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ABSTRACT 
 The Arab Republic of Egypt has a unique, rich and diverse heritage content as the cradle and 
origin of many civilizations. Other them being the crucible of the interaction of different 
cultures, leaving the local and global heritage content, and within this local heritage content 
we find the ancient Assiut Barrage which went out of active duty with the start of the new 
Assiut Barrages in August 2018. Therefore, the research reviews how to develop and invest 
the ancient Assiut Barrages as a local architectural heritage, through studying different 
international experiences of similar buildings listed as a global architectural heritage 
represented in the bridge of Mohamed Pasha Sokolovic in the Bosnian Serb Republic, the 
Padre Templek Canal in Mexico, and the Pontescelit Canal in England. 
The research aims to study and analyze these heritage models in order to identify the various 
procedures and methods that have been followed and applied for their development which can 
be applied to the ancient Assiut Barrages for the purpose of investing the local urban 
heritage. The research comes out with conclusions and recommendations applicable to the 
ancient Assiut Barrages in the context of investment and development for being a distinctive 
heritage. 
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  محلىكتراث معمارى القدیمة تنمیة قناطر أسیوط 

  مدرجة كتراث معمارى عالمىنماذج مشابھة من خالل دراسة وتحلیل 
  

  ھشام عثمان عبد الرحمن
  جمھوریة مصر العربیة- كلیة الھندسة، جامعة األزھر بقنا- قسم ھندسة العمارة، 

  : الملخص 
منشأ للعدید من الحضارات، بخالف كونھا وى، ومتنوع باعتبارھا مھد تتمتع جمھوریة مصر العربیة بمحتوى تراثى فرید، وغن

ومن ضمن ھذا المحتوى التراثى . مما خلف ذلك المحتوى التراثى المحلى والعالمىعلى مدار العصور بوتقة لتفاعل الثقافات المختلفة 
لذا فإن . م٢٠١٨اطر أسیوط الجدیدة فى أغسطس ت من الخدمة الفعلیة مع بدء تشغیل قنجنجد قناطر أسیوط القدیمة التى خرالمحلى 
دولیة دراسة تجارب وذلك من خالل باعتبارھا تراث معمارى محلى القدیمة قناطر أسیوط واستثمار كیفیة تنمیة یستعرض البحث 
  وقناةبجمھوریة صرب البوسنة،محمد باشا سوكولوفیتش جسر فى  عالمى وتتمثللمنشأت مشابھة مدرجة كتراث معمارى مختلفة 
  .قناة بونتسیسیلیت بإنجلتراتیمبلیك بالمكسیك، و بادري

تم التى والطرق المختلفة اإلجراءات  بغرض الوقوف على مجموعة ةتراثی ھذه النماذج الحیث یھدف البحث إلى دراسة وتحلیل
 ویخرج .المحلى التراث العمرانى استثماربغرض الممكن تطبیقھا على قناطر أسیوط القدیمة من والتى  ،تطبیقھا لتنمیتھااتباعھا و
  . تنمیتھا لكونھا معلم تراثى ممیزاستثمارھا وتصلح للتطبیق على قناطر أسیوط القدیمة فى إطار خطة البحث ب
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  ٠مصر ،أسیوط، قناطر تنمیة، العمرانى، التراث ، قناطر أسیوط ،تنمیة، المعمارى التراث  :الكلمات المفتاحیة
 :مقدمة -١

نوعیة  قیمة وحضاریة اكتسبت ثقافیة منجزات من واألجداد اآلباء عن الشعوب ورثھ ما كل عن اريالحض التراث یعبر
والھویة  المعماري الطابع ركائز أصبح كأحد بصریا مرجعا فصارت التغییر قوى مقاومة في وأصالتھا قیمتھا أثبتت

الحضاري  التراث ویتعرض .اضارتھح عمر اختلف الشعوب مھما كافة بین مشترك عامل التراث فأصبح للمجتمعات،
 التعامل مع من البد فكان للتلف، المسببة والسلبیة القیمة، لھ تعطي التي الخارجیة اإلیجابیة المؤثرات من للعدید المعماري

 ذلك من اإلستفادة وكذلك التراث وحمایتھ مخزون صیانة یتضمن مزدوج فعل خالل من المستویات على كافة المؤثرات تلك
 بالحیز فیعرف التراثي النطاق أما .)١ ص-١( التشكیلى والمعماري واإلبداع التطویر في فعالة كأداة وتوظیفھ زونالمخ

  .)٢ ص- ١( معین طابع أو بصفة یتمیز والذى المتجانس
لتراث  توسع نطاق ما یعد تراثا فى فترة نصف القرن الماضى توسعا كبیرا، فقد كان المیل سابقا إلى تعریف ممتلكات اوقد

بأنھا المعالم الفردیة والمبانى مثل أماكن العبادة أو الحصون والقالع، وكانت تعتبر أمكنة مستقلة قائمة بذاتھا ال ترتبط 
أما الیوم فھناك اعتراف عام بأن البیئة بأسرھا قد تأثرت بتفاعلھا مع اإلنسانیة، وھي بالتالي . بالمناظر الطبیعیة المحیطة بھا

  .)١٢ ص-٢ (ُف بكونھا تراثامؤھلة ألن یُعتر
 في خاصة التراثیة بالنطاقاتالحفاظ واالرتقاء  عملیات على المؤثرة العوامل كأحد اإلقتصادي العاملومع ضرورة مراعاة 

 المشروعات لھذه الذاتي التمویل توفیر، یمكن .لذلك والالزم الكافي التمویل توفیر عن میزانیتھا تعجز والتي النامیة الدول
 البنیة شبكات تحسینو، البیئي الجانبإمكاناتھا وذلك من خالل دراسة  یالئم آخر إستخدام في إعادة توظیفھا یقطر عن

  .الموقع وتنسیق العمرانیة البیئة تطویرمع العمل على ، المتدھورة واألجزاءللمنشأ  المعماري الشكل تحسینو، األساسیة
 :إشكالیة البحث -٢

قناطر ف. بغرض التعامل معھا كمنشأ أثرى د وسیلة لتطویر وتنمیة قناطر أسیوط القدیمةتتمثل المشكلة البحثیة فى ایجا
من ھا  تشییدوقد تم ،عالمة حضاریة في التاریخ المصري الحدیثأنھا كما ثریة الھامة ت المائیة األأمن المنشتعتبر سیوط أ

 Sir. William( لیام ویكوكس سیر وی مھندس السدود االنجلیزيھاتصمیمقام بو ١٩٠٢ الى عام ١٨٩٨عام 
Willcocks (ة االنجلیزیتالمقاوالكة رش تھاونفذ) John Aird & Co ( الف جنیة ٨٧٠وبلغت التكلفة االجمالیة 

   .استرلیني
عین باالضافة لھویس على ١١٠متر وتتكون من ١٢٠٠يمتر وتمتد على ضفتي النیل لیبلغ طولھا االجمال ٨٤٤طولھا و

   ).٢ ص-٤( سفن السیاحیة والشحنال متر یسمح بمرور ١٦.١ متر وعرض ٨٠الجھة الغربیة بطول 
إحالل مشروعات شملت ضمن خطة وضعتھا وزارة الموارد المائیة والري دخلت قناطر أسیوط م ٢٠٠٨عام فى و

 .وغیرھاقناطر نجع حمادي ودیروط للعدید من المنشأت المائیة مثل وتجدید 
 فتحات ٨ مترا بالناحیة الیمني، و١٧ ھویس مالحي بعرض ٢من تتكون   أسیوط فىجدیدةتم اعتماد تصمیم لقناطر و

 على الجھة ٥على الجھة الیمنى لمحطة الكھرباء، و"  فتحات٣" مترا مزودة ببوابات نصف قطریة، موزعة ١٧عرض 
 ٤٠٠ وتبعد بحوالي ،الیسرى لمحطة الكھرباء، تسمح بمرور التصرفات المائیة على مدار العام وفقا لمختلف االحتیاجات

، بنسبة ) الجیزة-  الفیوم - بني سویف - المنیا -أسیوط (تحسین الري في محافظات وتعمل على . متر خلف القناطر القدیمة
 میجاوات من ٣٢ وكذا تولید . وتحسین المالحة النھریة بین شرق وغرب النیل. ألف فدان٦٥٠، وخدمة ملیون و%٢٠

 طنا، ٧٠حارات حمولة ٤إنشاء كوبري مكون من ، و ملیون جنیھ١٠٠قیمتھا السنویة » ةالكھرومائی«الكھرباء النظیفة 
  ).٣ ص- ٤( .م٢٠١٨رسمیا فى عام  القناطر الجدیدة  وتم افتتاح.لربط شرق وغرب نھر النیل

    
 )١١( مةعیون القناطر القدی" ٢شكل رقم "            )١١( القناطر القدیمة" ١شكل رقم "                     



  
  

  عالمي معماريمن خالل دراسة وتحلیل نماذج مشابھة مدرجة كتراث   محلىمعماريتنمیة قناطر أسیوط القدیمة كتراث 
 

JAUES, 14, 53, 2019 

 

1681 

    
 )١١( مرحلة العمل فى إنشاء القناطر الجدیدة" ٤شكل رقم " )١١(القناطر القدیمة " ٣شكل رقم "

 :ھدف البحث -٣
 تلیق التي علیھا بالصورة فى تنمیة قناطر أسیوط القدیمة كتراث معمارى، والحفاظلبحث یتمثل الھدف الرئیسى ل

إحداث التوافق بین أھداف التنمیة المائیة من خالل إنشاء القناطر الفرعیة فى وتتمثل األھداف . التاریخیة والفنیة بقیمتھا
مع إتاحة إمكانیة استخدام القناطر  الخصائص الطبیعیة للموقع الجدیدة وأھداف التنمیة التراثیة للقناطر القدیمة والتناغم مع

 :وذلك بھدف  كمنشأ تراثى
 .صیانتھا تكالیف یغطي مناسب عائد توفیر  -أ 
 .المحیط المجتمع إحتیاجات یخدم فیما بتوظیفھا الحالي محیطھا مع تكاملھا ةإعاد  - ب 
 .العمراني المحیط لتنمیة وإستثمارھا سیاحیة جذب كنقطة إستغاللھا  - ج 
 .االقتصادیة للمجتمع التنمیة في لھا، والمشاركة اإلجمالیة القیمة وتدعیم رفع  -د 

  
 )١٢ (ناطر الجدیدة بالنسبة إلى القناطر القدیمةتوضح موقع القبالقمر الصناعى صورة " ٥شكل رقم "

 :منطقة القناطر بأسیوطالمشاكل التي تعاني منھا  -٤
٥-  
 : إداریةكلامش ١-٤

 الدولة وزارة–الرىالموارد المائیة ووزارة (تتمثل المشاكل اإلداریة فى عدم وجود تنسیق بین الھیئات والوزارات المختلفة 
ال ترتبط  فھى الفردیة اآلثار حفظ میتنظوزارة األثار ب أعمالفحین تعنى  ،)ةالمحلیلتنمیة الدولة لوزارة –األثارلشئون 

 المتناقضة، القواعد ھذه على قراراتھاكثیر من  في بدورھا المحلیة السلطات تستندكما . العامة اإلقلیمیة التنمیةروعات بمش
انتھى العمل بالقناطرالجدیدة  لذلك ونتیجة. التراث ىعل الحفاظ قضایا ھملت ما غالبافومن ثم  مھنیة صراعات مما یؤدى إلى

 منافع تحقق وال!) عقود وحتى (لسنوات تستمر وتم افتتاحھا رسمیا وما زالت القناطر القدیمة فى حالة من اإلھمال وقد
  .التراث ىعل الحفاظ أھمیة الممارسات ھذه  مثلفسدُت النھایة وفي .على الصعیدین األثرى أو االقتصادى مرغوبة/كبیرة

    
 )١١(عیون القناطر القدیمة " ٧شكل رقم "  )١١(إزالة أجزاء  من القناطر القدیمة " ٦شكل رقم "

 القناطر القدیمة

 القناطر الجدیدة
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 :مالیةكل امش ٢-٤
 في آخذة التراث على المحافظة ومتطلبات ،ندرة أكثر العالم أنحاء جمیع في الدول میزانیات فى الوقت الحالى أصبحت

 النشط للعمل نتیجةو. المدني المجتمع منظمات بھاینبغى أن تشارك  التراث قطاع في ةاألنشط من المزید فإنلذا  االرتفاع،
 على والحفاظ الوعيأعمال  على الخاصة الصنادیق أو المانحینتوجیھ الكثیر من أموال  یتم المدني المجتمع لمنظمات
  .)١٠٠ ص-٧(المالي فقط  الدعم تقدیم من بكثیر أبعد التراثقطاع  في المدني المجتمع مساھمة نمع التأكید على أ التراث،

 :كل مروریةامش ٣-٤
 .القناطرت وخاصة بالقرب من منطقة اعدم توفر المواقف الالزمة للسیار  -أ 
 .العتبارھا نقطة نقل ھامة على النیلاإلزدحام المروري داخل المنطقة   - ب 
ت مع حركة االسیار اخل حركةزحف البیع العشوائي عـلى حافات الشوارع واألرصفة مما أدى إلى ضیق الشوارع وتد  - ج 

 .المشاة
 :یةئبیكل امش ٤-٤

  . بإلقاء المخلفات فى النیلمخلفات الناتجة عن قلة الوعي االجتماعيال
 :المناطق والمبانى التاریخیةالتعامل مع أسالیب  -٦

 التيالشدیدة  المحافظة األولى المرحلة سادت والتناول الفكر من حیث التطور من مراحل بعدة الحفاظ عملیة مرت
 الثانیة المرحلة االتصال، أما وعزلھا ومنع المجتمع عن التراثیة المناطق فصل إلى أدى ما وھو التزمت درجة إلى تصل
 ٕواعادة متكاملة واحدة وحدة على أنھا التراثیة البیئات وتناول بأكملھ التراثي المحیط على المحافظة إلى فیھا االتجاه فكان
 الحدیث المفھوم  ویتناول.للمكان البصریة على الصورة للمحافظة المعماریة والمعالجات الطرز توحید مع منھا تھدم ما بناء

 عملیات جانب إلى التراثیة للبیئة المحلى المكون المجتمع تنمیة التراثیة المناطق على الحفاظ جانب إلى الحفاظ لعملیات
 الجوانب تنمیة تتضمن ٕوانما فقط والثقافیة والتراثیة لیةالجوانب الجما حمایة على الحفاظ عملیات تقتصر ال حیث الحفاظ

   .)٥ ص- ٥(التراثیة المحلى للمناطق للمجتمع واالقتصادیة االجتماعیة
 )٩٠٧ ص-٣: (ومن أسالیب معالجة المناطق والمبانى التاریخیة ما یلى

التاریخیة،  ناء األبنیة ذات القیمةحیث یتم إزالة الجزء الكبر من المنطقة باستث: Redevelopment)  (إعادة التطویر  -أ 
 .ًحیث یمكن ایضا إزالة بعض األبنیة والمناطق وإعادة تخطیطھا بنائھا بالنمط القدیم

الحضري  وھي عبارة عن تحسین ورفع المستوى العمراني والبیئي للنسیج:  (Rehabilitation) إعادة التأھیل  - ب 
 .ازیة والخدمات والمرافقوالمباني التاریخیة وتعویض النقص في البنى االرتك

ذات القیمة  تتضمن ھذه السیاسة الحفاظ الكامل على األبنیة:  (Historic Conservation) الحفاظ التاریخي  - ج
والھویة المحلیة، وجعلھا شواھد  ًالتاریخیة والتراثیة أو المناطق التاریخیة باعتبارھا جزءا من التراث الحضاري

 .لألجیال القادمة
على شخصیتھا  وھي إعادة إحیاء مناطق متدھورة بنمط یحافظ:  : Revitalization )التجدید الشامل( إعادة اإلحیاء  -  د

 .الحضریة األصیلة وتفادى إقحام أنماط غریبة
التعامل مع المباني األثریة والتاریخیة وذات القیمة الحضاریة یجب أن یتجاوز مھام التوثیق والتسجیل وعموما ف

  .)٧ ص-٦(ق استخدامھاقیمة فاعلة مادیة وحضاریة، وذلك من خالل تطویر وتوفیكك المباني إلى إبراز تل والترمیم
 :النماذج المشابھة من التراث العالمى -٧
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 . التى تم اختیارھا من قائمة التراث العالمىالعالمیة لنماذج خلفیة تاریخیة ل )٣، ٢، ١(ول اوضح جدت

  تاریخ التشیید  البلد  النموذج

 محمد باشا سوكولوفیتشجسر 
  فیشیجراد

 جمھوریة صرب البوسنة،
  نھایة القرن السادس عشر  منطقة سراییفو

درینا  نھر عبر بناؤه تم حجري جسر عن عبارة ھواد رجشی فیفي )Mehmed Paša Sokolović ( محمد باشا سوكولوفیتشجسر
 سمة وھوأمر من الوزیر الكبیر محمد باشا سوكولوفیتش  على ًاءبن سنان المعماري المھندس قبل من عشر السادس القرن نھایة في

 ،م١٥ إلى ١١ من تمتد األحجار، من ًقوسا عشر أحد على یحتوي .المدنیة والھندسة العثمانیة المعماریة الھندسة ألوج ممیزة
  .للنھر الیسرى الضفة على أقواس أربعة مع الیمنى الضفة إلى للوصول ومنحدرا

  

  
  الباحث: تجمیع وتصنیف )١ ص– ٨(المصدر ) ١(جدول 

 

  تاریخ التشیید  البلد  النموذج
  ١٥٧١-١٥٥٤  المكسیك قناطر بادرى تیمبلیك

فرانشیسكو  الراھب باسم سمیتو م١٥٧١ و ١٥٥٤ عامي تم بناؤھا بین )Padre Tembleque(بادرى تیمبلیك  قناة
 نظام یشملو. المكسیكیة الوسطى الھضبة في وھیدالجو المكسیك يوالیت بین یقع ًھیدرولیكیا ًنظاما  وتشكل،دى تیمبلیك

 والخزانات المقوسة، جسورالو التوزیع، وخزانات والثانویة، الرئیسیة والقنوات والینابیع، تجمیع المیاه، منطقة القناة
 مع المائیة القنوات ھیاكل بناء تم. ًكیلومترا ٤٨.٢٢ تبلغ قصوى مسافة على تمتد التي األخرى، المساعدة والعناصر

 توصیلفى طرق  األوروبیة النماذج مع استخدام الوسطى أمریكا فيالتقلیدى  البناءوھو الطین الخزفى  من الدعم ھیاكل
  .الرومانیة الفترة خاللالتى طورت  المیاه

    
  الباحث: تجمیع وتصنیف )١ ص– ٩(المصدر ) ٢(جدول 
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  تاریخ التشیید  البلد  النموذج

  ١٨٠٨- ١٧٩٥  شمال ویلز  )١٠(ناطر بونتسیسلت ق

من انجازات الثورة الصناعیة والھندسة بإنجلترا  ویلز من الشرقي التى تقع فى الشمال) Pontcysyllte(قناة بونتسیسلت  تعد
 المدني المھندس قام كبیرةطبوغرافیة  صعوبات وواجھت ،م١٨٠٨ عام إلى ١٧٩٥ عام من الفترة في ھابناء تموقد المدنیة، 
ركائز من  تدعمھا  المعدن المسبوك والحدید المزخرفمن أقواس مع للغایة كبیرة قناة بناء خالل من بحلھا تیلفورد توماس
  . بالنسبة لعصرهجدید تماما اإلنشاءات من النوع ھذااعتبر و .المبانى

  

  
  الباحث: تجمیع وتصنیف )١ ص– ١٠(المصدر ) ٣(جدول 

  
  ھذه العناصر) ٤(ویوضح جدول     : من خالل دراسة العناصر التالیة تراثیاماذجویمكن تحلیل ھذه الن

        .تغیرات موقع التراث عن أصلھ - ب   .الجھات المشاركة إلحیاء التراث والحفاظ علیھ -أ
 . تمویل المشروع -ھـ     .خطة اإلدارة - د  .جھات إدارة المشروع - ج
 
  اطر بونتسیسلتقن  قناطر بادرى تیمبلیك  محمد باشاجسر     م

  أ

كة
ار
مش
 ال
ات
جھ
ال

  

وزارة الثقافة في جمھوریة ، لدیة فیشیجرادب •
  الیونسكو البوسنة، صرب

 والتنمیة الدولي للتعاون التركي المكتب •
)TIKA (الفنیة الدراسات ساعد فى إجراء 

  .األولیة

ووالیة ، التنسیق الوطني لآلثار التاریخیة •
  . ووالیة ھیدالغوالمكسیك

 بالممتلكات المعنیة بعاألر السلطات •
 :المحیطة والمنطقة

 .البریطانیة المائیة المجاري -

 منظمة تعنى بخدمة  وھيCadw)( كادو -
 أجل من وتعمل ویلز لحكومة التاریخیة البیئة
 .جید بشكل محمیة تاریخیة بیئة

 .اإلنجلیزي منظمة التراث -

 The) منظمات المجتمع المدنى المحلیة •
Friends of Pontcysyllte) وھي 

 للعمل المحلي المجتمع أنشأھا مجموعة
  .اللجنة مع بالشراكة

  الباحث:  المصدر–تحلیل نماذج التراث العالمى المشابھة لقناطر أسیوط القدیمة ) : 4(جدول 

  ب

ن 
 ع
ان
مك
 ال
ات
یر
تغ

صلھ
أ

  

  لم یتغیر  لم یتغیر  لم یتغیر

  ج

وع
شر
الم

رة 
إدا

  

 التدخالت قائمة في فیشیجراد جسر إدراج تم •
 إلعادة اإلقلیمي البرنامج في األولویة تذا

 . أوروبا لمجلس الثقافي التراث تأھیل
 مختلف درینا على میاه نھر تم تنسیق إدارة •

 رئیسیة خطة وضع المستویات الدولیة، وتم
 )٢٠٠٦ دیسمبر (والفیضانات المیاه إلدارة
  .صربسكا لجمھوریة اإلقلیمیة السلطة قبل من

وخمس بلدیات في والیتین القناطر قع ت •
  .البریطانیة المائیة المجاري -   .تشترك في إدارة النظام الھیدرولیكي
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  اطر بونتسیسلتقن  قناطر بادرى تیمبلیك  محمد باشاجسر     م

  د

طة
لخ
ا

  

 اللجنة إشراف تحت إدارة خطة صیاغة تم •
فیشیجراد،  وبلدیة اآلثار على للحفاظ الوطنیة

 :ھي الرئیسیة وتتمثل فى النقاط

ببیئتھ  یتعلق فیما الجسر إلدارة أھداف وضع -
 .علیھ الحفاظ أجل من

 لإلدارة ومتوازن األجل طویل نھج قتراحا -
 الجسر على الحفاظ مراعاة مع المستقبلیة،

 .السیاحة وتوسیع بیئتھ وتنمیة

 قیمتھ وتعزیز بالجسر العام االھتمام زیادة -
 .والتعلیمیة الثقافیة

 .الجسر إدارة عمل برنامج أولویات تحدید -

 السدود استخدام مراقبة اإلدارة خطة تتضمن -
 المیاه منسوب تغیر تأثیر خفیفلت وإجراءات

 .الجسور ھیاكل على

 على المیاه إلدارة الضروري الدولي التعاون -
 والھرسك البوسنة حكومتي مستوى
 اإلطاري االتفاق خالل من سیما وال وصربیا،

 . والھرسك البوسنة في للسالم العام

 فیشیجراد من جسر لحمایة صیاغة برنامج -
 الطاقة طاتلمح السلبي التأثیر تحسین أجل

  .الجسر على الكھرومائیة

لتنسیق بین بادارة اإلتقوم وحدة  •
على  ومتابعة خطة اإلدارة ،المؤسسات

مستوى االتحاد ومستوى الوالیات والبلدیة 
  .وكذلك الجمعیات الزراعیة

لزائرین عند وضع أى بنیة تحتیة خاصة با •
 أسھم –لوحات تفسیریة–لوحات تعریفیة(

 بما إلنشاءھا بعنایةیتم التخطیط ) اتجاھات
خصائص الموقع وة یحساسیتالئم مع 
 من بالقرب وضعھا ، بحیث ال یتموإعداداتھ

  .طبیعتھ على ًسلبا یؤثر مما المنشأ التاریخي
 جذب نقطة القناة تعد ال الحالي الوقت في •

مالئمة  تحتیة بنیة لدیھا ولیس للزوار رئیسیة
  .للزائرین

 والیتى يف والثقافة السیاحة وزارة تعاونت •
 لزیادة ترویجیة حملة في والمكسیك ھیدالغو
 خصوصا مع .التراث موقع إلى الزوار أعداد

 وجود معلم جذب قریب یتمثل فى أھرامات
 العالمي، التراث مواقع أحد  وھيتیوتیھواكان

 المجمع من مقربة على تقع والتي
 زائر مالیین أربعة تستقبل الھیدرولیكي، حیث

  .ًسنویا
فقد قامت جمعیة  المحلیة تمعاتالمج إشراك •

 الجمھور، بتثقیف )(Patronatoمحلیة 
 المحلیین السكان مع العمل مشاریع وتنظیم
 النظام من مختلفة أقسام وصیانة الستعادة
 . البیئة على مؤسسة الحفاظ توجیھات تحت

 من المدارس بإشراك أطفال قامت اإلدارة •
 یةالفن المشاریع مثل األنشطة من العدید خالل
 حیاتنا في المیاه وأھمیة القناة تصور التي

  .الیومیة

 من لإلدارة التعاقدیة المواصفات تحدید تم  •
 وترمیم التراث حفظ تتضمن وھي الحكومة قبل

 .الممتلكات
 األراضي الستخدام محدد تخطیط تم إعداد •

 أن تم تقییم بعد بجوار موقع التراث، وتطویرھا
 بدون عنصر أي ترك ولم یتم الطبیعیة المناظر
 تحكم االستخدام قواعد وبدون تعیین،

 )١٢٩ص13 (.والسیطرة
 المنطقة في المباني تغییر أو ھدم یجوز ال •

 . المحلیة السلطات موافقة دون
 قبل من العمل وتصاریح البناء رخص تدار •

 ألصحاب المساعدات وتشمل. المحلیة السلطات
 .للمشاریع التوجیھیة والمبادئ الخاص القطاع

 ٢٠٠٧ لعام الطبیعیة المناظر دراسة ھرتأظ •
 النباتي الغطاء إدارة إدخال خطة إلى الحاجة
 في التغییرات ولمراقبة للقناة المباشر للمحیط
 .العازلة للمنطقة الطبیعي المشھد

 قناة في الشفویة للترجمة مركز إنشاء •
 .تریفور حوض في وآخر بونتیسیلت

 شاورللت ًأسبوعا ١٢ فعالیة مدتھا تنظیم تم •
 اإلدارة خطة مراعاة مع المحلیین، السكان مع
 یتعلق فیما المحلیون السكان یتوقعھ وما

 في بما وحفظھا، والموارد، الممتلكات بحمایة
 .والتدریب والخبرات التوظیف مستویات ذلك

. العلمیین والمستشارین الموظفین تدریب •
 إلى باإلضافة الموقع في ًدائما ًموظفا ٢٤ یوجد

 .وسمیینم موظفین
 موظفین أیضا لدیھا الثالث المقاطعات •

  .التراث على الحفاظ على التدریب مع دائمین

  الباحث:  المصدر– نماذج التراث العالمى المشابھة لقناطر أسیوط القدیمة تحلیل) : 4(تابع جدول 

  ھـ

وع
شر
الم

ل 
وی
تم

  

 على اإلدارة تدابیر وضع مسؤولیة تقع •
 عن سؤولةالم فھي. صربسكا جمھوریة عاتق
 یتم. أراضیھا على الوطنیة اآلثار تأھیل إعادة
 التراث حمایة معھد قبل من قراراتھ تنفیذ

 . والطبیعي والتاریخي الثقافي
  .تمویل حكومى محلى •

لم یتم تقدیم أى مساعدات دولیة من التراث  •
بشأن المعالم األثریة والفنیة العالمى 

والتاریخیة والمناطق التي صدرت في عام 
   . كنصب تاریخي١٩٧٢

   .ملكیة محمیة بموجب القانون االتحادي •
  .تمویل حكومى محلى •

قبل المجارى البریطانیة  من القناة إدارة تتم •
 أال أعمال ویجب وجدول مالیة لخطة ًوفقا
 بل فحسب، تقنیة ًأھدافا المنجزة األعمال تحقق
  .األصالة تحسین إلى ًأیضا تسعى

 جنیھ ١٥٠.٠٠٠ حوالي تبلغ سنویة میزانیة •
 .إسترلیني

 إدارة في المشاركة والمقاطعات ویلز تقدم •
 المیاه وجسور لممر صیانة خدمات العقار
 والمنشآت السیارات ومواقف والطرق القناة

 . إلخ ، السیاحیة

  الباحث:  المصدر– نماذج التراث العالمى المشابھة لقناطر أسیوط القدیمة تحلیل) : 4(جدول تابع 

من مجموعة  ذلك من خاللوالثالثة  قع التراثادعم رؤیة إدارة موبما یبیة إدارة التنمیة بطریقة إیجاى علویتم العمل 
  .)٥(جدول  ھاویوضحاألھداف والوسائل 
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  الوسیلة  األھداف

موقع بطریقة مستدامة للحفاظ على القیمة البارزة الإدارة  -
ًوتعزیزھا وتقدیمھا محلیا ودولیا ً. 

احتیاجات الحمایة والحفظ والوصول، تحقیق التوازن بین  -
 .ومصالح المجتمع المحلي

 .الموقعالمحیطة بلمشاركة وتقدیم منافع للمجتمعات المحلیة ا -
جذب الزوار إلى المنطقة لتولید الدخل الذي یضیف العمل على  -

قیمة إلى االقتصاد المحلي أو إعادة استثمارھا في تشغیل 
 .الموقع

 المدنیة والمشاركة والشفافیة تاحاالنف وممارسات مبادئ تعزیز -
 .اإلداري التخطیط سیاق في

 فالیتا مبادئ مثل الدولیة الوثائق أحدث اعتبار ومراعاة بیانات -
 قیمة التاریخیة، وكذا اتفاقیة المناطق وإدارة صون أجل من

  .للمجتمع الثقافي التراث

المنطقة واإلعداد األوسع بما یتناسب مع تصمیم التطویر  -
 . بھاالطبیعیةللمناظر 

ًاستخدام عناصر المباني الممیزة محلیا، وتقنیات البناء،  -
الواجھات استخدام مواد الضرورة عند  و.والمناظر الطبیعیة

من  ومواد البناءأ الطبیعي،  أو الرخام مثل األردوازة محلیال
 .الطوب أو الحجر الطبیعي

 أساسیین مستخدمین المحلیین المصلحة أصحاب اعتبار -
 أولویاتھم تؤخذ أن یجب السبب لھذا. تجدیدھا تم التي اءلألشی
 حالة في خاصة (المحتملة الوظائف اختیار عند االعتبار بعین
 ).الدولة ترعاه الذي الحفظ

بما في ذلك المناظر الطبیعیة الموقع لحدود ى وصف تفصیل -
والمساحات المفتوحة والحدائق؛ والمجال العام وكیف ترتبط 

وقوف السیارات واإلضاءة وسالل النفایات األرصفة وأماكن 
 بما یتالئم مع الموقع واختیارهالتصمیم من حیث وغیرھا 
 .التراثى

 إلى لدیھم إمكانیة الوصول المحلیین المصلحة أصحاب جمیع -
 بإعادة المتعلقة األنشطة ونوع بالتسلسل المتعلقة المعلومات

 .محددة أشیاء بناء
 المھنیة الرابطات إشراكو واالجتماعات تعتبر المشاورات -

 . العملیة فيً إلزامیاً عنصرا المحلیة والمجتمعات
  والمقابالت بشكل إلزامي االجتماعیة البحوث إجراء -

  الباحث:  المصدر–نماذج التراث العالمىئل إدارة التنمیة لمواقع اأھداف ووس) : ٥(جدول 
التالى ھم  والتى تتمثل فى مسئولیاتقع التراث السابقة وتم تحدید وبناءا على األھداف والوسائل السابقة تم اختیار فرق لموا

  : )١٢٩ ص-١(
 .اث العالميالترولجنة فھم شروط اتفاقیة  -
ّمعرفة محلیة مفصلة بالممتلك وقیمھ التراثیة، وفھم جید للعوامل التي تؤثر فیھ  - ّ. 
 .التراثىبھا للممتلك /لمعمول بھ ا)النظم الخاصة(فھم لنظم إدارة التراث والنظام الخاص أو   -
 .، من حیث الصون الفني ومن ناحیة الخلفیة التاریخیةالتراثىفھم للممتلك   -
 .فھم األطر القانونیة والتنظیمیة والسیاسیة التي ینبغي أن تتم إدارة الممتلك ضمنھا  -
ّیؤثر الممتلك  وكیف(ّنیة بھ ّفھم القضایا االجتماعیة واالقتصادیة التي تؤثر على الممتلك ومحیطھ وعلى األطراف المع  -

 .)على القضایا االجتماعیة واالقتصادیة
 .ّإعداد برامج عمل محددة التكالیفقدرات خاصة ب  -
 .)مثل الزائرین والمجتمعات المحلیة (وقدرة على المشاركة معھم" المستخدمین النھائیین"معرفة مباشرة ب -
 ، مھارات في التفاوض والدعوة والتیسیر ، إدارة المعلوماتخبرة في  ، مھارات في التواصل بفعالیةباإلضافة إلى  -

 .ّحس سیاسي وقدرة على بناء العالقات والمصداقیة مع اآلخرین
 – والمالیة الموارد البشریة( لمشروعاعناصر االھتمام بدراسة المعنیة بالتشاور مع السلطات  الفریق ویجب على

جمیعھا مترابطة البد من إدارتھا بفعالیة لضمان نجاح عملیة التخطیط إن ھذه العناصر ف) النطاق – النوعیة – الوقت
ّالنطاق بجدول زمني وبمیزانیة محددة، یمكن حینذاك توزیع  وعندما یُقرن نطاق المشروعتحدید من خالل  لكوذ. اإلداري

 )١٣٠ ص-١ (: تتمثل الخطوات الالزمة فى التالىوبالتالي .الموارد البشریة والمالیة
 . ووضع برنامجالتراثدید نطاق تح. أ 
 .تقییم المھارات المطلوبة. ب
 .ّتحدید األطراف المعنیة األخرى. ج
 .إعداد جدول زمني. د

  . من الموارد المالیة والبشریة والتجھیزات الفنیة إلختحدید ما یلزم. ھـ
 :تنمیة قناطر أسیوط القدیمةمقترح  -٨

تحدید یمكن ، ومن خالل دراسة التجارب السابقة مبانى التاریخیةمن الشرح السابق ألسالیب معالجة المناطق والو
  :ذلك من خالل األتىو  التى یمكن من خاللھا التنمیة التراثیة لقناطر أسیوط القدیمةمجموعة من الخطوات
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  : الموقع التأكید على قیمة ١-٧
 .وممر ھام للمشاة بین ضفتى النیلوذلك باعتباره أثر معمارى وتاریخى الخطوة األولى ھى التأكید على قیمة الموقع 

 األماكن التراثیة الترویحیة، وذلك یستدعى تحسینھا واالھتمام بھا وذلك أقرب من یجعلھا الدراسة لمنطقة الممیز الموقع -
 .الناحیة التراثیة والطبیعیة من تمیزھا من لالستفادة

 .) إلخ...ومسابقات، صید أسماك،  ترفیھیة أنشطة(  بھا تمارس التى األنشطة -
قناطر داخل متحف یتم إنشاؤه كامل للجمع القطع الحجریة المقطوعة من قناطر أسیوط القدیمة لعمل مجسم من الممكن  -

 .لتوعیة المواطنین والطالب بقیمة القناطر القدیمة وذلك بالتعاون مع وزارة األثار ،ضمن مشروع قناطر أسیوط الجدیدة
  .)١٥() م٢٠١٧دیسمبرمقترح قدمھ وزیر الرى (
  Rehabilitationالتأھیل  ٢-٧

مع الحفاظ على  ،ا وإجراء تغییرات وإضافات لھاعن طریق إصالحھللقناطر  اتاحة االستخدام المناسب وھوالتأھیل 
 بأي وظیفة ھاوالھدف من التأھیل ھو إعادة استخدام.  التاریخیة والثقافیة والمعماریةاھتاألجزاء والمالمح التي تعبر عن قیم

 .المعماریة تھا وال تحط من قیماناسب معھجدیدة تت
  قابلا لجعلھةالتاریخیللقناطر وأھم بند في نطاق أعمال عملیة التأھیل ھي إجراء بعض التغییرات الداخلیة أو الخارجیة 

لالستخدام المستقبلي، ولكن من المھم جدا أن ال تؤدي ھذه التغییرات بشكل كبیر إلى تغییر أو طمس أو تدمیر أجزاء 
إضافة أرضیات القناطر القدیمة، ومن أمثلة أعمال التغییرات إیجاد مساحات مواقف ضمن موقع . منھامھمة  ومالمح

 القدیم وتشوه ھاتقع ضمن محیطھا من أجزاءأى تعدیات أو منشأت أو كاملة، إزالة وكھربائیة جدیدة، تمدیدات میكانیكیة 
  :أسیوط القدیمة من خالل محورین مھمینویمكن إجراء التأھیل لقناطر  .االمنظر العام لھ

إضاءة القناطر لیال إلظھار البعد الجمالى وحمایة وذلك من خالل  : على المستوى العامالعمرانىالمحور األول التأھیل   - أ
ومحاولة الرؤیة على امتداد الشواطئ وتحقیق كفاءة الترابط بین الفراغات العمرانیة مع إظھار وتأكید طبیعة المكان 

د الطابع العام وتأكید المداخل وسھولة االتصال والفصل بین مسارات المشاة والسیارات والتصمیم الجید لمسارات توحی
  .الحركة ومناطق تجمع المشاة

فى مداخل االھتمام بوضع العناصر الطبیعیة كاألشجار والنباتات : المستوى التفصیلىالمحور الثانى التأھیل العمرانى على   -  ب
واستخدام تكوینات مالئمة لتنسیق الموقع وتشكیل األرضیات والمستویات والتأكید  وعلى الكورنیش الخاص بھا ومخارج القناطر

على التفاصیل المعماریة المتمیزة مع تنظیم وضع العالمات اإلرشادیة والالفتات اإلعالنیة وأماكن الجلوس وأعمدة اإلنارة 
   : التالیةمن خالل عناصر التطویر وذلك ومكمالت جمالیة وبصریةوغیرھا واالھتمام بوضع األعمال الفنیة كمعالم 

الكورنیش من حیث العرض والكثافة وحالة حافة النھر، االستعماالت المختلفة وسھولة الوصول من خالل : الوظیفیة )١(
 . اتصال الكورنیش بالمیادین والمحاور والمعابر النھریة وحجم األنشطة االقتصادیة

 . رتقاء بالمبانى والفراغات األثریة وتحقیق االتصال البصرىمن خالل اال: الشكل )٢(
 .المحافظة على جودة النھر والحیاة البریة والنباتیة: البیئیة  )٣(
  التمویل  ٣-٧

یمكن تقسیم ) إلخ... المناطق التراثیة   أھالي- المستثمرین –حكومیة  الغیر  المنظمات-  الدولة (المستثمرین مع تنوع
  :تىمصادر التمویل إلى األ

 .من خالل میزانیة اإلنفاق بالدولة: تمویل حكومى  -أ 
 . )عمالاأل رجال تبرعات، التراث على الحفاظجمعیات  (غیر حكومیة مساھمات: خاص تمویل  - ب 
، ةالداخلی الصغیرة والمشروعات ةالمباع ركالتذا طریق عن، أو المكان استغالل من من خالل العائد : ذاتى تمویل  - ج 

 .للقناطر منھا العائد واستخدام  وخالفھالزھورات حرفیة أو طبیعیة مثل جتمن لبیعصغیرة  شاكأك عمل
  :النتائج -٩
  بھا صورة حقیقیة لألوضاعالمعمارىتعكس السیاسات التي تتبعھا الدول المختلفة في مجال الحفاظ على التراث  )١(

 .اإلقتصادیة والسیاسیة واإلجتماعیة في ھذه الدول
 .المشروع لمشاركة فياشاریع اإلرتقاء في أعمال التنسیق والتسھیالت بین األطراف للھیئات الرسمیة أكبر األثر في م )٢(
بمشاریع الحفاظ  إعادة إستخدام المباني التراثیة في أغراض تخدم المجتمع وتوفر الفائدة المباشرة لھ یؤدى إلى إھتمام المجتمع )٣(

 .واإلرتقاء
عن اإلیفاء  یة العاملة في مجال الحفاظ فى حالة قصور موارد الدولةضرورة اإلستعانة بالتمویل الخارجي من المنظمات الدول  )٤(

 .بالمتطلبات المالیة لمشاریع اإلرتقاء والحفاظ
 .بل یشمل توفیر التمویل الالزم لعملیات التشغیل والصیانةفقط توفیر التمویل الالزم ال یقتصر على عملیة الحفاظ  )٥(

  :التوصیات - ١٠
تناسب مع كونھا تراثا یجب ت مالئمة حلول تقدیم وضرورةدیمة ومحاولة إعادة تأھیلھا نقاذ القناطر الق سرعة إعلى العمل )١(

 .المحافظة علیھ
 .یساعد على الحفاظ علیھاین للقناطر القدیمة بما واضحالتسجیل التصنیف وضرورة العمل على ال )٢(
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دراج القناطر كمنشأ تراثى یستحق الحفاظ البد من التعاون بین كل من مشاركة الجھاز القومى للتنسیق الحضارى ووزارة الرى إل )٣(
 .علیھ

على القناطر یة الحفاظ لرئیسي في عمفعال ولھ دور المحیطة بالقناطر القدیمة اإلھتمام بالنطاق المحیط والبنیة التحتیة للمنطقة   )٤(
 .القدیمة وإعادة تأھیلھا

 .ھیلھاإشراك المجتمع المدنى ومؤسساتھ فى الحفاظ على قناطر أسیوط القدیمة وتأ )٥(
  

  :المراجع
دراسة مقارنة لسیاسات الحفاظ "  ذات القیمةاالرتقاء بالنطاقات التراثیة"م، ٢٠١٢، دیسمبر محمد عبد الفتاح احمد العیسوي٠١

 .  االمارات، دبي، المؤتمر والمعرض الدولي الثالث للحفاظ علي التراث العمراني، بحث منشور،"علي التراث العمراني
 www.fayoum.edu.eg/.../Architectural/DrMohammadE.aspx   .م٣٠/٤/٢٠١٩ع تاریخ دخول الموق

 التراث موارد  دلیل،"إدارة التراث الثقافي العالمي"، ٢٠١٦ نوفمیر یونسكو، – والثقافة والعلم للتربیة المتحدة األمم منظمة٠٢
 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000224787_ara    .م٣٠/٤/٢٠١٩تاریخ دخول الموقع .م٢٠١٦  نوفمبر،العالمي

 العدد ، بحث منشور،" فى المملكة العربیة السعودیةمؤشرات حمایة التراث العمرانى"م، ٢٠١٥سمیر نور الدین الوتار، نوفمبر  ٠٣
  م٣٠/٤/٢٠١٩تاریخ دخول الموقع   . مصر،، مجلة العلوم الھندسیة، كلیة الھندسة، جامعة أسیوط٤٣

www.fayoum.edu.eg/.../Architectural/DrMohammadE.aspx 
، "بقناطر أسیوط الحالیة، وقناطر أسیوط الجدیدةالتعریف "م، ٢٠١٥دیسمبر مكتب رئیس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، ٠٤

              .م٣٠/٤/٢٠١٩ تاریخ دخول الموقع . مصر،وزارة الموارد المائیة والرى
https://www1.mwri.gov.eg/images/pdf/assuit-new.pdf  

اإلستثمار كركیزة لعملیات الحفاظ بالمناطق التراثیة، "م، ٢٠١٣،   محمد فكرى محمود، محمد إبراھیم البلقاسىأحمد یحیى راشد،٠٥
 المملكة العربیة ، ملتقى التراث العمرانى الوطنى  الثالث، المدینة المنورة، بحث منشور،"دراسة حالة شارع المعز لدین هللا الفاطمى 

 .السعودیة
 دراسة مقارنة :أثیر العامل البشري على مشروعات الحفاظت "م، ٢٠٠٧ربینى، محمد فكرى محمود، عماد على الدین الش٠٦

 الفرص: المعماري  مؤتمر الحفاظ، بحث منشور،"لمشروعي الحفاظ على ھضبة األھرام ومنطقة سرابیط الخادم بوسط سیناء
 .تحدةالم العربیة اإلمارات ، دبي في والعشرین الحادي القرن في والتحدیات

 /https://www.academia.edu/14846489                    .م٣٠/٤/٢٠١٩تاریخ دخول الموقع 
7. Manana Tevzadze, National Committee Of The Blue Shield, Georgia, "The Role Of Civil Society In 
Safeguarding Georgia’s World Heritage. Challenges And Outcomes", The UNESCO World Heritage And The 
Role Of Civil Society, The International Conference, Bonn, Published By World Heritage Watch, 2015. 

 .مركز التراث العالمي التابع للیونسكوالموقع الرسمى ل٠٨
   http://whc.unesco.org/document/152201                 .م٣٠/٤/٢٠١٩تاریخ دخول الموقع 

  مركز التراث العالمي التابع للیونسكوالموقع الرسمى ل٠٩
 https://whc.unesco.org/document/152736              .م٣٠/٤/٢٠١٩تاریخ دخول الموقع 

 .مركز التراث العالمي التابع للیونسكوالموقع الرسمى ل٠١٠
 http://whc.unesco.org/document/152300                .م٣٠/٤/٢٠١٩ تاریخ دخول الموقع 

   .م٣٠/٤/٢٠١٩تاریخ دخول الموقع  :نترنت بالرابط التالىالصور متاحة على موقع اإل٠١١
https://www.marefa.org/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%B1_%D8%A3%D8%B3%D9

%8A%D9%88%D8%B7 
   .م٣٠/٤/٢٠١٩تاریخ دخول الموقع   :یرثإموقع جوجل ٠١٢

https://www.google.com.eg/maps/@27.2064891,31.1886725,1450a,35y,90h/data=!3m1!1e3?hl=en 
١٣. Wrexham County Borough Council, Denbighshire County Council, Shropshire Council, " Pontcysyllte 

Aqueduct & Canal WORLD HERIT AGE SITE ", SUPPLEMENTARY PLANNING DOCUMENT,2011. 
 https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/consultations/pontcysyllte_spg.pdf  م٣٠/٤/٢٠١٩تاریخ دخول الموقع 

 :موقع جریدة الوطن على شبكة اإلنترنت٠١٤
  https://www.elwatannews.com/news/details/2869410               .م٣٠/٤/٢٠١٩تاریخ دخول الموقع 

http://www.fayoum.edu.eg/.../Architectural/DrMohammadE.aspx
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000224787_ara
http://www.fayoum.edu.eg/.../Architectural/DrMohammadE.aspx
https://www1.mwri.gov.eg/images/pdf/assuit-new.pdf
https://www.academia.edu/14846489/
http://whc.unesco.org/document/152201
https://whc.unesco.org/document/152736
http://whc.unesco.org/document/152300
https://www.marefa.org/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%B1_%D8%A3%D8%B3%D9
https://www.google.com.eg/maps/@27.2064891,31.1886725,1450a,35y,90h/data=!3m1!1e3?hl=en
https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/consultations/pontcysyllte_spg.pdf
https://www.elwatannews.com/news/details/2869410

