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 ملخص

 اريخية،الت لألحياء التأهيل إعادة مشاريع في وخاصة تفعيلها آليات تحليل و التشاركية دراسة البحث يتناول
دراك بتحليل وذلك والتطبيقية، النظرية الدراسةةةةةةةةةةة من كل في  فهوموم الحضةةةةةةةةةةر   التأهيل إعادة مفهوم وا 

 مثل في حليالم المجتمع تفاعل البحث ويدرس كما ببعضةةةهما، المفهومين هذين ارتباط وتحليل التشةةةاركية
 العالمية الدراسةةةةةةية الحاالت من عدد خالل من وذلك التشةةةةةةاركية، من مختلفة درجات وفق المشةةةةةةاريع هذه

 .لقنواتا جنوب منطقة تأهيل إعادة هي والتي المفصلة الدراسية الحالة مع ومقارنتها والمحلية والعربية
 مشةةاريع حهاتطر  التي التحديات ضةةمن وذلك نسةةبيا ، حديث كمنهج التشةةاركية ماهية فهم إلى الدراسةةة تهدف
 مشةةرو  لك وخصةةوصةية الواقع أرض على النماذج تعدد وبسةةبب والعملية النظرية الدراسةة في التأهيل إعادة
لتي النماذج والنظريات ا تحليل إلى أيضةا   الدراسةة وتهدف، األخرى  المشةاريع عن التأهيل إعادة مشةاريع من

تبحث في موضةةةةةو  التشةةةةةاركية وعالقتها بشةةةةةتى االختصةةةةةاصةةةةةات التنظيمية والتي تندرج المشةةةةةاريع العمرانية 
 والتأهيلية تحتها.

 مفهوم صيةوخصو  هيل،التأ إعادة مشاريع في التشاركي النهج اتبا  أهمية والعملية النظرية الدراسة أظهرت
. إيجابي لبشةةةةك المواطنين تضةةةةمين إلى تقود النهاية في أنها إال غيرها، عن المشةةةةاريع هذه في التشةةةةاركية

 التنموية عالمشةةةاري على كامل بشةةةكل والمواطنين المجتمع رأ  لسةةةيطرة وجود ال أن  نفسةةة  الوقت في وتبين
 على الحفاظ أن كذلك وتخلص حالة لكل تبعا   التشةةةةةةاركية طرح من المنشةةةةةةودة األهداف وتتنو  العمرانية،
 .يعالمشار  هذه لتنفيذ كمنهجية التشاركية واعتماد تفعيل يتطلب حيا   والمعمار   العمراني اإلرث
 من ،التاريخية المناطق تأهيل إعادة في التشةةاركي النهج من ةلالسةةتفاد يةعلم مسةةاهمة البحث هذا ُيعد   لذا

 يةالنظر  الدراسةةةات من باالسةةةتفادة وذلك ،المشةةةاريع هذه في التشةةةاركية درجة تقي م آلية إلى الوصةةةول خالل
 هذه من لالسةةةةةةتفادة يةمسةةةةةةتقبل يةرؤ  واقتراح إطار اتبا  النهج التشةةةةةةاركي، في يةوالعالم يةالعرب والمبادرات
 عام بشكل التاريخية األحياء تأهيل إعادة في المنهجية

 

   :المفتاحية الكلمات

 .متقيي التشاركية، درجة التشاركية، تفعيل تقنيات معنية، أطراف مجتمع، تأهيل، إعادة تشاركية،
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 المقدمة 0-1

في مجال التخطيط الحضةةةةةر ، والذ   المبتكرة والمنهجيات األسةةةةةاليب تعتبر العمليات التشةةةةةاركية واحدة من
 التخطيط نظم على طرأ الذ  البسيط التغي ر من الرغم اعتمدت  بعض الدول في العقود األخيرة، وذلك على

 التخطيط من كال   المبتكرة األسةةةةةةاليب تلك تتضةةةةةةمن كما  .عام 100 حوالي قبل نشةةةةةةأتها منذ الحضةةةةةةر  
 إلدارة جديدة ومنهجيات العام، القطا  مهام لدمج العمراني تخطيطال نظم اإلسةةتراتيجي واسةةتخدام العمراني
 االجتماعية بالشمولية تت سم والتي المشاركة، عمليات من المرجوة المنفعة ضمان أن األراضي. بيد وتنظيم

 في بما معينة، شةةروط من األدنى الحد توفير يتطلب الحضةةر ، التخطيط عمليات تحسةةين في والمسةةاهمة
 من لكل قانوني أسةةةاس ووجود الفاعلة، المشةةةاركة على ويشةةةجع  للمواطن يتيح سةةةياسةةةي نظام وجود ذلك:

 عمليات على التشةةةةةاركية العمليات نتائج تأثير كيفية تحدد والتي المحلية، التخطيط وعمليات السةةةةةياسةةةةةات
 صةةةوتها، إيصةةةال من اجتماعيا   المهم شةةةة الفئات لتمكين محددة آليات ووجود القرار، وصةةةنع الخطط إعداد
 .1التشاركي التخطيط عمليات صعيد على أو السياسي التمثيل صعيد على ذلك كان سواء
 والتي تعد محط أنظار كونها إرثا  عالميا   التاريخية طقعلى األحياء والمنا الدراسات المطروحة تركز ندماوع

ن إدارة المشةةةةةةةةةةةةةةاريع، م هذهالتشةةةةةةةةةةةةةةاركية تأخذ حيزا  هاما  في تنفيذ  العملياتإعةادة تأهيلها، فنن  آليةاتوعلى 
وتنسةةةةةيق وتحديد لألطراف المعنية بمراحل عملية إعادة التأهيل، وتختلق طريقة إدارة عمليات إعادة التأهيل 

 المعنية األطراف على معين طرف وهيمنة وقوة مشةةةةرو  كل خصةةةةوصةةةةية حسةةةةب تشةةةةاركية نظر وجهةمن 
 . األخرى 

، من خالل عدد 2اإلقرار بأن عددا  من المحاوالت قد قامت لتفعيل التشةةةةةةةاركية في المجتمع السةةةةةةةور  يجب و 
نن هذا ة، فألسةةةةةةةةةةةةةةبةاب عد   ز التنفيةذ، ولكن نتيجةة  من القرارات واإلجراءات التي تحةاول إدخةال هةذا المبةدأ حي  

 .الدنيا هدودح لمحلي خارج  تفعيُل التشاركية في المجتمع ا د  الموضو  بقي ضمن حدوده النظرية، ولم يتع

، فنن  قد تم رصةةةةةةةةةةةةةد مجموعة من األحداث التي نتجت عن تفاعل المجتمع المدني محلي   مسةةةةةةةةةةةةةتوى  ىلوع
المحلي تجاه قرار ما أو إجراء معين من قبل صنا  القرار، وذلك على الصعيد العمراني، ولكن من الممكن 

يسةةةةةةةةةلط الضةةةةةةةةةوء على أهمية دور  وهذاهذه لم تكن منظمة على الشةةةةةةةةةكل المطلوب.  األفعال دودالقول أن ر 
ومتوازنة مع دور باقي  صةةةةةةةةةةةةحيحة بطريقة وموجهةالمجتمعات في العمليات التنموية إذا كانت مدروسةةةةةةةةةةةةة 

 األطراف المعنية ليتم تحقيق األهداف المرجو ة.

                                                           
 9002التقرير العالمي للمستوطنات البشرية، 1 

، إعادة تأهيل منطقة MOM، إعادة تأهيل سفح جبل قاسيون: برنامج تحديث اإلدارة البلدية GTZإعادة تأهيل محيط قلعة حلب: شبكة اآلغا خان و 2 

 جنوبي القنوات: جايكا.
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 : (Research issue/ problematic)إشكالية البحث 0-2

 شةةعار فعر  بعضةةها تاريخية ومدن مناطق تأهيل إعادة في مشةةاريع عدة السةةابقة السةةنوات فيالبالد  شةةهدت
 في جلتت فقد خاص بشةةةةةكل دمشةةةةةةق لمدينةعمليات إعادة التأهيل. وبالنسةةةةةةبة  نفيذلت كسةةةةةةياسةةةةةةة التشةةةةةاركية

 تتجسد وبذلك ،المحليمن قبل المجتمع المناطق التاريخية خالل فترة إعادة تأهيلها مجموعة من النشاطات 
 :في البحث إشكالية

 ليالمح المجتمع وأفكار آراء أخذ عن الحضةةةةةةةرية التأهيل إعادة وعمليات التخطيطية العملية بعد 
 .االعتبار بعين( التخطيط عملية من األول المستفيد يعتبر)والذ  

 السةةياسةةات هذه تطبيق وعدم نظر ، بشةةكلالسةةياسةةات التنموية على رفع شةةعار التشةةاركية  اقتصةةار 
 كامل وبصورة وواسع عملي بشكل

 

 : (Research questions)البحث أسئلة 0-3

 :التساؤالت من مجموعة البحث يطرح السابقة، اإلشكالية ظل في

 إلى وقتنا الحاضةةةةر، ماهي معاييره، أدوات ، وآليات تطبيق ،  رالتشةةةةاركية، وكيق تطو   مفهوم هو ما
وما هو المسةةةةتوى التخطيطي الذ  يمكن تطبيق التشةةةةاركي  في  ليكون أكثر جدوى، وفي أ  مرحلة 

 ؟المشاركةبمن مراحل عملية التصميم ُيسمح للمجتمع 
 : ة ممارسةةةةات التشةةةةاركيما هي االتجاهات العالمية المتبعة في مجال التخطيط الحضةةةةر ، وال عالميا

 ؟في، محاولة لفهم العوامل التي تساهم في تفسير االختالفات الناشئة بين مناطق ودول محددة
 : ر ، في تطويدنيمةا هي العوامةل المعيقةة لعمةل السةةةةةةةةةةةةةةلطةات المركزية والمحلية والمجتمع الم محليةا

 اللهاخ من يمكن التي المحلي، التخطيط قوانين في المتاحة المنافذ هي ماو  ؟عملية التشةةةةةةةةاركية
 ؟القانوني اإلطار وفق المفهوم، هذا تطوير

  بالنسةةةةةبة للمناطق التاريخية: ما هي خصةةةةةوصةةةةةية هذه العملية تحديدا  في تفعيلها، في إعادة التأهيل
 على عالمجتم يؤثر أن يمكن كيقو  الحضةرية للمناطق التاريخية الهامة، والتي تعد محط األنظار.

 تراتف خالل تجلى قد التشةةةةةةاركية، من معينا   نوعا   أن وخاصةةةةةةة التاريخية، األحياء ترميم عمليات
أومدروسةة( وما هي صالحيات هذا المجتمع في -)تشةركية عفوية  األحياء هذه بعض تأهيل إعادة

 ؟المشاركة في العملية التصميمية
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 ات والمسةةةةةةةةتويفي تفعيل التشةةةةةةةةاركية، حسةةةةةةةةب المعايير هو المسةةةةةةةةتوى الذ  يمكن الوصةةةةةةةةول إلي   ما
 ؟المتعارف عليها )ُسل م شير  آرنشتاين(

 

 : (Research aim)هدف البحث 0-4

يهدف البحث بشككككئ رئيسكككي إلل تحليئ املية التشكككاركية الل المسكككت ويل اليالمي  المحلي   هدف 
 : ما يلياقتراح آليات  صيغ  اضحة  تتيح 

 وأسةةةاليب  وأنماط وأدوات  تقنيات  وتطور تطوره دراسةةةة خالل من التشةةةاركية مفهوم بأهمية التعريق 
 .إدارت 

 إعادة التأهيل الحضةةةةةر  ومراحلها، ودور وأهمية التشةةةةةاركية في هذه العمليات على  عمليات دراسةةةةةة
 وج  الخصوص.

 مشاريع وفي عام بشكل العمرانية التنموية المشاريع في التشاركية تقييم من تمكن أداة إلى الوصول 
 خطة كل يف التشاركية تقييم على تؤثر التي العوامل وتحديد خاص، بشكل الحضر   التأهيل إعادة

 ةن شةةةةةط تكون  حيث التشةةةةةاركية، عملية من معين مسةةةةةتوى  إلى الوصةةةةةولتسةةةةةهيل  أجل من تنموية،
 .واقعيةو  ملموسة   نتائج  ال لتكون  وموجهة،

  قتصةةار من االإعادة النظر في إجراءات التخطيط التقليدية، والتأكيد أن التشةةاركية ذات جدوى أكثر
 على خبرات وآراء المخططين والمصممين.

 
 

 : (Research importance)أهمية البحث 0-5
 وتجارب دراسةةةةةةةةةات خالل من المختلفة، والمعايير األسةةةةةةةةةس بجمع للبحث العلمية األهمية تتمثل 

 .الدراسة لحالة مالئمة ومبادئ صيغ إلى الوصول بهدف عالمية،
 المشةةةاريع يف التشةةةاركية عملية لتقييم مسةةةاعدة أداة إلى الوصةةةول في للبحث العملية األهمية تتمثل 

 التاريخية للمناطق التأهيل إعادة مشاريع وفي التخطيطية التنموية
 يف المؤثرة االجتماعية والعموامل المجتمعات دور إبراز في تتمثل للبحث، االجتماعية األهمية 

 .الحضر   والتأهيل التخطيط عملية
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 :(Research limits)حد د البحث  0-6

ثبات أن التشةةاركية ه إلرثااالجتماعي لعمليات إعادة تأهيل  البعدالبحث بدراسةةة  يتحدد ي الحضةةر  وا 
لعملية التشةةةاركية للمسةةةاهمة في تفعيلها من الناحية ا لتقييمالوصةةةول إلى آلية  ثمأحد مكونات  الرئيسةةةية، 

 بحسب الظروف الحالية والمرحلية.

 

 :  (Research methods)البحثمنهجية  0-7

 :البحث أهداف إلى الوصول سبيل في التالية المنهجية اعتماد تم

 :النظرية الدراسة منهج: أوال  

 المراجع على ومسةةةةةةةةةةةتندة الوصةةةةةةةةةةةفي التحليلي المنهج على معتمدة معلومات قاعدة وبناء تنظيم 
 وآليات حددات وم ودرجات  يةالتشارك مفهوم بدراسةة تبدأ والتي، البحث بموضةو  المتعلقة والنظريات
 بندارة المتعلقة والجوانب العمراني لإلرث التأهيل إعادة عمليات دراسةةةةةةةةة إلى االنتقال ثم، تطبيق 
 .الحضر   التأهيل إعادة بعمليات التشاركية عالقة دراسة إلى وصوال  ، العملية

 المتعلقة اريعالمشةإطار تحليلي من الدراسةة النظرية واعتماده كللية لتقييم التشةاركية في  اسةتخالص 
 .الحضر   التأهيل إعادة بعمليات

 :العملية الدراسة منهج: ثانيا  

 :خالل من االستقرائي الوصفي التحليلي المنهج تمدبع

 ةتحليل أسةةةةةةةةةةةلوب كل دراسةةةةةةةةةةة (:ةوالمحلي )العربية والعالمية التجارب بعضدراسةةةةةةةةةةةة تحليلية نقدية ل، 
الدراسية  اختيار الحاالت وتمالمعايير التي اعتمدتها والنتائج الصادرة عنها.  ،عليها العوامل المؤثرة

 التشاركية العملية إدارة أساليببحيث تشمل مختلق 
 تحليلهاو  دراسةةةةةةةتها تمت التي التجارب على النظر   القسةةةةةةةم في المقترح التحليلي اإلطار تطبيق، 

 .ككل العملية وتقييم مشرو  كل مراحل من مرحلة كل في التشاركية تقييم إلى والتوصل
 المحلي المستوى  على تطبيقها ليتم مقترحة منهجية إلى الوصول. 
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 : (Research outline)البحث هيكلية 0-8

 التاروخية المناطق تأهيئ إاادة في التشاركية 
القسم

 
النظري 

 

الفصئ
 

األ ل
 

  نظروات  مفاهيم التشاركية 
 التشاركية، تعريفها، أدواتها، درجاتها، تصميم العملية، واألطراف المعنية

الفصئ
 

الثاني
 الحضري  التأهيئ إاادة امليات في التشاركية االقة 

أهمية المناطق التاريخية، مراحل عملية إعادة التأهيل، التشاركية في المواثيق 
 المعنية.الدولية، ودور األطراف 

 

القسم
 

اليملي
 

الفصئ
 

الثالث
 

  محلية اربية  االمية  تجارب

 

 Odererger street, Berlin, Germany 
 .حي الدرب األحمر وحديقة األزهر، القاهرة، مصر 
 معلوال مدينة في والواجهات الساحات تأهيل إعادة. 

الفصئ
 

الرابع
 

 ةمنطق تأهيئ إاادة مشر ع في التشاركية دراسة
 القن ات جن بي

 

 دراسة نظرية تاريخية وعمرانية للمنطقة 
  0202دراسة جايكا 

 ............................. الت صيات النتائج...............................
 ( مخطط الهيكل العام للبحث، المصدر: إعداد الباحثة1-0الشكل )

تقييم التشاركية اعتمادا  على 
 اإلطار التحليلي المقترح

تقييم التشاركية اعتمادا  على 
 اإلطار التحليلي المقترح

التحليلي لعملية التشاركية اإلطار  



 

 

 

 

 

 

 النظري  القسم
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 الفصل األول: التشاركية، مفاهيم ونظريات
 مقدمة:

 عملي  حلي وت بتعريف متعلق  ونظريات مفاهيم ومناقشيييييي  تحلي  على الفصيييييي  لهذا الرئيسييييييي  األهداف تقوم
 لفهم حليليت إطار   اقتراح أج  من العملي   هذه تحلي  في المستخدم  واألدوات المتبع النهج دراس  التشياريي  

 بمفهوم المتعلق  انيوالمع تعاريفال األولى : رئيسيييييتين فيرتين على الترييز سيييييتم وبالتالي. التشييياريي  عملي 
 التي الرئيسيييي  قاط  الن الفصييي  خاتم  ُتلّخص. التشييياريي  عملي  لتحلي  المختلف  األسيييالي  الثاني  و  التشييياريي  

 . التحليلي اإلطار هييل  في والمساعدة النظريات اجع مر  خالل من مناقشتها  تمت

 

 التشاركية، المجتمع والتشاركية المجتمعية .1.1

يعد مفهوم التشييييييياريي   أو المقاسيييييييم   أو المشييييييياري  الشيييييييعبي   يييره من المفاهيم الحديث  نسيييييييبيا   ور م يثرة 
ت العالم  إال أنه لم يأخذ شيييييييييييييييال  الدراسييييييييييييييات العالمي  عن هذا المفهوم  واعتماده في يثير من دول ومجتمعا

موّحدا   بسييييييب  اختالف وتعدد االختصيييييياصييييييات التي تتعام  مع هذا المفهوم. ولذا فانه من ال ييييييرور  إدرا  
معنى التشيياريي  من خالل عدد من أصييحا  النظريات حولها وحول عالقتها بمفهوم المجتمع. والهدف أي ييا  

الختصييييييييييييياصيييييييييييييات العمراني  والمعماري   إلدرا  دور ومد  إمياني  من هذا البحث  فهم عالق  هذا المفهوم با
 مساهم  المجتمع في العملي  التصميمي  والتخطيطي .

الجه  التي سييييييتمارل العملي  التشييييييياريي  بيام  فئاته وقطاعاته وتوجهاته  حيث  بأنه المجتمع تعريف ويمين
الذين يتشييابهون باهتماماتهم المشييتري    المجتمع على أنه مجموع  من األفراد حولNike Wates   يتحدث

 . [p13:30] من نطاق منطق  جيرافي  محددة وبحياتهم ومعيشتهم

ُبعدين أسيييييييييييييياسيييييييييييييييين يتعرف من خاللهما المجتمع  وهما  البعد  حمد  نبي  يحددومن وجه  نظر أخر   
جدت بعض االجتمياعي  والبعيد المييانيه وهيذا ما يجمع النال للوصييييييييييييييول إلى أهداف مشييييييييييييييتري   حتى لو وُ 

                                                           

  Nike Wates :1591 ن في مجال التخطيط االجتماعي وبني  المجتمعيعالميواحد من أهم االستشاريين ال   بريطانيا 
 

  Nabil Hamdi معماري مصري له مجموعة من الكتب والبحوث عن التشاركية وعالقتها بالمجتمع، مدّرس في جامعة :Oxford وMIT 
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االختالفيات في مجياالت معين . وقد ارتتزت فيرة المجتمع على قواعد قديم  بأن  القوة في التوحده و متحدين 
 . [p14:30]الفردنقفه حيث أن قوة الجماع  من البشر وفاعليتها تتون أتبر من قوة وفاعلي  

ُده عنصيييييران أسييييياسييييييان  حدود فيزيائي   وحدود اجتماعي ه  فان لذا ن وفي بعض األحيان يمين أالمجتمع ُيحدِّّ
ييون أحيد هيذين العنصييييييييييييييرين طيام  على الخر  يمجتمع  من الطال  في يلي  ما  هنال  الطال  ال ينتمون 
لحييدود جيرافييي  واحييدة  ولتن حييدودهم االجتميياعييي  متقيياربيي   ويمين أن تتون واحييدةه ومن وجهيي  نظر أخر   

متماسييي   ب  قد تفتقر أحيانا  إلى سحل المجتمعس يو ي  حمد  أنه ليل من ال ييرور  أن تتون المجتمعات 
لى سالشيييييخصيييييي  المجتمعي س. ويلما زاد تشيييييابه األهداف لد  التجمع البشييييير  المعنّي  يلما زادت روابط هذا  وا 
المجتمع  ويميننيا مالحظي  هيذا المو ييييييييييييييو  من خالل المقيارني  بين األحييا  اليني  التي ال يظهر فيها الحل 

 .[p194:31]يون أتثر ظهورا  في المجتمعات الفقيرة  حيث تتشار  االحتياجات نفسهااالجتماعي  بينما ي

دوره على أنه معنّي لالفرد  تأدي بأنها  Watesعرفها فيالتشييياريي  وعالقتها بالمجتمع  مفهوم  إلى بالنسبببة أما
إلى أن التشاريي  يمين أن تأخذ معنيين متناق ين  حيث   N.J Habrakenويشير   [p13:30]بشيي  ما

م  الشخص المستخدم لحيز ماه بمهام معين   بحيثإنها  يشار  في اتخاذ القرار المتعلق بهذا  تتلِّْيف المسيتخدِّ
يوجد تييير بالمسيييينوليات بين المسييييتخدم والمختصييييين  ولتن  الحيز مع المختصيييين...والمعنى الخر: أنه ال 

عض المشيييييييات  في حال إييال أن تتم مواجه  ب ويمين .[32]ينخذ بعين االعتبار مارأ  المسيييييييتخدم فقط هو 
 المسنولي  إلى المجتمع  عندما ال ييون أهال  لهذه العملي .

 يعرفهييافتعريف التشييييييييييييييياريييي  االجتميياعييي .  البحييث يطرحمن تعريف مفهومي التشيييييييييييييياريييي  والمجتمع   وانتقيياال  
Charles Abrams رامج ال في الببيأنها النظري  التي من خاللها يتوج  إعطا  المجتمع المحلي الدور الفع

من وجه  . فالتشاريي  االجتماعي  [p12 :30]والخطط التطويري  التي تنثر على ذل  المجتمع بطريق  مباشرة
عملي  جيدة  حيث تجمع النال مع بع يييييييهم في صيييييييناع  القرارات حول  Alexander Christopherنظر 
 .وهو يو   أن التشاريي  تساعد النال على تطوير وتحسين حل الملتي  والتحيم لديهم  بيئتهم

لتشاريي  على أنها عملي  موازن   تسم  من خاللها للجماعات البشري  التي لخالص تعريف يمين اسيت وبالتالي
دورها في عملي  صييينع القرارات التي تنثر على الحيز  أخذتتشيييار  مع بع يييها في األهداف واالحتياجات في 

 المياني الذ  يعيشون فيه والحياة التي يعيشونها  لتسير نحو األف  .
                                                           
 

 Christopher Alexander  ء حول العالم، معتمداً على مبدأ أن المستخدم بنا 111: معماري، اشتهر بنظرياته حول التصميم المعماري، له أكثر من

 يعرف أكثر من المصمم عن البناء الذي يريده.
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تعريف مصييييطل  التشيييياريي  وعالقتها بالمجتمع  أصييييب  من المهم التعر ف على أهمي  هذه وبعد التوصيييي  إلى 
 العملي  وتأثيرها على ياف  القطاعات في المجتمع  والذ  سيناقش في الفقرة القادم .

 

 أهمية التشاركية والحاجة إليها: .1.1

البشييييييييري    ذل  في عملي  التنمي  يقود تفعي  عملي  التشيييييييياريي  إلى فهم المجتمع وحاجياته ور باته  ويسيييييييياعد
لييون االنسان جز ا  من عملي  صنع القرار  مما يولد دافعا  عند جميع األفراد لتبني مفهوم التشاريي  في تنفيذ 

 . [36]المشاريع  وهذه الدوافع

ل  في ذدوافع أخالقي : حيث أن المواطنين لهم الحق في اإلحاط  بالخطط التي لها عالق  باهتماماتهم  و  -1
 المجتمعات الديمقراطي .

 دوافع قانوني : فالتشاريي  عملي  مطلوب  من الممولين واألطراف المعني  في أ  برنامج تنمو . -2

ن إفسيييييييييياح المجال للجمهور في أخذ رأيهم  يزيد من جودة ويفا ة المشيييييييييياريع في دوافع عملي  تطبيقي : أل -3
ات بالتنفيذ والصيييييان . فالقرارات التي ُتنخذ تتون متماشييييي  مع توقع مراحلها ياف   ابتدا   من التصييييميم وانتها   

 وآرا  الجمهور.

 

 األهداف المرجوة من العملية التشاركية: .1.1

نقاط تبلورت  أربع انتهى إلى  حيث  John Abbottتطرقت العديد من األبحاث إلى أهداف التشاريي  فحس 
 وهي: [p10-25:23]فيها أهداف عملي  التشاريي 

 في تتلف  المشاريعالمشاري   -

 تطوير فاعلي  المشاريع -

 زيادة وتتثيف حجم االستفادة -

 تميين دور جميع األطراف -
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  إلى هدف رئيسيييييي وأهداف ثانوي   حيث يتمث نيلسيييييون روبنسييييين نظر أخر   فقد خلص  وبالتعر ف إلى وجه 
هم  أما األهداف رهم بقراراتالهدف الرئيسي في و ع صانعي القرار أمام مسنولياتهم تجاه المواطنين وزيادة تأث  

األولى للمشاريع  والتي تتعلق بيييييي  جمع المعلومات  التخطيط  المراح   الثانوي   فقد لوحظ ارتباطها بالمراح  
 هي: األولى من التنفيذه وهذه األهداف

 زيادة دعم المجتمع للمشرو   -

 تحسين فعالي  جمع المعلومات -

 عتعبئ  الجمهور لتنفيذ المشاري -

مع المشيييياريع التبيرة نسييييبيا   أ  على نطاق أتبر من نطاق مدين ه. وهنا  من  متناسييييب وتعتبر هذه األهداف 
حيث أن هدف التشييياريي    (2000)تبنى أهدافا  سيييامي  للتشييياريي  تمي  إلى الفير الفلسيييفي  يأشيييرف سيييالم 

 ه مواطنون جيدون.ليل الوصول إلى منتج ذو جودة عالي   ولتن الوصول إلى مجتمع جيد في

 

 شروط ومتطلبات التشاركية: .1.1

 مختلف في والمتطلبات الشييييييييروط من مجموع  تحقيق يسييييييييتوج  المشيييييييياري  على السيييييييييان قدرة تعزيز إن
 :هي وهذه الشروط  ابتدا ا  من مقيال الشار  وانتها ا  بمستو  الدول  أو اإلقليم التخطيطي  المستويات

 و نقابات  أو منسيييسيييات  من منلف تنظيمي هيي  إلى بحاج  عالمجتم ييون  حيث: تنظيمي  قاعدة 
 .للتالع  وعر   أق   جدو   ذات التشاريي  العملي  تتون  الهييلي  هذه دون  من

  حيم ذاتي للمواطنين: وذلييي  بتفعيييي  دورهم في عمليييي  صيييييييييييييينع القرار  وهو مبيييدأ متوافق مع الحيم
  مما يمّين النال من العم  بشيييييي  متوافق مع الديموقراطي  ويعاتل مبدأ المريزي  في صييييينع القرار

 ينشدونها األهداف التي

                                                           

 :معماري له مجموعة من المؤلفات حول المؤثرات االجتماعية والثقافية على التصميم العمراني والمعماري، بروفسور في جامعة  د.أشرف سالمة
 قطر.

 
   تقرير األمم المتحدة ions,1981United Nat  
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  شيبي  معلومات فعال : حيث إنه من ال رور  تأمين تدفق شام  و ير مشروط للمعلومات  وتأسيل
شييييييبيات لتبادل المعلومات والخبرات  ففي  يا  هذه الشييييييبي  اليني  من المعلومات الفعال  ييون من 

 ال على المشاري . ير المجد  حث  الن
    دعم فني وتقني: وتتمن أهميته في التأتد من المشيييييييييييييياري  التامل  للنال وبمختلف توجهاتهم الفيري

ويظهر هذا المو ييييييييييييو  جليا  في المجتمعات المحلي  التي تتون بحاج  إلى دعم فني وتقني بشييييييييييييي  
 أتبر.

 

 فوائد التشاركية: .1.1

 فهي لذل   تطبيقها يهدف إلى التنمي  االجتماعي  وأن المجتمع نحو موجه  عملي  ويونها التشاريي  عملي  إن
 .رارق وصانعي ومصممين مستخدمين من المعني  األطراف ياف  على تعود التي الفوائد من مجموع  تحم 

فالنسب  للمستخدمين  ُتحقُِّق درج  عالي  من الر ى لديهم وتتيل  على القرارات الحرج   أما بالنسب  
ي تثر  خبرة المتخصصين وتوسع دورهم  واألمر الهاّم هنا  هو أن للتشاريي  تأثيرا  على ثقاف  للمصممين  فه

يمان ثق  من المجتمع  حيث تزيد  وصنع التخطيط في عمليَّت ي صوتا   النال المنظم   وتعطي في النال وا 
 .[33]القرار

تشاريي بأن فوائده تظهر حيث يشرح خبرته في التصميم ال Henry Sanoff طرح السابق الرأ  ويوافق
  وفي مقابل  أتبر قدر [p22 :34]بشي  رئيسي في توليد الشعور بالتأثير على القرار من قب  المستخدم

م ممين من االحتياجات االجتماعي   فبالنسب  لمجموع   على التأثير في متزايدا   شعورا   المستخدمين: ُتقدِّّ
 لتحديث مناسبا   مدخال   ُتقدم أما بالنسب  للمصممين: .القرار نتائج تطبيق متزايدا  في القرار  ووعيا   صنع

 االستخدام من يمّين منهجي إطار إيجاد إلى في السابق  باإل اف  متاحا   يان ما مع مقارن  المعلومات 
 .عملي  اإلبدا  على التأثير دون  الفعال
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 أنماط التشاركية وعالقتها بالمجتمع المشارك: .1.1

ي  في المجتمعات من دول  ألخر  ومن وسييييييييييييييط اجتماعي لخر  إال أنه من تختلف أنمياط تطبيق التشيييييييييييييياري
 :الممين تصنيف أنماط التشاريي  إلى

 تشاريي  عفوي   تشاريي  طوعي  دون دعم خارجيه -1

 ت الحيومي هئاتشاريي  باإلقنا   من خالل القرارات الرسمي  المصدق عليها من قب  الهي -2

   إلزامي   وهي نو  من التالع   وتمث  أدنى درجات التشاريي هتشاريي  باإلجبار  تشاريي -3

  فالنمط األول وهو التشييييييييياريي  العفوي   يعد أقر  األنماط لثسيييييييييلو  المثالي في التشييييييييياريي   حيث أنها تمثّ 
العم  الطوعي والمسييييييييييييييتق  لفئات المجتمع المختلف   بحيث تنظم هييليتها بطريق  تتي  للمشيييييييييييييياريين معالج  

هم دون تدخ  قو  خارجي  أو هيئات حيومي   بينما يعتبر النمط الثاني وهو التشيياريي  باالقنا   النمط مشيياتل
الموجود والشييائع في مجتمعات الدول النامي   حيث ييون للحيوم  أو الهيئات الرسييمي  الدور المريز  وتتون 

الثاني   بار  فانه ال يختلف يثيرا  عن النمطالتشاريي  شيلي  إلى حد ما  أما النمط الثالث وهو التشاريي  باإلج
وخاصييي  في المشييياريع الصيييييرة. إال أنه يمين أن يسيييب  نتائج عيسيييي  على المد  الطوي   يت يييانل فعالي  

 .*اري  في التنمي  البشري  لمجتمعهالجمهور واهتمامه في المش

تائج بشييييري  التي قد تأثرت حياتها بنمن المطلو  من الجماعات ال أنه يتبين السييييابق الطرح تحلي ومن خالل 
مشيييييييرو  معين أو برنامج ما  المشييييييياري  في هذا المشيييييييرو   بحيث ال تتأثر نشييييييياطاتهم الطبيعي  بسيييييييب  هذه 
المشيييياري  العفوي . ب  يج  أي ييييا  أن تتعد  هذه الدرج  من التشيييياريي  لتصيييي  إلى التشيييياريي  باإلقنا   وفي 

  إبدا  طرق وآليات لتفعي  التشيييييييييياريي  باإلقنا   مع األخذ بعين الوقت نفسييييييييييه يتوج  على الجهات الرسييييييييييمي
االعتبار أنه ليل من ال ييييييييييييييرور  أن تتون التشيييييييييييييياريي  خيارا  مرحبا  به من قب  جميع أطراف المجتمع  مع 
التأتيد على عدم طرح مبدأ االلتزام في التشيييييييييييياريي   لما له من نتائج عييسيييييييييييي  على المد  البعيد. ومن أج  

 .لعملي ا بهذه المعني  األطراف القادم  الفقرة ستناقشإلى عملي  سليم  من التصميم التشاريي  الوصول 

 

                                                           
    تقرير األمم المتحدةUnited Nations 1981 
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 إطار العمل التشاركي: .1.1

تعتبر عملي  تأهي  األحيا  والفرا ات العمراني  عملي  معقدة  ليل فقط بسييييييب  يونها تت ييييييمن مراح  متعددة 
ملي  تت من أطراف عدة تحم  قيما  وآرا   واهتمامات  متداخل  مع مجاالت عمراني  أخر   ب  وبسب  يونها ع

وتطلعيييات وأهيييدافيييا  تطم  لتحقيقهيييا من خالل هيييذه العمليييي . ُتقيييدم المراجُع النظريييي  ُأُطرا  تحليليييي  لتنظيم هيييذه 
والذ  عرَّف إطار العم  التشيييييياريي في مسييييييائ  تأهي  األحيا  والفرا ات  العملي   منها مشييييييرو  الريهابيدميد

 فريقلاني  من خالل عدد من األطراف التي ييون لت   منها دور محدد في هذه العملي   وهم: السلطات  االعمر 
 [p23 :51]  العمال  والمنظمات االجتماعي   المواطنون والمستخدمون للحيز العمرانيالتقني

تتمن مهم  الجهات الحيومي  بالترويج و مان عملي  السلطات العامة والجهات الحكومية:  1.7.1
التأهي  بأتملها  ولها دور حيو  في مشييييييييييياري  المواطنين وباقي قطاعات المجتمع  يمين أن  إعادة

تمث  المواطنين بشي  عام  فهي مسنول  عن دعم المراح  المختلف  للعملي  ودراس  قابلي  نجاحها  
ادرين ق وان ييييييباطا  مع الفريق التقني  مما يجعلهم ولها أي ييييييا  دور في إنشييييييا  الحوار األتثر واقعي   

على تقييم نتييائج المراحيي  المختلفيي  للعملييي   ففي أول مرحليي  منهييا تتون مهييامهم عبييارة عن إعطييا  
إن هذا القرار األولي تتم الموافق   التوجيهات العام  لتتون متناسييب  مع المنهجي  السييياسييي  المتبع .

الواقع   تها  من مرحل  تحلي االنبعد  علييه باإلجما  مع الفريق التقني  ومن الممين أن يتم تعديله
 فالسلطات لها دور حيو  في تعهد المشاريع  ولها أي ا  دور في مرحل  التقييم

د الفريق التقني من قب   الفريق التقني: 1.7.2 جيين  أو الخبرا  الفنيين الخار  العام  السييييييييييلطاتيحدَّ
ا هي دة التأهي  بأتملهوييلف هذا الفريق بادارة وتنسيييييييييييييق عملي  إعادة التأهي   حيث أن عملي  إعا

عملي  تقني  معقدة  وتحتاج إلى مسيييييييييييتو  عال  من الخبرة  فالفريق التقني يمين أن ييون منلفا  من 
معماريين ومخططين  ولتن يج  أن يحو  أي يييا  مهندسيييين من باقي االختصييياصيييات  وخبرا  في 

 دعيم التنسييييق ال يييرور  علم االجتما   خبرا  اقتصييياد  محامين  جيرافيين...إلو. وذل  من أج  ت
بين جميع األطراف  وتحسييييييييييييين الحوار  ومقارب  وجهات النظر المختلف   واالسييييييييييييتفادة من القدرات 
المتاح  على مسيييتويات عدة. فالفريق التقني سيييييون على تواصييي  مباشييير مع السيييلطات العام  من 

 جه   ومع العمال  االجتماعيين والمواطنين من جه  أخر .

                                                           
 RehabiMed Method for rehabilitation of traditional Mediterranean architecture 
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أ   الشييييييريات الخاصيييييي   المجتمعات والمنظمات المدني   المنظمات : اعيون االجتم الوكالء 1.7.3
  المعاهد والمراتز الثقافي  والتعليمي  العام  والخاص ...ه. ييون مجال عملهم NGOsاليير ربحي  

في مرحل  التشييييخيص والتعريف العام بالمشييييرو   وييون دورهم من خالل عرض توقعاتهم وأهدافهم 
ن مشييياريتهم واحتياجاتهم والت عبير عن اهتماماتهم  ويتم االتفاق معهم ومع باقي أع يييا  العملي   وا 

مهم  أي ييا  في المرحل  الفعلي   مرحل  التطبيقه في إنتاج وتحم  أعبا  المشيياريع  والتنسيييق بينهم 
 وبين السلطات العام   من خالل ورشات العم  التي تتبناهاه.

لهم دور هام في ي  مراح  ز العمراني المدروس: للحي السككككككان والقاطنون والمسكككككت دمون  1.7.1
العملي   فيما أشرنا سابقا  أن عملي  إعادة التأهي  عملي  معقدة  وتأخذ فيها المعرف  التقني  واإلداري  
حيزا  يبيرا   ولتنها أي ا  يج  أن ُتنسق وُتبنى بالمشاري  مع سيان المنطق  الخا ع  للدراس   فهم 

 هذه الدراس .المعنيون األوائ  ب

القرار   من خالل تحديد صييييي ويتم أ ذ القرار النهائي بالتنسككيق ما نين المجتما المدني وال نراء الفنيين، 
أسييييييييييييييلو  التحليي   االجتمياعات .... في مختلف مراح  العملي   فيتم عندها  تشييييييييييييييخيص  و ييييييييييييييع وتعدي  

 [51]ه صيا   فعلي  ناتج  عن الحوار  استراتيجي 

 
  بتصرفهالعم  التشاريي  لعالقات في إطاره ا1-1  الشي 

 

ولتبسيط مجموعات األطراف المعني  في هذه العملي   يمين دمجهم تحت تصنيفات ثالث   وهي:  الدول   
القطا  الخاص  والمجتمع المدنيه حيث ال بد أل  فرد في المجتمع أن يندرج تحت واحد من هذه التصنيفات 

ل   يمين للفريق التقني أن ييون من القطا  الخاص  في حال يانت الجه  ويمثال على ذ الثالث  أو أتثر 
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التقني  المسنول  عن المشرو  قيد الدراس   شري  أو منسس  ذات هييلي  مملوي  لفرد أو مجموع  خاص   
ف ر ويمينه أي ا  أن يندرج تحت قائم  الدول   إذا يان هذا الفريق تابعا  لوزارة معين  أو محافظ  أو أ  ط

حيومي  ويمين في الوقت نفسه أن ييون ي  فرد من هذا الفريق ُمدرج تحت خان  المجتمع المدني في يال 
 .الحالتين أي ا  

 
 ه العالقات في إطار العم  التشاريي لت  مرحل  من مراح  المشرو  2-1  الشي 

: المصدر (Detroit university, school of architecture,2013) 

تلف أشيال التشاريي  حس  الم مون والعوام  االجتماعي  والتقني  والقوانين التشريعي  لت  بلد  ويمين أن تخ
ن هذه التشاريي   فالتحد  األصع  ييمن في معرف  مقدار الجهد واالهتمام الذ  ينتي ثمار تشاريي  مفيدة  وا 

ّنالتمثِّّ  رأ  وحاجات القاطنين في ا  وفي النجاح الحقيقي والمسييييييتدام. مجتمع المدرول  وبذل  نيون قد  ييييييمِّ

                                                           
 University of Detroit school of architecture, arch-gallery.udmercy.edu/human-urbanism/ 
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 األطراف مع مقارن  قو   بشييي  المعني  األطراف من واحد دور يظهر العملي  مراح  من مرحل  أو عملي  ي 
 .المشرو  أو العملي  مراح  من مرحل  ي  تتطلبه ما حس  وذل  األخر  

لحال  يصحبها عم   ففي هذه افالمنهج التشاريي يحتاج إلى متابع  وجهد مستمرين  وني  سياسي  قوي   
 يي .التشار  تأخذ دورها الفعال في الدفا  عن النهج المقترح  وبذل  يتحدد مستو  لحظ  وزمن ومحتو  

 نماذج التشاركية: .1.1

 Top-Downيمين أن تظهر التشييييييييياريي  على أرض الواقع بنماذج تت يييييييييمن نظاما  من القم  إلى القاعدة  
Approach السيلطات إلى المواطنين  ونظام من القاعدة إلى القم   ه  وهو برنامج مقدم منBottom-Up 
Approach .ه  وييون على شي  مبادرات مقدم  من قب  المواطنين 

   المصدر  التشاريي  نماذجه 3-1  الشي 

الفرق بين العمليتين  من خالل عرض مخطط يبين  John Turnerوهما عمليتان متعاتستان تماما   وي شرح 
لفرق بين النظامين من جه  القوة في صنع القرار  والممثلين المختلفين للعملي   ومراحلها. حيث أن أحد فيه ا

هذين النظامين يمث  االتتالي  لد  المجتمع  والتي ييون سببها اإلدارة المريزي  لد  السلطات  بينما يمث  
 الخر استقاللي  المجتمع واإلدارة الشخصي  المحلي .

                                                           
F.C.Turner, John, 1977  
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 (Bottom-Up)و (Top-Down) النموذجينه مقارن  بين 1-1  الشي 

 بتصرف  ،المصدر

وفي نهاي  الستينيات  بدأت مبادرات التشاريي  المتبع  لنهج  من األسف  إلى األعلىه تأخذ أهميتها في 
 العالم  وذل  بعد فش  مبادرات التشاريي  المتبع  لنهج  من األعلى إلى األسف ه  والمطبق  على مشاريع

أنه في نهاي  السبعينيات  Musser[23] اإلسيان  وتمت مقابلتها بمقاوم  من  قب  الحيومات  وأو  
أدريت العديد من حيومات العالم الثالث أنه باإلميان االعتماد على مبادرات ترتتز على المجتمع 

(bottom-Up Approach)ين أن مع  في ح  مما يحقق أهدافا  تتعلق بمشاري  يبيرة ومباشرة من قب  المجت
من الممين أن يحص  تداخ  بين النموذجين  حيث  هأن ير   Narayana Reddyبعض المفيرين مث  

أو   أنه في النموذج  من األعلى إلى األسف ه الحيوم  هي التي تقرر وتزود المجتمعات بقراراتها  وهذا 
 Partnership بديال  وهو نموذج الشرات  يولد حسا  باالتتالي  والخمول لد  النال  ولذل  فانه يطرح خيارا  

Approach 

                                                           

F.C.Turner, John, 1977  

 Narayana Reddy  : هو سياسي هندي ، كان عضوا في برلمان الهند ، من أهم من تحدث بمفهوم الشراكة بين المجتمع والحكومة في المشاريع

 التنموية
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 Narayana Reddyه نموذج التشاريي  من األعلى لثسف  حس  9-1  الشي 

حيييث تعميي  الحيوميي  والمجتمع معييا  في التخطيط وصيييييييييييييينع القرار  ممييا يولييد نتييائج ذات ديموميي  أتثر  تتعلق 
 بالشرات  طويل  األمد.

 
  Narayana Reddy  حس هنموذج الشرات6-1الشي    

أن التشاريي  يمين أن تحقق فوائد اجتماعي  على شي  مشاريع تنموي  محددة   الى نصي   السيابق الطرحمن 
ويمين أن تقود إلى تنمي  اجتماعي  شامل  للمجتمع  مما يجعلها تحقق معان  أتثر وأشم  من فوائد مادي  فقط 

 على المد  القصير.



20 
 

إلى تبرير  منطقي لدعم التشيييييييياريي  وتشييييييييجيع المجتمع في  التوصيييييييي  يمينآنف  الذير  واعتمادا  على النماذج 
 المشاري  في المشاريع من وجه  نظر الحيومات أو من وجه  نظر المجتمع:

 فمن جه  المجتمعات  فانها تطال  بالتشاريي  ألنها:

 .للديمقراطي  أساسي  وقاعدة حق لهم بالنسب   -

 .أف   ستتون  رهمنظ وجه  من القرارات  -

 .ألن المجتمع بفطرته يتطلع لتييير شي  ما  أو معالج  مشيل  معين   -

 .المهارات لتعلم التشاريي  من وجه  نظرهم فرص   -

 .والمبادرة  مما يعزز حل االنتما  لديهم باإلسهام الحل تولد عندهم  -

 .البرنامج في بالقوة  وتعزز من ميانتهم شعورا   تعطيهم  -

 التشاريي  ألسبا  منها: القرار يشجعون  وصانعي والحيومات المنظمات األخر   فان الجه  ومن

 .البرنامج المقترح من قبلهم فاعلي  زيادة  -

 .برامجهم القادم  في تساندهم جماهيري  قاعدة بنا   -

 .إ فا  صف  شرعي  على البرامج والنشاطات المقترح   -

 .والمراجع  التقييم في تساعد  -

 .وتفسيرها  حيث أن هذه النتائج تصدر نتيج  عملي  وا ح  المراح  النتائج تعلي   -

 .المعار   من الحد  -

 .النصائ   مما يساعد على التطوير في البرامج المستقبلي  أخذ -

 دعبلت  من الطرفين السيييييييييييييابقين دوافعه لدعم التشييييييييييييياريي  في تنفيذ البرامج التنموي   ولتن  هأن المالحظ ومن
نمييا يمين أن تتون ميمليي  المعنييي  األطراف  نجييد أنييه ال وجود للتعييارض بين دوافع الييدوافع هييذه تحلييي    وا 

 يمبدأ للشرات  هو النموذج األمث  لتمثي  التشاريي . Narayana reddyلبع ها البعض  وبذل  ييون طرح 
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هذه اة اإلنسان  فالتوزيع المتساو  لإلى أن التشاريي  تعتبر سسياس س ألنها تنثر على حي Jermy Tillويشير
العملي  بين االطراف والقطاعات المعني   يمّيُننا من تنفيذ المشاريع بحيث تتون مفيدة وذات تأثير ايجابي 
اجتماعيا   وتتون النتيج  سلبي  عندما ال يتم توزيع القو  بشي  متناس   حيث يعّرف ذل  بالتشاريي  الجزئي   

يها توازن بين القو  في صناع  القرار  حيث القوة النهائي  تتون من قب  طرف واحد  وهي التي ال يوجد ف
وي يف أن إدخال المواطنين في هذه العملي  وفي اتخاذ القرارات حول الميان الذ  يعيشون فيه  هو شي  

 .[p77-92 :25]هام  ويعزز لديهم حل االنتما 
 

 درجات التشاركية: .1.1

إلى المعقدة  ويعتمد التدرج هذا على مد  المسييييييييييياح  الممنوح   تتدّرج مسيييييييييييتويات التشييييييييييياريي  من البسييييييييييييط 
للمشياري   ويرتبط هذا المو ييو  بمحددات يثيرة  يحجم المشيرو  المراد تنفيذه سييوا  يان على مسييتو  البنا   

ث الحديمن أج  و ن خاللها هذه العملي  التشاريي .أو المدين   ويرتبط أي ا  بالليات التي تتم م الحيالشار   
اإلشيييييارة إلى المراح  المختلف  التي يمر بها أ  مشيييييرو   حيث  تجدرعن درجات التشييييياريي  بشيييييي  موسيييييع  

وأ اف   [26] مراح  المشرو  األساسي  إلى ثالث  وهي  التخطيط  اإلنشا   الصيان John Turner قّسم 
ط  االطال   التخطي نبي  حمد  مرحلتين آخرتين  لتصيييييييييب  المراح  التي يمر بها المشيييييييييرو  خمسيييييييييا   وهي:

ن مد  دور المجتمع في ي  مرحل  من هذه المراح  يحدد درج  التشاريي .  التصميم  التطبيق  والصيان . وا 

  Sherryوقد تطرقت العديد من الدراسيييييييييات واألبحاث إلى المقال الشيييييييييهير الذ  نشيييييييييرته شيييييييييير  أرنشيييييييييتاين
Arnstein, 1969 التشاريي   أتدت من خالله على أنه من الممين  تحليال  ممتعا  لمفهوم والذ  قدمت فيه

تصيييييييييييييينيف عمليي  التشييييييييييييييارييي  إلى درجيات ييدرجي  أقي  أو أتثر  فهي بيالتيالي قيد ربطيت هذا المفهوم بمفهوم 
المشيييييياري  في إبدا  الرأ  وأخذ القرار  للمجتمعالديموقرطي . والسيييييينال الهام هنا: إلى أ  مد  أو درج  يمين 

ثمانِّ درجات للتشيياريي   أو ييحتها بشييي ِّ مصييطلحات متسييلسييل    هنا  Arnstein في شيينونهم . في تحلي  

                                                           

   Jermy Till ،7591 فنون يس جامعة لندن للمهندس وكاتب بريطاني، تم تعيينه في منصب رئيس سنترال سانت مارتينز ونائب رئ
 ركزت أبحاثه والكتابة على الجوانب االجتماعية والسياسية للعمارة والبيئة العمرانية2172في عام 

 
 Sherry Arnstein  :  وتعد كبير  شببببملت منصببببب مدير دراسببببات تنمية المجتمع لمجلس العموم  بمؤسببببسببببة وير ربحية في واشببببنطن وشببببيكاوو

 Ladder Of Citizenمشببباركة المواطنبن في إدارة نموذج المدن ، ورئيس تحرير مجلة واشبببنطن الحالية، صببباحبة مقال  المسبببتشبببارين السبببابقين إزاء
Participation  في مجال التشاركيةمن أهم المنتجات البحثية والذي يعد 
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ومتزايدة في القوة  ابتدا   من الدرج  السيييييفلى والتي تمث  أدنى مسيييييتويات التشييييياريي   وارتقا   بشيييييي   تدريجي  
 في صنع القرار. المجتمعللوصول إلى الدرج  الثامن  من األعلى  والتي تظهر من خاللها قوة 

 
  بتصرفه Sherry Arnsteinه درجات التشاريي  عند 7-1  الشي 

. لمناورةاأن أدنى درجتين في السييلم  واللتان تعّبران عن أق  درجات التشيياريي   هما العالج و  هنا الُمالحظ من
لى منتصيف السيلم صيعودا   يزداد نصي  المجتمع من التشاريي   حيث ُيسم  لهم بالمشاري  فقط من خالل  وا 

لتعبير عن وجهيات نظرهم  أ  ال ييون لهم رأ  عملي ينخذ به  أما الدرجات الثالث العليا  والتي تمث  قم  ا
مشييييياريتهم عندها حقيقي  وذات معنى  وفيما يلي تفصيييييي  أتبر وتتون  السيييييلم  فهي تعّبر عن قوة المواطنين 
 عن ي  من هذه الدرجات الثماني :

 والمناورة العالج ه8-7  الدرجات :Manipulation and Therapy 
 ق ايا ومعالج  مداواة من القرار صانعي لتميين ولتن المشاري   من النال لتميين ليسيت الحقيقي  األهداف
 .المشاريين

 والتشاور: اإلعالم ه9-6  اترجالد Informing and Consultation 
 القوةُ  المشييياريين ينقص والاألح بي  أنه إال معلومات  إعطانهم وأي يييا المشييييل   أصيييحا  صيييوت سيييما  

 .القرار صانعي قب  من بها ُيهتم سوف نظرهم وجه  أن من للتأّتد

 

 االسترضاء

 التشاور

 اإلعالم
 العالج

 المناورة

 تحكم المواطن

 التفويض 

 الشراكة
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  االستر ا  (4) الدرج: Placation 
 .لهم يعود النهائي القرار أن إال المشيل   أصحا  ونصيح  رأ  بسما  القرار أصحا ُ  ُيعنى 

 الشرات : (3) درج ال Partnership 

 المطلق  السيييييييييلط  من التخلص بمعنى والمنازل   بالتفاوض اإلمياني  لمشييييييييييل ا ألصيييييييييحا  ييون  عندما 
 . القرار ألصحا 

    المواطنين:  وتحيم التفويضه 2-1درجDelegated Power and Citizen Control 

 .القرار صنع في رئيسي ودور إداري  قوة   المشيل  ألصحا  ييون  خاللهما من السلم  في مرتبتين أعلى 

 تتمن التصنيف هذا أهمي  هذه الدرجات الثماني  للتشياريي  بحس  سلم أرنشتاين  يمين القول أن عرضبعد 
 التي المشيييياريع في والقرارات السييييياسييييات وصييييانعي المتخصييييصييييين قب  من التالع  أو االحتيال يشييييف في

 .تت من تفعي  التشاريي 

  بحيث يصب :   [23]لى أربع درجاتعّق  سبولس على تصنيف أرنشتاين  واختصر السلم من ثماني إ وقد

  المشاري  في المعلومات(Information Sharing) : 

 الذ  محددال بالمخطط المواطنين تعريف وتت يييمن للتشييياريي   مسيييتو   أبسيييط المعلومات في المشييياري  تمث 
 نينالمواط إلى المخططين من أ  واحد  باتجاه معلومات بحري  محددة وهي المسيييييييتقب   في تنفيذه سييييييييتم

 . بالمشرو  المرتبطين

  االستشارة(Consultation): 

 نينالمواط رأ  من االسييييتفادة وت ت  يييييمن أي ييييا   للمعلومات عيسييييي  بحري  تسييييم  االسييييتشييييارة أن حين في 
 .المقترح المخطط حول وتوجهاتهم

  المشاري  في صنع القرار(Decision-making): 

 .االحتياجات هذه لتحقيق المطلوب  والخطوات اجات االحتي يحددوا أن والمواطنين الخبرا  من تتطل  
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  األدا  والتنفيذ مع الخرين(Initiating action): 

 .جوانبه بياف  العم  في للمشاري  الدور المحلي والمجتمع المواطنين باعطا  يسم  حيث 

 .لعملي من البحثذو الدرجات الثماني في دراس  وتقييم التشاريي  في القسم ا Arnsteinوسيتم تبني سلم 

 

 العوائق التي تحد من فعالية التشاركية: .1.11

عندما يتم تبني التشاريي  يسياسي  لتنفيذ المشاريع  من مجتمع ما  فان العديد من العوائق قد تحد من نجاح 
هذه العملي . فحالها يحال أ  عملي  تنموي   هنا  العديد من الظروف التي تعرق  تطبيقها بالشيييييييي  المثالي  

يمين و   بعوام  داخلي  أو خارجي  محيط  د تختلف هذه العوائق من مشييييييرو  لخر  فمن الممين أن ترتبطوق
 :[:39]تصنيفها وبتصّرف وفق ما يلي

 متعلق  بالمجتمع المشار . معّوقات -
 متعلق  ببني  النظام والسياسات الداخلي   من المشرو . معّوقات -
 قات خالل ممارس  العملي .معوّ  -

واحد قا  لنجاح التشييياريي  لار    والذ  يعد الطرف األسييياسيييي في العملي ه  يمين أن ييون معوّ فالمجتمع المشييي
 من األسبا  التي :

  من المهم االعتراف بأنه ليل من ال يييييييرور  أن تتون التشييييييياريي  مو ييييييييع ترحي  من قب  المجتمع
يون لدعم من قبله يالمتأثر  ولذل  من الواج  دراسيييي  طبيع  هذا المجتمع وخصييييائصييييه  فالترحي  وا

في حيال الفيائيدة العيائيدة علييه من خالل تفعيي  هيذه العملي   ويج  األخذ بعين االعتبار أنه في حين 
يانت النتائج الني  للمشرو  سلبي   فان معار   المجتمع له ستتون وا ح   يترحي  جماع  بشري  

 ه اليومي .لمدة معين   أو حرمان المجتمع من امتياز ما قد ينثر على حيات
  من الممين أن ييون المجتمع المشيييييار   ير متتون بشيييييي  يام  ونا يييييج  مما يسيييييب  عائقا  لنجاح

العملي  التشيييييييييييييياريي  فيه  وقد ييون المجتمع في حال  نمو مزامن  مع التقدم في تطبيق البرنامج  ولذا 
 ابي .يج  أن تنخذ هذه النقط  بعين االعتبار  وأن يتم التعام  معها بطريق  إيج
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    في بعض األحيييان ييون المجتمع على درجيي  من التعقيييد في تتوينييه الييديمو رافي  أو في حيياليي ِّ تنو
عرقي أو مذهبي  مما يتطل  حذرا  وجهدا  أتبر للتعام  معه  وتتمن الصيييعوب  في وجود نزاعات بين 

ين في يع األحوال يمأطراف المجتمع الواحد  مما يزيد صعوب  التقدم في العملي  بشي  إيجابي  وبجم
بعض األحيان أن ييون هذا التنو  الديمو رافي مصيييييييييييييدر دعم إيجابي لنجاح العملي   وذل  في حال 

 النجاح في الوصول إلى نقاط تقار  وأفيار مشتري  بين أطراف المجتمع الواحد.
 طبيق ت قد تتشيييييي  من قب  المجتمع حال   من عدم الثق  بالجه  صييييياحب  البرنامج  بسيييييب  فشيييييلها في

العملي  التشييياريي  في برنامج سيييابق  مما يولد رد  فع   سيييلبيا  و ير  نشييييط  تجاه أ  مشيييرو  مسيييتقبلي 
تتون فيه العملي  التشييييييييياريي  مأخوذة بعين االعتبار. ويمين التخلص من سيييييييييلبي  المجتمع من خالل 

يجاد صي غ جديدة متناسب  مع متطلبات المجتمع.  الجدي  في طرح البرنامج  وا 
  من المعوقات األخر  أي يا   عام  السن والجي   فمن المالحظ أن المجتمع الشا  تتون درج  تأث ره

واسييييتجابته للمشيييياريع التي تأخذ التشيييياريي  بعين االعتبار أتبر من المجتمع الته   وتعد هذه الصييييف  
 نقط  قوة في مجتمعاتنا العربي   والتي تعتبر مجتمعات فتي .

  ودول العالم الثالث  يمين أن ييون عام  الجنل  النو ه معوقا  لنجاح التشيييييييييياريي    في الدول النامي
 مما يتطل  جهدا  أتبر للتشجيع والحصول على المشاري  المطلوب .

وفيما يتعلق ببني  النظام والسيييييياسيييييات المعتمدة في البرامج والمشييييياريع التي تتبنى التشييييياريي  يعملي  مسييييياعدة 
 لخص لدينا المعوقات التي :لتطبيق المشاريع  تت

   مسأل  البيروقراطي  والروتين في تنفيذ أ  عملي   من المنسس  الرسمي   والتي ييون سببها المريزي
 الشديدة والتسلس  الهرمي القو  في تنفيذ اإلجرا ات داخ  المنسس  المنفذة للمشرو .

  ُت ُحد قّيد تطبيق العملي  التشيياريي  و القوانين والمحددات  ييمن المنسييسيي  صيياحب  المشييرو   والتي قد ت
 من دور المجتمع  منها.

 .عدم الجدي  في تنفيذ القوانين المو وع   أو وجود فجوة بين النظري  وسياس  التطبيق 

 :مث  العملي  أو الفني  المعيقات من عدد تظهر قدف العملي   الممارس  في مشات لل بالنسب  أما

 اريي  يتسييب  في مشييات  بين المجتمع المشييار  والمنسييسيي  صيياحب  ال ييعف في التقنيات وآليات التشيي
 البرنامج  وقد تنشأ المشات  أي ا  بسب  عدم مالئم  هذه الليات لخصائص المجتمع المشار .
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  التوت ر الذ  قد يحدث بين الخبرا  والمجتمع المشييييييار  بسييييييب  اختالف األهداف وعدم الوصييييييول إلى
فاد  هذه المشييييييييات  من خالل مراجع   وتقييم دور  للبرنامج خالل حلول  مر ييييييييي  للطرفين  ويمين ت
 ي  مرحل  من مراح  المشرو .

  ييييييعف التموي  والدعم المعلوماتي والتقني  مما يسييييييب  مشييييييات  فني  قد تند  إلى تراجع في تطبيق 
 التشاريي .

اإلشييييييييييييييارة إلى أنه من  تجدرومن خالل عرض المعوقيات المختلفي  التي تحد من فعالي  العملي  التشيييييييييييييياريي   
ال ييييييرور  أن يحتو  أ  برنامج ي ييييييمن مشيييييياري  المجتمع على مراجع  وتقييم دور  للنتائج المسييييييتخلصيييييي  

 ولثهداف المرجوة من قب  ي  طرف من أطراف العملي . 

 

  تصميم العملية التشاركية: .1.11

 :[p9 :41]اح  وفق ما يلي عند تبني النهج التشاريي  من مشرو  ما  فان العملي  التشاريي  فيه تمر بمر 

المرحل  التمهيدي : وهي مرحل  التحلي  وتقييم الحال   تبادل المعلومات  تبلور شيييي  العالق  بين المجتمع  -1
   تحديد فريق التخطيط والحصول على الموافقات المطلوب .األخر   المعني  األطرافو 

  تحيييدييييد األهيييداف والشييييييييييييييرح والتعريف تطوير الخطييي : بعيييد االنتهييا  من المرحلييي  التمهييييديييي   تبيييدأ مرحلييي -2
بالموا يييييع األسيييياسييييي  قيد الدراسيييي   اختيار التقنيات المناسييييب  لسييييير العملي  على الشييييي  األمث   التح ييييير 
لمرحل  اسييييييتقبال المعلومات  تحديد  التتلف   فريق العم   مصييييييادر المعلومات  األمور اللوجسييييييتي   والقوانين 

 والمسنوليات لت  طرفه

 يق: تقوم جميع األطراف باتبا  الخط  األساسي   ويتم تطبيق التقنيات المفتر   وتبادل المعلومات.التطب -3

الحصول على ردود الفع : وذل  من خالل تقارير يتم تسليمها لصانعي القرار وللمشاريين  ليقوموا بتقييم  -1
 العملي  بشي  شام   وا عطا  ردود األفعال عليها.

التقنيات الحديث  في تطبيق التشيييياريي   والتي تسييييم  بالتُأثير بقوة في صيييينع القرار  في وقد ظهرت العديد من 
حين أن الوصيييول إلى هذا المسيييتو  من التأثير على عملي  صيييينع القرار اعتمادا  على التقنيات التقليدي  ييون 

 . بشي  مفص صعبا . والفقرة القادم  تسم  لنا بعرض ي  من التقنيات التقليدي  وحديث  الظهور 
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 :Tools and Techniques أدوات وتقنيات التشاركية  .1.11

ا التقنيات المختلف  لتطبيق التشيياريي   ييمن نوعين  وهي التقنيات التقليدي   والتي يندرج تحته تصيينيف يمين 
 تي   من المنشورات المطبوع  واالجتماعات العام   اللجان االستشاري  وفرق العم   اجتماعات ثنائي   ورشا

عم   ومجموعات الترييز. بينما ظهرت مجموع  من التقنيات الحديث  الناشييييئ   والتي ت عتمد على التتنولوجيا 
في تفعي  التشيياريي   يمنتمرات البحث المسييتقبلي  وحزم  من التقنيات االلتتروني   وتسيياعد التقنيات الحديث  

على قيم  الوصول إلى إجما   حول النتائج  بشيي  عام في الوصول إلى فرص أعمق للحوار والتعاون  وتنيد
 .[p4-8 :41]التي تصدر عن عمليات المشاري  المعقدة

 
 التقنيات التقليدية: .1.12.1

 .االجتماعات العام :1.12.1.1
وهي جلسيييييييييات مفتوح  لثشيييييييييخاص المهتمين بالمو يييييييييو  المعلن عنه  والذ  يعقد االجتما  حوله. تبدأ هذه 

والعملي   وبعدها ُيفسي  مجال  لثع ا  المشاريين من الجمهور بالتحدث والتعبير االجتماعات بتحلي  الحال  
 عن رأيهم  ي  حس  اهتماماته  ويتم توجيه بعض األسئل  ألع ا  الفريق االختصاصيين.

 :.المنشورات1.12.1.2
اليات  يد اإلشيييينتج عن أ  نو  من المشيياورات مواد منشييورة  والتي تتون مهمتها شييرح العملي  يامل   وتحد 

وحال  الو يييييييييييييع الراهن  واقتراح حلول أو طل  ردود فع  مباشيييييييييييييرة من القرا  حول آرائهم وتطلعاتهم وحلولهم 
 البديل .

 .البيت المفتوح:1.12.1.3
هو حدث يعقد لتو ي  معلومات حول مشرو  أو مقترح  وذل  من خالل شاشات عرض. وييون هنا  طاقم 

لتو ييييييحات للمشيييياريين. وُيطل  من الزوار تسيييييجي  وجهات نظرهم قب  الميادرة  للرد على األسييييئل   وتقديم ا
 ويتم توزيع نشرات تو يحي  حول الحدث.

 
 فرق عم : \.لجان استشاري  1.12.1.1

يتم اختيييار مجموعييات من المشييييييييييييييياريين  وتمثيي  ييي  مجموعيي  شييييييييييييييريحيي  من االهتمييامييات. ويطليي  من هييذه 
المنهجي   وو يييييييييع األولويات حسييييييييي  اهتماماتهم  وو يييييييييع البدائ  المجموعات تقديم توجيهات  اسيييييييييتعراض 

وتقييمها. وتتصييييف تقني  اللجان االسييييتشيييياري  بأنها طويل  األمد  في حين أن تقني  فرق العم  تمتد نشيييياطاتها 
 على فترة زمني  قصيرة.



28 
 

 .ورشات عم :1.12.1.9
ت عرض فيه المعلوما األطرافتتم دعوة  ُد الق يييييايا الرئيسيييييي   ويتالمعني  لح يييييور اجتما   ُتسيييييْ م ح  ت  وُتحدَّ

المشييات   أو مراجع  الخط  المطروح . وعموما  ييون الهدف من ورشييات العم  تثقيف المشيياريين بالمشييرو  
ي يييياحي   لتسيييييير  ن معظم ورشييييات العم  تسييييتخدم موادا  تبسيييييطي   وا  وح  المشييييات  أو تطوير خط  العم   وا 

 العملي  تقنيا .

 التحديد واإلحاط  بالهدف: .جلسات1.12.1.6
ومصييييييمم  بشييييييي  فرد . ويشييييييم  الجمهور  محددة الجلسييييييات هذه وتتون  تنظَّم للوصييييييول إلى جمهور  محدد

المسيييتهدف في هذه الجلسيييات: الوزرا   رنسيييا  البلديات  مسييينولو الوسيييائ  اإلعالمي   ومجموعات أصيييحا  
 الفعاليات المحددة.

 النقاشه:.مجموعات الترييز  مجموعات 1.12.1.7
رة أشيييخاص  لتمثي  شيييريح  من األطراف المعني  والمتأثرين بالق يييي   يتم تنظيم مجموعات  من ثماني  أو عشيييْ
قيد الدراسيييي . وييون هنا  مشييييرف يقود عملي  مناقشيييي  المعطيات  ويسييييتنبط مشيييياعر المشييييتريين واهتماماتهم 

 والقيم والمصال  والمخاوف لديهم.

 .لقا ات ثنائي :1.12.1.8
ات لتلقي ردور الفع  أو مناقش  المو وع المعني  األطرافعقد الجه  الراعي  للمشرو  اجتماعات  مباشرة  مع ت  

ذات األهمي   وتتون هذه التقني  مفيدة إذا يانت المسيييأل  قيد المناقشييي   مصيييحوب   بدرج  عالي  من االختالف 
 والتعارض.

 .خط الهاتف المجاني:1.12.1.5
فرصيييييييي  للجمهور إلبدا  آرائهم دون أن تعرف هوي  صيييييييياح  الرأ   فيتم من خاللهم تقديم وتوفر هذه التقني  

األفيار وتحديد الق ييييييييايا المهم  برأ  صيييييييياح  االتصييييييييال  وتتم االجاب  على الهاتف من قب  موظف محدد 
 يناقش المسأل  مباشرة مع المتص   أو عن طريق رسال  مسجل  وفرص  لتسجي  التعليقات.

 مقابالت:.1.12.1.11
  وقد تسييييييييييييييم  هذه التقني  المعني  األطرافوتتون مقيابالت فردي  مع الجمهور  أو مع ممثلي مجموعات من 

بتيطي  مجموع  من المعلومات أتثر اتسياعا  من التي يتم طلبها في االستبيانات  وبالتالي ربما تحدد المسائ  
 الجديدة واالستفسارات التي لم يسبق أن تم بحثها.
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 .المس  العام  الدراسات االستقصائي ه: 111.12.1.
وتسييييييتخدم االسييييييتقصييييييا ات لجمع المعلومات  اسييييييتطال  الرا   وتتوين صييييييورة عن آرا  المجموعات واألفراد 

 المعنيين بالعملي . مما يوفر معلومات لثطراف المعني  ويساعدهم على ترييز اهتماماتهم بق ايا محددة.

 :.جلسات استما  علني 1.12.1.12
  حيث يتمينون من اإلدال  ببيانات رسييييييييمي  حول المعني  لثطرافتنظم جلسييييييييات اسييييييييتما  عام  في منتد  

المسيييائ  قيد الدراسييي . و البا  ما يصيييحبها بيانات شيييفوي  من خالل مذيرات ميتوب   ويتم طرح أسيييئل  من قب  
 مجموع  من النتائج والتوصيات. لجن  تمث  الويال  الراعي  للحدث  وتقدم لوح  من القرارات النهائي  مع

 
 التقنيات المستجدة )الحديثة( المتطورة: 1.11.1
 . تتنولوجيا الف ا  المفتوح:1.12.2.1

ي  مجموع  من المشيييييياريين يجلسييييييون  ييييييمن حلق   وتتون الجلسييييييات عفوي   حيث القواعد والمحددات قليل  
قدرا  يبيرا   ن. ويمين أن تحقق هذه التقني وبسيييط   ويتم تنظيم جلسييات جانبي   يتم اختيارها من قب  المشيياريي

جدا  من االبدا  والرني  والطاق  والقيادة من الجميع  وتزيد من مبدأ المسيياواة والشييمول بين األطراف. يمين أن 
تتون هذه الف يييييييا ات المفتوح  مفيدة في مرحل  تحديد االتجاهات االسيييييييتراتيجي  للخطط  أو لبد  المشيييييييرو   

 ر والمقاييل واألنظم . وعندها القدرة على توسيع العم  الجماعي وزيادة تأثيره.ولتطوير المعايي

 .منتمرات البحث المستقبلي :1.12.2.2
شييييخصييييا ه تريز أفيارها على تصييييور المجتمع المسيييييتقبلي األمث  من  81إلى  11ورشيييي  عم  تشيييياوري   من 

اتهم حول المجتمع المنشييود. ويسييتخدم هذا وجه  نظرهم  ومن ثم ُتصييمَّم الخطوات الالزم  للوصييول إلى توجه
األسييييلو  منهجي   نظام  متتام  وُيرّيز على مناقشييييات المجموعات الصييييييرة المدارة ذاتيا . ويمين أن ُتسييييتخدم 

 هذه التقني  في ح  ق ي  أو مشيل  ما  تتطل  تيييرا  في المهم  التنظيمي  أو إعادة هييل  وظيف  ما.

 تتروني :.التشاريي  اإلل1.12.2.3
تشييييييييم  مجموع  واسييييييييع  من التقنيات الفردي  المحددة  يالبريد االلتتروني  توفير معلومات من خالل المواقع 
االلتترونيييي   لوحيييات إعالنيييي  إلتترونيييي   مجموعيييات اليييدردشيييييييييييييييي  واألخبيييار  مجموعيييات الحوار للمجتمعيييات 

ى االنترنت جمهور الذ  يتوفر لديه مدخ  إلاالفترا ييييي . وتتميز هذه التقني  بأنها منخف يييي  التتلف  ومتاح  لل
أو شيييبيات التمبيوتر االلتتروني . وتتمن قيمتها وفائدتها عندما يمتد المجتمع السيييياسيييي على مسييياح  واسيييع  

 جيرافيا  أو عندما ييون تبادل المعلومات المفتوح هو الهدف.
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 .حوار السياسات العام :1.12.2.1
في لجن  تنسيييق أو ورشيي  عم   وتتون عادة  المعني  األطرافمجموع  من وييون العم  معّمقا  ومفصييال  مع 

لتحقيق توافق في الرا  بشيييأن وجهات النظر والمصيييال  المتنوع . تتمن فائدة هذه التقني  في مرحل  تو ييييي  
ن ياألهداف ومرحل  تحديد الخيارات المتاح  إذا يان هنا  حاج  للمفا ييييل  بينها. وقد يسييييتمر الحوار من يوم

ن تمثي    ألطرافاإلى سييييينتين  وعادة ما ييون يومين في الشيييييهر لمدة ثالث  أشيييييهر إلى اثني عشييييير شيييييهرا . وا 
 الرئيسيين وتمثي  الرعاة الرسميين للعملي  ييون أمرا   روريا . المعني 

 : التقديري  االستعالمات.1.12.2.9
حترم تقاط القوة  والقدرات والمهارات المثبت   و ريز على الجوان  اإليجابي  للحال  المدروس   وعلى الفرص ونت

وسيييييييل  فعال  جدا  لحم  النال  التقديري  االسييييييتعالمات عدّ ت ييييييع المقترحات بنا   عليها. تنقاط القوة الراهن   و 
ظهار قدراتهم  بدال  من الخوض في مشات  وتحديات ُتبدد طاقاتهم.  على التفيير وا 

 .الحلقات الدراسي :1.12.2.6
الحلقات الدراسييي  في الق ييايا العام  الحرج  بطريق  ديموقراطي   تحل  المشييات  وتطور االسييتراتيجيات تبحث 

واإلجرا ات  وتسييييياعد على النظر في الق يييييايا من وجهات نظر متعددة  و البا  ما تتون المناقشييييي  أيسييييير في 
ام ر ع ييييوا   وتجتمع بانتظمجموعات صييييييرة مقارن  مع حلقات يبيرة. تتألف ي  حلق  دراسييييي  من اثني عشيييي

على فترة تمتد ألسييييييابيع أو ألشييييييهر. وتفيد هذه التقني  بشييييييي  خاص في تعريف وتحديد المشييييييات  وتقييمها و 
يجاد الحلول  وفي مراح  و ع السياسات واختيارها.  تو ي  الهدف وا 

 

توصيات  شاري   فبحس الم بدرج  تتعلق أنماط  من التقنيات يصنف من هنا  السابق   استتماال  للتقنياتو 
المشيييياري .  درج  عن ي  منها يعبر أنماط  أربع  إلى التقنيات هذه الوطني  تصيييينف للتخطيط جورجيا والي 
 في المواطنين لمشيييييييياري  التقنيات مصيييييييييمم  هذه االنتباه إلى أن مع عليها  وأمثل  األنماط هذه يلي فيماو 

 يمدخ  بها االسييييييتعان  يمين أنه إال التخطيط اإلقليمي و  والمدن للبلدات بالتخطيط تتعلق التي المسيييييتويات
 .[p26-32 :28]من المشاريع المختلف  المستويات إتباعها في الممين للتقنيات
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درجة  النمط
 التشاركية

 الوصف التقنية

 لقاءات
 تعريفية

 جمهورلل

 معرض في المخططات وخيارات والصيييور الخرائط لصيييق المعارض 
د العيييياميييي   الميتبيييي  أو في المييييدينيييي  بييييارز أو  هييييذه ُتزوِّ

 في رسييييييييييييييمي   ير بيالمعلوميات بطرق   الزوار المعيارض
 .فرا هم أوقات

 واألفراد والشييييييييييييييخصيييييييييييييييات العام ِّ  إلعالمِّ  لقا ات تنظيم عام  لقا ات
 وأهييييدافييييا   عييييامييييا   مييييدخال   تعطي وعرُض مييييادة   الييييداعمين
 الموجودة الرا  لمسييييي  من خاللها فرصييييي  تتي  للبرنامج 
 .نالمتطوعي وتسجي 

 مطبوعات
 تيييييعيييييرييييييفييييييييييييي 

 للعام 

المطبوع   النشيييرات ويذل  الصيييحف في وا عالنات يافطات
 بييالبرنييامج بييالتقييدم جمهورال إلعالم وذلي  وبرشييييييييييييييورات 

 هيييذه تعرض أن الممين ومن اللقيييا ات معهم  ومواعييييد
 .العام  المفتوح  األماتن في المطبوعات

 صيييييييييييييييييفييييحييييييي 
 انترنت

 ميعلومييييييياتيييييييي 
 فقط

للتقدم  تبعا   تحديثها يتم اإلنترنت  شييبي  على عام  صييفح 
والبرامج   والصيييور   الخرائط   المعلوماتُ  هذه تحو   بالبرنامج 
 واألهداف تو ييييييييييييييع اإلعالنات يذل  الالزم   والجداول  

 .للبرنامج العام  والتفصيلي 
 مع أو المحلي  الصيييييييييحف مع العالق  لتطوير التنسييييييييييق صحفي  مواد

 ذات بيياألخبييار ويييدهملتز  صييييييييييييييحفيين ومحررين محليين 
 تتناسيييييييي  دوري  عملي  من خالل لجمهورا وآرا  األهمي 

 .البرنامج في التقدم مع
 تيييييييقيييييييينييييييييييييييييات

 الوسائط
 الرقمي 

 والبوسيييترات والفيديو والتلفزيون  والراديو الصيييحف اسيييتخدام
 على المعلومييات  مجتمعال إلطال  ويييافطييات اإلعالنييات

 هذه لنشيييير تالوياال أو إحد  الشييييريات مع التنسيييييق يتم
 . الوسائط

 

مناورة
  عالج  إعالم 

 
 

 ال تشاريي   ودرج  من المرون 
 ه
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 مد الت
مككككككككككككككككككككن 

 جمهورال

 جييييلسيييييييييييييييييييييات 
 استما 
 للجمهور

بدا  التعليق خاللها من للجمهور ُيتاح رسيييييييمي  لقا ات  وا 
 إمياني  وأي ا   الطرح صدد للق ي  آرائهم ووجهات نظرهم

 .عليها التصويت
 صيييييييييييييييييفييييحييييييي 

 انترنت
 للتفاع 

 إمياني  تت يييييييمن اإلنترنت  شيييييييبي  على للعام  صيييييييفح 
 .أي ا والتصويت واالستفسارات قبال الرسائ است

 العام المس 
 

 ومعرف  والرا   التعليقات ألخذ االسييييييييييتبيانات المباشييييييييييرة
 .المجتمع وتوجهات أهداف

 اجتميييييياعييييييات  التفاعل
  للنقاش

 

 إجاب  وأخذ العام   واألهداف الرني  لمناقشيييييي  اجتماعات
ميانياتهم احتياجاتهم الجمهور عن من  تحقيقها وييفي  وا 
 .نظرهم وجه  من

 العم  ورشات
 

 وتت يييييييمن صيييييييييرة  رسيييييييمي  اجتماعات عن عبارة وهي
 تعزز التقني  هذه المشاريين  أمام وتقديم للتصاميم عرض
 التفاع  مجموعات  ييييييييييمن المجتمع.  الفرد مع التفاع 
 .المشات  النقدي  وح  للمناقشات ممتازة هذه الصييرة

 اجتميييييياعييييييات
 لتحديد

 أف ييييييييييييييييلييييييييييي 
 المجتمع

التصيياميم  تعرض معين  آلي  خالل من  تقييمّيه اجتماعات
 انطباعات أخذ ويتم المتعددة المتاح   واألنماط والخيارات

 .يف لونها التي الخيارات حول الجمهور وتصويتهم

    
 

 الشراكة
 القييادة لجيان 

 أو التحيم
 

ل  لنصائ  بالنتائج وا العم  أو التخطيط فريق لتزويد ُتنسَّ
 اللجان تتتّون هذه للعملي   اإلطار العام لتشييييييي  وأي يييييا  
ومن  رجال األعمال ومن المحلي  الهيئات من ممثلين من

 .المواطنين مجموعات ومن المتخصص   ير الوياالت
اجييتييمييييييياعيييييييات 
لييييييييييييثطييييييييييييراف 

 المعني 

 في الديميرافي التنو  ياف  تمث  أن يج  المجموعات هذه
 ويج  الدخ ...ه ومسييييييييتو   المذاه و  المنطق   األجنال

 والميييالتين والموظفين المحللين تت ييييييييييييييمن المنتخبين أن

تشاور
 

 
 درج  أقو  من الرمزي ه

 

االستر ا 
 

الشرات   
ض
التفوي

  تحييم المواطن
 

 درج  من قوة المجتمعه
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 االختصيييييياصييييييات وذو   مسيييييينولي األحيا  أو قادة ويذل  
 سيييان المنطق   ومن الخدمات المختلف  ومزود  المختلف 
 يصيييييييييييييي  قد ممين  بحييث عيدد ألتبر اليدعوات وتوجيه

 .شخص مئ  إلى الح ور
 مع مقابالت

ف األطييييييييييييييييييييييييرا
 المعني 

 

 أع يييييا  مع شيييييخصه –  شيييييخص اجتماعات عن عبارة
 بالنقط  عليهم عرض أمثل  سييييييبق ممن المجتمع البارزين

 األسييييييييييئل  من مجموع  بتوجيه وتتم المقابالت السيييييييييابق  
 في تفصيييييييييلي  على معلومات بهدف الحصييييييييول المحددة 
 .ورنيتهم خبراتهم مجال

  بتصرفه (Asely, V.Gail, 2005) المشاري  رج بد وعالقتهاه تقنيات التشاريي  1-1  الجدول

لتقنييات الحيديثي  والتقلييديي  للعمليي  التشيييييييييييييياريييي   يمين القول أن التقنييات الحيديثيي  ا وتحليي  عرضمن خالل 
 الناشيييئ ه تتميز عن  يرها بأنها ُتمّين المواطنين من المشييياري  بطريق  أتثر و يييوحا   وتحرص على الترييز 

وتُحّد من قلقِّ المواطنين إزا  هيمن  النقابات  يما أنها تسيييم  بتعميق النقاش حول  على أصيييحا  المصيييلح  
المعتقدات والمخاوف بين األطراف ياف   مما يسييياعد على تطوير التعاون والتوافق للوصيييول إلى نتائج مريح  

ر لمنشييييييييييييييو ألطراف العملي   يما تتميز التقنيات الحديث  بأنها تسييييييييييييياعد على الترييزعلى المسييييييييييييييتقب  ا د  و تقدِّّ
اإليجابيات  وتعتمد على النجاحات السييييابق   يما تسييييم  للمشيييياريين بأقصييييى حد من الحري . وتمتاز التقنيات 
المتعلق  بشيبي  االنترنت عن  يرها  بأنها سيلسي  وسهل  الوصول إلى أتبر شريح  ممين   وفي متناول جميع 

 التأثير. أفراد المجتمع وفئاته  يما أنها  ير ميلف  وعالي 

وبعد تطور تتنولوجيا المعلومات  وسيييييهول  وصيييييول أ ل  شيييييرائ  المجتمع إلى الشيييييبيات اإللتتروني   انتشييييير 
مصيييييييييييطل  الحيوم  اإللتتروني   والتي تعد تحديثا  لعم  الحيوم  التقليدي  بأسيييييييييييالي  وتقنيات حديث  تسيييييييييييم  

 األتي . بمشاري  الجمهور بشي  أوسع  وسيتم شرح هذا المصطل  في الفقرة
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  اإلطار التحليلي للعملية التشاركية: .1.11

الق  بين مراح  لعلاسييتنباط  إلى التوصيي  تمبعد التعر ف على أطراف العملي  التشيياريي   ودور ي  منهم فيها  
القيام بأ  مشرو  حس  نبي  حمد   االطال   التخطيط  التقييم  التطبيق  الصيان ه ومراح  تصميم العملي  

الحصول على ردود الفع ه وبين دور ي  طرف في  - التطبيق –تطوير الخط   -   األربع  التحلي التشاريي
ييي  مرحليي   حيييث يمين تصيييييييييييييينيف األطراف المعنييي  وفق ثالثيي   وهي: الييدوليي   القطييا  الخيياص  والمجتمع 

ق حييي  وفالميييدنيه وييفيييي  تيييأثير األطراف في يييي  مرحلييي . ومن خالل الجيييدول التي يميننيييا تصيييييييييييييينيف المرا
األطراف المعني  الفاعل  في ي  منها  ومن المهم أي ييييييييييييييا  التعرف على التقني  األمث  التي يج  أن ُتتَّبع في 

مناسيي   بعد ذل  إلى تقييم لوصييولي  مرحل  من مراح  المشييرو   والتي تدخ  فيها التشيياريي  بشييي  جلي  ل
 يق.عين االعتبار العقبات التي قد تعرق  مراح  التطبلدرج  التشاريي  اعتمادا  على آلي  التطبيق  ومع األخذ ب

  
 الباحث  إعداد: المصدر التشاريي  ه اإلطار التحليلي المقترح للعملي  2-1  الجدول

هذا الجدول  اإلطار التحليلي المقترح للعملي  التشيياريي ه حصيييل  للدراسيي  النظري  في الفصيي  األول و  ويعتبر
 لوصول  لليالقسم العمالتشياريي  في ي  مشرو  من االحاالت التي سيتم طرحها في  معيارا  مسياعدا  في تقييم

  آلي  تفعي  التشاريي  وتقييمها في المشاريع التنموي  بشي  عام. تحلي في  مناس  مستو  إلى 
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 :الخالصة .1.11

  لنهائيامنتج التشيييييييياريي  على أنها مجموع  من التفاعالت بين األطراف المعني  ياف  للوصييييييييول إلى ال تفهم
تسييييييييياهم في الوصيييييييييول إلى حلول أتثر اسيييييييييتدام  ومجتمعات أتثر قوة  حيثوأنها حق وواج  ألفراد المجتمع 

وهذه  فيها يشيون يع التي للبيئ  باالنتما  شيعورهم وتعميق السييان حاجات تلبي   يمان في تسياهم يماوترابط. 
اريي  فاعل  فانه من ال ييييييرور  تحقيق عدد من األمور تعبتر دوافع ورا  تبنيها. ومن أج  الوصييييييول إلى تشيييييي

الشيييييييييييييروط المتعلق  بالقواعد التنظيمي   وعالقات المجتمع بشيييييييييييييبي  فعال  من المعلومات المتجددة  والمدعوم  
أنه في ي  مشرو  يمين تقدير درج  التشاريي  حس  عدد من المعايير  واعتمادا   ومن المالحظبتقنيات عدة. 

من وجهات نظر مختلف  لمختصيييييييييين في هذا المجال  فمنهم من صييييييييينف درجات على تصييييييييينيفات مسيييييييييتم دة 
التشيياريي  إلى ثماني درجات  حيث يزيد معدل المشيياري  يلما ارتفعت الدرج   ومنهم من اختصييرها إلى أربع  

 وقد ساعد هذا التصنيف في الوصول إلى دق  مقبول  في تحلي  وتقييم المشاري  في المشاريع بشي  عام.
نما محدد  بمجال يرتبط ال أي ييييا وهو ارتباطات عديدة  وله واسييييعا   مفهوما   يعد التشيييياريي  مفهوم إن يعد  وا 

 منشودة  وأهداف  ايات لتحقيق يعملي  والمشاريع  المو وعات والبرامج من العديد في تطبق عام  منهجي 
 و عها يمين ال أنه واسيع   بمعنى منهجي  وهي جوانبها  بجميع جتماعي التنمي  اال ييون  أن يمين أسيماها
 التخصيييصيييات  من بالعديد محدد  وعندما يتم طرحها تتون مرتبط  جان  فهمها من أو محدد  إطار  يييمن
بالمجال العمراني والمعمار   فيما يتعلق أ  للدراسييييييي   العام اإلطار  يييييييمن المفهوم هذا مناقشييييييي  تمتلذل  

ث بشيييييي  مفصييييي  عن التشييييياريي  وعالقاتها بمشييييياريع إعادة ومجاالت إعادة التأهي  الح يييييري   وسييييييتم الحدي
 التأهي  الح ر  في الفص  القادم.

ثالث   تصييييييينيفهم إلى يمينلثطراف المعني  في العملي  التشييييييياريي   حيث  وا ييييييي  فهم إلى التوصييييييي  تمقد و 
مع مجتأطراف رئيسيييييييييييييييي   ينطو  تحيت يي  منهم عيدد من التشييييييييييييييعبيات الفرعيي   وهذه األطراف والتي هي  ال

المدني  القطا  الخاص  والقطا  العامه ُتع د الهييلي   الرئيسييي  التي تقوم بتصيييميم العملي  التشيييياريي  وفق عدد 
من و    مقارن  مع أدوار باقي األطراف.من المراح   حيث يظهر في ي  مرحل  دوُر طرف  معين بشي  أو 

 المعايير والمعلومات المتعلق  بالمو ييو   وفقإلى آلي  تربط ياف   البحث توصيي خالل دراسيي  الفصيي  األول  
إطار  تحليلي للعملي  التشيييياريي   يسيييياعد على فهم أو يييي   وتأمين قاعدة وا ييييح   لتحلي  الحاالت الدراسييييي  

 فص  قادم. التي سيتم شرحها في

                                                           
 Innes, Jadith E., Refarming Public participation: Strategies for the 21st Century, Planning theory & Practice,. 
pp.419, 2004 
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 الفصل الثاني
 إعادة التأهيل الحضري للمناطق التاري ية مشارياالتشاركية في  عالقة

 
 :مقدمة

بين  الفص  ذاه يجمعبعادها بشي  شام   بينما رّيز الفصي  السيابق على تو يي  وتحلي  معنى التشاريي  وأ
مفهوم التشاريي  و مفهوم إعادة التأهي  الح ر  محليا  وعالميا   ومن خالل عملّي   تحليلي   يص  الفص  إلى 
إجاب   على عدد من التسيييييانالت  عن أهمي  وييفي  وزمن إدخال العملي  التشيييييياريي  في مشيييييياريع إعادة التأهي  

ق التاريخي   وعن أهم التوجهات والتقنيات المتبع  في هذا المجال  وتبدأ منهجي  المناقش  في الح ر  للمناط
الفصيييييييي  من خالل التعريف بأدوار ي  من المرممين والمخططين والمسييييييييتخدمين وأصييييييييحا  القرار  يأطراف 

 .أساسي  في العملي  التشاريي  في هذا النو  من المشاريع
 
  دور المجتمعات  وتميين قوة النال على التأثير في صييينع القرار  وعلى صيييعيد الحاج  إلى تفعي تعاظم مع

إعادة التأهي  الح يييييييير  والحفاظ على اإلرث التاريخي والثقافي  أدريْت بعض المنسييييييييسييييييييات العامل  في هذا 
د من ر المجيال أهميي  مفهوم التراث الحي  فيان المبياني والبيئي  التراثيي  ال يجي  أن تعام  ينتاج إنسيييييييييييييياني مج

الحياة  ولتن يموجودات حي  ُتصيان فيها الروح  عالوة على أن االسيتعمال المسييتمر لها من قب  النال وعدم 
 .[38]هجرها وتريها للتلف والدمار ييف  العمر األطول لهذه المباني

هي   أمن ال يييييرور  أخذ المسيييييتخدمين والمجتمع المحلي المتأثر بعين االعتبار في عمليات إعادة الت فانه لذا
فحاجياتهم يج  أال يتم إهمالها في سييييبي  تلبي  ر بات المسييييتثمرين  أو أفيار المرممين. فالحفاظ على التراث 
التاريخي المبني وا عادة تأهيله  يعني التعام  مع بيئ  حي  مسييييتدام  باسييييتدام  التراث العمراني الحا يييين لهذه 

دارة التوازن بين إعييادة التييأهييي  وبين  البيئيي   وفي سييييييييييييييبييي  نقلييه إلى األجييييال القييادميي  بحرفييي   يجيي  الفهم وا 
االسيتخدام. وهنا تتمن وظيف  المرمم  والتي ال تقتصيير على حماي  التراث التاريخي وا عادة تأهيله فحسيي   ب  
تتعداها إلى خلق الظروف األف   والمناسب  لالستخدام واالستفادة وتقلي  مخاطر التخري  إلى أدنى مستو . 

حد  ييمن في إيجاد التوازن بين الحاج  إلى االسيييييييييييييتفادة من الموقع والحاج  إلى حماي  الموقع  الت أن حيث
ولتحقيق هذا الهدف يتطل  من المسييييينول عن عملي  الترميم أن يسيييييتفيد من خبرات وآرا  الجمهور  وأن يرفع 

دراتييه ألهمييي  التراث المبني  ليقوم الجمهور يييذليي  بييدوره في العملييي   وف ني بعييد ي حميياييي  التراث المبوعيييه وا 
 . انتها  دور المرمم

                                                           
 UNESCO-ICCROM,2003 
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 التشاركية في المواثيق الدولية المتعلقة باإلرث الحضري: 
 1561ام ع البندقي لقيد تم التيأتيد على مبدأ التشيييييييييييييياريي  في العديد من المواثيق والمعاهدات العالمي  يميثاق 

يز على فيرة أن الميز  الثقافي ييون مت يييمنا  والذ  ير  1981 بوراوما تالها من معاهدات ومواثيق يميثاق 
في بني  أ  ميان وبيئته واستخدامه واألمور المرتبط  به ومعانيه يذل   وهو يت من القيم الجمالي  والتاريخي  
والعلمي  واالجتماعي  والروحي  ألجيال الما ييييييي والحا يييييير والمسييييييتقب . ومن أج  الحفاظ على هذه القيم يتم 

هجي  حذرة  قائم  على الحد األدنى من التدخ . ويتجلى التأتيد على الفير التشيييييياريي في هذا الدفا  عنه بمن
الميثياق بالمبدأ التي: إن إدارة الميان والحفاظ عليه يج  أن تدعم بمشيييييييييييييياري  النال الذين تربطهم به معان  

 . الميانوعالقات خاص   أو من لهم تبعي  روحي  أو اجتماعي  أو ثقافي  أخر  تربطهم ب
 

والتي عرفت تحت اسييم س ميثاق الحفاظ على البلدات التاريخي  والفرا ات  1587 اشيينطنوانتقاال  إلى معاهدة و 
العمراني  األثري س فقد ورد في البند الثالث من المبادئ األسيياسييي  فيه أن: مشيياري  المواطنين هي أسييال نجاح 

  أن يتم االهتمام بها وتشييييييييييييييجيعها  فان المهتم األول من برنيامج إعيادة التيأهي  والمحافظ  على اإلرث  ويج
إعادة التأهي  هم سيان هذه األحيا . ويذل  في البند الخامل عشر حيث تمت اإلشارة إلى األدوات التي تنفَّذ 
من خاللها العملي   التشيييياريي  في مشيييياريع إعادة التأهي   حيث نص: لتشييييجيع مشيييياري  المواطنين  يج  أن 

 المدارل. برنامج للمعلومات  بحيث ييون متاحا  لجميع السيان  ابتدا   من أطفال يتم إعداد

دارة التراث األثر   على أن الميونييات التراثييي   ICOMOS 1990ويييذليي  الحييال حيييث ينص ميثيياق حميياييي  وا 
  المحلي  يتعد جز ا  من التقاليد الحي  للسييييان المحليين  ولذل  فانه من ال يييرور  مشييياري  المجموعات الثقاف

في حميايي  هيذه المواقع  وينييد الميثياق أنيه من أجي   ييييييييييييييميان جودةِّ عمليي  الحماي  والحفاظ  يج  أن ييون 
هنال  تعاون بين العديد من األطراف  ومن  يييييييييييييمنهم جمهور العام . وتمت اإلشيييييييييييييارة إلى أهمي  مشييييييييييييياري  

والبند السيييييادل المتعلق بالحفاظ  1 حمايد الثاني المتعلق بسييييياسييييات الالجمهور في عدد من بنود الميثاق يالبن
 البندين ينيد على أن تتون التشاريي  جز ا  من السياسات المطبق   وينبيي تفعيلها. ويال2 والصيان 

                                                           

ن المشاري  النشط  من قب  يج  دماج حماي  التراث األثر  في سياسات التخطيط على ياف  المستويات الدولي  والوطني  1    واإلقليمي  والمحلي   وا 
المجتمع  االمجتمع يج  أن تشي  جز ا من سياسات حماي  التراث األثر . ويعد هذا األمر  روريا لمجتمع ما عندما ييون المعني هو اإلرث التابع لهذ

توفير المعلومات للمجتمع يعد عنصرا هاما  في سبيا حماي  متتامل ه وعلى المشاري  أن تستند على معلومات مهم  من أج  صنع القرار.وبالتالي فان 
ICCOMOS 7551,البند الثاني 

فيما يتعلق    إن االلتزام بمبدأ التشاريي  من قب  المجتمع المحلي يعد وسيل  لتعزيز ثقاف  الحفاظ على التراث األثر . ويعد هذا المبدأ مهما  خاص  2 
دارة المواقع األثري  والمعالم بتراث الشعو  األصيلي  وذا ت الثقافات المحلي . وفي بعض الحاالت ييون من المناس  تتليف الشعو  األصلي  بحماي  وا 

 البند الثاني,ICCOMOS7551 الهام ه
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على أهمي  التشيييييياريي  وأسييييييبا   ريزالمالحظ  أن بعض هذه المواثيق قد  تجدرالسييييييابق   العرضومن خالل 
وراه وأهميتها في ب-د على القيم المختلف  للتراث   واشيييييينطن  البند الثالثتبنيها في مشيييييياريع إعادة التأهي   وأت

ه في حين أن البعض الخر من المواثيق قيييد اهتم بييياظهيييار التقنييييات واألدوات ICOMOSحميييايييي  التقيييالييييد  
الممين  لتطبيق التشيياريي  في مشييياريع إعادة التأهي   وريز على سيييان األحيا  يطرف هام ورئيسيييي في هذه 

 ي   واشنطن  البند الخامل عشره. لعملا
 

وقد أصييييبحت التشيييياريي  منخرا  مطلبا  بحد ذاته في مشيييياريع التنمي  وا عادة التأهي  الح يييير   ولذا فان قوانين 
إعادة التأهي  والمحافظ  على اإلرث الثقافي واهتمامها بمبدأ مشاري  المواطنين  ال ي من ذل  وحده تشاريي   

تتمن بوجود دافع  لد  الجمهور  لتوليد تشييييياريي   تظهر من القاعدة إلى القم   وتتمن أي يييييا  فاعل   فالفاعلي  
في وجود هييلي   عام  مدعوم  من الدول  والمجتمع المدني  من خالل آليات  ووسييييييييييييييائ  وقوانين ُتن ّظم عملي  

ي   األطراف المعني  في التشييييياريي  وت يييييمن فاعليتها. ولفهم مراح  عملي  إعادة التأهي  ودور ي  طرف من
 التي . منها  سيتم الحديث عنها في الفقرة

 

 مراحل عملية إعادة التأهيل الحضري: 
من خالل عدد من الدراسيييييات المتعلق  بعمليات إعادة التأهي   يمين تصييييينيف عملي  إعادة التأهي  الح ييييير  

 :  [p26 :5]إلى مراح  عدة
على  يتم التي المعايير على : بنا يهاعل الحفاظ يج  التي المناطق وتحديد المباني تسيييييييييجي  مرحل  أواًل:

 التراثي  المباني والمواقع وتصنيف تسجي  يتم وأهميتها قيمتها وتحديد الحفاظ لمو و  األبني  اختيار أسياسها
 التسيييييييييييجي  وتعتبر عملي  عليها  الحفاظ عمليات إجرا  في وأولويتها وأهميتها قيمتها بحسييييييييييي  والتاريخي 
 الحفاظ. عمليات في األولى الخطوة ههذ والتصنيف

 
 إحد  عمليات هو المعمار   التوثيق وبذل  العلمي  البحث مناهج أقدم من التوثيق يعتبر: التوثيق: ثانياً 
 العناصيير من ي  عنصيير وصييف طريق عن والمعلومات الحقائق تسييجي  عملي  أنه حيث من العلمي البحث
 خالل من التراثي  للنماذج التأهي  وا عادة الحفاظ عملي  في مهم  ل مرح هو التوثيق المبنى  منها يتتون  التي

ذو   واألشيييخاص للمختصيييين مقابالت مع شييييام  ميداني مسييي  باجرا  وذل  وتصييييويرها  تسيييجيلها ووصيييفها
 وخرائط لتسيييييهي  وسيييييجالت جداول في هذه التوثيق نتائج ُتث بَّت األدبيات  إلى االسيييييتناد جان  إلى العالق  
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 في أنه ما سبق  ي اف إلى المسيتقبلي   والدراسيات لثبحاث أو الحفاظ مشيرو  في سيوا  إليها جو الر  مهم 
د التوثيق عملي   تطوره ومراح  مراح  الحق   في الم ييييييييياف  والمواد للمبنى األصيييييييييلي  المواد أي يييييييييا ُتحدَّ

 البيانات وجمع التوثيق ملي ع المناسييب   وتتم القرارات وأخذ تحديد في تسيياعدنا والتي الزمن  عبر واسييتخدامه
 التالي : الخطوات خالل من

 المعماري  واإلنشيييائي  المجاالت مختلف في والعمراني المعمار   للموروث شيييام  ميداني مسييي  إجرا  -
 واألثري . والتاريخي 

 المحلي  فيها المجالل أو والبلديات المنطق  عن اإلداريين المختصيين  المسييئولين مع مقابالت إجرا 
والحفاظ وا عادة التأهي ه  الترميم مجال في والمتخصييصييين والعاملين لها المنرخين أو فيها الباحثين أو

 أو أو المنطق  للمبنى المسييتخدمون   السيييان أو العمراني المعمار   باإلرث العالق  ذو   واألشييخاص
دوا إن اإلرث  بهه. والمتأثرون  المحيطون  والنال والمالتون  وجِّ

 والوثائق والمعلومات بالبيانات تزودنا أن يمين التي والمصادر األدبيات إلى ادا  استن المعلومات جمع -
 .العمراني أو المعمار   اإلرث عن

-  
بما  التصييييييييميم أو المخطط ينجز أن يج  أ  إعادة التأهي : لمعاير تبعا   تصييييييييميم   أو عم  مخطط: لثاً ثا

 والمحلي . الدولي  والقوانين والمعايير سي األسا التأهي  مبادئ مث  إعادة التأهي  معايير مع يتماشى
 

 هذه في ويسيييهم المعلومات  لتاف  تحليلي  علمي    الدراسييي  تتون  بحيث :القرارات واتخاذ التحلي  مرحل : رابعاً 
 والحرف والترميم والسييييياح  الداخلي واإلرث والتصييييميم والتاريو العمارة في المتخصييييصييييين من فريق المرحل 

 عملي  إعادة التأهي . مصداقي ِّ  لتحقيق الجهود تت افر بحيث والقانون  صادواالقت واالجتما 
 

 اقتصاد  نهج جيد  وهو و ع في بقائه من والتأتد المبنى  لمتابع  وذل  للصيان : إجرا ات اتخاذ : امسكاً 
 بعين تنخذ إجرا ات األمان أن االسييييييييتبدال  ويذل  يج  من أق  تتلف الصيييييييييان  أن حيث الوقت  بنفل

 .االعتبار
ن إشييييييييييييييرا  ي  طرف من  نالحظ أن مشيييييييييييييياريي  المجتمع تختلف في يي  مرحلي  من مراحي  إعيادة التيأهي   وا 

 األطراف المعني  ييني المرحل  قيد التنفيذ بطريق  ما.
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 أهمية التشاركية في مشاريا إعادة التأهيل الحضري: 
تقرير  في مشيييياريع إعادة التأهي  ويطرحاألسييييبا  التي تسييييتدعي تبني التشيييياريي  وت ييييمين المجتمعات  تتعدد

HerO  مجموع  من النقاط منها 2111إلدارة التراث: 
 باقيو  التقني الفريق من أتبر بشيييي  الحي  هذا تفاصيييي  أدق يدر  ما  حيّ   يييمن يعيش الذ  المجتمع إن

 نم واالسيييتفادة المشيييرو  في مشيييار  أسييياسيييي يطرف إدراجه فان ولذا الدراسيييي   الحال  في المعني  األطراف
 .النجاح فرص وزيادة التأهي   آلي  لتحديد مساعدا   عامال   ييون  المياني   وخبرته مساعدته

   التشاريي  تتشف وجود طاقات بشري  لد  المجتمع المحلي  بحيث يمين استثمارها لتساعد في عملي
 إعادة التأهي   وبذل  تساهم في خفض التتاليف المرتفع  لهذه المشاريع.

 هييا  هييامييا  لتحقيق حلول تتالئم مع حيياجييات  إن إشييييييييييييييرا  المجتمع في عملييي  إعييادة التييأهييي   ييون موجِّ
 المستخدمين  مما يساعد على استدام  المشرو .

  ن إن التوصييييييييييييييّ  إلى احترام التراث من قبي  المجتمعييات  ال يتحقق إال إذا تم تعريفهم على أهميتييه  وا 
   تتون عنصرا  مهما في فهم أهمي  التراث.مشاري  المجتمع في عملي  إعادة التأهي

  يسيييييييييييييياعد اعتماد مبدأ التشيييييييييييييياريي  على تجن  التجاوزات التي قد تحدث من قب  المجتمع المدني في
مرحل  االستخدام  وذل  بعد االنتها  من تنفيذ المشرو   فر بات المجتمع ومال م  الميان الحتياجاته 

ذْت بعين االعتبار في مراح  الت بدا  الرأ  في مراح  قد ُأخِّ صيييييييييييييميم والتنفيذ من خالل المشييييييييييييياري  وا 
 المشرو  ياف   مما يحمي المشرو  من التعرض لإلسا ة واالستخدام  ير المالئم.

  في أ ل  األحيان  وعندما ييون المشيرو  يسيتهدف حّيا  مأهوال  بالسيان  فانه من ال رور  بث روح
 ريق التقني  خالل فترة المشرو  بشي  عامالتعاون والحل التشاريي بين القاطنين والف

  تساعد التشاريي  في هذه المشاريع على إتسا  المجتمع المحلي العديد من المهارات المتعلق  بتقنيات
 الترميم  مما ييون عندهم الخبرة المناسب  لمتابع  وصيان  المباني المرمم  بشي  دور .

 
م وا عادة التأهي  في دول حوض المتوسط وخاص  في بالد الشام  وتتريز أهمي  التشاريي  في مشاريع الترمي  

حيث تتميز بيناها باألحيا  التاريخي  المأهول   مما يزيد نسييييييب  المسيييييياتن المأهول  التي تحتاج للترميم ويمين 
ها في ياعتبار هذا المبدأ عامال  إ ييييييافيا  ومميزا  لهذه المنطق   للتأتيد على مشيييييياري  المجتمع المحلي القاطن ف

 ترميم أحيائه.

                                                           
  HerO; Heritage as Opportunity  واحد من تقارير مشاريع البرنامج األوروبي لتنمية المدن المستدامة URBACT 



42 
 

نماذج إدارة التشاركية في مشاريا إعادة التأهيل )من القاعدة إلى القمة  
 وبالعكس(:

د عّما القاعدة إلى القم  من اإلدارة طرق  تعبِّّر  معظم إدارة في في الحا ر سائد هو وما الما ي  في ُوجِّ
 المحلي  الهيئات أو الحيوم  والتزام مريز  تخطيط   عن األسلو  هذا مث  يعبِّّر حيث الثقافي  التراث مواقع
دارته اإلرث برعاي  منسسات إعادة التأهي  في العاملين أو يجاد القوانين وو ع الثقافي وا   للتموي   آليات وا 

 إعادة التأهي .  في عمليات محددة أهداف لتحقيق التشاريي   يأسلو  من جان  خاللها من وقد ُيطبق

ريز  وو ع السياسات والقوانين الالزم  من قب  الحيوم  أو الهيئات السياسي  نموذج التخطيط المينتشر 
بشي  عام في أ ل  مواقع التراث العالمي  حيث تتون عملي  إعادة التأهي  نابع  من قرار حيومي  أ  
دة اصادرة من القم  إلى القاعدة  حيث ييون الجمهور في هذه الحال  يمتلق   وتتون مشاريته في عملي  إع

التأهي  شيلي  ومندلج . أما في حال يان المحفز األساسي لعمليات إعادة التأهي  نابعا  من الجمهور  ويانت 
العملي  مصمم  من قب  العام   ولو بشي  جزئي  فان عملي  إعادة التأهي  تتون فاعل  ومفيدة بشي  أتبر  

الشع  بحد ذاته  وهو الطرف الذ  يدر  أدق  المستفيد األول واألخير من عملي  إعادة التأهي  هو أنحيث 
ن هذا المبدأ ال يهمش دور باقي األطراف   تفاصي  الحيز المراد تأهيله ل مان صونه على الشي  األمث   وا 
 ياالختصاصيين في ياف  المجاالت المطلوب   والذين ييون دورهم إدارة وتوجيه الطاقات لتتون العملي  ناجح 

 يياف  المعايير.

أن  ICCROM 2004أواخر الثمانينّيات من القرن العشيييييييييييرين  ومع ظهور مبدأ االسيييييييييييتدام   أتد تقرير وفي
و يع القرار في يد الجمهور المتأثر بهذا القرار هو أف ي  وسييل  لتحقيق االسيتدام  على الصيعيد االجتماعي 

عمليات  القاعدة إلى القم  فيوالثقافي  وعلى صييعيد الموارد البشييري . وبذل  بدأت تظهر معالم التشيياريي  من 
 .إعادة التأهي  وحماي  اإلرث الح ر  

تتون الطريق  األمث  في إدارة هذه  Narayana Reddy  [24]طرحهواعتميادا  على مبيدأ الشييييييييييييييراتي   يميا 
المشييييياريع هي تحقيق التوازن بين النموذجين  في إطار اسيييييتراتيجي  ت يييييمن تتامال  جيدا  بين اسيييييتخدام التراث 

 بين عدم التقلي  من أهميته والحفاظ عليه من أج  نقله إلى األجيال القادم  بشي  مستدام.وحاجاته و 
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 دور األطراف المعنية في العملية التشاركية في إعادة التأهيل وحماية التراث: 
دارة وتأهي  تنمي  في المختلف  األطراف دور إن  هعلي الحفاظ في سيييسيياهم أشييياله  بجميع العمراني التراث وا 

جديدة سييتحمي تراث هذا  عم  فرص وسيييسيياهم أي ييا  في توفير المجتمع  لصييال  اقتصيياديا  وثقافّيا   واسييتثماره
ويمين تحديد أدوار هذه األطراف   البلد من االندثار أو من االسيييييييييييتعمال الخاطر والم ييييييييييير لإلرث العمراني 

 :[p166 :4]يالتي
 :الحيومي  الجهات دور .2.7.1

 ومتاحفها ومبانيها العمراني التراث على بالحفاظ المعني  المنسيييييسيييييات بانشيييييا  ي الحيوم الجهات دور يتعلق
 إصييدار في وأي ييا   العمراني  التراث على الحفاظ في المختصييين وتعين وتوظيف   ..ومسييتودعاتها ومعاملها
 يخالف من ومعاقب  وتطبيقها  العمراني التراث على بالحفاظ الخاصيييي  والمواثيق والتعاميم واألنظم  األحيام
 .ذل 
فدور ي  وزارة أو منسيييسييي  حيومي  ييون هاما  في مرحل  معين  من مراح  حماي  اإلرث الح ييير . ولتبيان  

 من التأتد بعد إالّ  الزراعي   المن  وخاصيي  لثرا ييي  صيييويا   تعطي ال التي العدل  ذل   نطرح مثاال  وزارة
ر باإلرث العمراني  تشييييييييييق ال النق   وزارة ويذل  أثري . مواقع وجود عدم الطرق في المناطق التي قد ُت ييييييييييِّ

ويظهر أي ييييييا  دور المديري  العام   األثري . المواقع عن بعيدا   الطرق  إنشييييييا  دور في ولها التاريخي المحيط 
نشا  حرم حول المواقع قيد الدراس   والتنقي  عن الثار  خاص  داخ  المدن.  لآلثار والمتاحف في حماي  وا 

 خالل من العمراني  التراث على الحفاظ بأهمي  الجمهور بتوعي  يتعلق دورا   الحيومي  جهاتلل أنّ  يما
 الدولي   المنتمرات باقام  ويذل  و يرها  العنيبوتي  والشييبي  والمسييموع  المرئي  والقنوات الصييحاف  اإلعالم 
 على الحفاظ في لحيومي  أي ا  ا الجهات وتساهم .والندوات هذه المنتمرات في بالمشاري  المواطنين وتشيجيع
 .التراث على للحفاظ التشجيعي  الجوائز إقام  خالل من العمراني  التراث
م حيث التربي   وزارة خالل األجيال الناشيييئ   من توعي  في الجهات هذه دور يأتي ويذل   زيارات الوزارة تنظِّّ
العمراني  ومن الممين أن تنظم ورشييييييييات  تراثال على الحفاظ أهمي  وبيان التراثي   المدارل للمواقع لتالميذ

 عم  بمشاري  األطفال  حول حماي  اإلرث.
 

 المدني المجتمع دور .2.7.2
 والحراسييي   والترميم  والصيييان   والتنقي   األثر   المسيي  عمليات في إشييراته خالل من المجتمع دور ويأتي
 دور يأتي ويذل  العمراني  اثالتر  الحفاظ على بطرق  الخاصيييي  االجتماعات وح ييييور االسييييتشييييارات ويذل 
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قام  الصييييييييييحاف  في في التتاب  بالمشيييييييييياري  حول اإلرث الح يييييييييير   الوعي زيادة في المجتمع  الندوات وا 
  .العام  والمحا رات

ن للمجتمع المحلي أي يا  دور في تشجيع أبنائه على حماي  اإلرث الح ر  وتوعيته  لفهم أهميته وصونه   وا 
خاصيييي  في الممتلتات األثري  الخاصيييي   التي تصيييينف يممتلتات فردي   فحماي  لييون نقط  جذ  سييييياحي   و 

 اإلرث آنذا  تعود إيجابياتها بشي  م اعف على المجتمع المحلي المال  لها.
 

 :الخاص القطا  منسسات دور .2.7.3
العمراني   التراث والمحافظ  على الحماي  عمليات بعض تموي  جدا  في مهم دور الخاص القطا  لمنسييسييات

في  الترميم عملي  بطرح أو إلحد  المنسييييييسييييييات  المباشيييييير بالتتليف سييييييوا  المالي  التبر  طريق عن وذل 
يله  ذل  ويتم بالتنفيذ  لديها المعروف  المنسيييييسيييييات بتتليف إحد  المتبرع  الجه  قيام أو محدودة  مناقصييييي 

 العمراني. التراث بادارة المختصون  يحددها التي والمواصفات للشروط طبقا  
 

 رفا وعي المجتما تجاه اإلرث الحضري، واألساليب المتبعة في سنيل ذلك: 
تعد التشاريي  من أهم المبادئ في عملي  إعادة التأهي  لإلرث الح ر   إ اف  إلى إسهامها في زيادة الوعي 

عدة ابأهمي  المو ييييو  وبطريق  معاتسيييي  أي ييييا  فان وعي المجتمع تجاه اإلرث الح يييير  يعد عامال  هاما  وق
أسيييييياسييييييي  في سييييييبي  تحقيق الفير التشيييييياريي  فمن  ير المنطقي إدراج المجتمع المدني تحت قائم  األطراف 

 المعني  الفاعل  في حال يونه  ير مدر  ألهمي  المحيط العمراني قيد الدراس .

دراُتهم لدوره في بنا  ح ارتهم  يعزز لديهم  ييفلْفُت انتباههم إلى أهمي  الموروث الثقافي وميانته في حياتهم  وا 
أهميي  المحيافظي  علييه  ونقليه بطريق  سييييييييييييييليم  إلى األجيال القادم   وباإل يييييييييييييياف  إلى ذل  يج  االنتباه إلى 
المخاطر المختلف  التي قد تهدد سيييييييييييييالم  المباني التاريخي  في حال عدم الحفاظ عليها وعدم المسييييييييييييياهم  في 

الوعي واإلدرا  ألهمي  دور المجتمع في عمليات إعادة  ترميمها بطريق  مسييييتدام   ولتحقيق هذا المسييييتو  من
درا  المجتمع لقيمته وخصييائصييه  التأهي   يج  الترييز على عدد من النقاط  منها ما يتعلق بأهمي  الموقع وا 
ظهييارهييا  ومنهيا مييا يتعلق بتوعييي  المجتمع ألهمييي  مشيييييييييييييياريتهم في اتخيياذ القرارات   وييفيي  المحييافظيي  عليهييا وا 

 . [p166 :4]همتهم الطوعي  أو المادي  في سبي  التقدم في المشرو وأهمي  مسا

 ويمين تلخيص هذه النقاط بما يلي:
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المجتمع المدني  القاطن أو المشييييار ه إلى المسيييينولي  التبيرة الملقاة على عاتقه خالل مختلف  توعي  -
م اسيييتخدام وعد المراح   وفي األدوار المسيييتقبلي  والطرق السيييليم  للتعام  مع المبنى  يأهمي  التهوي 

 مواد حديث  للترميم.
 أهمي  وجود فريق عم  جماعي  والعم   من فريق  حيث تنتق  المسنولي  من الفرد إلى الجماع . -
إعالم الجمهور بتتلف  عملي  التأهي  والصييييييان  يعد عنصيييييرا  أسييييياسييييييا  لتقييمهم أهمي  الجهود المبذول   -

 للحفاظ على هذا اإلرث.

في عملي  إعادة التأهي  الح ر  خالل المراح  المختلف  للعم  على المشرو    مرحل  وتتم مشاري  المجتمع 
المسي  والتوثيق  مرحل  تحديد طبيع  التدخ  ودرجته  مرحل  التنفيذ  ومرحل  التشييي ه بهدف إشرا  المجتمع 

 .  [p28 :6]بعدالمحلي في اتخاذ القرارات  وبالتالي االلتزام بتطبيقها أو مراجعتها وتطويرها فيما 

ولتحقيق مسييييييييييتو  عال من الوعي واإلدرا  ألهمي  اإلرث الح يييييييييير   يمين عقد ورشييييييييييات عم  وندوات مع 
المجتمع المحلي والمجالل والبلديات والوزارات  بحيث ييون هدفها شييييييييييييييرح أهمي  المحيط العمراني المدرول. 

لمشيييييييييياري  في عمليات المسيييييييييي  ويمين أي ييييييييييا  تفعي  حل االنتما  واالهتمام  من خالل تنظيم المجتمع في ا
الميداني والتوثيق  حيث تساعدهم هذه العملي  على التعرف على تاريو المنطق  المدروس  وزيادة ارتباطهم بها 

 . [6]وبالمجتمع القاطن لها

البحث جانبا  من الوسائ  الموصى باتباعها لرفع الوعي وتحقيق التشاريي   منها عقد اجتماعات بين  ويعرض
دني والخبرا  على أسييييييال منظم خالل فترة التأهي   ونشيييييير يتيباُت تشييييييجيع  وصييييييفي   وبوسييييييترات المجتمع الم

للمباني التاريخي   يتم توزيعها من قب  المنسيييييسيييييات المحلي  والنواد   ويمين اسيييييتخدام نشيييييرت يومي   تحتو  
ن ي  فريق مدّر   يميعلى قائم  من اإلرشيييييييييادات  وأتدت على تقوي  الروابط مع األفراد المهمين ودعم  وتأه

دارة العملي  التشاريي   .  [11]أن يساعد في تنفيذ وا 

 
 آليات الحفاظ على استدامة التشاركية في مشاريا إعادة التأهيل: 

إن الدرول المسيتفادة من التجار  العالمي  في مشياريع إعادة التأهي  ومشياريع التخطيط الح ر   تشير إلى 
وتحقيق اسييييييتدامتها على مجال واسييييييع وأتثر جدو   وقد بّين تقرير األمم إمياني  تعزيز مسييييييتويات التشيييييياريي  
 .جي  للوصول إلى تشاريي  مستدام   مجموع  من العوام  العال2115المتحدة العالمي للمستوطنات البشري  
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 أسال  قانوني متين لعمليات التخطيط والمشاري : .2.7.1
 الخطط الح ري   وخطط إعادة التأهي  الح ر   دادإع في والمنثرة الجوهري   المشاري  عمليات تحقيق إن

 وييفي  التشييييياريي   العمليات عن النتائج المتمخ ييييي  شيييييي  يحدد والذ  متين  قانوني أسيييييال وجود يتطل 
 بشييي  القرار  ويحدد أي ييا  آلي   إشييرا ِّ الفئات المسييتهدف  الرئيسييي  وصيينع إعداد الخطط عمليات على تأثيرها
 وأصييحا  التراثي   والمباني المسيياتن ومسييتأجرو مالتو تت ييمن والتي تعبئتها للعم  و  المشييرو   من مباشيير

 من مباشر يتأثرون بشي  ممن و يرهم المحلي   والمجالل المحلي  والمنسسات المنطق   في العم  والعاملين
 وحيزا   رأيها  بدا إل مجاال   ومنحها وتوسيييييع دورها الثانوي   المسييييتهدف  الفئات المشييييرو   وتحديد آلي  إشييييرا 

 والمعاهد والجامعات التراثي  األحيا  محيط في والقاطنين الفئات األفراد هذه تت يييمن وقد والنقاش  للتفاوض
 .والتجرب  الفائدة لتعميم الخاص  القطا  من البحوث  وجانبا   ومراتز

 
 فهم العقبات التي تواجه المنهجيات التشاريي : .2.7.9

 ولذل   للياي   متباين  تتون  ما عنها  عادة المتمخ ي  والنتائج التشيياريي  لياتالعم من السيامي  األهداف إن
المتصيييييل   القصيييييور ألوجه ياف فهم وجود  يييييرورة يفرض التخطيط الح ييييير   عمليات فعالي   يييييمان فان

 حال ففي المثال  سييبي  وعلى .القصييور ذل  لمعالج  المناسييب  التدابير إليجاد إ يياف  بالمنهجيات التشيياريي  
 ير  المشييييياريع وعمليات تأهي  األحيا  تصيييييميم عمليات في الدخ  المنخفض ذات الشيييييرائ  مشييييياري  يانت
ظروفها  في طفيف تييير سيييييييييو   تالحِّظ ال قد الشيييييييييرائ  تل  فان إلعادة التوزيع  أوسيييييييييع ببرنامج مرتبط 
 يج  فوري   عملي  نتائج   عنها تنجم المشاريع التي بتصميم المحلي  المشاري  عمليات فان ولذل   .المعيشي 

بعمليات  المتعلق  بالقرارات مباشييييييييرة  ير أو مباشييييييييرة بصييييييييورة الالزم  للمشيييييييياري  بالفرص تتون مقرون  أن
 .الفقيرة السياني  الشرائ  مخيب  لمال نتائجها تتون  لتيال وذل  المدين   مستو   على الموارد تخصيص

 
 التشاريي : العمليات لدعم التافي  الموارد .2.7.6

والوقت  وتزداد هذه  الموارد ي ّ  من توفر   تتطل  الح ييييييير   التخطيط مجال في التشييييييياريي  المنهجيات إن
 جه  أخر   المتطلبات بنسيب  يبيرة في مشياريع إعادة التأهي  الح ير  والمشاريع التي تستهدف اإلرث. من

لى  على العم  التخطيط  التوويا البلدي  المجالل من ي  فيتعين على الرسييييييييمي  االلتزام توفر جان  وا 
 و يييييييمان العمليات التشييييييياريي   بتنفيذ البد  أج  من الالزم  والمالي  البشيييييييري  الموارد ي  من تخصييييييييص

اسييييتمراريتها  وو ييييع خططِّ تشيييييي   ومتابع  إلدارة مشيييياريع التراث  بما ييف  صييييون حقوق القاطنين  وبنفل 
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وييون ذليي  مثال  من خالل برامج  للييدعيياييي   وبرامجييا   الوقييت بمييا يحقق جييانبييا  من المنفعيي  االقتصيييييييييييييييادييي  لهم 
 تشييلي   أو تعليمي   وخططا  لإلدارة السياحي .

 
 :التشاركية للعملية التحليلي اإلطار هيكلة إعادة .2.8

اسيييتدام  العمليات التشييياريي  في مشييياريع إعادة التأهي  الح ييير  إلى وجود قوانين ذات صييييا   متين    ُتعز  
أن  فيرة تجاه  عدم ويج ها  باإل يييييييييييييياف  إلى فهم ووعي لهذه القوانين من قب  المجتمع  وتطبيق  حقيقي ل

الوعي والقيياعييدة القييانونييي  لن ييونييا يييافيين في حييال عييدم وجود موارد مييادييي  ومعنوييي  ومعلوميياتييي  يييافييي  تثر  
 الخبرة العملي  بشي  عام.

مع مشاريع  التشاريي   وربطه عملي  لتقييم األول الفصي  في المقترحطار التحيليلي اإل إلى الرجو ومن خالل 
ا في   إلثرا  اللي  التحليلي  التي سيتم االعتماد عليهالحقول بعض هييل  إعادة ستتمإعادة التأهي  الح ر   

 .للبحث العملي القسمتحلي  ي  حال  دراسي  في 

 
 الباحث  إعداد: المصدر التشاريي   للعملي  التحليلي اإلطار هييل  إعادةه 1-2  الجدول

ه معني ال األطراف  حق  في أماه  التأهي  إعادة عملي  مراح   ليصييب ه المشييرو  مراح   حق  سيييتيير حيث
 مراني ع أو تنموي  مشييياريع أ  من وأتبر أوسيييع التأهي  إعادة بعمليات المعني  األطراف تتون  أن من بد فال

 التي القيمو  التاريخي  المناطق خصيوصييي  وبسييب  أنه فنالحظه فواألهدا العقبات   لحقلي بالنسيب  أما أخر  
 الحق  ىعل النتيج  في ينثر يله هذا...و تعقيدا   وأتثر أوسييييييييييع واألهداف العقبات دائرة فسييييييييييتتون  تحملها

 مراح  نم مرحل  ي  في التشيياريي  تقييم يتم أسيياسييه على والذ ه التشيياريي  درج   حق  هو والذ  المطلو 
 .التأهي  ةإعاد عملي 
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 :ال الصة .2.11
 
جرا اتها والمجتمع المحيط  يظهرارتباطا  وثيق  الصييييل   إنّ  بشييييي  وا يييي  بين عملي  إعادة التأهي  ومراحلها وا 

الحاج  إلى الخبرات والمعارف المحلي   و ييييييييييييييرورة  تظهروالمتيأثر بشيييييييييييييييي  عيام من جه   ومن جه  أخر  
و يره بالطبع يدعو إلى تبني مناهج وسييياسييات تأخذ االسييتعان  بتخصييصييات عديدة في هذا المجال  ي  ذل  

في الحسيبان المجتمع المستهدف والمستفيد من عملي  إعادة التأهي   خصوصا  أن مشاريع إعادة تأهي  اإلرث 
الح يير  تو ييع  ييمن إطار التنمي  بشييي  عام  أو  ييمن محددات وأهداف مفصييل  أتثر  ُترت  بمعالجات 

ي  أو اقتصييادي   تهدف إلى تحسييين ظروف عيش السيييان  باإل يياف  إلى تشيييي  بيئي  أو عمراني  أو اجتماع
البيئ  المبني   من المحافظ  على قيمتها الثقافي  والتراثي  وتعزيزها  هذا يقودنا إلى أسبا  تبني مناهج تعتمد 

 .على التشاريي  في مشاريع إعادة التأهي  الح ر  
 

مفاهيم السييييييييابق   وبيان عالق  وأهمي  تفعي  التشيييييييياريي  في التخطيط ومن خالل مناقشيييييييي ِّ وتحلي  األفيار  وال
 أن ىعل التأتيد أهمي  إلى نصيييي الح يييير  بشييييي  عام  وفي مشيييياريع إعادة التأهي  العمراني بشييييي  خاص  

التشيييياريي  مطل  حتمي في مشيييياريع الحفاظ على اإلرث  لتن يبقى السيييينال عن المسيييياح  المتروي  للمجتمع 
 بنا  ثقاف  إلى بحاج  ف المعني  للتفاع   وسييييب  تفعي  التشيييياريي  لتتون صييييادق  وبنا ة  وذا وباقي األطرا

 جه  من على اإلرث المحافظ  مفهوم وتعزيز جه  من والمبادرة الجماع   دور على تأتيد فيها  مجتمعي
 وفاعل   يقي حق مشاري  على أو الحصول المشاري   درجات أقصى إلى أنه من أج  الوصول بمعنى أخر  
 دوره ألهمي  مدريا   المجتمع هذا ييون  أن على األق  أو بالعملي   المرتبط المجتمع من نابع  تتون  أن يج 

 الفئ  خارج ممتد مشيييييار  مجتمع تحقيق إ فالِّ  بالطبع  دون  ي  ذا  متلق   أو يمنتفع   فقط وليل ووجوده 
 هذا تتي  والتي نسييبيا   التبيرة المشيياريع في  يرهمو  ومسييتثمرين ومتخصييصييين وأتادميين أفراد من المسييتهدف 

 .الثقاف  من النو  هذا مث  ونشر لتعم الفائدة  المشاري  من النو 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الـعملــي الـقـــسم  
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 الثالث الفصل

 ومحليةعالمية عربية  تجارب
 

 مقدمة: 
 

الفصلللللل الثالث دراسلللللة تجارب عالمية وعربية ومحلية لمشلللللاري  كانت رائدة في رف  شلللللعار التشلللللاركية,  يتناول
وعلى الرغم من اختالف المقياس العمراني لهذه التجارب الثالث حيث يبتدئ من دراسلللللللللة شلللللللللارع  برلين  إلى 

ن هذه الدراسللللللللات كلها لم دراسللللللللة حي  القاهرة  ويتوسلللللللل  لدراسللللللللة لجزاء من مدينة كما في حالة معلوال, إال ل
 . Local Planningتتجاوز مستوى التخطيط المحلي 

 الذكر لن آلية اختيار الحاالت الدراسللللللللية الثالث تد اعتمدت على اشللللللللتمال النماذي الثالثة للتشللللللللاركية  ويجدر
 نم الموجهة القرارات نموذي السلللللللللللللطات, باتجاه المجت  من الموجهة المبادرات نموذي: في تتمثل والتي

 .المحلية والمجتمعات السلطات بين الشراكة نموذي ولخيرا   المجتم , نحو السلطات

 

 :Oderberger, Berlinشارع  تجربة عالمية: 
 :Oderbergerتاريخية, عمرانية واجتماعية حول شارع  دراسة 1.3.3

مكانَا فريدا  ومشللللللهدَا حنللللللريَا نابنللللللَا بالحياة في برلين, حيث يعد نقطَة جذب    Oderbergerيعتبر شللللللارع 
 Prenzlauer Berg Berlinفي حي  شارعال هذا للتجمعات الثقافية والمجتمعية في جو نابض بالحياة. ويق 

ة في نهاية لويعرف بأنه مزيج من االستخدام السكني والتجاري. ُشيدت معظم المباني فيه من تبل الطبقة العام
القرن التاسلللللللل  عشللللللللر, خالل فترة حكم جمهورية للمانيا الديموتراطية, وتد لُهملتا هذه الطرُز من المباني, في 

خالل و المنشلتت الحديثة الجاهزة والمسللبقة الصللن  في نللواحي برلين الشللرتية.  حولحين كان االهتمام يتركز 
بدل السللكان بالرجوع إلى الحي وتحسللين  (1980- 1870)الفترة ما بين سللبعينيات وثمانينيات القرن العشللرين 

درة على الق منالمسلللاحات المفتوحة والشلللوارع والمباني المتهدمة, حيث وصللللوا في نهاية المطاف إلى مسلللتوى 
 من  المباني من التهدم والمحافظة عليها بشكل لولي, وذلك في ثمانينيات القرن العشرين.
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  6-5الشكل                                                      6-5الشكل                     

   6675-6655بين   Oderbergerشارع             

, بدلت شلخصلية هذا الشارع التاريخية الفريدة تجذب المبدعين ولصحاب الحرف 6665وبعد اتحاد برلين عام 
على الرغم من لن ظروف السلللللكن كانت سللللليئة وعلى الفنية الفريدة إلى الشلللللارع من مختلا لصلللللقاع المدينة, 

مستوى فقير نسبيَا, ولصبحت الفراغات المفتوحة مكانَا مناسبَا للتفاعالت الفريدة من نوعها. وعلى مدى العقود 
التالية, فقد نما وتطور مجتم  توي في ذلك الحي, وتم االسلللللتمرار في تزيين الشللللللارع بالعناصللللللر الفنية العامة 

نللرية والالفتات التعليمية, الحترام المنشللتت األثرية والتعريا بها, وم  ذلك فمن عملية التحسللين والحدائق الح
 .[53]هذه بدلت تؤثر سلبا  على الشارع وعلى بنية السكان

 [47]بعد إعادة التأهيل Oderberger  شارع 5-5  الشكل
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استجابة لمتطلبات التنمية العمرانية في الحي واستكماال  لما تام به السكان من مبادرات إلعادة تأهيل الحي,  و
الحي على تجديد الشللللللللللللارع, وكان  في الحكومة ممثليمن تبل مجلس الشلللللللللللليو  و  6555تم االتفاق في عام 

ركة ة تصللميم عناصللر تنظيم حالمشللروع يتنللمن بشللكل رئيسللي  تجديد األرصللفة, تحسللين لماكن المشللاة, إعاد
 للشوارع وتطوير نوعية المالعب . المرور والمشاة, وتركيب نظام إنارة جديد

  العناصر الخنراء 0-5الشكل                            Oderberger  موت  شارع 7-5الشكل    
 Oderbergerنمن شارع                                  Prenzlauer Bergنمن حي      

وبما لن المجتم  كان تويَا, وبسلبب توة االنتماء لدى السكان للشارع, حيث كانوا يشعرون بأن هذا الشارع هو 
و كان التحدي الرئيسلللي هو "لهم", لصلللبحت لهمية دمجهم في إعادة صلللياغة تصلللميم وتأهيل الشلللارع لسلللاسلللية . 

نين يمكن لن تعكس وتخلق رؤية جديدة مشتركة إيجاد اإلجراء الذي ينمن لن الرغبات الغير متجانسة للمواط
في بعض األحيان إلى مسللللللتوى عاطفي   Oderbergerومجدية, وتد وصللللللت مناتشللللللات خطة عمل شللللللارع 

جدَا, لذا كان من الواجب الوصول إلى وسيلة حساسة معتدلة للنقاش بين األطراف المعنية,  السكان المقيمون 
الخاصللللللللة في الحي  ومن النللللللللروري لينللللللللَا  المهنفي الحي, والممثلون عن المدينة, ولصللللللللحاب المحالت و 

 والسكنية, في النهاية كان الهدف من هذه الممارسة تنفيذ التغييراتالوصلول إلى توازن بين المصلالا التجارية 
والتحسللينات في الشللارع دون تدمير في البنى الحنللرية االجتماعية والمادية العنللوية, والتي ظلت تنمو على 

 مدى عقود, وتحت سياتات خارجية مختلفة.

ع, حترام الشلللللخصلللللية التاريخية للشلللللار التحدي الرئيسلللللي للمشلللللروع هو تحقيق مبدل التجديد الحنلللللري م  ا كان
والحفاظ على الهوية الفريدة التي تميز سللكان الحي, وذلك بالتزامن م  تلبية حاجات البيئة الحنللرية الحديثة. 
فالهدف كان التجديد م  احترام الطاب  التاريخي, وكان ذلك التجديد رَد فعل  لحاجات المواطنين بشللللللللأن خطط 

تبني النهج التشلاركي في التصلميم العمراني, وذلك باالسلتفادة من مداخالت السكان التجديد األسلاسلية, فقد تم 
 المحليين بالتوازي م  مداخالت الوحدات اإلدارية المعنية والممثلة للقطاع العام.
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ولقد شلللللاركت وزارة مجلس الشللللليو  في برلين للتنمية الحنلللللرية جنبَا إلى جنب م  عدة لطراف معنية مختلفة, 
الحكومة المحلية في بانكوف, وتم التعاتد م  عدد من الوكاالت التنموية واالسلللللتشلللللارية الخاصلللللة  من مقاطعة

من لجل تجديد وتطوير البناء. وفي سلبيل الوصلول إلى وجهات نظر وتطلعات مشتركة, فقد تم عقد عدد من 
انت ان المحليين, وكورشلات العمل, زيارات للموت , دراسلة للونل  الراهن, ومناتشلات جماعية, بمشلاركة السك

هذه النشلاطات خالل عملية التخطيط وخالل فترة التشلييد, واسلتمرت على شكل اجتماعات منتظمة ومتواصلة 
على الرغم من لن التكاليا لهذا المشللللروع كانت و  م  سللللكان الحي, لنللللمان المشللللاركة والقبول والدعم الدائم.

محط اهتمام من تبل المشاري    جعلتالنهج التشاركي المتب , مرتفعة, إال لن هيكليَة عمليِة التأهيل والتجديد و 
المشلللللللللللاري  األخرى, التي يكون فيها السلللللللللللكان عنصلللللللللللَر نلللللللللللغط فعاال  بين باتي األطراف المعنية في عملية 

   .[53]التجديد

  :التطبيق واستراتيجيات اإلجراءات 1.3.3

تررت إدارة مجلس الشللللللللللللليو  في برلين للتنمية الحنلللللللللللللرية, وحكومة مقاطعة بانكوف, ترروا  6555في ليار 
, وتم التعاتد م  وكاالت خاصللللة لونلللل  تصللللميم لولي, من لجل الحصللللول على Oderbergerتجديد شللللارع 
, وتللد 6555ول  برنللامج الحفللاظ والتخطيط العمراني . تم تقللديم الخطللة للجمهور في ليل الحكومللةتمويللل من 

عّبر المواطنون الذين حنلللروا إعالن المشللللروع عن اعترانللللات وانتقادات متنوعة, حيث لن الحكومة فنلللللت 
إنللللللللللفاء نموذي موحد على الشللللللللللوارع في المنطقة, بينما فنللللللللللل المواطنون الحفاظ على طاب  فريد للمنطقة, 

رت الحكومة  متمثلة بمدارة مجلس وخاصللللللة بالنسللللللبة للمسللللللاحات الخنللللللراء. وكنتيجة للمناتشللللللات المكثفة, تر 
الشللليو  في برلين, وحكومة مقاطعة بانكوف  تنفيذ ورش العمل التشلللاركية في التخطيط. فقد تم تشلللكيل مبادرة 

, وكان لول 6555وذلك في تشرين األول عام  Oderberger (BIOS)سميت بمبادرة المواطنين في شارع 
ان بالتعاون م  الحكومة المحلية. وبعد فترة وجيزة, لعلنت عمل لهم تنظيم عمليات مسللللللللللا الحتياجات السللللللللللك

من المساحات  % 65حكومة المقاطعة خطط التصميم الجديد باالستفادة من مداخالت السكان والحفاظ على 
 الخنراء المزروعة في الشوارع.

                                                           
 BIOS: Bürgerinitiative Oderberger Straße (Citizens' Initiative Oderberger street) 
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  5-5  الشكل                                             1-5  الشكل                               

  [54]التأهيل إعادة عملية في المحلي المجتم  مشاركة

إلى تقييم شللامل للمسللاحات الخنللراء في الشللوارع والفرش  BIOSتحولت اسللتراتيجية  6555في كانون األول 
ية بمجراء فحص وزيارات للموت , تامت األطراف المعنية الرئيسلل 6557العمراني واألرصللفة, في كانون الثاني 

تم خاللها عقد اتفاتات لولية حول التخطيط, وتد تم عقد ورشلة عمل عامة لمدة يومين, كانت عنصلرَا لسللاسيا  
من تبل حكومة مقاطعة بانكوف, وكالة  6557في التخطيط التشلاركي, وتد تم تنظيمها في بداية شهر شبا  

الخاصللللللة  الفريق  االسللللللتشللللللارية الوكالةد هذا الحدث, فقد نظمت , وفي سللللللبيل إعداBIOSالتنمية الخاصللللللة و
التقني  اجتماعات نلللمت األطراف المعنية المهتمة فقط بموانلللي  محددة  لي االختصلللاصلللية , وبما لن لحد 
األهداف الرئيسلللية إشلللمال الجمهور, فقد تمت االسلللتفادة من الصلللحافة التي كانت وظيفتها جم  كافة الجهات 

نلللها, وذلك من لجل تجنب تقارير وسلللائل اإلعالم التي تصلللطاد بالماء العكر, وباإلنلللافة إلى الفاعلة م  بع
الصلللللحافة  فقد تم إعالم السلللللكان باالجتماعات عن طريق الملصلللللقات الطرتية والدعوات الرسلللللمية ونشلللللاطات 

BIOS. 

مخططات ركية هي: الوتد كانت األدوات الرئيسلللية التي تمت االسلللتفادة منها في حشلللد الجمهور وتفعيل التشلللا
النهائية للشللللللارع وتوائم لنظمة نللللللوابط البناء في الشللللللوارع القريبة والمالصللللللقة للشللللللارع المدروس وملخصللللللات 

, من شخصا   سبعينلألهداف, من بين مجمل األهداف المطروحة في ورشات العمل التشاركية  حيث تم جم  
مقاطعة بانكوف ومجلس الشللللللليو  ومن بينهم سلللللللكان الحي ولصلللللللحاب المحالت ولعنلللللللاء من الحكومة ومن 

وكاالت التنمية الخاصللللللللللة وممثلين عن األطراف المعنية األخرى, كلهم شللللللللللاركوا في ورشللللللللللة العمل  حيث تم 
تلخيص احتيلللاجلللات األطراف المعنيلللة كلهلللا في يوم واحلللد, ومن ثم تحوللللت إلى خطوات عمليلللة. ومن لجلللل 

 مجموعاِت عمل  رئيسللية. وتد اسللتمر المشللاركون في العملالتركيز على النقا  األسللاسللية  فقد تم تشللكيل لرب  
 إلى اليوم الثاني, ونوتشت وجهات النظر المختلفة, وتم االتفاق على بعض التنازالت من كال األطراف. 
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لم ترم ورشلة العمل فقط إلى مسلائل التصلميم, ولكن كان هدفها لينلَا الحفاظ على الهياكل الخاصة في شارع 
Oderberge   تحملت بعض الشلللخصلليات المهمة في الحي المسلللؤولية عن مناطق معينة بالشلللارع, وفي وتد

 على إعداد كتيب عن صيانة المساحات الخنراء. BIOSالوتت نفسه وافق 

كانت نتائج ورشلللللللللللة العمل ناجحة, حيث تم تطبيق نتائجها ومخرجاتها على المخطط الجديد للشلللللللللللارع, والذي 
, تمت الموافقة على تمويل المشروع من تبل 6556. وبحلول شهر شبا  6557تمت الموافقة عليه في ليلول 

برنللامج حمللايلللة موات  التراث العمراني, ونقللللت حكوملللة مقلللاطعلللة بلللانكوف اللللدور التنموي إلى وكللاالت التنميلللة 
من شللهر حزيران وصللاعدَا تم عقد  ابتداءا  الخاصللة, والتي كانت ما تزال مسللؤولة عن ورشللة العمل التشللاركية. 

اجتماعَا تنسلللليقيَا, وتخللت الفترة زيارات وتقييما  للموت , وتمت مناتشللللة إدارة الموت  والدراسللللات اإلنشلللللائية  66
, مخططو المناظر الطبيعية ومنسقو الموات , BIOSللمباني المتنررة. وتد حنر هذه االجتماعات كل من  

االتفاق على  BIOSوّتعت الحكومة و 6556المهندسلللللون المعماريون, مهندسلللللو الحركة والمرور  وفي ليلول 
 صيانة المساحات الخنراء 

, وللحد من انتقادات السللللللكان والشلللللللركات, فقد تم تنفيذ العمل على خمس 6565بدلت لعمال البناء في تموز 
جلسلللللللة اجتماع بين  66مراحل للبناء, وتم تشلللللللجي  المواطنين على المشلللللللاركة خالل فترة البناء, حيث عقدت 

 BIOS وتد 6566وحزيران  6565يئة التطوير والتنسلللليق الخاصللللة  وتمت مناتشللللة المشللللاكل بين تموز وه ,
نشائها.  لخذت األنشطة الثقافية حيزها في الشارع, وساعدت المنشتت الفنية من مظهر األبنية وا 

شللللللللللاركية كعمل رمزي, وتم االنتهاء من عملية التجديد الت BIOSتم تقديم حدائق من الزهور إلى  6566ليار 
 .[54]ة للحي في الساحة االجتماعية العامبافتتاح ملعب عام ومركز 
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مليون يورو, وكان الممول الرئيسللللللللللللي هو البرنامج األلماني  6.5لقد بلغت تكاليا بناء المشللللللللللللروع حوالي  و
 برنامج  مليون يورو, حيث جم  بين لموال الحكومة األلمانية وحكومة برلين 6.6لحماية التراث العمراني بللللللللل 

الدولة االتحادية للحفاظ والتخطيط الحنللللللري  وتد تم تمويل عملية التخطيط التشللللللاركية  مثل ورشللللللات العمل 
ومقابالت االسللللللتشلللللللاريين  من المصللللللدر الممول ذاته, حيث سلللللللاهمت مقاطعة بانكوف في برلين من مواردها 

 الخاصة.

  
     ]54[بعد الترميم Oderberger   شارع 6-5الشكل                  ]54[لثناء الترميم  Oderberger  شارع 7-5  الشكل

تابال  للحفاظ عليه, وفي الوتت نفسللله  تمت  6665كان الطاب  الخاص الذي تم إنشلللاؤه من تبل السلللكان عام 
تلبية الحاجات الحالية للبيئة الحنلللللللرية الحديثة, حيث تم تحسلللللللين ونللللللل  سلللللللالمة الشلللللللارع من خالل تركيب 

حركة المرور وتزفيت الشللللارع بطبقة جديدة, وتد لصللللبحت األرصللللفة حاليَا لكثر راحة للمشللللاة عناصللللر لتنظيم 
ولراكبي الكراسللي المتحركة والدراجات, وتم إنشللاء عدد من حدائق األزهار الصللغيرة على األرصللفة, حيث كان 

, باإلنافة BIOSتبل  حديقة, م  األخذ بعين االعتبار الصيانة المستمرة لها, والتي تم تبنيها من 01عددها 
إلى تجديد شلللللللبكة الصلللللللرف الصلللللللحي في الشلللللللارع, من تبل هيئة المياه والصلللللللرف في برلين, وتجديد خطو  
الكهرباء واالتصلللللللاالت, وتد تم تنسللللللليق لعمال الترميم المطلوبة بشلللللللكل مسلللللللبق, ولُعلن عن مناتصلللللللات لتنفيذ 

سللاعد ذلك لينللا  على إشللراك السللكان بشللكل المشللروع بشللكل متكامل, مما سللما للبناء لن ُينفذ بشللكل لسللرع, و 
جهادهم وتشويشهم بشكل لتل.  لكبر وا 
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 Oderbergerتأهيل شارع  إعادة مشروع يالتشاركية ف 1.3.1

من خالل المهلللام  1سلللللللللللللليتم تحليلللل هلللذه التجربلللة اعتملللادا  على اإلطلللار التحليلي المقترح في القسللللللللللللللم النظري 
والمسلللللللؤوليات التي لوكلت إلى كل من األطراف المعنية في مراحل المشلللللللروع المختلفة, ومن ثم سللللللليتم اتتراح 
تقييم لدرجة التشللللللللللللاركية في كل مرحلة من مراحل المشللللللللللللروع وذلك باعتماد درجات التشللللللللللللاركية الثماني عند 

2Sherry Arnshtein  كل درجة منهم وعكسلللللها على كل مرحلة ومن خالل االسلللللتفادة من تفصللللليل وتعريا
 تيد التحليل:

 المرحلة التمهيدية  ما تبل التنظيم من تبل الحكومة : 5.6.0.6

 كانوالسلل الفنانين تبل من منظمة غير مداخالت عن عبارة المالما محددة وغير عفويةبداية العمل كانت  إن
 المباني بعض وترميم, العمرانية الفراغات على

 الفنانون, الزوار.المجتم  القاطن,  األطراف المعنية:

 تنظيم عفوي, اجتماعات, ورشات عمل غير منظمة التقنيات المتبعة:

 نقص في الخبرة التقنية العقبات:

درجة التشااااااااار ية 
 المقترحة:

يمكن تقييم هللذه المرحلللة بللدرجللة  Arnsteinبللالرجوع إلى سلللللللللللللللم التشلللللللللللللللاركيللة عنللد 
 توة   ا يكون ألصلحاب المشكلةمن خالله التيالدرجة "التفويض" والتي تعّرف بأنها 

 , وهي ثاني لعلى درجة في السّلم.القرار صن  في إدارية

 بالتالي تقّيم التشاركية في هذه المرحلة بالدرجة "الثانية" التقييم:

 من العملية اعتمادا  على اإلطار التحليلي المقترح, المصدر: إعداد الباحثة تمهيديةالمرحلة ال تحليل  6-5  الجدول

 

 مرحلة التحليل: 5.6.0.6

وتحديد المناطق المدروسللللللللللللللة من خالل االطالع من تبل األطراف المعنية  جم  البيلانلاتتم في هلذه المرحللة 
 وتحديد األهداف من خالل:

                                                           
 ( 43)الصفحة  1 

 (22الصفحة ) 2 
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  :جم  البيانات 
منذ مراحل المشللللللللللللروع األولى, بعمليات جم   Oderbergerسللللللللللللكان حي شللللللللللللارك 

البيانات وتحديد مشكالت المجتم  آنذاك, وذلك من خالل عدد من االستبيانات التي 
, وتد التت هذه الجهود تبول من األطراف بهلا وعمموهلا على لهلل الحي تاطبةتلاموا 

 الحكومية وساهم الفريق التقني بدعم جهود السكان.
 نيات وتحليلها:تحديد المشكلة واإلمكا 

ل تمت من تب طالب لهالي الحي بترميم المنطقة وتحسللللللللللللللينها, وتجلى ذلك بمبادرات
 وذلك من خالل تقنيات بسيطة وعفويةالسكان في إعادة التأهيل, 

  :اتتراح الحلول 
لقد تم التعبير عن هذه المرحلة بشللللللللكل عملي مباشلللللللللر, وذلك منذ بداية إدراك لهمية 

بل من ت بترميم بعض المباني عملية  على شلللللللكل مبادراتالحي, حيث كانت الحلول 
 سكان الشارع.

 :وتم تحديد النقا  اآلتية اعتمادا  على اإلطار التحليلي المقترح 

األطاااااااااااااااااااااااراف 
 المعنية:

 تشكيل اللجان: األطراف الحكومية والمجتم  المحلي والفريق التقني الوسيط

 القاطن في الحي لجان العمل المعنية: تم تشكيلها من تبل المجتم 

 جم  المعلومات: لفراد من خاري الحي مهتمين بشخصية الحي التاريخية.

الاااااتاااااقاااااناااااياااااات 
 المتبعة:

اجتماعات عامة, مسلللا اسلللتبياني, جلسلللات تشلللاورية, ورشلللات عمل, اجتماعات خاصلللة 
 وعامة, منشورات.

ى الحنللللرية في البنالرغبات الغير متجانسلللة للمواطنين, صللللعوبة تنفيذ الرؤى دون تغيير  العقبات:
 االجتماعية

درجة التشااار ية 
 المقترحة:

يمكن تقييم هذه المرحلة بأنها تتراوح بين  Arnsteinبالرجوع إلى سللللللللللللم التشلللللللللللاركية عند 
درجات "التشلاور, االسلترنلاء, والشلراكة" لي ما بين الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة من 

ي هذه المرحلة بأخذ متوسللللللللللللط حسللللللللللللابي األعلى وبذلك يمكن تحديد درجة التشللللللللللللاركية ف
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لى , وهي راب  لعللدرجات الثالث, حيث سلللللتحدد درجة التشلللللاركية باالسلللللترنلللللاء وسلللللطيا  
 درجة في السّلم.

 تقّيم التشاركية في هذه المرحلة بالدرجة "الرابعة" التقييم:

 , المصدر: إعداد الباحثة اعتمادا  على اإلطار التحليلي المقترحمرحلة التحليل  تحليل  2-3  الجدول

 مرحلة التصميم: 5.6.0.5

تم في هذه المرحلة عمليات التوثيق والتخطيط وونللللللللللللل  مخططات عمل ومقترحات تبعا  لعملية إعادة التأهيل 
 مرحلة مقترحات الحلول:من خالل:

شللللللللللللللارك المجتم  المحلي في المشللللللللللللللروع بتقلديم المقترحات, من خالل االجتماعات 
خالل ورشلات العمل الصللغيرة وتبادل اآلراء الذي كان بين الدورية التي عقدت, ومن 

السلكان واالختصلاصيين وممثلي الحكومة والفنانين المستأجرين نمن الحي وممثلي 
المنظمللات التنمويللة غير الربحيللة, وبين المعمللاريين ومنسللللللللللللللقي الموات  ومهنللدسللللللللللللللي 
ل الطرق, حيلث كلانلت االجتملاعلات وورشللللللللللللللات العملل  منها ما هو عام يشللللللللللللللمل ك

 األطراف المعنية ومنها ما ُخِصَص ألطراف معينة محددة.
 :مرحلة تقييم الحلول واختيار الحل األنسب 

بعد إعالن التصللللللللللميم من تبل ممثلي الحكومة في المقاطعة وهيئات خاصللللللللللة معنية 
على المجتم  المحلي, كانت مرحلة تقييم الحلول تائمة  على  عرنلللللللللللللهبالحي, وبعد 

لسللللاس مداخالت  من تبل السللللكان على التصللللميم إلجراء بعض التعديالت, وخاصللللة 
 بالنسبة لصيانة المباني التاريخية المتنررة, وتنمية المساحات الخنراء في الحي.

 قترح:وتم تحديد النقا  اآلتية اعتمادا  على اإلطار التحليلي الم

األطاااااااااااااااااااااااراف 
 المعنية:

 الممثلين عن  BIOSاسللللللللتكمال المخططات الناتصللللللللة: من تبل األطراف الحكومية, 
 المجتم  القاطن 

ونل  مقترحات تصللميمية للشللارع والفراغات العمرانية وبعض المباني الهامة: من تبل 
  BIOSالجهة الحكومية, 
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الاااااتاااااقاااااناااااياااااات 
 المتبعة:

 ت ثنائية, دراسات استقصائية.اجتماعات دورية وورشات عمل, لقاءا

اختالف وجهات النظر وتوة تأثير كل طرف من األطراف وصعوبة الوصول إلى حل  العقبات:
 مشترك لحيانا .

درجة التشااار ية 
 المقترحة:

يمكن تقييم هذه المرحلة بأنها تتراوح بين  Arnsteinبالرجوع إلى سللللم التشلللاركية عند 
درجات "التشلللللللاور, والشلللللللراكة" لي ما بين الدرجة الثالثة والخامسلللللللة من األعلى وبذلك 
يمكن تحديد درجة التشلللللاركية في هذه المرحلة بأخذ متوسلللللط حسلللللابي للدرجتين, حيث 

 .م, وهي راب  لعلى درجة في السلّ ستحدد درجة التشاركية باالسترناء وسطيا  

 تقّيم التشاركية في هذه المرحلة بالدرجة "الرابعة" التقييم:

 , المصدر: إعداد الباحثة اعتمادا  على اإلطار التحليلي المقترحمرحلة التصميم  تحليل  5-5  الجدول

 

 مرحلة التنفيذ: 5.6.0.7

في هذه المرحلة, من خالل حنللللللور االجتماعات التي تم تنظيمها من تبل ممثلي الحكومة  الحيشللللللارك لهل 
, حيث سلاعدوا بونل  لمساتهم الفنية على بعض مرافق الحي دور الفنانين الذين يقطنون الحي ظهرآنذاك, و 

ض ل عبر بعوتم بث مراحل العم وفي الساحات العامة وحدائق الزهور الصغيرة, نمن لماكن التجم  العامة.
 وسائل اإلعالم.

 تم تنفيذ المشروع وفق اخطة المطروحة, وتم تحديد النقا  اآلتية اعتمادا  على اإلطار التحليلي المقترح

األطاااااااااااااااااااااااراف 
 المعنية:

 ترميم بعض المباني: من تبل الجهات الحكومية, الفنانين القاطنين في الحي

 سكان الحيدراسة حدائقية بيئية للحي: من تبل المبادرين من 

 البنية التحتية من إنارة وصرف صحي: من تبل الجهات الحكومية

الاااااتاااااقاااااناااااياااااات 
 المتبعة:

 اجتماعات دورية, االستفادة من وسائل اإلعالم
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درجة التشااار ية 
 المقترحة:

يمكن تقييم هذه المرحلة بأنها تتراوح بين  Arnsteinبالرجوع إلى سللللم التشلللاركية عند 
درجلات "التفويض, والشللللللللللللللراكلة" لي ملا بين اللدرجلة الثلالثلة والثلانيلة من األعلى وبذلك 

 يمكن تحديد درجة التشاركية في هذه المرحلة بأخذ متوسط حسابي للدرجتين.

 تقّيم التشاركية في هذه المرحلة بالدرجة "اثنان ونصا" التقييم:

 المصدر: إعداد الباحثة ,تحليل مرحلة التنفيذ اعتمادا  على اإلطار التحليلي المقترح  7-5  الجدول

 الصيانة والمتابعة: 5.6.0.0

تامت الجهات الرسمية والحكومية بكامل لعمال مرحلة الصيانة, واسثمرت الخبرات الموجودة عند بعض الفرق 
الترميم و اتخاذ اجراءات الصللليانة وكان التقييم التابعة للحكومة. وتد تم الحصلللول على ردود الفعل من عملية 

 اعتمادا  على اإلطار التحليل المقترح في القسم النظري وفق ما يلي:

 الجهات الحكومية بشكل لساسي األطراف المعنية:

 اجتماعات دورية. التقنيات المتبعة:

درجة التشااااااار ية 
 المقترحة:

ن تقييم هذه المرحلة بلللللللل"التشاور" لي يمك Arnsteinبالرجوع إلى سلم التشاركية عند 
 الدرجة الخامسة.

 تقّيم التشاركية في هذه المرحلة بالدرجة "الخامسة" التقييم:

 المصدر: إعداد الباحثة, مرحلة الصيانة اعتمادا  على اإلطار التحليلي المقترح تحليل  0-5  الجدول

 

 Oderbergerتقييم التشاركية في مشروع إعادة تأهيل شارع  1.3.3
 اإلطار جداول وبالعودة الدراسللللللية, الحالة هذه  في ولحداث معطيات من إليه الوصللللللول تم ما على اعتمادا  
 بيانيا   تمثيله وتم المشللللروع مراحل من مرحلة كل في التشللللاركية تقييم اآلتي الجدول يبين مرحلة لكل التحليلي

 :يلي ما وفق
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 الخامسة المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة المرحلة األولى المرحلة

 الصيانة التنفيذ التصميم التحليل  ما تبل التنظيم 

 درجة
 التشار ية

 تفويض

3 

 استرضاء

3 

 استرضاء

3 

 وشراكة تفويض

3,2 

 تشاور

2 

التمثيل 
 البياني

 

 

 

 

 

 

 

    

 Oderberger  التمثيل البياني لدرجات التشاركية في مشروع إعادة تأهيل شارع 65-5  الشكل

   درجة التشلاركية وفق كل مرحلة من مراحل المشروع 65-5المخطط البياني المونلا بالشلكل   يبين وبذلك
حيث يبدل المنحنى البياني عند الدرجة الثانية والتي هي التفويض وفق سللللم لرنشلللتاين ويبدل باالنخفاض بعدها 

ة بعلدهلا لالرتفلاع عنلد مرح  وذللك عنلد بلدئ تنظيم عمليلة إعلادة التلأهيلل من تبلل األطراف الحكوميلة , ليعود 
 التنفيذ   وهذا دليل على الشفافية في النهج التشاركي المتب  من تبل الحكومة وباتي األطراف صاحبة القرار 

 

 :التشاركية في المشروع النتائج من تحليل وتقييم 1.3.2

  اعتمادا  على النتائج واآلثار الصلللللللللللللادرة عن عملية إعادة التأهيل, والتي بدلت منذ تسلللللللللللللعينيات القرن
أخذ طابعا  منظما  جدا , وبعد لن تمت هيكلتها بشللكل منظم على تالمانلي على نطاق جيد, ولكن لم 

ير من , فمننا نالحظ لن عملية إعادة التأهيل كانت شللاملة لعدد كب6566-6555مدى سللت سللنوات 
الجوانب, فقد تم تنفيذ عمليات ترميم للمباني األثرية, ودراسلللللات جديدة للمسلللللاحات الخنلللللراء وزراعة 
مناطق لخرى, وعمليات صلليانة وتبديل للبنى التحتية من خدمات ألنابيب المياه والصلللرف الصلللحي, 
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رشللادات طرتية ية, تعريف وشللملت لينللا  عناصللر الفرش العمراني  من لماكن جلوس وعناصللر إنارة وا 
لي تم شلللللمل لدق التفاصللللليل في عملية إعادة التأهيل, وذلك من خالل مناتصلللللات تم عرنلللللها على 
األطراف المعنية, وتعد فكرة المناتصلات النزيهة  فكرة تنموية للمبدل التشاركي في مراحل التصميم لو 

 التنفيذ لينا .
 هات غير حكومية وتطاعات الدولة من خالل تحليل العملية, ومواتا األطراف المعنية من سكان وج

مقارنة - ظيمالتن وشديد وانحا  المتمثلة بمجالس الحي وغيرها, نالحظ لن الفهم للفكر التشاركي كان 
من تبل جمي  األطراف, حيث لن الفكر التشاركي ال يعد فكرا  حديث العهد -الحقةم  حاالت دراسية 

ة في العملية التشللاركية على مدى السللنوات السللت  في للمانيا, ونالحظ لينللا  لن التقنيات المسللتخدم
 كانت متنوعة ومفيدة وتحمل طابعا  منظما  وموثقا  وفق لجندات عالية الدتة.

  في هذه الحالة الدراسلية, نجد لن عنصر النغط األساسي هو المجتم  المحلي, حيث بدلت المبادرة
 الداف  األسللللاسللللي لتطبيق المشللللروع هومن ِتبله تبل سللللنوات من تبنيها من تبل الحكومة, حيث كان 

حركة المجتم  عبر السللللللللللنوات السللللللللللابقة, وهذا دليل على توة المجتم  وتوة مكانته, ومدى تأثيره في 
ن هللذه المبللادرات المنظمللة من تبللل المجتم  دليللل على ثقللافتلله العللاليللة,  الهيكليللة التنظيميللة للللدولللة, وا 

يات من وا بترميم الحي بطرق بسيطة وبدائية في الثمانينوعلى تقديره للقيمة التاريخية للحي, حيث بدل
 القرن العشرين في تحسين المساحات المفتوحة والشوارع و المباني المتنررة.

   إن توة المجتم  وترابطه وشعورهم القوي بحس االنتماء للحي ولن الحي هو "لهم", كان عنصرا  محفزا
يل, حيث لن لهل الحي هم األدرى بماهيته وصلللللفاته, العتماد مبادئ تشلللللاركية في عملية إعادة التأه

 وبفنل هذا الحس االنتمائي سيكون العمل بشكل جدي لكثر وذي فاعلية لعلى.
  تعلد عملية التطوير التي تام بها المجتم  تبل تنظيمها من تبل الحكومة  تد لثرت سلللللللللللللللبا  على تيمة

  وكاسللللللللللللللتجابة لتدخل المواطنين بشللللللللللللللكل الحي وهويته التاريخية, لذا تام بعض  من ممثلي الحكومة
عملي, بتقرير المشلللروع والبحث عن تمويل له, وهنا يمكننا االسلللتنتاي من خالل هذه الحالة  لنه في 
حال القيام بمبادرات تشللللللللاركية غير منظمة وذات طاب  عفوي, تكون هذه العملية ذات تأثير نللللللللار 

 على الحي وعلى المنتج العمراني المطلوب.
 في الحالة الدراسللية هذه, لن الممثلين عن الحكومة تاموا باالسللتفادة من وسللائل اإلعالم  حظالُمال من

لصللللللللالحهم ولصللللللللالا المشللللللللروع, حيث ركزوا على فكرة تعريفهم بكامل مراحل العمل, ولم يتم تركهم 
بمعزل عن مجريات األحداث حيث من المتوت  من وسلائل اإلعالم والصلحا نشر مقاالت حاّدة في 
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غييبهم عن العملية بكامل مراحلها, وكانت االسللتفادة لينللا  من خالل توزي  منشللورات ولوحات حال ت
 إعالنية في الطرتات, للترويج للمشروع والتعريا به.

  إن عرض المخططات العامة لتصلللللللميم الحي بشلللللللكل كامل على المواطنين, واالسلللللللتجابة للتعديالت
داتية من تبل الممثلين عن الحكومة ومن تبل المقترحلة من تبلهم, تعلد شللللللللللللللفلافيلة في العمل ومصلللللللللللللل

الجهات المصلللللللممة للمشلللللللروع, وهذا من شلللللللأنه لن يعّبر عن تشلللللللاركية حقيقية وعالتة ثقة وثيقة بين 
 المجتم  المدني وبين باتي األطراف المعنية بالمشروع.

 تهدف  تمن خالل تحليل المقترحات الترميمية والتحديثات في الحي, نجد لن التصلللللميم شلللللمل فعاليا
إلى اسللللللللللللللتللدامللة التفللاعللل االجتمللاعي بين جمي  لطراف المجتم  القللاطن والزائر للله, وذلللك من خالل 
اتتراح ساحات اجتماعية عامة وتنظيمها, ومن خالل استحداث مركز للحي وملعب وفعاليات لخرى, 

غير  نمويةوذلك بعد االسلتفادة من مداخالتِ كافِة األطراف المعنية بالمشروع من سكان ومؤسسات ت
نشلللللائيين ومهندسلللللي مرور  حكومية وممثلين عن حكومة الحي والعاصلللللمة واختصلللللاصللللليين وفنانين وا 

 ومنسقي موات  ومعماريين.

 

 :يلي ما وفق عرنها ويمكن العوائق من مجموعة كافة   مراحله لثناء المشروع اعترض ولقد

  ة, فعلى العوائق الرئيسيإن الهّوة الكبيرة بين مصالا السكان ومصالا الحكومة, سببت بعض
الرغم من بعض التنازالت من تبل لحد األطراف على موات  معينة إاّل لنه يوجد بعض النقا  
التي لم يتم التمكن من حلها.وكان من الممكن إيجاد بعض الحلول بوسللللاطة ورشللللات العمل, 

 ولكن هذه الورشات تأخذ الكثير من الوتت ومن جهد الناس.
 رد مالية لعلى من لجل تمويل األدوات والتقنيات التشاركية.كان هناك حاجة لموا 

على الرغم من النجاح الجزئي للمشروع, فمنه في هذا المشروع وكغيره من المشاري  التنموية  كان من 
الصعب الوصول إلى تحقيق حاجات السكان كاملة, فعادة  ما يتم تحقيقها بمشاركتهم بالمشاري  وعمليات 

 افةلك مرنية لحلول الوصول على سلبا   يؤثر المجتم  لدي اآلراء واختالف ,العامة التخطيط والشؤون 
 .األطراف
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 تجربة عربية: مشروع حديقة األزهر وحي الدرب األحمر, القاهرة: 
 

 :األزهر وحديقة األحمر الدرب لحي واجتماعية عمرانية تاريخية, دراسة 1.3.3

بعنوان "العاصمة الممتدة: مواجهة النمو الحنري في القاهرة" لتت فكرة إنشاء حديقة األزهر بعد تنظيم مؤتمر 
, واللذي نظمتله جلائزة اآلغلا خلان للفن المعماري, وبعد ذلك سللللللللللللللرعان ما وت  االختيار على موت   في 6677

هكتارا , نظرا  إلمكانياته الهائلة في تلب الحي التاريخي, وبسلللللبب موتعه المحا   55منطقة الدّراسلللللة بمسلللللاحة 
حياء القاهرة اإلسللللللللللللللالمية, وهذه المناطق تحولت في العقود األخيرة إلى لحياء كثيفة السللللللللللللللكان, وكانت بأهم ل

المدينة في ذلك الوتت تواجه تحديات تنموية, كتزايد النغط الديموغرافي وتدهور نوعية المساكن, م  اإلشارة 
ة تعد نميتها وتطويرها, وكانت هذه الفكر إلى لهمية فكرة حماية المدينة وصللللللللللليانة معالمها األثرية بالتزامن م  ت

 .[p7 :10]حديثة العهد نسبيا  

 
 لها المتاخم األحمر الدرب وحي األزهر حديقة  66-5  الشكل

عام, ومجم  لدفن النفايات, ويق  بين الطرف  055إن الموت  الذي تم اختياره كان مكب لنقاض متراكمة منذ 
إلى القرن الثاني عشللللللللر, وبها ما يعرف بحي الدرب األحمر, وبين مدينة الشللللللللرتي للمدينة األيوبية التي تعود 

 الموتى المملوكية والتي تعود إلى القرن الخامس عشر.
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  خان اآلغا المصدر:  التاريخية القاهرة مدينة نمن األحمر الدرب وحي األزهر حديقة موت   66-5  الشكل

العمل به بسللللبب نللللم ثالثة خزانات مياه عذبة نللللخمة إلى بعد موافقة السلللللطات على تنفيذ المشللللروع, تأخر 
تأخذ بعين االعتبار هذه الخزانات,  6665موت  الحلديقلة المقترح, وللذا تم ونلللللللللللللل  مقترحات جديدة في العام 

, باعتباره الذراع العملي لمجموعة مؤسسة اآلغا 6666وباإلنافة إلى إنشاء برنامج دعم المدن التاريخية عام 
والذي تق  على عاتقه تنفيذ مشلاري  الصليانة والنهنلة الحنلرية في الموات  التاريخية الهامة في  خان للثقافة,

العالم اإلسلالمي, وكانت متطلبات مشلروع القاهرة التاريخية هي األشلد إلحاحا , حيث شلمل المشروع باإلنافة 
كشا عنه بعد إزالة الركام المتجم , كم من الجدار األيوبي, الذي تم ال 6.0إلى إنشاء الحديقة العامة, ترميم  

وشلللمل لينلللا  إحياء الجانب االجتماعي والثقافي واالتتصلللادي للمدينة التاريخية المجاورة  حي الدرب األحمر  
 :10]والتي سللللللللللللتتطلب كمية كبيرة من المشللللللللللللاري  التنموية والترميمية والقائمة على مبادرات المجتم  المحلي

p12]. 

نشللللللاء الحديقة ومشللللللروع ترميم السللللللور التاريخي ومشللللللروع إعادة تأهيل حي الدرب وباإلنللللللافة إلى مشللللللروع إ
األحمر, تم اتتراح مكون  راب  من تبل محافظة القاهرة, لال وهو "سلللللللاحة حنلللللللرية عامة" في الركن الشلللللللمالي 
الشللللللللرتي, في موت   حيوي هام تريب من لسلللللللللواق خان الخليلي, كما تم اتتراح إتامة مجم  تجاري وسلللللللللاحات 

نتظار السللللللليارات, وهذا من شلللللللأنه لن يجعل من الممكن اعتماد تشلللللللغيل وصللللللليانة الحديقة مسلللللللتقبال  كمورد ال
إنلللللللللللللافي, ولن يصلللللللللللللبا معتِمدا  على الدعم الذاتي, من خالل تكييا مفهوم  تقليدي  شلللللللللللللهير في المجتمعات 

 ة للمجتم .اإلسالمية لال وهو "نظام الوتا" المستخدم لصالا المرافق العامة الهامة الموهوب
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يعتبر مثلثللا  حنللللللللللللللريللا  تللاريخيللا , ينللللللللللللللم لبنيللة كثيفللة في تلللب القللاهرة  وانتقللاال  إلى حي الللدرب األحمر حيللث 
فعلى الرغم من كونه يعد من لفقر لحياء القاهرة ولكثرها إكتظاظا  بالسللللللللللللكان, إال لنه من لغناها اإلسللللللللللللالمية, 

باآلثار المعمارية والفنية اإلسللللالمية, وتد لصللللبحت المدينة القديمة في الفترة االخيرة من القرن العشللللرين مركزا  
َلة من الحكومة, ولكن كانت الم خاوف من هكذا مشللللللاريَ  اتتصللللللادية  متطورة  للعديد من مشللللللاري  الترميم المَمون

ذا لم يتم اتباع نهج تخطيطي واع, فمن  كبيرة , كأن تشللللللللللللللكل مخاطر جادة على الناحية االجتماعية والبيئية, وا 
هذه التنمية كانت سللتؤدي إلى طرد السللكان الحاليين, فنللال  عن هجرة األنشللطة القائمة ومن ثم تمهد الطريق 

لى إلحالل كامل النسلليج ال حنللري التقليدي. يعاني الحي كذلك من افتقاره إلى الخدمات الصللحية المالئمة, وا 
خدماِت جم  القمامة, وبما لن آجارات العقارات منخفنلللللللللة  فمن ماّلكيها ال يكادون ييذلون شللللللللليئا  إلصلللللللللالح 

داخل  لعالتاتعقلاراتهم, مملا يؤدي إلى مخلاطر فيزيلائيلة على المبلاني التلاريخيلة, وعلى الرغم من ذللك  فلمن ا
المجتم  المحلي والعالتات األسللللللللللللللرية تعد توية. وتشللللللللللللللّكل ظاهرُة بقاء الِحَرِف التقليديِة في الحي مثل النجارة 

 وصناعة البال  مصدرا  للرزق بالنسبة لشريحة ال بأس بها من السكان المحليين.

  6555 خان, اآلغا  المصدر ,األحمر الدرب حي في الهامة المعالم  65-5  الشكل
 

  6555 خان, اآلغا  المصدر ,األحمر الدرب حي في الهامة المعالم  67-5  الشكل

 لهرامات الجيزة

جام  فاطمة 
م 6705النبوية   

جام  لصالم 
م6570 الصلا درا  

جام  المريداني 
م6575 جام  السلطان  

م6765المؤيد   

بري المحروق 
م 6655  

مسجد الحكيم 
م 665-6565 جام  األزهر  

م 655  

جام  وخانقاه 
م 6055الغوري   

مسجد وتكية محمد باي 
م6557لبو الذهب   
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 هنا يم ن استخالص بعض المخاوف والفرص: ومن

الدرب األحمر من لوجه نلعا موجودة بصللورة شللائعة في القاهرة اإلسللالمية,  وكثير  من مراكز المدن يعاني 
 التاريخية األخرى في البلدان النامية  وهذا راج   إلى سلسلة  من العوامل االجتماعية واالتتصادية والطبيعية:

 ة في حيان مختلفة  عن التنميالدخل المنخفض لألسلرة, فنلال  عن تاعدة  اتتصادية تكون في لغلب األ
 األجزاء الجديدة من القاهرة.

  مركز إسللللللللللللللكللاني متللدهور نللاتج عن معوتللات تخطيطيللة  غير واتعيللة ولوامر الهللدم المعلقللة ومحللدوديللة
 الحصول على القروض وعدم االستقرار األمني الواس  لتملك األرض.

 .التدهور المستمر للمعالم األثرية والهياكل التاريخية 
 ونقص االستثمار العام واإلهمال الدوري للبنيات التحتية للمدينة.6666ئج المترتبة على زلزال النتا , 
 .عدم وجود تسهيالت وخدمات مجتمعية لساسية 

الحي يمتلك لينلللا  مصلللادر توة وفرصلللا  هامة تعتبر مصلللدرا  للطاب   فمن المعوتات هذه وجود من الرغم وعلى
النابض بالحياة للمنطقة, وتعتبر مصللللللللللادر القوة هذه نتيجة للتكامل الوثيق للنسلللللللللليج الطبيعي واالجتماعي في 

 الحي, وهي على وجه التحديد:

 لمسللللللللاجد ولماكنتخطيط تقليدي, حيث تتكامل المسللللللللاكن والمسللللللللاحات المفتوحة واألعمال التجارية وا 
نة  بنية  حنرية متماسكة بدرجة عالية.  التجمعات االجتماعية, مكوِّ

 .مجموعة بارزة من معالم العصور الوسطى األثرية والمباني التاريخية 
 .مركز سكني كثيا يساعد الجيراُن فيه لنفسهم ويعتمدون على بعنهم البعض 
 .مجتم  ثابت بسكان  يعمُل معظمهم في لنشطة إنتاجية 
 .حشد هام من العمال المهرة وصغار الماّلكين 

هذه المقومات اإليجابية تجعل من مجتم  حي الدرب األحمر مجتمعا  فّعاال  وجيد االسللللللتجابة وسلللللللهل التعامل 
 معه على لساس تشاركي.
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 اإلجراءات واستراتيجيات التطبيق: 1.3.3

على  سياسات التخطيط العامة التي تركز إن إدراك المقومات اإليجابية التي يتمت  بها الحي, ساهم في تحديد
التنمية االجتماعية والثقافية واالتتصادية للحي, وتنظر هذه االستراتيجية إلى الترميم كعملية من عمليات إعادة 
التأهيل الشللللللاملة  عمرانيا , اجتماعيا ..  حيث ينبغي اتخاذ إجراءات تهدف إلى خلق وتسللللللهيل الحصللللللول على 

باب العاطل عن العمل وتوفير المرافق الصلللللللللللحية والتعليمية وتعزيز المجموعات فرص عمل مسلللللللللللتدامة للشللللللللللل
األهلية والمؤسلللسلللات المحلية, وهكذا تكون األسللللاليب التي اتبعتها مؤسلللسللللة اآلغا خان تقلب المفاهيم التقليدية 

ا يمكن لن تكون منهعن األبنية األثرية الثقافية رلسلللا  على عقب, فبدال  من لن تكون سلللببا  السلللتنزاف الموارد, ف
 عامال  محفزا  على التنمية االتتصادية واالجتماعية.

يقوم مشلللللللللروع التنمية االجتماعية واالتتصلللللللللادية للحي على فكرة لنه  من شلللللللللأن إزالة مكب النفايات السلللللللللابق 
وتحويله إلى حديقة عامة لن يكون له لثر محفِّز على تحسللللللللللين المنطقة بشللللللللللكل عام, ولنللللللللللمان تحقيق هذه 

يجة, امتد نطاق المشلروع ليشمل األبنية التاريخية الثقافية في الحي ويشمل سكان المنطقة لينا , فمن بين النت
رة, مدرسلللللللللة درب شلللللللللغالن المهجو -والتي تطل على الحديقة-األبنية التي تم ترميمها وا عادة تأهيلها في الحي 

 .[p2-5 :48]والتي تحولت إلى مبنى اجتماعي تفاعلي

الترميم والتنمية, تامت مؤسللسللة اآلغا خان للثقافة بمجراء دراسللات اسللتقصللائية مفصلللة في حي وتحقيقا  لهدف 
الدرب األحمر, وناتشللللللت م  السللللللكان الطرق التي يمكن من خاللها وتا االسللللللتخدامات الحالية عندما تكون 

ل ذلك تم ة, وكنللللارة, لو صلللليانتها وتحسللللينها, واسللللتهدفت هذه الدراسللللة الشللللوارع التجارية والسللللاحات المفتوح
 بمشاركة سكان الحي, وكانت الدراسة على النحو التالي:

  شللكل الشللوارع العامة: تخطيط األماكن األسللاسللية السللتيعاب األنشللطة المختلفة وا عادة رصللا الشللوارع
 واإلناءة العامة والعالمات اإلرشادية وواجهات المحالت والفراغات المفتوحة لمامها.

 ولماكن التجم : إعادة تنظيم وتخطيط المساحات من لجل جذب الزائرين. الميادين والساحات العامة 
  ,السللللللاحات والميادين الصللللللغيرة: غالبا  ما تكون لنللللللِرَحة  ألولياَء وصللللللالحيَن ومرتبطة  بمسللللللاجد الحي

الهدف: تحسللينات بسلليطة منخفنللة التكاليا, والتي تسللتهدف تشللجي  التواصللل غير الرسللمي والحياة 
عمليات التنقيب في ميدان "لصللللللللللللالم" حيث شللللللللللللارك المجتم  في عمليات التنقيب  المجتمعية,  مثل:

األثرية بالقرب من الميدان, وشلللللللارك في تطبيق مشلللللللروِع تحسلللللللينات  للميدان, من خالل التخلص من 
 المواتا الرسمية للسيارات ورف  كفاءة المرافق العامة.

 غيرة للمشلللللروعات الصلللللغرى في ترميم في إعادة تأهيل المسلللللاكن: اسلللللتفاد السلللللكان من القروض الصللللل
, كافتتاح مقاه  ومطاعم  و..إلخ كمصادر للرزق.  منازلهم واستحداث مصادَر عيش 
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 :األزهر وحديقة األحمر الدرب حي تأهيل إعادة مشروعالتشاركية في  1.3.1

رب دوفي سبيل دعم تفعيل التشاركية خالل مشروع إعادة تأهيل حي ال خطوات بعّدة نمؤسسة اآلغا خا تامت
األحمر وحديقة األزهر, حيث حاولت نم جمي  األطراف المعنية إلى المشروع, من مؤسسات تنموية وجهات 
حكومية ومنظمات غير حكومية وممثلين عن الحي ولفراد  من سللللللللكان المنطقة لو لصللللللللحاب األمالك والورش 

 لين عن الحي وممثلينفيها ورجال لعمال محليين, حيث اعتمدت المؤسلللسلللة في االجتماعات التي نلللمت ممث
شللللللللللللللراكللله في األعمللال الحرفيللة والتعليميللة التنمويلللة  حكوميين وغير حكوميين, وركزت على تنميللة المجتم  وا 

 التربوية في المشروع.

المهام والمسلؤوليات التي لوكلت إلى المجتم  المحلي في مراحل المشروع المختلفة حسب  تحليلوفي اإلمكان 
 تراءات وتحليالت عدة, وذلك اعتمادا  على تقسيم مراحل المشروع إلى:

 

 مرحلة التحليل:  5.6.5.6

 من خالل: المدروسة المناطق وتحديد وجم  البيانات المباني تسجيل المرحلة هذه في تم

   البيانات:مرحلة جم 
معلومللات  عن الفراغللات الخللانللللللللللللللعللة بلمعطللاء  في مرحلللة جم  البيللانلات تلام المجتم  المحلي

للدراسلللللللللة, وسلللللللللاعد ممثلون عن الحي في توفير معلومات  حول المجتم  المحلي, وتم تحديد 
مظاهر التشللاركية الحالية والمسللتقبلية المرتبطة بالعملية التنموية التي اتترحتها مؤسللسللة اآلغا 

 ن كطرف من األطراف المعنية بالعملية التشاركية.خا
 :مرحلة تحديد المشكلة واإلمكانات 

من خالل االجتماعات التي ُعقدت م  لفراد  من ممثلي سللللللللللللللكان الحي ولصللللللللللللللحاب األمالك 
والعقلارات والحرفيين  فقلد تم تحلديلد احتياجات المجتم  والقصللللللللللللللور في خدمات الفراغات في 

, وبما لن مؤسلللسلللة اآلغا خان ُتَعدل بممثليها عنصلللرا  جديدا  الدراسلللةوتحديد المناطق تيد  الحي
وغريبا  عن البيئة االجتماعية الخاصة في حي الدرب األحمر, فقد تدم المجتم  المساعدة في 

 تونيا اإلشكاليات الخاصة بالمجتم  المحلي.
 لمجتم .عملية تحليل اإلشكاليات والمساعدة في اتتراح إمكانية التمويل من تبل ا 

 يمكن عرض النقا  التالية: المقترح التحليلي اإلطار على عتمادا  وا 



71 
 

األطاااااااااااااااااااااااراف 
 المعنية:

 عملية جم  المعلومات من الجهات المسؤولة: األطراف الحكومية.

الحصلللللول على المخططات المطلوبة: من تبل مؤسلللللسللللللة اآلغا خان وبعض الممثلين 
 عن الحي.

 اآلغا خان, وبعض األطراف الحكومية.تحديد الجزء تيد الدراسة: مؤسسة 

الاااااتاااااقاااااناااااياااااات 
 المتبعة:

 لجان استشارية, فرق عمل, مسا عام, دراسات استقصائية.

 الدخل المنخفض لألسر, نعا الخدمات المجتمعية األساسية. العقبات:

درجة التشااار ية 
 المقترحة:

وحسلللب تعريا كل درجة , تقينم  Arnsteinاعتمادا  على درجات التشلللاركية وفق سللللم 
 التشاركية في هذه المرحلة بدرجة "التشاور" وهي الدرجة الخامسة حسب سلم لرنشتاين

 تقينم التشاركية في هذه المرحلة بالدرجة "الخامسة" التقييم:

 , المصدر: إعداد الباحثةمرحلة التحليل اعتمادا  على اإلطار التحليل المقترح  1-5 الجدول 

 مرحلة التصميم: 5.6.5.6

نشاء مخطط عمل ومجموعة من الحلول تبعا  لمعايير إعادة التأهيل من خالل:تم في هذه المرحلة   التوثيق وا 

 :مقترحات الحلول 
تم تحلديلد لولويلات التعامل م  الفراغات العمرانية باالشللللللللللللللتراك م  ممثلين عن الحي, وآلياِت 

مكانية اسللللللللللللللتحداث مرافق جديدة ُتَنّمي  الحس المجتمعي نللللللللللللللمن الحي, كالمقاهي التدخل وا 
المعتمدة على فكرة القروض متناهية الصللللللللغر, لو المركز االجتماعي المقترح نللللللللمن حديقة 

 األزهر.
 :تقييم الحلول واختيار الحل األنسب 

بعد اتتراح عدد من الحلول وعرنللها على األطراف المعنية المختلفة في المشللروع, وذلك من 
يمكننا القول لن المشللللللللاركة تد تمت باختيار الحلول األنسللللللللب والتي خالل عدد من التقنيات, 

تتناسلللب م  صلللفات المجتم  الخاصلللة, ومن خالل عدد من الدراسلللات االحصلللائية تم تحديد 
 آلية المشاركة في الجهد المادي المهني في المشروع.
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 يمكن عرض النقا  التالية: عتمادا  على اإلطار التحليلي المقترحا 

األطاااااااااااااااااااااااراف 
 معنية:ال

اسللللللللللللللتكملال المخططلات النلاتصللللللللللللللة وتحلديلد المداخالت العمرانية والوظائا المتقرحة 
 للحي:من تبل مؤسسة اآلغا خان

الاااااتاااااقاااااناااااياااااات 
 المتبعة:

 دراسات استقصائية , ورشات عمل عامة

انتشللللار المشللللروع على مسللللاحة واسللللعة مما لدى إلى صللللعوبة الوصللللول إلى متطلبات  العقبات:
 األطراف المعنيةمشتركة بين كل 

درجة التشااار ية 
 المقترحة:

, تقينم التشاركية في هذه المرحلة  Arnsteinاعتمادا  على درجات التشاركية وفق سلم 
بدرجة "اإلعالم" والتي تعرف بأنه من خاللها يتم سماع صوت لصحاب المشكلة ويتم 

 إعطاؤهم بعض المعلومات, وهي الدرجة السادسة حسب سلم لرنشتاين

 تقينم التشاركية في هذه المرحلة بالدرجة "السادسة" التقييم:
 , المصدر: إعداد الباحثةاعتمادا  على اإلطار التحليل المقترح التصميم  تحليل مرحلة 5-5الجدول  

 مرحلة تنفيذ المشروع: 5.6.5.5

 وعة:األساسية الموناتخاذ القرارات النهائية التصميمية وتم التنفيذ باتباع الخطة تم في هذه المرحلة 

 :التنفيذ 
كانت المشلللللاركة في التنفيذ من خالل االسلللللتفادة من الحرفيين ولصلللللحاب المهن اليدوية الذين 

م  المجت تامعددهم وتنوع اختصللللللللللللللاصللللللللللللللاتهم في الحي, وفي بعض الحاالت يتميزون بكثرة 
مليللات في تمويللل الع بللالمشلللللللللللللللاركللةألموال واألمالك في الحي  المحلي ُمَمّثال  بللأصللللللللللللللحللاب ا

 الترميمية.
 :اإلشراف 

 تام الفريق التقني باإلشراف.

 يمكن عرض النقا  التالية: عتمادا  على اإلطار التحليلي المقترحوا 
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 مناتشة التصاميم: من تبل المجتم  القاطن, مؤسسة اآلغا خان األطراف المعنية:

 محيطالقاطن والتنفيذ التصاميم المتعلقة بالحديقة: اآلغا خان, وفئة من المجتم  

 تأهيل البنية التحتية لحي الدرب األحمر: من تبل الجهات الحكومية

 تنفيذ التصاميم المقترحة للحي: تقنيين من تبل اآلغا خان, حرفيين من سكان الحي.

 لقائات م  الحرفيين, ورشات عمل مكثفة م  الحرفيين, اجتماعات عامة وخاصة التقنيات المتبعة:

التكلفة بسللللللللبب االسللللللللتفادة المحدودة من الخبرات المحلية واالسللللللللتعانة بخبرات  زيادة العقبات:
 خارجية, المشاركة المحدودة

درجة التشااااااار ية 
 المقترحة:

, تقينم التشلللللللللللاركية في هذه  Arnsteinاعتمادا  على درجات التشلللللللللللاركية وفق سللللللللللللم 
جة در المرحلة بين درجتي "الشلللللللراكة واالسلللللللترنلللللللاء" وبعمل متوسلللللللط حسللللللللابي تقيم 

 التشاركية في هذه المرحلة بالدرجة الثالثة والنصا

 تقينم التشاركية في هذه المرحلة بالدرجة "الثالثة والنصا" التقييم:
 , المصدر: إعداد الباحثةاعتمادا  على اإلطار التحليل المقترح التنفيذ  تحليل مرحلة 7-5الجدول  

 الصيانة والمتابعة: 5.6.5.7

إجراءات الصلليانة والحصللول على ردود الفعل من تبل الفريق التقني  مؤسللسللة اآلغا  اتخاذ المرحلة هذه في تم
 :يتبين ما يلي المقترح التحليلي اإلطار على واعتمادا   ,خان 

 الجهات الحكومية, الفريق التقني األطراف المعنية:

 استبيانات, ودراسات استقصائية التقنيات المتبعة:

درجة التشااااااار ية 
 المقترحة:

, تقينم التشلللللللللللاركية في هذه  Arnsteinاعتمادا  على درجات التشلللللللللللاركية وفق سللللللللللللم 
 المرحلة بدرجة "اإلعالم"

 تقينم التشاركية في هذه المرحلة بالدرجة "السادسة" التقييم:

 , المصدر: إعداد الباحثةاعتمادا  على اإلطار التحليل المقترح الصيانة  تحليل مرحلة 6-5الجدول  
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 :التشاركية في المشروع تقييم  1.3.3

 اراإلط جداول وبالعودة الدراسلللية, الحالة هذه  في ولحداث معطيات من إليه الوصلللول تم ما على وباالعتماد
 قييمت اآلتي الجللدول يبينمن مراحلل إعلادة تللأهيلل حي اللدرب األحمر وحلديقللة األزهر,  مرحلللة لكلل التحليلي
 :يلي ما وفق بيانيا   تمثيله وتم المشروع مراحل من مرحلة كل في التشاركية

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية اإلولىالمرحلة  المرحلة

 الصيانة التنفيذ التصميم التحليل

درجة 
 التشار ية

 تشاور

2 

 إعالم

6 

 شراكة واسترضاء

1.2 

 إعالم

6 

التمثيل 
 البياني

 

 

 

 

 

 

 

   

 األزهر وحديقة األحمر الدرب حي تأهيل إعادة مشروع في التشاركية لدرجات البياني التمثيل  60-5  الشكل

 حيث المشلللروع مراحل من مرحلة كل وفق التشلللاركية درجة  60-5  بالشلللكل المونلللا البياني التمثيل ويبين
   بعدها باالنخفاض ويبدل لرنشلللتاين سللللم وفق التشلللاور هي والتي الخامسلللة الدرجة عند البياني المنحنى يبدل
 وجود  م خان اآلغا مؤسللسللة رئيسللي بشللكل تتبناها كانت حيث للمشللروع التصللميمية الخطة ونلل  عند وذلك

 النهج في فيةالشللفا على دليل وهذا   التنفيذ مرحة عند لالرتفاع بعدها ليعود , التوازي  على الحكومية الجهات
  .لينا   خان اآلغا مؤسسة تبل ومن  الحكومة تبل من المتب  التشاركي
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 :التشاركية في المشروع تحليل عملية تقييم  1.3.2

  إن فكرة المشروع بمتامة حديقة لكل المدينة, وما جاء بعدها من مراحل إلعادة تأهيل حي  تاريخي من
لهم لحيللاء القللاهرة التللاريخيللة, تعللد فكرة تنمويللة بحللد ذاتهللا, حيللث لنهللا تهللدف إلى إعللادة إحيللاء موروث  

يرف  مستوى البيئة االجتماعية والثقافية للحي, ومن شأنه لينا  لن يطور مادي ومعنوي من شلأنه لن 
 فكرا  مستداما  بيئيا  وتاريخيا .

  يعد اهتمام المؤسلللللللسلللللللة بمعادة التأهيل وتركيُزها على مشلللللللاركة المجتم  المحلي واالسلللللللتفادة من آرائه
ة  بعيدة جرد آراء  ومبادَئ نظريوخبراته, ُيعد تطبيقا  للفكر التشللللاركي لمؤسللللسللللة اآلغا خان, ولنه ليس م

عن التطبيق, حيث كان تركيز المؤسلللسلللة على دور المجتم  المحلي ودور باتي األطراف المعنية في 
اها إلى مراحل الصيانة والمراتبة, بعد االنتهاء من مراحل التنفيذ لينا .  مراحل المشروع كافة, وَتعدن

 السلللللتبيانات واالجتماعات التي تم عقدها, كانت كفيلة إن االرتبا  الوثيق بين المؤسلللللسلللللة والمجتم  وا
بتعزيز الحس المجتمعي وزيادة ترابط المجتم  بين بعنلللللللللللللله لينللللللللللللللا  وتبادل اآلراء بين جمي  الفئات 
المعنية من سللللكان  وحرفيين ولصللللحاب رؤوس األموال ولصللللحاب المحالت التجارية وممثلي الحكومة 

ن تبادل اآلراء هذا كان محفزا  وباتي الجهات والمؤسللسللات الخاصللة والمنظ مات الغير ربحية لينللا , وا 
على فهم وجهات النظر المختلفة لدى جمي  األطراف والوصول إلى تفاهم وحلول  مشتركة حائزة على 
 تقّبل بنسبة  لعلى من حال تنفيذ ترارات ومقترحات صادرة من جهة واحدة من هذه الجهات المعنية.

 انت تمثل وسلللليطا  بين المجتم  المحلي وبين الحكومة, وبسللللبب المكانة بما لن مؤسللللسللللة اآلغا خان ك
التي تتمت  بها بين لطراف المجتم  وبين الجهات الرسللللللمية لينللللللا , فمن هذه العوامل وهذه الوسللللللاطة 

 شكلت تواصال  حيويا  فاعال  وذي إدارة عالية واحترافية للعملية التشاركية.
 حمر بمشلللللللاري  تنموية لخرى اسلللللللتحدثت وكانت ذات فائدة للحي يرتبط مشللللللروع إعادة تأهيل الحي األ

وللبيئة االجتماعية وعززت من الفكر التنموي للمجتم , مثل برنامج القروض متناهية الصلللللغر, والتي 
كان من شللللللأنها لن تسللللللاعد المواطنين على ترميم بيوتهم وفق الحاجة وبطرق لسللللللهل وبوتت لسللللللرع, 

هدف شللللللرائا واسللللللعة  من المهنيين الذين يقطنون الحي, حيث كما وبرنامج التدريب لينللللللا  الذي اسللللللت
ذكرنا سلابقا  لن الحي يتمت  بوفرة األيدي العاملة التي تعمل بالبال  والنجارة والحدادة والفنيين وصناع 
التحا التراثية اليدوية, وكانت برامج التدريب هذه منظمة  وذات طاب  رسللمي عملي, والهدف من هذا 

تتم إعلادة التلأهيلل بمشللللللللللللللاركة  لعلى من ِتَبل المجتم  وبحرفية وتقنيات لكثر تطورا  وذات  البرنلامج لن
 ديمومة لطول.
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  يعد اسلللتقطاب األيدي العاملة التي تنمي الحي, تأكيدا  على الشلللفافية في األهداف المطروحة من تبل
يم لي. وبما لن الترممؤسلسللة اآلغا خان, ومصلداتية في برنامج التنمية القائم على لسللاس تشللاركي عم

وا عادة التأهيل تد تمت من تبل طاتات لهل الحي, فمن هذا يعد مؤشللللللرا  يعزز اسللللللتدامة المشللللللروع في 
مراحل الصليانة ومتابعة التشلغيل, ويقلل من نسب التخريب المستقبلي, حيث من غير الممكن لن يتم 

 تخريب  متعمد من تبل نفس األطراف التي تامت بالترميم.
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تجربة محلية: مشروع إعادة تأهيل المحاور والساحات العمرانية في  مدينة  

 معلوال:
 

 دراسة تاريخية، عمرانية، واجتماعية حول المدينة: 1.1.3
تق  بلدة معلوال على السلفوح الشلرتية لسللسلة جبال لبنان الشرتية, عند الجبل الذي يحمل اسمها, وتبعد حوالي 

, وتتميز بتثارها القديمة وكنائسللللللها ولديرتها التي تعود في تاريخها إلى دمشللللللق الغربي منكم إلى الشللللللمال 05
كانت هذه البلدة تعود  .مطل  القرون الميالدية, وترتبط بأسللللللللماء عدد من القديسللللللللين المشللللللللهورين في الشللللللللرق 

 ,Seliocopolis لطلق عليها اسلللم سللليليوكوبوليس العصلللر الروماني , وفيالعصلللور اآلرامية في حمص إلى
نصلللر  ,   .الميالدي مركزا  ألسلللقفية  دامت حتى القرن السلللاب  عشلللر الميالدي وتد لصلللبحت منذ القرن الراب 

  6601,يوسا

 
 

 معلوال لمدينة عام منظر  61-5  الشكل

تسلللتمد معلوال شلللهرتها اليوم من ثالث خصلللائص, وهي موتعها ومظهرها  الكنائس واألديرة التاريخية الموجودة 
تبل سكانها. فموتعها في مدخل واد  عميق تتسلق المدينة جانبيه المنحدرين فيها  واللهجة اآلرامية المحكية من 

انحدارا  شللديدا , والذي ينلليق في نهاية المدينة ليتحول إلى شللق عميق ونلليق يقط  صللخور الجبل لينفذ إلى 
حَتتا د نُ م. وبسللللللبب االنحدار الشللللللديد لجانبي الوادي الذي تق  فيه معلوال فق055الجهة الثانية منه بعد حوالي 

بيوتها في الصللللخر صللللعودا  م  السللللفوح, بحيث تبدو هذه البيوت متراكبة فوق بعنللللها, ويتراوح عرض البيت 
 .[3] م7و5م وتغور في الصخر إلى عمق يتراوح ما بين 7و 0الواحد ما بين 

http://www.discover-syria.com/bank/1428
http://www.discover-syria.com/bank/1428
http://www.discover-syria.com/bank/5319
http://www.discover-syria.com/bank/5319
http://www.discover-syria.com/bank/96
http://www.discover-syria.com/bank/96
http://www.discover-syria.com/bank/103
http://www.discover-syria.com/bank/103
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إلى  , سلللعت محافظة ريا دمشلللق6666وبعد لن دخلت مدينة معلوال على الالئحة التوجيهية لليونيسلللكو عام 
إدخال معلوال في تائمة التراث العالمي لليونسكو, ولهذه األسباب  وبعد اتتراح  من جامعة دمشق وبالتعاون م  
محافظة دمشللللللق تم االتفاق على مشللللللروع إعادة تأهيل  للمدينة, لتكون في مرتبة متقدمة, وخاصلللللللة لنها تمتلك 

 .ونسكو للتراث العالميكافة العناصر والمقومات التي تؤهلها للدخول في تائمة الي
يلُذكر لن المشللللللللللللللروع اللذي اتُترح كلان من لهلدافله لن ُيبرز المقوملات التلاريخية واألثرية الممَثلة باألبنية العامة 
والخاصللللللللة في المدينة القديمة, من خالل إزالة التشللللللللوهات على المباني وتنظيا وكشللللللللا العناصللللللللر األثرية 

زالة ك  .رتم  ل لشكال التشوهات الناجمة عن تمديدات البنية التحتيةوتهذيب التصاوين ومداخل البيوت وا 
وتعد مدينة معلوال األشهر بين ثالث ترى في منطقة القلمون, ترب دمشق, ما زالت تتكلم اآلرامية, وهي اللغة 

ن, يالنبطية السريانية التي تكلم بها السيد المسيا عليه السالم تبل للفي عام, والقرى الثالث هي  بخعة, جبعد
معلوال , لكن ميزة معلوال عن لخواتها تأتي من جمال الطبيعة الجبلية التي احتوت بيوتها وكنائسللللللللللللللها ولديرتها 

 .التي ُتحكى عنها تصص لسطورية
 

 :التطبيق واستراتيجيات اإلجراءات 1.1.3
 يمكن تقسيم مراحل العمل نمن مشروع إعادة تأهيل مدينة معلوال إلى عدة مراحل:

باتتراح  من تبل كلية الهندسللللللة المعمارية م  مداخالت  من ممثلين عن مجلس بلدية مدينة حيث بدل المشللللللروع 
, 6565معلوال, وبعد عدد من االجتماعات تم االتفاق م  محافظة ريا دمشللللق على تبني المشللللروع في عام 
نشللللللللاء مخططات الرف  المعماري لو  اجهات حيث بدلت مرحلة الدراسللللللللة وتحليل المشللللللللروع وجم  المعلومات وا 

المدينة وسلللاحاتها ومحاورها, وتم ذلك بالتعاون م  طالب كلية الهندسلللة المعمارية بجامعة دمشلللق, حيث كان 
العمل نلللللللللللللمن مجموعات وبالتعاون م  بعض  من لهالي المدينة. اسلللللللللللللتمرت مرحلة جم  البيانات وونللللللللللللل  

, حيث تخللها عدد من االجتماعا ن ت وورشات العمل م  ممثلين مالخطو  األولية للمشلروع فترَة تسلعِة لشهر 
لهالي المدينة في مجلس بلدية معلوال, وعدد من االجتماعات الخاصلللللللللة بين الجهة الدارسلللللللللة  مكتب دمشلللللللللق 
للعمارة والتراث  وبين ممثلين عن المحافظة ووزارة اإلدارة المحلية ووزارة اإلسكان. وتد تم خالل هذا العدد من 

اآلراء بين الجهات الرسللمية والفنية واألهالي, ومشللاركة المجتم  المحلي ورشللات العمل  تبادل وجهات النظر و 
 في اتخاذ القرارات للوصول إلى تعاون مثمر بين كافة األطراف إلنجاز مشروع إعادة التأهيل بالشكل األمثل.

ذلك لتصللبا , و 6565تماشللت الفترة الزمنية لهذه المرحلة م  مشللروع تأهيل البنية التحتية للمدينة خالل العام 
كسلللللاء  المدينة جاهزة للمباشلللللرة بالمرحلة الثانية من العمل, والمتمثلة بترميم األحياء والسلللللاحات ودور العبادة وا 
المنلازل من الخلاري, فيملا يتولى األهلالي عملية إكسللللللللللللللاء منازلهم من الداخل, وتد كان من المقترح البدء بهذه 
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ات الترميم  سللللليتم تأمين مواصلللللالت حديثة صلللللديقة للبيئة, , وباإلنلللللافة إلى عملي6566العملية خالل العام 
 .واستراحات ولوحاِت داللة  ومكتبات, مما سيجعل من المدينة مقصدا  سياحيا  بامتياز

 
وتد تدمت الجهة الدارسلللة مقترحا  لتنفيذ ترميم حي من لحياء المدينة وهو حي لوانديوس, المؤلا من عدد من 

يوس, وكان الهدف من هذا العمل دراسلللللللللللللة مواد البناء واسلللللللللللللتمزاي آراء المجتم  المنازل م  دير القديس لواند
المحلي بطريقة عملية لتلقي المداخالت من تبلهم على الجزء المطبق من المشلللللللللللروع, وذلك لتعميق الدراسلللللللللللة 

طات طوتقريبها من الوات  تدر اإلمكان, تم تنفيذ هذا العمل خالل االسللللللتمرار بعملية جم  البيانات ورسللللللم مخ
 الرف  المعماري لكافة المدينة, وبالتزامن م  إنهاء ترميم البنية التحتية.

 
 وتحقيقا  لهدف الترميم والتنمية, ومن لجل هيكلية  لكثَر تنظيما  تم تصنيا العمل نمن:

  نشلللللللاء التغييرات الالزمة ترميم الواجهات المعمارية الخارجية لألحياء السلللللللكنية باعادة إكسلللللللائها وا 
 النوافذ واألبواب, وتدعيم المباني ذات الحاالت الفيزيائية المتنررة.لفتحات 

  ,المحاور التجارية األسللاسللية في المدينة والتي تصلللل بين السللاحة الرئيسللية وسلللاحة دير مار تقال
 والمحور الواصل إلى دير مار سركيس وباخوس

 عة على التلة شلللرَق ال فها مدينة القديمة, وذلك برصلللالسلللاحات األسلللاسلللية الثالثة, والحديقة المتونلللِّ
بمواد حديثة وونل  عناصلر الفرش العمراني المناسلبة من لوحات داللية وكراسلي جلوس وسالت 

 وعناصر إنارة وزرع لصناف معينة من األشجار في الساحات والمحاور.
  المبلاني ذات األهميلة اللدينيلة والرمزيلة, وشللللللللللللللمللت اللدراسللللللللللللللة ترميم واجهلاتهلا الخارجية والمداخل

 اإلنافة إلى دالالت سياحية.ب
  فج معلوال والذي يحمل صلللللللللللفة  رمزية دينية معينة, حيث شلللللللللللملت الدراسلللللللللللة تعبيد الطريق خالله

 وتزويده بعناصر الفرش العمراني المطلوبة.
  معاصلللر الزيتون األثرية, والتي تق  على الطريق الواصلللل إلى دير مار سلللركيس وباخوس, والتي

 عليها والتنقيب عن بقاياها المدفونة نمن مخططها التصميمي.كان ترميمها وتسليط النوء 
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 التصميمية والتأهيلية على المدينة  المداخالت  65-5  الشكل 

  الباحثة بتصرف والتراث, للعمارة دشمق مكتب المصدر: 

 التشار ية في مشروع إعادة تأهيل المحاور والساحات في مدينة معلوال: 1.1.1
المجتم  المدني وكافة األطراف المعنية األخرى في عملية إعادة تأهيل مدينة في سلللللللبيل دعم تفعيل مشلللللللاركة 

معلوال, تام المكتب الدارس بالعديد من النشللللاطات والفعاليات, وذلك بالتعاون م  ممثلي الحكومة من محافظة 
ة راف الفنيريا دمشللللللق ووزارة اإلدارة المحلية ووزارة اإلسللللللكان, ومن خالل إشللللللراك لهالي المدينة وبعض األط

األخرى من مهندسلللللللين معماريين وطالب كلية الهندسلللللللة المعمارية وبعض االختصلللللللاصللللللليين في مجال البنية 
شلراك المجتم  بشلكل عام نمن اإلطار األكبر من  التحتية من مهندسلي صلرف صلحي ومهندسلي كهرباء, وا 

 كافة مراحله.لهالي المدينة, وذلك من خالل تفعيل دور وسائل اإلعالم لنقل وتائ  العمل ب
 

المهام والمسللللللللؤوليات التي لوكلت إلى المجتم  المحلي في مراحل المشللللللللروع المختلفة  حسللللللللب  تحليلويمكننا 
د. موفق دغمان , وذلك اعتمادا  على تقسلللللللللللللليم -المكتب الدارس-تراءة ملدير مكتب دمشللللللللللللللق للعمارة والتراث 

 مراحل المشروع إلى:
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 مرحلة التحليل:  5.5.5.6
نشاء مخطط عمل من خالل:تسجيل المباني تم   وتحديد المناطق المدروسة وجم  البيانات في هذه المرحلة وا 

 :مرحلة جم  البيانات 
كلانلت مهملة المجتم  المحلي في مرحللة جم  البيلانلات متمثللة بتوفير المعلوملات االجتملاعيلة والثقلافيلة الدينية 

لمنازل نمن المدينة القديمة, وكان ذلك من للمكتب الدارس والمشاركة في عمليات الرف  المعماري لواجهات ا
خالل عدد من التقنيات, كاالجتماعات األولية العامة والخاصللللللللللة واسللللللللللتبيانات ومقابالت بين سللللللللللكان المدينة 
والفرق التي تامت بعمليات الرف  المعماري من مهندسللللللللللين تابعين للمكتب الدراس وطالب  من كلية الهندسللللللللللة 

 المعمارية بجامعة دمشق.
 ة تحديد المشكلة واإلمكانات:مرحل 

من خالل االجتملاعات التي ُعقدت م  لفراد  من الممثلين عن سللللللللللللللكان الحي ولصللللللللللللللحاب األمالك والعقارات 
والحرفيين ورجال الدين, فقد تم تحديد احتياجات المجتم  والقصللللللللللور في خدمات الفراغات في الحي, وبما لن 

وغريبا  عن البيئة االجتماعية الخاصللللللللة في مدينة معلوال, فقد تدم المكتب الدارس يعد بممثليه عنصللللللللرا  جديدا  
 شكاليات الخاصة بالمجتم  المحلي.المجتم  المساعدة في تونيا اإل

 :عملية تحليل اإلشكاليات والمساعدة في اتتراح إمكانية التمويل 
من  الموافقلة وتللد تملت, بلالتعلاون م  ممثلي بللديلة مللدينلة معلوال تلدم المكتلب الللدارس مجموعلة من االتتراحللات

رة ألصللللللللحاب المنازل من لجل ترميم منازلهم من  تبل محافظة ريا دمشللللللللق على ونلللللللل  نظام تروض ميسللللللللن
الداخل, لتكون عملية الترميم لكثر شللللمولية وذات شلللللفافية لكبر, وتد تم اعتماد هذه العملية وتخصللللليص مبالَ  

منها  إال لن الظروف الحالية في البالد حالت ونللعت في صللندوق المحافظة, وكان من المفترض االسللتفادة 
 دون ذلك.

 وتد تم االعتماد على االطار التحليلي المقترح في القسم النظري لتحليل هذه المرحلة من المشروع وفق ما يلي:

األطاااااااااااااااااااااااراف 
 المعنية:

 جم  المعلومات من الجهات المسؤولة: من تبل الفريق الدارس

 المجتم  القاطنالحصول على اإلحصائيات: من تبل 

 الرف  المعماري للواجهات والمفردات العمرانية: من تبل الفريق الدارس

 ون  المقترحات: من تبل الفريق الدارس, وممثلين عن المجتم  القاطن
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الاااااتاااااقاااااناااااياااااات 
 المتبعة:

 لجان استشارية, فرق عمل, ورشات عمل, مسا اسبياني, لقاءات ثنائية

درجة التشااار ية 
 المقترحة:

, تقينم التشاركية في هذه المرحلة  Arnsteinاعتمادا  على درجات التشاركية وفق سلم 
بدرجة "اإلعالم" والتي تعرف بأنه من خاللها يتم سماع صوت لصحاب المشكلة ويتم 

 إعطاؤهم بعض المعلومات, وهي الدرجة السادسة حسب سلم لرنشتاين

 الدرجة "السادسة"تقينم التشاركية في هذه المرحلة ب التقييم:

 , المصدر: إعداد الباحثة  تحليل مرحلة التحليل اعتمادا  على اإلطار التحليل المقترح65-5الجدول  

 مرحلة التصميم: 5.5.5.6
 تمت عملية التصميم في هذه المرحلة واتخاذ القرارات التصميمية من خالل:

 :مقترحات الحلول 
التعامل م  الفراغات العمرانية باالشللللللتراك م  ممثلين عن المدينة تم ونلللللل  مقترحات  للحلول وتحديِد لولوياِت 

ن عن ممثليلة بشلللللللخصللللللليات من محافظة ريا دمشلللللللق و بكافة فئاتها االجتماعية وممثلين عن الحكومة المتمث
وتم تحديد آلياِت التدخل على المفردات المعمارية والعمرانية في المدينة من خالل عدد من  القصر الجمهوري,

ماعات العامة والخاصلة وبحنلور وسلائل اإلعالم في لغلب هذه االجتماعات, وتم القيام بتعديالت على االجت
 التصميم من تبل الفريق الدارس اعتمادا  على مداخالت باتي األطراف المعنية. 

 يتم لينللا توزي  عدد من المنشللورات واالسللتبيانات بشللكل منظم بعد شللرح المخططات المعمارية للمشللروع والت
كانت في مبنى بلدية المدينة وبحنور المحافظ والتلفزيون المحلي ورجال الدين وعدد كبير من لهالي المدينة, 

 وتمت االستفادة من نتائج هذه االستبيانات في العملية التصميمية للمشروع.
 

 :تقييم الحلول واختيار الحل األنسب 
طراف المعنية المختلفة, ومن خالل عدد من التقنيات, بعد القيام باتتراح الحلول التصللميمية وعرنللها على األ

 تم االتفاق على حلول تتناسب م  صفات المجتم  الخاصة والمميزات السياحية والدينية للمدينة.
 

وتد تم االعتماد على االطار التحليلي المقترح في القسلللللللللم النظري لعرض هذه المرحلة من المشللللللللللروع وفق ما 
 يلي:
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األطاااااااااااااااااااااااراف 
 المعنية:

 مناتشة المخططات والتصاميم: من تبل المجتم , وممثلين عن الحكومة

تعلللديلللل المخططلللات المتفق على تعلللديلهلللا: من تبلللل المجتم  متمثلللل بلللالبللللديلللة, بعض 
 لعناء المدينة, والفريق التقني.

الاااااتاااااقاااااناااااياااااات 
 المتبعة:

 اجتماعات عامة, االستفادة من وسائل اإلعالم, دراسات استقصائية, لقاءات ثنائية

 تلة الوعي تجاه المدينة من تبل فئات من المجتم , مما لنعا الشفافية بالتقييم. العقبات:

درجة التشااار ية 
 المقترحة:

, تقينم التشاركية في هذه المرحلة  Arnsteinاعتمادا  على درجات التشاركية وفق سلم 
 بدرجة"التشاور" وتأخذ المرتبة الخامسة 

 في هذه المرحلة بالدرجة "الخامسة " تقينم التشاركية التقييم:
 , المصدر: إعداد الباحثةاعتمادا  على اإلطار التحليل المقترح التصميم  تحليل مرحلة 65-5الجدول  

 
 مرحلة تنفيذ المشروع: 5.5.5.5

 :التنفيذ 
لواجهات اتم االتفاق على االستفادة من مهارات الحرفيين في المدينة ولصحاب المقال  الحجرية إلكساء بعض 

المعمارية لبعض المباني وخاصلللللللللللة في مرحلة ترميم حي لوانديوس المؤلا من دير القديس لوانديوس وبعض 
المسلللاكن الخاصلللة م  محور حركي للمشلللاة, حيث كان الهدف من ترميم هذا الحي االسلللتفادة من ردود لفعال 

خالت من تبلهم, ليتم لخلذهلا بعين لهلالي الملدينلة على الترميم و لكسللللللللللللللب الرلي العلام واالسللللللللللللللتملاع إلى الملدا
 االعتبار في ترميم باتي األحياء في المدينة.

 :اإلشراف 
 كان اإلشراف على تنفيذ المشروع من تبل الفريق التقني وبعض الخبراء الممثلين للحكومة.

 
ما  قوتد تم االعتماد على االطار التحليلي المقترح في القسلللللللللم النظري لعرض هذه المرحلة من المشللللللللللروع وف

 يلي:
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األطاااااااااااااااااااااااراف 
 المعنية:

 ترميم كامل شارع لوانديوس: من تبل المكتب الدارس, م  ممثلين تقنيين من الحكومة

 تأهيل البنية التحتية بالكامل: من تبل الحكومة متمثلة بوزارة اإلسكان واإلدارة المحلية

 االستعداد لتنفيذ التصاميم المتفق عليها: المكتب الدارس

الاااااتاااااقاااااناااااياااااات 
 المتبعة:

 المسا العام, اجتماعات عامة, اجتماعات خاصة

 األحداث األمنية التي تشهدها البالد حالت دون التطبيق بشكل كامل العقبات:

درجة التشااار ية 
 المقترحة:

, تقينم التشاركية في هذه المرحلة  Arnsteinاعتمادا  على درجات التشاركية وفق سلم 
 السادسة في السلمبدرجة "اإلعالم" وهي الدرجة 

 تقينم التشاركية في هذه المرحلة بالدرجة "السادسة " التقييم:
 , المصدر: إعداد الباحثةاعتمادا  على اإلطار التحليل المقترح التنفيذ  تحليل مرحلة 66-5الجدول  

 

 الصيانة والمتابعة: 5.5.5.7
البالد, إال لن محافظة دمشللللللللللق لم تتم عمليات صلللللللللليانة للمشللللللللللروع بسللللللللللبب توتفه نتيجة األحداث األخيرة في 

وبالتعاون م  كلية الهندسلللة المعمارية تامت لخيرا  ببعض اإلجراءات السلللتكمال ترميم المدينة, وذلك في تموز 
 , حيث تم االتفاق على استئناف العمل فيه وترميم الخراب الذي حصل للمدينة نتيجة األحداث األخيرة.6567

 
 تأهيل مدينة معلوال:تقييم التشار ية في مشروع إعادة  1.1.3

جداول اإلطار  وبالعودة الدراسللللية, الحالة هذه  في ولحداث معطيات من إليه الوصللللول تم ما على باالعتماد
يبين الجدول اآلتي تقييم التشللللللللللللللاركية في كل مرحلة من  التحليلي لكلل مرحللة من مراحلل إعادة تأهيل معلوال,

 :مراحل المشروع وتم تمثيله بيانيا  وفق ما يلي
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 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية اإلولىالمرحلة  المرحلة

 الصيانة التنفيذ التصميم التحليل

درجة 
 التشار ية

 إعالم

6 

 التشاور

2 

 إعالم

6 

 ال يوجد

التمثيل 
 البياني

 

 

 

 

 

 

 

   

 معلول مدينة تأهيل إعادة مشروع في التشاركية لدرجات البياني التمثيل  67-5  الشكل

 
 حيث المشلللروع مراحل من مرحلة كل وفق التشلللاركية درجة  67-5  بالشلللكل المونلللا البيانييظهر التمثيل 

 نللل و  عند  بعدها باالرتفاع ويبدل لرنشلللتاين سللللم وفق اإلعالم هي والتي 1 الدرجة عند البياني المنحنى يبدل
 خالل نم, المدينة عن ممثلين م  بالتعاون  الدارس المكتب يتبناها كان والتي للمشلللللروع التصلللللميمية الخطة

 خفاضاالن هذا يفسللللر لن ويمكن التنفيذ, مرحلة عند لالنخفاض بعدها ليعود ,  العمل وورشللللات اإلجتماعات
 كافة في اليةع بمستويات التشاركية تقبل متطورة مرحلة إلى تصلل لم التنظيمية القرارات بأن المرحلة هذه عند

 .المشروع مراحل
 

 معدل يكون  تينالسللابق الحالتين في لنه نجد  واأللمانية المصللرية  السللابقتين الحالتين م  معلوال حالة وبمقارنة
 معلوال حالة في مال. التنفيذ عند يرتف  ثم التصميمية, الخطط ون  عند ينخفض و البداية في عال   التشاركية

ويعزى هذا  .التنفيذ مراحل في كاف   يكون  وال, الخطة ون  مرحلة في يكون  التشاركية معدل في اإلرتفاع فمن
االختالف بسلللبب اختالل اسللللوب إدارة العملية التشلللاركية في المشلللاري  الثالث, حيث كانت في معلوال محاولة 



86 
 

للوصللللللول إلى لسلللللللوب الشللللللراكة والذي يكون عبارة عن عالتة متبادلة بين المجتم  وبين السلللللللطات, لذلك ال 
اني ارتفاعا  وانخفانا  كبيرا  في مراحل المشروع كاملة. كما نالحظ لنه  لنمان شراكة فاعلة يشهد التمثيل البي

يجب لن تكون درجة التشللاركية في الوسللط من سللللم لرنشللتاين وهذا لم يتحقق بشللكل جيد ألسلللباب عدة متعلقة 
توتا  سللببب وذلك الصلليانة, مرحلة عند ينقط  المنحنى لن ونجد بالمجتم  ووعيه ومتعلقة بالنظام السلياسللي,

 بقية مراحل التنفيذ ومرحلة الصيانة كاملة بسبب األحداث األخيرة التي تمر بها البالد.
 
 

 تقييم التشار ية في المشروع:تحليل عملية  1.1.2
  تأتي لهمية المشللللللللللللروع من لهمية المدينة وموتعها المتميز, باإلنللللللللللللافة إلى خصللللللللللللوصلللللللللللليتها الدينية

اآلرامية التي تعد لغة السلليد المسلليا, وتميزها الجغرافي لينللا , ولذلك وخصللوصللية حفاظها على اللغة 
كانت من لهم الخطوات على المسلللتوى المحلي  المباشلللرُة بمشلللروع ترميم المدينة لونلللعها على تائمة 
التراث العالمي, وتعد فكرة المشللللللللللللروع هذه فكرة  تنموية بحد ذاتها, ولكنها لم تكن صللللللللللللادرة من طرف 

ي والقلاعلدة الشللللللللللللللعبيلة األوسلللللللللللللل , بل كانت اتتراحا  من الجهة الدارسللللللللللللللة بالتعاون م  المجتم  المحل
شلللللخصللللليات دينية معينة في المدينة وممثلين عن الحكومة, ولذلك كان البد من محاولة إشلللللراك كافة 

 األطراف المعنية في عملية إعادة التأهيل لتعزيز تنمية المشروع واستدامته.
 ,والتي تم تنفيذ جزء ال بأس به منها, كانت شاملة لكافة الجوانب المطلوبة  إن عملية التأهيل المقترحة

في المدينة من ترميم  للواجهات الخارجية واتتراح  آلليِة عمليِة ترميم البيوت من الداخل  باإلنافة إلى 
ترميم السلللللللللللللاحات والمحاور الهامة والمباني ذات الطاب  األثري والرمزي والمسلللللللللللللارات نلللللللللللللمن الفج  

إلنلللافة إلى الدخول في تصلللميم لدق التفاصللليل من عناصلللر الفرش العمراني إلى اختيار العناصلللر با
النبلاتيلة الواجلب زرعهلا في الملدينلة, لي تم شللللللللللللللملل كلل التفلاصلللللللللللللليلل الدتيقة في عملية إعادة التأهيل 
 المقترحة, وذلك من خالل مناتصللللللات تم اتتراحها لفتا الباب لمشللللللاركة  لوسلللللل  من تبل عدد لكبر من

 األطراف المعنية.
  يعد الفهم العام للفكر التشاركي من تبل المجتم  وباتي األطراف المعنية في هذه الحالة الدراسية, يعد

موجودا  بشللللللللللللللكلل علام  ولكنله يفتقر إلى درجلة معينلة من الننللللللللللللللج في التعلامل بين لطراف المجتم  
 على ذلك لتبيان المقصلللد, حيث لن واألطراف األخرى الممثلة للحكومة وللفريق الدارس, ونطرح مثاال  

تعامل لهل المدينة م  فكرة توزي  استمارات واستبيانات للرلي لم يكن على مستوى حرفية  عالية, وذلك 
من خالل طريقة اإلجابة على لسلللللللللللئلة اسلللللللللللتبيانات الرلي  باإلنلللللللللللافة إلى مداخالِت بعِض األطراف 
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طابعا  ال يخلو من وجود جانب  من االستئثار  المعنية نمن االجتماعات التي كانت تعقد حيث لخذت
 بالرلي فيه.

ولكن بشكل عام, وبالنسبة لوعي المجتم  القاطن  ومقارنة  م  مشاريَ  تنموية  لخرى, يمكننا القول لن 
 فهم الفكر التشاركي كان موجودا  وتابال  للتطوير من تبل األطراف المعنية كافة .

 لن الفريق الدارس للمشلللللللللللروع ركز على االرتبا  الوثيق بينه  الحظالم من العملية, تحليل خالل من
وبين المجتم , من خالل زيارات ميدانية عدة غير رسمية واسبتيانات واجتماعات مباشرة, كانت كفيلة 
بتعزيز الحس المجتمعي وزيادة ترابط المجتم  م  بعنلللللللللللله وتبادل اآلراء بين جمي  األطراف المعنية 

ومهندسلللين بكافة االختصلللاصلللات ورجال دين ولصلللحاب رؤوس األموال وممثلين من سلللكان  وحرفيين 
عن الحكومة وبحنللللللور وسللللللائل اإلعالم. إن تبادل اآلراء الشللللللفاَف هذا كان محفزا  على فهم وجهات 
النظر المختلفة لدى جمي  األطراف المعنية والوصلللول إلى تفاهم وحلول مشلللتركة متقّبلة بشلللكل لوسللل  

 ا نفذت عملية إعادة التأهيل على شكل ترارات عن جهة واحدة من الجهات المعنية.من تقبلها فيما إذ
 تركيبللة المجتم  القللاطن في مللدينللة معلوال, نجللد لن لغلبلله يعيش خللاري المللدينللة لو حتى  إلى بللالنظر

خاري القطر, ولن نسللللللبة  ال بأس بها من المسللللللاكن كانت فارغة, مما يشللللللكل صللللللعوبة الوصللللللول إلى 
شفافية ذات درجة عالية في استمزاي الرلي العام والوصول إلى حلول  سريعة تريبة من لكبر نسبة من 

المدينة, ولذلك نسللللللللللللللتنتج لن المبادرة من لهل المدينة لم تكن موجودة في البداية التتراح عملية  لهالي
إعادة التأهيل, لي لن المجتم  القاطن كان ينقصلللللللللللله القليل من الترابط بسللللللللللللبب عدم تواجده في حيز 

 جغرافي واحد وتشتته خاري المدينة المدروسة.
 باالسللتفادة من وسللائل اإلعالم لصللالا المشلللروع, حيث تم التركيز ن الجهة المقتِرحة للمشللروع تامت إ

على تعريا المجتم  العللام من خالل وسلللللللللللللللائللل اإلعالم هللذه على كللافللة مراحللل المشللللللللللللللروع المنفللذة 
والمقترحة, ولم يتم اسللللللللتبعادهم ليكونوا بمعزل  عن مجريات األحداث, لي تم جذب هذه الوسللللللللائل إلى 

ب الرلي العام من خالل توزي  المنشلللورات اإلعالنية في الطرتات صلللالحهم, وتمت االسلللتفادة من كسللل
واالسللتبيانات باإلنللافة إلى شللرح المشللروع وعدم إخفاء تفاصلليله عن الناس, من خالل الترابط الوثيق 
بين طالب كليه الهندسللة المعمارية الذين تاموا بالرف  المعماري وبين لهالي المنازل في مناطق العمل 

 التابعة لهم.
  ال يمكن تقييم العملية التشاركية بشكل كامل في هذه الحالة الدراسية, ألن التنفيذ لم يكتمل بعد, حيث

تم االنتهاء من مراحل التصللللميم وما يسللللبقها بشللللكل كامل, وتم االنتهاء من تنفيذ تأهيل البنية التحتية 
 يذ التصاميم المقترحة بشكللينلا , ولكن لم يتم استكمال مرحلة تنف 6565بنسلبة مئة بالمئة منذ عام 
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كامل, وذلك بسللبب األحداث التي شللهدتها البالد في السللنوات األخيرة بشللكل عام واألنللرار الفيزيائية 
التي تعرنلللللللللت لها بعض من لحياء مدينة معلوال بشلللللللللكل خاص لينلللللللللا , ولكن وباتتراح  من الجهات 

ثلة بكلية الهندسلللللة المعمارية بجامعة الحكومية ُمَمثلة بمحافظة ريا دمشلللللق, ومن الجهات العلمية ُممَ 
 دمشق  تم االتفاق على استكمال العمل وتطوير الدراسات بما يتماشى م  الون  الراهن للمدينة. 

 

 :الثالث الفصل خالصة 

وكانت آلية العرض في كل  والمحلية, والعربية العالمية الدراسلللللللية الحاالت من مجموعة الفصلللللللل هذا عرض
دراسلللللللية بتحليل المشلللللللروع عمرانيا  وتحليل األطراف المعنية بالمشللللللللروع والتقنيات المتبعة واحدة من الحاالت ال

 يقّيم يليتحل بمطار دراسلللية حالة كل نهاية في الفصلللل ليصلللل مشلللروع كل اعترنلللت التي والعقبات واألهداف
 الحاالت نبي مقارنة إجراء تم الفصل نهاية وفي مراحلها, من مرحلة كل في التشاركية درجة ويحدد الحالة هذه

راسللللللية آلية اختيار الحاالت الد نوا   بينهم, فيما مرحلة كل في التشللللللاركية درجات في التفاوت ومعرفة الثالث
رات والتي تتمثل في: نموذي المباد للتشللللللللللاركية الثالث تد اعتمدت على اشللللللللللتمال النماذي الثالثة للتشللللللللللاركية 

 الموجهة القرارات نموذي , Oderberger, Berlinالموجهة من المجت  باتجاه السلللللطات   في تجربة شللللارع 
 لشللراكةا نموذي ولخيرا   , القاهرة في األزهر وحديقة األحمر الدرب حي تجربة في  المجتم  نحو السلللطات من
  .معلوال مدينة تجربة في  المحلية والمجتمعات السلطات بين
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 الرابع:  الفصل

 القنوات جنوب منطقة تأهيل إعادة في التشار ية دراسة

 

  :مقدمة 

يتطرق هذا الفصلللللللل إلى دراسلللللللة منطقة جنوب القنوات من الناحية العمرانية واالجتماعية واالتتصلللللللادية 
عرض  تميالمرتبطة بنشللأة المنطقة وتطورها عبر التاريخ وصللوال  إلى الونلل  الراهن. كما سلل والجوانب األخرى 

المللداخالت العمرانيللة على منطقللة جنوب القنوات ابتللداءا  من نشلللللللللللللللأتهللا التللاريخيللة و مرورا  بكللافللة المخططللات 
مشق ام لمدينة دالعمرانية التي لثرت على تصلميم المنطقة كمخطط سلوفاجيه و مخطط إيكوشار والمخطط الع

الذي تم إعداده من تبل شللللللللللركة خطيب وعلمي , انتهاءا  بالدراسللللللللللة التفصلللللللللليلية التي تامت بها وكالة التعاون 
على لسللللاس  ا  الدولي اليابانية  جايكا  لمنطقة جنوب القنوات والتي لخذت بعين االعتبار تنمية المنطقة عمراني

ية وا عادة وكالة جايكا في سبيل تفعيل التشاركية في عملية تنم تشاركي. حيث ستتم دراسة اآلليات التي اتبعتها
 وحتى الوتت الحالي. 6565تأهيل منطقة جنوب القنوات منذ بداية المشروع في العام 

 

 التاريخ والشكل العمراني للقنوات 1.4

كلمة تنوات هي جم  تناة. وحسللب دراسللة جان سللوفاجيه, كانت القناة موجودة في عصللر اإلمبراطورية 
الرومانية كفرع من نهر بردى. ويشللللغل القطاع المسللللمى  القنوات  النللللفة اليمينية من نهر بردى في الجانب 

جنوب  لقنوات وتق  إلىالجنوبي الغربي من دمشللق القديمة وخاري سللورها. والمنطقة المسللتهدفة تسللمى جنوب ا
شللللارع باب سللللريجة, وتقسللللم إلى عدة لجزاء يسللللمى الواحد منها  حي : تصللللر الحجاي, وباب سللللريجة, وباب 

فمن تحديد  القول تموكما  التمييز بين مناطق هذه األحياء بدتة. حاليا  من الصللعب و الجابية, وسللوق السللنانية. 
ألحياء التي تغطيها وونللللللعها التاريخي. ولهذا يمكن منطقة جنوب القنوات ال يزال غير وانللللللا فيما يخص ا

االسللللللللللللللتعللانللة ببعض المعلومللات المتفرتللة حول هللذه األجزاء في تقللدير القيمللة التللاريخيللة وتللاريخ منطقللة جنوب 
 [2]القنوات. كما تعتمد القيمة التاريخية للمنطقة على األبنية الخاصة واألجزاء السكنية.

 



91 
 

قنوات باالعتماد لسللاسللا على دراسللة المؤر  الفرنسللي جان سللوفاجيه تونلليا تاريخ منطقة جنوب ال سلليتم
  .6-7وهو لحد مؤسسي اإلدارة السورية للفنون واآلثار  المخطط 

 

 

 

13C 16C 

  

19C 20C 

   تاريخ التشكيل العمراني كما وصفه جان سوفاجيه6-7  المخطط

ثالث للغنم بجانب بوابة باب الجابية في القرن الوفقا  لدراسلللة سلللوفاجيه فمنه تد تشلللكل حي صلللغير حول سلللوق 
عشلللر. ويصلللل حي باب الجابية الصلللغير هذا سلللوَق مدحت باشلللا في دمشلللق القديمة بمنطقة جنوب القنوات. 
ويمتد شلللللارع باب السلللللريجة من بوابة باب الجابية في المدينة القديمة مشلللللكال  الحدود الشلللللمالية لمنطقة جنوب 

 ى صور ثم إلى مصر.القنوات الذي كان يوصل إل
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, كان يحكم دمشللللللللللق حاكم 6065بعد لن حلت اإلمبراطورية العثمانية مكان سللللللللللاللة المماليك في عام 
عثماني يسلللمى  والي  لو  باشلللا . وكان لومبراطورية نظام مؤسلللسلللاتي بيروتراطي متماسلللك. واختيرت منطقة 

, سلللمية لتسلللام منطقة جنوب القنوات. فمثال  القنوات منطقة سلللكنية للنخبة من األتراك. وفي هذا العصلللر تمت ت
سمي القسم الشرتي تصر حجاي لي تلعة الحجاي بن عبد الملك بن مروان الذي كان ابن خليفة لموي شهير. 
والقسللم الغربي من المنطقة سللمي تصللر عاتكة وعاتكة هي لخت الحجاي, ووجد تبرها  تبر عاتكة  بعد موتها 

تي تسللللللللللللللمى اآلن  تبر عللاتكللة . ويثبللت هللذا لن المنطقللة تللد ُعّمرت منللذ العهللد وال يزال موجودا  في المنطقللة ال
األموي على األتل. وسللللمي القسللللم الجنوبي  السللللويقة  لي السللللوق الصللللغير. وهي ملحقة بأحد بوابات دمشللللق 

 ولعل المنطقة تميزت كمنطقة سلللللللللكنية فيها لسلللللللللواق يتم فيها التبادل التجاري للمنتجات الزراعية من القديمة. 
 جانبا  من المنطقة.  6-7   6-7وتظهر هذه الصور   .[2]جنوبي سورية والمنطقة الساحلية

  

   شارع الدرويشية اليوم, 6-7الشكل        6665  شارع الدرويشية  عام 6-7الشكل      
 يفصل جنوب القنوات عن دمشق القديمة      

 جايكا: المصدر

 الحماية ومنطقة الحرماألوابد التاريخية ومنطقة   1.4

من تبل مديرية اآلثار في وزارة الثقافة  6617تم تسلللللللللللجيل إحدى عشلللللللللللرة آبدة في منطقة جنوب القنوات عام 
. وتد حدد هذا القانون معايير تسلللجيل األوابد التاريخية. ويجب تسلللجيل جمي  6615وذلك حسلللب تانون عام 
 –من تبل مديرية اآلثار 6551ماية التاريخية عام سلللللللللللنة. وتم تحديد منطقة الح 655المباني بعمر لكثر من 

من  %66.7هكتار لو  1.7  وتغطي هذه المنطقة مساحة 6-7     مخططكما هو مبين في ال وزارة الثقافة,
  والمنطقة حول جام  وحمام 5  شلللللللللارع باب السلللللللللريجة, 6 تصلللللللللر الحجاي, 6إجمالي المنطقة وتتنلللللللللمن: 

 التيروزي.
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 ومنطقة الحماية التاريخية  المصدر: دراسة جايكا   األوابد 6-7  المخطط

لتحديد منطقة الحرم حول المنطقة  6551في عام  516لصلللللللللللدرت مديرية اآلثار المرسلللللللللللوم الوزاري رتم وتد 
المحمية. وحّدد القانون الجديد لنه يجب تصللللللميم المباني في منطقة الحرم بحيث تتناسلللللللب م  منطقة الحماية 

 د الستخدمة والواجهات والتصميم.من حيث االرتفاع والموا

 

 المخططات التنظيمية والتطورات العمرانية التي طرأت على المنطقة:  1.4

 :3661المخطط التنظيمي للمدينة لعام  3.1.3

المخطط التنظيمي  تم إعداد لول مخطط تنظيمي لمدينة دمشلللللللق في الثالثينات من تبل شلللللللركة فرنسلللللللية. تاله
من تبل فريق من الخبراء بقيادة إيكوشلللللللار وبانشلللللللويا. ومازال  6617 – 6617خالل  6670بسلللللللنة الهدف 

   يعتبر المخطط التنظيمي الرسمي.6617المخطط الثاني  مخطط عام 
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 , المصدر6617  مخطط استعماالت األراني من تبل مخطط عام 5-7المخطط  

تصلللللنيفات اسلللللتعماالت األرانلللللي لمنطقة جنوب القنوات. وتتنلللللمن  6617وتد حدد المخطط التنظيمي لعام 
   5-7  مخطط منطقة صناعية  كما هو مبين في ال G منطقة لحياء تديمة  ومنطقة   Kالمنطقة 

ة. فمثاُل, يتم   معايير التخطيط لكل منطق766 لو القرار رتم  6665ويحدد نظام نابطة البناء األخير لعام 
. يسلما نظام نلابطة البناء إنشاء مباني ألغراض لخرى غير السكنية. K  تحديد معايير التخطيط للمنطقة

                                                           

  6617المخطط التنظيمي لمنطقة إتليم دمشق الكبرى لعام 

  لمنطقة التخطيط  األسلللاسلللية معاييرالK : االرتفاع األتصلللى للمباني , وعيادات في الطابق األرنلللياسلللتعماالت المباني المسلللموح بها محالت ومكاتب
 م بشكل عام. 6يجب لن تكون الوجيبة الدنيا , يسما بمنشاء تبو, طوابق 5العدد األتصى للطوابق يجب لن ال يتجاوز ,  م 67.60يجب لن ال يتجاوز 
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لتفي بالحاجات اليومية للسكان.    Kويمكن توفير محالت ومكاتب وعيادات في الطابق األرني في المنطقة 
 ساحة الطابقية.يوجد تحديد للم والطوابق  5وتم تحديد عدد الطوابق بل 

 

 3232المخطط التنظيمي الذي وضعته جاي ا إلقليم دمشق الكبرى  3.1.3

ويحدد هذا المخطط تصنيا استعماالت . الستعماالت األراني لمدينة دمشق مخططا دالليامكتب جايكا  لعد
منطقة ك باللون البنفسجي  األراني في منطقة جنوب القنوات كمنطقة عمرانية. ويحدد منطقة جنوب القنوات 

ترميم واسلتخدام التراث. وهذا يعني لنه يجب ترميم واستخدام منطقة جنوب القنوات لتشكل بيئة معيشية لفنل 
 في الجزء األوسط من مدينة دمشق.

 
 المصدر: دراسة التخطيط العمراني للتنمية المستدامة في إتليم دمشق الكبرى 

   مخطط استعماالت األراني المقترح في دراسة جايكا7-7  مخططال
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  3233التنظيمي لدمشق ومحيطها الحيوي، خطيب وعلمي  المخطط 3.1.1

تراح وتم اتمكتلب خطيلب وعلمي مخططلا  لألحيلاء يحلدد فيله نوع النسلللللللللللللليج في كل منطة ووظيفته  لعلد
تنمية النسللللللللليج التقليدي الموجود في منطقة جنوب القنوات والذي هو ذو وظيفة تجارية سلللللللللكنية, وفي مخطط 

  تم رسلللللللللللم حدود المناطق األثرية المسللللللللللللجلة عالميا واتتراح مناطق حماية لورث العمراني ذات 0-7اإلرث  
 . ين النوعين من نسج اإلرثمحددات عمرانية وبيئية معينة, وكانت منطقة جنوب القنوات المدروسة تنم هذ

 : دراسة خطيب وعلميالمصدر, المدينة مركز -العمراني اإلرث مناطق خريطة  0-7  المخطط

 بروتعت األزرق  باللون  محاطةو منطقة جنوب القنوات والتي هي منطقة الدراسة في البحث  يظهر المخطط
 .العمراني اإلرث لحماية االنتقالية المناطق و العمراني, لورث حماية مناطق
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 الوضع الراهن: مخططات و احصائيات:  1.1

 حدود منطقة جنوب القنوات 7.7.6

يمكن تحديد المنطقة التي سلللللللللتتم دراسلللللللللتها في هذا البحث حيث تبدل بمحاذاة الخط المركزي لشلللللللللارع باب 
 سلللللريجة شلللللماال, و تنتهي حدودها جنوبا  لتشلللللمل المباني المواجهة لشلللللارع باب سلللللريجة كما هو مبين في

 هكتار. 66.5  بحيث تغطي مساحة 1-7  مخططال

 

 

  

 

 
 المصدر: محافظة دمشق

  حدود المنطقة المدروسة  حنوب القنوات 1-7  المخطط

 استعماالت األراني 7.7.6

االسلتبيانات التي تمت على المنطقة لتحديد استعماالت األراني لسلابقة والمسلوحات و اعتمادا  على الدراسلات ا
لن المنطقة ذات نسلللللللليج سلللللللكني على الغالب م  نسلللللللبة من االسللللللللتعماالت  المخططات تظهر ,والمباني فيها

 التجارية في بعض المحاور الخارجية.

تام مشلللللللروع المام بمسلللللللا اجتماعي للمنطقة الواتعة خاري دمشلللللللق القديمة. وغطى المسلللللللا االجتماعي كامل 
 للمباني بتحديد حدود كل مبنى.منطقة القنوات كجزء من منطقة المسا. وتنمن هذا المسا رسم خريطة 

  5-7  المخطط ,مخطط الستعماالت المباني في المنطقة إلى الوصولتم وتد 
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 المصدر: محافظة دمشق,   مخطط استعماالت األراني المعّد من تبل مشروع المام 5-7  المخطط

الفئات, للمناطق السللكنية الحصللة األكبر فئات, ومن بين هذه  65تصللنيا اسللتعماالت األرانللي إلى  وتد تم
 , لما الطرق والمناطق %1.6  ثم التجارية  %6.5التجاري المختلط في الطوابق األرنللية   , تليها77.6%

  .%60.6األخرى المفتوحة فلها حصة كبيرة  

 مخطط ارتفاعات المباني: 7.7.5

 0طوابق, و  7طوابق,  5ن لو لتل, تم تصلنيا المباني الموجودة حسللب عدد الطوابق إلى لرب  فئات: طابقي
   7-7  المخطططوابق كما هو مبين في 

 مهدم                   خدمات            ديني              سكني وتجاري            

 تجاري                   خضراء منطقةآثار           فنادق ومطاعم                

 أُخرى        متهالك                   مدرسة         حكومي                        سكني 
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 المصدر: محافظة دمشق,   مخطط االرتفاعات في منطقة جنوب القنوات7-7  المخطط

 الحالة الفيزيائية للشريحة المردوسة: 7.7.7

-7  ططالمختم تصلنيا المباني الموجودة حسلب ونل  الصيانة إلى لرب  فئات: جيد, متوسط, سيم, مهدم 
  معظم المبللاني المهلللدملللة موجودة خلللاري 6

منطقلة الحملايلة التلاريخيلة المتفق عليها من 
مجموعة من  ُيلحظتبل محافظة دمشللللق . و 

المبلللللاني المهلللللدملللللة حول مركز المنطقلللللة, 
المباني المهجورة  من عدد إلى باإلنلللللللللافة

سلللللليئة فُتشللللللاهد في منطقة ال ةصلللللليانال ذات
 الحماية التاريخية لينا .
                         

 

 
 المصدر: محافظة دمشق -   الحالة الفيزيائية للشريحة المدروشة6-7  المخطط                                                 

 

Legend 

 Good 

 Fair 

 Bad 

 Collapsed 
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 المستقبلية:األراني المتاحة لالستثمارات  7.7.0

تمت االسلللللللللتفادة من تحديد األرانلللللللللي المسلللللللللتملكة من تبل وكالة جايكا لتحديد األماكن التي سلللللللللتكون متاحة 
 . وذلك الستخدامها كمرافق 65-7    المخطط ,لالستخدام ألغراض عامة من لجل تحسين األوناع الحالية

قة. سللهاما  كبيرا  في تحسللين المنطعامة كحدائق ومواتا سلليارات ومرافق تعليمية متخصللصللة, حيث سللتسللهم إ
القانون الحالي ال يسللللللما بتغيير غرض اسلللللتمالك األرض. ولذلك تجب دراسللللللة إمكانية االسللللللتفادة من  لن إال

 م  شرو  القانون.  تتناسباألراني المستملكة في طريقة 

 
 المصدر: محافظة دمشق,   األراني المستملكة في منطقة جنوب القنوات65-7  المخطط

 العمراني, ومحيطها المدروسة الشريحة في الخدمات توزي  , 7-7  الشكل لدناه, المخططات وتبين
 ..وصحية دينية ومرافق صناعية وورشات صحية مراكز من

 الدليل

 وزارة التربية 

 وزارة الدفاع 

 محافظة دمشق 
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   توزع بعض الخدمات والمرافق الصناعية في المنطقة الواسعة حول جنوب القنوات5-7 الشكلا

 منطقة المشروع الكبرى –مركز صحي                                                    الحدود 

 مساجد                                                               ورشات صناعية                   

 مطالبع          مشفى عام                                                      

 منطقة الجامعات                                                مناطق سياحية وتاريخية وثقافية
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حديثاً من قبل الدراسات العمرانية التنموية المنفذة في منطقة جنوب القنوات  1.4

 وكالة جايكا:

تنفيذ بعض المشلللللللاري  النموذجية في منطقة جنوب القنوات نلللللللمن دراسلللللللة جايكا حول تخطيط بدلت دراسلللللللة 
التنمية العمرانية في إتليم دمشللللللق الكبرى واختيار مشللللللاري  نموذجية منها منطقة جنوب القنوات واألخرى تنفيذ 

بالتعاون بين وكالة جايكا  الوكالة  6565م المشروع في آب بعض المشاري  في منطقة طريق الغوطة. وتد تا
اليابانية للتعاون الدولي  وبين محافظة دمشلللللق ووزارة اإلدارة المحلية, حيث اتفقت وزارة اإلدارة المحلية ووكالة 
جايكا على تشللكيل لجنة تنسلليق مشللتركة وتنللم هذه اللجنة ممثلين عن وزارة اإلدارة المحلية ومحافظة دمشللق 
ومحافظة ريا دمشللللق ومكتب جايكا في سللللوريا والجهات األخرى ذات الصلللللة على لن تتم تسللللميتهم من تبل 
الجانب السللللللللللللللوري وتعقد اجتماعات تشللللللللللللللاورية بين األطراف المعنية كلما دعت الحاجة . وبعد عقد عدد من 

اد ة القنوات تم إعدالجلسلللات التشلللاورية بين األطراف الرسلللمية المعنية ومن خالل ورشلللات عمل عدة في منطق
 خطةايكا,  جالعديد من المشللللللاري  العملية في المنطقة متبعين فيه النهج التشللللللاركي للوصللللللول إلى األهداف. 

  6565 النموذجية, المشاري  تنفيذ

وتد تم تقييم كافة المشلللللللللاري  نلللللللللمن منطقة القنوات من خالل مجموعة من المعايير ونلللللللللعت من تبل فريق 
 المشاري  النموذجية في منطقة جنوب القنوات وفق ما يلي:جايكا. وتد تم تحديد 

  دارة الحي  إنشاء مركز تخطيط وا 
 تنظيم المرور على طول شارعي تصر الحجاي وباب سريجة 
 تحسين الواجهات والشارع في تصر الحجاي وباب سريجة 
 التعليم البيئي م  تجميل الشوراع 
 رسم حدود المنطقة االنتقالية 

بنية هذه المشللللللللللاري  النموذجية في منطقة جنوب القنوات من لجل الوصللللللللللول إلى لهداف وتد تم اسللللللللللتخالص 
التنمية في المنطقة حيث كانت االسللتراتيجية تتمحور حول مبدل تكامل المشللاري  النموذجية وترابطها للوصللول 

 إلى لهداف التنمية في منطقة جنوب القنوات.



103 
 

دارة الحي مفيلللد إلعلللادة فمن خالل  ,حيويلللة المجتم  في منطقلللة جنوب القنوات إن إنشللللللللللللللللاء مركز تخطيط وا 
التخطيط والتنفيذ التشلللاركي لترميم البيوت التقليدية, لوال , سللليتم تنظيم وتقوية السلللكان المحليين, وثانيا , سللليبين 
الترميم طريقة واتعية لترميم واسلللللللللللتخدام المباني التراثية القديمة بحيث يتم تشلللللللللللجي  ترميم واسلللللللللللتخدام المباني 

دارة الحي من خالل ترميم لحد المباني التقليدية مكانا  للسكان المحليين ا ألخرى, ثالثا , سليوفر مركز تخطيط وا 
 إلتامة العديد من الفعاليات االجتماعية االتتصادية بمبادرة من المجتم .

طان شللر  إن تنظيم المرور على طول شللارعي تصللر الحجاي وباب سللريجة ورسللم حدود المنطقة االنتقالية هما
مسللللللبقان لتحسللللللين البيئة المعيشللللللية في منطقة جنوب القنوات. وم  تنظيم المرور يمكن تونلللللليا الحاجة إلى 
فراغات لمرائب وفرص لمرائب جيبية ولسلللللباب الراحة األخرى. وم  رسلللللم حدود المنطقة االنتقالية يجب تعديل 

 المخطط التفصيلي الموجود ليعكس ون  المباني والمناطق المستملكة.

جعل تحيث س مفيدة,عملية تحسين الواجهات وطرق المشاة في شارعي تصر الحجاي وباب سريجة  ستكون 
المناطق التراثية على طول هذين الشارعين لكثر جاذبية, مما يساعد على تنوي  فرص الدخل من خالل زيادة 

 الزائرين. لعداد

ها تجميل وتحسين البيئية المعيشية من خالل جهودهم الذاتية بما فييتم القيام بالتعليم البيئي لتعزيز الوعي البيئي للسكان 
يئة نوعية الب الشوارع وتحسين جم  وترحيل النفايات الصلبة, وهو ما ينمن استدامة تحديث وصيانة

   بنية المشاري  النموذجية في منطقة جنوب القنوات.0-7المعيشية. ويبين الشكل  
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مشاري  النموذجية في منطقة جنوب القنوات
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دارة الحي: 3.2.3  مر ز تخطيط وا 

م  لصلللحاب المحالت والمسلللتأجرين لجزاء من البيت من  6566تم إتامة ورشلللة عمل مصلللغرة في آخر العام 
رسللمية  نقطةمحافظة دمشللق في الموت  المقترح ليكون مركز الحي الجديد والذي من هدفه إدارة الحي وليكون 

هدفها تنمية الحي عمرانيا  واجتماعيا . ووافق الحنور على إعادة تأهيل البيت المذكور ليكون مركزا  للحي وتم 
االعتماد على المسلللتأجرين بالقيام بعمليات إزالة التعديات على البيت المراد ترميمه والتي تسللليء لشلللكل البيت 

ني وسلللوري  بمعداد المخططات لتنفيذ مركز الحي وتد تم شلللرح األصللللي وتام الفريق المشلللترك في جايكا  يابا
دارة الحي في واحدة من ورشلللللات العمل وبّينوا لن السلللللكان سللللليجتمعون في مركز  فكرة إنشلللللاء مركز تخطيط وا 
الحي إلتلاملة فعاليات مختلفة وسلللللللللللللليكون مركز الحي كنواة إلدارة الحي في منطقة جنوب القنوات على المدى 

 الطويل.

در اإلشلارة لن إنشلاء هذا المركز سيعَد تطبيقا  للنهج التشاركي في إدارة الحي حيث من المقرر تشغيل وهنا تج
مركز الحي من تبل السلللللللللكان في منطقة جنوب القنوات حيث سللللللللليسلللللللللاعد على نوع من التوافق بين األطراف 

افظ مدينة باني وتد لصدر محالمعنية وتد تمت الموافقة على تقاسلم التكاليا بين الجانب السلوري والجانب اليا
  6565دمشق كتابا  لتخصيص الميزانية الالزمة لتقاسم تكاليا الترميم. جايكا, 

 

 تنظيم المرور في شارعي قصر الحجاج وباب سريجة: 3.2.3

تم تنظيم المشلللللللللللروع من خالل دراسلللللللللللة مجموعة من النقا  المختلفة حيث بدلت في البداية عمليات المسلللللللللللا 
حاب المحالت في المنطقة, وبدلت عمليات العد المروري ومسا السيارات المتوتفة و االسلتبياني للسلكان ولصل

تمت دراسة شبكات الطرق الموجودة في المنطقة وكان ذلك كله من لجل الوصول إلى تنظيم المرور من لجل 
 تنمية الشريحة المدروسة من خالل واحد من الجوانب المقرر تنميتها.

ليات مسللا اسللتبياني في المرحلة األولى من المشللروع للتعرف على تصللور السللكان وتد تام الفريق الدارس بعم
عينة  605عينة للسلللللكان و  605عينة, منها  755حول البيئة المعيشلللللية في المنطقة وتد كان عدد العينات 

عن عدم رنلاهن حول ونل  المشاة  %05ولصلحاب المحالت  %66ألصلحاب المحالت وتد عبر السلكان 
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ون  التجول كأحد لهم المواني  التي  %05ولصحاب المحالت %71وتد لبرز كل من األسر  ,في المنطقة
  .6-7  الجدول ,تحتاي إلى تحسين

 لأُلسر المعيشي الوضع % العمل ألصحاب المحالت  وضع %

 القديمة المباني تجديد 66 المشاة طرق  تحسين 21

 المشاة طرق  تحسين 36 القديمة المباني تجديد 33

 الحدائق توفير 12 التجارية الفعاليات تشجي  33

 للشوارع إنارة توفير 31 للسيارات القانوني غير الوتوف تخفيا 32

 الخدمات تحسين 32 المدينة تحسين 6

 المدينة تحسين 36 األروتة تجديد 6

 المحالت ولصحاب لأُلسر الراهن الون  لتحسين هامة مواني   6-7  الجدول

 6565 جايكا المشترك, الفريق القنوات, جنوب في االستبياني المسا: المصدر

يهدف تنظيم المرور كواحد من المشللللللللللاري  النموذجية في منطقة جنوب القنوات إلى تحسللللللللللين ظروف التجول 
والمشلي في شلارعي تصلر الحجاي وباب سلريجة, وسليكون وسليلة مفيدة لتحسلين الظروف المعيشية في شارع 

في شللارع باب سللريجة. وفي سللبيل الوصللول إلى نتائج مرنللية ولترب ما تكون  تصللر الحجاي وظروف العمل
إلى التنمية طويلة األمد كان هناك آليات للتشلللللاور م  السلللللكان وم  مديرية هندسلللللة المرور والنقل  باعتبارهم 

  6565األطراف المعنية في هذا المشورع النموذجي .  جايكا, 

 :اإلنجاز

لتام فريق المشللروع ورشللات عمل مؤسللسللة لنشللر فعاليات المشلللروع في  المحالت:مشااار ة الساا ان وبصااحاب 
منطقة جنوب القنوات وتم شرح المشاري  النموذجية من تبل الفريق الدارس في واحدة من ورشات العمل. وتال 
 ورشلات العمل الموسلعة ورشلات عمل صغيرة ومركزة على فكرة تنظيم المرور وتم استهداف فئة معينة في كل
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واحدة من ورشلللللللللات العمل هذه وعلى الرغم من مخالفة الخطة المونلللللللللوعة من تبل الفريق الدارس لمصلللللللللالا 
 بعض لصحاب المحالت التجارية إال لنه تم لمس وعي ال بأس به من تبل السكان للمبادئ التشاركية.

ربة لولى ة شلللهر كتجوتد تم تنفيذ المشلللروع  بشلللكل تجريبي  لمد التشاااور مع مديرية هندسااة المرور والنقل:
من تبل األطراف المعنية كافة, السلللللكان  األفعال ردودوذلك من لجل اسلللللتقصلللللاء  6566في شلللللهر آذار عام 

ولصلللللحاب المحالت ولصلللللحاب السللللليارات المارة في الشلللللوارع المدروسلللللة . وبعد هذه التجربة تمت االسلللللتعانة 
مشللللللللللاركة السللللللللللكان م  باتي  عرضويمكن  بالنتائج وتعديل التصلللللللللاميم بما يتناسللللللللللب م  المعطيات الناتجة.

 النموذجي من خالل الجدول التالي:األطراف المعنية في هذا المشروع 

 

 :السوري  الفريق

 المشللللللروع عن مسللللللؤولين نظراء النظراء,
 النموذجي

 .التنفيذ مخطط إعداد  6
 .الطرق  لشبكة خريطة إعداد  6
 .حاليال الون  في المتوتفة والسيارات المرور لعد مسا  5

 :الياباني الفريق

 المشللللللللللروع عن مسللللللللللؤول خبير الخبراء,
 النموذجي

 المعنية والجهات السكان م  جلسات عقد  7 :السكان
 العامة بالعالتات والقيام الموافقة على الحصول  0
 المرور لتنظيم اجتماعية بتجربة القيام  1

 6566 نيسان تقرير المشترك, المشروع فريق: المصدر

 المرور لتنظيم المشروع تصميم  6-7  الجدول
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 تحسين الواجهات والشارع في قصر الحجاج وباب سريجة: 3.2.1

يعد مشلروع إعادة تأهيل محوري تصلر الحجاي وسلوق باب سريجة واحد من لهم المشاري  النموذجية لما لهذه 
مشق لما د المنطقة من لهمية تاريخية حيث يعد سوق باب السريجة من لهم األسواق الشعبية القديمة في مدينة

 محور تصر الحجاي فله األهمية التاريخية كونه كان محور انطالق كافة حمالت الحج لبالد الحجاز.

يمكن تلخيص لهداف المشلللللروع النموذجي بحماية المنظر التاريخي للمدينة القديمة واألسللللللواق والحي من لجل 
ة والتحسللين التاريخي للمدينة في المنطق تونلليا الصللورة المسللتقبلية لحي القنواتت, وبرف  الوعي العام للمنظر

الفيزيائي سللوف يسللاهم في إعادة تأهيل الظروف المعيشللية في المنطقة.ولينللا  من لجل اتتراح سلليناريو طويل 
األمد للتنمية االتتصلللللادية المسلللللتدامة في الجمهورية العربية السلللللورية. ومن المهم لينلللللا  تكوين نموذي للترميم 

على تحليللل الحللالللة الحقيقيللة للمحللاور ليكون حللالللة يمكن االعتمللاد عليهللا في ترميم  وتحسللللللللللللللين الواجهللات بنللاء  
المشلاري  القادمة. باإلنافة إى نرورة المساهمة في رف  مقدرات العاملين المحليين بالمشروع وزيادة خبراتهم 

  6565بالتعامل م  مثل هذه المشاري  باألسلوب المناسب والصحيا.  جايكا, 

 :اإلنجاز

إعداد دراسللة معمارية وتوثيقية لتحسللين وترميم الواجهات وتم إعداد الدراسللات الخاصلللة بالبنية التحتية لكافة  تم
االختصللاصللات حيث لن مشللاكل تدهور البيئة الحية في المنطقة انعكس سلللبيا  على األبنية التقليدية المتداعية 

عدم ترك السللللكان لمنازلهم بدون ترميم ل للسللللقو  والمصللللنوعة من الخشللللب والحجر واللبن وسللللببه الرئيسللللي هو
 رؤيتهم الوانحة لمستقبل المنطقة واالستمالكات.

سللللللللاهم المشللللللللروع في رف  المسللللللللتوى الفني بشللللللللكل كبير لعناصللللللللر الفريق النظير وفي كيفية التعامل م  تلك 
خصللوصللية  ب م المشللاري , وتد تم اعتماد مبدل التشللاركية في التعامل م  ترميم وتحسللين الواجهات بما يتناسلل

كل منطقة تاريخية. وخالل هذه الدراسلللللللللللة تم االسلللللللللللتفادة من بعض النماذي التي تمت مشللللللللللللاهدتها في الدورة 
 التدريبية التي خن  الفريق السوري لها في اليابان وتم إدراجها في الدراسات المقترحة للمشروع.
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 التعليم البيئي مع تجميل الشوراع: 3.2.3

عملية تسلتمر لعدة سلنوات, وإلنجاح تنمية هذه المجتمعات فمن إشلراك السكان األهداف: إن تنمية المجتمعات 
على المدى الطويل في هذه العملية هو القنلللللللية األهم. يهدف التعليم البيئي في المشلللللللروع , لوال , إلى نشلللللللر 

لمجتم  االوعي العام حول تيمة البيئة التاريخية والمعيشلللللللللللللية في منطقة جنوب القنوات, وثانيا , إلى تشلللللللللللللجي  
المحلي لكي يبادر بفعاليات لتحسلللللللين المنطقة, ولذلك تم إتامة مسلللللللابقة للتصلللللللوير النلللللللوئي لجعل السلللللللكان 

 يتعرفون على منطقتهم مرة ثانية. وتد تم التخطيط لمسابقة التصوير النوئي لتنم الفعاليات التالية:

  وما يتعلق بها ابتداءا  من جولة التصويرحيث يتم تقديم محانرة بسيطة حول  مسابقة التصوير النوئي
كيفية لخذ الصلور المفنلة وذلك من تبل مصور محترف. بعد ذلك يتم القيام بجولة تصوير في منطقة 
جنوب القنوات, و مقابالت على الطريق حول منطقة جنوب القنوات م  السلللللللللكان ولصلللللللللحاب المحالت 

رع, وحملة لتنظيا وزراعة الزهور في شارع باب سريجة برعاية الجمعية السورية للبيئة, والزوار في الشا
 و سيتم في النهاية نشر مسابقة التصوير النوئي من تبل الوكالة السورية لألنباء.

 حيث يتم إتامة معرض للصلللور النلللوئية المسللللمة من تبل المشلللاركين وذلك  ,معرض الصلللور النلللوئية
د ارة الحي في منطقلة جنوب القنوات,وسلللللللللللللليتم تقلديم خبرات لتنميلة المجتمعات حول في مركز تخطيط وا 

العالم في المعرض وبشللللللكل خاص في اليابان, وفي النهاية سللللللتعرض الصللللللور الفائزة في معرض جوال 
 يجول على مدرسة وخان لثري ومطعم.

 ي,وسللللليتم م  المحلسلللللتقام مسلللللابقة التصلللللوير النلللللوئي بشلللللكل دوري من تبل المجت:التوتعات المسلللللتقبلية
استخدام الصور لمواد لعمل خريطة وللبوم صور وامتحان التأهيل في المستقبل, ويهدف امتحان التأهيل 
إلى إعطاء شللللللللهادة للذين لديهم معرفة حول منطقة جنوب القنوات ويتنللللللللمن هؤالء األشللللللللخاص لنماطا  

ورجال لعمال من خاري  متنوعة من شللللللرائا المجتم  مثل سلللللللائقي سللللللليارات األجرة ولصلللللللحاب المحالت
 نطقة جنوب القنوات. م

 

                                                           

  ,6565جايكا 



110 
 

 

 اإلنجاز:

لمسللللللابقة التصللللللوير النللللللوئي وطلب تخصلللللليص ميزانية , وتد تم النجاح بمتناع عدة رعاة  نشلللللرةتم إعداد 
للمسلابقة بما فيهم مدرسلة وشلركة خاصلة وجهة شبه حكومية وحمام لثري وتد لبدى هوالء الرعاة اهتمامهم 

كذلك و  في دعم المسلللللابقة وتوفير المواد الالزمة, حيث سلللللتتولى المدرسلللللة الثانوية في المنطقة تقديم منحة
مطبعة خاصلللللة في القنوات, و سللللليتم اسلللللتخدام الحمام كموت  لحفل توزي  الجوائز, وسللللليتم االسلللللتفادة من 
المطعم في المعرض الجوال, وسللللتنشللللر لخبار المسللللابقة عن طريق وكالة سللللانا, وسللللتتم دعوة المتطوعين 

 لحملة تنظيا وزراعة الزهور.

ي تأجيل الفعاليات ذات الصللللة بمسلللابقة التصلللوير النلللوئولكن ونظرا  للونللل  الراهن فقد تم االتفاق على 
 إلى حين إعادة اإلتالع بالمشروع.

 

 رسم حدود المنطقة االنتقالية: 3.2.2

هناك مخطط تفصلللللللللليلي لمنطقة جنوب القنوات تم اعداده و تصللللللللللديقه في السللللللللللبعينيات من تبل محافظة 
بتحديد ثالث شللللرائا حماية في منطقة تامت مديرية اآلثار التابعة لوزارة الثقافة  6551دمشللللق. وفي عام 

جنوب القنوات وذلك دون توافق م  المخطط التفصللليلي. ويهدف المشلللروع النموذجي لرسلللم حدود المنطقة 
 االنتقالية إلى تعديل المخطط التفصيلي بشكل يتوافق م  مناطق الحماية التي تم تحديدها مؤخرا .

خطط التفصلللللليلي: مراجعة ونلللللل  التخطيط العام للمنطقة, وتد تم االتفاق على الخطوات اآلتية لتعديل الم
تعديل شللللللللللبكة الطرق المخططة, تعديل األرانللللللللللي العامة من حدائق وطرق لم يتم تنفيذها, رسللللللللللم حدود 
المنطقة االنتقالية لتقديد بعض الحلول التخطيطية في المنطقة, و لخيرا  سللللللللليتم إتامة ورشلللللللللات عمل لبناء 

لمحالت لشرح ومناتشة تقدم العمل في النطاق الصغير والكبير.  جايكا, اإلجماع بين السلكان ولصلحاب ا
6565  
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 اإلنجاز: 

تم إتامة ورشلللات عمل مصلللغرة و كبيرة لمسلللا آراء الناس و سللللسللللة من ورشلللات العمل لدراسلللة المشلللاكل 
غرة صم الموجودة و لتقديم رؤية مستقبلية للمنطقة. تم عقد ورشة عمل كبيرة دورية كل ثالثة لشهر ولخرى 

كل شللهر. وكانت ورشللات العمل المصللغرة وسلليلة ناجعة لمناتشللة موانللي  محددة م  المشللاركين. و بناء 
 على هذه الورشات واالحتماعات تام فريق المشروع المشترك بمعداد مسودة المخطط التفصيلي.

ظ مدينة اسللة محافتمت الموافقة على مسللودة المخطط التفصلليلي المعدل عند عقد اجتماع اللجنة الفنية برئ
 وتم تعديل المخطط بناءا  على المالحظات في االجتماعات المعقدة . 6566دمشق وذلك في ليلول 

 

 تقييم التشاركية في مشروع إعادة تأهيل منطقة جنوب القنوات: 1.4

حليل , ومن تراسللللللللللللللات العمرانية التنموية المنفذة في منطقة جنوب القنوات من تبل وكالة جايكابعلد عرض اللد
 في مقترحال التحليلي اإلطار إلى وبالعودة التشلاركية واإلنجاز في مختلا مراحل المشاري  الخمس المطروحة,

 وفق ما يلي: للتشاركية تقييم إلى الوصول باإلمكان لصبا, 3القسم النظري 

 : المرحلة التمهيدية 7.1.6
الخمس المقترحة, كما وتم جم  في هذه المرحلة تسلللللجيل المباني وتحديد المناطق المدروسلللللة و المشللللللاري  تم 

 المعلومات من األطراف المعنية, وتحديد المشاكل واألهداف, ويمكن عرض العملية وفق ما يلي:

األطاااااااااااااااااااااااراف 
 المعنية:

الحكوملة متمثلللة بوزارة اإلدارة المحليلة, والملديريللة العللاملة لاثلار والمتللاحا, الفريق التقني 
  من سكان ولصحاب محالت, وزوار  جايكا , وفرق من المجتم  المحلي للقنوات

الاااااتاااااقاااااناااااياااااات 
 المتبعة:

اجتملاعلات خلاصللللللللللللللة بين الفريق التقني وممثلي الحكوملة, اجتملاعات عامة م  المجتم  
 المحلي لهدف اإلخبار بالمشروع

                                                           
 (43في الصفحة ) 3 
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درجة التشااار ية 
 المقترحة:

 , تقينم التشللللللاركية في هذه المرحلة Arnsteinاعتمادا  على درجات التشللللللاركية وفق سلللللللم 
بدرجة "اإلعالم" والتي تعرف بأنه من خاللها يتم سللللماع صللللوت لصللللحاب المشللللكلة ويتم 

 إعطاؤهم بعض المعلومات, وهي الدرجة السادسة حسب سلم لرنشتاين

 تقينم التشاركية في هذه المرحلة بالدرجة "السادسة" التقييم:

 , المصدر: إعداد الباحثةالتحليل المقترحاعتمادا  على اإلطار المرحلة التمهيدية تحليل   5-7الجدول  

 

 مرحلة التحليل:  7.1.6
ت عملية ونلللل  خطة العمل لكل مشللللروع وفقا لجدول زمني معين, التحنللللير لمرحلة اسللللتقبال المعلومات, تم

 يمكن عرض النقا  التالية: المقترح التحليلي اإلطار على عتمادا  وا  تحديد الكلفة وفرق العمل ,

األطاااااااااااااااااااااااراف 
 المعنية:

  يةالتجار  المحالت لصللللللحاب التقني, الفريق تبل من: الحي لمركز معماري  رف 
 عام بشكل للقنوات المحلي المجتم  المعنية,

  ن و  م  الحجاي تصر شلارع في المرور تنظيم لمشلروع النظرية الدراسلة ونل 
 .الحكومة عن وممثلين التقني, الفريق تبل من :له زمني جدول

  تبل من :سللريجة وباب الحجاي تصللر شللارعي في تحسللينها المراد الواجهات رف 
 .المحلي المجتم  عن وممثلين التقني, الفريق

 الفريق تبل من :بالزهور المنطقة في األحياء من واحد زراعة مشلللللللروع دراسلللللللة 
 رؤوس لصللللللحاب من وممثلين المحلي, والمجتم  الحكومة, من مدعوما   التقني
 .المنطقة في والنفوذ األموال

 المعايير م  يتناسلللللللللب بما للمنطقة المصلللللللللدتة التفصللللللللليلية المخططات تعديل 
 والهيئات المحافظ برئاسللللللللللللة الحكومة من ممثلين تبل من :المرحلية والمبادئ
 .التقني والفريق باآلثار المعنية الحكومية

الاااااتاااااقاااااناااااياااااات 
 المتبعة:

 اجتماعات تشاورية, مسا عام, ورشات عمل

 وخاصةمسا استبياني, ورشات عمل موسعة 

 وسائل اإلعالم, معارض, استبيانات, مقابالت
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 بعض الصعوبات المتعلقة بجم  المعلومات حول كل من المشاري  الخمسة. العقبات:

درجة التشااار ية 
 المقترحة:

وحسللللللب تعريا كل درجة ,يتراوح  Arnsteinاعتمادا  على درجات التشللللللاركية وفق سلللللللم 
تقييم التشلاركية في هذه المرحلة في كل من المشلاري  الخمسلة بين "التشلاور, االسترناء 

 واإلعالم" وبأخذ متوسط حسابي للمرحلة ككل تقّيم التشاركية بالدرجة الرابعة والنصا

 تقينم التشاركية في هذه المرحلة بالدرجة "الرابعة والنصا" التقييم:

 , المصدر: إعداد الباحثةمرحلة التحليل اعتمادا  على اإلطار التحليل المقترح  7-7لجدول  ا

 مرحلة التصميم: 7.1.5
مكن ي عتمادا  على اإلطار التحليلي المقترحا , و  تم اتباع الخطة األسلللللاسلللللية في هذه المرحلة وتبادل المعلومات

 عرض النقا  التالية:

 وباب الحجاي تصلللللر شللللارع في الواجهات على التصلللللميمية المداخالت تحديد  األطراف المعنية:
 ,الحي عن ممثلين الحكومة, من مدعوما   التقني الفريق تبل من تم :سلللللللريجة
 .الحكومة من باآلثار المعنية الجهات عن وممثلين

 نم ميزانية تخصلليص المعنية, األطراف م  الحي إدارة مركز تصللاميم مناتشللة 
 بلصللللللللللللللحا التقني, الفريق تبل من: الترميم تكاليا لتحمل المحلافظلة تبلل

 .للقنوات المحلي المجتم  المعنية, التجارية المحالت
 :ق الفري إعداد مسلللللللللودة المخططات التفصللللللللليلية لرسلللللللللم حدود المنطقة االنتقالية

 التقني, ممثلين عن الحكومة برئاسة المحافظ

 تشاورية مغلقة ومفتوحة, ورشات عملورشات عمل واجتماعات دورية, اجتماعات  التقنيات المتبعة:

 القرارات التصميمية لم تكن عملية بشكل كاف مقارنة م  ما سيتم تطبيقه العقبات:

درجة التشااااااار ية 
 المقترحة:

, تقينم التشلللاركية في هذه المرحلة  Arnsteinاعتمادا  على درجات التشلللاركية وفق سللللم 
 ة الخامسة والسادسةبين درجتي "التشاور واإلعالم" لي بين الدرج

 تقينم التشاركية في هذه المرحلة بالدرجة "الخامسة والنصا" التقييم:

 , المصدر: إعداد الباحثةاعتمادا  على اإلطار التحليل المقترح التصميممرحلة تحليل   0-7الجدول  
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 مرحلة تنفيذ المشروع: 7.1.7
حليلي عتمادا  على اإلطار التا , و المرحلة الحصللللللللللللول على ردود الفعل, وعمل تقارير لتقييم العملية تم في هذه 

 يمكن عرض النقا  التالية: المقترح

األطاااااااااااااااااااااااراف 
 المعنية:

 معينة ئاتف التقني, الفريق تبل من: الحي إدارة لمركز الترميم بعمليات البدء 
 المحلي المجتم  من

  تنظيم المرور على طول شللللللللارعي تصللللللللر الحجاي التنفيذ التجريبي لمشللللللللروع
الفريق التقني, الهئيات الحكومية المعنية, وبشللللكل  وباب سللللريجة لمدة شللللهر:

 تلقائي المجتم  العام.
  تم تأجيل تنفيذ باتي المشللاري  التنموية نظرا  للونلل  الحالي األمني الذي تمر

 به البالد

الاااااتاااااقاااااناااااياااااات 
 المتبعة:

 عمل, مقابالت, اجتماعات, نشرات اعالميةاجتماعات تشاورية, ورشات 

زيادة التكلفة بسلللللللللللبب االسلللللللللللتفادة المحدودة من الخبرات المحلية واالسلللللللللللتعانة بخبرات  العقبات:
 خارجيةتوتا العمل بسبب الون  الحالي الذي تمر به البالد

درجة التشااار ية 
 المقترحة:

, تقينم التشاركية في هذه المرحلة  Arnsteinاعتمادا  على درجات التشاركية وفق سلم 
 بدرجة "التشاور " لي الدرجة الخامسة

 تقينم التشاركية في هذه المرحلة بالدرجة "الخامسة " التقييم:

 , المصدر: إعداد الباحثةاعتمادا  على اإلطار التحليل المقترح التنفيذمرحلة تحليل   1-7الجدول  

 الصيانة والمتابعة: 7.1.0
 .تيجة األحداث األخيرة في البالدصيانة للمشروع بسبب توتفه ن لم تتم عمليات
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 تقيم التشاركية في المشروع: 1.4

 اإلطار جداول وبالعودة الدراسللللللية, الحالة هذه  في ولحداث معطيات من إليه الوصللللللول تم ما على اعتمادا  
 بيانيا   تمثيله وتم المشللللروع مراحل من مرحلة كل في التشللللاركية تقييم اآلتي الجدول يبين مرحلة لكل التحليلي

 :يلي ما وفق

 الخامسة المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة المرحلة األولى المرحلة

 الصيانة التنفيذ التصميم التحليل التمهيدية

 درجة
 التشار ية

 إعالم

6 

 تشاور واسترضاء

3.2 

عالم  تشاور وا 

2.2 

 تشاور 

2 

 ال يوجد

التمثيل 
 البياني

 

 

 

 

 

 

 

    

 : إعداد الباحثة, المصدرمنطقة جنوبي القنوات  التمثيل البياني لدرجات التشاركية في مشروع إعادة تأهيل 1-7  الشكل

درجة التشللللاركية وفق كل مرحلة من مراحل المشللللروع    والذي1-7بالشللللكل  البياني المونللللا  ويحدد التمثيل
والتي هي اإلعالم وفق سلللللم لرنشللللتاين ويبدل باالرتفاع بعدها ليتراوح  6حيث يبدل المنحنى البياني عند الدرجة 
تنظيم عملية إعادة التأهيل من تبل جايكا والممثلين من الحكومة ,  بدءبين التشلاور واالسترناء   وذلك عند 

ها لالنخفاض عند مرحة اتخاذ القرارات التصللللللللللللللميمية ويرتف  عند التنفيذ تليال  حيث يكون في درجة ليعود بعلد
 التشاور.
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 جنوب منطقة تأهيل إعادة مشروعالتشاركية في النتائج من تقييم وتحليل  1.4

 :القنوات

 نباإلمكا لصللللللللللللللباالحالة الدراسللللللللللللللية المقترحة ومراتبة وتحليل العملية من وجهة نظر تشللللللللللللللاركية  عرضبعد 
اسللللللتخالص مجموعة من النتائج الخاصللللللة بالحالة الدراسللللللية المقترحة والتي يمكن لن يعمم البعض منها على 
حلاالت دراسلللللللللللللليلة إلعلادة تأهيل مناطق لخرى تد تشللللللللللللللابه حالة إعادة تأهيل منطقة جنوب القنوات من بعض 

 النواحي:

  يللا  بحللد ذتلله, فللمنلله يجللذب إن مشللللللللللللللروع إعللادة تللأهيللل منطقللة جنوب القنوات يعللد مشللللللللللللللروعللا  تنمو
االسلتثمارات الثقافية و السلياحية للمنطقة ومن وجهة نظر مجتمعية فمنه يساعد على زيادة الوعي 

حساس المجتم  المحلي بالمسؤولية تجاه المنطقة التي ينتمي إليها.  وا 
  الل ختم اسلللللللتخدام تقنيات مناسلللللللبة لتفعيل العملية التشلللللللاركية في إعادة تأهيل المنطقة وذلك من

القيام بعدد من ورشللات العمل واالجتماعات العامة والخاصللة ومن خالل إنشللاء مسللابقة التصللوير 
شلللللللراك المجتم  المحلي في عملية إنشلللللللاء مركز إدارة الحي وباتي الفعاليات األخرى  النلللللللوئي وا 

 التي تام فريق الوكالة اليابانية جايكا بالقيام بها بالتعاون م  لطراف لخرى معنية.
 تصلللللللنيا األطراف المعنية في المشلللللللاري  النموذجية وفق: لطراف ممثلة عن الحكومة وهو  يمكن

محافظة دمشلللللللللللللق بممثليها ووزارة اإلدراة المحلية,لطراف ممثلة عن المجتم  المحلي من سلللللللللللللكان 
وزوار ولصحاب محالت في منطقة جنوب القنوات ولصحاب السيارات العامة والخاصة المارة في 

ح الذين يترددون إلى المنطقة باإلنافة إلى بعض القّيمين على منشتت هامة في المنطقة و السيا
الحي مثل المدرسة الحكومية, والخان األثري ومالكي المطعم المذكور في منطقة جنوب القنوات, 
باإلنلللافة إلى الجهة الرئيسلللية واألهم وهي وكالة جايكا والتي تمثل وسللليط تنموي بين الحكومة و 

 المجتم .
 خالل مناتشللللللة مراحل المشللللللاري  النموذجية نجد لن المجتم  المحلي كان مشللللللاركا  في كافة  من

المراحل, ابتداءا  من مرحلة التصللللللميم والتخطيط ومرورا  بمراحل تعديل الخطط وانتهاءا  بتنفيذ ما 
ي ذطبيعة المجتم  المحلي للمنطقة المدروسللة وال وتتبين تم تنفيذه من هذه المشللاري  النموذجية.

يمثل شلللللللريحة من المجتم  الدمشلللللللقي, ولظهرت هذه الدراسلللللللة لن المجتم  متعاون بطبيعته وتد 
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تنامت عالتة الثقة بين المجتم  المشلللللاركي وبين الجهات الرسلللللمية المعنية بالمشلللللروع  محافظة 
وباتي األطراف األخرى  حيث بنيت هذه العالتة على االحترام  –وزارة اإلدارة المحلية  -دمشق 

 لثقة بين الطرفين. وا
  إن وجود الفريق الياباني كعنصلللللللر هام وفاعل جدا  في المشلللللللروع, واحتكاكه المباشلللللللر م  الفريق

السلللللللللوري النظير شلللللللللكل نقطة إيجابية وهامة جدا  في مجال الفهم التشلللللللللاركي الصلللللللللحيا من تبل 
تناسب م  ت المجتم  حيث لن الفريق الياباني تد حاول نقل حصليلة تجاربه من بلده وخاصة التي

طبيعة المجتم  الدمشللللللللللللللقي المحلي, وال يخفى علينا لن المجتم  الياباني يعد مجتمعا  متطورا  في 
فهمله للفكر التشللللللللللللللاركي بلاإلنللللللللللللللافلة إلى األطراف المعنيلة األخرى هنلاك من جهلات حكومية و 

روع ال شللمؤسللسللات داعمة تنموية. ولكن تقليص دور هذا الفريق الياباني في المراحل المتقدمة للم
 بد لن يكون لثر سلبا  على النتائج المتوتعة.

  إن األونلللللاع الحالية التي تمر بها البالد لم تسلللللما بتنفيذ المشلللللاري  بشلللللكل كامل كما حدت من
 مشاركة المجتم  المحلي في الورشات واالجتماعات التي تقام من وتت إلى آخر.

  اإلطار التحليلي نجد لنه تد تم الوصلللول إلى عدد من المسلللتويات للتشلللاركية  نتائجاعتمادا  على
نللللللللللللللمن عمليلة إعلادة تلأهيلل منطقلة القنوات, حيث بدلت العملية "باإلعالم" في مراحلها األولى 
وهي مرحلة تحديد المناطق المدروسة والمشاري  الخمس المقترحة ثم ارتف  مستوى المشاركة من 

ى درجة "الشلللللللتاور" حيث كانت المشلللللللاركة من خالل اإلدالء باآلراء من تبل المجتم  لتصلللللللل إل
خالل الزيارات الميدانية والمسللللللا االسللللللتقصللللللائي وكان ذلك في مرحلة ونللللللل  خطة العمل لكل 
مشروع, وخالل لجزاء من هذه المرحلة يمكن لن نقول لن التشاركية لينا  زاد معدلها لتصل إلى 

احد من األحياء بالزهور وونللل  دراسلللة لمسلللابقة التصلللوير "االسلللترنلللاء" خالل مشلللروع زراعة و 
النلوئي, ولينلا  خالل التنفيذ التجريبي لمشلروع تنظيم المرور في شارع تصر الحجاي. لي لن 
التشللللللللللاركية في هذا المشللللللللللروع وصلللللللللللت إلى درجة من الرمزية ,لي في الفئة الثانية من الفئات 

تتوس  لتصل إلى درجات لعلى من صناعة القرار الثالث لدرجات التشاركية عند لرنشتاين. ولم 
 وتحكم المجتم   الدرجات العليا من سلم لرنشتاين .
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  من خالل دراسلللة اسلللتراتيجيات جايكا نجد لنها اعتمدت على المنهجية المتبعة من ِتبل األطراف
 الحكومية المحلية وعلى لساسها تامت بتحديد درجة التشاركية المراد الوصول إليها.

 لهيكلية الحكومية وخطة الدولة بشلللللكل عام هي التي تحدد نموذي التشلللللاركية فيما إذا كان " إن ا
من األسلللللللفل إلى األعلى" لو " من األعلى إلى األسلللللللفل" لو نموذي الشلللللللراكة, وفي حالة نموذي 
القنوات نجد لن النموذي المتب  بدل "األسلللفل إلى األعلى" كمبادرات من الجهات الرسلللمية وكانت 

 والت تسعى للوصول إلى نموذي "الشراكة".المحا
  هناك العديد من المعايير التي تحدد مسللتوى التشللاركية المتب  في كل مشللروع من مشللاري  إعادة

التأهيل ولكن هذه المعايير في حالتنا الدراسللللللللية كانت مرتبطة باإلرادة الرسللللللللمية المتمثلة بجايكا 
من وجهة نظر جايكا مرتكزة على الميزانية ومحافظة دمشق كطرفين لساسيين وكانت المحددات 

 وعلى الوتت المعطيين لهذا المشروع التنموي.
  مكن يبمقارنة هذه الحالة الدراسلللللللية بالحاالت الدراسلللللللية التي تم عرنلللللللها في الفصلللللللل السلللللللابق

لن طبيعللة تنميللة منطقللة القنوات كللانللت ل ترب مللا تكون إلى حللالللة إعللادة تللأهيللل مللدينللة  المالحظللة
لنه في الحالتين تم السللللعي للوصللللول إلى نموذي من "الشللللراكة" بين المجتم  وباتي  معلوال حيث

ن  5-7األطراف المعنية بالمشللروع الشللكل   كانت متشللابهة في المشللروعين  لينللا   المسللببات وا 
 والتي لدت إلى انقطاع العمل عند المرحلة األخيرة وهي مرحلة الصيانة.
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 :الرابع الفصل خالصة 1.4

القسللم الثاني من الجانب العملي لألطروحة والذي تلخص في دراسللة مشلللروع إعادة تأهيل  الراب الفصللل  تناول
منطقة جنوب القنوات ودراسللللللة آليات تفعيل التشللللللاركية فيه. وتم الوصللللللول إلى نتائج تفيد بأن لحد لهم لهداف 

 جتم  والتنمية االجتماعية. وكالة جايكا وهي الجهة التقنية والقائمة بالمشروع كان تفعيل مشاركة الم

بالذكر هنا لن سللبب اختيار مشللروع إعادة تأهيل منطقة جنوبي القنوات كحالة دراسللية مفصلللة هو لن  والجدير
كان يقصلللللللد به تطوير العمل التخطيطي على المسلللللللتوى  Pilot Projectهذه الدراسلللللللة تعتبر مشلللللللروعا  رائدا  

بالتعاون م  جهة دولية, وكان لهم لهدافه رف  سللوية العمل التخطيطي من خالل  Local Planningالمحلي 
إدراي مفهوم التشللاركية في المشللاري  التخطيطية التنموية, حيث كانت الفترة الزمنية التي تام بها هذا المشللروع 

 تعد مرحلة هامة كانت البالد فيها في حالة تنمية على عدة لصعدة.

 القسللم في مقترحال التحليلي اإلطار على اعتمادا   المشللروع هذا في للتشللاركية تقييم احاتتر  إلى الفصللل ويخلص
"الشلللراكة"  نم مسلللتوى  إلى للوصلللول تسلللعى كانت جايكا   التقنية الجهة بأن تفيد نتيجة إلى ويصلللل. النظري 
 .واالجتماعية العمرانية للتنمية المتبعة الحكومية والسياسة المجتم  ظروف م  تماشيا   وذلك
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 والتوصيات  النتائج
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 :الخاتمة

 لهمية ونلللاو  ودرجاتها تفعيلها وآليات لبعادها وحدد بالمجتم  وعالتتها التشلللاركية مفهوم البحث هذا ونلللا 
 العمراني, ثاإلر  تأهيل إعادة وعمليات العمرانية بالدراسلللات عالتتها تناول و للتنمية, تنظيمي كمنهج اتباعها
 يكون  وبذلك حنللري ال التأهيل إعادة مشللاري  في وتقييمها التشللاركية تفعيل آليات لدراسللة تحليليا   إطارا   واتترح
 .والتوصيات النتائج من مجموعة إلى وتوصل إشكاليته, تساؤالت على ولجاب لهدافه حدد تد البحث

 
 

 :النتائج 0.6

 والتي النظري بالقسم المرتبطة النتائج من عدد استخالص يمكن السابقة البحث أجزاء في عرضه سبق مما
 :يلي وفق ذكرها يمكن
 

 يمكن ال وحقيقة حتمية نلللللرورة لصلللللبا التنموية المشلللللاري  في كمنهج التشلللللاركية اتباع إن 
 محليا   االجتماعية الهيكلية على يطرل الذي الحالي والتطور النمو م  وخاصللللللللللة تجاهلها,
 .وعالميا  

  غلبل إن نمط التشلاركية المّتب  يرتبط بشكل لساسّي بطبيعة المجتم  المستهدف, إال لنه في 
نجد لن درجة تمكين المجتم  وسللللللليطرته لم تتطور لتصللللللللل إلى القوة في طرح فكرة  الحاالت

التشللللللاركية من تبلهم لو حمل األطراف المعنية األخرى, الرسللللللمية لو الحكومية, على اعتماد 
. وفي المقابل لم تتنمن لي حالة من الحاالت المدروسة نمطا  من "التشاركية منهجية معينة
 باإلجبار".

 لهوتقب ووعيه المجتم  نمو درجة على لسلللللاسلللللي بشلللللكل يعتمد التشلللللاركية العملية نجاح إن 
 نموهو  المجتم  وعي زيادة في المعنية األطراف باتي دور يأتي وهنا واسلللعة تنموية لمشلللاري 
 في طرحال لهذا مسلللتعدا   المجتم  يكن لم إن ثماره يؤتي ال التشللاركية طرح لن حيث الفكري,
 .وانفتاحه وثقافاته عالتاته
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  تتنوع األهداف المرجّوة من اعتماد التشللاركية كمنهج لتنمية المشللاري , وتتوسللّ  هذه األهداف
  تكون يفي حالة مشاري  إعادة التأهيل الحنري. حيث لن البيئة االجتماعية في هكذا مشار 

 لتوى ولعمق وذات ارتبا  لكثر ولوس  بالمكان.
 منطقة لك خصوصية حسب عام بشكل التنموية المشلاري  في التشلاركية إدارة نماذي تختلا 

 ذينمو  تبني حال ففي العالمية, وخبراته وعيه ودرجة المشلللللللللارك المجتم  تنظيم وحسلللللللللب
واسلللتجابة الحكومة لها فمن  Bottom-Up Approachالمجتم  تبل من الموجهة المبادرات

 التتراح مبادرات. لهالهذا دليل على وجود درجة عالية من الوعي عند المجتم  بحيث يكون 
اما اذا كان المجتم  المسلللللللتهدف ال يمتلك المسلللللللتوى الكامل من التنظيم والوعي والخبرة فمن 

راكلللة مثال نمللاذي لخرى ممكن لن تكون لكثر فلللاعليلللة في إدارة التشللللللللللللللللاركيلللة كنموذي الشلللللللللللللل
Partnership Approach 

 لمطلوبا من التي التقنيات طبيعة تعكس التشلللللللاركي للفكر وفهمه المجتم  ثقافة درجة إن 
 مجتم ال وعي زاد كلما لنه حيث التشللاركية, من عال   ى و مسللت لنللمان العملية خالل تطبيقها
 كون  حال يف لما ولسلس, لبسط المطبقة التقنيات كانت كلما التشاركية العملية في دوره تجاه

 تعتمد نمعي نوع من تقنيات تطبيق الواجب من فمنه العملية في بدوره معني غير المجتم 
 ليكون  المطلوبة الدرجة إلى المجتم  وصلللللول لنلللللمان تثقيفية ودورات عمل ورشلللللات على

 .العملية في فاعال   عنصرا  

 

النتائج  إلى ثالبح توصللللل فقد  والمحلية العربية, العالمية,  الدراسللللية للحاالت العملي بالقسللللم يتعلق فيما لما
 :التالية

  إن درجة التشللاركية التي وصلللت لها المشللاري  المطروحة تعكس طبيعة الشللفافية في العملية
المطبقة على لرض الوات . حيث كانت في الحاالت الدراسية جميعها تتجاوز درجة االحتيال 

  وبداية درجة تحكم لرنشلللللللتاين شللللللليري (والتالعب على المجتم , لتق  في منتصلللللللا السللللللللم 
 احل.المجتم  في بعض المر 
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  من خالل مقارنة لهداف التشللاركية ودرجاتها بين الحاالت الدراسللية نجد لن المسللتوى متشللابه
ن لسلوب إدارة العملية ال يزال من  مما يشير إلى تقارب الحيز الممنوح للمجتم  للمشاركة, وا 

ي تيعللللب فيهلللا الطرف التفني والخلللارجي دورا  مبلللادرا  وجلللامعلللا  لبلللا والتي دة,القملللة إلى القلللاعللل
عدا الحالة األلمانية حيث تتميز هنا بأسللللللللللوب االطراف لللوصلللللللللول إلى درجة من الشلللللللللراكة 

اإلدارة من القاعدة إلى القمة وخاصللة في بداية مراحلها, ويأخذ المجتم  حيزا  لكبر للمشللاركة 
 .الثالثمن الحالتين األخرتين المطروحتين في الفصل 

 نجد لن الفهم العام  الثالث الفصللللللللللة في من خالل مناتشلللللللللة الحاالت الدراسلللللللللية المعرونللللللللل
للتشللللاركية كان مختلفا  من مشلللللروع آلخر على الرغم من لن معظم المشلللللاري  المدروسلللللة في 
هذا البحث كانت تقود إلى نوع من الشلللراكة, ولكن يمكن القول لن اختالف مفهوم التشلللاركية 

 الجوانب ومرتبطفي كل مشللروع عن اآلخر مرتبط بخصللوصللية كل حالة دراسللية بجانب من 
لينللا  بفهم المعنى الكامن خلا هذا المصللطلا, والسللياسللات المطبقة على لرض الوات . مما 
يوصللللللللللنا إلى نتيجة تم التحدث عنها في بداية البحث وهي صلللللللللعوبة الوصلللللللللول إلى تعريا 

 وانا ومحدد لمصطلا التشاركية.

لة الدراسللللية بالحالة يتعلق وفيما  توصللللل قدف دمشللللق,القنوات في  جنوبي منطقة هي والتي المطروحة المفصللللّ
 :التالية النتائج إلى البحث

 نوبيج منطقة  المطروحة الدراسية الحالة في إليها الوصول تم التي التشاركية درجة اعتمدت 
 ةالفتر  للمشلللللللللللروع, المقّدمة الميزانية القائم, الحكومي النظام: وهي محددات على  القنوات
 .المجتم  وطبيعة الزمنية

 تفعيل التشلللللاركية في مشلللللاري  تأهيل اإلرث الحنلللللري في مدينة دمشلللللق اسلللللتراتيجية  يتطلب
ملدروسللللللللللللللة وملدعوملة من تبلل الحكوملة هلدفهلا توعيلة المجتم  لحقوتله وواجبلاتله االجتماعية 
التنموية وونللللللللللعه في موانلللللللللل  صللللللللللن  القرار ليعتاد على تبني الفكر التشللللللللللاركي في كافة 

المالحظة لن الخطة الخمسللللللللية العاشللللللللرة في سللللللللوريا طرحت المجاالت التنموية, وهنا تجدر 
 لهمية تبني المنهجية التشاركية في المشاري  التنموية. 
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 لثناء دراسلللللللة مونلللللللوع التشلللللللاركية لن نتجاهل األحداث األخيرة التي تمر بها  باإلمكان ليس
البحث  لبالدنا في الوتت الحالي, لو نتجاهل لهميتها كاسللللللتراتيجيات تنمية مسللللللتقبلية. وحاو 

لن يتوصلل إلى اتتراح آلية معينة لتقييم التشلاركية في مشاري  إعادة التأهيل الحنري لتكون 
, تقراراالس من حالة إلى البالد تصل لنتاعدة لولية تساعد على استئناف هذه المشاري  بعد 

 ر.اوذلك م  لخذ المجتم  المحلي الذي تأثرت طريقة تفكيره وتعبيره عن آراءه بعين االعتب
 ليةهيك تحت تكون  لن دمشللللق مدينة في العمراني لورث الحنللللري  التأهيل لمشللللاري  يمكن 

 لمجتم ا بين عالتة لتكوين فاعلية لكثر ولدوات تقنيات اتباع خالل من حقيقية تشللللللللاركية
 .والشفافية الثقة على ومبنية لمتن تكون  المعنية األطراف وباتي

 

 :  التوصيات 0.6

السابقة وفي نوء الدراسة ككل يخلص البحث إلى مجموعة من التوصيات لتفعيل التشاركية بناء  على النتائج 
 في مشاري  إعادة التأهيل الحنري للمناطق األثرية:

 تعزيز درجة الثقة بأهمية التشللاركية كمنهج ليتم اتباعه وخاصللة في مشللاري  إعادة التأهيل  على العمل
شلللللللامال  لهذا المنهج من تبل لصلللللللحاب القرار في القطاع الحنلللللللرية في سلللللللورية, ويتطلب ذلك إدراكا  

الحكومي وباتي القطاعات الرسلللللمية ذات النفوذ وعدم اسلللللتعماله كتلية نظرية شلللللكلية لتنفيذ المشلللللاري  
 بشكل بعيد عن الفهم الدتيق لخصوصية المجتمعات المحلية المتأثرة.

 ر المجتم عات المستهدفة حيث لن حماية اإلرث ال بد من األخذ بعين األعتبار خصوصية وتاريخ وعما
 وجهةم رسللللالة وهذهالمبني تحتاي إلى التعلم من المانللللي, ولن التنمية ال تقوم بمعزل عن المجتم . 

 .الحنري  اإلرث تأهيل إعادة مجال في العاملة الخاصة والقطاعات الحكومية القطاعات إلى
 تجاه اإلرث الثقافي والعمراني وتعزيز الشللللعور بأهميته وسللللبل  ووعيه المحلي المحتم  إحسللللاس تنمية

المحافظة عليه وتنمية إحسللللاس المجتم  المحلي بمهمية الدور الملقى على عاتقه ونللللرورة مشللللاركته 
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في هذه المشلللللللللللللاري . وبناء ثقافة المبادرة عند المجتمعات ليكونو تادرين على طرح آليات ومشلللللللللللللاري  
 ا تكون إلى بيئتهم.منبثقة عن واتعهم ولترب م

  إن إعطاء القوة والثقة عند اآلخرين يعني بناء القدرة عند األطراف المعنية كلها لالسلللللتفادة من حلولهم
الخاصلة حول التنمية وحل المشلاكل المتعلقى بحياتهم وليكونوا عناصر فاعلين لكثر من كونهم مجرد 

معات يرسلللخ من مسللللاعدة المجتمعات التخاذ مسلللتفيدين سللللبيين من التنمية. إن بناء القدرة عند المجت
القرارات تجاه لهدافهم. لذا فمنه من المسللتحسللن إعادة مراجعة األهداف التنموية لمشللاري  إعادة التأهيل 

 الحنري في سورية بين كل مرحلة واألخرى لتعزيز تمكين المجتمعات.
 رب فهما  من تبل الجهات نللللللللللللرورة دعم التقنيات و الوسللللللللللللائل اإلعالمية للفكر التشللللللللللللاركي ليكون لت

 المتلقية, واعتماد الشفافية في طرح األفكار النظرية.
  االسللللللللللللللتفلادة من األونللللللللللللللاع الراهنة التي تمر بها البالد إلعادة النظر في الفكر التخطيطي والتأهيل

 الحنري, لتكوين تاعدة راسخة تستند عليها منهجيات العمل المستقبلي.
 ةيملية التشاركية في ظل التطور العمراني والتحوالت المرحلية العالميإجراء بحوث تفصيلية تتناول الع .

جراء  عن مختلفة لخرى  نظر وجهات من التنموية الخطط على التشللللاركية تأثير تسللللتكمل دراسللللات وا 
 .األثرية األحياء تأهيل هي والتي البحث في المقترحة الحالة

في التخطيط وسللياسلللات التأهيل من وجهة نظر  جدا  مما سللبق يمكن القول لن التشللاركية مونللوع واسلل  وهام 
عمرانيلة, ولن تنميلة هلذا الفكر تتطللب اسللللللللللللللتراتيجيلة معينة وجداول زمنية مدروسللللللللللللللة نابعة من خطط التنمية 
الدولية. وتتنلمن هذه الدراسللة اسللتراتيجية عامة منهج تحليلي وخطو  توجيهية في إطار تفعيل التشللاركية في 

لحنللللللري كجزء من تخطيط المدن في المعنى الواسلللللل . لذا يوصللللللي البحث باسللللللتمرار عمليات إعادة التأهيل ا
 الدراسة في مجال االستفادة من هذه العمليات في تخطيط المدن وبشكل خاص في إعادة التأهيل الحنري.
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Abstract 

This Research Deals with Public Participation, and analyzes its activating mechanisms, especially 

in the projects of urban rehabilitation foe historic neighborhoods, both in theoretical and practical 

study. This by analyzing and understanding the concepts of Rehabilitation and Participation and 

by analyzing the relation between them. It also examines the community interaction in such 

projects according to the different degrees of participation that is through a number of Arabic and 

international and local case studies and comparing them with the detailed case study which is the 

rehabilitation of the southern of Al-Kanawat area. 

This study aims to understand the Participation as a new methodology within the challenges posed 

by rehabilitation projects in theoretical and practical study and that is because of the specificity of 

each rehabilitation projects. And it also aims to shed lights on the theories that study the 

participation and its relation with other specializations, which the urban studies becomes 

underneath. 

Both the theoretical and practical study showed the importance of the participatory approach in 

rehabilitation, but eventually this lead to consultation in positive way. And it shows at the same 

time that there is no big control for the society on the developing urban projects.  

Then, this research take advantage of the participatory approach in rehabilitation of historic areas, 

through accessing to evaluation mechanisms for the stage of participation in these projects. That 

is by taking the benefits from theoretical studies and Arabic and global initiatives in following the 

participatory approach, and propose a vision for the future to take advantage of the methodology 

of rehabilitation of historic sites in general. 

 

Keywords: Participation, rehabilitation, society, stakeholders, participation tools and 

techniques, stage of participation, evaluation. 
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