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Abstract 
    The sustainability of cultural heritage assets – especially historic buildings - becomes a 
vital part which can be utilized in development plans. 
    Locally, these buildings suffer from negligence, and lack of clear polices to deal with 
them in development plans. Thus, the research problem represented by There is no 
comprehensive framework of the catalyst historic building).To solve the research 
problem, a comprehensive knowledge base for the catalyst building was established then 
utilizing the abstracted framework in analyzing elected urban projects representing 
different types of historic buildings. 
    The research shows a differentiation in the intervention types, the catalyst role of the 
historic buildings and their impact, that related to the value of the historic building, The 
role itself varies according to the nature of the context, these buildings could be a tool for 
positive change toward the future, or they could be a tool for continuity of the cultural 
identity.  
Keywords:Historic buildings, Catalyst historic building, Catalyzation process, 
Intervention type, Catalyst role. 
 

 ضمن مشاریع التطویر الحضري محفزالالمبنى التاریخي 
 الخالصة

تشكل جزءا المباني التاریخیة التي  السیماوتزایداً في االھتمام بقضایا اإلرث الحضاري،  شھدت اآلونة االخیرة    
یلعب دوراً محفزاً من الممكن ان من اإلرث الحضاري وعنصراً مھماً ضمن خطط التطویر الحضري المعاصرة، 

 .ضمن مشاریع التطویر الحضري
لتظھر تعاني المباني التاریخیة من عدم وضوح سیاسات التعامل معھا ضمن مشاریع التطویر الحضري، محلیاً،     

) ولمعالجة محفز ضمن مشاریع التطویر الحضريالاطار شمولي للمبنى التاریخي  (عدم وجودبـمشكلة البحث 
واالستناد على مفردات االطار المستخلص في المشكلة البحثیة تم بناء قاعدة معرفیة شمولیة للمبنى التاریخي المحفز، 

انماط مختلفة من المباني التاریخیة التي تعكس اعتماد العالمیة والعربیة المنتخبة  ةمشاریع الحضریالتحلیل عدد من 
 كعناصر محفزة.
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ي تحقیق اھداف فونطاق تأثیرھ البحث الى وجود تباین في انماط التدخل والدور المحفز للمباني التاریخیةتوصل 
ة أدا فقد یكونتفاوت دور المبنى التاریخي المحفز بالعالقة مع طبیعة السیاق، ، كمایباختالف قیمتھاالتنمیة الحضریة 

 لالستمراریة بالھویة الحضاریة.منافسة، او ان یكون موجھاً الموجھة للتغییر اإلیجابي لدعم إمكانیة مراكز المدن على
 نمط التدخل المحفز، الدور المحفز.، التحفیز الحضريالمبنى التاریخي، المبنى التاریخي المحفز،  -:الكلمات المرشدة

 
 المقدمة:

ً في تحقیق التمییز الحضاري ودعم      ً من اإلرث الحضاري، وتلعب دوراً مھما تمثل المباني التاریخیة جزءاً مھما
التطویر الحضري المستدام على المستوى االوسع، ولتؤدي ذلك الدور فانھا تتطلب اعتماد تدخالت معینة لتفعیل 

المحفزة (سبل تفعیلھا یسعى ھذا البحث الى بناء اطار معرفي شمولي حول المباني التاریخیة وعلیھ دورھا المحفز، 
 وھذا یتطلب:  ،ودورھا المحفز)

أبرز انماط التدخل المحفز المعتمدة ضمن المباني وبناء اطار معرفي شمولي للمبنى التاریخي المحفز  -
 من مشاریع التطویر الحضري.ضدورھا المحفز التي تحدد التاریخیة باختالف انواعھا و

 مباني التاریخیة باختالف تصنیفھا.والدور المحفز للالتدخل كشف التباین في انماط  -
مفردات االطار النظري المستخلص في عینة قصدیة من المشاریع والمقترحات العالمیة  اختبار -

والعربیة والمحلیة، التي اعتمدت انواع مختلفة من المباني التاریخیة كعناصر محفزة، وعكست انماط مختلفة للتحفیز 
 الحضري واستخالص النتائج واالستنتاجات.

 
 خیةتعریف المباني التاریالمحور االول/ 

ي تمتلك خصائصاً ) لیشمل مدًى واسعاً من المباني الت1964اتسع مفھوم المباني التاریخیة بعد ابرام میثاق فینسیا (     
 یخ الرتباطھ باشخاص أو احداث مھم،بكل ما لھ أھمیة أو تأثیر في التار (Historic) یرتبط مصطلح،وقیماً متفاوتة

فقد وقد تباینت تعاریف المباني التاریخیة ومعاییر تقییمھا، ففیما یخص تعریف المنظمات العالمیة والمحلیة لھا، 
التي listed Buildings)(تضم كالً من المباني المسجلةعرفت منظمة التراث االنكلیزي المباني التاریخیة بانھا 

خیة خاصة، والمباني ذات األھمیة التاریخیة والمعماریة الواقعة تشمل اي مبنى أو ھیكل یمتلك أھمیة معماریة أو تاری
التي تمثل محددات تصمیمیة وعناصر لمحلیة المعماریة أو التاریخیة، ضمن مناطق الحفاظ، والمباني ذات األھمیة ا

ضمن مؤثرة ضمن خطة التطویر الحضري على المستوى المحلي، والمباني ذات األھمیة التاریخیة أو المعماریة 
ً ومواقع االرث العالمي كما عرفت (جمعیة ویسكنسون التاریخیة) ]1[.المتنزھات الوطنیة والمناطق الممیزة طبیعیا

المبنى التاریخي على انھ أي مبنى أو ھیكل مسجل في السجل الوطني للمناطق التاریخیة والمحدد كموقع أو ملكیة 
لكونھا مصدر مساھم ضمن المناطق  –إعتماداً على قانون دولي أو محلي معین، أو على المسح المیداني  -تاریخیة 

ة المسجلة أو المبنى الداخل ضمن السجل الوطني للمناطق التاریخیة بشكل منفرد أو كجزء مساھم في التاریخیة المحلی
بانھ  2002عُرف المبنى التاریخي محلیاً ضمن (قانون االثار والتراث) للعام ، وی]2[.يالتاریخالھویة الكلیة للمركز 

 .الموقع الذي یمثل مسرحاً لحدث تاریخي مھم بغض النظر عن عمره
بأنھا تلك المباني التي تمنحنا شعور باالعجاب والرغبة في معرفة المزید عن االشخاص  )Fieldien(ھاوقد عرف    

د دراسة عن رسائل انسانیة وفنیة تنكشف -منذ إنشاءھا وصوال الى الحاضر -والحضارة التي اوجدتھا. لكونھا حملت 
 3].[والثقافاتتعكس مجموعة معقدة من االفكار تاریخھا. كما أنھا 

بأنھا نتاج جمعي معبر عن ذاكرة المدینة یتصف بالعالمیة والدوام وقابلیة التكیف، وبأنھا ذلك (Rossi)وعرفھا    
الشكل الممیز الذي نعیشھ ونختبره، ویشكل بدوره البنیة المؤلفة للمدینة عبر الزمن، المتأصلة بعمق في تشكیل 

وھي كیان معقد تطور عبر الزمان والمكان، تمثل ثوابت حضریة عبر الحضارات لیمثل صلة الماضي بالحاضر، 
تمتلك المباني التاریخیة بشكل عام مستویات متعددة من القیم منھا اذ [4].عملھا كانماط یتم الرجوع الیھا في التصمیم

اتھ المختلفة مما یجعل قیم تراثیة وحضاریة وتاریخیة وانسانیة ودینیة وغیرھا، ترتبط ھذه القیم بحیاة االنسان ومعطی
القیم ذات تجسید مادي ومعنوي. وعلیھ تصنف بشكل عام الى: القیم المادیة، المتمثلة بالوجود الفیزیاوي لھا كجزء من 
اإلرث الحضاري الملموس، والقیم المعنویة، التي تظھر اھمیتھا في انعكاسھا على المجتمع والبیئة الموجودة فیھا. 

]5[ 
األولى بالمبنى ترتبطقیمة المبنى بعالقتھ بالمحیط الحضري الى قیمتین أساسیتین،  (Ni Yin)دراسةكما صنفت     

الثانیة بعالقة المبنى بمحیطھ الحضري وترتبطبحد ذاتھ وھي قیمة معماریة تاریخیة (ترتبط بنمط المبنى وطرازه)، 
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التي یكتسب فیھا كل مبنى أھمیتھ كجزء من المباني وبدرجة تكاملیتھ ومرونتھ وتكیفھ لالستعمال وھي القیمة السیاقیة، 
التي تشكل بمجموعھا مشھد المدینة، إذ التمتلك تلك المباني قیمة على المستوى المنفرد، وانما تتأتى اھمیتھا من كونھا 

ھویة تشكل جزًء مھماً ضمن الكل، تعمل على تحقیق االستمراریة في البیئة الحضریة وتحقیق االغناء البصري ومنح 
 .]6[ممیزة لنسیجھا، لتوافق مقیاسھا وموادھا وتفاصیلھا

واستنادا الى ماسبق یمكن تعریف المبنى التاریخي بأنھ:"جزء من اإلرث الحضاري المبني الواجب الحفاظ علیھ،     
رتباطھ یعكس حضارة معینة ونمط بناء ممیز، ویحمل قیماً مادیةً ومعنویةً، على مستوى المبنى ومحیطھ الحضري، إل

بإحداث ووقائع مھمة عبر التاریخ، أو نمط حیاة تقلیدیة ممیزة، یتسم بصفات القدم واالستمراریة والقدرة على التكیف 
عبر الزمن، وترتبط بھ اعتبارات تصمیمیة وتخطیطیة معینة تتناسب مع قیمتھ ودرجة أھمیتھ"، واستناداً الى تباین 

 ]7[:الى محیط فیمكن تصنیفھاةبالعالقھ مع النى التاریخیاقیمة المب
 

    ھي المباني التي تمتلك قیمة متأصلة، تعمل DistinctiveHistoric Building :المباني التاریخیة المتمیزة -اوال 
ً ثقافیة عالیة  بحد ذاتھا على منح المنطقة ھویتھا المتفردة، تمثل نماذجا متمیزة لطراز ونمط بناء معین، وتمتلك قیما

االمثلة  عالیة التمیز (كاحدتتباین في درجة تمیزھا، فقد تكون في حیاة الساكنین،  كجزء مھماألھمیة وقیماً اجتماعیة 
اساسیة لفترة معینة أو لطراز أو  التي تمثل نماذج(المتمیزةاو )ز أو نمط معینالنادرة المعبرة عن حقبة زمنیة أو طرا

 .)نمط معین والتي قد تكون خضعت للتغییر
 

ھي مجموعة المباني التي تساھم ككل :Contextual Historic Buildingالتاریخیة السیاقیة المباني -ثانیا
على المستوى الفردي، وتتصف بكونھا متالزمة ومتناغمة في العمر موحد في تحدید الھویة التقلیدیة، تكون اقل أھمیة 

ً ذو قیمة  والمواد والمقیاس والكتلة وتكرار التفاصیل المعماریة، وھي مجموعة المباني التي تشكل فضاًء حضریا
یة، التي تضم علمیة وتاریخیة وفنیة خاصة یعكس حرفة او نمط حیاة تقلیدیة، وتؤلف تلك المباني مناطق الحفاظ التقلید

 شوارع أو قطاعات تقلیدیة وغیرھا.
في تحقیق التطویر الحضري المستدام، من خالل اثرھا في منح باختالف تصنیفھا یظھر دور المباني التاریخیة     

الھویة الحضریة والتمیز لكونھا العناصر التي تعكس الجوانب الثقافیة والحضاریة، لخلق بیئة مستدامة تتمیز 
]، اذ تمتلك تلك المباني ارتباطات حضاریة 8[للساكنین المتطلبات العامة  مع ضمان تلبیةالفكري والمادي بالتواصل 

الموجھة (theme)وتاریخیة وقیم معنویة اضافة الى القیم المادیة یمكن ترجمتھا وتطویرھا لتوفیر الفكرة العامة 
، وتعطي نوع من االلفة تعزز االحساس بالمكانعمل كنقاط جذب، یرتبط بھا االشخاص لعملیة التطویر الحضري ت

 التطویرضمن خطط یساھم تصمیم ونسیج المبنى التاریخي في اضافة ھویة ممیزة للعناصر الجدیدة المضافة و
الحضري، كما تساھم المباني التاریخیة في تقویة المشھد الحضري وتمیزه، وخلق فضاءات حضریة حیویة 

المحفز البد من اتخاذ أنماطاً معینة للتدخل، تتناسب مع قیمة المبنى واھمیتھ، ولمعرفة لتلعب تلك المباني دورھا .]9[
 .، والمبنى التاریخي المحفزالى محفز البد من دراسة التحفیز كیفیة تحویل المبنى التاریخي

 
 التحفیز الحضري والمبنى التاریخي المحفز المحور الثاني/

 التحفیز الحضري: -اوال
برز التحفیز ضمن یعرف التحفیز بانھ " إدخال عنصر یوجھ او یساھم في احداث تغییر إیجابي مھم"، وقد      

كمماثلة كیمیائیة لعملیة التصمیم الحضري، تعكس امكانیة تطویر سلسلة من المشاریع ، )Attoe(طروحات 
ً في النمو الحضري وإعادة اإلحیاء، لكونھا ماإلستراتیجیة ال تمتلك القوة الكافیة إلعادة ھیكلة السیاق ؤثرة إیجابیا
بین عناصر البیئة الحضریة الجدیدة والقائمة وتحكم تأثیرھا في الشكل الحضري مستقبالً، اما المحفز وتنظیم العالقة 

الحضري فھو مكون حضري انشأتھ المدینة (فكانت اشبھ بمختبر االعداد لھ) ومن ثم بدوره یشكل سیاقھا، المتالكھ 
على تشكیل المدینة بما یتفق مع سیاقھا الزماني والمكاني، فھو لیس نتاج ذو نھایة واحدة وأنما مكون یحث الى  القدرة

سلسلة من التطورات المتتالیة، تؤثر في كل من شكل وھویة وخصائص العناصر الحضریة المضافة بشكل متعاقب، 
 ،والثانيعنصر حضري جدید مضاف ادخال -الول على نمطین، ا قد تكون فھيوتتباین أنماط التدخالت المحفزة، 

كما ھو الحال ضمن المباني التاریخیة، تھدف إلبراز وتحسین لتفعیل العناصر الحضریة القیمة تدخل استراتیجي 
 ]10[قیمتھا واستثمارھا لتحقیق التطویر على المستوى االوسع.

عالیة الدقة التي تؤثر یرتبط التحفیز الحضري بعملیة التنشیط االحیائي التي تؤكد اعتماد التدخالت االستراتیجیة      
تركز على تفعیل النقاط الحضریة ى ضمن عملیة تطویر دینامیة، بشكل أساس في تحفیز سلسلة من التدخالت األخر
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مثلة لتنمیة المستدامة في مواجھة مشاكل مراكز المدن المتالى تحقیق اھداف ا .تھدف عملیة التحفیز الحضريالفاعلة
تنشیط األماكن، وتعزیز االنسیابیة، وإیجاد الترابطات، وتأھیل الفضاءات الحضریة المھملة أو والالمركزیة، ب

ي، وإستسقاء اإللھام من السیاق المحلي (التاریخي، والفیزیاوي، واالجتماعاالشراك الفعال  المتروكة، عبر دعمھا
 ]11[زاج والتكامل ضمن البیئة الحضریة. لتحقیق االمتتحقیق التحول الشمولي التدریجیو. والحضاري)

اھم الجوانب المرتبطة بعملیة التحفیز الحضري، وتمیز المشروع المحفز عن غیره من )Sideroffحدد (    
متباینة، تتدرج بین إدخال مشاریع على تولید رد فعل، یتخذ اشكاال إمكانیة المحفز المضاف  المشاریع، وھي

تحسین أو تحویل  ، لضمانواستثمارات جدیدة، الى إیجاد عالقات تصمیمیة جدیدة، الى تغییر الصورة الحضریة
العناصر الحضریة ذات القیمة بطرق إیجابیة الى ماھو جدید، عبر إعادة اكتشاف القیمة لعناصر البیئة الحضریة أو 

التدخل االستراتیجي (یتضح مماسبق ان التحفیز الحضري ھو ]12[ي النسیج الحضري.مة لماھو قائم فإضافة قی
الموجھ او المساھم في احداث تغییرات ایجابیة في المورفولوجیة الحضریة تقود بدورھا الى ردود افعال متالزمة 

وھو تفعیل العناصر  على النمط الثاني من التحفیز،الحقا وسنركز ، )تؤدي الى تحقیق التطویر الحضري المستدام
 ذات القیمة.

 
 المبنى التاریخي المحفز:  -ثانیا

ً مادیة ومعنویة یمكن استغاللھا لتحقیق  بنى التاریخي عنصراً استنادا الى ماسبق، یعد الم    محفزاً النھ یمتلك قیما
ضري، وان فاعلیة دور المبنى التاریخي تتباین استنادا الى عدد من سلسلة من التغییرات االیجابیة ضمن السیاق الح

المعاییر المرتبطة باختالف قیمة المبنى التاریخي ودرجة مالئمتھ السیاقیة وتكاملیتھ مع المحیط والتي یمكن تلخیصھا 
 ]13[ :الى) Bohanan(استناداً الى 

 رئیسة.اة بتوفیرھا نقطة جذب المش القدرة على خلق وتشجیع حركة -
على إنعاش عملیة التطویر من خالل تكامل ھویة المشروع  القدرةوبصریاً وفیزیاویاً،  المحیطمع االرتباط  -

 مع قدرتھ على تكملة سیاقھ.
ً  –واالرتباط بالخارطة االدراكیة للنسیج الحضري الوضوحیة،  - وإمكانیة التحول الى بؤرة  -محلیاً واقلیمیا

 ستمراریة البصریةللتفاعالت المحفزة لتحقیق اال
قدرة المحفز على خلق فضاءات عامة تصمم إلستغالل إنسیاب الحركة بین المشاریع المحفزة وتوفیر  -

 تجربة بصریة للمنطقة عبر إستخدام العمارة المحلیة التقلیدیة بطریقة تستجیب للتغیر.
 القدرة على التكیف الوظیفي لتحسین وظیفیة محیطھ الحضري وتعزیزھا. -
واالصالة في إستجابة المحفز وإستجابة المحفز التكیف واإلستجابة الى التغیرات المكانیة عبر الزمن،  قابلیة -

 .لسیاقھ الفیزیاوي واإلجتماعي والمتغیرات المحیطة
) إذ إن McCallum، كما أشار لھا (واستنادا الى مدى توفر تلك العوامل ضمن المبنى التاریخي تتباین فاعلیتھ     

 Laceفي مشروع تطویر( اریع تعتمد المبنى التاریخي كمصدر أساسي موجھ للتطویر الحضري، كما ھنالك مش
market-Nottingham(∗ ، ،في حین قد تلعب دوراً مساھماً (بشكل متكامل او ثانویاً) في عملیة التطویر الحضري

اذ یتكامل دور المباني التاریخیة مع العناصر الجدیدة ضمن مشروع التطویر الحضري المستدام، فیتم الحفاظ على 
اللھا لتوفیر موجھ لخصائص المباني التاریخیة، مع إضافة عناصر جدیدة إلعادة الحیویة للمنطقة، أو یتم إستغ

في لیفربول، والساعي لتحقیق  *)Pier Headالتطویر المستدام، كما في مشروع تطویر (التصمیم ضمن مخطط 
إحیاء أنماط المحاور التاریخیة وإعادة إستعمال عدد من المباني التاریخیة المھجورة، التي شكلت نقاطاً التكامل عبر 

الجدید، وتنظیم العالقة بین المباني التاریخیة والعناصر المضافة من ناحیة التوجیھ، لتنظیم الشكل الحضري للمشروع 
 ]14[ضري من الملمس والمقیاس والكتل.لحوخصائص النسیج ا

الى جانب المستوى تلعب المباني التاریخیة بشكٍل عام دوراً محفزاً ضمن مستویات التطویر الحضري المختلفة، 
خلق فرص في تحقیق النمو اإلقتصادي عبر ( االقتصادي یساھم المبنى التاریخي المورفولوجي، فعلى المستوى

لتنشیط اإلعمال الحرفیة الناتجھ من اصالح وإعادة تأھیل المباني التاریخیة/ توفیر فرص جدیدة للتسویق والعمل، عبر 
ً ممیزاً لجذب اإلستثما محلیةً كانت او  –المھمة  راتجذبھا الفعالیات السیاحیة والثقافیة، فضال عن كونھا مكانا

وفعالیات إدارة اإلعمال/ تشكیل عامل لجذب السیاح والزوار والحرفیین)، أما على المستوى اإلجتماعي  -خارجیة

 تم شرح المشروعان بالتفصیل في المحور الثالث من البحث ضمن الدراسة العملیة.∗
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فیتمثل دورھا المحفز في المساھمة في إستعادة قیمة اإلرث الحضاري، وتوفیر بیئة امنة ورفع مستوى المعیشة عبر 
لتي ینتجھا، كما تعمل على تعزیز الوعي الثقافي ومعرفة تاریخ المجتمع وتقالیده، الذي فرص العمل واإلستثمارات ا

 ]15[لیة والتي تجذب كل فئات المجتمع.یمثل بدوره فرصة لنشوء الفعالیات الثقافیة المح
 

 :سبل تفعیل دور المبنى التاریخي المحفز واستثماره في استراتیجیة التطویر الحضري -ثالثاً 
صلة في المبنى تُعتمد بشكٍل عام ثالث استراتیجیات لتحویل المبنى التاریخي الى محفز، ھي: إحیاء القیمة المتأ    

تأھیلھ على المستوى الشكلي والوظیفي، وإشراك تلك المباني ضمن تركیبة حضریة موحدة  التاریخي عبر إعادة
اطق الحفاظ التي تضم مباني تاریخیة ذات قیمة (مركز سیاحي، او ترفیھي، او ثقافي) التي برزت باالخص في من

 ]16[سیاقیة، وإعادة تنظیم تلك المباني عبر إضافة عناصر جدیدة وروابط جدیدة فیما بینھا لتحسین قیمتھا)
 

 ً  ودور المبنى التاریخي المحفز ضمن مشاریع التطویر الحضري:انماط التدخل  -رابعا
ضمن  التي یمكن اعتماد واحد منھا او اكثراط مختلفة من التدخالت المحفزة، اشارت الدراسات السابقة الى انم     

ادخال عدد من التغییرات على المبنى تتمثل ب،المادي او المعنويقد تكون على المستوى ، مشروع التطویر الحضري
تكون على مستوى المبنى المنفرد او على مستوى مجموعة من المباني،  قداو االضافات لتأھیلھ لوظیفتھ الجدیدة، و

ویتم تحدید اسلوب التدخل باالعتماد على تاریخ المبنى والتغییرات التي خضع لھا عبر التاریخ سواء على المستوى 
 :وھي تضم ]،17[الشكلي او الوظیفي

وھو ، اإلستعمال المتكیف للمباني التاریخیةتدخل الوظیفي المتمثل بإستعادة االستعمال األصلي او إعادة ال -
في مواجھة مشكلة اإلھمال واإلنعزال التي تعاني منھا المباني التاریخیة وضمان الحفاظ على الحیویة االھماالسلوب 

الحضریة ومشھد المدینة التقلیدي بنفس الوقت، وتمثل إعادة استخدام المبنى بنفس وظیفتھ السابقة أفضل اإلستعماالت 
مط الممكنة ولكن مع التحول في الفرص اإلقتصادیة ظھر التوجھ نحو إیجاد إستعماالت جدیدة تتوافق مع طبیعة ون

تضمن ]18[.وظیفتھ األصلیة) -نمطھ  -موقعھ  -(طبیعة المبنى  السیاق الحضري، ویتم تحدید االستعمال استناداً الى
ة دون التأثیر في قیمة الحفاظ ضمن سیاق المخطط األشمل، عملیة إعادة االستعمال استغالل قیمة المباني التاریخی

ویساھم ھذا التدخل في تعزیز اإلقتصاد المحلي وجذب اإلستثمارات وتأكید التمییز المحلي فضالً عن القیمة 
 ]19[اإلقتصادیة المضافة للملكیة ضمن المدینة.

 Façade(إستعادة الواجھة) (والذي یكون بنمطین األول یركز على استعادة المبنى ككل او ،التدخل الشكلي -
Retention والذي یعتمد في الحاالت التي تتطلب تغییر المبنى من الداخل والحفاظ على واجھتھ، ولو أن البعض (

د المدینة إذا كان المبنى یشكل جزًء یعد ھذا التوجھ كخداع أال ان لھ أھداف إقتصادیة ودور في الحفاظ على تكامل مشھ
إدخال إضافات معاصرة ضمن المبنى التاریخي المتمثل ب والنمط الثاني،]20[مھماً من مشھد حضري تقلیدي مستمر 

التي تكون  متناقضة أو متوافقھ مع  –، تعمل تلك اإلضافات ةأو ضمن النسیج المحیط او ضمن فضاءاتھ المحیط
تحسین قیمة المبنى التاریخي لیلعب دوراً في توفیر مستقبٍل إیجابي والدعم االقتصادي الالزم على  -المبنى التاریخي

إعادة تأھیلھا، واضافة طبقة  لتأمین استمراریة النسیج التقلیدي  بشكٍل عام، والمباني التاریخیة بشكل خاص وضمان
في إدخال إستعماالت اً مھماً دورالتدخل الشكلي  اذ یلعب النمط الثاني منجدیدة لإلرث الحضاري لألجیال المستقبلیة. 

 ]21[.دة وتسویقھا ضمن المراكز الحضریةإستثماریة جدی
ضمن النسیج كبؤرة جذب ھا تھیمنة المباني التاریخیة واستعادة ھیمنبابرازوقد یتمثل التدخل المحفز     

 :عبر الحضري،
، وقد تكون اعادة تأھیل الفضاءات او المباني التاریخیة بالمبنى اعادة تأھیل الفضاءات المفتوحة المحیطة -

 . المفتوحة بمنحھا ھویة تقلیدیة متوافقة مع المبنى التاریخي او ھویة معاصرة مناقضة للمبنى التاریخي
المؤثرة بشكل سلبي في التكاملیة للبصریة للمبنى او المباني التاریخیة ازالة المباني غیر المتوافقة سیاقیاً،  -

الى بؤرة مركزیة محفزة الستعادة مركزیة النسیج ودعم الھویة التقلیدیة عبر إعادة  ھالضمان تحویلجاورة، الم
 ]22اكتشاف القیمة للمباني التاریخیة األخرى المحیطة.[

القیم ویقصد بھ اظھار  –ومن الممكن استغالل القیم المعنویة المرتبطة بالمباني التاریخیة باعتماد مفھوم التفسیر       
باعتماد التقنیات المعاصرة من الشاشات والعروض الرقمیة االفتراضیة ضمن  -المعنویة فضال عن القیم المادیة

 ]23[الفضاءات المحیطة او على سطوح واجھات المباني المحیطة.
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محفزة اري كعناصر وقد تعددت االستراتیجیات والتوجھات الستثمار المباني التاریخیة وباقي مصادر اإلرث الحض
ً إلختالف تصنیف المبنى التاریخي، وطبیعة سیاقھ المحیط، اذ تباینت بین التوجھات الداعیة للتطویر الحضري، تبعا

للتغییر، والتوجھات الداعیة للحفاظ، ففیما یخص التوجھات الداعیة للتغییر فھي تتمثل بتحویل المبنى التاریخي الى 
دخال من خالل ا تضمن االستمراریة نحو المستقبل، لالرث الحضاري أداة للتغییر اإلیجابي واضافة طبقة جدیدة

ز قیمتھ وتوفیر بؤرة مركزیة للتطویر الحضري وضمان استمراریة البرامعاصر مناقض للمبنى التاریخي  تصمیم
)، ومشروع 1في برمنغھام الحظ الشكل ()Selfridge(، كما ھو الحال في مشروع النسیج الحضري 

 ).2، الحظ الشكل (Black Burn)ضمن منطقة ( )Waterloo Pavilionsتطویر(
الذي یشكل محوراً إنتقالیاً  و الداعي العتماد التدخل الحفاظياما التوجھ الثاني للتعامل مع المباني التاریخیھ فھ    

إلعادة اإلحیاء على المستوى الحضري األوسع، ویشكل إطاراً ناجحاً ومتماسكاً للمشاریع الحضریة على المدى البعید 
ویلعب دوراً محفزاً في تحقیق االستمراریة وضمان النمو العضوي المتوافق مع السیاق التقلیدي، فضال عن دوره في 

ومن ابرز االستراتیجیات المرتبطة بالتدخل ]24[حلیة وإیجاد إحساس قوي باالعتزاز والثقة. تعزیز الثقافات الم
 الحفاظي ھي:

 
یُعد أحد أستراتیجیات التنمیة القائمة على استثمار المباني ):Heritage trail(التراثياستراتیجیة المسار  -اوال:

التاریخیة بھدف تحقیق االستثمار السیاحي ضمن المراكز التاریخیة للبلدان النامیة لدعم التكامل بین جوانب التنمیة 
دعم التنمیة االقتصادیة المختلفة ( المرتبطة بدعم التماسك االجتماعي والعالقة التبادلیة بین السكان المحلیین والسیاح و

المجال التفاعلي الذي یضمن تحویل المباني التاریخیة الى عناصر محفزة یتم اإلفادة  المسار التراثيالمحلیة)إذ یمثل 
من قیمتھا  المادیة والالمادیة لدعم التكامل بین متطلبات جمیع الجھات ذات العالقة، تركز ھذه االستراتیجیة على 

 اط من التدخالت المحفزة للمبنى التاریخي ھي:الربط بین ثالث أنم
ً تعنى بإعادة تأھیل المبنى فیز –شكلیة  -       يعطفزة األھم ضمن االستراتیجیة، إذ ت، وتعد من التدخالت المحیاویا

لي بعداً أخر إلعادة التأھیل إضافة الى البعد الفیزیاوي تضمن إعادة تأھیل المجتمع واإلقتصاد بإعتماد الفھم الشمو
 .ضري مع تلبیة االحتیاجات المحلیةإلعادة التأھیل لتحقیق االھداف اإلجتماعیة للحفاظ الح

 .تتوافق مع أھمیة المركز التقلیديإعادة إستعمال المبنى التاریخي بوظائف  –وظیفیة  -    
نمط التفاصیل التصمیمیة والتطبیقات التفصیلیة  منالمستوى المادي  فيینعكسالذي مرتبطة بالتفسیر  –معنویة-    

؛ لتحقیق نة التاریخیة بجوانبھا المتعددة لجوانب السیاق والمحیط التقلیدي للمسار التراثي، بشكل یكشف أھمیة المدی
 ]25[رؤیة شمولیة یمكن إدراكھا بوضوح عند الحركة ضمن المنطقة)

 
 ):Cultural Parkالمتنزه الحضاري ( -ثانیا:
والتي تركز على استثمار دور  –المواقع التي تضم عدداً كبیراً من المباني التاریخیة وھو توجھ معتمد ضمن      

التي تؤمن  ویدعم إشراك الجھات غیر الرسمیةالمبنى المحفز في إیجاد إطار عمل موحد یجمع المشاریع المختلفة، 
ي واآلثار التاریخیة، وربطھا مع المخطط األشمل للمدینة، توفیر الفضاءات المفتوحة والمتنزھات التي تضم المبان

لیتكامل كل من اإلرث والمباني التاریخیة وباقي المكونات التقلیدیة مع األنشطة الترفیھیة واإلجتماعیة واألنشطة 
 ]26[.لالق إلحیاء المنطقة بشكل متكامالحضاریة ضمن المركز التاریخي، وتحویل المباني التاریخیة الى نقطة إنط

ً على المستوى الفیزیاوي واحداث تحوالت ویجدر االشارة الى ان  الدور المحفز للمبنى التاریخي قد یكون واضحا
واضحة على المستوى الشكلي، او قد یھیمن دوره المحفز في الجانبین االجتماعي واالقتصادي وھذا مانجده واضحاً 

كما ان ھنالك تبایناً بین النموذج الحفاظي في البلدان المتقدمة عنھ في البلدان العربیة والنامیة، ، ضمن التوجھ الحفاظي
یھدف الى تحقیق التمیز الحضاري الیجاد مراكز حیویة متعددة الوظائف اذ ان التوجھ الحفاظي ضمن البلدان المتقدمة 

فاظي القائم على إستثمار المباني التاریخیة بتوظیفھا د نمط التحفیز الحاإعتموترقى الى مستوى المنافسة العالمیة 
تحویل الموقع الى مكان بإستعماالت مختلطة، لضمان استمراریة إشغال المباني التاریخیة وبالتالي الحفاظ علیھا، و

متكیف للفعالیات المعاصرة وبنفس الوقت الحفاظ على الصورة التقلیدیة والتمییز الحضاري للمنطقة بدون أي 
ستغالل الھویة التقلیدیة في في حین یركز التوجھ الحفاظي ضمن البلدان النامیة الى ا ]27[.خاالت واضافات جدیدةإد

استراتیجیة الحفاظ وإعادة التأھیل د ااعتموقتصاد المحلي والتماسك االجتماعي، جذب االستثمار السیاحي وتعزیز اال
ركز على القیام بإستعادة وإعادة توظیف عدد من المباني بللمركز التاریخي الموجھ لعملیة التطویر الحضري، الذي 

التاریخیة التي تعكس العمارة العالمیة واالرث الحضاري وتحویلھا الى عقد جذب حضري ومواقع للتفاعل اإلجتماعي 
داد المنطقة، لتلعب دور فاعالً في تعزیز األھمیة التاریخیة، وزیادة اعتزاز السكان المحلیین بإحیاءھم والثقافي على امت
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ویمكن من خالل ماسبق تعریف المبنى التاریخي ]28[ألكبر في عملیات التطویر الحضري.وبھذا تحفز المشاركة ا
انماط التدخل المحفزة، بھدف استثمار قیمتھ المادیة ین من ذلك المبنى المعاد تفعیلھ باعتماد نمط مع" المحفز بانھ 

والمعنویة الحداث تغییرات ایجابیة تدریجیة متزامنة ضمن السیاق الحضري، تقود الى تحقیق اھداف التطویر 
 .الحضري المستدام، وھو قد یكون اداة موجھة او مساھمة ضمن عملیة النمو او التطویر الحضري المستدام"

لحضري ا التطویرالمحفزة ودور المبنى التاریخي المحفز في ابرز أنماط التدخالت ص استخالومما تقدم یمكن 
 ).1الجدول (ضمن بجوانبھ المختلفة 

  
یھدف المشروع الى إیجاد تعبیر مناقض مجاور لكنیسة 
سانت مارتن ( وھي احد المباني التاریخیة عالیة التمیز) 

تأثیرھما في تحقیق  لیتكاملالیجاد بؤرة جذب في المدینة، 
تجربة بصریة متفردة ضمن المشھد الحضري، ولدعم 
دورھا كمركز لالنشطة اإلجتماعیة، وإعادة ربط المنطقة 

 بمداھا األوسع مع مركز المدینة.

 Waterlooاعتمد المشروع اعادة تاھیل مباني  (
Pavilions(  التاریخیة المتمیزة بربطھا بھیكل

تحویلھا الى بؤرة معاصر من الحدید والزجاج ل
محفزة لتطویر المحاور المحیطة بشكل متكامل، و 
إعادة تأھیل الفضاء المفتوح المحیط، ومنحھ ھویة 

 جدیدة.

في برمنغھام/   Selfridge) مشروع تطویر 1الشكل (
]Bee, 2009, p6 [ 

 Waterloo) مشروع تطویر 2الشكل (
Pavilions  فيBlackburn /[Bee, 2009, 

p 44] 
 

 الدراسة العملیة: -المحور الثالث 
" تباین نمط التدخل والدور المحفز الختبار فرضیة البحث المتمثلة بـ تم انتخاب اربعة مشاریع بصورة قصدیة     

. تضم المشاریع المنتخبة اصناف مختلفة من للمباني التاریخیة ضمن مشاریع التطویر الحضري باختالف تصنیفھا"
التي اعتمدت كعناصر محفزة ضمن (عالیة التمیز والمتمیزة والمباني ذات القیمة السیاقیة)المباني التاریخیة 

 .حسب خصوصیة المبنى التاریخيتعكس المشاریع المنتخبة انماط مختلفة للتحفیزوالنسیج
ات مفردوحسب لنصوص والمخططات التوضیحیة لكل من المشاریع المنتخبة لالوصفي التحلیلي  اعتمد البحث المنھج

ضمت عملیة ). 1في استمارة القیاس،ملحق رقم (اعتمادھالتي تم ، ا)1جدول رقم ( االطار النظري المستخلصة
المبنى كٍل منھا ومستوى تأثیره، وطبیعة دورفي قیاس نمط التدخل المحفز والتحلیل تقدیم وصف عام للمشاریع، 

 .المحفز ومدى فاعلیتھ ضمن كل من المقترحات المنتخبةالتاریخي 
 تم وضع اوزان ترجیحیة  لكل منبھدف استخالص نسب تحقق كل من المتغیرات ضمن المشاریع المنتخبة 

 وكما یاتي:المؤشرات الفاعلة 
تدخل  -1عدم وجود التدخل/  -0نمط التدخل المحفز ( وجود التدخل ودرجة اھمیتھ) ضمن ثالثة اوزان ترجیحیة ( -

 .تدخل مؤثر ) -2متوسط التأثیر / 
دور  -2دور ضعیف/  -1عدم وجود دور/  -0ر المبنى التاریخي المحفز وفاعلیتھ ضمن ثالثة اوزان (دو -

)لمستویات Y) النماط التدخل والرمز (Xلغرض معالجة البیانات تم ترمیز المؤشرات الرئیسیة (الرمز (و،قوي)
أشیر حسب صنف المبنى التاریخي المحفز(  میز المشاریع وتنظیمھا في مجامیعوالغراض القیاس تم تر، التدخل

الستخالص  )T3والمباني السیاقیة  T2والمباني التاریخیة المتمیزة بالرمز  T1للمبنى التاریخي عالي التمیز بالرمز 
، الحظ )Excel 2013(نسبة تحقق المتغیرات لكل صنف من المباني ومقارنة النتائج ضمن البرنامج الریاضي

 ).2الملحق (رقم 
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 وصف المشاریع المنتخبة  -اوال 
 تتناول ھذه الفقرة وصفا عاماً لنماذج الدراسة العملیةاالربعة المنتخبةوھي:    

یعكس المشروع استثمار مباني تاریخیة عالیة التمیز النموذج االول/ مشروع تطویر منطقة بایر ھید في لیفربول: 
 ).T1-1صنفت ضمن المجموعة ( –كمحفزات للتطویر الحضري 

 
 ) خالصة االطار النظري للمباني التاریخیة المحفزة/ الباحثتان1الجدول (

 الرمز المؤشرات المفردة الرئیسة

انماط التدخل المحفز 
 للمباني التاریخیة 

)X( 

التدخل على 
 مستوى المبنى 

X1 

التدخ
ل 

الشك
 لي

استعادة المبنى التاریخي (بشكل كامل/ اعتماد تقنیة 
 facadism retention( X1-1احیاء الواجھة 

اعادة تأھیل المبنى التاریخي وادخال ھیاكل معاصرة 
 X1-2 ضمن المبنى التاریخي.

التدخ
ل 

الوظ
 یفي

 X1-3 استعادة الوظیفة االصلیة للمبنى التاریخي 
اعادة 

االستعمال 
المتكیف بما 
یتفق مع 

متطلبات 
 السیاق 

وظائف ثقافیة، وسیاحیة واجتماعیة 
 X1-4 عالیة االھمیة 

استعماالت مختلطة تلبي المتطلبات 
 X1-5 المعاصرة للساكنین.

التدخل على 
مستوى 
 X2النسیج

 X2-1 اعادة تأھیل الفضاءات المفتوحة المحیطة بالمبنى التاریخي
 X2-2 ازالة المباني التي التتفق مع السیاق الحضري

 X2-3 ادخال مباني معاصرة ضمن محیط المبنى التاریخي.
ایجاد عالقة ربط بین المباني التاریخیة (ضمن استراتیجیة 

 X2-4 المسار التراثي).

ي 
ضر

لح
ر ا

وی
تط

 ال
في

ز 
حف

الم
ة 

خی
ری

لتا
ي ا

بان
الم

ر 
دو

 

المستوى 
 االقتصادي

ذات الطابع  احیاء االقتصاد المحلي عبر جذب االستثمار السیاحي واالستثمارات
 التقلیدي، وتوفیر فرص عمل محلیة

- 

 - توفیر المنافسھ العالمیة عبر جذب االستثمارات التجاریة والمختلطھ.

المستوى 
 االجتماعي

 - زیادة الوعي االجتماعي باالرث الحضاري للمنطقة
دعم التماسك االجتماعي عبر تشجیع المشاركة المجتمعیة وتوفیر عدد من الفعالیات 

 لتحقیق التفاعل االجتماعي 
- 

المستوى 
المورفولو

 )Yجي (

اعادة ھیكلة 
استعماالت 

 )Y1(االرض

التشجیع على اعادة تأھیل االستعماالت القائمة واحیاء 
 Y1-1 االستعماالت التقلیدیة

ادخال استعمالت 
تكمیلیة تقلیدیة او 

 مختلطة 

 Y1-2 على مستوى المدینة 
 Y1-3 على المستوى المحلي

اعادة ھیكلة 
منظومة 

الفضاءات 
لتعزیز 

الوضوحیة 
والترابطیة 

ضمن البیئة 
 )Y2الحضریة (

التحول الى بؤرة تساھم في استعادة مركزیة النسیج، توفر مرجعاً 
 Y2-1 المحاور وتحدید اتجاھیتھا.تخطیطیاً لھندسیة 

توفیر مرجع تصمیمي لنمط تخطیط منظومة الحركة لالجزاء 
 Y2-2 المضاف

اعادة تأھیل الفضاءات المفتوحة من خالل ادخال فعالیات ثقافیة 
 Y2-3 واجتماعیة.

 Y2-4 ادخال فعالیات تجاریة ترفیھیة لتنشیط الحافات الحضریة.
توفیر مرجع تصمیمي للعناصر المضافة 

 ضمن الفضاءات المفتوحة لمنحھا 
 Y2-5 ھویة تقلیدیة 

 Y2-6 ھویة معاصرة
 Y2-7 توفیر نقاط جذب ضمن النسیج الحضري

 Y3-1تشجیع استعادة المباني التاریخیة االخرى استعادة اعادة ھیكلة 
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المشھد 
 )Y3( الحضري

المشھد 
 التقلیدي 

االستمراریة البصریة والكتلیة  والحفاظ على
 للمباني التقلیدیة

تنشیط الفعالیات التقلیدیة ضمن المباني التاریخیة 
 Y3-2 لتقویة الھویة التقلیدیة

توفیر 
مبادئ 

توجیھیة 
لتنظیم 

العناصر 
الحضریة 
 المضافة 

على المستوى التصمیمي لتحقیق التجانس 
المتكامل بین المباني التاریخیة والعناصر 

 المضافة. 
Y3-3 

على المستوى التخطیطي، التي تؤكد ھیمنة 
المبنى التاریخي فیما یتعلق ببساطة التفاصیل 
للمباني المضافة، وتوجیھ الكتل الحضریة 
ومداخلھا، والتأكید على احترام االرتفاعات 

 وزوایا النظر 

Y3-4 

 
 

ضمن أحد مناطق )، )AECOM)1المنفذ من قبل شركة ()2011 -2009لیفربول/ (  –مشروع بایر ھید یقع      
األرث الحضاري العالمي الداخلة في تصنیف (الیونسكو)، ویضم عدة مباني تاریخیة، أبرزھاالمباني االیكونیة 

موقعاً ممیزاً ضمن سیاق المخازن التاریخیة لرصیف التي تحتل  لواجھة لیفربول المائیة  )2(التاریخیة الثالث الممیزة
). تمثلت اھداف ھذا المشروع بخلق فضاء حضري فاعل وإعادة تشكیل الموقع Georges Dockجورج دوك (

، باإلضافة الى إعادة إحیاء الواجھة التاریخیة كجزء من اإلرث الحضاريكبوابة عالمیة للمدینة وتفعیل األرصفة 
 بفعالیات سیاحیة ومختلطة تتكامل مع المدینة.

) عبر إعادة تصمیم الفضاءات المفتوحة Three Gracesلمتمیزة (تضمن المشروع إبراز المباني التاریخیة ا     
)، حیث إعتمد المشروع في تصمیمھ خلق امتداد یربط Canal link-2009وإستغاللھا كموقع لمشروع (القناة الرابطھ

وفیر قناة ( لیفربول) و( لیدز) مع بحیرات (دوكالند) التي تشمل عدد من االحواض المائیة، كما ساھم المشروع بت
ھ محور ) متر مربع مخصص للفعالیات اإلجتماعیة الثقافیة، وتشكل بالوقت ذات16000فضاء عام تبلغ مساحتھ (
 للمشاة على الواجھة المائیة.

ساھم التصمیم المتكامل للفضاءات المفتوحة والقنوات في دعم وتقویة الھویة االیكونیة للمباني التاریخیة، كبؤرة      
ً وخلفیةً لجذب الفعالیات(العروض والفنون االدائیة) وتوفیر مناطق محمیة للجلوس مركزیة للزوار،  تمثل مسرحا

وخلق ترابط قوي مع القناة مما ساھم في الحفاظ على حیویة الفضاءات ، للیفربول ومشاھدة القناة والواجھة النھریة
دخال عدد من المشاریع المعاصرة التي تضمن إلالسیاق المالئم وخلق فضاءات للمناسبات الثقافیة. كما وفر المشروع 

) ومعرض Mersey Ferry Terminal، ابرزھا مبنى (عدد مناإلستعماالت المتنوعةربط الواجھة النھریة وإدخال 
 ).3(]. الحظ الشكل 29) وھو مبنى متعدد اإلستعماالت [ Mann Island)، ومشروع (2011لیفربول (

یعكس Lace Market –Nottingham (1998ماركت في نوتنغھام (مشروع تطویر لیس النموذج الثاني/ 
مبنى (ادمز) المشروع اعتماد صنفین من المباني كمحفزات للتطویر الحضري/ مبنى متمیز وھو

صنفت ضمن (–والمباني السیاقیة ضمن المنطقةT2-1)ضمن المجموعة صنف(–AdamsBuildingالتاریخي
 .T3-1)المجموعة

مدینة الفي نوتنغھام، حیث حدد كالً من مجلس ) Lace Market()3منطقة لیس ماركت (مشروع ضمن الیقع     
)Nottingham city council) وعدد من الشركاء، منھم جمعیة تطویر لیس ماركت (Lace Market 

Development Company وبدعم خــاص من عــــــدة جـھات من اوربـــا منھـــــا صــــندوق دعم اإلرث ،(
 ، مشروع للتطویر المتكامل.)National Lottery Heritage Fundطنـــي ( الو

1AECOM  :ت تضم النقل والتسھیالت األخرى والقضایا البیئیة وتوفیر الطاقة، وتوفر مزیج م�ن م�ن المعرف�ة منظمة عالمیة لتقدیم خدمات الدعم اإلداري والتقني المتقدم في عدة مجاال
 ]/[http://www.aecom.comالمحلیة والخبرة التقنیة المبدعة في توفیر حلول لخلق ودعم وادامة البیئة المبنیة والطبیعیة.

) وھو مصنف ف�ي الدرج�ة األول�ى 1911-1908، كالً من: مبنى (لیفر الملكي )Three Gracesتضم المباني الثالث والتي تعرف أیضا بالـ ( 2
 wikipedia/three[)  المص�نفة بالدرج�ة الثانی�ة، Port of Liverpool Building 1903-1907ومبن�ى ( )1916-1914(ومبن�ى كون�ارد 

graces[ 
اح�د المراك�ز الرائ�دة لص�ناعة كتمتل�ك اھمی�ة تاریخی�ة فری�دة )، 1901-1837بالقرب من مركز مدینة نوتنغھام في إنكلترا، تع�ود ال�ى العص�ر الفكت�وري () Lace Marketتقع منطقة (3

مس�تودع للمنس�وجات مص�نف بالدرج�ة وھ�و ، )1865-1855(ادم�زمبن�ى وم�ن اب�رز المب�اني ض�منھا ، 1969كاح�د من�اطق الحف�اظ ف�ي الع�ام  سجلالمنسوجات في إوربا في ذلك الوقت، 
 [wikipedia/ lace market]. الثانیة
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ومن ابرز المعالجات المحفزة، تلك التي تمت ضمن مبنى (ادمز) التاریخي والتي تمثلت بإعادة تأھیل المبنى وتحویلھ 
باإلضافة الى مطعماً  فعالیة تعلیمیة تدریبیة للخدمات السیاحیة والفندقیة،ك)New Collage Nottinghamالى كلیة (

توفیر نقطة ل )Fletcher Gateمبنى والمحور التاریخي (الواعادة تأھیل المحور الرابط بین ، الطلبة ملحق لتدریب
في المنطقة المحیطة، وتحفیز إعادة تنظیم الفضاءات المفتوحة  الجذبلتحفیز الربط مع مركز المدینة وزیادة وجذب 

)، كما وفر المشروع حل لمشكلة مواقف Lace Marketجتماعي وھي ساحة (لتوفیر بؤرة حیویة للتفاعل اإل
كما شجع تأھیل محور المشاة ، تحت الساحة الجدیدة لتكون حركة المشاة ھي المھیمنةالسیارات بتحویلھا الى مواقف 

مستوى المباني  اما على] 30[إنشاء عدد من المباني الجدیدة على جانبیھ التي ترتبط واجھاتھا على مركز المدینة.
في تحدید لیبرز دور ذلك التدخل التكیف الوظیفي الستیعاب إستعماالت مختلطة، یة، تضمن التدخل المحفزالسیاق

بین مبنى ادمز (الخصائص التخطیطیة والتصمیمیة للمباني الجدیدة التي صاحبت إعادة تأھیل المحور الرابط 
التكامل المتجانس في كل الملمس واالرتدادات وخط والتوافق  تفرضلالمرتبطة مع مركز المدینة،  اتاریخي)محور الو

وتكاملھا مع المحیط بشكل امتدادا للبیئة التاریخیة لتشكل مع بعض التغیرات البسیطة في التفاصیل، السماء واللون 
ً لتصم المضافة  للمبانيیم المحور الحركي سیاقي فعال، كما مثل النمط التخطیطي لمحاور المباني السیاقیة مرجعا

 .)5و( )4(ینالحظ الشكل][31منطقةالنموذج متعرج یحاكي المحاور التاریخیة في باعتماد 
 

 

 
 Threeمباني بایر ھید االیكونیة ((ب): 

Graces /(        [wikipedia/Pier 
head/Liverpool] 

 

/  التطویر(أ): منظور جوي لمشروع 
]www.webbavation.co.uk [ 

/ (جـ):  جزء من القناة الرابطة المضافة
]

/www.liverpoolwaterfront.org/pie
r-head.[ 

 
 ) مشروع تطویر منطقة بایر ھید في لیفربول3شكل (
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في  Lace market) مشروع تطویر منطقة 4الشكل (

 نوتنغھام/ 
 google earth – Nottingham) ( 

 ) استعادة المباني السیاقیة في منطقة5الشكل (
www.treasuretrails.co.marketLac

uk/nottinghamshire 
 
 

 :منظمة االغا خان لمنطقة الدرب األحمر في القاھرةمشروع النموذج الثالث/ 
صنفین من المباني التاریخیة كمحفزات للتطویر الحضري/ مبنى عالي التمیز وھومجمع خیربك  المشروع تضمنی    
 .)T2-2ضمن المجموعة (صنف–، ومبنى متمیز ھو جامع ام السلطان شعبانT1-2)ضمن المجموعة (صنف–

التي ) خطة للتطویر المتكامل ضمن منطقة الدرب االحمر في القاھرة، 2000بدأت منظمة االغا خان منذ العام (
ركزت على تطویر عدة مشاریع في الجزء الشرقي من المنطقة لضمان تكامل المبادرات اإلجتماعیة واإلقتصادیة مع 

أجزاء ابرزھا منطقة باب الوزیر، التي تحتوي عدد  التحسینات الفیزیاویة. تضمن المشروع تقسیمالمنطقة الى ثالث
تمثل رابطاً بین المدینة الفاطمیة وكبیر من المباني التاریخیة والنصب التي تعد أساسا للتدخالت المحفزة في المنطقة، 

والتاسع  والقلعة االیوبیة وتتضمن عدد من البیوت والمساجد التاریخیة التي تعود للفترة مابین القرنین الثالث عشر
حیث ركزت (ام السلطان شعبان)، ومن ابرز التدخالت إستعادة مجمع (خیر بیك) وإعادة تأھیل مدرسة عشر،

)والجامع والضریح وسبیل Alin Aqالتدخالت المحفزة ضمن (مجمع خیربك) [ الذي یضم القصر المملوكي للـ (
 على: قوتابي)] 

الصرح الممیز كنقطة جذب للسیاح وتمویل إستعادة وإعادة انشاء لتظھر ھذا  ؛إستكمال إستعادة جامع (خیر بیك) -
 .المسكنین العثمانین في شارع باب الوزیر وإعادة استخدامھا كمكاتب للخدمة اإلجتماعیة

استخدامھ كفضاء لعرض االعمال والحرف الفنیة المحلیة التقلیدیة في الطابق وإعادة تأھیل القصر المملوكي  -
 .كمسرح لعرض الفعالیات الموسیقیةویتم الحفاظ علیھ كبقایا اثریة فاالول  لطابقااالرضي اما 

تدریب النجارین المحلیین وتجھیز  لیتم فیھاتوسعة ورشة النجارة ضمن الموقع تشجیع الحرف المحلیةمن خالل  -
 .مشاریع اإلستعادة بانھاءات عالیة الجودة

 .إعادة استخدام المنطقة المفتوحة خلف المجمع كمسرح مفتوحمن خالل دعم الفعالیات الثقافیة التي تفتقدھا المنطقة  -
جامع المعلم المعماري االكثر أھمیة في المنطقة التي الاما فیما یخص منطقة جامع (ام السلطان شعبان) فتعد منارة 

بإعادة تشییدھا اعادت الى المبنى أھمیتھ كعالمة دالة بصریة، وسمحت أعمال اإلستعادة المرحلیة باإلستعمال الیومي 
اعادة وقد حفزت استعادة الجامع استثمار المحیط وللمبنى من قبل العامة ولضمان استمراریة الحیاة الیومیة ضمنھ، 

روضة (تحویلھا الى خدمة مجتمعیة تم ) تحتوي منارة قدیمةمقابلھ للجامع قطعة ارض وھي  - تأھیل (زاویة الھنود
بنفس  فرصا مھمة للتدخل وإعادة التاھیل على المستوى الفیزیاوي واإلجتماعيتلك المباني ، وفرت )وحضانة لالطفال

من خالل خلق عقدة اخرى على طول  بھ، نطقة المفتوحة المحیطةتحسین المالوقت، كما ساھمت استعادة الجامع في 
ال من التحتیة في مدخل الجامع، كما تضمنت الخطة التعاون مع كشارع باب الوزیر، ومارافقھا من إعادة تأھیل البنى 

 ]32[)6(الحظ الشكل،ودعم اإلقتصاد المحليالمحلیة  حرفالسكان المحلیین لتشجیع ال
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 ) مشروع تطویر الدرب االحمر/ 4الشكل (
(http://www.akdn.org/publications/2005_aktc_cairo_regeneration.pdf) 

 
 في بغداد: 2007/ مقترح تطویر الرشید للعام لنموذج الرابعا

المدرسة  –یعكس المقترح  اعتماد صنفین من المباني التاریخیة كمحفزات للتطویر الحضري/ مبنى عالي التمیز      
-T3(صنفت ضمن المجموعة، والمباني السیاقیة ضمن شارع الرشید)T1-3(صنفت ضمن المجموعة المستنصریة 

3(. 
نوبا وجسر بین جسر الجمھوریة جنھر دجلة ( لمحصورة بینھ وبینشارع الرشید والمنطقة ا یضم المقترح تطویر     

معالجة الكثیر من المشاكل التي افرزتھا التغیرات وعدم التطبیق لكثیر من  یسعى المقترح الىباب المعظم شماال)، 
، لتضم األھداف االتیة: (استحداث مركز یلیق بالعاصمة التاریخیة للعراق/ نب التي طرحتھا الدراسات السابقةالجوا

توجیھ التنمیة وفق  ستعماالت المستدامة/ إعادة تكامل الھیكل الحضري المھشم للمدینة القدیمة/الالبیئة وتعزیز إتحسین 
التاریخیة كمحفزات ستثمار المباني الالثانویة عدداً من المقترحات ضم المقترح التصمیم الحضري المستدام). معاییر
 منھا:

یة األسواق والمطورة تضمن المقترح تفریغ المنطقة المحیطة بالمستنصریة من ناح مقترح تطویر المستنصریة/    
، وإعادة تأھیل المدرسة المستنصریة بجعلھا ضمن فضاء حضري فعال یمكن إستغاللھ إلقامة عدد من بشكل عشوائي

یاء المسارات التاریخیة عن الفعالیات الثقافیة واالجتماعیة، كما اعتمد المقترح تعزیز تكامل المدرسة مع المحیط باح
القشلة ومحور األسواق التقلیدیة والخانات –طریق الشریط النھري من جھة النھر وربطھا بمحور سوق السراي 

باإلضافة الى تطویر وفتح الواجھة النھریة للمدرسة وإستعمالھا كبالزا خلفیة للمدرسة عن طریق إقامة تدرجات 
 بمناسیب مختلفة.

ارتبطت المقترحات بإعادة تأھیل شارع الرشید بتحدید  رتبطة بالمباني السیاقیة ضمن المنطقة/المقترحات الم   
سیاسات التدخل المناسبة التي تتفق مع طبیعة المبنى التاریخي، وتنظیم االرتفاعات واألنظمة التي على أساسھا سیتم 

االعتبار الشواخص واالمتدادات البصریة،  السیطرة على الطابع المعماري والمشھد الحضري للشارع مع األخذ بنظر
فیما یخص مواد اإلنھاء واألثاث اقترحت الدراسة تحدیث الشارع بإستعمال مواد تتالءم والطابع التراثي للمنطقة 
والحفاظ على الطابع التراثي والمعماري للشارع وبمواد مستدامة حیث اقترح رصف الشارع بالحجر الجرانیتي 
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احتیاجات السابلة وزیادة المناطق الخضراء واألعمال الفنیة على طول الشارع وبأماكن مختارة  وتأثیثھ بشكل یلبي
 ]33[.)7(وإدخال األنظمة المتطورة ضمن المباني التقلیدیة. الحظ الشكل 

 

  
مقترح تطویر شریعة المستنصریة -أ مقترح تطویر المباني السیاقیة ضمن شارع  -ب 

 الرشید
 ]110، ص2010تطویر الرشید / [ ایلیا، مقترح  )7الشكل (

 
 نتائج الدراسة العملیة 

 كال من االتي: )2الدراسة العملیة والموضحة في الملحق رقم (قیاس المتغیرات في نتائج  تحلیل اظھر
ً في انماط التدخل المحفز باختالف صنف المبنى  - فیما یخص نمط التدخل المحفز،اظھرت النتائج تباینا

المحفز على مستوى النسیج المحیط بشكل اكبرمن التدخل  یكون التدخلكلما ازداد تمیز المبنى التاریخي التاریخي، ف
على مستوى المبنى، وكلما قلت نسبة التمیز وانتقلت قیمة المباني التاریخیة نحو السیاقیة یصبح التدخل على مستوى 

 )8المبنى اوضح، ویقل التدخل على مستوى النسیج. الحظ الشكل (
ً في المباني التاریخیة عالیة التمیز ھو اعادة  ن نمط التدخلاوقد اظھرت النتائج التفصیلیة  - االكثر تحققا

االستعادة الشكلیة  للمبنى التاریخي  في حین برز نمط،)X2-1(المتغیر  تأھیل الفضاءات المحیطة بالمباني التاریخیة
)X1-1 (والمباني التاریخیة السیاقیة، وتلتھا انماط التدخل االخرى التي یزة ضمن نماذج المباني التاریخیة المتم

ضمن المباني التاریخیة ) X1-5ققت بنسب متفاوتة، وبرزنمط اعادة تأھیل الحرف التقلیدیة واالستعماالت المحلیة (تح
 السیاقیة.

كما اظھرت النتائج التفصیلیة بروز نمط التدخل المحفز الداعي للتغییر ( المتمثل بادخال مباني معاصرة  -
عربیة والمحلیة التي اقتصرت ضمن النموذج العالمي، وغیابھ ضمن النماذج ال) X2-3في محیط المبنى التاریخي/ 

 ).2( الحظ الملحق رقم على اعتماد انماط التدخل الحفاظي. 
اظھرت النتائج تبایناً في دور المبنى التاریخي المحفز باختالف یخص الدور المحفز للمباني التاریخیة، فیما  -

) في اعادة ھیكلة الفضاءات الحضریة T1تصنیفھ، اذ برز دور المباني التاریخیة عالیة التمیز (والتي اشیر لھا بالرمز 
التي حققت ادنى نسبة، في حین برز دور )T3(لمباني السیاقیة ) واT2% وتلتھا المباني التاریخیة المتمیزة(52وبنسبة 

تلتھا كل من المباني التاریخیة % 50) في اعادة ھیكلة االستعماالت اذ حققت نسبة T2المباني التاریخیة المتمیزة (
) فقد برز دورھا في اعادة T3(). اما المباني التاریخیة السیاقیة T3) و(T1عالیة التمیز والمباني التاریخیة السیاقیة (

الحظ (%، تلتھا المباني عالیة التمیز والمباني التاریخیة المتمیزة. 56ھیكلة المشھد الحضري، اذ حققت نسبة 
 ).9الشكل
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) نسب التدخل المحفز استناداً الى صنف 8الشكل (

 التاریخي/ الباحثتانالمبنى
التاریخي ) النسب التفصیلیة لدور المبنى 9الشكل (

المحفز لكل صنف من اصناف المباني التاریخیة / 
 الباحثتان

 
 االستنتاجات:

وعلى كل  ،ن مشاریع التطویر الحضريالمباني التاریخیة باختالف تصنیفاتھا مصادراً محفزة ضم تشكل -
ویتباین دورھا بشكٍل عام بین كونھا عناصر موجھة لتحقیق  من المستوى المورفولوجي واالجتماعي واالقتصادي

االستمراریة للخصائص التقلیدیة والحفاظ علیھا، وبین كونھا أداة موجھة لعملیة التغیر وتحقیق استمراریة الماضي 
 طبقة جدیدة مضافة لالرث الحضاري. باتجاه المستقبل بسماحھا ادخال

–ط التحفیز والھدف المراد الوصول الیھ، فیظھر نمط اإلستعادة یرتبط نمط التدخل المحفز بكٍال من نم -
ضمن نمط التحفیز الحفاظي والھادف الى تحقیق االستثمار السیاحي، في حین یرتبط نمط  -الشكلیة كانت ام الوظیفیة

بداع إحداث التغیرات واالضافة للمباني التاریخیة ضمن نمط التطویر المناقض والسیاقي الساعي الى تحقیق اال
 وإدخال روح العصر مع احترام ھیمنة المبنى التاریخي وضمان االرتقاء الى مستوى المنافسة على المستوى العالمي.

 التاریخي وطبیعة نسیجھ المحیط.المبنى  تباین دور المباني التاریخیةبكٍل من طبیعة السیاق وصنفیرتبط  -
ً في نمط التحفیز  - حیث اظھرت عتمد في مشاریع التطویر الحضري الماظھرت الدراسة العملیة، اختالفا

النماذج العالمیة اعتماد التطویر المناقض الھادف الى ایجاد مراكز ترقى الى مستوى المنافسة العالمیة، في حین اظھر 
ً للتمی یز النموذج العربي والمقترح المحلي، اعتماد التوجھ الحفاظي الساعي الى دعم الھویة التقلیدیة التي تعد اساسا

 االحیاء الفیزیاوي. الى جانب الحضاري ودعم االحیاء االقتصادي واالجتماعي 
في  كبؤر مركزیة للتطویر الحضري على المستوى التخطیطي برز دور المباني التاریخیة عالیة التمیز -

 وتوفیر مرجع تخطیطي موجھ للعناصر الحضریة المضافة. اعادة ھیكلة منظومة الفضاءات الحضریة بشكل اساس، 
ینحصر دور المباني التاریخیة االقل تمیزاً ضمن نطاٍق محدد، وینعكس دورھا االھم في اعادة ھیكلة  -

 االستعماالت، ویلیھ دورھا في اعادة ھیكلة الفضاءات على مستوى السیاق المحدد. 
ً مرجع لتمثلالمشھد الحضري برز دور المباني السیاقیة في اعادة ھیكلة  - ً تصمیمی ا یدعم تحقیق التكامل  ا

 یة التقلیدیة للمشھد الحضري، واحیاء االستعماالت التقلیدیة.المتجانس واالستمراریة في الھو
 التوصیات

تعد المباني التاریخیة مولدات لالستمراریة التاریخیة لذا البد من اعتبارھا موجھ لقرارات التطویر  −
المستقبلیة على مستوى التخطیط والتصمیم لمشاریع التطویر الحضري المحلیة، تعمل على الحفاظ على كل من 

 احتیاجات المجتمع المعاصر.مواكبة اإلحساس بالزمان والمكان مع 

T1 T2 T3
التدخل على مستوى المبنى 

X1 7% 35% 30%

التدخل على مستوى النسیج 
X2 38% 13% 6%

T1 T2 T3
الدور المحفز في 

اعادة ھیكلة 
  Y1االستعماالت 

33% 50% 33%

الدور المحفز في 
اعادة ھیكلة الفضاءات 

 Y2 
52% 36% 25%

الدور المحفز في 
اعادة ھیكلة المشھد 

 Y3الحضري 
25% 31% 56%
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، كونھا اكثر التوجھات مالئمة للطبیعة السیاقیة لكل بیئة تحفیز ضمن مشاریع التطویرعلى عملیة ال التركیز −
حضریة، وتؤمن استغالل اإلمكانات المختلفة للبیئة الحضریة ومنھا المباني التاریخیة (سواءا كانت مادیة او غیر 

فاعالً ضمن  لعب كل عنصر ضمن البیئة دوراً ، لیالمستداممادیة ) ضمن عملیة متكاملة لتحقیق التطویر الحضري 
 خطة التطویر الحضري.

باستغالل اقل قدر تحقیق التنمیة المستدامة، ع البیئة الحضریة، التي تقود لالمتوافقة مالتوجھ نحو المشاریع  −
 الحیویة والتنوع ضمن البیئة الحضریة. مكن من الموارد لضمانم
ري، لكل المراكز التقلیدیة الموجودة في بغداد، لتحدید اإلمكانات توفیر خطط متكاملة الدارة اإلرث الحضا −

ضمن البیئة الحضریة، والتركیز على تصنیف المباني التاریخیة وتجزئة النسیج الحضري الى انطقة معینة حسب 
 المطلوبة.نمط النسیج وطبیعة العناصر المحفزة واالھداف 
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 ) االستمارات المعتمدة لق�اس متغیرات الدراسة العمل�ة لكل من المشار�ع المنتخ�ة/ [ال�احثتان]1الملحق رقم (
 ] تان(رمز المشروع)/[ ال�احث المحفزةطر�قة الق�اس للق�م الممكنة لمفردة أنماط التدخل  - أ

رمز القیمة  القیم الممكنة المتغیرات الثانویة المتغیرات الرئیسیة
 الممكنة

عدم وجود 
 )0تدخل (

تدخل 
 )1ثانوي (

تدخل 
رئیسي 

)2( 
 القیمة النھائیة

التدخل على مستوى 
 المبنى 

 التدخل الشكلي

استعادة المبنى التاریخي (بشكل كامل/ اعتماد تقنیة 
     facadism retention( X1-1احیاء الواجھة 

اعادة تأھیل المبنى التاریخي وادخال ھیاكل معاصرة 
     X1-2 ضمن المبنى التاریخي.

 التدخل الوظیفي

     X1-3 استعادة الوظیفة االصلیة للمبنى التاریخي 

 االستعمال المتكیفاعادة 
عالیة ف وظائ

     X1-4 االھمیة

     X1-5 استعماالت مختلطة 

 على مستوى النسیج

     X2-1 اعادة تأھیل الفضاءات المفتوحة المحیطة 
     X2-2 ازالة المباني التي التتفق مع السیاق الحضري

     X2-3 .ادخال مباني معاصرة ضمن محیط المبنى
     X2-4 ایجاد عالقة ربط بین المباني التاریخیة 

 ] تان(رمز المشروع)/[ ال�احث لمفردة دور المبنى التار�خي المحفزطر�قة الق�اس للق�م الممكنة  - ب

رمز القیمة  القیم الممكنة المتغیرات الثانویة المتغیرات الرئیسیة
 الممكنة

عدم وجود 
 )0دور (

دور 
 ) 1ضعیف (

دور قوي 
 القیمة النھائیة )2(

اعادة ھیكلة استعماالت 
 االرض 

     Y1-1 التشجیع على اعادة تأھیل االستعماالت القائمة واحیاء االستعماالت التقلیدیة

     Y1-2 على مستوى المدینة  لیةتكمیت ادخال استعماال
     Y1-3 على المستوى المحلي

اعادة ھیكلة منظومة 
الفضاءات لتعزیز 

 الوضوحیة 

     Y2-1 التحول الى بؤرة تساھم في استعادة مركزیة النسیج
     Y2-2 توفیر مرجع تصمیمي لنمط تخطیط منظومة الحركة لالجزاء المضافة 

     Y2-3 اعادة تأھیل الفضاءات المفتوحة من خالل ادخال فعالیات ثقافیة واجتماعیة.
     Y2-4 ادخال فعالیات تجاریة ترفیھیة لتنشیط الحافات الحضریة.

توفیر مرجع تصمیمي 
 للعناصر المضافة 

     Y2-5 ھویة تقلیدیة
     Y2-6 ھویة معاصرة
     Y2-7 توفیر نقاط جذب ضمن النسیج الحضري 

اعادة ھیكلة المشھد 
 الحضري 

 استعادة المشھد التقلیدي
المباني التاریخیة االخرى والحفاظ على تشجیع استعادة 

     Y3-1 االستمراریة البصریة والكتلیة للمباني التقلیدیة

     Y3-2 تنشیط الفعالیات التقلیدیة ضمن المباني التاریخیة

     Y3-3 على المستوى التصمیمي.  تخطیطیةتوفیر مبادئ 
     Y3-4 على المستوى التخطیطي،
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 )  النسب التفصیلیة لنتائج المتحففة الدراسة العملیة / الباحثتان2لملحق رقم (ا
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 استعادة المبنى التاریخي
 (بشكل كامل/ اعتماد تقنیة  

 facadismاحیاء الواجھة 
 retention 

X
1-

1 
  

 0          1        0    17%        1 2      75%          1    2    75% 

 اعادة تأھیل المبنى التاریخي
 وادخال ھیاكل معاصرة ضمن  

X المبنى التاریخي.
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0        0        0    0 %        0 0    0% 0     0     0% 
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1-
3

 

0 0    0     0% 0    2         50% 0 0 0% 

ف
تكی

الم
ل 

عما
ست

اال
دة 

عا
ا

 

 وظائف ثقافیة، 
 وسیاحیة واجتماعیة

 عالیة االھمیة  
X

1-
4

 0 1 0 17% 2 0    50% 0      0 0% 

 استعماالت مختلطة
 تلبي المتطلبات  

 المعاصرة 

X
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5
 0 0 0 0% 0 0     0% 2       1    75% 
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 اعادة تأھیل الفضاءات المفتوحة
 المحیطة بالمبنى التاریخي 

X
2-

1
 

2 2 2 67% 0 1 25% 0 0    0% 

 ازالة المباني التي التتفق مع 
X السیاق الحضري

2-
2

 

0 0 1 0% 0 0 0% 0 1    25% 

 ادخال مباني معاصرة ضمن
X محیط المبنى التاریخي. 

2-
3

 

2 0 0 33% 0 0 0% 0 0     0% 

 ایجاد عالقة ربط بین المباني 
X التاریخیة

2-
4

 

0 0 0 0% 1 0 25% 0 0    0% 

 4    2     3     1 1 50% 0       1 25% 
 X2( 50% 25% 38% 38% 13%      13%    13%      0%    13%   6%التدخل على مستوى المحیط (
 T1        T2        T3        دور المبنى التاریخي المحفز
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 التشجیع على اعادة تأھیل
 االستعماالت القائمة واحیاء

 االستعماالت التقلیدیة

Y
1-

1
 0 1 1 17% 0 1 25% 0 1 25% 

 ادخال استعمالت
 تكمیلیة تقلیدیة 
 او مختلطة  

 على مستوى
Y المدینة  

1-
2

 2 0 0 17% 2 0 50% 1 0 25% 
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 على المستوى
 المحلي 

Y
1-

3
 0 1 1 17% 1 2 75% 1 1 50% 
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 التحول الى بؤرة تساھم في
Y استعادة مركزیة النسیج 

2-
1

 

2 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 

 توفیر مرجع تصمیمي لنمط 
تخطیط منظومة الحركة لالجزاء 

Y المضافة 
2-

2
 

0 0 0 0% 1 0 25% 1 1 50% 

 اعادة تأھیل الفضاءات المفتوحة 
من خالل ادخال فعالیات ثقافیة 

 واجتماعیة.

Y
2-

3
 2 2 2 67% 1 1 50% 0 0 0% 

ادخال فعالیات تجاریة ترفیھیة لتنشیط 
Y الحافات الحضریة.

2-
4

 

0 1 0 17% 0 1 25% 1 1 50% 

توفیر مرجع 
تصمیمي للعناصر 
المضافة ضمن 

 الفضاءات 
 المفتوحة لمنحھا 

Y ھویة تقلیدیة  
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5
 

0 2 1 33% 1 1 50% 1 2 75% 

Y ھویة معاصرة  
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2 0 0 33% 0 0 0% 0 0 0% 

 توفیر نقاط جذب ضمن النسیج
Y الحضري  
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1
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Y على المستوى التصمیمي. 
3-

3
 

0 0 0 0% 1 1 50% 2 2 100% 

Y على المستوى التخطیطي،
3-

4
 2 0 1 33% 0 0 0% 0 0 0% 

  
 دور المبنى التاریخي المحفز في اعادة     

 %56 %63 %50 %31 %38 %25 %25 %13 %38 %25  ھیكلة المشھد الحضري
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