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"مقرتح لتحقيق االعتبارات اإلنسانية كمؤشر تصميمي مستدام لتطوير منطقة شارع قصر النيل
وحميطه مبنطقة وسط القاهرة"
A proposal to achieve humanitarian considerations as a sustainable design
indicator for the development of the Qasr El-Nil Street area and its
surroundings in downtown Cairo

د.م  /مليس سيد حممدي عبد القادر

كلية التكنولوجيا والتعليم – جامعة بني سويفLamisabdelkader@hotmail.com ،

ملخص البحث :Abstract

يبدأ البحث بعرض المشكلة البحثية وهي ما وصلت إليه منطقة وسط القاهرة وخاصة شارع قصر
النيل من حالة االهمال والتردي  ،ومحاولة اقتراح حلول تخطيطية حديثة لرفع كفاءة الشارع
والمنطقة المحيطة للنهوض بها حضاريا وانسانيا ،والذي يهدف لتطوير المنطقة ،ووضع مقترح
نظري تخطيطي معماري يقدم ويضمن شكال حضاريا للمنطقة األثرية واالهم في وسط القاهرة
ويحافظ من خاللها على رونق المنطقة وعلى الهوية المعمارية العريقة لها ،وبالنسبة لمنهجية البحث
فهي تعتمد على الدراسة الميدانية للشارع والنظرية والتشكيلية في محاولة تحقيق المعايير االنسانية
في تطوير المنطقة من خالل المنهج المرجعي ،التحليلي  ،المقارن  ،والمنهج التشكيلي ،ويناقش
البحث التعريف العام لتحقيق المعايير اإلنسانية في العمران ،وماهي اسس التنسيق الحضاري
المستدام وتعريفه  ،ثم التعريف بمنطقة الدراسة  ،ونبذة تاريخية عنها ومنشأها  ،واصل تسميته
وامتداده  ،ثم نبذة عن أهمية الشارع التجارية تاريخيا ،ودراسة العمران والحيز اإلنساني في منطقة
الدراسة  ،ودر اسة االعتبارات اإلنسانية المقترح اتخاذها كمؤشر تصميمي في منطقة الدراسة ،
حيث يمكن تحديد هذة المقترحات التخطيطية في عدة نقاط أولها في النقل العام بالمنطقة وكذلك
محطات النقل العام  ،ومقترحات تحقيق المعايير االنسانية في توفير أماكن االنتظار ومواقف
السيارات وألصحاب الهمم  ،وفي عناصر تنسيق الشارع  ،وشبكة الطرق المرتبطة بالساحات
المفتوحة  ،وفي توفير مسارات ومواقف الدراجات كذلك  ،ومقترحات تحقيق المعايير االنسانية في
شبكة مسارات المشاة والساحات المفتوحة والمتصلة وفي تجميل وتحسين المباني واستخدام
التشجير في الشارع  ،ثم دراسة نموذج تم فيه فعال تحويل الشارع لمسارات للمشاه واستخالص
النتيجة من خالل المقارنة التحليلية بين الشارع في وضعه الحالي و بين النموذج المنتخب  ،ثم
االستنتاجات والتوصيات.
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مقدمة Introduction

يعتبر مصططل المعطايير االنسطانية فطي التنسطيق الحضطري هطو الطدور
الذي يجب أن تقوم به هيئات التخطيط العمراني في توظيف عناصطر
التصميم المعماري والتنسيق الحضطاري لجعلهطا بيئطة إنسطانية صطحية
ومريحة لإلنسان الذي يشعر بأنه يعيش في مدينة هي صديقة له أكثر
من مجرد مكان يقيم فيه)1(.
بمعنى أخر أن تكون وظيفة المدن هي راحة اإلنسان وجعلطه متعايشطا
مع مدينته كصديق أو كمشارك فطي حياتطه مطن حيطث المالءمطة البيئيطة
والصحية وحتى الفكرية.
وينططاقش البحططث اقتططراح لتطططوير شططارع قصططر النيططل بالقططاهرة بالنسططبة
للتنسطططيق الحضطططري بهطططا ومواكبتهطططا للعناصطططر الجماليطططة والصطططحية
بالشوارع والميادين.

مشكلة البحث Statement of the Problem

تشهد مصر في وقتنطا الحطالي نهضطة معماريطة وعمرانيطة وتخطيطيطة
كبيطططرة  ،و مطططن خطططالل الرقيطططة المسطططتقبلية بالنسطططبة النتقطططال االدارات
العامة والوزارات والهيئات االدارية إلى العاصمة اإلدارية التي على
وشك االفتتاح قريبا جدا  ،ومن خالل تصور أن تصطب القطاهرة التطي
كانت عاصمة لمصر لمدة تتجاوز االلطف سطنة  ،فهنطه يعطد حطي وسطط
القططاهرة مططن أعططرق األحيططاء بالقططاهرة الخديويططة  ،ومططن هططذا المنطلططق
وجب دراسة شارع قصر النيل و امتطداده مطن ميطدان مصططفى كامطل
إلى ميدان طلعت حرب  ،و محاولة اقتطراح فكطرة تخطيطيطة تنظيميطة
العططادة جططذب النططاس والسططياح لمنطقططة وسططط القططاهرة بعططد تطويرهططا

وانتقال االدارات لخارجها  ،وبرصد حالة التردي التي لحقت بمنطقة
وسط القاهرة بشكل عام وبمنطقة شارع قصر النيل خاصطة ،وحيطث
أن المدن والشوارع تهرم و تشطي مطع الطزمن إن لطم تطالهطا الصطيانه
الدورية والتطوير القائم على أسس التخطيط المستدام  ،هنا قطد كانطت
مشكلة البحث التي تكمن في ضرورة محاولة اقتراح حلول تخطيطية
حديثة ومتطورة لرفع كفاءة الشارع والمنطقة المحيطة للنهطوض بهطا
حضطططاريا وانسطططانيا وذك مطططن خطططالل تحقيطططق االعتبطططارات اإلنسطططانية
كمؤشر تصميمي مستدام.

أهداف البحث Objectives

يهطططدف البحطططث لتططططوير منطقطططة شطططارع قصطططر النيطططل والنهطططوض بهطططا
حضططاريا وانسططانيا  ،حيططث تشططهد مصططر نهضططة معماريططة وعمرانيططة
واسعة فمن هنا يهدف المقترح إلى إستعادة رونق القاهرة التطي كانطت
من أجمل مطدن العطالم تخطيطيطا وجماليطا وحضطاريا وذلطك مطن خطالل
عدة نقاط وهي :
 رفع مستوي جودة الحياة بالمنطقة محل الدراسة.
 تطوير وتحسين المنطقة و الشوارع المحيطة من حيث التنسطيق
و تحسططين ممططرات للمشططاه فعالططة و تمنططه  ،وتخطططيط مسطططارات
لركوب الدراجات.
 جذب السياح و خلق منطقة سياحية ترفيهية جديدة بمنطقة وسط
القاهرة.
 تحسين الصورة البصرية للمباني.
 البعد عن االحساس بالملل من خالل البعد عن التخطيط النمططي
المتكرر.
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إضطافة الخطدمات الترفيهيطة والتعليميطة والصطحية والمسطاحات
المفتوحة كمتنفس واالستفادة من المساحات الموجودة لذلك.
الحفطاظ علطى اصطالة وعراقطة الشطارع و تأصطيل قيمتطه و اعطادة
اكتشافه و اكتشاف تاريخه و هويته المعمارية.
تأصططيل الهويططة المعماريططة و الطططرز المعماريططة للمبططاني العريقططة
بالشارع واحترا م تراثه لتعزيطز الطتالحم والتواصطل بطين افطراد
المجتمعو تعظيم قيمة المنطقة محل الدراسة من خالل تطويرها
و جذب السياحة الداخلية و الخارجية لها.
تعظيم الفائدة والعائد االقتصادي واالجتمطاعي والصطحي لسطكان
المنطقة و مرتاديها.

نفس الفكرة و تطبيقها في شطارع قصطر النيطل ثطم اسطتنتاج النتطائج مطن
تلك المقارنة،
رابعا – المنهج التشكيلي  ،وهذا أمر مفر وغ منطه  ،حيطث البطد منطه
فى إيضاح كل معلومة تحتاج إلى شكل ما سواء أكان صورة طبيعية
أو من القمطر الصطناعي  ...إلط  ،وهطذا المطنهج ال غنطى عنطه فطى كطل
البحوث العلمية نظرية كانت أو عملية معملية.

أهمية البحث Significance

تعيش مصر اليوم نهضة معمارية وتخطيطية واسعة وشاملة  ،و منذ
االعططالن عططن نقططل العاصططمة و كططل الهيئططات االداريططة و الوزاريططة مططن
القططاهرة إلططى العاصططمة اإلداريططة الجديططدة  ،ظهططرت الحاجططة و أهميططة
البحث وأصب تطوير قلب القاهرة من األولويات وجعل منطقة وسط
القاهرة و خاصة أقدم شارع فيها منطقة جاذبطة للسطياح  ،وحيطث أنهطا
منطقة شارع قصر النيل والمنطقة المحيطة به في وسطط القطاهرة  ،و
التي تعد جزءا من القاهرة الخديوية والتي عاصرت فتطرات تاريخيطة
كانطت فيهطا القطاهرة مططن أجمطل المطدن فطي العططالم  ،لهطذا يقتطرح البحططث
تطبيططق المعططايير االنسططانية فططي تنسططيق هططذة المنطقططة الهامططة  ،و اعططادة
اكتشافها و اكتشاف الهوية المعمارية الخاصة بهطا  ،وذلطك مطن خطالل
دراسططة الوضططع الططراهن للشططارع والمنطقططة المحيطططة ومحاولططة وضطع
مقترح نظري تخطيطي معماري يقدم و يضمن شكال حضاريا حديثا
للمنطقططة التاريخيططة واالهططم فططي منطقططة وسططط القططاهرة  ،ويحططافظ مططن
خاللها على رونطق المنطقطة وعلطى الهويطة المعماريطة العريقطة لهطا ،و
من هنا فقد وجب تصنيف وتحديد االولويات ونوع التدخل بكل جطزء
بالشارع ويمكن أن تشمل تليات تطبيق المعايير االنسانية في الشطارع
النقاط التالية :
• تطوير قلب المدينة.
• دمج شبكة النقل العام باستعماالت االراضي.
• تطوير بعض الطرق وتحويلها الى منطقة مشاة امنة.
• تططوفير كافططة الخططدمات المتميططزة بأحططد أهططم الشططوارع بمنطقططة
قصر النيل بالقاهرة.
• رفططع مسططتوا مبططاني المنططاطق والشططوارع العشططوائية التططي قططد
تكون متواجده بالمنطقة وتحسين الحياة العمرانية فيها.
• تطوير الميادين وابراز طابعها العمراني المميز لها.
• تحسين المداخل الرئيسية لمنطقة الدراسة.
• تمكطططين االنسطططان باسطططلوب حضطططاري يعطططزز االنتمطططاء ويلبطططي
االحتياجات.

شكل ( )1يوض العناصر األساسية للتصميم اإلنساني المعيار.
المصدر ()1

االطار النظري : Theoretical Framework

شكل ( )2يوض صورة بالقمر الصناعي لشارع قصر النيل بداية
من ميدان طلعت حرب يسارا إلى ميدان مصطفى كامل يمينا والسهم
بالصورة يعبر عن اتجاه الشمال .المصدر ()2

منهج البحث :Research Methodology

يعتمططد البحططث الدراسططة الميدانيططة مططن خططالل زيططارة المنطقططة ورصططد
الحالطططه الراهنطططه بهطططا وتوثيطططق ططططراز المبطططاني بالشطططارع والميطططادين،
والنظرية والتشكيلية في محاولة تحقيق المعايير االنسانية في تططوير
منطقة شارع قصر النيل وميدان مصطفى كامل وطلعت حطرب مطن
خططالل اسططتقراء االسططس التصططميمية لهططذا الططنمط التخطيطططي ومحاولططة
توقيعطه علطى المنطقطة محطل الدراسطة  ،ولتحقيطق ذلطك أمكننطا إتبطاع
المناهج التالية:
أوال  -المنهج المرجعي لتقميش المادة العلمية الالزمطة لتغطيطة تطاري
السططارع ومسططماه وأهميتططه التاريخيططة والتجاريططة ولعمططران المنطقططة
المميز،
ثانيا – المنهج التحليلي  ،وذلك لتحليل ما يمكن من مادة علميطة وكطذا
نتائجها المستخلصة ،
ثالثطا – المطنهج المقطارن  ،وذلطك بعمطل مقطارة فطي نهايطة البحطث بطين
وضع الشارع حاليا و شارع تخر في مدينة عالميطة مقتطرح اسطتخدام

شكل ( )3يوض استعماالت األراضي بطول شارع قصر النيل
بالقاهرة .المصدر  :الباحثة.
 -1التعريف العام لتحقيق المعايير اإلنسانية في العمران:
هو التفاعل بين االنسان والمكان بكل ما يتضمنه من معطان ودالالت،
فداللططة التشططكيل العمرانططي والمعمططاري تعنططي داللططة فهططم واسططتيعاب
المدينططة بمططا لهططا مططن متطلبططات اساسططية وحاجططات إنسططانية وتطلعططات
مستقبلية ،فالحيز المكاني ال يقتصر على الخصائص العمرانيطة وإنمطا
يتعداها بحيث تمن االحساس بحيوية الحيز المكطاني وتحقيطق المنفعطة
معا.
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ويعبر المكان عن مكنوناته من حيث إخطتالف األشطكال  ،اضطافة الطى
إنطططه يعطططد مطططن الناحيطططة العمرانيطططة نسطططيج مطططن العالقطططات المتشطططابكة
والمترابطططة بططين مختلططف مكونططات البيئططة وتفططاعالت االنسططان الفكريططة
واالجتماعيطططة والعمرانيطططة ،وهطططذه العالقطططات المتشطططابكة تعتمطططد علطططى
مجموعطة مططن العالقططات أهمهططا :الطبيعيططة ،القيميططة ،الثقافيططة وعالقططات
اعتبارية أخرا.
وتتمثل العناصر األساسية للمعايير اإلنسانية فطي أربطع عناصطر هطي:
(األنسان – المكان – التزامن – الفعالية)  .شكل ()1
اإلنسان هو المحور األساسطي لهطذة النوعيطة مطن التصطميم ،والبطد مطن
إمتالك المصمم المعماري و المنسق الحضطاري القطدرة علطى التعبيطر
وتصور قدرة االنسان على التفاعل مع المكان وادراكه ،امطا التطزامن
فهو المكون األهم للحس المكاني ،لهذا ال يمكن الوصطول الطى تنسطيق
حضططاري إنسططاني يحقططق المعططايير االنسططانية بشططكل نططاج بططدون هططذة
العناصر األربعة.

شكل ( )4يوض عمارة اإليموبيليا أشهر عمارات شارع قصر النيل
سكنها الكثير من المشاهير .المصدر ()3
 -2أسس و تعريف التنسيق الحضاري المستدام :
يمكن تعريف التخطيط العمراني المسطتدام بأنطه مصططل عطام يصطف
تقنيططات التصططميم الططواعي بيئيططا  ،وادارة العمليططة التصططميمة بأسططلوب
يحترم البيئة مع االخذ فطي االعتبطار تقليطل اسطتهالك الطاقطة والمطوارد
بجانب تقليل تاثيرات اإلنشاء واالسطتعمال علطى البيئطة و أيضطا تنظطيم
االنسجام مع الطبيعة .
ويمكن تلخيص أسس التخطيط الحضاري المستدام في النقاط التالية :
• تعزيز ارتباط المجتمعات المفتوحطة مطع بعضطها الطبعض مطن خطالل
شبكة مشاة مصممة جيدا.
• تطططوفير هطططذة الشطططبكات أو الممطططرات بحيطططث تكطططون جذابطططة ومريحطططة
لتشجيع نشاط المشي وركوب الدراجات الهوائية.
• تحديططد مجموعططة متنوعططة مططن األمططاكن المفتوحططة علططى مقربططة مططن
المنطقة السكنية و التجارية و االدارية.
 -3التعريف بمنطقة الدراسة :
 1-4نبذة عن تاريخ الشارع ومنشأه :
يعتبر شارع قصر النيل بالقاهرة هو أشهر شوارع وسط القطاهرة  ،و
المنطقة التي تعد جزءا ال يتجزأ من القطاهرة الخديويطة ،و يكطاد يكطون
الشارع الوحيد الطذي لطم يتغيطر اسطمه منطذ حقبطة محمطد علطى باشطا إلطى
اآلن  ،يعتبر القائد إبراهيم باشا -ابن محمد على الكبير -أول من فكطر
في تعمير المنطقطة الممتطدة اآلن مطن كطوبري أبطو العطال شطماال إلطى مطا
بعططد كطططوبري قصطططر النيططل جنوبطططا ،عنطططدما أمططر بتمهيطططد تلطططك األرض
وردمها وتسويتها كجزء من تجميل الشاطئ الشطرقي لنيطل العاصطمة
وكجزء مطن اهتمطام سطعيد باشطا رابطع والة مصطر مطن األسطرة العلويطة
بتجميل العاصمة  ،وبعد إنشاء كوبري قصطر النيطل -الطذي حمطل اسطم
كوبري الخديو إسماعيل  -تحول الناس إلى الكوبرا الجديد وما يليطه
من قصور وحدائق وطرق ومناظر إلى منطقة النزهة األولى ،وخف
سطططير المركبطططات التطططي كانطططت تقططططع شطططارع شطططبرا عصطططر كطططل يطططوم
للنزهة ،وقصر النيل ليس مجرد شارع تم دكه بالحجر الدقشوم علطى

يد كبير مهندسطي مصطر وقتئطذ علطي باشطا مبطارك بتكليطف مطن الخطديو
إسماعيل خامس حكام مصر الحديثة ،وليس هو مجرد ثكنات للجطيش
ومدرسة حربيطة ،ولكنطه قطعطة مطن تطاري مصطر فهطو ثكنطات للجطيش
المصري وكوبري وشارع وتخطيط عمراني )2( .شكل()2
وبعططد أن تططولى إسططماعيل باشططا حكططم مصططر ،أمططر بالتوسططع فططي تعميططر
المنطقة الممتدة من شاطئ النيل عند ثكنطات الجطيش إلطى بطاب اللطوق،
وكلف المهنطدس علطي باشطا مبطارك بتحويطل تلطك المنطقطة إلطى واجهطة
حضططارية للعاصططمة فاختططار  617فططدانا للحططى الجديططد وكططان بعضططها
مازال أراضى خربة تحتوا علطى كثبطان مطن األتربطة وبطرك للميطاه ،
فخططها وأنشأ فيها الشوارع والحارات على خطوط مستقيمة أغلبهطا
متقاطع على زوايا قائمة ودكت شوارعها وحاراتها بالحجر الدقشوم،
ونظمطططت علطططى جوانبهطططا األرصطططفة ،ومطططدت فطططي أرضطططها أنابيطططب
المياه وأقيمت فيها أعمدة المصابي إلنارتها  ،فأصبحت كمطا وصطفها
على باشا مبارك أنهطا مطن أبهطج منطاطق القطاهرة وأعمرهطا سطكانا  ،و
كان أغلب سكانها من األمطراء واألعيطان ،وبعطد األنتهطاء مطن رصطف
الشططوارع واألرصططفة  ،وقططام الخططديو إسططماعيل بمططن األرض للططذين
سوف يشيدون المبانى بشرط أن تقام عمارات كبيرة وعصرية ،وفي
عططام  1874بلغططت المسططاحة التططي ا
شططغلت بالمبططانى  257فططدانا احتلططت
شططبكة الطططرق منهططا  %30وشططغلت المبططانى  %13واحتلططت البططاقى
حططدائق شاسططعة تمثططل االحتيططاطى للتوسططع العمرانططى ،وهكططذا ظهططرت
شوارع قصر النيل ،سطليمان باشطا ،قصطر العينطى ،وبلط ططول شطارع
قصططر النيططل  1250متططرا تقريبططا  ،شططكل ( ، )3و كجططزء مططن خطططة
التعميططر التطططي تبناهططا الخطططديو إسطططماعيل فقططد كلطططف شططركة فيطططف ليطططل
الفرنسية بهنشاء كوبري معدني لتسهيل الوصول إلى الجزيرة الواقعة
فططي الضططفة اليسططرا للنيططل  ،وتططم إنشططاء كططوبري قصططر النيططل كامتططداد
للشارع عام 1872م)2( .

شكل ( )5يوض صورة حقيقية للشارع بالكامل .المصدر( )4
 2-4تسمية الشارع وامتداده:
كان محمد علي باشا هو أول من عمر منطقة قصطرالنيل ،وهطو وراء
إططالق هطذا األسططم عنطدما استحضططر المعلمطين الططروم إلدخطال المبططانى
الروميططة إلططى العمططارة المصططرية تن ذاك ،و مططن هنططا ظهططرت الهويططة
المعمارية المميزة لعمارة و عمران المنطقة  ،وكمطا تطم انشطاء سطراية
القلعطة  -قصطر الجطوهرة -وسطراية شطبرا ،والبنتطه زينطب هطانم سططراية
األزبكية ،والبنتطه نطازلى هطانم سطراية علطى وادي النيطل والتطي هطدمها
سعيد باشا ليبنى محلها ثكنه قصر النيل إلقامة العساكر بطه ،وإذا كطان
الشارع الممتد من كوبرا قصطر النيطل إلطى بطاب اللطوق قطد حمطل اسطم
شارع الخديو إسماعيل ،فهنما كان ذلك بهدف ربطط الثكنطات والميطدان
الجديططد الططذي حمططل أيضططا اسططم إسططماعيل بقصططر عابططدين الططذي بنططاه
الخططططديوي  ،ونقططططل إليططططه مقططططر الحكططططم بعططططد أن ظلططططت مصططططر تحكططططم
من القلعة قرونا عديدة)2(.
 3-4أهمية الشارع التجارية تاريخيا:
فطططي عطططام 1882م تطططم رصططططف شطططارع قصططططر النيطططل  ،بططططالحجر
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ثم باألسفلت بعد أن أصب أشهر شطارع تجطارا فطي القطاهرة يبطدأ مطن
المتحططف المصططرا إلططى ميططدان سططليمان باشططا ثططم يواصططل طريقططه إلططى
تقاطعه مع شارع إبراهيم -الجمهورية اآلن -عند جطامع الكيخيطا ،وقطد
شطططططهد هطططططذا الشطططططارع زحفطططططا مطططططن كبطططططار المحطططططال التجاريطططططة مثطططططل
شطططالون وصطططيدناوا وبنزيطططون و كطططذلك الصطططالون األخضطططر وبيطططع
المصنوعات المصرية وعمارة اإليموبيليا أشهر عمارات العاصمة ،
شكل ( ، )4ومقر البنك المركزا والبنك األهلى .
وال يمكن دراسة شارع قصر النيل  ،شكل ( ، )5دون التططرق لطذكر
كوبرا قصر النيل والذي يعد امتداد للشارع  ،فقد بدأ إنشطاء كطوبرا
قصر النيل عام  1869أيام الخديو إسماعيل وكان بذلك أول كطوبرا
للمطرور أنشطئ علطى النيطل مطن منبعطه إلطى مصطبه وافتطت للمطرور فططي
العاشطر مطن فبرايطر  1872و قطد أنشططأته شطركة فيطف ليطل الفرنسططية و

طوله  406أمتار ،ثم تقرر هدم كطوبرا قصطر النيطل وانشطاء كطوبرا
تخر محلطه بواسططة شطركة دورمطان لطونج اإلنجليزيطة وهطو الكطوبرا
الحالى الذي افتتحه الملك فؤاد في منتصف عام 1933م وأطلق عليه
اسططم الخططديو إسططماعيل اعترافططا المنشططئ األول لكططوبرا قصططر النيططل
القديم ،وأصب طول الكوبرا الجديطد  382متطرا و 20سطم وعرضطه
 20مترا ،وكجزء من تجميله أعيد تركيب األسود األربعة التي كانت
قائمططة علططى مططدخل الك طوبرا القططديم لتكططون أثططرا ناطقططا عططن الخططديوي
إسماعيل المنشئ األول للكوبري ،و قد كانطت قواعطد الكطوبرا القطديم
قد بنيت بالدبش العادا المحطاط بطبقطة مطن الحجطر الجيطرا الصطلب
إال أن الكوبرا الجديد أسس من صناديق حديديطة مملطوءة بالخرسطانة
المسلحة ودعامطة مطن خرسطانة عاديطة مكسطوة بالجرانيطت الطوارد مطن
أسوان و بل وزنه المعدنى  3360طنا)2(.

شكل ( )6يوض صورة مجمعه تحتوي على صورة لشارع قصر النيل بداية من ميدان مصطفى كامل يمينا إلى ميدان طلعت حرب يسارا و
يوض فيها صور بعض المباني اإلدارية و التجارية و السكنية بالشارع و موقعها في الشارع .المصدر  ،2 ( :الباحثة) .
نجططد ان المدينططة  ،الحططي أو المنطقططة جيططدة التصططميم العمرانططي تعطططي
 -4العمران والحيز اإلنساني في منطقة الدراسة:
لالنسان االحساس بالراحة فطي التفاعطل مطع المحطيط بشطكل متكامطل و
يعتبطططر الحيطططز اإلنسطططاني العمرانطططي مفهومطططا فراغيطططا مانحطططا للشطططعور
متواصل)3(.
باإلنتماء واإلحتواء والمالئمة لمختلطف الفعاليطات اإلنسطانية ،وهطذا مطا
ومن هنا فهنه ينبغي من خالل هذة الرقية لتطوير منطقة شارع قصر
يبرر اهمية الحيز الذي يلبي كل من االحتياجطات الوظيفيطة والجماليطة
النيطططل التراثيطططة والعريقطططة  ،بتطططوفير محطططيط مالئطططم لتشطططكيل السطططلوك
والتشكيلية  ،والحيز كفلسطفة زمانيطة -مكانيطة البطد أن يتميطز بالبسطاطة
اإلنساني بها و ذلطك مطن خطالل العالقطة التبادليطة التفاعليطة الجيطدة بطين
مططع ضططمان حفططظ الخصوصططية وتحقيططق التفاعططل االجتمططاعي وهططو مططا
اإلنسططان والبيئططة المبنيططة المحيطططه  ،وتحقيططق مسططتوا مططن الحاجططات
يقصده المقترح البحثي تحديدا  ،فهن االحساس بذلك الحيطز العمرانطي
النفسططية المهمططة فططي الشططارع كاألمططان والخصوصططية  ،أي ان هنططاك
يتكون عند تحقيق عالقة ادراكية معينطة بطين االنسطان و البيئطة المبنيطة
عالقططات متشططابكة بينيططة ،إذا تغيططر أحططدهما يترتططب عليططه تغيططر الثانيططة،
المحيطة به  ،تتسع هذه العالقة لتشمل حواس االنسان المختلفة ،ولذا
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وهطي مطا بطين الفضطاءات المعماريطة  physical spacesوالفعاليطات
البشرية  ، human activitiesو حيث يؤكد شطولتز  Schulzعلطى
دور المعمططاري الهططام فططي السططيطرة علططى البيئططة ممططا يحقططق التفاعططل
االنساني األمثل مع المباني و محيطها.
وقد وجب عمل زيارة ميدانية لشارع قصر النيل منذ بدايته في ميدان
طلعططت حططرب إلططى نهايتططه فططي ميططدان مصطططفى كامططل و توثيططق حالططة
مبانيه و احديد استعماالت االراضي به سواء كانت ادارية  ،سكنية ،
تجاريططة ،فندقيططة أو نططوادي  ،شططكل ( )6و ذلططك لتوقيططع أربعططة جوانططب
للتصططميم العمرانططي للحيططز المكططاني الجيططد لمقتططرح تطططوير الشططارع و
محيطططه وهططي :الططتحكم الفيزيططائي  Physical Controlمططن خططالل
تحديد الحجم والكيفية للفضاء والمحاور ،السياق االجتماعي Social
 ،اإلططار الطوظيفي  Functional Frameمطن خطالل تحديطد مطدا
التفاعططل االنسططاني واالجتمططاعي معططا ،الترميططز الثقططافي Cultural
 ، Symbolizationوالقيم االنسانية والنظم الرمزية منها)4(.
 -5االعتباارا اإلنساانية المقتاارخ اتخاكهاا مصماار تياميمي فااي
منطقة الدراسة :
ينبغي ان ال يقتصر تططوير المنطقطة المنطوط بالبحطث اقتطراح تططوير
لهطططا باالهتمطططام فقطططط باالططططار االنشطططائي  ،توانمطططا وجطططب ان يحتطططوي

المقتططططط رح علطططططى مضطططططامين وعناصطططططرتتعلق بطططططالنواحي االنسطططططانية
واإلجتماعية واالقتصادية معا  ،و ألن الشارع محل الدراسة يحتوي
علطى مبطاني سططكنية  ،اداريطة  ،فندقيططة و تجاريطة  ،فعلططى سطبيل المثططال
المبطططاني السطططكنية وسطططاكنيها همطططا وجهطططين لعملطططة واحطططدة ،وان فكطططرة
المسكن ال تتحقق اال بوجود جوانب للتصميم العمراني للحيز المكاني
الجيططد سططابقة الططذكر ،االمططر الططذي يتطلططب التعامططل مططع المبنططى السططكني
ومرتاديه معا بهدف خلق البيئة السطكنية المالئمطة  ،واعتمطاد ذلطك مطن
خططالل طططرح الحلططول والبططدائل التصططميمية للبيئططة العمرانيططة للمنطقططة
بشططكل عططام  ،والتططي تهططتم هنططا باتخططاذ االعتب طارات اإلنسططانية مؤشططرا
تصميميا للتنسيق الحضاري الجيد بشقيها الطوظيفي النفعطي ،والحسطي
التعبيري ،تجاه ما يكفل استيفائه للجوانب االدراكية والحسية لإلنسان
بمطططا يطططوفر الطمأنينطططة والراحطططة ،وأيضطططا مالئمطططة صطططياغة العناصطططر
المناخية مثل حركة الشمس واتجاه الريطاح ونسطب اإلشطعاع الشمسطي
وغيرها ،وهي المتعلقة بمقومات الموقطع  ،ونططاق الرقيطة ،وشطبكات
الطططرق ،ووظططائف العناصططر المعماريططة المحيطططة ،وأخيططرا مالئمططة
الصطياغة الوظيفيططة لمقومططات الثقافططة المجتمعيطة مططع فرضططيات الواقططع
الثقططافي  ،وتوجيططه التعامططل الثقططافي مططع التصططميم المقتططرح التصططميمي
الجديد بشكل يضمن الحفاظ عليه ألطول مدة ممكنه.شكل ()7

شكل ( )7يوضح صورة لطراز المباني العريقة و الهوية المعمارية
لشارع قصر النيل .المصدر ()2
ويرتبط البعد الحسي والتعبيري للمقترح باستيفاء االعتبارات
اإلنسانية الحسية واالدراكية التي تصي التصميم  ،والتي يمكن
ايجازها في:
 متطلبططات رمزيططة تحتططرم الهويططة المعماريططة للشططارع والمنطقططة
المحيطططه والتططي تجسططدها الطططرز والططدالالت الرمزيططة الموجططودة
بالمباني بالشارع والميادين بالمنطقة)5(.
 متطلبات جمالية وتستهدف تخفيف حدة الملل الناتج من التكطرار
والتصميم النمطي التقليدي القديم .شكل ()8
 يمكن تحديد المقترحا التخطيطية لتحقيق المعاايير االنساانية
بشارع قير النيل والمنطقة محل الدراسة في النقاط التالية:
 oالنقل العام.
 oتوفير أماكن االنتظار ومواقف السيارات وألصحاب الهمم.
 oتنسيق الشارع.
 oشبكة الطرق المرتبطة بالساحات المفتوحة .
 oتوفير مسارات ومواقف الدراجات .

شكل ( )8يوضح ميدان طلعت حرب .المصدر (. )3
 oشبكة مسارات المشاة .
 oالساحات المفتوحة والمتصلة.
 oتجميل وتحسين المباني واستخدام التشجير في الشارع.
 1-6مقتاارخ تحقيااق المعااايير االنسااانية فااي النقاال العااام بمنطقااة
الدراسة:
يحططاول البحططث ايجططاد رقيططة متكاملططة لكيفيططة دمططج عناصططر الطططرق
والحركة باستعماالت األراضي وعمران المنطقة بالشكل الذي يحقق
التنمية المستدامة بتكامل األنشطة والخدمات مع شبكة الحركة ضطمن
مسططافات سططير ميسططرة ،كمططا يراعططى جعططل عناصططر الطططرق والنقططل
المقترحة متفاعلة مع السكان من خالل دمجها بعناصر فرش الطريق
ومسططارات المشططاة النابضططة بالحيططاة واألنشطططة التفاعليططة السططتعماالت
األراضططي ،هططذا التفاعططل يحقططق الراحططة واألمططان مططن خططالل تشططجيع
السكان على المشي وركوب الدراجات الهوائية واستخدام النقل العطام
بدال من السيارات الخاصة .شكل ()9

شكل ( )9يوضح أشكال لوسائل مواصالت حديثة  ،سريعة و فعالة مقترح استخدامها .المصدر ()5
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ويسعى البحث لوضع إطار يمكن به تحقيق نظام نقطل متكامطل وفعطال
يعططزز التنميططة المسططتدامة والتططي يسططعى ويتجططه لططه العططالم اآلن ،والططذي
يسططاعد علططى اإلنتقططال بططالمجتمع مططن االعتمططاد الكلططي علططى السططيارات
الخاصططة إلططى مجتمططع يعتمططد علططى النقططل العططام بشططكل أكبططر لتخفيططف
الضططغط علططي الطططرق و الشططوارع بالمنطقططة  )6(،وحططل المشططاكل
المرورية بها ،وذلك من خالل فهم طبيعطة األداء البشطري بالمنطقطة ،
وأيضا التعرف على أهم خصائص مرتطادي المنطقطة والسطاكنين فيهطا
واحتياجططاتهم المعيشططية  ،ووضططع رقيططة شططاملة لكيفيططة إيجططاد مجتمططع
حضاري معيشطي  Liveable Socialيحطافظ علطى الثقافطة و الهويطة
المعمارية للشارع والمنطقة .شكل ()10
في هذا اإلطار ولتحقيق المعايير اإلنسانية في النقل العام في المنطقطة
محططل الدراسططة ينبغططي فهططم تططأثيرات النقططل العططام علططى منطقططة الدراسططة
بشكل شمولي للمسطاعدة علطى التعطرف علطى كافطة األنشططة األساسطية

شكل ( )11يوضح مساقط أفقية ومنظور لعالقة مسارات الحركة
المقترحه للربط بين مسارات المشاة والدراجات والسيارات .
المصدر ()8
و بالنسبة لمحطا النقل العام :
• يقترح اعادة دراسة اماكن محطات النقل العام باالماكن الحيوية
ومنطططططاطق االمتطططططداد العمرانطططططي بالمنطقطططططة بالكامطططططل وربطهطططططا
باستعماالت االراضي بها)8( .
• يقتططرح عمططل شططبكة متكاملططة حديثططة و متطططورة لتكامططل محطططات

العمرانيططة واإلقتصططادية واإلجتماعيططة بالمنطقططة ( ،)7ويمكططن تحديططد
السياسات التي تساعد على فهم المتطلبات التخطيطية لطدعم اإلرتبطاط
بين األنشطة األساسية والنقل العام كالتالي:
• أوال  :االتياااالية  :وهطططي كيفيطططة تحقيطططق التنميطططة المسطططتدامة
لعمططران الشططارع مططن خططالل دمجهططا مططع خطططوط النقططل العططام
بالمنطقة ضمن مسافات سير ميسرة.
• ثانيا  :التفاعلية :جعل عناصر النقل العطام متفاعلطة مطع السطكان
مططن خططالل دمجهططا بعناصططر تصططميم الطريططق ومسططارات المشططاة
النابضططة بالحيططاة  ،وهططذا التفاعططل يحقططق الراحططة واالمططان ومططن
خالله يمكن تشجيع السكان على استخدام النقل العام عوضا عن
استخدامهم لسياراتهم الخاصة .شكل ()11

شكل ( )12يوضح رسمة لموقع عام لموقف السيارات مع مراعاة
استخدام التشجير للظل و لتوفير مناخ بيئي مريح .المصدر ()14
النقل العام وظيفيا وتصميميا مطع عمطران المنطقطة بالشطكل الطذي
يحقططق المنفعططة للسططكان ويلبططي احتياجططاتهم المعيشططية والوظيفيططة
ويزيد من فعالية العمران في الشارع والمنطقة المحيطة.
 2-6مقترحا تحقيق المعايير االنسانية في توفير أما ن االنتظاار
ومواقف السيارا وألصحاب الهمم:
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يطططتم تحديططططد المخططططط المططططاكن االنتظطططار ومواقططططف السططططيارات
والموتوسطططيكالت والطططدراجات الكهربائيطططة لطططذوي االحتياجطططات
الخاصططة بدقططة لتحديططد كيفيططة الوصططول إلططى الممططرات الرئيسططية
وإظهار العالقة بين موقف السيارات والمنشات التي يخدمها.
يجططب أن تكططون منططاطق وقططوف السططيارات مظللططة بالنباتططات أو
التظليل ،ويجب تعزيز استخدام أشجار الظل فطي جميطع مواقطف
السيارات.
يجب تركيب إضاءة في اماكن انتظار السيارات بطريقطة تمنطع
الضطوء المباشطر مطن السططوع علطى أي شطارع أو عقطار
مجاور)9(.
عنطططدما تكطططون منطططاطق وقطططوف السطططيارات علطططى حطططدود الشطططارع
الرئيسي أو الشوارع الجانبية بالمنطقة تحت الدراسة فهنه يجطب
أن يتم حجبها عن طريطق وضطع بعطض المزروعطات كاالشطجار
او مواد عازلة اخرا بحيث يتراوح ارتفاعها ما بين  1.0متطر،
 1.8متر ،باستثناء مواقع تقاطعات الشوارع حيث يكون اقصى
ارتفططاع 0.75م حتططى ال تعيططق الرقيططة ،شططكل ( ،)12وقططد تكططون
مواد الحجب او العزل أي مجموعة من العناصر التالية:

• األسوار.
• الشجيرات المتشابكة
حواجز طبيعية.
•
• يجططب تططوفير منطقططة نباتيططة بعططرض ال يقططل عططن  2.5متططر فططي
الجزر الفاصلة بين مواقف السيارات.
• يجب العلم أن أماكن اإلنتظار الغير المنظمة لهطا تطأثيرات سطلبية
على تدفق الحركة المرورية والسالمة المرورية ،كما أنها توجد
صططعوبة لقائططدي المركبططات فططي إيجططاد أمططاكن انتظططار لسططيارتهم
خاصة في فترات الذروة)10(.
اإلعتماد على النقل العام سوف يؤثرعلى الطلب على أماكن اإلنتظار
بوسططط المدينططة ،حيططث أنططه مططن المتوقططع أن يقططل اإلحتيططاج علططى أمططاكن
اإلنتظار فطي األمطاكن المتصطلة بالنقطل العطام ،وهطذا سطوف يطؤدي إلطى
تقليطططل اإلزدحطططام ،كمطططا أن تطططوفير أمطططاكن انتظطططار لطططذوي اإلحتياجطططات
الخاصة يساعد في دمجهم في المجتمع بشكل ايجابي.

شكل ( )13يوضح نموذج مصور لمسار للمشاه و استخدام المحور
األخضر من الجانبين وغير موازي تخطيطيا لمحور الشارع
المخصص للسيارات .المصدر ()9
 3-6مقترخ تحقيق المعايير االنسانية في عناصر تنسيق الشارع:
• يقترح انشاء محور اخضر على أحد جطانبي شطارع قصطر النيطل
أو في المنتصف ثم و تدعم أنشطة المشاة مثطل المشطي وركطوب
الدراجات على طول الشارع .شكل ()13
• تدعيم الشارع بالكامل باعمال تنسيق الموقطع النباتيطة واالنشطائية
بشكل كاف .شكل ()14
مع توفير األشجار المظللة بشكل أساسي والتي توفر ما يلي:
•
 oحاجزا بصريا عن المباني
 oتوفر مناخا و بيئة مريحة للمشاة

شكل ( )14يوض أمثلة لنماذج لبعض عناصر تنسيق الموقع المقترح
استخدامها في تطوير المنطقة قيد الدراسة .المصدر ()4

•
•
•

•

 oتحديد الطريق الرئيسي مما يضفي تميزا بصريا لمطداخل
الموقع)10( .
بمططا أن مبططاني هططذا الشططارع تحديططدا لهططا طططابع خططاص و هويططة
معماريططة مميططزة فهنططه يجططب أن يكططون لكططل مططدخل مططن مططداخل
مباني الشارع مميز و يحترم شكل وشخصطية كطل منهطا ،و ذلطك
مططن أجططل الحفططاظ علططى تنسططيق الشططارع وتدعيمططه بصططريا .شططكل
()15

شكل ( )15يوض أنماط وأشكال من النوافير يمكن استخدامها في تطوير الشارع حيث من الضروري استخدام العنصر المائي في تنسيق
الشارع وجذب الناس إليه كمنطقة ترفيهية تجارية وادارية هامة .المصدر ()2
واشتراطات االرتفاع .شكل ()16
تعزز المباني من طبيعة الشوارع ولذلك يجب أن يتم دمجها مع
المسطططاحات المفتوحطططة عطططن طريطططق احتطططرام منطططاطق االرتطططدادت
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العام يعد من المشاة عند بداية الرحلطة وعنطد نهايتهطا ،ولهطذا األمطر
فهن النقل العام يجب يتضمن لمسارات مشطاة عاليطة الجطودة .شطكل
()18

شكل ( )17يوض صورة ألحد الشوارع بمدينة غربية و التي
توض مكونات الرصيف من عناصر تشجير ومسار للمشاه
والجزء الخدمي الخاص بالمحالت وعلى الرصيف .المصدر ()2
شكل ( )16يوض مقترح لتحويل الشارع بالكامل لشارع للمشاه
يحده من الجانبين أنهار خضراء  ،و فيها يتم تنسيق االشجار بحيث
تضفي تميزا بصيرا لمداخل المباني الجانبية و توفر بيئة مريحة
للمشاة .المصدر ()7
 4-6مقترحا تحقيق المعايير االنسانية في مبكة الطرق المرتبطة
بالساحا المفتوحة بمنطقة الدراسة :
• يقترح التـأكيـد علطى التطـدرج الهطـرمي والطوظيفي لشطـبكة الططـرق
بالشططارع والميططادين وتكاملهططا مططع شططبكة الطططرق بالمنطقططة بالكامططل
وبالمدينة بحيطث تكطون معطززة بسلسطلة مطن الططرق المناسطبة التطي
تحقق سهولة الوصول الى كافة اجزاء الشارع والميطادين  ،و كمطا
يجب أن يتم تخصيص نسبة ( )%5مطن مسطاحة مواقطف االنتظطار
ألصحاب الهمم بحد ادني موقفين وفقا للضوابط التالية)11( :
 oأال يقل طول الموقف عن 5.50م.
 oأن يكون عرض الموقف = 3.60م.
 oأن يططتم تخصططيص أمططاكن مواقططف لهططم فططي أمططاكن يسططهل
الحركة فيها.
 oأن تكون قريبة من المداخل الرئيسية في المباني.
 oوضع العالمة المميزة للموقف الخاص بذوي الهمم.
• الطرق الخاصة منوطة بتسهيل الوصول من الطرق الرئيسية الى
المكان المقصود سواء كان منزل أو كافيتريا أوغيره ،لذا يجب أن
يكططون لهططا حططارة واحططد فططي كططل اتجططاه باالضططافة الططى حططارة اخططرا
تكون مخصصة لمواقف السيارات في كال الجانبين.
• يجططب وضططع األشططجار والشططجيرات علططى جططانبيى الطريططق بحيططث
تضفي مناخا جميال ومريحا للمشاه  .شكل()16
• يلزم دخول المشاة إلى مستوا االرض عن طريق ممر ممهد من
الشارع.
 5-6مقترحاااا تحقياااق المعاااايير االنساااانية فاااي تاااوفير مساااارا
ومواقف الدراجا بمنطقة الدراسة:
• يجب تطوفير مواقطف للطدراجات علطى ططول حطدود الشطارع وكطذلك
بشكل مجمع في الميادين الرئيسية)12( .
• كمططا يططتم تططوفير حططاجز لمواقططف العجططالت عنططد الضططرورة لمنططع
تداخلها مع المركبات أو السيارات ولحمايطة المسطاحات الخضطراء
وأيضا حواجز لمنع السيارات من التعدي على الممرات.
 6-6مقترحا تحقيق المعايير االنسانية في مبكة مسارا المشاة
بمنطقة الدراسة:
• يقتطططرح البحطططث بهقامطططة شطططبكة مسطططارات مشطططاة متواصطططلة وعاليطططة
الجططودة ،حيططث أن كططل رحلططة باسططتخدام النقططل تتطلططب مططن الراكططب
الوصول إلى عربطة النقطل سطيرا علطى األقطدام ،وحتطى أولئطك الطذي
يستخدمون خدمة الوقوف والركوب  Park-and-rideأو يصلون
للمحطة باسطتخدام سطياراتهم الخاصطة ينبغطي أن يصطلوا بأمطان مطن
سياراتهم إلى نقطة انطالق النقل العام  ،لطذلك فكطل مسطتخدم للنقطل

•

•

•

•

•
•

شكل ( )18يوض نموذج للرصيف ومكوناته المقترح في
تطوير المنطقة .المصدر ()9
معظطططم األشطططخاص يمكطططنهم السطططير لمسطططافة  300إلطططى  400متطططر
ليصططلوا إلططى محطططات الحططافالت المغذيططة وحتططى  800متططر تقريبططا
ليصطططلوا إلطططى محططططات النقطططل الرئيسطططية ،وذلطططك حسطططب الموسطططم
المناخي ،ولتعظيم اإلتصالية والراحة بين مسارات المشاة يراعطى
أن يتم دمج عناصطر الظطل ومكيفطات الهطواء المعلقطة الصطناعية إن
أمكن ضمن مسارات المشاة .شكل ()19
يجططب مراعطططاه المنططا العطططام لمنطقططة الدراسطططة والعوامططل الجويطططة
كالشمس وزيادة االشعاع الشمسي واتجاه الرياح وارتفاع درجات
الحططرارة خاصططة فططي فصططل الصططيف  ،وذلططك عنططد اقتططراح تصططميم
مناسططب وعناصططر تنسططيق الموقططع لمسططارات المشططاة علططى طططول
الشارع والمنطقة محل الدراسة كلها.
يعتبـر محور المشاه الذي يقترح عملطه بحيطث يتخلطل الشطارع هطي
أسـاس حركـة المشـاة الرئيسـية فيها ،ويجب التأكيد علطى التطـدرج
الهطططـرمي فطططي حطططـركة المشطططـاة الرئيسطططـية والفرعيطططـة بالشطططوارع
الجانبية أيضا التي تراعي وظيفـة المناطـق التي تمـر بهـا)13(.
االتصططال الجيطططـد بيطططـن المنطططاطق المفتوحطططـة والخضطططراء المقتطططرح
عملها بالشارع يكون مطن خطالل ممطرات للمشطاة فرعيطة قطد تخطرج
من الشوارع الجانبية إلى محور رئيسي يقوم بتجميطع المشطاه ممطـا
يؤكـد ترابـط العنـاصر المكونطة للمخططط العطام للشطارع والمنطقطة
كلها.
ربط مسارات المشاة بالمناطق المتوقعة ان يكون بها أعلطى معطدل
اسططططتخدام مططططن المسططططتفيدين كالكافيتريططططات والمقططططاهي والمحططططالت
والفنادق والمداخل الرئيسية للمباني اإلدارية المركزية بالشارع.
تعمططل المسططارات كممططر أخضططر وتعططزز االتصططال بططين المنططاطق
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السكنية والمباني والمرافق.

شكل ( )19يوض مقترح لتظليل مسارات المشاه بحيث تكون نصف مظللة  ،و خاصة لتجنب درجات الحرارة المرتفعة في الصيف و ذلك باستخدام
الخيام أو المظالت الملونة على سبيل المثال اسوه ببعض شوارع المشاه العالمية في دبي و باريس .مصدر الصورة  ، )4( :1مصدر الصورة :2
()11
• استخدام أنماط الرصف المترابطة والواضحة بصريا والتي يمكن
 7تحقيااق المعااايير االنسااانية فااي الساااحا المفتوحااة والمتياالةبمنطقة الدراسة.:
تحديططدها باسططتخدام التبططاين فططي االلططوان لتحديططد مسططارات المشططاة
• تعتبر (البالزا) أو الساحة من أقطدم العناصطر التخططيط العمرانيطة،
ويجب أن تظل هذه الطرق خالية من العقبات)14(.
والتطططي أصطططبحت حطططديثا مطططن العناصطططر والمطططزارات سطططياحية ،لمطططا
• يجب ان تشطمل نقطاط عبطور المشطاة المتكطررة إجطراءات تهدئطة ح
يجعلهطططا فراغطططات عمرانيطططة تحقطططق التواصطططل االجمطططاعي و مطططن
ركطة المطرور إلبطططاء حركطة المططرور ،وخلطق بيئططة مناسطبة لحركططة
الحيزات التي تميز كل مدينة عن األخرا.
المشاة والدراجات تمنة وسهلة.
• وتعتبر الساحة العامة هي مكان االتصال الرئيسطي نظطرا لموقعهطا
• يجططب تططوفير األثططاث و االنططارة والفططرش والجلسططات علططى طططول
المركزي في أهم شارع من شوارع وسط المدينة)15(.
المسارات.
• تعتبر الساحة أو لبالزا هي نهاية معظم مسارات المشاة التطي تمطر
• يجب ان تكون المسارات في مستوا معابر الطريق.
داخل الموقع.
• يجططب التأكيططد علططى الططدخول إلططى التجمعططات والممططرات باسططتخدام
• يجب ان تحتوي الساحات العامة على االشطجار وعناصطر الظطالل
الالفتات الواضحة واإلضاءة الليلية المناسبة.
المختلفطة بمطا يكفططي مطن تحقيططق الراحطة واالسطتمتاع فططي منطا جيططد
• ينبغططي أن يكططون الزراعططات محيطططة بمسططارات المشططاة التحجططب
للمستخدمين .شكل()21
المطططالت والمنططاظر الرئيسططية ويجططب أن تكططون الممططرات مظللططة
باألشططجار أو شططبه مظللططة أو بالسططتائر أو بالمنشططات  ،خاصططة فططي
األماكن القريبة من مناطق الجلوس .شكل()20

شكل ( )20صورة لشارع فلوريدا-االرجنتين هو من مسارات المشاة الراقية باألرجنتين يعد مركزا ماليا هاما  ،وتوض المنا الجميل لمسار
المشاة بالشارع والمعزز بعناصر تنسيق الموقع من األشجار واعمدة االنارة ذات التشكيل الكالسيكي الراقي و الذي يقترح عمله في شارع
قصر النيل بوسط القاهرة .المصدر)12( :
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شكل ( )22يوض شارع سباركس بأوتاوا-كندا  ،مسار مخصص
للمشاة فقط في وهو محور هام للوصول للمراكز الرئيسية للمدينة
كما يحتوي على العديد من المقاهي والمباني العامة .المصدر ()17
• عمل تصميمات ومسطارات جذابطة للمنطاطق التراثيطة والتاريخيطة
محل البحث والدراسة ،وأيضا صياغة رقية بصطرية لمسطارات
الحركطططة والسطططاحات والمطططداخل والمخطططارج وأمطططاكن اإلنتظطططار
للفراغطططات المحيططططة بمحططططات النقطططل والمواصطططالت العامطططة ،
باإلضططافة إلططى تطططوير واجهططات المبططاني المطلططة علططى الشططارع

يمكنناااا اساااتنتاج التاااالي مااان اااحل المقارناااة التحليلياااة الشاااكلية
الموضحة في اليورتين أعحه التالي:
يعتبر شطارع قصطر النيطل مطن أهطم و اعطرق شطوارع وسطط القطاهرة و
أقدمها  ،وقد كان في سابق عهده من أجمل شوارع الدنيا و في أرقطى
و ازهططي مدينططة فططي العططالم حيططث كانططت القططاهرة  ،وتوض ط الصططورة
أعاله في (شكل( )23مدا التردي الذي وصلت اليه الحالطة بالشطارع
نتيجة لإلهمال و عطدم القيطام بالصطيانة الدوريطة للشطارع وكطذلك تطأثر
الميططاني بططالتلوث والعوامططل الجويططة المختلفططة  ،و بالمقططارة بالصططورة
(شكل( )24أعاله فهن الشارع التجاري واالداري الذي يتوسط مدينة
سانتا مونيكا بالواليات المتحدة  ،والذي قد تحول إلى شارع مشاه في
نهاية كل اسبوع و يستمتع رواده باألماكن الترفيهية فيطه  ،مطن خطالل
البيئططة والمنططا الططذي حططدده وخططططه المعمططاري لكططي يجططذب النططاس
ويكون مزارا سياحيا ونموذجا يحتطذا  ،والطذي يحتطوي علطى نهطرين
أخضطططرين علطططى جطططانبي الشطططارع  ،و يظهطططر الفطططرق و التبطططاين بطططين
الرصططيف و مسططار المشططاة و الططدراجات الهوائيططة وأمططاكن الجلسططات
التابعة للكافيتريات بالمباني و بطين المسطار المخصطص للسطيارات فطي
أيططام االسططبوع الدواميططة  ،و كمططا يمكططن أن نالحططظ اسططتخدام عناصططر
تنسططيق الموقططع المختلفططة كططالنوافير المائيططة و الجلسططات فططي الجزيططرة
الوسططططية بالشطططارع  ،و كمطططا يظهطططر فطططي داخطططل الشطططارع اسطططتخدام
التبليطات الملونه كنوع من كسر حدة الملل والرتابة فطي الشطارع  ،و
كما أن محور الطريق ال يأخذ الخط المستقيم تماما و إنما يتخذ بعض
التعرجات تبعا لعناصر تنسيق الموقع األهم و التي تحده.

النتائج :Results

يعتبططر شططارع قصططر النيططل و ميططدان مصطططفى كامططل و ميططدان طلعططت

بحيططث يططتم دهانهططا واالعتنططاء بهططا بعططد مططا حططل بهططا مططن اإلهمططال
الجسيم الذي قد أثر علطى بعطض منهطا ،ونتيجطة لعوامطل التلطوث
البيئي الذي لحق بها بسبب عوادم السطيارات و العوامطل الجويطة
وهكذا)16(.
• عمل المعالجطات البصطرية للشطارع مطن خطالل تصطميم حضطري
يكططون موض ط بالمنططاظير ثالثيططة األبعططاد والواجهططات والمسططاقط
المعمارية  ،وكذا تنسيق الحركة بالموقع وربط أمطاكن اإلنتظطار
باألماكن الترفيهية كالكافيتريات والمقطاهي بالشطارع بالمسطارات
الحضطرية بشططكل يحقطق التكامططل واإلنسططجام بطين المبنططى ومسططار
المشاة وأماكن اإلنتظار)17(.
 -6نماكج تحويل بعض الشوارع لمسارا للمشاة:
الشكل التالي (شكل )24،23و الذي يحتوي على صور للمقارنة
بين شارع قصر النيل في وضعه الحالي و شارع يتوسط مدينة سانتا
مونيكل بالواليات المتحده :

حططرب مططن أهططم الشططوارع فططي منطقططة وسططط القططاهرة الخديويططة  ،و ان
بتطويرها و تحقيق النفع االقتصادي و السياحي و الثقطافي و الجمطالي
منها سيتم تحقيق ذلك كله بالنسبة لمنطقة وسط القاهرة بالكامطل  ،لمطا
فططي لهططذة المنطقططة مططن أهميططة تاريخيططة ذات بعططد سياسططى و ثقططافي و
اجتماعي .
نستنتج من الدراسة أن تحقيق البعد النفعي االقتصطادي والجمطالي مطن
هذة المنطقطة التاريخيطة التجاريطة االداريطة الترفيهيطة والسطكنية ،يمكطن
فطططي إعطططادة احيائهطططا بشطططكل تخطيططططي تنظيمطططي مسطططتدام وحضطططاري
معاصر.
وقد نستنتج من خالل الدراسة التالي:
 اهمططال المنطقططة التاريخيططة وهططي شططارع قصططر النيططل يغفططل عنططاجميعا أهمية هذة المنطقة وعمارتها وعمرانها في تطاري مصطر
الحططديث  ،والتططي إن وجططد لهططا مثيططل فططي أي دولططة أخططرا ذات
تاري حديث ال يقارن بتاري مصر العظيم فهنه قطد يطتم تقطديرها
واستغاللها استغالال سياحيا وثقافيا من الدرجة األولى.
 اعادة تخطيط الشارع يمكن أن يحوله بل و يحطول منطقطة وسططالقاهرة بالكامل إلطى منطقطة جاذبطة للسطياح ومطزارا سطياحيا فهطي
منطقة تاريخية في األساس.
كما يمكن استنتاج أنه لتحقيق المعايير االنسطانية فطي تصطميم المقتطرح
لتططوير شطارع قصطر النيطل و ميططدان مصططفى كامطل وطلعطت حططرب
ذلك يكون من خالل تحقيق التالي :
• تططوفير مسططارات مشططاة عاليططة الجططودة بططدون عوائططق تحقططق سططهولة
الحركة للجميع.
• توفير مسطارات المشطاة ومسطارات الطدراجات المتنوعطة والقصطيرة

Citation: Lamis Abdelkader (2022), A proposal to achieve humanitarian considerations as a sustainable
design indicator for the development of the Qasr El-Nil Street area and its surroundings in downtown
Cairo, International Design Journal, Vol. 12 No. 3, pp 21-32

Lamis Abdelkader

•
•

•
•

31

والمتصططلة بشططكل مباشططر لتسططهيل الوصططول للخططدمات ،والمحططالت
التجارية والنقل العام.
سهولة الوصول للنقل العام ليصب متوفر وسطريع وعملطي ،و هطو
األمر الذي يقلل من اإلعتماد على السيارات الخاصة.
تحقيق أمثل لعناصر تنسيق الموقع والتطي منهطا الفطرش والنباتطات
وواجهططات المبططاني الجماليططة  ،و مططن خاللهططل قططد تتحططول مسططارات
المشطططاة والسطططاحات إلطططى منطططاطق حيويطططة مفتوحطططة نابضطططة بالحيطططاة
وتشططمل (عناصططر الفططرش  ،Hardscapeالنباتططات ،Softscape
اللوحات اإلرشادية  ،Signageاإلضاءة .)Lighting
المعططالم والمبططاني الرئيسططية يجططب أن تكططون متسططقة مططع مسططارات
المشاة بشكل رئيسي إلحداث اإلتزان الكامل لنظام النقل.
الحفطططاظ هلطططى الهويطططة المعمطططاري للمبطططاني بالمنطقطططة وواجهاتهطططا
ووظائفها تعد من أكثطر وأهطم العوامطل المطؤثرة علطى مطدا جطودا
تطوير المنطقة و جعلها منطقة جاذبة للسياحه بعطد انتقطال الهيئطات
العامة و اإلدارية و الحكومية إلى العاصمة اإلدارية الجديدة.

التوصيات Recommendations

يوصى البحث بما يلى:
 تحويل الشارع لمسار للمشاه فقط ططوال أيطام األسطبوع أو فطي كطلنهايطة االسطبوع بحيططث يصطب منطقطة خدميطة اداريطة وترفيهيطة فططي
وسط القاهرة  ،و يمكن تحقيق ذلك بعطد نقطل كطل الهيئطات االداريطة
إلططى العاصططمة االداريططة الجديططدة حيططث سططيقل االزدحططام المططروري
على الطرق والشوارع بداخل القاهرة نتيجة لذلك ،و يمكن تحويل
المنطقة فيما بعد لمزار سياحي ترفيهي و منطقة سطياحية تاريخيطة
جاذبة لالحتفاالت الثقافية وغيرها.
 تحويل ميدان طلعت حطرب و ميطدان مصططفى كامطل إلطى سطاحاتللمشاه تأخذ الطابع الكالسيكي وتحويلهطا إلطى سطاحتين للكرنفطاالت
واالحتفاالت سياحية حيطث تعتبطر المنطقطة بالكامطل متحطف مفتطوح
لما تحويه من مباني تعبر عطن الهويطة المعماريطة لمصطر فطي فتطرة
من الفترات المهمة في تاري مصر الحديث  ،وحيث يستعيد فيها
زوار المنطقططة روح تططاري مصططر وقططاهرة محمططد علططى والقططاهرة
الخديوية.
 تحقيقا لمبادئ العمارة المستدامة و مبادئ العمطارة الخضطراء فهنطهيجب استخدام التشجير في الفواصل بين مسار المشاه و بين مسار
الدرجات الهوائية و بينها و بين طريق السيارات.
 تحويططططل الشططططارع إلططططى مسططططار للمشططططاة حططططول نهططططر أخضططططر مططططنالمزروعططات والنباتططات الشططجرية الطويلططة والقصططيرة لكططي يتحططول
إلى بيئة نقية جاذبة للسياح من الداخل و الخارج.
 استخدام عنصر المياة من خالل النوافير الراقصة والثابة التطي قطدتأخذ الطابع التشكيلي الكالسطيكي حتطى يطتم احتطرام الططابع المميطز
لعمارة وعمران المباني بالشارع .
 استخدام الشارع كشارع للمشاة والكافيتريات والنطوافير الراقصطةو أن يكططون سططاحة لالحتفططاالت التاريخيططة المفتوحططة والكرنفططاالت
السياحية ككطل دول العطالم المتقدمطة وأسطوه بمطا تطم اقامتطه فطي حطي
الكوربططة وروكسططي بمصططر الجديططدة واالحتفططال بمئويططة المنطقططة
والحططي  ،و هططذا لكططي يططتم تسططليط الضططوء وانعكططاس لوجططه مصططر
الثقافي والحضاري المشرق على العالم من جديد.
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