداخلية التي تشكو من تدين مستويات التنمية فيها. ووفقا 

لنتائج التعداد السكاين الرسمي للمعهد الوطني لإلحصاء الذي أُجري يف تونس عام 2014، فإن حوايل 

3.5 مليون ساكن، من أصل 11.5 مليون نسمة هم سكان البالد التونسية، مل يكونوا مسجلني يف قوائم 

البلدية. الدوائر 
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لفائدة  التنموية  الخطط  العمرانية ووضع  التهيئة  سياسة  االستقالل  منذ  تونس  اتبعت  وقد   

الدوائر البلدية. ويف عام 1985، نرشت وزارة التجهيز واإلسكان أول اسرتاتيجية وطنية للتهيئة العمرانية، 

أمام خيارين: السلطات  واضعة 

"القبول بازدياد الكثافة السكانية يف املناطق الحرضية الساحلية حيث يوجد نسيج اقتصادي  ¯

متكامل، علام بأن هذا االختيار سيؤدي إىل زيادة حادة يف التفاوت بني املناطق وتواصل الهجرة 

عىل نسق متواتر، أو تهيئة الظروف النتشار أنشطة القطاع الثانوي وصناعات الخدمات يف 

جميع املناطق من خالل تشجيع الالمركزية يف التخطيط الحرضي".

هذان السيناريوهان- واحد يرمي إىل تحقيق التوازن بني الجهات، واآلخر يقبل بالكثافة السكانية- 

أثارا مناقشات سياسية حادة بني عامي 1990 و2010 أنذرت بالحاجة إىل حوكمة دميقراطية تسمح 

باعتامد الالمركزية وتوزيع املصالح اإلدارية عىل الواليات والدوائر يف مختلف جهات البالد.

املتعلقة  واإلشكاليات  القضايا  لطرح  املناسب  اإلطار  يوفر  واملؤسيس  السياس  السياق  هذا  إن 

التونسية. للبالد  العمراين  النسيج  تشكل  التي  التاريخية،  املدن  بتخطيط 

أفق  يف  العمراين  الرتاث  وتجديد  القدمية  املساكن  تأهيل  إعادة  التونسية  الحكومة  وتعالج   

عام 2030، وذلك لوقف تدهور نسيج الرتاث العمراين، ومكافحة البؤس االجتامعي يف املدن القدمية، 

وتشجيع إنتاج السكن االجتامعي، وإحياء األنشطة الحرفية، والتصدي لتهريب السلع والتجارة املوازية.

الخطوات الرئيسية لعملية التخطيط/الربمجة/إعداد التصاميم. 2

1968 – 1971: املنهج العلمي

تم إجراء مسح معامري لـ 15.000 مسكٍن باملدينة القدمية واستقصاءات دميوغرافية واجتامعية 

واقتصادية شملت السكان والحرفيني والتجار.

1970 - 1972: منهاج العامرة الوظيفية

وقع ترميم دار األرصم وتحويلها إىل مقر جمعية صيانة املدينة.

وكان الهدف، عالوة عىل الحفاظ عىل هذا القرص الذي أنشئ يف القرن الثامن عرش،  إثبات قدرة 

الفضاء التاريخي عىل استضافة برامج معارصة.
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1970 - 1974: عملية التخطيط العمراين

اعتامد خطة الحفاظ عىل مدينة تونس وتثمينها:

إحالة الخطة من قبل وزارة الشؤون الثقافية عىل اليونسكو التي أقرت املرشوع ودعت إىل  ¯

تطبيقه.

دراسة املرشوع من قبل األمانة العامة للحكومة التي مل تبادر إىل اتخاذ إجراءات املوافقة عىل  ¯

املرشوع لعدم وجود إطار قانوين ولوائح تنظيمية مناسبة.

1975 - 1980: تحول الجمعية إىل أداة تنفيذية

تم تحويل جمعية الصيانة إىل وكالة هندسة معامرية وتخطيط عمراين تحت إرشاف بلدي. فقد 

أصبحت تلك الجمعية الذراع اليمنى للبلدية فيام يتعلق بالعمل امليداين، وأصبحت تدخالتها تشمل 

املدينة العتيقة واملدينة الجديدة اللتني تشكالن قلب مدينة تونس. 

وعىل الرغم من اعتبار جمعية صيانة املدينة رشيكا رئيسيا بفضل خربتها، فإن األسلوب الجديد 

الذي توخته يف أدائها لوظيفتها امليدانية مل يسلم من انتقاد الدوائر الحكومية )التعمري، الثقافة( وكذلك 

املصالح البلدية.

1979 تسجيل مدينة تونس عىل قامئة اليونسكو للرتاث العاملي

1985: إصدار الترشيعات العمرانية للمدينة العتيقة كملحق ملخطط التهيئة العمرانية لدوائر 

بلدية تونس.

وتشكيل لجنة ثالثية تتكون من البلدية، ووزارة الشؤون الثقافية، وجمعية صيانة مدينة تونس 

للنظر يف تصاريح البناء.

1972 - 1995: منهج التجديد املعامري

التدهور  من  متقدمة  حالة  يف  كان  الذي  الحفصية،  لحي  الحرضي  التجديد  مرشوع  تنفيذ  تم 

والخراب، تحت إرشاف بلدية تونس بوصفها صاحبة املرشوع، وتكفلت جمعية صيانة مدينة تونس 

بإدارة املرشوع بالتعاون مع هيئات حكومية )الرشكة الوطنية العقارية للبالد التونسية ووكالة التهذيب 

والتجديد العمراين(. وقد أحرزت هذه العملية التي غطت حوايل 13 هكتارا، جائزة أغا خان للعامرة 

عن كل مرحلة من مرحلتيها.
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1980 – 1990: منهجية إعادة الهيكلة الحرضية

مَتثّل مرشوع إعادة هيكلة حي باب سويقة-الحلفاوين يف إنشاء نفق لتيسري حركة املرور. وقد 

نتجت عنه العديد من عمليات الهدم التي شّوهت، نوعا ما، املشهد الحرضي التاريخي.

1992 - 1994: منهجية التدريب: وزارة الثقافة، املعهد الوطني لآلثار والفنون 

تونس  "دورة  بعنوان  الرتاث،  يف  املختصني  املعامريني  للمهندسني  تدريبية  دورات  إقامة  تقرر 

التدريبية".

1993: تم اختيار "دورة تونس" لتصبح "دورة تدريبية مغاربية لفائدة املهندسني املعامريني  ¯

الثقافية  بالشؤون  املعنية  الوزارات  قبل  األثرية" من  املعامل واملواقع  الحفاظ عىل  يف مجال 

يف بلدان املغرب العريب )الدورة الثانية للمجلس املغاريب لوزراء الثقافة واإلعالم، تونس 8-7 

يونيو 1993(.

التدريبية"، وقد متيزت  ¯ تونس  "لدورة  األوىل  الدورة  انطالق  تاريخ  نوفمرب هو   12 :1994  

باملحارضة االفتتاحية حول "خصوصية الرتاث املغاريب" التي قدمها السيد منري بوشناقي، مدير 

إدارة الرتاث الثقايف يف اليونسكو .

-   املنهجية املؤسسية:

1993: تحويل املعهد الوطني لآلثار والفنون إىل املعهد الوطني للرتاث )املرسوم 93-1609 املؤرخ يف 26 

يوليو 1993(، وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية املدنية وباالستقالل 

املايل ويخضع  إلرشاف وزارة الشؤون الثقافية.

   :1994

إصدار مجلة حامية الرتاث األثري والتاريخي والفنون التقليدية )القانون 35 لسنة 94 املؤرخ  ¯

يف 24 فيفري 1994(،

أصدرت وزارة التجهيز واإلسكان والتخطيط العمراين مجلة التهيئة الرتابية والتعمري )القانون  ¯

122 لسنة 94 املؤرخ يف 28 نوفمرب 1994(.

1992 - 2007: منهجية التصدي للسكن غري الصحي

مّكن مرشوع "الوكايل"، وهي مساكن "مكّوخة" ومباين متداعية إىل السقوط، من إنجاز مرشوع 

ضخم للسكن االجتامعي، إال أنه مع األسف مل يتواصل. 



112

أول  بتونس  القدمية  املدينة  يف  "الوكايل"  وتجديد  توطني  وإعادة  تأهيل  إعادة  يعترب مرشوع 

عملية ذات طابع اجتامعي يف بيئة حرضية تاريخية. ولذلك فهو إنجاز فريد من نوعه يف مجال سياسة 

السكن االجتامعي.

2008 - 2010: منهجية التجميل

ساعد مرشوع تجميل مسلك حرضي )ساحة الرتيبونال - ساحة القصبة( بهدف تنمية السياحة 

عىل تطوير طرقات وشبكات مختلفة وترميم واجهات املباين املجاورة.

تقويم الحوكمة. 3

إن صيانة مدينة تونس من خالل العمل املشرتك بني السلطات العامة والنسيج الجمعيايت، وفقا   

ملنهجية تروم اتباع الطرق السليمة ) بحوث/تخطيط/وضع املشاريع(، تعترب عملية إحياء حرضي رائدة 

وسابقة لوقتها، حيث تم استخدام املدينة التاريخية كمخترب لتجربة إجراءات مؤسسية وقانونية ومالية 

وتشغيلية جديدة.

إىل  االهتامم  توجيه  املفيد  من  التاريخية،  املراكز  يف  جديدة  سكنية  سياسة  إلطالق  وتحسبا 

اآلتية: املوضوعات 

املؤسس  ♦ للرئيس  والفكري  األخالقي  االلتزام  إن  املحيل:  املجتمع  قبل  السيايس من  االلتزام 

لجمعية صيانة املدينة، قد تواصل مع رؤساء البلدية الذين خلفوه.  

اهتامم املنظامت الدولية: إن االهتامم الذي أولته كل من منظمة اليونسكو، وبرنامج األمم  ♦

العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي، قد ساعد  الدويل، والصندوق  املتحدة اإلمنايئ، والبنك 

عىل بناء تعاون مثمر إىل أبعد الحدود، وقد كان هذا التعاون رضوريا لضامن مستوى مهني 

جيد عند إطالق ورشة عمل التخطيط الحرضي لجمعية صيانة مدينة تونس.

إن إطالق إجراءات خصوصية للتمويل قد مكن من فتح الحساب الخاص بتأهيل املمتلكات  ♦

الرتاثية التي ميلكها الخواص.

إن املامرسة الجيدة للعالقات بني مختلف اإلدارات قد أدت إىل أن يقوم كل طرف مبهامه  ♦

عىل أحسن وجه، فنهضت البلدية بدورها بصفتها صاحب املرشوع، وقامت جمعية صيانة 

املدينة مبهامها كمدير للمرشوع.

قانونية  ♦ إجابات  بتوفري  سمح  قد  الرتاث  عىل  املحافظة  قوانني  مجال  يف  املحرز  التقدم  إن 

التاريخية. املدن  يف  البناء  تصاريح  عىل  والحصول  الحرضي  التخطيط  بشأن  وتنظيمية 
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إن مردود إدارة تصاريح البناء قد تحسن يف إطار اللجنة الثالثية املتكونة من البلدية واملعهد  ♦

الوطني للرتاث وجمعية صيانة املدينة.

الدروس املستخلصة وآفاق املستقبل. 4

املدينة قد مكنت من تجاوز  التي قامت بها بلدية تونس وجمعية صيانة  املبتكرة  التجربة  إن 

عدد من العقبات املؤسسية والقانونية واملالية التي كانت تعرقل عملية إعادة تأهيل/تجديد السكن 

بالعاصمة. التاريخية  املدينة  املتعلقة بتخطيط  الخاصة واملحّددة–  واإلجراءات – 

أوسع.  نطاق  عىل  نوعها  من  الفريدة  التجربة  هذه  تطبيق  يقع  مل  أنه  الواضح  من  يبدو  لكن 

وعىل الرغم من أن العديد  من املدن القدمية األخرى يف البالد التونسية قد أسست جمعيات مامثلة، 

فإنها مل تتمكن من تطبيق إجراءات شبيهة يف مجال صون الرتاث املعامري وحاميته. فام هي أسباب 

عدم التمكن من استنساخ تجربة مدينة تونس؟ هل يعود ذلك إىل عدم وجود التزام سياس من قبل 

السلطات املحلية يف املدن األخرى؟ هل هو قصور يف مشاركة املجتمع املدين يف الدفاع عن ممتلكاته 

السكن  إنتاج  املركزية بخصوص  اإلدارة  املفرط عىل هياكل  االعتامد  أم هو  الثقايف؟  وتراثه  املعامرية 

والتخطيط الحرضي؟ أو هو ملجرّد ضعف املوارد املالية؟
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إنتاج املناظر الحرضية التاريخية. 1

1.1. املدينة التاريخية لإليالة

تأسست هذه املدينة وأسوارها وجامعها الكبري يف العهد األغلبي يف منتصف القرن التاسع امليالدي 

)235 هـ/ 849 م(. وكانت صيانة األسوار تتم، عادة، من مداخيل األوقاف. و إىل منتصف القرن الثامن 

عرش كانت املدينة تشع عىل مجال شاسع شبه قاحل تكرث فيه األشجار املثمرة )الزيتون واللوز والخوخ( 

وميتد عىل سواحل بحرية مالمئة للمالحة والصيد البحري.

وكانت املدينة، يف عهد ما قبل الثورة الصناعية، وما قبل االستعامر، وما قبل الرأساملية، تتميز 

بنسيج عمراين متجانس عىل نحو خاص، يتكون من مساكن ذات فناء صغري الحجم، تتوارثها األرس جيال 

بعد جيل، وأسواق مزدهرة يف مجايل التجارة والصناعات التقليدية.

الرشيعة  بأحكام  حد  أبعد  إىل  متشبث  تقليدي  مجتمع  يقطنها  هادئة  لبلدة  الصورة  هذه 

اإلسالمية تفرض نفسها عىل املشهد السيايس املعارص كشهادة ثقافية لنظام فضايئ واجتامعي 

الهوية. عن  وكتعبري  تاريخي، 
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2.1. املدينة الجديدة 

عند بداية التوسع الحرضي عىل املجال الواقع بني البحر واملدينة العتيقة، تحول الحي اإلفرنجي 

الكالسييك، حيث  الرتبيع  إىل مدينة حديثة، ُصممت طبق منوذج  الثامن عرش  القرن  إىل  يعود  الذي 

الباب الرئييس للمدينة. يُوِصل مسلكه املحوري إىل 
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هذه املدينة الجديدة، التي ُشيدت يف كنف التمسك باصطفاف املباين وارتفاعاتها، تخفي كنوزا 

للحداثة املعامرية )الفن الحديث، اآلرت ديكو، الفن املعامري يف املغرب العريب )Arabisance(، الخ ..( 

ما زال البعض منها قامئا بالرغم من حمالت الهدم والتدمري. لقد كانت مدينة صفاقس العتيقة ومدينتها 

الجديدة، املتجاورتان جنبا إىل جنب، تشكالن يف أوائل القرن العرشين مجّمعا حرضيا مهيكال ترتبط 

عنارصه املورفولوجية ارتباطا وثيقا بعضها ببعض.

ذلك  عىل  يشهد  كام  العيش،  فيها  يطيب  مدينة  والحديث،  التقليدي  مبكّونيها،  وكانت 

شامل  يف  املدن  أجمل  من  واحدة  بالفعل  "صفاقس  بقوله:   1918 عام   P. Jacquemont الصحفي 

البلدية التي أدركت أن جامل مدينة ُمتسعة هو يف املقام األول نتيجة جهد  أفريقيا، وذلك بفضل 

مشرتك". فمجرد إلقاء نظرة عىل بطاقة بريدية متثل مبنى البلدية )مقدمة الصورة(، وقرص بن رمضان 

إليه  أعاله. املُشار  الجامل الحرضي  واملعامري  للتأكّد من  واملرسح يكفي 

البلدية  تُدار بشكل جيد من قبل  الخوايل، عندما كانت صفاقس  التي متثل األيام  هذه الصورة 

ويطيب العيش فيها، تغريت، إن مل نقل انقلبت رأسا عىل عقب، من جراء القصف الذي تعرضت له 

املدينة يف الحرب العاملية الثانية والذي دمر املرسح وأتلف وسط املدينة خالل عامي 1942 - 1943.

3.1. إعادة إعامر وسط املدينة يف مرحلة ما بعد الحرب 

بني عامي 1945 و1955، توىل املهندس املعامري Bernard Zehrfuss، الذي أحرز جائزة روما 
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عا حرضيا ومعامريا رائعا وفقا لألشكال األكرث إتقانا  الكربى، تخطيط إعادة إعامر املدينة، فصمم ُمجمَّ

.)CIAM 1933( الواردة يف ميثاق أثينا

إن ما يسرتعي االنتباه يف عملية إعادة اإلعامر هذه هو نوعية التنظيم الفضايئ الرامية إىل تحقيق 

النسيج  يرتق  بالكامل  د  املجدَّ املعامري  ع  املجمَّ هذا  إن  صفاقس.  ملدينة  الحرضي  التجديد  أهداف 

الحرضي القائم، كام ترتق الخياطة القامش املمزق: فهو يعيد نسج شبكة الربط بني املدينة القدمية 

الجديدة. واملدينة 

املعامري  املهندس  قبل  من  املصممة  هذه،  املستنري  الحرضي  الرتكيب  إعادة  عملية  تزال  وال 

السياس  التحول  من  استثنائية  فرتة  يف  معه،  كانوا  الذين  املعامريني  املهندسني  وفريق   Zehrfuss

واإلداري، تفرُض رؤيتها عىل جميع املناهج التخطيطية مهام كانت إىل يومنا هذا. فال ميكن ألي مخطط 

تهيئة يشمل املناطق الحرضية للمدينة، وال ميكن ألي تصميم حرضي عىل املستوى البلدي، التغافل 

التاريخي. الحرضي  للمشهد  املركزية  إعادة  عن مسألة 

املنظر الحرضي التاريخي يف مواجهة التحرض الحديث . 2

 املدينة العتيقة يف انحطاط

1.1.2. نزوح السكان

يف عام 1956، كانت مدينة صفاقس العتيقة صغرية الحجم، ال تتجاوز مساحتها 24 هكتارا، وكان 

عدد سكانها حوايل 11000 نسمة. ويف عام 2015 أصبح عدد سكان املدينة التاريخية يرتاوح بني 2000 

و2500 ساكن فقط )تقديرات جمعية صيانة املدينة(.

وهكذا أُفِرغت مدينة صفاقس القدمية من سكانها يف ظرف ستني عاما وخرست وظيفتها السكنية.

2.1.2 إعادة توظيف املساكن الشاغرة

ما فتئ عدد املساكن الشاغرة يزداد نتيجة نزوح السكان. وقد متت إعادة توظيف هذه املساكن 

السلع.  لتخزين  أو كورشات لصناعة األحذية، أو مستودعات  كمحالت  تجارية للمالبس املستعملة، 

إىل  العتيقة  املدينة  تحويل  يف  تجارية  ألغراض  السكنية  للمنازل  األريض  الطابق  استخدام  وساهم 

سوق“Soukalisation“. و كان لهذا التحول، الذي جاء بصورة عفوية تقريبا، وخارج سيطرة البلدية، 

الحرضية. املورفولوجيا  آثار مدمرة عىل 
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والتجارة  واملناولة  التصنيع  أنشطة  لفائدة  السكنية  وظيفتها  العتيقة  صفاقس  مدينة  فقدت 

إىل سوق. تحويلها  تم  وهكذا  املوازية. 

3.1.2. النسيج الحرضي يف حالة تدهور

تشكل املباين املهددة بالسقوط خطرا عىل األمن العام، كام يسبب هدمها ثغرات كبرية يف النسيج 

الحرضي يصعب التعامل معها.

إن هذه املساحات الخالية وسط املباين يتم استخدامها كمصب للقاممة، كام يسهل عربها الوصول 

إىل املنازل املجاورة لنهبها، علام بأن ما كان يف املباين املهدومة من عنارص الزخرفة املعامرية يتم بيعه 

يف السوق املوازية.

تفقد مدينة صفاقس القدمية، يوما بعد يوم، التجانس الفضايئ عىل إيقاع التهديدات بالخراب 

وتكاثر الفجوات يف النسيج الحرضي بحكم هدم املباين اآليلة للسقوط .

4.1.2. أرضار إعادة البناء املفرطة

التشّكل  أو  السكني  التصنيف  السقوط ال تحرتم  إىل  املتداعية  املباين  بعد هدم  البناء  إعادة  إن 

التقسيم  بُنيت بترصيح أو بدون ترصيح( ال تراعي  العمراين ملدينة صفاقس. فاملباين الجديدة )التي 

العقاري وال ارتفاعات املباين املُجاورة وال أشكال املنافذ... ماّم يتسبب يف آثار مدمرة، تجعل مدينة 

الثقافية. وهويتها  التاريخي  الحرضي  منظرها  تفقد  القدمية  صفاقس 

5.1.2. تسارع ارتفاع معدالت الفقر

إن مزاحمة األحذية الصينية التي تزايد استريادها مؤخرا أصبحت تهدد املنتج املحيل. وقد لجأ 

صانعو األحذية يف صفاقس، يف محاولتهم مقاومة هذه املنافسة، إىل حرفيات يتقاضني أجورا زهيدة، 

وهو ما جعل هذه املدينة تشهد تسارعا يف معدالت الفقر من خالل تأنيث العمل يف هذا املجال.

2.2. الفوىض البلدية واالرتباك الجهوي

1.2.2.  اإلخالل بهيكلة وسط املدينة

تتمكن  مل  التي  العقارية  املضاربات  عن  ناجمة  متزايدة  بحر" ضغوطات  "باب  منطقة  شهدت 
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املصالح البلدية من تنظيمها، كام أن مخطط تهيئة الدائرة الرئيسية ملدينة صفاقس سمح بزيادة ارتفاع 

املباين من طابق أريض+ 2 إىل طابق أريض+ 8.

ومل يرافق هذا التطور يف الحق يف البناء تصميم مرشوع حرضي كان ميكن أن يسمح بالسيطرة عىل 

حركة املرور وإيجاد حلول للمشاكل املتعلقة مبواقف السيارات. ومن باب املقارنة، ميكننا القول إنه مل 

تتم االستفادة من أي درس مستنبط من مرشوع إعادة إعامر باب بحر الذي نفذه B. Zehrfuss. ذلك 

أن السامح بالزيادة يف ارتفاع املباين دون تنظيم الوظائف الحرضية يعني غياب سياسة صون متكامل 

للرتاث العمراين وتجديد املناطق الحرضية.

أصبحت املدينة الجديدة لباب بحر يف الثامنينيات من القرن املايض "منطقة مركزية" تفتقر إىل 

أي تنظيم فضايئ أو وظيفي.

2.2.2. محاولة إعادة التنشيط 

قامت هذه العملية عىل إزاحة مقربة كبرية تبلغ مساحتها 60 هكتارا، كانت توجد بني أسوار املدينة 

بَْط"، لبناء "صفاقس الجديدة"،  وهو مجّمع عقاري ومركّب تجاري "أريد له أن يكون حديثا".  و"الّرْ

والصناعيني  األكادمييني  نخبها من  واستقطاب  مدينة صفاقس،  تنشيط  إعادة  ذلك  الغاية من  وكانت 

والتجار لالستثامر محليا، حيث كان الكثري منهم يستثمر يف األحياء الجديدة بتونس العاصمة التي تُوفر 

مستوى أعىل من الرّفاه.

اسرتاتيجي عند  تقع يف موقع  التي  الجديدة"،  إىل تصّور "صفاقس  تتجه  البداية  النية يف  كانت 

مدخل الطريق املؤدية إىل تونس، كفضاء حرضي انتقايل، وبعبارة أخرى كنوع من منتزه طبيعي يقصده 

السكان للرتويح عن النفس، مع أن هذا الفضاء كان يضم أيضا مباين عالية. وقد كان من املفرتض أالّ 

تتسبب هذه املنطقة الطبيعية والحرضية ذات الكثافة السكانية املنخفضة يف تعقيد سري حركة املرور 

العقارية  املضاربات  تحت ضغط  األرباح،  تحقيق  وراء  السعي  أن  غري   .)1977  ،8 )الفريق  باملدينة 

تحولت صفاقس  إذ  كان متوقعا،  ملا  النتيجة مخالفة متاما  تكون  أن  إىل  أدى  الجميع،  لدى  املعروفة 

الجديدة إىل منطقة حرضية مغلقة تعيق الوصول إىل املدينة.

كانت العملية العقارية مكثفة حيث إن املباين التي تم تشييدها يزيد ارتفاع بعضها عن بعض، 

وهي مرتاصة الواحدة حذو األخرى، مام جعل املساحات املخصصة ملواقف السيارات محدودة. عالوة 

إنها ال  املعتمدة، بحيث  للمعاير  املباين ال تستجيب  املوصلة إىل هذه  الطرقات  عىل ذلك، فإن سعة 

تسمح يف معظم الحاالت بوقوف السيارات عىل جوانبها.
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إن االنتكاسة التي عرفها هذا املرشوع الحرضي قد أدت بني عامي 1990 و2000 إىل تطوير قطاع 

الخدمات عىل نحو ملحوظ واالستخدام املنتظم للطوابق األرضية ألغراض تجارية، عىل حساب توفري 

السكن يف هذا الحي الجديد الذي واجه، حاملا اكتملت أشغاله، مشاكلتوظيفية.

هل إن صفاقس الجديدة مجرد عملية فاشلة كام يرى فاخر الخراط، أم "كارثة حرضية"، حسب 

تعبري تيريي باكو Thierry Pacquot54؟

3.2. السكن غري املنظم كحّل مسموح به

1.3.2. التحرض العشوايئ للبساتني العائلية

مسالك  تتخللها  الخرضوات  وزراعة  باألشجار  مغطاة  شاسعة  مبساحات  محاطة  صفاقس  كانت 

ريفية، تشمل "الجنان"، وهي بساتني األرس الربجوازية التقليدية باملدينة القدمية، حيث كانت تلك األرس 

تلتجئ إليها حينام تشتد الحرارة يف فصل الصيف.

"الجنان"، من  الستينات، عندما تحولت  نهايته يف مطلع  املعيشة  املتميز من  النمط  َعرف هذا 

النمط الحرضي  خالل تجزئة األرايض وتوزيعها، إىل أحياء مهيأة لبناء الفيالت. لقد كان بإمكان هذا 

الخاص أن ينتج نوعا من املدن الحدائقية املريحة لو كانت العملية العمرانية هذه خاضعة لتخطيط 

منظم. وهو ما مل يحصل.

وتعترب تجزئة األرايض، من الناحية القانونية، مجرد تقسيم بسيط للملكية العقارية، فهي ال متثل 

السكن  هذا  أن  كام  للرتخيص.  تخضع  أساسية  ومرافق  وطرقات  تحتية  ببنية  مجهزة  عمرانية  تهيئة 

ربط  عدم  إخالالت خطرية:  يف  يتسبب  رقابة،  وبدون  مبعايري،  التقيد  بدون  ينجز  الذي  الرسمي  غري 

املباين بشبكة الرصف الصحي، واالكتفاء، عوضا عن ذلك، ببناء خزانات للرصف الصحي تتسبب مياهها 

املستعملة يف تلوث جسيم للمياه الجوفية. هذا إضافة إىل تحول الفيالت إىل عامرات عندما يزداد عدد 

أفراد العائالت، وإىل االستخدام املكثف للسيارات مام يتسبب يف تدهور حالة الطرق الريفية. 

2.3.2.   التحرض العشوايئ يف األرايض غري الصالحة للبناء

الحصول عىل  والعاجزون عن  العمل  والعاطلون عن  الحال  النازحون من ضعاف  السكان  يلجأ 

السكن الشعبي الرسمي إىل تعمري مناطق غري معدة للبناء كالطرق التي مل تعد مستعملة، واملساحات 

Thierry Paquot : Désastres urbains, les villes meurent aussi,  La découverte 2015  54
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الصناعية املهجورة، ومصبّات النفايات املنزلية، واملناطق التي مينع فيها البناء، واألمالك العقارية غري 

الخ... املقسمة 

ويتميز الساحل الجنويب لصفاقس، الواقع بني الطريق الوطنية واملالحات- التي هي منطقة كثريا 

الداخلية  املناطق  من  الهجرة  ضغوط  وأن  السيام  التحرض،  وترية  برسعة  لِلَْفيضانات-  إىل  تتعرض  ما 

)القرصين وسيدي بوزيد( ما فتئت تتزايد منذ بداية سنوات 2000.

املشاريع العمرانية. 3

1.3. إعادة تهيئة املناطق الصناعية الساحلية

الشاملية والجنوبية لساحل صفاقس، واملعدة  الشواطئ  الواقعة عىل  الصناعية  املناطق  أنتجت 

خطري  تلوث  يف  تسببت  الفوسفوجيبس  من  هائلة  ترسبات  قفصة،  من  املجلوب  الفسفاط  ملعالجة 

املالحات. استغالل  بوقف  وتهديد  املواطنون  يرتادها  التي  للشواطئ 

مساحتها  تغطي  أراض  تطهري  من  الشاميل  الساحل  يف  التلوث  عىل  القضاء  عملية  مكنت  وقد 

العقاري. ويستهوي موقع تربورة  البحرية، مخصصة إلنجاز مرشوع تربورة  الواجهة  450 هكتارا عىل 

السعي إىل تصميم مرشوع  ينبغي  أيضا،  العقاريني. وهنا  أهايل صفاقس وكذلك الرشكات واملضاربني 

حرضي ينصهر ضمن عملية تخطيط اسرتاتيجي، وذلك ملعالجة اإلشكاليات املطروحة املتعلقة بالتنظيم 

الفضايئ، مبا يف ذلك كيفية إدماج خط السكك الحديدية ومحطة القطار وامليناء التجاري وميناء تصدير 

املواد املعدنية والطريق الرسيعة املخرتقة التي تربط بني الشامل والجنوب واملنطقة الصناعية املجاورة، 

إلخ ...

وقد واكبت تصميَم هذا املرشوع الحرضي )والذي ال ينبغي أن يعيد أخطاء صفاقس الجديدة( 

نقاشاٌت سياسية ومهنية مكثفة، شاركت فيها إسبانيا )إقليم برشلونة(، يف إطار اتفاقية للتعاون الثنايئ، 

والجهات املانحة )الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك االستثامر األورويب( إلخ ...

من  املكون  اإلقليمي  املجّمع  كامل  هيكلة  إعادة  إىل  الرامية  التخطيطية  االسرتاتيجية  تخضع 

عدم  ولكن  مستمرة.  مراجعة  إىل  الساحلية  تربورة  ومنطقة  املدينة  ووسط  القدمية  املدينة 

العامة والسكك  األشغال  املسؤولة عن  املركزية  لإلدارات  القطاعية  الخيارات  إمكانية مناقشة 

الحديدية ومحطة القطار والجسور، يجعل السلطات املحلية والجهوية بصفاقس غري قادرة عىل 

التاريخي. الحرضي  املنظر  تجديد  تنفيذ 
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الذي   )SIAPE( الكيميايئ  املجمع  إغالق  عىل  يتوقف  التلوث  من  الجنويب  الساحل  تطهري  إن 

يستمر يف إنتاج شوائب الفوسفوجيبس التي ترتاكم بكميات هائلة يف املنطقة الساحلية. وقد تم إقرار 

مبدأ إغالق املجمع منذ عام 1996، لكن مل يتّم نقل املصنع إىل يومنا هذا.

يعتمد مستقبل صفاقس الكربى )التي كان يسكنها 600000 نسمة يف الدوائر البلدية و1000000 

نسمة باملناطق الجهوية يف عام 2014( عىل إعادة النظر يف وضعها الصناعي املتعلق بصناعة 

وهي  املتدهورة،  اإليكولوجية  النظم  إحياء  إلعادة  والبحري  الربي  التلوث  وإزالة  الفسفاط، 

رشوط رضورية لتحقيق التنمية الحرضية املستدامة.

2.3.  إعادة تأهيل طريق للمرتجلني وتهيئة البنية التحتية األساسية يف املدينة القدمية

البلدية  بادرت  للمرتجلني،  طريق  لتهيئة  القدمية  تونس  مدينة  يف  التي متت  بالتجربة  استئناسا 

تنفيذ مرشوع  إىل  الفرنسية،  التنمية  التعاون مع وكالة  إطار  العمراين، يف  والتجديد  التهذيب  ووكالة 

العتيقة يف عام 2013.  مامثل يف مدينة صفاقس 

ويعترب ما تم إنجازه إلعادة تهيئة البنية التحتية األساسية )املجاري ومياه الرشب والكهرباء والغاز 

القدمية كلها. ومع ذلك، فقد اقترصت  العمراين يجدر تعميمه عىل املدينة  للتهذيب  والهاتف( مثاال 

عملية تهذيب املنازل التقليدية عىل تحسني واجهاتها، وهو ما ال ميكن اعتباره إعادة تأهيل ألن إعادة 

التأهيل تتطلب اتخاذ إجراءات تقنية ومالية أوسع نطاقا.

الحوكمة املؤسسية. 4

1.4. وزارة الثقافة واملحافظة عىل الرتاث 

متثل وزارة الثقافة واملحافظة عىل الرتاث السلطة الحكومية املسؤولة عن تطبيق مجلة حامية 

الرتاث األثري والتاريخي والفنون التقليدية )1994(. وتعمل الوزارة من خالل املعهد الوطني للرتاث 

الذي يضم التفقدية الجهوية بصفاقس وهي املسؤولة عن املحافظة عىل الرتاث املادي وغري املادي يف 

كامل الساحل الجنويب للبالد التونسية. و نظرا لهذا االمتداد الجغرايف الهائل ملجال عمل هذه التفقدية 

الجهوية، فإنها تحتاج إىل مزيد من املوارد البرشية واملادية ليك تكون قادرة عىل أداء مهامها.

ملدينتي  التاريخية  املعامل  حامية  يف  جمة  صعوبات  الجهوية  التفقدية  تالقي  نفسها،  ولألسباب 

صفاقس القدمية والجديدة وتسيري عمليات إعادة التأهيل أو الرتميم الالزمة، وتطوير خطة للحفاظ 

عىل مدينة صفاقس وإعادة تهيئتها وفقا ملا تنص عليه مجلة حامية الرتاث.
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2.4. وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابية

إن وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابية هي الجهة املسؤولة عن تطبيق مجلة التهيئة الرتابية 

والتعمري )1994(. وهي تعمل من خالل اإلدارة الجهوية للتجهيز التي تتمثل مهامها، مبوجب األوامر 

واملراسيم، يف اآليت:

• إعداد املخططات املديرية للتهيئة الرتابية وخطط التهيئة العمرانية لبلديات صفاقس،	

• النظر يف طلبات الحصول عىل تصاريح البناء وتقسيم األرايض،	

وهي أيضا سلطة اإلرشاف عىل رشكة الدراسات وتهيئة السواحل الشاملية ملدينة صفاقس املرشفة 

عىل مرشوع تربورة.

3.4. وزارة الداخلية، اإلدارة العامة للجامعات املحلية

إن اإلدارة العامة للجامعات املحلية هي السلطة املسؤولة عن تطبيق القانون األساس للبلديات 

لعام 2006.

وهي سلطة  اإلرشاف اإلداري واملايل لبلديات صفاقس الكربى السبع.

تقوم املصالح البلدية، بالتنسيق مع اإلدارة الجهوية للتجهيز، مبراقبة تنفيذ مخططات تأهيل  ¯

البلديات وإصدار تصاريح البناء وتقسيامت األرايض.

أربعة عرش عاما  )أي بعد  إنشاؤها يف عام 1981  التي تم  املدينة،  تتكفل جمعية صيانة    ٠4.4

من إنشاء جمعية  صيانة مدينة تونس(، والتي يرأسها رئيس بلدية صفاقس، بتقديم املساعدة 

بالرتاث. املتعلقة  املسائل  البلدية يف جميع  للدوائر  التابعة  الفنية  للمصالح 

قامت هذه الجمعية، التي تتلقى املساعدة من وكالة التهذيب والتجديد العمراين، بالدراسات  ¯

التي اسرتعت اهتامم السلطات املحلية واملركزية إىل قضايا الرتاث املطروحة يف صفاقس. إال 

أن عدم توفر املوارد املالية والبرشية الكافية لهذه الجمعية قد تسبب يف اختفائها تقريبا عن 

الساحة التقنية.

وقد بادرت اللجنة املشرتكة لبلديات صفاقس الكربى، برئاسة رئيس بلدية صفاقس، إىل إطالق  ¯

اسرتاتيجية تنمية صفاقس الكربى، وهي دراسة بالغة األهمية مكنت من تعبئة املسؤولني 

املنتخبني واإلدارات املركزية واملؤسسات العامة وتجار الخدمات والهيئات املهنية واألكادميية 

واملجتمع املدين.

إن اسرتاتيجية تنمية صفاقس الكربى، التي أشبعت بحثا ونقاشا، تستحق كل العناية واالهتامم 

من قبل السلطات السياسية.
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بروز املجتمع املدين عىل الساحة. 5

منذ عام 2011، اكتسب املجتمع املدين الصفاقيس حرية التعبري، فارضا وجوده عىل الساحة. فقد 

التاريخي ملدينة صفاقس. وهكذا  العمراين  أصبح يطالب السلطات مبشاركة السكان يف صون الرتاث 

أصبحت الحوكمة املؤسسية مطلبا ملحا للعديد من الجمعيات والتعاونيات والهيئات املجتمعية.

مل تتمكن جمعية صيانة مدينة صفاقس، التي تم إنشاؤها يف عام 1981، من إثبات وجودها  ♦

لعدم توفر القدرات املهنية واملوارد املالية لديها، وخاصة بسبب غياب دعم سياس فعال، 

خالفا لجمعية صيانة مدينة تونس التي شاركت منذ نشأتها يف عام 1967، بطلب من رئيس 

البلدية، يف التخطيط العمراين للعاصمة.

تم يف 2011 إنشاء "جمعية صفاقس املزيانة" وهي حركة مدنية نظمت مسرية من صفاقس  ♦

إىل تونس )يف عام 2013(، وعرضا يف الهواء الطلق يف باب الديوان، وسلسلة برشية من 2500 

شاب حول أسوار املدينة )يف عام 2015(،

تواصل جمعية "نهاوند" تشجيع الفنانني الشبان وتنظيم املهرجانات املوسيقية، ♦

أطلقت جمعية "أصدقاء املدينة العتيقة" مسابقة حول إعادة تأهيل شارع الشيخ التيجاين  ♦

من خالل تعبئة املوارد املالية من تونس ومن خارجها من أجل إنجاز هذا املرشوع،

نظمت جمعية أصدقاء الفنون التشكيلية مسابقة حول إعادة تهيئة أبراج صفاقس، ♦

بادر عدد من الجمعيات إىل تعبئة أهايل صفاقس لتهيئة شاطئ الكازينو املُدمج يف امليناء  ♦

التجاري،

ألغراض  ♦ تأهيلها  إلعادة  القدمية  املدينة  يف  تقليدية  بيوت  إىل رشاء  الرشكات  إحدى  بادرت 

والسياحة.  الضيافة  وخدمات  الثقايف  التنشيط 

إن بروز املجتمع املدين عىل الساحة يف عام 2011 وتكوينه نسيجا مجتمعيا رائعا يف صفاقس، 

التاريخية،  الحرضية  املناظر  املواطنني يف صون  السلطات إىل إرشاك  العزم عىل دفع  يعرب عن 

وذلك طبقا للتوصية الصادرة عن اليونسكو يف عام 2011، وبحثا عن تحقيق التنمية املستدامة 

واملتضامنة.
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الدعم السيايس. 6

مدينة  يف  عميقة  تحوالت  يف  املاضية  الخمسني  السنوات  يف  العشوايئ  العمراين  التوسع  تسبب 

صفاقس، وخاصة يف تشكيلتها الحرضية، مام أدى، يف نهاية األمر، إىل الحّط من منزلة هذه املدينة التي 

كانت تتطلع إىل مصري أفضل.

فلامذا هذه الفجوة بني املعطيات والحقائق التي وردت يف املثال التوجيهي لتهيئة الرتاب الوطني 

وبني رد فعل السلطات الوطنية واإلقليمية واملحلية؟

قامت جهات عديدة بتوجيه أصابع االتهام إىل الدعم السياس، حيث اعترب البعض أن الحكومات 

املتعاقبة منذ االستقالل مل متنح صفاقس األهمية التي تستحقها55.

ويرتاوح شعور أهايل صفاقس اليوم تجاه مدينتهم بني حنني إىل روعة املايض الذي كانت تفخر به 

مدينتهم وطوباوية التجديد الحرضي الذي من شأنه أن مينحها مكانة الحارضة التي تشّع عىل جميع 

أنحاء البالد التونسية ومنطقة البحر األبيض املتوسط...

وأمام هذا الحنني إىل املايض املجيد والطوباوية السياسية، يسعى املجتمع املدين، منذ عام 2012، 

بإعالن  األلكسو  إقناع  نجح يف  )اليونسكو(، كام  العاملي  الرتاث  قامئة  أجل تسجيل صفاقس عىل  من 

صفاقس عاصمة للثقافة العربية لعام 2016.

الدروس املستخلصة. 7

اقتصادية . 1 تحوالت  تشهد  التي  الجهوية  العاصمة  هذه  صفاقس،  مدينة  أن  الخراط  فاخر  يعترب 

واجتامعية منذ أواخر الستينيات، تفتقر إىل آفاق تنظيم فضايئ واضحة املعامل أو اسرتاتيجية تنموية 

قادرة عىل  لتكون  لبس،  أي  بدون  تنفيذها  مسؤولية  العامة  السلطات  تتوىل  مستدامة  حرضية 

املحافظة عىل تراثها العمراين التاريخي، املهدد بشكل خطري، وعىل إعادة إحيائه.

ينبغي أن تستأثر املناظر الحرضية التاريخية لصفاقس مبزيد االهتامم من قبل الوزارات املسؤولة . 2

عن الثقافة والتعمري واإلسكان حتى تسلم من تبعات التمّدد الحرضي املعارص غري املنظم.

يحتاج اإلطار املؤسيس بصفاقس، ليك ينهض مبسؤولية حامية املعامل األثرية وترميمها، إىل مزيد من . 3

التقنية واملالية لتأهيل السكن القديم ألغراض  املوارد البرشية املؤهلة والتمويل العام واآلليات 

اجتامعية. 

طياتها . 4 تحمل يف  القدمية  املدينة  حالة  تدهور  إن "رسعة  الخراط:  فاخر  يقول  السياق  هذا  ويف 

مخاطر قد تؤدي إىل إفراغها من سكانها واختفاء املدينة األوروبية من خالل الهدم وإعادة اإلعامر". 

le Maghreb magazine Numéro spécial : N°5 31 janvier 2012.    Pages 60 - 61  55   منصور معىل، صفاقس املنسية، يف
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اآلفاق املستقبلية. 8

التملّك  وباستعادة  بالهوية  الشعور  ميثلها  التي  الهائلة  "اإلمكانيات  أن  الخراط  فاخر  يعترب 

االجتامعي والثقايف لصفاقس العتيقة" تفتح املجال لعقد كل اآلمال عىل مستقبل صفاقس، رشيطة 

العمراين. الرتاث  عىل  املحافظة  مجال  يف  طوعي  مرشوع  عن  اإلعالن 

إن دينامية املجتمع املدين واألمل يف بلورة حوكمة محلية وجهوية، وفقا ملا  أذن به الدستور 

ذلك  آفاقا مستقبلية جديدة.  تفتح   ،2014 يناير   27 الصادر يف  التونسية  للجمهورية  الجديد 

أن السلطة املحلية املفصلة مهامها يف الباب السابع من الدستور توفر إطارا ملواطني صفاقس 

للمحافظة عىل تراثهم العمراين التاريخي وإعادة إحيائه وفقا ملا ورد يف توصية منظمة اليونسكو 

لعام 2011 بشأن املناظر الحرضية التاريخية.
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الوضعيات الدميوغرافية يف القاهرة التاريخية والقاهرة الكربى. 1

• عدد سكان القاهرة التاريخية قليل للغاية )440.000 ساكن( مقارنة مبدينة القاهرة الكربى 	

)16 مليون نسمة( يف سنة 2015.

• بالنسبة إىل الكثافة السكانية، تعد القاهرة التاريخية 32.600 نسمة/كم2 يف مساحة تعادل 	

13.5 كم2، مقابل 59.300 ساكن/كم2 بالنسبة إىل القاهرة الكربى .

•  شهد عدد سكان القاهرة التاريخية تزايدا بني 1882 و1950، بينام شهد تناقصا متواصال 	

بني 1950 و2006.

التوسع العمراين يف القاهرة التاريخية: أهم التواريخ:. 2

969-1171: الفرتة الفاطمية 

تأسيس مدينة القاهرة يف 6 يوليو 969م ¯

)الجامع األزهر. املصدر: موقع األزهر(
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1171-1249: الفرتة األيوبية

تطور القاهرة يف ضاحيتها الجنوبية وتأسيس مركز املدينة. ¯

بناء السور وسور القلعة ¯

1250-1517: فرتة املامليك

تأكيد مكانة القاهرة كعاصمة سياسية واقتصادية وثقافية ¯

التطور العمراين واملعامري الذي أنتج تراثا ثقافيا ثريا ومتنوعا ما ال تزال بعض شواهده قامئة. ¯

1517-1918: الفرتة العثامنية

ابتداء من سنة 1517، عرفت القاهرة، كعاصمة إيالة تابعة لإلمرباطورية العثامنية، تنظيام عمرانيا 

وتجاريا واضحا، ولكن دون االهتامم بالزينة املعامرية، ودون توسع فضايئ ملحوظ.

1805 - 1848: تضمنت إصالحات محمد عيل باشا تحديث الفضاءات بحسب التقنيات الغربية. 

التي استوجبت تصفيف  فقام، عىل سبيل املثال، مبد شبكة من الطرقات، واختط الشوارع الحرضية 

املباين.

1863 - 1879: أطلق الخديوي إسامعيل باشا واملهندس عيل مبارك وزير األشغال العامة، مخطط 

اتبعه هوسامن Haussmann لتحديث مدينة باريس. ويقوم  النموذج الذي  القاهرة حسب  توسيع 

هذا املخطط عىل اخرتاق القاهرة التاريخية من أجل تسهيل حركة السيارات وإنشاء حدائق عمومية. 

املدينة  واحدة:  مدينة  مدينتني يف  القاهرة  أصبحت  التاسع عرش  القرن  نهاية  يف   :1918-1880

الجديدة مبحاذاة املدينة العتيقة. وأصبح الرتاث الحرضي التاريخي واملعامر السكني التقليدي تحت 

ثانية. العقارية، من جهة  التحديث، من جهة، وُمغريات املضاربات  إرادة  ضغط 

لقد حرك هذا التجاذب بني نزعة املحافظة عىل الرتاث ونزعة التخطيط الحديث كال من السلطات 

واملواطنني. وفيام ييل بعض التواريخ الهامة: 

1881: تأسيس لجنة حفظ اآلثار العربية  يف عهد الخديوي توفيق.

1930: اعتبار القاهرة القروسطية مبعاملها كمجموعة متجانسة متكاملة يجب صونها) املهندس 

.)Edmond Pauty املعامري إدموند بويت

1952: اشتداد التجاذب بني التقاليد والحداثة: أشكال جديدة للتمدن تحارص القاهرة التاريخية،

1955: وضع املخطط الهيكيل للقاهرة، 



129

1960: وضع املخطط الخاص بالقاهرة الفاطمية،

1969: وضع مخطط لتحديث القاهرة القروسطية: إنشاء شوارع لحركة السيارات، وإعطاء األولوية 

لالعتبارات الوظيفية،

1979: تسجيل القاهرة التاريخية عىل قامئة الرتاث العاملي لليونسكو،

التجارية  األنشطة  وتضاعف  التاريخي،  املركز  عىل  العمراين  الضغط  استفحال   :2010-1980

التقليدي. السكن  حساب  عىل  والصناعية 

2015 : حصيلة مشاكل التخطيط التي ينبغي حلها يف منطقة القاهرة الكربى:

توسع عمراين تصعب السيطرة عليه،أ. 

مساكن عشوائية مشيدة عىل األرايض الزراعية لوادي النيل ويف الصحراء،ب. 

بنية تحتية أساسية ومرافق عمومية غري كافية،ج. 

تلوث )فضالت منزلية ومياه مستعملة(، وإرضار بالبيئة،د. 

نزاعات عقارية تعرقل إعادة تأهيل القطاع السكني واإلحياء العمراين،	. 

فصل اجتامعي وفضايئ بني "األحياء الراقية" وأحياء الصفيح،و. 

رضورة مزيد من الحوكمة املؤسسية بتحديد اختصاص ودور كل من املتدخلني. ز. 

الجهاز القانوين واملؤسيس . 3

طبقا لدستور 2014 "تلتزم الدولة بالحفاظ عىل الهوية الثقافية املرصية بروافدها الحضارية  ♦

املتنوعة" 

قانون حامية اآلثار رقم 117 لسنة 1983 املعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991  ♦

يعترب املجلس األعىل لآلثار  الجهة الحكومية املعنية باإلرشاف عىل الرتاث الحضاري واملسؤولة  ♦

عن سالمته وإدارته وحاميته وحفظه وعرضه وتوثيقه. ومن بني مهام املجلس:

• تخطيط السياسة العامة لآلثار والتنسيق بني األجهزة املختلفة.	

• اتخاذ اإلجراءات املتعلقة بالحامية والتسجيل واملصادرة والرتميم.	

• املصادقة عىل منح رخص البناء يف القاهرة التاريخية.	

• تسيري صندوق الدعم املايل لآلثار ...	
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القانون 144 لسنة 2006 املتعلق بتنظيم هدم املباين واملنشآت غري اآليلة للسقوط والحفاظ  ♦

عىل الرتاث املعامري

الطراز  ذات  واملنشآت  للمباين  اإلضافة  أو  بالهدم  الرتخيص  "يحظر  أنه  عىل  القانون  هذا  ينص 

املعامري املتميز املرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تعترب مزارا سياحيا.." وتحدد 

الوزراء. قرار من رئيس  املباين واملنشآت مبوجب  معايري ومواصفات هذه 

الحضاري وتنظيم أعامل  ♦ العمراين والتنسيق  بالتخطيط  املتعلق  القانون 119 لسنة 2008 

املتعلقة  األمور  عن  املسؤولة  املؤسسات  يحدد  وهو  العقارية.  الرثوة  والحفاظ عىل  البناء 

العمراين. والنمو  والتخطيط  بالبناء 

فعىل الصعيد الوطني:

املجلس األعىل للتخطيط والتنمية العمرانية، ويرأسه  رئيس الوزراء. ويقوم، يف إطار مهامه،  ¯

عىل  الحضاري  والتنسيق  العمرانية  والتنمية  للتخطيط  العامة  والسياسات  األهداف  بإقرار 

القومي... املستوى 

الهيئة العامة للتخطيط العمراين. وهي املسؤولة عن إعداد مخططات وبرامج التنمية العمرانية  ¯

عىل املستوى الوطني وعىل مستوى األقاليم واملحافظات، ومراجعة وإقرار املخططات عىل 

املستوى املحيل.  

وعىل الصعيد اإلقليمي واملحيل، توجد فروع للهيئة العامة للتخطيط العمراين هي: 

املركز اإلقليمي )يف كل إقليم اقتصادي(  ¯

اإلدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية) يف كل محافظة( ¯

ويتناول القانون يف بابه الثاين موضوع التنسيق الحضاري الذي يعرفه بأنه "األعامل التي تحقق 

القيم الجاملية والحضارية للشكل الخارجي لألبنية والفراغات العمرانية واألثرية وأسس النسيج البرصي 

البيئة  مواقع وعنارص  الحفاظ عىل  مع  والعمراين  املعامري  والطابع  بالدولة  الحرضية  املناطق  لكافة 

التنسيق  أهداف  تحقيق  عن  املسؤولة  الجهة  الحضاري  للتنسيق  القومي  الجهاز  ويعترب  الطبيعية". 

الحضاري، مبا يف ذلك إعداد األسس والضوابط املتعلقة بالحفاظ عىل املناطق واملباين واملنشآت ذات 

القيمة املتميزة وتقديم املقرتحات الخاصة بتحديدها إىل املجلس األعىل للتخطيط والتنمية العمرانية 

إلصدار قرار بشأنها...

ويعرف القانون املباين ذات القيمة املتميزة ) غري الخاضعة لقانون اآلثار رقم 117 لسنة 1983( 

بأنها: "املباين واملنشآت ذات الطراز املعامري املتميز املرتبطة بحقبة تاريخية أو قيمة فنية من حيث 
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أسلوب إنشائها وأمناط وطرز بنائها أو وظيفتها، أو املرتبطة بحرفة نادرة، أو عالقتها بشخصية تاريخية،  

أو ارتباطها بحوادث قومية أو دينية هامة"، كام يعرف املناطق ذات القيمة املميزة بأنها "املناطق التي 

تتميز برثاء محتوياتها ذات القيمة الرتاثية أو املعامرية أو العمرانية أو الرمزية أو الجاملية أو الطبيعية، 

وتحتاج إىل التعامل معها كوحدة متكاملة للحفاظ عليها".  

وفيام يخص القاهرة التاريخية ينبغي ذكر نصني:

القرار رقم 250 لسنة 1990 بشأن تحديد ارتفاعات املباين يف بعض مناطق القاهرة التاريخية ¯

قرار املجلس األعىل للتخطيط والتنمية العمرانية بتاريخ 29 يوليو 2009 باعتامد أسس ومعايري  ¯

الحفاظ عىل املناطق ذات القيمة املتميزة بالقاهرة التاريخية،  

ويف يناير 2015 تم تعديل حدود القاهرة التاريخية بناء عىل توصيات "مرشوع اإلحياء العمراين 

للقاهرة التاريخية" ومتت املوافقة عليه من قبل الحكومة.

وهكذا تطلب رسم حدود املدينة التاريخية للقاهرة وإعداد قوانني التخطيط العمراين واملعامري 

الرضورية إلعادة تأهيل املباين السكنية القدمية واإلحياء العمراين ربع قرن، من سنة 1990 إىل 

سنة 2015

تقويم برامج التخطيط والتنمية العمرانية. 4

يدعو كريم إبراهيم إىل مزيد من التنسيق وتوحيد الجهود بني مختلف الوكاالت الحكومية، علام 

بأن القانون عدد 119 لسنة 2008 يعترب أن الفضاءات الحرضية الهامة يجب أن تحظى باألولوية يف 

التنمية العمرانية.

التعاون مع اليونسكو . 5

يعترب كريم إبراهيم أن تطوير التعاون مع اليونسكو يتطلب 

التحديد الدقيق ملوقع القاهرة التاريخية واإلجراءات اإلدارية والقانونية للصون والحامية. ¯

تعزيز وتدعيم التنسيق بني مختلف الجهات اإلدارية وتحديد مسؤوليات كل جهة، ¯

تعزيز الترصف الحرضي من أجل مراقبة أي مخالفات للقانون داخل املدينة، ¯

إنشاء "منطقة فاصلة للحامية" من أجل ضبط وتنظيم التخطيط الحرضي يف محيط املدينة  ¯

التاريخية.
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وبصفة عامة، يالحظ أن نجاح مرشوع حامية املوقع الثقايف، بغض النظر عن البلد، يرتبط ارتباطا 

شديدا بجودة العالقات بني املنظمة العاملية والحكومة املعنية. 

يف سنة 1992 شهدت القاهرة التاريخية هزة أرضية تم تقويم تداعياتها من طرف اليونسكو  ♦

واملجلس الدويل للمعامل واملواقع.

ويف سنة 2002، تم تنظيم ندوة دولية حول صون وترميم القاهرة اإلسالمية من قبل وزارة  ♦

الثقافة بالتعاون مع مركز الرتاث العاملي لليونسكو. 

يف سنة 2004، متت مناقشة التوصيات )سوجو، لجنة الرتاث العاملي( و طلب من الحكومة  ♦

تفعيلها.

يف سنة 2008، طلبت اليونسكو وضع خطة إدارة وحفاظ عىل املوقع الثقايف املسجل يف قامئة  ♦

الرتاث العاملي وكان الهدف من ذلك وقف تدهور النسيج العمراين للقاهرة التاريخية. 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، طلبت اليونسكو اآليت:

إحداث وحدة فنية تكرس جهودها لشأن اإلدارة والحفاظ، وتضم خربات املؤّسسات املرصية  ¯

املعنية، 

الحامية  ¯ بهدف  املباين  أنشطة  التحكم يف  أجل  القانون عدد 119 لسنة 2008 من  تطبيق 

فرضها. الواجب  العاجلة 

العاملي عىل إعداد أنشطة مشرتكة  ♦ الرتاث  السلطات املرصية ومركز  اتفقت  يف سنة 2009، 

هدفها حامية وإحياء الرتاث العمراين للقاهرة التاريخية يف إطار برنامج اليونسكو ملساعدة 

الحكومة املرصية املعنون "حامية الرتاث الثقايف يف مرص".

من  العاملي  الرتاث  ومركز  املرصية  الحكومة  بني  املربم  االتفاق  2010 و2014 مكن  بني سنتي 

املحلية.  السلطات  مع  بالتعاون  التاريخية"  للقاهرة  العمراين  اإلحياء  "مرشوع  إطالق 

يف شهر يناير 2015، وافقت الحكومة املرصية عىل املنطقة الفاصلة للحامية املقرتحة من قبل 

لجنة الرتاث العاملي. وبذلك، وبعد 35 سنة )1979-2015( من العالقة بني الحكومة املرصية ولجنة 

التاريخية مفّعال. للقاهرة  العمراين  اإلحياء  العاملي، أصبح مرشوع  الرتاث 
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دور املؤسسات الفاعلة يف عملية املحافظة عىل القاهرة التاريخية . 6

6. 1. خاصيات الفاعلني 

الحفاظ واإلحياء الحرضي عىل املستوى املركزي  الهيئات الخمس عرشة املرشفة عىل عملية  إن 

من جهة، واإلقليمي واملحيل من جهة أخرى، تتفاعل حسب إجراءات هرمية ومنفصلة. وقد قام كريم 

إبراهيم بتحليل نسبة تعقيد هذه الهيكلة التي تولد خالفات وتداخال يف األدوار واملسؤوليات :

6. 2. توزيع األدوار

يبني هذا التنظيم الهيكيل عملية توزيع األدوار بني الهيئات الخمس عرشة املكلفة بالحفاظ عىل 

القاهرة التاريخية.

رئيس الوزراء

املجلس األعىل للتخطيط والتنمية العمرانية
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6. 3. مسار اتخاذ القرار الحكومي

يعترب املجلس األعىل للتخطيط والتنمية العمرانية، الذي يرتأسه رئيس الوزراء، الجهاز الحكومي 

املسؤول عن رسم حدود القاهرة التاريخية واملصادقة عىل الوثائق املتعلقة بصونها وإحيائها.  ويتم 

اإلسكان  أساسية هي وزارة  لثالث وزارات  املسبقة  املوافقة  بعد  الوزراء  قبل رئيس  القرار من  اتخاذ 

والتخطيط العمراين ووزارة اآلثار ووزارة الثقافة. وال ميكن لهذه الوزارات األساسية أن تبدأ يف عمل ما 

دون استشارة اإلدارات و الهيئات واألجهزة املعنية، مثل:

مخططات  ¯ وإعداد  العامة  السياسة  رسم  عن  املسؤولة  العمراين،  للتخطيط  العامة  الهيئة 

البلد كله مبا يف ذلك القاهرة، كام تتوىل  وبرامج التخطيط والتنمية العمرانية عىل مستوى 

البناء. عمليات  مراقبة 

املجلس األعىل لآلثار، املسؤول عن كل ما يتعلق بالرتاث الحضاري يف مرص. ¯

املحيط  ¯ مراقبة  أجل  من   2001 سنة  تأسيسه  تم  الذي  الحضاري،  للتنسيق  القومي  الجهاز 

. جامليته  عىل  والعمل  العمراين 

أصحاب  ¯ تعبئة  يستطيعان  وهام رشيكان  القبطية  األوقاف  وهيئة  لألوقاف  املرصية  الهيئة 

واملمتلكات. األرايض 

6. 4. اإلدارة العامة للقاهرة التاريخية 

يف عام 1997 أنجز برنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ، مبعيّة املجلس األعىل لآلثار، دراسة حول "إعادة 

املعامل  عىل  املحافظة  مستوى  من  تدريجيّا  الدراسة  هذه  انتقلت  وقد  الّتاريخّية".  القاهرة  تأهيل 

التوجه  لهذا  التّاريخيّة. وأصدق مثال  للقاهرة  العمراين  النسيج  تهيئة  املعزولة إىل مستوى  التاريخيّة 

اإليجايب هو تهيئة شارع املعز الذي يقع فيه ثالثون معلام تاريخيّا مسّجال ضمن قامئة املعامل التّاريخيّة، 

تعود إىل حقب مختلفة.

ُوضعت  التي  التاريخية"  للقاهرة  العامة  "اإلدارة  املرصيّة  الحكومة  أحدثت  الّنجاح  لهذا  وتبعا 

مؤخرا.  تدعيم سلطاتها  تّم  والتي  اآلثار  وزارة  تحت إرشاف 

6. 5. اإلدارة العامة للحفاظ عىل تراث القاهرة التاريخية

أحدثت هذه اإلدارة العاّمة سنة 2008، وأنيطت بعهدتها مهّمة ثقيلة ذات أوجه متعّددة منها:

التخطيط لألنشطة واالرتقاء بعملية تقييم وتخطيط موقع الرتاث العاملي للقاهرة التاريخية. ¯

الهدم  ¯ ومنع  العمراين  النسيج  والحفاظ عىل  الحكومية،  اإلشغاالت  من  األثرية  املباين  إخالء 
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التاريخية. األبنية  تدهور  ومنع  املوقع،  داخل  والتأجري  العشوايئ  والبناء 

معالجة شبكات املياه والرصف الصحي. ¯

توعية السكان بأهمية القاهرة التاريخية... ¯

التي  املهام  لتنفيذ  الرضورية  الوسائل  العامة  اإلدارة  لهذه  تعطى  أن  إبراهيم  كريم  ويرجو   

أجلها. من  أنشئت 

وقد تعّهدت هذه اإلدارة العاّمة سنة 2015 مبرشوع تحسني الفضاءات العاّمة للقاهرة الخديوية، 

الهادفة إىل تحسني  الّسياسة  القابل لالستنساخ مل يكن مدرجا ضمن  لكّن هذا املرشوع املحّدد وغري 

املناطق العمرانيّة املتبناة من طرف الحكومة. 

إّن الحوكمة املؤّسسية للقاهرة التاريخية ترجع بالّنظر أساسا إىل الحكومة حيث إن الحفاظ   

التي  املعقدة  الّسياسيّة واإلداريّة  املشكالت  لعديد  املناسبة  الحلول  إيجاد  الثّقايف يقتيض  الرتاث  عىل 

من شأنها أن تعرقل كّل محاوالت التخطيط الفضايئ والتنمية الحرضيّة املستدامة. وقد سعت الهيئات 

املهنيّة املكلّفة بهذا األمر إىل مساعدة الّسياسيني عىل اتّخاذ القرار الّصائب لكّنها ال ميكن لها أن تقوم 

مقامهم.

ويرى كريم إبراهيم أهمية تخطّي بعض العقبات عىل مستوى التصّورات واألعامل التّنفيذيّة   

: سببها

تعدد املتدّخلني، ¯

تداخل اإلجراءات اإلداريّة والتقنيّة، عىل املستويني األفقي والعمودي،  ¯

عدم وضوح حدود تفويض السلطات عىل املستوى املحيّل. ¯

6.6. آليات اإلدارة املحلية

محافظة القاهرة هي الوحدة اإلداريّة املحليّة: وهي تؤّدي دورا بالغ األهميّة للحفاظ عىل القاهرة 

التّاريخيّة مبا أنّها تتوىّل إسناد رخص البناء والهدم كام أنّها تتوىّل مهّمة توسيع الّشوارع وإنشاء املنافذ، 

عالوة عىل إدارة البنى التحتيّة والفضاءات العاّمة. وللوحدات اإلدارية عىل مستوى املحافظة سلطة 

كبرية نظرا لدرايتها بامليدان وبالعمليات التخطيطيّة التي تعدُّ من مامرساتها اليوميّة. 

إّن وحدات إدارة املناطق املحليّة – محافظات وأقاليم- واملعنيّة بالحفاظ عىل القاهرة التاريخية 

املستدامة. فهي  العمرانيّة  والتنمية  الفضاءات  املسؤولة عمليّا عن تخطيط  املحيّل هي  الّنطاق  عىل 

الرّخص  منح  مبهّمة  تضطلع  أنّها  مبا  العتيقة  املدينة  يف  والحرفيني  والتجار  الّسكان  مع  دائم  باتصال 

للمعنيني...
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ويؤكد كريم إبراهيم أّن هذه املهاّمت الهاّمة واملتعلقة باإلدارة والترصف والتنفيذ تشكو من قلّة 

اإلمكانيات البرشيّة واملاديّة الرضوريّة. 

االسرتاتيجّية الّثقافّية للحفاظ واإلحياء العمراين. 7

منذ أن تّم تسجيل القاهرة التاريخية يف قامئة الرتاث العاملي لليونسكو عام 1979 والعمل جاٍر 

يف إجراءات تخطيط وتنفيذ املشاريع التي تقودها الخربات الوطنيّة بدعم من التعاون الدويل والثّنايئ.

ويف هذه املرحلة من التّقويم، تجدر اإلشارة إىل أّن تعبئة الخربات الوطنيّة والعامليّة مّكنت من 

التّعريف باالسرتاتيجيّة الثّقافيّة للحفاظ واإلحياء الحرضي ضمن آفاق التّنمية الحرضيّة املستدامة.

7. 1. مشاريع الحفاظ املؤسيس

1980 دراسة اليونسكو: "الحفاظ عىل مدينة القاهرة القدمية" ♦

ومتثّل التطّور األّول يف مقاربة الصون التي متّكن من التحّول من الحفاظ عىل املعلم املعزول   

كاملة. التّاريخيّه  املجموعة  عىل  الحفاظ  إىل 

1994-2001: مرشوع إعادة تأهيل حارة الّدرب األصفر. ♦

الدرب  تأهيل  مرحلة  إىل  السحيمي(  بيت   ( الرتميم  مرحلة  من  تطورا  املرشوع  هذا  ميثّل   

مندمجة. حرضيّة  مقاربة  نحو  الثّاين  التطّور  وهو  بالكامل  األصفر 

ويعترب بيت السحيمي بالدرب األصفر املتفرع من شارع املعز لدين الله منوذًجا فريًدا من  ♦

مناذج عامرة البيوت السكنية الخاصة بل إنه البيت الوحيد املتكامل الذي ميثل عامرة القاهرة 

يف العرص العثامين يف مرص، بني سنة 1648م وأكمل سنة 1796م ،  وسمي بيت السحيمي 

نسبة إىل الشيخ أمني السحيمي شيخ رواق األتراك باألزهر وهو آخر من سكن فيه. وقد صدر 

بعد  الثقافية  التنمية  لصندوق  تابع  الفنى  لإلبداع  مركز  إىل  السحيمى  بيت  بتحويل   قرار 

ترميمه وإعادة افتتاحه عام 2000.

• القاهرة 	 تأهيل  "إعادة  لآلثار  األعىل  واملجلس  اإلمنايئ  املتّحدة  األمم  برنامج  تقرير   :1997

)السكن  الفضايئ  لإلطار  )الفقر/الشغل(  االجتامعي  الواقع  تحليل  ويتضمن  التّاريخيّة"، 

املتدهور، البنيات التّحتيّة املتهالكة( للبيئة العمرانيّة )العالقات بني املدينة التّاريخيّة والقاهرة 

الكربى(. كام يتضمن حصيلة تشخيصية واسرتاتيجيّة لتأهيل السكن من منطلق احرتام اإلرث 

الثّقايف والّسياس ألعامل اإلحياء العمراين عىل أساس مشاركة السكان.

وميثل التطّور الثالث نظرا لدعوته إىل تصور جديد للتخطيط. 
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• 1998: صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1352 بتاريخ 16 مايو 1998 بتشكيل مجموعة 	

الخطة ترميم 147  التّاريخيّة". وشملت  القاهرة  عمل وزارية مكلفة بخطة عمل "مرشوع 

أثرا مسجال و48 أثرا غري مسجل خالل املّدة الفاصلة بني 1998 - 2006. ووقع االتفاق مع 

البيئية والسكانية والعمرانية  التّغرّيات  الّدراسات باستمرار يف ضوء  اليونسكو عىل تحديث 

والثقافية الرّسيعة التّي يتعرض لها ممتلك الرتاث العاملي يف القاهرة.

• وقد أنْشيئ مركز لدراسات تنمية القاهرة الّتاريخّية تحت إرشاف وزارة الثّقافة، وتََّم تكليفه 	

بدراسة وتنسيق أنشطة التنمية الجاري تنفيذها يف املوقع وإعداد نظام معلومات جغرايف 

GIS للمباين التاريخية ووضع السياسات الخاصة بتنفيذ القرارات وسن آليات التنسيق بني 

املتدخلني.

وقد وضع املركز خطة لحامية اآلثار متثلت أهدافها األساسية فيام ييل:

إنقاذ املعامل املهددة، ¯

تطبيق مفهوم الحفاظ الشامل، بدال من ترميم مباٍن محّددة، ¯

تقسيم مراحل اإلنجاز حسب أوضاع كل منطقة واحتياجاتها.  ¯

2010-2014: اليونسكو )مركز الرتاث العاملي(: "مرشوع اإلحياء العمراين للقاهرة التاريخية"  ♦

يف يوليو 2010 أطلق مركز الرتاث العاملي باليونسكو "مرشوع اإلحياء العمراين للقاهرة التاريخية" 

بعد موافقة الحكومة املرصية عىل مقرتح املساعدة التقنيّة. ويهدف املرشوع إىل إعداد وسائل اإلدارة 

الالزمة للحفاظ عىل القيم الرتاثية واإلحياء االجتامعي واالقتصادي وتحسني البيئة، كام يهدف إىل تبني 

سياسة صون عمراين وفق املحددات التالية:

للتخطيط أ.  جديدة  أدوات  خالل  من  تنفيذها  يتم  للصون،  واضحة  مفاهيم  وضع 

العمراين،

بناء القدرات املؤسسية واملهارات التقنيّة املالمئة، ب. 

نرش الوعي بقضايا الرتاث عىل مستوى السلطات املعنية والجمهور.ج. 

وحددت النتيجة املنشودة للمرشوع بأنها: حامية موقع الرتاث العاملي للقاهرة التاريخية "من 

خالل نظام إدارة فّعال وتدابري حامية مالمئة، بالتعاون مع السلطات املحلية املعنية. ولهذا السبب 

التي تهدف إىل تحسني جودة  التدخالت  التأهيل"، مع تفضيل  "الحفاظ" و"إعادة  الربط بني  يجب 

الحياة.."  
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7. 2. مشاريع إعادة اإلعامر واإلحياء:

2010 – 2013 اإلدارة العامة للقاهرة التاريخية و"مرشوع إعادة تأهيل شارع املعّز": ♦

عىل إثر الزّلزال الذي وقع عام 1992، وألحق أرضارا جسيمة مبئات املعامل األثرية يف شارع املعّز   

لدين الله الفاطمي، قررت الّسلطات إطالق مرشوع إعادة تأهيل هذا الشارع التاريخي الذي 

يعود إىل العرص الفاطمي. وتم تنفيذ املرشوع عىل مراحل، أوالها ترميم ودهانات واجهات 

املحالت واألبواب والرفارف الخشبية عىل الواجهات، واستبدال التالف من األرضيات البازلتية 

والجرانيتية...، والثانية إصالح البوابات اإللكرتونية ملراقبة حركة املرور وإغالق الشارع يف وجه 

السيارات، أما املرحلة الثالثة واألخرية فخاصة بإعادة تشغيل اإلضاءة املتخصصة للشارع.

مخّصص  مراقب  شارع  إىل  بتحويله  الله  لدين  املعّز  شارع  يف  املرور  حركة  تنظيم  ويُعّد   

للامرّة نجاحا تخطيطيّا وإداريّا دلّت عليه الّزيادة يف التّوافد الّسياحّي وارتفاع قيمة األرايض 

مفتوح. متحف  إىل  الشارع  هذا  إثره  وتحول  والعقارات، 

1997 - 2011 مؤّسسة اآلغا خان للّثقافة )AKTC(: مرشوع إحياء الّدرب األحمر: ♦

يف عام 2000، ويف إطار تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ لعام 1997، وافقت الحكومة عىل   

مرشوع إحياء الّدرب األحمر الذي قّدمته "مؤّسسة األغا خان للثّقافة" )AKTC(، بدعم من 

محافظة القاهرة واملجلس األعىل لآلثار ومبشاركة مجتمعية. وقد ركز املرشوع عىل املجاالت 

التّالية:

التّكامل االجتامعّي واالقتصادّي والفضايئ، ¯

املشاركة املحلّيّة وتحسني دخل املتساكنني، ¯

إرشاك الرّشكاء املحلّينّي واملستثمرين يف عمليّة اإلعامر. ¯

والحرضيّة،  الحياتية  للمتطلبات  املتزامنة  بـاملعالجة  سنوات  املرشوع خالل عرش  وقد سمح   

من خالل اإلقراض املتناهي الصغر لتنمية األعامل واستحداث فرص العمل مبا يف ذلك تدريب الحرفيّني 

املحلّيني وتوظيفهم إلنجاز املرشوع، وكذلك إعادة تأهيل املساكن واالستخدام التكيفي للمباين التاريخية، 

وإنشاء مركز صّحي للعائالت... 

ويُعّد هذا املرشوع الذي عالج يف الوقت نفسه الوضع االجتامعّي والبيئة الحرضيّة نجاحا كبريا. 

فلامذا توقف؟ 

7. 3. مشاريع املجتمع املديّن:

لقد تكّفل املجتمع املدين بنصيبه من املسؤوليّة يف مسرية الحفاظ عىل القاهرة التاريخيّة:
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أطلقت جامعة األزهر يف عام 1915 مبادرة تطوير شارع باب الوزير. وقد قاد زمام املبادرة  ♦

يف هذه العمليّة األستاذ صالح زيك الذي أعّد وثائق املرشوع بالتّعاون مع الّسّكان املحلّينّي. 

وقد أّدى ذلك إىل التعبئة التّدريجيّة لتدعيم املساكن املتدهورة مبساهمة مالية من الجمعية 

الجامعة والتزامها وقدرة  للبحوث يف مرص )جمعية أهلية(. ويعّد إرشاك خربات  األمريكية 

األستاذ صالح زيك عىل تحفيز الّناس، أمرا يستحّق الثّناء.

تعرضت املعامل التاريخيّة يف أعقاب ثورة 25 يناير 2011 لِعمليّات تخريب وتدمري، باإلضافة  ♦

إىل عمليات التّشييد غري القانونيّة التي ألحقت أرضارا جسيمة بالقاهرة التّاريخيّة. وقد أّدى 

ذلك إىل ردود فعل قويّة من جمعيات املجتمع املدين التي طالبت مبشاركة املواطنني يف عمليّة 

صون القاهرة التّاريخيّة إىل جانب السلطات الحكومية واملنظاّمت العامليّة.

ونسوق هنا مثالني بارزين من أمثلة تدّخل هذه الجمعيات:

طالبت حركة "أنا من األزهر" برتميم حّي األزهر. وتّم فتح قرص السكاكيني )1897( للجمهور.  ¯

ونتيجة لذلك، قامت وزارة اآلثار بتوفري االعتامدات الالزمة للرّتميم.  

أطلقت مبادرة "اآلثار لنا" نداء إىل السلطات من أجل إرشاك سّكان املناطق الحرضيّة فحواه:  ¯

"ال يصبح املجتمع رشيكا نشطا يف الحفاظ عىل الرّتاث الثّقايف إالّ عندما يكون مفيدا له".  

ويف عام 2012، نظّمت مبادرة "اآلثار لنا" ورشة عمل جمعت سّكان املنطقة التّاريخيّة ووزارة  ¯

الثّقافة واإلدارة املحلّيّة. 

الّدروس املستخلصة. 8

ويف ختام دراسة الحالة الخاّصة بالقاهرة التّاريخيّة، يتساءل املهندس كريم إبراهيم عن الّسياق 

األوسع للّدعم الّسياّس والجهاز املؤّسيّس والقانويّن والقضايّئ والتّنظيمّي للحفاظ عىل العامرة واإلحياء 

الحرضّي يف مرص.

و يرى أن املوجود حاليا ميكن اعتباره مبادرات مبشاريع من قبل الجهات الفاعلة الوطنيّة و/أو 

الّدوليّة، وأنه ال بّد من وضع سياسة جديدة، مع تطوير األجهزة ليك تستجيب أكرث للواقع املعارص، إذ 

أصبح من الرضوري:

• إعادة الّنظر يف اإلطار القانويّن حتى يعكس االنتقال من مقاربة الحامية املنعزلة للمعامل إىل 	

مقاربة الحفاظ عىل املعلم واملناطق املحيطة به يف إطار الّنسيج الحرضّي الحاضن.

• نقل مسؤولية الحفاظ واإلحياء املعامري من الّسلطة املركزيّة إىل املجالس املحليّة.	

• تحديد أدّق للمسؤوليات يف عمليّة التّخطيط واإلدارة الحرضيّة.	
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• لصالح 	 التّاريخّي  العمرايّن  للرّتاث  االقتصاديّة  التّنمية  عىل  تشّجع  لالستثامر  إجراءات  وضع 

املحلّيّة. املجتمعات 

اآلفاق املستقبلّية  . 9

يف ختام استعراضه لعمليّات الحفاظ عىل القاهرة التّاريخيّة، أشار كريم إبراهيم إىل أّن مشاريع 

التّخطيط التي يتّم تنفيذها خارج اإلجراءات اإلداريّة، أو عىل هامشها، عىل يد جهات فاعلة ال تنتمي 

دامئا إىل التّسلسل الهرمّي اإلدارّي، تفتح آفاقا مستقبليّة. ويستشهد  يف هذا الّسياق مبرشوعني مرجعيني 

منوذجني:

تأهيل شارع املعّز، ¯

مرشوع إحياء الّدرب األحمر.  ¯

كام يذكّر أيضا بالجهود التي يبذلها املجتمع املديّن، ومبشاركته العملية يف تأهيل حّي األزهر،   

لنا". "اآلثار  مبادرة  عليه  تربهن  الّسّكان، كام  وقدرته عىل حشد 

ملاذا هذا التّوّجه التّفضييّل؟

واإلحياء  املتكامل  الحفاظ  أّن  مفادها  التي  املنهجيّة  مقاربته  إبراهيم  كريم  املهندس  يؤكد   

العمراين املبنيّني، من حيث التّصّور، عىل أنهام عمليّة للتّنظيم الفضايئ والتّخطيط الحرضّي، ال ميكنهام 

إىل: املنهج  استند  إذا  إالّ  املستقبليّة  اآلفاق  يؤديا إىل فتح  أن 

الحقائق االجتامعيّة واالقتصاديّة التي ال بّد من رصدها وتقوميها مسبقا، ¯

احتياجات الّناس يف مجاالت التّعليم والّصّحة والثّقافة، ¯

توفري فرص العمل والقروض الّصغرية إلنشاء وحدات إنتاجية، ¯

توفري املساعدات إلعادة تأهيل املساكن، ¯

إعادة االستخدام التكيّفي للمباين التّاريخيّة. ¯

يتّم  أن  برشط  واإلحياء،  الصيانة  يف  للسّكان  الفّعالة  املشاركة  إبراهيم عىل رضورة  كريم  ويلّح 

التخطيط عىل املدى الطويل للسامح للمجتمع مبامرسة حّقه يف مراقبة التقّدم املحرز وتقوميه، أو عند 

االقتضاء، تصحيح األخطاء. وهذا ما ميكن تلخيصه يف رضورة استثامر مكاسب الّتجربة.

إّن هذه الرؤية القامئة عىل املحافظة/ اإلحياء العمرايّن تتجاوز املألوف، ذلك أّن املرشوع العمرايّن 

الجهود  دمج  هدفها  تشاركّية  عملية  هو  بل  املعامريّة  التحف  عىل  يقترص  ال  الّتاريخّية  البيئة  يف 

املؤّسسّية والّتعاون الّدويّل والّثنايّئ وجهود املجتمعات املدنّية. "وإّن من أهّم الّدروس املستفادة يف 
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حالة القاهرة الّتاريخّية، إن مل يكن أهّم درس عىل اإلطالق، هو أّن نجاح مرشوع الحفاظ واإلحياء 

 ." العمرايّن يعتمد بالكامل تقريبا عىل فعالّية هيكل الحوكمة الحرضيّة يف الّسياق املحيّلّ

وقد توصلت أغلب دراسات الحالة الواردة يف هذا التقرير إىل نفس االستنتاج.

ويف الختام، فإن الحوكمة الرّشيدة ال ميكن توفرها إال إذا ضمن الّدعُم الّسياّس الحدَّ األدىن من 

الّدميقراطيّة. وعليه هل ميكننا، بناء عىل مفهوم "الحّق يف املدينة"، الذي تناولته األوساط األكادميية يف 

ستّينيات القرن املايض، أن نتحدث اليوم عن مفهوم "الحّق يف الرّتاث"؟

ويطرح كريم إبراهيم، بفطنة براغامتيّة بالغة األهمية، الّسؤال التّايل: "ما هي الخطــة البديلة؟".

وميثّل جوابه عن هذا الّسؤال املثري للقلق االستنتاج الّنهايئ لهذا الّتقرير:

الحكومّية، يف مناسبات  الكيانات  املعنّيون وحّتى  والّناشطون واملواطنون  املهنّيون  كافح  "لقد 

عديدة، من أجل إنقاذ املباين الّتاريّخية من الهدم أو االنهيار. وقد خاضوا معارك قانونّية، ونظّموا 

االعتصامات، وأطلقوا حمالت املنارصة، من أجل حامية هذه املباين املميزة. ومع ذلك، فقليل 

جّدا هم الذين فكّروا يف )أو متكّنوا من( توثيق املباين التي يدافعون عنها قبل أن يتّم هدمها. 

لقد كانوا يفتقرون ببساطة إىل "الخطة البديلة" يف حال فشلت جهودهم يف حفظ هذه املباين، 

وهو ما حدث يف كثري من الحاالت.

ونظرا لتسارع وترية هدم املباين الّتاريخّية واملناطق الحرضيّة، فإّن توثيق املباين الرّتاثّية واملناطق 

الحرضيّة ال يعترب ترًفا بل رضورة ملّحة واسرتاتيجّية جوهريّة، عىل األقّل لنقل شكل هذه  األصول 

الرّتاثّية التي ال تقّدر بثمن إىل األجيال القادمة".
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)جامع املنصوري الكبري(

الوضع الجغرايفّ لطرابلس. 1

مدينة طرابلس، املدينة التي أسسها الفينيقيّون، هي أيضا ميناء العبور الذي يربط املناطق النائية 

تعّد  كام  الشام.  بالد  يف  املواصالت  عقدة  مدينة حمص  عرب  املتوّسط  األبيض  بالبحر  الشام  بالد  من 

طرابلس بفضل موقعها الجغرايف املزدوج - الّساحيل والجبيّل - مستوطنة برشيّة مفصليّة يف املجّمع 

اللبنايّن - السورّي. اإلقليمّي 

الّتطّور العمراين لطرابلس. 2

1289 - 1516: الفرتة اململوكّية ♦

استعاد املامليك مدينة طرابلس العربيّة من الصليبيني، وقد تّم تدمري املدينة وأُعيَد بناؤها يف   

امليالدي. الثالث عرش  القرن  أواخر 



143

1516 - 1918: الفرتة العثامنّية ♦

ظلّت مدينة طرابلس العربيّة، التي توّسعت بفضل مينائها، منغلقة داخل أسوارها عىل الّضّفة   

الرّشقيّة لفرتات طويلة من القرن الرّابع عرش إىل القرن الثّامن عرش.

وخالل املّدة الواقعة بني 1750 و1850، أصبحت طرابلس، ذات البنية الحرضيّة ونوعيّة السكن 

املطبوع بالثّقافة العربيّة، مدينة صغرية، إذ ارتفع عدد سّكانها من 5000 نسمة إىل 15.000 نسمة. 

بعد ذلك، توّسعت طرابلس باتّجاه الغرب حاملة طراز العثامنيّني الذين أنشأوا يف أواخر القرن التّاسع 

عرش مركزا إداريّا واقتصاديّا جديدا لتخرج مدينة طرابلس التّاريخيّة من أسوارها ويستمّر توّسعها بدون 

توقّف حتّى القرن العرشين.

1920 - 1943: فرتة االنتداب الفرنيّس ♦

يف أوائل القرن العرشين، وكام هو الحال يف جميع مدن البلدان العربيّة تحت الوصاية االستعامريّة، 

سواء كانت استعامرا أو حامية أو انتدابا، ولّدت أساليب اإلنتاج الجديدة تحّوال يف الهياكل الحرضيّة 

الّسابقة للثّورة الّصناعيّة وللّرأسامليّة.

وقد صّممت سلطات االنتداب الفرنيس شبكة طرقات ساهمت يف نشأة املدينة الجديدة جنبا إىل 

جنب مع البلدة القدمية. وأصبحت ساحة الّنجمة يف طرابلس رمزا للحداثة الّسياسيّة.

1943 - 1975: فرتة سيادة الّدولة اللّبنانّية ♦

منطقة  العامليّة يف  للتّجارة  رئيسيّة  محطّة  اللّبنانيّة  الجمهورية  أصبحت   ،1950 سنة  من  بداية 

املنطقة  إىل  تصديرها  وإعادة  الغذائيّة  واملواّد  املّصنعة  الّسلع  استرياد  حّول  حيث  األوسط.  الرّشق 

العربيّة لبنان إىل "سويرسا الرّشق األوسط" )جورج موتان G. Mutin 2012(، خاّصة بعد إعادة توطني 

إيّاه ملجأ.  لبنان متّخذة  العربيّة إىل  املهاجرين وتدفّق رؤوس األموال 

هذا الحدث الّتجارّي واملايل الكبري دفع بريوت إىل مرتبة الحارضة الّدولّية، "كهمزة وصل حرضيّة 

بني الغرب وشبه الجزيرة العربّية." كام مكن مختلف القرى والبلدات اللبنانية من التطّور. فامذا نالت 

طرابلس، املدينة التّاريخيّة العربيّة، وامليناء الحدودّي بني لبنان وسوريا، يف هذا الّسياق؟

لقد كانت طرابلس ضحيّة لكارثتني:

فُدّمرت  ♦ به:  املحيطة  األحياء  وغمر  املدينة،  يعرب  الذي  "أبو عيل"  نهر  فاض   ،1955 عام  يف 

البيوت وُخّربت الّضواحي، كام تفّككت املدينة التّاريخيّة جرّاء هذه الكارثة الطبيعيّة وانفرط 

عقد املجتمع الحرضّي.
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ويف عام 1960، تسبب بناء قناة إسمنتيّة يف تغيري جذرّي لضفاف النهر، كام مثّل إنشاء مسالك  ♦

يف الّنسيج الحرضّي التّقليدّي وتوسيع املمرّات إلدماج حركة مرور الّسيّارات خطأ تخطيطيّا 

بل كارثة تقنيّة. 

وقد نتج عن هاتني الكارثتني، الطّبيعّية والّتقنّية، تدمري جزء أسايّس من الرّتاث الّثقايفّ لطرابلس 

وتشويه املشاهد الحرضيّة الّتاريخّية. 

ويف عام 1970، أصبحت الضّفة اليرسى من املدينة التّاريخيّة منطقة معزولة ومهّمشة، وملجأ  ♦

لألرس الفقرية وللخارجني عن القانون. 

• 1975 - 1991: الحرب األهلّية والفوىض يف طرابلس	

• 1991 - 2011: الخروج من األزمة وتحّديات إعادة إعامر طرابلس	

الثقافة الحرضيّة والعامرة املنزلّية يف طرابلس. 3

"املنصوري"  الكبري  الجامع  العربيّة:  للمدن  األصيّل  النموذج  إىل  اململوكية  طرابلس  تستجيب 

واألسواق والحاّممات ومساجد األحياء هي العنارص املكّونة للهيكل الحرضي والتي تضفي عليه الطّابع 

التاريخّي. وتستجيب العامرة السكنية ملبدأ الخصوصيّة وتطابق منوذج املنزل التّقليدّي االنطوايّئ الذي 

يتجىل يف عدد من العنارص منها: الولوج عرب مدخل متعّرج، وغرفة االنتظار- أو املنزول- والفناء الّداخيل 

بناها  التي  املولويّة  التكيّة  فتُعدُّ  األسوار،  أّما خارج  الّنساء.  وبيوت  البيت(  رّب  )وهو غرفة  واإليوان 

الّدروايش يف العرص العثاميّن مبثابة "وثيقة تاريخيّة".

الّنظام القانويّن اللّبنايّن واإلطار الّتنظيمّي. 4

1.4. اإلطار القانويّن

الصادر يف عهد  بتاريخ 7 نوفمرب 1933  القرار رقم 166  اآلثار هو  املعتمد لحامية  النص  مازال 

االنتداب الفرنيس. وتعرف املاّدة األوىل من هذا القرار األثر مبا يأيت: "تعترب آثاًرا قدمية جميع األشياء 

هذه  إليها  تنتمي  التي  املدنية  كانت  مهام  هـ(   1107(  1700 سنة  قبل  اإلنسان  يد  صنعتها  التي 

املصنوعات. تُعترب شبيهة باآلثار القدمية وخاضعة لقواعد هذا القرار األشياء غري املنقولة التي ُصنعت 

بعد سنة 1700 ويف حفظها صالح عمومي من جهة التاريخ أو الفن، وقيدت يف قامئة الجرد العام لألبنية 

التاريخية املنصوص عليها يف املاّدة 8".
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2.4. اإلطار الّتنظيمّي للّتخطيط يف مدينة طرابلس

إذا كان قانون اآلثار يقّدم فرصا قليلة لحامية املناطق التّاريخيّة والتّقليديّة، فإّن اإلطار التّنظيمّي 

للتّخطيط الخاّص مبدينة طرابلس يساعد عىل الّدفاع عن الرّتاث العمراين باسم املصلحة العاّمة واملنفعة 

االجتامعيّة.

التوجيهي لسنة 1971 يف ملحقه خطّة تفصيليّة مخّصصة  التصميم  يتضّمن  وعىل هذا األساس 

لألحياء القدمية. فهو يحّدد املعامل التّاريخيّة الواجب حاميتها، كام يحّدد محيطها بدائرة شعاعها 20 

الّنسيج الحرضي...  التّأهيل والرّتميم وكذلك أشغال املسالك يف  مرتا، وعمليّات إعادة 

الرّتاث  يقيّد جزئيا حامية  التوجيهي لعام 1971  التصميم  أّن  املهندس مصباح رجب إىل  ويشري 

التّالية: لألسباب 

• حرص املدينة التاريخية يف الّضّفة اليرسى فقط ، مام يعني إقصاء حيّْي التّبانة والّسويقة بدون 	

مربّر،

• تّم جردها )والتي تقترص عىل 30 معلام( ال متثل إال جزءا من 	 التي  التاريخيّة  عدد املعامل 

عام 1953 و1990، اليونسكو  بعثتا  ذلك  بينت  الصون، كام  تستحق  التي  املعامل 

• يعترب إنشاء مسالك لحركة املرور داخل الّنسيج الحرضّي لطرابلس التاريخية خطأ تخطيطيّا 	

ارتُِكب تعّسفا باسم إيديولوجيّة التّقّدم التي رفعتها الحركة التحديثية.

الحوكمة املؤّسسية. 5

إّن مهاّم التّصميم والتّنفيذ واملراقبة الخاّصة بحامية وحفظ الرّتاث للمدينة التّاريخيّة تتبع ثالث 

سلطات فّنيّة وإداريّة، هي:

• تخطيط 	 ولوائح  وثائق  وتوافق وتصادق عىل  تراقب  املديّن وهي  للّتنظيم  العاّمة  املديريّة 

التّاريخيّة، وهناك جهاز مكمل لعملها هو املجلس األعىل للتنظيم املدين.  املدن 

• الهندسة" 	 العمليّات من خالل "قسم  التّخطيط والرّقابة عىل  تنفيذ  البلديّة، وتتحّمل مهاّم 

الّتاريخّية، تّم إنشاؤها مؤّخرا للمدينة  وحدة فنّية متخّصصة  ومن خالل 

• املديريّة العاّمة لآلثار التابعة لوزارة الثّقافة، ويجب أن توافق مسبقا عىل أيّة عمليّة تطوير 	

وعىل جميع تراخيص البناء يف املدينة التّاريخيّة.

تضاعفت  حيث  والرّدع"،  للرّقابة  فعاّلة  "وسائل  األجهزة  هذه  تعطى  أن  رجب  مصباح  ويرجو 

التاريخية. املدينة  بحامية  ترض  التي  املخالفات 
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الّدعم الّسيايّس ملشاريع صون املدن الّتاريخّية. 6

متّت عمليّات حامية املدن التّاريخيّة اللّبنانيّة يف مرحلة ما بعد الحرب األهلية  بدعم شخصيّات   

عىل وعي بقضايا ورهانات الصون وإعادة اإلعامر.

1.6. دور بلديّة طرابلس

لقد أصيبت الجامعات املحلّية يف لبنان بالّشلل بسبب استقالة رؤساء البلديّات املنتخبني قبل   

الحرب وغياب االنتخابات يف فرتة ما بعد الحرب. ودفع هذا الوضع وزارة الداخلية إىل اللّجوء إىل نظام 

التّعيينات.

وهكذا تم تعيني العميد الدكتور سامي منقارة رئيسا لبلديّة طرابلس، فحاول خالل فرتة رئاسته   

أن يصلح الخدمات البلديّه ليك تؤدي دورها كامال يف الحامية واملحافظة عىل املدينة التّاريخيّة. وتبعا 

لذلك، وّجه دعوات إىل املجتمع املديّن والجامعة اللّبنانيّة، وأوىل اهتامما بالتّعاون الّدويل والثّنايّئ.

التعاون األورو- متوسطي: ♦

أطلق قسم الهندسة املعامريّة يف معهد الفنون الجميلة بالجامعة اللّبنانية وبرنامج التّعاون   

مبادرتني:  املتوّسطيّة  التّأهيل  إعادة  وشبكة  متوّسطّي  األورو- 

• خريطة تحديد املدينة التّاريخيّة لطرابلس عىل "أسس تاريخيّة وعلميّة". 	

• الجرد، 	 قامئة  لتسجيلها يف  التّاريخيّة  املدينة  تتوزع عىل ضّفتْي  تاريخيّا  معلام  إحصاء 190 

اآلثار.  قانون  مبوجب 

الّتعاون الّثنايّئ مع منطقة ميدي بريينيه  Midi-Pyrénées )فرنسا( 1995 ♦

الثّنايّئ هذه )1995-1996( من تنفيذ املرشوع العميل األّول املتمثّل يف  التّعاون  اتّفاقيّة  مّكنت 

إعادة تأهيل سوق املجوهرات بتصميم مبتكر، وتم ذلك يف إطار مسابقة يف الهندسة املعامرية. 

الّتعاون مع مدرسة شايو  l’École de Chaillot )فرنسا( 1997 ♦

تم بفضل اتّفاقيّة التّعاون الجامعية هذه إحداث مركز لرتميم وصون املعامل واملواقع التّاريخيّة وفّر 

للمهندسني تدريبا ُمنظّرا بشهادة يف ماّدة ترميم املعامل التّاريخيّة. 

6. 2. دور الحكومة الّلبنانّية

مرشوع اإلرث الثقايف والتنمية الحرضية 2003 ♦

• اإلطالق: الحكومة اللّبنانيّة يف خمس مدن هي: صور وصيدا وجبيل وبعلبك وطرابلس.	
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• التّعاون 	 ومنظّمة  للتّنمية،  الفرنسيّة  والوكالة  الدويّل،  والبنك  اللّبنانيّة،  الحكومة  الّتمويل: 

اإليطاليّة. 

• إدارة املرشوع: مجلس التّنمية واإلعامر/وزارة الداخلية، مسنودا بوحدة إلدارة املشاريع.	

• الربنامج:	

إعادة تأهيل املراكز التّاريخيّة، ¯

البحث والرّتميم األثرّي، ¯

الّدعم املؤّسيس للمديريّة العاّمة لآلثار واملديريّة العاّمة للتّخطيط الحرضي، ¯

املساعدة التّقنيّة لبلديّات املدن الخمس املختارة. ¯

     وبفضل هذا املرشوع أُعيد تأهيل األحياء املكتظة بالسكان يف هذه املدن التاريخية، ومتت 

مساعدة املجتمعات املحلية عىل تطوير االقتصاد املحيل وخلق الوظائف، خاصة للشباب والنساء. كام 

قدم املرشوع مساهامت جوهرية عىل صعيد البنى التحتية والخدمات األساسية.

إعادة تأهيل خان العسكر ♦

أنجز مرشوع إعادة تأهيل خان العسكر األثري يف قلب مدينة طرابلس القدمية، ضمن مرشوع 

اإلرث الثقايف الذي ينفذه مجلس اإلمناء واإلعامر بالتعاون مع بلدية طرابلس واملمول من البنك الدويل، 

ومعه استعادت الحجارة القدمية ألقها. ويعود خان العسكر إىل العرص اململويك وقد تّم استخدامه إليواء 

األرس املترّضرة من فيضانات عام 1955. ويف سنة 2001 أصبح مقرا ملصالح الخدمات الفنيّة واإلداريّة 

واالجتامعيّة بالبلدية.

إعادة تهيئة ضّفتي نهر أبو عيل ♦

تطرح إعادة تهيئة ضّفتي نهر أبو عيل الذي يهيكل مدينة طرابلس إشكاالت تقنيّة واجتامعيّة   

أهمها: الحرضي  بالتّخطيط  خاّصة 

توجيه حركة مرور الّسيارات، ¯

إزالة تلّوث مياه النهر، ¯

ترميم معلمني تاريخينّي هام: "التّكيّة املولويّة"، التي هي رمز ترايث، و"جامع الربطاس" الذي  ¯

ميثل جوهرة معامريّة. 

مراقبة حّي التّبّانة، الذي ميثل بؤرة للفقر ومعقال لالضطرابات.  ¯

إعادة بناء الجرس الرّابط بني الضّفتني إلعادة تشكيل املحور التّاريخي لطرابلس.  ¯
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إّن الحفاظ واإلحياء العمرايّن ملدينة طرابلس، املجزأة فضائيا واجتامعّيا، يفرتض وجود منهجّية 

تخطيط ممتازة وقدرة حقيقّية عىل الّتنفيذ. وال ميكن تحقق ذلك إال إذا كان الّدعم الّسيايّس 

للمجتمع املحيّل والّسلطات الحكومّية فّعاال حّقا.

6. 3. دور اتّحاد بلديّات الفيحاء

بوضع  والقلمون  والبداوي  وامليناء  يتألّف من مدن طرابلس  الذي  الفيحاء  بلديّات  اتّحاد  التزم 

الخطّة االسرتاتيجّية ملدن الفيحاء، وذلك بدعم من رئيس الوزراء ووكاالت األمم املتّحدة والبنك الّدويل 

والجهات املانحة األخرى.

أفق  الشبيك يف  املستدامة والربط  الحرضية  الّتنمية  الهادف إىل تطوير  استفاد هذا املرشوع، 

2020، من الّدراسات الّسابقة لوضع الّرؤية املستقبلّية لتطوير طرابلس وتنشيط وسط املدينة 

الّتاريخّية. وإعادة تأهيل املناطق 

إشكالية التمويل. 7

7. 1. التمويل املحيل ومرشوع الصون املتكامل

تّم دعم مشاريع إعادة الحفاظ عىل املدينة التّاريخيّة وإحيائها من طرف الحكومة والعديد من 

الجهات الفاعلة يف املشهد الّسياس املحيّل، وكذلك من املنظاّمت غري الحكومية املدفوعة بالتّعاون الّدويل 

الثّنايئ. ويذكر املهندس مصباح رجب مشاريع عديدة أنجزتها بعض الجمعيّات واملؤسسات)مثل:  أو 

فرح العطاء، الحريري( أو شخصيّات حكوميّة سابقة )مثل رئيس الوزراء نجيب ميقايت(.

7. 2. نطاق مساعدات الّتنمية والّتضامن بني الّشامل والجنوب وحدودها

التّاريخيّة.  التي متتّعت بها طرابلس من بدء معركة صون املدينة  التّنميّة  مكنت مساعدات   

يف: متثّلت  فوريّة،  إيجابيّة  آثار  والّدويل  الثّنايئ  للتّعاون  وكان 

تطوير اإلطار التّنظيمّي للتّخطيط . ¯

مامرسة العمل التشاريك بني مختلف الفاعلني املحلينّي و/أو الوطنيّني واملهنيني، العاّم منهم  ¯

والخاّص. 
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ومع ذلك فإن محدودية املوارد املالية أدت إىل أن امليزانية هي التي تحدد املرشوع وليس العكس، 

عمراين  املمكن وضع مرشوع  غري  من  ويجعل  والتّخطيط،  للربمجة  يتسبب يف وضع حدود  ما  وهو 

تطّوري. 

الدروس املستخلصة واآلفاق املستقبلية. 8

اإلنجاز.  بصدد  وهي  بنجاح:  التّاريخيّة  طرابلس  مدينة  عىل  الحفاظ  عملية  إطالق  تّم  لقد   

والشك أن مسارها سيتوطد باستتباب األمن، و إرشاك املواطنني يف حوكمة عمرانيّة مسؤولة وفّعالة، 

رجب: مصباح  منها  يذكر  اإلجراءات،  من  عدد  واتخاذ 

•  إنشاء كيان تصوري وحيد يكون مسؤوال عن التّخطيط، ودمج الوحدة الفّنيّة املسؤولة عن 	

متابعة "مرشوع اإلرث الثقايف والتنمية الحرضية"  يف دوائر الخدمات الفنيّة التّابعة للبلديّة.

•   وضع نظام معلومات جغرايّف لتوجيه اإلدارة الحرضية والّصيانة املتكاملة،	

• العائالت 	 وإيواء  التّاريخيّة،  املدينة  يف  الفقرية  األحياء  لعائالت  املساعدات  متويل  تأمني    

الشاغرة، الّسكنيّة  الوحدات  يف  املحرومة 

• إنشاء مجموعة ضغط من املجتمع املديّن للحفاظ عىل الرّتاث العمراين لطرابلس،	

• تطوير البحوث الجامعيّة يف مجال الرّتاث العمراين التاريخي، وإحداث رشاكة بني الجامعة 	

العامرة  يف  املهنينّي  خربات  وتطوير  الرّتاث  مهن  يف  املستمّر  للتّدريب  والبلديّة  اللّبنانيّة 

والعمران.
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)جامع مرجان (

 

تأسست بغداد أو "مدينة السالم" أو "مدينة ألف ليلة وليلة" يف سنة 766م ونهضت بدور عاصمة 

اإلمرباطورية اإلسالمية يف العهد العباس )750م – 1248م(، وما فتئت تعرف العديد من الفنت والحروب 

والغزوات املتتالية التي دّمرت وخّربت مشهدها املعامري والُعمراين طوال تاريخها الزاخر باألحداث، 

إىل درجة اعتبارها "مدينة بال ماٍض" )بيار مارتلوت  Pierre Marthelot 1961( أو ِطرًْسا- كام تصفها 

سيسيليا بياري56- لتعاقب عمليات البناء والهدم وإعادة البناء.

وتقرتح دراسة الحالة التي أجرتها سيسيليا بياري حول بغداد القيام بتقويم رشوط إنقاذ ما   

ميكن إنقاذه من بغداد الحديثة التي تعود إىل القرنني 19 و20 ، ألن الرتاث السالف يندرج ضمن اآلثار، 

وال يدخل يف نطاق املرشوع الخاص بالتنمية الحرضية املستدامة املعروض عىل مؤمتر املوئل الثالث.

وتُشّدد سيسيليا بياري عىل أن مرشوع املحافظة عىل املشهد الحرضي التاريخي لبغداد ينبغي 

 .Edition L’achange, Minotaure 2008 ,1950-Caecilia Pieri, Baghdad Arts Déco, architecture de brique 1920  56
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االجتامعية بشكل عميل، ومعالجة مشكلة  الوضعية  لتحسني  ملموسة  بعمليات  القيام  يستهدف  أن 

"تكويخ" وسط املدينة بسبب نزوح الطبقات الوسطى عنها وتعويضها بالنازحني من املناطق الداخلية، 

كام ينبغي أن يسعى إىل زيادة الوعي بالرتاث الذي قل بسبب الرتاجع يف مستوى التعليم، وإىل تطوير 

التدريب املهني والتكوين الجامعي يف مجال الرتاث.

حالة املستوى املعييش يف بغداد. 1

عدد السكان:

يف سنة 2003 كان عدد السكان 307.000 6 نسمة أي مبعدل 5.9 أشخاص يف كل مسكن.

السكن:

%73%73املساكن التي يقطنها مالكوها

%18املساكن املؤّجرة

27% %7املساكن التي يقطنها أشخاص دون حق

%2املساكن املُعارة

1. 1. "تكّوخ" وسط املدينة

لقد تسبّب انتشار السكن العشوايئ بسبب النزوح يف تفش الفقر وانتشار ظاهرة األكواخ وسط   

املدينة.

1. 2. املضاربة العقارية والجغرافيا الجديدة للعاصمة

ما فتئت أسعار األرايض يف ارتفاع:

األحياء البعيدة عن املركز )مدينة الصدر(: من 1000 إىل 4000 دوالر أمرييك / م2 ¯

األحياء يف الضواحي )زيونة(: من 4000 إىل 7000 دوالر أمرييك / م2 ¯

األحياء املركزية )أبو نواس(: من 7000 إىل 000 10 دوالر أمرييك / م2 ¯

أحياء قلب املدينة )شارع الكرادة(: من 000 10 إىل 000 20 دوالر أمرييك / م2 ¯

وبغض النظر عن أي اعتبار متعلّق بالتخطيط الفضايئ والتنمية الُعمرانية، فإن خريطة جغرافية 

جديدة للعاصمة العراقية بصدد التشكل.  
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1. 3. الرؤى الُعمرانية املفخمة للمشاريع الضخمة

تتبلور الجغرافية الجديدة للعاصمة، والتي تنشأ يف سياق املضاربة العقارية الخارجة عن السيطرة،  

يف مشاريع ضخمة ذات كلفة عالية، منها: مبنى الربملان العراقي الجديد، و املقر الجديد ملجلس الوزراء، 

و قاعة األوبرا الجديدة، واملبنى الجديد للبنك املركزي العراقي.

وتتساءل س.بياري عن تأثري وجود مبنى البنك املركزي الجديد يف حي سكني، وهل سيتسبب يف 

املساس بالتوازن البيئي واالستدامة والتناسق البرصي لحي كامل مع العلم أن اليونسكو تويص باحرتام 

.)DUH 2011( التناسق بالنسبة إىل املدن التاريخية

1. 4. التوظيف السياحي للفضاء العمومي

يواجه شارع أبو نواس، الذي ميتد عىل طول 

العاصمة،  يف  مميزا  عموميا  فضاء  ويُعترب  النهر 

لبناء  ضخام  مرشوعا  أن  ذلك  الخصخصة،  خطر 

الفسحة  هذه  مكان  سيقوم  واملطاعم  الفنادق 

ذات الجودة البيئية املتميّزة، ويحّولها إىل منطقة 

سياحية متاحة لوسائل النقل باإلضافة إىل تشييد 

الطوابق.  متعّدد  مرأب 

نتائج  إىل  املرشوع  هذا  يؤدي  أن  ويخىش 

عكسية، ألن فسحة أيب نواس تحيط بها عّدة منازل 

العمراين. الرتاث  من 

التطــّور الُعمــراين لبغــداد ونشــأة مدينــة . 2

الحداثــة

تُعترب عملية تدمري األسوار- التي ظلت قامئة 

طوال 7 قرون -  يف سنة 1869، بأمر من الوايل العثامين مدحت باشا، أول عمل لتواصل املدينة الجديدة 

)ثم  الخيول  تجرها  التي  العربات  عبور  لتسهيل  املمرات  من  شبكة  إنشاء  وتّم  العتيقة.  املدينة  مع 

السيارات فيام بعد(. كام تّم إحداث شارعني رئيسيني مستقيمني وهام شارع املاء املحاذي للنهر وشارع 

الرشيد الرابط بني البوابتني الشاملية والجنوبية لبغداد، وهو ما خلق مدينة جديدة احتوت مرافق كبرية 

)منها مركز بريد ودار طباعة ومؤسسة تعليم( باإلضافة إىل الصناعات والسكك الحديدية.

وقد ُعّوض اآلجّر مبواد بناء جديدة عالوة عىل استخدام التقنيات املبتكرة )الساكف املستقيم( ماّم 

مّكن من توسيع املباين وإنجاز جسور...

املشاريع البلدية للبناء يف شارع أيب نواس

RAAD 2015 :املصدر
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1870 – 1920: بغداد، بلدة ريفية عثامنية يف مرحلة التحديث

كانت بغداد، يف نهاية القرن التاسع عرش، تتميز بشكل حرضي تطغى عليه الفضاءات واملسالك 

املخصصة للامرة وأصناف من املساكن التي تستجيب ملبدأ الحرمة. كانت املنازل التقليدية ذات الطابق 

الواحد تحتوي عىل فناء داخيل يف مركزها وتُحيط بها جدران بال نوافذ من جهة الشارع فيها باب وحيد 

للدخول.

يتمُّ الدخول من الشارع إىل الفناء الداخيل عرب رواق منعرج عىل شكل إيوان. ويحيط بالفناء رواق 

تعلوه مقصورة ُمقامة عىل مجموعة من األعمدة الخشبية تعلوها تيجان منحوتة عىل شكل مقرنصات. 

وتتوزع حول الفناء مختلف الوحدات السكنية الخاصة بالنساء )الحريم( أوالرجال )الديوان(. وتوجد يف 

الطابق العلوي شناشيالت )مرشبيات( مُتّكن من مشاهدة الخارج، باإلضافة إىل وظائفها األخرى املتعلقة 

باإلضاءة والتكييف. أما السطوح فيتم استغاللها يف الليايل الحارة، يف حني تُساعد الغرف املوجودة يف 

الرسداب تحت الطابق السفيل عىل مقاومة الحرارة الشديدة والرياح الرملية.

وعليه، ميثّل املنزل، الذي يحتوي عىل ساحة داخلية ومرشبيات، فضاء مفتوحا يدعو إىل التالقي 

واملؤانسة وتجّنب الوحدة واالنعزال، كام يشري إىل ذلك القول املأثور يف العراق "الجنة بال ناس ال تداس".

1920 – 1950: بغداد، مأسسة السياسات العمرانية الربيطانية

عرف العراق منذ 1922 دستوره وبرملانه وإدارته الحديثة السيام يف بغداد. وقد أدى إحداث قسم 

األشغال العامة يف سنة 1921 إىل مأسسة السياسة الُعمرانية، عىل أن الغرض األساس من هذا التخطيط 

الُعمراين التنظيمي كان متكني السلطات اإلنجليزية من التحّكم يف املجال حسب أهدافها وخاصة مراقبة 

تدفقات الهجرة يف صفوف القرويني والجبليني يف اتجاه العاصمة التي هي يف طور توّسعها وتحديثها.

وأدى التخطيط الُعمراين التنظيمي إىل تحويل الشكل الحرضي: تجاور األحياء الربيطانية مع أحياء 

السكان األصليني، كام أصبحت املمرات واسعة واملنازل مصطفة عىل خط واحد وتم تغيري املرشبيات 

إىل رُشفات وسقائف.

وأغرى هذا النوع الجديد من السكن، الذي يتعارض مع مبدأ الخصوصية ويتبّنى مبدأ التمثيلية 

حسب مستوى الدخل، الرشائح العليا واملتوسطة للبورجوازية العراقية التي كان مرحبا بها يف األحياء 

الربيطانية الجديدة )املدن الحدائقية(.

 ،1936  – الفرتة 1921  يف  الحديدية،  والسكك  العمومي  والنقل  العامة  األشغال  إدارات  وكانت 

العقاري  السجل  يف  أيضا  يتحكمون  الذين  للحكومة  التابعني  الربيطانيني  املعامريني  لسلطة  خاضعة 

شبيك.  تخطيط  حسب  الشوارع  وترقيم 
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الفرتة  خالل  عليه  الحفاظ  تّم  والذي  والتقليدي-  التاريخي  الُعمراين  الشكل  عرف  وهكذا   

االجتامعي  التمييز  يطبعها  التي  االستعامرية  الحرضية  الرؤية  بفعل  كامال  تحويرا  العثامنية- 

والفضايئ.

1950 – 1960: بغداد: إضفاء الطابع الغريب

نتج عن عملية إضفاء الطابع الغريب عىل بغداد:

• تفقري وسط املدينة وتحويل املنازل ذات الفناء إىل محالت تجارية أو ورشات صناعية،	

• هدم املنازل التقليدية لضامن انتظام البنايات عىل خط واحد يف الشوارع،	

• وسائل 	 ملرور  واسعة  طرقات  بواسطة  املقاسم  وهيكلة  الشبيك  التخطيط  استعامل  تعميم 

النقل.

• أسهم هذا التحول تدريجيا يف بروز مفهوم الفرد ومتلُّك النموذج الغريب للمجتمع، ألن املدينة 	

هي مرسح تطّور الطبائع.

• بعث قسم الهندسة املعامرية بجامعة بغداد يف سنة 1959 وهو ما يعترب أكرب مؤرش عىل 	

التغريب. مسار 

النهضة الثقافية املعامريّة . 3

به سلطة  بادرت  الذي  العمرانيّة  التنمية  آلليات  املؤّسيس  التعصري  التعليم يف  سياسة  ساهمت 

البيت يف سنة 1924 عىل الطريقة اإلنجليزية، من تصميم  الوصاية. ويدل عىل ذلك بناء جامعة آل 

"ولسون". للحكومة  املعامري  املهندس 

الثّقافة  نهضة  يف  الربيطانيّة  للحكومة  املعامريني  املهندسني  إسهام  إىل  بياري  سيسيليا  وتشري 

بغداد. يف  وخاّصة  بالعراق  املعامريّة 

للهندسة  الكبري  التأثري  "مدى  عىل   1922 سنة  منذ  للحكومة  املعامري  املهندس  ولسون  ويؤكّد 

الهند كانت مهدا لنمط معامري  بأّن  الرتبوي ويُذكّر  املجال  العامة وخاّصة يف  الحياة  املعامريّة عىل 

أثّر يف الحضارة برُّمتها". وقد كان يدعو إىل استعامل مواد البناء املوجودة عىل عني املكان حتى تسهم 

العامرة يف قيام "نهضة عربيّة".

والعمرانيّة،  املعامريّة  للتنمية  مستقبيل  أفق  ضمن  تندرج  التي  التقدميّة،  الترصيحات  هذه 

تشري إىل "النهضة" األدبيّة والفنيّة واملرسحيّة التي كانت، آنذاك، الشغل الشاغل للعامل العريب وللدولة 

العثامنية. وتعترب بياري أن هذه الترصيحات تفصح عن "إرادة التوفيق بني الرشق والغرب يف خدمة 

العريب". باملُثّقف  االرتقاء 
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ويف الحقيقة، فإن هذه األقوال "التقّدميّة" للمهندسني املعامريني للحكومة الربيطانيّة كانت تكرّس 

الهيمنة الغربيّة يف أشكالها الصناعيّة والّرأسامليّة، وال ترتك أبدا مكانا للفاعلني املحليني. 

وقد كان املهندسون املعامريون العراقيون الذين درس أغلبهم يف الجامعات الربيطانيّة يعتربون 

العراقي  الجناح  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر  الربيطانيني.  زمالئهم  مع  املتعاونني  املحلّيني  املهندسني  مبثابة 

املهندسنْي  إىل  تصّورُه  أُسند   1937 سنة  باريس  يف  أقيم  الذي  والتّقنيات  للفنون  الّدويل  املعرض  يف 

الجناح العراقي

املعرض الدويل للفنون والتقنيات – باريس 1937
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قام  بينام   ،Léon-Emile Bazin بازان  وليون   Albert Laprade براد  ال  ألبار  الفرنسيني  املعامريني 

املهندس املعامري العراقي أحمد مختار إبراهيم )1908 - 1958(، خريج مدرسة ليفربول املعامرية عام 

املستشار. املهندس  بدور   ،1935

الدعم الّسيايس والجهاز اإلداري والقانوين . 4

هذه  وتتدّخل  التّاريخي.  الرتاث  عن  املسؤولة  السلطة  هي  واآلثار  والّسياحة  الّثقافة  وزارة 

الوزارة عرب "الهيئة العامة لآلثار والرتاث" املخّولة مبوجب القانون رقم 55 لسنة 2002 ، الذي يتضمن 

التالية: التعريفات 

اآلثار: األموال املنقولة وغري املنقولة التي بناها أو صنعها أو نحتها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها  ¯

أو صورها اإلنسان وال يقل عمرها عن مئتي سنة وكذلك الهياكل البرشية والحيوانية والنباتية.

املواد الرتاثية: األموال املنقولة واألموال التي يقل عمرها عن 200 سنة ولها قيمة تاريخية أو  ¯

وطنية أو قومية أو دينية أو فنية، يعلن عنها بقرار من الوزير.

املوقع التاريخي: املوقع الذي كان مرسحا لحدث تاريخي مهم أو له أهمية تاريخية بغض  ¯

النظر عن عمره.

ومبوجب هذا التصنيف تكون مدينة بغداد ضمن الرتاث، ويحتاج هذا القانون من وجهة نظر    

الترشيعات الحديثة إىل مراجعة إلدراج عدد من املفاهيم مثل املناطق املحمية واملناطق العازلة لحامية 

الرتاث املعامري والحرضي واملناظر الطبيعية.

مستوى التدريب وتوّفر الكفاءات. 5

يحتاج تكوين وتدريب الكفاءات يف ميدان الرتاث إىل مزيد من العناية، حيث ال توجد حاليا إال 

مؤسستان عموميتان ومؤسسة خاّصة للتعليم العايل يف الهندسة املعامريّة والتخطيط الحرضي. وغالبا 

ما تعترب هذه املواد ثانوية جدا يف برنامج تكوين املهندسني. وحتى الكفاءات التي تم تكوينها قد هاجر 

معظمها يف السنوات األخرية. 

كوزارة  بغداد  تراث  املسؤولة عن صون  املؤسسات  مساعدة  )2014( رضورة  شاتالر  ج.  وتُؤكد 

املتخصصة. القدرات  بناء  مجال  يف  بغداد  وبلدية  واآلثار  والسياحة  الثقافة 
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صور سيسيليا بريي )الصورة األوىل - يناير 2011( ونظام جليل )الصورة الثانية- نوفمرب 2015(

"التشويه الحايل لوسط املدينة باستعامل واجهات جديدة من األلومنيوم املستورد من الصني وتركيا“
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التوصيات. 6

1.6. التدّخل 

• إطالق عمليّة منوذجيّة لتهذيب حي أيب نّواس قصد تأطري مرشوع الفندقة والّسياحة لضامن 	

احرتام معايري املحافظة عىل الرتاث واإلحياء العمراين، 

• تنفيذ عمليّة تهذيب عمرانيّة عىل جزء من شارع يوجد به بعض املساكن كمنهجيّة تشاركيّة 	

تجمع بني املالكني الخواص ومختّصني من الجامعات واملجتمع املدين.

ويتّم وضع هاتني العمليتني تحت إرشاف بلدية بغداد مع الدعم السياس لوزارة الثقافة والسياحة 

واآلثار ووزارة الداخليّة ومساهمة اليونسكو واأللكسو.

2.6. التوثيق

• إعداد جرد للرتاث العمراين وفق املواصفات املعتمدة دوليا، يأخذ بعني االعتبار الدراسات 	

تّم  التي  األحياء  ويشمل  التقليديّة،   األحياء  أجريت خالل سنة 1980 حول  التي  املعمقة 

للنهر. الضفتني الرشقيّة والغربيّة  بناؤها بني سنتي 1920 و1960 عىل 

• تأسيس قطب لتوثيق الرتاث العرصي 	

وذلك بالتعاون مع لجنة التنسيق الدولية لصون الرتاث الثقايف العراقي التي أسستها اليونسكو 

يف 2003 وعقدت اجتامعها األول يف مايو 2004 مبقر اليونسكو مبشاركة عدد هام من الخرباء العراقيني 

وغريهم.

والبلديات  التخطيط  مكاتب  إىل  باإلضافة  التوثيق  عملية  يف  للعامرة  الثالث  الكليات  ترشيك 

الدوليّة. و  الوطنيّة  املعامرية  والهيئات 

3.6.  التدريب واإلصالح

• تدريب املدّربني، 	

• واملخططني 	 املعامريني  للمهندسني  واملُوّجهة  العلميّة  بالشهادات  املنظّرة  التدريبات  اعتامد 

بتفعيل  مطالبون  املهندسون  هؤالء  والحرضية.  الطبيعيّة  املناظر  يف  واملختصني  العمرانيني 

التاريخيّة، الحرضية  باملناظر  املتعلّقة  لسنة 2011  اليونسكو  توصية  إجراءات 

• املساكن 	 املختّصة يف عمليات تهذيب وترميم  باملؤسسات  الخاصة  تحيني كراسات الرشوط 

العمراين، والرتاث  القدمية 

• تثمني التدريبات الخاصة مبهن الرتاث،	
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• للمهندسني 	 الرتاث  التكوين يف مجال  برنامج  اإلنسانية واالجتامعيّة يف  العلوم  إدراج  إعادة 

واألنرثوبولوجيا(. واالقتصاد  االجتامع  وعلم  الفن  )التاريخ وتاريخ  املعامريني 

4.6.  الترشيع

• الصون 	 مقاربة  بإدراج  يتعلق  فيام  وخاصة  لتحديثها  الحالية  القانونية  النصوص  مراجعة 

يتجزأ. ال  كالّ  ومحيطه  التاريخي  املعلم  تعترب  التي  املتكامل 

• تشجيع املالكني عرب اإلغرءات الجبائية عىل صيانة ممتلكاتهم بدال من هدمها.	

5.6.  التنسيق

التنسيق بني عمليات التعاون الثنائيّة والدولية التي تُجريها اليونسكو واأللكسو يف إطار إجراءات 

الحفاظ املندمج واإلحياء العمراين املصادق عليها من طرف الحكومة العراقيّة.
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جدة املدينة التاريخية

اتخذها الخليفة عثامن بن عفان ميناء ملكة عام 26 هـ/ 647م.  بني سورها عام 915 هـ/ 1509 

م يف عرص املامليك لتحصينها من هجامت الربتغاليني.

بها،  املتعلقة  الحالة  دراسة  يف   ،Simone RICCA ريكا  سيموين  ذلك  يفرس  كام  جدة،  تتمتع 

مبوروث ثقايف فريد مقارنة ببقية مدن اململكة العربية السعودية، كام يشهد عليه هذا املنزل-الربج:  

فقد مكنت املهارات املعامرية من تكييف الفضاءات السكنية مع التيارات الهوائية وأشعة الشمس. 

كام كانت لجدة ثقافة عمرانية خصوصية تزخر بالفولكلور املوسيقي، وعادات امللبس، وفن الطبخ.

التجار  األحمر،  البحر  عىل  واملطلة  ومينائها  بقوافلها  املعروفة  املدينة  هذه  جدة،  وتستقبل 

املنورة.  املدينة  ويف  املكرمة  مكة  يف  املقدسة  البقاع  بوابة  باعتبارها  والحجيج  والدبلوماسيني، 
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وقد تم إدراج جدة املدينة التاريخية سنة 2014 عىل الئحة الرتاث العاملي. وشجع هذا االعرتاف 

العاملي السلطات عىل الحرص عىل التحكم يف الرهانات املتعلقة بالتخطيط الرتايث يف سياق التحرض.

تطور املشهد العمراين التاريخي . 1

1947: هدم جدران املدينة القدمية لبناء املدينة الجديدة، ¯

¯  10 أي  تغطي 3300 هكتار  أصبحت  التي  الجديدة  للمدينة  العمراين  النمو  تسارع   :1956

القدمية، املدينة  مساحة  مرات 

1960 – 1970: تدهور املدينة القدمية يف حني شهدت املدينة الجديدة ازدهارا وتوسعا مطّردا، ¯

1971: التقسيامت السكنية الطرفية تستقبل 000 350 ساكن، ¯

1976: إنشاء مجّمع مرفئي قطع العالقة املبارشة بني املدينة التاريخية والبحر، ¯

1980 - 2000: استمرارتوسع املدينة وتضاعف عدد سكانها 100 مرة، من 000 35 نسمة عام  ¯

1947 إىل 000 500 3 يف عام 2000.

املنطقة  يف  لجدة  التاريخية  املدينة  مكانة  أدناه  البياين  الرسم  يحدد  العمراين،  النمو  من حيث 

الحرضية

)RC Heritage، 2013 ( 2007 النمو العمراين ملدينة جدة من عام 1947 إىل عام

التنظيم الحرضي واملعامري. 2

كانت جدة، حتى سنة 1947، مدينة تقليدية ملفوفة يف سورها، تتألف من أحياء مخّصصة، ويشقها 

محوران تجاريان مهاّمن: األول شامل-جنوب، والثاين رشق-غرب، يربط بني باب حارة البحر وباب مكة. وعىل 

 هذين املحورين ازدهرت الحياة االجتامعية واالقتصادية لجدة التي هي يف األساس ميناء ومركز تجاري. 

البحر.  اليمن، حارة  الشام، حارة  التاريخية إىل عدة أحياء: حارة املظلوم، حارة  وتنقسم مدينة جدة 

ومن أشهر أسواقها: سوق العلوي وسوق البدو وسوق قابل وسوق الندى، إىل جانب عدد من الخانات 

وخان  الداللني،  وخان  األقمشة،  تجارة  محل  وهو  القصبة  خان  الهنود،  خان  أهمها:  ومن  التاريخية، 

العطارين.
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أصالة  كانت 

تقوم  جدة  مدينة 

املورفولوجيا  عىل 

والتصنيف  العمرانية 

كانت  إذ  السكني 

يف  مجّمعة  املساكن 

يحدها  مرتاصة  كتل 

األربع  الجهات  من 

دور  تلعب  شوارع 

العام.  الفضاء 

وكانت الحياة العائلية تدور يف الرشفات والحياة االجتامعية يف الشوارع واألزقة والساحات املوجهة 

نحو نسيم البحر. وميّكن هذا التنظيم الفضايئ من توزيع التيارات الهوائية داخل شبكة األزقة. أما داخل 

املنازل ذات األبراج فقد كانت التهوية تتم عرب املدارج.

الطوابق  التجارية، فقد كانت األرسة تعيش يف  الطابق األريض مخصصة لألنشطة  ومبا أن غرف 

العليا التي تناسب الطقس الحار. وتضمُّ السطوح  "املبيت" للنوم،  و“الخرجة“ للجلوس، وهي جميعها 

وحدات معامرية تربهن عىل القدرة عىل التكيّف. إن هذا النجاح يف تلطيف املناخ يف املنطقة الحرضية 

يستحق الذكر، وقد توصلوا إليه بفضل منظومة من التقنيات منها مالقف الهواء )الرباجيل( عىل الغرف، 

وانتشاره،  الهواء  تحريك  بأحجام كبرية، واألخشاب مبسطحات كبرية تساعد عىل  الرواشني  واستخدام 

عالوة عىل تراص البناءات لضامن وجود الظل...

ومن أشهر وأقدم املباين املوجودة حتى اآلن: بيت آل باعشن وبيت آل نصيف وبيت الجمجوم 

ومسجد الشافعي ...

النمو الدميغرايف والضغوطات االجتامعية واالقتصادية. 3

حتى سنة 1950، كان جّل سكان جدة التاريخية من السعوديني واليمنيني والهنود. لكن الهجرة 

الناجمة عن الحاجة إىل العامل األجانب للعمل يف مجال األنشطة النفطية والزيادة املستمرة يف عدد 

الحجيج غريت جذريا املعطيات السكانية. 

• بلغ عدد سكان جدة 3.430.000 نسمة يف سنة 2012، 58 ٪ منهم من السعوديني و42 ٪ من 	

غري السعوديني أغلبهم من العاملة املؤقتة. 

 )CCDC2009( األسواق الرئيسية يف جدة)RC HERITAGE 2013( واألحياء التاريخية
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• عرفت مدينة جدة التاريخية انخفاضا دميغرافيا متواصال منذ الخمسينيات:	

1970: 58000 نسمة  ¯

1980: 46000 نسمة  ¯

2002: 35000 نسمة  ¯

ومبا أن السكان التقليديني للمدينة التاريخية نزحوا إىل األحياء األخرى من جدة، فقد تم إيواء 

العامل املغرتبني يف املناطق السكنية القدمية. وأصبحت املدينة التاريخية تأوي عددا متزايدا من العامل 

األجانب محدودي الدخل، أغلبيتهم من العامل اآلسيويني الذين تختلف ثقافتهم عن الثقافة املحلية.

وهكذا تعرضت جدة ملا تعرضت له املدن العربية األخرى يف املرشق واملغرب، من القاهرة إىل 

فاس مرورا بتونس والجزائر:

تخيل الربجوازية التقليدية عن املدينة القدمية، ¯

تدهور املساكن القدمية، اإليجار بالغرفة، التحّول إىل أحياء فقرية، ¯

املتجولني،  ¯ التجار  وظهور  التاريخية  للمدينة  واالقتصادية  االجتامعية  الوظائف  تراجع 

التاريخية. جدة  ملدينة  والثقايف  املعامري  الرتاث  صون  امللّح  من  أصبح  وباختصـار، 

اسرتاتيجيات الحفاظ عىل الطابع العمراين. 4

منذ سنة 1960، وعىل وجه الخصوص ابتداء من عام 1973، تحولت جدة جذريا إىل مدينة جديدة 

يف توّسع مستمر فارضة نفسها عىل املستوى الفضايئ واالجتامعي عىل حساب املدينة القدمية. 

وأحدث هذا التطور تبدال للمنظر الحرضي التاريخي، بسبب تناقص املشهد األفقي للمنازل ذات 

األبراج، ليغلب عليه منظر ناطحات السحاب للمدينة الجديدة. 

وحسب املهندس ريكا، تم محو جزء كبري من الرتاث التاريخي والثقايف ملدينة جدة، بسبب موجة 

التحرّض ومعها االرتفاع الهائل ألسعار األرايض.

1.4. �لوعي �لبلدي، �أول حماولة للحماية

يف أواخر سنة 1970، تصّدى أمني املدينة، الدكتور املهندس محمد سعيد فارس، لعمليات تدمري 

املساكن التاريخية. ويف عام 1979، أوكلت السلطات السعودية إىل رشكة استشارة بريطانية مهمة إجراء 

 Robert Matthew دراسة مفصلة حول املدينة القدمية لجدة. فقام املهندس املعامري روبر ماثيوو

بالجرد األول للمنازل القدمية، وساعد البلدية يف إصدار ترشيع ذي طابع حاميئ. لقد كان موقف أمني 

جدة موقفا رائعا أعطى الدعم السياس لعملية صون الرتاث التاريخي والثقايف للمدينة. 
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ويف هذا املثال، كام يف موقف رئيس بلدية تونس الذي ذكر من قبل، الدليل الساطع عىل أهمية 

القديم واإلحياء  السكن  تأهيل  املحلية يف كل اسرتاتيجية إلعادة  العمومية  الحاسم للجامعات  الدور 

العمراين للمدينة التاريخية. وهو ما أشارت إليه اتفاقيات اليونسكو وتوصياتُها. لقد كان من نتائج هذه 

السياسة الخاصة بصون تراث جدة: 

)تاليش نسيج املدينة القدمية ) ف. كرستوفييل، 2010(
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قرار أمني محافظة جدة بإنشاء بلدية جديدة خاصة بجدة التاريخية تحت مسمى "بلدية  ¯

املنطقة التاريخية".  ومهمتها  وضع الخطط والربامج التطويرية للمنطقة التاريخية، واإلرشاف 

املبارش عىل املباين التاريخية بهدف الحفاظ عليها من ناحية التأهيل والرتميم، كذلك املتابعة 

األنشطة  وتنمية  التاريخية،  للمنطقة  التحتية  بالبنية  الخاصة  املشاريع  لجميع  والتنسيق 

الخدمات  جميع  ومراقبة  بها  املتعلقة  التجارية  الرتاخيص  وإصدار  والثقافية،  االجتامعية 

فيها. البلدية 

أُدرجت 500 دار ذات قيمة معامرية يف مرشوع ترميم وإعادة تأهيل مواقع الرتاث،  ¯

أكدت الخطة البلدية عىل الطابع السكني للمدينة التاريخية وعىل دورها االقتصادي، ¯

عمليا، متت تهيئة الفضاءات العامة والطرقات واملنظر بأكمله.  ¯

يف الختام، خّفضت اسرتاتيجية البلدية للحامية لعام 1980 من عمليات التدمري، ولكنها مل تتمكن 

من أن تقيض عليها متاما بسبب قوة املضاربة يف األرايض والعقارات. 

2.4. جدة تراث عاملي،  مثرة جهد جامعي

الخاص يف  للسياحة واآلثار والقطاع  العامة  والهيئة  أمانة محافظة جدة  نجحت جهود كل من 

تسجيل جدة التاريخية عىل قامئة الرتاث العاملي عام 2014. وقد وضعت السلطات عددا من خطط 

العمل واملرشوعات بهدف املحافظة عىل املنطقة التاريخية يف جدة لتظل قلبها التاريخي النابض، من 

خالل إعداد مخطط ونظام للبناء يحافظ عىل الطابع التاريخي للمنطقة، والعمل عىل تصنيف املباين 

التاريخية فيها، ورصف شوارعها بالحجر، وإنارتها بالفوانيس التقليدية، فتأسست عىل إثر ذلك إدارة 

لحامية جدة التاريخية وصيانة املباين الرتاثية فيها، ثم تم إطالق مرشوع امللك عبدالعزيز لتنمية وتطوير 

جدة، وتشكيل إدارة لتتوىل تنميتها وتطويرها، كام تم إعداد واعتامد مخططات لذلك الغرض، وتحديث 

نظام البناء مبا يكفل املحافظة عىل النسيج العمراين التاريخي واملباين الرتاثية يف املنطقة بشكل مستدام.   

ويؤكد سيمون ريكا عىل أهمية ما تقوم به السلطات وخاصة مقاربتها املفاهيمية والعملية التي 

ميكن تلخيصها كالتايل:

إرشاك أمانة جدة والهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني يف عملية الدعم السياس والحوكمة  ¯

املؤسسية يف مرشوع التخطيط العمراين والتنمية االقتصادية.

زيادة االستثامرات العامة مام أدى إىل تشجيع املستثمرين من القطاع الخاص وإسهامهم يف  ¯

إعادة تأهيل املساكن واإلحياء العمراين.

الحكومية  ¯ األوقاف واملنظامت غري  التاريخية، وإدارة  املدن  التجارة وجمعيات  إرشاك غرفة 
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يف جهود الحفاظ عىل املنظر العمراين التاريخي لجدة عىل النحو الوارد يف توصية اليونسكو 

لسنة 2011. 

تحديث املنظومة الترشيعية والقانونية والتنظيمية . 5

إلنجاز مهمة الحفاظ عىل الرتاث العمراين، حدثت اململكة العربية السعودية املنظومة القانونية 

عام 2014 وذلك بإصدار نظام اآلثار واملتاحف والرتاث العمراين، الصادر باملرسوم املليك رقم )م/3( 

.)1436/1/9 بتاريخ 

يكلّف هذا النص القانوين الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني بتحديد مواقع اآلثار والرتاث 

العمراين وباملحافظة عليها عند وضع مرشوعات تخطيط املدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها وإيجاد 

منطقة حامية غري مبنية حول هذه املواقع. وينص النظام عىل أنه "ال يجوز إقرار مرشوعات التخطيط 

التي فيها – أو يف نطاقها- مواقع آثار أو تراث عمراين إال بعد موافقة الهيئة" و"ال يجوز إصدار رخص 

البناء أو الرتميم يف األماكن املجاورة ملواقع اآلثار والرتاث العمراين املحددة إال بعد االتفاق مع الهيئة". 

ومتنع مبوجب هذا القانون، داخل حدود مواقع اآلثار والرتاث العمراين، أعامل الهدم الكيل أو الجزيئ 

والقيام بأي عمل له تأثري فيها إال بعد الحصول عىل موافقة مسبقة من الهيئة.

وينشئ النظام  صندوقا يف الهيئة "يسمى صندوق اآلثار واملتاحف والرتاث العمراين لإلنفاق منه 

الخاص  القطاع  عليها وصيانتها وعرضها، ودعم جهود  واملحافظة  العمراين  والرتاث  اآلثار  عىل حامية 

من أفراد ومؤسسات وجمعيات أهلية مبا يسهم يف تحقيق األهداف والغايات املنصوص عليها يف هذا 

النظام". ويكلف القانون الهيئة بتشجيع إنشاء جمعيات متخصصة يف مجال اآلثار والرتاث واملتاحف 

ولها االستفادة من دعم الصندوق.  

وقد أصدرت الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني اللوائح التنفيذية املفصلة لهذا النظام. 

إطالق مقاربة للتخطيط العمراين عىل املدى الطويل . 6

تضمنت الخطة االسرتاتيجية لتطوير محافظة جدة يف أفق 2030، املتناغمة مع خطة اململكة يف 

األفق نفسه،عملية إحياء عىل 4 محاور أساسية تتمثل يف:

إنشاء بوابة يف اتجاه مكة املكرمة واملدينة املنورة، ¯

العمل عىل أن تصبح جدة موقعا للمؤمترات الدولية ومركزا ثقافيا للعامل اإلسالمي، ¯

منظومة  ¯ يف  الطالب  وكذلك  جدة  يف  املقيمة  السعودية  وغري  السعودية  املجتمعات  دمج 

والتعايش، للتجاور  عمرانية 
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الدروس املستخلصة. 7

يعترب ما تم إىل حد اآلن إلحياء جدة التاريخية نجاحا تؤكده االعتبارات التالية: 

تعزيز شعور املواطنني السعوديني املعارصين بأهمية إعادة التواصل مع جذورهم، واعتزازهم  ¯

باالنتامء والتشبث بالهوية،  وذلك بفضل الرتاث الثقايف.

أصبح ترميم املنازل العائلية عملية تقبل عليها النخبة الحرضية، وتعترب ما يرصف فيها استثامرا. ¯

البلدية محل تقدير من  ¯ أصبح الدعم السياس الذي تقدمه السلطات العمومية والحوكمة 

العمرانية واملبادرات االجتامعية. املناقشات  الذي يشارك يف  قبل املجتمع املدين 

وال بُدَّ من اإلشادة بالجهود التي بذلها األمري سلطان بن سلامن بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة 

للسياحة والرتاث الوطني، التي كان من نتائجها تسجيل جدة التاريخية يف قامئة الرتاث العاملي، وما تاله 

من ترميم املباين التاريخية ومشاريع صيانة املدينة وإحيائها.

ومن املشاريع الهامة أيضا مهرجان جدة التاريخية الذي انطلق عام 2014  بهدف استحضار مايض 

جدة، والذي يرأسه محافظ جدة األمري مشعل بن ماجد بن عبد العزيز. 
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)أبراج الكويت(

التطور العمراين ملدينة الكويت. 1

تأسست مدينة الكويت عام 1613/1612 حول حصن قديم، وكانت قرية صغرية يسكنها بعض 

املنطقة.  الدولة إىل أن أصبحت مركزا تجاريا هاما يف  الصيادين والبدو، ثم بدأت تتسع مع تأسيس 

القبيل،  الحي  كبرية هي  أحياء  أربعة  إىل  األسواق، ومقسمة  ومهيكلة حول  باألسوار،  وكانت محاطة 

والحي الرشقي، وحي الوسط، وحي املرقاب، وتنقسم هذه األحياء الرئيسية إىل أحياء فرعية تسمي 

"فريج". وقد بنيت أسوار املدينة الثالثة ما بني أواخر القرن الثامن عرش وبداية القرن العرشين، حيث 

شيد السور الثالث عام 1920 وتم هدمه، باستثناء بواباته، عام 1957 يف إطار توسعة املدينة.

قرية  من  املدينة  هذه  عرفته  الذي  التحول  بابا  عيل  زهراء  املعامرية  املهندسة  دراسة  وتصف 

إىل  أدت  املتسارعة  التحديث  عملية  أن  وتالحظ  عاملية.  إىل حارضة  ثم  للدولة،  عاصمة  إىل  صيادين 

الثقافية. الشواهد  تهميش 
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 وتتمثل املراحل الرئيسية لهذا التطور يف: 

1938: اكتشاف النفط الذي أدى إىل تطوير مدينة الكويت، ¯

والعيش،  ¯ السكن  أمناط  يف  الجذري  والتغري  االقتصادي،  واالزدهار  النفط،  استغالل   :1946

مدينة.  الكويت  قرية  فأصبحت  املتطور،  العمراين  والتحديث 

املخططات الهيكلية ملدينة الكويت. 2

1952: وضع املستشارون ملينوبريو وسبنسيل وماكفارين أول مخطط هيكيل ملدينة الكويت،  ¯

وعىل أساسه بنيت املدينة الحديثة بطرقها ومناطقها وضواحيها.

1967: مخطط البلدية للتنمية، الذي أملته الحاجة إىل املزيد من األرايض املنظّمة للعمران  ¯

نتيجة تضاعف عدد السكان ما بني 1957 و1965.

1970: املخطط الهيكيل الثاين، والذي جرى تطويره يف 1977 و 1983. ¯

1997: املخطط الهيكيل الثالث )والذي تم تطويره عام 2005( ¯

2008: املخطط الهيكيل العام لدولة الكويت، الصادر مبوجب املرسوم رقم 255 لسنة 2008 ¯

2010 الخطة العمرانية ملدينة الكويت 2030  ¯

الحداثة واملحافظة عىل الرتاث املعامري. 3

يف أوائل سنة 1970، كانت الكويت إحدى دول شبه الجزيرة العربية التي انخرطت باقتناع يف 

عملية التحديث. ويشهد عىل ذلك إنشاء جامعة الكويت ذات الشعبية الواسعة يف بلدان املغرب العريب 

واملرشق، باإلضافة إىل تطوير نظام مرصيف لتنمية املنطقة العربية. 

مائية  موارد  قاحلة دون  دولة، شيدت يف صحراء  مدينة-  الكويت  أصبحت  بني 1950 و1990، 

صالحة للرشاب. ويعد إنشاء هذه املدينة –الدولة، مقارنة بالوضع السابق لسنة 1950، ثورة عمرانية 

استفادت من التكنولوجيات املتطورة والسيام يف مجال تحلية مياه البحر وتشييد البناءات ذات االرتفاع 

الشاهق، بحيث أصبحت الكويت أيقونة معامرية ترمز إىل حداثة القرن العرشين. 

ولكن عملية التحرّض هذه صاحبها هدم جزء كبري من البناءات التقليدية التي تعود إىل القرن 

التاسع عرش وما قبله والبناءات الحديثة التي تعود إىل بدايات القرن العرشين. 

1997: تحديد املباين التاريخية الواجب حاميتها وصونها، وإدراجها يف سجل املباين التاريخية  ¯

للكويت،
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2005: يهدف املخطط الهيكيل ملدينة الكويت يف أفق 2030 إىل: ¯

• تنظيم كثافة السكان يف األحياء القدمية ومراقبة عملية التحرض التلقائية، 	

• إعادة تأهيل املساكن القدمية وحامية جامليتها املعامرية وبعث اسرتاتيجية إلحيائها،	

• املحافظة عىل املواقع التاريخية والحفاظ عىل املناظر الحرضية. 	

)سوق املباركية(



171

تعد أبراج الكويت الواقعة عىل شاطئ البحر والتي هي خزانات للمياه الصالحة للرشاب )وقد  ¯

صممتها املهندسة املعامرية الدمناركية مالني بيورن Malene Bjorn( تحفة معامرية. ويتم 

حاليا إعداد ملف أبراج الكويت من أجل تسجيلها عىل قامئة الرتاث العاملي لليونسكو.

 ميثل سوق املباركية التاريخي الواقع يف قلب مدينة الكويت يف نظر املهندس املعامري دانيال  ¯

بيني  Daniele Pini أهم الشواهد التاريخية يف النسيج العمراين. وقد سمي املباركية نسبة 

إىل الشيخ مبارك الصباح، وميتاز بأسقفه املصنوعة من الخشب والجندل والباسجيل بأشكال 

هندسية جميلة.

 أنتج مكتب ويلرب سميث Wilbur Smith  ومكتب املهندسني الكويتيني تصاميم منوذجية  ¯

لحامية طابع العامرة والعمران التقليديني وإحياءه.

 يتم ترميم املساجد القدمية من طرف البلدية ووزارة األوقاف. ¯

بإعادة  واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني  واملجلس  الكويت  بلدية  قامت  و2015   2003 بني 

القصوى  العملية  الفائدة  ذي  الفضايئ  التنظيم  لتحسني  العمراين  الفضاء  تهيئة  توجيه سياسة 

العمراين. املشهد  يف  والثقافية  والتاريخية  املعامرية  الشواهد  وإلدماج 

الدعم السيايس والجهاز املؤسيس والقانوين . 4

يضمن مجلس الوزراء والربملان الدعم السياس إذ انخرطا بطريقة إيجابية يف خدمة املعامل  ¯

التاريخية وذلك بالزيادة يف امليزانية املخصصة للرتميم من قبل الدولة. 

غري أنه وكام أشارت إىل ذلك زهراء عيل بابا، ال بُدَّ من املزيد من أجل إدماج املوروث الثقايف يف 

العمراين.  املشهد 

الثقايف.  ¯ الرتاث  حامية   1960 لسنة   11 رقم  األمريي  باملرسوم  الصادر  اآلثار  قانون  يضمن 

الالزمة لجميع  الصيانة والرتميم  الوطني للثقافة والفنون واآلداب بأعامل  املجلس  ويكلف 

واألبنية  األثرية  املواقع  يلحق  رضر  أي  وبدفع  املسجلة،  التاريخية  واملباين  األثرية  املواقع 

التاريخية املسجلة، وال يحق للاملك إجراء اإلصالح أو الرتميم دون موافقة املجلس املذكور 

ودون إرشافه. وإذا هدم املالك عقاره املسجل أو قسام منه، أو حور فيه دون موافقة املجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب، أجرب عىل إعادة البناء إىل ما كان عليه فضال عن العقوبات 

القانون. املنصوص عليها يف 
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¯  x 5 أي 5 سنوات  "x4 x 5 x 5 اتخذ املجلس للسنوات الخمس القادمة شعار "اسرتاتيجية

مشاريع اسرتاتيجية  x 4 أهداف رئيسية. وعليه، يتعني انتظار النتائج.

وخالصة القول: متت معالجة املشاكل التي اعرتضت تطور مدينة الكويت منذ 1950 عن طريق 

سلسلة من املخططات الهيكلية مكنت من إنجاز مجال العاصمة أو املدينة- الدولة التي يصل عدد 

السكان فيها إىل أكرث من 3 ماليني نسمة وسيصل يف سنة 2030 إىل ما يقارب الـ4 ماليني نسمة. 
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التطور العمراين وثورة التحول إىل حارضة. 1

1920 – 1960: التأقلم مع الظرف االقتصادي العاملي ووالدة مدينة جديدة 

1960 – 1980: "ديب الجديدة" مدينة حديثة وحارضة بدون حدود

1980 – 2010: "ديب العاملية" حارضة يف تحول دائم وتغري مستمر

والتجار  واللؤلؤ  السمك  قرية عىل ضفاف خليج صغري، يسكنها صيادو  تطورت مدينة ديب من 

وصانعو القوارب لتصبح يف غضون نصف قرن، من 1960 إىل 2010، املدينة التي ميكن اعتبارها األكرث 

حداثة واألكرث جاذبية يف شبه الجزيرة العربية. ووفقا لبعض اإلحصائيات، بلغ عدد سكان ديب ما يقارب 

2.3 مليون نسمة يف 2015. وتربز التطورات الدميوغرافية أدناه التطور الفضايئ لهذه املدينة:
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10 000 1900
000 20 1940
000 59 1960
183 000 1975
000 419 1985
000 674 1995

000 300 1 2005
000 283 2 2012

)املصدر:ج.موتان، الجغرافيا السياسية للعامل العريب، 2012(

1920 – 1960: التأقلم مع الظرف االقتصادي العاملي ووالدة مدينة جديدة

واجهت ديب، امليناء الرئييس للخليج يف نهايات القرن التاسع عرش، األزمة االقتصادية لسنة 1929 

عرب  التجارة  مخاطر  واجهت  كام  املزروع،  اللؤلؤ  ينتجون  كانوا  الذين  لليابانيني  التجارية  واملنافسة 

الثانية. وكان لزاما عىل إمارة ديب أن تتطور، الشء  الطريق املؤدية إىل الهند بسبب الحرب العاملية 

الذي عرفت كيف تقوم به، إذ أصبح سكان الواحات وصيادو السمك واللؤلؤ من أشهر صانعي القوارب 

الخشبية والتجار ورجال األعامل عىل الصعيد اإلقليمي، كام اشتهروا خاصة بتوريد الذهب وتصديره. 

وستقود هذه القدرة عىل التكيف إىل تحول القرية الواحية إىل مدينة. وقد كانت ديب تعد يف سنة 

1940 قرابة 20000 ساكن، وعرفت يف سنة 1943 أول مستشفى ويف سنة 1946 أول مرصف.

1960 – 1980: "ديب الجديدة"، مدينة حديثة وحارضة بدون حدود

السلطات إىل جذب املستثمرين  انتهجتها  التي  السياسة  الفرتة األوىل للعوملة، أدت  خالل هذه 

الغربيني إىل ديب. كام مكنت الحوكمة البلدية التوافقية واملستنرية، التي أسهمت فيها عائالت ثرية ومؤثرة، 

من وضع خطط للتنمية العمرانية واالقتصادية، فأصبحت املدينة الجديدة يف أواخر الخمسينات، يف 

سياق الحوكمة املسرّية، مدينة حديثة وحارضة تم تصميمها لتكون مركزا ماليا واقتصاديا عىل املستوى 

العاملي. ومن مراحل هذا التطور/الثورة العمرانية : 

1963: افتتاح جرس آل مكتوم، وهو الجرس الذي يربط بني ضفتي خليج ديب موحدا بذلك  ¯

أرايض ديب.

1966: اكتشاف النفط يف عرض البحر، والتنمية الصناعية، وبناء ميناء راشد ومختلف األرصفة،  ¯

وتدفق أعداد كبرية من العامل األجانب، وتطور النمو السكاين.

1969: مّكن تنظيم تجارة الذهب، إثر االتفاق املربم مع الهند يف عام 1948، ديب من استقطاب  ¯
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٪20  من التجارة العاملية )باستثناء البلدان االشرتاكية( من دون قيود أو رضائب. وهو ما وفر 

دخال ماليا جديدا لدعم التطور العقاري.

املخططات الهيكلية ملدينة ديب. 2

¯ .John Harris  1960: وضع أول وثيقة لتخطيط ديب، وهي املخطط الهيكيل لجون هاريس

1961: وضع نظام دائم لإلمدادات الكهربائية. ¯

1971: املخطط الهيكيل الثاين لجون هاريس من أجل السيطرة عىل النمو العمراين املتسارع  ¯

االنفجار  اإلسكان بسبب  والسياحية وحاجيات  والتجارية  الصناعية  التنمية  لتلبية حاجيات 

السكاين.

1973-1980: منو سكاين رسيع للغاية يتضاعف كل سّت أو سبع سنوات وتحرّض ُمتسارع. ¯

1993: إطالق الخطة االسرتاتيجية للتحكم يف التحرض وتنظيم التنمية يف أفق سنة 2012. ¯

وقد شهدت الفرتة 1993-2012 منوا عمرانيا كبريا وتغريات يف استعامالت األرايض وتوسيع شبكة 

املجلس  قرار  الحرضي مبوجب  التخطيط  لجنة  تم تشكيل  التحديات  واملرافق. ويف ظل هذه  الطرق 

التنفيذي يف 2006 بعضوية بلدية ديب والدوائر والهيئات الحكومية ورشكات التطوير العقارية الوطنية 

الكربى، وذلك تأكيداً عىل أهمية الرشاكة يف تطوير خطة متميزة للتنمية الحرضية والعمرانية لإلمارة ، 

وتم تكليف استشاريني دوليني بوضع  رؤية للتنمية الحرضية والعمرانية لإلمارة لعام 2020 وما بعد، 

وتم تطوير الرؤية انبثاقًا من خطة ديب االسرتاتيجية 2015 والتي تم إطالقها عام 2006 بهدف جعل 

ديب "مدينة عاملية عربية رائدة تضمن متطلبات الحياة ورفاهية العيش للمواطنني وجميع القاطنني 

 ديب الحديثة )آس. كيوين/ أي.أيتش.دي 2015 (
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يف اإلمارة". وانطالقًا من هذه الرؤية قامت لجنة التخطيط الحرضي بإعداد رؤية ديب للتنمية العمرانية 

التنافس والتميّز،  الرؤية سبعة محاور، هي محور مدينة  وما بعد، وتضمنت   2020 لعام  والحرضية 

وإلهام، مدينة  وأماكن ذات رونق جاميل  املتكامل، مدينة  العمراين  النسيج  املواصالت وترابط  محور 

مدى  مستدامة عىل  مدينة  والحضارة،  واإلبداع  للتطلعات  مدينة  فكرية،  تطلعات  ذي  رائد  ملجتمع 

األجيال، مدينة النمو والتحديث.

العوملة واملنظر الحرضي التاريخي. 3

يف بداية الثامنينيات، أثار هدم املباين ذات املعامر التقليدي جدال بني النخب املحلية وتسبب يف 

ردود  أفعال كانت لصالح الرتاث الثقايف. وبداية من سنة 1995، أطلقت إدارة الرتاث العمراين واآلثار 

لبلدية ديب برنامجا طموحا لصون الرتاث املعامري التقليدي وإعادة تأهيله. وهكذا فازت البلدية )إدارة 

لعام  اإلسالمية  العامرة  العاملية يف مجال  اسكيب  بجائزة من مؤسسة سيتي  العمراين واآلثار(  الرتاث 

2008، وذلك عن جهودها املتميزة يف املشاريع التالية:

التقليدية . 1 بر ديب وبر ديرة، واألسواق  القديم يف  السوق  القدمية يف ديب: وتشمل  األسواق  إحياء 

املتخصصة.

 ترميم 6 مساجد تاريخية يف منطقة الشندغة القدمية، تعود إىل الفرتة من عام 1896 إىل عام 1955، . 2

وقد تم الحفاظ عليها وترميمها باملواد واألساليب التقليدية نظرا ألهميتها التاريخية وباعتبارها 

ا للمجتمع يف تلك الفرتة. سجالًّ اجتامعيًّا وتاريخيًّ

ترميم وإعادة تأهيل بيت بن حارب يف الشندغة

 مثال عىل جهود بلدية ديب للحفاظ عىل معامل الرتاث العمراين والحرضي



177

إحياء منطقة البستكية التاريخية التي تضم 55 مبنى تاريخيا، وتتميز باألبراج الهوائية واألحواش . 3

والزخارف التقليدية، ويرجع تاريخ أقدم البيوت إىل 1896 وأحدثها إىل عام 1955.

تطوير املنظومة القانونية واملؤسسية . 4

العاملي لسنة 1972،  ¯ الرتاث  اتفاقية  املتحدة عام 2001 إىل  العربية  انضمت دولة اإلمارات 

الثقايف غري املادي لعام 2003. اتفاقية صون الرتاث  وعام 2005 إىل 

2009،  تم تأسيس املجلس الوطني للسياحة واآلثار، وهو جهاز اتحادي يهدف إىل تنسيق  ¯

التنمية والرتويج للسياحة داخليا وخارجيا مبا ينسجم مع املوروث الحضاري والثقايف وقيم 

املجتمع اإلمارايت األصيلة، وإىل الحفاظ عىل اآلثار والهوية الوطنية.

1994: إنشاء إدارة الرتاث العمراين واآلثار ببلدية ديب. ¯

1996: تحديد منطقة حامية األحياء التاريخية لديب يف وثائق التخطيط )املخطط الهيكيل(.  ¯

وتعترب معامل تاريخية كل املباين التي شيدت قبل العام 1955.

التقنية واإلدارية  األجهزة  قبل  املطبقة برصامة من  البلدية  اللوائح  أن  ريكا  وقد الحظ سيمون 

باآلثار. يتعلق  فيدرايل  قانون  قبل صدور  بحامية موروث ديب  سمحت 

2015 أصدرت دولة اإلمارات العربية املتحدة قانونا اتحاديا لآلثار. ¯

بالتعاون  ¯ املستقبل(،  ملتحف  ديب  )مؤسسة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أطلقت   2015

مع منظمة "اليونسكو" ومعهد اآلثار الرقمية الربيطاين)جامعة أكسفورد و جامعة هارفرد( 

مرشوع  التوثيق الرقمي للمواقع األثرية يف املنطقة بتقنية التصوير ثاليث األبعاد، ومن ثم 

إعادة بنائها بالكامل من خالل تقنية الطباعة ثالثية األبعاد، وذلك لحاميتها والحفاظ عليها 

من االندثار يف حال تعرضت ملخاطر تهدد وجودها، باعتبارها إرثًا حضاريًّا إنسانيًّا.

اإلدماج االجتامعي لإلرث التاريخي واالعرتاف الدويل باملوروث الثقايف. 5

الذي يعود إىل سنة  التاريخي  الفهيدي"، هذا الرصح  إنشاء متحف ديب )1995( يف "حصن  إن 

1795،  ضمن شبكة من خمسة عرش متحفا )2000( يف منازل تقليدية مرممة، ميكن أن يساهم يف 

التقليدية.  باألحياء  النهوض 

وتعد هذه العملية نجاحا حقيقيا إذ يستقطب متحف ديب مليون زائر كل سنة. وإىل جانب ذلك، 

تجدر اإلشارة إىل أن هذه العمليات ساهمت يف تكوين خربات جيدة يف الرتميم والتحكم يف املهارات 

التقليدية ومراقبة تصاريح البناء )الواجهات، املواد، األلوان، إلخ(. 
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عن  للبحث  ذلك،  من  أبعد  إىل  بتفكريها  ديب  إمارة  دفعت  املقنعة،  التجربة  هذه  عىل  وبناء 

إدماج اإلرث التاريخي ضمن رؤية معارصة تتجاوز البعد الخاص باملعلم لتشمل كامل املنظر الحرضي 

واعدة. اقتصادية  ديناميكية  يف  وتنخرط  التاريخي، 

من هذا املنظور، جاء ترشيح خور ديب للتسجيل عىل قامئة الرتاث العاملي لليونسكو.

وقد مكن الدعم السياس إلمارة ديب ونجاعة الحوكمة املؤسسية للبلدية، خالل نصف قرن )1960-

2010( من إنشاء "القرية العاملية" مع إدماج "ديب التاريخية"، أي مدينة ما قبل الحداثة. وتعّد القرية 

العامليّة من أكرث األماكن شعبيًة عىل مستوى العامل، ويزورها يف كّل عام من شهر أكتوبر إىل أبريل حوايل 

خمسة ماليني شخص. 

يفرس سيمون ريكا قصة النجاح هذه بقدرة البلدية عىل تلبية حاجيات ومطالب السكان واملواطنني 

واألجانب يف حياتهم اليومية ومامرسة أنشطتهم بدون تعقيدات أو عوائق.

) املصدر: موقع ديب للثقافة(
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سميت مدينة العني بهذا االسم لوجود العديد من عيون املاء تم استغاللها منذ القدم من خالل 

قنوات للري سميت باألفالج.

تطور املنظر الحرضي التاريخي. 1

1900-1960: نظام املنشآت البرشية ألرخبيل الواحات 

1960-1980:  من أرخبيل واحات إىل مدينة جديدة ثم إىل مدينة حدائق

تعّد العني، من ناحية حجم سكانها، املدينة الثانية إلمارة أبو ظبي. وقد تطور عدد السكان بتطور 

املدينة، كام يبينه الجدول التايل:

العنيإمارة أبو ظبي

196020 000± 5 000

1975------50 000

20051 374 000 444 000

2010------568 000

20142 657 000 704 000

)SCAD :املصدر(

األب  نهيان،  آل  بن سلطان  زايد  بالشيخ  باعتبار عالقاتها  اإلماراتيــــة،  األمة"  "مهد  العني  متثل 

شبابه. فيها  املدينة وقىض  الذي حكم هذه   ، املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  املؤسس 

وبفضل طبيعتها الجغرافية، واملناظر الطبيعية للصحراء والجبال التي تطّوقها والوجود البرشي منذ 

العرص الحجري الحديث وحضارات فجر التاريخ وصناعات النحاس يف العهد العباس وطرق القوافل 

التي أدمجتها مع شبه الجزيرة العربية، متثل العني رمزية تاريخية وثقافية أتقن الحكام واملحكومون 
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احرتامها وحاميتها واملحافظة عليها يف وقت أدت فيه عملية التمدن املعوملة إىل تغيري "املناظر الحرضية 

التاريخية" يف شبه الجزيرة العربية. 

لذا تم إدراج املواقع الثقافية يف العني )حفيت، هييل، بدع بنت سعود ومناطق الواحات( يف الئحة 

الرتاث العاملي لليونسكو عام 2011. وتشهد هذه املواقع عىل استقرار اإلنسان يف املنطقة الرشقية لدولة 

اإلمارات منذ العرص الحجري الحديث مع بقايا من مختلف الثقافات ما قبل التاريخ. وتشمل البقايا 

األثرية واملعامرية املقابر ذات الشكل املستدير)حوايل 2500 قبل امليالد(، واآلبار ومجموعة واسعة من 

املنشآت: املباين السكنية واألبراج والقصور واملباين اإلدارية. ويف موقع هييل واحد من أقدم األمثلة عىل 

نظام الري باألفالج املتطورة يعود تاريخه إىل العرص الحديدي. وقد أعطى هذا النظام خربة يف مجال 

البناء وإدارة املياه للسكان وأدى إىل التنمية يف وقت مبكر من الزراعة يف عصور ما قبل التاريخ. 

ويف دراسة الحالة الخاصة مبدينة العني، حلّل املهندس املعامري دانيال بيني النهج التصّوري الذي 

توخاه اإلماراتيون والذي قاد إىل اعرتاف اليونسكو بالقيمة الكونية االستثنائية للمواقع الثقافية بالعني. 

و"الحداثة"،  ويقرتح سبل امليض قدما  "األصالة"  البحث عن حل وسط بني  كام تحدث عن معضلة 

لضامن الحفاظ عىل الرتاث الثقايف يف مضامر التنمية الحرضية املستدامة.

من أرخبيل الواحات إىل مدينة الحدائق. 2

1900 – 1970: نظام املنشآت البرشية ألرخبيل الواحات 

قرى ومنتجعات تّم تركيزها خارج الواحات. ¯

قرص الجاهيل، العني ) املصدر: جريدة البيان، اإلمارات(
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منازل ذات جدران سميكة من الطني وأسقف من سعف النخيل وغرف مستطيلة  يتوسطها  ¯

فناء داخيل.

أبراج مراقبة وقالع، ومنازل كبرية لألعيان تضمن األمن.    ¯

1960-1980: من أرخبيل الواحات إىل املدينة الجديدة التلقائية ثم مدينة الحدائق

  عرفت العني، بفضل برنامج اإلسكان والبنية التحتية والتجهيزات، الذي أطلقه املرحوم الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان، تحوال وتطورا تدريجيا قاد إىل والدة مدينة جديدة روعي فيها منوذج املنازل 

التقليدية ولكن بدرجة رفاهية أعىل. كام شهدت هذه الفرتة تركيز منشآت كبرية مثل مستشفى الواحة 

سنة 1964، ونزل الهيلتون سنة 1971، وجامعة اإلمارات سنة 1976، إلخ...

تقوم مدينة الحدائق، كام أرادها الشيخ زايد، عىل مبدأين: 

كثافة منخفضة ملساكن بطابق أريض أو طابق أريض مع طابق أول بالنسبة إىل البناءات ذات  ¯

األجنحة، حيث املباين السكنية الصغرية.

إىل  ¯ الرئيسية  الرسيعة  الطرق  املركزية عىل طول  الحرضية  املناطق  املباين يف  ارتفاع  تحديد 

مرت.  أريض 4+/20  طابق 

يعد هذا الخيار للكثافة املنخفضة الرشط األول إلنشاء مدينة الحدائق  حيث تحيط املنتزهات 

مساحة  وتصل  إلخ...  واإلدارات،  التسوق  ومراكز  الضخمة  والتجهيزات  التاريخية  باملعامل  والحدائق 
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الفضاءات الخرضاء إىل حوايل 12 مليون م2 أي ما يعادل 32 م2 للساكن الواحد. وتوجد يف مدينة العني 

7 واحات رئيسة هي: العيني، والداوودي، واملعرتض، واملويجعي، والجيمي، والقطارة، وهييل، وتحتوي 

عىل أكرث من 1300 مزرعة أو ما يسمى بأرض نخيل، وأكرث من 170 ألف نخلة.

)املصدر: البيان اإلماراتية(

)املصدر: البيان اإلماراتية(
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مالمح  أجمل  من  َواحًدا  تشكل  العني  مدينة  يف  املوزعة  النخيل  واحات  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

الحديدي. العرص  إىل  يعود  الذي  باألفالج  الري  بنظام  وتتميز  املدينة، 

العني، ممتلك ثقايف من الرتاث العاملي. 3

متثل منطقة العني منوذجا يف مجال الرتاث يتميز برثاء وتنوع مكوناته. وتبني املواقع الرتاثية للعني 

الصلة الوثيقة بني املنشآت البرشية واملناظر الطبيعية كام تبني قدرة الحضارات القدمية عىل استخدام 

العلمية  بالفائدة  بيني  املهندس  ويذكّر  الحديث.  الحجري  العرص  منذ  وذلك  املتوفرة،  البيئية  املوارد 

للجرد والتوثيق كخطوة أوىل يف كل عملية للمحافظة. كام يشري إىل أن رّي النخيل من املياه الجوفية 

للجبال بواسطة األفجاج ميثل عمال هندسيا استثنائيا يعود إىل العام 1000 قبل امليالد. 

توّصل الجرد الذي أجرته الهيئة املسؤولة عن الرتاث الثقايف إىل إحصاء 72 معلام تاريخيا يف العني، 

55 منها داخل الواحات، تم ترميم البعض منها وهي تشكل اآلن عالمات يف النسيج العمراين. 

ويف عام 2011، سجلت اليونسكو "املواقع الثقافية للعني" عىل الئحة الرتاث العاملي اعرتافا بقيمتها 

االستثنائية كشواهد لثقافة ساهمت يف حضارة املجتمع العريب، خاصة مع اخرتاع نظام األفالج والقدرة 

عىل استمرار التقاليد املعامرية والفالحية واالقتصادية واالجتامعية عرب العصور للتأقلم مع مقتضيات 

الحارض. وتغطي املواقع الثقافية مساحة تبلغ 4945 هكتارا وتصل مساحة املناطق العازلة التي تحميها 

إىل 7605 هكتارا. 

)قلعة ) قرص( املويجعي التي تم ترميمها مؤخرا(



184

املنظومة القانونية والترشيعية والتنظيمية والحوكمة املؤسسية . 4

خالل  من  املجاالت  جميع  ظبي  أبو  إلمارة  والتنظيمية  والقانونية  الترشيعية  املنظومة  تغطي 

قوانني متعلقة بالبيئة )1999( والواحات )2004( والتنمية الريفية )2007(، واآلثار التي صدر بشأنها 

القانون الجديد اختصاصات هيئة أبوظبي  قانون جديد )2016( عوض قانون 1970. وقد نظم هذا 

للسياحة والثقافة ونطاق رقابتها عىل الرتاث الثقايف باإلمارة، مبا يف ذلك تعميق الوعي الوطني بأهمية 

الرتاث الثقايف والرتويج له،  واملحافظة عىل العادات والتقاليد، إضافة إىل اتخاذ كل التدابري الالزمة لصون 

وحامية الرتاث الثقايف يف اإلمارة. ومبوجب القانون، يحظر القيام بعدد من األعامل إال بعد الحصول 

عىل ترخيص من الهيئة، ومنها نقل ملكية الرتاث الثقايف املادي املنقول املقيد، أو القيام بأعامل البنية 

)خطة تصميم شاملة ملدينة العني تتضمن "ملواقع الثقافية“ املدرجة يف عام 2011 يف قامئة الرتاث العاملي لليونسكو(
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التحتية يف املواقع الثقافية أو املناطق املحيطة بها، أو القيام بأي أنشطة صناعية أو تجارية أو زراعية 

أو علمية أو استثامرية يف هذه املواقع. واستحدث القانون سجلني أحدهام للرتاث املادي، واآلخر للرتاث 

التعليمية  الجهات  بالتنسيق مع  القانون،  والثقافة، وفق  للسياحة  أبوظبي  املعـنــوي. وتسعى هيئة 

املختصة، إىل تضمني املناهج الدراسية الرتاث الثقايف املعنوي.

وتشمل املنظومة املؤسسية لإلمارة: 

1.4. مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراين )2007( 

العمراين، مبوجب القانون  التطوير  إدارة  يضم  الذي  العمراين،  للتخطيط  أبوظبي  أنشئ مجلس 

السلطة  أبوظبي، وهو  إمارة  العمرانية يف  البيئة  رقم )23( لسنة 2007 كجهة مسؤولة عن مستقبل 

املختصة التي وضعت "خطة أبوظبي 2030: خطة إطار الهيكل العمراين". ويرتأس املجلس سمو الشيخ 

العمراين عىل وضع  للتخطيط  أبوظبي  مجلس  ويعمل  أبوظبي.  عهد  ويل  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 

الالزمة  واإلجراءات  التنظيمية  واالشرتاطات  والسياسات  العامة  واملخططات  العمرانية  االسرتاتيجيات 

العام والخاص.  التطوير العمراين بالتعاون والتنسيق مع رشكائه يف القطاعني  للموافقة عىل مشاريع 

 كام يندرج ضمن مسؤوليات املجلس الحرص عىل تحقيق توزيع واسع النطاق لألنشطة االقتصادية.

لقد أصبح مجلس أبوظبي للتخطيط العمراين يشكل مرجًعا ومقياًسا ألحسن املامرسات التخطيطية 

يف اإلمارات العربية املتحدة ويف العامل بفضل العمل الذي قام به من خالل تطويره وإعداده خطط 

البحرية لإلمارة، والتي تقدم  الخطة  العاصمة والعني والغربية إىل جانب  التي تشمل كال من   2030

مجتمعة نظرة عن مستقبل تطور إمارة أبوظبي خالل  الـ 15 سنة القادمة. 

2.4. هيئة أبوظبي للثقافة والرتاث )2005(، التي أدمجت يف هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة 

.)2012(

تم إنشاء هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة يف فرباير عام 2012 لتحل محل هيئة أبوظبي للثقافة 

والرتاث وهيئة أبوظبي للسياحة. وتتوىل الهيئة حفظ وحامية تراث وثقافة إمارة أبوظبي مبا يف ذلك 

جزيرة  يف  الثقافية  املنطقة  من  كجزء  جديدة  متاحف  وتطوير  والتاريخية،  األثرية  املواقع  حامية 

السعديات يف أبوظبي مثل اللوفر أبوظبي، متحف زايد الوطني، وغوغنهايم أبوظبي.  كام ترشف الهيئة 

عىل إدارة قطاع السياحة يف اإلمارة وتسويقه عامليًا، من خالل إقامة مجموعة واسعة من النشاطات 

التي تهدف إىل الرتويج ملقومات اإلمارة الثقافية ومنتجاتها السياحية وتأكيد مكانتها العاملية باعتبارها 

وجهة سياحية وثقافية مستدامة ومتميزة.
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3.4. املنظومة املؤسسية عىل املستوى املحيل 

تتوىل كل من بلدية العني وبلدية أبوظبي إدارة املدينة، ولها قطاع مختص يسمى "قطاع تخطيط 

املدن واملساحة". قام هذا القطاع، يف بلدية العني، بوضع ثالثة مخططات هيكلية، كان األول يف عام 

1975 والثاين يف 1986 ألفق سنة 2000 والثالث يف 2005. وقد تركزت سياسة القطاع عىل الحفاظ عىل 

الواحات  مدينة  أنها  العني عىل  لصورة  للرتويج  العمرانيني  والتوسع  التدهور  الواحات وحاميتها ضد 

والحفاظ عىل مكانتها الخاصة من حيث الرتاث.

خطة التهيئة الرتابية والعمرانية للعني يف أفق 2030. 5

1.5. "خطة إطار عمل الهيكل العمراين ملدينة العني 2030"

أبوظبي  العني 2030"، والتي وضعها مجلس  أيضا باسم "خطة  التي تعرف  الخطة  تهدف هذه 

للتخطيط العمراين، إىل ضامن أن تظل مدينة العني "مدينة مستدامة عىل الصعيد البيئي واالجتامعي 

واالقتصادي"، وذلك من خالل اتباع "أساليب جديدة لتنمية وتفعيل الفرص االقتصادية املتوفرة بدون 

التضحية بالرتاث البيئي والثقايف للمدينة". 

وتطوير  واملواصالت  النقل  وتحسني  للمدينة،  املركزية  املنطقة  تطوير  إعادة  الخطة  وتتضمن   

مساكن املواطنني. ويهدف ممر العبور لساحة املدخل، املوجه إىل استقطاب النمو العمراين يف املناطق 

املحيطة يف أفق سنة 2030 وما بعدها، إىل تحقيق أهداف من بينها:

وصل مناطق املقام وعشارج واملويجعي باملنطقة املركزية ليك تستوعب أغلبية سكان العني  ¯

والحركة التجارية فيها.

إيجاد محور شامل – جنوب ثان يتألف من الهييل والجيمي واملعرتض والصناعية ذي مساكن  ¯

بكثافة عالية. 

وبالتايل إنشاء تقاطع طريق يلتقي عنده املحوران الرئيسيان. ¯

حامية األرايض الزراعية والحفاظ عىل املناظر الطبيعية والثقافية، ¯

تحسني الحركة يف الطريق الرسيعة عىل املستويني اإلقليمي والعمراين،  ¯

الربط بني العني وأبو ظبي وديب عن طريق قطار فائق الرسعة.  ¯

تؤكد خطة العني لسنة 2030 مفهوم مدينة الحدائق، وقد وفّقت يف دمج الفضاءات املفتوحة 

من خالل شبكة متواصلة ومتامسكة من ممرات الراجلني يف "هذه الحديقة املوجودة وسط الصحراء".
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2.5. خطة استخدام األرايض 

طور قطاع التخطيط يف بلدية العني خطة استخدام األرايض التي تنظّم تخصيص قطع األرايض 

وارتفاع املباين وحامية املناطق املحيطة.. إلخ، بحيث متُّكن من مراقبة التطوير املربمج يف خطة العني 

لسنة 2030 وخاصة ارتفاع املباين ذات الطابق األريض 2+ يف املنطقة الحامية للمواقع الثقافية املسجلة 

يف الرتاث العاملي.
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حينام كانت الشعوب يف املنطقة العربية ُمنكبة عىل تصفية االستعامر يف أواسط القرن املايض، 

كانت املدن القدمية التي ترمز إىل الرتاث  تثري نقاشات حادة ومتضاربة عىل مستوى األوساط املهنية يف 

مجال الهندسة املعامرية والتخطيط الحرضي، تم خاللها طرح العديد من التساؤالت حول مصري هذه 

املدن.

وقد مثّلت هذه املدن أيضا إطارا ملواجهات سياسية دارت حول جدلية املايض واإلصالح والتحديث 

من أجل بناء الدولة الحديثة وتعزيز أركانها. 

لقد جرت تلك املناقشات املهنية والسياسية بينام كانت اليونسكو واملجلس الدويل للمعامل واملواقع 

ICOMOS يناديان بحامية "املجّمعات التاريخية أو التقليدية". وقد تزامن هذا النداء املوجه من قبل 

كل من املنظمة الدولية واملنظمة غري الحكومية مع تبلور الوعي الفكري والسياس مبا تنطوي عليه 

الثقافة الحرضية من قيم وأبعاد تراثية.

        لقد تحدث مصطفى األرشف، الشخصية األدبية والسياسية الجزائرية، بشعور فياض عن 

املدينة  هذه  بل  الغيتو،  هذا  الجزائر،  مدينة  ذاكرة  املرء  يستحرض  "حينام  قائال:  الحرضية   الذاكرة 

الشامخة التي ال تُقهر والتي كانت ُمهابة عىل الدوام، وحينام يستعيد يف ذاكرته حياتها التقليدية، فإنه 

يشري يف املقام األول إىل رونق جاميل خاص، إىل سلوك معني، وإىل منحى يف التفكري".

املدينة   ( القدمية  املدينة  اكتسبت  االستعامر،  بعد  ما  أي  االنتقالية،  الفرتة  هذه  سياق  ففي 

التاريخية( االعرتاف مبكانتها كرمز من رموز الرتاث العمراين الذي ينبغي صونه باسم الهوية الوطنية.

عن  ماذا  الرتاث،  عىل  الحفاظ  مامرسات  عىل  املؤسسية  الصبغة  إضفاء  عىل  عقود  ُميض  وبعد 

التملّك الثقايف للقيم املعامرية والحرضية يف املجتمعات املدنية يف الوطن العريب؟ فهل متكن املواطن يف 

الشارع، الذي يواجه أوضاعا معيشية هشة يف املدينة القدمية املهّمشة اجتامعيا واقتصاديا، من النظر 

إىل تراثه بعني أخرى؟ هل إن عامة الناس، بعد أن أصبحوا أكرث اطالعا بفضل وسائل اإلعالم والفعاليات 

الثقافية، يدركون أهمية التهيئة العمرانية؟ وأخريا، ما هي حصيلة تقييم تدخالت السلطات العامة يف 

مجال الرتاث؟

قد يكون من املفيد التذكري ، عىل سبيل املثال، بأن ورشات تونس والجزائر وفاس قد واجهت، 

من حيث التنظيم الفضايئ والتخطيط الحرضي، قضايا متشابهة ميكن تصنيفها، من الناحية املنهجية، 

عىل النحو اآليت:
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إحكام السيطرة العقارية، ¯

املساعدة االجتامعية والقانونية للفئات املحرومة، ¯

تقديم الدعم الفني واملايل إلعادة تهيئة السكن ألغراض اجتامعية، ¯

الدعم الرضيبي واملايل إلعادة تأهيل املساكن التي ميلكها الخواص، ¯

إعادة تهيئة الطرقات والشبكات املختلفة واألماكن العامة، ¯

إحياء األنشطة الحرفية والتجارية، وتشجيع الفنون التقليدية وتثمني الرتاث التاريخي ألغراض  ¯

السياحة الثقافية،

إعادة تأهيل وتجديد املرافق الثقافية والتعليمية والصحية، ¯

التجديد الحرضي من خالل إعادة تأهيل األشكال الفضائية، ¯

الحّد من استخدام السيارات داخل املدن، وإنشاء مناطق خاصة باملرتجلني، ومرافق للنقل  ¯

العام يف مواقع مخصصة لها، وتوفري مواقف للسيارات يسهل الوصول إليها.

لقد أسهم يف هذه الورشات خرباء من تخصصات متداخلة ومتعددة، إذ شارك فيها علامء االجتامع 

ومصممي  املدن  ومخططي  املعامريني  املهندسني  جانب  إىل  واملؤرخون  والجغرافيون  واالقتصاديون 

التابعة  الفنية  املصالح  تختلف يف طبيعتها عن  التي  الفرق،  الطبيعية. وهكذا  متكنت هذه  املناظر 

للجامعات املحلية واإلدارات املركزية، من إيجاد مقاربة جديدة لطرح إشكالية املحافظة عىل الرتاث، 

وذلك من خالل توخي مسافة منهجية إزاء الرؤية األحادية لهيئات السياحة أو اآلثار التي تتمثل مهمتها 

األساسية يف جرد وتصنيف املمتلكات الثقافية، باعتبارها وثيقة أثرية وأنرثوبولوجية وتاريخية تستحق 

الحقائق  عىل  للوقوف  استقصائية  عملية  بإطالق  الورشات  تلك  بادرت  لقد  التثمني.  ورمبا  العرض 

االجتامعية والفضائية باعتبار ذلك املرحلة األكرث إثارة يف معركة املحافظة عىل الرتاث، وأنه قبل عملية 

التخطيط البد من معرفة مدى تدهور السكن واالختالل الوظيفي يف املناطق الحرضية.

وتوضيح  التنظيمية،  واللوائح  القانونية  النظم  يف  النظر  وإعادة  السيايس،  الدعم  بلورة  إن 

املسؤوليات املؤسسية والصالحيات اإلدارية هي من ضمن الرشوط املسبقة ألية طموحات يف مجال 

الصون املتكامل للرتاث والتجديد الحرضي، إذ ال جدوى لوجود "رؤية" دون توفر الوسائل الالزمة 

 . لتحقيقها

تؤكد املذكرة التصّورية التي تعرُّف مبساهمة اليونسكو يف وضع برنامج عمراين لفرتة ما بعد الـــ . 6

2015 بإرصار أن "املدن يف القرن الواحد والعرشين متثل رهانات كربى للتنمية املستدامة"، ويف هذا 
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السياق الجديد "تصبح الثقافة محرّك التنمية االقتصادية وحلقة الوصل للدمج االجتامعي".

وأخذا يف الحسبان هذا الرهان الخاص باالستدامة وبالدور الدينامييك للثقافة، تركز اهتامم األلسكو 

عىل موضوع "إعادة تأهيل املساكن القدمية والتجديد العمراين للمدن التاريخية“.  ونظرا إىل االنفجار 

التنمية  رهان  كسب  بأّن  القائل  الرأي  اليونسكو  مذكرة  تؤيد  املتسارعة،  التمدن  وعملية  الدميغرايف 

مرتبط بكسب رهان املدينة: "يف املدن يقع رفع تحدي التنمية الحرضية أو خسارته".

فام عىس األلكسو)إدارة الثقافة( أن تفعل أمام هذه الرهانات والتحديات التي من شأنها أن تؤدي 

إىل مأساة اجتامعية يف حال فشل الدعم السياس والحوكمة الحرضية؟.

لإلجابة عن هذا السؤال، الذي أدرجته جامعة الدول العربية يف برنامج عملها، تقرتح األلكسو 

تدعيم إمكانياتها االستشارية وقدرتها عىل تقديم املساعدة إلنجاز خطّة العمل الرضورية لرتسيخ الثقافة 

املعامري  الرتاث  مرصد  بإنشاء  املتعلّقة  التوصيات  موضوع  ميثّل  ما  وهو  العريب.  العامل  يف  العمرانية 

التي نظمتها األلكسو يومي 3 و4 أكتوبر  العلمية  الندوة  الصادرة عن  العربية،  البلدان  والعمراين يف 

2016، والتي تضمنت:

دعوة الّدول العربية ورشكاء منظمة األلكسو إىل التعاون من أجل تركيز عمل املرصد ودعمه.. 1

جعل املرصد آليّة فنيّة تستأنس بها الّدول العربية يف وضع اسرتاتيجية مشرتكة للصون والتنمية . 2

والعمراين. املعامري  لرتاثها  املستدامة 

إنشاء لجنة قيادة و تسيري ملرشوع املرصد ُصلب األلكسو.. 3

دعوة الّدول العربية األعضاء إىل توفري املعطيات املتوفرة لديها وتوحيد قواعد البيانات لجرد املعامل . 4

املُدرجة للتسجيل/ التصنيف/ الرّتتيب.

دعوة الّدول العربية األعضاء إىل تخصيص االعتامدات املالية الكافية للمحافظة عىل تراثها املعامري . 5

والعمراين وتوظيفه يف تحقيق التنمية املستدامة؛

باملرصد يف . 6 املكلفني  االتّصال  الوطنية واإلقليمية لاليكوموس ملساعدة ضباط  اللجان  تفعيل دور 

التجارب يف املجال. العربية وتبادل  الدول 

حّث الّدول العربية عىل احرتام االتّفاقيات واملواثيق واملقتضيات الرتتيبية عند تدّخالتها امليدانية . 7

عىل الرتاث.

حّث الّدول العربية عىل تطوير سياساتها الرّتاثية يف مجاالت الرتبية وتوعية الناشئة.. 8
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حّث ضباط االتّصال عىل تنويع مصادر املعلومات وعىل القيام مبهام املالحظة ورّد الخرب واليقظة . 9

يف حاالت الخطر والنزاعات.

إقرار يوم عريب للرّتاث وإسناد جوائز ألفضل املشاريع ذات الصلة بحامية وتنميّة الرّتاث يف الّدول . 10

العربية.

بعدها . 11 عىل  الحفاظ  مع  الجديدة  املدن  لتصميم  إلهام  مصدر  والعمراين  املعامري  الرّتاث  جعل 

اإلنساين.

اختيار شعار املرصد بناء عىل مناظرة أفكار بني طلبة املؤّسسات الجامعية املختصة يف املجال.. 12

الثقافية يف . 13 الشؤون  املسؤولني عن  الوزراء  الدورة 20 ملجلس  التوصيات عىل  وقد عرضت هذه 

املجلس وحّث  بتونس يومي 14 و15  ديسمرب 2016، فوافق عليها  التي عقدت  العريب  الوطن 

القيام بذلك يف أقرب اآلجال. التي مل تعني ضباط اتصال املرصد عىل  الدول 




