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حفظ التراث الحضري 
وتطويره في الدول العربية 

في القرن الواحد والعشرين 





ــن  ــراث العالمــي الذي ــي للت ــز اإلقليمــي العرب ــق المرك ــع المســاهمين وفري ــود أن نشــكر جمي ن
ــة. ــدول العربي ــراث العالمــي فــي ال ــاب عــن مواقــع الت ســاعدوا فــي إنجــاز هــذا الكت

وال يفوتنــا أن نشــيد بالعنايــة الثمينــة التــي أبدتهــا الدكتــورة شــادية طوقــان، المديــرة الســابقة 
للمركــز اإلقليمــي العربــي للتــراث العالمــي، والتــي لوالهــا مــا كان لهــذا االصــدار أن يكــون.
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ــز اإلقليمــي  ــن فــي اســتضافة المرك ــة البحري ــن نجحــت مملك ــع العقــد الماضــي، حي ــذ مطل من
العربــي للتــراث العالمــي، ونحــن نعمــل عبــر مختلــف برامجنــا مــن أجــل إلقــاء الضــوء علــى مميزات 
وخصائــص تراثنــا الحضــري والعمرانــي. فهــو تــراث يلعــب دورًا رئيســيًا فــي تشــكيل هويتنــا 
ــة  ــا، اقتصادي ــر قطاعــات هامــة فــي بلدانن ــة تطوي ــه علــى حرك ــة، وينعكــس االهتمــام ب الثقافي
وســياحية واجتماعيــة، بمــا يــؤدي إلــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، وهــي أهــداف 
تحظــى باهتمــام عالمــي واســع. وال يخفــى علــى أي باحــث ومهتــم مــا تتمّيــز بــه منطقتنــا العربيــة 
مــن تنــّوع حضــاري كبيــر خّلــف علــى مــدى آالف الســنين مدنــًا ومســتوطنات بشــرية فريــدة ذات 
عمــق ثقافــي مــن جهــة وعمرانــّي مــن جهــة أخــرى، حيــث تكشــف هــذه المــدن المنتشــرة فــي 
شــتى أرجــاء الوطــن العربــي تطــورًا فــي تقنيــات البنــاء وإبداعــًا فــي اســتخدام أدوات الزخرفــة 
والمســاحات، وارتباطــًا وثيقــًا مــا بيــن التصميــم المعمــاري ومحيطــه الثقافــي واإلنســاني. ومــن 
هنــا، تبــرز أهميــة اســتضافة مملكــة البحريــن للمركــز اإلقليمــي الــذي يعــد الوحيــد مــن نوعــه فــي 
المنطقــة، ليكــون منــارة علميــة ومرجعــًا معرفيــًا يخــدم الــدول العربيــة األعضــاء فــي اتفاقيــة 
التــراث العالمــي لعــام 1972م فــي تعزيــز مكانــة تراثهــا الثقافــي والطبيعــي، بمــا فيــه التــراث 
الحضــري، عبــر برامجــه وأنشــطته المتنوعــة، وعبــر الدعــم اإلقليمــي والدولــي مــن أجــل االرتقــاء 
بمســتوى حفــظ وصــون التــراث العمرانــي العربــي، الــذي يواجــه اليــوم تحديــات وصعوبــات 
ــر الحكوميــة مــن أجــل زيــادة  ــود المؤسســات الحكوميــة وغي ــد لهــا مــن تضافــر جه جســيمة الب

الوعــي بأهميتــه وضــرورة حفظــه مــن أجــل مســتقبل األجيــال القادمــة. 

هــذا الكتــاب هــو خاصــة خبــرات وتجــارب ذات قيمــة عاليــة، فهــو يتطــرق بشــكل مســتفيض إلــى 
ســبل حمايــة وإدارة التــراث الحضــري والعمرانــي مــن خــال اإلطــار الشــامل التفاقيــة التــراث 
العالمــي، ليــس بغــرض تســجيلها علــى قائمــة التــراث العالمــي فقــط، بــل مــن أجــل اختيــار 
أنســب ســبل حمايتهــا وصونهــا بحيــث يتــم الحفــاظ علــى ســماتها وخصائصهــا التــي ليــس لهــا 
مثيــل. كذلــك فــإن الكتــاب يقــّدم للمّطلعيــن عليــه بعــض المــدن التاريخيــة العربيــة، ويســرد قصــة 
تطورهــا التاريخــي ووضعهــا الحالــي وســبل حمايتهــا وتطويرهــا فــي المســتقبل بمــا يتماشــى 

مــع اعتبــارات الحمايــة والصــون العالميــة. 

كلنــا أمــل أن يكــون هــذا الجهــد العلمــي إضافــة نوعيــة لجهــود الحفــاظ علــى إرثنــا الحضــري 
ــاب  ــة. إن كت ــا العريق ــول مدنن ــم معلومــات قّيمــة ح ــه الباحــث والمهت ــد في ــّي، وأن يج والعمران
»حفــظ التــراث الحضــري وتطويــره فــي القــرن الواحــد والعشــرين« يمكن أن يشــّكل للمتخصصين 
بوابــة تســاعد فــي تطويــر أفــكار ونقاشــات تحتاجهــا المــدن العربيــة التاريخيــة، مــن أجــل تثبيــت 
مكتســباتها الحضاريــة وتطويرهــا واالرتقــاء بمجتمعاتهــا المحليــة وأن تكــون نمــاذج حّيــة للتنميــة 

ــر المســتدام. والتطوي

مي بنت محمد آل خليفة
رئيسة مجلس إدارة المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي

تمهيد
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تشــكل المنطقــة العربيــة إقليمــًا جغرافيــًا وطبيعيــًا متنوعــًا يمتــد مــن الخليــج العربــي شــرقا إلــى 
المحيــط األطلســي غربــا. ازدهــرت فــي هــذا اإلقليــم منــذ آالف الســنين حضــارات متعــددة 
ارتبطــت بشــعوب وثقافــات وأديــان وأعــراق مختلفــة، أنتجــت تراثــًا ثقافيــًا متنوعــًا ومتجــددًا، ماديــًا 
وغيــر مــادي، ذي مامــح معماريــة وعمرانيــة راقيــة، وقيــم وتقاليــد وطقــوس وممارســات ترعاهــا 
وتحييهــا المجتمعــات المحليــة عبــر القــرون. لكــن، بالرغــم مــن ضــرورة صــون هــذا التــراث وحفظــه 
وتطويــره كرمــز لماضــي غنــي وأحــد المحــركات لمســتقبل زاهــر، إال أن المنطقــة العربيــة قــد 
فقــدت الكثيــر منــه ألســباب عديــدة. ال تتوقــف أهميــة ومكانــة هــذا التــراث عنــد المجتمــع العربــي 
وحســب، بــل هــو جــزء مــن تاريــخ وتطــور البشــرية جمعــاء. مــن هنــا، تبــرز فكــرة تضافــر الجهــود 
الدوليــة لحمايــة التــراث المحلــي واإلقليمــي وحفظــه لألجيــال القادمــة. لقــد تبلــور التعــاون 
ــدول  ــة عندمــا أدركــت بعــض ال ــة الثاني ــات الحــرب العالمي ــي فــي هــذا المضمــار مــع نهاي الدول
الغربيــة المتحاربــة خطــر فقــدان أهــم آثــار منجــزات االنســان كأمثلــة وشــواهد علــى تطــور فكــره 
وانســجام مــا يبنيــه مــع محيطــه وحاجاتــه. وعليــه تــم تأســيس منظمــات دوليــة كاألمــم المتحــدة 
ــة )اليونســكو(،  ــوم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي ــم المتح ــا منظمــة األم ــددة ومنه ــا المتع ووكاالته
التــي وضعــت أطــرًا ومبــادئ واتفاقيــات دوليــة لحمايــة التــراث اإلنســاني المــادي وغيــر المــادي.

تعمــل منظمــة اليونســكو مــع الهيئــات الحكوميــة والجهــات الرســمية فــي شــتى أنحــاء العالــم 
علــى حمايــة وصــون التــراث الثقافــي والطبيعــي مســتندة فــي ذلــك علــى أداة قانونيــة دوليــة 
هــي اتفاقيــة التــراث العالمــي أو اتفاقيــة 1972م والتــي تتمثــل أحــد آلياتهــا فــي ادراج المواقــع 
ذات القيمــة العالميــة االســتثنائية فــي قائمــة التــراث العالمــي لصونهــا وحمايتهــا ونقلهــا 
إلــى األجيــال القادمــة. وعلــى غــرار باقــي أقاليــم العالــم، تأسســت فــي منطقــة الــدول العربيــة 
مؤسســات ومنظمــات إقليميــة تعنــى بحفــظ وحمايــة التــراث الطبيعــي والثقافــي، المــادي وغيــر 
المــادي ومنهــا المركــز اإلقليمــي العربــي للتــراث العالمــي الناشــط تحــت مظلــة اليونســكو كمركــز 

مــن الدرجــة الثانيــة.

تــم تأســيس المركــز بمبــادرة ودعــم مــادي مــن مملكــة البحريــن وبنــاء علــى توصيــات الــدورة 
الثانيــة للتقاريــر الدوريــة الخاصــة بالمنطقــة العربيــة الصــادرة التــي نفذتهــا الــدول بمســاعدة مركــز 
التــراث العالمــي والهيئــات االستشــارية. لقيــت هــذه المبــادرة استحســان كل الــدول العربيــة 
الســتجابتها لمــا يعانيــه التــراث العالمــي فــي المنطقــة مــن تدهــور ونزاعــات مســلحة وكــوارث 
طبيعيــة، ولضــرورة وجــود همــزة وصــل بيــن الــدول العربيــة مــن جهــة أولــى، ومركــز التــراث 

ــة. ــه مــن جهــة ثاني ــة تحــت مظلت ــات االستشــارية العامل العالمــي والهيئ

ــراث الثقافــي  ــة الت ــز االقليمــي فــي حماي دور المرك
ــة والطبيعــي فــي المنطقــة العربي
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يقــوم الهيــكل االداري للمركــز علــى دعامتيــن أساســيتين: األولــى، مجلــس اإلدارة المكــون مــن 
ــار؛ معالــي الشــيخة  رئيســة مجلــس اإلدارة ممثلــة اليــوم برئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة و اآلث
مــي بنــت محمــد آل خليفــة رئيســة مجلــس اإلدارة - المركــز اإلقليمــي العربــي للتــراث العالمــي، 
ممثلــي الــدول العربيــة األعضــاء فــي لجنــة التــراث العالمــي؛ المديــرة العامــة لليونســكو أو 
ممثلهــا إضافــة إلــى ممثلــي الهيئــات االستشــارية. يتمثــل الــدور الرئيســي لمجلــس اإلدارة 
بإقــرار خطــة العمــل الســنوية للمركــز والمصادقــة علــى ميزانيتــه. أمــا الجهــة الثانية، أمانــة المركز، 
فتضــم مديــر/ة المركــز إضافــة إلــى الكــوادر اإلداريــة والفنيــة المختصــة التــي تتحمــل مســؤولية 
ــز  ــة المرك ــدم أمان ــس اإلدارة. تق ــل مجل ــا مــن قب ــذ خطــة العمــل الســنوية المصــادق عليه تنفي
مســودة خطــة عملهــا بنــاًء علــى اســتراتيجيات وصاحيــات المركــز فــي إطــار االتفاقيــة التــي 
ــة المســتضيفة والممــول  أســس مــن خالهــا بيــن منظمــة اليونســكو ومملكــة البحريــن، الدول
ــة  ــدول العربي ــات الدعــم المقدمــة مــن ال ــى الظــروف المســتجدة وطلب ــاء عل ــه، وبن الرئيســي ل

ــة.  ــة ذات الصل ــة والدولي والمنظمــات اإلقليمي

جهود المركز في تعزيز تنفيذ اتفاقية التراث العالمي

أســس المركــز اإلقليمــي العربــي للتــراث العالمــي ليكــون امتــدادا لمركــز التــراث العالمــي فيمــا 
يتعلــق بتنفيــذ اتفاقيــة التــراث العالمــي فــي المنطقــة العربيــة ومجابهــة التحديات التــي يواجهها 
ــة محــاور عمــل  أساســية:  ــك علــى ثاث ــق ذل ــز لتحقي تراثهــا الثقافــي والطبيعــي. يســتند المرك
ــراث الثقافــي والطبيعــي،  ــة الت ــة بأهمي ــراء العــرب، التوعي ــز شــبكة الخب ــة القــدرات و تعزي تنمي
إشــراك المجتمعــات المحليــة والعامــة فــي حمايــة وإدارة والتعريــف بالتــراث العالمــي ومكوناتــه. 

يهــدف المركــز إعــداد وتكويــن شــبكة واســعة مــن الخبــراء العــرب العامليــن فــي المجــاالت 
المتصلــة بالتــراث العالمــي وذلــك مــن خــال دورات اإلعــداد النظــري و العملــي وتنميــة القــدرات 
ــة  ــز دورات تدريبي ــر المرك ــوم، وّف ــى الي ــذ تأسيســه وحت ــى الشــباب. من ــز عل ــة مــع التركي المهني
ألكثــر مــن 1000 أخصائــي وخبيــر فــي كل المجــاالت ذات الصلــة بالعمليــة التراثيــة فــي المنطقــة. 
اســتند المركــز فــي ذلــك علــى تنســيق وشــراكات مــع الهيئــات االستشــارية الثــاث )إيكومــوس، 
إيكــروم واالتحــاد العالمــي لصــون الطبيعــة(، باإلضافــة إلــى مركــز التــراث العالمي وجهــات أخرى.

التــراث  الثقافيــة والطبيعيــة فــي قائمــة  المواقــع  بتســجيل  المتعلقــة  الجهــود  إطــار  وفــي 
العالمــي، يقــدم المركــز ســنويًا دورات تدريبيــة للخبــراء العــرب تركــز علــى آليــات تقييــم أو إعــداد 
ملفــات ترشــيح تســجيل المواقــع فــي قائمــة التــراث العالمــي أو تقييــم حالــة صــون المواقــع 
المســجلة واقتــراح اســتراتيجيات وحلــول عمليــة لحمايتهــا وتطويرها. من جهة أخــرى، يؤمن المركز 
ــراء بالنســبة للجهــات االستشــارية أيضــا بحيــث تســتطيع االســتعانة  ــة إعــداد هــؤالء الخب بأهمي
بهــم لمهمــات ومشــاريع وأبحــاث داخــل المنطقــة نظــرًا إلدراكهــم العميــق للوســط الثقافــي 
والطبيعــي المحلــي واتقانهــم اللغــة العربيــة. يعمــل المركــز أيضــًا علــى مواجهــة مــا تعانــي منــه 
معظــم مواقــع التــراث العالمــي مــن ســوء اإلدارة ومــا يترتــب عــن ذلــك مــن عواقــب كفقــدان 



بعــض العناصــر و تهديــد القيمــة العالميــة االســتثنائية التــي يتميــز بهــا. مــن هنــا، يحــرص المركــز 
علــى تنفيــذ دورات ســنوية متعلقــة بتحســين إدارة مواقــع التــراث العالمــي فــي المنطقــة، إمــا 
مــن خــال تدريــب خبــراء مــن عــدة دول تعانــي مــن هــذه المشــاكل أو عــن طريــق دعــم فنــي موجــه 
ــز علــى المواقــع المدرجــة ضمــن قائمــة  لمراجعــة مخططــات اإلدارة وتحســين أدائهــا مــع التركي
ــم  ــم مخططــات إدارة الموقــع ل ــى أن تقدي ــراث العالمــي المعــرض للخطــر. تجــدر اإلشــارة إل الت
يصبــح أحــد اشــتراطات تســجيله فــي قائمــة التــراث العالمــي إال فــي ســنة 2005م، بالتالــي إن 
الكثيــر مــن المواقــع المدرجــة فــي القائمــة قبــل هــذه الســنة وخصوصــا خــال الســنوات األولــى 
التفاقيــة التــراث العالمــي تفتقــد هــذه الوثيقــة المرجعيــة األساســية. لكــن، طــورت معظــم 
ــا يشــكل  ــراث العالمــي وهــذا م ــة الت ــا لجن ــة تصــادق عليه ــات إدارة فعال المواقــع المســجلة آلي
ــم تقــدم هــذه  ــة التــي ل ــدول العربي ــد مــن ال ــع لدعــم المزي ــز ويتطل ــة يســعى إليهــا المرك أولوي
ــاج  ــًا، وإنمــا مواقــع تحت ــة اإلدارة حالي المخططــات بعــد. فــي كل األحــوال، ال توجــد مواقــع رديئ
إلــى تعزيــز ســبل إدارتهــا مــن خــال آليــات أكثــر فعاليــة وأفضــل انســجاما مــع الظــروف المســتجدة 
وتســهل عمــل وانخــراط الجهــات المعنيــة بالعمليــة التراثيــة بمــا فيهــم المجتمــع المحلــي. لعــل 
إدارة مواقــع التــراث الثقافــي التــي عانــت مــن ويــات النزاعــات والحــروب والتدميــر ومــا يليهــا 
مــن إعــادة بنــاء وتأهيــل أحــد أهــم األمثلــة علــى ضــرورة تبنــي مخططــات إدارة فعالــة ومتوافقــة 

مــع المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة.

ولمواكبــة التحــوالت والتنميــة العمرانيــة وتداعياتهــا علــى المواقــع الثقافيــة والطبيعيــة وللحــد 
ــة إعــداد  ــا، يعمــل المركــز علــى تأهيــل األخصائييــن العــرب علــى كيفي مــن آثارهــا الســلبية أحيان
دراســات تقييــم األثــر البيئــي والتراثــي المتعلقــة بالتخطيــط العمرانــّي وبالمشــاريع الجديــدة 
المزمــع تنفيذهــا قــرب أو ضمــن مواقــع التــراث العالمــي. يســتند هــذا التأهيــل علــى اشــتراطات 
العالمــي  التــراث  اتفاقيــة  لتنفيــذ  التوجيهيــة  المبــادئ  علــى  العالمــي وكذلــك  التــراث  لجنــة 
ــم خــال ســنتي 2018 و 2019 م  ــات االستشــارية. ضمــن هــذا اإلطــار، ت ــاون مــع الهيئ وبالتع
تدريــب خبــراء وأخصائييــن ومــدراء مواقــع مــن اثنتــي عشــرة دولــة عربيــة طلبــت منهــا لجنــة التــراث 
العالمــي إجــراء هــذه الدراســات قبــل الموافقــة علــى مشــاريع تنــوي تنفيذهــا. وبالتعــاون مــع 
ــن  ــداد دراســتين واقعيتي ــان وُعمــان، أتيحــت الفرصــة للمشــاركين بإع ــة فــي لبن الجهــات المعني
ــرة  ــة خب ــم تغــن هــذه التجرب ــع، ل ــة مهمــة، بالطب ــزان بعناصــر طبيعي ــن يتمي ــن أثريي علــى موقعي

ــن المســتضيفتين.   ــة فــي مســاعدة الدولتي ــار إيجابي ــل كان لهــا آث المشــاركين وحســب، ب

أمــا االســتراتيجية الثانيــة التــي يســتند عليهــا المركــز فــي تحقيــق أهدافــه فتقــوم علــى التوعيــة 
بأهميــة تنفيــذ االتفاقيــة وحمايــة وإدارة وتثميــن التــراث الثقافــي والطبيعــي. يؤمــن المركــز 
بمحوريــة هــذا التوجــه علــى الصعيــد المحلــي والدولــي، الحالــي والمســتقبلي، بالتالــي، يبــذل 
جهــودًا حثيثــة وعلــى كل المســتويات مــن أجــل تعميــق االهتمــام وحمايــة التــراث عبــر االعــام 
وشــبكات التواصــل االجتماعــي أو مــن خــال االجتماعــات اإلقليميــة التــي مــن خالهــا يلتقــي 
كادر المركــز بصنــاع القــرار فــي الــدول العربيــة، أو مــن خــال  النــدوات والمحاضــرات المفتوحــة 

التــي ينظمهــا فــي مقــره  فــي مدينــة المنامــة، عاصمــة مملكــة البحريــن. 



7

ضمــن هــذا االطــار، يقــوم المركــز بنشــر البحــوث المتعلقــة بالعمليــة التراثيــة بشــكل عــام ســواء 
مــن خــال موقعــه االلكترونــي أو مــن خــال توزيعهــا علــى لجــان الــدول العربيــة خــال اجتماعــات 
ــدول.  ــذه ال ــز له ــا كادر المرك ــي يقــوم به ــارات الرســمية الت ــال الزي ــراث العالمــي أو خ ــة الت لجن
ــات  ــراث العالمــي والهيئ ــز الت ــة لمنشــورات مرك ــر ترجمــة عربي ــى توفي ــز إل ــك يســعى المرك كذل
االستشــارية ذات الصلــة، منهــا علــى ســبيل المثــال، النســخة األخيــرة للمبــادئ التوجيهيــة لتنفيــذ 
االتفاقيــة؛ دراســة صــدرت عــن منظمــة اإليكومــوس حــول موضــوع تــراث المــاء فــي المغــرب 

العربــي والشــرق األوســط، وغيرهمــا.

 وفــي إطــار تحســين تمثيــل الــدول العربيــة فــي قائمــة التــراث العالمــي، وبهــدف التعريــف 
بأصنــاف التــراث العالمــي األقــل تمثيــا فــي القائمــة فــي المنطقــة، يقــدم المركــز ســنويًا 
مجموعــة مــن األنشــطة التعريفيــة والتوعويــة كالمعــارض والمحاضــرات والمنشــورات التــي تركــز 
علــى أهميــة ودور أحــد أصنــاف هــذا التــراث فــي حيــاة المجتمعــات العربيــة. ركــز المركــز نشــاطاته 
خــال الســنتين األخيرتيــن علــى التــراث الطبيعــي الــذي يعتبــر تمثيلــه الضعيــف أهــم الثغــرات 
الموجــودة فــي قائمــة التــراث العالمــي، حيــث لــم يتجــاوز عــدد المواقــع الطبيعيــة المســجلة عــام 
2019 )213( مــن أصــل )1121( موقــع تــراث عالمــي. أمــا المنطقــة العربيــة، فــا تمتلــك إال 
)5( مواقــع طبيعيــة مــن بيــن )86( موقــع مســجل فــي القائمــة. وبنــاء عليــه، للمركــز نشــاطات 
متعــددة بالتعــاون مــع االتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة )IUCN( تركــز علــى تحديــد وتقييــم 
المواقــع الطبيعيــة المتميــزة فــي الــدول العربيــة بهــدف المحافظــة عليهــا وتحســين إدارتهــا أو 
حتــى تســجيلها فــي القائمــة. وحيــث أن معظــم المــدن العربيــة المدرجــة فــي قائمــة التــراث 
العالمــي تعتبــر مدنــًا حيــة ومســكونة، تطــرح مســألة التوعيــة المتعلقــة باســتمراريتها و تطويرهــا 

الكثيــر مــن التســاؤالت خصوصــا حــول مقــدار التنميــة المســموحة فيهــا.

 مــن هــذا المنطلــق ، يعمــل المركــز علــى دعــم كل المبــادرات التــي تســمح بمناقشــة المشــاكل 
التــي تعانــي منهــا المــدن العربيــة وطــرح الحلــول العمليــة ودراســة التجــارب التــي تســاهم فــي 
ــة المشــار إليهــا. حيــث قــدم  ــاب ضمــن محــور التوعي ــدرج هــذا الكت حلهــا. وكمــا هــو ماحــظ، ين
مجموعــة مــن الخبــراء والمختصيــن فــي مجــال التــراث العمرانــي سلســلة مــن المحاضــرات 
ــف  ــراث العالمــي. ســمحت هــذه المحاضــرات بتعري ــى قائمــة الت ــة عل المتعلقــة بمواقــع مدرج
الحضــور مــن طــاب واخصائييــن ومســؤولين وغيرهــم مــن المهتميــن بالتــراث العمرانــي بأهــم 
ــة المقدمــة وتعريفهــم بتاريخهــا وأنظمــة إدارتهــا وبالمشــاكل  ــزات المــدن التاريخي ــات ومي مكون
والتحديــات التــي تواجــه حفظهــا واستدامتها.يســتند المركــز فــي تحقيــق أهدافــه علــى ماهيتــه 
التقنيــة غيــر السياســية وعلــى دوره كهمــزة وصــل بيــن الــدول العربيــة ومركــز التــراث العالمــي.

إن تمثيــل المنطقــة العربيــة فــي اللقــاءات الدوليــة المتعلقــة بالعمليــة التراثيــة علــى غــرار 
االجتمــاع الســنوي للجنــة التــراث العالمــي إلعطــاء نظــرة شــاملة وواقعيــة وموضوعيــة عــن واقــع 
ومســتقبل التــراث العالمــي فــي المنطقــة هــو أحــد أهــم األمثلــة علــى هــذا الــدور. ضمــن 
هــذا االطــار، يســاهم المركــز بفعاليــات متعــددة علــى هامــش اجتماعــات لجنــة التــراث العالمــي 
بالتعــاون مــع شــركائه مــن الهيئــات االستشــارية أو مركــز التــراث العالمــي يتبعهــا عــادة بمعــارض 



دوليــة أو إقليميــة هادفــة. تركــزت هــذه الفعاليــات خــال الســنوات الماضيــة علــى أهميــة المناظر 
الثقافيــة الطبيعيــة فــي المنطقــة العربيــة، تــراث الحداثــات الحضريــة والمعماريــة باإلضافــة إلــى 
التــراث المبنــي بالطيــن. مــن جهــة ثانيــة، يــؤدي المركــز دوره كهمــزة وصــل بيــن الــدول العربيــة 
والهيئــات االستشــارية الدوليــة المعنيــة بالعمليــة التراثيــة. مــن هنــا، يعــد المركــز بالتعــاون مــع 
منظمــة اإليكومــوس ومجموعــة مــن الخبــراء مــن الــدول العربيــة وخارجهــا دراســة تحليليــة حــول 
أهــم المواقــع التراثيــة التــي تتميــز بالمؤهــات التــي تســمح بإدراجهــا ضمــن قائمــة التــراث 
العالمــي وكذلــك حــول أســباب ضعــف آليــات إدارة و حمايــة المواقــع التراثيــة فــي المنطقــة 

العربيــة بشــكل عــام. 

بالرغــم مــن أن المركــز اإلقليمــي يلعــب دورا فنيــا محضــا ويعتبــر مؤسســة غيــر سياســية وغيــر 
حكومية، إال أنه يضطلع بمهمات متعددة تهدف إلى تحســين أداء الهيئات الرســمية المســؤولة 
عــن التــراث العالمــي فــي الــدول العربيــة ومتابعــة عملهــا مــن خــال قــرارات لجنة التــراث العالمي 
وتوصياتهــا أو مــن خــال الطلــب المباشــر مــن الحكومــات العربيــة. خــال عامــي 2018 و 2019 
م، أوكلــت لجنــة التــراث العالمــي إلــى المركــز مســؤولية تنفيــذ الــدورة الثالثــة لصياغــة التقاريــر 
الدوريــة فــي المنطقــة بالتعــاون مــع مركــز التــراث العالمــي والهيئــات االستشــارية. تجســد هــذا 
التكليــف بمســاعدة الــدول العربيــة علــى مــأل اســتبيان التقاريــر الدوريــة مــن خــال تدريــب الكــوادر 
العاملــة فــي مجــال التــراث العالمــي مــن مســؤولي نقــاط االتصــال ومــدراء المواقــع علــى كيفيــة 
ــاء  إتمــام االســتبيان والتنســيق علــى المســتويين الوطنــي واإلقليمــي فــي هــذا الســبيل. بن
علــى ذلــك، نظــم المركــز عــدة لقــاءات إقليميــة وقــام بترجمــة األدلــة المســاعدة علــى فهــم 
هــذه اآلليــة و تطبيقهــا وتابــع عمليــة ارســال االســتبيان لمركــز التــراث العالمــي مــن قبــل الــدول 
العربيــة. عــاوة علــى ذلــك، باشــر المركــز بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء فــي تحليــل نتائــج 
االســتبيان وصياغتهــا فــي شــكل مســودة خطــة عمــل عرضــت علــى الــدول العربيــة لمناقشــتها 
وتعديلهــا لتواكــب احتياجــات المنطقــة بالشــكل األمثــل وتســاعد فــي حــل المشــاكل التــي تعيــق 

تحديــد مواقــع التــراث العالمــي وحفظهــا وصيانتهــا.

فــي هـــذا الســياق٫ وبعــد إنتهــاء صياغــة تقاريــر الــدورة الثالثــة، ســيرفع المركــز التقريــر النهائــي 
ــة  ــا الرابع ــا خــال دورته ــراث العالمــي للمصادقــة عليه ــة الت ــى لجن ــة إل وخطــة العمــل اإلقليمي

ــة. ــة للســنوات الســت المقبل ــن لتبنيهــا كاســتراتيجية عمــل إقليمي واألربعي

تطوير دور المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي وتطلعاته

يضطلــع المركــز اإلقليمــي العربــي للتــراث العالمــي بدوره على المســتوى اإلقليمــي والعالمي 
بالتعــاون مــع المؤسســات الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي وغيرهــا 
وفقــا لظــروف ومتطلبــات المنطقــة العربيــة. مــن هنــا، يحــرص المركــز علــى تطويــر برنامــج 
عملــه كل ســنة لمواكبــة التحديــات والتحــوالت التــي تعانــي منهــا مواقــع التــراث العالمــي فــي 

المنطقــة وإعطائهــا دورًا أكثــر أهميــة فــي حيــاة المجتمعــات العربيــة. 
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ضمــن هــذا اإلطــار، يســعى المركــز إلشــراك أكبــر عــدد ممكــن مــن الــدول العربيــة فــي نشــاطاته 
وخصوصــا فيمــا يتعلــق بمتابعــة حالــة صــون مواقــع التــراث العالمــي وتحســينها. بالطبــع، يؤمــن 
المركــز بضــرورة تأقلمــه مــع الظــروف والتحــوالت التــي تؤثــر على الــدول العربية وتراثهــا الثقافي 
والطبيعــي ومنهــا الجائحــة التــي يعرفهــا العالــم منــذ مطلــع ســنة 2020 م. فقــد اضطــر المركــز 
إلــى تعديــل نشــاطاته بمــا يتماشــى مــع اشــتراطات الســامة المعروفــة واإلجــراءات االحترازيــة 
التــي اتخذتهــا الدولــة المســتضيفة. بالتالــي، تــم تأجيــل أو إعــادة هيكلــة معظــم أنشــطة الســنة 
الجاريــة وتحويلهــا إلــى لقــاءات ومشــاورات ودعــم فنــي للــدول عبــر وســائل التواصــل عــن بعــد. 
مــن جهــة أخــرى، تــم التركيــز علــى نشــر الدراســات والبحــوث والتقاريــر والمؤلفــات المتعلقــة 

بالعمليــة التراثيــة بشــكل عــام ومنهــا هــذا الكتــاب. 

وبالرغــم مــن التحديــات والظــروف االقليميــة والعالميــة الصعبــة، ســمحت اآلليــات الجديــدة 
والمبتكــرة التــي يتبناهــا المركــز بتنفيــذ معظــم فعالياتــه وأنشــطته المخطــط لهــا خــال ســنتي 
2020-2021 م. مــن جهــة أولــى، يســتمر المركــز بالتواصــل مــع كل الشــركاء واألخصائييــن 
ومــدراء المواقــع فــي الميــدان لمتابعــة حالــة صــون ممتلــكات التــراث العالمــي ودراســة مــدى 
تأثيــر الجائحــة عليهــا وعلــى المجتمعــات المحليــة القريبــة منهــا. مــن جهــة ثانيــة، يســتمر المركــز 
فــي دوره فــي التثقيــف والتوعيــة وذلــك مــن خــال إنجــاز ونشــر تســجيات مرئيــة ومســموعة 
أعــدت بالتعــاون مــع بعــض مــدراء مواقــع التــراث العالمــي فــي المنطقــة تتنــاول أهميــة المواقــع 
وتأثرهــا بالجائحــة وكيفيــة تأقلمهــا مــع هــذا الواقــع. مــع األســف، تتعــرض المنطقــة منــذ ســنوات 
لظــروف صعبــة تتجســد بكــوارث طبيعيــة واضطرابــات سياســية ونزاعــات مســلحة أدت إلــى 
فقــدان أجــزاء مــن بعــض المــدن التاريخيــة أو مواقــع التــراث العالمــي المعروفــة أو غيرهــا مــن 
ــز دوره فــي  ــة، ســيعمق المرك ــرة العصيب ــا، وخــال هــذه الفت ــة الهامــة. مــن هن المواقــع األثري
مســاندة الــدول العربيــة المعنيــة ســواء مــن خــال التركيــز علــى مواضيــع درء المخاطــر وإدارتهــا 
ــز دوره فــي مســألة إعــادة االعمــار تحــت  ــق مفاهيمهــا فــي المواقــع المتضــررة، أو تعزي وتطبي
مظلــة اليونســكو أو رفــد العمليــة التراثيــة بمزيــد مــن الدراســات والمنشــورات والتوعيــة البّنــاءة. 

ــراث العالمــي، فــإن المركــز سيســتمر  ــة فــي قائمــة الت ــدول العربي ــل ال أمــا فيمــا يتعلــق بتمثي
فــي دوره فــي تقديــم المشــورة المتعلقــة بإعــداد ملفــات إدراج المواقــع فــي القائمــة مــن 
جهــة أولــى٫ وفــي تشــجيع الــدول العربيــة للعمــل علــى إدراج مواقــع ثقافيــة و/أو طبيعيــة عابــرة 
للحــدود مــن جهــة ثانيــة. وكمــا كان دومــًا، يذكــر المركــز جميــع الجهــات المعنيــة بالعمليــة التراثيــة 
فــي المنطقــة أن بابــه مفتــوح للتعــاون المثمــر والعمــل الجــاد فــي ســبيل المحافظــة علــى 

ــة. ــا العربي ــر المــادي لدولن ــراث الثقافــي والطبيعــي، المــادي وغي الت
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يشــكل التــراث الحضــري جــزءا هامــا مــن واقــع الشــعوب والــدول العربيــة نظــرا ألهميتــه فــي بنــاء 
ــى دوره االقتصــادي واالجتماعــي والثقافــي والروحــي المعــروف.  ــة إضافــة إل ــة الوطني الهوي
هــو حيــز مكانــي لحيــاة جــزء هــام مــن ســكان المــدن العربيــة، وبالتالــي، ليســت مكوناتــه لإلظهــار 
فقــط بــل لاســتخدام والحيــاة اليوميــة االعتياديــة أيضــا. هــذه الماهيــة التراكميــة والتفاعليــة مــا 
ــان وفــي  ــر مــن األحي ــه فــي كثي ــراث الحضــري وســاكنيه قــد ســاهمت فــي الحفــاظ علي ــن الت بي
تســريع اندثــاره فــي أحيــان أخــرى. مــن هنــا، فقــدت معظــم المــدن العربيــة التاريخيــة خــال 
النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين مــا يقــارب مــا تحتفــظ بــه اليــوم مــن أبنيــة تراثيــة وهــو مــا 
عانــت منــه معظــم مــدن دول الخليــج العربــي فــي مرحلــة الحقــة، خــال العقــود الثاثــة األخيــرة 

مــن القــرن نفســه. 

إن الموقــف المتناقــض مــن التــراث ليــس إال انعــكاس لواقــع الفكــر العربي الحديــث الذي يعكس 
حالــة انقســام مجتمعــي واضــح تجــاه معظــم قضايــا المجتمــع الكبــرى ومنهــا الموقــف مــن التاريــخ 
والحداثــة. مــن الجلــي أن المجتمعــات العربيــة )بكافــة طبقاتهــا( لــم تتفــق حتــى اآلن علــى موقــف 
واحــد تجــاه تراثهــا الثقافــي والحضــري، بــل انقســمت مــا بيــن مؤيــد ومعــارض العتبــار هــذا التــراث 
مكونــا أساســيا فــي إصــاح المجتمــع وتطويــره. بالطبــع، تعمــق هــذا االنقســام مــع ربــط التــراث 
بأيدلوجيــات مختلفــة اســتندت علــى طبيعتــه التراكميــة المعروفــة وارتباطــه بحضــارات ونتــاج 
شــعوب ومراحــل مختلفــة. عمومــًا، أفــرز هــذا الواقــع موقفيــن متناقضيــن تجــاه التــراث الحضــري: 
يتمثــل األول بالدعــوة إلــى حفظــه كونــه حلقــة التواصــل المــادي المحســوس مــع الماضــي 
وأمجــاده التــي تتغنــى بهــا الشــعوب العربيــة وتجــد فيهــا متنفســا عــن واقــع معقــد يعيشــه 
بعضهــا؛ يتمثــل الموقــف الثانــي بالدعــوة إلــى عــدم اإلكتــراث بالتــراث الحضــري المتبقــي 
ــاري  ــي والمعم ــى النمــط العمران ــز عل ــرى يرتك واالنطــاق نحــو »تحديــث« شــامل للمــدن والق
الغربــي الــذي وجــد مكانــه فــي منطقتنــا منــذ نهايــات القــرن التاســع عشــر ســواء عبــر اإلدارات 
البلديــة للســلطنة العثمانيــة فــي بعــض المناطــق، أو عبــر القــوى االســتعمارية األوروبية نفســها 
ــز مواقــف هــذه القــوى  ــى تماي ــد مــن اإلشــارة إل ــة. فــي هــذا الســياق، ال ب ــة الحق فــي مرحل
مــن حفــظ تــراث منطقتنــا بحســب عوامــل عديــدة أهمهــا المرحلــة التاريخيــة واألهــداف الكامنــة 
ــن المناطــق واألبنيــة التراثيــة فــي الجزائــر  ــر الفرنســيون الكثيــر م وراء هــذا االحتــال. لقــد دم
ــز التاريخــي لتلمســان  ــة المرك ــة. لعــل إزال ــة المحلي ــة والعمراني ــوا طمــس هويتهــا الثقافي وحاول
أحــد الشــواهد الســاطعة علــى ذلــك. لكــن فــي المقابــل، تبنــى الفرنســيون موقفــا مختلفــا تجــاه 
التــراث الحضــري فــي ســوريا مثــا، إذ أســهموا فــي توثيقــه وإظهــاره وفــي تطويــر المعــارف 
المتعلقــة بحفظــه. بعــد خــروج المســتعمر مــن الــدول العربيــة، لــم يســلم التــراث الحضــري مــن 

بعــض المواقــف الراديكاليــة لمتبنــي النظرتيــن المتناقضتيــن حــول حفظــه ومــا يــزال.

الواحــد  القــرن  فــي  وتطويــره  الحضــري  التــراث  حفــظ 
ين  لعشــر ا و

المقدمة
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ــر مــن المؤلفــات التــي تناولــت التــراث كمفهــوم  ضمــن هــذا اإلطــار، حفــل األدب العربــي بكثي
مجتمعــي وسياســي ودينــي دون الخــوض فــي ماهيتــه التقنيــة وفــي ســماته الماديــة ودوره 
التنمــوي واالقتصــادي. بلــغ هــذا االهتمــام حــدا مبالغــا فيــه ســواء فــي مؤلفــات ربطتــه ببنــاء 
الحداثــة أو فــي أخــرى ركــزت علــى تناقضهمــا. لعــل مؤلفــات زكــي نجيــب محمــود )1905 - 
ــد الجابــري ) 1935 - 2010م( مــن أهــم  1996م(، الطيــب تيزينــي ) 1934 - 2019م(، محمــد عاب

األمثلــة عــن ذلــك. 

إن الموجــة األولــى لتســجيل العديــد مــن المــدن العربيــة التاريخيــة فــي قائمــة التــراث العالمــي 
مــا بيــن نهايــة الســبعينات ومنتصــف الثمانينــات مــن القــرن العشــرين، أفســحت المجــال لبــدء 
نشــر مؤلفــات عربيــة تتعلــق بالنواحــي التقنيــة لحفــظ التــراث الحضــري أو إعــادة بنائــه أو تأهيلــه 
أو توظيفــه. واكــب عــدد محــدود مــن المؤسســات الجامعيــة العربيــة هــذا التطــور مــن خــال 
تخصيــص أجــزاء مــن مناهجهــا التعليميــة لتوثيــق وحفــظ وتطويــر التــراث العمرانــي والمعمــاري. 
مــن أهــم األمثلــة عــن ذلــك مــا أســهمت بــه كليــة الهندســة المعماريــة فــي جامعــة دمشــق منــذ 
ثمانينــات القــرن الماضــي فــي تطويــر تدريــس تاريــخ العمــارة بمراحلهــا المختلفــة؛ تطويــر مناهــج 
التوثيــق والرفــع المعمــارّي وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع؛ إضافــة إلــى طــرح مناهــج المداخــات 
أن  البديهــي  مــن  القديمــة.  دمشــق  كمدينــة  التاريخيــة  المــدن  ألحيــاء  العمرانــي  والتطويــر 
االهتمــام الواضــح بالتــراث الحضــري فــي تلــك الفتــرة قــد اســتند أيضــا علــى توجهــات سياســية 
معينــة فــي الــدول العربيــة المعنيــة. مــن جهــة ثانيــة، إن التحــوالت العميقــة التــي أصابــت الــدول 
العربيــة عقــب انتهــاء حــرب الخليــج الثانيــة وانتهــاء الحــرب البــاردة قــد غيــرت مــن أولوياتهــا ورؤيتهــا 
لكثيــر مــن القضايــا والقطاعــات االقتصاديــة ومنهــا االســتفادة مــن الترابــط والتكامــل القائــم بيــن 
قطــاع الســياحة والصناعــة التقليديــة مــن جهــة، التــراث الثقافــي والعمرانــّي والمعمــارّي الغنــي 
للمــدن التاريخيــة مــن جهــة ثانيــة. أفــرز هــذا الواقــع اهتمامــا رســميا وشــعبيا متزايــدا بحفــظ 
التــراث الثقافــي والحضــري وبتســجيل بعــض المواقــع والممتلــكات الثقافيــة والطبيعيــة فــي 
ــوم )اليونســكو(.  ــراث العالمــي الصــادرة عــن منظمــة األمــم المتحــدة للثقافــة والعل قائمــة الت
لعــل تأســيس المركــز االقليمــي العربــي للتــراث العالمــي )ARC-WH( عــام 2012 م تحــت رعايــة 

اليونســكو إحــدى تجليــات هــذا االهتمــام علــى أرض الواقــع. 

ينظــر المركــز اإلقليمــي العربــي للتــراث العالمــي إلــى حفــظ وتطويــر تراث الــدول العربية كرســالة 
ســامية تجــاه المجتمعــات العربيــة واإلنســانية جمعــاء. يؤمــن المركــز بــأن حفــظ وتطويــر التــراث 
الحضــري فــي الــدول العربيــة يتطلــب إرادة ووعيــًا مجتمعيــًا أصيــًا مــن جهــة أولــى؛ معرفــة 
واقعيــة لواقــع هــذا التــراث ولسياســات حفظــه واســتمرارية أدائــه وظائفــه مــن جهــة ثانيــة. وفــي 
ــوق  ــم منهجــي ودوري موث ــى تقيي ــّي يجــب أن تســتند إل ــراث العمران ــن أن معرفــة واقــع الت حي
يظهــر تغيراتــه ويوثــق مشــاكله ويبيــن أثــر السياســات المتبعــة فــي الحــد مــن هــذه المشــاكل، 
تســتند سياســات الحفــظ والصــون علــى التقييــم الســابق؛ علــى القوانيــن والتشــريعات المرعيــة؛ 
علــى المعــارف االجتماعيــة والتكنولوجيــة ؛ علــى الطاقــات والخبــرات المتوفــرة محليــا وعلــى 

ظــروف المحيــط البيئــي لهــذا التــراث. 



فــي هــذا اإلطــار، يضطلــع المركــز االقليمــي العربــي للتــراث العالمــي منــذ عــام 2012 م بــدوره 
كمنصــة أساســية فــي دعــم تطبيــق اتفاقيــة التــراث العالمــي فــي الــدول العربيــة؛ فــي إعــداد 
خبــراء حفــظ الممتلــكات الثقافيــة والطبيعيــة؛ فــي تنســيق الجهــود اإلقليميــة العربيــة فــي 
ــراث الثقافــي والطبيعــي مــن خــال عقــد  ــة الت ــة المســتمرة بأهمي هــذا المجــال؛ وفــي التوعي
المحاضــرات والنــدوات واجتماعــات الخبــراء ونشــر المؤلفــات ذات الصلــة ومنهــا هــذا المؤلــف. 
تــم طــرح فكــرة هــذا الكتــاب بعــد تنظيــم المركــز اإلقليمــي مجموعــة مــن المحاضــرات العامــة حــول 
مــدن تاريخيــة عربيــة مســجلة فــي قائمــة التــراث العالمــي أو فــي القائمــة التمهيديــة. )القائمــة 
التمهيديــة هــي عبــارة عــن جــرد للممتلــكات الواقعــة فــي أراضــي كل دولــة عضــو فــي المركــز 
العالمــي للتــراث، المعتبــرة مــن قبــل هــذه الدولــة أهــل لترشــيحها للتســجيل فــي قائمــة التــراث 
العالمــي لكونهــا ذات قيمــة عالميــة اســتثنائية محتملــة(. بالتالــي، تــم العمــل مــن خــال المركــز 
وبالتعــاون مــع المحــرر / الخبيــر الدولــي علــى معالجــة هــذه الفكــرة وتعميقهــا وتطويرهــا لتبلــغ 

الكتــاب الحاضــر. 

يتنــاول هــذا الكتــاب مجموعــة مــن المــدن التاريخيــة المســتند اختيارهــا علــى معياريــن أساســيين: 
تمثيلهــا لمعظــم أقاليــم الوطــن العربــي؛ إضافــة إلــى تســجيلها فــي قائمــة التــراث العالمــي أو 
القائمــة التمهيديــة بالتالــي، تــم تســليط الضــوء علــى المــدن التاريخيــة فــي القاهــرة، دمشــق، 
القــدس، نابلــس، فــاس، قصبــة الجزائــر والمحــّرق، والتــي خــص المركــز اإلقليمــي معظمهــا 
بمحاضــرات عامــة خــال الســنوات األخيــرة. ال يشــكل هــذا الكتــاب أداة لتقديــم آراء المركــز تجــاه 
قضايــا العمليــة التراثيــة فــي العالــم العربــي، بــل منصــة تعبــر عــن آراء مجموعــة مــن األكاديمييــن 
والمهنييــن والمختصيــن العــرب تجــاه هــذه القضايــا. ضمــن هــذا اإلطــار، يتألــف الكتــاب مــن 
ــز اإلقليمــي  ــى دور واســهامات المرك ــة أقســام رئيســية. يلقــي القســم األول الضــوء عل ثاث
العربــي للتــراث العالمــي وعلــى أهــم منشــوراته. يتنــاول القســم الثانــي واقــع وحفــظ التــراث 
المعمــارّي والعمرانــي العائــد للمــدن المعنيــة مــن خــال تقديــم مقالــة تخــص كل واحــدة منهــا. 
أمــا القســم الثالــث األخيــر، فيقــدم دراســة تحليليــة موســعة تقــوم علــى تحليــل المقــاالت مــن 
جهــة، وعلــى ربــط محتواهــا وتقاطــع معلوماتهــا مــع رؤيــة الخبيــر الدولــي مــن جهــة ثانيــة. مــن 
هنــا، وحرصــا علــى واقعيــة الطــرح وموثوقيــة النقــاش وعمــق االرتبــاط بالمــدن المدروســة، 
اعتمــد الكتــاب علــى خبــراء محلييــن عاشــوا وعرفــوا وتعمقــوا فــي دراســة تــراث المــدن المعنيــة. 
ــا التــراث الحضــري مــن خــال التدريــس فــي الجامعــات؛ اهتــم بعضهــم  عايــش بعضهــم قضاي
اآلخــر بالعمــل الميدانــي فــي مجــال الترميــم أو التوثيــق أو إعــادة البنــاء؛ أو مــن خــال العمــل فــي 
مؤسســات حكوميــة أو مراكــز أبحــاث مرموقــة. وبالتالــي قدمــوا مقــاالت قيمــة، واقعيــة وذات 
مصداقيــة عاليــة ســواء فــي رصــد واقــع التــراث المــدروس أو فــي رؤيتهــم لتطويــر سياســات 

حفظــه وتنميتــه المســتقبلية.

بالطبــع، تســتند هــذه المقــاالت علــى منهجيــة واضحــة حددهــا المركــز اإلقليمــي العربــي للتــراث 
تتماشــى مــع أهــداف الكتــاب ورســائله ومــع نظــرة وخطــط المركــز المســتقبلية. بالتالــي، ركــزت 
المقــاالت علــى تاريــخ موجــز لنشــوء وتطــور المدينــة المدروســة؛ ظــروف تســجيلها فــي قائمــة 
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التــراث العالمــي أو القائمــة التمهيديــة؛ نتائــج وتداعيــات هــذا التســجيل؛ واقــع وسياســات الحفــظ 
ــرز الخطــط والمشــاريع المســتقبلية  ــى أب ــن والتشــريعات الداعمــة؛ إضافــة إل المتبعــة؛ القواني
المتعلقــة بالمواقــع المســجلة ومحيطهــا. بالتأكيــد، طلــب مــن ُكّتــاب المقــاالت إجــاء آرائهــم 
ورؤيتهــم الشــخصية حــول القضايــا المطروحــة. أمــا الدراســة التحليليــة للمقــاالت، فقــد رصــدت 
نقــاط التشــابه واالختــاف فــي طبيعــة التــراث الثقافــي المــدروس وفــي سياســات حفظــه 
ونتائجهــا اعتمــادا علــى مجموعــة مــن المفاهيــم والظواهــر والمؤشــرات، يأمــل المركــز أن تكــون 
مرجعــا للمهتميــن والخبــراء وأصحــاب القــرار القائميــن على العمليــة التراثية بمختلف مســتوياتها. 
أخيــرا، ال يمكــن النظــر الــى هــذا الكتــاب كمؤلــف »ثقافــة عامــة«. لكــن فــي نفــس الوقــت، ال 
يمكــن اعتبــاره عمــا بحثيــا أكاديميــا. هــو مؤلــف دراســي وصفــي تحليلــي موجــه للمهتميــن 
بالتــراث العمرانــي فــي منطقتنــا العربيــة كالعامليــن فــي األجهــزة الحكوميــة المســؤولة عــن 
ــة  ــة بالعملي ــراث العمرانــي؛ طــاب وأســاتذة الجامعــات فــي الفــروع المعني ــر الت ــة وتطوي حماي
التراثيــة؛ إضافــة إلــى المهتميــن عمومــا بالتــراث العمرانــي فــي منطقتنــا العربيــة كمــا فــي 

خارجهــا كالعامليــن فــي المؤسســات األهليــة والمنظمــات الدوليــة ذات الصلــة.



“هــذا، ويتعيــن مــن جهــة أخــرى تطويــر التشــريعات 
ــة النســيج العتيــق وصيانتــه، مــع  التــي تعــزز حماي
ــة  ــاح علــى مختلــف الفعاليــات المحلي ــز االنفت تعزي
والوطنيــة التــي تتوفــر علــى اإلمكانيــات الماديــة 
)القطــاع الخــاص( والرصيــد المعرفــي المتخصــص 
)الجامعــات والمعاهــد والمــدارس العليــا( يكفــل 
ذلــك توســيع مــوارد التمويــل، واالســتفادة مــن 
ــة  ــج البحــث العلمــي بشــكل يكفــل خلــق حيوي نتائ
وديناميــة جديــدة داخــل المجــال العمرانــي كفضــاء 

للعيــش، وكوجهــة ســياحية ثقافيــة متميــزة.”



- اإلدريسي العمري، مدينة فاس 
العتيقة: حاضرة مغربية عريقة من 

التراث العالمي
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معطيات تاريخية

أسســت مدينــة فــاس العتيقــة ســنة 192هـــ / 808 م  علــى يــد المولــى إدريــس الثانــي لتكــون 
عاصمــة لدولــة األدارســة التــي أسســها والــده إدريــس بــن عبــد الّلــه )إدريــس األول( ســنة 172هـ، 
وتعتبــر أول دولــة إســامية مركزيــة بالمغــرب. امتــدت مدينــة فــاس فــي البدايــة على شــكل حيين 
كبيريــن مســورين، نعتهمــا بعــض المؤرخيــن ب»العدوتيــن«، يفصــل بينهمــا »وادي الجواهــر«، 
وتضــم كل واحــدة منهمــا مســجدا جامعــا )مســجدي األشــياخ واألشــراف(، ومنــازل ســكنية 
ومرافـــق عامــة مختلـــفة )فنــادق، حمامات..إلــخ(. وقـــد استقبلـــت العدوتــان اليمـــنى واليســرى، 
خــال النصــف األول مــن القــرن التاســع الميــادي، مئــات األســر التــي توافـــدت لاســتقرار بهمــا 
علــى التوالــي مــن مدينتــي قرطبــة والقيــروان، فأصبحتــا تحمــان اســمي »عــدوة األندلســيين«، 
ــن يحمــل  ــن جديدي ــى تشــييد مســجدين جامعي ــن«. أدى نمــو عــدد الســاكنة إل و»عــدوة القرويي
التــي يوجــد بهــا )مســجدي األندلســيين والقروييــن(. وقــد  العــدوة  كل واحــد منهمــا اســم 
أقيمــت حولهمــا أســواق تجاريــة متخصصــة، وانتظمــت األحيــاء الســكنية وفــق منهــج الخطــط، إذ 

مـديـنـــة فــــاس العـتيـقــــة: حـــاضرة مغربيــة 
ــن التــراث العالمــي عريقــة م

د. محمد محسن اإلدريسي العمري
أستاذ التاريخ وعلوم اآلثار والتراث
جامعة الحسن الثاني - عين الشـق

الدار البيضاء - المغرب
doi.org/10.56500/cuh418

تعــد مدينــة فــاس العتيقــة مــن ضمــن أكبــر األنســجة الحضريــة التقليديــة فــي العالم حيث 
تمتــد علــى مســاحة تناهــز 300 هكتــار، وتضــم أزيــد مــن 10000 بنايــة تاريخيــة يوجــد مــن 
ــازل والقصــور األصيلــة وحوالــي 300 منشــأة دينيــة )مســجد،  ــر مــن المن بينهــا عــدد كبي
مدرســة، زاويــة، ضريح..إلــخ(، و 120 فندقــا )خــان/ ربــع(، و 25 حمامــا تقليديــا ومجموعــة 
مــن الكتاتيــب القرآنيــة والســقايات العموميــة والمشــاغل الحرفيــة )األطــرزة( ودور الدباغــة 
ــا نســق مائــي  والقــالع والحصــون الشــامخة، ومرافــق أخــرى مختلفــة إضافــة إلــى بقاي
متطــور وضــع قبــل تســعة قــرون ونيــف. وال زالــت األســوار المحيطــة بالمدينــة المشــيدة 
بالتــراب والجيــر محتفظــة بمظهرهــا األصلــي؛ وهــي تضــم عــدة أبــواب حضريــة، وتحيــط 
بهــا منطقــة خضــراء تســاهم فــي حمايــة المنظــر العــام التاريخــي للموقــع. ســجل موقــع 
مدينــة فــاس العتيقــة علــى الئحــة التــراث الوطنــي المغربــي ســنة 1954، كمــا أدرج علــى 
ــا  ــة تراث ــل هــذه الحاضــرة العريق ــراث العالمــي لليونســكو ســنة 1981م. وتمث ــة الت الئح
معماريــا وحضريــا اســتثنائيا، حافــظ علــى طابعــه الخــاص عبــر العصور رغم مختلف مظاهـــر 

التغيــر الثقافــي الــذي أضحــت تعيشــه كل مجتمعــات العالــم.
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الزالــت أســماء بعــض األحيــاء بداخــل المدينــة تحيــل علــى القبائــل التــي اســتقرت بهــا فــي فتــرة 
التأســيس )جــرواوة، الوربيــة، مصمــودة... إلــخ(.

اختلفــت روايــات المصــادر التاريخيــة حــول معنــى مصطلــح »فــــاس«، نــورد مــن ضمنهــا التفســير 
ــاف«  ــة تســمى »سـ ــي، مدين ــام الخوال ــه فــي األي ــت تحتل ــة كان ــذي يشــير أن موضــع المدين ال
اندرســت مــع الزمــن، وقــد أخــذ المولــى إدريــس الثانــي هــذا االســم، وأمــر النــاس بقلبــه فنتــج 
عــن ذلــك إســم المدينــة الحالــي )»فــاس«(.. وتشــير إحــدى الدراســات المعاصــرة إلــى إمكانيــة 
ارتبــاط اســم المدينــة بالظــروف التاريخيــة التــي أدت إلــى تداولــه، وبالتالــي فإنــه يرجــح أن يكــون 
مشــتقا مــن كلمــة »أفــــاس« األمازيغيــة التــي تعنــي »مــا يوجــد علــى اليميــن«، فــي إحالــة علــى 
القســم األول مــن المدينــة الــذي شــيده المولــى إدريــس الثانــي علــى الضفــة اليمنــى لــوادي 
فــاس ) أي العــدوة اليمنــى للمدينــة Eustache 1970, 147( ، قبــل لجوئــه إلــى إتمــام مدينتــه 
علــى الضفــة اليســرى للــوادي. اتســع عمــران فــاس العتيقــة فــي العهــد الزناتــي )القــرن العاشــر 
الميــادي(، وأخــذت عدوتيهــا المتجاورتيــن شــكل مدينتيــن مســتقلتين الواحــدة عــن األخــرى. وقــد 
عمــد األميــر يوســف ابــن تاشــفين )1061 - 1106م(، بعــد تأســيس دولــة المرابطيــن، إلــى توحيــد 
ــة ومــن ضمنهــا  ــدة، فاتســعت أرجاؤهــا، وتعــددت مرافقهــا الحضري ــة داخــل أســوار جدي المدين

أساســا النســق المائــي الــذي يــزود مختلــف األبنيــة بميــاه الــوادي والعيــون.

 تعــززت هــذه المنشــآت إبــان فتــرة حكــم الموحديــن )1121 - 1269م( الذيــن قامــوا بإعــادة بنــاء 
ــدور الســكنية والمرافــق  ــرا مــن ال ــددا كبي ــي أضحــت تضــم فــي عهدهــم ع ــة الت أســوار المدين
العامــة المختلفــة. لقــد اتخــذ المرينيــون مدينــة فــاس عاصمــة لدولتهم، فشــهدت ازدهــارا عمرانيا 
كان مــن أبــرز مظاهــره تأســيس »فــاس الجديــد« أو مــا كان يعــرف ب » المدينــة البيضــاء« ســنة  
1276م بغــرب المدينــة اإلدريســية )»فــاس البالــي«(، وتــم تســويرها، وأخــذت طابــع »المدينــة 
الســلطانية«، حيــث كانــت تضــم القصــر الســلطاني ومنــازل مســؤولي الدولــة الكبــار، كمــا أضيف 
إليهــا حــي »المــاح« المخصــص لســكنى اليهــود. رغــم تحويــل مقــر عاصمــة الدولــة مــن مدينــة 
فــاس إلــى مراكــش أيــام الســعديين )القــرن 16م(، فقــد حــرص هــؤالء علــى أن تواكــب العمــارة 
العســكرية تطــورات العصــر، حيــث قامــوا بإنشــاء التحصينــات التــي بإمكانهــا االســتجابة لحمايــة 
مدينــة فــاس ومحيطهــا المباشــر مــن المخاطــر التــي كانــت تتهددهــا، ومــن أجــل تنظيــم توافـــد 
ــاء ســكنية  األشــخاص والبضائــع علــى المدينــة ممــا ســاهم بتوســعها بشــكل كبيــر وظهــور أحي
جديــدة فيهــا.  وشــهدت مدينــة فــاس العتيقــة بعــد قيــام دولــة العلوييــن فــي منتصــف القــرن 
17م، إحــداث منــازل وقصــور عديــدة، كمــا تــم بنــاء وتوســعة وترميــم منشــآت أخــرى كثيــرة أضحــت 

تمثــل نمــاذج متفــردة للعمــارة المغربيــة األصيلــة.

المميزات العامة للمجال الحضري والعمارة

رغــم اختــاف أنــواع األبنيــة التــي تزخــر بهــا مدينــة فـــاس العتيقــة، فــإن عــددا هامــا منهــا قــد تمــت 
إعــادة اســتعماله لفتــرات زمنيــة طويلــة، مــن دون تغييــر وظائفــه األصليــة. وقـــد شــكل االحتفــاظ 
ــة القديمــة  ــاما حاســما فــي اندمــاج العناصــر المعماري ــاء عـ ــة للبن ــات التقليدي بالمــواد والتقني



والجديــدة، وخلــق نــوع مــن التجانــس فــي مظهرهــا العــام الخارجــي منــذ تأســيس المدينــة وإلــى 
غايــة بدايــة القــرن العشــرين. يمكننــا إيضــاح مظاهــر التنظيــم والتدبيــر الحضــري بمدينــة فــاس 
مــن خــال ثاثــة مجــاالت مختلفــة: شــبكة الطــرق والمســالك، فضــاءات األنشــطة االقتصاديــة 
والفضــاءات الســكنية . ويبــرز دور النســق المائــي بشــكل كبيــر فــي ضمــان ازدهــار وتطــور 
الحــرف والصنائــع والعمــارة. يامــس هــذا البعــد التنظيمــي للمجــال، الخصائــص العامــة التــي 
تميــز مختلــف المــدن العتيقــة المغربيــة، ونظيراتهــا فــي شــمال أفريقيــا واألندلــس والعالــم 
العربــي. وهــو يكــرس مبــدأ الحفــاظ علــى خصوصيــات الحيــاة األســرية، كمــا يعكــس كل مــا يرتبــط 

بالمميــزات الثقافيــة والحيــاة االجتماعيــة وأنــواع األنشــطة االقتصاديــة للســكان. 

1. شــبكة الطــرق والمســالك: تغطــي مختلــف أجــزاء مدينــة فــاس اإلدريســية، علــى غــرار أغلــب 
المــدن العتيقــة العربية-اإلســامية، شــبكة طرقيــة معقــدة تبــدو مــن خــال مظهرهــا العــام علــى 
شــكل »متاهــة، وتتبلــور بشــكل تراتبــي يضــم ثاثــة أنــواع رئيســية مــن المســالك: »الطــرق 
العامــة الرئيســية« و»الطــرق الثانويــة« و»الطــرق غيــر النافــذة«. تــم مــد مختلــف الطــرق الرئيســية 
المحوريــة، بشــكل انســيابي، بتــواز مــع المنحــدرات، حتــى تســهل عمليــة تنقــل األشــخاص 
والبضائــع مــن وإلــى قلــب المدينــة، وفضاءاتهــا التجاريــة الهامــة. وبمقابــل هــذه المســالك 
ــذلك باتســاعها، و نــدرة البنايــات التــي تغطــي فضاءهــا العلــوي )صابــاط(، فــإن  التــي تتميــز كـ
األزقــة غيــر النافــذة جــاءت لتلبــي أغــراض الســكن بامتيــاز، خاصــة حينمــا يتعلــق األمــر بالمنحــدرات 
الصعبــة. ســاهم مبــدأ الحفــاظ علــى الخصوصيــات االجتماعيــة للســاكنة فــي بلــورة أســلوب 
محكــم فــي تهيئــة األزقــة غيــر النافــذة، والطــرق الثانويــة التــي تختــرق األحيــاء الســكنية، بعيــدا 
عــن كل أنــواع األنشــطة االقتصاديــة التــي مــن شــأنها اإلخــال بهــذا المبــدأ. ولــم يغــب هاجــس 
الحمايــة األمنيــة فــي رســم خريطــة شــبكة المســالك بداخــل المدينــة. بــل إنــه كان حاضــرا منــذ 
األيــام األولــى لتخطيــط األحيــاء، وظلــت آثــاره قائمــة إلــى اليــوم مــن خــال التقطيعــات المتعــددة 
للطــرق الرئيســية، مــع تزويدهــا بمواضــع للحراســة، وكــذا تعــدد األبــواب علــى مســتوى األحيــاء، 

والــدروب ومداخــل المنــازل.

ــة  ــوار مســجدي المدين ــة بج ــزت األنشــطة االقتصادي ــة: تمرك 2. فضــاءات األنشــطة االقتصادي
الرئيســيين خــال الفترتيــن اإلدريســية والزناتيــة )القرنيــن 9 و 10م(، ثــم حــول جامــع القروييــن 
ــرات الاحقــة؛ وهــي فضــاءات كانــت تشــهد  فــي اتجــاه قناطــر الربــط بيــن العدوتيــن فــي الفت
ــزوار بمختلــف أنــواع البضائــع المصنعــة  ــزود الســاكنة وال انتشــار األســواق المتخصصــة التــي ت
محليــا والمســتوردة. وتنتشــر بعــض هــذه األســواق علــى طــول الطــرق الرئيســية المحوريــة التــي 
ــي والفضــاءات األخــرى  ــن توجــد بعــض المبان ــا الرئيســية؛ فــي حي ــة بأبوابه ــز المدين ــط مرك ترب
ذات الصبغــة التجاريــة أو الحرفيــة )تجــارة المــواد الغذائيــة واألرحــى مثــا( بداخــل األحيــاء الســكنية 
نفســها، ويكــون وجودهــا هنــاك مرتبطــا أساســا بتلبيــة حاجيــات الســكان الملحــة. انتظمــت 
األســواق بــدءا مــن المركــز وعلــى امتــداد الطــرق الرئيســية المحوريــة وفــق قيمتهــا االعتباريــة 
ــاور جامــع  ــى األقــل( تج ــذ القــرن 16م عل ــن )من ــت أســواق الكتبيي ــة. فكان فــي الثقافــة الحضري
ــة  ــواع المابــس واألحذي ــر وأن ــواب والحري ــز أســواق األث ــة. وتتمرك ــن والمــدارس العلمي القرويي
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ــدن الســكان وزوار  ــع مــن ل ــذه البضائ ــذي تحــوزه هـ ــب الهــام ال وغيرهــا بهــذا المحــور نظــرا للطل
المدينــة علــى حــد ســواء. بالمقابــل، فــإن األنشــطة التجاريــة والحرفيــة التــي يمكــن أن ينشــأ عنهــا 
اإلضــرار بساســة التنقــل أو بالســابلة، كانــت تتمركــز بالقــرب مــن أبــواب المدينــة )إنتــاج وبيــع 
ــة موقعــا هامــا كعنصــر  ــوادي بقلــب المدين ــرى ال ــخ(. وأخــذ مجـ الزيــوت والســروج والحبوب...إل
جــذب لبعــض األنشــطة االقتصاديــة حيــث تــم علــى ضفتيــه بنــاء ســوق للصباغيــن خــال القــرن 

ــود واألرحــي.  13م - 14م ، وبعــض مشــاغل دباغــة الجل

ــة  ــز المدين ــدها أســافهم بمرك ــة التــي شيـ ــم الديني ــة فــاس بأغلــب المعال احتفــظ ســكان مدين
وأحيائهــا الســكنية، كمــا قامــوا بترميمهــا وأحيانــا توســعتها، مــع تبنــي التقليد المحلــي في تنفيذ 
باطــات موازيــة لجــدار القبلــة بداخــل قاعــات الصــاة بالمســاجد علــى غــرار مســجد الرســول بمكــة 
المكرمــة والمســجد األمــوي بدمشــق. ومــن أعــرق المســاجد التــي احتفظــت بهــذا األســلوب فــي 
ــة ومحــورا رئيســيا تنتشــر  ــاء جامــع القروييــن الــذي يمثــل المركــز الحضــري والروحــي للمدين البن
حولــه األســواق والمــدارس العلميــة التــي أنشــئت منــذ العهــد المرينــي )القــرن 13م( لتكويــن 
الطلبــة فــي مختلــف المعــارف الدينيــة والعلميــة. وقــد خلصــت األبحــاث والدراســات المعماريــة 
واألثريــة التــي جــرت بداخــل هــذه المعلمــة التــي تعتبــر مــن أقــدم الجامعــات فــي العالــم إلــى أن 
القبــاب الجصيــة المرابطيــة )القــرن 11م - 12م(، التــي تغطــي ســقوف باطهــا المحــوري تمثــل، 
بالنظــر إلــى تقنيــة إنجازهــا وزخرفتهــا ذات األشــكال النباتيــة والكتابيــة، مجموعــة مــن الخاصيــات 
المحليــة المتشــبعة بتأثيــرات فنيــة وتقنيــة أندلســية وفاطميــة. زخــارف أخــرى كانــت تحـــيط بفـــتحة 
محــراب الجامــع وتكســو بعــض ســقوفه )خــال القــرن 9 م( تحيــل علــى أســلوب فنــي كان معروفا 
أيضــا باألندلــس )ألمريــة ســنة 854م(، وأفريقيــة )ربــاط ســوس، ســنة 821م(. وتــدل هــذه 
المعطيــات علــى وجــود ورشــة )أو ورشــات( مختصــة فــي فنــون الزخرفــة علــى الجــص والخشــب 
بمدينــة فــاس منــذ القــرن 9 م، تولــت خــال هــذا التاريــخ أعمــال تزييــن وتنميــق المســجد الكبيــر 

وربمــا معالــم أخــرى بالمدينــة.

3. الفضــاءات الســكنية: يتبيــن مــن خــال الصــورة الجويــة لنســيج مدينــة فــاس العتيقــة، التاحــم 
والترابــط بيــن مختلــف مكوناتــه المعماريــة، وبخاصــة علــى مســتوى الفضــاءات الســكنية التــي 
ــي مكشــوف(، فــي  ــاء داخل ــول فن ــازل )ح ــب المن ــاء أغل ــدو مــن خــال شــكل بن ــا يب تنتشــر، كم
جميــع المناطــق مــع وجــود اختــاف فــي درجــة كثافتهــا.  يرتبـــط تنظيــم المناطــق الســكنية بداخــل 
المدينــة بهيكلــة بنيتهـــا االقتصاديــة. وســواء تواجــدت بقلــب النســيج العتيــق، أو إلــى جــوار 
الشــوارع الرئيســة، أو أيضــا بداخــل الفضــاءات المختصــة بالســكن، فــإن المســاكن كانــت تجــاور 
أنواعــا مــن المرافــق الحضريــة الكفيلــة بتســهيل ظــروف عيــش الســاكنة، واالســتجابة لحاجياتهــا 
المختلفــــة )االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة وغيرهــا(. وحافظــت المنــازل الكبــرى بمدينــة 
فـــاس العتيقــة خــال العهــد العلــوي )إلــى بدايــة القــرن العشــرين( علــى التقاليــد المرينيــة فــي 
البنــاء، والتــي تمثــل بدورهــا تشــابها كبيــرا مــع مميــزات بيوتــات غرناطــة باألندلــس خــال فتــرة 
حكـــم بنــي نصــر. تتميــز هــذه المنــازل بانتظامهــا حــول فنــاء داخلــي مكشــوف، وهــو صنــف 
»قـــديم جــدا )حيــث كان منتشــرا بشــكل كبيــر بمــدن الـــشرق القديــم وبالحواضــر اإلغريقيــة 
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والرومانيــة(« )Raymond 1985, 306( ، ويرتبــط وجــوده بســيادة المنــاخ شــبه الجــاف، وكــذا 
التنظيــم االجتماعــي الهــادف إلــى الحفــاظ علــى خصوصيــة األســرة. وهــو نفــس التوجــه أيضــا 
الــذي طبــع، عبــر عــدة قــرون، المجــال الســكني بأغلــب المــدن العربيــة- اإلســامية، وبخاصــة تلــك 
التــي تطــل علــى البحــر المتوســط. وشــهدت العمــارة الســكنية منــذ القــرن 18م، علــى غــرار باقــي 
البنايــات المدنيــة والدينيــة بالمدينــة، تغـــييرات مهمــة علــى مستـــوى تهيئتهــا الداخليــة، وكذلــك 
نوعيــة وأســاليب زخارفهــا المعماريــة علــى الخشــب والجــص والزليــج وغيرهــا مــن المــواد، وذلــك 
باســتلهام األســاليب المحليــة واألندلســية التقليديــة، وبالنهــل مــن بعــض العناصــر المســتعملة 
ببلــدان المشــرق العربــي. يعكــس هــذا التوجــه اســتمرار التواصــل والتاقــح الثقافــي المتبــادل 
بيـــن مدينــة فـــاس العتيقــة، ومختلــف جهــات العـــالم العربــي واإلســامي، منذ تأسيســها وحتى 

بدايــة القـــرن العشــرين.

4. النســق المائــي التقليــدي: يصعــب إلــى حــد بعيــد أن نقــوم بدراســة النســيج العمرانــّي 
ومكوناتــه المختلفــة بمدينــة فــاس مــن دون الخــوض فــي موضــوع تدبيــر الميــاه. إن أبــرز مــا يميــز 
الشــبكة المائيــة بفــاس، هــو اســتمرارها فــي القيــام بدورهــا فــي توزيــع ميــاه الــوادي والعيــون 
ــر يمــس فــي العمــق عناصرهــا األساســية.  علــى مــدى عــدة قــرون مــن دون أن تتعــرض لتغيي
وتفيدنــا تغطيــة هــذه الشــبكة ألغلــب مناطــق المدينــة فــي التعــرف ليــس فقــط علــى التطــور 
العمرانــي الكبيــر الــذي شــهدته هــذه األخيــرة عبـــر مختلــف الفتــرات التاريخيــة، وإنمــا كذلــك نجاعــة 
أســاليب وتقنيــات تدبيــر الميــاه التــي تــم اللجــوء إليهــا، والتــي لــم تكــن تمثــل عمــل مؤسســة 
بعينهــا بــل تعكــس انخــراط األفــراد إلــى جانــب المؤسســات القائمــة )الحســبة أو األحبــاس( فــي 
ــا  ــل بلورته ــي أو العامــل أو القاضــي( مــن أج ــه )الوال ــا الســلطان أو مــن يمثل ــد، وأحيان آن واح
والحفــاظ عليهــا. لقــد أدت هــذه األســاليب والتقنيــات إلــى التحكــم فــي صبيــب الميــاه، ودرء 
مخاطــر الفيضانــات، كمــا أنهــا مكنــت مــن تيســير ســبل حيــاة الســاكنة داخــل وســط بيئــي ســليم 
حيــث تتوفــر إمكانيــة التخلــص مــن كل مظاهــر التلــوث بالفضاءيــن المنزلــي والحرفــي. وقــد أدى 
التدبيــر الناجــع للميــاه كذلــك إلــى ازدهــار عــدد هــام مــن الصناعــات بــل وســاهم أيضــا فــي تعــدد 
ــث أصبحــت الســقايات  ــون العمــارة، حي ــك المرتبطــة بفن ــة، وبخاصــة تل ــواع األنشــطة الحرفي أن
والنافــورات واألحــواض والصهاريــج وغيرهــا، تشــكل جــزءا ال يتجــزأ مــن المشــهد المعمــارّي 

والجمالــي للمدينــة ســواء بداخــل البنايــات )بأنواعهــا( أو خارجهــا.

الوضع الراهن ومبادرات رد االعتبار

يمثــل نســيج »مدينــة فــاس العتيقــة« العمرانــي قيمــة عالميــة اســتثنائية بالنظــر إلــى االنســجام 
والتناســق الكبيــر الــذي تعكســه مختلــف مكوناتــه األساســية. فهــو يجســد انصهــارا لتقنيــات 
متعــددة فــي فنــون البنــاء والزخرفــة ترجــع إلــى فتــرات تاريخيــة تمتــد ألزيــد مــن عشــرة قــرون. 
كمــا أنــه يعكــس تميــزا كبيــرا فــي المــزج بيــن المعــارف والمهــارات الحرفيــة المختلفــة، المحليــة 
والخارجيــة )ذات األصــول األندلســية والمشــرقية واإلفريقيــة وغيرهــا(. أضحــى هــذا النســيج 
العريــق يعانــي منــذ عــدة ســنوات مــن مظاهــر تدهــور مختلفــة وذلــك بفعــل عــدة عوامــل نذكــر 

أهمهــا: 
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- قلــة الصيانــة، بــل وانعدامهــا أحيانــا، أو كذلــك القيــام بأشــغال ال تتماشــى مــع مبــادئ الحفــاظ 
علــى الطابــع األصلــي للبنايــات )ســواء علــى مســتوى التصاميــم أو مــواد وتقنيــات البنــاء 
والزخرفــة(.- تحويــل الكثيــر مــن المنــازل التــي كانــت فــي البــدء مخصصــة لســكن عائلــة واحــدة 
فقــط، إلــى مــاذ لمســتقر أربــع أو خمــس عائــات، مــع مــا ينتــج عــن ذلــك مــن تقســيمات داخليــة 
وتغييــر للعناصــر الزخرفيــة األصليــة. - تراجــع ممارســة الحــرف التقليديــة واألنشــطة التجاريــة 
ــة.- ارتفــاع عــدد  ــى تســويق المنتوجــات المصنعــة والســياحية الهجين ــه إل المرتبطــة بهــا والتوج
العموميــة  المرافــق  بعــض  تــردي وظائــف  )الخــرب(.-  والمهدمــة  للســقوط  اآليلــة  البنايــات 
والتجاريــة والنســق المائــي العريــق، وكان مــن ضمــن مفاخــر هــذه المدينــة، وشــاهدا علــى ازدهــار 

عمرانهــا وصناعاتهــا طــوال عــدة قــرون خلــت.

هــذا، ويطــرح تقــادم القوانيــن الخاصــة بحمايــة المجــال التاريخــي صعوبــات إضافيــة فــي تفعيــل 
عمليــة رد االعتبــار للمدينــة. فقــد صــدر بالمغــرب ســنة 1981م »القانــون 22-80« الــذي ســاهم 
فــي حمايــة النســيج العتيــق لمدينــة فــاس وعــدد هــام مــن معالمهــا المرتبــة فــي عــداد اآلثــار. 
إال أننــا ناحــظ تراجعــا كبيــرا فــي اإلقبــال علــى إجــراءات التقييــد والترتيــب لمعالــم المدينــة بعــد 
صــدور هــذا القانــون، لكونــه ال يســمح بتدخــل القطــاع المشــرف علــى تدبيــر شــؤون التــراث 
الثقافــي مــن أجــل تنفيذهــا بشــكل مباشــر وســلس. ولتجــاوز هــذا الوضــع أعــدت وزارة الثقافــة 
مشــروع قانــون يتعلــق بصيانــة وحمايــة التــراث الثقافــي والطبيعــي. ومــن المرتقــب اتخــاذ 
المبــادرات الكفيلــة بإصــداره بعــد االنتهــاء مــن تــداول مقتضياتــه مــن قبــل األطــراف المعنيــة. 
كمــا يتوخــى أن تســمح بنــود القانــون الجديــد بتوســيع النســيج التاريخــي المحمــي »وطنيــا« 

ليشــمل شــرائح تاريخيــة تعــود إلــى النصــف األول مــن القــرن العشــرين.

نبذة حول بعض تجارب رد االعتبار 

شــهدت أعمــال المحافظــة ورد االعتبــار التــي احتضنتهــا مدينــة فــاس العتيقــة خــال العقــود 
الثــاث المنصرمــة نوعيــن أساســيين مــن المبــادرات الراميــة إلــى إنقــاذ التــراث العمرانــي 
وتثمينــه. فقـــد اهتمــت مجموعــة مــن المشــاريع بترميــم بعــض المعالــم والفضــاءات ذات القيمة 
التاريخّيــة أو المعمارّيــة أو الفنيــة االســتثنائية، مــع إعطــاء بعضهــا وظائــف جديــدة علــى غــرار 
قصــر دار اعديــل )القــرن 17م( الــذي أصبــح يحتضــن ملحقــة المعهــد الموســيقي بفــاس، وفنــدق 
النجاريــن )1711م( الــذي تمــت تهيئتــه كمتحــف خــاص بفنــون الخشــب. بمقابــل ذلــك، اكتســت 
عــدة برامــج خاصــة بــرد االعتبــار للمدينــة بعــدا أكثــر شــمولية، فاهتمــت بوضــع تصــور يعتبــر هــذا 
المجــال العتيــق كوحــدة غيــر مجــزأة حيــث يتوجــب االهتمــام بصيانــة البنيــان التاريخــي وإدمــاج 
الســاكنة داخــل المحيــط الــذي تنتمــي إليــه. ينــدرج ضمــن هــذا التوجــه مشــروع إنقــاذ فــاس 
الممــول فــي منتصــف التســعينيات مــن القــرن الماضــي بقــرض )14 مليــون دوالر( مــن البنــك 
ــل الحكومــة ســنة  ــم وضعــه مــن قب ــذي ت ــة الســياحية ال ــة الجهوي ــذا برنامــج التنمي ــي، وك الدول
2005م، باإلضافــة إلــى مشــروعين آخريــن مهميــن الزال العمــل فــي تفعيلهمــا جاريــا إلــى اليــوم 

ــة. وهمــا: مشــروع »الصناعــة التقليديــة: فــاس المدينــة«، وبرنامــج ترميــم 27 معلمــة تاريخي



ــاء علــى الميثــاق الموقــع ســنة 2007   1.1. مشــروع »الصناعــة التقليديــة: فــاس المدينــة«: بن
مــا بيــن الحكومــة المغربيــة ومؤسســة تحــدي األلفيــة )MCC( بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
أعطيــت االنطاقــة، ســنة 2008م، بمدينــة فــاس العتيقــة، لمشــروع »الصناعــة التقليديــة: فــاس 
المدينــة« الــذي جــرى تنفيــذه علــى مســتوى أربــع فنــادق تعــود للفتــرة مــا بيــن القرنيــن الثالــث 
عشــر والســابع عشــر للميــاد، إضافــة إلــى موقــع ســاحة »بيــن المــدون« التاريخيــة )المعروفــة 
أيضــا بســاحة »اللــة يدونــة«( ومحيطهــا المجــاور. رصــدت للمشــروع المذكــور ميزانيــة أوليــة تناهــز 
000 400 47 دوالر أمريكــي، بمســاهمة كل مــن حســاب تحــدي األلفيــة والدولــة المغربيــة. مــن 
أبــرز األهــداف المعلنــة للمشــروع تشــجيع النمــو االقتصــادي للمدينــة عبر االســتفادة مــن الروابط 
القائمــة بيــن قطــاع الصناعــة التقليديــة والســياحة والتــراث الثقافــي والتاريخــي والمعمــاري 
الغنــي لمدينــة فــاس. مــن هــذا المنطلــق فقــد تــم التوجــه إلــى وضــع المبــادرات الراميــة إلــى 
تعزيــز المخطــط الوطنــي لمحــو األميــة والتكويــن المهنــي لفائــدة الصنــاع التقليدييــن والســاكنة، 
خصوصــا النســاء والفتيــات. كمــا تــم العمــل علــى دعــم الصنــاع التقليدييــن فــي الحصــول 
علــى اإلعــداد التقنــي الخــاص باإلنتــاج وتدبيــر المقاولــة مــن أجــل تمكينهــم مــن تحســين جــودة 
منتجاتهــم وضمــان تســويقها. وجــرى أيضــا العمــل علــى إعــادة تأهيــل عــدة فضــاءات ومعالــم 
تاريخيــة فــي أفــق المســاهمة فــي جــذب الســياح والرفــع مــن مبيعــات الصناعــة التقليديــة 

بمدينة فـاس. 

الملــك محمــد  لتعليمــات  تنفيــذا  العتيقــة:  فــاس  بمدينــة  ترميــم 27 معلمــة  اتفاقيــة   .2.1
ــة فــاس  ــراث المعمــارّي والحضــارّي لمدين ــة إلــى إنقــاذ الت الســادس، وفــي إطــار البرامــج الرامي
العتيقــة ورد االعتبــار إليــه، تــم إطــاق مـشــــروع ترميــم 27 معلمــة تاريخيــة مــع إعطائهــا وظائـــف 
تتماشــى مــع طابعهــا المعمــارّي األصلــي، وتســاهم فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة 
والثقافيــة المندمجــة والمســتدامة بالمدينــة. يركــز المشــروع علــى معالــم تاريخيــة عريقــة تعــود 
ــى منتصــف القــرن العشــرين )1940م(،  ــدة مــن القــرن العاشــر الميــادي إل ــرة الممت ــى الفت إل
ــناء والزخرفــة بالمغــرب علــى مــدى  ــنون  وتقنيــات البـ ــة لتطــور فـ ــر مختلفـ وهــي تعكــس مظاهـ
10 قــرون، وتمثــل نمــاذج مختلفــة مــن العمــارة الدينيــة )ضريــح العامــة علــي بــن حرزهــم( 
ــج، الســباعيين،  ــة، الصهري ــة )المــدارس العتيقــة )الصفاريــن، المصباحي ــة التعلمي وعمــارة األبني
والمحمديــة(، وخزانــة القروييــن(، والســكنية )دار الضمانــة ودار األزرق( والدفاعيــة )أســوار »بــاب 
المكينة« و«الدرادر« وبرجي بوطويل وســيدي بونافع( والـــتجارية )أســواق القيســارية( والحرفية 
)دور الدباغــة وســوق الصباغيــن( وأخــرى ذات المنفعــة العامــة )فندقــي الصاغــة والقطانيــن 
وقنطرتــي الطرافيــن والخراشــفيين( وغيـــرها. جــرى تمويــل المشــروع فــي إطــار اتفاقيــة للشــراكة 
)تــم توقيعهــا بتاريــخ 4 مــارس 2013م( بيــن مجموعــة مــن القطاعــات الوزاريــة )الثقافــة، الداخليــة، 
األوقــاف، اإلســكان، الماليــة، الصناعــة التقليديــة( والمجالــس الترابيــة المحليــة بمبلــغ يناهــز 30 

ــون دوالر.  ملي
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يبــرز بجــاء بعــد االطــاع علــى بعــض مشــاريع رد االعتبــار بمدينــة فــاس العتيقــة خــال الســنوات 
العشــر األخيــرة تعــدد المؤسســات الفاعلــة فــي هــذا المجــال، وذلــك يمثــل فــي حــد ذاتــه قيمــة 
مضافــة ســمحت بتعبئــة إمكانيــات ماليــة ضخمــة مــن شــأنها المســاهمة فــي تفعيــل برامــج 
المنشــودة. مقاربــة تدبيــر مشــروعي  المحليــة  الثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة  التنميــة 
»الصناعــة التقليديــة: »فــاس المدينــة« وترميــم »27 معلمــة تاريخيــة« طفــرة مهمــة علــى 
ــن المحلييــن وضمــان انتظــام التزاماتهــم  ــن مختلــف المتدخلي مســتوى التنســيق والتواصــل بي
فــي التمويــل والتأطيــر. إال أن هــذه المقاربــة الزالــت فــي حاجــة ماســة إلــى تطويرهــا مــن أجــل 
ــج  تجــاوز مجموعــة مــن الثغــرات التــي أبانــت عنهــا مراحــل إنجــاز المشــروعين المذكوريــن والنتائ
التــي أســفرا عنهــا. ولعــل أهــم ماحظــة يمكــن إدراجهــا عنــد االطــاع علــى قائمــة المســاهمين 
فــي تمويــل المشــروعين، الغيــاب التــام للقطــاع الخــاص الــذي كان باإلمــكان إشــراكه كفاعــل 
أساســي ليــس فقــط مــن خــال المســاهمة الماليــة ولكــن مــن أجــل تعزيــز انفتاحــه علــى مجــال 
تثميــن التــراث والتنميــة الثقافيــة، وضمــان انخراطــه فــي خلــق ديناميــة جديــدة داخــل الفضــاءات 
التاريخيــة، بشــراكة مــع مؤسســات القطــاع العــام والمجلــس الجماعــي، ومــن خــال إنشــاء 
ــة، والمعــارض الدائمــة  ــة واالفتراضي ــة )كالمتاحــف االثنوغرافي ــة وحرفي ــة وفني مقــاوالت ثقافي
والمؤقتــة، والمحترفــات التعليميــة والتكوينية...إلــخ(، عبــر توظيــف بعــض المعالــم بشــكل يعــزز 
ــل عوامــل  ــرة بشــكل واضــح بفع ــي تراجعــت فــي الســنوات األخي ــة الت ــة العتيق ــة المدين جاذبي

مختلفــة.

ويبــدو مــن جهــة أخــرى أن مســاهمة منظمــات المجتمــع المدنــي )مــن جمعيــات ثقافيــة، وتجاريــة 
وحرفيــة وجمعيــات األحيــاء الســكنية وغيرهــا( ظلــت محــدودة جــدا، حيــث اكتفــت فــي الغالــب 
بلعــب دور الطــرف المســتقبل لمبــادرات صاحــب المشــروع وليــس مصــدرا اقتراحيــا فاعــا بإمكانه 
أن يلعــب دورا أساســيا فــي تحديــد األولويــات وبلــوغ أهــداف محــددة وواضحــة. ولــم يتــم عنــد 
انطــاق مشــروعي »تحــدي األلفيــة« و »27 معلمــة« تحديــد ماهيــة األنشــطة التي مــن المرتقب 
أن تشــغلها المعالــم بعــد االنتهــاء مــن ترميمهــا وإعــداد دراســة للجــدوى حــول االنعكاســات 
ــة للســاكنة.  ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــاة االقتصادي ــى الحي ــا عل ــادة توظيفه ــة إع ــة لعملي المحتمل
وقــد أشــارت المواثيــق المهنيــة الدوليــة ذات الصلــة، علــى غــرار ميثــاق البندقيــة )1964( حــول 
ــاق واشــنطن )1987م(« للحفــاظ  ــة«، وميث ــة والتراثي ــي والمواقــع األثري ــم المبان »حفــظ وترمي
علــى المــدن والمناطــق التاريخيــة«، إلــى وجــوب اعتمــاد هــذا التوجــه الــذي مــن شــأنه إعطــاء زخــم 

وفعاليــة لبرامــج إعــادة توظيــف وتنشــيط المنشــآت والفضــاءات التاريخيــة المرممــة.

لقــد حظيــت مدينــة فــاس العتيقــة فــي الســنوات األخيــرة باهتمــام بالــغ مــن لــدن الدولــة حيــث 
تــم تخصيــص ميزانيــات ضخمــة لمشــاريع الترميــم ورد االعتبــار لمعالمهــا وفضاءاتهــا التاريخيــة. 
ويعبــر هــذا التوجــه عــن وعــي كبيــر بالقيمــة االســتثنائية التــي يمثلهــا هــذا النســيج العريــق، كمــا 
ــادرة  ــة المندمجــة والمســتدامة. إال أن هــذه المب ــة المحلي ــق التنمي ــر مدخــا أساســيا لتحقي يعتب
ال زالــت فــي حاجــة ماســة إلــى اعتمــاد األســاليب العلميــة والمهنيــة الازمــة لحمايــة المكونــات 



المعماريــة واألثريــة والخصائــص العمرانيــة مــن كل مــا مــن شــأنه أن يمــس بأصالتهــا باعتبارهــا 
تمثــل وثائــق تاريخيــة فريــدة يتوجــب الحفــاظ عليهــا لألجيــال القادمــة؛ كمــا تتطلــب تظافــر جهــود 
المؤسســات المعنيــة بمشــاريع رد االعتبــار مــن أجــل تعزيــز التواصــل والتنســيق والتشــاركية 
ــراث  فــي برامجهــا، وتفعيــل دورات اإلعــداد المســتمر لفائــدة مواردهــا البشــرية فــي مجــال الت
الثقافــي لتتمكــن مــن مواكبــة المســتجدات والتقنيــات الحديثــة التــي تكفــل إنجــاح تدخاتهــا 
المختلفــة. هــذا، ويتعيــن مــن جهــة أخــرى تحييــن التشــريعات التــي تعــزز حمايــة النســيج العتيــق 
ــى  ــر عل ــي تتوف ــة الت ــة والوطني ــات المحلي ــف الفعالي ــى مختل ــاح عل ــز االنفت ــه، مــع تعزي وصيانت
اإلمكانيــات الماديــة )القطــاع الخــاص( والرصيــد المعرفــي المتخصــص )الجامعــات والمعاهــد 
والمــدارس العليــا( فــي أفــق توســيع مــوارد التمويــل، واالســتفادة مــن نتائــج البحــث العلمــي 
بشــكل يكفــل خلــق حيويــة وديناميــة جديــدة داخــل المجــال العمرانــي كفضــاء للعيــش، وكوجهــة 

ســياحية ثقافيــة متميــزة.
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“يعتبــر التــراث العمرانــي أو المعمــاري أبرز أشــكال 
اليــوم،  البشــرية  فنصــف  الثقافــي،  التــراث 
تقريبــا سيعيشــان  عقــود  خمســة  بعــد  وثلثيهــا 
فــي وســط عمرانــي - حضــري. مــن هنــا، تشــكل 
المــدن أكثــر األوســاط اســتقطابًا لفكــر اإلنســان 
وإبداعــه وبالتالــي، خّزانــًا لمواقــع التــراث الحضــري 
والفــن  المعمــار  فــي  تنــوع  مــن  تقدمــه  لمــا 
الهندســي ذي القيــم الثقافيــة، الوطنيــة منهــا 

والعالميــة.” اإلقليميــة  وتلــك 



- محمد بوزيان، تراث قصبة الجزائر 
وتحديات القرن الواحد والعشرين
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تراث قصبة الجزائر وتحديات القرن الواحد والعشرين 

أ. محمد بوزيان 
أخصائي  رئيسي لبرامج التراث ثقافي

)ARC-WH( المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي
doi.org/10.56500/cuh120

إدراج  قصبة الجزائر على قائمة التراث العالمي

كثيــرا مــا يســمع عــن تــراث اإلنســانية ومواقــع ذات أهميــة طبيعيــة أو ثقافيــة اســتثنائية يرعاهــا 
المجتمــع الدولــي ومنظماتــه ذات الصلــة كمنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة، 
اليونســكو. فــي الواقــع، يتجســد تــراث اإلنســانية أو مــا يعــرف بالتــراث العالمــي بمواقــع تــراث 
ــال  ــة لألجي ــن أن تبقــى ذات دالل ــة ويمك ــا الحــدود الوطني ثقافــي و/أو طبيعــي تتعــدى أهميته
ــراء مــن عــدة دول  ــة مــن خب ــراث العالمــي المكون ــة الت ــى لجن القادمــة. يعــود هــذا التصنيــف إل
والمســؤولة عــن تقييــم المواقــع وإدراجهــا ضمــن قائمــة التــراث العالمــي. يســاعد هــذه اللجنــة 
مركــز التــراث العالمــي ومقــره باريــس وهيئــات استشــارية مهمتهــا اإلدالء بالمشــورة الفنيــة 
والتقنيــة وغيرهــا. يهــدف إدراج لجنــة التــراث العالمــي هــذه المواقــع فــي قائمــة التــراث العالمــي 
ــة  ــة دولي ــر حماي ــن ومعايي ــق قواني ــق تطبي ــن طري ــك ع ــف وذل ــار والتل ــا مــن االندث ــاظ عليه الحف
مــن جهــة؛ وطنيــة محليــة مــن جهــة ثانيــة. يعتبــر التــراث العمرانــي أو المعمــاري أبــرز أشــكال  
التــراث الثقافــي،  فنصــف البشــرية اليــوم، وثلثيهــا بعــد خمســة عقــود تقريبــا سيعيشــان فــي 
وســط عمرانــي )حضــري(. مــن هنــا، تشــكل المــدن أكثــر األوســاط اســتقطابًا لفكــر اإلنســان 
ــراث الحضــري لمــا تقدمــه مــن تنــوع فــي المعمــار والفــن  ــًا لمواقــع الت وإبداعــه وبالتالــي، خّزان
الهندســي ذي القيــم الثقافيــة، الوطنيــة منهــا وتلــك اإلقليميــة والعالميــة.  فــي ســنة 1992م، 
أدرجــت  قصبــة الجزائــر فــي قائمــة التــراث العالمــي لمنظمــة اليونســكو وفقــا للمعياريــن الثانــي 
والخامــس مــن المعاييــر العشــرة الخاصــة بتقييــم مواقــع التــراث العالمــي الثقافيــة والطبيعيــة. 

تزخــر المــدن القديمــة فــي الوطــن العربــي بتنــوع وثــراء معمــارّي وعمرانــّي واضــح، 
وبالرغــم مــن تمايزهــا بعضهــا  عــن بعــض،  تجمــع هــذه المــدن وحــدة نوعيــة تعبــر عــن 
ــة  ــواة مدين ــب و ن ــة، قل ــارب. القصب ــدي« متق ــخ و ثقافــة وســياق اجتماعــي »تقلي تاري
ــراث اإلنســانية. مبانيهــا،  ــة القديمــة المجســدة لت ــر العاصمــة، أحــد المــدن العربي الجزائ
شــوارعها، وأزّقتهــا القديمــة تحاكــي تاريخــًا يمتــد آالف الســنين ويذكــر بأقــدم الحضــارات 
ويــروي قصــص أرض المليــون شــهيد. تســلط هــذه المقالــة الضــوء علــى تســجيل 
قصبــة مدينــة الجزائــر علــى الئحــة التــراث اإلنســاني عــام 1992م؛ ثــم تتنــاول الخصائــص 
الرئيســية لعمارتهــا ونســيجها العمرانــي وترصــد أخيــرا واقــع إدارتهــا وحفــظ تراثهــا 

ــات.   ــات وتحدي ــا يواجهــه مــن صعوب ــي وم الثقافــي، المعمــاري والعمران
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ــة ومــع البحــر األبيــض  ــة األوروبي ــة يوضــح عالقتهــا مــع محيطهــا الجغرافــي ومــع المدين ــام للقصب منظــر ع
المتوســط. © المتحــف العمومــي الوطنــي البحــري بالجزائــر 



القصبــة مثــال بــارز لمدينــة مغاربيــة قديمــة أثــرت علــى العمــارة والتخطيــط العمرانــي لمــدن 
ــا واألندلــس وجنوبــي الصحــراء الكبــرى خصوصــا خــال القرنيــن الســادس عشــر  شــمال افريقي
والســابع عشــر الميادييــن، )المعيــار الثانــي(. لقــد انعكســت الطبيعــة الوعــرة لموقــع القصبــة 
ــة  ــن المدين ــاة ســاكنيها. فالموقــع المرتفــع المحصــن يكفــل تأمي ــى عمارتهــا وتنظيمهــا وحي عل
ــج  ــر األبيــض المتوســط. فــي نفــس الوقــت، ينت وحمايتهــا مــن هجمــات الغــزاة مــن جهــة البح
ــة  ــدروب وأزّق ــا مــع تضاريــس الموقــع وب ــي وتناغمه ــدّرج المبان ــز بت ــدا يتمي ــا فري ــا عمراني واقع
ضيقــة غيــر منتظمــة وبصعوبــات وتحديــات كبــرى واجهــت تطــور المدينــة وتوســعها عبــر القــرون. 
ســجلت القصبــة فــي قائمــة التــراث العالمــي كونهــا أيضــا مثــال لمســتوطنة بشــرية تقليديــة 
تعكــس ثقافــة إســامية طبعــت كثيــرًا مــن مــدن حــوض البحــر األبيــض المتوســط وقامــت 
علــى تمــازج حضــاري ثقافــي متعــدد الطبقــات والشــعوب، )المعيــار الخامــس(. وتشــكل البنيــة 
العمرانيــة التقليديــة المرتبطــة بطريقــة عيــش مجتمــع القصبــة الشــاهد األساســي علــى هــذه 
الثقافــة وعلــى تفاعلهــا مــع المراكــز الحضريــة األخــرى فــي شــمال إفريقيــا وجنــوب أوروبــا منــذ 
عشــرات القــرون. لكــن مــا تــزال تكتنــف تاريــخ القصبــة فجــوات عــدة لــم تتــم معالجتهــا حتــى اليــوم 

كنتيجــة لنــدرة اآلثــار العائــدة لكثيــر مــن فتــرات تاريخهــا قبــل اإلســامي. 

 )12-Le Glay 1968, 8(  لقــد أســس الفينيقيــون المســتوطنة األولــى إيكوســيم أو  إكوزيــوم
كمينــاء يقــع علــى الضفــة الغربيــة لخليــج الجزائــر، علــى الســفح الســفلي قليــل االنحــدار مــن 
التــل المطــل علــى البحــر األبيــض المتوســط. ومــع أن القصبــة موجــودة ضمــن نفــس النطــاق 
الجغرافــي للمســتوطنة الفينيقيــة، إال أنهمــا بنيتــان عمرانيتــان منفصلتــان. فالقصبــة تطــورت 
علــى ســفح الجبــل المقابــل للبحــر وكانــت متواجــدة علــى مســتوى أعلــى وأشــد انحــدارا بهــدف 
مجابهــة مخاطــر أي غــزو قــادم مــن البحــر  بالرغــم مــن أنهــا ضمــت أســواقا و مخــازن قريبــة مــن 
المينــاء. ونظــرا لألهميــة االســتراتيجية  للموقــع بشــكل عــام، تعاقبــت عليــه حضــارات وشــعوب 
متعــددة كالبربريــة النوميديــة، البونيــة، الرومانيــة، الونداليــة، البيزنطيــة والعربية اإلســامية التي 
أدخلــت القصبــة فــي مرحلــة جديــدة مــن تاريخهــا منــذ القــرن الثامــن الميــادي. ماتــزال شــواهد 
الحقبــة اإلســامية ماثلــة حتــى اليــوم. فصيغــة القصبــة العمرانيــة األصيلــة تعــود إلــى بولوغيــن 
ابــن زيــري )Miller, et. 2010( ، مؤســس الدولــة الزيريــة، الــذي حكــم مناطــق واســعة مــن شــمال 
إفريقيــا مــا بيــن 984-972م وأســس مدينــة الجزائــر ومدينــة شرشــال ومليانــة القائمتيــن أيضــا 
علــى بقايــا مواقــع فينيقيــة و رومانيــة ســابقة. خضعــت القصبــة أيضــا لحكــم الفاطمييــن فــي 
القــرن العاشــر الميــادي ولحكــم المرابطيــن بقيــادة يوســف بــن تاشــفين بــدءا مــن عــام 1082م، 
ــام 1152م وغيرهــم. ومــن الواضــح  ــدءًا مــن ع ــي ب ــن عل ــد المؤمــن ب ــادة عب ــن بقي ــم الموحدي ث
أن تاريــخ القصبــة اإلســامي لــم يرتبــط بتاريــخ شــعوب شــمال إفريقيــا وحكامهــا وحســب، إنمــا 
ارتبــط أيضــا بالقــوى اإلقليميــة االســتعمارية الكبــرى وفــي مقدمتهــا الســلطنة العثمانيــة التــي 
فرضــت ســيطرتها عليهــا فــي بدايــات القــرن الســادس عشــر والجمهوريــة الفرنســية التــي احتلتها 
فــي ثاثينــات القــرن التاســع عشــر. بنــاء علــى مــا تقــدم، تتميــز القصبــة بتراكــم حضــاري متعــدد 
ــدة عكســت الموقــع الجغرافــي مــن  ــة فري ــة و عمراني ــج شــخصية معمارّي الطبقــات واألوجــه أنت

جهــة، التقاليــد الثقافيــة والفنيــة المحليــة واإلقليميــة مــن جهــة ثانيــة.  
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تضــم القصبــة اليــوم آثــارا كثيــرة تعــود للفتــرة العثمانيــة، حيــث كانــت عاصمــة البــاد ومقــرا 
لــداي الجزائــر وريــاس البحــر األبيــض المتوســط أمثــال الريــاس عــروج وخيــر الديــن وبربــروس إلــى 
ــة القــرن الخامــس  ــن نهاي ــة بي ــارة البحري ــى طــرق النقــل والتج ــوا عل ــن هيمن ــدو الذي رايــس حمي
ــك بعــد  ــة أســبانية وذل ــرة بأســاطيل بحري ــة القــرن الثامــن عشــر وألحقــوا خســائر كبي عشــر وبداي
طــرد المســلمين مــن األندلــس )Ould Cadi 2006(. حــّول العثمانيــون قلعــة القصبــة إلــى 
مقــر رئيســي لحكمهــم فــي الجزائــر، وفــي نفــس الوقــت بنــوا العديــد مــن األبنيــة والمنشــآت 
العســكرية التــي لــم تماثــل القلعــة فــي أهميتهــا واتســاعها ومنهــا قصــر ريــاس البحــر أو الحصــن 
ــاب  ــه الخمســة )ب ــة وأبواب ــراء ســور القصب ــد مــن الخب ــع العدي ــون. يرج 23 كمــا يســميه الجزائري
الــواد، الجديــد، عــزون، المرســى وبــاب البحــر( وأبراجــه الداعمــة إلــى فتــرة الحكــم العثمانــي. 
كذلــك تركــت حقبــة االســتعمار الفرنســي آثارهــا علــى القصبــة وباألخــص علــى الجــزء الســفلي 
ــاس أو  ــة كقصــر الري ــم الهام ــا باســتثناء بعــض المعال ــم أســوارها وأبنيته ــم تهدي ــث ت ــا حي منه
الحصــن 23 المذكــور أعــاه و الــذي اســتعمل كثكنــة عســكرية للجيــش الفرنســي. علــى هــذا 
الجــزء أيضــا، تــم تشــييد مجموعــة مــن األبنيــة الكبيــرة والعاليــة التــي حجبــت الجــزء المتبقــي 
مــن القصبــة عــن البحــر. قــام االســتعمار أيضــا بإعــادة تســمية شــوارع ودروب القصبــة بأســماء 
حيوانــات كشــارع الــدب و شــارع الفيــل وذلــك للنيــل مــن مكانــة القصبــة و االســتهزاء بســاكنيها 
ولتســهيل التعــرف علــى شــبكة الشــوارع و الــدروب فيهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، أقــام المســتعمر 
مجموعــة مــن المبــان ذات طابقيــن أو ثاثــة طوابــق ضمــن القصبــة الســتخدامها كمقــرات إداريــة 
ومراكــز مراقبــة حولــت بعــد االســتقال الــى مــدارس ومســتوصفات وغيرهــا مــن األبنيــة الخدمية 

العامــة. 

أمــا العمــارة المدنيــة فقــد طبعــت بطابــع مماثــل لمــدن شــمال إفريقيــا وباألخــص مــدن المغــرب 
ــر علــى ســامتها مــع أنهــا كغيرهــا مــن المــدن  ــا هــذا، تحافــظ بشــكل كبي ــى يومن العربــي، وإل
ــج عــن النمــو العمرانــي والديموغرافــي  ــر النات ــار الزمــن والضغــط الكبي القديمــة تعانــي مــن آث
ــة بســيطة  ــة منســجمة متناســقة وفقــًا لواجهــات خارجي ــدو المبانــي فــي القصب المتســارع.  تب
ومتشــابهة إلــى حــد كبيــر. يعــود هــذا التناســق إلــى اعتبــارات اجتماعيــة محليــة وإســامية تراعــي 
تجنــب اإلســراف فــي تزييــن الواجهــات الخارجيــة للمســاكن لتفــادي مظاهــر التفــاوت االجتماعــي 
والمــادي.  لكــن فــي نفــس الوقــت، تزخــر الفراغــات الداخليــة للبيــوت بالزخــارف والتزيينــات 
والتعابيــر الفنيــة الغنيــة الظاهــرة  بشــكل خــاص فــي األفنيــة المركزيــة - "وســط الــدار" - وفــي

القاعــات الرئيســية لهــذه البيــوت . كغيرهــا مــن المــدن اإلســامية القديمــة، تتميــز القصبــة 
بتداخــل أبنيتهــا بعضهــا مــع بعــض انطاقــا مــن ضــرورة حمايــة أزقتهــا مــن أشــعة الشــمس 
ومــن الحاجــة لتوســيع مســاحات البيــوت فــي الطبقــات العلويــة مــن كل مبنــى. مــن هنــا، تتميــز 
مســاكن القصبــة بوجــود "أســطح الــدار" وهــي مســاحات علويــة مفتوحــة باتجــاه البحــر وتشــكل 
حيــزا معيشــيا ترفيهيــا مخصصــا للعائلــة والنســاء بشــكل خــاص. بالرغــم مــن تداخــل األبنيــة 
ــة لاســتمتاع بمنظــر  ــة كافي ــات بصري ــع بانفراج ــدار" تتمت ــا إال أن "أســطح ال ــاوت ارتفاعاته وتف



ســبيل مــاء وســط النســيج العمرانــّي التقليــدي للقصبــة . تظهــر اللوحــة أيضــا انســجام المعالجــة المعمارّيــة 
للمبانــي والشــبكة الطرقيــة مــع االنحــدار الشــديد للموقــع  2019  © محمــد بوزيــان
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البحــر مــع مراعــات حجــب النظــر بيــن المســاكن وهــذا أحــد المظاهــر العمرانيــة المميــزة للقصبــة 
وشــاهدا علــى أهميــة البحــر فــي حيــاة ســكانها.  فــي هــذا الواقــع الجغرافــي المميــز، تنتظــم 
القصبــة علــى شــكل قطاعــات أو جــزر مســتقلة منفصلــة باألزّقــة والممــرات، يتكــون كل قطــاع 
مــن مجموعــة مــن المبانــي أو المنــازل أو القصــور المتشــابكة المتشــّعبة ذات األحجــام المختلفــة. 
ــاء  ــدة ومــواد البن ــة مســتمرة نظــرًا للواجهــات الموح ــة عضوي ــات ذات بني ــدو القطاع ــًا، تب عموم
المتشــابهة والمعالجــات المعماريــة والعمرانيــة المتقاربــة المتأثــرة بالظــروف المناخيــة المحليــة 
أيضــا.  تفتــح نوافــذ المســاكن واألبنيــة باتجــاه الشــوارع المحاذيــة أحيانــا وباتجــاه الفنــاء الداخلــي 
"وســط الــدار" أو "الصحــن" فــي أغلــب األحيــان. للفنــاء شــكل مربــع أو مســتطيل تكســى أرضــه 
ــع .  ــاه األرب ــد زواي ــق مــن أح ــر مباشــر ينطل ــر ممــر غي ــارج عب ــا ويتصــل بالخ ــض غالب ــام األبي بالرخ
يكفــل هــذا التصميــم حمايــة  وســط الــدار مــن المشــاهدة المباشــرة ممــن يتواجــد فــي القبــو أي 
المدخــل الرئيســي للمســكن. فــي كل األحــوال، يشــكل الفنــاء الداخلــي قلــب المســكن، فمنــه 
يتــم الدخــول إلــى الغــرف و القاعــات عبــر أروقــة محيطيــة فــي الطابــق األرضــي و العلــوي ترتفــع 
درجــة واحــدة عــن منســوبه )تومــي 2007، 69(، وفيــه يتــم الجلــوس وتنــاول الطعــام والشــراب 
فــي األيــام الدافئــة ؛ وفيــه يتــم اســتقبال الضيــوف أحيانــا. أمــا أبعــاده فتتعلــق بمســاحة 
المســكن وبالتالــي، تعكــس غنــى أصحابــه أو تواضــع أحوالهــم الماديــة. عمومــا، تحتــوي أفنيــة 
المنــازل علــى بئــر مائــي أو نافــورة ذات شــكل هندســي مزخــرف بالزليــج أو الحجــر األبيــض أو غيــره 
تتواجــد فــي وســطه. تحتــوي أيضــا علــى فتحــة أرضيــة تتصــل بنظــام تصريــف ميــاه األمطــار و 

الميــاه اآلســنة تتواجــد فــي أحــد أركانــه األربعــة.

يمكــن تصنيــف بيــوت القصبــة بحســب أحجامهــا ونوعيــة فراغاتهــا إلــى عــدة مجموعــات: منــزل 
علــوي، منــزل شــبك، بيــت الــرواق والقصــر. المنــزل العلــوي هــو المســكن الوحيــد الــذي ال 
يضــم فنــاء مفتوحــا علــى الهــواء والضــوء الخارجييــن وغالبــا مــا يشــمل  متجــرا ملحقــا. أمــا منــزل 
ــر نســبيا بهــدف تأميــن مســكن ألحــد  ــزل كبي شــبك،)دويرا(، فهــو جــزء يقتطــع مــن قصــر أو من
أفــراد العائلــة. بالتالــي، تكــون مســاحة الدويــرا متوســطة إلــى صغيــرة بالنســبة لباقــي األقســام. 
وبشــكل عــام، يضــم هــذا النــوع مــن المســاكن فنــاًء ضيقــًا يقــع فــي الطابــق العلــوي ويرصــف 
بالرخــام أو الحجــر. أمــا الغــرف األخــرى، فيتــم رصفهــا باآلجــر وتكســى جدرانهــا بالجيــر والزليــج. الفئة 
الثالثــة مــن مســاكن القصبــة تضــم بيــوت الــرواق التــي تنتظــم حــول فنــاء مركــزي محــاط باألروقــة 
التــي تؤمــن الدخــول إلــى مختلــف غــرف وفراغــات البيــت. بالطبــع، يتــم تزييــن الفنــاء واألروقــة 
والجــدران ببــاط الزليــج وفــق زخــارف هندســية أو نباتيــة. ونظــرا للطبيعــة الجبليــة شــديدة االنحــدار 
لموقــع القصبــة، يفســح تصميــم بيــت الــرواق المجــال للمســاكن المجــاورة أن تســتفيد وتضــم 
ــة  ــرواق غرف ــت ال ــك،  يضــم بي ــل ذل ــوي. فــي مقاب ــق العل ــرا مــن مســاحته فــي الطاب ــزءا كبي ج
واحــدة علــى األقــل مــن غــرف المنــازل األعلــى بحيــث يتــم اســتخدامها كمدخــل لــه. غالبــا مــا تكــون 
هــذه الغرفــة مســقوفة بقبــوة يتعامــد محورهــا مــع الشــارع المجــاور. تحتــوي القصبــة أيضــا علــى 
ــة ومنهــا  ــرة أو القصــور، منهــا مــا هــو موجــود داخــل حــدود المدين ــد مــن المســاكن الكبي العدي
ــر بالنســبة  ــز هــذه القصــور بحجمهــا الكبي ــه. تتمي مــا ُبنــي خارجهــا كمســاكن لاســطياف والترفي
ــدار.  ــرة إضافــة إلــى وســط ال ــة كبي ــة وباحتواؤهــا علــى حدائــق ومســاحات خارجي لقصــور القصب
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أحــد هــذه القصــور ُحــّول اليــوم إلــى المتحــف التاريخــي واالثنوجرافــي الشــهير “البــاردوا “ الــذي 
يضــم عــدة مجموعــات تعــود إلــى عصــور مــا قبــل التاريــخ. عمومــا، تحتــوي القصــور المتعــددة 
داخــل وخــارج القصبــة علــى عــدة غــرف وقاعــات تضــم مســاحات للعيــش وأخــرى للنــوم بينهمــا 
فــرق فــي منســوب األرضيــة يبلــغ درجــة أو بضــع درجــات. تطــل هــذه الغــرف علــى أروقــة ذات 
أقــواس إســامية الطــراز  كقــوس حــدوة الحصــان أوالقــوس المنكســر أو قــوس مقبضــة الســلة 
المعــروف بالقــوس الجزائــري أو غيرهــا. ومــن المعــروف أن مدخــل البيــت أو القصــر يحتــوي دائمــًا 
علــى القبــو، وهــو عبــارة عــن مســاحة مســتطيلة الشــكل بهــا مجلــس صغيــر )مصطبــة( ينتظــر 
فيــه الزائــر بينمــا يحّضــر أهــل البيــت أنفســهم الســتقباله. يحتــوي بــاب المدخــل دائمــًا علــى 
فتحــة تهويــة تســمح بإيجــاد تيــار هوائــي مــا بيــن الطوابــق الســفلية للقصــر والممــرات واألزقــة 

الماصقــة. 

إدارة القصبة و حمايتها

القصبــة قطــاع محفــوظ كجــزء مــن التــراث الثقافــي الجزائــري وفــق القانــون )4-1998( والنصــوص 
التشــريعية الملحقــة بــه والمراســيم التنفيذيــة التــي تســمح بتنفيــذه . المــادة )43( مــن القانــون 
المذكــور تعــرف القطــاع المحفــوظ كاآلتــي: تقــام فــي شــكل قطاعــات محفوظــة: المجموعــات 
العقاريــة الحضريــة أو الريفيــة مثــل القصبــات والمــدن والقصــور والقــرى والمجمعــات الســكنية 
ووحدتهــا  بتجانســها  تكتســي،  والتــي  فيهــا  الســكنية  المنطقــة  بغلبــة  المتميــزة  التقليديــة 
المعماريــة والجماليــة، أهميــة تاريخيــة أو معماريــة أو فنيــة أو تقليديــة مــن شــأنها أن تبــرر حمايتها 
واصاحهــا واعــادة تأهيلهــا وتثمينهــا. ســمح هــذا القانــون ونصــوص تشــريعية أخــرى فــي الحفاظ 
ــرزت  ــن فــي نفــس الوقــت، ب ــة،  لك ــا المعماري ــة وأهــم  مكوناته ــي للمدين ــع التراث ــى الطاب عل
مجموعــة مــن التحديــات المتعلقــة بتطويــر القطــاع المحفــوظ و ترميمــه، فــي مقدمتهــا، كيفيــة 
التعامــل مــع ســكان المجتمــع المحلــي وتحقيــق  تطلعاتهــم واحتياجاتهــم اليوميــة باإلضافــة إلــى 
إشــكالية الملكيــة و الميــراث اللتيــن عقدتــا إلــى حــد كبيــر معظم مشــاريع إعــادة التأهيــل والترميم. 

علــى غــرار المــدن العتيقــة فــي المنطقــة شــهدت القصبة تحــوالت عميقة في بنيتهــا المجتمعية 
ــا التكيــف مــع  كنتيجــة النتقــال جــزء كبيــر مــن أصحــاب المنــازل والمبانــي فيهــا إلــى خارجهــا طلب
ــة  ــة. حــل محــل هــؤالء ســكان جــدد قدمــوا مــن المــدن الداخلي ــة الحديث ــاة اليومي ــات الحي متطلب
واســتقروا فــي المدينــة بعــد االســتقال بحثــا عــن فــرص عمــل. أدى ذلــك إلــى ارتفــاع عــدد 
ــي   ــوت الت ــي، انخفــاض أســعار اســتئجار البي ــدود والمتوســط وبالتال ــل المح الســكان ذوي الدخ
تحتــاج الــى عمليــات ترميــم وصيانــة دائمــة. بالرغــم مــن أن الســكان الجــدد اســتطاعوا االســتقرار 
ــة انعكــس ســلبا علــى الحفــاظ علــى  ــة و التأقلــم معهــا، إال أن ضعــف قدراتهــم المادي بالقصب
أبنيتهــم ومســاكنهم التقليديــة عمومــا. حاولــت الســلطات المحليــة الخــروج مــن هــذه األزمــة 
ــدة  ــا لع ــدود وفق ــل المح ــذوي الدخ ــر مســاكن ل ــة بتوفي ــة المعني ــات العام ــع القطاع ــاون م بالتع
برامــج تهــدف إلــى  تثبيــت المجتمــع المحلــي للقصبــة والقيــام بمشــاريع الترميــم والصيانــة 
الازمــة. إال أن هــذا الحــل واجــه مشــكلة جوهريــة تتعلــق بلجــوء البعــض إلــى اســتعمال ذريعــة 
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ــة كوســيلة للحصــول علــى مســكن مــن مســاكن ذوي الدخــل المحــدود. الســكن فــي القصب
ــة الذيــن غادروهــا وعــدم  ــاة ســاكني القصب ــد مــن اإلشــارة إلــى معان  فــي نفــس الوقــت، ال ب
تأقلمهــم مــع  الســكن خارجهــا. علــى كل، تــم تصنيــف موقــع القصبــة كقطــاع محفــوظ ســنة 
2005م، لكــن لــم  يصــدر مخطــط الحفــظ واإلدارة الملحــق إال عــام 2012م. هــدف هــذا المخطــط 
ــد العامــة  ــا القواع ــة، متضمن ــر المنقول ــة غي ــكات الثقافي ــة الخاصــة بالممتل ــر الحماي وضــع تدابي
الســتخدام األراضــي و تطويــر الواقــع المعيشــي فــي القطــاع المحفــوظ بالقصبــة، باإلضافــة 
إلــى الشــروط المعمارّيــة المفروضــة لتنفيــذ مشــاريع الترميــم والصيانــة وإعــادة التأهيــل الازمة. 
تتولــى تنفيــذ هــذا المخطــط مؤسســات حكوميــة تعمــل علــى تنفيــذ مهامهــا بالتنســيق مــع 
المجتمــع المحلــي والجهــات األخــرى مــن خــال جمعيــات مدنيــة متعــددة. المســؤول األول علــى 
المســتوى المحلــي هــو »الوكالــة الوطنيــة للقطاعــات المحفوظــة« التابعــة لــوزارة الثقافــة إضافــة 
ــر العاصمــة التــي تؤمــن الميزانيــة الازمــة لتنفيــذ عمليــات  إلــى مديريــة الثقافــة لواليــة الجزائ
الصيانــة اليوميــة وتأهيــل الوســط الحضــري إضافــة إلــى المجلــس البلــدي المعنــي بالقطــاع 

المحفــوظ.

لضمــان  المعنيــة  الســلطات  مــع  التنســيق  المحفوظــة  للقطاعــات  الوطنيــة  الوكالــة  تتولــى 
الحفــاظ علــى الطابــع التراثــي للقطــاع المحفــوظ وذلــك مــن خــال برمجــة تنفيــذ عمليــات الحفــظ 
ــات  ــن المنصــوص عليهــا فــي مخطــط حفــظ وإدارة الموقــع؛  متابعــة العملي ــم والتثمي والترمي
التــي تدخــل فــي إطــار المخططــات الدائمــة لحفــظ وتقييــم  وتنميــة القطاعــات المحفوظــة؛ 
إبــداء الــرأي التقنــي بشــأن مطابقــة التدخــات فــي القطــاع المحفــوظ للمعاييــر المعتمــدة 
بنــاًء علــى طلــب الســلطات المعنيــة؛ وضمــان تطبيــق الدراســات المتعلقــة بترميــم وإعــادة 
ــة أيضــا  ــكات الموجــودة فــي القطــاع المحفــوظ. تقــدم الوكال ــل وحفــظ وتحســين الممتل التأهي
ــة  ــر تاريخــي مرمــم أو تجزئ االستشــارات الفنيــة والتقنيــة المتعلقــة بامتــاك أو اســتخدام أي أث
أو تقاســم أو تقســيم اآلثــار التاريخيــة المدرجــة أو المقترحــة لــإلدراج علــى الئحــة التــراث الوطنــي 
والعالمــي. أخيــرا، تــزود الوكالــة الســلطات المعنيــة بالمعلومــات المتعلقــة بإعــادة اإلســكان 
ــة أو  ــادة إدمــاج الســكان فــي المبانــي المؤهل ــن وبإع النهائــي أو المؤقــت لألشــخاص المعنيي
المرممــة والتــي تمــت مصادرتهــا ألســباب تتعلــق بالمرافــق العامــة. بالرغــم مــن الجهــود التــي 
يبذلهــا جميــع الفاعليــن فــي هــذا المضمــار ســواء مــن مجتمــع محلــي أو قطــاع عمومــي تعانــي 
القصبــة اليــوم مــن تدهــور حالــة عــدد مــن مبانيهــا و الحاجــة الــى تحســين أكثــر للمرافــق العامــة و 
البنيــة التحتيــة للســماح بتطويــر المســتوى المعيشــي للســكان. فــي عــام 2018م، نظمــت وزارة 
الثقافــة بالتعــاون مــع منظمــة اليونســكو اجتماعــا دوليــا ضــم الجهــات العامــة والخاصــة المعنيــة  
ــول  ــراح حل ــة واقت ــا القصب ــي تواجهه ــات الت ــم فــي هــذا االجتمــاع مناقشــة التحدي ــة. ت بالقصب

مشــتركة وفقــا لمنهجيــة موحــدة تدمــج أهــداف هــذه  الجهــات بعضهــا مــع بعــض. 

هــدف االجتمــاع أيضــا إلــى مناقشــة حــاالت دراســية تعــود لمــدن أخــرى مدرجــة على قائمــة التراث 
العالمــي لاســتفادة منهــا واســتخاص العبــر فــي مواجهــة مشــاكل و تحديــات تشــبه تلــك التــي 
ــة  ــات واقتراحــات مــن شــأنها النهــوض بحال ــة. أصــدر المؤتمــر عــدة توصي تعــود لموقــع القصب



حفــظ القصبــة و تحســين البيئــة المعيشــية لســكانها وفقــا لمخطــط عمــل شــرعت فــي تنفيــذه 
وزارة الثقافــة والجهــات المعنيــة مــن القطــاع العــام بالتعــاون مــع المجتمــع المحلــي.

أحــد أهــم الخطــوات التــي توصــل إليهــا هــذا المؤتمــر هــي تأســيس لجنــة وطنيــة مكونــة مــن 
ممثليــن عــن كل الجهــات المعنيــة بالقصبــة تجتمــع دوريــا وتعمــل علــى تنفيــذ خطــة اإلدارة 

وتوصيــات المؤتمــر. 

خاتمة

المدينــة التاريخيــة هــي أوال وقبــل كل شــيء مســتوطنة بشــرية هدفهــا األساســي إيــواء النــاس 
ــة. فــي نفــس الوقــت، إن مشــكلة المــدن العتيقــة المدرجــة  والتجــاوب مــع متطلباتهــم اليومي
علــى قائمــة التــراث العالمــي هــي توافــق االســتعمال اليومــي مــع متطلبــات الحمايــة. لكــن، 
ــى قائمــة  ــر إدراج هــذه المــدن عل ــد أن تبري ــاب واســع نج ــى هــذه اإلشــكالية مــن ب ــا إل إذا نظرن
ــراث العالمــي يقــوم بشــكل رئيســي علــى حقيقــة تطويرهــا مــن قبــل الســكان و تنظيمهــا  الت
وفقــا لحاجاتهــم اليوميــة المتغيــرة. فكيــف لنــا اليــوم أن نطلــب مــن هــؤالء الســكان أن يجمــدوا 
نمــط عيشــهم ليكــون متوافقــا مــع القــرون الغابــرة التــي نعتبرهــا نحــن كأخصائيــون فــي التــراث 
مــن أهــم المراحــل التــي انعكســت علــى المدينــة وبالتالــي يجــب الحفــاظ علــى كل آثارهــا؟ مــن 
الواضــح أنــه للحفــاظ علــى الطابــع الحــي لمدينــة تاريخيــة يجــب الســماح إلــى حــد مــا بالتطويــر و 
إعــادة اإلحيــاء وفقــا لمنهجيــات تتماشــى فيهــا أهــداف الحفــاظ مــع االحتياجــات اليوميــة و العملية 
للســكان. ضمــن هــذا االطــار، نجــد أن كل طبقــة تاريخيــة فــي مدينــة القصبــة تركــت أثــرا مــا ســاهم 
فــي التنــوع المعمــاري و الهندســي الــذي عرفتــه المدينــة حتــى حقبــة االســتعمار التــي أزالــت 
ــك، لمــا  ــة و قطعــت اتصــال جزئهــا الســفلي  عــن البحــر. لكــن مــع ذل ــم القصب ــر مــن معال الكثي
ــى  ــدة إل ــكل مكوناتهــا و عناصرهــا العائ ــراث العالمــي أدرجــت ب ــة فــي قائمــة الت أدرجــت القصب
الفتــرات كافــة. وبالتالــي، إذا أردنــا اليــوم المحافظــة علــى الطابــع الحــي لهــذه المدينــة ، علينــا أن 
نراعــي المتطلبــات األساســية لســكانها الحالييــن مــن مــدارس ومستشــفيات ومحــات ومطاعــم 

ومواقــف ســيارات و دوائــر و هيئــات حكوميــة وغيرهــا. 

ــة  ــًا لمدين ــااًل حّي ــر مث ــة تعتب ــة العثماني ــة أو المحروســة كمــا كان يطلــق عليهــا خــال الحقب القصب
عتيقــة مطلــة علــى البحــر األبيــض المتوســط بنيــت وفقــًا العتبــارات اجتماعيــة وثقافيــة وطبيعيــة 
لطالمــا تجاوبــت مــع احتياجــات ســكانها. هــي مدينــة حيــة كونهــا فــي حالــة تطــور وتبدل مســتمرين 
تبعــا لتغيــر ظــروف واحتياجــات وتطلعــات ســاكنيها. لربمــا شــكل هــذا التطــور بــرأي بعــض الخبــراء، 
خطــورة علــى تــراث القصبــة اليــوم.  مــن هنــا يطــرح الســؤال: كيــف لمدينــة تاريخيــة أن تحافــظ 
علــى طابعهــا الثقافــي وأن تواصــل فــي نفــس الوقــت اســتقطاب الســكان الذيــن يجعلــون منهــا 
تراثــا حيــا قابــا لاســتمرار والتفاعــل مــع متطلباتهــم؟ لــن يكــون الجــواب عــن هــذا الســؤال وجهــة 
نظــر مباشــرة ونهائيــة، بــل نتيجــة تحليــل عميــق يســلط الضــوء علــى تأثيــر هــذه التطــورات علــى 

القيمــة الثقافيــة لهــذا المــكان وعلــى تطــوره وتحوالتــه المختلفــة. 
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التاريخيــة«  »القاهــرة  تفقــد  أن  يمكــن  “هــل 
مكانتهــا ودورهــا كقلــب نابــض بســكانها المحلييــن 
وأنشــطتها التقليديــة فتضيــع مالمحهــا العمرانيــة 
ويضعــف قوامهــا االقتصــادي مــع إنشــاء عاصمــة 
إداريــة جديــدة وخــروج القاهــرة مــن أطرهــا التاريخيــة 
القديــم  بيــن  المســافة  لتتســع  المتالحمــة 

والحديــث؟.”



- سهير زكي حواس، مدينة »القاهرة 
التاريخية«: بين الحفاظ واإلدارة وضوابط 

التحكم في العمران
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منظر عام لمدينة "القاهرة التاريخية"  © كريم عبد القوي بدر 2020م



القيمة التراثية العالمية لمدينة "القاهرة التاريخية"

"القاهــرة التاريخيــة" تجســيد مباشــر ودقيــق لطبقــات تاريخيــة متعــددة ومتراكبــة تشــكل نســيجًا 
عمرانيــًا واجتماعيــًا متميــزًا، يرتبــط تاريــخ نشــأتها بالفتــح اإلســامي لمصــر )30هـــ - 641 م(ثــم 
توالــى ظهــور طبقــات المدينــة إبتــداءًا مــن "الفســطاط" التــي بناهــا عمــرو بــن العــاص ثــم 
ــي العباســي أول  ــن عل ــح ب ــي أسســها صال "العسكر"شــمال الفســطاط )133 هـــ - 750م( الت
ــى  ــون )256هـــ - 870م( حت ــن طول ــا أحمــد ب ــع لبانيه ــم القطائ ــي للعباســيين فــي مصــر، ث وال
أنشــأ القائــد جوهــر الصقلــي “قاهــرة المعز”)358هــــ - 969م(التــي عرفــت وقــت إنشــاءها 
"بالمنصورية"حتــى ســماها الخليفــة "بالقاهــرة" ) 362هـــ - 972م( كمــا أطلــق عليهــا فيمــا بعــد 
"القاهــرة الفاطميــة"، ثــم توســعت حدودهــا لتمتــد أســوارها حــول "القاهــرة األيوبيــة )567 هـــ 

1171م(.  -

ضمــن هــذا اإلطــار امتــد تاريــخ نشــأة القاهــرة إلــى أكثــر مــن ألــف عــام احتفظــت خالهــا بهويتهــا 
ــي  ــّي والمعمــارّي ومخزونهــا الحضــارّي مــن مســاجد ومــآذن ومبان ومامحهــا وطابعهــا العمران
ــك مــن مبانــي  ــر ذل ــا والبيمارســتانات... وغي تعكــس قيمــًا ســامية كاألســبلة والكتاتيــب والتكاي
أنشــأها المجتمــع لخدمــة أفــراده وزيــادة الرصيــد مــن األعمــال الخيريــة والصدقــات الجاريــة، كمــا 
ــد  ــث العــادات والتقالي ــّي للقاهــرة النســيج االجتماعــي لســكانها مــن حي عكــس النســيج العمران
والحــرف التقليديــة التــي يشــتغلون بهــا والحركــة Mobility  داخــل المدينــة والمابــس التقليديــة 

"القاهــرة التاريخيــة" مدينــة عريقــة انتظمــت مبانيهــا مــع األزقــة والحــارات والــدروب فــي 
نســيج عضــوي متضــام يتشــابك فيهــا المبنــي مــع غيــر المبنــي تضيــق األماكــن أحيانــًا 
وتتســع أحيانــًا أخــرى، فتتعــرج المســارات وتتبــدل المحــاور البصريــة وتتكــون الجيــوب 
ــة ...،  ــرة وورش الحــرف التقليدي ــة وتتجمــع فيهــا المقاهــي والحوانيــت الصغي العمراني
هــى مدينــة حيــة تقــاوم الزمــن اليــزال ناســها يعيشــون دفء العالقــات االجتماعيــة  
وأصالــة المصرييــن... خــرج منهــا رمــوز الفكــر والسياســة واألدب والفــن والصحافــة 
فهــى الجبرتــي، وطــه حســين، وطلعــت حــرب، وعبــاس العقــاد، ومتولــي الشــعراوي، 
ونجيــب محفــوظ، وجمــال الغيطانــي، كمــا ترعــرع بيــن جدرانهــا جمــال عبــد الناصــر، وعبــد 
الفتــاح السيســي. هــى الجــذور المصريــة التــي نبــت منهــا تاريــخ المصرييــن ألكثــر مــن 

الــف عــام. 

ــة"،  ــة "القاهــرة التاريخي ــة لمدين ــة والعالمي ــة المحلي ــاول هــذا المقــال القيمــة التراثي يتن
ويقــدم لمحــة عامــة حــول المجهــودات الرســمية والشــعبية لحمايــة هــذه المدينة مســلطًا 
الضــوء علــى أهــم التوجهــات الرســمية، النصــوص القانونيــة، التحديثــات التقنيــة، وأهــم 
المشــاريع المنفــذة فــي ســياق الحفــاظ علــى هــذا النســيج التاريخــي المهــم كأحــد مواقع 

التــراث العالمــي المعتبــر.
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والــذوق العــام، كمــا احتــوت عناصــر خدميــة ووظيفيــة شــديدة االرتبــاط باحتياجــات ســكانها ســواء 
ــورش  ــن وال ــات والدكاكي ــى الحان ــادة أو ســاحات ملحقــة بالجوامــع أو وكاالت باإلضافــة إل دور عب
واألســواق المفتوحــة. هكــذا مــرت القاهــرة بمراحــل إنشــاء متعــددة كان لهــا أثــر كبيــر علــى نمــو 
المدينــة واتســاعها وتشــكيل خططهــا ودروبهــا وســاحاتها بمــا يمكــن أن نعتبــره ملحمــة عمرانيــة 
ــة تجســد الشــخصية المصريــة عبــر الزمــن. لقــد عرفــت القاهــرة باألســماء المشــار إليهــا  متوارثـ
ســابقًا حتــى ســبعينيات القــرن العشــرين عندمــا تــم تســجيلها فــي قائمــة التــراث العالمــي، 
ــة وفــي ظــل أنظمــة  ــة طويل ــة زمني ــة وتطورهــا خــال حقب ــر عــن تعــدد طبقاتهــا التاريخي وكتعبي

حكــم مختلفــة تــم مؤخــرًا إطــاق اســم "القاهــرة التاريخيــة" عليهــا.

فــي عــام 1979م تــم تســجيل القاهــرة كمدينــة ذات قيمــة تراثيــة عالميــة مــن قبــل منظمــة 
ــة  ــه مــن تحــف أثري ــك اســتنادًا لمــا تحتوي اليونســكو تحــت مســمى "القاهــرة اإلســامية" وذل
متميــزة، ولمــا تحتفــظ بــه فــي قلــب نســيجها العمرانــي التقليــدي والتاريخــي وأيضــًا االجتماعــي 
ــة،  ــة العالمي ــرة االهتمــام والمراقب ــاة خــال العصــور الوســطى فأصبحــت ضمــن دائ ــروح الحي ب
إال أنهــا واجهــت تحديــات كثيــرة بســبب العديــد مــن المشــاكل العمرانيــة وغيــر العمرانيــة كارتفــاع 
الكثافــة الســكانية فيهــا وخــروج ســكانها األصلييــن وإحــال أجيــال وفئــات ســكانية جديــدة مكانهم، 
وظهــور ونمــو وتغلغــل بعــض المبانــي العشــوائية، وتغييــر الوظائــف واالســتعماالت لكثيــر مــن 
المبانــي بأســاليب غيــر متوافقــة مــع طبيعــة األماكــن ، وغيــاب الصيانــة الوقائيــة واإلصاحيــة 
بمــا أدى فــي بعــض الحــاالت إلــى االنهيــار الكامــل، وغيــاب اإلدارة المحكمــة للحفــاظ عليهــا بمــا 
أدى إلــى تداعــي العديــد مــن مبانيهــا ومنشــآتها األثريــة وغيــر األثريــة أمــا المبانــي الجديــدة 
التــي حلــت محلهــا فلــم تكــن علــى قــدر كاف مــن التوافــق والتناغــم مــع أصالــة طابعهــا المعمــارّي 
والعمرانــي ممــا أدى إلــى تشــويه وتدميــر الصــورة البصريــة للمدينــة العريقــة )حــواس، 1993  
و2013م(. كذلــك عانــت "القاهــرة" مــن عوامــل الزمــن والتقــادم والكــوارث الطبيعيــة كزلــزال 
أكتوبــر 1992م وتوابعــه والســيول. كل هــذا أدى إلــى قلــق محلــي ودولــي علــى مســتقبل 
"القاهــرة اإلســامية". فــي عــام 2007م تــم تعديــل اإلســم إلــى "القاهــرة التاريخيــة" بــداًل مــن 
"اإلســامية" لتشــمل القاهــرة الفاطميــة وأجــزاء مــن المقابــر الشــمالية والجنوبيــة والفســطاط، 
وحيــث لــم تتطابــق هــذه الحــدود مــع خريطــة الترشــح األولــى فإنهــا لــم تحظــى بضوابــط الحمايــة 
الواضحــة بمــا تطلــب إعــداد برنامــج إلدارة الحفــاظ علــى الممتلــك. فــي هــذا الســياق أعيــد رســم 
حــدود القاهــرة "التاريخيــة" فــي عــام 2008 لتشــمل جميــع الطبقــات التاريخيــة الســابق اإلشــارة 
إليهــا ونطاقــات الحمايــة بمســتوياتها، مــع صياغــة برنامــج إدارة وحفــاظ لحمايتهــا وذلــك فــي 
إطــار التعــاون بيــن كل مــن وزارة الثقافــة ممثلــة فــي الجهــاز القومــي للتنســيق الحضــارّي )2( 

.UNESCO ــار ومنظمــة اليونســكو والمجلــس األعلــى لألث

)2( أنشــئ الجهــاز بقــرار جمهــوري رقــم 37 لســنة 2001م ويتبــع وزارة الثقافــة ومــن ضمــن اختصاصاتــه تحقيــق 
القيــم الجماليــة للشــكل الخارجــي لألبنيــة والفراغــات العمرانيــة واألثريــة وأيضــا وضــع القواعــد الالزمــة للحفــاظ علــى 

المبانــي ذات الطابــع المعمــارّي المميــز.



شكل 2: منظومة إدارة الحفاظ على التراث الحضاري
يقوم المخطط على الدعائم الرئيسية التالية:

الجهود الرسمية المبذولة لحماية التراث الحضارّي المصرّي
مقدمــة  فــي  أصبــح  المصــرّي  الحضــارّي  التــراث  علــى  والحفــاظ  كبيــرة  المبذولــة  الجهــود 
األولويــات الوطنية.يؤكــد ذلــك إنشــاء لجنــة قوميــة عليــا للحفــاظ علــى القاهــرة التراثيــة )التاريخيــة 
والخديويــة والمناطــق المســجلة األخــرى(  فــي إطــار مخطــط ومنظومــة إداريــة متكاملــة للحفــاظ 

Conservation Management Plan  أكثــر إحكامــًا مــن ذي قبــل )شــكل 2(.
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أواًل، قوانين وتشريعات حماية "القاهرة التاريخية"  

تــم التصــدي للمشــاكل التــي كانــت تواجــه عمليــات الحفــاظ علــى "القاهــرة التاريخيــة" فــي 
الماضــي مــن خــال القوانيــن والتشــريعات المصريــة التــي اســتحدثت فــي مطلــع القــرن الواحــد 
والعشــرين بهــدف حمايــة التــراث القومــي بمســتوياته المختلفــة ســواء كان مبــان أو مواقــع 
أثريــة أو عقــارات أو منشــآت أو مناطــق تاريخيــة ذات قيمــة تراثيــة متميــزة. كمــا شــهدت مدينــة 
ــرى إلــى جانــب  ــات أخ ــر 2011 م تحدي ــداث 25 يناي ــد أح ــرة مــا بع "القاهــرة التاريخيــة" خــال فت
المشــاكل التــي ســبق اإلشــارة إليهــا وذلــك نتيجــة الغيــاب األمني الــذي أدى إلى حــدوث مخالفات 
صارخــة لقوانيــن البنــاء، وتعديــات علــى األماكــن األثريــة والبنــاء فــي حرمهــا، كذلــك البنــاء علــى 
األراضــي الفضــاء ملــك الغيــر وبغيــر تراخيــص بمــا أدى إلــى حالــة مــن الفوضــى العمرانيــة كان 
لهــا تأثيــر ســلبي واضــح علــى التــراث المصــري بشــكل عــام  وعلــى "القاهــرة التاريخيــة" بشــكل 
خــاص. ســمح هــذا الوضــع بالتهديــد بإخــراج المدينــة مــن قائمــة التــراث العالمــي إن اســتمرت 
التعديــات المشــار إليهــا دون معالجــة. لكــن يمكــن القــول بــأن القوانيــن المصريــة كانــت خــط 
الدفــاع األول نحــو اســتعادة الســيطرة علــى "القاهــرة التاريخيــة" وضبــط التحكــم فــي عمرانهــا 
ــة بالحفــاظ  ــن ذات الصل ــة. تشــمل القواني ــق الحفــاظ العالمي ــم ومواثي بمــا يتوافــق مــع مفاهي

علــى التــراث الحضــارّي المصــري مايلــي:

القانون رقم 117 لسنة 1983م "حماية اآلثار"

ــًا مــع مــرور الوقــت ألنــه  طبــق هــذا القانــون وحــده لحمايــة األثــار المصريــة، لكنــه لــم يعــد كافي
لــم يغطــي التعامــل مــع الملكيــات الخاصــة وأمــور تعويــض المــاك عنــد اعتبــار ملكهــم أثــرًا 
بشــكل دســتوري، كمــا أن العقوبــات التــي تضمنهــا لــم تكــن رادعــة بالقــدر الكافــي، لحمايــة اآلثــار. 
عــدل القانــون رقــم 3 لســنة 2010م بنــود قانــون "حمايــة اآلثار"لتكــون أكثــر شــمولية مــن حيــث 
حمايــة األثــار والمواقــع األثريــة، مــع تغليــظ العقوبــات الخاصــة باالتجــار وتهريــب اآلثــار أو التخريــب 

والعبــث بهــا وباألماكــن األثريــة. 

تكــرر تعديــل القانــون حتــى صــدر القانــون رقــم 91 لســنة 2018م لمعالجــة أوجــه القصــور فــي 
حمايــة األثــار، وظهــرت فائــدة تعديــل القانــون فــي إحــكام الســيطرة أكثــر علــى األثــار التــي 
كانــت لفتــرات طويلــة محــط تهديــد بالســرقة والتخريــب العمــد، كذلــك حــدث تغييــر فــي أســلوب 
التعامــل مــع المبانــي األثريــة التــي كان يحظــر بشــكل مطلــق اســتخدامها أو إعــادة توظيفهــا ألي 
غــرض انتفاعــي، مــا عــدا المســاجد التــي كانــت تســتثنى مــن هــذا األمــر ويســمح بــآداء الصــاة 
فيهــا. أمــا غيــر ذلــك مــن األثــار فكانــت غيــر مســتغلة فــي أي غــرض أو وظيفــة معاصــرة حتــى بعــد 

ترميمهــا بمــا كان يــؤدي إلــى عــودة تدهورهــا وفــي كثيــر مــن األحيــان يعرضهــا للتعــدي عليهــا.
بالرغــم مــن أن تعديــل قانــون "حمايــة األثــار" كان لــه أنعكاســه اإليجابــي الواضــح علــى حمايــة 
الثــروة القوميــة مــن األثــار إال أنــه كان قاصــرًا علــى مــا تخطــى المائــة عــام مــن العناصــر التراثيــة 
التــي تحتــاج الحمايــة فلــم يشــمل المبانــي والمنشــآت التاريخيــة األحــدث ذات القيمــة المتميــزة 

ممــا أدى إلــى فقــد كــم كبيــر منهــا علــى مــدار الســنين. 



القانــون رقــم 144 لســنة 2006م فــي شــأن "تنظيــم هــدم المبانــي والمنشــآت 
غيــر األيلــة للســقوط والحفــاظ علــى التــراث المعمــارّي"

لعــب هــذا القانــون دورًا مهمــًا فــي الحفــاظ علــى المبانــي والمنشــآت غيــر األثريــة ولكنهــا ذات 
قيمــة تراثيــة تبــرر الحفــاظ عليهــا كالمبانــي الســكنية التقليديــة والقصــور واألســواق المغطــاة ... 
أو تلــك التــي تتميــز بقيمــة رمزيــة رفيعــة نتيجــة ارتباطهــا بأحــداث تاريخيــة مهمــة أو بشــخصيات 
مشــهورة عاشــت فيهــا أو بناهــا معماريــون أصحــاب فكــر ومدرســة ... ونجــد منهــا العديــد فــي 
"القاهــرة التاريخيــة" أمثــال بيــت القاضــي الــذي عــاش فيــه نجيــب محفــوظ وبيــت المنفلوطــي، 

وبيــت الجبرتــي، ... علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر.

يعــود لهــذا القانــون الفضــل فــي إنقــاذ مــا يزيــد عــن 3000 مبنــي تراثــي فــي القاهــرة و720 
مبنــى فــي "القاهــرة التاريخيــة" حتــى مايــو 2020م،  بتســجيلهم علــى قوائــم التــراث الحضــاري 
المصــري ويخضعــون للحمايــة مــن التشــويه أو التخريــب أو الهــدم. تتشــكل طبقــًا لهــذا القانــون 
ــان بشــكل  ــون واإلنشــاء، تعمــل هــذه اللج ــخ والفن ــارة والتاري ــال العم ــراء فــي مج ــان مــن خب لج
منتظــم فــي حصــر المبانــي ذات الطــراز المعمــارّي والقيــم الحضاريــة التراثيــة المميــزة وتســجيلها 
فــي قوائــم تتضمــن توصيفــًا كامــًا لــكل عقــار ويرفــع عمــل اللجــان مــن خــال محافــظ القاهــرة 
لرئيــس مجلــس الــوزراء لاعتمــاد. هكــذا تخضــع هــذه الثــروة العقاريــة التراثيــة للحمايــة بحيــث ال 
يجــوز تنفيــذ أي أعمــال ترميــم أو إصــاح إال بترخيــص وبعــد اعتمادهــا مــن لجنــة التــراث بالجهــاز 
القومــي للتنســيق الحضــاري. تــم تعديــل بعــض مــواد هــذا القانــون مــن خــال القانــون رقــم 3 
لســنة 2020 م ليعالــج إشــكالية التظلــم مــن القانــون وأســس تقديــر التعويضــات الازمــة لمــاك 

العقــارات التــي تــم تســجيلها وآليــات التنفيــذ.

القانون رقم 119 لسنة 2008 م"قانون البناء"

يتضمــن البــاب الثانــي منــه قانــون "التنســيق الحضــارّي" الــذي يتبــع وزارة الثقافــة المصريــة. 
يحتــوي هــذا البــاب فــي فصلــه الثانــي مــوادًا تختــص بتســجيل المناطــق ذات القيمــة التراثيــة. 
أعطــى هــذا القانــون للجهــاز القومــي للتنســيق الحضــارّي مهــام وضــع حــدود تلــك المناطــق 
وأســس الحفــاظ عليهــا وتســجيلها ليتــم اعتمادهــا كمناطــق حمايــة مــن المجلس األعلــى للتخطيط 

والتنميــة العمرانيــة.

فــي هــذا الســياق أعيــد رســم حــدود "القاهــرة التاريخيــة" لتشــمل جميــع الطبقــات التاريخيــة 
الســابق اإلشــارة إليهــا ونطاقــات الحمايــة بمســتوياتها المختلفــة، وذلــك فــي إطــار التعــاون 
بيــن كل مــن وزارة الثقافــة ممثلــة فــي الجهــاز القومــي للتنســيق الحضــارّي، والمجلــس األعلــى 
ــة" كمنطقــة ذات قيمــة  ــم تســجيل "القاهــرة التاريخي ــار، ومنظمــة اليونســكو UNESCO. ت لآلث
متميــزة طبقــًا لهــذا القانــون، واعتمــاد حدودهــا مــن قبــل المجلــس األعلــى للتخطيــط والتنميــة 
ــوزارء بتاريــخ 29 يوليــو 2009م بالقــرار رقــم 08/09/07/04.  ــة برئاســة رئيــس مجلــس ال العمراني
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تضمنــت خريطــة "القاهــرة التاريخيــة" ثــاث نطاقــات حمايــة )أ( ، )ب( ، )ج( هــى عبــارة عــن 
مســتويات متدرجــة للحمايــة والتحكــم فــي العمــران لــكل منهــا أســس حفــاظ خاصــة. )خريطــة 1(

ــًا لهــذا القانــون أصــدر الجهــاز القومــي للتنســيق الحضــارّي كتيبــان أولهمــا فــي 2010 م  تفعي
وهــو دليــل إرشــادي يتضمــن "أســس ومعاييــر التنســيق الحضــارّي للمبانــي والمناطــق التراثيــة 
ــام 2011 م يتضمــن "حــدود وأســس الحفــاظ علــى  ــزة"، والثانــي فــي ع وذات القيمــة المتمي
منطقتــي القاهــرة التاريخيــة والخديويــة )3( ذاتــا القيمــة المتميــزة" واالشــتراطات العامــة التــي 
تنطبــق علــى كامــل المنطقــة التاريخيــة . يتضمــن الكتيــب الثانــي أيضــا خريطــة توضــح الحــدود 
والنطاقــات الثــاث لــكل منهمــا وضوابــط الحفــاظ علــى النســيج العمرانــّي واشــتراطات التعامــل 
مــع المبانــي غيــر التراثيــة وإعــادة البنــاء وحمايــة الطابــع المعمــارّي ومراعــاة االرتفاعــات وتصميــم 
ــاك  ــر بالذكــر أن هن الواجهــات  واالســتعماالت واألنشــطة والتشــجير واألرصفــة والطــرق. الجدي
منطقــة داخــل "القاهــرة التاريخيــة" تتداخــل مــع نطــاق "القاهــرة الخديويــة" وتطبــق عليهــا أســس 
حمايــة "القاهــرة الخديويــة" وهــى شــارع محمــد علــي مــن ميــدان العتبــة الخضــراء حتــى ميــدان 
القلعــة )صــاح الديــن( ومنطقــة الحلميــة وشــارع الجيــش )فــاروق األول( مــن ميــدان العتبــة حتــى 

ميــدان بــاب الشــعرية.

ثانيًا، مشروع خريطة القيمة

ــع كل  ــات شــاملة أعدهــا الجهــاز القومــي للتنســيق الحضــارّي تقــوم علــى تجمي هــو قاعــدة بيان
البيانــات المتعلقــة بــكل القيــم التراثيــة التاريخية،المعمارية،الرمزيــة والجماليــة لعناصــر النســيج 
 .GIS التاريخــي للقاهرة.ينشــأ لــكل منهــا خريطــة تجميعيــة بواســطة نظــام المعلومــات الجغرافيــة
عنــد اتخــاذ أي قــرار بشــأن موقــع أو مبنــى تراثــي يتــم المــرور فــي طبقــات خريطــة القيمــة رأســيًا 

بحيــث يبنــى القــرار اعتمــادًا علــى كافــة المعلومــات الخاصــة بــه.

)3( “القاهــرة الخديويــة” هــى النطــاق الــذي يشــمل اإلســماعيلية التــي  يعــود تاريــخ نشــأتها إلــى فتــرة حكــم 
ــّي المعــروف بالتوفيقيــة منســوبًا “للخديــوي  “الخديــوي إســماعيل” )1863 - 1879م( باإلضافــة لالمتــداد العمران

1879 – 1892م(.  ( توفيــق” 



)خريطــة 1( القاهــرة التاريخيــة ونطاقــات الحمايــة )حمايــة قصــوى - حمايــة - انتقاليــة( © الجهــاز القومــي 
الحضــاري للتنســيق 
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ثالثًا، مشروعات الحفاظ

نــال موضــوع تمويــل مشــروعات الحفــاظ اهتمامــًا كبيــرًا فــي عمــل اللجنــة القوميــة العليــا للحفــاظ 
علــى القاهــرة التراثيــة ، مــع التوجــه نحــو ثاثــة مصــادر رئيســية للتمويــل بالتــوازي مــع مســاهمة 
ــًا مــن إعــادة  ــة المســتمرة. يتعلــق المصــدر األول بســبل االســتفادة اقتصادي الحكومــة المصري
ــة تكاليــف صيانتهــا  ــة والســماح بأنشــطة يكــون عائدهــا مخصصــًا لتغطي تأهيــل المبانــي التراثي
وترميمهــا. يتعلــق المصــدر الثانــي بفتــح مجــال تدخــل اتحــاد البنــوك المصريــة فــي مشــروعات 
ــي فــي  ــل المجتمــع المحل ــرة تدخ ــول  فك ــق بقب ــث فيتعل ــا المصــدر الثال ــر. أم ــاظ والتطوي الحف

مشــروعات إعــادة تأهيــل المبانــي التراثيــة كطــرف أصيــل مســتفيد مــن تلــك المشــروعات.

بناء على ما سبق يمكن اإلشارة إلى عدد من مشاريع الحفاظ مثل:
مشــروع “اإلحيــاء العمرانــي للقاهــرة التاريخية”بالتنســيق مــع منظمــة اليونســكو ومركــز التراث 	 

العالمــي بباريــس بتمويــل مــن الحكومــة المصريــة ويتضمــن المشــروع كذلــك عمل الدراســات 
ووضــع خطــة إدارة كاملــة.

مشروع تطوير شارع المعز.	 
مشــروع” الحفــاظ والتطويــر لحــي الــدرب األحمــر” المنطقــة المتاخمــة لحديقــة األزهــر برعايــة 	 

مؤسســة أغاخــان و شــركة أغاخــان للخدمــات الثقافيــة.
مشروع تطوير منطقة “سور مجرى العيون”.	 

فــي هــذا الســياق البــد مــن إلقــاء الضــوء علــى مشــروع “عــاش هنــا” المجســد للســعي نحــو 
الحفــاظ علــى القيــم الرمزيــة “للقاهــرة التاريخيــة” وذكــرى رجاالتهــا. قــام الجهــاز القومي للتنســيق 
الحضــاري باالســتفادة مــن قاعــدة البيانــات التــي تتضمنهــا خريطــة القيمــة بتخصيــص إحــدى 
طبقاتهــا للقيــم الرمزيــة المتمثلــة فــي رمــوز مصــر مــن شــخصيات تركــت بصمــات حضاريــة فــي 
تاريخهــا، فتــم تصميــم لوحــات تذكاريــة تثبــت علــى أحــد الجــدران الخارجيــة للمبانــى التــي عاشــت 
فيهــا تلــك الشــخصيات. تتضمــن كل لوحــة اســم الشــخصية المعنيــة وتاريــخ ميادهــا ورحيلهــا، 
كمــا تتضمــن عامــة Bar code يمكــن مــن خالهــا إظهــار ســردًا لتاريــخ الشــخصية وســيرتها 

الذاتيــة عــن طريــق أحــد التطبيقــات المعلوماتيــة فــي أجهــزة الموبايــل الحديثــة.

نجــح هــذا المشــروع فــي إظهــار لمســة وفــاء مــن الدولــة إلــى رموزهــا المهمــة وتعريــف األجيــال 
األحــدث بهــا وبأعمالهــا.

ــات باســم “الجبرتــي” علــى العقــار  مــن تلــك النمــاذج الموجــودة فــي “القاهــرة التاريخية”الفت
15 حــارة الصناديقيــة، و”الشــيخ محمــد رفعــت” علــى ملحــق مســجد فاضــل باشــا ، و”المعمــارّي 
حســن فتحــي” علــى المبنــى األثــري 5 درب اللبانــة ، و”األديــب مصطفــى لطفــي المنفلوطي” 

علــى العقــار 4 شــارع المنفلوطــي وغيرهــم. )األشــكال 2 و 3 و4 (.



شــكل 5: األديــب مصطفــى لطفــي شكل 3: الشيخ محمد رفعت 2019م
المنقلوطــي 2019م

شكل 4: المعماري حسن فتحي 2019م

إعادة تأهيل وتوظيف المباني األثرية والتاريخية

تشــهد "القاهــرة التاريخيــة" خاصــة خــال مرحلــة مــا بعــد 25 ينايــر مــن عــام 2011 م تطبيــق 
المفهــوم الــذي أصبحــت تنــادي بــه منظمــة اليونســكو )4( وهــو تشــجيع إعــادة اســتخدام المبانــي 
األثريــة والتاريخيــة مــن أجــل الحفــاظ عليهــا، بحيــث بــدأ التعامــل مــع هــذا التــراث الثــري كمبانــى 
حيــة لتعطــى الفرصــة بــأن يكــون لهــا وظيفــة جديــدة معاصــرة وأن تــؤدي دورًا مفيــدًا للمجتمــع. 
ــد  ــي تري ــات الت ــب الجه ــار" اســتجابة لطل ــار مفهــوم "اســتخدام األث ــق وزارة الســياحة واألث تطب
اســتخدامها ، علــى أن يتضمــن الطلــب المقــدم دراســة كاملــة لكيفيــة االســتخدام فــي إطــار 

ــار القــرار بالقبــول أو الرفــض. ــر وتكــون للجنــة الدائمــة لحفــظ األث قواعــد الحفــاظ علــى األث
بنــاء علــى ذلــك ،تســتخدم حاليــًا  العديــد مــن مبانــي "القاهــرة التاريخيــة" مــن قبــل وزارة الســياحة 
ــار ذاتهــا أو مــن خــال صنــدوق التنميــة الثقافيــة أو جهــات حكوميــة أخــرى أو غيــر حكوميــة  واألث
غيــر هادفــة للربــح. يوضــح )الجــدول - 1( بعــض األمثلــة.  يوجــد أيضــًا العديــد مــن العــروض 
الســتخدام مبانــي أثريــة قيــد الدراســة، وجــاري حاليــًا إعــداد عــدد مــن األماكــن األثريــة لاســتخدام 
ــة بازرعــة كفنــدق تراثــي وكافتيريــا واســتخدام الســاحة موســميًا فــي معــارض فنيــة  منهــا: وكال
وحفــات، ومجموعــة بيــت القاضــي )بوابــة القاضــي – قســم الجماليــة – مقعــد مامــاي – مبنــى 
ــة  ــة وفنــدق تراثــي –ومكتب ــة( كمقــر إدارة القاهــرة التاريخي الدمغــة والموزايــن – الســاحة الخارجي

عامــة باإلضافــة لمقــر عمــل مستنســخات وزارة اآلثــار.

 IComos 4( توافقــًا مــع مضمــون الفقرتــان الرابعــة والخامســة مــن ميثــاق فينيســيا 1964م عــن منظمــة أكومــوس(
والخاصتــان بصيانــة المبانــي التاريخيــة واســتخدامها بــأن: “جوهــر حفــظ اآلثــار والمبانــي التاريخيــة أن تتــم صيانتهــا 
بشــكل دائــم وأن: “أنســب وأســهل الطــرق التــي مــن خاللهــا يمكــن عمــل صيانــة دوريــة لهــا يكــون عنــد اســتخدامها 
فــي غــرض نافــع اجتماعيــًا ويمكــن التغييــر فــي المبنــى فــي حــدود الوظيفــة المطلوبــة بشــرط أال يغيــر المظهــر العــام 

لألثــر أو المبنــى التاريخــي وعــدم المســاس بزخارفهمــا.”
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االستخداماألثرالجهــة

وزارة السياحة واألثار
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الخاتمة: "القاهرة التاريخية" في مواجهة تحديات العصر

إن اســتعراض القيــم التراثيــة لمدينــة "القاهــرة التاريخيــة" والجهــود الرســمية المبذولــة للحفــاظ 
عليهــا مــن قوانيــن وتشــريعات ووضــع أســس الحمايــة مــع إلقــاء الضــوء علــى بعــض مشــروعات 
ــة  ــااًل  للحــوار حــول مســتقبل هــذه المدين ــح مج ــة تفت ــى تســاؤالت حتمي ــا إل الحفــاظ ، يصــل بن
التاريخيــة العريقــة فــي ظــل التســارع التنمــوي وإنشــاء عاصمــة إداريــة جديــدة وانتقــال العديــد 
مــن الجهــات الحكوميــة إليهــا وإخــاء العديــد مــن المبانــي مــع خلــق عوامــل جــذب قويــة للســكان 

للحــراك االجتماعــي. مــن هــذه األســئلة مــا يلــي:
مــا هــو مصيــر القاهــرة بشــكل عــام و"القاهــرة التاريخيــة" بشــكل خــاص، التــي نمــت وتطــورت 	 

وكبــرت واتســعت خــال مراحــل متتاليــة وعبــرت دائمــًا عــن علــوم عصرهــا ومامحــه السياســية 
واالجتماعيــة والثقافيــة وأيضــًا التكنولوجيــة ... فعاشــت عاصمــة لمصــر مئــات الســنين ؟

هــل يمكــن أن تفقــد "القاهــرة التاريخيــة" مكانتهــا ودورهــا كقلــب نابــض بســكانها المحلييــن 	 
وأنشــطتها التقليديــة فتضيــع مامحهــا العمرانيــة ويضعــف قوامهــا االقتصــادي مــع إنشــاء 
عاصمــة إداريــة جديــدة وخــروج القاهــرة مــن أطرهــا التاريخيــة المتاحمــة لتتســع المســافة بيــن 

القديــم والحديــث ؟
كيــف لهــذا الكيــان التاريخــي العضــوي الحــي الــذي ارتبــط بالموقــع والمنــاخ وتشــكل نســيجه 	 

فــي مراحــل زمنيــة متتاليــة أن يســتمر ويقــاوم أمــام تحديــات التطــور ومتطلبــات العصــر ؟

لقــد واجهــت " القاهــرة التاريخيــة " بالفعــل تحديــات كثيــرة كادت تغيــر مــن مامحهــا مثــل شــق 
الشــوارع الطويلــة المســتقيمة داخــل نســيجها العضــوي المتشــابك والمتضــام كمــا حــدث مــع 
دخــول الحملــة الفرنســية إلــى مصــر 1797م وشــق شــارع جوهــر القائــد لفتــح الطريــق أمــام حركــة 
ــة البوابــات عنــد مداخــل الحــارات للدواعــي األمنيــة وتســهيل  نقــل معــدات الجيــش، كذلــك إزال
التفتيــش وماحقــة أفــراد المقاومــة ، أيضــًا واجهــت " القاهــرة التاريخيــة " تحديــات أخــرى عندمــا 
ــا مــن  أنشــئت "القاهــرة اإلســماعيلية" )باريــس الشــرق( فــي منتصــف القــرن 19 متاخمــة له
جهــة الغــرب لتمثــل عصــرًا جديــدًا للعمــران المصــري مــع شــق بعــض الطــرق المســتقيمة قاطعــة 
النســيج العضــوي لهــا مثــل شــارع محمــد علــي بطــول 2 كــم وشــارع كلــوت بــك وافتتحــا فــي عــام 
1872م. كمــا أدى ظهــور أحيــاء جديــدة متميــزة مثــل هليوبليــس، والمعــادي، والزمالــك، وجــاردن 
ســيتي إلــى حــراك اجتماعــي تمثــل بخــروج جــزء كبيــر مــن ســكان "القاهــرة التاريخيــة" األصلييــن 
ــة إال  ــر مامحهــا االجتماعي ــر واضــح فــي تغي إليهــا وإحــال ســكان آخريــن مكانهــم. كان لذلــك أث
أنهــا صمــدت بشــخصيتها وطابعهــا العمرانــي المميــز. مــع منتصــف القــرن العشــرين بــدأت هــذه 
ــه  ــة وتنب ــرات السياســية واالقتصادي ــدة والتغي ــاء الجدي ــن البن ــر بقواني ــة بالتأث المامــح العمراني

الدولــة إلــى خصوصيــة وأهميــة "القاهــرة التاريخيــة" كقيمــة حضاريــة قوميــة.

ــداول مــع طــرح مشــروعات حفــاظ متعــددة فــي هــذا الســياق، ورأى  ــم الحفــاظ تت ــدأت مفاهي ب
بعــض المســئولين ضــرورة إخــراج الــورش والصناعــات الحرفيــة خــارج المدينــة القديمــة إال أن هــذا 
ــر نوعــًا مــن التعــدي واقتــاع الجــذور مــن  ــم يجــد اســتجابة مــن المجتمــع المحلــي واعتب ــرأي ل ال
أرضهــا بمــا قــد يتســبب فــي القضــاء عليهــا، فلهــذه األنشــطة ارتبــاط عضــوي بنســيج المــكان، 
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ازدهــرت وانتعشــت فيــه وخروجهــا منــه يــؤدي إلــى إندثارهــا. إن ماهيــة "القاهــرة التاريخيــة" 
كواحــدة مــن أعــرق المــدن التاريخيــة التــي ال تــزال تتمتــع بقيمهــا التراثيــة وخصوصيتهــا ومكانتهــا 
عنــد المصرييــن والمجتمــع الدولــي ، والمجهــودات الكبيــرة المبذولــة لحمايتهــا والحفــاظ عليهــا 

وخصوصــا مــن قبــل الدولــة يدفــع للتذكيــر بالنقــاط التاليــة: 

ــة  ــى المراجع ــة إل ــة فــي حاج ــة التراثي ــى المدين ــاظ عل ــة بالحف ــن ذات الصل ــزال القواني أواًل، ال ت
والتعديــل طبقــًا لمــا ظهــر مــن مشــاكل علــى أرض الواقــع عنــد التطبيــق بمــا يتطلــب إعــادة 
ــًا للحــد مــن رغبتهــم فــي التخلــص  ــرة تراث النظــر فيمــا يتعلــق بتعويــض مــاك المبانــي المعتب
منهــا ألنهــا ال تــدر عائــدًا ماديــًا مجزيــًا بســبب قدمهــا وتدهــور حالتهــا وارتفــاع تكاليــف صيانتهــا 
وترميمهــا. كذلــك إعــادة النظــر فــي العاقــة بيــن المالــك والمســتأجر شــاغل المبنــى التراثــي مــع 

ــر اإليجــارات فــي إطــار تحديــد األدوار والمســئوليات نحــو الحفــاظ علــى تلــك المبانــي. تحري

ثانيــًا، تتعــدد المشــروعات التــي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى "القاهــرة التاريخيــة" وأشــهرها تطويــر 
شــارع المعــز وترميــم األثــار الموجــودة فيــه وتحويلــه إلــى مســار ســياحي مهــم، كذلــك تطويــر 
ســاحة جامــع الحســين، وترميــم ســور مجــرى العيــون، إال أن بعــض المشــروعات تتوقــف عنــد 
المرحلــة قبــل النهائيــة لعــدم كفايــة التمويــل المتــاح أو لغيــاب المتابعــة والصيانــة الوقائيــة أو 
اإلصاحيــة الازمــة بمــا يــؤدي إلــى عــودة التدهــور والتداعــي لألماكــن. تشــارك اإلدارة المحليــة 
)محافظــة القاهــرة( فــي تنفيــذ هــذه المشــروعات بمــا يحملهــا أعبــاء إداريــة وفنيــة وتنفيذيــة إلــى 
جانــب مســؤولياتها اإلداريــة األخــرى. يــؤدي ذلــك فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى مشــاكل فــي األداء.

ثالثــًا، ال تســتمر الكــوادر اإلداريــة المســئولة عــن "القاهــرة التاريخية"فــي مواقعهــا فتــرات كافيــة 
لاســتفادة مــن خبراتهــا المكتســبة فــي تلــك النوعيــة مــن المشــروعات، فتغيير القيــادات اإلدارية 
ــات وتفــاوت فــي إدارك فلســفة مشــروعات  ــدل األولوي ــى تب ــان إل ــر مــن األحي ــؤدي فــي كثي ي
الحفــاظ وأهدافهــا، األمــر الــذي يعظــم فكــرة وجــود مجلــس أمنــاء لرعايــة وإدارة شــئون المنطقــة 

التاريخيــة.

أخيــرًا، إن "القاهــرة التاريخيــة" اآلن تحتــاج إلــى تطبيــق حــازم لضوابــط التحكــم فــي عمرانهــا 
وتحقيــق الســيطرة علــى الحركــة اآلليــة داخلهــا Mobility وتيســير اســتخدام وســائل غيــر ملوثــة 
ــي تواجههــا فــي إطــار  ــع المخاطــر الت ــد مــن جمي ــط تح ــة، ووضــع ضواب ــات الكهربائي ــل العرب مث
تكثيــف الخدمــات الســياحية ذات الكفاءة والمســتوى المناســب كالفنادق والمطاعــم والكافتيريات 
ــدة  ــة ممت ــرة قوي ــة" يجعلهــا ذاك ــة واســتمرار "القاهــرة التاريخي ــاه العامــة. إن حيوي ودورات المي

الجــذور للمصرييــن والحفــاظ عليهــا يزيــد قيمتهــا التراثيــة.
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مصــر العربيــة.
	  قــرار رئيــس الجمهــوري رقــم )37( ســنة 2001م إلنشــاء الجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري، 

جمهوريــة مصــر العربيــة.
	  قانون " حماية اآلثار " رقم 117 لسنة 1983م ، جمهورية مصر العربية.

	  قانــون "تنظيــم أعمــال هــدم المبانــي والمنشــآت غيــر اآليلــة للســقوط والحفــاظ علــى التــراث 
المعمــاري" رقــم 144 لســنة 2006 وقانــون رقــم 3 لســنة 2020 م بتعديــل بعــض أحــكام القانــون 

رقــم 144 لســنة 2006 م، جمهوريــة مصــر العربيــة.
الثانــي "التنســيق الحضــاري" وزارة اإلســكان  البــاب  البنــاء رقــم 119 لســنة 2008م  قانــون 

العربيــة. العمرانيــة ، جمهوريــة مصــر  والمرافــق والتنميــة 
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ماهيــة  فــي  أيضــًا  الثقافيــة  األهميــة  “تكمــن 
تصميــم المبانــي والمرافــق واالضافــات الجديــدة 
اذ اّنهــا تصاميــم حديثــة ال تّدعــي العــودة الى طراز 
تقليــدي زائــف بــل تحــاول أن تكــون خالّقــة فــي 
تعاملهــا مــع النســيج الموجــود وتحاكيــه بطريقة غير 
مباشــرة لتكــون هــي بنفســها درســًا فــي العمــارة 
ــح مصــدر جــذب يبعــد النظــر عــن  ــداع، فتصب واالب
النســيج الحديــث المــؤذ للحــواس والــذي ظهــر فــي 

أواخــر القــرن العشــرين.”



- غسان الشمالي، بين مٍد وجزر: 
قّصة المحّرق مدينة اللؤلؤ
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التطور التاريخي للمدينة 

المدينــة المعروفــة اليــوم باســم المحــّرق كانــت كنايــة عــن ثــاث جــزر مختلفــة ترتبــط ببعضهــا عنــد 
الجــِزر وتنقســم عنــد المــّد، أصغــر جزيــرة فــي أقصــى الناحيــة الجنوبيــة، أي جزيــرة بوماهــر، وأهــم 
جزيــرة فــي أقصــى الجــزء الشــمالي، جزيــرة المحــّرق، وجزيــرة الحالــة بينهمــا. تميــز الموقــع بأهمية 
اســتراتيجية دفاعيــة اذ ان الميــاه المحيطــة قليلــة العمــق تمنــع وصــول االســاطيل الكبيــرة الــى 
ضفافهــا، باســتثناء قنــاة عميقــة تمــّر جنوبهــا وتصــل الــى الضفــاف الغربيــة للجزيــرة الشــمالية، 
وعليــه، تــم بنــاء قلعــة بوماهــر )او قلعــة المحــّرق( علــى أصغــر الجــزر الثــاث جنوبــًا لحمايــة القنــاة 
و)المرفــأ( مــن الغــزاة، وذلــك خــال فتــرة احتــال البرتغالييــن للجزيــرة فــي القــرن الســادس عشــر 
)الســليطي، 2009، 124(.تنقســم اآلراء حــول موقــع أول منطقــة مســكونة فــي المحــّرق إاّل ان 
التنقيبــات األثريــة بّينــت أن اإلنشــاءات األقــدم موجــودة علــى طــول الســاحل الغربــي للجزيــرة 

.)Carter, 2010( المعروفــة اليــوم بســوق المحــّرق القديــم وشــارع التّجــار

ويرّجــح أنــه قبــل القــرن التاســع عشــر، لــم تحتــوي المنطقــة عمــران ُيذكــر بــل مجموعــة مــن قــرى 
ــت  ــذاك كان ــس التمــر. معظــم االنشــاءات آن ــة دب ــة ومحــات صناع ــازن التجاري ــن والمخ الصيادي
مــن ســعف النخيــل نظــرًا لظــروف المجتمــع الصعبــة. لكــن ذلــك تغّيــر حينمــا قــرر آل خليفــة، حــّكام 

بين مٍد وجزر: قّصة المحّرق مدينة اللؤلؤ

م. غسان الشمالي
 معمارّي خبير في حماية المدن التاريخية 

رئيس فريق التطوير العمرانّي في هيئة البحرين للثقافة واآلثار
doi.org/10.56500/cuh918

تقــع مدينــة المحــّرق فــي ثانــي أكبــر جــزر البحريــن واســمها المحــّرق ايضــًا، وهــي تلــي 
العاصمــة المنامــة فــي األهميــة. يغّطــي وســط المدينــة التاريخــي حوالــي )130( هكتــار 
ويســكنه مــا بيــن )150-180( ألــف نســمة )الهيئــة المركزية للمعلومــات، 2007م(. وعلى 
ــات  ــي خــالل ثمانين ــراث وطن ــي القديمــة القّيمــة كت ــم مــن تســجيل بعــض المبان الرغ
وتســعينات القــرن الماضــي، لــم يكــن هنــاك أي سياســة جديــة لحفــظ التــراث العمرانــّي 
حّتــى ســنة 2008م حيــن بــدئ العمــل علــى تســجيل موقــع مســار اللؤلــؤ علــى قائمــة 
التــراث العالمــي. تــم تســجيل الموقــع فعــاًل فــي ســنة 2012 م لتنتشــر مــن ذاك الحيــن 
ــف مناطــق  ــع حفــظ اإلرث الثقافــي فــي مختل ــّي المنســجم م ــر العمران ــكار التطوي أف
ومــدن البحريــن.  يعــرض هــذا المقــال أواًل لمحــة عــن نشــأة وتطــّور المدينــة، ثــم يســّلط 
الضــوء علــى قيمتهــا التراثيــة والثقافيــة فــي الوقــت الراهــن، أخيــرا، يجــول علــى أبــرز 
مالمــح المشــاريع التطويريــة القائمــة فيهــا والتــي تقودهــا الشــيخة مــي بنــت محمــد آل 

خليفــة، وأثــر تلــك المشــاريع علــى المدينــة والتحديــات التــي تمــّر بهــا.



67

جــزر البحريــن، جعــل المحــّرق مقــرًا لهــم فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر، نظــرًا لحاجتهــم إلــى مــكان 
محمــي مــن الغــزاة، فانتقلــوا اليهــا مــع قبائــل أخــرى وأسســوا مــا قــد يكــون أّول مســتوطنة بهــذا 
الحجــم فــي جزيــرة المحــّرق وبذلــك أصبحــت المحــّرق عاصمــة البحريــن حتــى ســنة 1923م. فــي 
تلــك الفتــرة، كانــت البحريــن مركــزًا هامــا لّلؤلــؤ مــزوٍد بأســطول ضخــم يبلــغ قرابــة )2500( ســفينة 
 .)Rudolff 2010, 171( أو بانــوش صيــد لؤلــؤ، أي أربــع أضعــاف األســطول الخليجــي برّمتــه
ــة مــن الحصــى  ــوت المبني ــّرق مــن هــذا االزدهــار وانتشــرت فيهــا البي ــي، اســتفادت الُمح بالتال
ــى الشــيوخ بيوتهــم بشــكل مشــابه للحصــون  ــث بن ــر حي ــرة األكب ــًا مــن وســط الجزي ــري بدئ البح

)Onley, 2004,.62(، كمــا بنــو أولــى المســاجد الكبيــرة والمجالــس. 

اتســعت المدينــة وتطــورت خــال القــرن التاســع عشــر بمجيــئ مزيــد مــن القبائــل وتمركزهــا 
فــي مــا يســمى بالفرجــان )األحيــاء(، حيــث كان لــكل فريــج مســجده الخــاص ومجلــس يلتقــي فيــه 
أمنــاء القبيلــة او العائلــة بشــكل دوري لمناقشــة امــوره وإدارتــه بشــكل عــام. وتوســعت المدينــة 
بشــكل تلقائــي غيــر مبرمــج عــن طريــق تراكــم اإلضافــات الصغيــرة علــى كل انشــاء حتــى غطــى 
العمــران كل المنطقــة اليابســة مــن الجــزر الثــاث فراحــت تمتــد ايضــًا فــي البحــر بردمــه، وخاصــة 
فــي منطقــة المرفــأ )الســاحل الغربــي( حيــث ُبنــي مــا ُيســمى بالعمــارات التجاريــة الرابطــة مــا 
بيــن الســوق التجــاري المــوازي للســاحل والبحــر، وكانــت كل »عمــارة« كنايــة عــن مرفــأ صغيــر تملكــه 
عائلــة وتســتخدمه لبنــاء الســفن وتخزيــن الســلع التجاريــة مــن اللؤلــؤ والخشــب والمــواد الغذائيــة. 

ــز  ــاري متمرك ــذاك، كان النشــاط التج ــة آن ــال المــدن الشــرقية المنتشــرة فــي المنطق ــى مث وعل
فقــط فــي منطقــة واحــدة وأمــا القســم األكبــر للمدينــة فــكان ســكني فقــط مكــّون مــن مجموعــة 
خايــا ســكنية ملتصقــة ببعضهــا البعــض وكل خليــة كنايــة عــن حــوش )فنــاء( مســّور بحوائــط 
الحصــى البحــري الضخمــة وبغــرف تســتخدم للنــوم واالحتمــاء مــن الشــمس والبــرد. ونظــرًا 
للرطوبــة العاليــة جــدًا فــي المنطقــة، تمحــور التصميــم المعمــارّي لهــذه البيــوت حــول التهويــة 
واالســتفادة القصــوى مــن أي نســمة هــواء، فتــّم إنشــاء ماقــف الهــواء فــي الجــدران نفســها أو 
كعناصــر منفــردة وتكاثــرت النوافــذ فــي الغــرف العليــة. بنتيجــة ذلــك، تقّلــص الهيــكل االنشــائي 
للســماح بأكثــر كمّيــة مــن التهويــة، بحيــث شــابهت تلــك العمــارة التقليديــة نظــم العمــارة الحديثــة 
مــن حيــث بســاطة الهيــكل اإلنشــائي المعتمــد علــى أعمــدة وجســور متكــررة وليــس جــدران 
حاملــة. تذكــر هــذه الظاهــرة بمــا حــدث لعمــارة الكاثدرائيــات فــي أوروبــا حيــن انتقلــت مــن الطــراز 
ــد  ــت ادخــال مزي ــاك كان ــة هن ــر أن الغاي ــى الطــراز القوطــي )Gothic( غي الرومانــي )Roman( ال

مــن الضــوء وليــس الهــواء. 



نموذج لبيوت تقليدية من البيوت المسجلة على مسار اللؤلؤ
© هيئة البحرين للثقافة واآلثار
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فــي فتــرة الثاثينــات مــن القــرن العشــرين، وبســبب تراجــع اقتصــاد اللؤلــؤ بشــكل بــارز وانتقــال 
 ،)Rudolff 2010, 67( ــة باالنحســار ــدأ ازدهــار المدين ــى المنامــة ب ــر الحكــم مــن المحــّرق ال دوائ
فتحــّول اســتخدام العديــد مــن العمــارات مــن صيــد اللؤلــؤ الــى نشــاطات تجاريــة أخــرى، وتراجــع 

اســتخدام الحصــى والخشــب فــي المعمــار وبــدئ باســتخدام االســمنت. 

غيــر أن المــواد الحديثــة ظّلــت تســتخدم ضمــن إطــار معمــارّي تقليدي أي بنفس النهــج والتصميم، 
وشــّكلت هــذه الفتــرة )مــا بيــن الثاثينــات والســبعينات( فتــرة "انتقاليــة" مــا بيــن التقليــدي 
والحديــث لهــا قيمتهــا الخاصــة. يظهــر هــذا النســيج االنتقالــي بعــدة نمــاذج: يتجســد األول بإجــراء 
تعديــل أو إضافــة علــى النســيج التقليــدي باســتخدام مــواد أو عناصــر حديثــة كاســتخدام الكمــرات 
الحديديــة )Ibeam( بــدال مــن الخشــب وذلــك بهــدف الحصــول علــى غــرف أوســع. يتجســد  
النمــوذج الثانــي بإنشــاء أبنيــة كاملــة باســتخدام عناصــر حديثــة كالطابــوق والخشــب المرّبــع ولكــن 
بنفــس المنهجيــة التقليديــة حيــث ينــوب الطابــوق عــن الحصــى البحــري وال يحــوي أي عناصــر 

مســّلحة وينــوب المربــع عــن أخشــاب "الدنشــل" المســتديرة لحمــل الســقف. 

رســم توضيحــي ثالثــي األبعــاد يبيــن النظــام االنشــائي ومالقــف الهــواء فــي جــدران أحــد صــاالت 
المســاكن التقليديــة © غســان الشــمالي  
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مثال عن مباني المرحلة االنتقالية )يمين( وعن المباني الحديثة )يسار( © هيئة البحرين للثقافة واآلثار

أمــا النمــوذج الثالــث فيقــوم علــى تقنيــات انشــائية متكاملــة مســتوردة، تســمح بالحفــاظ علــى 
الفضائــات المعتمــدة فــي العمــارة التقليديــة كالحــوش المركــزي والليــوان والغــرف المحيطــة 
بهــا وغيرهــا. ومــن الناحيــة االجتماعيــة، شــّكلت هــذه الفتــرة ايضــًا مرحلــة انتقاليــة مــن مجتمــع 
ــن الفرجــان وادارتهــم مــن خــال المجالــس إلــى مجتمــع  ــم مــا بي متماســك مبنــي علــى التنظي

ــة الناشــئة. ــة البحريني ــى مؤسســات الدول ــة ال ــح إدارة المدين ــراًء من ــط أقــل ث مختل

 مــن الواضــح أن ذلــك قــد تــم نتيجــة نــزوح العائــات الكبــرى الــى مناطــق أخــرى، واســتحداث 
ــم  ــل الســبعينات مــن القــرن العشــرين، ت ــة. فــي أوائ ــات وســبل العيــش والراحــة الحديث التقني
ردم البحــر بشــكل جــذري حــول المحــّرق ممــا قطــع عاقتهــا بالبحــر نهائيــًا واّدى إلــى االســراع فــي 
ــرة التســعينات ومــا بعدهــا، تــم هــدم  ــّي. وفــي فت التحــول االقتصــادي والمجتمعــي والعمران

الكثيــر مــن األبنيــة التقليديــة التــي باتــت تعتبــر خطــرة مــن الناحيــة االنشــائية. 



أهمية المحّرق التراثية وموقع مسار اللؤلؤ

مــن الناحيــة العمرانّيــة المحضــة، حافظــت المحــّرق علــى قرابــة 20 % مــن نســيجها العمرانــّي 
التقليــدي، وإذا مــا اعتبــر النســيج االنتقالــي الــذي تــم وصفــه مــا فــوق ذو أهميــة تراثيــة تصبــح 
نســبة النســيج القّيــم Cremnitzer, 2014, 25( % 60( غيــر أنــه مبعثــر مــا بيــن المبانــي الحديثــة. 
ــي حافظــت  ــوم فــي شــبكة الشــوارع الت ــّرق تكمــن الي ــة األساســية للمح ــن القيمــة العمراني لك
ــن  ــم يك ــرى، ل ــة. بكلمــة أخ ــن معين ــم توســيعها إال فــي أماك ــم يت ــام ول ــى شــكلها بشــكل ع عل
ــة  ــًا انتشــرت المحــات التجاري ــة للمحــّرق. اقتصادي ــل جــذري علــى الصيغــة العمراني ــاك تعدي هن
علــى طــول الشــوارع األساســية ولــم تعــد متمركــزة فــي مــكان واحــد لكــن الســوق القديــم مــا 
زال يقــوم بــدوره التجــاري بالرغــم مــن أن معظــم الّســلع التــي تبــاع فيــه ليســت محليــة )كالثيــاب 
المســتوردة واألدوات المنزليــة(، انمــا مــا زال هنــاك بعــض الصناعــات المحليــة التقليديــة كصناعة 
الحلــوة والســيوف، ومــا زال الســوق القديــم بضيــق شــوارعه يحافــظ علــى طابــع خــاص. اجتماعيــًا 
مــا زال للمحــّرق أهميــة فــي وجــدان النــاس، ومجالــس العائــات مــا زالــت فيهــا ويزورهــا اهلهــا 
كل فتــرة اذ انهــا مرجــع أساســي لهويتهــم واصلهــم حتــى لــو لــم يســكنوها. أغلبيــة ســكان 
ــو  ــاة المحلــي ول ــة او غيرهــا( المندمجــة مــع نمــط الحي ــوا مــن العائــات )البحريني المحــّرق مــا زال
كانــوا مــن الطبقــة الفقيــرة معظــم األحيــان، لكــن معظمهــم يشــتكي مــن كثــرة العّمــال األجانــب 
غيــر المندمجيــن مجتمعيــًا وقّلــة وجــود مواقــف للّســيارات وســاحة عامــة، األمــر الــذي يجعــل 

الكثيــر منهــم يفّكــر فــي هجــرة المدينــة ويمنــع الكثيريــن مــن العــودة للعيــش فيهــا. 

وال شــك أن المنظمــة الرائــدة فــي انقــاذ وإعــادة تأهيــل التــراث العمرانــي فــي المحــّرق كان 
ــإدارة الشــيخة مــي بنــت محمــد  مركــز الشــيخ إبراهيــم بــن محمــد آل خليفــة للثقافــة والبحــوث ب
آل خليفــة، التــي قامــت بإعــادة تأهيــل عــدد مــن البيــوت فــي فريــج الشــيوخ خــال العقــد األول 
مــن القــرن العشــرين باالعتمــاد بشــكل رئيســي علــى مســاهمة القطــاع الخــاص مــن محّبــي 
التــراث والمؤسســات الداعمــة. وعنــد بلوغهــا منصــب مديــرة إدارة اآلثــار والتــراث ومــن ثــّم 
وزيــرة للثقافــة، قامــت الشــيخة، بمســاعدة مــن اخصائييــن فــي التــراث العالمــي، بطــرح فكــرة 
تســجيل مســار يربــط مــا بيــن ســتة عشــر موقــع تراثــي فــي المحــّرق علــى الئحــة التــراث العالمــي 
لليونســكو، األمــر الــذي تــّم تحقيقــه ســنة 2012م. وعلــى هــذا األســاس تــّم ترســيخ فكــرة 
الحفــاظ العمرانــي فــي األذهــان، وحتــى اليــوم، مــا زال هــذا التطويــر قائمــًا بقيــادة هيئــة الثقافــة 
ــة  ــؤ مــن عــدد مــن المواقــع الطبيعي ــز الشــيخ إبراهيــم.  يتألــف موقــع مســار اللؤل ــار ومرك واآلث
والمعماريــة التــي يربطهــا مســار للــزّوار يقــدم قّصــة اقتصــاد اللؤلــؤ فــي الجزيــرة، مــن مصــدر 
اللؤلــؤ، الهيــرات، إلــى ســاحل جنــوب المحــّرق حيــث توجــد قلعــة بوماهــر، المذكــورة أعــاه، إلــى 
مجموعــة مــن المبانــي التراثيــة المنتشــرة فــي المحــّرق علــى طــول )3٫5( كلــم وهــي عبــارة عــن 

محــات وثــاث عمــارات تجاريــة وبيــوت ســكنية ومجالــس ومســجد. 
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خريطة مسار اللؤلؤ في المحرق والبيوت التراثية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو
© هيئة البحرين للثقافة واآلثار



المشاريع التطويرية ووقعها على المحّرق

بعــد تســجيل موقــع مســار اللؤلــؤ فــي 2012م، تــم البــدء فــي تنفيــذ مشــروع تطويــر عمرانــي 
متكامــل بدعــم مالــي مــن البنــك اإلســامي للتنميــة. يتضمــن المشــروع ترميــم المواقــع 
المســجلة وبيــوت أخــرى محاذيــة لهــا إضافــة إلــى تطويــر مســار يربــط المواقــع مــا بيــن بعضهــا 
البعــض ويتغلغــل فــي المدينــة القديمــة. يربــط أواًل شــاطئ بــو ماهــر أقصــى الجنــوب بالمدينــة 
ــٍت الــى آخــر  ــر جســر للمشــاة يمــّر فــوق الطريــق الســريع، وينتقــل بعــد ذلــك مــن بي شــماله عب
حّتــى آخــر موقــع وهــو مجلــس ســيادي فــي فريــج الشــيوخ، ويتخلــل المســار ســاحات عامــة 
مشــّجرة، ومركزيــن للــزوار. ويتــّم بذلــك االســتفادة مــن األراضــي الخاليــة التــي خّلفتهــا سياســات 
الهــدم المفــرط فــي التســعينات إلضافــة مرافــق خدميــة للمدينــة. يتــم حاليــا بنــاء أربــع مواقــف 
للســيارات متعــددة الطوابــق للحــد مــن مشــكلة الســير ويقــع ثــاث منهــا فــي محيــط المدينــة 
القديمــة بحيــث ال يتعــارض وجودهــا مــع النســيج التراثــي. أمــا مبنــى المواقــف الرابــع، فيقــع 
ــط.  ــم منســجم مــع المحي ــد( وبتصمي ــق واح ــل )طاب ــاع قلي ــن بارتف ــة القديمــة ولك ــل المدين داخ
وعلــى الرغــم مــن أن تنفيــذ مشــروع "مســار اللؤلــؤ" لــم ينتــه بعــد، مــن المتوقــع أن يكــون لــه 

وقــع كبيــر علــى المحــّرق مــن نــواح عديــدة. 

مــن الناحيــة الثقافيــة، تســهم هــذه المواقــع فــي إحيــاء اإلرث الثقافــي مــن جهــة وابــراز فعاليــات 
ثقافيــة جديــدة مــن جهــة ثانيــة. علــي ســبيل المثــال، ســيتم اســتخدام ثمانيــة مــن البيــوت التراثيــة 
الســتضافة الفنانيــن لتطويــر فنهــم وعرضــه فــي البيــوت نفســها. أحــد المحــات فــي الســوق 
تحــّول الــى مطعــم يقــّدم اطبــاق محلّيــة معيــدًا بذلــك نــوع مــن الصناعــة المحليــة الــى الســوق. 
عــدد مــن البيــوت ســيتحول الــى متاحــف كمتحــف مجوهــرات اللؤلــؤ فــي مجلــس ســيادي. أمــا 
ــر  ــة والبح ــن المدين ــا بي ــاط التاريخــي م ــد االرتب ــّرق، فهــو يعي ــن بوماهــر والمح جســر المشــاة بي
ويذّكــر بالشــكل األصلــي للجــزر الثــاث. إضافــة إلــى وجــود هــذه األبنيــة التاريخيــة، تــّم بنــاء 
مبنــى جديــد مخصــص للحفــات الموســيقية التقليديــة وأهمهــا "الفجــري" وهــي موســيقى 
صيــادي اللؤلــؤ، ويقــع هــذا المبنــى، المعــروف بكلمــة "دار" تقليديــًا، علــى مســار اللؤلــؤ. تكمــن 
األهميــة الثقافيــة أيضــًا فــي ماهيــة تصميــم المبانــي والمرافــق واالضافــات الجديــدة اذ اّنهــا 
ــة فــي  ــاول أن تكــون خّاق ــدي زائــف بــل تح ــي العــودة الــى طــراز تقلي ــة ال تّدع ــم حديث تصامي
تعاملهــا مــع النســيج الموجــود وتحاكيــه بطريقــة غيــر مباشــرة لتكــون هــي بنفســها درســًا فــي 
العمــارة واالبــداع، فتصبــح مصــدر جــذب يبعــد النظــر عــن النســيج الحديــث المــؤذ للحــواس والــذي 
ظهــر فــي أواخــر القــرن العشــرين. تأتــي هــذه التصاميــم الجديــدة ومشــاريع الترميــم متماشــيًة 
مــع مشــاريع تجميــل الواجهــات علــى طــول المســار ومــع سياســات الحفــاظ علــى النســيج 
ــع تشــويه او  ــم من ــاء، ويت ــوم شــروطًا خاصــة للبن ــع الي ــي"، اذ تّتب ــدي والنســيج "االتنقال التقلي
هــدم المبانــي التراثيــة القّيمــة، كمــا يتــم مراجعــة تصاميــم المبانــي الجديــدة واالضافــات وطلــب 
تعديلهــا إذا دعــت الحاجــة، واحيانــًا يتــم تقديــم الدعــم التقنــي والفنــي لتعديــل التصاميــم. أمــا 
مــن ناحيــة الحمايــة القانونيــة، فــان البيــوت التراثيــة عاليــة القيمــة تتمتــع بحمايــة قانــون اآلثــار. 
لكــن القانــون الخــاص بحمايــة النســيج التراثــي للمدينــة ككل، مــا زال قيــد الــدرس ولــم يقــر بعــد.  
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ــرة والمــواد  ــة الخب ــم مــن مشــكلتين أساســيتين وهمــا قّل فــي الواقــع، تعانــي مشــاريع الترمي
المحليــة فــي هــذا المجــال وصعوبــة ترميــم المعمــار المحلــي المتهالــك جــدًا فــي بعــض األحيــان 
خاصــة ان مــواده ليســت بصابــة الحصــى الجيــري. إضافــة إلــى ذلــك، تســيء درجــات الرطوبــة 
والحــرارة العاليــة إلــى أساســات األبنيــة وتجلــب النمــل األبيــض بكثافــة. لحــّل هاتيــن المشــكلتين 
ــب  ــّدة ســنوات ومــن تدري ــى مــدى ع ــن عل ــرة مــن أخصائيي ــارب كثي ــّد مــن دراســات وتج كان ال ب
تدريجــي لعــدد مــن المقاوليــن واالستشــاريين المحلييــن لخلــق المعرفــة الازمــة للترميــم. لكــن 
حتــى اآلن، مــا زال الترميــم مســتصعبًا وأغلــى كلفــًة مــن البنــاء الحديــث. مــن هنــا، تهــدف هيئــة 
الثقافــة الــى تعميــم مناهــج للترميــم مســتقبا وإلــى تنظيــم ورش عمــل تجعــل الترميــم متاحــا 

محليــا وأقــل كلفــة. 

مــن الناحيــة االجتماعيــة، تهــدف المشــاريع التطويريــة إلــى تحســين مســتوى الحيــاة فــي المحــّرق 
وبالتالــي تشــجيع الّســكان علــى البقــاء فيهــا أو العــودة اليهــا واالســتفادة مــن نمــط حيــاة مختلــف 
عــن نمــط المدينــة الحديثــة، حيــث أن مقيــاس العمــران إنســاني يشــّجع العاقــات االجتماعيــة. 
فالســاحات العامــة التــي تــّم إنشــاؤها مــا بيــن الشــوارع الضيقــة الملتويــة توّفــر مســاحة مظّللــة 
بالشــجر ومنــّورة فــي الّليــل وفــي بعضهــا أيضــًا ســبل ميــاه عذبــة ومقاعــد وماعــب لألطفــال 
ممــا يشــجع اســتخدام المســاحات العامــة وااللتقــاء باآلخــر. ولــو لــم يكــن ذلــك النــوع مــن 
المســاحات موجــودًا تاريخيــًا، إنمــا هــو اليــوم ضــرورة نتيجــة اختفــاء األحــواش الخاصــة وشــبه 
الخاصــة داخــل البيــوت حيــث كانــت العاقــات االجتماعيــة تقــوم فــي الهــواء الطلــق.  مــن ناحيــة 
أخــرى، يزيــد ترميــم المجالــس والمســاجد تعّلــق العائــات المحّرقيــة بالفرجــان القديمــة، ويســّهل 
بنــاء المواقــف متعــددة الطوابــق الوصــول إلــى البيــوت، ويــؤدي االرتقــاء بالمدينــة ونظافتهــا 

إلــى تحســين حيــاة الســكان.

 ضمــن هــذا اإلطــار، تحــاول الســلطات المعنيــة إشــراك أهــل المحــّرق فــي المشــروع مــن خــال 
إبقــاء المبانــي بأســماء أصحابهــا وجعلهــم شــركاء فــي مبــادرات الترميــم وحّثهــم علــى الترميــم 
بــدل الهــدم وذلــك عبــر تواصــل مســتمر مــع أصحــاب المبانــي لكــن بغيــاب سياســة شــاملة فــي 
ذلــك. وبشــكٍل عــام، تتماشــى نظــرة الّســكان والمجلــس البلــدي مــع نظــرة هيئــة الثقافــة للمدينــة 
مــن ناحيــة تشــجيع بقــاء األســر المحليــة والتقليــل مــن العمالــة األجنبيــة التــي ال تشــعر باالنتمــاء 
وتحســين البنيــة التحتيــة والمســاحات العامــة، لكنهــا تختلــف بعــض الشــيء فيمــا يخــص تعديــل 
النســيج العمرانــي والتعامــل مــع التــراث. وبالرغــم مــن قطــع أشــواط كبيــرة فــي خلــق التعــاون 
ــوع مــن  ــوغ أي ن ــي يجــب اجتيازهــا لبل ــق الت ــر مــن العوائ ــاك الكثي ــزال هن ــا ت ــن م ــن الجهتي مــا بي
االســتدامة االجتماعيــة خصوصــا وأن ارتفــاع أســعار العقــارات والنمــو االقتصــادي المبنــي علــى 
الســياحة وكثــرة الــزوار قــد يهــدد وجــود األســر البحرينيــة ذات الدخــل المتوســط. أمــا فيمــا يتعلــق 
بالجانــب البيئــي، فــإن سياســات الحفــاظ علــى المبانــي الموجــودة والشــوارع الضّيقــة تســاعد 
علــى التقليــل مــن هــدر الطاقــة وهــي بذلــك أفضــل مــن سياســات التطويــر األخــرى، ومــن 

المتوقــع بلــوغ أشــواط إضافيــة فــي هــذا المجــال مســتقبًا. 



ختامــًا، يمكــن القــول إن سياســة المبــادرات الصغيــرة المتزايــدة عوضــًا عــن سياســة الخطــة 
الشــاملة المعتمــدة علــى التخطيــط الطويــل النفــس، كانــت ناجحــة جــدًا اذ انقــذت المحــّرق مــن 
اندثــار تراثهــا وهويتهــا، وتعيــد حاليــًا طابعهــا الخــاص والفريــد المعتمــد علــى إرث ثقافــي محلــي 
وابــداع علــى المســتوى العالمــي يحســن بيئتهــا العمرانيــة والحياتيــة. لكــن، لــم ينتــه العمــل بعــد 
علــى وضــع اآلليــات واالســتراتيجيات الخاصــة التــي تجعــل هــذه السياســة مســتدامة وتتفــادى 

مخاطرهــا المحتملــة.
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“مــع اإلقــرار بالــدور الحيــوي الــذي تضيفــه مكانــة 
علــى  واالجتماعيــة  والدينيــة  الروحيــة  القــدس 
شــخصية المدينــة وكيفيــة انعكاســها فــي عقــول 
أن  إال  لهــا،  والزائريــن  بهــا  المرتبطيــن  وقلــوب 
العمــارة والتطــور الحضــري والشــكل المــادي لــه 
الــدور األكبــر واألكثــر فاعليــه فــي رســم شــخصية 
ــة والشــكل واالحســاس  ــث الهيئ ــة مــن حي المدين
بالمــكان وأســلوب االنتقــال بيــن جنبــات المدينــة. 
فالعمــارة كمــا يراهــا كاتــب هــذه الســطور ليســت 
انجــاز انســاني فكــري مّكــون مــن كتلة بنائيــة وفراغ 
ــل أيضــا روح تســّكن كل  ــة محيطــة وحســب ب وبيئ

ــك.” ذل



- يوسف سعيد النتشه، القدس مدينة 
على األرض جذورها في السماء: 

عجالة عن التراث المعمارّي لبلدة 
القدس القديمة
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هنــاك العديــد مــن المــدن القديمــة والحديثــة التــي تتفــوق علــى القــدس مــن حيــث الكبــر 
والمســاحة أو الموقــع االســتراتيجي الحســاس أو المــوارد االقتصاديــة أو غيرهــا مــن المظاهــر 
الهامــة. لكــن، ال ترقــى أيــة مدينــة لمكانــة القــدس الروحيــة والدينيــة، فهــي موضــع الحــب 
ــة القــدس الدينيــة وقداســتها  والتقديــر والتقديــس وحتــى التنافــس والتملــك، لدرجــة أن مكان
ومباركتهــا قــد فرضــت علــى ســكانها وعلــى تاريخهــا وضعــا متناقضــا. فهــذه المكانــة جلبــت لهــا 
عبــر العصــور الشــهرة واالزدهــار والعمــران مــن جهــة وفرضــت عليهــا وعلــى ســكانها فــي كثيــر 
مــن األحيــان المعانــاة والخــراب والتدميــر والنفــي والحرمــان مــن جهــة ثانيــة )العــارف 1961، 430(. 

مكانة القدس الروحية والعالمية

ال شــك بــأن مدينــة القــدس تتمايــز عــن غيرهــا مــن المــدن الدينيــة أو التاريخيــة بظاهــرة 
ــة مقدســة  ــل هــذه الظاهــرة بكــون المدين ــة أخــرى. تتمث ــة مدين ــدة ال نجدهــا فــي أي فري
وقيمــة ألتبــاع الديانــات الســماوية الثاثــة: اليهوديــة والمســيحية واإلســام. مســيرة 
ــذ  ــة، وقداســتها من ــة المتتالي ــزوغ نجــم هــذه الرســاالت الثاث ــذ ب تقديســها انطلقــت من
بدايتهــا ســارت فــي مــدار الديمومــة. حقــا أضحــت مقدســة منــذ ثاثــة قــرون ونيــف، 
إال أن قداســتها وأهميتهــا لــم تخــب ولــم تفتــر، بــل هــي مســتمرة وال زالــت تتعمــق 
حتــى يومنــا هــذا، لدرجــة أنهــا أصبحــت قبلــة سياســية للعديــد مــن الــدول الهامــة، ووجهــة 
ســياحية لرعايــا كثيــر مــن الــدول مــن غيــر المنتميــن لهــذه الديانــات الثاثــة. تقدســت 
المدينــة ثــاث مــرات، وأغلــب مــن يعتــز بهــا مــن المنتميــن إلــى هــذه الديانــات الثــاث 
ينســب تراثهــا الروحــي ومــا ارتبــط بــه مــن أحــداث أو انجــازات ســواء كانــت فكريــة عقائديــة 
ــاء والصالحيــن مــن ثانيــة،  ــه أوال وإلــى تــراث األنبيــاء واألولي أو ماديــة معماريــة إلــى الّل
عــاوة علــى ارتبــاط تــراث المدينــة بأبراهيــم عليــه الســام، بصفتــه الجامــع لهــذه الديانــات 
الثاثــة، أبــي األنبيــاء والرســل )عثامنــة 2013، 5(. بالتالــي، يفهــم بشــكل جلــي أن منبــع 
ومصــدر االرتبــاط الدينــي بالقــدس ســماوي بمفهــوم أن »الســماء« تعنــى بمفهومهــا 
األوســع واألشــمل الّلــه عــز وجــل، وإن اختلــف فــي صفاتــه وأســمائه وتفســير شــرائعه، 
وعليــه اشــتهرت المدينــة بأنهــا مدينــة ســماوية، وأنهــا أقــرب بقعــة الــى الســماء، وأنهــا 
بوابــة األرض إلــى الســماء، وهــي بهــذا وكمــا ســميت فــي هــذه العجالــة »مدينــة علــى 

األرض لكــن جذورهــا فــي الســماء«. )النتشــة 2020، 10(. 

ــة  القــدس مدينــة علــى األرض جذورهــا فــي الســماء: عجال
عــن التــراث المعمــارّي لبلــدة القــدس القديمــة 

د. يوسف سعيد النتشه
مدير دائرة السياحة واألثار في دائرة االوقاف العامة- المسجد األقصى

مدرس مساق في تاريخ عمارة القدس بجامعة القدس
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اللوحة 1: منظر عام لمدينة القدس © ســعيد النتشــه، 2019م



مــن هنــا، طغــى البعــد الروحــي والدينــي بمــا أمــاه مــن تطــورات، وهمــش األبعــاد االنســانية 
والمظاهــر االجتماعيــة األخــرى التــي تتميــز بهــا كل مدينــة مــن حيــث ذكريــات ســكانها المحلييــن. 
رغــم مكانــة القــدس الدينيــة والتاريخيــة الجليلــة، إال أن المعطيــات المتداولــة عــن نشــأة نــواة 
المدينــة والتــي تقــوم إلــى الجنــوب مــن المســجد األقصــى المبــارك فــي ضاحيــة ســلوان، ال 
تتناســب وهــذه المكانــة. فالمعلومــات قليلــة ومتضاربــة وفيهــا اختافــات بّينــة فــي التفســير 
بيــن العلمــاء والمهتميــن )فرانكــن 1992، 26(. فــي الوقــت الــذي يضــع البعــض داود وســليمان 
ــات العظيمــة التــي قامــت فــي مصــر وبــاد الرافديــن،  وانجازاتهمــا فــي مصــاف اإلمبراطوري
تعتبــر ثلــة مــن العلمــاء أن هــذه االنجــازات واألعمــال مبالــغ فيهــا وكتبــت فــي فتــرة الحقــة )عبــد 
ــرازق 83-95, 2019(. علمــاء آخــرون يعتبــرون أن داود وســليمان شــخصيات غيــر تاريخيــة نظــرًا  ال
 Finkelestin & Silberman 2001,( .النعــدام الدالئــل الماديــة العائــدة لعهدهــم حتــى تاريخــه
passim(. مــع وجــود هــذه المتناقضــات وهــي مفهمومــة لمدينــة بوضــع القــدس المنفــرد، 
ومــع تنــوع تــراث المدينــة ســواء المنقــول أو الثابــت، المــادي أو المعنــوي، ومــع اختــاط تراثهــا 
المعمــاري بمواقعهــا األثريــة ومجتمعهــا المتجــدد، اســتحقت البلــدة القديمــة فــي القــدس 
التســجيل علــى قائمــة التــراث العالمــي لليونســكو منــذ عــام 1982م، كمدينــة ال يشــق لهــا 
ــة  ــة بجــدارة مــؤرخ المدين ــر عــن هــذه المكان ــوع. وقــد عب ــق بتراثهــا الغنــي المتن ــار فيمــا يتعل غب

المقدســي ) 1877, 166 دي خويــة( بقولــه:

“وكنــت يومــا فــي مجلــس القاضــي المختــار ابــى يحيــي ابــن بهــرام بالبصــرة فجــرى ذكــر مصــر 
إلــى أن ســألت اي بلــد اجــل قلــت بلدنــا قيــل فايهــا اطيــب قلــت بلدنــا قيــل فايهــا افضــل قلــت 
بلدنــا قيــل بأيهــا احســن قلــت بلدنــا قيــل فايهــا اكثــر خيــرات قلــت بلدنــا قيــل فايهــا اكبــر قلــت 
بلدنــا فتعجــب اهــل المجلــس مــن ذلــك وقيــل انــت رجــل محصــل وقــد ادعيــت مــا ال يقبــل منــك 
قلــت امــا قولــى اجــل فانهــا بلــدة جمعــت الدنيــا واالخــرة وامــا طيــب الهــواء فانــه ال ســم لبردهــا 
وال اذى لحرهــا وامــا الحســن فــا تــرى احســن مــن بنيانهــا وال انظــف منهــا وال انــزه مــن مســجدها 
وامــا كثــرة الخيــرات فقــد جمــع اللــه تعالــى فيهــا فواكــه االغــوار والســهل والجبــال واالشــياء 
المتضــادة كاالتــرج واللــوز والرطــب والجــوز والتيــن والمــوز، وامــا الفضــل فانهــا عرصــة القيامــة 
ــة والنبــي صلعــم ويــوم  ــة بالكعب ومنهــا المحشــر وليهــا المنشــر، وانمــا فضلــت مكــة والمدين
القيامــة يزفــان اليهــا فتحــوى الفضــل كلــه وامــا الكبــر فالخائــق كلهــم يحشــرون اليهــا فــأي ارض 

اوســع منهــا فاستحســنوا ذلــك واقــروا بــه”. 

التراث المعمارّي الحالي لبلدة القدس القديم 

تهــدف هــذه العجالــة تســليط الضــوء علــى جانــب واحــد مــن التــراث الخــاص بمدينــة القــدس وهــو 
التــراث المعمــاري، وال مندوحــة مــن التذكيــر بــأن التطــور المعمــاري الــذي وصلتــه اليــوم البلــدة 
القديمــة بالقــدس هــو ثمــرة جهــود متراكمــة مركبــة مــن النشــاطات المعماريــة، ومــن عمليــات 
ــل  ــن رئيســيين. يتمث ــاء والهــدم. يمكــن إدراك هــذا التطــور مــن خــال تقســيمه إلــى مجالي البن
ــه المظاهــر  ــم شــوارعها وخطــوط ســورها حســب مــا فرضت ــة وتنظي ــط المدين األول فــي تخطي
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الطبوغرافيــة للمدينــة مــن أوديــة وجبــال، وبإقامــة عــدة مشــاريع معماريــة هامــة ســبقت قــدوم 
العــرب المســلمين إلــى المدينــة. فالقــدس ثمــرة تخطيــط رومانــي وانعــكاس لفكــرة تخطيــط 
المعســكر الرومانــي للجيــش، وهــذا مــا تــم إرســاء قواعــده فــي عهــد هيــردوس )37 - 4 ق. م( 
واســتمر وتعمــق فــي عهــد هادريــان )117-138م( وقســطنطين )308-337(، وجســتنيان )527-

565(. لكــن مــا يلفــت النظــر أنــه لــم يصلنــا مــن الفتــرات التــي ســبقت الفتــح اإلســامي مبانــي 
تاريخيــة كاملــة أو شــبه كاملــة -باســتثناء كنيســة القيامــة وملحقاتهــا. فمــا وصــل ســالما منهــا، 
يتمثــل فــي بقايــا وأجــزاء صغيــرة مــن مبــان متواضعــة رغــم أن المصــادر األدبيــة تصفهــا بالفخامــة 
والضخامــة. اذن إن أغلــب المشــاريع الســابقة لقــدوم العــرب والمســلمين لــم تصمــد ولــم تقــاوم 
عــوادي الزمــن والبشــر ممــا أدى إلــى هــدم معظمهــا ممــا يســتلزم االعتمــاد علــى مــا كشــفت 
ــا التــي  عنــه الحفريــات االثريــة مؤخــرا أو علــى وصــف الرحالــة والمؤرخيــن لهــا مثــل كنيســة الني
بناهــا جســتنيان، وقصــر هيــردوس وكنيســة الزيتونــة وأعمــال هادريــان وذلــك علــى ســبيل المثــال 
ال الحصــر. يمكــن تفســير ذلــك بنــاء علــى عــدة أســباب منهــا أن تطــور المدينــة تــم فــي حيــز ضيــق 
ــرات،  ــدة م ــا ع ــا وتدميره ــت بهدمه ــة مؤلمــة تمثل ــداث تاريخي ــدة أح ــة بع ــرت المدين نســبيا، وم
ممــا اســتوجب إعــادة بنائهــا فــي منطقــة ذات مســاحة محــدودة نظــرا للمحــددات الطبوغرافيــة 

كاألوديــة والجبــال المحيطــة التــي قيــدت حركــة توســع المدينــة لفتــرة طويلــة. 

أمــا المجــال الثانــي فيتعلــق بالثراء المعماري العربي اإلســامي المتجســد بالمجمعات والمباني 
المعماريــة القائمــة والتــي تشــكل مظهــر ووجــه المدينــة المقدســة اليــوم، وتجعــل منهــا مدينــة 
عربيــة إســامية، مــن مــدن العصــور الوســطى. تجســد هــذه المدينــة متحفــا مفتوحــا زاخــرا 
بالعناصــر المعماريــة والفنيــة والزخرفيــة كاألســبلة، والقبــاب، والقناطــر التــي تجســر بيــن جنبــات 
الشــوارع واألزقــة الضيقــة، واألرضيــات المبلطــة، والمشــربيات التــي تعلــو النوافــذ والشــرفات، 
والحجــارة الملونــة ذات الزخــارف النباتيــة، والهندســية والمقرنصــات والمــآذن والمحاريــب وغيرهــا 
مــن العناصــر المميــزة للمــدن العربيــة اإلســامية. أغلــب هــذه المبانــي أسســت وازدهــرت فــي 
فتــرة الحكــم العربــي اإلســامي إضافــة إلــى مجموعــة رائعــة مــن هــذه مبانــي وكنائــس تنســب 
لفتــرة الحــروب الصليبيــة )الفرنجــة( وللفتــرة الحديثــة التاليــة للحملــة المصريــة علــى بــاد الشــام 
)1831-1841م( وحتــى الحــرب العالميــة األولــى. ســاهم فــي تطويــر وبنــاء القــدس العربيــة 
االســامية مجموعــة مــن األعــام منهــم الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، رضــى الّلــه عنه، وعبــد الملك 
بــن مــروان )65-685/86-705(، وصــاح الديــن األيوبــي )حكــم 564-1169/589-1193(، واألميــر 
تنكــز الناصــري )ت 21 محــرم 17/741 يوليــو 1340( والســلطان الناصــر محمــد بــن قــاوون (حكــم 
لثــاث مــرات آخرهــا 709-1310/741-1341(، والســلطان ســليمان القانونــي )1520/974-926-
1566(، وزوجتــه خاصكــي ســلطان التــي رفــدت القــدس بمشــروع عظيــم عــرف باســم العمــارة 
العامــرة التــي ال تــزال قائمــة وعامــرة حتــى اليــوم وتقــدم الشــوربة إلــى أهــل القــدس.  والواقــع 
أن الزائــر للمدينــة المقدســة المســورة ســيجد فيهــا التاريــخ والعمــارة والمؤسســات الدينيــة 
واألســواق والمعالــم المختلفــة حيــث تتعانــق القبــاب والمــآذن والكنائــس والمتاحــف. ومــن أشــهر 
معالــم القــدس الســور المحيــط بهــا، واألســواق والبــازارات الشــرقية، وكنيســة القيامــة وغيرهــا 

مــن كنائــس، والمســجد األقصــى ومــا فيــه مــن معالــم كقبــة الصخــرة والجامــع األقصــى. 
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ــم  ــة يت ــر. فالدخــول للمدين ــاع المؤث ــرك عليهــم االنطب ــل زوارهــا ويت ســور القــدس أول مــا يقاب
مــن أحــد أبوابهــا الســبعة المفتوحــة فــي الســور )بــاب العمــود، بــاب الســاهرة، بــاب األســباط، 
بــاب المغاربــة، بــاب النبــي داود، بــاب الخليــل، وبــاب الجديــد(. لســور القــدس أهميــة كبيــرة فهــو 
مــن أبــزر معالــم القــدس؛ يحيــط بالمدينــة إحاطــة الســوار بالمعصــم؛ يتميــز بأنــه إنشــاء مكتمــل 
عكــس مــدن تاريخيــة أخــرى حافظــت علــى أجــزاء فقــط مــن أســوارها. نســيجه المعمــاري يحفــل 
بمجموعــة مــن الزخــارف الهندســية والكتابيــة والنباتيــة الممثلــة لمدرســة العمــارة المملوكيــة 
ــي  ــة وارتباطــه بشــخصية عظيمــة كالســلطان العثمان ــه التاريخي ــة، عــاوة علــى أهميت والعثماني
ســليمان القانونــي )926-1520/974-1566(، واحتوائــه علــى عناصــر معماريــة ممثلــة لطــراز 
Nat- )العمــارة العســكرية اإلســامية. فــي الواقــع، الســور حاضــن للمدينــة المقدســة وتراثهــا 
ــة القــدس فــي حملــة معماريــة واحــدة  ــاء الســور الحالــي لمدين sheh 2000, 601-604(. تــم بن
اســتجابة ألوامــر الســلطان العثمانــي ســليمان القانونــي )926-1520/974-1566( نفــذ فــي 

الفتــرة مــا بيــن 1541-1537/947-944.

وعليــه اســتغرق العمــل فــي الســور مــدة خمــس ســنوات تقريبــا، وهــذه فتــرة قصيــرة لمشــروع 
ــا  ــراج والزواي ــع األب ــد الســور م طمــوح كســور القــدس )Van Berchem 1923, 437-443(. يمت
حوالــي 4325 متــرا، ويختلــف ارتفــاع جدرانــه عــن مســتوى األرضيــة المحيطــة مــن منطقــة إلــى 
أخــرى تبعــا للمظاهــر الطبوغرافيــة، لكــن يتــراوح االرتفــاع مــا بيــن 5-15م. ويصــل ســمك الســور 
ــر  ــى مت ــب يصــل إل ــد األســاس، لكــن مقــدار الســمك الغال فــي بعــض المواقــع 3م خاصــة عن
ونصــف. يوجــد فــي ســور القــدس أربعــا وثاثيــن برجا، أشــهرها بــرج 'اللقلــق' )1539-1538/945( 
وبــرج 'كبريــت' )1540/947-1541(. يضــم الســور أيضــا )379( مزغــل لرمــي الســهام والمراقبــة 
ــة الغفــل أو المزخرفــة بعناصــر هندســية  ــارف الدائري ــرة مــن الزخ ــة كبي و)17( ســّقاطة ومجموع
ونباتيــة تربــو علــى ثاثمئــة وحــدة زخرفيــة أغلبهــا دائريــة الشــكل. للســور مجموعــة مــن المداخــل 
واألبــواب، منهــا مــا هــو مســتطرق ومنهــا مــا هــو مغلــق منــذ زمــن. وفــي ســور القــدس مجموعة 
ــراج والشــرفات والســّقاطات والشــرفات الكاشــفة  ــل األب ــة العســكرية مث مــن العناصــر الدفاعي
والمداخــل المنكســرة والخنــادق التــي تحيــط ببعــض الجــدران، إال أن الســور يضــم مجموعــة كبيــرة 
مــن الزخــارف المعقــدة والمكلفــة مــن حيــث الوقــت والجهــد والتصميــم والتنفيــذ، وهــي عبــارة 
ــدات وزهــرات وثمــار وأوراق وفــروع األشــجار، بحيــث  ــة مــن وري ــة محــورة مكون عــن زخــارف نباتي
نفــذت الــورود بعــدة طبقــات وبعــدد منــوع مــن األوراق يصــل مــن ورقــة إلــى ســتة عشــر ورقــة، 
إضافــة إلــى تشــكيات هندســية مركبــة بلغــت ذروتهــا فــي النجــوم وتفرعاتهــا ســواء كانــت نجــوم 

ثاثيــة أو سداســية أو ثمانيــة أو عشــارية )النتشــة 2009، 3(. 
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اللوحة 2: باب العمود في سور القدس © سعيد النتشه، 2019م     



أسبلة القدس 

توزعــت مجموعــة مــن المنشــآت المائيــة بمنهجيــة مدروســة فــي شــوارع القــدس قصــد منهــا 
ــن  ــت وســائل تأمي ــواب. وتنوع ــل الث ــر وني ــة فــي عمــل الخي ــاء العــذب، ورغب ــارة بالم ــد الم تزوي
الميــاه للقــدس منهــا اآلبــار والصهاريــج لتجميــع ميــاه األمطــار؛ القنــوات وأشــهرها قنــاة الســبيل 
التــي تبــدأ مــن منطقــة بيــت لحــم؛ األحــواض والمســقاوات واألســبلة الموزعــة فــي أنحــاء البلدة؛ 
إضافــة إلــى البــرك القائمــة فيهــا مثــل بركــة الســلطان، وبركــة مأمــن الّلــه، وبركــة حمــام البطــرك، 
وبركــة ســتي مريــم، وبركــة بــاب األســباط، وبركــة هيانــة قــرب ديــر األقبــاط، عــاوة علــى بــرك 
الســلطان ســليمان الواقعــة قــرب بلــدة ارطــاس بالقــرب مــن بيــت لحــم. جديــرا بالتنويــه أن كل 

بيــت فــي البلــدة المقدســة كان يضــم بئــرا أو أكثــر لتجميــع الميــاه.

أسواق القدس 

اشــتهرت القــدس أيضــا بأســواقها، فقــد وصــف الرحالــة ناصــر خســرو )الخشــاب 1943، 20( بيــت 
ــة  ــة، وأن فــي المدين ــة عالي ــة وأبني ــام 1047/438 أن بهــا أســواق جميل المقــدس فــي حــدود ع
صنــاع كثيــرون، لــكل جماعــة منهــم ســوق خاصــة. وذكــر مجيــر الديــن  الحنبلــي )الحنبلــي، 1973م، 
50( أن عمــر بــن الخطــاب رضــي الّلــه عنــه، لمــا فتــح القــدس، نظــم أســواقها، وقــد ورد ذكــر 
لمجموعــة كبيــرة مــن أســواق المدينــة مثــل ســوق الخضــر، وســوق الزيــت، وســوق الصاغــة، 
وســوق القطانيــن، وســوق القمــاش، والســوق الكبيــر أي األســواق الثاثــة والمقصــود بهــا 
ســوق العطاريــن، وســوق اللحاميــن، وســوق الخواجــات )األقمشــة والثيــاب(، وســوق العطــور،  
وســوق الدخانيــة وســوق الخــزف، وســوق البــازار، وســوق النحاســين، وتاريــخ هذه األســواق  يعود 
إلــى عــدة فتــرات تاريخيــة، بعضهــا أساســه مــن العهــد الرومانــي، وبعضهــا مــن فتــرة الحــروب 
الصليبيــة )الفرنجــة(. لكــن أوضــح وأعــم الفتــرات الزمنيــة هــي األيوبيــة والمملوكيــة والعثمانيــة. 

وهــذه األســواق هــي قلــب المدينــة النابــض بالحركــة التجاريــة واالجتماعية، وأغلب هذه األســواق 
مرصوفــة ومبلطــة لكنهــا ضيقــة. ومــن أشــهر وأبــرز أســواق القــدس التــي ال تــزال عامــرة ســوق 
خــان الزيــت الــذي يقطــع المدينــة مــن شــمالها لجنوبهــا. حتــى مطلــع القــرن الماضــي، تميــز هــذا 
الســوق بكثــرة المعاصــر والمصابــن، وكل معصــرة كان فيهــا مخــزن كبيــر لزيــت الزيتــون، ومنهــا 
جــاءت التســمية علــى األغلــب. ومــن أشــهر أســواق القــدس ســوق العطاريــن وهــو يمتــد مــن 
نهايــة ســوق خــان الزيــت حتــى حــارة الشــرف. وهــذا الســوق ضيــق نســبيا، كلــه مســقوف بأقبيــة 
متقاطعــة تتوســطها فتحــات للتهويــة واإلضــاءة، وحينمــا تمــر خطــوط أشــعة الشــمس مــن خــال 
هــذه الفتحــات، وتنعكــس علــى البضائــع المعروضــة فــي الحوانيــت ذات األلــوان المتعــددة، 
فانهــا تضفــي علــى هــذا الســوق لمســة شــاعرية تجعــل مــن المــرور فيــه متعــة تســتحق التجربــة. 

وبمــوازاة ســوق العطاريــن وبنفــس اتجاهــه، يمتــد ســوقان آخــران لهمــا نفــس التخطيــط والنســيج 
المعمــاري. يعــرف الغربــي منهمــا بســوق اللحاميــن. وقبــل نصــف قــرن، كان جــزء كبيــر مــن 
حوانيــت هــذه الســوق تختــص بأعمــال الحــدادة العربيــة والتقليديــة والتــي تعتمــد علــى الطــرق 
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والكــور والنفــخ، وبأعمــال النحــاس والطــرق للمعــادن األخــرى، إضافــة إلــى تبييــض األدوات 
النحاســية. أمــا الســوق الشــرقي، فيعــرف باســم ســوق الخواجــات أي التجــار، ويقصــد بذلــك تجــار 

القمــاش والنســيج.  

ومــن أشــهر أســواق القــدس ســوق القطانيــن )Burgoyne 1987,274-275 ( الــذي يجــاور بــاب 
المســجد األقصــى مــن جهــة الغــرب، ومؤسســه األميــر تنكــز الناصــري، نائــب الشــام المتنفــذ 
فــي ســنة 1336/737-1337. يحــوي هــذا الســوق علــى خــان وحماميــن ويمتــد مــن الشــرق 
للغــرب حوالــي )95م(. وســوق افتيمــوس )العــارف 1961، 468، النتشــة 2011، 73-74( مــن 
أحــدث أســواق القــدس التاريخيــة، وســمى بذلــك علــى اســم االرشــمندريت اليونانــي افتيمــوس 
الــذي بنــاه عــام  1902م إلــى الجنــوب الشــرقي مــن كنيســة القيامــة. ويمتــاز هــذا الســوق بطــراز 
عمارتــه الغربــي المتأثــر طبعــا بعمــارة القــدس اإلســامية، حيــث أن مدخلــه الشــمالي عبــارة عــن 
قــوس نصــر مكــون مــن ثاثــة عقــود كبيــرة بنيــت بأســلوب األبلــق حيــث تتنــاوب مداميــك الحجــر 
األبيــض واألحمــر الكرمــدي. أمــا وســط الســوق فقــد زّيــن بنافــورة ميــاه كبيــرة وجميلــة تعكــس 
فــي تصميمهــا صــدى للنوافيــر الكاســيكية مــن حيــث وجــود األشــكال اآلدميــة والحيوانيــة مــن 
مخــارج مياههــا. يتركــز نشــاط الســوق اليــوم علــى بيــع الحقائــب والمنتجــات الجلديــة إضافــة إلــى 

مجموعــة مــن محــات العاديــات والمطاعــم والمقاهــي الشــرقية.



اللوحة 3: مخطط منطقة سوق القطانين
مرسوم بتصرف نقال عن )Burgoyne, 1987,274( / )بإذن: د.م. أنس صوفان( ©
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كنيسة القيامة وكنائس القدس المتعددة

مــن معالــم القــدس األساســية كنيســة القيامــة الواقعــة فــي قلــب البلــدة القديمــة. هــي 
أم الكنائــس وواحــدة مــن أشــهر األماكــن المســيحية المقدســة ليــس علــى مســتوى القــدس 
وفلســطين وحســب، بــل علــى مســتوى العالــم كونهــا وجهــة الحــج المســيحي منــذ القــرن الثانــي 
 )Resurrection( الميــادي وحتــى اليــوم. وكمــا يــدل اســمها، فهــي موقــع قيامــة المســيح
بعــد موتــه، إضافــة إلــى موقــع صلبــه ومعاناتــه وموتــه وقبــره حســب العقيــدة المســيحية. 
وهــي بالواقــع كنيســة تنفــرد عــن بقيــة الكنائــس بأهميتهــا بالنســبة لجميــع الطوائــف المســيحية، 
وتقديســها لهــا. باألحــرى، هــي مجمــع معمــاري كبيــر، يضــم مجموعــة كبيــرة مــن الكنائــس 

ــى خمــس دونمــات. ــو مســاحته عل ــرة ترب الصغي

أســس كنيســة القيامــة كل مــن اإلمبراطــور قســطنطين )308-337( ووالدتــه هيانــه الذيــن أوكا 
تصميمهــا لمهنــدس يدعــى زنوبيــوس. ضمــت الكنيســة أربعــة عناصــر معماريــة أساســية حيــن 
افتتاحهــا ســنة 335: فنــاء متقــدم Atrium، بازيليــكا مشــكلة مــن خمــس أروقــة وحنيــة واحــدة، 
ســاحة مكشــوفة، ثــم القبــر المقــدس )Holy Sepulcher( الــذي توســط مبنــى دائــري. إضافــة 
ــر منهــا كنيســة  ــة نذك ــس الهام ــة، تضــم القــدس القديمــة مجموعــة مــن الكنائ لكنيســة القيام
ــم حــارة  ــرز معال ــة وكنيســة مــار مرقــص St. Mark وكنيســة مــار يعقــوب وهــي أب القديســة حن
األرمــن التــي تشــكل القســم الشــمالي الغربــي مــن البلــدة القديمــة، وكنيســة يوحنــا المعمــدان 
St.John the Baptist  التــي تقــع فــي الجهــة الشــرقية مــن الجانــب الجنوبــي مــن طريــق حــارة 
النصــارى، قــرب الطريــق الموصلــة إلــى بــاب الخليــل، إضافــة إلــى غيرهــا مــن الكنائــس واألديــرة 

الهامــة ممــا ال يتســع المجــال لذكرهــم هنــا.
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ــة الصخــرة والجامــع االقصــى  ــارك وجواهــره الثــالث: قب المســجد االقصــى المب
والمدرســة االشــرفية

أشــهر معالــم القــدس علــى االطــاق وحتــى تاريخــه مجمــع المســجد األقصــى المعــروف بأســماء 
عــدة أهمهــا الحــرم الشــريف. يقــوم المجمــع علــى هضبــة مرتفعــة فــي القســم الجنوبــي 
الشــرقي مــن البلــدة القديمــة متخــذا شــكا قريبــا مــن المســتطيل تبلــغ مســاحته حوالــي 145 
دونمــا وهــي ســدس مســاحة البلــدة القديمــة. مــن الطبيعــي والمنطقــي أن تتجــه الجهــود فــي 
بدايــات الفتــح اإلســامي لاهتمــام بهــذه المنطقــة والعمــل علــى تعميرهــا كونهــا أوال مقدســة 
للمســلمين، بــارك فيهــا القــران الكريــم، وثانيــا كــون مدينــة القــدس قــد تــم فتحهــا صلحــا 
بمعاهــدة كفلــت لســكانها النصــارى حمايــة مســاكنهم وممتلكاتهــم. أغلــب مناطــق المدينــة كانــت 
مأهولــة لكــن هــذه المنطقــة ومــا حولهــا كانــت مهملــة، لذلــك فــان تطويــر وتأهيــل منطقــة الحــرم 
ــا هــذا قــد وقــع  ــى يومن ــح اإلســامي للقــدس وحت ــذ الفت ــة من ــرات التاريخي ــر الفت الشــريف عب
علــى عاتــق األســر العربيــة والــدول اإلســامية التــي حكمــت فلســطين طيلــة األربعــة عشــر قرنــا 
الماضيــة. وهــذا التطويــر واالهتمــام واضــح المعالــم موثــق بالدالئــل الماديــة والكتابيــة ويمكــن 

مشــاهدة آثــاره ومعالمــه فــي جنبــات األقصــى.

فالزائــر يجــد مجموعــة مــن المــآذن والمحاريــب والقبــاب واألســبلة والزوايــا والمســاجد الصغيــرة 
واألروقــة والبوائــك واآلبــار والمــدارس والخــاوي والمياضــئ والمنابــر. ويكفــي فخــرا أن الحــرم 
ــة  ــك قب ــى اآلن ونقصــد بذل ــاق حت ــر إســامي ب ــه أقــدم وأجمــل أث الشــريف يضــم فــي جنبات
الصخــرة المشــرفة )الجوهــرة األولــي( التــي بناهــا عبــد الملــك بــن مــروان عــام 691/72 وهــي 
أقــدم أثــر معمــاري إســامي قائــم حتــى يومنــا هــذا علــى مســتوى العالــم. لقبــة الصخــرة أهميــة 
دينيــة ومعماريــة وفنيــة رائعــة لــم يبــن مثلهــا فــي العمــارة اإلســامية ال مــن حيــث التصميــم وال 
مــن حيــث الوظيفــة. نشــاهد اليــوم هــذا المبنــى كمــا بنــاه عبــد الملــك بــن مــروان دون أي تغيــر 
ملمــوس خاصــة فيمــا يتعلــق بالتخطيــط والمســاحة وأغلــب الزخــارف وهــذه الخاصيــة نــادرة جــدا 
فــي العمــارة اإلســامية. بنــاء علــى ذلــك، تجســد قبــة الصخــرة قيــم إنســانية متعــددة وأصالــة 
نــادرة. أمــا الجامــع األقصــى، فهــو أول إنجــاز معمــاري إســامي يعــود للخليفــة الراشــدي عمــر بــن 
الخطــاب ويضــم اليــوم منبــر نــور الديــن زنكــي ومحــراب صــاح الديــن األيوبــي ويجــاور المدرســة 

األشــرفية الســلطانية، الجوهــرة الثالثــة فــي الحــرم الشــريف المبــارك.
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بــدأ الخــروج مــن داخــل المدينــة والســكن حولهــا عــام 1860م )شــولتس 1992، 282(، وأدخلــت 
أســاليب جديــدة فــي تطويــر نســيج المدينــة المعمــاري، وتوقــف تدريجيــا البنــاء بالطــرق التقليديــة 
التــي ســادت طيلــة الفتــرة العثمانيــة، وانتشــر البنــاء باالســلوب األوروبــي الجديــد الــذي يعكــس 
خصائــص كل دولــة حرصــت علــى تنميــة وتعميــق مصالحهــا فــي المدينــة المقدســة، خاصــة فيمــا 
يتعلــق بالمؤسســات األوروبيــة مــن أديــرة ومــدارس وكنائــس ومشــافي ومطابــع وفنــادق حديثــة 
)النتشــة 2011، 226-227(.  وتمــت خلخلــة الواقــع الديموغرافــي للمدينــة القديمــة فــي الربــع 
األخيــر مــن القــرن التاســع عشــر بتأثيــر الهجــرات الصهيونيــة. وفــي أوائــل القــرن التاســع عشــر تــم 
اختصــار حــارات القــدس إلــى أربــع حــارات )النصــارى، واألرمــن، واليهــود والمســلمين(، وهنــاك 
عــدد كبيــر مــن التحفظــات التــي يمكــن اإلشــارة اليهــا فيمــا يتعلــق بهــذا التقســيم الجائــر. والواقــع 
أن سياســة طمــس وتهميــش التــراث العربــي اإلســامي، والتركيــز علــى مشــاريع ثقافيــة مــن 
متاحــف ومراكــز جماهيريــة وحفريــات وأنفــاق ذات ميزانيــات هائلــة، وغيــاب رد الفعــل العربــي 
ــى  ــد فــي ســلب ماضــي ومســتقبل القــدس ويعمــل عل ــاء ليزي الفلســطيني اإلســامي البن

إحــال بديــل حديــث عنــه.  

ــى  ــة عل ــة واالجتماعي ــة والديني ــة القــدس الروحي ــذي تضيفــه مكان ــوي ال ــدور الحي مــع اإلقــرار بال
شــخصية المدينــة وكيفيــة انعكاســها فــي عقــول وقلــوب المرتبطيــن بهــا والزائريــن لهــا، إال أن 
العمــارة والتطــور الحضــري والشــكل المــادي لــه الــدور األكبــر واألكثــر فاعليــه فــي رســم شــخصية 
المدينــة مــن حيــث الهيئــة والشــكل واالحســاس بالمــكان وأســلوب االنتقــال بيــن جنبــات المدينة. 
فالعمــارة كمــا يراهــا كاتــب هــذه الســطور ليســت انجــاز انســاني فكــري مّكــون مــن كتلــة بنائيــة 
وفــراغ وبيئــة محيطــة وحســب بــل أيضــا روح تســّكن كل ذلــك. فــروح القــدس تســكن فــي مفردات 
عمارتهــا مــن مســاجد وكنائــس، ومــن أديــره وزوايــا صوفيــة وأزقــة وأحــواش وعقبــات - مســالك 
ــن أحدهمــا يرتفــع عــن مســتوى اآلخــر - وقناطــر  ــن شــارعين أو طريقي ــرة صاعــدة تصــل بي قصي
وأبــراج كنائــس ومــآذن مســاجد وقبــاب ذهبيــة وقبــاب فضيــة واســواق وســويقات وأوديــة وتــال 
وجبــال محيطــة، وهــذه كلــه ينطبــع فــي ذاكــرة ســكانها وزوارهــا عبــر الرســوم الفنيــة التــي تجــود 
بهــا قريحــة الفنانيــن، ومــا تســجله عدســة المصوريــن، ومــا تختزنــه الذاكــرة االنســانية والوجدانيــة 
للمدينــة أثنــاء العيــش فيهــا أو زيارتهــا. مــن هنــا، يشــكل التــراث المعمــاري والعمرانــي بمــا 
فيــه مــن مفــردات زخرفيــة وعناصــر معماريــة وأصــول تخطيطيــة الرافــد األساســي الــذي صــاغ 

شــخصية المدينــة العمرانيــة عبــر تاريــخ طويــل مســتمر ومعقــد.

ســاهمت المكانــة الدينيــة الرفيعــة للقــدس فــي صبــغ كثيــر مــن معالــم تراثهــا المعمــاري بصبغــة 
خيريــة تنشــد األجــر العظيــم وتعمــل علــى تحقيــق الرفاهيــة االقتصاديــة لســكان المدينــة. فتطــور 
المبانــي وارتباطهــا بنظــام الوقــف اإلســامي أو المســيحي أو الــذري ومــا يتميــز بــه مــن فــرص 
تنمويــة ســاهم فــي توفيــر تنميــة مســتدامة للمجتمع اســتمرت لقــرون عــدة. إال أن نظام الوقف 
هــذا تأثــر ومنــذ النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر بظــروف وعوامــل الحداثــة التــي افقدتــه 
جــزءًا مــن مكانتــه التنمويــة الخيريــة. بالتالــي، أصبــح االمــر بحاجــة إلــى افــكار ابداعيــة جديــدة 
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تســتجيب للتحديــات وتحــاول أن تتكيــف مــع الواقــع. فــي كل األحــوال، إن نظــرة المجتمــع العامــة 
للتــراث المعمــارّي للقــدس نظــرة ايجابيــة مزدوجــة الجوانــب. مــن ناحيــة أولــى، يجســد هــذا التــراث 
شــخصية وانتمــاءًا وفخــرًا لمــا بــه مــن قيــم جماليــة ومعماريــة. مــن ناحيــة أخــرى، هــو متنفــس 
اقتصــادي لوظائــف ونشــاطات تــدر دخــا وتســاهم فــي تنميــة المجتمــع فــي عــدة مجــاالت منهــا 
مــا هــو فكــري ثقافــي ومنهــا مــا هــو اجتماعــي واقتصــادي. ال يعنــي ذلــك أن هنــاك فئــة قليلــة 
ــة، فتســعى  ــر تراثي ــة غي ــراث المعمــاري نظــرة ضيقــة نفعي ــب الت ــرة تنظــر لبعــض جوان ــر مؤث غي
الســتبداله بمرافــق حديثــة تحقــق الريــح علــى حســاب حفــظ التــراث وصونــه. وجديــر بالذكــر، أن 
تــراث القــدس المعمــاري ال يــزال ينبــض بفــرص ســانحة مضمونــه للمســاهمة بتنميــة المجتمــع، 
ومــا جهــد كثيــر مــن المؤسســات كدائــرة االوقــاف اإلســامية، وجامعــة القــدس، ومؤسســة 
التعــاون، إال أمثلــة قليلــة لجهــود حثيثــة تبــذل للحفــاظ علــى هــذا التــراث مــن ناحيــة، وعلــى 
تنميتــه وربطــه باحتياجــات المجتمــع المقدســي الحاليــة مــن ناحيــة أخــرى. وعليــه، إن تنميــة التــراث 
المعمــاري تكتســب أيضــا مضاميــن عالميــة واقليميــة، إضافــة لكونهــا وســيلة صمــود ومقاومــة 

وبقــاء ضــد إجــراءات ســلطات االحتــال االســرائيلية.

مستقبل تراث القدس المعمارّي وما يتهدده من أخطار

مــن البديهــي أن حمايــة التــراث المعمــاري علــى المســتوى العالمــي ألي مدينــة يقــع غالبــا علــى 
ــة الرســمية مــن وزارت وهيئــات وســلطات، وعلــى مؤسســات وثقافــة  عاتــق مؤسســات الدول
المجتمــع المدنــي. لكــن بمــا أن القــدس واقعــة تحــت نيــر االحتــال اإلســرائيلي منذ عــام 1967م، 
ــة والســلطة الفلســطينية محرومــة مــن هــذا الواجــب قهــرا. وعليــه فــان  فــان مؤسســات الدول
ــال،  ــل ســلطات االحت ــراث المعمــاري، خاصــة فــي ظــل الطمــس واالهمــال مــن قب ــة الت حماي
يقــع علــى عاتــق مؤسســات وجهــات متنوعــة لهــا خصوصيــات معينــة للعنايــة بتــراث القــدس. 
أبــرز المؤسســات والجهــات التــي ترعــي تــراث القــدس المعمــاري وتحافــظ عليــه حاليــا ومنــذ عــدة 
عقــود، هــي المؤسســات الرســمية األردنيــة، كدائــرة األوقــاف العامــة فــي القــدس التــي تشــكل 
مديريــة هامــة جــدا مــن مديريــات وزارة األوقــاف االردنيــة، وأيضــا وحــدة القــدس فــي الديــوان 
الملكــي الهاشــمي. والواقــع أن هــذا االهتمــام اتســم باالســتناد الــى جملــة قوانيــن تــم ســنها 
ــك لســد الفــراغ  ــة الهاشــمية وعلــى أعلــى المســتويات، وذل فــي مؤسســات المملكــة األردني

الــذي نتــج عــن حــرب عــام 1967م وغيــاب الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.

ومــن هــذه القوانيــن نشــير الــى القانــون )رقــم 32 لســنة 1954م( الخــاص بتنظيــم عمــل لجنــة 
إعمــار المســجد األقصــى المبــارك وقبــة الصخــرة المشــرفة والــذي صدر في عهد جالــة المغفور 
لــه الملــك الحســين بــن طــال )1951-1999م(. ودعــم جالــة الملــك عبــد الّلــه الثانــي )1999م( 
هــذه الجهــود حينمــا أمــر بإنشــاء الصنــدوف الهاشــمي إلعمــار المســجد األقصــى المبــارك وقبــة 
ــاء  ــة بانته ــام 2007م، وتوجــت الجهــود االردني ــون رقــم 15 لع ــرة المشــرفة بموجــب القان الصخ
الوصايــة والرعايــة لمقدســات مدينــة القــدس اإلســامية والمســيحية الــى جالــة الملــك عبــد 
الّلــه الثانــي بعــد سلســلة مــن أعمــال الرعايــة والعنايــة انطلقــت منــذ النصــف االول مــن القــرن 
الماضــي )النتشــة 2020، 31-32(. وجليــا القــول، أن الرعايــة الهاشــمية الســامية وإن تركــزت 



علــى المســجد االقصــى ومــا يحيــط بــه مــن تــراث معمــاري إال أنهــا امتــدت أيضــا إلــى جنبــات 
المدينــة المتعــددة مــن كنائــس وأديــره وغيرهــا مــن معالــم. لكــن مــن أبــرز وأهــم انجــازات اإلعمــار 
الهاشــمي ترميــم مــا دمــره الحريــق المتعمــد لمايــكل دينــس روهــان فــي عــام 1969م واعــادة 
عمــل منبــر المســجد األقصــى المبــارك "منبــر نــور الديــن"، ومشــروع إعــادة إكســاء قبــة الصخــرة 
ــرع الســخي الشــخصي  ــاه بفضــل التب ــح النحــاس المطلــي بالذهــب ووقــف تســرب المي بصفائ
مــن جالــة الملــك الحســين وترميــم الحائــط الجنوبــي والحائــط الشــرقي للمســجد األقصــى 
ــذار  ــان الشــد والربــط لجــدران المصلــى المروانــي، ونظــام اإلن ــارك، ومشــروع نظــام قضب المب
وإطفــاء الحريــق فــي المســجد األقصــى المبــارك، وترميــم مهــد عيســى عليــه الســام،  وترميــم 
الزخــارف الفسيفســائية فــي قبــة الصخــرة والمســجد األقصــى بــأدق المواضفــات الفنيــة )2010   

- 2018م(.

ــراث القــدس المعمــاري، كمؤسســة التعــاون  ــة ت ــك، تســاهم عــدة جهــات فــي رعاي إضافــة لذل
وذلــك عبــر مركــز القــدس العمــار وترميــم البلــدة القديمــة الــذي نفــذ وأشــرف علــى صــون وترميــم 
صــروح معماريــة عديــدة ذات صبغــة وقيمــة فنيــة عاليــة، وأقــام عــدة دورات دوريــة متخصصــة 
فــي الترميــم والصيانــة وتطــور البلــدة القديمــة وطرزهــا المعماريــة، عــاوة علــى مجموعــة كبيــرة 
مــن النشــرات والكتــب التــي تركــز علــى فهــم التــراث وكيفيــة التعامــل معــه. يمكــن االشــارة أيضــا 
ــة القــدس التــي يرأســها  إلــى جهــود أخــرى تمثلــت برعايــة بيــت مــال المغــرب المنبثــق عــن لجن
جالــة الملــك محمــد الســادس، والنشــاط الموقــور التــي ترعــاه جامعــة القــدس المنصــب علــى 
ســوق القطانيــن وخــان تنكــز، وبركــة الســلطان البطــرك، علــى ســبيل المثــال، إضافــة الــى جهــود 
عــدة لجــان أشــهرها جهــود لجنــة الرفــاه والتطويــر، ومكتــب تكيــا التركــي، وغيرهــا مــن الجهــود التــي 

ال يتســع مجــال هــذه المقالــة المقتضبــة االشــارة اليهــا.

ــم  ــة فــي عال ــة تاريخي ــراث المعمــاري ألي مدين ــؤ بمســتقبل الت ــس مــن الســهل التنب ــًا، لي ختام
العولمــة والســياحة والحداثــة، فكيــف يكــون الحــال مــع مدينــة عريقــة معقــدة كالقــدس. باإلضافــة 
إلــى مــا تواجهــه أي مدينــة تاريخيــة قديمــة مــن مخاطــر تتعلــق بحفــظ تراثهــا المعمــاري ليتكيــف 
مــع متطلبــات الحيــاة العصريــة مــن ناحيــة ويحافــظ علــى أصالتــه وقيمــه مــن ناحيــة أخــرى، فــإن 
للقــدس خصوصيــة روحيــة ومعماريــة فريــدة. عــاوة علــى هــذه الخصوصيــة، علينــا أال ننســى 
ولــو لبرهــة أن المدينــة محتلــة، وأن هنــاك صــراع ســافر علــى تــراث المدينة الحالي والمســتقبلي 
بيــن القــوى المحتلــة مــن جهــة، والمدينــة وســكانها مــن جهــة ثانيــة. بــا شــك، التــراث المعمــاري 
مــن أبــرز مظاهــر هــذا الصــراع متعــدد الجوانــب. فالصــراع علــى المشــهد الحضــري والمعمــاري 
والبصــري للمدينــة أخــذ أبعــادا خطيــرة فــي الســنوات األخيــرة. ومــا الجهــد المحمــوم التــي تقــوم 
بــه الســلطات االســرائيلية مجتمعــة ومنفــردة إال دليــل صــارخ علــى مــا ينتظــر هــذه المدينــة مــن 
تغريــب وتغييــر فــي تراثهــا المعمــاري. يتمثــل ذلــك بتنفيــذ عــدة مشــاريع تتعلــق بالحدائــق العامــة، 
والحفريــات "االثريــة"، وحــرب األنفــاق الســرية، وخــط القطــار الســريع الهوائــي، وإعــادة تشــكيل 
ــى شــترواس،  ــراق وســلوان كمبن ــدة فــي ســاحة الب ــان جدي ــس، وإنشــاء مب ــة مــن الكن مجموع
والجوهــر، وجفعاتــي وغيرهــا. كلهــا أمثلــة صارخــة علــى مــا يتهــدد التــراث والشــخصية المعماريــة 
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العربيــة اإلســامية واالنســانية للبلــدة القديمــة التــي تشــكلت عبــر قــرون عديــدة يســعى المحتل 
الغاشــم محوهــا خــال ســنين قليلــة.
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“إن انعــدام توثيــق واضــح لألمــالك فــي القــدس 
ــزأ  ــزء ال يتج ــا القديمــة، هــو ج وخاصــة فــي بلدته
مــن الوضــع العــام المعقــد الــذي يســود الملكيــة 
العقاريــة فــي فلســطين منــذ الفتــرة العثمانيــة 
وحتــى اليــوم. مــن الجلــي أن هــذه الظاهــرة تؤثــر 
ســلبًا علــى حمايــة التــراث الحضــري والمعمــاري 
للمدينــة خاصــًة وأن الصــراع عليهــا يجــري علــى 
جميــع المســتويات، األثرية، والتاريخيــة، والحضارية 

وغيرهــا.”
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الوضع القانوني 

اعتبــرت الســلطنة العثمانيــة عقــارات وأمــاك البلــدة القديمــة للقــدس وقــف اســامي يحــرم 
نقلــه او بيعــه لغيــر المســلمين. لذلــك، كانــت عمليــات البيــع والشــراء تتــم مــن خــال المحاكــم 

ــة المســيحية وغيرهــا.  الشــرعية التابعــة لألوقــاف اإلســامية أو للمؤسســات الديني

البلــدة القديمــة كانــت ومــا زالــت محجــًا وقبلــة ومحطــة للحضــارات المتعــددة وللديانــات 
الســماوية الثــالث، مــع التفــاوت فــي الزمــن والــرؤى والممارســة. فتعددت بهــا الحقبات 
مــن الحقبــة اليبوســية، والكنعانيــة، واليهوديــة، والفارســية، والرومانيــة، والبيزنطيــة، 
ــة، وبعدهــا جــاء  ــة، والعثماني ــة، والفاطمي ــة، واأليوبي ــة، واإلســالمية، والصليبي والعربي
اإلنتــداب البريطانــي والحكــم األردنــي. ومــن خــالل النظــر الــى أبنيتهــا الشــامخة نقــرأ 
التاريــخ بــكل عناصــره ومكوناتــه، مــن قبــة الصخــرة اإلســالمية الــى كنيســة القيامــة 
البيزنطيــة، الــى ســور القــدس العثمانــي، الــى القــدس اليبوســية الكنعانيــة بمشــهد 
ــدرك انســانيتنا، التــي وســعت  ــا، ون ــا، ونستشــعر وجودن ســريالي، وبهــا نلمــس روحن
الوانــًا وطوائــف مــن البشــر عاشــوا فــي ســالم علــى أرضهــا. منــذ احتــالل القــدس 
العربيــة )الشــرقية( عــام 1967م، يواجــه الفلســطينيون حمالت إســرائيلية متعددة تهدف 
إلــى تغييــر المعالــم الديموغرافيــة والجغرافيــة لمدينتهــم وخلــق أغلبيــة ســكانية يهوديــة 
فيهــا. ضمــن هــذا اإلطــار، تعمــل ســلطات االحتــالل االســرائيلي علــى اســتغالل كافــة 
الوســائل والظــروف المســاعدة للحــد مــن النمــو الّســكاني للفلســطينيين ومنهــا وضــع 
العقبــات أمامهــم لبنــاء مســاكن جديــدة. إن غيــاب توثيــق عقــاري مثبــت لمعظــم أراضــي 
ومبــان القــدس وخصوصــا تلــك المتواجــدة فــي البلــدة القديمــة يســاعد ســلطات 
االحتــالل اإلســرائيلي علــى تحقيــق أهدافهــا المذكــورة أعــاله. تعالــج هــذه المقالــة 
موضــوع التوثيــق العقــاري للبلــدة القديمــة، فتبحــث فــي الوضــع القانونــي لملكياتهــا 
خــالل فتــرة االحتــالل العثمانــي واإلنكليــزي وفتــرة الحكــم األردنــي. ثــم ترصــد بعــض 
ــاول  ــم تتن ــالل اإلســرائيلي؛ ث ــل ســلطات االحت ــاوالت »تهويدهــا« مــن قب خطــط ومح
ــه الرئيســية،  ــى أهداف ــارات القــدس، مســلطة الضــوء عل ــق عق ــة مشــروع توثي المقال
مصــادره للحصــول علــى الوثائــق والمعلومــات الضروريــة، أخيــرا، منهجيــة عملــه. تختتــم 

ــر المشــروع وتجــاوز معوقاتــه.  المقالــة بمجموعــة مــن التوصيــات المتعلقــة بتطوي
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بالطبــع، أدى ذلــك إلــى وجــود نقــص كبيــر فــي الســجات العقاريــة العثمانيــة عــدا مــا قــام بهــا 
أصحــاب األوقــاف الذريــة )5( مــن تســجيل أماكهــم فــي تلــك الفتــرة خوفــًا عليهــا مــن الضيــاع، 
لكنهــا قليلــة العــدد. عــام 1858م، ُأقيمــت دائــرة األراضــي )الطابــو( وتــم تعديــل قوانيــن الملكيــة 
فــي الســلطنة العثمانيــة تحــت ضغــط بعــض القــوى األوروبيــة الفاعلــة فــي المنطقــة والتــي 
ســاعدت البــاب العالــي علــى طــرد الحكــم المصــري مــن بــاد الشــام، بمــا فــي ذلــك فلســطين 
مــا بيــن 1831-1841م. تضّمنــت هــذه التعديــات منــح مواطنــي الــدول األوروبيــة المعنيــة الحــق 
بشــراء األراضــي فــي مختلــف واليــات الســلطنة ومنهــا واليــة القــدس. كان لذلــك التعديــل أثــرًا 
ضئيــا علــى العقــارات واألراضــي داخــل البلــدة القديمــة، فمعظــم عمليــات شــراء األراضــي مــن 

قبــل »األجانــب« تمــت خــارج األســوار. 

ــدة لمســح  ــاوالت عدي ــام 1918م بمح ــذ احتالهــا لفلســطين ع ــة من قامــت الســلطات البريطاني
حكومــة  ســّنت  عندمــا  1928م  عــام  بعــد  وخاصــة  والعقــارات،  األراضــي  وتســجيل  وتنظيــم 
االنتــداب »قانــون تســوية )6( االراضــي )Land Ordinance )settlements of title. تضمــن 
المشــروع مســح طبوغرافــي ومســاحي cadastral ، ومــن ثــم اثبــات قانونــي وثائقــي لمالكــي 
كل قطعــة أرض، ينتــج عنــه اخــراج شــهادة ملكيــة تســمى Title . لكــن حكومــة االنتــداب قامــت 
بأعمــال التســوية بشــكل انتقائــي نظــرا ألهــداف سياســية ال مجــال لذكرهــا هنــا. وجهــت أعمــال 
التســوية إلــى أراضــي يقــع معظمهــا علــى ســاحل فلســطين وحــول مــدن وقــرى شــمال البــاد. 
فــي المحصلــة، تــم حســب هــذا القانــون تســوية ملكيــة حوالــي خمســة ماييــن دونــم مــن 
مجمــوع 26,320 مليــون دونــم، المســاحة الكلّيــة لفلســطين التاريخيــة بانتهــاء الحكــم االنتدابــي. 
تــم اســتثناء محافظــة القــدس مــن مشــروع تســوية األراضــي، عــدا 7 أحــواض  تقــع حاليــًا فــي 
منطقــة القــدس الغربيــة. أّمــا البلــدة القديمــة فقــد تــّم اســتثنائها كليــًا مــن عمليــة التســوية. لكــن 
ُأوكلــت للمحاكــم الشــرعية والمحاكــم الكنســية فيهــا مســؤولية أخــذ القــرار بخصــوص أي تغييــر 
ــة  ــا بالنســبة للملكي ــة. أّم ــة أو الذري ــة ســواء العام ــارات الوقفي ــة أو اســتئجار العق ــق بملكي يتعل

)5( وقــف اســالمي: عقــار )ملــك( اوقــف او ســخر ألغــراض دينيــه أو خيريــه. وهــو قانونيــا يعتبــر “ وقــف صحيــح “ 
ويمثلــه مأمــور االوقــاف اإلســالمية.

وقــف ذري: عقــار )ملــك( اوقــف او ســخر لحســاب )صنــدوق( العائلــة. وهــو ايضــا “ وقــف صحيــح “ ويمثلــه عــاده اّمــا 
شــخص مــن العائلــة او مأمــور االوقــاف اإلســالمية. 

)6(   تطلــق هــذه التســمية علــى إعــادة رســم قطــع االراضــي وترســيمها بوضــع إحداثيــات علــى االرض بمســاحتها 
وحدودهــا وربطهــا مــع االراضــي المجــاورة وإعطاءهــا أرقامــًا لالســتدالل علــى مكانهــا وأصحابهــا. ضمــن برامــج يطلــق 

عليهــا اســم )أعمــال تســوية االراضــي( وفــي مرحلــة متقدمــة يعطــى ســندًا وهــو مــا يســمى )طابــو(.
  الحــوض: مســاحة مــن االرض تعــرف بموجــب معالــم معرفــه كالشــارع أو حــدود طبيعيــة أو معالــم اخــرى. فــي البلــدة 
القديمــة حــددت حــدود الحــوض بالشــوارع مــن االتجاهــات األربعــة. أمــا القطعــة: فهــي مســاحة مــن االرض او العقــار، 

تقــع ضمــن معالــم / حــدود معرفــه بموجــب شــهادة تســجيل، وهــي جــزء معــرف مــن الحــوض.
  دفتــر التخميــن: هــو دفتــر خــاص بالبلديــة، وتقــوم علــى أساســه بتحصيــل الضرائــب مــن أصحــاب األمــالك بالبلــدة 
القديمــة، بنــاء علــى قيمــة المخمــن المعيــن مــن قبــل البلديــة. حيــث قامــت البلديــة بتقســيم البلــدة القديمــة الــى 
أحــواض وقطــع حســبما هــو صــادر بالجريــدة الرســمية االردنيــة، ووضعــت علــى كل حــوض رقــم وقســمت هــذه 
األحــواض الــى قطــع، وعليــه تقــوم البلديــة بفــرض ضريبــة يطلــق عليهــا ضريبــة التخميــن، وهــذا الدفتــر يعتبــر أفضــل 

مرجعيــة لألمــالك داخــل البلــدة القديمــة.



الخاصــة فــكان بإمــكان األشــخاص الّتوجــه إلــى دائــرة تســجيل األراضــي البريطانيــة وإخــراج قيــد 
تســجيل )Deed( يــدل علــى بيــع العقــار أو رهنــه وغيــر ذلــك مــن أمــور. وعليــه فــإن معظــم 
ــارة عــن  ــة علــى أســماء أصحــاب الملــك إن وجــدت هــي عب ــة الّداّل ــة البريطاني الســجات العقاري
ســجل »Deed “ يشــير إلــى عمليــة أو عمليــات انتقــال وتغيــر بالوضــع القانونــي للعقــار وال 
تعتبــر شــهادة ملكيــة )Title(. مــن الجديــر بالذكــر بأنــه خــال فتــرة االحتــال البريطانــي كانــت بلدية 
ــدة القديمــة، مــن أصحــاب الملــك،  ــك فــي البل ــب األمــاك، بمــا فــي ذل القــدس تجبــي ضرائ
وليــس مــن المســتأجرين. وعليــه فــإن قوائــم ضرائــب البلديــة العائــدة لتلــك الفتــرة تشــير إلــى 
ــة مؤشــر قانونــي أو إداري لمالكــي  ــذي قــد يكــون بمثاب ــه، األمــر ال ــه ومالكي الملــك بمواصفات

العقــارات فــي البلــدة القديمــة.

خــال فتــرة الحكــم األردنــي للمدينــة، عملــت الحكومــة األردنيــة علــى مشــروع تســوية األراضــي 
فــي الضفــة الغربيــة والقــدس. وتــم تســوية أجــزاء ال بــأس بهــا مــن األراضــي التــي تقــع تحــت 
الســيطرة األردنيــة لمدينــة القــدس باســتثناء عــدة مناطــق منهــا البلــدة القديمــة إلــى أن أوقــف 
هــذا المشــروع نهائيــا بعــد حــرب عــام 1967م. يرجــع بعــض الخبــراء المحلييــن اســتثناء التســجيل 
العقــاري ألمــاك البلــدة القديمــة إلــى الحساســية الكبــرى المحيطــة بتحديــد هويــة مالكــي 
عقاراتهــا وذلــك تحســبًا للتــوازن الطائفــي والدينــي للبلــدة وللقــدس بشــكل عــام. لكــن الحكومــة 
األردنيــة أعلنــت عــن ســجات ضرائــب التخميــن، وأرفقتهــا بقــرار تقســيم البلــدة القديمــة إلــى 
أحــواض وقطــع ضمــن أوامــر لفــرض ضرائــب األمــاك. أمــا تســجيل الملكيــات فــكان يتــم بنــاء 
علــى طلــب المالــك أو فــي حالــة البنــاء الجديــد فقــط، وبالتالــي أنشــئ مــا أطلــق عليــه »دفتــر 
ســجات العقــود«، وهــو دفتــر الســجات الموجــود لــدى دوائــر الطابــو االردنيــة التــي كانــت تقــوم 
بتســجيل العقــارات باســم صاحــب الملــك بنــاء علــى عمليــات البيــع والشــراء، أو البــدل، أو الهبــة، 
مضافــًا اليهــا خرائــط تفصيليــة للموقــع. مســجًا بداخلــه رقــم الســجل)1ع( رقــم الصفحــة، رقــم 
المعاملــة، رقــم العقــد، تاريــخ التســجيل، نــوع األرض، وأوصافهــا، وحــدود القطعــة، والمســاحة. 

ويعتبــر ســجل العقــود بمثابــة وثيقــة رســمية بمنزلــة الطابــو لــدى صاحــب الســند.

محاوالت »تهويد« القدس

وضعــت الســلطات االســرائيلية اســتراتيجية واضحــة لتهويــد البلــدة القديمــة منــذ احتالهــا 
عــام 1967م. بنــاء علــى هــذا االســتراتيجية، شــرعت الســلطات اإلســرائيلية تنفيــذ العديــد مــن 
المشــاريع العمرانيــة والمعماريــة الهادفــة لتغييــر هويــة المدينــة بشــكل عــام، البلــدة القديمــة 
ــارة  ــة وح ــا حــي المغارب بشــكل خــاص. ضمــن هــذا اإلطــار، هدمــت الســلطات االســرائيلية مث
ــة واألثريــة اإلســامية. مــن ثــم  ــة التاريخي ــة مــن األبني ــة طبقــة كامل الشــرف ممــا أّدى إلــى إزال
أقامــت الحــي اليهــودي عبــر اللجــوء إلــى قانــون المصــادرة للمصلحــة العامــة. مــن جهــة ثانيــة، 
اســتخدمت الســلطات اإلســرائيلية قانــون التنظيــم والبنــاء لجعــل جــزءًا كبيــرًا مــن البلــدة القديمــة 
مناطــق أثريــة أو مناطــق خضــراء، فأصــدرت عــام 1968م مخططــًا يحمــل رقــم »ع.م.6« )الوثيقــة 
رقــم 1( وهــو مخطــط تنظيمــي جعــل جــزءًا كبيــرًا مــن أراضــي البلــدة القديمــة ومــا حولهــا مناطــق 
خضــراء. تبــع هــذا المخطــط مشــروع »ع.م.9« )الوثيقــة رقــم 2( الصــادر عــام 1977م الــذي أخضــع 



101

البلــدة القديمــة لقوانيــن وإجــراءات تهــدف بالنهايــة الــى تقليــص البنــاء الجديــد، ممــا أحــدث 
ضائقــة ســكنية كبيــرة. إن الحــروب المتتاليــة علــى المنطقــة، وتعاقــب االحتــاالت أدى إلــى تــوزع 
وبعثــرة وثائــق عــدد كبيــر مــن العائــات الفلســطينية نتيجــة للهجــرات المتتابعــة بــدءًا مــن الفتــرة 
العثمانيــة مــرورًا باالحتــال اإلنجليــزي وانتهــاًء باالحتــال اإلســرائيلي. إضافــة إلــى ذلــك، إن 
إســرائيل بقوانينهــا ومحاكمهــا وقضاتهــا وتشــريعاتها لهــا هــدف رئيســي هــو الســيطرة )الطــرد 

واإلحــال( وتنفيــذ مشــاريعها تجــاه المدينــة ومنهــا مخطــط )القــدس 2000( لعــام 2020م.

ــة إســرائيل  مــن األهــداف الرئيســية لهــذا المخطــط تكريــس )القــدس الموحــدة( كعاصمــة لدول
وتحويلهــا كمركــز للشــعب اليهــودي مــن خــال تحديــد المناطــق التاريخيــة ذات الصلــة بهــذا 
الشــعب، وتقويــة الســياحة وخصوصــًا فــي البلــدة القديمــة، وتجاُهــل الشــعب الفلســطيني 
وإرتباطاتــه التاريخيــة فــي المدينــة المقدســة. شــكلت البلــدة القديمــة الحلقــة الرئيســية مــن 
الحلقــات المختلفــة للمشــروع وفقــًا ألهميتهــا التاريخيــة والثقافيــة. يرتكــز المخطــط علــى أمــور 
كثيــرة أهمهــا الحفــاظ علــى الفــن المعمــاري، المواقــع األثريــة، المواقــع الســياحية، تحديــد أنظمــة 
مشــددة للبنــاء، اإلعــان عــن مناطــق خضراء، تنظيم مســارات ســياحية للســائحين، وإقامة مراصد 
ســياحية لرصــد البلــدة القديمــة مــن مواقــع مختلفــة خدمــًة للروايــة الدينيــة اليهوديــة. بنــاء علــى 
مــا ســبق، تــم وضــع خارطــة خاصــة للبلــدة القديمــة تحــدد احتياجــات البنــاء للمســتوطنين وتوفــر 
ــع الفلســطينيين مــن  ــى من ــد، كمــا تهــدف إل ــاء الجدي ــواع البن ــوع مــن أن ــكل ن ــة ل ــط مفصل خرائ
إقامــة أبنيــة جديــدة مــن خــال التضييــق عليهــم فيمــا يتعلــق بمنــح رخــص البنــاء أو هــدم مــا تــم 
إقامتــه دون رخــص. بالطبــع، اســتهدفت هــذه السياســة تهجيــر الســكان الفلســطينيين مــن داخــل 
البلــدة القديمــة بحجــة أن جــزءًا مــن هــذه االبنيــة آيلــة للســقوط )مبانــي خطــرة(، وعليهــم إيجــاد 
ــدة القديمــة كمنطقــة  ــدة القديمــة. مــن جهــة أخــرى، صنفــت البل مســاكن أخــرى لهــم خــارج البل
تخطيــط خاضعــة لقانــون اآلثــار االســرائيلي الــذي يشــمل أنظمــة بنــاء خاصــة مــن شــأنها الحــد مــن 

أنشــطة الفلســطينيين فــي البنــاء.

تنفيــذ مشــاريعها  مــن  اإلحتــال  لتمكــن ســلطات  المســاعدة  العوامــل  أحــد  أن  الجلــي  مــن 
التهويديــة إنعــدام توثيــق واضــح لألمــاك فــي القــدس وخاصــة فــي بلدتهــا القديمــة، إضافــة 
إلــى عــدم وضــوح العاقــة بيــن الســاكن والمالــك. فإشــكالية تحديــد الملكيــة والمالــك فــي 
القــدس هــي جــزء ال يتجــزأ مــن الوضــع العــام المعقــد الــذي يميــز الملكيــة فــي فلســطين نظــرًا 
النعــدام التســجيل الصحيــح والدقيــق )الحــدود واألحجــام واألمتــار(. وكمــا أشــرنا أعــاه، اســتمرت 
هــذه اإلشــكالية خــال العهــد العثمانــي ثــم البريطانــي ثــم األردنــي. وأصبحــت صعوبــة تســجيل 
المالكيــن وتحديــد الحقــوق والواجبــات الســكنية فــي البلــدة القديمــة ظاهــرة يعانــي منهــا أصحاب 
األمــاك بمــا تخلقــه مــن ثغــرات يغيــب فيهــا المالــك أو تطمــس هويتــه مــن قبــل المســتأجر أو 
المنتفــع الفعلــي للملــك. كذلــك فــي حــاالت الخــاف علــى هويــة المالــك يهمــل اُلملــك ويتــرك 
لســنين طويلــة دون صيانــة أو ترميــم، ممــا يعطــي فرصــة إضافيــة للتوســع اليهــودي فــي 
البلــدة القديمــة علــى حســاب تواجــد الفلســطينيين وزيــادة هجرتهــم خــارج أســوار المدينــة. بكلمــة 
أخــرى، إن العاقــة غيــر المحــددة بيــن المالــك والســاكن وغمــوض المســؤوليات وااللتزامــات 



لتطويــر ظــروف المســاكن زاد مــن عمليــات الطــرد وهجــرة البيــوت غيــر الصالحــة للســكن. دفعــت 
هــذه التحديــات مؤسســات فلســطينية وطنيــة فــي الداخــل »جمعيــة الدراســات العربيــة« وفــي 
الخــارج »مؤسســة التعــاون« لدعــم والنهــوض بمشــروع »توثيــق األمــاك« الهــادف لتجميــع 

الوثائــق المتعلقــة بالملكيــات الواقعــة فــي القــدس والمبعثــرة فــي كثيــر مــن الــدول. 

مشروع »توثيق األمالك«  

يهــدف مشــروع »توثيــق األمــاك« إقامــة البنيــة التحتيــة للمؤسســات الفلســطينية المســتقبلية 
فيمــا يتعلــق بتوثيــق الملكيــة وعلــى رأســها دائــرة الســجل العقــاري. وبالتالــي، يهــدف المشــروع 
حمايــة مــا تمثلــه البلــدة القديمــة فــي القــدس مــن مــوروث ثقافــي وحضــاري والمحافظــة علــى 
تاريخهــا مــن االندثــار أو التحريــف خاصــًة وأن الصــراع عليهــا يجــري علــى جميــع المســتويات، 
األثريــة والتاريخيــة والحضاريــة وغيرهــا. إن عــدم اعتــراف المحاكــم والمؤسســات اإلســرائيلية 
ــة مــن  ــال القادمــة لتكــون لبن بهــذه الوثائــق ال يعنــي عــدم الســعي لتجميعهــا وتقديمهــا لألجي
لبنــات المؤسســات الوطنيــة المنشــودة. لذلــك تــّم العمــل علــى توفيــر ســجل شــامل وموثــق 
يحــدد هويــة وملكيــة العقــارات داخــل البلــدة القديمــة، بمــا فــي ذلــك االشــارة إلــى وضــع الملــك 
القانونــي وتنــوع الوقفيــات واألراضــي المحكــرة  حتــى عــام 1966م. يســاعد ذلــك الســكان 
ــع  ــدة مــن جهــة، ومن ــاء البل ــر أحي الفلســطينيين فــي حــل إشــكاليات اإلســكان والعمــران وتطوي
اســتغال االحتــال لوضــع الملكيــة القائــم وغيــر المنظــم مــن جهــة ثانيــة. مــن هنــا، يهــدف 
المشــروع إيجــاد معلومــات دقيقــة وموثقــة حــول واقــع الملــك وهويــة المالــك والمســتأجر بحيــث 
يصبــح مــن الممكــن اعتبارهــا معلومــات شــبه قانونيــة. أخيــرا، يهــدف المشــروع إلــى تحديــد 
الهويــة التاريخيــة للمبانــي وإعــادة تعميرهــا وترميمهــا حســب األصــول، للمحافظــة علــى طابعهــا 
التاريخــي باعتبارهــا إرثــًا تاريخيــًا عالميــًا. فــي كل األحــوال، اعتمــد مشــروع »توثيــق األمــاك« 

علــى منهجيــة واضحــة وجهــت مراحــل إنجــازه المختلفــة. 

يركــز المشــروع علــى توثيــق أمــاك البلــدة القديمــة داخــل األســوار، بمســاحتها البالغــة 868 
ــدأ  ــي واليهــودي. ب ــة بالحــي اإلســامي والمســيحي واألرمن ــا المعروف ــًا، شــاملة أحيائه دونم
العمــل بالمشــروع عــام 2001م بدعــم ســخي مــن )مؤسســة التعــاون( وانتهــى عــام 2014 م بعــد 
أن تــم تجميــع الجــزء االكبــر مــن الوثائــق القليلــة المتوفــرة العائــدة إلــى فتــرة الحكــم العثمانــي 
)وثائــق الملكيــة / كوشــان( واالنجليــزي )وثائــق الملكيــة / Title( واألردنــي. وبنــاء علــى نــدرة هــذه 
ــل مباشــر  ــن اســتعمالها كدلي ــرى يمك ــن مصــادر اخ ــق، اضطــرت إدارة المشــروع البحــث ع الوثائ
او قانونــي لتحديــد أصحــاب مالكــي العقــارات المعنيــة. يأتــي فــي مقدمتهــا العمــل الميدانــي 
وتجميــع المعلومــات مــن األهالــي واألوقــاف االســامية واألوقــاف الكنســية بجميــع طوائفهــا 
ومــا يــزال العمــل مســتمرًا. إضافــة إلــى ذلــك، تــم ربــط المعلومــات المتوفــرة بنظــم المعلومــات 
ــاء علــى  ــكل ســهولة خدمــة للمواطــن. وبن ــم اســتخراجها وتحليلهــا ب ــث يت ــة  G.I.S بحي الجغرافي
ذلــك، أصبحــت دائــرة الخرائــط مرجعــًا اساســيًا وظــف لخدمــة الجمهــور المقدســي وخصوصــا بعــد 

اشــتداد الهجمــة االســتيطانية علــى البلــدة القديمــة.
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أ - البيانات والوثائق
ســعى طاقــم المشــروع مــن المؤسســتين إلــى اســتغال كافــة المصــادر المتاحــة للحصــول 
علــى الوثائــق أو الســجات أو أجــزاء منهــا تعــود بالفائــدة علــى موضــوع توثيــق الملكيــات فــي 

ــة: ــق التالي ــدة القديمــة. تشــمل هــذه المصــادر الســجات والوثائ البل
ــع  ــم الحصــول علــى جمي ــة التخميــن علــى األمــاك لعــام 1966/1965م حيــث ت 1. ســجل ضريب
اللوائــح والتــي تــم ادخالهــا ضمــن قاعــدة البيانــات لألحــواض )1-59(. والتــي يبلــغ عددهــا 

.4100
2. ســجل ألمــاك الوقفيــات اإلســامية وتشــمل 259 ســجًا، والتــي نســبتها %6 مــن ســجات 

التخمين.
3. دفتــر تحقيقــات البلديــة لســنوات 1957 - 1958م والســنوات 1960-1961م وتشــمل 1719 

ســجا، والتــي نســبتها 43 % مــن ضريبــة التخميــن.
ــا  ــم ادخاله ــام 1996م. وت ــا( اإلســرائيلي لع ــارف )االرنون ــة المســقفات أو المع 4. ســجل ضريب

ــك والمســتأجر. ــن المال بجــدول خــاص وهــذا الســجل ال يفصــل بي
5. سجات شركة كهرباء القدس، موزعة على السنوات من عام 1957 - 2000م.

6. الســجل العقــاري، وهــو عبــارة عــن ســجات يتــم فيــه تســجيل عمليــات البيــع ونقــل الملكيــات 
حســب الســجل العربــي )رقــم الصفحــة ورقــم الســجل، مــع خارطة مرفقــة( وتبلغ عدد الســجات 

التــي تــم الحصــول عليهــا عددهــا 461، والتــي نســبتها 11 % مــن ضريبــة التخميــن.
7. الجريدة الرسمية.

ب - الخرائط المستخدمة في المشروع
ــدة القديمــة  ــة للبل ــط والصــور الجوي ــر الخرائ ــم طاقــم المشــروع بتوفي ــة العمــل، اهت ــذ بداي من
كأداة رئيســية مــن أدوات الدراســة والتحليــل. بالتالــي، تــم الحصــول علــى مجموعــة مــن الخرائــط 
ــد أماكــن العقــارات  ــة التــي تعــود لســنوات مختلفــة، والتــي ســاعدت فــي تحدي والصــور الجوي

ــق المتوفــرة. وربطهــا بالوثائ

ت - المسح الميداني ونتائجه 
حــددت األحــواض )1-59( كموضــوع للدراســة، وتــم الحصــول علــى أســماء هــذه األحــواض مــن 
الجريــدة الرســمية ثــم اعتمــدت اســتمارة المســح لمعرفــة الســاكن والمالك في العقــارات وبعض 
التفاصيــل عنهــا. بعــد ذلــك، تمــت المباشــرة فــي مســح هــذه االحــواض وتصويــر المواقــع. ومــع 
تــوارد االســتمارات لألحــواض المذكــورة، أنجــزت دراســة االســتمارات وتفريغهــا ومقاطعتهــا مــع 
البيانــات المختلفــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن الوقفيــات، ودفتــر تحقيقــات البلديــة، اضافــة 

إلــى ضريبــة التخميــن، وســجات العقــود.

ج - النتائج وتحليل البيانات
تبيــن لنــا مــن خــال تحليــل المعلومــات والبيانــات المتعلقــة باألحــواض التــي تــم االنتهــاء مــن 

توثيقهــا مــا يلــي:



1. إن مصــادر البيانــات تتكــون مــن أربــع مصــادر رئيســية، لكنهــا تتفــاوت بنســبة شــمولية الوثائــق 
المجموعمصدر البياناتوالدقــة فــي المعلومــات. الجــدول التالــي يبيــن ذلــك.

4100ضريبة التخمين
1719تحقيقات البلدية

259سجات األوقاف االسامية
461سجات العقود

ــم  ــم الوقــف المســيحي، ث ــك الخــاص، ث ــدة القديمــة تعــود للمل ــة األمــاك داخــل البل 2. أغلبي
ــك. ــوع المل ــة لن ــن النســب المئوي ــي يبي ــذري. والجــدول التال الوقــف ال

النسبة المؤيةعدد الملكياتنوع الملك
8.54 %350وقف اسامي

22.44 %920وقف ذري
22.73 %932وقف كنسي

4.73 %194حارس أماك العدو )10(

40.41 %1657ملك خاص

0.76 %31بلدية القدس

0.39 %16أماك دولة

%4100100المجموع

)10( أمــالك العــدو: عقــارات )ملــك( كان مفتــرض أن يكــون مالكيهــا يهــود، تركــوا البلــدة القديمــة بعــد حــرب 1948 م 
فأصبــح يديرهــا القيــم علــى أمــالك العــدو لــدى الحكومــة االردنيــة، وقامــت الحكومــة االردنيــة بتعييــن ممثــل لهــا يديــر 
هــذه األمــالك أطلــق عليــه اســم )حــارس امــالك العــدو( بموجــب قانــون صــادر عــام 1950م موقــع مــن وزيــر الداخليــة. 
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الوقف الكنسي مَصنف الى 15 وقفًا، أغلبيتها للروم االرثوذكس بنسبة 56.4 %.	 
خــال تحليــل الملكيــات تبيــن بــأن الوقــف الــذري يتــوزع علــى عائــات عديــدة، أكبرهــا وقــف أبــو 	 

مديــن )المغاربــة( بنســبة تبلــغ 12,7 % وعائلــة الخالــدي 9,5 % والنمــري 7 % وعائــات أخــرى.
مــن خــال تحليــل نــوع االســتعمال للمبانــي داخــل البلــدة القديمــة، تبيــن لنــا بــأن أغلبيــة 	 

المبانــي تســتعمل اســتعمال تجــاري وســكني. وهــذا يــدل علــى أن البلــدة القديمــة هــي مركــز 
تجــاري بفضــل موقعهــا الســياحي والدينــي والخدماتــي. يبيــن الجــدول التالــي العــدد والنســبة 

المئويــة لنــوع االســتعمال.

النسبةعدد القطعاالستعمال
39.1 %1606سكن
52 %2131تجاري
0.7 %29مسجد
0.5 %21كنيسة

1.3 %53خدمات عامة
0.5 %19مؤسسة تعليمية

0.9 %37أرض
0.4 %15مؤسسة مسيحية

1.1 %44مهدوم
3.5 %145مشترك )11(

100 %4100المجموع

3. تمــت دراســة فتــرة البنــاء التاريخيــة للمبانــي، علمــًا بــأن المســح قــد شــمل 3423 مبنــى مــن 
أصــل 5600 مبنــى فــي البلــدة القديمــة، باســتثناء الحــي اليهــودي الــذي تــم مصادرتــه عــام 

1968م.  

)11( االستعمال المشترك هو عندما يكون هناك أكثر من استعمال في نفس القطعة او الملكية.



4. يبين الجدول التالي عدد ونسبة المباني )التي تم مسحها( بحسب فترات بنائها.

النسبة المؤيةعدد المبانيفترة البناء
0.2%7روماني
3.9%133صليبي
1.1%38ايوبي

1.2%40بيزنطي
0.1%1عباسي
0.2%8فاطمي
14.9%510مملوكي

28.2%966عثماني مبكر
29.5%1011عثماني متأخر

6%206انتدابي
5.5%188ما قبل 1967م
9.2%315ما بعد 1967م

100 %3423المجموع

ختامــا، إن انعــدام توثيــق واضــح لألمــاك فــي القــدس وخاصــة فــي بلدتهــا القديمــة، هــو 
ــذ  ــة فــي فلســطين من ــة العقاري ــذي يســود الملكي ــد ال ــام المعق ــزأ مــن الوضــع الع ــزء ال يتج ج
ــراث  ــة الت ــر ســلبًا علــى حماي ــوم. مــن الجلــي أن هــذه الظاهــرة تؤث ــة وحتــى الي ــرة العثماني الفت
الحضــري والمعمــاري للمدينــة خاصــًة وأن الصــراع عليهــا يجــري علــى جميــع المســتويات، األثريــة، 
ــادرة هامــة ال تســهم فــي  ــات" مب ــق الملكي ــة وغيرهــا. إن مشــروع "توثي ــة، والحضاري والتاريخي
حمايــة التــراث الحضــري والمعمــارّي للقــدس القديمــة وحســب، إنمــا فــي تثبيــت المقدســيين 
فــي أرضهــم بالرغــم مــن المحــاوالت اإلســرائيلية الكثيــرة لتهوييــد مدينتهــم منــذ احتالهــا وحتــى 

اليــوم.

تســتند هــذه المحــاوالت علــى ادعــاءات وخطــط ومؤامــرات كثيــرة ترجمــت علــى أرض الواقــع مــن 
خــال مشــاريع مشــبوهة لعــل أخطرهــا مخطــط )القــدس 2000( لعــام 2020م. لكــن، بالرغــم مــن 
الهــدف النبيــل لمشــروع "توثيــق الملكيــات"، فقــد واجــه فريــق العمــل صعوبــات عديــدة خــال 
جمــع الوثائــق والبيانــات تمثلــت فــي ندرتهــا وقلتهــا مــن ناحيــة؛ عــدم تعــاون مالكــي هــذه الوثائــق 
والبيانــات مــن ناحيــة أخــرى. لكــن اإلصــرار علــى نجــاح هــذا المشــروع جعــل فريــق العمــل يلجــأ إلــى 
وســائل مختلفــة فــي ســبيل الحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات والوثائــق، وتكللــت الجهــود 
ــة قــراءة البعــض  بالنجــاح مــن حيــث حجــم الوثائــق التــي تــم جمعهــا رغــم تكــرار بعضهــا وصعوب
اآلخــر. مــن الصعوبــات الكبــرى التــي واجهــت عمليــة تقســيم القطــع هــي التغيــرات التــي حصلــت 
ــي  ــاالت الهــدم الت ــى ح ــى اآلن، إضافــة إل ــذ ســنة 1967م وحت ــدة من ــل البل ــي داخ فــي المبان

تمــت فــي بعــض أحيــاء البلــدة القديمــة. 
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فــي ضــوء هــذه التجربــة الفريــدة ومــا يحيــط بهــا مــن آمــال ومصاعــب وظــروف معقــدة، ال بــد مــن 
اســتمرار البحــث فــي األرشــيف العثمانــي واإلنجليــزي وغيــره للكشــف عــن الوثائــق التــي تكمــل 
الســجل العقــاري الحالــي وتســاعد فــي توثيــق الملكيــة فــي البلــدة القديمــة. علــى صعيــد آخــر، 
ال بــد مــن متابعــة التنســيق بيــن المؤسســتين القائمتيــن علــى المشــروع مــن أجــل تطويــر مــا 
تــم التوصــل إليــه مــن مــواد ووثائــق للوصــول الــى أعلــى درجــات الدقــة. وبمــا أن اليونســكو هــو 
المســؤول األول عــن حمايــة األماكــن والمواقــع التاريخيــة وخاصــًة بعــد إعــان القــدس منطقــه 
تــراث عالمــي، ال بــد أن تضطلــع هــذه المنظمــة الهامــة بدورهــا فــي المحافظــة علــى تــراث 
القــدس مــن العبــث والتغيــر الــذي يحــدث مُنــذ خمســين عامــًا والــذي أدى إلــى إزالــة طبقــات أثريــة 

وتاريخيــة كاملــة بهــدف خلــق وإعــادة خلــق وإعــادة تشــكيل تاريــخ جديــد يخــدم الروايــة التوراتيــة. 

ــم  ــي ت ــق الت ــأن هــذه الوثائ ــن المقدســيين، ب ــة للمواطني ــة توعي ــام بحمل ــد مــن القي ــرا، ال ب أخي
ــة  ــت وحماي ــة، باســتطاعتهم اســتعمالها كمصــدر رئيســي لتثبي ــا مــن مصادرهــا المختلف جمعه

أماكهــم مــن النواحــي القانونيــة.

 



الوثائق

الوثيقة رقم »1«
ــات الجغرافيــة، بتصــرف،  ــرة الخرائــط ونظــم المعلوم المصــدر: © جمعيــة المواصفــات العربيــة، دائ

ــف. المؤل



109

الوثيقة رقم »2«
ــات الجغرافيــة، بتصــرف،  ــرة الخرائــط ونظــم المعلوم المصــدر: © جمعيــة المواصفــات العربيــة، دائ

ــف. المؤل



“يمكــن القــول إن وجــود فريــق مختــص بالترميــم 
قــد ال يكــون الحــل االمثــل للبــدء فــي أي مشــروع 
نافــذة  بقــوة وبصيــرة  يتمتــع  كان  إذا  إال  ترميــم 
وعالقــات اجتماعيــة قويــة داخــل البلــدة القديمــة. 
والتركيبــة  القديمــة  البلــدة  طبيعــة  معرفــة  إن 
االجتماعيــة والسياســية قــد تكــون عامــاًل أساســيًا 
المجتمــع  فئــات  مــن  للعديــد  الوصــول  فــي 
ــرح  ــة المشــروع المقت المحلــي إلقناعهــم بصوابي

وكســب دعمهــم وتأييدهــم لخطواتــه.”



- سامر رنتيسي، ترميم وإحياء البلدة 
القديمة في مدينة نابلس – فلسطين
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اللوحة 1: منظر عام لوسط البلدة القديمة في نابلس ومنطقة باب الساحة وجامع النصر
© ســامر رنتيســي، 2019م / أرشــيف المكتــب الفنــي لبرنامــج اعمــار البلــدة القديمــة فــي القــدس- مؤسســة 

التعاون.



ماهية التراث الحضري للبلدة القديمة 

تعاقبــت علــى مدينــة نابلــس حضــارات تعــود إلــى امبراطوريــات وفتــرات حكــم مختلفــة كالرومانية 
والبيزنطيــة واألمويــة والمملوكيــة والعثمانيــة وغيرهــا تاركــة بصماتهــا التراثيــة علــى معالم البلدة 
القديمــة. يأتــي فــي مقدمتهــا الطــراز المملوكــي الــذي مــا زالــت بعــض معالمــه بارزة حتــى يومنا 
ــة الشــمالية  ــة علــى البواب ــل النقــوش المملوكي ــدة القديمــة، مث ــة البل هــذا فــي عــدد مــن أبني
للمســجد الصاحــي الكبيــر، ومســجد الســاطون وبعــض األبنيــة الســكنية التاريخيــة األخــرى 
)كلبونــة، 2020م(. تضفــي مســاجد البلــدة القديمــة بمآذنهــا وقبابهــا التاريخيــة رونقــا خاصــا 
علــى البلــدة القديمــة. كمــا تســهم قصورهــا فــي تحديــد معالــم تاريخهــا وتطورهــا وحضاراتهــا. 
تعــود معظــم هــذه القصــور إلــى فتــرة حكــم الســلطنة العثمانيــة التــي دعمــت وســاندت أصحــاب 
هــذه القصــور المنحدريــن مــن عائــات معروفــة بثرائهــا ونفوذهــا، وعينتهــم حكامــا ووالة محلييــن 
لمنطقــة نابلــس ومناطــق فلســطين األخــرى. مــن أهــم قصــور البلــدة القديمــة قصــر طوقــان 
)بوابــة البيــك(، قصــر آل عبــد الهــادي الواقــع فــي الجــزء الغربــي مــن حــارة القريــون وقصــر آل 

األغــا )النمــر( الواقــع فــي حــارة الحبلــة )بلديــة نابلــس، 2006م(. 

إلــى جانــب هــذه القصــور، تزخــر أزقــة البلــدة القديمــة وشــوارعها بعــدد كبيــر مــن الحــرف التقليديــة 
القديمــة والــورش الصغيــرة التــي تعــد جــزءا أساســيا مــن نســيجها المعمــاري واالجتماعــي. 
تشــمل عــددا مــن المصانــع ومحــال بيــع الحــاوة الطحينيــة والحــاوة والزالبية وطحينة السمســم، 
ومحــات تنجيــد الفــرش المنزلــي وتبييــض النحــاس. وتتركــز معظــم هــذه الــورش علــى امتــداد 
شــريطين طولييــن متوازييــن مــن الشــرق إلــى الغــرب ويكتظــان بمئــات المحــات والدكاكيــن 

تعــد البلــدة القديمــة فــي مدينــة نابلــس مــن البلــدات التاريخيــة الهامــة التــي تتميــز 
بســحرها وطابعهــا المعمــارّي، فهــذا ليــس مســتغربا علــى مدينــة عريقــة كمدينــة نابلــس 
ــس. وقــد  ــة نيابول ــا الرومــان مدين ــذ القــدم وأســس فيه ــون من ــي ســكنها الكنعاني الت
ــة  ــالدي بدمشــق الصغــرى نظــرا لتشــابهها مــع مدين ســميت فــي القــرن العاشــر المي
دمشــق الســورية مــن حيــث العناصــر ومكونــات المدينــة العربيــة االســالمية. فــي كل 
ــدودا لهــا ومتطلعــا للعــودة  ــس تصبــح مش ــدة القديمــة فــي نابل مــرة تــزور فيهــا البل
إليهــا مــرة أخــرى. فهــي مدينــة تحاكــي أحداثــا وقصصــا كثيــرة مــرت علــى كل بيــت مــن 
ــخ بنائهــا قبــل  بيوتهــا. ومــن الالفــت للنظــر أن البلــدة القديمــة فــي نابلــس ومنــذ تاري
أكثــر مــن ألفــي عــام، ظلــت مأهولــة بالســكان واألســواق التجاريــة، بــل يمكــن القــول إنهــا 
حافظــت علــى مكانتهــا كمركــز تجــاري وســكني رئيســي مزدهــر علــى مســتوى فلســطين 
بالرغــم مــن فتــرات االضطــراب وعــدم االســتقرار التــي مــرت بهــا، فظلــت شــاهدا حيــا 
علــى إرث ثقافــي وحضــاري متميــز. تســلط هــذه المقالــة الضــوء علــى ماهيــة التــراث 
الحضــري للبلــدة القديمــة فــي نابلــس مــن جهــة أولــى، وعلــى إعــادة تأهيلهــا وإعــادة 

بنــاء أحواشــها مــن جهــة ثانيــة.
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ــة والســمانة  ــز والمطاعــم والبقال ــه والمخاب ــع الخضــار والفواك ــزارة وبي ــل محــات الج األخــرى مث
ومحــات بيــع الحلويــات. وإضافــة إلــى ذلــك تشــتهر البلــدة القديمــة بوجــود عــدد كبيــر مــن 

الــورش التــي يديرهــا حرفيــون مهــرة، مثــل محــات الحــدادة والنجــارة وصناعــة األحذيــة. 

ــز نابلــس بمصابنهــا الخاصــة المنشــأة منــذ بدايــات القــرن التاســع عشــر.  مــن جهــة أخــرى، تتمي
وحســب ســجات غرفــة تجــارة وصناعــة نابلــس فقــد بلــغ عــدد المصابــن المســجلة رســميا فــي 
الغرفــة حتــى نهايــة العــام 2002 م )28( مصبنــة. لعبــت صناعــة الصابــون دورا اقتصاديــا هامــا 
فــي تاريــخ نابلــس وســاهمت فــي ازدهــار الوضــع االقتصــادي لســكان المدينــة، وفــي الماضــي 
كان أصحــاب المصابــن مــن كبــار الشــخصيات االقتصاديــة والسياســية فــي المدينــة وكان األغنياء 
ينشــئون المصابــن فــي األحيــاء ويشــغلون العمــال فيهــا )بلديــة نابلــس، 2006م(. يرجــع بعــض 
المؤرخيــن تاريــخ صناعــة الصابــون فــي نابلــس إلــى أكثــر مــن ألــف عــام مضــت مســتدلين علــى 
ذلــك بالكثيــر مــن الكتابــات التــي دّونهــا الرّحالــة والمؤرخيــن القدمــاء ومنهــم "المقدســي" الــذي 
عــاش فــي القــرن العاشــر الميــاد.  أول وصــف لصناعــة الصابــون جــاء علــى لســان شــمس الدين 
محمــد بــن أبــي طالــب األنصــاري الدمشــقي الملقــب بشــيخ الربــوة الــذي أشــار إلــى أن الصابــون 

كان يصنــع فــي المدينــة ويحمــل إلــى ســائر البــاد.

بالطبــع، كان النتشــار الحمامــات التركيــة العامــة فــي المدينــة دورًا فــي اســتمرار هــذه الصناعــة 
وزيــادة الطلــب عليهــا، فقــد ارتبــط الصابــون النابلســي قديمــا بالحمامــات العامــة إذ كان العامــل 
ينتهــي مــن عملــه مســاًء ويشــتري قطعــة مــن الصابــون ويذهــب بهــا إلــى أحــد الحمامــات 
ليغتســل. مــن هنــا، تعتبــر الحمامــات التركيــة مــن أهــم معالــم التــراث المعمــارّي الخــاص بالبلــدة 
القديمــة وهــي تتــوزع علــى مختلــف أحيائهــا وحاراتهــا، ومــا زال اثنــان مــن أصــل أحــد عشــر 
حمــام يعمــان حتــى يومنــا هــذا وهمــا: حمــام الشــفاء )الجديــدة( وحمــام الهنــا )الســمرا(. يقــدر 
ــف نســمة مــن أصــل )388321( هــم  ــة وعشــرين أل ــي ثاث ــدة القديمــة بحوال ــدد ســكان البل ع
عــدد ســكان محافظــة نابلــس )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2017م( حيــث يتوزعــون 
علــى عــدة أحيــاء، غربيــة كحــي الغــرب والياســمينة، وشــرقية كالحبلــة والعقبــة والقيســارية. أمــا 
ــارة مجموعــة مــن األحــواش واألزقــة واألســواق  ــكل ح ــون. ل ــارة القري ــدة فتشــغله ح وســط البل
والحمامــات الشــامية والقصــور القديمــة والمقامــات والجوامــع التــي تفصلهــا عــن الحــارة التــي 
ــا مــدى حــرص ســكان نابلــس الذيــن يقطنــون خــارج حــدود البلــدة القديمــة  تجاورهــا. ويبــدو جلي
علــى المســاهمة فــي تنشــيطها وإبقائهــا مدينــة حيــة. حيــث يحــرص هــؤالء الســكان علــى 
زيــارة البلــدة القديمــة والتســوق فيهــا خصوصــا خــال شــهر رمضــان المبــارك الــذي يضفــي 
طابعــا خاصــا علــى مفهــوم التســوق فــي البلــدة القديمــة التــي تغــص محاتهــا بمختلــف أنــواع 

المأكــوالت والمشــروبات.

يعتبــر المخطــط العــام لبلــدة نابلــس القديمــة مخططــا تقليديــا قائمــا علــى مزيــج مــن الشــوارع 
والفراغــات المفتوحــة وقطــع االراضــي والمبانــي المختلفــة. تتوافــق أبعــاد وخصائــص هــذا 
ــة فــي المــدن التقليديــة  ــاة اليومي المزيــج مــع حركــة وأنشــطة الســكان والزائريــن وســمات الحي
المعروفــة. لــم يحــدث تغييــر يذكــر علــى المخطــط األصلــي للمدينــة منــذ اكتمــال عناصــره وتكامــل 



تطــوره علــى مــر الفتــرات التاريخيــة ســابقة الذكــر )خطــة إحيــاء البلــدة القديمــة فــي نابلــس، 
2011م(. لكــن تعرضــت البلــدة القديمــة فــي نابلــس إلــى اجتيــاح كامــل خــال شــهر أبريــل عــام 
2002م عندمــا حاصرهــا الجيــش اإلســرائيلي واجتاحهــا بالدبابــات واآلليــات المدرعــة، مخلفــا عــدا 
كبيــرا مــن الشــهداء معظمهــم مــن المدنييــن العــزل. ولــم يتوقــف األمــر عنــد هــذا الحــد، فقــد 
تبيــن بعــد انســحاب الجيــش االســرائيلي مــن البلــدة القديمــة أن العديــد مــن مواقعهــا التاريخيــة 
واألثريــة والبيــوت القديمــة والمحــات التجاريــة قــد تعرضــت للهــدم والتخريــب جــراء اســتخدام 
الجيــش االســرائيلي القذائــف الصاروخيــة والعبــوات الناســفة فــي محاولــة لطمــس معالــم 
المدينــة الحضاريــة وهويتهــا وإرثهــا الثقافــي. مــن األمثلــة علــى ذلــك، هــدم قــوات االحتــال 
وبشــكل كامــل صبانــة كنعــان التــي تقــع فــي أقصــى الجــزء الغربــي مــن البلــدة القديمــة. 
بالطبــع، نجــم عــن عمليــة التخريــب المنهجــي هــذه فقــدان العديــد مــن عائــات البلــدة القديمــة 
ــا  ــا، إن الهجمــات اإلســرائيلية وم ــة نابلــس، 2006م(.  مــن هن ــا )بلدي لمســاكنها ومصــادر رزقه
ــة المســتمرة لألبنيــة  ــر، إضافــة إلــى اإلهمــال أو عــدم القــدرة علــى الصيان أدت إليــه مــن تدمي
فــي البلــدة القديمــة جعلــت عمليــات الترميــم أو إعــادة البنــاء جــزء أساســيا مــن الخطــط المتعلقــة 
بالحفــاظ علــى المدينــة القديمــة عمومــا وعلــى تراثهــا المعمــاري والحضــري خصوصــا. تناقــش 
الســطور التاليــة إعــادة تأهيــل المدينــة القديمــة بعــد عــدوان 2002م. أواًل، تســلط الضــوء علــى 
دور المؤسســات الحكوميــة واألهليــة الفلســطينية وغيرهــا فــي هــذه العمليــة. ثانيــًا، تقــدم 
الظــروف االســتثنائية والخطــوط العريضــة المتعلقــة باألحــواش والمنــازل المعنيــة. ثالثــًا، تتنــاول 
بالتفصيــل واحــدًا مــن األمثلــة الناجحــة لعمليــة إعــادة التأهيــل هــذه والمجســدة فــي إعــادة بنــاء 
حــوش الشــعبي المعــروف. أخيــرا، توجــز الخاتمــة النتائــج الحاضــرة لعمليــة إعــادة تأهيــل المدينــة 

القديمــة ومــا يحيــط بهــا مــن آمــال مســتقبلية. 

إعادة تأهيل البلدة القديمة 

فــي عــام 1983م وفــي ظــل الواقــع الصعــب الــذي واجهــه الفلســطينيون فــي الوطــن وفــي 
ــة  ــادرت مجموعــة مــن الشــخصيات االقتصاديــة والفكري الشــتات جــراء االحتــال االســرائيلي، ب
الفلســطينية والعربيــة بعقــد لقــاء فــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن والتــداول فــي فكــرة انشــاء 
ــا جــاء  مؤسســة فلســطينية قــادرة علــى دعــم وتعزيــز صمــود الشــعب الفلســطيني. ومــن هن
ميــاد مؤسســة التعــاون فــي جنيــف كمؤسســة أهليــة غيــر ربحيــة، تعمــل علــى تمكيــن االنســان 
الفلســطيني وتعزيــز الهويــة، وقيــم الحريــة والديمقراطيــة وســائر القيــم االنســانية، والحفــاظ 
علــى إرثــه الحضــاري، وإبــراز مكانتــه الفريــدة، وإطــاق الطاقــات االبداعيــة للشــباب والنســاء 
ــل هــذه  ــع شــرائح المجتمــع الفلســطيني لتفعي ــة لجمي ــر الفــرص المتكافئ واألطفــال، مــع توفي
القــدرات بتميــز وإبــداع، وتجــاوز العقبــات التــي يضعهــا االحتــال االســرائيلي أمــام كافــة أوجــه 
الحيــاة. عملــت "مؤسســة التعــاون" لألهميــة التراثيــة والعمرانيــة للبلــدة القديمــة فــي نابلــس 
علــى إعــادة إعمــار وترميــم البلــدة نظــرا للدمــار الــذي لحــق بكثيــر مــن مبانيهــا وصروحهــا العمرانيــة 
ــة نابلــس  ــى، وبالشــراكة مــع بلدي ــع األول خــال االجتياحــات اإلســرائيلية. خــال الســنوات األرب
وبدعــم مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي، عملــت "مؤسســة التعــاون" 
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علــى انجــاز خطــة إلحيــاء البلــدة القديمــة فــي نابلــس فــي العــام 2008م بمشــاركة العديــد مــن 
الباحثيــن والمتخصصيــن فــي مختلــف المجــاالت.  وقــد امتــدت الدراســة ألربــع ســنوات تــم مــن 
خالهــا تســجيل أكثــر مــن اربعــة آالف مبنــى وموقــع تاريخــي ضمــن مشــروع المســح التاريخــي 
للمبانــي فــي البلــدة القديمــة فــي نابلــس )خطــة إحيــاء البلــدة القديمــة فــي نابلــس، 2011م(. 
وقــد اعتمــدت خطــة االحيــاء هــذه علــى معرفــة وتقديــر االحتياجــات والمشــاكل التــي تعانــي 
ــاء قــدرات االنســان  ــى بن ــزت الدراســة عل ــع القطاعــات. كمــا رك ــدة القديمــة فــي جمي منهــا البل
المجتمــع  مــع مؤسســات  الشــراكة  وتعزيــز  والتــراث،  الهويــة  علــى  والحفــاظ  الفلســطيني، 
المدنــي والســكان والداعميــن والمانحيــن. كمــا قامــت بترميــم أحــد المبانــي القديمــة وهــي 
مصبنــة عرفــات وتأهيلهــا لتجمــع فريــق عمــل الترميــم مــن كا المؤسســتين - مؤسســة التعــاون 
وبلديــة نابلــس - االمــر الــذي عــزز الشــراكة بينهمــا وســاعد فــي تذليــل العقبــات التــي واجهــت 

تنفيــذ المشــروع. 

خــال االثنتــي عشــر ســنة الماضيــة، تــم ترميــم وتأهيــل حوالــي أحــد عشــر حــوش ســكني، ويتــم 
العمــل حاليــا علــى تأهيــل إثنيــن آخريــن بمــا مجموعه حوالــي ثاثمائة وحدة ســكنية باإلضافة إلى 
خمســة عشــر مبنــى وصــرح معمــاري لاســتخدام ذي الطابــع االجتماعــي والثقافــي والتعليمــي 
والصحــي. إضافــة إلــى ذلــك، تــم تأهيــل أكثــر مــن مائــة موقــع وواجهــة تاريخيــة مــن قناطــر 
وطرقــات وســاحات عامــة ومداخــل أحــواش ســكنية ضمــن مشــروع اإلعمــار الطــارئ ومشــاريع 
ــل ســاحة النصــر فــي وســط  ــم وتأهي ــل الهادفــة لتنشــيط الســياحة كمشــروع ترمي إعــادة التأهي
البلــدة القديمــة. يقــوم هــذا النــوع مــن المشــاريع علــى إعــادة تأهيــل المحــات التجاريــة وترميــم 
بعــض الجــدران وإقامــة مظــات لألســواق والممــرات وصيانــة لألبــواب والشــبابيك وغيــر ذلــك 
ــل  ــادة تأهي ــدة القديمــة وإع ــة لتحســين الظــروف المعيشــية لســكان البل ــراءات الهادف مــن اإلج
بنيتهــا التحتيــة بحيــث تــم الحــد بشــكل كبيــر مــن األخطــار الناتجــة عــن شــبكات الصــرف الصحــي، 
ــق فــرص عمــل بالمنطقــة. ضمــن  ــك المســاهمة فــي خل ــاء، واألهــم مــن ذل ــاه، والكهرب والمي
هــذا اإلطــار، يســاهم الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي بشــكل دائــم بدعــم 
مشــاريع الترميــم والبنيــة التحتيــة كمــا تســاهم الحكومــة الســويدية مــن خــال اليونســكو والبنــك 
االســامي للتنميــة وعــدد مــن أعضــاء وداعمــي مؤسســة التعــاون بدعــم بعــض المشــاريع ذات 
االســتخدام المجتمعــي، كل ذلــك جــاء بإشــراف وتنفيــذ "مؤسســة التعــاون" و"برنامــج القــدس 

إلعمــار البلــدة القديمــة" بالتعــاون مــع بلديــة نابلــس.



ــدة القديمــة فــي نابلــس، © ســامر رنتيســي،  اللوحــة 3: حــوش عصفــور، أحــد الحــواش الســكنية فــي البل
2013م / أرشــيف المكتــب الفنــي لبرنامــج اعمــار البلــدة القديمــة فــي القــدس - مؤسســة التعــاون.
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اللوحــة 4 : حجــم الدمــار الــذي لحــق بحــوش الشــعبي خــالل االجتيــاح اإلســرائيلي. © أرشــيف المكتــب الفنــي 
لبرنامــج اعمــار البلــدة القديمــة فــي القــدس- مؤسســة التعــاون وبلديــة نابلــس، 2002م.



ــدة القديمــة فــي نابلــس بمــا فيهــا االحــواش  ــم فــي البل اللوحــة 2: خارطــة توضــح مواقــع مشــاريع الترمي
الســكنية والمبانــي العامــة.

© سامر رنتيسي، 2019م، المكتب الفني لبرنامج اعمار البلدة القديمة في القدس- مؤسسة التعاون.

لتســليط الضــوء بشــكل أكبــر علــى مشــاريع إعــادة التأهيــل، ســيتم اســتعراض إعــادة اعمــار 
ــة،  ــى المدين ــرة عل ــرب اإلســرائيلية األخي ــة الح ــم تدميرهــا نتيج ــي ت ــواش الســكنية الت ــد االح أح
متوقفيــن بدايــة عنــد مصطلــح الحــوش الســكني والتحديــات التــي واجههــا فريــق العمــل فــي 
ترميــم البلــدة القديمــة. "الحــوش" يــدل علــى مجمــع معمــاري يختــص بســكن األســرة الواحــدة 
أو العشــيرة الواحــدة، لكــن مــع مــرور الزمــن، تعــددت العائــات وتفرقــت وفــي كثيــر مــن االحيــان 
قــام ســكان مــن مناطــق فلســطينية أخــرى باالســتقرار فــي تلــك االحــواش لتوفــر الخدمــات 

ــدة القديمــة.  وقربهــا مــن االســواق وانخفــاض تكاليــف المعيشــة داخــل البل

فــي البدايــة واجــه مشــروع ترميــم البيــوت واالحــواش الســكنية صعوبــات جمــة نظــرا للظــروف 
السياســية واالجتماعيــة داخــل البلــدة القديمــة. ويمكــن القــول إن وجــود فريــق مختــص بالترميــم 
قــد ال يكــون الحــل االمثــل للبــدء فــي أي مشــروع ترميــم إال إذا كان يتمتــع بقــوة وبصيــرة نافــذة 
ــدة  ــدة القديمــة )الباحــث، 2002م(. إن معرفــة طبيعــة البل ــة داخــل البل ــة قوي وعاقــات اجتماعي
ــد  ــون عامــل أساســي فــي الوصــول للعدي ــة والسياســية قــد تك ــة االجتماعي القديمــة والتركيب
مــن فئــات المجتمــع المحلــي إلقناعهــم بصوابيــة المشــروع المقتــرح وكســب دعمهــم وتأييدهــم 
ــود  ــاف وبســيط، تلقــى الوع ــه مضي ــدة القديمــة مجتمــع محافــظ لكن ــه. إن مجتمــع البل لخطوات
الكثيــرة مــن المســؤولين علــى مــدى الســنوات األخيــرة لترميــم بيوتهــم لكــن لمــس هــؤالء عــدم 
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جديــة تلــك الوعــود وبالتالــي، فقــدوا ثقتهــم بــأي شــخص يعــرض عليهــم المســاعدة. مــن هنــا، 
كان ال بــد مــن بــدء المشــروع ببنــاء الثقــة معهــم اوال قبــل الدخــول للبيــوت والتعــرف علــى 

مشــاكل الســكن عــن كثــب. 

برنامــج "إعمــار البلــدة القديمــة" مــن أوائــل البرامــج المتخصصــة التــي قامــت بتنفيــذ تجربــة 
ترميــم شــامل فــي البلــدة القديمــة. حيــث انفــرد البرنامــج بمشــاريع الترميــم والتوعيــة واالبحــاث 
ونظــم المعلومــات علــى مســتوى متخصــص رغــم وجــود بعــض المبــادرات مــن مؤسســات 
ــل بعــض  ــر فــي تأهي ــي ســاعدت مــن وقــت آلخ ــي وأفــراد القطــاع الخــاص الت المجتمــع المدن
البيــوت والطرقــات ولــو بشــكل جزئــي ومحــدود. تــم البــدء بالمشــروع عــن طريــق جمــع البيانــات 
الهامــة وأي معلومــات أخــرى تتعلــق بالمنــزل أو الحــوش ومالكيــه وســاكنيه. يتــم بعــد ذلــك 
الحصــول علــى موافقــة مبدئيــة علــى المشــروع مــن المالــك، ومــن ثــم يبــدأ الفريــق الهندســي 
وفريــق البحــث الميدانــي إجــراء الدراســات واالبحــاث ويقــوم بإعــداد المخططــات ووثائــق العطــاء 
ومــن ثــم مباشــرة العمــل واالشــراف علــى أعمــال الترميــم والتأهيــل بعــد الحصــول علــى الدعــم 
المالــي مــن الجهــات المانحــة. يخضــع اختيــار مشــاريع إعــادة التأهيــل لعــدة اعتبــارات أهمهــا 
الموقــع وطبيعــة االســتخدام المقتــرح وِجهــة التمويــل والحالــة االنشــائية والفيزيائيــة للمبانــي 
)خطــة احيــاء البلــدة القديمــة فــي نابلــس، 2011م(. فالمبانــي المكتظــة بالســكان والتــي تعانــي 
مــن مشــاكل انشــائية كبيــرة يكــون لهــا األولويــة خوفــا علــى حيــاة الســكان والمســتفيدين. 
إضافــة إلــى ذلــك، إن المناطــق التــي اســتهدفت ســابقا زمــن االجتياحــات مــن قبــل االحتــال 
ضــد المناضليــن وعائاتهــم يكــون لهــا نصيــب كبيــر مــن االصاحــات. فاألســاس أن يكــون هنــاك 
عدالــة بتوزيــع المشــاريع بيــن جميــع مناطــق وحــارات البلــدة القديمــة. علــى ســبيل المثــال، يتــم 
اختيــار حــارة معينــة فــي المنطقــة الشــرقية والوســطى والغربيــة علــى حــد ســواء دون تمييــز مــع 
بعــض االولويــات للحــارات المهمشــة وذات الكثافــة الســكانية العاليــة والتــي قــد تكــون أقــل حظــا 
مــن ناحيــة توفــر الخدمــات. تليهــا االحــواش والمنــازل الموجــودة بهــا ومــن ثــم الواجهــات والطــرق 
الفرعيــة والرئيســية بطريقــة كاملــة تليهــا أخيــرا فــي األهميــة األحــواش والمبانــي المهجــورة. مــن 
أمثلــة االحــواش المأهولــة التــي تــم ترميمهــا بشــكل كامــل حــوش الشــعبي الــذي ضــم ســبعة 
عشــر عائلــة وحــوش العطعــوط الــذي ضــم خمســة وعشــرون عائلــة وحــوش الجيطــان الــذي ضــم 

عشــرون عائلــة وحــوش عبيــد الــذي ضــم ســبعة عشــر عائلــة.

مشروع إعادة إعمار حوش الشعبي 

مــن أوائــل المشــاريع التــي تــم تنفيذهــا فــي البلــدة القديمــة فــي نابلــس مشــروع إعــادة اعمــار 
حــوش الشــعبي التاريخــي الــذي بنــي فــي أوائــل القــرن التاســع عشــر رغــم أن تأسيســاته قــد 
تعــود لفتــرات تاريخيــة أقــدم. ســكن هــذا الحــوش بشــكل رئيســي مــن قبــل ثــاث عائــات هــي 
عائلــة الشــعبي وعائلــة غانــم وعائلــة الكخــن وقــد ضــم حوالــي ســبعة عشــر منــزال باإلضافــة إلــى 
ســاحات وقناطــر. تــم تدميــر الحــوش بشــكل كامــل خــال االجتيــاح االســرائيلي لمدينــة نابلــس 
ــر  ــد مــن الشــهداء. يعتب ــت أنقاضــه العدي ــل ودفــن تح ــام 2002 م فشــرد ســكانه وقت فــي الع
المشــروع نموذجــا فريــدا لكيفيــة التدخــل فــي منطقــة تاريخيــة عانــت ومــا زالــت تعانــي مــن آثــار 



الدمــار والحــرب، مجســدا كيفيــة إعــادة المبانــي المهدمــة والمدمــرة وكيفيــة التعامــل مــع الســكان 
فــي األحــواش أومــن تبقــى منهــم. تــرك كثيــر منهــم بيوتهــم وانتقلــوا للعيــش عنــد أقاربهــم 
وآخريــن تــم اســكانهم فــي مناطــق أخــرى خــارج البلــدة القديمــة مــن قبــل لجــان المســاعدة 
الشــعبية لحيــن إعــادة إعمــار أو إعــادة تأهيــل بيوتهــم. يشــار إلــى أن عــددًا منهــم لــم يعــد لبيتــه 
حتــى بعــد إعــادة الترميــم لعــدة اعتبــارات أهمهــا أن االعمــار تــم بعــد حوالــي عشــر ســنوات مــن 
التدميــر فنشــأ جيــل جديــد استســهل الحيــاة خــارج البلــدة القديمــة وأصبــح متأقلــم معهــا، كمــا أن 
تقديــم بعــض المســاعدات الماديــة أو العينيــة لبعــض مــن اضطــروا لتــرك بيوتهــم قــد يعنــي أن 
رجوعهــم ســيؤدي النقطــاع تلــك المســاعدات. تمــت إعــادة بنــاء البيــوت بشــكل فنــي ومعمــاري 
يحاكــي التصميــم الســابق تقريبــا وبنفــس حجــر البنــاء الــذي تــم تجميعــه مــن الموقــع حيــث تــم 

فــرزه وتهذيبــه ومــن ثــم اعــادة اســتعماله.

لكــن كانــت هنــاك حاجــة ماســة لدراســة التأسيســات إلعــادة البنــاء فوقهــا. فبعــد تدميــر المبانــي 
نتيجــة القصــف، قامــت دبابــات االحتــال بســحق مــا تبقــى مــن أساســاتها. مــن هنــا، كان ال بــد 
مــن التأكــد مــن تدعيــم وســامة االساســات لتكــون قــادرة علــى تحمــل األوزان المســتقبلية 
دون حصــول أي انــزالق أو هبــوط. أمــا عــن كيفيــة معرفــة حــدود المبانــي والفراغــات والســاحات 
ومداخــل االحــواش فقــد تمــت االســتعانة بالســكان الذيــن لــم يبخلــوا بتقديــم كل مســاعدة مــن 
أجــل تحديــد حــدود منازلهــم كمــا تــم تجميــع المعلومــات التــي توفــرت مــن الســكان المجاوريــن مــع 
االســتعانة ببعــض الصــور القديمــة للواجهــات ومــا توفــر مــن مخططــات تقريبية تعــود لثاثينيات 
القــرن الماضــي وفتــرة االنتــداب البريطانــي لفلســطين. تــم ترميــم المبانــي علــى عــدة مراحــل 
حيــث تــم فــي كل مرحلــة إعــادة اعمــار مجموعــة مــن المنــازل بعــد أعمــال تمهيديــة شــملت إزالــة 
ــن  ــا والكشــف ع ــار القديمــة وتخزينه ــرز االحج ــى ف ــة إل ــع إضاف ــارج الموق ــا خ االنقــاض وترحيله

االساســات ودراســة حالتهــا. 

شــملت األعمــال التمهيديــة أيضــا إزالــة االجــزاء غيــر المســتقرة أو غيــر الثابتــة بعــد توثيقهــا وعمل 
الفحوصــات الهندســية الازمــة للتأكــد مــن أن المبانــي واألجــزاء الباقيــة والمرتفعــة ســتكون 
ثابتــة ولــن تتحــرك أو تســقط نتيجــة ازالــة االنقــاض التــي كانــت تشــكل خــال ســنوات دعمــًا 
جانبيــًا لهــا. مــن جهــة أخــرى، تــم انجــاز أعمــال تدعيــم األبنيــة مــن خــال تثبيــت تدعيمــات مؤقتــة 
باســتخدام الجمالونــات الخشــبية والهيــاكل المعدنيــة لحيــن اتخــاذ القــرار المناســب بــكل فــراغ 

ســيتم ترميمــه أو إعــادة بنــاءه. 

كمــا تــم عمــل بعــض طبقــات القصــارة المؤقتــة ألجــزاء العقــود والركــب والجــدران المتبقيــة 
ــا مــن  ــة االســطح مــن االعلــى بالشــوادر والقمــاش الســميك لحمايته ــن تغطي ــا فضــا ع جزئي
االمطــار التــي قــد تتســبب فــي انهيــار أجــزاء مــن الجــدران غيــر المســتقرة. بنيــت هــذه الجــدران 
مــن طبقتيــن خارجيتيــن مــن الحجــر وثالثــة وســطى معبــأة باألتربــة والطمــم بســماكة )80 ســم( 
إلــى متــر تقريبــًا. بالتالــي قــد تســقط نتيجــة تســرب ميــاه االمطــار إن لــم تكــن مترابطــة بشــكل 
جيــد. كان الســكان يأتــون كل يــوم لزيــارة بيوتهــم المدمــرة حتــى قبــل بــدء المشــروع. فــاألوالد 
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يمــرون بعــض االحيــان بعــد المدرســة مــن أمــام منازلهــم وينظــرون إليهــا أو يجلســون علــى أحــد 
أكــوام الحجــارة المتراكمــة هنــاك ويتحســرون علــى بيوتهــم. امــا االهــل فقــد مــرت عليهــم أوقــات 

صعبــة لفهــم مــا حــدث. 

ويتســاءلون عــن اعــادة اعمــار بيوتهــم كالســابق بعــد أن تركــت لســنوات دون أي تدخــل، فقــد 
كانــوا غيــر مصدقيــن. لقــد حــاول فريــق العمــل ترتيــب عــدة لقــاءات معهــم وتــم اختيــار مجموعــة 
لتولــي متابعــة المشــروع مــع الجهــة المنفــذة كمــا تــم اختيــار عــدد مــن الســكان ومــن يرغــب مــن 
أهالــي الحــي للمســاعدة فــي أعمــال التنظيــف وازالــة االنقــاض. كذلــك تــم توظيــف عــدد كبيــر 
مــن العمــال ومعلمــي البنــاء فــي أعمــال الترميــم تحــت اشــراف الفريــق الهندســي الــذي تولــى 
مســؤولية إعــادة االعمــار والترميــم االمــر الــذي ســاهم فــي خلــق فــرص عمــل مــن جهــة وقــدم 

دعــم معنــوي ألهــل الحــي مــن جهــة أخــرى.



اللوحــة 5 : حــوش الشــعبي بعــد الترميــم وإعــادة االعمــار. © ســامر رنتيســي، 2010م / أرشــيف المكتــب 
ــدة القديمــة فــي القــدس - مؤسســة التعــاون الفنــي لبرنامــج اعمــار البل
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تجــدر االشــارة إلــى مســتوى التعليــم المتوســط لــدى الســكان وكبــار الســن خاصــة مــا جعــل 
إلمامهــم بمــا ســيتم بنائــه صعبــًا إلــى حــد مــا. مــن هنــا، كان ال بــد مــن شــرح االعمــال وخطــوات 
البنــاء فــي الموقــع نفســه مــع الرجــوع ألصحــاب البيــوت فــي كل مرحلــة للتأكــد مــن ســير األعمــال 
فــي الطريــق الصحيــح.  وقــد حــاول بعــض الســكان التدخــل فــي أعمــال الترميــم أو توســعة 
منازلهــم باعتبارهــا فرصــة لتحســين ظــروف معيشــتهم أو للحصــول علــى مواصفــات أفضــل. 
هنــا كان فريــق العمــل يتعامــل بحكمــة مــع طلبــات الســكان المتعــددة ويحــاول مســاعدتهم حســب 
االمكانيــات لكــن دون أن يتعــارض مــع مبــادئ الترميــم أو أهــداف المشــروع التــي تــم وضعهــا 
منــذ البدايــة. كان يتــم رســم البنــاء علــى االرض بــدل الخرائــط بحضــور اصحــاب المنــازل وهــم مــن 
ــا مــن  ــا الرؤي يعدلــون الحــدود. فيحــددون مثــا موقــع االبــواب والشــبابيك كمــا يوضحــون زواي

الشــبابيك المطلــة علــى الجيــران بحيــث ال تكشــف وســط منازلهــم.

 كمــا يحــددون ارتفــاع االســقف وعــدد الطوابــق وســماكة الجــدران ونــوع البــاط المســتخدم 
فــي الفراغــات الداخليــة باإلضافــة إلــى تحديــد ملكيــة الســاحات المشــتركة وموقــع مداخــل 
ــرات  االحــواش واالدراج التــي تربــط المســتويات المختلفــة. وقــد تمــت االســتعانة ببعــض الخب
المحليــة والدوليــة فــي مجــال التدعيــم االنشــائي والبنــاء التقليــدي بهــدف إعــادة بنــاء االقــواس 
ــرة واســعة فــي  ــق العمــل خب ــدى فري ــح ل ــك، أصب ــة لذل ــة. نتيج ــود المتقاطع واالســقف والعق
مجــال إعــادة إعمــار مــا تــم تدميــره خــال ومــا بعــد الحــرب وكيفيــة التعامــل مــع الســكان وطلباتهــم 
بهــدف إرجاعهــم لبيوتهــم لتعــود كمــا كانــت بعــد اعــادة اعمارهــا وترميمهــا. لقــد تــم تنفيــذ العديــد 
مــن المشــاريع المشــابهة فــي نابلــس ومناطــق أخــرى فــي فلســطين اعتمــادا علــى الخبــرة 
المتراكمــة لــدى فريــق العمــل مــع مراعــاة المعاييــر الدوليــة فــي الحفــاظ المعمــاري علــى مبانــي 
ــة  ــة الجيري ــة والقصــارة التقليدي ــم والكحل ــر القدي ــاء المختلفــة كالحج ــدة القديمــة ومــواد البن البل
والبــاط الســلطاني القديــم خوفــا مــن اندثارهــا وضياعهــا وإحــال المــواد الحديثــة مكانهــا. لذلــك 
ــر علــى  ــرة التــي قــد تؤث ــم تســتخدم اآلالت الكبي ــة فقــط ول ــم االعتمــاد علــى األدوات اليدوي ت
تاريــخ وأصالــة المبانــي القديمــة. بالتالــي، كانــت اإلضافــات أقــل مــا يمكــن وذات طابــع يحاكــي 

المبانــي التراثيــة.

ختامــًا، إن أهــل البلــدة القديمــة يفتخــرون بســكنهم داخلهــا وفــي أحواشــها التاريخيــة التــي 
لطالمــا كانــت مخبــأ لرجــال الثــورة فــي مواجهــة االحتــال والدفــاع عــن الحقــوق الفلســطينية 
المســلوبة. وبالرغــم مــن هــدم االحتــال الكثيــر مــن هــذه المســاكن فــي كل مــرة يجتــاح المدينــة، 
بنائهــا وتأهيلهــا. فالجيــل القديــم ال  إعــادة  بــل علــى  يصــّر أصحابهــا علــى عــدم مغادرتهــا، 
ــاج  ــه يحت ــات. لكن ــر مــن الذكري ــه الكثي ــي ل ــرع فيهــا وتعن ــي ترع ــه الت ــارج بيئت يســتطيع العيــش خ
ــا، يتزايــد نشــاط المؤسســات  إلــى مــن يقــوم بدعمــه ومســاندته فــي الحفــاظ عليهــا. مــن هن
األهليــة والحكوميــة التــي تعمــل علــى توعيــة النــاس بأهميــة وتاريــخ البلــدات القديمــة، عــن 
ــى عــدم  ــدة تعــزز لديهــم الصمــود وتحثهــم عل ــة عدي ــة ومجتمعي ــة وتعليمي ــق برامــج ثقافي طري
الهجــرة. يضــاف إلــى ذلــك مــا تعمــل عليــه هــذه المؤسســات مــن تحســين لخدمــات البنيــة التحتيــة 
ــاة المواطــن  ــة تســهل حي ــة وخدماتي ــة واجتماعي ــز ثقافي ــى مراك ــورة إل ــوت المهج ــل البي أو تحوي
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وظــروف معيشــته داخــل البلــدة القديمــة. إن مشــاريع الترميــم وإعــادة اإلعمــار التــي تشــهدها 
ــة نابلــس  ــدة القديمــة وخاصــة تلــك التــي نفذتهــا "مؤسســة التعــاون" بالتعــاون مــع بلدي البل
قــد نجحــت فــي أن تعيــد الحيــاة والتاريــخ إلــى داخــل البلــدة القديمــة. وقــد ســاهمت فــي تعزيــز 
ــن  ــزوار والســياح الذي ــة لل ــواء مريح ــة ووفــرت أج ــة ألهــل المدين ــة واالقتصادي ــاة االجتماعي الحي
يقصــدون مدينــة نابلــس علــى وجــه العمــوم والبلــدة القديمــة فــي المقــام األول لمــا تحملــه 
مــن خصوصيــة تــدل علــى عمــق التاريــخ وحضــارة المســتقبل. ومــن المأمــول أن تســاهم خطــط 
وإدارة المواقــع التراثيــة التــي يتــم اعدادهــا وصياغتهــا فــي وضــع مدينــة نابلــس ومحيطهــا علــى 
الئحــة التــراث العالمــي فــي المســتقبل القريــب بعــد وضعهــا فــي قائمــة ترشــيح مواقــع التــراث 

العالمــي فــي عــام 2012م.
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فــي  الثقافــي«  »التــراث  مصطلــح  يبــن  “لــم 
صرفــه  تقنيــة  أســس  علــى  الشــعبي  الوعــي 
بــل  والعمليــة،  المحسوســة  بماهيتــه  مرتبطــة 
علــى أســس أيدلوجيــة ترتبــط باالنتمــاء الدينــي 
االحتــالل  مــن  التحــرر  بفكــرة  أو  السياســي  أو 
المجتمــع  وبإصــالح  الفرنســي،  ثــم  العثمانــي 
ــذ  ــراث الثقافــي من ــل الت ــي، مث ــره. وبالتال وتطوي
بدايات القرن العشــرين أداة أساســية في النضال 
السياســي مــن جهــة، وفــي مواجهــة سياســات 
طمــس الهويــة الثقافيــة المحليــة مــن جهــة ثانية”.



- أنس صوفان، عمران دمشق: غربنة، 
أصالة وحداثة
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مؤرخ، مهندس معمارّي، فّنان تشكيلّي، خبير في تقييم مواقع التراث العالمي
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ماهية التراث العمراني لدمشق

ُتشــكل مدينــة دمشــق القديمــة حيــزًا عمرانيــًا فريــدًا يســمح للمتجــول فيــه تلمــس تطــور المدينــة 
ونبضهــا بالحيــاة طــوال مــا ال يقــل عــن ثاثــة آالف ســنة. إذ تشــكل فراغــات المدينــة وصروحهــا 
وأوابدهــا ذات االتجاهــات المعماريــة والفنيــة المختلفــة وذات التنظيــم العمرانــّي متعــدد األوجــه 
تراثــا ثقافيــا ذي قيمــة عالميــة اســتثنائية مشــهود بهــا. يمكــن تنــاول هــذا التــراث مــن خــال 

طوريــن رئيســيين: تــراث مــا قبــل الحداثــة ثــم تــراث مرحلــة الحداثــة والتحــوالت الكبــرى.

تشــغل مفاهيــم األصالــة والغربنــة والحداثــة الفكــر العربــي منــذ نهايــات القــرن التاســع 
عشــر وحتــى اليــوم. لكــن، لــم تتفــق المجتمعــات العربيــة علــى تعريــف صريــح لألصالــة 
والحداثــة وال علــى موقــف موحــد تجــاه غربنتهــا وال علــى مشــروع وطنــي جامــع يتجــاوز 
المفاهيــم الثــالث أو يوجــد بديــال عنهــا. أدى هــذا الواقــع إلــى تبنــي خطابــات سياســية 
واجتماعيــة مختلفــة وســمت عصــر النهضــة ومــا تــاله وتناولــت عناويــن كبيــرة علــى 
رأســها »إصــالح« المجتمــع ومناحيــه المختلفــة ومنهــا التطــور العمرانــّي للمــدن والمراكــز 
الحضريــة. مثلــت دمشــق نظــرا لمكانتهــا التاريخيــة وموقعهــا الجغرافــّي المتميــز مركــزا 
رئيســيا مــن مراكــز الثقــل الحضــارّي العربــّي وأرضــا خصبــة قدمــت خطابــا تنويريــا متميــزا 
مــا تــزال آثــاره راســخة فــي نفــوس كثيــر مــن العــرب وغيرهــم حتــى اليــوم. مــن الجلــي 
أن ينعكــس هــذا الخطــاب علــى مختلــف مناحــي الحيــاة وعلــى واقــع النســيج العمرانــّي 
ــّي لدمشــق منتجــا  ــراث المعمــارّي والعمران ــره، ال يشــكل الت ــة. كغي والمعمــارّي للمدين
فراغيــًا وماديــًا يســمح بممارســة نشــاطات بشــرية وحســب، بــل هــو أيضــا وســيلة لحفــظ 
ذاكــرة ســاكني المدينــة ومــا أبدعــوه مــن فنــون وخبــرات ومــا أرادوا التعبيــر عنــه مــن 
رســائل ومواقــف ورمــوز ومعتقــدات. ضمــن هــذا اإلطــار، تقــدم الســطور التاليــة نبــذة 
عــن التــراث العمرانــّي لمدينــة دمشــق؛ تظهــر ماهيتــه وتحوالتــه وتراكــم طبقاتــه؛ ترصــد 
واقعــه ومحدداتــه وأفــق تطــوره؛ وتســلط الضــوء علــى تحوالتــه عبــر المحــاور الرئيســية 
التاليــة: تســجيل المدينــة القديمــة علــى الئحــة التــراث العالمــي؛ تطــور تعريــف النســيج 
ــى هــذا  ــرة فــي ســورية عل ــرب الدائ ــه؛ انعكاســات الح ــة والحفــاظ علي التاريخــي للمدين
النســيج. تتنــاول المقالــة أيضــا دور هــذا التــراث فــي إضفــاء شــخصية عمرانيــة متميــزة 

علــى المدينــة، علــى تنميتهــا المســتدامة، وعلــى تطــور مجتمعهــا المحلــي.
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أقــدم مــا اكتشــف فــي دمشــق حتــى اآلن لقــى فخاريــة تعــود إلــى منتصــف األلــف الثالــث قبــل 
الميــاد ظهــرت فــي حفريــات فــي صحــن الجامــع األمــوي عــام 1965م. إضافــة إلــى ذلــك، تشــير 
الوثائــق الفرعونيــة فــي تــل العمارنــة بــأن تحوتمــس الثالــث فتــح دمشــق فــي القــرن الخامــس 
عشــر قبــل الميــاد. أمــا التاريــخ السياســي المؤكــد لدمشــق فيتعلــق بتأســيس مملكــة آراميــة 
فيهــا منــذ القــرن العاشــر قبــل الميــاد، خلفــت لنــا أثــرا وحيــدا -حتــى اآلن- هــو لــوح بازلتــي يصــور 
األســد األرامــي المجنــح، اكتشــف عــام 1948م فــي الحائــط الشــمالي للجامــع االمــوي )العقيلــي 
2015، 16(. فــي كل األحــوال، نمــت دمشــق وتطــورت ضمــن حيــز إقليمي واســع. كان اآلراميون 
فــي حــروب دائمــة مــع مملكــة إســرائيل التــي لــم تســتمر أكثــر مــن ثاثــة أربــاع القــرن )12(. بعــد 
اآلرامييــن، وقعــت دمشــق تحــت حكــم اآلشــوريين والبابلييــن والفــرس الذيــن احتلوهــا عــام 538 
ق.م. وأخرجــوا منهــا علــى يــد جيــوش االســكندر المقدونــي عــام 333 ق.م. نتيجــة لهــذا الحــدث 
الجلــل، ولجــت دمشــق إلــى مرحلــة جديــدة مــن تاريخهــا يمكــن أن نســميها مرحلــة الغربنــة األولــى 
وفيهــا ارتبــط مصيرهــا بالغــرب علــى مــدى عشــرة قــرون. اتســمت هــذه المرحلــة بتمــازج ثقافــي 
وحضــاري عظيــم بيــن ســكان المدينــة مــن جهــة، الوافديــن والحــكام االغريــق ثــم الســلوقيين ثــم 

الرومــان ثــم البيزنطييــن مــن جهــة ثانيــة.

فــي عــام )635م( مياديــة، فتــح العــرب المســلمون المدينــة لتصبــح مــا بيــن عامــي )661 - 
750م( عاصمــة اإلمبراطوريــة اإلســامية األمويــة الممتــدة مــن الصيــن شــرقا إلــى األندلــس 
غربــا. غــدت دمشــق بذلــك مركــزا حضاريــا عالميــا بــدأت مامــح طابعــه الغربــي بالتحــور شــيئا 
فشــيئا مــع انتشــار الديــن اإلســامي الجديــد وصهــره مكونــات حضاريــة عديــدة فــي بوتقــة مــا 
ــة،  ــى عكــس معظــم مــدن المنطق ــا هــذا. عل ــى يومن ــم حت يســمى »الفــن اإلســامي« القائ
ماتــزال دمشــق تحتفــظ بالكثيــر مــن الصــروح المعماريــة والســمات العمرانيــة لفتــرة الغربنــة 
األولــى، بــل أن معظمهــا يحافــظ علــى وظيفتــه األولــى. المخطــط الشــطرنجي الهلنســتي 
للمدينــة )ســوفاجييه، 1932م( مــا يــزال ماثــا فــي شــوارع دمشــق القديمــة؛ ومكونــات معبــد 
جوبيتــر الدمشــقي بهيكلــه وأبراجــه وأروقتــه وســوره المــزدوج مــا تــزال واضحــة حتــى اليــوم 
)العقيلــي 2015، 23(، فجــدران الهيــكل هــي جــدران المســجد الحالــي وبرجيــه الجنوبييــن يشــكان 
قاعدتــي مئذنــة عيســى ومئذنــة قايتبــاي. والجبهــة المثلثــة التــي انتصبــت ســابقا فــوق المدخــل 
الشــرقي للهيــكل، وتلــك التــي تعلــو المدخــل الغربــي للمعبــد، مــا تــزاالن واضحتيــن حتــى اليــوم 
بأعمدتهمــا ذات التيجــان الكورينثيــة. إضافــة لذلــك، مــا تــزال بقايــا مــن الســور والــرواق الخارجــي 
لمعبــد جوبيتيــر ذي الشــكل شــبه المنحــرف الــذي تتــراوح أبعــاده بيــن )300-385( متــرا ماثلــة 

)12( بحســب عالمــة اآلثــار البريطانيــة التــي عملــت ســنين طويلــة فــي تنقيبــات فــي القــدس خــالل الخمســينات 
والســتينات مــن القــرن العشــرين: “إن مملكــة إســرائيل المتحــدة لــم تعــش أكثــر مــن ثالثــة أربــاع القــرن. وكانــت هــذه 
الفتــرة الوحيــدة التــي ظهــر فيهــا اليهــود بمظهــر القــوة السياســية، وقــد ســجلت مآثــر هــذه الفتــرة فــي التــوراة 
تســجيل عزيــز منتصــر، أثــرت علــى الفكــر والمطامــح اليهوديــة تأثيــرا عميقــا، ومــع ذلــك فــإن الدليــل األثــري علــى وقائــع 

هــذه الفتــرة هزيــل إلــى أبعــد حــدود الهــزال”.



فــي عــدد مــن نــواح المدينــة. مــن جهــة أخــرى، تحتفــظ دمشــق بكثيــر مــن اآلثــار العائــدة للفتــرة 
البيزنطيــة لعــل أشــهرها بقايــا مــن كنيســة القديــس يوحنــا المعمــدان البيزنطيــة موجــودة فــي 
مصلــى الجامــع االمــوي، وكنيســة القديــس حنانيــا المنحوتــة تحــت األرض، المحافظــة علــى 
وظيفتهــا منــذ االيــام األولــى للمســيحية. توجــت مرحلــة الغربنــة األولــى بظهــور تقاليــد معماريــة 
جديــدة تــم تبنيهــا بشــكل واضــح فــي بنــاء الجامــع األمــوي الكبيــر المنجــز عــام 715 م علــى يــد 
الخليفــة الوليــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان. لعــل هــذا المســجد أهــم الصــروح المعماريــة العائــدة 
للدولــة األمويــة ســواء مــن ناحيــة موقعــه وخصائصــه الفنيــة والمعمارّيــة أو تأثيــره علــى مــا 
بنــي بعــده مــن مســاجد. إال أن دمشــق فقــدت جــلَّ مكانتهــا الســابقة باســتياء العباســيين علــى 
الحكــم عــام )750م( ونقلهــم عاصمــة اإلمبراطوريــة اإلســامية إلــى بغــداد. أضــف إلــى ذلــك 
أن حكــم الطولونييــن واالخشــيديين والفاطمييــن وهجمــات القرامطــة والصليبييــن وغيرهــم 
لــم يــزد حــال دمشــق وأهلهــا وعمرانهــا إال ســوءا. انتعشــت المدينــة مــرة أخــرى مــع وصــول 
الملــك العــادل نــور الديــن محمــود الزنكــي إلــى حكمهــا عــام )1154م( وتوحيــده مصــر والشــام 
عــام )1171م( لتســتمر حالــة االزدهــار هــذه خــال معظــم فتــرة حكــم األيوبييــن والمماليــك 
حتــى عــام )1516م(. لقــد ســمح الفضــاء السياســي واالقتصــادي الواســع الــذي جمــع دمشــق 
والقاهــرة آنــذاك بانتشــار اتجاهــات معماريــة وتزيينيــه مشــتركة ظهــرت مــن خــال الكثيــر مــن 
األبنيــة العامــة والخانقاهــات واألضرحــة والمــدارس ذات األواويــن األربعــة ومنهــا المدرســة 
النوريــة والبيمارســتان النــوري أنشــاهما الملــك العــادل نــور الديــن زنكــي عــام )1154م( ويضــم 
كل منهمــا قبــة تغطيهــا المقرنصــات مــن الداخــل والخــارج، والمدرســة العادليــة الكبــرى أنشــأها 
الملــك العــادل أبــو بكــر  أيــوب عــام )1221م(، والمكتبــة الظاهريــة أنشــأها الملــك الظاهــر بيبــرس 
عــام )1277م( إضافــة الــى كثيــر مــن الخانــات والمســاكن المترفــة. تميــزت هــذه المرحلــة أيضــا 
ــة علــى ســفح جبــل قاســيون  ــة لدمشــق كتأســيس حــي الصالحي ــة العمراني ــت البني بأعمــال طال
وحــي العقيبــة إلــى الشــمال الغربــي مــن المدينــة المســورة وأعمــال تجديــد ســور المدينــة 

وقلعتهــا وإضافــات فــي الجامــع االمــوي.   

احتــل العثمانيــون دمشــق عــام )1516م( وأولوهــا أهميــة واضحــة فــي العقــود األولــى مــن 
ــى القــرن الســادس عشــر  ــدة إل ــة الهامــة العائ ــد مــن األبني ــاء العدي ــك بن ــى ذل ــدل عل حكمهــم. ي
الميــادي كالتكيــة الســليمانية المنشــأة )1554م( ومجمــع الدرويشــية المنشــأ عــام )1574م( 
ومجمــع الســنانية ومجمــع الشــيخ ابــن عربــي وغيرهمــا. لكــن ســرعان مــا فقــدت المدينــة مكانتهــا 
ــى األراضــي  ــن إل ــم يعــد وهجهــا مرتبطــا إال بكونهــا محطــة رئيســية لتجمــع الحجــاج المتوجهي ول
المقدســة. بالتالــي، لــم تشــهد المدينــة انجــاز مبــان أو صــروح هامــة إال مــا تــّم تحــت حكــم آل 
العظــم فــي منتصــف القــرن الثامــن عشــر وبنائهــم لعــدد مــن البيــوت الكبيــرة كقصــر أســعد باشــا 
العظــم أو األبنيــة العامــة كمدرســة عبــد االّلــه باشــا العظــم؛ أو التجاريــة كخــان أســعد باشــا العظــم 
وغيرهــم )زاك؛ 2008؛ 50-53(. مــع األســف، اســتمرت حالــة االنحطــاط العــام لدمشــق حتــى 
ســقوط بــاد الشــام بأكملهــا أمــام »الحملــة المصريــة« بقيــادة إبراهيــم محمــد علــي باشــا مــا بيــن 
)1831-1841م(، مــا فتــح البــاب أمــام تحــوالت جذريــة غيــرت مجتمــع المدينــة ومحيطهــا المعمــارّي 
والعمرانــي لتعيــش مرحلــة حداثــة خاصــة بــدأت تتبلــور مظاهرهــا مــع نهايــات القــرن التاســع عشــر.
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اللوحــة 1: صــورة لواجهــة المدخــل الرئيســي للبيمارســتان النــوري العائــد إلــى عــام )1154م(. وفيهــا رمزيــة 
المعمارّيــة والعمرانيــة. ©أنــس  علــى شــخصية دمشــق  الشــرقية والغربيــة  المؤثــرات  تمــازج  عــن  كبيــرة 

2009م صوفــان، 



مرحلة التحوالت الكبرى وبناء الحداثة

يمكــن ربــط مصطلــح "الحداثــة" فــي منطقتنــا العربيــة بحالــة مجتمعيــة عمادهــا تغيــرات جوهريــة 
فــي أنظمــة االنتــاج، والتعليــم، واإلدارة واالتصــال تخالــف التقاليــد الســابقة وتشــكل حالــة 
انقطــاع عــن العالــم القديــم بفعــل مؤثــرات خارجيــة تفــرز المجتمــع إلــى فئتيــن رئيســيتين: االولــى 
حاملــة لهــذه التغيــرات ســاعية لفرضهــا / الليبراليــون / والثانيــة مقاومــة لهــا متمســكة بالماضــي/ 
المحافظــون. إن تطــور المجتمــع هــو نتيجــة تفاعــل هاتيــن الفئتيــن مــع بعضهمــا البعــض فيمــا 
ــة  ــره. تقــوم الحال ــه مــع غي ــه ولمســتقبله ولعاقت ــه ولماضي ــا فهــم المجتمــع لذات يخــص قضاي
المجتمعيــة الحداثيــة علــى أســس فلســفية عديــدة أهمهــا: تفكيــر فردانــي عقانــي؛ نظــام حكــم 
علمانــي مركــزي مؤسســاتي؛ ايمــان بالمعرفــة العلميــة التقنيــة؛ ايمــان بعلمانيــة االقتصــاد 
والتعليــم والفنــون والعلــوم؛ وأخيــرا انفتــاح وتفاعــل حضــاري مــع المجتمعــات أخــرى. تبنــت 
دمشــق األســس الســابقة بفضــل تحــوالت ناتجــة عــن ثاثــة عوامــل رئيســية: الحملــة المصريــة 
علــى ســورية، اإلصاحــات العثمانيــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر واالنتــداب 
الفرنســي وحالــة االنفتــاح الكامــل علــى الغــرب والعالــم بشــكل عــام. شــكلت الحملــة المصريــة 
منعطفــا هامــا فــي تاريــخ المنطقــة بشــكل عــام، إذ يمكــن اعتبارهــا الشــرارة األولــى النطــاق 
الفكــر القومــي العربــي بعــد قــرون مــن أحاديــة المرجــع اإلســامي وســيطرة مفهــوم الخافــة 
علــى المجتمعــات العربيــة كافــة ومنهــا المجتمــع الدمشــقي. بالتالــي مهــدت الحملــة المصريــة 
الطريــق إلدخــال مفهوميــن حداثييــن علــى هــذا المجتمــع: العلمانيــة والفكــر القومــي العربــي. 
ألول مــرة فــي تاريخهــا الحديــث، تحكــم دمشــق مــن قبــل مجلــس أعيــان يضــم ممثليــن عــن 
مســلميها ومســحييها ويهودهــا، وألول مــرة منــذ قــرون، يكســر جيــش عربــي هيبــة العثمانييــن 

ويهــدد وجــود ســلطنتهم بأكملهــا. 

عجلــت هــذه الصدمــة بإعــان االصاحــات العثمانيــة وهــي جملــة مــن القوانيــن واإلجــراءات التــي 
اتخذهــا البــاب العالــي بهــدف خلــق حداثــة "عثمانيــة" تواجــه الحداثــة االوروبيــة التــي غــزت جميــع 
مناحــي الحيــاة وتنهــض بأحــوال الســلطنة بعــد سلســلة مــن الهزائــم أمــام قــوات محمــد علــي 
باشــا وروســيا القيصريــة والــدول األوروبيــة الكبــرى. لكــن للمفارقــة، اســتندت هــذه اإلصاحــات 
لقوانيــن وتقاليــد وتقنيــات أوروبيــة كرســت " غربنــة " المجتمعــات العثمانيــة ومنهــا العربيــة 
مــن خــال تبنــي أنظمــة وقوانيــن أوروبيــة - فرنســية بالدرجــة االولــى - فــي إدارة شــؤون 
الســلطنة؛ إضافــة إلــى دخــول رأس المــال االوروبــي كأداة رئيســية لتطويــر البنــى التحتيــة وإلــى 
غــزو ثقافــي واجتماعــي غيــر مســبوق. مــع أواخــر القــرن التاســع عشــر، أفضــت هــذه التحــوالت 
إلــى حداثــة عمرانيــة تميــزت بتفكيــك البنيــة المتراصــة للمدينــة المتوســطية التقليديــة المنفتحــة 
علــى فنــاءات داخليــة وبتبنــي مبــدأ التنظيــم الخطــي مــن جهــة ومبــدأ البنــاء المنفــرد المنفتــح 
ــذ  ــة من ــم تعرفهــا المدين ــة ل ــة؛ إضافــة إلــى فراغــات عمراني علــى الخــارج )الفيــا( مــن جهــة ثاني
قــرون كالســاحة والجــادة والمنتــزه. أدت هــذه التغيــرات أيضــا إلــى إدخــال تجهيــزات عمرانيــة 
جديــدة كشــبكات التغذيــة بالميــاه العذبــة وبالطاقــة الكهربائيــة وخدمــات البريــد والبــرق والترامــوي 
)1907م( وشــبكة متطــورة مــن الخطــوط الحديديــة كخــط دمشــق-بيروت المنجــز عــام )1895م(؛ 
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الخــط الحديــدي الحجــازي / دمشــق-المدينة المنــورة )1908م(؛ وخــط دمشــق – حيفــا )1905م(. أمــا 
معماريــا فقــد أدت هــذه التحــوالت إلــى تطــور كبيــر فــي التزييــن والزخرفــة الداخليــة؛ ظهــور مبــان 
ــك وغيرهــا،  ــرة الشــرطة والســينما والبن ــة ومحطــة القطــارات ودائ ــدة كالبلدي ــف جدي ذات وظائ
وإلــى تنــوع كبيــر فــي الطــرز المعمارّيــة. مــن المنطقــي أن تمثــل إســطنبول، عاصمــة الســلطنة، 
ــال الــذي يحتــذى فــي تطويــر عمــران وعمــارة دمشــق خــال نهايــات الحكــم العثمانــي مــن  المث
خــال مــا يعــرف بطــراز "الكونــاك" أو البيــوت المطلــة علــى مضيــق البوســفور، وطــراز األبنيــة 
اإلداريــة المميــزة لفتــرة التنظيمــات وطــراز "النيــو كاســيك" المســتخدم مــن قبــل المهندســين 
ــم علــى  ــرا، الطــراز العثمانــي الحديــث القائ ــات الســلطنة، وأخي ــن فــي بلدي ــن العاملي األوروبيي

المــزج بيــن مبــادئ مــن العمــارة الغربيــة وأخــرى محليــة تقليديــة.

طــرد العثمانييــن عــام 1918م وأصبحــت دمشــق عاصمــة المملكــة العربيــة الســورية التــي ضمــت 
معظــم أراضــي بــاد الشــام تحــت امــرة الملــك فيصــل ابــن الشــريف الحســين. لكــن ســرعان مــا 
احتلــت القــوات الفرنســية دمشــق تحــت مســمى االنتــداب الفرنســي الــذي اســتمر حتــى عــام 
ــة المعماريــة والعمرانيــة التــي بــدأت تعيشــها دمشــق مــع  1946م. رســخ هــذا االحتــال الحداث
ــة عوامــل رئيســية. أوال، إن التحــوالت السياســية  ــك بفضــل ثاث ــة وذل ــرة العثماني ــات الفت نهاي
فــي المجتمــع الســوري والتــي بــدأت خــال العقــود األخيــرة مــن االحتــال العثماني بلغــت ذروتها 
مــع تأســيس الدولــة الســورية بنظــام برلمانــي متطــور وإدارات حكوميــة فعالــة كافحــت مــن أجــل 
ــة  ــة واجتماعي ــرات اقتصادي ــع تغي ــرات م ــا، ترافقــت هــذه التغي ــة مســتقلة. ثاني ــة حديث ــاء دول بن
كبيــرة عمادهــا انفتــاح كامــل للمجتمــع الســوري علــى المجتمعــات الغربيــة، الفرنســي خصوصــا 
وفــي كا االتجاهيــن: ســوريون فــي فرنســا وفرنســيون فــي ســوريا. أخيــرًا، التقــت مصالــح جــزء 
ــح ســلطات االحتــال  ــم مــع مصال ــاح علــى العال ــر واالنفت مــن الشــعب الســوري الراغــب بالتغيي
الفرنســي الســاعية لشــرعنة احتالهــا وإثبــات دورهــا التحديثــي مــن جهــة ثانيــة. الغالبيــة آمنــت 
ــاء نهضــة حقيقــة  ــدا وأســرع مــن بن ــي والمعمــاري أســهل طــرق البروباغن ــر العمران ــأن التطوي ب

وشــاملة للمجتمــع )صوفــان، 2011، 345(. 

التصميــم  فــي  واضحــة  بتحــوالت مورفولوجيــة  الواقــع  أرض  علــى  الحداثــة  هــذه  تلخصــت 
العمرانــي لتوســعات المدينــة؛ بتغيــرات جذريــة فــي قوانيــن البنــاء والتخطيــط العمرانــي؛ بوعــي 
ــة التــراث الثقافــي بشــكل عــام والمعمــاري بشــكل خــاص؛  متزايــد لــدى العامــة والحــكام بأهمي
بتنــوع وتجديــد فــي مــواد البنــاء واالكســاء، إضافــة إلــى تنــوع كبيــر فــي الطــرز واالتجاهــات 
المعماريــة. عاشــت دمشــق خــال فتــرة االســتعمار األوروبــي ومرحلــة الحكــم الوطنــي تغيــرات 
سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة مشــابهة لتلــك التــي أصابــت معظــم المــدن العربيــة 
األخــرى ممــا أنتــج حداثــات معماريــة وعمرانيــة متقاربــة قائمــة علــى اســتعمال ثاثــة طــرز معماريــة 
الطــرز معماريــون  تبّنــى هــذه  الوطنيــة.  إنترناشــيونال ســتايل والطــرز  آرت ديكــو،  رئيســية: 
أوروبيــون وآخــرون محليــون طبقوهــا كمــا هــي أو كمــا فســروها بحســب واقــع المــدن العربيــة 
التــي عملــوا فيهــا. نجــد طــراز أرت ديكــو واضحــا فــي كثيــر مــن أبنيــة دمشــق كبنــاء الكســم فــي 
شــارع العابــد )المنجــز عــام 1929م( وفنــدق الشــرق المصمــم مــن قبــل أنطــوان تابــت )1932م(؛ 



ــي / إنترناشــيونال ســتايل / فقــد انتشــر بكثافــة واضحــة فــي معظــم المــدن  أمــا الطــراز الدول
العربيــة ومنهــا دمشــق منــذ ثاثينــات القــرن العشــرين. مــن أهــم ابنيتــه فــي دمشــق، المتحــف 
الوطنــي )1935م( مــن تصميــم ميشــيل ايكوشــار وهنــري بيرســون؛ والبنــك المركــزي الســوري 
)1954م( مــن تصميــم خليــل الفــرا واندريــه لوكونــد؛ ومبنــى العباســية )1939م( مــن تصميــم 
ــاه  ــع باتج ــاز دف ــان بامتي ــا غربي ــن وهم ــن الطرازي ــي الواســع لهذي ــى أن التبن ــرو. عل لوســيان كاف
تطويــر طــراز معمــاري مختلــف مــزج تقاليــد معماريــة محليــة وأخــرى غربيــة حديثــة. يميــز "الطــراز 
الســوري الحديــث" أبنيــة عديــدة تعــود إلــى العقــد األخيــر مــن الفتــرة العثمانيــة وحتــى ســتينات 
القــرن العشــرين، علــى ســبيل المثــال، مبنــى محطــة الحجــاز المنجــز عــام )12 - 1916م(؛ مجلــس 
الشــعب الحالــي )البرلمــان( مــن تصميــم المكتــب الهندســي فــي وزارة األشــغال العامــة، المنجــز 
ــة - مــن  ــي األول - المدرســة التجهيزي ــن )1928 - 1948م(؛ معــرض دمشــق الدول ــى مرحلتي عل
تصميــم جــورج افتيمــوس )1936م(؛ ومبنــى دائــرة ميــاه عيــن الفيجــة الشــهير مــن تصميــم عبــد 

ــرزاق ملــص )1942م( وغيرهــم. ال

حماية تراث دمشق وتحدياته 

إن مســتقبل النســيج التاريخــي لدمشــق يتعلــق بأنشــطة ثــاث جهــات أساســية: المؤسســات 
الحكوميــة، المســتخدمين لهــذا النســيج، إضافــة إلــى المنظمــات األهليــة والدوليــة ذات الصلــة 
وعلــى رأســها المركــز العالمــي للتــراث فــي منظمــة اليونســكو. ضمــن هــذا اإلطــار، يمكــن تقييم 
واقــع الحفــاظ علــى التــراث العمرانــي لدمشــق مــن خــال إلقــاء الضــوء علــى تســجيل المدينــة 
ــف النســيج  ــك؛ تطــور تعري ــة بذل ــة المتصل ــراث العالمــي والسياســات الحكومي ــة الت ــى الئح عل
ــرة  ــرا، انعكاســات الحــرب األخي ــه؛ أخي ــه لــدى الســكان والمعنييــن ب التاريخــي وآليــات الحفــاظ علي

علــى واقــع هــذا التــراث.   

تسجيل المدينة على الئحة التراث العالمي

التــراث العالمــي لمنظمــة  لــم يشــمل قــرار تســجيل مدينــة دمشــق القديمــة علــى الئحــة 
ــي عشــر ومــا بعــده  ــى القــرن الثان ــدة إل ــارج األســوار العائ ــام 1979م توســعاتها خ اليونســكو ع
كحــي الصالحيــة وســوق ســاروجة والعمــارة وغيرهــا. زد علــى ذلــك، لــم يلحــظ قــرار التســجيل 
وجــود أي منطقــة حمايــة محيطيــة. لكــن، منــذ ثمانينــات القــرن العشــرين، ظهــر توجــه واضــح لــدى 
القطــاع األكاديمــي والحكومــي علــى ضــرورة توســعة مــا يعتبــر نســيجا تاريخيــا لمدينــة دمشــق 
ليضــم أبنيــة وشــرائح عمرانيــة واقعــة خــارج األســوار. هدفــت هــذه المحــاوالت إلــى حمايــة 
الشــرائح المعنيــة نفســها؛ ضمــان اســتمرارية اتصالهــا مــع المدينــة داخــل األســوار؛ إضافــة إلــى 
حمايــة المدينــة داخــل األســوار مــن تبعــات مشــاريع تطويــر عقــاري كبــرى تغيــر انســجامها المرئــي 
والعملــي واالجتماعــي مــع محيطهــا. يقــدم مشــروع تطويــر شــارع الملــك فيصــل المقتــرح 
شــمالي أســوار المدينــة القديمــة مثــاال هامــا عــن التحديــات االعتياديــة الكبــرى التــي تواجههــا 
المــدن التاريخيــة فــي منطقتنــا. هــدف المشــروع أساســا حــل االختناقــات المروريــة الناجمــة عــن 
انتهــاء المحــور الطرقــي الرئيســي غرب-شــرق دمشــق بالشــرائح التاريخيــة الواقعــة إلــى الشــمال 
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مــن ســور المدينــة والممتــدة مــن بحصــة ســنجقدار إلــى ســوق المناخليــة والعمــارة البرانيــة 
والقيمريــة وبــاب الســام وحتــى بــاب تومــا. أمــا األهــداف المعلنــة فهــي كشــف ســور المدينــة 
ــة والفراديــس مــع إنشــاء "ممــر بيئــي"  ــات الثــاث: الســام، المناخلي القديمــة واظهــار البواب
ــر 2007 م بالتزامــن مــع  ــخ 25 فبراي ــة القديمــة. صــدر القــرار رقــم )440( بتاري ومتنفــس للمدين
إعــان المخطــط التنظيمــي والــذي مــن خالــه، تــم تغييــر الصفــة العمرانيــة لهــذه المنطقــة بمــا 
يســمح بإنشــاء طريــق تجــاري وســكني وحدائــق عامــة ومنشــآت ســياحية وخدميــة. أثــار هــذا القــرار 
موجــة غضــب عارمــة فــي األوســاط الشــعبية الشــاغلة للمنطقــة ولــدى الكثيــر مــن األكاديمييــن 
والمســؤولين الرســميين. اتصــف الموقــف الحكومــي باالنقســام حــول ضــرورة المضــي فــي 
هــذا المشــروع أو عدمــه. اســتند المعارضــون لــه، كــوزارة الثقافــة والمديريــة العامــة لآلثــار 
والمتاحــف، إلــى دعــم كثيــر مــن األكاديمييــن والنشــطاء المحلييــن والدولييــن وكذلــك المركــز 
العالمــي للتــراث، بينمــا رأى المؤيــدون لــه، وعلــى رأســهم محافظــة مدينــة دمشــق، فرصــة 
لتطويــر قلــب المدينــة ونســيجها التاريخــي ضمــن األســوار مــن جهــة، ولحــل مشــكلتها المروريــة 
الرئيســية مــن جهــة ثانيــة. تــم إرســال لجنــة خبــراء مــن قبــل المركــز العالمــي للتــراث لدراســة 
الموضــوع علــى أرض الواقــع مــا بيــن )9 - 15( ديســمبر 2007م. قدمــت اللجنــة تقريــرا مفصــا 
 .)/https://whc.unesco.org/en/list/20/documents( المشــروع.  معارضتهــا  أســباب  بّيــن 
فــي المحصلــة، ألغــي المشــروع رســميًا عــام 2011 بعــد أن قــام المركــز العالمــي للتــراث وبنــاء 
علــى الملــف المقــدم مــن الحكومــة الســورية بتســجيل "منطقــة حمايــة المدينــة القديمــة / 35 

ــام 1979م.  ــد لع ــف التســجيل األساســي العائ ــق لمل COM 8B.51 " كملح

شــملت المنطقــة المســجلة المناطــق المحيطــة باألســوار بمــا فيهــا شــارع ومحيــط شــارع الملــك 
ــي مــن قلعــة دمشــق.  ــى الشــمال الغرب ــى حــي ســوق ســاروجة الواقــع إل فيصــل، إضافــة إل
اســتند هــذا التســجيل إلــى مجموعــة مــن العوامــل ومنهــا قــرار لجنــة التــراث العالمــي الداعــي 
إلــى توســيع مناطــق الحمايــة والحفــاظ علــى تواصلهــا مــع المدينــة داخــل األســوار وتقديــم تقريــر 
حــول وضــع الحفــاظ علــى هــذه المناطــق خــال ســنتين )2013م(. بالتالــي، طّبــق علــى هــذه 
المنطقــة قوانيــن حمايــة مشــابهة تمامــا للقوانيــن المعمــول بهــا فــي المدينــة داخــل األســوار، 
ــة  ــا، إن تســجيل مدين ــام 1979م. مــن هن ــة المســجلة ع ــي للمنطق ــداد فعل ــا امت فغــدت وكأنه
دمشــق القديمــة علــى الئحــة التــراث العالمــي قــد ســاهم بطريقــة أو بأخــرى فــي حمايــة النســيج 
ــر رجعــة.  ــى غي ــه إل ــزءا من ــل ج ــرى كادت أن تزي ــا مــن مشــاريع كب ــم داخــل األســوار وخارجه القدي
ــه  ــة، لكن ــة للمدين ــة والمعنوي ــد المادي ــر مــن الفوائ ــه الكثي ــي، يحمــل التســجيل فــي طيات بالتال
فــي نفــس الوقــت، يفقــد الســلطات المحليــة جــزءا مــن اســتقاليتها فــي معالجــة شــؤون تراثهــا 
آخذيــن بعيــن االعتبــار التزامهــا بمبــادئ وخطــط إدارة واضحــة تــّم تبنيهــا عنــد التســجيل أو تعديــل 
التســجيل. بنــاء علــى ذلــك، ينظــر الســوريون بشــيء مــن الحــذر إلــى هــذه المســألة. لكــن المنــاخ 
الســائد هــو أن هــذه المنظمــة تشــكل دعمــا واضحــا للجهــات المعنيــة بالعمليــة التراثيــة مباشــرة 
كمــا أنهــا يمكــن أن تلعــب دورا توفيقيــا بيــن األطــراف الســورية المعنيــة ذات المصالــح الوطنيــة 
ــًا. يشــكل موقــف اليونســكو مــن كيفيــة إعــادة إعمــار ســوق العصرونيــة  ــًا أحيان ــة تقني المتضارب
بعــد احتراقــه فــي 24 أبريــل 2016م مثــاال حيــا عــن الــدور اإليجابــي الــذي يمكــن أن تلعبــه هــذه 



المنظمــة فــي تشــجيع المســؤولين المعنييــن إليجــاد أفضــل الحلــول المعتمــدة دوليــا للمشــاكل 
التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا تــراث مدينتهــم أو منطقتهــم. 

تطور تعريف النسيج التاريخي وآليات الحفاظ عليه

القديمــة  المدينــة  ســكان  ألنشــطة  الطبيعــي  الحيــز  لدمشــق  التاريخــي  النســيج  يشــكل 
ومشــاغل،  ومطاعــم،  ومتاحــف،  ومــدارس،  مســاكن،  هــي  التاريخيــة  األبنيــة  وامتداداتهــا. 
ــرى،  ــا. بكلمــة أخ ــز ثقافــة وغيره ــادة، ومراك ــة، ودور عب ومســتودعات، وأســواق، ودوائــر حكومي
ــة للســكان، فــي تفاعــل مســتمر معهــم ومــع  ــاة اليومي ــة جــزٌء ال يتجــرأ مــن الحي ــة التاريخي األبني
تغيــرات ظروفهــم المعيشــية. مــن هنــا، تكفــل حيويــة النســيج التاريخــي لدمشــق ديمومتــه 
وتطــوره وحمايتــه الذاتيــة. منــذ العقــد األخيــر مــن القــرن العشــرين، تتبنــى بعــض المؤسســات 
الرســمية والجهــات األكاديميــة والشــعبية رؤيــة جديــدة لتعريــف النســيج العمرانــي التاريخــي 
وعــام   1979 عــام  )المســجلة  التقليديــة  القديمــة وضواحيهــا  المدينــة  نطــاق  يتجــاوز  بحيــث 
2011م(. تســعى هــذه الجهــات إلــى اعتبــار النســيج العمرانــي العائــد علــى األقــل للنصــف األول 
مــن القــرن العشــرين جــزءا مــن النســيج العمرانــي التاريخــي لدمشــق كونــه يمثــل مرحلــة حداثتهــا 
المعماريــة والعمرانيــة.  يشــمل هــذا النســيج مناطــق توســع المدينــة القديمــة منــذ نهايــات 
القــرن التاســع عشــر وحتــى ســتينات القــرن العشــرين كمنطقــة شــارع النصــر واألميــن والعابــد 
والصالحيــة وســاحة المرجــة وســاحة الســبع بحــرات وأحيــاء الحلبونــي والقصــاع والشــعان وعيــن 
الكــرش وغيرهــا. ضمــن هــذا التوجــه، قامــت الدوائــر الحكوميــة المختصــة بتســجيل العديــد مــن 
ــات القــرن العشــرين. تعــود  ــة ثمانين ــذ نهاي ــراث الوطنــي من ــة" علــى الئحــة الت ــة "الحديث األبني
هــذه األبنيــة إلــى فتــرة التنظيمــات العثمانيــة كالثكنــة الحميديــة )كليــة الحقــوق(، الســرايا الجديــدة 
)وزارة الداخليــة(، ومعهــد المعلميــن )وزارة الســياحة( أو لفتــرة االحتــال الفرنســي كمجلــس 
الشــعب، إدارة األشــغال العامــة، مؤسســة ميــاه عيــن الفيجــة، جامعــة دمشــق، وغيرهــا. بالطبــع، 
خلقــت هــذه االســتراتيجية تعقيــدات إداريــة عديــدة تــم التغلــب علــى بعضهــا ونجــح بعضهــا اآلخــر. 
لعــل إيقــاف المشــروع االســتثماري المتعلــق بموقــع محطــة الحجــاز – القــدم عــام 2009م بهــدف 
ــق بتوســيع نطــاق  ــل علــى قــوة الطــرح المتعل انشــاء مجمــع تجــاري خلــف مبنــى المحطــة - دلي
النســيج التاريخــي المحمــي فــي دمشــق ودعــم الســلطات الرســمية لــه. مــن الجلــي أن تطــور 
ــدد مــن  ــة مباشــرة لعمــل وإســهام ع ــه هــو نتيج ــات الحفــاظ علي ــف النســيج التاريخــي وآلي تعري
األكاديمييــن والخبــراء فــي الجهــات الحكوميــة فــي تطويــر المناهــج الجامعيــة العائــدة إلــى كليــات 
معينــة كالعمــارة والتاريــخ واآلثــار والحقــوق وبعــض المعاهــد المتوســطة. يــدّل علــى ذلــك غــزارة 
األبحــاث وأطروحــات الدراســات العليــا المتعلقــة بعمــارة الحداثــة وحفظهــا ســواء فــي مدينــة 

دمشــق أو غيرهــا.

يقــوم هــذا التوجــه علــى تطويــر مبــادئ وآليــات جديــدة للحفــاظ علــى النســيج التاريخــي الموســع 
لدمشــق يأتــي فــي مقدمتهــا تغييــرات إداريــة وقانونيــة تعتبــر "مدينــة دمشــق التاريخيــة" كيــان 
واحــد مؤلــف مــن المدينــة داخــل األســوار )المركــز( ومجموعــة مــن الشــرائح التاريخيــة المحيطيــة 
ــدأ الثانــي، فهــو  ــز. أمــا المب ــة متناقصــة الشــدة بابتعادهــا عــن المرك ــن حماي والخاضعــة لقواني
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التأكيــد أن حفــظ التــراث يتــم مــن خــال المحافظــة علــى حيويــة النســيج التاريخــي وتطــوره 
التاريخيــة  الشــرائح  الحفــاظ علــى حيويــة  المعــروف، أي  التقليــدي  الطبيعــي ضمــن محيطــه 
وفعالياتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والترفيهيــة العاديــة. ينــدرج ضمــن هــذا اإلطــار الســماح 
بإقامــة مشــاريع اســتثمارية ســياحية كالمطاعــم والمقاهــي والفنــادق ودور العــرض الفنــي 
وغيرهــا والتــي تغيــر الوظائــف التقليديــة لبعــض مبــان المدينــة القديمــة داخــل األســوار أو فــي 
الشــرائح التاريخيــة المحيطــة. بالطبــع، أفضــت هــذه السياســات إلــى نتائــج إيجابيــة عمومــا تتعلــق 
بتحســين تواصــل النــاس مــع تــراث مدينتهــم القديمــة وتحســين ســوق األعمــال فيهــا وتطويــر 
مجــال الترميــم وإعــادة تأهيــل المبانــي األثريــة أو القديمــة بشــكل عــام وكذلــك إعــادة رفــع أســعار 

عقاراتهــا بعــد انخفــاض اســتمر لعقــود عديــدة خــال النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين. 

ــج الســلبية وفــي مقدمتهــا  ــى بعــض النتائ لكــن فــي نفــس الوقــت، أدت هــذه السياســات إل
تغيــرات فــي التركيبــة الســكانية للمدينــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالشــرائح أو المبــان التاريخيــة المعبــرة 
عــن فتــرة الحداثــة، فهنــاك اتجــاه للحفــاظ علــى وظائفهــا األصليــة أو مــا يشــابهها. تقــدم المبــان 
اإلداريــة فــي شــارع النصــر، العائــدة إلــى النصــف األول مــن القــرن العشــرين مثــاال جليــا علــى 

ذلــك. 



مخطــط يبيــن مدينــة دمشــق فــي بدايــة الثالثينــات مــن القــرن العشــرين، دمشــق القديمــة المســجلة عــام 
1979م، مناطــق الحمايــة المحيطيــة المضافــة عــام 2011م، إضافــة إلــى امتــداد النســيج التاريخــي حاليــا © 

أنــس صوفــان، 2020م.
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انعكاسات الحرب األخيرة على المدينة

منــذ ظهــوره خــال النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، لــم يبــن مصطلــح "التــراث الثقافي" 
فــي الوعــي الشــعبي علــى أســس تقنيــة صرفــه مرتبطــة بماهيتــه المحسوســة والعمليــة، بــل 
علــى أســس أيدلوجيــة ترتبــط باالنتمــاء الدينــي أو السياســي أو بفكــرة التحــرر مــن االحتــال 
ــراث الثقافــي منــذ  العثمانــي ثــم الفرنســي، وبإصــاح المجتمــع وتطويــره. وبالتالــي، مثــل الت
بدايــات القــرن العشــرين أداة أساســية فــي النضــال السياســي مــن جهــة وفي مواجهة سياســات 
طمــس الهويــة الثقافيــة المحليــة مــن جهــة ثانيــة. لعــل المثــال األبــرز لذلــك دور التــراث الثقافــي 
المحلــي فــي مواجهــة سياســات التتريــك التــي انتهجتهــا جمعيــة االتحــاد والترقــي العثمانيــة منــذ 
ــال الفرنســي بشــكل  ــي دعمتهــا ســلطات االحت ــة المجتمــع الت ــام )1908م( وسياســات غربن ع

رســمي وواضــح خــال فتــرة االنتــداب )1919 - 1946م(. 

ــة التــي  ــة العربي ــم القومي ــراث دعامــة مــن دعائ ــا، كان مــن الطبيعــي أن يشــكل هــذا الت مــن هن
نــادى بهــا كثيــر مــن الساســة والمنظريــن واألحــزاب الســورية والعربيــة التقدميــة. مــع األســف، 
أثقــل البعــد األيدلوجــي كاهــل التــراث وكان ســببا رئيســيا فــي تدميــر جــزء واســع منــه خــال الحــرب 
األخيــرة. يدلــل علــى ذلــك التدميــر الممنهــج الــذي أصــاب معالمــه فــي ريــف دمشــق وريــف حلــب 
ومدينتهــا القديمــة وريــف إدلــب والرقــة وتدمــر ومعــرة النعمــان وغيرهــا الكثيــر. لحســن الحــظ، لــم 
تتعــرض مدينــة دمشــق القديمــة ألضــرار مباشــرة جــراء االعمــال الحربيــة األخيــرة. لكــن، التأثيــرات 
غيــر المباشــرة للحــرب تبــدو واضحــة مــن خــال ارتفــاع الكثافــة الســكانية بشــكل حــاد نتيجــة النــزوح 
مــن مناطــق االشــتباكات العســكرية؛ انخفــاض مســتوى الصيانــة االعتياديــة علــى المســتوى 
الرســمي والشــعبي نتيجــة العقوبــات االقتصاديــة المفروضــة علــى المجتمــع والدولــة الســورية؛ 
حالــة االنقســام المجتمعــي الناتــج عــن التباينــات السياســية الحاليــة وجــدت مكانهــا أيضــا ضمــن 
مجتمــع الخبــراء والعامليــن فــي حفــظ التــراث مــا انعكــس ســلبا علــى هــذا المجــال. إضافــة إلــى 
ذلــك، تبــدو التأثيــرات غيــر المباشــرة للحــرب واضحــة مــن خــال حالــة اإلنهــاك العــام الــذي أصــاب 
ــات  ــن ســلم األولوي ــره ع ــراث وتطوي ــذي أبعــد موضــوع حفــظ الت شــرائح المجتمــع الســوري وال
ــه  ــة والهجمــات الشرســة علــى الوطــن وأهل ــام العصيب ــن لقمــة العيــش خــال األي ــل تأمي مقاب
ومرافقــه وتراثــه. بــدأت غيــوم الحــرب تنقشــع عــن ســماء الســوريين فعــادت تطلعاتهم لمســتقبل 
أفضــل وعــادت أزقــة ومبانــي دمشــق القديمــة تعــج بالحيــاة وبنشــاطاتها المختلفــة. وعلــى الرغــم 
مــن التأثيــرات المدمــرة لهــذه الحــرب، إال أنهــا كانــت ســببا فــي بعــض التغيــرات اإليجابيــة ومنهــا 
ــه قــد ال تظهــر نتائجــه فــي  ــراث وكســب تعاطــف عالمــي واســع حول تعريــف الكثيريــن بهــذا الت
المــدى القريــب بــل المتوســط والبعيــد. مــن جهــة ثانيــة، إن تدميــر جزء مــن هذا التراث واالحســاس 

بفقدانــه عّمــق إدراك معظــم الســوريين لقيمتــه الماديــة والمعنويــة ولمعانيــه ودالالتــه.

 أخيــرا، ســمحت الحــرب األخيــرة بتوســيع دور المنظمــات األهليــة فــي مشــاركة ودعــم مؤسســات 
الدولــة فــي منــاٍح عديــدة خــال األزمــة ومنهــا الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي بشــكل عــام 
والعمرانــي بشــكل خــاص. لــن نتطــرق فــي هــذه الصفحــات القليلــة إلــى الواقــع المعقــد إلعــادة 

ــاج مؤلفــات أخــرى. ــراث الســوري فهــذا موضــوع واســع يحت إعمــار الت
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بنــاء علــى مــا ســبق، يمكــن النظــر إلــى التــراث العمرانــّي لدمشــق كركيــزة أساســية فــي بنيتهــا 
ــة.  ــة مــن جهــة أولــى، رافعــة مــن روافــع تطورهــا وتنميتهــا المســتدامة مــن جهــة ثاني العمراني
فــي عــام 1987م، وضعــت "اللجنــة الدوليــة للبيئــة والتنميــة" تعريفهــا للتنميــة المســتدامة 
كالتالــي: هــي التنميــة "التــي تحقــق مصالــح اليــوم دون االضــرار باألجيــال القادمــة" )تقريــر 
اللجنــة، 1987م(. فــي ســياق متصــل، تشــير أدبيــات اللجنــة بــأن تحقيــق التنميــة المســتدامة 
ــا ببعــض:  ــة ومترابطــة بعضه ــاور متكامل ــة مح ــى أربع ــوازن عل ــب العمــل المتزامــن والمت يتطل
ــة  ــي والعدال ــش المشــترك أي الســلم األهل ــن أســس العي ــى تأمي األول، اجتماعــي يهــدف إل
االجتماعيــة واحتــرام حقــوق االنســان؛ الثانــي، اقتصــادي يهــدف إلــى تحقيــق التنميــة االقتصادية 
المتوازنــة عــن طريــق تأميــن فــرص العمــل المناســب للجميــع؛ الثالــث، بيئــي يهــدف إلــى الحفــاظ 
علــى اســتمرارية وتــوازن المحيــط الحيــوي؛ أمــا المحــور الرابــع فيهــدف إلــى تحقيــق الديمقراطيــة 
السياســية. ضمــن هــذا اإلطــار، يشــكل التــراث العمرانــّي لدمشــق أداة مــن أدوات تنميتهــا 

ــاًء علــى الماحظــات التاليــة:  المســتدامة بن

اجتماعيــا، تميــزت الشــرائح التاريخيــة لدمشــق بوجــود مجتمــع محلــي متماســك قائــم علــى احتــرام 
أســس العيــش المشــترك لســاكنيه وشــاغليه مــن مســلمين ومســيحيين ويهــود وغيرهــم. عكــر 
صفــو هــذا الواقــع خــال القــرون الثاثــة األخيــرة حدثيــن كبيريــن. األول، اعتــداءات عــام1860م 
علــى جــزء مــن مســيحيي دمشــق مــن قبــل ثلــة مــن المســلمين المدعوميــن مــن الجنــود 
ــى رأســها فلســطين  ــاء شــتى وعل ــى أنح ــرة معظــم يهــود دمشــق إل ــي، هج ــن؛ الثان العثمانيي
ــة لدمشــق فــرص عمــل  ــا، تؤمــن الشــرائح التاريخي ــام 1967م. اقتصادي ــد نكســة ع ــة بع المحتل
فــي  أساســي  قطــاع  وهــي  المســتدامة  الســياحة  األول،  أساســية:  قطاعــات  ثاثــة  فــي 
علــى  القائمــة  "الســياحة  بأنهــا  اليونســكو  منظمــة  تعّرفهــا  الســوري.  االقتصــاد  مســتقبل 
احتــرام شــاغلي المــكان، زائريــه، تراثــه الثقافــي ومحيطــه الطبيعــي" )التدريــس والتعلــم حــول 
ــن  ــاء والتزيي ــة المتعلقــة بقطــاع البن مســتقبل مســتدام، 1019م(؛ الثانــي، الصناعــات التقليدي
الداخلــي والقطــاع الســياحي وقطــاع الخدمــات الموجهــة للشــرائح التاريخيــة والمدينــة عمومــا. 
التاريخــي مــا يســمح  الترميــم واإلدارة والدراســات المتعلقــة بحفــظ النســيج  الثالــث، قطــاع 
بتشــغيل مختصيــن فــي ترميــم األبنيــة القديمــة وتعميــق خبــرة اإلدارييــن فــي عــدة دوائــر 
ــى إنشــاء معاهــد  ــرة دمشــق القديمــة، إضافــة إل ــم كدائ ــة مســؤولة عــن النســيج القدي حكومي
مختصــة بالترميــم وحفــظ التــراث كمعهــد شــاييو المنشــأ فــي دمشــق عــام 2004 م كأحــد فــروع 
مركــزه الرئيســي الشــهير فــي باريــس. بيئيــا، توجــد عاقــة انعكاســية بيــن الحفــاظ علــى الشــرائح 
التاريخيــة لدمشــق وتــوازن محيطهــا الحيــوي. بمعنــى أن النســيج التاريخــي يســهم فــي حمايــة 
تــوازن المحيــط الحيــوي لدمشــق، وفــي نفــس الوقــت، حمايــة هــذا المحيــط تســهم فــي حفــظ 
النســيج التاريخــي مــن أضــرار شــّتى أولهــا، تلــوث الهــواء ومــا يســببه مــن مشــاكل متعــددة 
للنســيج نفســه ولســاكنيه وقاطنيــه. يمكــن قــراءة هــذه العاقــة أيضــا مــن خــال النوعيــة البيئيــة 
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للنســيج التقليــدي )فيمــا يتعلــق بمــواد البنــاء، البنيــة المعماريــة المناســبة للمنطقــة وظروفهــا 
المناخيــة(؛ انخفــاض مســتوى التلــوث الناجــم عــن التدفئــة بفضــل مســتوى العــزل الــذي تؤمنــه 
مــواد البنــاء التقليديــة؛ انخفــاض مســتوى التلــوث الناجــم عــن الحركــة المروريــة بفضــل محدوديــة 
الشــبكة الطرقيــة فــي النســيج التاريخــي؛ أخيــرا، لنهــر بــردى وشــبكة الميــاه التقليديــة المتعلقــة 
ــم دمشــق  ــوي للنســيج التاريخــي وإلقلي ــط الحي ــوازن المحي ــى ت ــه دور واضــح فــي الحفــاظ عل ب
ــة السياســية مــن  ــاء الديمقراطي ــراث فــي بن ــرا، سياســيا، يمكــن فهــم دور الت ــام. أخي بشــكل ع
خــال ماهيتــه كعامــل اجمــاع وطنــي وأحــد القواســم المشــتركة التــي تشــكل الهويــة الوطنيــة. 
لتحقيــق ذلــك، ال بــد مــن فصــل التــراث عــن األيدلوجيــا واالكتفــاء بماهيتــه الماديــة والجغرافيــة. 
مــن جهــة ثانيــة، تلعــب المؤسســات األهليــة العاملــة فــي حمايــة النســيج التاريخــي لدمشــق دورا 
ــب  ــر عــن مطال ــى اعتبارهــا منصــة للتعبي ــة عل ــة الديمقراطي ــق أســس العملي ــا فــي تعمي إيجابي
شــعبية معينــة. بالطبــع، ال يمكــن االدعــاء بــأن ذلــك مثاليــا اليــوم لكــن يمكــن البنــاء عليــه. أخيــرا، 
لحفــظ التــراث الثقافــي بعــدا سياســيا واضحــا تؤكــد عليــه المــادة التاســعة مــن الدســتور الســوري 
ــدد  ــه وتع ــع مكونات ــوع الثقافــي للمجتمــع الســوري بجمي ــة التن ــي: “يكفــل الدســتور حماي الحال
روافــده، باعتبــاره تراثــًا وطنيــًا يعــزز الوحــدة الوطنيــة فــي إطــار وحــدة أراضــي الجمهوريــة العربيــة 

الســورية".  

ــزء مــن  ــم الفــن والجمــال لشــعب مــا ج ــّي والمعمــارّي ومفاهي ــر الوســط العمران ــًا، إن تغي ختام
ــت  ــه مــع ظروفــه. تثب ــة المجتمــع وتطــوره وتفاعل ــاس لحيوي ــخ اإلنســاني المســتمر ومقي التاري
هــذا الــرأي تحــوالت الوســط العمرانــي والمعمــاري لدمشــق وارتباطهــا بأحــداث كبــرى غيــرت دفــة 
ــة. لعــل آخــر هــذه األحــداث وصــول حــزب البعــث العربــي االشــتراكي للحكــم عــام  ــخ المدين تاري
1963م واســتمراره حتــى اليــوم ومــا أفــرزت هــذه المرحلــة مــن تغيــرات جذريــة فــي بنيــة المجتمــع 
الســوري. علــى كل، يمثــل حفــظ التــراث المعمــاري والعمرانــي إحــدى مســلمات هــذه المرحلــة. 
لكــن ال يمكــن االدعــاء بتوافــق األطيــاف الشــعبية والرســمية المعنيــة حــول آليــات ومعنــى 
ومــدى وأطــر الحفــظ المنشــود، بــل تراوحــت مــن التجميــد إلــى التطويــر مــرورا بإعــادة التعريــف 
ضمــن ســياق ومشــروع وطنــي شــامل. إن تجميــد تــراث دمشــق تحــت عنــوان حفظــه وحمايتــه 
ــاء  ــز بن وصــون الهويــة الثقافيــة المحليــة ســراب يتعــارض مــع فكــرة التراكــم الحضــاري الــذي مي
جميــع الحضــارات البشــرية. لــم يحــدث هــذا التجميــد قــط علــى أرض الواقــع، فقــد خضعــت أبنيــة 
دمشــق لتغيــرات مســتمرة بســبب عمليــات التبديــل والصيانــة المعتــادة إضافــة إلــى مــا عاشــته 

المدينــة مــن حــروب وزالزل وحرائــق أدت إلــى تدميــر وإعــادة بنــاء أجــزاء كبيــرة منهــا.

وعليــه، ال بــد مــن إعــادة النظــر فــي كثيــر مــن المفاهيــم التــي تتوافــق مــع فكــرة تجميــد -أو 
تشــميع- التــراث وعلــى رأســها مفهــوم األصالــة وعاقتــه بالماضويــة والموثوقيــة والســلفية 
والذاكــرة والحداثــة واإلبــداع. كمــا أوضحــت الفقــرات الســابقة، يتبنــى جــزء واســع مــن الوســط 
العمرانــي  التــراث  تعريــف  إعــادة  موضــوع  الحكومييــن  المســؤولين  مــن  وجــزء  األكاديمــي 
والمعمــارّي وتوســيعه ليشــمل شــرائح تاريخيــة حديثــة نســبيا عائــدة إلى ســتينات القرن العشــرين 
ومــا قبلهــا. ترجمــت هــذه التوجهــات علــى أرض الواقــع مــن خــال كثيــر مــن مشــاريع البحــث 



العلمــي والقــرارات والمبــادرات الحكوميــة والشــعبية الناجحــة. أخيــرًا، إن التغنــي بالماضــي 
ــا عــن  ــذي نعيشــه اليــوم هــو وســيلة إلخفــاء عجزن ــه فــي ظــل االضمحــال الحضــاري ال وانجازات
خلــق مســتقبل مشــرق يضمــن الكرامــة والرفاهيــة للجميــع ويمنحنــا مكانــا مرئيــا فــي عالــم 
اليــوم. لــن نبلــغ هــذا المســتقبل إال مــن خــال تغيــر مجتمعــي شــامل مبنــي علــى احتــرام الــذات 
وعلــى الحريــة واالبــداع واالنفتــاح المتــوازن علــى اآلخــر وعلــى نقــد موضوعــي لصفحــات تاريخنــا، 
يســمح باالقتبــاس مــن بعضهــا وينهــي االلتــزام األعمــى ببعضهــا اآلخــر. لكــن يبقــى الســؤال 
حــول ماهيــة وشــرعية المرجعيــة التــي يحــق لهــا تحديــد معالــم هــذا المســتقبل وآليــات تحقيقــه.
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	  العقيلي، طال.2015م، الجامع األموي في دمشق، دار كتب، بيروت.

حول الصيغة العمرانية لدمشق داخل األسوار:
	  Dussaud, René.1922, Le temple de Jupiter Damascènien et ses transformations 
aux époques chrétienne et musulmane, Syria, n° 3, p. 219-250.
	  Sauvaget, Jean. 1949, Notes sur le plan antique de Damas, Syria, vol.26, 
Fascicule 3-4, 314-358. 
	  زاك، دوروتيــه. 2005م، دمشــق، تطــور وبنيــان مدينــة مشــرقية إســامية، ترجمــة قاســم 

طويــر، المعهــد الفرنســي للشــرق األوســط، دمشــق.

حول أبنية دمشق التاريخية: 
	  الشــهابي، قتيبــة. أيبــش، أحمــد. 1996م، معالــم دمشــق التاريخيــة، منشــورات وزارة الثقافــة، 

دمشق.
	  Sauvaget, J. 1932, Monuments historiques de Damas, Imprimerie Catholique, 
Beyrouth.

حــول آثــار اإلصالحــات العثمانيــة واالنتــداب الفرنســي علــى الصيــغ العمرانيــة والمعماريــة 
لدمشــق: 

	  كرد علي، محمد. )1926 م( خطط الشام، مكتبة النوري، دمشق، 6 أجزاء. 
ــة فــي تحــوالت عمــارة وعمــران مــدن  ــد محلي ــة وتقالي ــرات غربي 	  صوفــان، أنــس.2011م، تأثي
مشــرقية، مثــال دمشــق مــا بيــن نهايــة القــرن التاســع عشــر ومنتصــف القــرن العشــرين، رســالة 

ــا – الســوربون، باريــس. دكتــوراه، منشــورات المدرســة التطبيقيــة للدراســات العلي
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حول تسجيل منطقة حماية لدمشق القديمة: 
	  "االختناقــــات المـروريـــة في دمشـــق·· مشاريــــع تنتظـــر سـرعــــة التنفيــــذ"، صحيفة االتحاد، 4 

ينايــر 2006م.
	  كعدان، سؤدد. 2009م، سقف دمشق وحكايات الجنة.

	  Vimeo، https://vimeo.com/50071181 
	  حمامــه، جمــال. 2006م، شــارع الملــك فيصــل فــي مرمــى جرافــات المحافظــة بالتاريــخ، 

صحيفــة تشــرين. 
	  المعلــوف، فــوزي. )وآخريــن(، 18 مــارس2007م، المهنــدس هــال األطــرش وزيــر اإلدارة 

المحليــة فــي حــوار الســقف المفتــوح، الثــورة.
	  المهنا، وعد.2008م، وعد المهنا يرد على ردود وزير الثقافة، الجمل بما حمل، دمشق.

حول التنمية المستدامة: 
	  تقريــر اللجنــة العالميــة حــول المحيــط الحيــوي والتنميــة / مســتقبلنا المشــترك، 1987م، 

بريطانيــا أوكســفورد،  جامعــة  منشــورات 
	 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987 our-
common-future.pdf

	  التدريــس والتعلــم حــول مســتقبل مســتدام، برنامــج ثقافــي متعــدد الوســائط، منظمــة 
اليونســكو، 

	  https://en.unesco.org/themes/education/



وحيــث أن رســم صــورة واضحــة عــن الماهيــة الماديــة للتــراث أمــر ممكــن التحقيــق الرتباطــه بإطــار 
زمانــي ومكانــي محــدد حتــى ولــو كان تراثــا منقــوال، ال يبــدو تقديــم صــورة موثوقــة ومتوازنــة 
عــن واقــع الحفــظ - بمــا فيــه نظــرة الســكان والمســتخدمين لــه - أمــرا بســيطا. يمكــن تفســير هــذه 
الماحظــة انطاقــًا مــن أن تقديــم صــورة موثوقــة ومتوازنــة عــن واقــع الحفــظ موضــوع واســع 
ــة التراثيــة حــول  ــار آراء وتقييــم كافــة عناصــر العملي متعــدد األوجــه، يفتــرض األخــذ بعيــن االعتب
ــة  ــة المختصــة، المؤسســات الدولي ــزة الحكومي ــع أي الســكان والمســتخدمين، األجه هــذا الواق
المعنيــة، الجهــات االكاديميــة المحليــة والعالميــة. وحيــث أنــه مــن المســتحيل تجاهــل حقيقــة 
وجهــات النظــر المختلفــة أو حتــى المتناقضــة لهــؤالء، ال بــد علــى األقــل، مــن االعتــراف بهــذه 
المعضلــة أو اإلشــكالية وتبيانهــا آخذيــن بعيــن االعتبــار عــدم اقتصارهــا علــى منطقتنــا العربيــة. 
ــر، حــرص  ــة محايــدة وذات وزن مهنــي وأكاديمــي معتب ــة دولي ــه مؤسســة عربي ــا، ولكون مــن هن
المركــز اإلقليمــي علــى إجــراء تقييــم موضوعــي للمقــاالت واالدخــاالت المختلفــة قبــل إدراجهــا 

فــي هــذا الكتــاب وعلــى التفاعــل مــع بعــض نقاطهــا وطروحاتهــا.

ــره فــي الــدول العربيــة  آفــاق حفــظ التــراث الحضــري وتطوي
فــي القــرن الواحــد والعشــرين

الدراسة التحليلية

يســتمد العنصــر التراثــي )أي نتــاج مــادي أو غيــر مــادي( معنــاه مــن ارتباطه بإدراك اإلنســان 
ضمــن إطــار مكانــي وزمانــي محــدد، فــا معنــى لتــراث ال يســتطيع االنســان إدراكــه أو 
اإلحســاس بــه. أمــا العمليــة التراثيــة فهــي الفضــاء الــذي مــن خالــه تفهــم قيمــة العنصــر 
التراثــي مــن جهــة أولــى وتمــارس إجــراءات الحفــاظ عليــه وضمــان اســتمراريته وأدائــه 
وظائفــه مــن جهــة ثانيــة. يشــمل هــذا الفضــاء مجموعــة اآلراء والمفاهيــم والقوانيــن 
وعــن  التراثــي  العنصــر  ومشــاهدي  ومســتخدمي  مالكــي  عــن  الصــادرة  واإلجــراءات 
األجهــزة الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة والجهــات االكاديميــة المحليــة والعالميــة المعنيــة 
بحفظــه وإدارتــه. ضمــن هــذا اإلطــار، ترصــد المقــاالت المدرجــة فــي هــذا الكتــاب العمليــة 
التراثيــة المتعلقــة بعــدد مــن المــدن العربيــة التاريخيــة: القاهــرة )مصــر(؛ القــدس ونابلــس 
المحــرق  )الجزائــر(؛  الجزائــر  قصبــة  )المغــرب(؛  فــاس  )ســوريا(؛  دمشــق  )فلســطين(؛ 
)مملكــة البحريــن( وتهــدف إلــى تقديــم صــورة موثوقــة ومتوازنــة عــن ماهيــة هــذا التــراث 

مــن جهــة، عــن فهمــه وتطــوره وواقــع حفظــه مــن جهــة أخــرى.
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إن تحليــل هــذه المقــاالت وربــط معلوماتهــا ببعضهــا البعــض يســمح باســتخاص بعــض المامــح 
الرئيســية لواقــع العمليــة التراثيــة فــي الوطــن العربــي وأهمهــا:    

انعكاس الواقع المحلي على سياسات حفظ وتطوير تراثها.	 
محوريــة تســجيل مواقــع التــراث الحضــري فــي قائمــة التــراث العالمــي وارتباطــه بالتنميــة 	 

المســتدامة للمجتمــع 
المشاكل الطارئة على هذا التراث	 
تطور الخطاب العربي حول التراث الحضري.	 

تســلط الســطور التاليــة الضــوء علــى هــذه المامــح وتحــاول اظهارهــا واغنائهــا بمــا ورد مــن 
ــة، فــي  ــة ذات الصل ــاب المختلفــة، فــي النصــوص القانوني معلومــات وآراء فــي مقــاالت الكت
أدبيــات مركــز التــراث العالمــي وبعــض الهيئــات االستشــارية الدوليــة، إضافــة إلــى كثيــر مــن 

الكتــب والمؤلفــات المتعلقــة بالمــدن التاريخيــة المدروســة وغيرهــا. 

انعكاس الواقع المحلي للدول على سياسات حفظ وتطوير تراثها 

ارتبــط ظهــور مصطلــح التــراث نفســه مــع نهايــات القــرن التاســع عشــر بأســس سياســية طغــت 
علــى محتــواه التقنــي وشــكلت جــزًء مــن معركــة التحــرر الوطنــي لكثيــر مــن دول المنطقــة. 
بالتالــي، يثقــل البعــد األيدلوجــي كاهــل التــراث الحضــري ويشــكل ســببا فــي التمييــز بيــن 
مكوناتــه وفشــل سياســات حفظــه أحيانــًا وتدميــره الممنهــج أحيانــًا أخــرى. مــن جهــة أخــرى، تشــكل 
للتــراث الحضــري فــي  القوانيــن والتشــريعات الرســمية المختلفــة وســيلة الحمايــة األولــى 
المــدن والبلــدات التاريخيــة مــن خــال دورهــا فــي التحكــم فــي عمرانهــا وضبطــه بمــا يتوافــق مــع 
المخططــات التنظيميــة مــن جهــة أولــى ومــع مفاهيــم ومواثيــق الحفــظ العالميــة مــن جهــة ثانيــة. 
ــق باالســتقرار العــام وبقــدرة  ــط بشــكل وثي ــره مرتب ــراث الحضــري وتطوي ــة الت ــي، إن حماي بالتال

األجهــزة الحكوميــة علــى تطبيــق وفــرض مــا يصــدر عنهــا مــن خطــط وقوانيــن وقــرارت. 

مــن هنــا، إن واقــع التــراث وفهمــه فــي الــدول العربيــة قــد تأثــرا بالتحــوالت العميقــة التــي 
شــهدتها المنطقــة خــال العقديــن األخيريــن. تقــدم دمشــق والقاهــرة والقــدس ونابلــس أمثلــة 
ــة فــي هــذه المــدن  ــة التراثي ــي تواجــه العملي ــًا الت ــة أحيان ــرة والمصيري ــات الكبي ــة عــن التحدي حي
ــي عاشــتها.  ــي الت ــرة االضطــراب السياســي واألمن ــن االنعكاســات الســلبية لفت ــة وع العريق

ــر 2011م  ــة ألحــداث 25 يناي ــة التالي ــة« فــي الســنوات القليل ــة »القاهــرة التاريخي شــهدت مدين
تحديــات كبــرى نتجــت عــن تدهــور الظــروف األمنيــة بشــكل عــام وعــن حالــة الترقــب والتخبــط 
الــذي أصــاب بعــض المؤسســات الحكوميــة المصريــة ومنهــا تلــك المعنيــة بــإدارة وحمايــة اآلثــار 
والتــراث الحضــري. ســمحت هــذه الظــروف االســتثنائية بحــدوث »مخالفــات صارخــة لقوانيــن 
البنــاء، وتعديــات علــى األماكــن األثريــة والبنــاء فــي حرمهــا، كذلــك البنــاء علــى األراضــي الفضــاء 
ــة مــن الفوضــى العمرانيــة كان لهــا تأثيــر ســلبي  ــر تراخيــص بمــا أدى إلــى حال ملــك الغيــر وبغي
واضــح علــى التــراث المصــري بشــكل عــام  وعلــى »القاهــرة التاريخيــة« بشــكل خــاص فــأدى إلــى 



التهديــد بإخراجهــا مــن قائمــة التــراث العالمــي إن اســتمرت علــى هــذا الحــال« )حــواس، 53(. فــي 
الســنوات القليلــة الماضيــة، اســتدركت الســلطات المصريــة المســؤولة زمــام المبــادرة مــن خــال 
مجموعــة مــن اإلجــراءات والقوانيــن الجديــدة كالقانــون رقــم 91 لســنة 2018م الخــاص بمعالجــة 
أوجــه القصــور فــي حمايــة اآلثــار عمومــا إضافــة إلــى تعديــات قوانيــن أخــرى تتماشــى مــع واقــع 

المدينــة الجديــد. 

بالرغــم مــن عــدم تعرضهــا ألضــرار مباشــرة جــراء المواجهــات العســكرية، عانــت مدينــة دمشــق 
القديمــة مــن ظــروف مشــابهة لمــا تعرضــت لــه القاهــرة التاريخيــة بعــد عــام 2011م، حيــث 
ــاع الكثافــة الســكانية بشــكل  ــة مــن »خــال ارتف ــة واضح ــرب العصيب ــرات ســنوات الح ــدو تأثي تب
كبيــر نتيجــة النــزوح مــن مناطــق االشــتباكات العســكرية؛ انخفــاض مســتوى الصيانــة االعتياديــة 
علــى المســتوى الرســمي والشــعبي نتيجــة العقوبــات االقتصاديــة المفروضــة علــى المجتمــع 
والدولــة الســورية؛ كذلــك، إن حالــة االنقســام المجتمعــي الناتــج عــن التباينــات السياســية الحاليــة 
وجــدت مكانهــا أيضــا ضمــن مجتمــع الخبــراء والعامليــن فــي حفــظ التــراث مــا انعكــس ســلبا علــى 
هــذا المجــال« )صوفــان، 141(.  إن »حالــة اإلنهــاك العــام »الــذي أصــاب معظــم شــرائح المجتمــع 
الســوري أزاح حفــظ التــراث وتطويــره عــن ســلم األولويــات مقابــل تأميــن لقمــة العيــش الكريمــة 
خــال ســنوات الحــرب والحصــار الجائــر. كان للواقــع المعقــد هــذا نتائجــه علــى المســتوى الدولــي 
وفــي مقدمتهــا تســجيل مدينــة دمشــق القديمــة فــي قائمــة التــراث العالمــي المعــرض للخطــر 

بــدءا مــن عــام 2013م ومازالــت. 

ــة علــى واقــع  ــة للحــرب، ال يمكــن إغفــال بعــض آثارهــا اإليجابي ــج الكارثي لكــن، بالرغــم مــن النتائ
حفــظ وتطويــر التــراث الثقافــي فــي ســوريا. مــن أهــم األمثلــة عــن ذلــك التعريــف بهــذا التــراث 
وتوســيع دائــرة االهتمــام األكاديمــي والمهنــي والشــعبي بــه ســواء علــى المســتوى المحلــي 
أو اإلقليمــي أو العالمــي. زد علــى ذلــك، إن تدميــر وفقــدان جــزء مــن المعالــم التراثيــة فــي حلــب 
وريفهــا وفــي درعــا وبصــرى وريــف دمشــق وتدمــر وفــي معظــم المناطــق الســورية قــد عّمــق 
إدراك معظــم الســوريين لقيمــة هــذا التــراث وتجــذره فــي نفوســهم. كذلــك ســمحت الحــرب 
األخيــرة علــى ســوريا بتوســيع دور المنظمــات األهليــة المســاندة للدولــة فــي منــاح عديــدة 

ومنهــا الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي بشــكل عــام والعمرانــي بشــكل خــاص. 

بالرغــم مــن الظــروف الصعبــة التــي مــرت بهــا القاهرة ودمشــق خال الســنوات األخيــرة، إال أن ما 
تعــرض لــه التــراث الحضــري الفلســطيني يطغــى علــى معاناتهمــا بكثيــر. تشــكل مدينــة القــدس 
ــة  ــة مــن جه ــن ســلطات محتل ــة الحضــري بي ــراث المدين ــى ت ــاال اســتثنائيا يجســد الصــراع عل مث
أولــى، الســكان الفلســطينيين مــن جهــة ثانيــة. فالمدينــة تعانــي مــن احتــال عســكري اســرائيلي 
ــة محرومــة مــن تحمــل  ــذ عــام 1967م وبالتالــي، إن مؤسســات الســلطة الفلســطينية الحالي من
مســؤولياتها فــي االهتمــام بتــراث المدينــة قهــرا. مــن هنــا، تحملــت مســؤولية حمايــة هــذا 
التــراث مؤسســات وجهــات محليــة وغيــر محليــة متعــددة لهــا عاقــة خاصــة مــع هــذه المدينــة مــن 
أبرزهــا المؤسســات الرســمية األردنيــة كــوزارة األوقــاف ووحــدة القــدس فــي الديــوان الملكــي 
ــة  ــة القــدس؛ إضافــة إلــى مؤسســات أهلي الهاشــمي؛ بيــت المــال المغربــي المنبثــق عــن لجن
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فلســطينية كمؤسســة التعــاون وجامعــة القــدس، وجمعيــة الدراســات العربيــة ولجنــة الرفــاه 
والتطويــر وغيرهــا الكثيــر. مــن هنــا، تعيــش القــدس واقعــا خاصــًا عنوانــه طمــس معالــم المدينــة 
العربيــة وتراثهــا الحضــري مــن خــال تنفيــذ عــدة مشــاريع تتعلــق »بالحدائــق العامــة، والحفريــات 
ــة مــن  ــادة تشــكيل مجموع ــي، وإع ــط القطــار الســريع الهوائ ــاق الســرية، وخ ــة«، واألنف »االثري
والجوهــر،  كمبنــى شــترواس،  البــراق وســلوان  فــي ســاحة  جديــدة  مبــان  وإنشــاء  الكنــس، 
وجفعاتــي وغيرهــا« )النتشــه، 94( وتغييــر أســماء الشــوارع والســاحات العربيــة. يضــاف إلــى 
ذلــك مــا تعانيــه المدينــة مــن نقــص أو فقــدان لتوثيــق أماكهــا العقاريــة وارتبــاط ذلــك بشــكل 
رئيســي باألرشــيف العثمانــي واإلنجليــزي وحكومتيهمــا )التفكجــي, 107(. بنــاء علــى مــا ســبق، 
إن تنميــة التــراث المعمــاري ال تكتســب مضاميــن عالميــة وإقليميــة وحســب، بــل هــي وســيلة 

صمــود ومقاومــة وبقــاء )النتشــه، 93(.

فــي نفــس الســياق، تجســد مدينــة نابلــس القديمــة مثــاال آخــر عــن نضــال الشــعب الفلســطيني 
ــة  ــه وأرضــه بالرغــم مــن االجتياحــات اإلســرائيلية المتعــددة للمدين ــى تراث المســتمر للحفــاظ عل
والتدميــر المتعمــد لكثيــر مــن معالمهــا وأحواشــها التقليديــة. لكــن »لطالمــا كانــت هــذه األحــواش 
مخبــأ لرجــال الثــورة فــي مواجهــة االحتــال والدفــاع عــن الحقوق الفلســطينية المســلوبة. وبالرغم 
مــن هــدم االحتــال الكثيــر مــن هــذه المســاكن فــي كل مــرة يجتــاح المدينــة، يصــّر أصحابهــا علــى 

عــدم مغادرتهــا، بــل علــى إعــادة بنائهــا وتأهيلهــا« )رنتيســي، 126(. 

يقــدم هــذا اإلصــرار مثــاال واضحــًا عــن مفهــوم »ذاكــرة المــكان«. في الواقــع، ال مــكان دون ذاكرة. 
لكــن، لبعــض األماكــن ذاكــرة مغيبــة مجهولــة ولبعضهــا اآلخــر ذاكــرة حيــة محفوظــة ترتبــط بأحــداث 
أو أشــخاص أو صــروح تتجــاوز فــي أهميتهــا الزمــان وربمــا المــكان نفســه. وذاكــرة المــكان جــزء مــن 
الفضــاء التكوينــي لإلنســان بحيــث تتشــكل فــي إطــار البيئــة الثقافيــة واالجتماعيــة والطبيعيــة 
ــم  ــة ث ــذ مــع مــرور الوقــت صفــة االعتيادي ــذي يتخ ــن الحضــور والتعايــش ال ــد ع المحيطــة وتتول
ــا العشــق. يتــدرج عمــق االرتبــاط )بالمــكان( بتأثيــر عوامــل متعــددة مــن أهمهــا  الحميميــة وأحيان
ماهيــة المــكان نفســه والظــروف االســتثنائية المحيطــة بــه. يصبــح هــذا االرتبــاط »مركبــا« عندمــا 
ــا ذي قيمــة  ــا أو عمراني ــا معماري ــة كأن يكــون تراث ــه الوظيفي يحمــل المــكان معــان تتعــدى ماهيت
معتبــرة أو حيــزا شــهد أحداثــًا فريــدة مميــزة. إن الماهيــة االنتقائيــة واالصطفائيــة لهــذا االرتبــاط 
موضــوع بحــث ونقــاش واســع. فــي كل األحــوال، يتضاعــف هــذا االرتبــاط عندمــا يترافــق بتهديــد 
وجــودي وهــذا مــا يميــز العاقــة بيــن ســكان العديــد مــن المــدن التاريخيــة العربيــة وتراثهــا المبنــي 
المهــدد باالندثــار قهــرًا، حــال القــدس ونابلــس مثــا أو حــال عــدد مــن المــدن التاريخيــة فــي ســوريا 
والعــراق واليمــن وليبيــا ومــا تعــرض لــه تراثهــا الحضــري مــن مصائــب خــال النزاعــات والحــروب 

األخيــرة. 



محوريــة تســجيل مواقــع التــراث الحضــري فــي قائمــة التــراث العالمــي وارتباطــه 
بالتنميــة المســتدامة 

ــراث العالمــي  ــة فــي قائمــة الت ــا التاریخی ــى تســجیل بعــض مواقعھ ــة إل ــدول العربی تســعى ال
انطاقــا مــن أســباب عدیــدة: أواًل، مــا یجســده ھــذا التســجیل مــن اعتــراف دولــي بأھمیــة 
الموقــع المســجل ومــا یعنیــھ مــن فخــر واعتــزاز بــإرث األجــداد؛ ثانیــًا، مــا یحملــھ مــن فوائــد علــى  
ــات االقتصادیــة المختلفــة والناتــج المحلــي للدولــة ؛ ثالثــًا، مــا یســھم بــھ فــي اثبــات  القطاع
ــز. ــراث عمرانــي ومعمــاري ممی ــة تســتند إلــى عــدة أســس منھــا امتــاك ت ــة معین ھویــة وطنی

بالتالــي، مــن المنطقــي ســعي العدیــد مــن الــدول العربیــة وخصوصــًا تلــك ذات المقــدرات 
المالیــة الكبیــرة لزیــادة عــدد مواقعھــا المســجلة فــي قائمــة التــراث العالمــي. فــي ھــذا الســیاق، 
تنــدرج المــدن التــي یتناولھــا الكتــاب ضمــن ثــاث فئــات رئیســیة بحســب أدبیــات مركــز التــراث 
ــة فــاس القدیمــة؛  ــراث العالمــي«: مدین ــى، »مواقــع مســجلة فــي قائمــة الت العالمــي: األول
قصبــة الجزائــر؛ مدینــة القاھــرة التاریخیــة ومدینــة المحــرق؛ الثانیــة، »مواقــع مســجلة فــي قائمــة 
ــا  ــة القــدس القدیمــة ومدینــة دمشــق القدیمــة؛ أم ــراث العالمــي المعــرض للخطــر«: مدین الت
الفئــة الثالثــة، مواقــع مســجلة فــي »القائمــة التمھیدیــة للمواقــع المرشــحة للتســجیل فــي 

قائمــة التــراث العالمــي«: البلــدة القدیمــة فــي نابلــس.

ــراث العالمــي  ــراث العالمــي أو الت ــم المواقــع وإدراجهــا فــي قائمــة الت مــن المعــروف أن تقيي
المعــرض للخطــر يعــود إلــى لجنــة التــراث العالمــي المكونــة مــن ممثليــن عــن عــدة دول أعضــاء 
فــي منظمــة اليونســكو. يســاعد هــذه اللجنــة مركــز التــراث العالمــي وهيئــات استشــارية عالميــة 
تقــدم المشــورة الفنيــة والتقنيــة. أمــا تســجيل المواقــع فــي القائمــة التمهيديــة فيعــود للــدول 
التــي يتواجــد فيهــا الموقــع المعنــي. فــي الواقــع، يمتلــك الموقــع الثقافــي و/أو الطبيعــي 
قيمــة عالميــة اســتثنائية ]OUV[ عندمــا يحقــق واحــدة علــى األقــل مــن المعاييــر العشــرة المحــددة 
فــي المــادة )77( مــن »المبــادئ التوجيهيــة لتطبيــق اتفاقيــة التــراث العالمــي«. تتنــاول المعاييــر 
الســتة األولــى مواقــع التــراث الثقافــي التــي يمكــن أن تجســد بحســب المعيــار )i( إحــدى روائــع 
ــدا علــى  ــم االنســانية؛ )iii( شــاهدًا فري ــن القي ــة بي ــة وقوي ــرات متبادل العقــل البشــري؛ )ii( تأثي
حضــارة معينــة؛ )iv( نموذجــا فريــدا لنمــط مــن البنــاء أو التخطيــط العمرانــي؛ )v( أســلوبًا تقليديــا 
الســتخدام األراضــي؛ و/أو )vi( االقتــران بتقاليــد حيــة أو أفــكار أو معتقــدات معينــة. تتعلــق 
المعاييــر األربعــة األخيــرة بمميــزات التــراث الطبيعــي العالمــي.  بالطبــع، لــكل موقــع حالتــه 
وخصائصــه وســماته وبالتالــي ال يمكــن وضــع كثيــر مــن القواعــد والمحــددات التــي تقــرر امتاكــه 

أو عــدم امتاكــه قيمــة عالميــة اســتثنائية.

فــي ھــذا اإلطــار، تنــص المــادة )51( مــن »المبــادئ التوجیھیــة لتطبیــق اتفاقیــة التــراث العالمي« 
علــى أنــه لــدى ادراج موقــع مــا فــي قائمــة التــراث العالمــي، تعتمــد لجنــة التــراث العالمــي »بیــان 
القیمــة العالمیــة االســتثنائیة« لیكــون مرجعیــة أساســیة للحمایــة الفعلیــة للموقــع المعنــي 
ــراث العالمــي  ــة الت ــق اتفاقی ــة تطبی ــات مراقب ــق بآلی ــا فیمــا یتعل ــه فــي المســتقبل. أم وإلدارت



151

ــا  ــة االســتثنائیة، فقــد حددتھ ــة ذات القیمــة العالمی ــة و/أو الطبیعی ــة بالمواقــع الثقافی المتعلق
اللجنــة عبــر مجموعــة مــن مــواد »المبــادئ التوجیھیــة لتنفیــذ اتفاقیــة التــراث العالمــي«.

مــع األســف، لــم تشــكل األبحــاث المتعلقــة بالقیمــة العالمیــة االســتثنائیة والتســجیل فــي قائمة 
التــراث العالمــي موضــوع مؤلفــات كافیــة فــي العالــم العربــي بعــد. فــي كل األحــوال، تفــرض 
طبیعــة التســجیل وتعدیاتــه مجموعــة مــن الشــروط والمتطلبــات المفضیــة إلــى سلســلة مــن 
اإلجــراءات والنتائــج القانونیــة واالقتصادیــة واالجتماعیــة والعمرانیــة التــي تســتمر باســتمرار 
تســجیل الموقــع وتھــدف إلــى حفظــه واســتمراره بخصائصــه التــي ســجل وفقھــا. بالتالــي، إن 
جوھــر تســجیل موقــع مــا فــي قائمــة التــراث العالمــي یكمــن فــي ناحیتیــن أساســیتین: تمتعــه 
الحــدود الوطنيــة ويمكــن أن تبقــى ذات داللــة  بقيمــة عالميــة اســتثنائية تتخطــى أهميتهــا 
لألجيــال القادمــة؛ خضوعــه آلليــات مراقبــة تطبيــق الشــروط والمتطلبــات والنتائــج التــي يفرضهــا 

التســجيل. 

بالنظــر إلــى مــا شــھدته بعــض الــدول العربیــة خــال العقــد األخیــر مــن حــروب ودمــار وتھدیــدات 
ــة اســتمرار تســجیل المــدن والمواقــع  ــق بكیفی ــد مــن طــرح ســؤال جوھــري یتعل ــة، ال ب مصیری
المتضــررة مــن ھــذه الحــروب فــي قائمــة التــراث العالمــي. لعــل إعــادة إعمــار مدینة حلــب القدیمة 
فــي ســوریة المثــال األبــرز لھــذا التحــدي الكبیــر. ضمــن ھــذا الســیاق، یمكــن اإلشــارة إلــى قیــام 
مركــز التــراث العالمــي بتســجیل كافــة المــدن المتواجــدة فــي ھــذه الــدول -إضافــة إلــى مدینــة 
القــدس القدیمــة- ضمــن قائمــة التــراث العالمــي المعــرض للخطــر. فــي ھــذا اإلطــار، إن التدابیــر 
التصحیحیــة الســتعادة الوضــع القانونــي الســابق للموقــع، أي إعــادة اإلدراج فــي قائمــة التــراث 
العالمــي، یتطلــب ظروفــا موضوعیــة وإجــراءات معینــة ســواء مــن قبــل لجنــة التــراث العالمــي أو 

الدولــة الطــرف بشــكل خــاص.



الجدول 1: واقع تسجيل المدن التاريخية المدرجة في الكتاب

فاس 
العتيقة 

مدينة القدس 
المحّرقالقديمة

2012م1981م1981مسنة التسجيل
)3()2(+)3(+)6()2(+)5(المعايير المعتمدة

 Minor / تعديات التسجيل
Modifications

تم إدراج المدينة في ال يوجد
قائمة »التراث العالمي 
المعرض للخطر« عام 

1982م

ال يوجد

)؟(غير مذكور280المساحة بالهكتار 

مهمات بعثات أو وفود 
الخبراء على أرض الواقع

لم تتم لم تتم اإلشارةلم تتم اإلشارة
اإلشارة 

تقارير حالة الصون المقدمة 
من الدول األعضاء حتى عام  

2019م 
 State of Conservation

Reports by States Parties

من قبل األردن ال يوجد
وفلسطين: 

2014/15/16/17/20

من قبل إسرائيل: 
2014/15/16/17

ال يوجد

 Periodic / التقارير الدورية
Reporting / Cycles 1-Cy-

cles 2

)دورة 1( / 
2000

)دورة 2( / 
2010

ال يوجد
)دورة 2( / 2010

ال يوجد
)دورة 2( 

2010

تقارير حالة الصون حتى عام 
2019م

 State of conservation
reports

)4( تقرير
 )1995/96/97(
)2003/2004(

)17( تقرير
)1982(

2004/5/6/7/8/9/10/11/(
/12/13/14/15/16/17

)18/19

ال يوجد 
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مدينة دمشق القديمةقصبة الجزائرالقاهرة التاريخية

1979م1992م1979م
)6(+)5(+)1()5(+)2()6(+)4(+)3(+)2(+)1(

تمت إضافة منطقة حماية ال يوجدال يوجد
عام )2011م( / كذلك تم 
إدراج المدينة في قائمة 

»التراث العالمي المعرض 
للخطر« عام 2013م 

523,6654,786,12

)6( وفود 
1993/2001/1/7/7/14

)3( وفود 1995/2007/2008لم تتم اإلشارة

)4( تقرير

)20/18/17/2005( 

)3( تقرير

)2015/16/18( 

)7( تقرير
 

)2014/15/16/17/18/19/20(

)دورة 1( / 2000
)دورة 2( / 2010

)دورة 1( / 2000
)دورة 2( / 2010

)دورة 1( / 2000
)دورة 2( / 2010

)21( تقرير

)1993/95/96/97/98/99(
2000/1/2/3/4/5/6/7/8/9/1(

)1/12/13/15/27/19

)15( تقرير
)1993/94/95/96( 
 2001/3/4/5/7/9(
)11/13/15/17/19/

)19( تقرير 
 )1992/93/94/96/97/98/99(
2007/8/9/10/11/13/14/15(

)/16/17/18/19



فلسفة حفظ التراث الحضري في المنطقة العربية

ــراث الثقافــي والطبيعــي العالمــي. بالتالــي، تواجــه  ــزات األساســية للت ــوع هــو إحــدى المي التن
ــة  ــوع والعالمي ــن مفهومــي التن ــق بالتوفيــق بي ــاص يتعل ــد خ ــراث تح ــى الت ــاظ عل فلســفة الحف
المنطويــان أصــًا علــى كثيــر مــن أوجــه التمايــز. بنــاء علــى ذلــك يطــرح الســؤال التالــي: مــا هــو 
الســبيل للحفــاظ علــى تــراث متنــوع ذي خصوصيــة تتعلــق بالمــكان ضمــن إطــار فلســفي ونظــري 
عالمــي موحــد؟ ومــا هــو الســبيل "لتوافــق االســتعمال اليومــي مــع متطلبــات الحمايــة"؟ 

)بوزيــان،42(.

فــي الواقــع ال بــد مــن االعتــراف بوجــود تبايــن واضــح بيــن اإلطــار الفلســفي النظــري والتطبيــق 
ــج الحضــاري  ــة المــكان والمنت ــرام خصوصي ــى احت ــم أساســًا عل ــي لموضــوع الحفــظ القائ العمل
ــرة  ــن فت ــى بي ــرى وحت ــة ألخ ــاف فلســفة الحفــظ مــن دول ــه. مــن الواضــح أيضــًا اخت ــط ب المرتب
ــة علــى ذلــك تحــوالت فهــم وتعامــل بعــض  وأخــرى فــي البلــد الواحــد. مــن أهــم األمثلــة الدال
الحكومــات والمؤسســات األكاديميــة العربيــة تجــاه حفــظ تــراث الحداثــات المعمــاري والعمرانــي 
أو تجــاه تفســير مصطلــح األصالــة فــي إعــادة بنــاء الشــرائح واألبنيــة التاريخيــة. فــي كل األحــوال، 
حفــظ التــراث الحضــري ثقافــة وممارســة عمليــة فلســفتها وتقنياتها في تطور مســتمر باالســتناد 
إلــى الســياقات اآلنيــة لــكل مجتمــع مــن المجتمعــات. بالتالــي، يعتمــد نجاحهــا علــى مــدى تفاعــل 
المجتمــع عمومــًا مــع هــذه الثقافــة وقــدرة المعنييــن بالعمليــة التراثيــة وليــس النخــب وحســب 
علــى االضطــاع بهــذه الممارســة بشــكل مهنــي وابداعــي رفيــع قائــم علــى االقتنــاع وااليمــان 

بضــرورة وجــدوي هــذا الحفــظ.

بنــاء علــى مــا تقــدم وعلــى مــا يشــهده واقــع التــراث الحضــري فــي العالــم العربــي اليــوم، ال بــد 
مــن التذكيــر بــأن تســجيل الموقــع الثقافــي و/أو الطبيعــي فــي قائمــة التــراث العالمــي ال يزيــد 
مــن قيمتــه العالميــة االســتثنائية بــل يســمح بإظهارهــا وبتكريــس اعتــراف المجتمــع الدولــي بهــا. 
بالتالــي، مــن الضــروري أال تصبــح عمليــة التســجيل هدفــا بحــد ذاتهــا، بــل أداة أو وســيلة للتعريــف 
بالموقــع المعنــي وبحفظــه وتطويــره. تتوافــق هــذه الفكــرة مــع مــا تنــص عليــه المــادة )52( مــن 
ــراث العالمــي ال  ــة الت ــة حماي ــأن اتفاقي ــراث العالمــي ب ــة الت ــق اتفاقي ــة لتطبي ــادئ التوجيهي المب
ــارة فقــط  ــرى وإنمــا قائمــة مخت ــة أو القيمــة الكب ــكات ذات األهمي ــع الممتل ــة جمي ــي "حماي تعن
مــن الممتلــكات التــي تعــد ذات قيمــة اســتثنائية قصــوى مــن وجهــة نظــر دوليــة". مــن هنــا، مــن 
المفتــرض أال يكــون كل موقــع ذي أهميــة وطنيــة / إقليميــة كبــرى "مؤهــا لــإلدراج تلقائيــا فــي 

قائمــة التــراث العالمــي". 

يظهــر تحليــل القائمــة الحاليــة ضعــف تمثيــل مجموعــة الــدول العربيــة التــي تضــم الجزائــر، 
البحريــن، مصــر، العــراق، األردن، الكويــت، لبنــان، ليبيــا، موريتانيــا، المغــرب، عمــان، فلســطين، 
قطــر، المملكــة العربيــة الســعودية، الســودان، ســوريا، تونــس، اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
واليمــن. لتبيــان ذلــك، تكفــي اإلشــارة إلــى أن عــدد المواقــع المســجلة التابعــة لهــذه المجموعــة 
بلــغ عــام 2019م )86( موقعــا مــن أصــل )1121( موقــع مســجل فــي القائمــة. تتــوزع هــذه 
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المواقــع بحســب طبيعتهــا علــى الشــكل التالــي: )78( موقعــًا ثقافيــا؛ )5( مواقــع طبيعيــة؛ و)3( 
مواقــع مشــتركة ثقافية-طبيعيــة. أمــا عــدد المواقــع المســجلة حتــى عــام 2019م التابعــة للــدول 

التــي يتناولهــا الكتــاب فهــي كالتالــي: 

سوريافلسطينالمغربمصرالبحرينالجزائر
عدد المواقع

المسجلة حتى
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للمقارنــة، يبلــغ عــدد المواقــع المســجلة فــي بعــض الــدول غيــر العربيــة أضعــاف ممــا ســجلته 
الــدول العربيــة، علــى ســبيل المثــال:

تمثيــل  بضعــف  المتعلقــة  األســئلة  مــن  العديــد  الســابقين  الجدوليــن  بيــن  المقارنــة  تثيــر 
المجموعــة العربيــة فــي القائمــة بالرغــم مــن امتــاك معظــم دولهــا تراثــًا ثقافيــًا وطبيعيــًا غنيــًا 
ــة قاهــرة  ــا ذاتي ــة أم أن ظروف ــا التراثي ــى تســجيل مواقعه ــة إل ــدول العربي ــدًا. هــل تســعى ال ج
تحــول دون ذلــك؟ هــل يمكــن وضــع جميــع دول المجموعــة العربيــة فــي نفــس الســلة المتعلقــة 
بخبــرات التســجيل واإلدارة والحفــظ؟ مــا هــي محــددات أصالــة الموقــع المســجل وأهميتــه 
بالنســبة للمجتمــع المحلــي والدولــي؟ هــل لعمليــة التســجيل معنــى أذا لــم تقتــرن بــإدارة فعالــة 
وعقانيــة للموقــع المســجل؟ هــل ينعكــس التســجيل علــى المجتمــع المحلــي بشــكل إيجابــي 
دومــا؟ أليــس التــراث الثقافــي حيــًا يبنــى وينمــو ويســمو عــن مفهــوم "القديــم" ليعكــس تطــور 

وحداثــة وابــداع المجتمــع؟ 



تطــرح األســئلة الســابقة إشــكاليات جديــة فــي فهــم وتوجيــه العمليــة التراثيــة الخاضعــة أساســا 
لكثيــر مــن العوامــل والمتغيــرات العالميــة وتلــك المتعلقــة بظــروف كل دولــة. لكــن فــي كل 
األحــوال، مــن الماحــظ أن عمليــة تســجيل المواقــع الثقافيــة و/أو الطبيعيــة أصبحــت تســتند 
بشــكل كبيــر علــى اإلبــداع فــي اختيــار الموقــع وفــي صياغــة ملــف التســجيل، أي إلــى حــد كبيــر، 
علــى المــوارد الماليــة للــدول وعلــى مهنيــة وفعاليــة مؤسســاتها الحكوميــة القائمــة علــى عمليــة 
التســجيل. يمكــن البنــاء علــى ذلــك فــي تفســير قــدرة الــدول الكبــرى ذات المؤسســات الحكوميــة 
المتطــورة علــى التســجيل المســتمر والســنوي لمواقعهــا الثقافيــة و/أو الطبيعيــة فــي القائمــة. 
تنبــه مركــز التــراث العالمــي إلــى الخلــل فــي تمثيليــة القائمــة منــذ تســعينات القــرن العشــرين 
بفضــل مجموعــة مــن الدراســات والتقاريــر لعــل أوضحهــا تقريــر "االســتراتيجية العامــة" الصــادر 
عــام 1994م. كذلــك صــدرت فــي المنطقــة العربيــة مجموعــة مقــاالت ركــزت علــى هــذا الموضوع 
لعــل أولهــا " التــراث الثقافــي والطبيعــي العالمــي، قيــم إنســانية مشــتركة" )حمــدان.، و، 

الرجــوب، 2005م(.

فــي كل األحــوال، يفتــح التســجيل فــي قائمــة التــراث العالمــي البــاب لمرحلــة جديــدة فــي تاريــخ 
وتطــور الموقــع المســجل وفــي فهمــه وتثمينــه والتعامــل معــه. يمــس هــذا التغييــر ثــاث فئــات 
رئيســية: الســكان أو مســتخدمي أو زائــري الموقــع المســجل؛ األجهــزة الحكوميــة المعنيــة بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر بالموقــع المســجل؛ مركــز التــراث العالمــي والهيئــات االستشــارية التابعة له. 

أواًل، يمنــح التســجيل مركــز التــراث العالمــي القــدرة علــى التدخــل لضمــان حفــظ الموقع المســجل 
مــن خــال إبــداء اآلراء أو توجيــه الرســائل للحكومــة المعنيــة مباشــرة أو مــن خــال مقــررات لجنــة 

التــراث العالمــي. 

تتضمــن الوثائــق المتعلقــة بتســجيل موقــع مــا رؤيــة كا مــن الدولــة المعنيــة والمركــز العالمــي 
للتــراث -عبــر الهيئــات االستشــارية التابعــة لــه- لكيفيــة حفــظ الموقــع ضمــن ظروفــه اآلنيــة 
والمســتقبلية إضافــة إلــى آليــات إدارتــه وتقييمــه ومراقبــة تغيراتــه بشــكل دوري. يمثــل "مخطــط 
إدارة الموقــع" التعبيــر األكثــر وضوحــا لهــذه الرؤيــة وترجمتهــا علــى أرض الواقــع مــن خــال مــا 
تتضمنــه مــن صيــغ وآليــات قانونيــة وبشــرية وتنفيذيــة وماليــة تتبناهــا الدولــة المعنيــة وتقبــل 
ــراث العالمــي علــى تطبيــق هــذا المخطــط  ــز الت ــع مرك ــزام بهــا. بعــد إتمــام التســجيل، يطل االلت
مــن خــال مجموعــة مــن آليــات المراقبــة والتحليــل والتقييــم واإلبــاغ الــدوري التــي نصــت 
عليهــا ونظمتهــا "المبــادئ التوجيهيــة لتطبيــق اتفاقيــة التــراث العالمــي". ضمــن هــذا اإلطــار، 
ينــدرج تدخــل مركــز التــراث العالمــي ضمــن ثــاث حــاالت رئيســية: النزاعــات المســلحة، الكــوارث 
الطبيعيــة والتدخــات البشــرية المؤثــرة علــى حفــظ الموقــع. لئــن كان تقييــم أثــر النزاعــات 
المســلحة والكــوارث الطبيعيــة والتعامــل معهــا واضــح محــدد األبعــاد، يبــدو رصــد وتقييــم اآلثــار 
الناجمــة عــن التدخــات البشــرية معقــد وخاضــع لكثيــر مــن التأويــات ووجهــات النظــر. يقــدم هــذا 
الكتــاب أمثلــة هامــة عــن تعامــل مركــز التــراث العالمــي مــع التداعيــات المشــار إليهــا فــي المنطقــة 

العربيــة. 
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مــن جهــة أولــى، تــم إدراج مدينــة القــدس )منــذ عــام 1982م( ومدينــة دمشــق القديمــة )منــذ عــام 
2013م( فــي "قائمــة التــراث العالمــي المعــرض للخطــر" التــي تضــم )حتــى نهايــة عــام 2020م( 
ثاثــة وخمســين موقعــًا عالميــًا مــن ضمنهــم، واحــد وعشــرون موقعــًا عربيــًا. نظريــًا، تكمــن 
أهميــة هــذا اإلجــراء فــي الدعــم المــادي والتقنــي المقــدم للســلطات المحليــة لتعزيــز حفــظ هــذه 
المواقــع وتســليط الضــوء عليهــا إعاميــا لضمــان مزيــد مــن إجــراءات الحمايــة. فــي الواقــع، 
لــم يحــم التســجيل فــي "قائمــة التــراث العالمــي المعــرض للخطــر" العديــد مــن المواقــع فــي 
ســوريا أو فلســطين أو العــراق أو اليمــن أو ليبيــا أو غيرهــا مــن التدميــر جــّراء الحــروب أو النزاعــات 

التــي تشــهدها المنطقــة منــذ ســنوات. 

مــن جهــة ثانيــة، تناولــت مقــاالت الكتــاب بعــض الحــاالت المتعلقــة بتعامــل مركــز التــراث العالمــي 
مــع التداعيــات المحتملــة أو الناجمــة عــن بعــض المشــاريع العمرانيــة علــى المواقــع المســجلة. إن 
تدخــل المركــز إليقــاف تنفيــذ مشــروع "شــارع الملــك فيصــل" المحــاذي لمدينــة دمشــق القديمــة 
خــال العقــد األول مــن القــرن العشــرين مثــال ســاطع علــى ذلــك )صوفــان، 136(. بالرغــم مــن 
عــدم نجاعــة بعــض تدخــات المركــز فــي إيقــاف التعديــات أو تنفيــذ مشــاريع عمرانيــة مؤثــرة 
علــى القيمــة االســتثنائية للمواقــع المســجلة، تبقــى هــذه التدخــات هامــة فــي تنبيــه ودفــع 

الســلطات المحليــة لبــذل مزيــد مــن الجهــود فــي هــذا االتجــاه )حــواس، 53(. 

أخيــرًا، إن تدخــل مركــز التــراث العالمــي فــي آليــات حفــظ المواقــع المســجلة يمكــن أن يبلــغ حــد 
شــطب تســجيل موقــع مــا بســبب تأثــره بمشــاريع عمرانيــة أو إجــراءات حكوميــة محليــة ال تتوافــق 
مــع أســس حفظــه واســتدامته. يقــدم موقــع األوريكــس العربــي فــي ُعمــان، المســجل عــام 

1994م والــذي شــطب مــن القائمــة عــام 2007م مثــاال واضحــا عــن ذلــك. 

ثانيــًا، لتســجيل موقــع مــا فــي قائمــة التــراث العالمــي انعكاســات دائمــة علــى الســلطات 
الرســمية المحليــة. فــي هــذا الســياق، تبــرز اإلشــكالية التاليــة: هــل فــي تدخــات مركــز التــراث 
العالمــي فــي تحديــد وتوجيــه آليــات حفــظ المواقــع المســجلة أو التأثيــر علــى مجرياتهــا انتقــاص 
مــن ســيادة الــدول المالكــة لهــذه المواقــع؟ تســمح تجــارب الســنوات الماضيــة بالنظــر إلــى هــذا 
التدخــات مــن زاويتيــن رئيســيتين: سياســية-ثقافية وعلمية-تقنيــة. ال يمكــن تقديــم قواعــد 
ثابتــة تتعلــق بفهــم تدخــات المركــز مــن وجهــة نظــر سياســية-ثقافية نظــرا الرتبــاط ذلــك بالواقــع 
السياســي والثقافــي لــكل دولــة وبقــوة أو فعاليــة مؤسســاتها وإداراتهــا المعنيــة بالعمليــة 
التراثيــة. لكــن عمومــا، ال تعتبــر تدخــات المركــز فــي سياســات حفــظ موقــع مســجل انتقــاص مــن 
الســيادة الوطنيــة طالمــا أن الدولــة العضــو ضمنــت للمركــز هــذه اإلمكانيــة بتســجيلها الموقــع 
المعنــي وطالمــا بقــي هــذا التدخــل فــي إطــاره التقنــي البحــت. أمــا مــن وجهــة النظــر العلميــة 
التقنيــة، فمــن المعلــوم امتــاك المركــز القــدرة علــى توظيــف خبــرات عالميــة رفيعــة إلجــراء 
الدراســات المتعلقــة بمواقــع التــراث العالمــي محــل النقــاش. بالتالــي، يمكــن اعتبــاره مرجعيــة 
علميــة وتقنيــة ذات ثقــل دولــي تدعــم وتســاعد الــدول األعضــاء فــي فهــم وتقييــم وإيجــاد 
الحلــول المتعلقــة بحفــظ مواقــع التــراث العالمــي المســجلة فيهــا أو فــي تطويــر سياســاتها 
المتعلقــة بتســجيل مواقــع جديــدة مســتقبًا. يشــكل ذلــك اإلطــار الــذي مــن خالــه يمكــن فهــم 

ــة.  ــدول العربي ــراث العالمــي" فــي ال ــز اإلقليمــي العربــي للت رســالة ودور "المرك



ثالثــا، لتســجيل مواقــع التــراث الحضــري فــي قائمــة التــراث العالمــي نتائــج مباشــرة علــى نمــط 
الحيــاة اليوميــة للمجتمــع المحلــي وأنشــطته االقتصاديــة. يتنــاول هــذا الكتــاب مدنــا تاريخيــة 
مأهولــة وحيــة، تتطــور ضمــن نطــاق المــدن الكبــرى التــي تضمهــا وتشــكل حيــزا معيشــيا ووظيفيا 
لجــزء معتبــر مــن ســكان هــذه المــدن. إن تســجيل هــذه المــدن فــي قائمــة التــراث العالمــي يســمح 
بالحفــاظ علــى قيمتهــا الرمزيــة وذكــرى رجاالتهــا )حــواس، 57( ويمنــح أصحابهــا والقائميــن علــى 
حفظهــا مشــاعر الفخــر واالعتــزاز بامتاكهــا واالنتمــاء إليهــا أو بحفظهــا لألجيــال القادمــة كتعبيــر 
عــن تاريــخ ووجــدان وجــذور وهويــة األمــة. فالمــدن التاريخيــة صلــة الوصــل المــادي المحســوس 
مــع مــاض مجيــد وشــاعري بحســب الكثيريــن. بالرغــم مــن ذلــك، ال يشــكل حفــظ التــراث الحضــري 
للمــدن التاريخيــة فــي المنطقــة العربيــة حتــى اليــوم حالــة التــزام وقبــول مــن قبــل كافــة ســاكنيها. 
بــل يبــدو تعلــق بعضهــم بموقعهــا الجغرافــي المركــزي أقــوى مــن تعلقهــم بمبانيهــا وخصائصهــا 
التقليديــة )صوفــان، 145( ويبــدو ضعــف اإلمكانــات الماديــة لبعضهــم اآلخــر للقيــام بصيانتهــا 

وترميمهــا ســببا لرغبتهــم فــي التخلــص منهــا )حــواس، 61(. 

فــي نفــس الوقــت، لتســجيل الشــرائح والمــدن التاريخيــة نتائــج مباشــرة علــى تعامــل ســاكنيها 
مــع ممتلكاتهــم الواقعــة فيهــا. يتجلــى ذلــك بشــكل واضــح فــي القيــود المفروضــة علــى أعمــال 
الترميــم والصيانــة واإلصــاح المنفــذة علــى هــذه األبنيــة أو علــى عمليــات التوســعة أو البنــاء 
الجديــد المنفــذة ضمــن الموقــع المســجل أو مناطــق حمايتــه. فــي كل األحــوال، تخضــع المــدن 
أو الشــرائح التاريخيــة ومناطــق حمايتهــا لقوانيــن وضوابــط وأنظمــة بنــاء واســتثمار خاصــة تميزهــا 
ــة لظــروف خاصــة كتلــك  ــر مــع خضــوع المــدن التاريخي عــن غيرهــا. تتعقــد هــذه االشــتراطات أكث
التــي تعيشــها مدينــة القــدس القديمــة تحــت االحتــال اإلســرائيلي والتــي تطــرح الســؤال عــن 

مســتقبل تراثهــا الحضــري بشــكل عــام. )النتشــه، 93(. 

ــة  ــز األنشــطة االقتصادي ــة فــي تحفي ــار إيجابي ــراث العالمــي آث ــرًا، للتســجيل فــي قائمــة الت أخي
ضمــن المواقــع المســجلة أو مناطــق حمايتهــا أو المناطــق المجــاورة لهــا. كمــا أشــارت مقــاالت 
الكتــاب، المــدن التاريخيــة متنفــس اقتصــادي لســاكنيها والعامليــن فيهــا والــدول المالكــة لهــا نظرًا 
للروابــط التــي تجســدها بيــن قطــاع الصناعــة التقليديــة والســياحة والتــراث الثقافــي والتاريخــي 
والمعمــاري  )االدريســي العمــري، 26(. مــن جهــة أخــرى، تســهم المشــاريع التطويريــة المرافقــة 
ــاة ســكانها وتشــجيعهم علــى  ــة فــي القائمــة فــي تحســين مســتوى حي ــة تاريخي لتســجيل مدين
البقــاء فيهــا أو العــودة اليهــا )الشــمالي، 75(. بكلمــة أخــرى، هــي مــورد اقتصــادي مســتدام لــه 
دوره الرائــد فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية والثقافيــة للمجتمــع المحلــي 

والدولــة بشــكل عــام.

المشاكل الطارئة على حفظ التراث الحضري في الدول العربية

مــن األهــداف الرئيســية لهــذا الكتــاب تســليط الضــوء علــى أهــم المشــاكل ونقــاط الضعــف 
التــي يعانــي منهــا التــراث الحضــري فــي المــدن التاريخيــة المدروســة كخطــوة أساســية القتــراح 
سياســات تطويــر واقعيــة وطموحــة تتوافــق مــع طبيعــة هــذا التــراث ومــع نظرتنــا لــه. ضمــن هــذا 
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ــا  ــن تصنيفه ــى مشــاكل متعــددة يمك ــاب إل ــة فــي هــذا الكت اإلطــار، أشــارت المقــاالت المدرج
ضمــن فئتيــن رئيســيتين: 

مشــاكل عامــة تتعلــق ببعــض المــدن العربيــة ومنهــا المــدن التاريخيــة كالفوضــى العمرانيــة 
والتشــويه البصــري الناتــج عــن المبانــي العشــوائية؛ ارتفــاع الكثافــة الســكانية ومــا يســببه مــن 
عجــز فــي خدمــات البنيــة التحتيــة المختلفــة؛ تغيــر التركيبــة الســكانية مــع وجــود نســبة كبيــرة مــن 
الســكان األجانــب؛ ضعــف أنظمــة المواصــات العامــة؛ غيــاب اإلدارة المحليــة بنتيجــة االحتــال 
العســكري الخارجــي؛ تغييــر الهويــة العمرانيــة المتعمــد مــن خــال  تدميــر القــرى والمــدن والبلدات 

عبــر عمليــات عســكرية خــال الحــروب أو سياســات عمرانيــة ممنهجــة. 

أمــا الفئــة الثانيــة فتشــمل المشــاكل المتعلقــة بسياســات حفــظ المــدن التاريخيــة القديمــة كتغيير 
الوظائــف واالســتعماالت لكثيــر مــن المبانــي بأســاليب غيــر متوافقــة مــع طبيعــة األماكــن؛ غيــاب 
الصيانــة الوقائيــة واإلصاحيــة؛ غيــاب اإلدارة المحكمــة للحفــاظ ممــا أدى إلــى تداعــي العديــد مــن 
المبــان والمنشــآت األثريــة وغيــر األثريــة؛ عوامــل الزمــن والتقــادم والكــوارث الطبيعيــة كالــزالزل 
والســيول. تــم تنــاول هــذه المشــاكل مــن خــال الكثيــر مــن المؤلفــات واألبحــاث الهامــة الصــادرة 
باللغــة العربيــة وغيرهــا وبالتالــي ال داع لتكــرار الحديــث عنهــا. لكــن فــي نفــس الوقــت، مــن المفيد 
التركيــز علــى بعــض النقــاط المتعلقــة بظاهرتيــن رئيســيتين تمــت اإلشــارة إليهمــا فــي المقــاالت 
المدرجــة فــي مقــاالت الكتــاب وتثيــران بعــض النقــاط التــي تســتحق النقــاش: التغييــر الســكاني 

وتحــوالت األنشــطة االقتصاديــة فــي المــدن التاريخيــة. 

التغيير السكاني 

تطرقــت عــدة مقــاالت فــي هــذا الكتــاب إلــى موضــوع تغيــر الســكان ومــا يتبعــه مــن تغيــر بعــض 
المامــح االجتماعيــة للمــدن المدروســة. فــي الواقــع، يمكــن فهــم هــذا التغييــر ضمــن إطاريــن 

مختلفيــن: التغيــر الســكاني الطبيعــي و التغييــر الســكاني القســري.

يعــود التغيــر الســكاني الطبيعــي إلــى حركــة الســكان الطبيعيــة  أي االنتقــال تبعــا لظــروف العمــل 
أو تبعــًا لتحــوالت اجتماعيــة معينــة تدفــع البعــض إلــى تغييــر أماكــن ســكنهم نظــرًا لعــدم انســجام 
المنــازل التقليديــة مــع ارهاصــات "مرحلــة الحداثــة" التــي عاشــتها المجتمعــات العربيــة منــذ 
ــت  ــرات التــي أصاب ــات القــرن التاســع عشــر وحتــى ســبعينات القــرن العشــرين. لعــل التغي نهاي
مفهــوم "العائلــة" نفســها تقــدم مثــااًل واضحــا عــن هــذه التحــوالت. لقــد ترجــم هــذا التغيــر علــى 
ــول بالعيــش  ــى العيــش فــي مســكن خــاص بهــا وعــدم القب ــة إل أرض الواقــع بســعي كل عائل
فــي منــزل العائلــة الكبيــرة -األجــداد مــع اآلبــاء واألبنــاء-. فــي أغلــب األحيــان، لــم تســتطع المــدن 
التاريخيــة تقديــم حــل معمــاري لهــذا المتغيــر االجتماعــي ألســباب واقعيــة فــي مقدمتهــا طبيعــة 
شــبكة الطــرق وصعوبــة تقســيم البيــت التقليــدي القائــم حــول فنــاء وســطي وضيــق أو انعــدام 
ــة جديــدة ضمــن النســيج الكثيــف لهــذه المــدن. بالتالــي، كان مــن  ــاء أبني ــة لبن المســاحات القابل
الطبيعــي أن يــؤدي هــذا التغيــر إلــى مغــادرة جــزء مــن ســكان المــدن التاريخيــة واســتقرارهم فــي  



أحيــاء حديثــة أقيمــت حــول معظــم المــدن التاريخيــة العربيــة مثــل أحيــاء هليوبلوليــس، والمعــادي، 
والزمالــك، وجــاردن ســيتي فــي القاهــرة؛ )حــواس، 60( أبــو رمانــة، المالكــي، المزرعــة، والقصــاع 
فــي دمشــق )صوفــان، 138(. عمومــا، حــل محــل هــؤالء ســكان جــدد انتقــل معظمهــم مــن 
األريــاف بحثــا عــن فرصــة عمــل أو عــن مســتوى معيشــي أو تعليمــي أو اقتصــادي أفضــل. 

)بوزيــان، 39(. 

مــا واختــال  حــد  إلــى  التاريخيــة  المدينــة  إلــى "ترييــف"  الظاهــرة  أخــرى، أدت هــذه  بكلمــة 
نمطهــا االجتماعــي وتفاعلهــا مــع الســياقات الحداثيــة التــي هــي نفســها شــهدت بوادرهــا 
ــى حفــظ  ــع، انعكــس هــذا الواقــع عل ــات القــرن التاســع عشــر.  بالطب ــت بذورهــا مــع نهاي وحمل
تراثهــا الحضــري وتطويرهــا وواقــع المدينــة بشــكل عــام. مــع األســف، عمــق هــذا الواقــع حالــة 
االنقســام بيــن األحيــاء الحديثــة واألحيــاء التاريخيــة التــي أصبحــت رمــزا للفقــر والرجعيــة الفكريــة 
والفوضــى العمرانيــة.  جّســد هــذا الواقــع أحــد مظاهــر فشــل سياســات التنميــة العامــة التــي 
تبنتهــا معظــم الــدول العربيــة آنــذاك إذ عمــق حالــة االنقســام بيــن المدينــة التاريخيــة والحديثــة، 

القديمــة والجديــدة، الغربيــة والشــرقية.  

لكــن، مــع نهايــات القــرن العشــرين، تغيــرت النظــرة إلــى المــدن التاريخيــة بشــكل واضــح وبــدأت 
عمليــات إحيــاء وإعــادة تأهيــل كثيــر مــن أبنيتهــا لتوظيفهــا في الســكن أو في نشــاطات اقتصادية 
جديــدة. يعــود ذلــك إلــى أســباب عديــدة منهــا الموقــع الجغرافــي المركــزي للمــدن التاريخيــة 
ــات  ــارة والصناع ــى الســياحة والتج ــة عل ــة المبني ــة( وحيويتهــا االقتصادي )بالنســبة للمــدن الحالي
الحرفيــة التقليديــة. بالطبــع، أدى هــذا التغيــر إلــى ارتفــاع أســعار عقاراتهــا مــا أفضــى فــي كثيــر 
مــن األحيــان إلــى مغــادرة الســكان مــن الطبقــات الفقيــرة والمتوســطة نظــرا لإلغــراآت الماليــة 
الكبيــرة التــي تعرضــوا لهــا أو عــدم قدرتهــم الماديــة علــى االضطــاع بأعمــال الصيانــة والترميــم 

الازمــة.

مــن جهــة أخــرى، أشــارت مقالــة "بيــن مــٍد وجــزر: قّصــة المحــّرق مدينــة اللؤلــؤ" إلــى ظاهــرة أخــرى 
تؤثــر علــى معظــم المــدن التاريخيــة فــي منطقــة الخليــج العربــي وتتمثــل باســتقرار أعــداد كبيــرة 
مــن العمــال األجانــب غيــر العــرب فيهــا: "أغلبيــة ســكان المحــرق مــا زالــوا مــن العائــات )البحرينيــة 
أو غيرهــا( المندمجــة مــع نمــط الحيــاة المحلــي )....(، لكــن معظمهــم يشــتكي مــن كثــرة العّمــال 
األجانــب غيــر المندمجيــن مجتمعيــًا" )الشــمالي، 72(. أمــا مقــال "تــراث قصبــة الجزائــر وتحديــات 
القــرن الواحــد والعشــرين" فقــد عــرض أيضــا الصعوبــات المتعلقــة بكيفيــة التعامــل مــع ســكان 
المجتمــع المحلــي أنفســهم وتحقيــق تطلعاتهــم واحتياجاتهــم اليوميــة وبعــض اإلشــكاليات 
الناتجــة عــن رغبتهــم فــي تغييــر أماكــن ســكنهم مــا بيــن القصبــة وأحيــاء المدينــة األخــرى )بوزيــان، 
ــدم، إن البحــث فــي التغيــر الســكاني الطبيعــي للمــدن التاريخيــة البــد  ــا تق ــاء علــى م 39(.  بن
مــن أن ينطلــق مــن أســئلة جوهريــة عديــدة تتطلــب اإلجابــة عليهــا نظــرة موضوعيــة شــاملة 
حــول هــذه المســألة: هــل للتغييــر االجتماعــي الطبيعــي انعكاســات إيجابيــة علــى حفــظ المــدن 
التاريخيــة واســتمرار تجددهــا وحيويتهــا، أم ســلبية تفقدهــا "أصالتهــا" كمــا يحــاول العديــد مــن 
الخبــراء تصويرهــا؟  أليســت التحــوالت االجتماعيــة والســكانية جــزًء مــن روح وتطــور هــذه المــدن 
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عبــر قــرون؟ هــل هويــة الســكان الجــدد أساســية فــي تقييــم انعكاســات اندماجهــم علــى التــراث 
الحضــري للمــدن التاريخيــة أم ال؟ مــا هــي المعاييــر التــي تقــرر صفــة القادميــن الجــدد لاســتقرار 

فــي المــدن التاريخيــة كســكان محلييــن أو أجانــب أو غيــر ذلــك؟ 

التغيير السكاني القسري 

ــال  ــوة احت ــل بق ــد المجتمــع ب ــر تقالي ــر الســكاني القســري بتغي ــط التغيي ــل، ال يرتب فــي المقاب
خارجــي تفــرض واقعــا ســكانيا وعمرانيــا جديــدا يتــاءم مــع سياســاتها وحســب، دون األخــذ بعيــن 
االعتبــار مصالــح وتقاليــد وقيــم الســكان األصلييــن. إن سياســات تهويــد القــدس مــن قبــل 
االحتــال اإلســرائيلي مــن خــال طــرد ســكانها األصلييــن ومحــو هويتهــا العربيــة المتجــذرة منــذ 
عشــرات القــرون هــي المثــال األوضــح عــن التغييــر الســكاني القســري فــي منطقتنــا العربية. منذ 
احتــال القــدس العربيــة عــام 1967م، يواجــه الفلســطينيون حمــات إســرائيلية متعــددة تهــدف 
ــه، تســتمر  ــاء علي ــة لمدينتهــم )التفكجــي، 98(. بن ــة والجغرافي ــم الديموغرافي ــر المعال إلــى تغيي
ســلطات االحتــال اإلســرائيلي فــي العمــل علــى الحــد مــن النمــو الّســكاني للفلســطينيين مــن 
جهــة أولــى؛ طمــس الكثيــر مــن المعالــم التراثيــة "بهــدف خلــق وإعــادة خلــق وإعــادة تشــكيل تاريــخ 
جديــد للمدينــة مــن جهــة ثانيــة )التفكجــي، 98-101(. كذلــك عمــدت ســلطات االحتال إلــى إصدار 
ــة تدعــم هــذه التوجهــات ومــن أهمهــا المخطــط التنظيمــي )ع.م.6( الصــادر  مخططــات تنظيمي
عــام 1968م ومخطــط )القــدس 2000( لعــام 2020 م الهــادف إلــى تكريــس )القــدس الموحــدة( 
ــدة القديمــة" إن  ــت مقالــة "توثيــق أمــاك القــدس / البل كعاصمــة لدولــة إســرائيل. وكمــا بّين
ــك المتواجــدة فــي  ــان القــدس وخصوصــا تل ــت لمعظــم أراضــي ومب ــق عقــاري مثب ــاب توثي غي
البلــدة القديمــة يســاعد ســلطات االحتــال اإلســرائيلي علــى تحقيــق توجهاتهــا وأهدافهــا ويحــرم 
الفلســطينيين مــن حقوقهــم التــي توارثوهــا عبــر قــرون. مــن ناحيــة أخــرى، تجســد مدينــة نابلــس 
مثــاال صارخــًا عــن محــاوالت االحتــال اإلســرائيلي اقتــاع أهــل البلــدة القديمــة منهــا عبــر تدميــر 
كثيــر مــن مســاكنها وأحواشــها وأبنيتهــا التراثيــة وبنيتهــا العمرانيــة المعروفــة )رنتيســي، 121(. 
أخيــرا، تقــدم قصبــة الجزائــر نموذجــا آخــر عــن التغييــر القســري للســكان. فهــدم جــزء كبيــر منهــا مــن 
جهــة أولــى، واحاطتهــا بمبــان المدينــة الحديثــة مــن جهــة ثانيــة شــكل عمــا اســتعماريا فجــًا هــدف 
ــة للمدينــة وإضفــاء هويــة عمرانيــة واجتماعيــة  ــر المامــح االجتماعي بشــكل أساســي إلــى تغيي
وتــزدري ســكانها  المنطقــة  فــي  الفرنســية  الخطــط والمصالــح  مــع  تتناغــم  وثقافيــة جديــدة 

األصلييــن. مــع األســف، مــا تــزال آثــار هــذه السياســات واضحــة حتــى اليــوم. 

تحوالت الفعاليات االقتصادية 

مــن المشــاكل المؤثــرة علــى المــدن التاريخيــة فــي العالــم العربــي تفريغهــا مــن جــزء كبيــر مــن 
األنشــطة الحرفيــة التقليديــة التــي ارتبطــت بهــا وكانــت جــزًء مــن واقعهــا وهويتهــا طــوال قــرون. 
يعــود ذلــك إمــا إلــى زوال هــذه المهــن نتيجــة ظــروف طارئــة معينــة، كصيــد وتجــارة اللؤلــؤ فــي 
مدينــة المحــرق مثــًا، أو إلــى رغبــة الســلطات الرســمية بذلــك. يرجــع المســؤولون الرســميون 
هــذا التوجــه إلــى ضــرورة إيجــاد مناطــق صناعيــة مســتقلة خــارج المــدن؛ إلــى التلــوث البصــري 



والســمعي والبيئــي الصــادر عــن هــذه الصناعــات وإلــى ضــرورة تقديــم المــدن التاريخيــة للســياح 
نظيفــة ، هادئــة ومبهــرة. مــع األســف، ســاهمت هــذه السياســات فــي القضــاء علــى جــزء مــن 
الصناعــات المشــار إليهــا نظــرا الرتباطهــا العضــوي بنســيج هــذه المــدن حيــث نشــأت وازدهــرت 
ــح  ــر جــزء آخــر لتصب ــه )حــواس، 60(. لكــن فــي نفــس الوقــت ســاهمت فــي انتعــاش وتطوي في
ذات ثقــل محلــي وعالمــي واضــح. مــن األمثلــة عــن ذلــك الصناعــات الجلديــة فــي المغــرب؛ 
أنســجة البــروكار والدامســكو فــي ســوريا؛ صناعــة األثــاث الخشــبي فــي مصــر وصناعــة الصابــون 
فــي نابلــس وفلســطين المحتلــة )رنتيســي، 115(. بكلمــة أخــرى، لــم تتــح فرصــة تطويــر هــذه 
الصناعــات لــوال خروجهــا مــن المــدن التاريخيــة وتوفيــر ظــروف مهنيــة ولوجســتية تتماشــى مــع 
ــظ أن معظــم  ــة. فــي نفــس الوقــت، مــن الماح ــة الحالي ــات العصــر واألســواق العالمي متطلب
هــؤالء الصناعيــون قــد حافظــوا علــى محــات أو ورشــات صغيــرة أو صــاالت عــرض لمنتجاتهــم 

ضمــن المــدن التاريخيــة نظــرًا الرتبــاط أصولهــم العائليــة القريبــة بهــذه المــدن. 

مــن جهــة أخــرى، أشــارت بعــض مقــاالت الكتــاب إلــى تغييــر وظائــف بعــض األبنيــة التاريخيــة 
ــد  ــّرق، أح ــة المح ــذي أصــاب طبيعــة اقتصــاد هــذه المــدن. لعــل مدين ــة التحــول الجــذري ال بنتيج
المراكــز العالميــة لصيــد وتجــارة اللؤلــؤ ســابقًا )الشــمالي، 70(، المثــال األوضــح ألثــر هــذا 
التحــول. أشــارت مقــاالت أخــرى إلــى تحويــل بعــض مســاكن ومبــان المــدن التاريخيــة إلــى مرافــق 
ســياحية، مطاعــم وفنــادق بالدرجــة األولــى )االدريســي العمــري، 26 / صوفــان، 139(. لهــذا 
الموضــوع ســلبيات وايجابيــات متعــددة طالمــا بقــي فــي الحــدود المعقولــة لعمليــات إعــادة 
توظيــف األبنيــة التاريخيــة. مــن هنــا، يقــع علــى عاتــق الســلطات المعنيــة فــي كل مدينــة تأطيــر 
عمليــة التحــول هــذه وتحدديهــا بمــا يتناســب مــع حفــظ تــراث المدينــة مــن جهــة أولــى؛ ضمــان 
حيويتهــا وجاذبيتهــا وازدهارهــا االقتصــادي مــن جهــة ثانيــة.  فــي هــذا الســياق، يمكــن اإلشــارة 
إلــى بعــض المبــادرات الهادفــة إلــى تطويــر خبــرات وإعــداد الصنــاع والحرفييــن التقليدييــن فــي 
المــدن القديمــة وخصوصــا النســاء مــن أجــل تمكينهــم مــن تحســين جــودة منتجاتهــم وضمــان 
تســويقها. لعــل مشــروع "الصناعــة التقليديــة: فــاس المدينــة" مــن أهــم األمثلــة عــن هــذه 
المبــادرات. )االدريســي العمــري، 26(. بالتأكيــد، ال يمكــن تقييــم أو معالجــة الواقــع االقتصــادي 

ــرى التــي تضمهــا. ــره المتعلــق بالمــدن الكب ــة بشــكل منعــزل عــن نظي للمــدن التاريخي

ــة متعــددة إلــى  ــدة إلــى حقــب زمني ــة والمؤرخيــن العائ فــي كل األحــوال، تشــير مؤلفــات الرحال
تطويــر المــدن التاريخيــة المدروســة كافــة النشــاطات االقتصاديــة الضروريــة لهــا ضمــن أســوارها 
أو فــي المنطقــة المجــاورة تمامــا لهــذه األســوار. يمكــن اعتبــار ذلــك واحــدا مــن أســباب حفــاظ 
ــف  ــى التكي ــا عل ــي بفضــل قدرته ــا العمران ــى شــخصيتها وطابعه ــا عل ــد م ــى ح هــذه المــدن إل
ــر هــذه  ــم تغي ــان، 35(. ل ــر القــرون )بوزي ــي أصابتهــا عب ــة الت ــة والتقني مــع التحــوالت االقتصادي
التحــوالت شــكل المدينــة التقليديــة فــي الــدول العربيــة حتــى النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع 
عشــر، عندمــا بــدأ مفهــوم المدينــة وآليــات تطورهــا وتوســعها بالتغيــر نظــرًا لحالــة االنفتــاح 

والتمــاذج الحضــاري مــع العديــد مــن الــدول األوروبيــة. 
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منــذ ذلــك الحيــن، لــم يعــد مــن الممكــن أو مــن الضــروري تكيــف المــدن التاريخيــة مــع جميــع 
النشــاطات االقتصاديــة الضروريــة لمعيشــة ســكانها . علــى العكــس، تظهــر حيوية المــدن العربية 
التاريخيــة اليــوم مــن خــال ادماجهــا لفعاليــات اقتصاديــة جديــدة تنســجم مــع متطلبــات العصــر 
وتســهم فــي الحفــاظ علــى ســاكنيها أوال واســتقطاب الــزوار والســياح والمســتخدمين ثانيــًا. مــن 
هــذه األنشــطة األبنيــة اإلداريــة العامــة، العيــادات الطبيــة، المكاتــب الهندســية، أبنيــة المعاهــد 
والمــدارس، وغيرهــا. بنــاء علــى مــا ســبق، إن االزدهــار والحيويــة االقتصاديــة للمــدن التاريخيــة 
هــي الشــرط الرئيســي الســتدامة وحفــظ تراثهــا الحضــري والثقافــي واإلنســاني طالمــا أنهــا 
تعبيــر عــن توظيــف المجتمــع لقدراتــه الذاتيــة فــي ســياقات تحديثيــة ماديــة وفكريــة وإنســانية. 

تطور الخطاب العربي حول حفظ التراث الحضري 

لئــن ســمحت العولمــة وثــورة المعلومــات بتعزيــز التواصــل بيــن الثقافــات والشــعوب المختلفــة 
إال أنهمــا شــكلتا تحديــا كبيــرا فــي مواجهــة التنــوع الثقافــي العالمي. يعود ذلك بشــكل أساســي 
إلــى تعميــق الفجــوة بيــن الــدول الغنيــة والــدول الفقيــرة وهيمنــة ثقافــة رأســمالية غربيــة نمطيــة 
أثــرت علــى المبــادئ والقيــم واللغــة والــذوق العــام لمعظــم المجتمعــات العربيــة. بالتالــي، يواجــه 
المفكــر العربــي مشــكلة محوريــة تتعلــق بتعريــف هويتــه الثقافيــة ومــن ضمنهــا تراثــه الثقافــي 
والحضــري. بالرغــم مــن أن هــذه المشــكلة تعــود إلــى القــرن التاســع عشــر وترتبــط بظــروف حركــة 
ــاح جديــدة فــي ظــل التحــوالت الجذريــة  النهضــة العربيــة نفســها، إال أنهــا تعمقــت واتخــذت من
التــي شــهدتها كثيــر مــن مجتمعــات المنطقــة خــال العقــود الثاثــة األخيــرة. فــي هــذا اإلطــار، 
يبــدو أن التحــدي األكبــر الــذي يواجــه المثقــف العربــي عمومــا هــو تحديــد ماهيــة الخطــاب الواجــب 
تبنيــه إلقنــاع الشــعوب العربيــة بضــرورة الحفــاظ علــى التــراث الحضــري وتطويــره ضمــن ســياقات 
حداثيــة مقبولــة فكريــًا وماديــًا، محليــًا وعالميــًا. تعكــس مقــاالت الكتــاب بعــض ســمات الخطــاب 

العربــي آخذيــن بعيــن االعتبــار تمثيــل مؤلفيهــا لمعظــم أقاليــم الوطــن العربــي الكبيــر. 

تتفــق مقــاالت الكتــاب علــى النظــرة اإليجابيــة عمومــا للمجتمعــات العربيــة لتراثهــا الحضــري 
وترجــع ذلــك إلــى عامليــن أساســيين: تعبيــر التــراث الحضــري عــن قيــم وهويــة المجتمــع المحلــي 
وأهميتــه فــي "وجــدان النــاس" )الشــمالي، 72(؛ تشــكيله "متنفســًا" اقتصاديــًا )النتشــه، 93( 
لوظائــف ونشــاطات تســهم فــي تنميــة المجتمــع فــي المجــاالت الفكريــة والثقافيــة واالجتماعيــة 
واالقتصاديــة. بالطبــع، ال يمكــن تعميــم هــذا الــرأي علــى كافــة فئــات المجتمــع الواحــد أو علــى 
ــاء أو  ــل بعــض ســاكني األحي ــة بنفــس المســتوى. فمــن الطبيعــي مي كافــة المجتمعــات العربي
المــدن التاريخيــة اســتبدال أبنيتهــم التراثيــة بأبنيــة حديثــة تحقــق متطلبــات حياتهــم العصريــة 
وتحافــظ فــي نفــس الوقــت علــى ارتباطهــم بالمــكان الــذي نشــأوا وترعرعــوا فيــه. ) النتشــة، 93 

- صوفــان، 134(.

تشــير المقــاالت أيضــا إلــى تغيــر واضــح فــي النظــرة للتــراث الحضــري يقلــل مــن دالالتــه 
األيدلوجيــة لصالــح خصائصــه المحسوســة أو النفعيــة الوظيفيــة. فالمدينــة التاريخيــة هــي "أوال 
وقبــل كل شــيء مســتوطنة بشــرية هدفهــا األساســي إيــواء النــاس والتجــاوب مــع متطلباتهــم 



اليوميــة" )بوزيــان، 42( المعيشــية واالجتماعيــة والروحيــة. ينطبــق ذلــك أيضــًا علــى مــدن ذات 
دالالت روحيــة ودينيــة وشــاعرية اســتثنائية كمدينــة القــدس المحتلــة: "مــع اإلقــرار بالــدور الحيــوي 
الــذي تضيفــه مكانــة القــدس الروحيــة والدينيــة واالجتماعيــة علــى شــخصية المدينــة وكيفيــة 
انعكاســها فــي عقــول وقلــوب المرتبطيــن بهــا والزائريــن لهــا، إال أن العمــارة والتطــور الحضــري 
والشــكل المــادي لــه الــدور األكبــر واألكثــر فاعليــه فــي رســم شــخصية المدينــة مــن حيــث الهيئــة 

والشــكل واالحســاس بالمــكان وأســلوب االنتقــال بيــن جنبــات المدينــة" )النتشــه، 92(. 

فــي نفــس المضمــار، أظهــرت تجربــة إحيــاء البلــدة القديمــة فــي نابلــس أن الناحيــة النفعيــة 
والوظيفيــة، المتجليــة بتأميــن مســاكن آمنــة ومناســبة، هــي األســاس فــي اقنــاع الســكان 
بضــرورة الحفــاظ علــى تراثهــم المعمــاري ســواء مــن خــال مشــاريع الصيانــة أو الترميــم أو إعــادة 
البنــاء )رنتيســي، 120(. بالتأكيــد، ال تتعــارض هــذه الفكــرة مــع الداللــة التاريخيــة واأليدلوجيــة 
المتجســدة "بفخــر أهــل البلــدة القديمــة بســكنهم فــي أحواشــها التاريخيــة التــي لطالمــا كانــت 
مخبــأ لرجــال مقاومــة االحتــال والدفــاع عــن الحقــوق الفلســطينية المســلوبة" )رنتيســي، 126(. 
إن اإلشــارة إلــى تناقــص االهتمــام بالــدالالت األيدلوجيــة للتــراث الحضــري ال تتناقــض مع حقيقة 
ارتبــاط الدعــوة لحفظــه بأجنــدات سياســية رســمية أو حزبيــة معينــة )صوفــان، 141( وال بضــرورات 
ــاع الشــعب الفلســطيني مــن  ــة وفــي مقدمتهــا اقت مقاومــة مشــروعة لمشــاريع محــو الهوي

أرضــه وتتريــك أجــزاء واســعة مــن الشــمال الســوري المحتــل. 

مــن جهــة أخــرى، تناولــت بعــض مقــاالت الكتــاب تعميــق مفهــوم المدينــة التاريخيــة الحيــة انطاقــا 
مــن الســؤال الرئيــس: كيــف لمدينــة تاريخيــة أن تحافــظ علــى طابعهــا الثقافــي وأن تواصــل فــي 
نفــس الوقــت اســتقطاب الســكان الذيــن يجعلــون منهــا تراثــا حيــا قابــا لاســتمرار والتفاعــل مــع 
متطلباتهــم؟  )بوزيــان، 42(. إن اإلجابــة عــن هــذا الســؤال يمكــن أن تنطلــق مــن أن حفــظ التــراث 
الحضــري لمدينــة -أو بلــدة- تاريخيــة مــا يتــم مــن خــال الحفــاظ علــى حيويــة وتجــدد شــرائحها 
التاريخيــة ضمــن إطارهــا التقليــدي المعــروف، أي اســتمرارية فعالياتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة 
واالنســانية االعتياديــة مــن جهــة؛ اســتمرارية دورهــا فــي تعميــق الحيــاة الديمقراطيــة وتعميــق 
ارتبــاط ســاكنيها بهــا مــن جهــة أخــرى. بالطبــع، واقــع بعــض المــدن التاريخيــة العربيــة بعيــد إلــى 
حــد مــا عــن هــذه الرؤيــة، بــل تعانــي بعضهــا مــن اختــال التــوازن االجتماعــي العائــد إلــى اســتقرار 

عمالــة أجنبيــة واســعة "ال تشــعر باالنتمــاء" لهــا )الشــمالي، 75(. 

إن تجميــد تــراث المــدن التاريخيــة العربيــة تحــت عنــوان حفظــه وحمايتــه وصــون الهويــة الثقافيــة 
المحليــة ســراب يتعــارض مــع فكــرة التراكــم الحضــاري الطبيعــي الــذي ميــز بنــاء جميــع الحضــارات 
البشــرية ومــع أســاس وجــود المــدن نفســها ومــع حقيقــة أن هــذا التجميــد لــم يحــدث قــط علــى 
أرض الواقــع. إن تغييــر اســتعماالت المبانــي وإعــادة توظيفهــا لتتوافــق مــع وظائــف ومتطلبــات 
المجتمــع العصريــة دليــل علــى حيويــة الشــرائح التاريخيــة وتفاعلهــا مــع ســاكنيها ومحيطهــا. تجعــل 
مشــاريع إعــادة التوظيــف المدينــة أكثــر جاذبيــة لســكانها وزائريهــا )اإلدريســي العمــري، 25(؛ 
تســمح بتغطيــة تكاليــف صيانتهــا وترميمهــا والحفــاظ عليهــا )حــواس، 58-59(؛ وتطــور المعــارف 
والخبــرات الفنيــة واألكاديميــة فــي مجــال إعــادة تأهيــل وتوظيــف األبنيــة القديمــة وإحيــاء المــدن 
التاريخيــة عمومــًا )صوفــان، 139(. أخيــرًا، إن الشــرط األساســي الســتمرار حيويــة المــدن التاريخيــة 
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هــو ايمــان ســاكنيها ومســتخدميها بضــرورة تلــك الحيويــة الســتمرار حياتهــم وأعمالهــم مــن ناحيــة 
أولــى؛ ايمــان أصحــاب القــرار فــي العمليــة التراثيــة بــأن هــذه الحيويــة هــي صمــام  األمــان لحفــظ 

هــذه المــدن وتطويرهــا مــن ناحيــة ثانيــة. 

فــي إطــار المحافظــة علــى حيويــة المدينــة التاريخيــة، ينــدرج دور التــراث الحضــري وتطويــره 
فــي دعــم تنميــة المجتمــع بمــا لــه مــن أبعــاد اجتماعيــة وبيئيــة واقتصاديــة وبتوافقــه مــع جوهــر 

ــوم دون اإلضــرار باألجيــال القادمــة. التنميــة المســتدامة أي تحقيــق مصالــح الي

المتزامــن  العمــل  يتطلــب  المســتدامة  التنميــة  تحقيــق  إن  الكتــاب،  مقــاالت  أشــارت  وكمــا 
والمتــوازن علــى أربعــة محــاور متكاملــة ومترابطــة بعضهــا ببعــض: األول، اجتماعــي يهــدف 
إلــى تأميــن أســس العيــش المشــترك أي الســلم األهلــي والعدالــة االجتماعيــة واحتــرام حقــوق 
االنســان؛ الثانــي، اقتصــادي يهــدف إلــى تحقيــق التنميــة االقتصاديــة المتوازنــة عــن طريــق 
تأميــن فــرص التنميــة والعمــل المناســب للجميــع؛ الثالــث، بيئــي يهــدف إلــى الحفــاظ علــى 
اســتمرارية وتــوازن المحيــط الحيــوي؛ أمــا المحــور الرابــع فيهــدف إلــى تحقيــق الديمقراطيــة 
التــراث  عناصــر  واســتخدام  تأهيــل  إعــادة  إن  ذلــك،  علــى  بنــاء  السياســية. )صوفــان، 143(. 
العمرانــي والمعمــاري لتــؤدي وظيفــة جديــدة معاصــرة ودورا مفيــدا فــي تنميــة المجتمــع هــو 
مظهــر مــن مظاهــر التنميــة المســتدامة. قدمــت المقــاالت المتعلقــة بفــاس العتيقــة، ودمشــق 
القديمــة والقاهــرة التاريخيــة العديــد مــن األمثلــة الواقعيــة علــى ذلــك. مــن جهــة أخــرى، إن نظــام 
الوقــف اإلســامي أو المســيحي أو الــذري المتعلــق بجــزء كبيــر مــن التــراث المعمــاري لكثيــر مــن 
المــدن التاريخيــة العربيــة هــو مظهــر آخــر مــن مظاهــر التنميــة المســتدامة لمــا أفــرزه مــن فــرص 
ــة المجتمــع خــال قــرون عديــدة وحتــى أواخــر القــرن التاســع عشــر  تنمويــة ســاهمت فــي تنمي

)النتشــه، 92(.

لكــن نظــام الوقــف هــذا قــد تأثــر مــع نهايــات القــرن التاســع عشــر بظــروف وعوامــل الحداثــة التــي 
ــة  ــاء الديمقراطي ــراث الحضــري فــي بن ــا دور الت ــة. أم ــة الخيري ــه التنموي ــزءًا مــن مكانت ــه ج أفقدت
السياســية فيمكــن فهمــه مــن خــال ماهيتــه كعامــل اجمــاع وطنــي وأحــد القواســم المشــتركة 
التــي تشــكل الهويــة الوطنيــة مــن جهــة، )صوفــان، 143( ودوره كوســيلة صمــود ومقاومــة 
وبقــاء ضــد إجــراءات ســلطات االحتــال فــي فلســطين المحتلــة مــن جهــة أخــرى )النتشــه، 93( 
)رنتيســي، 126(. فــي هــذا النطــاق، ال يمكــن إغفــال دور القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي العاملــة فــي حفــظ التــراث الحضــري وتطويــره فــي تعميــق العمليــة الديموقراطيــة 
واســتدامتها. إذ تشــكل هــذه المنظمــات منصــة للتعبيــر عــن مطالــب شــعبية )صوفــان، 134( قــد 
ال تتوافــق فــي كثيــر مــن األحيــان مــع النظــرة الحكوميــة إزاء كثيــر مــن القضايــا المتعلقــة بحفــظ 
التــراث  والتنميــة المتوازنــة لمنطقــة أو موقــع مــا. كذلــك إن مشــاركة القطــاع الخــاص ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي فــي حفــظ التــراث الحضــري وتطويــره وتقريــر مصيــره ضــرورة مــن ضــرورات 

نجــاح هــذه العمليــة واســتدامتها. )اإلدريســي العمــري، 27(.



ختامــًا، مــن الواضــح تمحــور الخطــاب العربــي المتعلــق بالتــراث الحضــري حــول فكــرة حفــظ وصيانــة 
هــذا التــراث مــن العبــث والتغييــر. مــع األســف، لــم تكــن نتائــج هــذا الخطــاب علــى قــدر اآلمــال ال 
علــى المســتوى الرســمي وال الشــعبي آخذيــن بعيــن االعتبــار مــا فقده هــذا التراث خــال العقود 
األربعــة األخيــرة. يمكــن تفســير هــذا الفشــل بأســباب موضوعيــة متعــددة تقنيــة ومعنويــة لعــل 
ــة ارتبــاط متشــنج بالماضــي وتفســيراته المتناقضــة  أهمهــا تقديــم موضــوع حفــظ التــراث كحال
ــة المعاصــرة.  ــب الحضــارات العالمي ــاق برك ــات المجتمــع للح ــة فئ ــه غالبي فــي وقــت تســعى في
بالتالــي، مــن المفهــوم ميــل هــذه الفئــات لرفــض العمليــة التراثيــة أو التشــكيك بضرورتهــا علــى 
األقــل.  مــن الواضــح أيضــًا أن ثــورة المعلومــات التــي تعيشــها المجتمعــات العربيــة اليــوم قــد 
وســعت المعرفــة باآلخــر وســمحت باالطــاع علــى التجــارب الحداثيــة المبهــرة لكثيــر مــن الشــعوب 

واألمــم. وبالتالــي، يخفــت وهــج االرتبــاط بالماضــي أكثــر فأكثــر. 

بنــاء علــى مــا ســبق، مــن المنطقــي إجــراء مراجعــة شــاملة لنظرتنــا للعمليــة التراثيــة وتناغمهــا مــع 
التطلعــات الراهنــة للمجتمعــات العربيــة المختلفــة علــى أن تشــكل هــذه المراجعــة نقــدا مســتمرا 
ونقاشــًا تقنيــًا تقدميــًا شــامًا ممثــًا لكافــة عناصــر العمليــة التراثيــة. لعــل العمــود الفقــري 
لهــذه المراجعــة هــو االنطــاق مــن أن حفــظ التــراث الثقافــي وتطــور المجتمــع ليســتا عمليتيــن 

منفصلتيــن بــل مكملتيــن لبعضهمــا البعــض. 

مــن هنــا، إن االيمــان بشــعار جديــد للعمليــة التراثيــة مثــًا: "حفــظ التــراث الحضــري وتطويــره" 
بــدال مــن "حفــظ التــراث الحضــري" هــو خطــوة ملحــة لانطــاق فــي هــذا االتجــاه. ال تشــكل هــذه 
الدعــوة ترفــا فكريــا أو رغبــة مجانيــة فــي التغييــر اللفظــي مــن قبــل المركــز اإلقليمــي العربــي 
للتــراث العالمــي أو مــن قبــل الخبيــر الدولــي، بــل تنشــد تقديــم وفهــم العمليــة التراثيــة ليــس 
كمفهــوم تجريــدي ونخبــوي، بــل كجــزء ال يتجــزأ مــن تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة وروحيــة مســتمرة 
تســعى لهــا المجتمعــات العربيــة بكافــة أطيافهــا بالرغــم مــن التفســيرات المتباينــة لمعنــى هــذه 
التنميــة وتحديــد الســبيل األمثــل لبلوغهــا. بكلمــة أخــرى، يكتســب حفــظ التــراث الثقافــي بعــدا 
تنمويــًا مســتدامًا عندمــا يخــرج مــن النطــاق التجريــدي النخبــوي القائــم علــى التلقيــن واالمــاءات 
ليصبــح ممارســة مجتمعيــة عامــة تعكــس وجــدان األمــة وابداعهــا الثقافــي واالنســاني عمومــا. 

ــى  ــة عل ــة مبني ــة فعال ــواب لخطــوات عملي ــح هــذه الدعــوة األب ــى أرض الواقــع، يجــب أن تفت عل
نقــاش أكثــر انفتاحــًا لمفاهيــم أساســية فــي العمليــة التراثيــة كاألصالــة والهويــة والتجديــد 
والترميــم وإعــادة البنــاء وغيرهــا، يضعهــا فــي إطارهــا المحلــي الواقعــي ويضــع حدا لتأثرهــا أحيانا 
بأفــكار ومشــاريع ومفاهيــم غريبــة ال تنســجم مــع ظــروف وامكانيــات مجتمعاتنــا وحكوماتنــا. إن 
عنــوان هــذا الكتــاب، "حفــظ التــراث الحضــري وتطويــره فــي الــدول العربيــة" يترجــم رغبــة المركــز 
فــي تبنــي هــذه الفكــرة والمضــي قدمــًا فــي طرحهــا واقنــاع األطــراف المعنيــة بهــا بصوابيتهــا 

وفعاليتهــا وتناغمهــا مــع متطلبــات التنميــة المســتقبلية المنشــودة لشــعوب المنطقــة. 
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سبيل محمد علي في العقادين، 59
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مسجد أو جامع:
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األشراف، 18
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فاضل باشا، 57
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القرويين، 20
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الصاحي الكبير، 114
النصر، 113

بيت الهراوي / بيت العود، 59
حوش الجيطان، 121

حوش الشعبي، 116، 121، 124
حوش عبيد، 121

حوش العطعوط، 121
دار األزرق، 26

دار الضمانة، 26
قصر أسعد باشا العظم، 132

قصر آل عبد الهادي، 114
قصر آل األغا )النمر(، 114

قصر األمير طاز، 59
الموســيقى  بيــت   / بشــتاك  قصــر 

59 العربيــة، 
قصــر دار اعديــل / المعهــد الموســيقي 

بفــاس، 25
قصر طوقان )بوابة البيك(، 114

منزل الخرزاتي، 59
منزل علي لبيب، 59

مباني وصروح عامة
األسد األرامي المجنح، 131

األوريكس العربي، 157 
بنك سوريا المركزي، 136

بركة باب األسباط، 86
بركة حمام البطرك، 86، 94

بركة ستي مريم، 86
بركة السلطان سليمان، 86

بركة هيانة، 86
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حمام الشفاء )الجديدة(، 115
حمام الهنا )السمرا(، 115

خزانة القرويين، 26
الخط الحديدي الحجازي، 135

خان أسعد باشا العظم، 132
خان تنكز، 94 

خان الزراكشة / متحف نجيب محفوظ، 59
ضريح العامة علي بن حرزهم، 26

فندق الشرق، 135
فندق الصاغة، 26

فندق القطانين، 26
فندق النجارين / متحف فنون الخشب، 25

سبيل السلحدار، 59
سبيل السلطان مصطفى، 59

سبيل وكتاب قايتباي / مكتبة الحضارة ، 59
صالح بن علي العباسي، 50

صاح الدين األيوبي، 83
طلعت حرب، 50
طه حسين ،50

الظاهر بيبرس، 132
عباس العقاد، 50

عبد الرزاق ملص، 136
عبد الفتاح السيسي، 50

عبد المؤمن بن علي / الموحدي، 34
عبد الملك بن مروان، 83

عمر بن الخطاب، 91،86،83
عمرو بن العاص، 50

عبد الّله الثاني ، 93
فيصل ابن الشريف الحسين، 135

قسطنطين، 83, 89
لوسيان كافرو، 136

متولي الشعراوي، 50
محمد رفعت ،57,58

محمد السادس )الملك(، 26، 94
المعز لدين الّله الفاطمي، 50

محمد بن قاوون، 83
مصطفى لطفي المنفلوطي، 54، 57

مصمودة )قبيلة(، 19
مايكل دينس روهان، 94

ميشيل ايكوشار، 136
ناصر خسرو، 86

نجيب محفوظ ، 50
نور الدين محمود الزنكي، 132

بني نصر، 21
هيردوس، 83

هادريان، 83
هيانه، 89

هنري بيرسون، 136
الوليد بن عبد الملك بن مروان، 132

الوربية )قبيلة(، 19
يوسف ابن تاشفين، 19، 34
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الحرم الشريف، 91
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الدرويشية، 132
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مهد عيسى عليه السام، 94
معبد جوبيتر الدمشقي، 131

مئذنة عيسى، 131
مئذنة قايتباي، 131

منبر نور الدين زنكي، 91، 94
محراب صاح الدين، 91

أسماء العلم
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إدريــس بــن عبــد الّلــه )إدريــس األول(، 

18
أحمد بن طولون، 50 

إبراهيم محمد علي باشا، 132
االسكندر المقدوني، 131

أنطوان تابت، 135
أندريه لوكوند، 136

بولوغين ابن زيري، 34
تحوتمس الثالث، 131
تنكز الناصري، 83، 87

التعاون )مؤسسة( 93، 94، 103، 113، 
149 ,127 ،125 ،120 ،119 ،117 ،116

جستنيان، 83
جوهر الصقلي، 50

جمال عبد الناصر،  50
جمال الغيطاني، 50
جرواوة )قبيلة(، 19

جورج افتيموس، 136
الحسين بن طال، )الملك(، 93

حسن فتحي، 57
الحنبلي، مجير الدين، 86

خليل الفرا، 136
الديــن  وخيــر  بربــروس  عــروج  الريــاس 

35 حميــدو،  ورايــس 
زنوبيوس، 89

سليمان القانوني، 83، 84
شمس الدين محمد بن أبي طالب 
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