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 َحاَلة َتْطِبيِقيَّة  التاريخّية َزِبْيد َمِديَنة: الَيَمنفي  التاريخّية الُمُدن علىتأثير الَهْيَمَنة الَحَضِريَّة 
 1ياسر هاشم عماد الهياجي

َياحة كلية ،المساعد التراثية المواقع إدارة أستاذ    اليمن – إب وجامعة الرياض، ،سعود الملك جامعة ،واآلثار الس ِّ
 املقالة              امللخص معلومات

، ونمطها الحياتي   ُتشك ِّل الُمُدن التاريخي ة مجاًلا حضرياا، وإرثاا حضارياا زاخراا ببعدها التاريخي 
المميز، ونسيجها الُعْمَراني  المتماسك، كما ُتعدُّ محوراا ُمهم اا من محاور التنمي ة، وًلسيما في 

ياحي ة، وبرغم أه يتها فإنها تواجه َمشاكِّل حضرية عديدة، لعل من أبرزها مجال التنمي ة الس ِّ م ِّ
الَهْيَمَنة الَحَضرِّيَّة للمدن الرئيسة والكبيرة، وتأثيرها السلبي على نمو الُمُدن التاريخي ة؛ األمر الذي  
أدى إلى تدهور حالتها، ونسيجها الحضري، وإهمال المجتمعات المحلي ة فيها، وتدني الفوائد 

ُيناقِّش هذا   المرجوة منها، وهو ما أفقدها قيمتها التاريخي ة، وجاذبيتها كمراكز ثقافي ة. اًلقتِّصادي ة 
البحث مالمح الَهْيَمَنة الَحَضرِّيَّة، وتأثيراتها على الُمُدن التاريخي ة، كما يهدف إلى وضع  
تدهور  استراتيجية تنموية ترمي إلى إعادة اًلعتبار للمدن التاريخي ة، ومواجهة اًلنحسار وال

ياحي ة   فاظ على ُهويَّتها وأصالتها، وتفعيل دور هذه الُمُدن في الجوانب الس ِّ ، والحِّ الُعْمَراني 
يَنة َزبِّْيد التاريخي ة في اليمن الُمدرجة على قائمة التَُّراث العالمي   والثقافي ة، وذلك بِّالتَّْطبِّيق على َمدِّ

التحليلي من خالل إطارين رئيسين، هما:  م. اعتمد البحث على الَمنَهج الوصفي 1993منذ عام 
راسة، وخصائصها،   اإلطار النظري الوصفي الذي يرصد واقع المعالم التاريخي ة في منطقة الد ِّ
والتحوًلت الُعْمَراني ة التي طرأت عليها نتيجة الَهْيَمَنة الَحَضرِّيَّة، باإلضافة إلى اإلطار التحليلي  

م استراتيجي فاظ على البيئة الَحَضرِّيَّة في  اًلستنتاجي الذي ُيقد ِّ ة ُعْمَراني ة لمواجهة اًلنحسار، والحِّ
 لسياحة ومختلف األنشطة التنموية.وا  للعيشالُمُدن التاريخي ة، وجعلها مناطق جاذبة 

 المقدمة 
البوابة التي ُيدخل منها إلى حضارة أي بلد، فاهتمام البلدان بثقافتها دليل على وعيها وعلى قدرتها على  التاريخي ة الُمُدن عدُّ تُ 

ةاستتيعاب اإلنجتازات الحضتارية والمتدلوًلت  ُدنالتقليتدي التذي تملكته  الُعْمَرانتي  فالنستيج  البلتد.ر تتاري  ستط ِّ التتي تُ  التاريخيت   المتتُ
ة ُدنعتتن أصتتالة المتتر ة المعبتترة  عتتدُّ يُ  التاريخيتت  ة، وشتتاهداا حيتتاا علتتى عراقتتة اًلجتِّماعيتت  وخصوصتتيتها  ،وهويتهتتا ،ريخهتتا، وتاالمتتُ

 اًلجتِّمتتتاعي  و  الثقتتتافي  بصتتتدن عتتتن اإلرث  روالمعبتتت ِّ ة والعتتتادات والتقاليتتتد المتوارثتتتة، المحليتتت  العمتتتران وارتباطتتته الوثيتتتق بالبيئتتتة 
ة تأصتتبح ولهتتذا فقتتدويعكتتع عمتتق التفاعتتل اإليجتتابي متتع الظتتروف المناخيتتة والبيئيتتة.  ،والحضتتاري  ُدن التاريخيتت  متتن أهتتم  المتتُ

َياَحةوعناصر الجذب السياحي في الكثير من دول العالم، بوصفه من أهم عناصر  ،الشواخص الحضارية  ة.الثقافي   الس ِّ

 ،اًلقتِّصتادي ةو  ،ةاًلجتِّماعي  و  ،ةالُعْمَراني  عوامل التغيير المختلفة نتيجة للتطور الحضاري ل التاريخي ة الُمُدنلقد تعرضت 
ةبستبب عتدد متن العوامتل لعتل متن أبرزهتا موضتو   ؛وأتت علتى معظتم خصائصتها ،التي استهدفت كياناتها رِّيَّة الَهْيَمنتَ  الَحضتَ
ُدنلى تدهور خر إآأو بوالتي أدت بشكل  ،الذي تناقشه هذه الدراسة ة المتُ ؛ نتيجتة موجتات النتزول التتي شتهدتها كثيتر التاريخيت 

 سلباا على التطور الطبيعي لنسيجها الحضري. ، وهو ما أثر  الُمُدنمن هذه 

 
1 yasseralhiagi@gmail.com  

 الكلامت املفتاحية 

  ؛الَهْيَمَنة الَحَضرِّيَّة
 ؛الُمُدن التاريخي ة
َياَحة الثقافي ة إعادة   ؛الس ِّ

يَنة َزبِّْيد  ؛التأهيل َمدِّ
 .التاريخي ة
 

 

    (JAAUTH)        

  ،1، العدد 18المجلد 
(2021)  ، 

 . 143-122ص 

https://jaauth.journals.ekb.eg/


 .  143-122، ص 2020،  1، العدد 18( المجلد JAAUTH)                               ياسر هاشم عماد الهياجي             

123 | P a g e 
https://jaauth.journals.ekb.eg/  

ُدنوتأثيرها على  الَحَضرِّيَّة الَهْيَمَنةشكالية إهذه الدراسة  تناقش ة المتُ ُدنمتن ختالل تنتاول واحتدة متن  التاريخيت  التتي  المتُ
ُدنلهتذه مر الذي يعطي فرصة عملية للمحافظتة علتى النستيج المتادي ، األالتاريخي الُعْمَراني  جها ًلزالت تحافظ على نسي  المتُ

ةعلتتى تركتتز فهتتي  فيهتتا. اًلقتِّصتتادي ةة و اًلجتِّماعيتت  وتفعيتتل الحيتتاة  ينتتَ د َمدِّ ة َزبِّيتتْ مثلتتة المهمتتة للمتتدن فتتي التتيمن كأحتتد األ التاريخيتت 
ةالتي أثترت عليهتا  التاريخي ة رِّيَّة الَهْيَمنتَ ينتَةن أخصوصتاا و  الَحضتَ د َمدِّ  امتفترد اتقليتدي اُعْمَرانيت   انستيجو  اتاريخيت  ارصتيد تملتك َزبِّيتْ
تعتتاني اليتتوم متتن اإلهمتتال التتذي أصتتاب  ولكنهتتا م.1993ستتنة  انستتانيإ اعالميتت   اتراثتت تصتتنفها  جعتتل منظمتتة اليونستتكو، اومتنوعتت 
ةالتي اندثر بعضها، بينما أصيب التبع  اآلختر بتشتوهات جعلتت ال التاريخي ة معالمها ينتَ تفقتد جتز ا متن طابعهتا األصتيل،  َمدِّ
 .التاريخي ةوقيمتها 

ةراستتة المستتار التتتاريخي لنشتتأة لقتتد تتبعتتت الد ِّ  ينتتَ د َمدِّ ةيتتة التتتي تملكهتتا الالتَُّراثوالمقومتتات  ،وتطورهتتا ،َزبِّيتتْ ينتتَ وأستتباب  ،َمدِّ
رِّيَّة ونتائجهتتا. ة الَحضتتَ راستتة قتتدمت  ثتتم الَهْيَمنتتَ فتتاظة لمواجهتتة اًلنحستتار و ُعْمَرانيتت  استتتراتيجية الد ِّ رِّيَّةعلتتى البنيتتة  الحِّ فتتي  الَحضتتَ

يَنة َزبِّْيد  عموماا  التاريخي ة الُمُدن فتي بنتا   مهِّ ُتست  التتي التنمويتة األنشتطة ومختلفناطق واعدة للسياحة وجعلها م خصوصاا،َمدِّ
فاظو  ،اقتصادها  على نسيجها التقليدي. الحِّ

 البحثيةمشكلة ال
ُدنالقتتيم الجماليتتة فتتي  تتتدهورراستتة فتتي شتتكالية الد ِّ إتتركتتز  ة المتتُ ةوفقتتدان قيمتهتتا  ،التاريخيتت  ةالتاريخيتت  ، ، وجاذبيتهتتا كمراكتتز ثقافيتت 

 .للمدن الرئيسة والكبيرة الَحَضرِّيَّة الَهْيَمَنةنتيجة التقليدي؛  الُعْمَراني  تدهور حالتها ونسيجها فضالا عن 

 الدراسة  أهداف
 لى: راسة إ تهدف الد ِّ 

 .التاريخي ة الُمُدنفي  الَحَضرِّيَّة الَهْيَمَنةالتقليدي نتيجة  الُعْمَراني  تحديد عوامل ومظاهر تدهور النسيج  -
 .التاريخي ة الُمُدن، وتأثيراتها على الَحَضرِّيَّة الَهْيَمَنةالتعرف على مالمح  -
يَنةالتقليدي في  الُعْمَراني  بيان الوضع الراهن للنسيج  -  .التاريخي ة َزبِّْيد َمدِّ
تحافظ على ُهويتها  التاريخي ة الُمُدنالتقليدي في  الُعْمَراني  للحفاظ على النسيج تنموية استنتاج أسع استراتيجية  -

 للمدن الكبيرة. الَحَضرِّيَّة  الَهْيَمَنةحدة  التخفيف منتعمل على  و وأصالتها، 

 الدراسة المتبعة في  منهجية ال
 التاريخيت ة، ورصد واقع المعتالم التاريخي ة الُمُدنعلى  الَحَضرِّيَّة الَهْيَمَنةاعتمد البحث على الَمنَهج الوصفي لعرض فكرة تأثير 

م استتراتيجية  راسة، باإلضافة إلتى المتنهج التحليلتي اًلستتنتاجي التذي ُيقتد ِّ فتاظة لمواجهتة اًلنحستار، و ُعْمَرانيت  في منطقة الد ِّ  الحِّ
 .التنموية األنشطة ومختلفلسياحة وا لعيش، وجعلها مناطق جاذبة لالتاريخي ة الُمُدنفي  الَحَضرِّيَّةعلى البيئة 

 التاريخّية الُمُدن
ًل يتجزأ من تاري  الشعوب وحضتارتها. ولقتد  جز ا بكل أحيائها وهياكلها المعمارية  Historical Cities التاريخي ة الُمُدنُتعدُّ 

ةبعد الحرب العالمي ة الثانية عندما أصاب الدمار كثيراا من المباني  بهازاد اًلهتمام   التاريخيت ةذات القيمتة الجماليتة و  التاريخيت 
ُدنويقصتتد ب (.233: 1998فتتي كثيتتر متتن التتدول  شمستتان،  ة المتتُ ُدنتلتتك  التاريخيتت  ًلزالتتت تحمتتل فتتي ثناياهتتا تتتراث التتتي  المتتُ

المعماريتتة والفنيتة بشتتكل متتوارث ومستتتمر دون انقطتا ، متتن ختالل متتا تحتويتته ز رُ الماضتي وحضتتارته، وًل زالتت تحتتتفظ بتالطُ 
لرها، ومبانيها، وأسواقها، ودورها التي تتواجد جميعها في وحتدة متكاملتة اسو أمن منشآت أثرية، بمساجدها، وحماماتها، و   ُتمثت ِّ

: 2002بتته هتتذا المجتمتتع  البنتتا، مجتمتتع واحتتد بمتسستتاته، ووستتائل خدماتتته، وكافتتة احتياجاتتته علتتى نمتت  وأستتلوب يتصتتف 
يتتتة(. وتتتزداد 14 ةال أهم ِّ ينتتَ ة َمدِّ وقيمتهتتتا الحضتتارية إذا متتتا كانتتت ًل تتتتزال محتفظتتتة بأنمتتان حيتتتاة األستتالف متتتن مهتتتن  التاريخيتتت 
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 قديمة، وتقاليد معيشية عريقة، ومالبتع، وأطعمتة، وحوانيتت، وأستوان، وموافقتهتا للعتادات والتقاليتد الستائدة، والتتي تترتب  إلتى
حتد  كبيتتر بطبيعتتة العقيتدة الدينيتتة، إضتتافة لعتدم األختتذ بالوستتائل المعيشتية الحديثتتة علتتى األقتل متتا يتعتتارض متع هتتذه العتتادات 

 (.15: 2002والتقاليد  البنا، 

الحضري في الدول العربية،  الُعْمَراني  مساحة مهمة من الحيز    -واإلسالمية خاصة العربية   - التاريخي ة  الُمُدنتحتل 
والمعمتتاري المتفتترد يغطتتي منتتاطق واستتعة بتتالرغم متتن عمليتتات التجديتتد مثتتل متتدن دمشتتق، وحلتتب،  الُعْمَرانتتي  زال نستتيجها وًل يتت 

لبتي مطالتب واحتياجتات ستكانها. التي ًل تزال حي ة، وتُ  الُمُدنوغيرها من  والقدس ،والقاهرةالتاريخية،  وجدةوفاس، وصنعا ، 
فتاظ إلتىفي حياة الشعوب فقد عمدت كثير من التدول  التاريخي ة الُمُدن هم ِّيةوأل حفاظتاا علتى  ؛عليهتا بوستائل وطترن شتتى الحِّ

ُدنة والمعمارية، ومن جهة أخترى تواجته بعت  اًلجتِّماعي  و  التاريخي ةقيمها  ة المتُ كثيتراا متن المشتاكل والمعوقتات، ممتا  التاريخيت 
ُدنأدى إلتتتى متتتا يعتتترف بمتتتوت  ة المتتتُ نتيجتتتة لعتتتدم اًلهتمتتتام بهتتتا وترميمهتتتا وصتتتيانتها، فأصتتتبحت أطتتتالًلا  ؛شتتتيهاوتال التاريخيتتت 

شاخصتتة، فقتتدت كتتل تتتأقلم متتع متطلبتتات الحيتتاة المعاصتترة، وتعرضتتت للختتراب واإلهمتتال، وهجرهتتا ستتكانها، فتتتداعت كنوزهتتا 
 .والزخرفي الُعْمَراني  العتيقة وانهارت معالم نسيجها 

    
يَنة (1لوحة    يَنة ( 2لوحة                          التاريخي ةصنعا   َمدِّ  حلب القديمة  َمدِّ

    
يَنة( 3لوحة    يَنة( 4لوحة                             التاريخي ة القاهرة  َمدِّ  التاريخية  جدة َمدِّ

كان ًلبد من العمل على معالجتها متن ختالل إصتدار  التاريخي ة الُمُدنوتفادياا لهذه المشكالت والمعوقات التي تجابه 
ُدنتشتتريعات لحمايتتة  ة المتتُ حميهتتتا متتن التجتتاوزات وعمليتتات البنتتتا  بمتتا ي ها، وستتن  القتتوانين التتتي تستتتاعد علتتى تستتجيلالتاريخيتتت 

ل، إضتافة العشوائية بحيث تخضع لعمليات الترميم، والصيانة، والتغيير، والتبديل بواسطة خبرا  متخصصتين فتي هتذا المجتا
فتتاظإلتتى رصتتد اًلعتمتتادات الماليتتة الالزمتتة لصتتيانتها، و  وإبتتراز  ،لتتى التوعيتتة بهتتاععليهتتا، وتشتتجيع المتسستتات اإلعالميتتة  الحِّ

ةأهميتهتتا  لحفتتاظ علتتى نستتيجها وا ،رض تأهيلهتتا ًلستتتخدامات جديتتدةغتت ة، والعمتتل علتتى تخطيطهتتا ستتياحياا بوالحضتتاري التاريخيتت 
 (.450: 2010اقتصادياا، واجتماعياا، وثقافياا  الزهراني،  ، واًلستفادة منهاالُعْمَراني  
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ُدنمتتتن  اوعلتتتى التتترغم متتتن الوضتتتع المتتتتردي التتتذي أصتتتاب كثيتتتر  ة المتتتُ ًل تتتتزال تتتتتدي دوراا بتتتارزاا فتتتي  إًل  أنهتتتا التاريخيتتت 
فاظوالروحي والديني، وفي  الثقافي   التَُّراثاًلستئثار ب مراكز  ُتمث ِّلفضالا عن أنها  على استمرار الفنون والحرف التقليدية، الحِّ

الصغيرة، وفي الوقت نفسه تتدي أدواراا جديدة كمراكز رئيسة لتجمعات أكبر، ويمكن أن  اًلقتِّصادي ةلعدد كبير من األنشطة 
 ين.المحلي  ة على كل المستويات بينما تتيح خدمات إسكانية وحضرية للسكان الثقافي  تصبح أصوًلا للسياحة 

 التاريخّيةالخصائص التخطيطية للمدن 
ةيمتتاز الشتكل الحضتري للمتدن  ل معماريتة متراصتة متن األبنيتة، تتَ مكتون متن كُ  Organic Fabricبنستيج عضتوي  التاريخيت 

مستتتتقوفة ومتجمعتتتتة فتتتتي نطاقتتتتات  تتخللهتتتتا الفراغتتتتات، ويتوستتتتطها المستتتتجد الجتتتتامع، وتحتتتتي  بتتتته األستتتتوان التتتتتي تكتتتتون عتتتتادةا 
ستتل ومتتتتدرج، فتتي حتتتين تمتتتتاز المنتتاطق الستتتكنية بكونهتتتا متخصصتتة، وتمتتتتد متتن المركتتتز إلتتتى المنتتاطق الستتتكنية بشتتتكل متسل
ةمتراصتتة وذات فنتتتا ات داخليتتتة، وتشتتغل أكثتتتر متتتن نصتتف مستتتاحة ال ينتتتَ ن نمتتت  الوحتتدات الستتتكنية وتكتلهتتتا أ، فضتتالا عتتتن َمدِّ

تليهتا الطترن التتي  ،وتوزيعها يتأثر بنم  العائلة، وطبيعتها، ومستواها اًلقتصادي. أما شبكة الحركة فتتمثل بالشوار  الرئيستة
ةتتترب  بتتين المحتتالت والوحتتدات الستتكنية المتجتتاورة داختتل ال ينتتَ والتتتي تتترتب  بالشتتوار  الرئيستتة ثتتم تتتأتي الشتتوار  التتتي تختتدم  َمدِّ
نافتتذة تحتتتوي علتتى أختترى غيتتر نافتتذة، و والتتتي تكتتون علتتى نتتوعين: أزقتتة األحيتتا ، والتتتي تتفتتر  منهتتا األزقتتة الضتتيقة المتعرجتتة 

ة مختلفتتتة، وهتتتذا التسلستتتل والتتتتدرج فتتتي خطتتتون الحركتتتة يقابلتتته تتتتدرج مماثتتتل للفضتتتا  وبدرجتتتة عاليتتتة متتتن معالجتتتات معماريتتت 
ثالثة شوار  رئيسة ومن ثم المربعة التي تتكتون  التقا الخصوصية، وتشمل هذه الفضا ات الساحات العامة التي تتكون من 

ةمتتتن تقتتتاطع الطتتترن. كمتتتا يمتتتتاز النستتتيج الحضتتتري لل ينتتتَ بتحقيقتتته لمبتتتدأ التراتتتتب أو التتتتدرج، ويتمثتتتل ذلتتتك فتتتي  ةالتاريخيتتت   َمدِّ
يتتةوازديتتاد  ،الفضتتا ات والشتتوار  والكتتتل المعماريتتة وباًلنتقتتال متتن العتتام إلتتى الختتا  وبتتالعكع المركتتز وهيمنتتته تتتدريجياا  أهم ِّ

 (.287: 2001 البغدادي، والساعدي، 

خارجي حيث يتم استخدام مواد طبيعية واحتدة فتي هو التجانع في المظهر ال التاريخي ةومن المميزات األخرى للمدن 
 البنا ، وكذلك تجانع ألوان األبنية واستخدام أسلوب واحد في البنا  مما يحقق التراب  والتماستك والهتدو  والجمتال للواجهتات

ن األبنيتة المتراصتة، بمعالجاتها المناخية الناجحة ذات األشكال الجميلة، والتتي تتضتم التاريخي ة الُمُدن. كما تمتاز (5 لوحة 
سقف، والجدران السميكة ذات المتواد لداخلية، والميادين، واستخدام األوالطرن الضيقة المتعرجة، ومالقف الهوا ، والفنا ات ا

ةيمتتتتاز تخطتتتي  الحراريتتتاا باستتتتخدام الخشتتتب والطتتتين. إضتتتافة إلتتتى ذلتتتك العازلتتتة  ينتتتَ ة َمدِّ بمبتتتدأ التوجتتته نحتتتو التتتداخل  التاريخيتتت 
 على الخارج وهو ما نجده في انفتال المنازل نحو الداخل حول الفنا  الوسطي.واًلنغالن 

 
يَنة( التجانع في المظهر الخارجي في 5لوحة     التاريخي ةصنعا   َمدِّ

ةويمتتتاز تخطتتي  ال ينتتَ ة َمدِّ بمبتتدأ الوحتتدة حيتتث األبنيتتة المتراصتتة وبواجهتتة واحتتدة مستتتمرة وبمستتتوى أفقتتي واحتتد  التاريخيتت 
يَنةعطي الوبفنا ات داخلية متشابهة تُ   (.11: 1999صورة مظهرها وكأنها وحدة واحدة  الساعدي،  َمدِّ
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نتعرض لها تالمخاطر التي  ُد ة الُم  التاريخّي
ُدنواجتته ت ة المتتُ للتتتدمير  ا، وتعرضتتهاوستتالمته االتتتي تهتتدد أمنهتت  والبشتترية العديتتد متتن األخطتتار، والعوامتتل الطبيعيتتة، التاريخيتت 

 والتشويه، من أهمها:
هي العوامل الناتجة من خصائص البيئة الطبيعية المتمثلة في اإلشعا  الشمسي، والمناخ، من حرارة ،  العوامل الطبيعية:

، وزًلزل، وصتواعق، وبتراكين، والمشتتكالت البيولوجيتة، ومنهتا الحيوانتتات  وريتال، وأمطتار، والكتتوارث الطبيعيتة، متن فيضتتانات 
 (.119: 2014الضارة، والطيور، والزواحف، والحشرات، والنباتات، والكائنات الحية الدقيقة  الهياجي، 

ائر جستيمة، مثتل الحرائتق ، والتتي ستببت لتلتك المواقتع خست التاريخي ةمواقع الوتتمثل باعتدا  البشر على  العوامل البشرية:
الناجمة من جرا  اإلهمال، وأعمال الهدم، والتخريب، والسرقة، والترميم الختاط،، والحتروب، وأعمتال التطتوير، والمشتروعات 

يتتتةلتتتدى الستتتكان ب اًلجتِّمتتتاعي  ، و الثقتتتافي  (، فضتتتالا عتتتن ليتتتاب التتتوعي 115-113: 2012التنمويتتتة  الزهرانتتتي،  القيمتتتة  أهم ِّ
ة ة والجم التاريخيتت  ُدنفتتي  ةاًلجتِّماعيتت  ، وليتتاب اًلحستتاس باًلنتمتتا ، والنمتتو الستتكاني المتزايتتد، والتحتتوًلت لهتتذه المواقتتعاليتت   المتتُ
 .التاريخي ة

َياَحة  Cultural Tourism ةالثقافيّ  السِّ
َياَحةتعدُّ  الناميتة متن الُعمتالت  الُبلتدانالصناعات العالمي ة نمواا، كما أنها المصدر الرئيع لما تكسبه كثيتر متن  من أسر  الس ِّ

َياَحةاألجنبيتتة. و  ة والستتلوكية والحضتتارية اًلجتِّماعيتت  متتن منظتتور اجتِّمتتاعي  وثقتتافي هتتي حركتتة ديناميكيتتة تتترتب  بالجوانتتب  الستت ِّ
لإلنستتتان، بمعنتتتى أنهتتتا رستتتالة حضتتتارية وجستتتر للتواصتتتل بتتتين الثقافتتتات والمعتتتارف اإلنستتتانية للشتتتعوب، ناجمتتتة عتتتن تطتتتور 

 (.4: 2003المجتمعات وارتفا  المستوى المعيشي للفرد  راشد وسليمان، 

َياَحةووفقتاا لمنظمتة  ة  الست ِّ يال التذين عبتروا الحتتدود  World Tourism Organizationالعالميت  فقتتد ارتفتع عتدد الستُّ
َيات. العال اًلقتِّصتادي ةم، على الرغم متن األزمتة 2014مليون سائح خالل العام  1.135لى إالدولي ة  د ِّ ة، والعديتد متن التَّحتَ ميت 

َياَحةيرادات إهذا النمو في عدد الوافدين أعقبه زيادة في  ة فقتد بلغتت العائتدات  الس ِّ مليتار دوًلر فتي نفتع العتام  1245الدوليت 
 UNWTO, 2014.) 

َياَحةكمتتا أن  َياَحةحيتتث بلغتتت مستتاهمة  لأليتتدي العاملتتةهتتي مصتتدر رئتتيع  الستت ِّ مليتتون  98فتتي خلتتق الوظتتائف  الستت ِّ
َياَحةم.  كمتتا أكتتد تقريتتر المجلتتع العتتالمي  للستتياحة والستتفر أن صتتناعة 2011وظيفتتة جديتتدة ختتالل العتتام  ستتتنمو بمعتتدل  الستت ِّ

، وستتتتوفر 10م وهتتتو متتتا يمثتتتل 2022% ستتتنوياا حتتتتى عتتتام 4 مليتتتون ُفرصتتتة عمتتتل  328% متتتن النتتتاتج اإلجمتتتالي العتتتالمي 
ة هي قطا  حيوي الثقافي  ي ة و التَُّراثوالمواقع  التاريخي ة الُمُدنالقائمة على  َياَحةالس ِّ (. وباإلضافة إلى ذلك فإن 2012 النجار، 

َياَحةومتنتتتتام، حيتتث أن نستتبة عاليتتة متتن  ةتنطتتوي علتتى زيتتارة المواقتتع  الستت ِّ ة المتميتتزة تاريخيتتاا وثقافيتتاا، ممتتا يولتتد التَُّراثو  التاريخيتت  يتت 
َياَحةة أنهتتا لذلتتك الشتكل متتن أشتتكال الثقافيت  عتتالمي  للستتياحة مبتال  إيراديتته كبيتترة. وقتد جتتا  فتتي الميثتان ال ف إلتتى التتذي يهتتدِّ  الست ِّ

فاظويتثر عليها إيجاباا عن طريق صيانتها و  التاريخي ةاكتشاف المواقع  َياَحةعليها لغايات  الحِّ فتي انتقتال اإلنستان للمتعتة  الست ِّ
َياَحةتجتتاوزت قتتد (. و ICOMOS, 2002: 22والتتترويح والبحتتث عتتن مخلفتتات الماضتتيل   فعتتالا فتتي عتتدد متتن الُبلتتدان  الستت ِّ
ةالناميتتتة التتتتي تمتلتتتك رصتتتيداا متتتن المواقتتتع  در ة للمتتتال، أو عائتتتد اًلستتتتخراج التَُّراثو  التاريخيتتت  يتتتة عائتتتد المحاصتتتيل الزراعيتتتة المتتتُ

 المصدر الرئيع إليراداتها الوطنية. أصبحت بذلكالمعدني، و 

َياَحةإن  َياَحةأو  Cultural Tourismة الثقافيتتت   الستتت ِّ ةالتَُّراث الستتت ِّ هتتتي إحتتتدى المنتجتتتات  Heritage Tourism يتتت 
ياحي ة َراثالتتتتي تتتترتب  بتتتالموروث الحضتتتاري للمجتمعتتتات فتتتي الجوانتتتب الملموستتتة متتتن التتتتاري ، و  الستتت ِّ ، والثقافتتتة، والمواقتتتع التتتتُّ

الطبيعية، والتضاريع الجغرافية المتنوعة، أو في الجوانب المعنوية التي تتجلى في العادات، والتقاليد، واألزيا ، والموسيقى، 
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َياَحة. وُتصن ف واألهازيج، والرقصات الشعبية المختلفة ة الثقافي   الس ِّ ة كأكبر منتج سياحي من حيث اإلسهام المباشتر فتي تنميت 
ي اا، إذ أنها ترتب  مباشرة بالمجتمع وأنشطته وممارساته الحياتية اليومية. اة المحلي  المجتمعات   قتِّصادِّ

َياَحةومن هذا المنطلق تبنت العديد من الحكومات في جميع أنحتا  العتالم  ة كأحتد أهتم عناصتر السياستات الثقافيت   الست ِّ
ياحي ة َياَحة. ذلتتك أن الست ِّ ةوالمواقتتع  الثقتافي   التتتَُّراثة القائمتتة علتتى استتهالر متتوارد الثقافيت   الستت ِّ ل التاريخيتت  وفتتق اإلحصتتائيات  ُتمثت ِّ

َياَحةالصادرة عن منظمة  َياَحة% من إجمالي سون 37( حوالي WTOالعالمي ة   الس ِّ ي ما يوازي ُثلتث إجمتالي الدولي ة، أ الس ِّ
ي  فتتتي العتتتالم، وهتتتذا متشتتتر علتتتى أن  َياحِّ َياَحةالنشتتتان الستتت ِّ َياَحةة أصتتتبحت متتتن أبتتترز أنتتتوا  الثقافيتتت   الستتت ِّ .  كمتتتا ُتشتتتير هتتتذه الستتت ِّ

َياَحةالتقديرات إلى أن  َياَحة٪ تقريبتاا، حيتث ُتشتك ِّل منتوجتاا ستياحياا رئيستاا فتي 15ة تنمتو بمعتدل الثقافيت   الست ِّ ة. وُتعتدُّ ال الست ِّ عالميت 
ُدن ة المتتُ َياَحةأحتتد أهتتم مكونتتات وركتتائز  الثقتتافي   التتتَُّراثومواقتتع  التاريخيتت  ة التتتي أضتتحت اليتتوم نشتتاطاا واعتتداا، ونمتت  الثقافيتت   الستت ِّ

م فتي زيتادة عتدد الستائحين، ممتا يتدعم اًلقتِّصتاد، ويتوفر فتُر  عمتل للمجتمعتات   التنميت ةة، وإحتداث المحليت  سياحي هام ُيسهِّ
 (.19: 2014ة المنشودة  الهياجي، جتِّماعي  اًل

 الَحَضِريَّة  الَهْيَمَنة
ة رِّيَّة الَهْيَمنتتَ ُدنأو  Urban Primacy الَحضتتَ ةببستتاطة علتتى ستتيطرة  نيتتدًل اننستتبي انمفهومتت المهيمنتتة  المتتُ ينتتَ كبيتترة أو  َمدِّ

بقية مدن هذه الدولة أو هذا اإلقلتيم دون أن يكتون النشان البشري بين مدينتين في دولة من الدول أو إقليم من األقاليم على 
ُدنبكل من: نم  توزيع  الَهْيَمَنةلذلك حدود رقمية قصوى، وترتب  هذه  ُدنعلتى رقعتة الدولتة، وتفتاوت هتذه  المتُ متن حيتث  المتُ

ت قاعتدة  .ز الخدمات والمشروعات الكبيرة فيهتاك ِّ ر  وتُ  (45: 1998عبدالعال، ؛ 94: 2015ر، زناتي وزقاالحجم   ولتيع ُهناكت
دن الُمهيمنتتة فتتي التتوطن العربتتي ُرغتتم أنَّ تضتتخم  ةعامتتة للمتتُ الشتتديد صتتفة ُتميتتز الُمجتمعتتات التتتي لتتم تصتتل إلتتى النمتتو  الَهْيَمنتتَ

ةالحضتتاري الكامتتل إذ ترستتم صتتورة ُمختلفتتة لألحجتتام ُيمكتتن تشتتبيهها بقتتزم ضتتخم التترأس لتتذا فتتإنَّ نستتب األولويتتة و  هتتي  الَهْيَمنتتَ
 تعبير خا  عن الشخصية الُجغرافية، وتطور الُعمران في األقاليم.

يتتةوتتحتتدد  ةال أهم ِّ ينتتَ اني، وظائفهتتا، تأثيرهتتا فتتي ظهيرهتتا، متتدى العالقتتة المتبادلتتة ك  تغيتترات أبرزهتتا: حجمهتتا الستتُ بعتتدة م َمدِّ
ُدنبينهتتا وبتتين  ةاألختترى فتتي اإلقلتتيم، عالقتهتتا بحجتتم الدولتتة، موقعهتتا الجغرافتتي بالنستتبة للنطتتان المعمتتور، مستتتوى  المتتُ ، التنميتت 

ةة (، وُيالحتتظ أن ظتتاهر 45: 1998ومتتدى كثافتتة شتتبكة النقتتل  عبتتدالعال،  رِّيَّة الَهْيَمنتتَ تتمثتتل فتتي عواصتتم التتدول بصتتفة  الَحضتتَ
 عامة.

ن أبتترز متتا يظهتتر فتتي توزيتتع  ُدنإنَّ متتِّ ُدنالُكبتترى فتتي التتوطن العربتتي لتتيع فقتت  التبتتاين الكبيتتر بتتين  المتتُ التتتي يضتتمها  المتتُ
يَنةي بل حتى التباين بين أكبر مدينتين بمعنى  خر بين العاصمة وهي أكبر نالمدالهرم  التالية لها، ومِّن ُهنا  الُمُدنن وبي َمدِّ

ةيبترز قتانون ال ينتَ التذي جتا  بته متارر جيفرستون فتي أواختر الثالثينتات، ويتذهب إلتى  Law of primate cityالُمهيمنتة  َمدِّ
ةالقول بأنَّه داخل اإلطار المساحي الواحتد تتفتون  ينتَ ُدنواحتدة علتى  َمدِّ األخترى بشتكل ًل يتناستب متع الترتيتب التتدريجي،  المتُ

يَنةويرى أنَّ ال  غيره عن الكيان الوطني. يَنةَمدِّ الُمهيمنة هي عادة عاصمة الدولة، وأنَّها ُتعتبر أكثر مِّن أي  َمدِّ

وهتذا  ،% من السكان53.9م، إلى 1975% من السكان عام 41.5الوطن العربي من لقد ارتفع سكان الحواضر في 
ُدنالنمو يتمركز بشتكل واضتح فتي  ُدنالكبترى أو متا يستمى ب المتُ  – 20المهيمنتة  التتي تتتراول نستبة الستكان فيهتا متا بتين  المتُ

يَنة( بل يكاد ينحصر في لدولة% من إجمالي سكان ا25 والتدار  ،والريتاض ،والخرطتوم ،ة كما هو الحال في القاهرةرئيس َمدِّ
البيضا . وهذا التمركز للسكان خلق مشكالت اقتصتادية واجتماعيتة وصتحية وأمنيتة وظهتور جيتوب الفقتر الحضتري وارتفتا  

ُدنمعتتدًلت البطالتتة. وفتتي دراستتة المعهتتد العربتتي إلنمتتا   لتتى أن كثيتتراا متتن العواصتتم العربيتتة تعتتاني تزايتتد المنتتاطق إشتتارة إ المتتُ
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العشتتتوائية التتتتي تفتقتتتر للختتتدمات الضتتترورية. ووجتتتود المنتتتاطق العشتتتوائية ًل يقتصتتتر فقتتت  علتتتى التتتدول العربيتتتة التتتتي تعتتتاني 
ا في بع  الدول العربية الغنية  األحمدي،   .(2009مشكالت اقتصادية، وإنما ظهرت أيضا

ةإن ظتتاهرة  رِّيَّة الَهْيَمنتتَ رِّيَّةتعكتتع عتتدم تتتوازن الشتتبكة  الَحضتتَ داختتل الدولتتة، وهتتي ستتمة عامتتة تشتتترر فيهتتا التتدول  الَحضتتَ
ار ليتاب فعلتي للهرميتة أو نظتام المراكتز نت الكبيرة يعني أن ه الُمُدنالنامية. وإن تركز الجز  األكبر من السكان الحضر في 

ُدن. فقد جتذبت الَحَضرِّيَّة العديتد متن المتسستات التجاريتة والصتناعية؛ لتوظيتف  إلنشتا صتحاب رووس األمتوال الرئيستة أ المتُ
رِّيَّةيهتتا معظتتم المراكتتز رووس أمتتوالهم واستتتثمارها، وتتتوافر الختتدمات التتتي تفتقتتر إل األختترى، لتتذا فقتتد تركتتز فيهتتا معظتتم  الَحضتتَ

 ممكنتتاا، األمتتر التتذي ستتاهم فتتي توجيتته المصتتانع والمتسستتات اإلنتاجيتتة العامتتة الشتتي  التتذي غتتدا معتته تتتوفر فتتر  عمتتل أمتتراا 
 .الُمُدنحركة السكان وهجرتهم الى هذه 

ُدنإن هيمنتتة  مشتتكلة متتن وجهتتة نظتتر التخطتتي  الحضتتري المتعلقتتة بإيجتتاد تتتوازن بتتين النمتتو الحضتتري  عتتدُّ الكبتترى تُ  المتتُ
الكبيترة يتتدي إلتى  الُمُدنفي العاصمة و  الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. ثم إن تركز المشاريع واًلستثمارات الُمُدنوالريفي وبين 

ةاستتتمرار نموهتتا غيتتر المتتتوازن. وتعتتزى هتتذه  ةإلتتى التتنقص فتتي تكامتتل  الَهْيَمنتتَ علتتى المستتتوى  اًلقتِّصتتادي ةة و اًلجتِّماعيتت   التنميتت 
ُدنو التتوطني واإلقليمتتي وإلتتى ليتتاب المشتتاريع الصتتناعية واإلنتاجيتتة فتتي المنتتاطق الريفيتتة، ممتتا حفتتز الهجتترة الريفيتتة نحتت   المتتُ

 المتوازنة. اًلقتِّصادي ةة و اًلجتِّماعي   التنمي ةسياسة  في ظل ليابالكبيرة  الُمُدناتجاه التركز السكاني وتضخم ، و الكبيرة

 الموقع والجغرافيا: َزِبْيد َمِديَنة
ةُتعتتدُّ  ينتتَ د َمدِّ ُدنإحتتدى  َزبِّيتتْ ة المتتُ هميتهتتا السياستتية والعلميتتة فتتي العتتالم العربتتي واإلستتالمي أل؛ نظتتراا المهمتتة فتتي التتيمن التاريخيتت 

في قائمتة  إدراجها التابعة لمنظمة اليونسكو التَُّراثلجنة وهو ما حدا ب تفرد،ة من المحلي  لقرون  عديدة، وما تتميز به عمارتها 
ةه الم، ونتيجتة للتتدهور المستتمر التذي تعتاني منت 1993العالمي في شهر ديسمبر متن عتام  التَُّراث ينتَ فقتد أعلنتت المنظمتة  َمدِّ

ةم أن 2000نفستتها فتتي عتتام  ينتتَ د َمدِّ ة َزبِّيتتْ العتتالمي اإلنستتاني المعرضتتة للخطتتر بستتبب التهديتتدات  التتتَُّراثإحتتدى متتدن  التاريخيتت 
 .التنمي ةالمتعلقة ب

يَنةتقع  (، بتين 23: 2004في موقع متوست  متن ستهل تهامتة التذي يحتتل القستم الغربتي متن التيمن  الحتداد،  َزبِّْيد َمدِّ
دواديتين همتتا: وادي  كتتم، 30متتن الجنتتوب، ووادي رمتا  متتن الشتتمال. وبتين البحتتر األحمتتر غربتاا التتذي يبعتتد عنهتا بمقتتدار  َزبِّيتْ

درجتة شترقاا،  43على خت  طتول  (.780: 1997شيباني، كم  ال20وبين سلسلة المرتفعات الجبلية شرقاا التي تبعد عنها بتت 
(، وهتتي اليتتوم مديريتتة متتن 164: 2007م  العبستتي، 90شتتماًلا، وترتفتتع عتتن ستتطح البحتتر بمقتتدار  درجتتة 14 عتترضودائتترة 

 مديريات محافظة الحديدة.

 
يَنة( موقع 1خارطة    (google mapبالنسبة لليمن المصدر:   َزبِّْيد َمدِّ
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ة( ال2كم 0.92هكتار   92(، منها 2كم 2.45هكتار   245بتت الحالية  َزبِّْيدتقدر مساحة و  ينتَ ة َمدِّ والمحتددة  التاريخيت 
( ختتارج الستتور معظمهتتا أرض خاليتتة خصصتتت للتوستتعات المستتتقبلية  العبستتي، 2كتتم 1.53هكتتتار   153داختتل الستتور، و 

2007 :166.) 

 : النشأة والتطورَزِبْيد َمِديَنة
دم أن 1985البعثة اإليطاليتة فتي عتام  أثبتت أعمال البحث األثري التي قامت بها متن مواقتع اًلستتيطان البشتري القتديم،  َزبِّيتْ

م 1997كتشتف فتي المنطقتة عتام االتي يرجع تاريخها إلى األلف الرابع قبل الميالد، كما أن الفريق اليمني الكنتدي المشتترر 
وتتذكر المصتادر  (.5-4: 2004ن.م  التذبحاني،  1800-2500متا بتين  مستوطنات يعود تاريخها إلى العصتر البرونتزي 

يَنةأن  التاريخي ة يهم، ويستقون دوابهتم قبل تمصيرها واختطاطها كانت عبتارة عتن قترى متفرقتة يرعتى فيهتا الرعتاة مواشت  َزبِّْيد َمدِّ
قتوم أبتي  (1 ى قبيلتة األشتاعرقرية الحصتيب وستاكنوها ينتمتون إلت  (، وأهم تلك القرى 97: 1980 الحضرمي،  من بئر قديمة

ت7عليته فتي العتام الستابع للهجترة  الذي وفتد موسى األشعري  صاحب رسول هللا  م، ثتم خترج إلتى قومته فتي تهامتة 628 /هت
 الفقيتة،  نسبة إلى القبيلة، وبنى فيها جامع األشاعر َزبِّْيدفي السنة العاشرة للهجرة، ودعاهم إلى اإلسالم فأسلموا واستقر في 

بتتتتدأ النتتتتاس يتجمعتتتتون حتتتتول قريتتتتة الحصتتتتيب، وأختتتتذت نتتتتواة القريتتتتة تكبتتتتر وتتستتتتع و  (.97: 1980؛ الحضتتتترمي، 9: 2011
م عندما ورد إلى الخليفة العباستي المتأمون بتن 817هت/ 202( حتى كانت سنة 25: 2004؛ الحداد، 9: 2010 الذماري، 

حمتتد الشتتيباني يخبتتره بختتروج قبيلتتتي األشتتاعر وعتتك عتتن الطاعتتة متتن عاملتته علتتى التتيمن إبتتراهيم بتتن م اهتتارون الرشتتيد كتابتت 
(، ورلبتة متتن الخليفتة المتأمون فتتي إطفتا  الحركتتات الثوريتة العستكرية المناهضتتة لحكمتة، أرستتل 39-34: 1989 الشتجا ، 

ينتَةحملة بقيادة محمد بن عبدهللا بتن زيتاد التذي استتولى علتى تهامتة بعتد عتدة حتروب متع أهلهتا، واختت   دَزبِّ  َمدِّ يتوم اًلثنتين  يتْ
تتت/ 204الرابتتتع متتتن شتتتهر شتتتعبان  م، واتختتتذها مركتتتزاا إلمارتتتته، وأصتتتبح لهتتتا أهميتهتتتا ومكانتهتتتا فتتتي التتتتاري  اإلستتتالمي 820هت

 (.779: 1997 الشيباني، 

 التاريخّية َزِبْيد َمِديَنةتخطيط 
يَنةتنتمي  الدائرية الشكل منذ اتخاذها عاصمة سياسية وعسكرية للدولة الزيادية  العروستي،  الُمُدنفي تخطيطها إلى  َزبِّْيد َمدِّ
ُدن(، علتتتى غتتترار تخطتتتي  150: 2006 : 2004العباستتتية فتتتي بتتتالد النهتتترين، المحاطتتتة بأستتتوار محصتتتنة  المخالفتتتي،  المتتتُ
يَنةتتكون الو   .(200 ينَ من شارعين محوريين رئيسين متعرجين ومتعامدين يقسمان  َمدِّ أربعة أقستام رئيستة شتبه  إلى َزبِّْيد ةَمدِّ

ع باستم محتدد ع متساوية، وكل قسم من هذه األقستام يستمى  ُرْبعتاا(، وستمي كتل ُربتْ ع الجتامع، وُربتْ ي  األعلتى(، وُربتْ لتْ ع العِّ : ُربتْ
ز (  مخط  رقم ، (2)المجنبذ ون مركتز الت (، وعند تقاطع الشتارعين1وُرْبع المعاصر  ُرْبع الجِّ ةكت  ينتَ ، وفتي وستوقها الترئيع َمدِّ

ةة للاألصلية، توجد أربع بوابات رئيس نهاية الشارعين المتقاطعين على الجهات األربع ينتَ ، ب، بتاب الُقرتتُ هام، هتي: بتاب ستِّ َمدِّ
(، ومتن هتذين الشتارعين المتعامتدين امتتدت شتوار  فرعيتة إلتى كتل جتز  متن 11: 2011 الفقيتة، ارن، باب النختل باب الَشبَ 
يَنةعة األجزا  المكونة للاألرب َدت على ضوئهاَمدِّ ت تنقسم إلى بلكات ستكنية، والبلكتات والحافا ،(الحارات  الحافات ، التي ُحد ِّ

 (.21: 2007إلى دور سكنية متصلة ومترابطة ببعضها أحياناا أو مترابطة بشوار  وممرات ضيقة  حبيب، 

 
سبأ، ولُقب باألشعر ألنه كان أشعر الجسم، ومن األشااعر  أباو قبيلة األشاعر يعود نسبها إلى األشعر واسمه نبت بن زيد بن عمرو بن كهالن بن  - 1

 (.97-96: 1980موسى االشعري. وتمتد قبيلة االشاعر  من جنوب مقبنة إلى شمال وادي رمع وعاصمتها زبيد )الحضرمي، 
السادس الهجاريين  الحاادي ع ار واليااني ع ار الميالدياين بالجناباذ، ولعلهاا  –المجنبذ نسبة إلى ثالث قباب متقاربة ُعرفت في القرن الخامس  - 2

كاناات مسااجداب وربااانين مبنياااو باااقجر والجاا  قريااب بعضااها ماان بعاا ، أماار ببنااهااا الملاال علااي باان محمااد ال االيحي فااي القاارن الخااامس 

 (.153: 2006ع ر الميالدي في الجزء ال رقي والجزء الجنوبي ال رقي من المدينة )العروسي، الهجري الحادي 
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 ( Keall, 1984بتصرف    الباحثإلى أربعة أقسام   هاتقسيمو مدينة َزبِّْيد  تخطي ( 1  مخط 

التتي اعتمتدت اًلتجتاه األفقتي فتي  ومن الشوار  الفرعية امتدت أزقة تكبر وتضتيق أحيانتاا، وتتتدي إلتى التدور الستكنية
لت وحتدات جتوار وكتل  ،البنا  والنظام المفتول الذي ًل يعتمد التناظر فتي التكتوين األفقتي بمتا يلبتي حاجتة الستاكنين، فقتد شتك 

دور سكنية مشتركة ببع  الوظائف والخدمات حيث يوجد ساحة مشتركة أمتام مجموعتة متن متداخل  5-3وحدة مكونة من 
مكونتةا وحتدة جتوار تصتل معظتم ارتفاعتات كتلهتا إلتى دور أو  األبنية السكنية، وكل دار تتصل مع األخرى عتن طريتق ستور

 (.266: 2008متجانساا من حيث التكوين  الحزمي،  الُعْمَراني  دورين مما يجعل النسيج 

ةإلى جانب الحافات بما فيها من منازل وقصور ومنشآت دينيتة واجتماعيتة ضتمت ال ينتَ عتدداا متن األستوان موزعتة  َمدِّ
يَنةلسون ًلزم أساسي من لوازم العلى حافاتها، حيث إن ا وشترن متن شترون إنشتائها، وكتل ستون منهتا مخصتص لنوعيتة  َمدِّ

 معينة من السلع وجميعها تشكل السون الكبير الذي يقع مركزه غرب جامع األشاعر.

 Urban Structure in Zabid التاريخّية َزِبْيد َمِديَنةالتقليدي في  الُعْمَرانيّ النسيج 
ةتزختتر  ينتتَ د َمدِّ ُدنبتتتراث تتتاريخي وحضتتاري ومعمتتاري كبيتتر؛ لكونهتتا متتن  َزبِّيتتْ ذت عاصتتمة للتتبالد فتتي كثيتتر متتن ختتِّ تُ التتتي اُ  المتتُ
تراكمت طيلتة كثيرة،  سواقاا وأ ،وقصورا فسيحة ،ومساجد عتيقة ،خمةوبوابات ض ،شامخة ، فهي تضم أسواراا التاريخي ةالفترات 

يَنةت بها المر   المراحل والقرون التي  والتي يمكن توضيحها باآلتي: ن تم تأسيسها.أ منذ َمدِّ

 واألبراج  واألبواب السور (1)
يَنةكان ل ر، ويبلت  ارتفاعته  َزبِّْيد َمدِّ ن  3سور يحميها منذ اختطاطها، وكان بناوه من اَللتِّبْن، ثتم متن اآلجتُ ستور الأمتتار، وُحصت ِّ
ة(. ونتيجةا لإلهمال الذي أصاب مختلف المعالم 784: 1997من األبراج  الشيباني،  بعدد   ةفتي ال التاريخيت  ينتَ ، فقتد انتدثر َمدِّ

 السور، ولم يبق منه سوى البوابات األربع، وثالثة من األبراج، وسور القلعة. 

ةتتكتتد المصتتادر و  دستتور أن  التاريخيتت  َعمكتتان  َزبِّيتتْ د  (، وتهتتدمت 75: 1986ُبرجتتاا  ابتتن المجتتاور،  109بحتتوالي  اا متتُ
 .(173: 2004تلك األبراج، ولم يبق منها سوى ثالثة عشر برجاا  الحداد، 
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 شمال باب الشبارن ( من اليمين نوبة الصديقية، وبرج الَكدِّف 6لوحة   

يَنةُتطلُّ و  َهام َزبِّْيد َمدِّ نة مبنية باآلُجر: باب سِّ َبارن و ، في الجهة الشتمالية على الخارج بأربعة أبواب ُمحص   بتاب الشتَ
وهتتي تختلتتف متتن حيتتث الزختتارف  فتتي الجهتتة الغربيتتة، بتتاب النختتلو ، فتتي الجهتتة الجنوبيتتة بتتاب الُقرتتتُبو ، فتتي الجهتتة الشتترقية

ر عتتن طتتابع  دوالتركيتتب المعمتتاري، إًل أنهتتا ُتشتتك ِّل جتتز اا متكتتامالا، ُيعبتت ِّ ُدنالختتا  بهتتا، وُيميزهتتا عتتن ستتائر المراكتتز و  َزبِّيتتْ  المتتُ
ي وإداري ومقتتر اليمنيتتة فتتي تهامتتة، التتتي يقتتوم مخططهتتا أساستتاا علتتى اًلنفتتتال علتتى الختتارج، ممتتا يعكتتع دورهتتا كمركتتز دينتت 

 (. 26: 2007للسلطة إبان الفترة اإلسالمية  حبيب، 

     
 من اليمين باب سهام، باب الشبارن ( 7لوحة   

    
   ، باب النخلباب الُقرُتبمن اليمين ( 8لوحة   

 َزِبْيدسوق  (2)
يَنةل ينتَةسوقها القديم الواقتع فتي قلتب ال َزبِّْيد َمدِّ ة َمدِّ باتجتاه الجتامع الكبيتر، ويترتب  ممتتداا ، ويبتدأ متن جتامع األشتاعر، التاريخيت 

يَنةباألربعة الشوار  التي تمتد من قلب ال إلى المحي  واألبتواب. وتتتوز  فيته األستوان التخصصتية، فكتل ستون متخصتص  َمدِّ
ْنعة التي اشتهرت بها   كمنطقة صناعية. على مدى تاريخها الطويل َزبِّْيدبنو  معين ومتجانع من السلع، أو الصِّ
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يَنة( منطقة السون القديم ب2مخط      بول بونفان( َزبِّْيد َمدِّ

دويتكتتتون ستتتون  متتتن محتتتالت تجاريتتتة متالصتتتقة، تطتتتل علتتتى شتتتوار  ضتتتيقة، مستتتقوفة بستتتقائف مصتتتنوعة متتتن  َزبِّيتتتْ
دويوجتتد حاليتتاا فتتي ستتون  الحصتتير. محتتالا تجاريتتاا، كانتتت تمتتارس فيهتتا أنواعتتاا متتن األنشتتطة التجاريتتة  256القتتديم حتتوالي  َزبِّيتتْ

 بعضها إلى الدمار.  ل المختلفة، إًل أنها مغلقة وقد

 المساجد والمدارس اإلسالمية   (3)
ةالمساجد أبرز المباني في  ُتمث ِّل ينتَ د َمدِّ ة َزبِّيتْ دامتلكتت ة، فقتد الُعْمَرانيت  ، وأحتد أهتم مكونتات البيئتة التاريخيت  العديتد  َزبِّيتْ

ن مبنى أثريتاا، يمن المنشآت الدينية سوا ا المساجد أو المدارس أو األربطة العلمية، ويبل  عددها في الوقت الراهن ستة وثمان
ةتتوز  فتي ال ينتَ ةبشتكل متستاو  إلتى حتد  متا بتين أربتا  ال َمدِّ ينتَ ع الجتامع، وبلغتت األربعتة،  َمدِّ منشتأة،  26فالعتدد األكبتر فتي ُربتْ

 (.Sadek, 1998: 239منشأة   21منشأة، وُرْبع الجز   22منشأة، وفي ُرْبع العلي  17وفي ُرْبع المجنبذ 
ينتَةمسجداا، أشهرها: جامع األشاعر، والجامع الكبير. كمتا يوجتد فتي  29وفيها اآلن حوالي  د َمدِّ  54متا يقتارب  َزبِّيتْ

لمدرستتةا علميتتة إستتالمية، كانتتت تضتتم كافتتة المتتدارس الفكريتتة والدينيتتة، التتتي  فضتتالا عتتن  المتتذاهب اإلستتالمية المختلفتتة. ُتمثتت ِّ
يَنةجودة في الالتي ًل زالت مو  (1 العديد من األربطة  .َمدِّ

  
  َزبِّْيد( جامع األشاعر ب9لوحة   

 َزِبْيدقلعة  (4)
ةيتتة فتتي التَُّراثُتعتدُّ القلعتتة متتن أهتتم المعتالم  ينتتَ د َمدِّ ، والتتي كانتتت مقتتراا للحكتتم واإلدارة متتن قبتل التتدول واإلمتتارات التتتي تعاقبتتت َزبِّيتتْ

 .َزبِّْيدعلى حكم 
 

، حيا  يوجاد إلاى جاناب كاد مساجد العلمااء علىيطلق على األبنية التي يسكن فيها الطالب وترتبط بالمساجد التي يتلقون فيها الدروس  الربان: - 1

ب لطالب العلم.  غرفة أو غرفتان تكون سكنا
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 َزبِّْيد( توضح جز  من قلعة 10لوحة   

وللقلعة سور مدعم بإحدى عشر برجاا موزعة على األبواب واألركان. وتضم القلعة بداخلها عدداا من المباني: دار 
مختزن الستالل، و مختزن الحبتوب، و الثكنتات، و المطتاب  واألفتران، و زكتاة  مكتتب الواجبتات(، دار الو دار الضتيافة، و الحكومة، 

 مسجد ومدرسة اإلسكندرية.و السجن الكبير، و إسطبل الخيول، و 

    
يَنةدار الضيافة بو  من اليمين دار الحكم،( 11لوحة      َزبِّْيد َمدِّ

 األحياء والشوارع (5)
ةكتان لتخطتتي   ينتتَ د َمدِّ  مخطتت   بشتتكل دائتتري أثتتٌر بتارٌز فتتي تخطيطهتتا التتداخلي، ممتا ستتاهم فتتي تقستتيمها إلتى أربعتتة أربتتا  َزبِّيتْ

م إلتى عتدد متن الحافتات  الحتارات(، وتترتب  بشتوار  ودروب تصتل بتين األبتواب ووستت  (1 ع متن هتذه األربتا  ُمَقست  ، وكتل ُربتْ
يَنةال فت بتاآلجر. وختالل  مرصتوفة هتذه الشتوار  ومركزها حيث المستجد واألستوان، كانتت َمدِّ دت وُرصتِّ د ت وُعبت ِّ دِّ بتاَللِّبْن، ثتم جتُ

 السنوات الماضية رصفت بع  الشوار  بالجرانيت المصقولة.

 المباني السكنية (6)
يَنةُتشك ِّل المباني السكنية العنصر الغالب في تشكيل ال ، وتتوز  بين بيوت سكنية عادية إلى بيتوت كبيترة تختص العتائالت َمدِّ

، ًل يفصتتلها ستتوى الممتترات التتتي تتخلتتل هتتذا امتشتتابك احضتتري امكونتتة نستتيج صتتة بجانتتب بعضتتها التتبع ،الكبيتترة، وهتتي مترا
 النسيج.
دحتتتتوي المستتتكن فتتتي ي ل ،(1 ، والمربعتتتة(1 علتتتى الليتتتوان َزبِّيتتتْ ل تتتتأتي العناصتتتر الوظيفيتتتة (2 ثتتتم الُقبتتتُ ، وفتتتي جوانتتتب الُقبتتتُ

 وباقي الخدمات األخرى( وقد يوجد مخزن أو غرفة أخرى. والبئر، المساعدة  الحمام، المرحاض، والمطب ، 

 
مساتو  عاالف فاي زبياد، ويساتخدت لالساتقبال بحيا   أصاحابها وو   المساكن التاي: هو أحد الفراغاو المعمارية التي تكون ضمن مكوناو الليوان -1

ب له ويفرش الليوان بأس    ب على محور المدخد أو موازيا ره تسمى مقاعد مفردهاا )مقعاد(، يكاون مساتطيد المساقط ويتساع مسااحته يكون موقعه عموديا

ب وولال حتاى يسامر بمارور الهاواء مان أسافد سا  90عن مستو  األرض بمقدار  مقاعد، وترتفعسراير( أو ثمانية منابر )الداخلية لاسبعه أو  م تقريباا

ب تعمد نبقة إسمنتية في األرضية حتى يسهد تنظيفها. ، لتلطيف الجو  كما أن أرضيتها تفرش بالطين وأحيانا
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 ( 277:  2008التقليدي  الحزمي، ( عناصر تكوين المسكن 3مخط   

 مرافق ومعالم تراثية أخرى  (7)
يَنةتحتوي  ية منها: المجزرة، ودار السالل الذي أتينا على ذكره، والسجن،  التَُّراثخر من المرافق والمعالم  على عدد  َزبِّْيد َمدِّ

يَنةكما ًل تخلو ال يَنةمن منازل ال بطبيعة الحال من الحمامات، واآلبار، إذ ًل يكاد يخلو منزل َمدِّ   فيه، من وجود بئر  َمدِّ
 إضافة إلى األسبلة. 

 التاريخّية الُمُدنعلى  الَحَضِريَّة الَهْيَمَنةأسباب 
ُدنلقتتد أضتتحت  ة المتتُ اقتصتتادها  أن ذلتتك، التتيمنالتتتي تشتتهد نزوحتتاا ستتكانياا واضتتحاا هتتي المنتتاطق األقتتل تطتتوراا فتتي  التاريخيتت 

ُدنمشتتكالت واتستتا  الفجتتوة بتتين التستتار   فتتيالجفتتاف  تستتبب وقتتداقتصتتاد أولتتي تقليتتدي تستتوده الزراعتتة والتتري،  الكبيتتترة  المتتُ
ُدنوهوامشتتها وبقيتتة  ُدنة والبتترامج اًلستتتثمارية فتتي اًلجتِّماعيتت  و  اًلقتِّصتتادي ةالتركيتتز المفتترن لألنشتتطة  نتيجتتةة ،الريفيتتة المتتُ  المتتُ

 الكبيرة التي ظلت تهيمن على المشهد الحضري وتتراكم اًلستثمارات فيها بل وتتضخم أكثر من قدرتها وإمكانياتها.
لقتترن الماضتتي عنتتدما ظهتترت المتتدن منتتذ بدايتتة النصتتف الثتتاني متتن ا قتتد بتتدأتظتتاهرة الهجتترة الداخليتتة فتتي التتيمن إن 

فيه األحوال المعيشية اًلقتصادية في األرياف بسبب  تي تدهور ذالكبيرة وتنوعت فيها الخدمات وفر  العمل، في الوقت ال
 الظروف الطبيعية وضعف العمليات التنموية فيها.

ُدنبتين وختدمات النقتتل، والمواصتالت، واًلتصتتاًلت ة والصتتحية اًلجتِّماعيتت  التفتتاوت فتي توزيتتع الختدمات  عتدُّ يُ  الكبيتترة  المتتُ
ةعلتتى مكانتتة هتتذه ال وبقيتتة المنتتاطق متشتتراا  ينتتَ لتتى هتتاتين الختتدمتين: الصتتحية إوبتتالنظر  الدولتتة،كنقطتتة بتريتتة لكتتل منتتاطق  َمدِّ

ةوالتعليميتة كمثتتال علتى هتتذا التفتاوت يتبتتين ان  ينتَ د َمدِّ كتتز الصتحية والختتدمات التعليميتتة راى كثيتتر متن المإلت ًل تتزال تفتقتتر  َزبِّيتتْ
ُدنلتى إالنتزول إلتى مر الذي حتدا بالستكان األ ُدنومتن أستباب النتزول متن  األخترى. المتُ ة المتُ ُدنباتجتاه  فتي التيمن التاريخيت   المتُ

 تي:الكبيرة اآل

 لياب البنية األساسية الجيدة، وضعف شبكة النقل والمواصالت. .1

 
لاه اللياوان. وال  المسقط، وتأتي بالترتيب بعد الليوان وتستخدت لنفس الغارض الاذي يساتخدت ةجر  رايسة في البيت الزبيدي مربع: هي حُ المربعة  -1

 ر  "منابر".تختلف كييراب عن بناء الليوان إال أن مساحة المربعة أصغر قليالب من الليوان، إو تتسع مساحتها الداخلية ألربعة أس   

: هو عبار  عن فناء مك وف يستخدت للمعي ة اليومية وموقعاه يتوساط فراغااو المنازل وتفارش أرضايته باالتراب، وتازين بعا  أركاناه القُبُل -2

ي أحاد بأشجار النخيد للتهوية كما أن األرضية الترابية تساعد على تلطيف الجو وولل برشها بالماء باستمرار خالل ال يف من البئار الاذي يوجاد فا 

ب من المدخد ، دالقُبُ أركان   ويُعدُّ أحد العناصر الرايسة في المنزل. ، وقد يكون قريبا

 مبرز  -ليوان  

 قبل

 مطبخ

 

 غرفه 

 مخزن 
 ( )خزانه

 حمام

 بئر 

 مربعة
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ُدناًلختالفات في الدخول النقديتة بتين ستكان  .2 ُدنالرئيستة وستكان غيرهتا متن المنتاطق األخترى، وخصوصتاا  المتُ  المتُ
 الكبيرة. الُمُدنوالمواقع القديمة والمناطق الريفية أصبحت إحدى العوامل الحقيقية ورا  النزول إلى  التاريخي ة

ُدنامتصتتتا   .3 لمعظتتتم متتتوارد الدولتتتة واستتتتثماراتها، بتتتل وستتتكانها  عتتتزوت الكبيتتترة مثتتتل صتتتنعا  والحديتتتدة وعتتتدن المتتتُ
 واستئثارها بنسب كبيرة من العاملين والدوائر الحكومية.

المتمثلتتة فتتي قتتوى الستتون، فقتتد تستتار  الطلتتب علتتى القتتوى العاملتتة فتتي مجتتالي التشتتييد والبنتتا   اًلقتِّصتتادي ةالعوامتتل  .4
األخترى، خاصتة الختدمات والتمويتل  اًلقتِّصتادي ةطة والصناعات الصغيرة، إلى جانب التوطن غير المتكاف، لألنش

 والتجارة.
ُدنتركتتز النظتتام اإلداري فتتي  .5 الكبيتترة، وهتتو متتا ستتاعد علتتى جتتذب الوظتتائف وبالتتتالي جتتذب المزيتتد متتن الستتكان،  المتتُ

ل التواجتد بجتوار مراكتز القتوى السياستي ة وتراكم المواد والسلع والخدمات مما أدى إلى جذب رأس المتال التذي ُيفضتِّ
 وُصن ا  القرار.

ُدنالعوامل التصورية عتن  .6  اًلقتِّصتادي ةالكبيترة فتي أذهتان ستكان المنتاطق األخترى ستاهم فتي تحستين أوضتاعها  المتُ
 ة.اًلجتِّماعي  و 

؛ لتتوفر الختدمات الكبيترة نإلتى المتدالُمُدن التاريخي ة إن هذه العوامل وغيرها قد أدت إلى حدوث الهجرة الداخلية من 
نتة العاصتمة صتنعا  المرتبتة األولتى المختلفتة وفتر  الكستب المتعتددة ًلستيما إلتى المنتاطق الحضترية الكبيترة، إذ احتلتت أما

بين المدن الحضرية المستقبلة للسكان المهاجرين، حيث بلغت نسبة الهجرة الحياتية للسكان فيهتا  لإلحصا المركزي  الجهاز
% وهتذا منطقتي؛ ألن 19،6، ثم محافظة الحديدة بنستبة %27،9محافظة عدن بنسبة م، تليها 2008% وفقاا لنتائج 49،8

، باإلضتتافة إلتتى تتتوفر مختلتتف فيهتتا هتتذه المحافظتتات أكثتتر جتتذباا للستتكان نتيجتتة تركتتز المنشتتآت والمرافتتق اًلقتصتتادية الكبيتترة
غرافيتتة أثتترت فتتي استتتمرار النمتتو الختتدمات األساستتية، ومتتا شتتهدته متتن أحتتداث سياستتية واجتماعيتتة واقتصتتادية وتنمويتتة وديمو 
 السكاني والنزول لها، بل وجعلها مراكز اًلستقطاب الرئيسة للسكان الحضر في اليمن.

 التاريخّية َزِبْيد َمِديَنةعلى  الَحَضِريَّة الَهْيَمَنةنتائج 
والبيئيتة والتمتايزات الجغرافيتة التتي ًل  اًلقتِّصتادي ةة و اًلجتِّماعي  بشكل كبير في تعميق األزمات  الَحَضرِّيَّة الَهْيَمَنةلقد أسهمت 

ةتتتزال تكتتبح مستتار  ة. فقتتد أصتتبحت التنميتت  ينتتَ د َمدِّ ة َزبِّيتتْ تتصتتف بالوضتتع المتتتدهور للنستتيج  -محتتور هتتذه الدراستتة  – التاريخيتت 
بأوضتتا  اجتماعيتتة مترديتتة نتيجتتة لقصتتور الختتدمات وازديتتاد المشتتاكل والمبتتاني، ويكتتون ذلتتك فتتي الغالتتب مصتتحوباا  الُعْمَرانتتي  

ن متتالذاا لتتذوي التتدخل المتتنخف  متتتن و البيئيتتة، وقتتد أصتتبحت كثيتتر متتن المبتتاني بعتتد أن هجرهتتتا أصتتحابها وستتكانها األصتتلي
أدى إلتى تعتدد وتنتو  المهاجرين من األرياف والوافدين الذين ًل يوجد لتديهم انتمتا  وارتبتان اجتمتاعي بهتذه المبتاني، وهتو متا 

يَنةالثقافات في أحيا  ال الثقافتة  ، واألمر المقلق أن تطغى ثقافة العمالة الوافدة والقادمين من الريتف متع مترور التزمن علتىَمدِّ
ة ُدن التاريخيتت  ةفتتحتتول تتتدريجياا ال فتتي المتتُ ينتتَ  َرانتتي  الُعمْ المتتتراب  وطابعهتتا  اًلجتِّمتتاعي  إلتتى أحيتتا  متخلفتتة تفقتتد بتتذلك نستتيجها  َمدِّ

ة، ولتم تتوقتف الهجترة علتى الستكان األصتليين  األصيل. ينتَ فقد تفككت التركيبة اًلجتِّماعي ة، وبدأ التدهور يدب فتي أحيتا  الَمدِّ
ة المتتدهورة، وفتي خضتم هتذا  بل تبعتهم هجرة الخدمات والفعاليات اًلجتِّماعي ة والثقافي ة، وستاد الختراب واألوضتا  اًلجتِّماعيت 

ة يتتأتي الستتكان الجتتدد متتن ثقافتتات مختلفتتة ويتكدستتون فتتي هتتذه اًلحيتتا  التتتي ًل ينتمتتون اليهتتا التفريتت  الستتكاني أل ينتتَ حيتتا  الَمدِّ
ة.  ينتَ ة والتَُّراثيتة للَمدِّ ويصبحون أحتد أبترز العوامتل التتي تعجتل بخرابهتا وتتدهورها. وقتد انعكتع ذلتك ستلباا علتى القيمتة التاريخيت 

يَنة زَ  بِّْيد يتعرض إلى الفقدان بشكل سريع وًلزال الخطر قائماا من فقدان أكبر، حيتث وهو ما جعل الموروث الحضري في َمدِّ
يَنة ضمن قائمة التَُّراث العالمي المعرض للخطر.  أدرجت الَمدِّ
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  الباحث(التاريخي ة ( عوامل الطبيعة وتأثيرها على زخارف البيوت 12لوحة   

حالتة المرافتق وطريقتة استتغاللها، ويضتاف إلتى ذلتك أن غالبيتة إن نزول المالك المباشر للمسكن له نتائج وخيمتة علتى 
ُدن الرئيستة، ممتا يتدل علتى أن هتذ  هالمستأجرين للمنازل التقليديتة متن أصتول ريفيتة بعتد متا هجرهتا مالكهتا لالستتقرار فتي المتُ

يَنة باتت تستقبل الفئات األكثر فقراا والذين ًل تدخل فكرة الترميم  واإلصالل ضمن اهتماماتهم. المباني القديمة في الَمدِّ

يَنةوبنا ا على حقيقة عجز ال عن توفير فتر  العمتل لستكانها المتعطلتين والنتازحين فإنته متن المتوقتع استتمرار نتزول  َمدِّ
ُدنهتتتًل  الستتكان بمعتتدًلت أكبتتر ممتتا يزيتتد متتن هيمنتتة  ةخفتتان فتتي تطتتوير الكبيتترة متتن ناحيتتة، واإل المتتُ ينتتَ د َمدِّ ة َزبِّيتتْ  ،التاريخيتت 

َياَحة، وتراجع دورها في تنشي  معالمها ارواندث  اًلقتِّصتادي ةة من ناحية أخرى، التتي باتتت تتصتدر قائمتة المبتررات الثقافي   الس ِّ
، وهو األمر الذي يكرس بتدوره متن هتذه التاريخي ةالرئيسة ًلستثمار الموارد المالية في إعادة تأهيل األحيا  القديمة والمناطق 

 .الَهْيَمَنة

ةمتتن الهجتترة  لقتتد أدت ينتتَ د َمدِّ ُدن باتجتتاه َزبِّيتتْ ةلتتى تفكتتك المجتمتتع فتتي الإصتتنعا  وتعتتز والحديتتدة وعتتدن  الكبيتترة المتتُ ينتتَ ، َمدِّ
بطبيعتة  أدىمتر التذي الل الهجترة اًلختياريتة للتذكور األلتى تغييترات ديموجرافيتة كبيترة متن خت لتقليدية في العتيش، وإوطريقته ا
وارتفتتا  تكلفتتة المعيشتتة خاصتتة بالنستتبة للفئتتات محتتدودة  ،األستتعار وارتفتتا  ،والزراعيتتة ،لتتى تتتدهور اإلنتاجيتتة الحرفيتتةإالحتتال 

دال التتدخل فتتي المجتمتتع ُدنباتجتتاه  أدى النتتزولكمتتا  .يَزبِّيتتْ  بتتينبطالتتة ال ارتفتتا ى إلتت صتتنعا  وتعتتز والحديتتدة وعتتدن  الكبيتترة المتتُ
رِّيَّةالمزيتتتد متتن تتتتدهور بيئتهتتا  لتتىإستتكان و ال التعتتتديات وتشتتتويه التتبع  اآلختتتر بفعتتل المستتتاكن التقليديتتة  بعتت هتتدم ، و الَحضتتتَ

فضالا عن كثير متن المظتاهر  ، وظهور بنا ات فوضوية داخل وفي محي  األحيا  القديمة،التاريخي ةالحاصلة على المباني 
يَنةالتقليدي والوجه التاريخي لل الُعْمَراني  التي شوهت النسيج  لتى جانتب عوامتل أخترى فتي إ يَّةالَحَضرِّ  الَهْيَمَنةكما ساهمت  .َمدِّ

يَنةزقة الالتقليدي وانعدام الصيانة داخل أ تمزن النسيج األمتر التذي األساستية  اًلقتِّصادي ةوالركود في النشاطات  ،ومبانيها َمدِّ
يَنةينذر بفقد ال  لهويتها وشخصيتها التي تتميز بها. َمدِّ

د خصوصتتاا، واإلبقتتا  يتضتتح ممتتا ستتبق أن إحتتدى األولويتتات الهامتتة للحفتتاظ علتتى  ة َزبِّيتتْ ينتتَ ة عمومتتاا، وَمدِّ ُدن التاريخيتت  المتتُ
على قيمتها التَُّراثية والتاريخي ة وخصوصيتها اًلجتِّماعي ة تتمثل في المحافظة على تركيبتها الديموغرافية المتمثلة في الستكان 

مطلوبتتة لتتن تحتتدث ولتتن تستتتمر فتتي ظتتل األصتتليين التتذين ينتظتتر متتنهم المحافظتتة علتتى مستتاكنهم ومبتتانيهم، وهتتذه المحافظتتة ال
تواصل هجترة الستكان األصتليين وتترر أحيتائهم ومستاكنهم لفئتات أخترى تجعتل منهتا فريستة ستهلة للعوامتل الجويتة والمناخيتة، 
ة، وتتتردي مستتتوى النظافتتة وصتتحة البيئتتة، وتتتدهور ختتدمات البنتتى التحتيتتة،  ة، وخصوصتتيتها الثقافيتت  ويفقتتدها قيمتهتتا اًلجتِّماعيتت 

 ة إلى تردي حالة المباني القائمة وتهالكها وعدم تحقيقها لمتطلبات الصحة والسالمة.باإلضاف
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يَنة َزبِّْيد 13لوحة     ( انهيار المباني التاريخي ة في َمدِّ

 
 ( أعمال البنا  بالخرسانة والبلك على أنقاض المباني التاريخي ة 14لوحة   

 التاريخّيةإلعادة االعتبار للمدن   المقترحةالتنموية   االستراتيجية
ُدنلكتتي تتتتمكن  ة المتتُ ةو  عمومتتاا  التاريخيتت  ينتتَ د َمدِّ متتن تأديتتة دورهتتا فتتي تكتتوين التتذاكرة الحضتتارية وفتتي  علتتى وجتته الخصتتو  َزبِّيتتْ

ًلبد من وضع استراتيجية  ،هم في التخطي  الحضري مبرازها كعنصر إواًلقتصادي، وكذا في  الثقافي  تفعيل البعد السياحي و 
ُدنتنمويتتة للمحافظتتة علتتى هتتذه  ةوتخفيتتف ضتتغ   المتتُ رِّيَّة الَهْيَمنتتَ تلتتف المشتتاريع . بيتتد أن إشتترار الستتكان فتتي مخعليهتتا الَحضتتَ

المبرمجتتة عتتن طريتتق الحتتوار والتشتتاور ستتيلعب دوراا مهمتتاا فتتي تعزيتتز رول المواطنتتة والمبتتادرة متتن قبتتل الستتكان، ممتتا يتتنعكع 
ة الفقتتر  إيجابتتاا علتتى عتتودتهم، ومتتن ثتتم انختتراطهم فتتي المشتتاريع التنمويتتة، وتحستتين مستتتواهم المعيشتتي، وبالتتتالي انخفتتاض حتتد 

ةالُمدُ والبطالة التي تعرفها  د ، كمتا أن تثمتين ن التاريخيت  ة َزبِّيتْ ينتَ فتاظيتة المتتوفرة فيهتا و التَُّراثوالمتوارد َمدِّ ة الثقافيت  علتى الهويتة  الحِّ
يَنةسيساعد بال شك في النهوض بال لتكون قادرة على المنافسة والولوج في األسوان العالمية لتصبح أحد المقاصد المهمتة  َمدِّ

 ة.الثقافي  للسياحة 

 االستراتيجيةهداف أ
 .الَحَضرِّيَّة الَهْيَمَنةتحدي تيار  -
 ية وتأهيل الطاقات البشرية.التَُّراثخلق تنمية مبنية على تثمين الموارد  -
 طراف.لى التعاون والتنسيق بين جميع األمن خالل روية شمولية ترتكز ع التاريخي ة الُمُدنبالنهوض  -
 ين.المحلي  نشطة المدرة للدخل بالنسبة للسكان تنويع األ -

 ية القابلة للتثمينالتَُّراثالموارد 
 والمعماري. الُعْمَراني   التَُّراث -
 الصناعات التقليدية. -
  ية غير المادية.التَُّراثالموارد  -
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 مصادر التمويل
 .المعنية والجهات ،المنظمات المعنية –اليونيسكو  –الحكومة  –البنك الدولي  -

 نجاز المقترحةمدة اإل
 عشر سنوات على المدى القريب  خطة عشرية(. -

 :عناصر االستراتيجية المقترحة
ُدنإن اًلستتتراتيجية المقترحتتة لتنميتتة  ة المتتُ ةعمومتتاا، و  التاريخيتت  ينتتَ د َمدِّ ة َزبِّيتتْ علتتى وجتته الخصتتو  تتطلتتب مجهتتودات  التاريخيتت 

جبتتتارة لتتتتوفير الشتتترون واآلليتتتات المالئمتتتة لجعلهتتتا برنتتتامج عمتتتل قتتتابالا لإلنجتتتاز والتطبيتتتق علتتتى أرض الواقتتتع. ولتفعيتتتل هتتتذه 
ةاًلستتتتراتيجية التنمويتتتة، يجتتتب تبنيهتتتا متتتن قبتتتل جميتتتع الفتتتاعلين والمعنيتتتين ب رِّيَّة التنميتتت  . ومتتتن أهتتتم العناصتتتر األساستتتية الَحضتتتَ

 تراتيجية اآلتي:لالس
 المؤشرات  العناصر

السياسية 
 واإلدارية 

 الكبيرة وخدماتها المختلفة. الُمُدنوتخفيف الضغ  على  المحلي  تطبيق الالمركزية والحكم  -
 growthاإلقليمية عن طريق نشر أكبر عدد ممكن من مراكز أو أقطاب النمو  التنمي ةتطبيق سياسة  -

poles or growth centers. 
  الُمُدن توفير المتسسات الرسمية والهيكلية اإلدارية القادرة على رسم الخط  والتوجهات لتنمية  -

 .التاريخي ة
 واحتياجاتها المستقبلية. التاريخي ةوضع خطة شاملة للمدن  -
 التَُّراث يشترر فيه اًلختصاصيون والمعنيون والمهتمون ب التاريخي ة الُمُدنتشكيل مجلع أعلى لتطوير  -

التاريخي والحضاري ليكون بمثابة الجهة الكفيلة اإلدارية والتشريعية والقانونية والمالية الموجهة نحو 
فاظ، و التاريخي ة الُمُدنحماية   ا وإدارتها وتطويرها.عليه  الحِّ

فاظمال ومشاريع التأهيل و أعوضع مخط  توجيهي ينظم  -  والتوظيف المناسب لها.  الحِّ
، التاريخي ة الُمُدنوضع خطة تحدد المهام والمستوليات اإلدارية لكل جهة من الجهات المعنية بحماية  -

 .إطار التنسيق المشترر فيما بينهاوتحدد 
، واًلستفادة من الخبرات التاريخي ة الُمُدن والجهات المستولة عن  تطوير الهيكل اإلداري للهيئات -

 األجنبية في تطوير كوادرها الفنية.
الُمميزة، ومن ثم  التاريخي ةوالبلديات لألبنية المهجورة، واألبنية ذات القيمة  ةضرورة استمالر الحكوم -

 ترميمها وإعادة إحيائها وتوظيفها للنشان السياحي واًلقتصادي.
لتشريعية  ا

 والقانونية
ُدنصتتتياغة القاعتتتدة القانونيتتتة لحمايتتتة  - ة المتتتُ ْع تتتتنظم عمليتتتات البنتتتا   التاريخيتتت  متتتن قتتترارات ومعتتتايير وُأستتتُ

 والصيانة والترميم.
ياحي ةإعتتداد ًلئحتتة التصتتنيف الستتياحي للمشتتاريع والمنشتتآت  - ُدنفتتي  الستت ِّ ة المتتُ  مطتتاعم، فنتتادن  التاريخيتت 

 .التاريخي ةتَُّراثية، مقاهي شعبية، متاحف، ...(، وفقاا لقيمتها الفنية و 
ُدنإعتتادة النظتتر فتتي القتتوانين والتشتتريعات الخاصتتة بالبنتتا  واإلستتكان فتتي  - ة المتتُ بمتتا يتناستتب متتع  التاريخيتت 

فاظ  ة والحضارية.الثقافي  على الموارد  الحِّ
 ، وتحسين وضعها المالي.التاريخي ة الُمُدنالتي تساهم إيجاباا في تطوير  دعم األنشطة واألعمال - االقِتصادّية

 والتجارية.  اًلقتصادية وظيفته وإحيا  المدينة، في  الواقعالسون التقليدي  إحيا  -
 يتبع
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 العمل على تشجيع المهن اليدوية والتقليدية من خالل تخفي  الضرائب والرسوم.  -
، من حيث قيام المهرجانات والمعارض التاريخي ة  الُمُدنتنفيذ برامج دعائية لتشجيع النشان التجاري في  -

 الشعبي والحرف التقليدية والمنتجات اليدوية. التَُّراثوالندوات المهتمة ب
 بما يتال م والعادات والتقاليد العربية للمجتمع. التاريخي ة الُمُدنتشجيع النشان السياحي في  -
اًلستفادة من اًلستثمار السياحي بترميم بع  البيوت، وتحويلها الى فنادن ومطاعم ومراكز ثقافية  -

يَنةالتقليدي لل الُعْمَراني  وترفيهية، بما يحقق المحافظة على النسيج  ، ويسهم في تشجيع المشروعات َمدِّ
 مراكز جذب سياحي التاريخي ة الُمُدناًلستثمارية، ويجعل من 

تحت مظلة الجهات والوزارات والهيئات المسئولة عن   التاريخي ة الُمُدنيق خاصة لتنمية إنشا  صناد -
  .في البلد  الثقافي  النشان السياحي و 

ياحي ةالبحث عن مصادر تمويل دولي للمشاريع  - ُدنفتي  الس ِّ ة المتُ متن ختالل اًلتصتال بالهيئتات  التاريخيت 
فاظوالمنظمات الدولية المعنية ب  ية.التَُّراثو  التاريخي ةعلى المواقع  الحِّ

 .والمستثمرين للمشروعات التنموية، وعرضها لرجال األعمال اًلقتِّصادي ةإجرا  دراسات لتقدير الجدوى   -
يَنةإعادة تنظيم بع  األسوان التقليدية العامة بال -  شي  الحياة بها.القديمة وتن َمدِّ

بنيتهتا تبقتى فتي حالتة أضرورة القيام بعمليات الحماية والصيانة والترميم في الُمُدن التاريخي ة بمتا يجعتل  - ة الُعْمَرانيّ 
 .مناسبة لالستخدام والزيارة

والهويتة استخدام متواد البنتا  المحليت ة عنتد القيتام بعمليتات التترميم والصتيانة متع المحافظتة علتى الطتابع  -
يَنة العربية التقليدية  .المعمارية للَمدِّ

ةبال اًلقتِّصتتادي ةبمتتا يستتاهم فتتي ديناميتتة اًلنشتتطة  الثقتتافي  تثمتتين هتتذا المتتوروث المعمتتاري و  - ينتتَ خاصتتة  َمدِّ
 وبمحيطها عامة.

واألثرية الذي من شأنه أن يحتدث  التاريخي ةالحديث باتجاه المناطق  الُعْمَراني  العمل على وقف الزحف  -
شتتتويهاا جتتترا  اختتتتالن الطتتتراز المعمتتتاري الحتتتديث بمتتتا يتمتتتتع بتتته متتتن الوستتتائل التكنولوجيتتتة فتتتي المتتتواد ت

 .والخصائص بالبنا  األثري والتاريخي بطراز معماري ذو خصائص مختلفة
ُدنوضتتع الخطتت  إلحيتتا   - ة المتتُ بتفعيتتل البنتتى التحتيتتة فيهتتا كتمديتتدات المتتا  والكهربتتا  والهتتاتف  التاريخيتت 

 .طرن واألزقةوإصالل ال
القديم وبما يساعد بشكل كبير في إعادة  الُعْمَراني  إعادة تأهيل الطرقات والممرات الحالية ضمن النسيج  -

 .تأهيل األبنية السكنية ضمن النسيج
فاظ - ، وتوظيفهتا كشتواهد تعبتر عتن المجتمتع التقليتدي ُعْمَرانتي  على المباني المميتزة التتي تتميتز بثترا   الحِّ

 .التاريخي ة ُمُدنالوعمارته في 
الشتتتتبكات الخدميتتتتة الخاصتتتتة: األعمتتتتال الصتتتتحية، والكهربائيتتتتة والميكانيكيتتتتة، ووستتتتائل ب المبتتتتاني تزويتتتتد -

 الحماية من الحريق، وأنظمة اإلنذار.
 زيادة فاعلية إدارة النفايات الصلبة. - البيئية

ُدناًلعتنتتا  بالستتاحات فتتي  - ة المتتُ متتن ختتالل تتتوفير العناصتتر الجماليتتة والمستتطحات الخضتترا ،  التاريخيتت 
وتتتتتوفير العناصتتتتر التأثيثيتتتته فتتتتي تلتتتتك الستتتتاحات، مثتتتتل أمتتتتاكن الجلتتتتوس، ووحتتتتدات اًلنتتتتارة، واللوحتتتتات 

 اًلرشادية.
 يتبع

https://jaauth.journals.ekb.eg/


 .  143-122، ص 2020،  1، العدد 18( المجلد JAAUTH)                               ياسر هاشم عماد الهياجي             

140 | P a g e 
https://jaauth.journals.ekb.eg/  

المحافظتتة علتتى البيئتتة والتقليتتل متتن التتتأثيرات الستتلبية  تلتتوث الهتتوا ، مصتتادر الضوضتتا ، القمامتتة ..(  -
 .التاريخي ة الُمُدناخل على النسيج الحضري د

ة( للمتتدن Capacityاًلهتمتتام بالقتتدرة اًلستتتيعابية   - ياحي ةبحيتتث ًل تتتتدي الحركتتة  التاريخيتت  الكثيفتتة  الستت ِّ
 Mass Tourism يَنةية في الالتَُّراث( إلى تدهور الموارد  .َمدِّ

( جترا  المشتاريع التنمويتة Environmental Impact Assessmentدراستة األثتر البيئتي وتقييمته   -
 والعمل على معالجة اآلثار السلبية المتوقعة. التاريخي ة الُمُدنفي 

 ية.التَُّراثإزالة المهن والصناعات المضرة بالبيئة  -
ُدنتطوير منظومة المرور والنقل في  - ة المتُ مين أ، ومنتع دختول الستيارات والمركبتات إليهتا، متع تت التاريخيت 

 مواقف كافية للسيارات.
ُدنإنشا  مسارات ثقافي ة وستياحية فتي  - ة المتُ ؛ يسترشتد بهتا الستيال والتزوار بحيتث تمتر علتى أهتم التاريخيت 

يَنةفي ال التاريخي ةوأبرز المعالم   .َمدِّ
إنشتتتا  نفتتتق ختتتدمي خرستتتاني للبنيتتتة التحتيتتتة تحتتتت الستتتطح يحمتتتل جميتتتع التمديتتتدات الخاصتتتة بشتتتبكات  -

وضتتتمان عتتتدم  ،لتستتتهيل عمليتتتة الصتتتيانة ؛ميتتتاه والكهربتتا الستتالمة  إطفتتتا  الحريتتتق( وتمديتتتدات شتتتبكة ال
 المبتتتاني هيكتتتل علتتتى تتتتتثر ًلوباستتتتخدام تقنيتتتات  ،اإلضتتترار بأحجتتتار الرصتتتف، وعتتتدم تشتتتويه المبتتتاني

 .التاريخية
ة االجِتماعيّ 

 ةالثقافيّ و 
ْعمتتاري  - تطتتوير وتتتوفير اًلحتياجتتات الالزمتتة متتن متطلبتتات البنيتتة التحتيتتة متتع المحافظتتة علتتى التتنم  المِّ

  المواصالت، شبكة المياه والكهربا ، الصرف الصحي(. التاريخي ةللمدن 
يَنةتعزيز ال - الختدمات البنكيتة، ة  التعليم، الترفيته، الصتحة، الثقافتة، اًلجتِّماعي  بخدمات البنية التحتية  َمدِّ

يَنةمما ُيحسن من بيئة ال الدوائر الحكومية ....(  .ويرفع كفا ة أدائها َمدِّ
ين إلنجتتتال خطتتت  التوظيتتتف الستتتياحي، ودمتتتج المجتمعتتتات المحليتتت  تشتتتجيع المشتتتاركة الشتتتعبية للستتتكان  -

 .التاريخي ة الُمُدنإدارة وفي  التنمي ة( في عملية Local Communityة  المحلي  
ُدننشتتتر التتتوعي العتتتام تجتتتاه مستتتتولية الستتتكان فتتتي المحافظتتتة علتتتى  - ة المتتتُ وتطويرهتتتا، وتعريتتتف  التاريخيتتت 

ةوالحضتاري لل الثقتتافي   التتتَُّراثالمجتمتع بمفهتتوم المحافظتتة علتتى  ينتتَ وأهميتتته علتتى مختلتتف المستتتويات  ،َمدِّ
م الجتتامعي بالعمتل علتتى تعتتديل متتن المتدارس اًلبتدائيتتة وحتتى التعلتتي بتتتدا ا إة، الثقافيت  التعليميتة والفكريتتة و 

 .المناهج الدراسية بإدخال مواد خاصة بذلك، باإلضافة إلى الشرائح األخرى من المجتمع
فاظعنى بتكوين جمعيات ثقافية تُ  -  .التاريخي ةوالمعالم  الُمُدنعلى  الحِّ
، واحتتتتتترام التقاليتتتتتد واًلعتتتتتراف اًلجتِّمتتتتتاعي  ة، وتعزيتتتتتز التماستتتتتك اًلجتِّماعيتتتتت  تأكيتتتتتد اًلنصتتتتتاف والعدالتتتتتة  -

 ة.اًلجتِّماعي  والخصوصيات والهوية 
ةرفتتد ال - ينتتَ  ،بالمتطلبتتات العصتترية التتتي تتتدخل فيهتتا أدوات التكنولوجيتتا وثتتورة المعلومتتات واًلتصتتاًلت َمدِّ

 .للمدينة التاريخية القيمة مع يتعارض ًل وبما
 ،المهتتتن والصتتناعات التقليديتتتة ين متتتن ختتالل تشتتتجيعهم علتتىالمحليتت  تحستتين الوضتتتع المعيشتتي للستتتكان  -

 .هجرتهم من تحد   مجزية عمل فر  توفير على والعمل
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 الخاتمة
يَنة د َمدِّ ة َزبِّيتْ اا، كمتا تتميتز اا واجتماعيت  ُعْمَرانيت  ، فهتي ُتشتك ِّل إرثتاا تاريخيتاا و ة والحضتاريةالثقافيت  شتكال غنيتة بالتعتابير واأل التاريخيت 

ةيتتة فيهتتا، وتتتاري  نشتتأتها ووظائفهتتا التَُّراثمتتن حيتتث الموقتتع والحجتتم والمنشتتآت  ، واألدوار التتتي لعبتهتتا ختتالل مراحلهتتا التاريخيتت 
لتى درجتة أن ثلثتي نستيجها المبنتي إمتا مهتدد باًلنهيتار وإمتا وصتل إعلمنا  إذالكنها بالمقابل تعيش وضعية صعبة  المختلفة.
يَنةف التدهور.كبيرة من  يَنةتعاني من سو  التدبير مما أسهم في تأخر ال َزبِّْيد َمدِّ وارتفتا  ظتاهرة الهجترة إضتافة إلتى تتدهور  َمدِّ
 .العالمي التراث قائمة من بشطبها تهدد اليونسكو منظمة جعل ما وهو ،الُعْمَراني  نسيجها 

يَنة أهم ِّيةوانطالقاا من  يتةة، ومن كنموذج للمدن اإلسالمي َزبِّْيد َمدِّ َياَحة أهم ِّ راستة وضتعت استتراتيجية ة فتإن الد ِّ الثقافيت   الست ِّ
يَنةتنموية تأخذ بعين اًلعتبار واقع ال فاظوتضمن  َمدِّ إذ أن  ا بتالتطور المستتمر.هإضافة إلى ربط ،على هويتها وأصالتها الحِّ

ةتثمتتين المتتوارد  ُدنالمتاحتتة فتتي  التاريخيتت  ة المتتُ لتتن يتتتم إًل فتتي إطتتار استتتراتيجية ثقافيتتة متكاملتتة تشتتترر فيهتتا جميتتع  التاريخيتت 
يتة المتتوفرة وتطويعهتا التَُّراثة والمتوارد الثقافيت  ة و اًلجتِّماعيت  ين، بحيتث ترتكتز علتى المعطيتات المحليت  األطراف المعنيتة والستكان 

يَنةلتأهيل ال ة للسكان، اًلجتِّماعي  وازن على القيمة الحضارية و بأقل قدر ممكن من التأثيرات السلبية من خالل التدخل المت َمدِّ
 التقليدي والمميز.  الُعْمَراني  وعلى النسيج 
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ARTICLE INFO          Abstract 
Historical cities are an urban area, a cultural heritage with a 

historical dimension. Its distinctive lifestyle and cohesive urban 

texture, it's also an important axis of development especially in the 

field of tourism development. Although the importance of historical 

cities, they are facing many urban problems, perhaps the most 

prominent of which is the urban primacy of the major and large 

cities, and its impact on the growth of the historic cities, which has 

led to the deterioration of its condition and urban texture, neglecting 

of the local community and low economic benefits expected, which 

has lost its historical value and attractiveness as a cultural center. 

This study discusses the characteristics of urban primacy on 

historical cities. It also aims to develop a development strategy for 

reconsider of historical cities. The research explains how to face the 

decline of urban degradation, maintaining its identity and 

authenticity of historical cities, and activating the role of these cities 

in the tourist and cultural aspects by applying the study on the 

Historical City of Zabid in Yemen, which has been one of the world 

heritage sites since 1993. This research is based on an analytical 

descriptive approach through two main frameworks: a descriptive 

framework that monitor the historical features, characteristics, and 

urban transformation in the study area; and an analytical framework 

that offers an urban strategy to cope with the decline and 

representation of the environment in the historic cities and make 

them an attractive area for living, tourism, and various development 

activities. 
 

 

 

Keywords: 
Urban Primacy; 

Historical Cities; 

Cultural Tourism; 

Rehabilitation; 

Historical City of 

Zabid. 

 
 

(JAAUTH) 
Vol. 18, No. 1, 

(2020),  

pp.122 -143. 

https://jaauth.journals.ekb.eg/

