إعادة استخدام المباني التاريخية:
نزعة رومانسية أم جدوى عمرانية
د .عالء الدين محمد ياسين
كلية التخطيط العمراني واإلقليمى  -جامعة القاھرة
الملخص
المب اني التاريخي ة ذات القيم ة المتع ددة والمتنوع ة ،مم ا يص عب عملي ة التط وير أو التحس ين أو إع ادة االس تخدام لك ل ھ ذه
المب اني ،فف ي مدين ة دب ي م ثالً ح والي  ٥٠٠مبن ى ت اريخي مس جل ذو قيم ة تاريخي ة ورص د لھ ا المب الغ الض خمة إال أن
الترميم لم يتم إال على أعداد مح ددة فق ط .وال يك ون الس ؤال مت ى وكي ف س يتم الت رميم أو التجدي د ؟ ب ل أن الس ؤال األول ى
واألھم ھو لماذا ؟ ھل ھو تنبي ه لرغب ة رومانس ية ورغب ات الص فوة المثقف ة ،أم أن ھن اك ج دوى اقتص ادية أو اجتماعي ة أو
عمرانية تدعم ھذا الموقف بحيثيات سياسية وعمرانية منطقية.
وتتحفظ ھيئ ة اآلث ار أو الجھ ة المس ئولة ع ن المب اني التاريخي ة حالي ا عن د إع ادة االس تخدام لھ ذه المب اني ،ولك ن بن اء عل ى
الظروف الحالية واالتجاھات األحدث تغيرت الفك رة ،وأص بح إع ادة اس تخدام المب اني التاريخي ة فك رة مقبول ة وعملي ة .وال
تنحصر البدائل في إعادة االستخدامات المتخصصة أو الثقافية ،وھو ما يعني خلق مناطق حض ارية قاص رة عل ى المت احف
وقصور الثقافة ،بل يكون السؤال الھام المط روح  :إل ى أي م دى يمك ن لھ ذه التجمع ات أن تح افظ عل ى نس يجھا الحض ري
العمراني وتكون مناس بة لالس تخدام وتخل ق بيئ ات حض رية ذات تنمي ة مس تدامة؟ ول ذلك يس تلزم أن يتع دى تط وير المب اني
التاريخية األبعاد الشكلية أو الرومانسية لتك ون عملي ات التط وير ج زء م ن عملي ات التنمي ة المتكامل ة بھ دف إع ادة الحيوي ة
للمناطق التاريخية وتحسين النطاق الحي وي لھ ذه المب اني الت ي تعم ل ف ي إط ار مجموع ات متداخل ة م ع النس يج االجتم اعي
واالقتصادي إلى جانب التكوين الحضري للمدينة.
ويھدف البحث إلى دراسة إشكالية إعادة استخدام المباني التاريخية ووضع إطار وسياس ات تتناس ب م ع االخ تالف والتن وع
في المناطق التاريخية بطريقة أكثر عملية وتوفر الفرص للتمويل وتحسين األداء االقتصادى إلعادة االس تخدام .كم ا ين اقش
البحث الدور االجتماعي في عملية إعادة االستخدام اإلحياء ،وذل ك كمك ون رئيس ي ألي بيئ ة عمراني ة .ويس تعرض البح ث
بعض التجارب السابقة إلعادة االستخدام بالمناطق ذات القيمة التاريخية م ع التركي ز عل ى االتجاھ ات األح دث الت ي تن اقش
التموي ل للتجدي د واالس تفادة م ن الم وارد المتاح ة وم ن ث م يتن اول تجرب ة حل ب )س وريا( ف ي ھ ذا المج ال وأيض ا ً تجرب ة
القاھرة)مصر( من جھة إعادة االستخدام بالتقييم والتحليل.
ويخلص البحث إل ى تحدي د ث الث مح اور أساس يه للتط وير)إع ادة االس تخدام( بالمن اطق التراثي ة ،وھ ى المحت وى العمران ى
واالقتصادى واالجتماعى  .وينتھى البحث بتوصيات تساعد على التالؤم التخطيطى للمبانى التاريخي ة عمراني ا مث ل مفھ وم
التالؤم للتكامل مع الدور االقتصادى واالجتم اعى ،وض رورة التج اوز ع ن الترتيب ات التقليدي ة ف ى أنم اط التوزي ع المك انى
للخ دمات ،وإع ادة ص ياغة ب دائل إس تراتيجية وفق ا للرؤي ة العمراني ة المناس بة للمحافظ ة عل ى الت أثير المالئ م ال ذى يس اعد
عمران المدينة )اقتصاديا واجتماعيا( ويكون ذو قيمه تنموية أكثر استدامة.
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