
1662 

 

         

         
Journal of Al-Azhar University Engineering Sector 

 
Vol. 14, No. 53, October, 2019, 1662-1678  

 

 
 

THE LINE OF ORGANIZATION AND ITS INFLUENCE ON 
URBAN HERITAGE AREAS 

 
Haby Hosney Mostafa Ahmed  

Architecture Department, Faculty of Fine Arts in Cairo, Helwan University, Cairo ,  
Egypt  

E-mail: habyhosney@gmail.com  
 

ABSTRACT  
The line of organization is one of the mechanisms of adjusting Architecture and Urban 
process, separating the public and private property and regulating the relationship 
between the building and the road. The organization line also represents the tool of 
expansion and planning of roads, fences and alleys, and often reflect the development of 
transport and movement at the city level and its revival in terms of the requirements for 
expansion and opening of roads in proportion to the type and size of these means. 
The first written legislation issued to regulate the construction and planning of cities in 
1878 under the name of "Constitution of the Organization relevance" stipulated the need 
to reform and organize the roadside in most cities Control the prominence and 
determine the width and the development of lines of regulation of the buildings. 
The organization line is also an effective tool in many cases. It represents a serious 
danger to the fabric of the heritage areas of value that have extended their value from 
the formation of the fabric throughout the ages. In light to Architecture and Urbanism, 
for example, an important cultural heritage has stabilized the visual image and its moral 
and material value. Many of which are concept-based. The sites have become a tourist 
attraction at the national level and may have reached the global level, including those 
that may be recorded in World Heritage sites. These sites are listed by the World 
Heritage Committee as part of the World Heritage Site program Organized by 
UNESCO. In 1979, the historic Cairo area was registered on the World Heritage 
Register. The year 2011 witnessed the beginning of the adoption of heritage areas and 
the requirements of dealing with them at the local level. 
KEYWORDS: Organization Line – Heritage areas – Urban Fabric  -Heritage –    
                           Character – Identity   
 

  المناطق التراثیة علي عمرانوأثرةخط التنظیم 
 

احمد مصطفي حسني ھابي  
  مصر العربیةة جمھوری– القاھرة -حلوان جامعة – كلیة الفنون الجمیلة –قسم العمارة 

 الملخص
یعد خط التنظیم أحد آلیات ضبط العمران وتنظیم العملیة البنائیة، والفصل بین الملكیة العامة والخاصة وتنظیم 

یق، كما مثل أیضا خط التنظیم اداة التوسعة وتخطیط للطرق والحواري واألزقة، وان العالقة بین حد البناء والطر
مثل في العدید من األحیان انعكاس تطور وسائل النقل واالنتقال علي مستوي المدینة وإحیائھا متمثال في متطلبات 

  . توسعة وفتح الطرق للتناسب مع نوع وحجم تلك الوسائل
 والعمران، وما تضمنة عن خط التنظیم في العصر الحدیث بمصر، بالبناء المتعلقة عاتالتشری بأحوال باحثة بنظرة

مصلحة  الئحة" مسمى تحت م 1878 عام المدن وتخطیط البناء أعمال لتنظیم تشریع مكتوب صدر أن أول نجد
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 وتحدید اتالبروز في والتحكم المدن معظم فى الطریق حدي وتنظیم تھذیب ضرورة الالئحة على  نصت"التنظیم
  .للمباني تنظیم خطوط عروضھا ووضع

 فھو یمثل خطورة داھمة علي نسیج المناطق التراثیة ذات القیمة األحیان فعالة في كثیر من أداةوكما یعد خط التنظیم 
التي استمتد قیمتھا من تشكیل النسیج علي مر العصور، في ظل مباني وعمران مثال ارث حضاري ھام، بل 

، وقد األثر مفھوم إلي البصریة والقیمة المعنویة والمادیة لھا، وان تعدي العدید منھا مفھوم المبني واستقرت الصورة
 المستوي العالمي ، ومنھا ما  قد إليأصبحت تلك المواقع مزار سیاحي علي المستوي القومي وقد تكون وصلت 

راث العالمي في الیونسكو بإدراجھا ضمن یكون سجل ضمن مواقع التراث العالمي وھي المعالم التي تقوم لجنة الت
 تسجیل منطقة القاھرة التاریخیة ١٩٧٩حیث شھد عام . برنامج مواقع التراث العالمي وفق ما ینظم من الیونسكو

 بدایة اعتماد المناطق التراثیة واشتراطات التعامل معھا علي ٢٠١١علي سجل التراث العالمي، كما شھد عام 
  . المستوي المحلي

 واألثریة بین خط تنظیم وضع لتخطیط وتوسعة شوارع، ومتطلبات الحفاظ علي المباني التراثیة اإلشكالیة وتظل
المناطق  علي وأثرهوالحفاظ علي نسیج المناطق التراثیة، مجال یمثل حافز للبحث في منھجیة وتطبیق خط التنظیم 

   .التراثیة
  ٠ الھویة– الطابع – التراث – النسیج العمراني –  المناطق التراثیة–خط التنظیم : الكلمات المفتاحیة

   :االشكلیة البحثیة
  تغیر فيیتبعھ المخاطر علي المناطق التراثیة حیث بتغیر خطوط التنظیم للشوارع أھم یمثل خط التنظیم احد 

یؤثر علي لمباني ل وتشكیل وحجم من ارتفاعات یتبعھ بالنسیج العمراني وما مورفولوجي المنطقة التراثیة تبدأ
 التأثیرالتراثیة  ویمتد للھویة البصریة للمنطقة ككل والتي تمثل في النھایة  واألثریةدارك البصري للمباني اال

    .طابع المناطقفي والتغیر 
  

  :البحثيالسؤال 
   .لمناطق التراثیة، والنسیج، ل خط التنظیم تتناسب مع متطلبات الحفاظ علي التراث الماديإقراروضع و آلیةھل 

  
  :ھدف البحث

، مناطق التراثیة للحفاظ علي الاإلستراتیجیة األھداف مع تعارضھخط التنظیم ومدي  وإقرار وضع آلیةاثر وبحث 
   .وفق التشریعات الوطنیة والمواثیق الدولیة المعنیة بذلك الشأن

  
  :منھجیة البحث

المفاھیم  المؤثرة علي العناصر الحاكمة یعتمد البحث علي المنھج االستقرائي التحلیلي، حیث یتم استعراض بعض 
 خط التنظیم والحفاظ علي أقرار آلیة التطرق الي تحلیل نماذج یمكن من خاللھا الربط بین إليللبحث ، لیمدد 
  .، بھدف التحقق من اثر خط التنظیم علي المناطق التراثیةالمناطق التراثیة

  
،  یمكن وأعرافصر التاریخیة التي نشأت وتطورت وفق تشریعات تمثل المناطق التراثیة بالمدن القائمة احد العنا

، وتعد تلك المناطق  ونسیج تلك المناطق العمران والعمارة شواھد التاریخي المتمثل فيعباالستدالل علیھا من التتا
طیة ا من عناصر ممیزة، ووفق اطر تخطیبھ نقاط جذب للسیاحة الداخلیة والخارجیة لما األحیانفي الكثیر من 

 متطلبات الحداثة وتطور التقنیة والحفاظ علي المقومات المتمیزة لتلك المناطق من طابع ونسیج ةواكبممتغیرة ل
   . في التعامل مع تلك المناطق، والحفاظ علي ما یمیزھا عمرانیااإلشكالیةعمراني تظھر 

 ما طالت المناطق التاریخیة حیث أولییر  التغإلیة القرن التاسع عشر، فان أخرلما ظھر من تطلع للحداثة منذ نتیجة 
دائما البحث عن التوسعة والھدم والبناء، ودائما ما یواكب ذلك تشریعات توضع لتحقیق رؤیة التحدیث، ومن احد 

    . تخطیط الشوارعإعادة البناء وما شملھ من اطر ومواد تتعامل مع إعمالتلك التشریعات ھي تشریعات تنظیم 
ارع خرجت عن مضمون النسیج العمراني لتلك المناطق، وعلي سبیل المثال نري في فتح وقد تمثل عن ذلك شو

، تلي ذلك جزئیین إلي في تقسیم تلك المنطقة وفصلھا األثر أعظمشارع السكة الجدیدة في منطقة القاھرة التاریخیة 
النسیج علي ، لیس اطقعمران المن البالغ علي األثرلھ كان وھو ما العدید من الشوارع في المناطق التاریخیة، فتح 

   . بل امتدد الي البنیة االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة للمنطقة فقطالعمراني
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  ١٨٨٨یطة القاھرة رخ " ٢" شكل   ١٨٤٧خریطة القاھرة  " ١" شكل 

قصبة القاھرة            
  التاریخیة

         الخلیج 
  المصري

          شارع القلعة  جدیدة        شارع السكة ال

   ١٨٨٨ و ١٨٤٧ ١مقارنة بین خریطة القاھرة  " ١" جدول 
  "یوضح فتح شارع السكة الجدیدة والقلعة واثرھما حیث تسبب فتحھما الي التقسیم والفصل في النسیج للقاھرة التاریخیة

  
  : خط التنظیم ١

ًویلتزم طالبوا البناء بإتباعھ وقد یكون منطبقا على حد ھو الحد الذي یوضع بمقتضى رسم التنظیم لتعیین حد الطریق 
ًالملكیة أو داخال أو خارجا عنھا وھو الخط المحدد بالمخططات التفصیلیة والمعتمدة وفق اللوائح والقوانین المنظمة . ً

او ان یحدد لذلك، ویمكن ان یتم تنفیذ خط التنظیم بواسطة الیة سریعة تضمن نزع الملكیة والتنفیذ االني للطرق، 
ویترك تنفیذه الي عملیة الھدم والبناء واالحالل وفق خط التنظیم المعتمد وقد تستغرق االلیة الثانیة فترات زمنیة 

 . طویلة تمدد الي العدید من العقود، وینتج عن ذلك بعض األطر المؤقتة والدائمة التي لھا األثر العمراني
  
  : ٢ التعریفات المرتبطة بخط التنظیم١-١

الخط المعتمد الذي یوضع لتعیین حد الطریق ویفصل بین األمالك الخاصة وبین المنافع العامة، وقد : خط التنظیم 
  .یكون علي حد الملكیة او داخال او خارجا عنھا

  . الخط الذي یحدد عرض الطریق عاما كان او خاصا: حد الطریق 
یم وحد الملكیة والناتجة عن وجود خط التنظیم خارج حدود المساحة الزائدة المحصورة بین خط التنظ: زوائد التنظیم

  . الملكیة
المساحة الواقعة بین خط التنظیم وحد الملكیة والناتجة عن وجود خط تنظیم داخل حدود الملكیة : ضوائع التنظیم 

  . الخاصة ویلزم ضمھا للمنفعة العامة
  . م او حد الطریق او حد الملكیةالمسافة التي یرتد بھا خط البناء عن خط التنظی: االرتداد 

ًھو الحد الفاصل بین األمالك الخاصة والطریق العام وھو الخط الذي یحدد عرض الطریق عاما كان : حد الطریق
  .  ًأو خاصا

ٍھو الخط الذي یحدد المساحة بالبناء فیھا وقد یتطابق مع أى من خط التنظیم أو حد الطریق أو حد الملكیة : خط البناء 
  .  ٍرتد عن أي منھما أو ھو الخط الذي یجب أن تتبعھ واجھات المبانى المقامة على جوانب الطریق العامأو ی

 
  : لخط التنظیمالدراسة التاریخیة ٢—١

 في توزیع األنشطة تظلت لفترة طولیة التشریعات العرفیة منظمة لعملیة البناء داخل المدینة المصریة وھي تمثل
ارتفاع المباني وعالقتھا بالجار، التعدیات والحفاظ علي النظافة و ،رق والممراتعروض الطو ،داخل األسواق

   .العامة، الي ان امتدد في العصر المملوكي لتشمل اإلضاءة اللیلة للحواري واألزقة
 بناء علي اإلحكام م١٤٨٠/  ھـ ٨٨٠مي موثق ھو ما أمر بھ األمیر یشبك بن مھدي یوان ظھر أول قرار تنظ

التي خولت لھ اإلجازة بھدم جمیع إعمال التعدي من سقائف وحوانیت ومباني كانت خارجة علي شارع الشرعیة و
ونتج عنھا ضیق الشارع ومن ثم تعثر "  باب زویلة جنوبا  إليالشارع الممدد من باب الفتوح شماال " بین القصرین 
   .المرور فیھ
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رامة والمراقبة الشدیدة لشوارع القاھرة القدیمة وحاراتھا لقد فرضت دولة الممالیك نظم إداریة تتسم بالشدة والصو
وأزقتھا ودروبھا وحفظت لنا الي حد كبیر الھیكل التخطیطي لطبوغرافیة القاھرة القدیمة، وظھر ذلك في الوثائق 
الشرعیة الخاصة بالحفاظ علي شبكة الطرق من االعتداءات المختلفة وأوكلت اإلشراف علي المراقبة الي شخص 

 الي لجنة من المتخصصین المخالفاتمحتسب، الذي بدورة یحیل المخالف الي القضاء والذي بدورة یحیل ھذه ال
  . ٣لیدلوا بآرائھم ویؤكدوا علي تلك اإلعمال ال تمس حق الطریق أو الجار

سعة، منع اإلشغاالت بالشوارع الضیقة وتنظیمھا لشوارع وابكما شھد عصر محمد علي تنظیم أكثر للعمران بدء 
كما تم تسمیة الشوارع وترقیم المنازل، وظھر مفھوم شق الشوارع كأول بدایة لوجود خطوط تنظیم، وھو ما ظھر 

 لفي المناطق التاریخیة او تلك التي تم تحدیدھا في المناطق العمرانیة الجدیدة مثتابع لھ الشوارع المحوریة الممتدة 
    .شارع شبرا

لتشریعات بھدف توجیھ عمران القاھرة لتصبح صورة من المدن األوربیة حتي كما وضع الخدیوي إسماعیل بعض ا
   .٤ علي الطراز األوربيإالانھ منع استخدام المشربیات والعناصر اإلسالمیة التقلیدیة، وأمر بعدم السماح بالبناء 

لي باشا مبارك سنة اما بدایة التشریع العمراني المكتوب في العصر الحدیث في مصر فكان في الئحة التنظیم لع
م والذي وضع محددات لخطوط التنظیم ١٨٨١، ثم تلي ذلك ما یعرف باألمر العالي لتنظیم المباني عام م١٨٦٨

 اصدر دكریتو وھو الئحة تنظیم رخص المباني م١٨٨٢ مارس ١٢وفي . ٥وعروض الشوارع والنظافة والتشجیر
انھ ال یجوز ألحد في المدن او " ر بند تضمن البند األول وخطوط التنظیم والمباني اآلیلة للسقوط تضمنت سبعة عش

القرى المتشكلة بھا مصلحة للتنظیم او ستشكل بمقتضي أمر نظارة اإلشغال بناء بیوت او عمارات او أسوار او 
 بلكونات او غیر ذلك من المباني علي جانبي الطرق العمومیة وال توسیع تلك المباني وال تقویتھا وال ترتیبھا وال

، كما "وخط التنظیمھدمھا بأیة صفة كانت او في اي حي كان اال بعد الحصول من مصلحة التنظیم علي الرخصة 
تضمنت البنود عملیة تنظیم عروض الشوارع النافذة والغیر نافذة علي شوارع آخري وكذلك عروض الشوارع في 

ن عشرة ، وكذلك تحویل الخلیج المار بشوارع القاھرة واإلسكندریة والذي نصت بنود الالئحة علي إال تكون اقل م
القاھرة الي شارع بعض عشرة أمتار ، ونص احد بنود تلك الالئحة علي ان المباني المتفنن في صناعتھا والمباني 
التاریخیة والدینیة تبقي بقدر اإلمكان علي الخط الذي ھي علیھ وال یسري علیھا حكم الدخول في خطوط التنظیم اال 

د بنائھا، ما لم یصدر من نظارة اإلشغال العمومیة، بناء علي أسباب خاصة بإبقاء تلك المباني علي خطھا عند تجدی
   .٦ كما قام بدراسة عملیة العمران داخل المدن ورسم خطوط التنظیم خبراء وفنیون من أوروبا. األصلي

ة لطبیعة نسیج المناطق التاریخیة ، كما والمالحظ علي تلك الالئحة أنھا تعد البدایة لعمل خطوط تنظیم دون مراعا
نصت الالئحة علي عدم ترمیم المباني الواقعة بنطاق خط التنظیم كأحد وسائل التسریع بتنفیذ خط التنظیم وھو ما 
أدي  الي ھدم مباني تراثیة وآخري متمیزة معماریا ، كما ربط علي بقاء المباني التاریخیة والدینیة علي وضعھا ما 

دث تجدید لبناء تلك المباني وتظل علي خطھا األصلي ، وتم ربط ذلك بصدور قرار من نظارة اإلشغال دام لم یح
  .العمومیة ولم تضمن الالئحة القواعد المنظمة لتك القرارات

ثم تلي الئحة .  في معظم االحیانوما نتج عن تلك الالئحة عملیة تخطیط توسیع العمران علي تخطیط شبكي منظم
 صدر او قانون لتنظیم أعمال ١٩٤٠في یونیو ر العدید من القوانین ذات الصلة بالبناء والعمران، حیث التنظیم صدو

 بشأن تقسیم األراضي المعدة للبناء ، ثم قانون ١٩٤٠ لسنة ٥٢ ، ثم قانون ١٩٤٠ لسنة ٥١البناء بمصر وھو قانون 
 ٦٠٥أن تعدیل أحكام األمر العالي ، وقانون  بش١٩٤٨ لسنة ١١٨ بشأن تنظیم المباني، وقانون ١٩٤٨ لسنة ٩٣رقم 

 ٧١٢ بشأن تنظیم المباني ، وقانون رقم ١٩٥٤ لسنة ٦٥٦قانون رقم و بشأن المنشآت اآلیلة للسقوط ، ١٩٥٤لسنة 
 لسنة ٣٤٤قانون رقم و في شأن حظر أقامة مباني أو منشآت في األماكن المجاورة للمصانع الحربیة، ١٩٥٤لسنة 

قانون رقم و بشأن ھدم المباني ، ١٩٦١ لسنة ١٧٨قانون رقم ووتوجیھ أعمال البناء والھدم ،  بشأن تنظیم ١٩٥٦
قانون و بشأن تأجیر األماكن ، ١٩٧٧ لسنة ٤٩قانون رقم و بشأن تنظیم وتوجیھ أعمال البناء ، ١٩٧٦ لسنة ١٠٦
یم ھدم المباني والمنشآت  بشأن تنظ٢٠٠٦ لسنة ١٤٤قانون رقم و بشأن التخطیط العمراني ، ١٩٨١ لسنة ٣رقم 

وصاحب تلك .  بإصدار قانون البناء٢٠٠٨ لسنة ١١٩قانون وغیر اآلیلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري ، 
   .القوانین العدید من القرارات التنفیذیة والتي من شأنھا التعدیل ببعض من مواد تلك القانونین

  
  : خط التنظیم ومنھجیة التشریع ٣-١

الفوائد النفیسة الباھرة في بیان حكم شوارع القاھرة في مذاھب " بي احمد المقدسي الشافعي في مخطوطھ یتناول أ
فالطریق في مذھب اإلمام الشافعي قسمان نافذ "  حكم الشوارع وتنظیمھا في المذاھب األربعة ٧"األئمة االربعة

 االختصاص فالناس فیھ كلھم سواء یستحقون وغیر نافذ، اما النافذ فھو المراد بالذكر وھو الشارع المنفك عن
المرور فیھ وال اختصاص فیھ ألحد بل ھو مشترك عام االنتفاع لكل من یمر بھ ویمنع من التصرف بما یضر المارة 
في مرورھم الن الحق فیھ لیس للمتصرف خاصة بل للمسافرین كافة فاذا تقرر ذلك فلیس ألحد ان یشرع فیھ وان 

، اما .....ال مالك أیضا رضي هللا تعالي عنھ وقال احمد، وقال ابو حنیفة رضي هللا تعالي عنھمكان واسعا، وبھذا ق
قدر الطریق فقل من تعرض لضبطھ وھو مھم جدا، وجاء في أمر تحدید عرض الطریق ما جاء في صحیح 

 عند االختالف في "قال رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم ... البخاري ومسلم عن ابي ھریرة رضي هللا عنھ قال 
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" وأفتي اإلمام ابي حنیفة فیما یعوق حق الطریق بالھدم ولو كان مسجدا فقال " الطریق ان یجعل عرضھ سبعة اذرع
وان یقدر بقدر الحاجة ، وابلغ من  .٨"لو ضاق الطریق علي المارة وبھ مسجد ھدم المسجد او بعضھ لتوسیعھ

ال انھ ال اعتبار بالضرر وعدمھ بل ان خاصمة فیھ إنسان نزع وان مذھبھم في ذلك مذھب االمام ابي حنیفة حیث ق
ال ضرر "لم یضر واال ترك، وینتھي القول ان الھدم للضرر وفق الحدیث الشریف للرسول صلي هللا علیة وسلم  

 ولم یتجاوز ھذا الحد وأم اذا تعدوا ذلك وھدموا ما ال یستحق الھدم شرعا بل لمجرد التشھي وھوي" وال ضرار
النفس لیضيء مكان او یتسع عن القدر الجائز فال شك ان فعل ذلك واألمر بھ حراما مطلقا وال یجوز ألحد األقدام 

  ......"علیھ لما فیھ من حصول الضرر
ویتضح من ھذه الدراسة الموضحة بالمخطوط ان التنظیم واحترام حد الشارع ھو ما اتفق علیھ حیث حرم التعدي 

كما ان أي توسعة للشارع تبني علي حق آخر یتم استقطاع ما یملك وھو یجب ان . لمارةالذي یضر بالغیر، وبا
  . في اغلب األحیان وكان یتم ذلك بالتوسعة من جانبي الشارع.یحدث في أضیق الحدود وبما یجلب النفع للعامة

  
    :آلیة إقرار خط التنظیم في العصر الحدیث ٤-١

 ، علي المخططات التفصلیة لخطوط التنظیملحدیث تتمثل في وضع تصورآلیة أقرار خطوط التنظیم في العصر ا
وتنوعت ھذه االلیة  .واعتماد خطوط تنظیم الشوارع أو تعدیلھا یكون بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي

 بالرسم ه ویتم ذلك بوضع تصور لخط التنظیم بأحد االلیات التي تظھرلالقرار وفق التشریع الساري في حینھا،
 مستحدثة ، وتتابع تخطیطات التنظیم بوضع خطوط اخري علي خرائط"سواء سمك الخط او استخدام األلوان"

 مع اإلشارة في البیان للقرار في شأن الخطوط السابقة سواء بالسریان، او بااللغاء وفي حالة اإللغاء یتم للعمران
   .وضع عالمة علي الخط تفید الغاءه

  .التاریخیةرار الشوارع بنطاق المناطق وتم رصد ذلك في إق

  
  ٩"م١٩٤٨-١٩٢٦" قرارات التنظیمیة الخریطة خط التنظیم الخاص بفتح شارع االزھر وفق  " ٣" شكل 

من حیث  مما سبق إیضاحھ تبقي آلیة أقرار خط التنظیم وتنفیذه قرار سیاسي تشریعي بھدف تصوري لالرتقاء بالمناطق العمرانیة،
  .حركة اآللیاتكثافات شوارع إلي إعادة تأھیل الشوارع للتناسب مع إعادة تھذیب ال

  
   العمران والنسیج العمراني ٢

 تفسر والسیاسیة والبیئیة؛ واالقتصادیة االجتماعیة الظواھر خالصة إن" على مقدمتھ في خلدون ابن یري
كما وضع ابن . خصائص من بھ میزما یت خالل من المجتمع، في اإلنساني النتاج خالصة العمران" وأن ،"بالعمران

  : ١٠ھي  العمراني خلدون ثالث اطر لتفسیره
 أحداث ھي الظواھر أن على تفسر بالعمران، والبیئیة والسیاسیة واالقتصادیة االجتماعیة الظواھر خالصة إن : أوال

  .تتبدل ال الطبیعیة طبیعیة واألمور ألنھا إلغاؤھا، أو منھا التخلص یمكن ال للبشر طبیعیة
  .الطبیعیة األمور في أجل التدرج ًوقتا من ویستغرق مراحل في یتم وإنما فجأة، العمران یحدث ال : ثانیا
 حتى طور إلى طور من التكوین في زمن وانتقالھ أطواره، اختالف من فال بد لھ زمان في متكون كل ن إ :ثالثا

  . ھاتطور ومراحل الدول على القانون ھذا غایتھ، ویطبق إلى ینتھي
 وعالقتھا الفراغات البینیة نظام مالمح انھ القول، یمكن انھ إال العمراني التشكیل عن تعبیر العمراني ویعد النسیج

 المالمح وھو العمرانیة للمناطق العام المظھر المعبر عن النسیج ھو العمراني والمسارات، والتشكیل الحركة بشبكة
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والوظائف  األنشطة إلى إضافة توزیعھا وكثافة المبنیة لكتلوا السطح مظاھر من معا مجتمعة العمرانیة
یشمل في مضمونھ النسیج  الطرق وقنوات الحركة وھو خالل فراغیا وكیفیة الوصول لھا واالستعماالت وتوزیعھا

   .والبیئة المحیطة العمرانیة والفراغات
جموعة عوامل ومحددات اجتماعیة تشكلت كتل وفراغات المناطق الحضریة القدیمة بأسلوب تلقائي نابع من م

 فأصبحت عمارة وعمران تلك المناطق تحمل داخلھا خصائص النظام الفكري ،واقتصادیة سادت في فترات تكوینھا
 مع القیم القیاسیة التي ً،تالقى بھا قیم ال قیاسیة مثل الفكر والخیال والجمال واإلبداع الذي یدرك بصریاتف، للمجتمع

   .١١كوین الفراغ وتكوینھا المادي الفیزیقيتمثل تطور المبنى وت
  :مفھوم النسیج یشمل مستویین 

  .التكوین المتمیز لمحاور الحركة في المناطق العمرانیة وتأثیرة المباشر علي مالمح النطاقات المحیطة -
 وتباعدھا، ویعرض المالمح الناتجة عن، مالمح الكتل المبنیة وارتفاعاتھا ومدي اتصالھا او انفصالھا -

العالقة بین الكتل المبنیة " عالقات ھذه الكتل بالفراغات الخارجیة المحیطة بھا والمحصورة بینھا
   ."والفراغات البینیة، والمفتوحة 

  
  النسیج العمراني والطابع ١-٢

سجیل  ولكنھا في حقیقة األمر لیس إال ت،ًقد یعني ضمنا اإلشارة لوجود متمیز ذو قیمة" الطابع " إن التعبیر بكلمة 
ویختلف الطابع المعماري من مكان آلخر . مركب یعكس الواقع االجتماعي والثقافي للجماعة في مكان ما و زمان ما

 كذلك من التشكیل الزخرفة،فیكتسب خصوصیتھ باختالف المقیاس والحجم واأللوان ومواد اإلنشاء وعناصر 
عبد القادر ان التشكیل العمراني او المظھر العام یري سید التوني ونسمات و. ١٢الفراغي واألنشطة التي تمارس بھ

االرتفاعات والكتل والفراغات "، وثالثیة االبعاد "الشكل واالبعاد والحدود"المظاھر السطحیة للمناطق یتضمن 
واألنشطة والوظائف واالستعماالت وتوزیعھا فراغیا ومعابر الحركة واالتصاالت " وكثافات العمران واالستخدام

وتمتد لتشمل مكونات الشكل والتشكیل كالنسیج العمراني ونظم ومنظومة البناء " البنیة األساسیةالطرق و"
والنسیج یمتد بدورة حتي یتداخل مع عمومیة تعبیر . والفراغات والطابع العمراني ونوعیة البیئة المشیدة وغیرھا

 الكتل والفراغات العمرانیة في نطاق بعینھ، ة التبادلیة بینقاال انھ یمكن طرحة تحدیدا باعتباره العال" التشكیل"
یمكن القول بان مفاھیم ومدلوالت و". البینیة"والذي یصف أیضا العالقة التبادلیة بین الكتل والمسافات او الفراغات 

 المعماري والعمراني في بني وتشكیل العمران شدیدة التداخل ووثیقة االرتباط الي حد انھاالتشكیل والنسیج والطابع 
   .١٣تبدو كمسمیات مترادفة لمعني ومضمون واحد

حیث یمكن تحلیل التشكیل العمراني والبصري الداخلي من خالل تحدید التشكیل الداخلي للمناطق من تخطیط شبكة 
التشكیل في مفردات المتمثلة في والرموز ذات القیمة . الشوارع وتوزیع المباني وعالقتھا بالفراغات العمرانیة

 .لعمارةا
    :وھناك عناصر تساعد في تحدید الطابع في المناطق العمرانیة التراثیة مثل  
  
  النسیج ووضوح الھویة ١-١-٢

أوضح كیفن النش ان المالمح الطبیعیة والعمرانیة او المظھر العمراني والتي تعني الخصائص البصریة للفراغات 
ً ھویة المنطقة عمرانیا ھي تمیزھا بخصوصیة إن. ١٤العمرانیة وتشكیل األرض احد محددات شخصیة وھویة المكان

،   فتعبر عن مكتسباتھا وإنجازاتھا وقیمھا-  ولیس بالضرورة أفضل- تجعلھا ممیزة ومختلفة عن مناطق أخرى 
 فكلما كانت تحمل ،ویصبح التشكیل البنائي والنسیج العمراني والتكوین الفراغي من وسائل التعبیر عن تلك الھویة

  .ًیة لھم كلما كانت أكثر وضوحا في ھویتھاصفات أكثر خصوص
  
   القیمة العمرانیة ٢-١-٢

 مجموعة الدالالت الجمالیة والعلمیة واالجتماعیة والبیئیة التي یحتویھا البناء الحضري وتشكل ھيالقیمة العمرانیة 
ًبدورھا قیم صالحة لالستخدام في الحاضر وبعدا حضاریا للمستقبل وتشكل في مجملھا إطارا ً  لنطاق یحمل خصائص ً

   : وھناك العدید من العناصر التي تؤثر في تلك القیمة العمرانیة ومنھا.١٥مادیة للمكان فتمثلھ في النسیج الحضري
   .١٦الشكل العمراني الذي یعتبره المجتمع صفة معبرة عن البعد الثقافي في زمن ماھي و:  القیمة الحضاریة -

لى العالقة بین أبعاده المادیة وإمكانیات اإلنسان البصریة فیتدرج یتوقف مقیاس الفراغ ع:  تناسب المقیاس -
ً وطبقا لطبیعة ،ً طبقا للنسب بین محدداتھ األفقیة والرأسیة،المقیاس من الحمیم إلى الحضري والتذكاري

 تحمل افإن معظم قطاعات فراغاتھوبالنسبة للمناطق التاریخیة  .الحضریةالتشكیل الفراغي لنسیج المناطق 
فة المقیاس الودود أو الحمیم التي تنعكس بطبیعة الحال على قوة العالقة بین روادھا وقاطنیھا فیسھل ص
وینمي لدیھ الشعور بالثقة واألمان نتیجة لشعوره بتناسب ،  التعامل مع المكان وإدراكھ الحتیاجاتھ بھملھ

  .١٧رىمقیاس الفراغ مع إمكانیاتھ وحجمھ من جھة وأنشطتھ ووظائفھ من جھة أخ
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مناطق وبالنسبة لل.  تحدد التجربة البصریةمسارات الحركةعالقات التدرج الفراغي في : التدرج الفراغي -
على تفعیل شعور بتجربة بصریة یتزاید بھا الشعور بالتنوع والتشویق یؤثر التدرج الفراغي  التاریخیة

 تشكیل نسیج المنطقة مراحل  في– غالبا – فینتج ،ناتج عن تلقائیة تشكیل الكتل المحددة للفراغات
مجموعة من المحددات ب بوجود نقطة بدایة فارتقاء وتصاعد وانتھاء ةتصاعدیة لتلك التجربة البصری

   .١٨تتالءم مع مقیاس الفراغ في حجمھا وصورتھا ووظائفھا
  
   التراث ٣

او تاء وأصبحت التراث علي انھ ما یخلفھ الرجل لورثتھ وأصلھ ورث أو وراث فأبدلت الو: یعرف التراث لغویا 
واالرث مترادفة، وقیل الورث والمیراث في المال واإلرث في الحسب مما یشیر الي المیراث الثقافي ألن الحسب 

   .١٩ھو مفاخر االباء وشرف الفعال التي یرثھا األبناء ویتغنون بھا
 عن األسالف سواء أكانت مفاھیم ھو ما ورث اي ما صار الي الوارث او الوارثین من اشیاء: وبالتالي فان التراث 

او أفكار او معتقدات او قیم او أدوات او ضاع عمرانیة او مباني ، بما یعني ثقافة مادیة اوغیر مادیة ، لتكون شاھدا 
نعكاسا صادقا لحضارتھم فى صورة منجزات ثقافیة اعلي نظرة وموقف ھؤالء األسالف من الحیاة بجمیع جوانبھا و

  .وحضاریة
، والتراث ھو المرجع والكیان المادي القائم " لثقافة لجماعة في حقبة او حقب بعینھا" المتمیز" و التجسید فالتراث ھ

 –د اإلقلیمیة والقومیة والمحلیة الثقافیة  وحجر الزاویة في تأكی–والمستمر والشاھد الحي علي خصوصیة الثقافة 
ویمكن القول بان التراث ھو الرصید والمخزون المتمیز الذي یمیزة الثبات . وھو بھذا ركیزة دعم الثقافات

   .٢٠مادیة ملموسة واالستمراریة معا ویجمع القیمة الروحیة والجمالیة باإلضافة لكونة حقیقة 
تماعي والروحي  تاریخیة تعبر عن التراث السیاسي واالقتصادي واالجھو قیمة ووثیقة: والتراث الحضاري 

  .والرمزي
   التراث المادي  ١-٣

یشمل المباني واألماكن التاریخیة واآلثار والتحف وغیرھا، التي تعتبر جدیرة بحمایتھا والحفاظ علیھا بشكل أمثل 
 اآلثار والھندسة المعماریة والعلوم أو التكنولوجیا  متمیزة بالنسبة لمعاییر علمعناصروتشمل ھذه  . ألجیال المستقبل

 والمواد من األھمیة لدراسة تاریخ البشریة ألنھا تمثل الركیزة العناصروتصبح تلك . فیما یخص ثقافة بعینھا
 –) المبني (  التراث المعماري –) المحیط المبني ( التراث العمراني " لیظھر كحقیقة ثقافیة تتمثل في  .٢١األساسیة

  .المفردات والمنقوالت
  
  المناطق التراثیة ٢-٣

تعرف المناطق التراثیة بانھا المناطق ذات األھمیة التاریخیة والتي تتمیز غالبا بالتركیز الشدید للمباني ذات القیمة 
  .٢٢الحضاریة كما تمیز أیضا بغني محتویاتھا التراثیة المعماریة والعمرانیة عن باقي أجزاء المدینة 

والتي .  أیضا بأنھا النطاقات او الحیزات الحضاریة المتجانسة التي تزخر بمجموعة من المفردات التراثیةكما تعرف
تحتوي علي القیم االستایتكیة والدینامیكیة الدالة علي خصائص المجتمع حیث نجد القیم العمرانیة والخصائص 

   .٢٣المعماریة الي جانب العادات والتقالید التراثیة
 التي تتمیز بثراء محتویاتھا ذات القیمة التراثیة أو المعماریة أو العمرانیة أو الرمزیة أو الجمالیة أو المناطقوھي 

  .٢٤الطبیعیة، وتحتاج الي التعامل معھا كوحدة متكاملة للحفاظ علیھا
  
  الحفاظ على التراث ٣-٣

تمراره، ویشمل مفھوم الحفاظ العمل  واسالتراث كافة األسالیب التى تتیح صیانة وإطالة أمد حیاة یعد الحفاظ ھو
الذي یتخذ لصیانة ومنع تلف أو تالشى جزء أو كل عناصر التراث، والتأثیر فیھا سواء من الناحیة التاریخیة، الفنیة 

 وكما یشمل ،بالمنطقة الخاص المعماري والطابع النسیج الي الحفاظ علي المباني على الحفاظ  ویمتدد منأو التراثیة،
ویعتبر الحفاظ على التراث من العملیات  .العمراني الھیكل بجانب واالقتصادي االجتماعي الھیكل ىعل الحفاظ

المتشابكة وھى محصلة تكاتف من الجھات المسئولة والمتخصصین والمجتمع المدني فى ظل التشریعات الخاصة 
   .بالدولة والمواثیق الدولیة

انبین األول ھو اإلبقاء علي ما وصلنا كما ھو دون تغییر والثاني ھو وبالتالي فمھمة الحفاظ علي التراث ھنا تعني ج
  .٢٥مما یعمل دائما علي تقویة الصلة بین الحیاة المعاصرة وبین جذورنا التاریخیة التراثیة. إضافة ما یعبر عنا

  
  -: والمواثیق الدولیةیةالتراثالمناطق  ٤-٣

كما  . التاریخیة واألعمال الفنیةوالمبانيالنصب حفاظ علي ال . م١٩٠٧/  م ١٨٩٩معاھدتى الھاى للسالم تناولت 
حظر أى أعمال تخریب أو إضرار أو تدمیر متعمد للمبانى التاریخیة واآلثار واى أعمال فنیة وأن یتم عمل تناولت 

   .٢٦إجراءات قانونیة فى حالة حدوث ذلك 
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ناطق التراثیة ولیس المعالم او المباني فقط حیث یعد المیثاق ھو بدایة االھتمام بالمواقع والم: ١٩٣١میثاق أثینا 
 " :أعتمد المیثاق الدولى المعمارین والفنین المتخصصین باالثار التاریخیة حیث اعتمدت فى قراراتھا القرار الثالث

لقرار وأیضا وفق ا ." لجمیع البالدالوطنيالحفاظ على المواقع التراثیة عن طریق إصدار تشریعات على المستوى 
  .٢٧" یجب أن تخضع المواقع التاریخیة لحراسات مشددة" سادس ال

ان مفھوم "والذي تناول ١٩٦٤الصادر عن المؤتمر الثاني للمعماریین والتقنیین للمعالم التاریخیة في : میثاق البندقیة
 علي حضارة ما، المعلم التاریخي ال یشمل فقط المباني المنفصلة بل یشمل البیئة المبنیة والطبیعیة التي تكون دلیال

   .٢٨ "او حدث تاریخي
، والتي عرفت ضمن تعریفات ١٩٧٢الصادر عن الیونسكو في : اتفاقیة حمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي

 ھي مجموعات المباني المنفصلة او المتصلة ذات القیمة العالمیة االستثنائیة من وجھة –المجمعات " التراث الثقافي 
 اعمال االنسان –الموقع " ، " لفن او العلم، بسبب عمارتھا او تناسقھا او اندامجھا في منظر طبیعينظر التاریخ او ا

    .٢٩"او االعمال المشتركة بین االنسان والطبیعة او الجمالیة او االنثربیولوجیة او االنثولوجیة
، ویختص ھذا المیثاق ١٩٨٧الصادر عن االیكموس في : میثاق واشنطن للحفاظ علي المدن والمناطق التاریخیة

بتراث المدن التي نتجت وتطورت اما بشكل عفوي او بتخطیط ویرجعھا الي التغییرات المادیة لالختالف الثقافي 
للمجتمعات خالل التاریخ لذا ھي تاریخیة، كما اختص بالمدن وعالقتھا بالبیئة الطبیعیة او المبنیة التي تحتوي قیما 

   .٣٠حضریة حضاریة
تضح ان ھناك مفھوم واضح ضمن المواثیق الدولیة، نحو الحفاظ علي المناطق التراثیة  بما تضمنھ من مما سبق ی

 .معالم عمرانیة ومعماریة وھي ملزمة للدول المشاركة في تلك االتفاقیات، ومنھا مصر 
  
  :اثار تطبیق خط التنظیم: الدراسة التطبیقیة  ٤

طق تراثیة متعددة الھویة العمرانیة، وفي ظل ما تشھدة تلك المناطق ما تملكة مصر من منابناء علي ما سبق ووفق 
من تغییر في مقوماتھا العمرانیة، وفق قوانین عمرانیة استمرت الكثر من مائة واربعون سنة منذ اصدار اول الئحة 

حلیلیة الثر خط  التدراسةللتنظیم ال یتم التفریق بین ما ھو تراثي وما ھو غیر ذلك، یكون اھداف البحث اجراء ال
  .   تراثیةالطق امنالالتظیم علي 

 التراثیةالقاھرة التاریخیة  منطقة  تغطي جزء منحیث المرفقة ائطتم اختیار منطقة الدراسة كما ھي موضحة بالخر
 وفق ما نظم م٢٠١١مادھا كمناطق تراثیة في العام اعتتم وجزء من القاھرة الخدیویة وھي المناطق التراثیة التي 

شارع  وتمدد الي حمر من سور القاھرة الشرقي المتاخم للدرب األأونطاق الدراسة یبد. ٢٠٠٨ لسنة ١١٩انون الق
  .وجنوبا اسفل شارع احمد ماھر" السكة الجدیدة"، وشماال اعال شارع جوھر القائد الجھوریة غربا

ة الخدیویة والمنحصر بین شارع للجزء الخاص بالقاھر" الھندسي  یتنوع النسیج في منطقة الدراسة بین النسیج 
 ، وبین النسیج المتضام وھو النسیج الخاص بجزء الدراسة في ) "شارع محمد علي (  وشارع القلعةالجھوریة

التراث العالمي في عام ل وھو احد المقومات التي سجلت علیھا القاھرة التاریخیة علي سج " القاھرة التاریخیة
ص بترشیح القاھرة االخ) ایكوموس(المجلس الدولي لالثار والمواقع نت قائمة مراجعة  حیث تضم– ١٩٧٩

ان في وسط مدینة القاھرة عدد كبیر من الشوارع واماكن السكني القدیمة، مما یعني انھا تحتفظ " : التاریخیة التالي 
  ." ٣١في قلب نسیجھا العمراني التقلیدي بأشكال من االستیطان البشري، یعود الي العصور الوسطي 

  :وتم تقسیم الدراسة الي 
والتي تم " دراسة ورصد خطوط التنظیم وفق المخططات المتعاقبة لمنطق الدراسة وفق الخرائط المتاحة : أوال 

رارات  بقصادرةات طوالتي تمثلت في ثالث مخط"  بمحافظة القاھرة –الرجوع فیھا الي إدارة التخطیط العمراني 
  . ٢٠٠٨ ثم عام ١٩٧٣ عام  ثم١٩٦٥ بدء من عام  القاھرةمحافظ
دراسة نسیج منطقة الدراسة والتي تم ایضاحھا بتحدید الطرق والفراغات العامة والكتل العمرانیة البنائیة : ثانیا 

  .للداللة واستبیان النسیج العمراني للمنطق
وفق شبكة الطرق دراسة ما یخلفة تطبیق خطوط التنظیم من حذف للنسیج ، وكذلك دراسة اثر تغییر تشكیل : ثالثا

  .علي تشكیل النسیج العمرانيخطوط التنظیم المعتمدة 
  .الكتلة البنائیةوحدود الشوارع ودراسة عالقة خط التنظیم بزوائد وضوائع التنظیم وما لھا من تغییر في شكل : رابعا
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  .دراسة عالقة خط التنظیم بالمباني التراثیة واالثریة: خامسا 
  

  
   "نطاق یتبع القاھرة التاریخیة        نطاق یتبع القاھرة الخدیویة "         نطقة الدراسةم " ٤شكل " 

تمت دراسة خط التنظیم علي الخرائط التفصیلیة الخاصة بوضع خطوط التنظیم والموضحة بالخرائط التالیة وھي 
كما تم تتبع خط . ١٩٥٠تاریخ منذ ، وان تم مراجعة خطوط التنظیم السابقة عن ذلك ال١٩٦٥الخریطة المعتمدة في 

التنظیم الي تاریخ الحق حیث مشروع إعادة احیاء جنوب القاھرة وبعض احیاء وسط القاھرة وشبكة الطرق 
وقد شملت الدراسة . ٢٠٠٨، والمخطط التفصیلي لمنطقة الدرب األحمر والمعتمد في ١٩٧٣الرئیسیة والمعتمد في 

والتي تم اإلشارة لھا بوضوح بوضع عالمات اإللغاء المتعارف علیھا علي تلك اإلشارة الي خطوط التنظیم الملغاة 
  .الخطوط

 
 

  
خط تنظیم معتمد علي خرائط      

١٩٦٥  
خط تنظیم معتمد علي خرائط      

١٩٧٠  
خط تنظیم ملغي علي خرائط      

٢٠٠٨  
  م٢٠٠٨ الي ١٩٦٥تتبع إقرار خط التنظیم والغاءة بالفترة من  " ٥شكل " 
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  النسیج العمراني لمنطقة الدراسة " ٦شكل " 

  
   "١٩٦٥في عام "  قبل إقرار خط التنظیم شبكة الطرق " ٧شكل " 

  

  
   ١٩٦٥خط التنظیم وعالقتة بشبكة الشوارع بالخرائط المعتمدة  " ٨شكل " 



  
  

   علي عمران المناطق التراثیةوأثرةخط التنظیم 
 

JAUES, 14, 53, 2019  
  

 

1672 

  
 اطار ھندسي للنسیج المتضام  عنھا والتي نتج١٩٦٥اثر تطبیق خط التنظیم المعتمد علي شبكة الشوارع طبقا لخرائط  " ٩" شكل 

  باألخص لمنطقة القاھرة التاریخیة غییر من شكل ومورفولوجیة شبكة الشوارع وبالتالي النسیج العمرانيیبالمناطق التاریخیة والذي 

  
 تقدر بـ األجزاء المحذوفة من النسیج العمراني اثر تطبیق خط التنظیم المعتمد والتي"          ١٠" شكل 

  تقریبا% ٤.٢
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خط تنظیم ملغي علي خرائط 
٢٠٠٨

  
خط تنظیم معتمد علي خرائط 

١٩٧٠
  

خط تنظیم معتمد علي خرائط 
١٩٦٥

  
مباني تراثیة

  

 

 
 
  

مباني تراثیة
  

شكل 
  "

١١
 " 

ضح عالقة خط التنظیم بالمباني االثریة والمبانیى التراثیة 
خریطة تو

 "
ذات القیمة والمسجلة وفق القانون 

١٤٤
 لسنة 

٢٠٠٦
 "

  
والذي یظھر منھا مرور خط التنظیم بالعدید من 

المباني االثریة والتراثیة
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االثریة خلف عالقة خط التنظیم المار بالمباني  " 12"  شكل 

 –حیث أزال ما تبقي من وكالة السلطان قایتباي  " الجامع االزھر 
  .."ء من وكالة محمد بك أبو الدھب وجز

تواجد مباني اثریة في مسار الطرق المفتوحة  " ١٣" شكل 
  بواسطة خط التنظیم ، ومرور خط التنظیم بمباني تراثیة

ي االثریة وما یتسبب في تھدید لتلك المباني وعدم مراعاة تواجد المباني االثریة فیوضح عالقة خط التنظیم بالمباني  " ٢"   جدول 
  مسار خط التنظیم وبالتالي في الطرق المقترحة

  
  

  
  

عالقة خط التنظیم المار بالمباني التراثیة  " ١٤"  شكل 
 المطافي – مكتب برید العتبة" المطلة علي میدان العتبة 

  .." قسم الشرطة–

عالقة خط التنظیم المار بالمباني التراثیة  " ١٥" شكل 
 سوق الخطار –رات متمیزة عما" المطلة علي میدان العتبة 

"  
عالقة خط التنظیم بالمباني التراثیة ذات القیمة المعماریة المتمیزة والھامة تاریخیا والمسجلة وفق القانون یوضح  " ٣"   جدول 

  " وساري العمل بھ وفق خرائط حي الموسكي –وھو خط التنظیم المعنمد حتي تاریخة  "  ٢٠٠٦ لسنة ١٤٤
  
  

    
بجزء من قطاعھ " ط التنظیم بشارع االزھر خ  " ١٦" شكل 

  األول جھة میدان العتبة 
بجزء من قطاعھ "  خط التنظیم بشارع عبد العزیز " ١٧" شكل 

  األول جھة میدان العتبة 
  خط بناء فعلي  زوائد تنظیم  ضوائع تنظیم  خط تنظیم

 شارع االزھر
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عي العتبة واالزھر جھتي میدان العتبة وما بوضح اثر خط التنظیم علي االراض بدایة من شار  " ٤"  جدول 
نتج عن ذلك من ضوائع تنظیم یتم ضمھا للشوارع ، وزوائد تنظیم تمثل في اغلبھا قطع أراض غیر صالحة 

 باإلضافة الي عدم ٢م٤٠للبناء لصغر مساحتھا وباألخص علي شارع االزھر حیث ال تتعدي قطعة األرض 
من قطع األراضي المطلة علیھ في  % ٢٩لتنظیم علي شارع االزھر من وتمثل حاالت زوائد ا" انتظام شكلھا 

حالة تطبیق خط التنظیم ، بینما في شارع عبد العزیز اقل نسبیا النتظام تخطیطة وتمثل أراضي زوائد غیر 
من طولة في حالة تطبیق خط التنظیم وھو ما یؤدي الي عدم انتظام تخطیط الشوارع  % ١٨.٥صالح للبناء 

   البنائیة المطلة علیھوالكتل
  

    
 في المخطط التفصیلي ة التنظیم الملغیوط  خط١٦" شكل 

لمنطقة الدرب األحمر ویوضح االستفادة من زوائد 
في " ناتجة من تطبیق لخطوط التنظیم السابقة التنظیم ال

   "توفیر الخدمات العامة وامان النتظار السیارات 

لمنطقة وفق المخطط التفصیلي  " ١٧" شكل 
الدرب األحمر یتم توسعة وتھذیب الشوارع 
باستخدام الردود وذلك في اضیق الحدود ووفق 

  شكل الشارع وبما الیؤثر علي النسیج

والذي یعتمد علي الغاء خطوط التنظیم   ٢٠٠٨أجزاء من المخطط التفصیلي لمنطقة الدرب األحمر المعتمد في بوضح   " ٥"  جدول 
 ، وان تم تبني مبدء ١٩٧٠ ، ١٩٦٥كافة الخطوط في الخرائط السابق ایضاحھا لخطوط التنظیم المعتمدة في وان لم یتبین الغاء ل

الردود كاحد الحلول لتوسعة الشوارع وذلك في اضیق الحدود مع االستفادة من زوائد التنظیم  الناتجة من تطبیق خطوط تنظیم سابقة 
  .في توفیر الخدمات وأماكن انتظار السیارات 

  
   : النتائج ٥

كان القرار انتظام خطوط التنظیم لواجھات األبنیة  المحددة لعرض الطریق بالزامھا ان تكون مستقیمة  -
قتضي األمر ان یكون محور الشارع مركبا من خطوط مستقیمة ھو ما ابقدر اإلمكان وموازیة لبعضھا و

 .الغ في تغییر نسیج العمرانم ما كان لھ اثره الب١٨٨٢طویلة وفق الئحة التنظیم الصادرة في 
خطوط التنظیم المعمول بھا لمعظم االحیاء والمدن تم إقرارھا منذ النصف األول من القرن الماضي ولم  -

 . لمعظمھایحدث تعدیل للمخططات التفصیلیة منذ ذلك الحین
ت  ووجود اكثر من مصدر للخرائط وعدم توحید البیاناتعدد الخرائط وفق االعتمادات المختلفة، -

وذلك ".  االحیاء –إدارة التخطیط بالمحافظات " بالمحافظات یؤدي الي تضارب اآلراء واالدوار للجھات اإلداریة 
 المصادر بید ةمتعددالتطبیق ظل الیة ت" تجمیع لخطوط التنظیم موضح علیھا  عدم وجود خرائط أیضا في ظل

 ."وفق قرار واحدواالحیاء مع عدم توحید الیة التطبیق، 
 تتبع خطوط التنظیم لتھالك الخرائط باالحیاء وعدم وجود خرائط رقمیة موقع علیھا خطوط یصعب -

 .التنظیم
عدم الغاء خطوط التنظیم بصورة واضحة علي المخططات التفصیلیة یؤدي الي سریان العدید من قرارات  -

 .یاناعتماد خطوط التنظیم وھي خطوط مر علي إقرار بعضھا اكثر من مائة عام في بعض األح
شملت قرارات خطوط التنظیم بما فیھا ما صدر في الفترة الحدیثة فقرات ال یؤدي محتوھا الي الغاء  -

 مثل ما ورد في  بصورة واضحة وصریحة، الحفاظ علي نسیج المناطق التراثیة مبدأالخطوط المتعارضة مع
ف التراخیص علي أساس ان تصر"  حیث نص علي ٢٠٠٨المخطط التفصیلي لمنطقة الدرب األحمر والمعتمد في 

 الغاء كافة –حدود الملكیة بالمنطقة ھي خطوط التنظیم وان یتم صرف الترخیص علي أساسھا بدون ردود قانوني 
 االلتزام بقرارات التخصیص -"مع عدم تحدید المشروع ومحظوراتھ " خطوط التنظیم المتعارضة مع المشروع 

 انتظار سیارات
 خدمات
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وھو ما یؤدي الي عدم الوضوح لمتخذ القرارات " . عارضة مع المشروع السابقة وخطوط التنظیم المعتمدة غیر المت
 .اإلداریة 

انھ یجب شملت اشتراطات القاھرة التاریخیة والخدیویة الصادرة من الجھاز القومي للتنسیق الحضاري  -
 متر، ٦ألقل من  یجب البناء علي حد البناء حتي بالحواري واالزقة الضیقة ا–الحفاظ علي النسیج العمراني للمنطقة 

 . علي الغاء خطوط التنظیم  والصریحبدون النص الواضح. ویتم البناء علي حدود قطعة االرد بدون ردود للداخل
تعارض العدید من خطوط التنظیم المعتمدة بالعدید من المناطق التراثیة مع المباني التراثیة واالثریة ، وھو  -

مما یعرض " بدون أي مباني مجاورة لھا وبارزة عن خط التنظیم " ردة ما یؤدي الي وجود مباني اثریة وتراثیة منف
 .ع وانتشار عشوئیة االستعماالتواروكذلك تشوه الصورة البصریة للشاالنھیار تلك المباني لخطر 

نتیجة اعتبار ان األجزاء الخارجة عن خط التنظیم ھي في حدود الملكیة العامة، ووفق ما نظمت كافة  -
ائح التي صدرت بخصوص تنظیم اعمال البناء، فقد ظھرت العدید من المشاكل القانونیة تمثلت أوال القوانین واللو

 .في عدم صرف الترخیص الخاصة بالترمیم والتعلیة للمباني التي یقع أجزاء منھا خارج خط التنظیم
االنتفاع بھا إلى أن ُاألراضي والمباني التي لم تنزع ملكیتھا ال تزال باقیة على ملكیة أصحابھا ولھم حق  -

ُتنزع ھذه الملكیة وإن اعتماد خط التنظیم لیس إال بمثابة إخطار للمالك بعزم الحكومة على نزع ملكیة أراضیھم في 
ً مانعا قانونیا تالحاالكافة ًو ترتیبا على ما تقدم فإن صدور قرار اعتماد خط التنظیم في . المستقبل القریب أو البعید  ً

 رغم –الداریة وقیامھا بشراء مساحة الجزء البارز عن خط التنظیم بحسبان أن ھذه المساحة یحول بین الجھة ا
 ما تزال على ملك أصحابھا ملكیة خالصة یحمیھا القانون ویجیز لھم التصرف فیھا –صدور القرار المشار إلیھ 

ً المقررة قانونا على ملكیة ھذه بكافة أشكال التصرف ومنھا التصرف فیھا بالبیع مع تقید الجھة االداریة بالقیود
المساحة وھي عدم البناء أو التعلیة علیھا ، مع مراعاة أنھ فیما یتعلق بمدى مالئمة شراء الجھة االداریة للمساحة 
المذكورة في ضوء قرار اعتماد خط التنظیم المشار إلیھ و الثمن المعروض لشرائھا ، فإن مرد ذلك إلى ما تقدره 

ًتوافر لدیھا من اعتبارات عملیة وفقا لما تراه محققا للصالح العام الجھة في ضوء ما  حیث ال یتم شراء ضوائع  32" ً
التنظیم حین إزالة المبني ولكن یتم ذلك عند تنفیذ خط التنظیم بالكامل وھو الذي یمتدد تنفیذة لفترة طویلة من الزمن 

 .تمدد لعقود
   المادة فيوتعدیالتھ ٣٣ ١٩٨٣ لسنة ١١٧ص القانون تعارض الیھ خط التنظیم مع قانون االثار حیث ن -

 یتعین أن تراعي مواقع اآلثار واألراضي األثریة والمباني والمواقع ذات األھمیة التاریخیة عند تغییر تخطیط ٢١
یة المدن واألحیاء والقرى التي توجد بھا وال یجوز تنفیذ التخطیط المستحدث أو التوسع أو التعدیل في المناطق األثر

. والتاریخیة وفي زمامھا إال بعد موافقة ھیئة اآلثار كتابة علي ذلك مع مراعاة حقوق االرتفاق التي ترتبھا الھیئة
وعلي الھیئة أن تبدي رأیھا خالل ثالثة أشھر من تاریخ العرض علیھا فإذا لم تبد رأیھا خالل ھذه المدة جاز عرض 

"  من الالئحة التنفیذیة ١٧٢كما ان المادة .   قرارا في ھذا الشأناألمر علي الوزیر المختص بشئون االثار لیصدر
ال یجوز للمجلس االعلي للتخطیط والتنمیة العمرانیة تنفیذ التخطیط المستحدث أو التوسع أو التعدیل في المواقع 

ء علي خرائط إال بنا. او وضع االشتراطات الخاصة بمنح رخص البناء. والمناطق االثریة والتاریخیة وفي زمامھا
وبموافقة كتابیة من المجلس . مساحیة اثریة مقدمة من المجلس موقعة علیھا المباني والمواقع االثریة وما في حكمھا

وھو ما یعني . وبما ال یخل بحقوق االرتقاء المترتبة للمجلس. علي ذلك بعد العرض علي اللجنة الدائمة المختصة
، وھو ، والذي ینتھي بعدم اكتمال تطبیق خط التنظیم في معظم االحیانالثریةالغاء تطبیق خط التنظیم علي المباني ا

  . خطوط التنظیم وعدم تعارضھا مع األثار  الیة وضع وتطبیقما یعني إعادة النظر في
  
  : التوصیات  ٥
اإلغاء كافة خطوط التنظیم بالمناطق التراثیة، وذلك بصور واضحة علي خرائط معنیة بذلك الشأن  -

 . مناطق تراثیة نطاقھاا بالمخططات التفصیلیة لالحیاء التي تقع بوتضمینھ
 .عدم فتح محاور حركة رئیسیة بالمناطق التراثیة عما ھو قائم بالفعل -
 .النظر في إعادة توظیف زوائد التنظیم الناتجة عن تخطیط سابق لخطوط تنظیم  -
 .ي خلل بالنسیج العمراني للمناطق التراثیةبما ال یؤدي ال" نطاق حمایة األثر " دراسة خط التجمیل لالثار  -
 .عمل دراسات متكاملة عن مخاطر القرارات العمرانیة المؤثرة علي المناطق التراثیة -
 .وضع الیھ تطبیقیة للحفاظ علي الطابع العمراني للمناطق التراثیة -
  .ةالمناطق التراثیب "مخالفات وتشوھات البناء "  العمرانیة وضع الیة لرصد التعدیات -
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