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الملخص

تعتمداألخیرة.العقودمدىعلىالتطورمنطویلبمسارالمعماريالتراثعلىالحفاظعملیةتمتعت

والمجتمعاتوالجماعاتاألفرادلمختلفالمعماريالتراثمواردتقدمھاالتيالقیمعلىالحفظممارسة

والسلطمدینةفيالعمرانیةوالھویةالتراثیةالمبانيعلىالحفاظأھمیةالبحثھذاویوضحوالحكومات

التراث الثقافي في المملكة األردنیة الھاشمیة وما ھي مفاھیم الحفاظ على التراث العمراني.

الحضريالتخطیطالتاریخیةالحضریةالطبیعیةالمناظرالعمراني؛التراثعلىالحفاظالمفتاحیة:الكلمات

واإلدارة؛ التراث الثقافي؛ التنمیة مستدامة، مدینة السلط.

Abstract

The process of preserving architectural heritage has enjoyed a long path of

development over recent decades. The practice of conservation depends

on the values offered by the architectural heritage resources to various

individuals, groups, societies and governments. This research explains the

importance of preserving heritage buildings and urban identity in the city of

Salt and cultural heritage in the Hashemite Kingdom of Jordan and what

are the concepts of urban heritage preservation.

Keywords: preservation of urban heritage; Historic urban landscape. urban

planning and management; Cultural Heritage; Surat Heritage. Sustainable

development, the city of Salt.
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المقدمة

قلبوجودیمثل،تقریًبامكانكلفيالحالھوكما،النامیةالعربیةوالدولاألردنمدنمنالعدیدفي

حیث،السریعوتحولھاالسریعلنموھانظًرا،ذلكومعالماضي.معفریًداتاریخًیارابًطااألقدمالمدینة

تھدیًداتشكلواالقتصاداالجتماعیةالھیاكلفإن،بسرعةواالنحدارللتشوهاألراضياستخداماتتعرضت

حقیقًیا لمواردھا الطبیعیة والثقافیة.

التقلیدیةالبیوتمع،عشرالتاسعالقرنأواخرإلىمنتصفمنالتاریخیةالحضریةالنوىاعتباریمكن

األدلةأھممن،والكركومادباوالسلطإربدمثلاألردنیةالمدنمنالعدیدفيرأیناكماالمفتوحةوالشبكات

،التاریخیةالنوىمنالعدیدفيالحالھوكما،اعتبارھایمكن،الواقعفيالتاریخیة.الحیاةأنماطعلى

الحدیثینوالمجتمعالمدینةإلعطاءتطورتالتيوالثقافیةاالجتماعیةللتقالیدالمادي"المظھرأنھاعلى

یمكنبھاالمرتبطةالتقلیدیةواألشكالالجماعیةالذاكرةخاللمنتطورتالتيالتقالیدوطابعھا".معناھا

المعاصرةوالحضريالمعماريالتصمیممشاریعفياستخدامھاوإعادةواسعنطاقعلىاستخدامھاویجب

استخداماتإلىتحویلھاأوالتقلیدیةالمبانيتشغیلإعادةفإن،ثمومنالمناسبة.المجتمعمشاركةمع،

معاصرة ھي أداة لنقل البیئات التقلیدیة إلى المستقبل ، جسدًیا واجتماعًیا.

األصولمنمھجورمخزونلدیھاالتاریخیةالنوىھذهفإن،األردنمدنمنالعدیدفيالحالھوكما

مملوكةالھامةالتراثیةالمبانيھذهغالبیةتزالالحیث،الجغرافیةمراكزھافيتقعوالتي،المبنیةالتراثیة

السریعالحضريالنموأدىاالستعادة.جھوداآلثار.تلكعنبمنأىتزالوال،المحلیةالعائالتمنألفراد

المبانيتلكسكانغالبیةغادر،ذلكإلىباإلضافةالعمراني.التراثنسیجعلىخطیرةضارةآثارإلى

البالدأنحاءجمیعفيالبارزةاألردنیةالعائالتتوجھغرارعلى،عمانالعاصمةإلىوھاجرواالقدیمة

تعیشالتيوالمجتمعاتالعائالتأنحینفيشاغرةالمبانيمنالعدیدتظلوالستینیات.الخمسینیاتخالل

في المنطقة غالًبا ما تكون فقیرة جًدا أو جاھلة للحفاظ على المنازل الحجریة القدیمة.
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ھيالتكیفياالستخدامإعادةأجلمنالتاریخیةالمبانيعلىالحفاظاستراتیجیةأنیبدو،نفسھالوقتوفي

جعلھاخاللمنالتراثیةالمبانيحمایةیتمحیث،للحفظالمستداموالشكلالذاتيللتمویلفعالیةاألكثرالنھج

إنقاذھمعلىیساعداألصیلةالخصائصذات،اإلقامةذلكفيبما،متوافقةأوجدیدةوظائفعلىتحصل

إعادةبأنیجادلالناس.حیاةجودةفيالعمرانيالتراثعلىالحفاظیساھمحیث،المحلياالقتصادویفید

للعیشمالءمةأكثرمدنلتحقیقمھمةفرصة"تشكلنسبًیاالمفتوحةواألماكنالمھجورةالمبانياستخدام

والعقباتالتحدیاتمنالعدیدھناك،الواقعفيلكنالداخلیة".المدینةمناطقتجدیدخاللمنوالصحة

اھتماماتالناس.تصورالخاصة؛الملكیةقیود؛ذلكفيبما،الھدفھذاتحقیقدونتحولالتيوالقیود

االھتماماتوبناءوالتخطیط؛المحلیةالمنافعمقابلالحفظخطابربط؛والعامةالخاصةوالشراكةالتنسیق

"القدرةفيیكمنالحقیقيالتحديفإن،ذلكومعالمالیة.والحوافزالحمایةأدواتذلكفيبماالتشریعیة

،والفنیةالثقافیةالسلعواستھالكإنتاجبأناعتقاًدا،فكرًیامحفزةخیاراتتقدمالتياالستخداماتتخیلعلى

التجاریةالمعاییرویتطور.ویتغیر،كافیةاقتصادیةعوائدیضمنأنویمكن،تجارًیاعمًالیشكلأنیمكن

المشتركة"

ھومایقررمنلتحدیدسیاسیاًالمشحونةبالعملیةتتعلقبل،األھمیةبمعاییرالتاریخیةالنوىقضیةتتعلقال

المغطاةالمساحاتتوفررائعة:المنسیةالحضریةالمساحاتاستخدامإعادة"إمكاناتأنعلىتنصمھم.

جدیدةروابطوتفعیل،جدیدةساحاتوبناء،جدیدةعالقاتفيواالنخراط،المدینةلتجدیدجدیدةفرًصا

غیر متوقعة بین األجزاء المختلفة من المدینة".

یسمحأنیجبالمتاحة.باألموالالمدعومةالسیاسیةاإلرادةعلىیعتمدالحفظنجاحیزالال،ذلكومع

أنیجب،نفسھالوقتوفيالثقافیة.القیمعلىالحفاظمعاالقتصادیةبالجدوىأیًضاالتراثعلىالحفاظ

المناطقإحیاءإعادةواستراتیجیاتسیاساتفيأساسیاًفعاالًعامالًالمتكاملالتراثعلىالحفاظیكون

العامةوالمبادرات،العامةالمشاركةاالعتبارفيالفعالةالحفظسیاسةتأخذحیث،والتاریخیةالقدیمة
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أثناءاالنفتاحالجمھور.علىوالحفاظواالقتصادیةالثقافیةواالحتیاجات،التخطیطوعملیة،والخاصة

عملیة صنع القرار. "صورة المدن التي نمت تاریخًیا عبر القرون ال یمكن وضعھا على الجلید أثناء الحفظ".

للسكانأماكنالتاریخیةالحضریةللبیئاتالمستداموالثقافياالجتماعيالتجدیدیوفرأنیجب،الواقعفي

األشكالاستخدامإعادةیمكن،ذلكومعثقافیة.كرموزمعینةتقلیدیةأشكالعلىالحفاظمنبدالً،المحلیین

اقترنتإذا،والحضريالمعماريالتجدیدفيواسعنطاقعلىالجماعیةالذاكرةمننشأتالتيالتقلیدیة

بمشاركة المجتمع.

النواة التاریخیة لمدینة السلط وتراثھا الثقافي: تقییم نسیج التراث الحضري

سكانھاعددویبلغ،األردنفيمدینةأكبررابعوھيعمانالعاصمةغربكم30بعدعلىالسلطتقع

بالزاالمدینةوسطمع-وساللموقلعجادة-تاللثالثةعلىالقدیمةالمدینةتقعنسمة.140.000حوالي

1890بینماالفترةإلىوالقصورالعمرانيالتراثسكانمعظمیعودالودیانالتقاءنقاطعند(ساھا)

بناةقبلمنالناعماألصفرالجیريالحجرمنأساسيبشكلھذهبناءتمالعشرین.القرنعشرینیاتوأواخر

المقاطعمنحدیًثامستوردةموادالحًقاأدخلتثمالمحلیة،التقنیاتباستخدامومھاجرونمحلیینرئیسیین

المعدنیة والبالط األحمر لألسقف.

،العشرینالقرنمطلعمنذوالسكانالحضریینالتجارمنازلالسلطفيالرئیسیةالتراثیةالمبانيتشمل

عاماألردنفيحدیثةثانویةمدرسةأقدمإلىباإلضافة،الدینیةوالمباني،الخطیةالتجاریةواألسواق

متحفإلىتحویلھتموالذي،1890عاممنجابرأبوقصرمثلمثلتراثيمنزل600منأكثر.1925

الطریقطولعلىتمتدالساللممنشبكةمعالوسط،فيوالساكتالمعشرمجمعاوینتشرالتاریخي،السلط

من التالل للتغلب على التضاریس الجامدة للمدینة.
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التراث الثقافي في المملكة األردنیة الھاشمیة

الثقافاتمنلمزیجموطًنااألردنكان،األوسطالشرقفيالتاریخیةالتجارةطرقعلىلموقعھانظًرا

وزیادةاألردنفيالعالميالتراثممتلكاتإدارةإطارتعزیزعلىالیونسكوتركزالوقت.طوالواألدیان

.1972عاماتفاقیةمعیتماشىبما،البالدتراثحمایة

،األردنكنزھووالتقلیدیة)األثریة(المواقعالماديالثقافيالتراثومتنوع.فریداألردنيالثقافيالتراث

،أشیاء(أيآثارإلىاألردنيالثقافيالتراثینقسماألردني.التراثمنآخرمھمجزءالطبیعيوالتراث

آخرشكلبأيمعدلةأومنتجة،محفورة،مشیدة،مسجلة،تشكیلھامعاد،مشیدة،منقولةغیرأومنقولة

من قبل البشریة)

الثقافيالتراثبینیجمع،نوعھمنوفریدمتنوعتراثعلىالسلطمدینةتحتوي،المؤلفیننظروجھةمن

تراثعنینفصلالطبیعيتراثعلىتحتويكمابالمدینة.والتقلیدیةاألثریةالمواقعخاللمنالعمراني

المدینة ، باإلضافة إلى الموارد الطبیعیة الوفیرة في منطقة السلط.

إنضمام مدینة السلط لتكون سادس موقع تراث عالمي للیونسكو في األردن

مدینةواآلنالمغطس،موقع،الرصاصوأم،عمرةوقصیر،رمواديآنذاكالبتراءكانتالبدایةفي

عنوانتحت2021سنةتموز–شھرالعالميالتراثقائمةإلىإنضمامھاإعالنتم،البلقاءفي،السلط

مدینة السلط (مدینة التسامح والضیافة الحضریة).

علىتقعاألقل.علىالحدیديالعصرمنذالمستوطنین،عمانغربشمالالواقعة،السلطمدینةجذبت

محمیةدائًماالمدینةكانتالوفیرة.والمیاهالخصبةوالتربةالصحراءبینالفاصلالخط؛المستوطنة""حدود

التيوالغربوالشرقوالجنوبالشمالبینالتجارةطرقعلىمثاليموقعفيأیًضاوكانتاللصوصمن
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مجموعةتضموالتيالمتوسط.األبیضالبحروساحلوالناصرةونابلسللقدسالداخلیةالمناطقتربط

شھدتوالتعایش.التسامحمنجوخلقعلىالتجاریةتقالیدھموساعدتوالمسیحیینالمسلمینمنمختلطة

سالتوسلمدینةالغنيالتاریخیتضحوخارجھا.األردنفيفریًداجعلھمماالذھبیةالعصورمنالعدیدالسلط

عشرالثالثالقرنإلىتعودالتيالمملوكیةوالقلعةالمدینةمشارفعلىالرومانیةالمقابرمنھیریكاتون

الدولةمسؤولوأعلنالمدینة.وسطإلىمنھاتمشيوأنتالحضاراتھذهكلبتأثیرتشعرأنیمكنكحیث

التاسعالقرنأوائلبحلولالمنطقة.فيالمزدھرةالوحیدةالمدینةھيالسلطأن1596عامفيالعثمانیة

المسافرونكتبفلسطین.فيالحضریةوالصناعاتالمنطقةبینمربًحاتجارًیامركًزاالمدینةكانتعشر.

التوسعفيالسلطبدأتالشھیر.نابلسصابونإلىمصرمنالقطنتوردمتاجربھامزدھرةمدینةعن

والمنازلالمتاجرتنتشرومدرسة.مستشفىأولمعحدیثةكنیسةأولبناءتمالجدید.والبناءالعمارةونشر

والفناءاتالمقببةوالسقوف،واحدطابقمنأكثرعلىواألوروبیةاألصلیةاألنماطذاتالصفراءالحجریة

جعلتھموالمزایاالصفاتھذهكلإیطالیون.فنانونرسمھاجداریةبلوحاتمزخرفوبعضھا،الداخلیة

مؤھلین لقائمة مواقع التراث العالمي.

آثارحولالتساؤالتمنالعدیدیثیرالعالميالتراثمواقعقائمةفيالسلطمدینةإدراجأنالباحثونویرى

وحولمتجنبة.أورافضةأومؤیدةكانتسواءإلیھاالمجتمعنظرووجھةوالسلبياإلیجابياإلدماجھذا

أوالسیاحیةالتنمیةعملیةفيالعالميالتراثمواقعقائمةضمنإدراجھاحالفيالمدینةستلعبھالذيالدور

حدوثھا في ظل مخاطر الضغط السیاحي على البیئة المادیة والثقافیة.

مفاھیم الحفاظ على التراث العمراني

وتفسیرهالتراثفھممحاولةتمتفقد،لتفسیرهمجسدواقعلھلیكونالتراثعلىبالحفاظیتعلقفیما

األبنیةعلىالحفاظالمعماریةالمحافظةتعنيوالصیانة.الحمایةیعنيالحفظقبلنا.العالمكانكیفإلظھار

،القدیمةالیونانفيكمبدأ.وترمیمھاعلیھاالحفاظاعتبارتم،العمارةتشكیلمنذالمعماریة.القیمأوالقیمة

طرقعدةھناككانت،الماضيفيللمبنى.األصليالشكلعلىالحفاظتمبحیثالتالفةاآلثارإصالحتم
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كانت،الدینیةالمبانيحاالتمعظمفي،عشرالثامنالقرنقبلدینیة).مباني(معظمھاالمبانيإلصالح

الصیانةكانتحیثمنطقیةأسسعلى،الحاالتبعضوفي،الدینیةالمعتقداتإلىتستندالحفظتدابیر

التراثعلىبالحفاظالمتعلقةالتجاربدراسةتظھراإلعمار.وإعادةاالستبدالمنتكلفةأقلواإلصالح

التدابیرمنبمجموعةاألولالمقامفيمعنًیاكانالترمیمأنعشرالتاسعالقرنقبلأجریتالتيالمعماري

إلىاالنتباه،الحاالتبعضوفي،المعماريللتراثالمادیةالحالةوتحسینالتآكلعواملعلىللقضاء

الحفظمنظريأنمنالرغمعلى،عشرالتاسعالقرنمنذلھا.والرمزیةوالجمالیةالفنیةالجوانب

منالمزیدإیالءتم،الحاالتجمیعفي،الحفظمفھومحولمختلفةتفسیراتلدیھمالمعماریینوالمھندسین

العدیدةالعقودفيالملموسة.وغیرالحسیةفئتیھمنأكثرللتراثوالمرئیةالملموسةللجوانباالھتمام

العلوممجاالتفيالبشريوالسلوكالنفسوعلمبالبیئةالمتعلقةالمفاھیمبعضإدخالمع،الماضیة

غیروأبعادھاللمساحاتوالداللیةالنوعیةالجوانبحولنظروجھاتتطویرتم،البیئةوعلوموالفلسفة

دفعمما،المعماريالتراثعلىالحفاظقضیةعلىأیًضاالمواقففيالتغییرھذاأثرالنظر.تمالملموسة

،علیھاوالحفاظللمبانيالمادیةالجوانبلتحسینمحاولةفقطلیسالحفظاعتبارإلىوالخبراءالباحثین

إلىالحفظتصنیفیتمعام،بشكلالمعماري.للتراثالداللیةالجوانبمعتتعاملكعملیةأیًضاولكن

مستویین: الحفاظ على الجوانب المادیة والجوانب الداللیة.

علىتعتمدالتيالتدابیرمنمجموعةھوالترمیم"ومعرفة"مھنةبـالمتعلقةالمادیةالجوانبعلىالحفاظ

خاللمنأووالموادبالفیزیاءالتالعبإلىیؤديمباشرتدخلخاللمنسواء،الملموسةالظروفتحسین

لمیثاقوفًقاالتاریخي.المبنىفيالمؤثرةالعواملتغییرأوبالمحیطالتالعبإلىیؤديمباشرغیرتدخل

أوالصیانةأوالتثبیتخاللمن،الحفظ)1(ذلكفيبماالتدخلمنمختلفةدرجاتھناك،نیوزیلندا

)4(واإلعمار؛إعادة)3(؛اإلزالةأواالستعادةأوالتجمیعإعادةخاللمن،االستعادة)2(؛اإلصالح

أالویجبفیھمرغوبغیرأمرھوالمعماريالتراثبقیمةیضرأویقللتدخلأيفإن،وأیًضاالتكیف.

یحدث.
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یعتمدوالتي،المقدمةالتراثیةالقیمتحدیدفيمتجذرالداللیةالجوانبعلىالحفاظفإن،نارالمیثاقوفًقا

عنعبارةالحفظفإن،1999لعامبورالمیثاقوفًقاالملموسة.غیرالقیمفھمعلىالقدرةعلىعلیھاالحفاظ

مساحاتفيالكامنةوالمفاھیموالرسائلوالمعانيالقیمتحقیقمنالشخصتمكنالتيالتدابیرمنمجموعة

التراث.

تأثیر تحدید موقع تراث عالمي على السیاق االجتماعي

عالمي،تراثمدینةإلىمدینةتحویلتتطلبوالتي،الحداثةبعدماعصرفيالمفتوحالبابسیاسةتبنيإن

العالي،التراثقائمةفياألردنفيأثریةمواقعخمسةوجودإدراجتمالمحلي.المجتمععلىعدیدةآثارلھا

السلبیةباآلثارللتنبؤالدراسةیستحقالمجتمععلىالعالميالتراثمدینةإلىالسلطمدینةتحولتأثیرلكن

واإلیجابیة.

ومنأفضلبشكلالوضعتقییممنتمكنناوالتي،السارةاألخبارقبلالسیئةاألخبارذكریتم،یقولونكما

أظھرتفقد،عالميتراثموقعوتعیینالمحلیةوالمجتمعات،السیاقھذافيالمقاالتبعضقراءةخالل

تسببمما،األصليموطنھممنالمحلیینالسكانمنللعدیدالنقلعلىتتركزاآلثارأنالسابقةالدراسات

أصبحتوعندما،الحكومةمنالماليالدعمنقصبسببالتحسینمثلاالجتماعیةالمشاكلمنالعدیدفي

لذلكنتیجةمریحةغیرالیومیةحیاتھمأصبحت،المدینةوسطفيالمھیمنةالصناعةھيالتراثیةالسیاحة

لتنمیة السیاحة التراثیة في المدینة بسبب تصنیفھا كموقع تراث عالمي.

منالعدیدفرضیتمعیشھم.بسبلالمحلیینالسكانعالقاتفيكبیربشكلالتراثیةالسیاحةإدخالتغیرلقد

التيالمشاریعجمیعالناس،حیاةأنماطعلىیؤثرمما،السیاحاحتیاجاتلتلبیةالمحلیینالسكانعلىالقیود

-شيءكلوقبلأوالًالسیاحةعلىتؤكد،أسمائھافيواضحھوكما،السلطمدینةلتطویربھاالقیامتم

لیسللسیاح.البصریةللتجربةاألولویةتعطيالتيالتنفیذواستراتیجیاتالسیاساتفيینعكسالذيالتركیز

علىواضًحاتركیًزاللسلطالحضريالتاریخيللمشھدالثقافیةاألھمیةتصبحأنإذنالمستغربمن

التالیةالسیاساتتستمر،وبالتاليالتحضر.جوانبأھمحسابعلىالمنعزلةللواجھاتالمعماریةالجمالیات
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االجتماعیةواألنشطةالتاریخيالحضريالمشھدبینللتفاعالتالمورفولوجیةالجوانبتجاھلفي

الشوارع)شبكة(أيوالتداولوالتنقلاألرض)(قطعاألراضياستخداممثل،لسكانھاوالثقافیةواالقتصادیة

ولبنات البناء.

اآلثار،لھذهعاملعالميتراثموقعتعیینأنویبدو،العولمةعصرفيواضحبشكلالسلبیةاآلثارتتزاید

للحیاة،التقلیديالسیاقمنالمحلیةاألنشطةوإلغاءالعامةوالخدماتالمحلیینالسكانتشریدذلكفيبما

عنالتراثإلىمحدودوصوللدیھمالذینالمحلیینالسكانفصلیتم،وترمیمھالتراثحولالجدل

مدینتھم.

تصورات المجتمع المحلي لموقع التراث العالمي

بثقافةویرتبطونجغرافیةمنطقةیتشاركونالذیناألشخاصمنمجموعةأنھعلىالمجتمعتعریفیمكن

المحلیة.المجتمعاتالمجتمعاتھذهتسمىلذلكاالجتماعیة.والطبقةوالعرقالقیمویتشاركونمشتركة

التشكیالتھذهتلعبعالمي.تراثموقعإنشاءخاللمنالسیاحةتنمیةعلىوتأثیركبیرتداخللدیھم

المجتمعیةالمشاركةخاللمن،العالميالتراثمواقعوإدارةالمحلیةالسیاحةفيمھمةأدواًراالمجتمعیة

كمناطقوظھورھاالتراثیةالمواقعھذهمكانةعلىللحفاظوالدولیةالمحلیةالوكاالتبینالمصالحوتكامل

جذب.

خاللمنالسیاحةتنمیةمتغیراتوتحلیلوقیاستحدیدفياألساسيالعنصرھيالمجتمعنظروجھات

المحلیةالسیاحةتصمیمفيمھًماأمًراالمحلیینالسكانمواقففحصیعدالعالمي.التراثموقعإنشاء

بماللتنبؤمفیددلیلالعملیات.لھذهالعامالدعممدىوتحدیدالسیاحةلتنمیةكاستجابةواإلدارةوالتخطیط

سیحدث الحًقا في ھذا السیاق ، وھذا ما ُیعرف باسم تصور المضیف للتأثیرات االجتماعیة والثقافیة.

11 | Page



متزایددخلوتولیدعملفرصخلقعلىقدرتھابسببللسیاحةإیجابیةبنظرةالمحلیونالسكانیتمتع

االجتماعیةالثقافاتبسببسلبیةنظرھموجھاتتكونقد،أخرىناحیةمنللمجتمع.التحتیةالبنیةوتقویة

والتكالیف البیئیة ، وتحقیق التوازن بین ھذین الجانبین على أساس الفوائد والتكالیف.

التراثلمواقعالمحلیینالسكانرؤیةعلىتؤثرالتيالعواملعلىمثالأبرزأنسابقةدراساتووجدتھذا

فیھایعیشالتيالحاالتبعضفيالمثالسبیلعلىبالسیاح.االتصالومستوىإقامتھممكانھوالعالمي

منالقریبةالمنطقةعنبعیًدایعیشونبمنمقارنةإیجابیةاآلراءتكونالسیاحیةالمراكزمنبالقربالناس

االعتمادھوطلًبااألكثرأنسابقةدراساتوجدتوقد،ذلكعكسالحاالتبعضوتجد،السیاحیةالمراكز

االقتصادي على السیاحة والنھضة االقتصادیة.

أنھاعلىالعالميالتراثموقعحالةعرضالمحلیینللسكانیمكنأنھإلىالسابقةدراساتأشارت

عددتقییدبینالجمعخاللمنالمشاكلھذهتجنبیمكنالماضیة.حیاتھمھدوءیعطلأنیمكناضطراب

الزوار القسریین وتعلیم وتثقیف الزوار حول كیفیة التعامل مع مواقع التراث العالمي.

مبادئ صیانة التراث المعماري

أوالً: األصالة

المختلفةالعناصراستمراریةخاللمناألصالةشروطالسلطلمدینةالتاریخيالحضريالمركزیلبي

والشكلوالموادالھیكلأصالةالضیافة.لتقالیدالمستمرةالجوانبوفي،للمدینةالحضريوالتشكیلللعمارة

االستخداموإعادةالتطویرمشاریعمنالرغمعلىمرضیةالحضريوالنسیجالتاریخیةللمبانيوالتصمیم

وتدعم،األكبرالحضريالقلبداخلالتاریخیةالمبانيمنالعدیدالممیزاألصفرالحجریمیزالتكیفیة.

القویةوالطوبولوجیةالمرئیةالمساھمةتعدوالساللم.واألزقةالعامةاألماكنبشبكاتاالحتفاظاألصالة

لإلعداد واستمراریة استخدام العدید من المباني والمساحات العامة جوانب مھمة في أصالة الممتلكات.

ثانیاً: التخمین
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التاریخیةالمبانيعلىتعدیالت/إضافاتوإدخالوتجدیدوترمیمبناءوإعادةببناءالمحلیونالبناةیقوم

تقالیدھماتباععلىتشجیعھمیجب؛للمجتمعالمتطورةالمحلیةاالحتیاجاتأوالمعاصرةللمتطلباتاستجابة

یجبالسابقة.الھیاكلمنمادیةبقایاأوشفويتاریخأوتوثیقشكلفيمتاحدلیلوجودعدمحالةفيحتى

.4.1.5المادةفيالمبینالنحوعلىالمصنفاتھذهبمثلللقیامالمناسبینالحرفیینتحدید

یجب تقییم االستبدال الدقیق أو الترمیم أو إعادة البناء عندما یضمن استمراریة ممارسات البناء التقلیدیة.

لألماكنالعاموالحجميالمكانيالتكوینالبناءإعادةأوالتخمینیةاالستعادةتحترمأنیجب،ذلكومع

أنیجبالشاملة.الحضريالتصمیمدراساتخاللمنالتاریخياإلعدادمعاییرتحدیدیجبالتاریخیة.

توجھ ھذه المعاییر أیًضا التنمیة العمرانیة الجدیدة في محیط المباني والمواقع التراثیة.

ASIقاعدةتقید / SDAممارسةمحميمبنىمنمتر100قطرھانصفدائرةداخلالتطویرتحظرالتي

الالمجتمع.برفاھیةاإلضرارإلىتؤديقدوبالتالي،ذلكغیرأوالتخمینیة،المواقعبناءإعادةأوترمیم

ینبغي تطبیق ھذه القاعدة للحفاظ على مواقع التراث المعماري غیر المحمیة.

ثالثاً: النزاھة

المبانيذلكفيبما،التاریخيالعمرانيالنسیجباستمراریةیتعلقفیماالسالمةالسلطمدینةتوضح

المستویاتبینالرأسیةالحركةتنظمالتيالساللموتسلسلوشبكة،الطبیعیةالمناظروإعداد،التاریخیة

الممتلكاتوالدینیة.السكنیةوالمبانيالدینيالمجتمع-تدعمالتيالمفتوحةالمساحاتووجود،والعلیاالدنیا

منكلفيالمكانوشعورروحتكمنمناسب.بشكلمحددةالعازلةومنطقتھاوحدودھا،مناسبحجمذات

والخطوات)،الحضریةوالعقد،والمدافس،والمساجد،والكنائس،والمنازل،(المبانيالملموسات

المشتركةواالستخدامات،المختلفةوالدینیةالثقافیةللمجموعاتالوثیق(السكنالملموسةغیروالسمات

تأثرتوقدالتنمیةلضغوطعرضةالسالمةالجیران).بینالرفاھیةاالجتماعیة.والتقالید،العامةلألماكن
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وغیرالمرئیةالصفاتعلىتؤثرالتيالحضريالنسیجداخلالفارغةواألراضيالمتطفلةبالمباني

الملموسة للممتلكات.

رابعاً: حقوق السكان األصلیین

لتحدیدجوھریةوكلھا-وممارساتھوطقوسھومعتقداتھتقالیدهمنتتكونالتيالممیزةثقافتھمجتمعلكل

المحلیةالثقافاتأنحقیقةالحفظاستراتیجیةتحترمأنیجبوالموقع.المحميغیرالمعماريالتراثأھمیة

تعزیزذلكسیضمنالقرار.صنععملیةفيالنشطةالمجتمعیةالمشاركةتشجع،وبالتالي،ثابتةلیست

العالقة التكافلیة بین المجتمع األصلي وتراثھ من خالل الحفظ.

خامساً: احترام مساھمات جمیع الفترات

ذلكفيبما،الالحقةوالتدخالتالتاریخيالنسیجأنتجتالتيالسابقةالفتراتمساھماتاحترامیجب

باعتبارھا،الحدیثةالممارساتأوالمعرفةلبناءالتقلیدیةاألنظمةأساسعلىسواء،المعاصرةالتدخالت

المحميغیرالمعماريالتراثعلىالحفاظمنالھدفإنعلیھ.الحفاظالمطلوبالتراثسالمةتشكل

التوسطباألحرىبل،األصلیةسالمتھعلىالحفاظأوللماضياألصلیةالجودةعنالكشفلیسوالموقع

في أھمیتھ الثقافیة المتطورة لتحقیق نتائج مفیدة.

یحملھالذيوالمعنىالمعماريوالتكوینالحضريالتصمیمحیثمنللتراثالشاملالتماسكیحددأنیجب

للمجتمع المحلي أي تدخل في عملیة الحفظ.

سادساً: الحد األدنى من التدخل
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التراثوتماسكمعنىإعادةأجلمن،كلًیاأوجزئًیا،الماديالنسیجفيوتعدیالتإضافاتالحفظیشملقد

مناألدنىالحدالحفظیحاولأنیجب،ذلكومع،األولالمقامفيوالموقع.المحميغیرالمعماري

التدخل.

ومع ذلك ، قد تكون اإلضافات والتعدیالت الجوھریة مقبولة بشرط االحتفاظ بأھمیة التراث أو تعزیزھا.

سابعاً: ھدم / إعادة البناء

أساسياالعتقادھذاالحفظ.طبیعة،یتحللماتجدیدأو،jeernodharanamمفھومیوجھأنیجب

للحفاظ على الطرق التقلیدیة لبناء وصیانة استمراریة أنظمة المعرفة المحلیة.

التراثعلىالحفاظاستراتیجیاتجمیعأنتبینالتيتلكھيالمحلیةالظروفكانتإذا،ذلكومع

أیًضامتجذرةالعملیةھذهاستبدالھ.خیاردراسةعندئٍذفیجب،كافیةغیروالموقعالمحميغیرالمعماري

مناقشةیجببناؤھا.ویعادوتموتالمبانيتعیشحیث،للوقت"الدوریة"التصوراتتدركألنھاالتقالیدفي

اللجنةذلكفيبما،المعنیینالمصلحةأصحابجمیعمعبالتشاورفیھوالبتومناقشتھالخیارھذا

.7.2.5المادةفيموضحھوكماINTACHاالستشاریة

صنعمنالتيالمخاطرأوالطبیعیةالكوارثبسببخطیرتھدیدتحتثقافيموردوجودیكونعندما

اإلنسان ، یمكن تفكیك المبنى وإعادة تجمیعھ في موقع آخر مناسب بعد إجراء توثیق شامل لحالتھ الحالیة.

كانتإذا،أوكخرابعلیھالحفاظیتمفقد،المحلیینللسكانمعانیھوفقدتأھمیتھتاریخيھیكلتجاوزإذا

الظروف ال تسمح بذلك ، تركھ دون عائق لیقابل نھایتھ الطبیعیة.

المبنىأمنلضمانالوحیدةالوسیلةھواألصليالسیاقأواألصليالموقعمنجزئًیاأوكلًیااإلزالةكانإذا

والحفاظ علیھ ، فیجب إجراء توثیق شامل لجمیع المكونات القیمة والھامة للمورد الثقافي قبل تفكیكھ.
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ثامناً: العالقة بین مھندس الصیانة والمجتمع

التخفیفالضروريمنیصبحقد،المحمیةغیرالمعماریةوالمواقعالتراثعلىالحفاظمعالتعاملعند

والممارساتالمحليالمجتمعوتطلعاترغباتمراعاةخاللمنمحترفكخبیرالصیانةمھندسدورمن

rajلـالتقلیدیة mistris.والبناةالمجتمعومصالحالصیانةمھندسيمصالحأن،مبدئًیا،ھذایفترضال

القراروصنعللحوارالحفظعملیةفيمجالھناكیكونأنیجببل،متوافقةغیرالتقلیدیینالرئیسیین

التفاوضي.

لاللتزامالمھنیةالضرورةتجاوزالضروريمنیكونقد،للمجتمعإرضاًءأكثرنتیجةتحقیقأجلمن

والمواقعالمعماريالتراثمعالتعاملعندمقبولھذاقانوًنا.المحمیةاآلثارعلىالحفاظتحكمالتيبالمبادئ

أقصىلتحقیقاقتصادًیاتسعىالحفظاستراتیجیاتأن،2.7المادةفيمذكورھوكما،بشرطالمحمیةغیر

قدر من الحمایة للقیم الھامة للتراث المعماري والموقع.

قانون حمایة التراث المعماري والعمراني األردني

الحضریةوالمناظر،والقرىوالبلداتالتاریخیةاآلثارفيوالمنطقةاألردنفيالثقافیةالمواردتنوعیتمثل

بأھمیتھاتتعلقمختلفةوسیاقاتفتراتمنوالتراثیةالقدیمةالمبانيآالفعلىتحتويالتيوالثقافیة

معضلةالمبانيھذهتمثلواألھمیة.الثقافیةالقیموالدینیة.والدینیةوالجمالیةواالجتماعیةالتاریخیة

ولعدم،كافیةغیرمعھاالتعاملیمكنھمالذینالمتخصصینأعدادألنسواءحدعلىوللحكومةألصحابھا

وجود قواعد أو توجیھات وطنیة للتعامل معھا.

علىللحفاظالمجتمعاحتیاجاتبینالفجوةسدیمكنھمالذینالمتخصصینإلعدادماسةحاجةھناك،لذلك

إلىوظیفیةقیمةإضافةإلىیحتاجونالذینالمالكواحتیاجاتبذلكالمرتبطةالقیموجمیعالمبنيتراثھ

علىالحفاظبشأن5/2005رقمالقانونألن،التراثیةالمبانيھدممنعالبلدیاتتستطیعالحالیاممتلكاتھم.

توجیھیةمبادئأوقواعدتوجدفال،لتنفیذهإرادةھناككانتوإذا،تطبیقھیتمالوإدارتھاالتراثیةالمباني

حتىأوالمدربینغیرالمعماریونالمھندسونیقوم،وبالتاليالحاالت.ھذهمثلمعالتعاملذلك.لكیفیة
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تدعمأنیجبالتياألخالقیةأوالفنیةللقضایامعدومأوضئیلبفھمالصیانةبأعمالالمتعلمینغیرالمقاولین

كیفیة تنفیذ ھذا العمل.

،المفقودةالوظیفةھذهأداءعلىقادرینجیًداتأھیالًمؤھلینمتخصصینإلعدادالمقترحالبرنامجتصمیمتم

علیھاالحفاظوضرورةوالمبانيالمواقعھذهأھمیةحولوالجمھورالمعماریینزمالئھممعالوعيوسیزید

واستخدامھا بطریقة مستدامة.

ھو)5،2005(رقموالحضریةالمعماریةالحمایةقانونللممتلكات.الحمایةیوفرانوطنیانقانونانھناك

والمبانيوالقرىالمدنتخطیطقانونینصاألردن.فيالثقافيالتراثلحمایةاألساسيالوطنيالقانون

منالحمایةتنفیذیتمالبناء.تنظیمذلكفيبما،التخطیطوعملیاتسلطاتإنشاءعلى)79،1966(رقم

والمجلس،الریفیةوالشؤونالبلدیاتوزارةقبلمناعتمادھاتموالتيبالمدینةالخاصةاللوائحخالل

الخاصةاللوائحھذهتوفر.2014سبتمبرفيالكبرىالسلطوبلدیة،األردنفيالمدنلتخطیطاألعلى

،الجدیدةوالتدخالتللحفظوإرشادات،التاریخیةالمبانيوتصنیفوالتخصیص.الحضریة،بالمساحات

وإرشادات لتصمیم وتحسین األماكن العامة.

السلطبلدیةجھودخاللمنللسلطالملموسةوغیرالملموسةالسماتعلىبالحفاظاألمدطویلالتزامھناك

عامفيالبلدیةأنشأتھاالتي،السلطمدینةتطویرمشاریعوحدةبقیادة،اإلدارةنظامإنشاءتمالكبرى.

علیھاوالحفاظالتاریخیةالمدینةلحمایةالجھودتنسیقفيالمكتبلھذاالرئیسیةالمھمةتتمثل.2005

وإدارتھا.

علیھا.الحفاظحالةوتسجیلاالستثنائیةالعالمیةالقیمةلخصائصالكاملللتوثیقبرنامجھاالبلدیةتواصل

تموالحفظ.والتعدیلالتغییرألعمالواإلرشاداتاللوائحإعدادویتم،مرضیةبدایةالحفظإدارةخطةتعتبر

مخططأو/والتنفیذقیدأخرىمشاریعوھناك،التكیفياالستخداموإعادةللحفظمھمةمشاریعمناالنتھاء

للحفاظكأساسالمدینةفيالتاریخیةالمبانيمن22لـبالموقعالخاصةالحفظخططمناالنتھاءیتملھا.

اإلدارةوأدواتاستراتیجیاتمنالعدیدتطویربعدیتملمتكیفي.نحوعلىاستخدامھاإعادةأوعلیھا
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إدارةاالھتمام.منمزیًداالماديغیرالثقافيالتراثبجوانبالخاصةاألحكامدمجویتطلباألساسیة،

المستمرةواإلدارةالترشیحتطویرأدىومستمرة.جدیدةمشاریعموضوعھيالفوریةوالترجمةالزوار

للعقار إلى إشراك مجتمعات المدینة.

أسالیب التوثیق وترمیم الصیانة

أوالً: مالحظة وفحص وتوثیق المباني التراثیة

الفحص أو المالحظة.1

ھي أول خطوة عند البدء في إعداد خطة الصیانة.

وأسالیبموادلمعرفةالحدیثة.العلمیةواألجھزةاألسالیبباستخدامالدقیقبالفحصأوبصریةتكونأنإما

والتعرفإنشائھافيالمستخدمةوالموادبنائھاوأسالیبوأنواعھااألسقفكدراسةالمختلفةلعناصرهالبناء

فيالشروخومراقبةكدراسةبالمبنىالموجودةوالمشاكلالتلفمظاھروكذلكالعلیا،وطبقاتھاسمكھاعلى

المبنى، والتأكد فیما إذا كانت ھذه الشروخ متحركة أم ثابتة ودراسة اتساعھا ومدى خطورتھا.

التوثیق.2

األثروصورعنورسوماتكتابیةشاملةمعلوماتعلىیشتملتقریرصورةفيمفصلسجلعنعبارة

ومكوناتھ وتاریخھ، ویتضمن ھذا التقریر أیضا المعلومات التي تم الحصول علیھا عند إجراء الفحص.

المباني،تلكحصرعلىتساعدالتسجیلفعملیةلحمایتھا؛التراثیةوالمواقعالمبانيوتوثیقتسجیلمنالبد

للحفاظالتراثیةالمواقعفحاجةالصیانة،ألعمالاحتیاجھاحسبعلىوتصنیفھاوتوثیقھا،دراستھاثمومن
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صیانةلھتعمللمإذاباإلنھیارمھددوالبعضاآلخر،منأكثرصیانةیحتاجفبعضھاوضعھاعلىتعتمد

عاجلة.

عملیةمنجزءالفحصاعتبارویمكنالفحص،لخطواتوموثقةمكملةعملیةوھوالكتابي:التوثیق●

التوثیق.

معالموقعفيدقیقةبمقاساتمبدئيرسمعملیتمحیثالمبدئي،الفحصیليالمعماري:الرفع●

والواجھاتللمساقطالمكتبفيالحاسوبعلىدقیقرسمیلیھابمحیطھ،المبنىعالقةإظھار

وقطاعات تفاصیل مختلفة.

التصویرھيبالتصویرالتوثیقفيشیوعاوسیلةوأكثروأبسطأفضلبالتصویر:التوثیق●

جمیعتوثیقالتصویرعملیةأثناءوتتمالتدخل.مراحللجمیعتوثیقوسیلةأھموھيالفوتوغرافي،

مقیاسوجودمراعاةمعالتلفومظاھرالمشاكلجمیعوتوثیقالمختلفةوعناصرهالمبنىواجھات

یحدد حجم مكونات الصورة وكذلك مراعاة الترمیز لمعرفة مكان التقاط الصورة.

إلعدادالتوثیق،عملیةعنالنھائيالناتجوھيالتوثیقعملیةفياألخیرةالمرحلةھيالتقریر:كتابة●

تقریر متكامل ونھائي عن جمیع المراحل.

ثانیاً: توثیق مظاھر التلف والمشاكل بالتصویر

الطرقأفضلعلىتعتمدالعمرانيالتراثوتسجیللتوثیقحاسوبیةبیاناتقاعدةإلنشاءحاجةھناك●

واألسالیب الحدیثة تأخذ العوامل اإلجتماعیة والمكانیة بعین اإلعتبار.

المساحةمنھا:متكاملةبصورةأومنفردةتتمالتراثیةالبیئاتوتسجیللتوثیقحداثةأكثرطرقھناك●

Sensing(بعدعنواإلستشعار)،Photogrammetric(التصویریة Remote،(تحدیدونظام

Survey(المستویةوالمساحة)،GPS(العالميالمواقع Land،(الجغرافیةالمعلوماتونظم

GIS.

ثالثاً: التدخالت وأعمال الترمیم والصیانة
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تنظیف األتربة واألوساخ:●

أنواعباستخداممیكانیكیاأجزائھوباقيالمبنىأسطحعنالمختلفةواألوساخاألتربةتنظیفأعمالتتم

اللجوءیتمینفعلموإذاألسفل،أعلىمنالتنظیفویتمالمضغوطبالماءأوالفرشمنالخشونةمختلفة

تلفلعملیاتتنشیطمصدرتشكلالتيالموادوإزالةالسطحمظھرلتحسینوذلكالكیمیائي.للتنظیف

األلوانأوالنقوشأوينظیفسطحعلىللحصولالزخارفوإظھارالعالجعملیةسھلوأیضاأخرى،

الموجودة على السطح.

تقویة مواد البناء القدیمة:●

تماسكھاوفقدتللتجویةتعرضتالتيالحجرأوالمادةخواصوتحسینوتماسكترابطإعادةتعنيالتقویة

وتكونسیلیكونیةأوموادصناعیامخلقةعضویةأوعضویةغیربموادأجزائھابعضوفقدتوتشققت

بالغمر أو الحقن أو بفرشاة.

تسببھاواحتمالیةلإلسترجاعقابلیتھالعدمنتیجةخطورةالصیانةأعمالأكثرمنالتقویةعملیةوتعتبر

بتأثیرات غیر مرغوبة مثل إمكانیة فقد السطح المقوى.

صیانة وترمیم المونة وطبقات المالط:●

تحميقصارةبطبقةأوبالتكحیلوتكونالحدیثةالمبانيفياإلسمنتیةالمونةعنتختلفخاصةبمونةتتم

الجدار من العوامل الخارجیة.

عالج مشكلة الرطوبة:●
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عبرللمبنىالداخلیةوالتھویةبالمونة،الفجواتوملئوالشروخاألسقفمشاكلعالجیشملوعالجھا

الجداربطولخندقحفرفیتمبالجدرانالرطوبةمصدرھيالجوفیةالمیاهكانتوإذابالمراوح،أوالفتحات

باالسفلكبیرةبحجارةالخندقویردمبالستیكيأنبوبعبرالمیاهتصریفیتمبحیثاألساساتوبعمق

وحصى صغیر باالعلى مما یسمح بتصریف میاه االمطار ویسمح للجدار بالتنفس.

صیانة السقف●

تسربوجودعدممنللتأكدلھ؛المستمرةالدوریةوالصیانةالفحصھياألسقفعلىالحفاظخطواتأھم

مظاھرعلىالتعرفینبغيالسقففياإلصالحأعمالبدءوقبللوظائفھا.المرازیبأداءمنوالتأكدللمیاه،

یتموقدالمیاه،عازلمنجدیدةطبقةووضعالشقوق،إصالحالصیانةوتشملومسبباتھ،السقففيالتلف

استبدال السقف عندما یكون العالج غیر كافي.

عالج الشروخ●

أونشطةكانتإذافیماللتعرفالشروخھذهومراقبةدراسةیجبالجدرانفيللشروخعالجأيقبل

مستقرة، وما مدى خطورتھا على ثبات المبنى. والشروخ نوعان:

الشروخھذهحجمویتراوحجماليتأثیرهولكنالمبنى،سالمةعلىإنشائيتأثیرلھلیسسطحیة:✔

ملم.00,2-10,0من

-00,2بینماحجمھایتراوحالمبنى،سالمةعلىإنشائيتأثیرولھاخطورةأكثرھيإنشائیة:✔

جدا.خطیرةفھيملم00,25عنتزیدالتيالشروخأماملم،00,25

عالج انتفاخ الجدار●

أحدانتفاخأومیالنھإلىتؤديوالتربةكالرمالضاغطةلقوةالجدارواجھتيأحدتعرضبسببتحدث

بشكلأطوالھزیادةیتمالمنتفخالجانبمنھیدرولیكیةبدعاماتوتعالجاالخرى،الواجھةباتجاهأجزاء

بطيء وتدریجي كي ال ینھار الجدار مع وجود دعامات معدنیة في اإلتجاه المعاكس.
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ازالة طبقات القصارة االسمنتیة●

وتتم یدویا بأدوات بسیطة وبعنایة.

صور المباني األثریة لمدینة السلط
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المناقشة واالستنتاج

اآلثارمنالعدیدلھالعالميللتراثكموقعاألردنفيالسلطمدینةمثلمھمةعریقةمدینةتصنیفإن

والسلوكیةواالجتماعیةاالقتصادیةالجوانبمنعددفيالمحلیةالمجتمعاتفيوالسلبیةاإلیجابیة

قبلالسیاحیةالتنمیةووتیرةبحجمتبدأالمحلیةالمجتمعاتعلىتؤثررئیسیةعواملثالثةھناكوالسیاسیة.

زیادةفيالمتمثلةالسیاحةوزیادةالمجتمعاتعلىالمفروضةوالقیودالشروطتراثيكموقعالتعیینوبعد

عدد السیاح الدولیین والمحلیین من خالل السیاحة السریعة.

أنفيالمحليبالمجتمعمباشرغیرأومباشربشكلترتبطالتياآلثارمنالعدیدإلىالعواملھذهتؤدي

العالمي.للتراثكموقعالتصنیفنحواالتجاھاتھذهمثلدعمفيوفقیرةھشةوالحكوماتالمحلیةالسیاحة
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المجتمععلىسلبیةالوقتنفسوفيإیجابیةآثارلھاالتيالدولیةالوكاالتمنالعدیدتدخلإلىیؤديوھذا

المحلي.

فيالمدینةإلدراجبالفعلُبنیتقداآلمالوكانتالعالميللتراثكموقعاألردنفيالسلطمدینةترشیحمنذ

الجانبعلىالسیاحةزیادةتأثیرمنوالتخفیفالمدینةتراثعلىللحفاظخططوضعیجب،القائمة

تراثكموقعإدراجھتمإذاللمجتمعتحدثأنیمكنالتيالسلبیةاآلثاروتقلیلللمدینةالثقافیةوالبیئةالمادي.

عالمي.

،للتجنیداإلیجابیةاآلثارلزیادةالعالميالتراثمواقعمعالسیاحیةالتنمیةخططتطویریتوافقأنیجب

اإلیجابیةاآلثاروتوضیح،واإلعالناتاإلعالناتخاللمنالخططھذهدعمعلىالمحليالجمھوروتحفیز

، وتثقیف المجتمع نحو كیفیة التعامل مع مواقع التراث العالمي.

التوصیات

الھویةنبرزللعالم.التاریخيبالثراءمقارنةجًداقلیلةالثقافيوالتراثالتاریخیةالمدنعلىالحفاظمحاوالت

الثروةبینالتوازنیقويالذياالھتمامدرجةزیادةالضروريمنتراثنا.علىالحفاظعندالتاریخیة

التاریخیة والتراثیة ومنجزات الحفاظ علیھا.

القیممنظورمنالقضیةإلىالنظریجبالفریدة.المشاكلمنعدًداأشكالھبجمیعالتراثعلىالحفاظیطرح

تحولالتيالمعوقاتأھممنالتمویلمشكلةوتعتبرفیھ.یوجدالذيللمجتمعوالسیاسیةواالقتصادیةالثقافیة

یمكنكماالمحلي.المستوىعلىوالخاصالحكوميالقطاعینمعالتعاونضرورةالمھمة.ھذهإنجازدون

إشراك المؤسسات الدولیة المھتمة بھذا الجانب ، ألن التراث إنجاز إنساني.
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ھذهاستدامةتحقیقفيفعاالًعامالًبأھمیتھاوالوعيوھویتھمتراثھمعلىالحفاظفيالناسمشاركةتعتبر

عملیاتلنجاحمھمةاإلداریةواإلجراءاتالتشریعاتالمستدامة.للتنمیةناجحبرنامجخاللمنالمیراث

الحفظ.

فيالبقاءعلىلتشجیعھمالمحافظةفيللمشاركةودعمھمحوافزالناسمنحخاللمنذلكتحقیقیمكن

والحدائقالمفتوحةوالمساحاتالقدیمةللمدینةالبیئیةاألھمیةدراسةضرورةعلیھا.والمحافظةالمدینة

تشجیعیفیدكماالمختصة.السلطةمعبالتعاونالحمایةخططوضعفيالسكانوإشراكالتحتیةوالبنیة

السیاحمنمادًیایستفیدونأنھمیشعرونالسكانیجعلوھذابھا.اإلضراردونالقدیمةالمدینةإلىالسیاحة

وأن ممتلكاتھم الثقافیة تستحق الصیانة والحمایة ألنھا جزء من التراث العالمي.
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