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  ملخص:                                                                                              

القاهرة عامرة بالمناطق التاريخية واآلثار المهمةة التةت تد ةر ثةرام المرينةة لةيك اقةط للااةمة ل لةال  

ض  نطاق المرينةة ت   تاريخ ومن ث   اال المت بل أيضا بافتها من روائع األن انية اللمرانية ع ت مر ال

 ةالمية اقةرارا ألتحة  م ةمت القةاهرة ا  1979التاريخية بالقاهرة الت قائمةة التةراا اللةالمت اةت عةا   

ت تودب خطة عاد ة ل حفاظ التت  و  (1)  ايها  المرام  التت  بأهميتها التاريخية واألثرية واللمرانية المط قة

دتماعيةة ألالذى يلانت من مشلال  مترالمة مثل الضغوط ا  تع ت الموقع ووقف ترهور الن يج اللمران

ضااة الت أل تيطان غير القانونت ومشلال  المرور والموااال  باألقتاارية واقر البنية التحتية واألوا

ع ت ذلة  قةةا  مرلةةر التةراا اللةةالمت التةةابع ا ةةتناراوراريةة ل حمايةةة ألاالاتقةارالت الملةةايير القانونيةةة وا

 ةالمية بالتلةاون مةع الحلومةة الماةرية ومةع مد  ةا  روليةة ألل يون لو بلر ت ديل موقةع القةاهرة ا

و التحضير لخطة ارارة وحفاظ ع ت  وخبرام روليين بتنظي  بلثا  رورية لتقيي  حالة الحفاظ ع ت الموقع

توضةي  الةت لبحةا ا ممت لا  التراا اللالمت لوقف ترهور الن يج اللمرانت ل قةاهرة التاريخيةة ويهةرف

المنةاطق   وتوظيةفهيةل  أمدهورا  خطة الحفاظ ع ت ممت لا  التراا اللالمت وتقيي  رورها ات اعارة ت

التحةريا  الم ةتقب ية  توادهمع الواقع الملاار و  حمرلتن د ألالتاريخية وخااة شارع الملر والررب ا

 . تثمارألامن اعارة  قتاارىألباالضااة الت الدانب الحمايتها 

 :                                                                                                         المقدمة

تعتبر مدينة القاهرة أحد التجارب اإلنسانية العمرانية المميزة، فهي تعرض حقباً تاريخية هامة من  الن   

ّل  رواععناً معمارينةً، كنالش الشنوارم والمبناني السنّنية عدداً كبيراً م  المباني األثرية والتر اثية التي تُشن

التعننديا   ننندثار امننا منن  النن  ألوالمهننددة ا ج يميعهننا  ا القديمننة التنني تشننّ  نسننيجاً عمرانينناً متميننزاً 

وقند تنض ّنضل ن نا    ،السرقة وغيرها م  العوامن  التني تتسنبي فني فقنداج تراثننا  ووالمخالفا  أو الهدم أ

اقنراراً  ههميلتهنا التاريخينة واألثرينة  (1)1979 العالمي التراث  ممتلش  قاعمة ينة القديمة للقاهرة” الي“المد 

شةامل لحةرور موقةع  دغرااةت بضرورة وضع تلريةف  2008أوا  بلثة اليون لوعا     وقد   والعمرانية

القاهرة التاريخية وتم  التواية بالتحل  ات أنشطة المبانت لأحر آليا  الحماية اللاد ة الوادب ارضها 

ومن قنة الندرب ويعتبنر مشنروم ت نوير عنارم المعز  ،  2008ل ةنة    119بناما ع ت قانون البنةام رقة   

اوز فّرة الحفاظ علي ا ثار منفردة فقط م  أهض تجارب الدولة في مجا  الحفاظ العمراني ألنه تج  االحمر

 دوج اعتبار ما حولها وأهتض  الحفاظ على النسيج العمراني م  ال   مخ  ا  تشم  ت وير المن قة كّ 

http://whc.unesco.org/en/list/
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فض  الحلنو  التنى تنوازج  ني  احتياينا  النمنو العمراننى أثرية  ألويعد اعادة توظيف المبانى والمواقع ا

 .(2)قتصاديةألوالمنفعة اوالتنمية العقارية 

                                                                                                  هدف البحث:

حمر وعارم المعز والتى تركز على فّنر الحفناظ علنى المعنالض ألتقييض تجر ة اعادة تههي  من قة الدرب ا

قتصادية والثقافية المعاصرة  وذلش م  ال    رامج التنمينة أليتماعية واأل القيض االتراثية ومدى ارتباطها  

حساس  ههمية التراث لدى السّاج المستفيديي  م  ألالمستدامة  المشاركة والتى  دورها تساهض فى تعميق ا

 .التاريخية المن قة تلش   والعمراج المستدام  رامج التنمية

                                                                                   :            شكالية البحث أ

ج عملية الحفاظ على القيض التراثية يعنى البحث ع  أصالة الماّنى وتهثيرهنا الفعنا  علنى الحاّنر  منا أ

حيط  األثر وذلنش يتوافق مع مت لبا  واحتيايا  األييا  القادمة مما يساهض فى تنمية المجتمع المحلى الم

 .م  ال    رامج التنمية العمرانية الشاملة والمشاركة المجتمعية

                                                                                                  منهج البحث:

مع ت ور مفهوم الحفاظ على المبانى ذا  القيمة التراثية ليشم  الن ا  العمرانى المحيط والسنّاج أصنب  

انها  محدودينة الندال  وذلنش م  األهمية دراسة تجارب ت وير المناطق التاريخية الاصة التى يتصف سّ

دراسة كيفية اعداد  رامج مع   هدف اعادة التوازج  ي  القيمة التاريخية للمّاج ومت لبا  التنمية المستدامة  

 ً  .لتنمية عمراج المجتمع المحلى اقتصاديا وايتماعيا وثقافيا

 :                                       ستدامة العمرانأ الخلفية التاريخية لفكر الحفاظ على التراث و

هتم  ثقااتنا اللربية بتلريف مفهو  الحفاظ والمحااظة بهةرف ا ةتمرار القيمةة التراثيةة وتأاةيل القةي  أ

قتاةارى بملنةت البنةام ح ةب أل المية واللربية ومفهو  الحفاظ ليك ات الشلل اقط وللن ات البلةر األا

هو  الدمال والمتانة باعتبارها من أ ا يا  التمال البنةام ويةذلر ابةن ضااة الت مفألالوظيفة والحادة با

خ رون أن ثرام المرينة ات لثرة مبانيها والرارك لتاريخ المرينة اال المية يالحظ التةرال  التةاريخت اةت 

من  امرينة القاهرة برأ   ،(3)بلل ماي رمها من خرما    المرينة لأنها مرن دريرة بني  بدوار المرن القائمة

الدنوب الت الشمال من الف طاط ث  الل لر ث  القطائع ث  القاهرة الفاطمية التةت أ  ةها دةوهر الاةق ت 

التتةابع الملةانت اةت اختيةار مواقةع المرينةة الدريةرة )اللااةمة( خةالل   (1)  ويوضة  الشةلل  969عا   

 ةالمية أل  الثقااةة ا ةالمية اةت ماةر والتةت تضة  مرينةة القةاهرة وتميةرألالمراحل التاريخية ل رولة ا

 المية حيا يت  الحاق الم در باللتةاب وال ةبيل والمرر ةة ويهةت  ألبالتداور الملانت ات انشام المرن ا

نمائت الحريا بمشارلة لل أطياف المدتمع ات برامج الحفاظ ع ت التراا وذل  بهةرف تحقيةق ألالفلر ا

 .(3) ترامة ات اللمارة واللمرانألمبرأ ا
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 ذات القيمة:                                                                                           المناطق

وبلرى الحضارة والثرام  مالن القريمة ات المرينة اللربية التق يرية والتت تحمل بلر الرمن لأ اكألهت ا

ات البنام والمحتوى أو القيمة الثقااية وتانف منطقة الةررب األحمةر وشةارع الملةر مةن المنةاطق ذا  

 تفارة منهةا اةت الم ةتقبل نظةرا ألهميتهةا التاريخيةة والملماريةة ألالقيمة الثقااية المتنوعة والتت يملن ا

ت لب رورا هاما ات تح ين نوعية الحياة لرى المدتمع   دتماعية والتت برورهاألقتاارية واألواللرقية وا

 .(3)المح ت

 :                                                  برامج الحفاظ على العمران فى المناطق ذات القيمة

 رتفاعألبلار المارية الثالثة الطول واللرض واأل يا ة الحفاظ تشمل البيئة اللمرانية ات أبلارها الخمك)ا

رتفاعةا  والطةابع ألات المبانت للتل والم ااا  بينها أما البلر الرابةع اهةو التوااةق بةين مةوار البنةام وا

ضااة الت التأثير الثقاات أللوان"التشليل الملمارى" أما البلر الخامك اهو الرمن المحرر باألالملمارى وا

واعتمر  الرة الحفاظ ات ت   المنةاطق التاريخيةة  ،(4)قتاارى الناتج من تاريخ المنطقة ذا  القيمةألوا

رتقام وتح ين نوعية الحياة من لااةة النةواحت ألالهامة ع ت التلامل بين برامج الايانة والتنمية بهرف ا

خ ق ارص عمل دريرة و قتاارية  وذل  من خالل برامج اعارة التأهيلألدتماعية واألالبيئية والثقااية وا

تطوير القيمة الثقااية والتاريخية ل منةاطق التراثيةة وتحوي هةا   21ا  عمارة القرن  ومن  متالئ  ال لان،

 .(5)الت قيمة اقتاارية تلور بالنفع ع ت المدتمع المح ت

 :                                              اجراءات الحماية العامة لممتلك التراث العالمى 

ادةةراما  الحمايةةة تةةوار اطةةار عمةةل خةةاص بالمبةةانت الم ةةد ة والغيةةر م ةةد ة والم ةةاحا  المفتوحةةة 

خةرى ألرض ت ةو اأوالمناطق اللمرانية ضمن ممت   التراا اللالمت بناما ع ت م   تفاي ت يت  قطلة  

:                                                                                                البةةر مةةن تطبيةةق الملةةايير التاليةةة(6)ولتلريةةر ادةةراما  الحمايةةة بالمنةةاطق ذا  القيمةةة المتميةةرة 

ن الاةيانة والراةف دل تح ين حرلة  ير ال يارا  وللأو تو يع ل شوارع من أال يت  شق أيدب    -1

دةل تح ةين حرلةة المشةاس وي ةم  بانشةام  ةاحا  أن ي م  بها مةن  أوتن يق الشوارع هت التت يدب  

ولذل  البر مةن مرادلةة ال ةوائ  التةت   راضت الفضام التت التودر بها قي  تراثيةألانتظار اغيرة ع ت ا

 (                                                                                               2008ل نة  119ت م  بتلريل حرور الشوارع وحرور المبانت )قانون المبانت
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الي م  بأى أعمال هر  رون اعارة البنام بشلل يحتر  األرلة التوديهية الواررة ات خطة الحفاظ مثةل   -2

                                                                                       ة االرض والبيو  المداورةلترا  بحرور قطلألعرض الشارع ومتو ط ارتفاع المبانت المداورة وا

مةا أمتةر  10متةار اةت الشةوارع التةت عرضةها أ  10رتفاعةا  المبةانت اانهةا التتلةرى  ألما بالن ةبة  أ-3

  واةت حالةة اعةارة البنةام   13المبانت يال الت  متار ات اللرض ايملن ارتفاع  أ  10لثر من  أالشوارع  

                                                                  .  30رتفاع ألاليتداور ا

رض أل% مةن م ةاحة قطلةة ا65نشاما  ع ةت  ألال ترير ن بة اأراضت ايدب  ألما بالن بة لتق ي  اأ  -4

ال يةت  تحويةل المبةانت أو المنةاور ويدةب  أانيةة الخ فيةة  أللراخ ت وانشام الفنام األوتتر  الم ااة الباقية  

رض الواحةرة والبةر أللثر من مبنت ع ت قطلةة اأال ي م  ببنام  أ تخرا  التدارى ويدب  ألال لنية الت ا

 6راضت القائمة وحرور المبانت حتت ات الحوارى التت يقل عرضها عن ألن تحتر  تق يما  المبانت واأ

اةةةةغر                                                                                      أراضةةةةت القائمةةةةة الةةةةت قطةةةةع ألى قطةةةةع خاليةةةةة والي ةةةةم  بتق ةةةةي  قطةةةةع اأ  رون تةةةةر  

و الملار بنائها أ تخرا  ال لنت المخت ط بالحرف اليروية وتدارة الدرئة ات المبانت الدريرة ألي م  با  -5

 و الملار بنائها .أغراة ات المبانت الدريرة  30قات أبخرما   لن ل  ائحين بحر  ويملن ال ماح

لترا  بملايير لدهار القومت ل تن يق الحضارى ات تلوين الوادهةا  ل مبةانت بنةاما ع ةت ألالبر من ا -6 

بالن يج التةاريخت ضمان عر  امتراج الترخال  الدريرة  مع  ا يةألن ب وحد  الفتحا  ات الوادها  ا

 مثل عر  ودور برورا  أو اتحا  أاقية ات المبنت مع األلترا  بموار البنام التق يرية

البر من تفارى األنشطة التت تضر بالن يج اللمرانت مثل الاةناعا  المو ةلة أو الم وثةة ل بيئةة أو   -7 

 أنشطة تدارة الدم ة  

  لتت تطل ع ت اآلثار وممنوع البنام ع يهاالبر من تانيف الحرائق والمناظر الطبيلية ا -8

 

 الدراسة التطبيقية:

قام  رنامج األمض المتحدة االنماعي  التعاوج مع المجلس األعلي لآلثار  عم  دراسة دقيقة  1997في عام   

وقد اقترح  رنامج األمض     م  أي  تعريف استراتيجية متسقة للحفاظ العمراني في ن ا  القاهرة التاريخية

ستراتيجيا  الت وير واعادة التههي   ألالمتحدة االنماعي السياسا  العمرانية التي ستضم  التنفيا الُمجدي 

. يُعدل تقرير  رنامج األمض المتحدة االنماعي المريع الرعيسي لن”المشروم القومي  (6)والحفاظ الشام 

ومن قة الدرب   افة الحقا، والاي يشم  “ت وير عارم المعز” للقاهرة التاريخية” الاي نفاته وزارة الثق

ومحااظة القاهرة والمد ك األع ت   ( 7)رأب  مد  ة أغاخان ل ثقااة وقد  2000 في القاهرة عام حمرألا

لآلثار وبمشارلة مدتملية ع ت تطوير وتح ين البيئة المارية ات الررب األحمر ورلر مشروع احيام  

                                                                                                                   :                                                  التالية  شرلة تنمية مدتمع الررب األحمر ع ت الدوانب  الررب األحمر ممثال ات 

                                                                          االقراض متناهت الاغر لتنمية االعمال    -1

                                                                     اعارة تأهيل الم الن                                                                                         -2

                                                                                        ا ارص اللمل  راا تح -3

                                                                                                       ترمي  اآلثار -4
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                                                                           اعارة اال تخرا  التليفت ل مبانت التاريخية -5

                                                                                                                                                                                                                                             مشروعا  تح ين البنية التحتية والمناطق المفتوحة                                                   -6

:                                                                                 التراث العمرانىمعايير تقييم 

             من أدل تقيي  التراا اللمرانت ات ممت لا  التراا اللالمت ت  اآلخذ بالملايير التالية:           

                                                        حرور الشارع               -ب                 التراا الملمارى           -ا

                             ا تمرارية ولثااة الن يج اللمرانت  -ر            أنماط تق ي  األراضت          -ج

   الفراغ اللمرانت               األنشطة وا تخراما -س

                                                                      التراا الملمارى:                               -ا

االتها ما قبةل الملااةرة والمبةانت أو غياب المبانت المهمة ب بب  أيشمل هذا المليار البحا ات ودور  

ذلة  اةت   وضةح  الررا ةةأنمةاط ملماريةة محةررة وقةر  أوأرون اشارة الةت طرر  19بلر القرن    الحريثة

رضةت عناةر ألحمر حيا تمثل وادها  الطةابق األبو حريبة وشارع المحدر بمنطقة الررب اأ  منطقة

نقةط ع ةت امتةرار شةارع الملةر والدماليةة   2.5/3شةياخا  ع ةت    3ملماريا تاريخيا هاما بينما حا    

  .(2)شلل ن الن يج اللمرانت شمل آثار ومبانت ملاارة ت  الحفاظ ع يها أومنطقة الق لة حيا 

 

 يوض  التراا الملمارى ات منطقة أبوحريبة وشارع المحدر (2)شلل 

                                                                                                حرور الشارع:  -ب 

مةامت ل شةوارع اةت القةاهرة التاريخيةة مةع ألاةطفاف األو قبةول اأهذا المليةار يشةير الةت ا ةتمرارية 

لتغيير ات تنظةي  وقر أثر ا ارورها ولذل  خطوط البنام  المحااظة ع ت عروض الشوارع واعارة تنظي 

المرور ع ت عم ية التدرير ل ن يج اللمرانت التاريخت  اذ اقترنة  خ ةارةالقي  اللمرانيةة بتغييةر الفةراغ 

ن يج اللمرانت متةأثر بتغيةر حةرور الن أحيا اتض   1.5/3غ ب الشياخا  ع ت أوقر حا   اللمرانت  

                                                               الشوارع مما أرى الت تغيير الطبيلة الملانية.              

                    تق ي  االراضت:                                                                                      -ج

اللمرانت التاريخت راضت يللك النمط  أللبر من الن يج اللمرانت يت   بنمط لتق ي  األن الشق األوحظ  

خةرى وهةذا اتضة  اةت ألرض ت ةو اأعارة البنام ات المرينة التاريخية التت تم  من خالل قطلة ألنظرا  

 ةلان والبنايةا  اللامةة خااةة اةت ألمثل مشروعا  ا  ودور أبنية غير مت قة وترخال  وا لة النطاق

 رهر)الن يج ما قبل الملاارة( .           ألا ةشياخة الرم ت بمنطق
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        ا تمرارية والتمال الن يج اللمرانت:                                                               -ر  

راضت الخالية التت تمثل مرقا اةت الن ةيج اللمرانةت ال ةيما ع ةت امتةرار المحةاور أللوحظ غياب قطع ا

الضةوم ع ةت الفراغةا  اللمرانيةة المهمةة وليفيةة ا ةتحراا اراغةا  عامةة دريةرة وهذا ي قت  الرئي ية

 راضت الخالية والمناطق المهرمة .                                                                                             ألومناطق خضرام و احا  انتظار ل  يارا  ات ا

       الفراغ اللمرانت:                                                               نشطة وا تخراماأل ا -س

 ةواق التق يريةة والةورل الحرايةة والخةرما  المدتمليةة اللامةة أللوحظ ودور محال  بيع بالتدرئةة وا

  وغيرها مثةل الا تخراما  المدقتة والرائمة ل فراغا  اللامة ات الاليا  ثقااية ورينية واحتفألولذل  ا

ن ا ةتخرا  الفةراغ اللمرانةت يةدثر ع ةت الظةروف أحمةرو هةذا يوضة   ألحت الخيامية بمنطقة الررب ا

راضت أراة ضرورية ل حفاظ ألن التحل  ات ا تخراما  اأالمليشية ل مدتمع بأ رس ادتماعيا واقتااريا و

 .(8)اللمرانت

            نقاط القوة بمنطقة الدرب االحمر:                                                                     

تقع منطقة الررب االحمر دنوب الدامع االرهرويلتبر موقةع تةاريخت مهة  حيةا يقةع بةين القةاهرة   -1

                                                    يوبية                               ألالفاطمية والمم ولية وا

نشطة الاناعية ألوايه بلض ابنائه  أالموقع يتمير بلثااة  لانية عالية ذا  روابط ادتماعية قوية بين    -2

                                                                  المتميرة المتمث ة ات عرر من الورل الحراية

 يوبيةألرهر وترمي   ور القاهرة األرهر وحريقة األهمية الموقع حريثا مع انشام نفق اأرار   -3

 ةالمية القريمةة اةت التلامةل بةين الم ةالن ألحمر بالتخطيط التق يرى ل مرينة األتتمير منطقة الررب ا  -4

المدتملةت بقيمةة الملةان ومدموعةة مالن التدملا  لقرب المنطقة من الم ةادر والشةلور  أوالشوارع و

 ثرية لل هذس اللوامل مدتملة  اه  ات تنفيذ برنامج تنمية اللمرانيةألالمبانت ا

رهرملان مدمع ران النفايا  والتةت تلتبةر مرلةر دةذب حضةارى وثقةاات ومةورر ألانشام حريقة ا  -5 

تقةع اةت الدهةة الغربيةة مةن ن منطقة الررب االحمر  أ  اقتاارى ي اه  ات تح ين المنطقة بألم ها حيا 

 ةتفارة مةن ألوهةذا يلنةت االحريقة ولذل  امتر نطاق مشروع الحفاظ ليشمل المبانت التاريخية بالحت ل ه  

 .(3)شلل املانيا  الملان التاريخية والثقااية والبشرية ات التنمية الشام ة ل منطقة

 

 

 

 

 منطقة الررب األحمر قبل التطوير (3)شلل 
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                                                                            حمر:ألنقاط الضعف بمنطقة الدرب ا

        ضلف الرخل االقتاارى ل  لان نتيدة انرثار الحرف اليروية                                       -1

      لية                                                                                       لثااة  لانية عا -2

                                                              1992ترهور حالة المبانت وخااة بلر رلرال  -3

                                                  ا ية                           ألنقص الخرما  المدتملية ا -4

       عر  لفائة شبلا  البنية التحتية ونقص الخرما                                                       - 5

 تدمع القمامة  -6

 

                                                               حمر شملت التالى:ألخطة تطوير منطقة الدرب ا

                                                                              اعادة تأهيل المبانى التاريخية: -1

ها تتلون     طان شابان ومدمع خايرب  الملون من عرة مبانت مرتبطة ببلضأالبرم ات ترمي  م در   -ا

وم ةةاحا  مفتوحةةة لياةةب  المدمةةع ملةةان تقةةا  ايةةه  حةةر البيةةو  اللثمانيةةةأمةةن م ةةدر و ةةبيل لتةةاب و

                               حتفاال  الثقااية والترايهية                                                   ألا

                                (4)شللمدتمع اعارة تأهيل مرر ة ررب شوغالن لتلون مرلرا لخرمة ال -ب 

ع ت لآلثار من ملال  اللاور الو طت وبلضها ألمبنت أثرى م د ة ات المد ك ا 65تض  المنطقة   -ج

                              ت تخر  للمارا   لنية                                                            

 تصال بحديقة األزهر:                                                                                   ألا -2

القةاهرة  ات  باب المحروق مع أدرام من  ور  ت  ربط المنطقة بحريقة األرهر عن طريق ترمي  واعارة

م در أاالن ويخاص لحرلة تاال بحريقة األرهر عن طريق ميران أل  ات  هولة اهاأليوبية مما  ا

                                                                                                           .(6،)( 5)شةةةةلل المشةةةةاس لمةةةةا تةةةة  تنظةةةةي  األ ةةةةواق المفتوحةةةةة واقامةةةةة  ةةةةوق مغطةةةةت ل  ةةةةلان

                               الفراغات العامة:                                                                                 -3

تاال وخاواية ألللامة مع مراعاة التررج ات الفراغا  اللامة والشوارع لتشديع اتنظي  الميارين ا -ا

                                       الملان وال لان                                                                        

شغاال  الغير مرغةوب ألامتها ووقف امالن المفتوحة والشوارع بالمنطقة وراع لفألاعارة تخطيط ا  -ب 

 رشارية                                                                                               ألضامة ووضع اللالما  األايها وتنظي  الفراغا  اللامة مثل راف الشوارع وتن يق ا

ت قائية تشليل اللتل المحررة ل فراغا  مثل تشليل القابة تراير الشلور بالتنوع والتشويق الناتج عن  -ج

تتلةون مةن نقطةة برايةة اارتقةام وتاةاعر وانتهةام   الرئي ية لن يج المنطقة حيا ندر مراحل تاةاعرية

 و الحمةي (أبفراغ رئي ت يحيط به مدموعة من المحةررا  تةتالئ  مةع مقيةاك الفةراغ )المقيةاك الةورور 

قة بين روار المنطقة وقاطنيها اي هل التلامل مةع الملةان واررا  احتياداتةه والتت تنللك ع ت قوة اللال

  (7،8)شلل ويررار الشلور بالثقة واآلمان لرى الم تخرميين
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 تطوير مرر ة ررب شوغالن وربط المنطقة بحريقة األرهر (4،5)شلل 

 

 يوض  حريقة األرهرمن الراخل وم ار الحرلة وال ور  (6)شلل 

           اعادة تأهيل المساكن:                                                                              -4

ت  وضع برنامج العارس تأهيل الوحرا  ال لنية القائمة وتحويل قطةع األراضةت الخاليةة والمنهرمةة الةت 

م ةتويا  مةن التةرخل بهةرف الحفةاظ ع ةت الن ةيج التةاريخت والطةابع  9وشةمل التطةوير دريرةم الن  

دريةرة  مةع اضةااة أنشةطة الملمارى المنا ب ل ملان لي م  بالتدانك بين المبانت التق يريةة والملااةرة

لالفراغا  التدارية وال لنية لم اعرة ال لان لو ي ة لريارة الرخل ع ت المرى البلير وتنشةيط األنشةطة 

 نتقال ل ملانألالقائمة وتشديع ال لان الدرر ل

                                                           هتمام بالوحدة البنائية فى التصميم للمنطقة:ألا-5

لةوان ألرتفاعا  وموار البنام وطبيلةة األرنامج اعارة التأهيل ع ت التدانك بين اللتل البنائية ات ارلر ب

والمفررا  التاميمية وملالدة الوادها  والفتحا  لتلوين وحرة ملمارية وطابع عمرانت ممير ل منطقة 

 .(7) يتنا ب مع خاواية المحيط اللمرانت شلل

 

 الطابع والوحرة البنائية بالمنطقة يوض  تألير   (7) شلل



Mohamed Nabil Abd El Sadek / Engineering Research Journal 175 (September 2022) AA167 –AA185 

 

AA175 
 

 

 يوض  المنطقة بلر التطوير  (8)شلل 

                                                                                        ستفادة من الطاقة البشرية:ألا -6

رتقةام بالبيئةة اللمرانيةة ألاعتمر برنامج اعارة التأهيل ع ت برامج لترريب الشباب ع ت أعمال الترمي  وا

مثةةل تةةرمي   وبلض أعمةةال الحةةرف المنةةرثرةمثةةل أعمةةال الندةةارة والبنةةام  وال ةةبالة ونحةة  األحدةةار

حيام الحةرف التق يريةة المتخااةة ألالمشربيا  والحرير والرداج المشغول والاناعا  الخشبية وذل   

 .(9)  المية وتواير ارص عمل  م ترامة ألاحاب الحرف الدرر ألات اللمارة ا

 الخلفية التاريخية لشارع المعز :                                                                                      

  ويمتةر مةن 969-س358ه  الشوارع اةت القةاهرة الفاطميةة بنةاس دةوهر الاةق ت  ةنةأيلر شارع الملر  

مرام وال الطين اةت عهةر ألالفتوح ولان ي لنه االدنوب الت الشمال حيا يال بين باب النار وباب  

 قتاةاريةألنشةطة التداريةة واألاب  نقطة دذب ل لريةر مةن اأيوبت  ألالرولة الفاطمية وللن ات اللار ا

اب  محور الحياة التدارى ل مرينة وللن مع برايةة القةرن التا ةع أومع براية القرن الرابع عشر  (9)شلل

مترار اللمرانت الت الغرب من القاهرة التاريخية حيا قا  ألحيا اتده ا  عشر تغير شلل اللمران بالمرينة

رى الةت تةرهور القةاهرة الفاطميةة أوروبت مما  ألالخريوى ا ماعيل ببنام القاهرة الخريوية ع ت الطرار ا

قةل ممةا اثةر ع ةت أحةالل بطبقةا  ذا  م ةتوى ادتمةاعت  ألنتيدة هدرة الطبقا  الراقية من ال لان وا

 (.10)ع اهمال عم يا  الايانة والتطويرللمرانت ل قاهرة الفاطمية مالن يج ا

  

 شارع الملر قبل التطوير (9شلل )
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:                                                                                 أسباب اختيار شارع المعز للدراسة   -8-2

نشطة اقتاارية متميرة داذبة  أ ه  المناطق التراثية التت تحتوى ع ت أ يمثل شارع الملر واحر من  -1

نشطة التدارية والحراية والخرمية وال ياحية                           ألموال افيه مناطق تتمير با أللردوك ا

                                                                                                 النق ة الحضارية التت شهرتها المنطقة بمشروع الحفاظ ع ت شارع الملر وتحوي ه الت متحف مفتوح -2

   :                                                                                   التحليل العمرانى لشارع المعز -3- 8

لثر أ رااظ ع ت مالمحه الرئي ية ع ت مرانما حأتتمير المنطقة بن يج عمرانت ل  يتغير عبر ال نين و  -1

البارية را  ضيقة  تتمير بوضوح المحررا  لف  نة وهو ن يج متضا  يحتوى ع ت شوارع وحاأمن  

ثريةة الهامةة ألالشارع ع ت اللرير من المبةانت ا  يحتوى  واللالما  المميرة التت تتمثل ات مآذن الم ادر 

 ةب ة والم ةادر ألمثل باب النار من دهة الدنوب وباب الفتوح من دهة الشةمال مةرورا باللريةر مةن ا

ز القناهرة التاريخينة  عندة عناصنر  ،لالغورى ومدموعة ال  طان قةالوون وينتهةت بدةامع الحةال   تتمينل

ح في اللفيتها مسايد  ّخمة ومآذج  اياب، فهي تتمتع  نسيج عمراني يتمث  في عوارم ّيقة غالباً ما يلول

ال ية متتالينة متفرعنة من   عضنها   مرتفعة، ويتجللي هاا المشهد في عارم المعز فهو عبارة ع  فراغا  

ح في نهايتها الشمالية مهذنة يامع الحاكض وفي نهايتها الجنو ية مهذنة المؤيد عيخ                                                                                                       البعض، يلول

مع نهاية القرن اللشرين وذل  نتيدة عرة عوامل وهت تغيير نمط ترهورالن يج اللمرانت ل منطقة  أبر   -2

خرى حريثة وتحرير االيدارا  بالمنطقة بقيمة أالبنام بالمنطقة وتو يع الشوارع واحالل المبانت القريمة ب

هتمةا  بشةبلا  البنيةة ألع ت عم يا  الايانة المط وبة ل مبةانت القريمةة مةع عةر  اثرأقل مما  أقتاارية  أ

ر  الةت تةرهور الن ةيج اللمرانةت ل منطقةة ودل هةا أية وترهور حالتها لل هذس اللوامل مدتملةة   ا ألا

قتاارية ل منطقة و وم ت ويق المنتدا  ألرى الت ترهور البنية اأ عنار من عناار الطرر ل  لان لما

المحةةرورة نشةةطة التداريةةة ألقتاةةارى اةةت مدموعةةة مةةن الحةةرف الب ةةيطة واألوحاةةر النشةةاط ا

رهر وم در الح ين ومنطقة خان الخ ي ةت ألنشطة ال ياحية وذل  لودور الدامع األوحارالمنطقة ات ا

             الت تقع الت الشرق من شارع الملر                                                                                              

                                                                   قتاارية بالمنطقة:ألنشطة األتح يل ا - 3

قتاارية بالمنطقة ع ت النشاط التدةارى المةرتبط بال ةياحة والةذى يترلةر اةت منطقةة ألنشطة األتلتمر ا

عةة مةن رهر وم در الح ين وشارع دوهر القائر وخان الخ ي ت شرق شارع الملر مع مدموألالدامع ا

نشطة الثقااية التت تحمل ألضااة الت األشغال النحا ية والد رية هذا باألالبارارا  والمحال  المختاة با

يضا وللنه أافة الربحية مثل ر و  ريارة بي  ال حيمت ومتحف الن يج المارى وهنا  نشاط تدارى  

اةناعة تلمي يةة تلتمةر ع ةت اليلتمر ع ت ال ياحة وهوتدارة المشغوال  الذهبية بمنطقة الااغة وهةت 

                  ال وق المح ت ات ت ويق منتداتها                                                            

                                                                           تح يل الخاائص ال لانية بالمنطقة: -4

%  76-50ن ن بة البطالة بالمنطقة تتراوح بين أودر    2002قام  به ورارة الثقااة عا  تبلا ل م   التت 

ما التل ي  اللالت  أ % 51-49لثر ل تل ي  المتو ط بين أل% والن بة ا31-23مية تقع بينألبينما ن بة ا 

م توى  رى الت غياب مشروعا  التنمية بالمنطقة والتت تهرف الت راع الأ% وهذا ل ه 9ان بته التتلرى
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المليشت والتل يمت ل لان المنطقة ع ت الرغ  من ودور اللرير من الدمليا  التلاونية المنتدة والتت  

                                  .(2006-)ال حا  ،ن رين  قتاارية ل منطقة ألتمثل درم من البنية ا 

                                                                        نقاط القوة االقتصادية بشارع المعز: -5

 
تتض  مظاهر األهمية التجارية التاريخية لشارم المعز م  ال   األنماط التصميمية  التجارية:  األنش ة -ا

للنشناط للمباني، حينث تعندد الوكناال  التجارينة األثرينة، وتخصنيب ال نا ق األرّني   نو  الشنارم  

مح   هنش ة تجارية متنوعة ما  ني  سنو    630التجاري، وما  ي   اب الفتوح و اب زويلة يويد حوالي  

، ومستلزما  الّافيتيرينا ، األوانني النحاسنية، السنتانلس سنتي ،    (10)  عّ   البص  والليموج والزيتوج

ّنافة الني وكالنة ألثناث  االصاغة، مح   الع ور والتوا   والم  نس واألقمشنة واألحاينة وتجنارة األ

نفيسة البيضا المتخصصة  انتاج الشنمع عنالي الجنودة. انتشنر أيضناً الباعنة الجناعلي  غالبناً أمنام المبناني 

 األثرية وتنوعت  ضاععهض ما  ي   يع الليموج والزيتوج والمشرو ا  والهدايا والتاكارا .

 

ضااة الت ودةور ألاللمالة الرخياة من  لان المنطقة باقتاارى بالمنطقة مع وارة ألتنوع النشاط ا  -ب 

                                                                                                                    ه ية المنتدة التت تمثل نواة اقتاارية هامة                                                                                    ألالدمليا  ا

قامنت لمةا   التراا اللمرانت والملمارى االثرى الذى يضمن عرر لبير من ال ياح ع ت مرار اللا     -ج

                                         وزارة األوقاف  تهيير عدد كبير م  المباني األثرية للنشاط التجاري

ن أضةااة الةت  ألنتةاج باألهل المنطقة وذل  لتشةديع اأدتماعية والثقااية وهوية  ألالحياة االحفاظ ع ت    -ر 

 .(11)مالن الت وق أقتاارية بالمنطقة ليانا  متلام ة حيا يت  التانيع بالقرب من ألالليانا  ا

                     

 التطوير)هيئة تضامن( وق البال وال يمون وشارع الملر أثنام مرح ة  (10شلل)

 :بشارع المعز نقاط الضعف

ريارة ن بة البطالة وهت قنب ة موقوتة ان ل  ت تغل نتيدة اهمال الاناعا  الحراية التق يرية مع ريارة   -1

راضت بالمنطقة مما يدثر ع ةت ألنتاج واللرض مع ارتفاع  لر األ اليب اأمية التت تدثر ع ت  ألن بة ا

                                                                           قتاارية بالمنطقةألنشطة األ ا ية لألقتاارية مع عر  تواير خرما  البنية األنشطة األاللائر من ا

قامت وزارة األوقاف  تهيير عدد كبير م  المباني األثرية للنشاط التجاري، كما كانت  األثرية:  المباني  -2

م  التعدليا  علي المباني األثرينة تظهنر فني سنوت اسنتخدام المسنتهيري  عن  طرينق عمن    هناك أعّا 
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تعدي   في التصميض األصلي، كما أج غلق العديد م  المباني أدلي الي تهالّها نتيجة ل هما  وعدم القينام 

                                                                                     .والاي أحدث أّراراً يسيمة  العديد م  ا ثار 1992 الفحب الدوري عقي زلزا  

ا منتسبي االهما  الجسيض الاي تعرّت له المن قة في تدهور عبّة الصرف الصحي، م التحتية:  البنية-3

ببت فني أدي الي تسريبا  وطف  مستمر في الشوارم، وارتفام منسوب مياه الرعن   المن قنة والتني تسن

رطو ة زاعدة أد  الي ّعف طبقا  التر ة، وظهور أمن ح  الوايهنا ، وسنوت حالنة األيهنزة الصنحية 

ا أثر سلباً علي س مة المباني األثرية وهددها  االندثار، كما أثر سلباً علي سّاج المن قة مداال  المباني، م

  وأدلي الي نزوح العديد منهض الاريها.

رصننف المتّننرر النناي تننض  صننورة عشننواعية دوج دراسننة ودوج األالننا فنني أدلي ال الشننارم: منسننوب  -4

عتبار قيمة الشارم التاريخية الني االتفنات ال رينق البنازلتي وارتفنام منسنوب الشنارم عن  المناسنيي ألا

التاريخية له، و التالي ظهر فار   ي  منسوب الشارم و عض مداال  المباني األثرية  االّافة الي االتفات 

                                                                                        يها  المباني التاريخية.أيزات م  وا

% م  المباني القاعمة حالته االنشاعية سيئة وكناج يت لني عمن  اصن حا  50أكثر م    المباني:  حالة  -5

                                                                                     كبري الي ياني تجمي  الوايها .

استخدمت غالبية المح   الفتا  دعاعية الاريينة متنناثرة غينر م عمنة ل بيعنة الشنارم من   ال ا ع:  -6

المعماري لعناصر عارم ا أثر سلباً علي الصورة البصرية والتّام  محيث الشّ  والتصميض والخاما ، م

                                                                                                         المعز والمدينة التاريخية.

تجاهي  ألتسببت حركة السيارا  داال  الشارم في أزمة كبيرة، فحركة السيارا  في ا المرور:  حركة  -7

ماك  انتظار سيارا  علي الجانبي ، مع حركة نقن  الفينف للمحنا  التجارينة، منا أدلي الني أّافة الي أل ا

ّنافة الني التنهثير السنلبي ألفوّي مرورية حقيقية، أثر  سنلباً علني حركنة السنياحة داالن  الشنارم،  ا

                                                                                                  للا ا ا  المتّررة والعوادم الناتجة ع  السيارا  علي س مة المباني التاريخية.

أدي أيضاً االهما  الاي تعرّت له المن قة الي تفاقض أزمة القمامة، وانتشار المخللفا    و   النظافة:  -8

متراكمة م  المخلفا  والاصة أمام الشارم، وفي  عض األحياج تحولت مداال  المباني األثرية الي أكوام  

 معظض المباني التاريخية ألنها مغلقة وغير مستغلة.

% م  ايمالي أنش ة ال ا ق األرّي   و   2كانت تمث  المرافق العامة أق  م   العامة: المرافق -9

لف الشارم، حيث يويد  ه مّتي ادارة محلية، ومّتبي  للبريد، وعيادة طبية واحدة، ومستشفي للرمد ال

مجموعة ق ووج، وقد افتقد الشارم للعديد م  الخدما  والمرافق العامة ال زمة ل بيعته السياحية 

 .(11) والتجارية، علي سبي  المثا ؛ دورا  المياه العامة ومراكز معلوما  الساعحي 

 
                 :                                                                             خطة تطوير شارع المعز

ن    الحقيقية لمشروم القاهرة التاريخية، حيث أ د  ألتمث  دراسة  رنامج األمض المتحدة االنماعي نق ة ا

لدراسا  تنمية القاهرة التاريخينة”،   تض انشات “مركز  1998الحّومة المصرية اهتماماً كبيراً  ها وفي عام

تضلم  وحدة للتصميما  العمرانينة والمعمارينة ووحندة للتوثينق، وتنض تّليفنه  عمن  الدراسنا  الم لو نة 

ومتا عة األعما  الجارية وس ل آليا  للتنسيق  ي  الُسل ا . وقد قام المركز  وّع ال ة عمن  ّنم  منا 

ريخينة” عنملت انقناذ المبناني األثرينة  عند األّنرار الجسنيمة أطلق عليه “المشروم القومي للقناهرة التا
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                                                         .(12)(2012واعننادة تههينن  ن ننا  القنناهرة التاريخيننة )منظمننة اليونسننّو،  1992النايمننة عنن  زلننزا  

تنمينة السنياحية  شنارم المعنز كجنزت من  قدلمت دراسة  رنامج األمض المتحدة االنماعي اقتراحا  متعلقة لل

،   متنراً   1400م   وا ة الفتوح وحتي تقاطع عارم األزهنر   نو      دتاأيزات مشروم القاهرة التاريخية  

                                                                          :                               وكانت الفّرة األساسية هي

تحوي  الشارم الي طريق مشاه واقتراح انشات كو ري يديد للمشاه عبر عارم األزهر منع دمنج عندة   -1

أنش ة تجارية وثقافية  ه، ليؤكد علي االستمرارية التاريخية لشارم المعز والتي ق عها عارم األزهر  عد 

                                                                                                              . م1845 عام انشاؤه في

ماك  المظللة ألرعادية واألاعادة تصميض الوايها   ما ي عض طا ع الشارم التاريخي، وتوفير ال فتا  ا  -2

                                                                                                                       في فراغ الشارم

اعادة استخدام  عض المباني األثرية م  أي  اللق أنش ة عمرانية يديدة تسناهض فني تحسني  ظنروف   -3

 ً آثراً  143لترميض ، مراح  أر عة ع  طريق تقسيض مشروعا  ترميض ا ثار الىالمن قة ايتماعياً واقتصاديا

مسجل ً. تضل ترميض آثار عارم المعز ال   المرحلتي  األولي والثانية، حيث اعتملت المرحلنة األولني علني 

مجموعة الغوري ومسجد المؤيد عيخ والسور الشمالي و اب الفتنوح، وتضنمنت المرحلنة الثانينة مدرسنة 

 يبرس وقصر  شتاك وحمام اينا  ويامع  وقبة نجض الدي  أيوب وسبي  كتاب السرو  اعا ومدرسة الظاهر

السل اج الّام  ومسجد السل اج  رقو  ومدرسة وقبنة الناصنر قن ووج ومسنجد علني الم هنر ومسنجد 

وُطبلق مفهنوم اعنادة   ،2008ومدرسة األعرف  ارسباي، وانتهت أعما  ترميض آثار عارم المعز في عام  

  .                                                  يله الي متحف للنسيج المصريستخدام في سبي  كتاب محمد علي  النحاسي   تحوألا

رتقات  البنية التحتية، وأعما  الرصف وتحسي  الصنورة البصنرية، وقند اسنتغر  المشنروم ألأعما  ا-4

و تشنم    2010.  فبراينر وانتهنت وافتنت  المشنروم فني  2002ثماني سننوا  حينث  ندأ  األعمنا  فني  

المرحلة الثانية م  أعما  الحفاظ العمراني استّما  عارم المعز م  عنارم األزهنر وحتني  ناب زويلنة، 

وعارم الجمالية الموازي له م   اب النصنر وحتني المشنهد الحسنيني،  االّنافة الني الشنوارم الجانبينة 

                                                          الشارعي .الواصلة  ي  

تض حصر أنش ة اعتُبر  غير م عمة ل بيعة الشارم، وتخصيب أماك   ديلة لهنا أو  التجاري:  النشاط-5

من  أمنام ينامع الحناكض الني  والزيتنوج والليمنوج البص  سو   اععي نُق  تشجيعها علي تغيير النشاط. فقد 

                                                                                                        سو  العبور، كما تض تشجيع الورش والنحاسي  علي تغيير النشاط.

رصف أرّية الشارم  تبلي نه  الجرانينت األسنود األسنواني المحلني ) سنبعة آالف والمسنماعة متنر   -6

                                                                                                                              مر ع (

                            عم  األرصفة  ترا يع الجرانيت الجندوال ) أر عة آالف وتسعماعة متر مر ع ( -7

                                             جندوال ) ألفي  وتسعماعة متر طولي (عم  البردوره م  الجرانيت ال -8

تض انارة الشارم  الفوانيس والّوا ي  المصنعة الصيصاً علي ال راز القديض الّ سنيّي الناي يتماعني   -9

                                                                                                    مع عصر ا ثار المويودة 

                                                                                                         كما تض وّع فوانيس مدفونة  األرصفة ومويهه انارتها علي حواعط ا ثار وذلش إلظهنار يمالياتهنا  -10

دالو  السيارا   عمن   وا نا  الّترونينة وّنعت علني يمينع المنافنا المؤدينة   تض التحّض في حركة  -11

للشارم وتغلق م  التاسعة صباحاً حتي التاسعة مساتاً وذلش إلع ات الفنر  للمشناة والسناعحي  للحركنة 

 شاهدة ا ثار المويودة  الشارم . يسر والتمتع  م

طلي م  أصحاب المح   تغيير نشاطهض  ما يتماعي مع ال بيعة األثرية للمّاج وما يلزم الساعحي    -12

م  عراته ورؤيته كما تض ت وير ساحة  يت القاّي وانشات كافتريا لتقديض الخندما  للسناعحي  ممنا يعن  

                                                                                                            من قة كلها .وزارة الثقافة تولي اهتماماً  باقي المن قة وتتض دراسة لعملية ت وير عاملة لل

معونة لت وير حارة الدرب األصفر المتفرعنة  وااليتماعي االقتصادي لإلنمات العر ي الصندو  قدلم  -13

م  عارم المعز، عاملة ترميض ث ث مباني أثرينة هني  ينت السنحيمي و ينت الخرزاتني و ينت مصن في 

                                                                                         .(12)يعفر

http://lite.almasryalyoum.com/extra/80321/
http://www.sis.gov.eg/newVR/almuizz/arabic/museum.html
http://www.masress.com/alkahera/455
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=81658
http://www.arabfund.org/Default.aspx?pageId=459
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العم  اح   الشبّا  المتهالّة  الّام ، حيث تض تجديد عبّا  المياه والصرف ضم   ت التحتية:  البنية-14

الصحي والّهر ات وتزويد الشارم  شبّا  تصريف األم ار، كما تض أالا عبّا  الغاز في االعتبار حتي 

          ال يّوج هناك حاية العادة الحفر والردم مرة أالري في المستقب .

يد منسوب الشارم فني عشنرينا  القنرج الماّني من  الن    قاينا البازلنت تض تحد  الشارم:  منسوب   -15

سض أسف  منسوب منا قبن  البندت فني األعمنا ، ثنض تنض تبلنيط 70األسود الاي ُويد علي ُعمق يقدلر  حوالي  

وقد استُخدام البازلت األصلي فني رصنف  عنض   ،الشارم واألرصفة والبردورا   بلوكا  م  الجرانيت 

                                                     ة.الشوارم الجانبي

تض عم  تعدي   لوايها   عض المباني عن  طرينق اّنافا  لعناصنر  العام:  وال ا ع  المباني  حالة  -16

الشبية، واعادة ط ت المباني، وترميض األ واب، والشبا يش، والبياض، والشنرو،، كمنا تنض اعنادة صنياغة 

                             ، وعم  اّاتة ليلية الارج األثار.وايها  والفتا  المحا

تض تحديد الحركة ا لية  الشارم نهاراً للدرايا  والندرايا  البخارينة فقنط،  خن ف  المرور: حركة  -17

سيارا  الشرطة واالطفات واالسعاف، حيث تض عم   وا ا  الّترونية عنند منداال  الشنارم تمننع دالنو  

                                                        السيارا  في ساعا  النهار.

تض اّافة وحدتي دورا  مياه عامة،  االّافة الي تخصيب عنركة نظافنة  العامة:  والمرافق  النظافة-18

 .(12)الاصة مسئولة ع  رفع القمامة والمخلفا ، ونظافة الشارم  صفة دورية

 

 ر على شارع المعز نتائج خطة التطوي

 شٍّ  عام كاج إلح   وتجديد البنينة التحتينة للمن قنة أثنراً ايجا يناً علني  التحتية:   البنية  االرتقات -1

سّاج المن قة وزاعريها وأصحاب المحنا  علني حنٍد سنوات، فقند عناد كثينر من  السنّاج الناي  غنادروا 

وتحسننل  المنننا، التجنناري والسننياحي المن قننة  عنند تحسنن  حالننة المرافننق وعننبّا  الصننرف الصننحي، 

  .2009 الشارم، اال أنه لض يتض تزويد المن قة  عد  الغاز ال بيعي  الرغض م  تنفيا الشبّا  منا 
هتمنام أللض تن  الحارا  واألزقة الصغيرة المتفرعة م  عارم المعز نفس قندر ا السّنية:  المباني  حالة  -2

د من  المبناني سنيئة من  الناحينة االنشناعية،  نرغض القينام  ت نوير الاي ناله الشارم، فما زالت حالة العدين

 الوايها  في  عض األحياج.

سننة، ونسنبة كبينرة من   50-25غالبية سّاج المن قة يقيموج  ها منا ما يتراوح  ي    االيجارية:  القيمة-3

ينينه، و عند  150-10مساكنهض  نظام االيجار القديض. قب  المشروم كاننت القيمنة االيجارينة تتنراوح  ني  

 ينيه. 500االنتهات م  المشروم ارتفعت الي حوالي 

كاج لتخصيب عارم المعز للمشاه فقط أثاراً ايجا ية م  حيث توفير حرية  والتجاري:  السياحي  النشاط-4

أكبر للمشاه والساعحي  والراغبي  في التجول   ي  آثار ومحا  عارم المعز، ما يعني تحس  لمنا، السياحة 

 التجارة  المن قة، كما أدي المشروم الي حدوث طفرة في مجا  السياحة الدااللية.و

تحول  نشاط غالبية الورش والمحا  الي  ازارا  ومستلزما  المقناهي، منا أدي الني  التقليدية:  الحرف-5

 ت عي الحرف اليدوية التقليدية  شّ  كبير.

سنيارا  داالن  الشنارم الني انخفناض نسنبة التلنوث أدي التحّض في حركنة ال ا لية:  الحركة  في  التحّض-6

واالزعاج  الشارم، كما أدي الي حماية المباني األثرية م  تهديد الا ا ا  األرّية والعوادم الناتجة عن  

 السيارا .

 الرغض م  تنظيض ايتمام م  الحي ووزارة االثار مع سّاج المن قه ال دات رأيهنض  المجتمعية:  المشاركة-7

ا  التصميمية وما سيتض م  أعما ، اال أنه لض يؤالا  ه، ولض يشارك السّاج وأصنحاب المحنا  في المقترح

 .(14)(13) في تفاصي  المشروم

أدي ترميض االثار  شارم المعز وطرح فّرة اعادة االستخدام الي ويود عندة تجنارب  االستخدام:  اعادة-8

والناي أقنيض فني   تصنميض سنبي  المثنا  معنرض لتنظيض فعاليا  ومعارض وأنش ة ثقافية ناكر منها علني 

  .(11)عّ  في  يت السحيمي و يت مص في يعفر وسبي  السلحدار 2010يونيو 

http://20egyptdesign.net/
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 معالض عارم المعز  عد الت وير)المصدر تضام ( (11)عّ  

 

 

                                            الدولة فى حماية القاهرة التاريخية)ممتلك التراث العالمى(:دور 

بما أن ممت   التراا اللالمت موقع راخر بالحيةاة اهةو منطقةة تاريخيةة عمرانيةة تتط ةب تقيةي  اللوامةل 

وقةع اقةر قةا  اال تشةاريون وتح يةل الظةروف الماريةة والبيئيةة اةت الم  المدثرة ع ت الظةروف المليشةية

 بالررا ا  التالية لمشروع االحيام اللمرانت ل قاهرة التاريخية:                  

 ال ما  االدتماعية واالقتاارية ل قاهرة التاريخية                                                      -1

 أنماط األنشطة المدتملية       -2

                                                                                 اعارة تأهيل ال لان            -3

                                                                                      مواطن األخطار البيئية      -4

                                                                                                                                                                                                                                النفايا   وارارة  والحرلة  التنقال     -5
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ألم  المتحرة األنمائت والذى يلتمر ع ت تلرار الدهار المرلرى ل تلبئة اللامة اوا تنارا الت تقرير برنامج  

ودر انخفاض م حوظ ات تلرار ال لان ات منطقة الررا ة واةل الةت  2006الت  1986من    واالحاام

% وذل  لتهور م توى المليشة ولثااة ال لان اللالية عرا شياخة الروواية اةت ق ة  الةررب األحمةر 41

% مع التوريع الغير متلااتم ات المنةاطق المخت فةة وانح ةر  األميةة 22حيا ارتفع عرر ال لان الت  

% ات 8 % ات شياخة األرهر بق   الدمالية وللن وا   الت1ملرال  البطالة% وترادل   57بن بة  

% ات المو لت وباب الشلرية لريارة النشاط 4شياخة الباطنية ات ق   الررب األحمر وانح ر  بن بة  

وبالرغ  من عر  دورة م توى المليشة والتوقلا  الم تقب ية للن تبقت القةاهرة التاريخيةة   (15)التدارى

المنخفضةة ويلتبةر  داذبا ل  لان لقربها من و ط الب ر وتوار المواةال  والخةرما  وااليدةارا    ملانا

نقص الوعت اللا  والمدتملت من أ باب عر  التقر  وبناما ع ت ذل  ت  اقتراح مدموعة مةن التودهةا  

  -واألهراف اال تراتيدية لتح ين القاهرة التاريخية:

               تح ين دورة الرعاية الاحية                    -2           تواير برامج محو األمية       -1

توعية الشباب                                                                                                  -5       تحفير الحرف اليروية      -4      تحرير أنماط األنشطة التدارية      -3

 رة تأهيل شبلا  المياس والارف الاحت واللهربام                                                   اعا-6

 النتائج والتوصيات: 

انشنات  حينث اتجهنت المؤسسنة الني التفّينر ،  التاريخية  المدج  لدعض  الاج  ا غا   رنامج مع  داية انشات  -1

حافزاً م  أي  اعادة التههي  العمراني للحي المجناور لهمنا  لتّوجوصيانة السور التاريخي  حديقة االزهر

فني تحسني  األحنوا    سناهمت  وهو حي الدرب األحمر، من  الن   سلسنلة مشنروعا  قوامهنا المجتمنع

                                                                                           المعيشية، وتقديض دعض ثقافي وايتماعي واقتصادي ومؤسسي.

يبدو عارم المعز أكثر يودة م  حيث نظافة الشارم وعّ  وايها  المباني والمحا  واّاتة المباني   -2

، اال أج تهثير مشروم ت وير الدرب األحمر في المجتمع المحلني يفنو  ع  من قة الدرب األحمر  ا ثرية

معز، حيث أنه لض يقتصر علي صيانة المبناني ا ثرينة أورفنع كفاعتهنا المادلينة،  ن  تهثير مشروم عارم ال

قراض متناهية الصغر ألاستهدف ر ط التدالل   المادلية  التنمية االيتماعية واالقتصادية م  ال   توفير ا

عماد هناه  ،يوالتدريي المهني والحرفي والمشاركة المجتمعية واللق عمالة يديدة لتعظيض العاعد االقتصاد 

االستراتيجية تمثل  في انشات “عركة تنمية مجتمع الدرب األحمر” وهي يمعية محلية تعم  كهداة لضنماج 

 (.2012استدامة التنمية واستمرارية المشاركة لجميع المعنيي   المن قة )منظمة اليونسّو، 

الندعض الناي يعمن  علني لض يحظ المجتمع المحلي في عارم المعز الن   مشنروم الت نوير  مثن  هناا   -3

تحقيق تنمية مستدامة ايتماعية/اقتصادية، فإنه و الرغض من  أج القناهرة التاريخينة تعند من  أكثنر منناطق 

المعنز لنض تسنتهدف الحفناظ  عنارم تجمع الحرف اليدوية التقليدية، اال أج استراتيجية الت وير في مشروم

  تنراث المن قنة،  ن  أنهنا ر منا اسنتهدفت علي هاه الحرف والصناعا ، رغض كونهنا ينزت ال يتجنزأ من

ر  نشناطها الني  نازارا  وهندايا ومسنتلزما   النقيض، حيث أج العديد م  هاه الورش الحرفينة قند غينل

 مقاهي وال فه،  نات علي تشجيع م  العاملي  علي المشروم.

 نق  سو  البص  والليموج والزيتوج م  أمام يامع الحاكض الي سو    عارم المعزت وير  قام مشروم    -4

لي  ألج المن قة لهنا عنهرة واسنعة  هناا النشناط، سنوات  العبور، اال أنه ال يزا  هناك  عض الباعة المتجول

علي المستوي المحلي أو م  ال   الساعحي  المعتادي  علي زيارة المن قة، وهو األمنر الناي لنض يراعينه 

                                                                   الت وير. مشروم

لض يراعي مشروم الت وير الدراسة التاريخية للمواد المستخدمة في األرّيا  والوايهنا  من  حينث   -5

علي سنبي  المثنا  فقند كناج ال رينق األصنلي من  البازلنت األسنود وأ عناد ،الخامة أو التصميض أو األ عاد 

سننض، اال أج الرصننف تننض  ب طننا  منن  الجرانيننت  ه عنناد مختلفننة عنن  20×10الب طننا  األصننلية كانننت 

http://www.akdn.org/ky/publication/aga-khan-historic-cities-programme-azhar-park-project-cairo-and-conservation-and
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في أعقاب تنفيا المشروم تض اكتشاف   طا  البازلت األصنلي أسنف  طبقنا  الرصنف   ىالتصميض األصل

استخدام هاه الب طا  التاريخية في رصف  عض الشوارم الجانبينة، األمنر الناي   المتّررة، اال أنه أعيد 

 يع ي مدلوال  غير صحيحة في المستقب  ع  تاريخ تلش الشوارم وتصميمها والخاما  المستخدمة  ها.

تحققننت طفننرة فنني معنندلال  السننياحة الخارييننة والداالليننة  2010 عنند افتتنناح المشننروم فنني فبرايننر  -6

ما أدي الي تحقيق تحسناً ملموساً في دالو  أصحاب المحا ، الاصنة التني تحنو  نشناطها الني    المن قة،

وانخفاض معدلال  السنياحة،  ندأ    2011منتجا  سياحية، اال أج هاا األمر لض يستمر طوي ً، فمنا يناير  

ع عنديد للحالنة ا أدي الني تراينممرحلة ركود في حركة البيع، الي ياني الزيادة المستمرة في األسعار، م

                         االقتصادية  المن قة.

                                                                                                      التوصيات:

ليس الهدف م  مشنروعا  الت نوير العمرانني للمنناطق التاريخينة هنو تحقينق الت نوير المنادلي  -1

للمباني والوايها  فقط؛ الاصنة منع وينود أعنّاالً من  الحنرف والصنناعا  التقليدينة التني تمثن  تراثنا 

لنش الصنناعا  فإنه يتيعيل  العم  م  ال   مدال ً متّام ً م  أي  الحفاظ علني تولالش  تاريخياً للمن قة.  

وت ويرها لضماج استمرارية انتايها واالرتقات  جودتها وزينادة قندرتها التنافسنية فني األسنوا  المحلينة 

والعالمية م  أي  تنمية اقتصادية/ايتماعية مستدامة قادرة علي تحسي  الحالة المعيشية للسّاج، علني أج 

و نالرغض   ،المن قة محلية ممثلة للسّاج    يّوج العم  علي ذلش  المشاركة مع مؤسسا  مجتمعية وكيانا  

المشروم قند نجن  علنى مسنتوى تحسني  البيئنة العمرانينة المبنينة اال أننه أغفن  الت نوير اإليتمناعي   أج

                                   واإلقتصادي ألهالي المن قة.

سنتخدام تراعني احتياينا  ألعم  دراسة ع  المباني األثرينة غينر المسنتغلة، وطنرح أفّنار العنادة ا-2

فنالي يانني تحوين  المبناني األثرينة   ،المجتمع المحيط  ناألثر، منع دراسنة مندي م عمنة تصنميض المبنني

والتراثية الى مراكز ثقافية ال د م  النظر الي المجتمع المحلي  شّ  أكبر، ومراعناة احتياياتنه المباعنرة 

 فنىف ،  خدما  السياحية والدما  المجتمنع المحلنيم  الدما  وفراغا  عامة، مع مراعاة التوازج  ي  ال

تجر ة حي الدرب األحمر قامت مؤسسة ا غا الاج  اعادة استخدام مدرسة درب عغ ج التاريخية كمّتبة 

لخدمة أهالي من قة الدرب األحمر م  ال   تنوفير الّتني وتندريي األطفنا  وعمن  كشنف طبني دوري 

المنا، االيتماعي والثقافي لألطفا   المن قنة، وقند كناج   مجاني وندوا  توعية، حيث عملت علي تحسي 

                                                                                                    لهاا المشروم أثراً ايجا ياً واّحاً.

وويود العديد م  الجها  التي الت وير هناك تداال  واّ  في االتصاصا  الجها  المعنية  مشروم   -3

 ،تتعام  منع المن قنة مثن  األوقناف، ا ثنار، المحافظنة، الحني، المرافنق، التنسنيق الحضناري، وغيرهنا

                                                                                                             اإلّافة الي التعام  مع ك  أزمة تلحق  المشروم علي حدي دوج ويود نظرة عاملة.

لنيس الحن  هنو فعم  مؤسسي ورؤية متّاملة ؛  را  لإلدارة والصيانة م  ال   اطاال د م  ويود آلي-4

اللق كيانا  يديندة أو  ديلنة مثن  عنركة النظافنة الخاصنة فقنط  شنارم المعنز  عينداً عن  عمن  الجهنا  

تاً منفص ً ع  المدينة ولّ  الح  هو اإلستثمار في دعض و نات الحّومية المختصة  الش وكهج المن قة يز

قدرا  الجهة المنوطة  هعما  النظافة  الحي التا ع لنه المن قنة، والتنسنيق  ني  الجهنا  المعنينة  شنبّا  

البنية التحتية  الشارم والمناطق المحي ة واتخاذ كافة االيراتا  ال زمة لمنع تّنرار األزمنا ، ووّنع 

جية واّحة لعملية الصيانة الدورية للحد م  اعادة االنفنا  علني أعمنا  تمنت  الفعن  وتندهور  استراتي

                      .       نتيجة لعدم ويود متا عة

والحي وهيئة الصنرف الصنحي للقينام  نايراتا  ت هينر  ا ثار تحديد استراتيجية للتنسيق  ي  وزارة  -5

 قة وفتحا  الصرف  الشارم  شّ  دوري يضم  س مة المن قة وعدم وصيانة المواسير الرعيسية  المن

                                                                                        . مشاك  الصرف الصحىتّرار 
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القناهرة التاريخينة اعادة النظر في النظام المؤسسي المسئو  ع  ادارة وتشنغي  وصنيانة مشنروعا   -6

 صنيانة وحندا  االّناتة  المن قنة واصن ح العواعنق الّهر اعينة التني تمننع دالنو   مث    جميع مراحلها

                                                                                                                    السيارا .

ه األمني عليسي ر  -7 ي مشروعا  ت وير المناطق التاريخية في مصنر  شنّ  كبينر، ويظهنر هناا التويل

ه في عدة اقتراحا  سا قة  عم   وا ا  الّترونية علي حدود الشارم، والتّثيف األمني علني حندود  التويل

لي  وغيرهنا من  المظناهر ألالمن قة، وقصر ا ستعماال  علي أنش ة محددة، وازالة اكشاك الباعة المتجول

اه  الناحية العمرانية للمن قة وعّ  الحياة اليومية لسّانها. و الرغض م  ذلش فنإج هناا األمنر لنض التي تتج

                                                                                                               يمنع حدوث السرقا  أو التعديا  على المن قة

ستعداد  وّع ال ط ودراسا  مستقبلية متّاملة تحدد أنوام الشراكا  المختلفنة الحّومينة ال د م  اإل -8

والخاصة، كالش استعداد أهالي المن قة للمساهمة في اعما  الت وير كما حدث م  قب  في مشروم تنمينة 

                                                                                                        أو  المجهود أو  توفير الخاما . مجتمع الدرب األحمر سوات كانت مساهما  مادية

ال د م  اإلعادة  تجارب الحفاظ العمراني مث  تجر ة عارم المعز، ومجمنع األديناج  مصنر القديمنة،  -9

سنتحق المتا عنة والتقينيض من  أين  وتجر ة مؤسسة األغاالاج الثقافية  الدرب األحمنر كتجنارب ونمناذج ت

 .(16) الت وير وتجني تّرار األال ات في ت بيق مفاهيض الحفاظ ومشاريع الت وير المستقبلية

 : المراجع

اللالمي،   التراا الخاص بترشي  مرلر القاهرة التاريخي، ع ت قائمة  (إيلوموك )مرادلة المد ك الرولي آللثار والمواقع قائمة  -1

   (1979،أبريل/ني ان 10بتاريخ 

 منظمة اليونسّو   . الحفاظ علي مدينة القاهرة القديمة.1980أن ونيو، ييض و االروج. -2

 آثار القاهرة األس مية، مركز الدراسا  والبحوث األس مية -3

   م المعمارى، الجزت الخامس،القاهرة                                 رأفت‘على )عمارة المستقب ( الدورة البيئية،ث ثية اال دا-4

 األسّندرية  ()التجديد والتهصي  فى المجتمعا  االس مية( مّتبة2007سراج الدي ، اسماعي ) -5

unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000044624/https:/  

6-United Nations Development Program and the Supreme Council for Antiquities. 1997. 

Rehabilitation of Historic Cairo Final Report 

https://www.academia.edu/10945362/Rehabilitation_of_Historic_Cairo_Final_Report_Chapt

6_on_Framework_Plan_UNDP_Cairo_1997-er . 
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Strategy for the development and rehabilitation of Historic Cairo 

(Case study of Al-Moez Street and Al-Darb Al-Ahmar area) 

Summary: 

Cairo is full of historical areas and important monuments that embody the richness of the 

city not only as the capital of the Islamic world, but also as one of the masterpieces of urban 

humanity throughout history, and then the scope of the historic city in Cairo was included in 

the World Heritage List in 1979 under the name Islamic Cairo in recognition of its absolute 

historical, archaeological and urban importance which requires an urgent plan to preserve 

the site and stop the deterioration of the urban fabric that suffers from accumulating 

problems such as social and economic pressures, poor infrastructure, illegal settlement, 

traffic and transportation problems, in addition to the lack of legal and administrative 

standards for protection. Based on that, the UNESCO World Heritage Center After 

registering the site of Islamic Cairo, in cooperation with the Egyptian government and with 

international institutions and international experts, organizing periodic missions to assess 

the state of preserving the site and preparing for a plan to manage and preserve world 

heritage properties to stop the deterioration of the urban fabric of Historic Cairo. The 

research aims to clarify the efforts of the plan to preserve world heritage properties and 

evaluate its role in rehabilitation and the employment of the historical areas, especially Al-

Moez Street and Al-Darb Al-Ahmar, in order to harmonize with the contemporary reality 

and face future challenges to protect them, in addition to the economic aspect of 

reinvestment. 

http://www.urhcproject.org/Content/studies/EN_ActionPlan.pdf

