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  :ملخص

أن إرهاصات التقنية ومع . نشطتنا الحياتيةأا مشتركا فى ممارساتنا اليومية وماتية قاسمأصبحت التقنية والمعلو

 المدنعادة تشكيل مراكز إ أثرها فى  يظهر بدأ أنهالإ العربية المدنمازالت فى طور النمو فى ماتية والمعلو

 من  عليها ليخشىالمراكز التقليدية للمدينة العربيةالتغيير فى و  التحول لمسيرةتبعوإن المت. ا وايجابالعربية سلباً

للمدينة تتبع التحوالت المختلفة للمركز التقليدى ل لذا تتعرض الورقة البحثية .والتردى االضمحالل والضمور

تطرح هذه  و.هتطورمراحل ماهية العصر التقنى والمعلوماتى والتعرض لو) كمثال القاهرة اإلسالمية  (العربية

 فى تطوير اإلنتفاع بالمركز التاريخى همالتقليدى للمدينة العربية تساكز المر رؤية جديدة لمستقبلالورقة البحثية 

التقليدى  المركز كون لي(Virtual Reality) وذلك بتوظيف تقنيات الواقع اإلفتراضى  وبريقههرونق ليهإمما يعيد 

طاللة إ ويحققالموروث الثقافى تطوير اإلنتفاع بويتم من خالله   التاريخى التراثا فيهة جذب عصرية يحياطنق

لتطوير اإلنتفاع  الواقع اإلفتراضى وسائلو نظم الورقة البحثية ستعرضوت. على الماضى من نافذة عصرية حديثة

رحالت عبر الماضى داخل مناطق وفراغات ومبانى المركز القيام ب ومنها  العربيةينةللمد ى التقليدكزبالمر

التفاعل المباشر  ، والعرض المتزامن لماضى وحاضر مناطق ومبانى المركز التقليدى للمدينة  ،التقليدى للمدينة

 ستفادة من توظيف تجارب الدول المتقدمةإلا مع مع المفردات التراثية التى يصعب التعامل معها فى الواقع الحقيقى

   .فى هذا المضمار

  مقدمة .1

 رتقاء والتطوير بوجه عام فضالًإلعادة التوظيف مفهومين مختلفين فى اإحياء وإلتعكس عمليتى ا

رهاصات عصر التقدم التقنى والمعلوماتى فى إ ومع .مراكز المدن التقليدية بوجه خاصعن 

نشطتنا أارساتنا اليومية و فى مم مشتركاًماتية قاسماًخيرين أصبحت التقنية والمعلوألالعقديين ا
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ننا العربية  بدأ يبدو أثرها فى رهاصات والتى مازالت فى طور النمو فى مدإلومع هذه ا. الحياتية

مراكز  الهافتم بناء مراكز حديثة بديلة فقدت مع.  يجاباًإ و العربية سلباًالمدنعادة تشكيل مراكز إ

 العربية التقليدية ال تحمل المدنومراكز .  دىهمال والترإلصابها اأالتقليدية دورها المنوط به و

 من فقط معالم عمرانية وتراثية مميزة ولكنها تعكس ثقافة وحضارة قادت الدنيا بأثرها قروناً

 المدن من صالح مستقبل مراكز وليس.  عن شخصية وطابع متميزين تميز سكانهاالزمان فضالً

صالة فال أللى اإالعولمة منها لى إقرب أبمراكز حديثة ستبدلها إو أحاللها إن يتم أالعربية التقليدية 

مدن العربية ومناطق فى المناطق فى الفرق بين بعض ي  أن يستيطعحيانأل الفرد فى بعض اكادي

  !مدن غربية وغريبة

  إشكالية البحث . 2

يبدو  سالمى من مشاكل عديدة ومتنوعة ولعل أبرزها تاريخية فى العالم العربى واإلتعانى المدن ال

لى المتطلبات إلضافة إساسى للسكن بافلقد تحولت من مكان أ. صليةألفى بنيتها الوظيفية اجلياً 

و جزء من المركز الرئيسى لمدينة كبيرة يزيد عدد إلى مركز أالف من السكان آالخدمية لبضع 

ة القرن العشرين ولقد بدأت البنية الوظيفية للمدينة القديمة فى التغيير مع بداي .سكانها عن المليون

ثار هذا التحول وذاك وظهرت آ.  الثانى من القرن الماضىوتسارع معدل التغيير فى النصف

سواق التقليدية تنمو وتتوسع لتحتل ألالتغيير مع النمو التجارى السريع الذى بدأت معه منطقة ا

 تعرضت مناطق ولقد. [1]سواق القديمة حياء المحيطة بمنطقة األمكان الوظيفة السكنية فى األ

 حيث سواق فى المدينة العربية القديمة لتغييرات بلغت حد التشويه لتاريخ وتراث تلك المناطقاأل

 تحت ةيجايبت إ بدتىن هبت رياح التغيير ال لفترات كبيرة من القرن الماضى إلى أتم تجاهلها

لى  والثمانينات إ فى فترة السبعيناتتعرضت تلك المناطق القديمةو. شعارات التطوير والتحديث

، مما أفسح المجال للقطاعين العام   بسبب غياب القوانين العمرانية بالمدينة القديمةفوضى عمرانية

و أو فى مجال الترميم والتحديث أعادة البناء اإالهدم وجتهادات فردية فى مجاالت إوالخاص للقيام ب

لى  تلك التدخالت الغير مدروسة إوهدفت. لمبانى المدينة القديمةإعادة التوظيف حتى فى مجال 

لى التراث العمرانى على ساءة والتشويه إهى اإل تحقيق الربح المادى حتى ولو كانت النتيجة

برز االمثلة على ذلك مدينة  يجب الحفاظ عليها وتطويرها ومن أسالمية  التىإلمستوى المدن ا

  .رة بمصرحلب القديمة  بسوريا ومنطقة القاهرة الفاطمية بمدينة القاه
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  هدف ومنهجية البحث. 3

القاهرة اإلسالمية  ( للمدينة العربية إلقاء الضوء على مركز المدينة التقليدىلىالبحث إيهدف 

 معرفة مستوىوبيان التحوالت التى تمت بها والتعرض لبعض محاوالت التطوير وكذلك ) كمثال

لى وضع رؤية كما يهدف البحث إ.  ةهرة اإلسالميالتردى الذى وصل اليه المركز التقليدى للقا

جديدة لمنظومة التنمية الشاملة مضيفاً إليها توظيف تقنيات الواقع اإلفتراضى لتطوير اإلنتفاع 

  .بالمركز التقليدى للمدينة فى الوقت الحاضر وبتقنيات العصر

  .لى التعرض بالدراسة للعناصر التاليةوتعتمد منهجية البحث إ

 والزيارة )القاهرة اإلسالمية كمثال(للمدينة العربية تلفة للمركز التقليدى تتبع التحوالت المخ. أ

  .الميدانية للوقوف على المستوى الحالى لتلك المنطقة

  .تطور تقنياته ومراحل والتعرض لماهية العصر التقنى والمعلوماتى . ب

 أحدث وأنسب ستشراف رؤية جديدة لتطويراإلنتفاع بالمركز التقليدى للمدينة عن طريقإ. ج

  .الوسائل للعصر التقنى والمعلوماتى وهى نظام الواقع اإلفتراضى

تقنية الواقع اإلفتراضى لتطويراإلنتفاع بالمركز التقليدى للمدينة نية توظيف وضع سبل إلمكا. د

  . تقدمة فى ذلك المجال مع اإلستفادة من تجارب الدول المالعربية

  ة التقليدية بين التردى ومحاوالت التطويرالتحوالت فى مركز المدينة العربي. 4

  ) كمثالة القاهرة اإلسالميةمركز مدين ( التقليديةمركز المدينة العربية 4.1

لى القاهرة التى أسسها الفاطميون ، مدن إضافة إل التى تشمل با هىميةسالإلمدينة القاهرة ا 

 فى عصور تالية خارج هذه حدثتلى التوسعات التى ٌأإ ، إضافةً الفسطاط والعسكر والقطائع

األزبكية فى األسوار ومن ذلك حى الحيسينة والظاهر وبوالق فى العصر المملوكى ، وحى 

 رمتدادات التى حدثت لمدينة القاهرة عبر العصوإلنطالقاً من هذه التطورات واإو. العصر التركى

سيتناول البحث منها القاهرة لى عدة نطاقات إسالمية إل فإنه يمكن تقسيم مدينة القاهرة ااالسالمية

ية ، فهى مجمع تراث الفاطمية وهى التى تضمها أسوار بدر الجمالى حيث أنها تتمتع بشهرة عال

 م ففيها الجامع األزهر 969/ هـ358لمعز لدين اهللا الفاطمى القاهرة عام سس اأن أالقاهرة منذ 

ر القاهرة وبواباتها ، وفيها بقايا وجامع الحاكم والجامع األقمر والمشهد الحسينى ، وفيها أسوا

مساجد المماليك ومدارسهم وبعض األثار العثمانية ومن أهمها سبيل  المدرسة األيوبية فضالً عن
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عبد الرحمن كتخذا وسبيل خسرو باشا وسبيل محمد على وجامع سليمان أغا السلحدار وفيها كذلك 

إلى أن منطقة الجمالية كانت مكان التجمع وقد كان ذلك راجعاً . خان الخليلى والصاغة والنحاسين

وال تتمثل أهمية هذه .  فى فترة الوجود العثمانى بمصراألول لغالبية الحرفيين وأغناهم ماالً خاصةً

، أى  ثرية ولكنها تنبع من جانبها المعنوىأى فى كونها منطقة أ،  المنطقة فقط فى جانبها المادى

ار المنطقة ال  أغلب زوحيث أن،  جتماعيةإنسانية وإجوانب قة تاريخية بما تحتويه من كونها منط

  .[2]ثراً بعينه ولكن ليتنسموا عبق التاريخ ولمسته ورائحة الماضى أيزورونها ليدرسوا 

  
 .جزء من منطقة المركز التقليدى للقاهرة اإلسالمية) 1(شكل 

  

             
  )ب                             ()                أ                             (

 . يدى للقاهرة اإلسالميةلة المركز التققالمشهد الحسينى بمنط.  ب،الجامع األزهر . أ)  2(شكل 
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    تطوير مدينة القاهرة الحديثة وتردى مركزها القديم4.2

لقرن  التطور فى هذا اولقد تميز. ويعتبر القرن العشرين هو أهم مراحل تطور مدينة القاهرة

ستمراراً إولقد نمت القاهرة . متدادات السابقةإلتجاهات مختلفة فاقت جميع ابالسرعة واإلمتداد فى إ

 من القرن الماضى أكثر مما نمت خالل األلف عام الماضية أى ثانى النصف فى الللتطور وخاصةً

نة فى إتجاهات وكان للتطورات الصناعية الجديدة أثر فى زيادة نمو المدي. منذ نشأتها العربية

 فى إتجاه الشمال والغرب والجنوب وظهرت أحياء جديدة ذات تخطيط هندسى مختلفة وخاصةً

- المطرية- حدائق القبة- القبة(نشئت ضواحى جديدة فى إتجاه الشمال الشرقى ٌأحديث حيث 

تجاه آخر نحو إتجهت المدينة فى اوإ). مدينة نصر- مصر الجديدة-ن شمسعي- الحلمية- الزيتون

-مبابةإ- المنيل- الروضة- العجوزة- اء الدقى دون أن يقف النيل حائالً أمامها فظهرت أحيبرالغ

شبر - الشرابية- وض الفرجر-وإمتدت المدينة ناحية الشمال وظهرت أحياء شبرا الساحل. الهرم

  . [3] حلوان- طره- تجهت المدينة ناحية الجنوب وعمرت أحياء المعادىوإ. الخيمة

نشئت الطرق السريعة ة تعددت طرق المواصالت الحديثة وٌأياء الجديد لظهور هذه األحونتيجةً

صبحت األحياء أصالح كثير من الميادين وأنشئت مجموعة من الكبارى وبذلك إعيد تخطيط ووُأ

متدادات ظلت إلوكنتيجة مباشرة لهذه التطورات وا. الجديدة جزءاً من القاهرة وليست ضواحى لها

والضعف ا يسد به الرمق وبدأت فى التدهور دا عن التطور إال مأحياء القاهرة القديمة بعي

تجاه إواإلهمال كما فقدت وظيفتها الرئيسية بإعتبارها قلب المدينة ومركزها ، والذى انتقل فى 

وتتمثل العوامل التى أدت الى تدهور وتردى مركز المدينة . متداد الجديد جهة الشمال والغربإلا

لى عابدين واإلسماعيلية ، هجرة إجهزته اإلدارية من القلعة أ الحكم والتقليدية فى إنتقال مقر

وتركيز األجهزة والمؤسسات الحيوية فى األحياء الجديدة ، هجرة المركز التجارى والذى يعتبر 

 هذا فضالً عن تركيز اإلهتمام واإلنفاق على األحياء ،قلب العاصمة القديمة الى األحياء الجديدة 

   . رها واجهة القاهرة الحديثةالجديدة بإعتبا

 مركزها على لم يتناول القانون المصرى مشكلة الحفاظ على منطقة القاهرة اإلسالمية القديمة والو

ثرية منفصلة خص ضارية متكاملة لكنه تناولها كمنشآت أنها مناطق ذات طابع خاص وبيئة حأ

 يتدخل لوضع ضوابط وأصول تحكم كما أن القانون لم. منها من له قيمة فنية كبرى وأهمل اآلخر

و حتى متاخم تى تنشأ بالقرب من أى مبنى أثرى أحجم وشكل وألوان وإرتفاعات المبانى الحديثة ال

وظهرت عمارات متعددة األدوار بإرتفاع يساوى مرة ونصف عرض الشارع دون مراعاة . له
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 لخليلى بالقاهرة والموضح للمبانى األثرية المحيطة كما يبدو الفندق المقام على مقدمة خان ا

  .)3(بالشكل رقم 

  

               
  )                  ب)                                 (أ                            (

               
  )د)                                    (ج                           (

  للسبيل أو كتخدا بمبانى مجاورة منفرة وغير متناسقة مع التراث التاريخى الرحمن عبدتشويه سبيل. أ)  3(شكل 

 محاكاة سطحية مع تنافر بعضها مع اآلخر ،  للمنطقة تحاكى التراث التاريخى حديثةطرز معمارية. للمنطقة ، ب

ى داخل المنطقة ضافات عشوائية للمبانإ. نطقة التراثية ، دعمارات مرتفعة متجاهلة طابع وتاريخ الم. ج

 .التاريخية
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   محاوالت التطوير للمركز التقليدى لمدينة القاهرة 4.3

 إلعادة تخطيط األحياء التاريخية لمدينة القاهرة بمشروعات صغيرة متفرقة ولى المحاوالت بدأت ا

الغرض منها حل مشاكل جزئية محدودة كفتح شوارع جديدة أو توسيع بعضها إلحداث خلخلة كان 

لمشروعات ذات فاعلية فى التخفيف من حدة المشاكل لولم تكن هذه . ض المبانى األثريةبين بع

بتلك المناطق ولم تدعم رفع المستوى اإلجتماعى واإلقتصادى لسكانها بل يمكن القول بأنها 

 هو أول 1960ويعتبرمشروع تخطيط قاهرة الفاطميين . ساعدت على تفاقم المشاكل بدال من حلها

لية لجزء من األحياء التاريخية القديمة وهى القاهرة الفاطمية والمحدودة بأسوار محاولة تفصي

ويهدف . القاهرة القديمة شماالً وشارع األزهر جنوباً وشارع الدراسة شرقاً وشارع بورسعيد غرباً

لى إبراز المعالم األثرية المطموسة فى هذه المنطقة والمحافظة على المبانى إهذا المشروع 

لتى حول هذه المنطقة األثرية يجاد طابع معين من المبانى اإو،  خية وإزالة المبانى الدخيلةالتاري

وعلى الرغم من . عاد بناء المناطق الخربة والمتداعية بحيث يستغالل المنطقة إستغالالً سليماًإمع 

 تطبيقى  ويعتبر أول مشروع،أن هذا المشروع قد قام على دراسات مستفيضة للمناطق التاريخية 

وتفصيلى إلعادة تخطيط مثل هذه األحياء فى مصر إال أنه لم يحدد ويعالج المشاكل األساسية 

ستمرار تهالك وتداعى المنطقة وهى مشكلة إاألصلية التى ساهمت وأثرت ومازالت تسبب 

 وكذا عدم.  الخدمات الضروريةإلىرتفاع معدالت التزاحم مع اإلفتقار الشديد إالتضخم السكانى و

  . [3]لى إنخفاض مستوى المنطقة ككل إالصيانة الدورية األمر الذى أدى 

أهمية اإلحياء واعادة التوظيف لمركز المينة العربية التقليدى بإسلوب تقنى ومعلوماتى  .5

 متقدم

ستخدامه فى وظيفة قد تكون إاألثرى التى توقف  تعنى كلمة التوظيف إعادة إستخدام المبنى

وعملية التوظيف . وظيفة مشابهة ، أو حتى فى وظيفة حديثة تحتاجها المدينةوظيفته األصلية ، أو 

الزمة تعتبر أحد عناصر اإلحياء للمبنى األثرى ، ذلك اإلحياء الذى يتسع ليشمل أعمال الترميم ال

 أو ما يشابهها ، أى تأهيله ارية ، ثم إحياء لوظيفته القديمة حفاظاً على قيمته الفنية والمعمللمبنى

 وتنسجم عملية التوظيف للمبنى األثرى مع .ى يتوافق مع الشكل والواقع للمدينة التاريخيةلك

المفهوم األوسع لصيانة المدن التاريخية وهو اإلرتقاء بها ، أى المحافظة على كل ما يتعلق بها 

[2]. 

جديد إن عملية اإلحياء واعادة التوظيف أوما نفضل ان نطلق عليه فى هذه الورقة البحثية بت

أهدافا متعددة سلوب تقنى ومعلوماتى متقدم من شأنه أن يحقق نتفاع بمراكز المدن التقليدية بإاإل
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فالمناطق والمبانى التاريخية المهملة تشكل . قتصادية وغيرهاحضارية وتاريخية وإجتماعية وإ

عربية تقليدى للمدينة الهمال المركز الؤرة بصرية غير مناسبة مؤداها هو إب بمرور الزمن

لى مراكز جديدة وحديثة خارج النطاق العمرانى للمنطقة القديمة مما يتسبب فى فقدان وهجرانه إ

قتصادية إلى ماتشكله من هدر واضح لموارد تراث المعمارى والحضرى باإلضافة إكم هائل من ال

قليدى يؤدى نتفاع بمركز المدينة التإلعادة تفعيل اإن لذا فإ. إستخدامهاسىء وثقافية وحضارية ٌأ

عادة الحياة بالصورة التى تتناسب مع إعادة التأهيل المادى للمشهد الحضارى وكذا إلى إبالنتيجة 

التاريخ والقيمة التراثية لتلك المنطقة وتطويعها لتنسجم مع النسيج العمرانى المعاصر للمدينة 

  . العربية

 تقترن بإعادة توظيف المبانى ن تكلل بالنجاح مالمإعادة االنتفاع الصحيح يصعب أإن عملية 

التراثية المحافظ عليها بوظائف معاصرة تنسجم ومتطلبات المدينة المعاصرة وتتناغم وتتفاعل مع 

عادة المنشأ الى إعادة التوظيف هذه تعنى إو. الطاقات الكامنة فى المبنى والمنطقة التاريخية نفسها

عاصر مستخدام حديث وإتى تمكن من توفير ستخدام من خالل الصيانة والتغييرات الإلحالة من ا

همية وقيمة أبقاء على تلك العناصر والمكونات التى تمتلك إلللمبنى وفى نفس الوقت الحفاظ وا

وإعادة االنتفاع الصحيح بمراكز المدن التقليدية تتجلى فى .  [4,5]تاريخية ومعمارية وحضارية 

  :تحقيق عدة أهداف من اهمها

 .ستبدالهاالمشاهد التاريخية التى ال يمكن إلمتمثلة فى الحفاظ على األبعاد المعنوية وا •

ستخدامه إستفادة من الموروث التاريخى وتطويع إلاألبعاد الثقافية من حيث أن تعظيم ا •

 .نعاش المجتمعات العمرانية فكرا وثقافةً وفنًاإ يساهم فى  ومستقبالًحاضراً

ن أيئة المادية للمناطق والمبانى القديمة حيث ئية والتى تتجسد فى تحسين البياألبعاد الب •

 .نتفاع الصحيح بها تساهم بشكل جوهرى فى تحسين بيئتها الماديةإعادة اإل

صحيح نتفاع الإلعادة اإقتصادية من إاألبعاد االقتصادية والتى تتمثل فى تحقيق منفعة  •

 .لتردىوحماية الموارد من الهدر وا

فاع الصحيح بالمناطق التقليدية بمركز المدينة العربية مع نتإلن اأاألبعاد االجتماعية حيث  •

الحفاظ على طابعها وشخصيتها التاريخية يحفظ للمدينة العربية تراثها وذاكرتها وكذا 

ذاكرة شعوبها من الذوبان فى عصر تضمحل فيه الموروثات الثقافية على المستوى 

ون وشكل النظام العالمى الجديد العالمى وتضيع الهوية وتنطلى شخصية المدن والسكان بل
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ال لونه وشكله مع أن التعدد والتنوع واالختالف سنة ماضية وميزة بديعة إالذى ال يرى 

 .فاق الكون الرحيب منذ بدء الخليقة حتى يرث اهللا االرض ومن عليهاآفى 

ركان االرض المختلفة أستقطاب وجذب السياح من إاألبعاد السياحية والتى تساعد على  •

 .تعرف على ثقافة وفكر وموروث حضارى مختلف ومتميز يتعارف من خالله الناسلل

  عصر التقدم المعلوماتى والتقنى ماهية .  6

 تمثل بدايات فاق جديدة ونهايات جديدةآإن أهم سمات عصر التقدم المعلوماتى والتقنى هو فتح 

فبعد نهاية . عد الحداثة لم يشهدها عصرى ما بعد الصناعة وما بجديدة فى نفس الوقت والتى

صبحت المصانع بال عمال ، وبعد نهاية المسافة فى أالمكان فى عصر مابعد الصناعة حيث 

عصر ما بعد الحداثة فصار التعليم بال معلمين ، أتى عصر التقدم التقنى والمعلوماتى فأوجد نهاية 

وحضور بال وجود وجيرة يضاً ترحال بال إنتقال أ وأصبح  ،الفيزياء فأصبح موظفون بال مكاتب

 ! القادمة  أو البدايات والنهايات"بال"بال قرب ، وأمسى من العسير التكهن بماهية 

   العتاد ى ثالثة محاور رئيسية وه بالتنامى المتسارع على التقدم التقنى والمعلوماتىسم عصرويت

لى إلى الضخم ففى مجال العتاد حدثت نقلة نوعية من الحاسب اآل. والبرمجياتواإلتصاالت 

ويتمثل التطور الهائل فى  تقدم  بناء ذاكرة . الحاسب الشخصى ثم الحاسب النقال أو المحمول

أما من حيث . الحاسب اآللى ووحدة معالجته المركزية التى تقوم بالعمليات الحسابية والمنطقية

وهى الشرائح المتناهية  (IC: Integrated Circuits)لدوائر اإللكترونية المتكاملة كان لالحجم فقد 

غر حجم صالصغر المصنوعة من رقائق السيلكون النقى المستخلص من الرمال األثر البالغ فى 

  .[6] ب اآللى وزيادة فاعليته وتأثيرهالحاس

 Fiber)  النحيلةلضوئية فكانت النقلة النوعية هى فى إستخدام األلياف اأما فى مجال اإلتصاالت 

Optics)بمئات اآلالف من سالك النحاسألية لنقل البيانات التى تفوق سعة ا ذات السعة الع 

 اإلتصاالت فى إستخدام التدفق الضوئى ذى السعة مجال الفكرة وراء تطور وتكمن. المرات

 . والمعرض للضوضاء والتشويش والتصنتمن التيار الكهربائى محدود السعةالعالية بدالً 

هذا الخروج يتيح  و. ف عن الموصالت السلكية المعدنية هى أساساً وسط مختلضوئيةواأللياف ال

 نقل كل أنواع الوسائط لألليافمميزات ، حيث يمكن عن التقنية التقليدية لأللياف مدى متسع من ال

وإذا كان هناك إمكانية لنقل اإلشارات فى صورة آحاد وأصفار مع تناوب ومضات . اإلعالمية

لذا فإنه يوجد تعاون وتداؤب على .  األلياف أن تنقلها بين الوصل والفصل ففى إستطاعةءالضو

درجة عالية من اإلتساق بين تقنية األلياف والحاسب اآللى ، فكالهما يشارك نفس لغة اآلحاد 
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بسرعات عالية للغاية  اإلتصال مع بعضها البعض ذلك الحواسب اآللية منويمكن . واألصفار

 أن و والنصف اآلخر من العالقة التداؤبية ه.لى ترجمةإوعبر مسافات طويلة دون الحاجة 

الحاسب بنقل اللقطات  حيث يقوم ات األلياف الضوئيةفى تقنيجزء الغنى عنه الحواسب اآللية 

وتقنية الحاسب هى . صفار ضرورية لعملية النقل على األليافألى آحاد وإالمتحركة والصور 

اف نفسها ، كما أن الحاسب الغنى عنه المسئولة فى الواقع عن تشغيل نبضات الصور على األلي

 كعقول  اآلليةفبدون األلياف ستبدو الحواسب. إلدارة وتنظيم شبكة األلياف المترامية األطراف

محبوسة فى زجاجات منفصلة عن بعضها البعض ، وبدون الحواسب اآللية ستكون األلياف مجرد 

طفرة الشبكة يجاد إتوجت ب  اآلليةبإن التآلف بين األلياف والحواس. [7 ,6]جدائل من الزجاج 

والتى أصبحت بحق نافذة اإلنسان على عالمه الصاخب ووسيطه الجديد ) (Internet العنكبوتية

. الذى يرى من خالله واقعه ويتعامل معه ويمارس فيه عن بعد معظم أنشطته العلمية والذهنية

ويتعلم ، يؤثر ويتأثر ، يتفاوض فعن بعد ، يسترجع المعلومات وينشرها ، يشترى ويبيع ، يعلم 

ويتسامر ، يعقد الصفقات ويقيم الصداقات ، وينقل حضوره دون ترحال ليشارك اآلخرين أحداثهم 

    .[6]وأعمالهم 

. ، فقد كان الفيصل  فيه هو طبيعة اإلستخدامات السائدة لنظم الحاسب اآللى  أما محور البرمجيات

إلى آلة  (Data Processing)يانات ب ضخمة لمعالجة الفقد تطورإستخدام الحاسب اآللى من آلة

 متجاوزاً العمليات الحسابية البسيطة الخاصة (Information Processing)لمعالجة المعلومات 

جل إستخالص المعلومات من تلك ألى إبراز العالقات بينها من إبمعالجة البيانات المجردة 

.  هى نظم دعم القرار وبنوك المعلوماتالبيانات ومن أبرز أمثلة تطبيقات معالجة . البيانات

 (AI: Artificial Intelligence) وإرتقت آلة الحاسب اآللى مع تطور علم الذكاء اإلصطناعى

الذكاء اإلصطناعى من  ويعد   .[6] (Knowledge Processing)لتصبح آلة لمعالجة المعارف 

. ستمر معتمدة فى ذلك على الحاسب اآللىالعلوم حديثة العهد التى تخضع لعملية التطوير الم

والذكاء اإلصطناعى هو توليفة بين علم اإلدراك الذى يدرس كيف يفكر اإلنسان وعلم الحاسب 

  اف الذكاء اإلصطناعى وكذا تعريفاتهدوتتعدد أه. الذى يقوم ببناء أجهزة تقوم بعملية الحوسبة

 تفكر بطريقة ذكية ، و يتضمن دراسة اآللية فيشمل دراسة األفكار التى يمكنها أن تجعل الحاسبات

للقدرات العقلية من خالل إستخدام النماذج الحاسوبية ، وكذا إكساب الحاسبات المقدرة للقيام بعمل 

لذا يشمل الذكاء اإلصطناعى فهم طبيعة الذكاء . أشياء يتطلب فعلها ذكاء لو قام اإلنسان بفعلها
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 للحاسب اآللى  قادرة على محاكاة التفكير والسلوك اإلنسانى الطبيعى عن طريق عمل برامج

  .[8,9]اإلنسانى المتسم بالذكاء 

 Expert)المعرفة ونظمها الخبيرة مفهوم هندسة  األفق فىظهر  ونتيجة لعلم الذكاء اإلصطناعى 

Systems)ظهور النظم الذكية ، من ىوتوال.  التى تحاكى الخبير البشرى متعلمة منه ومفيدة له 

قرأ وتسمع وترى وتميز المسافات واألشكال ، ونظم تفهم وتحلل وتحل المسائل وتبرهن نظم ت

ومنها إلى نظم ذكية وذاتية لها . صوص وتخلق األشكالالنظريات وتتخذ القرارات ، بل وتؤلف الن

القدرة على تطوير نفسها بنفسها وتتكيف مع البيئة المحيطة وتتعلم تلقائياً من تجاربها كما تتعلم من 

له دور  لى المعارفإلى المعلومات ثم إوكان اإلنتقال من البيانات . متغيرات ما يجرى حولها

الفكرة دون اإلكتمال إال إذا وفق لى مستوى البرمجيات ولكن تظل بارز فى ذلك التطور الهائل ع

كثر ما تتوافر المعرفة أ ، فما دراك ودراسة الفروق الجوهرية بين المعرفة والحكمةإ فى اإلنسان

والحكمة هنا تشمل الفهم العميق .  رحيق يقطره عقل اإلنسانىوتغيب الحكمة التى هى أصف

  .[6] ً للمعرفة سلباً وإيجابا

 حيث تسعى تقنية المعلومات لبناء عوالم ومن الذكاء اإلصطناعى إلى العوالم اإلصطناعية

 وذلك إما من أجل (Virtual Reality)  ما يعرف بتقنية الواقع اإلفتراضىلإفتراضية من خال

 ومتحررة من قيوده محاكاة عالم الواقع أو إقامة عوالم إفتراضية الوجود لها فى دنيا الواقع

إنها عوالم إفتراضية ينغمس فيها المستخدم بفعل الحواس ومؤثرات التفاعل اآللية . نينهوقوا

ليمارس خبرات يصعب عليه ممارستها فى عالمه الواقعى والحقيقى كأن يتعلم قيادة الطائرات أو 

يجوب الفضاء الخارجى أو يرحل زمنيا عبر العصور الماضية أو يتخذ من العوالم اإلفتراضية 

والواقع .  يتعلم فى ظلها من خالل التجربة والخطأ دونما خوف أو تقيدللعلم والمعرفةأماكن 

اإلفتراضى يعطى القدرة على محاكاة نظم فيزيائية معقدة مثل الثقوب السوداء والنجوم المتفجرة 

وعلى الرغم من أن الواقع اإلفتراضى يعد فى مراحل تطوره . والمناخ وسطوح الطائرات النفاثة

بدل أطقم المالبس وأجهزة إستشعار المجال تلى فإنه فنيا وتقنيا سيتطور مع الزمن وستساألو

 فى األبعاد الثالثة بعصى اللعب البدائية ،  اإلنسانالكهربائى التى ستحس بموقع كل جزء من جسم

 النظارات بشاشات البلورات السائلة خفيفة الوزن وسوف تحل أجهزة اإلستقبال بدلتكما ستس

 . [10 ,6]وطة مباشرة مع الشبكة العنكبوتية محل األسالك الغليظة المرب
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  توظيف التقدم المعلوماتى والتقنى لتطوير اإلنتفاع بمركز المدينة التقليدى. 7

   رؤية جديدة لتطوير اإلنتفاع بين اإلحياء وإعادة التوظيف7.1

كون ت تحتمل الطفرات ويجب أن رجة الد إن اإلرتقاء بشقيه اإلحياء وإعادة التوظيف هو عملية مت

وشمولية عملية اإلرتقاء تتضمن اإلرتقاء بالبنية األساسية واإلرتقاء بالخدمات اإلجتماعية .  ةشمولي

  حيث ال يمكن التعرض الى اإلرتقاء . [11] واإلرتقاء بالكتلة المبنية وكذلك اإلرتقاء بالمجتمع

لى المبانى التى يعيش إقتصادى وكذلك التعرض ليه بشقيه اإلجتماعى واإلإبالمجتمع دون التعرض 

 ةئمالى الخدمات اإلجتماعية وشبكة البنية األساسية القإفيها أو يستخدمها المجتمع ، ثم التعرض  

لى المستوى ع هو  ولكن البعد الجديد الذى تطرحه هذه الورقة البحثية . على خدمة هذا المجتمع

مفهوم اإلحياء وإعادة التوظيف ليشمل ل ادمتد إحيث يعد )4(كما هو موضح بشكل الكتلة المبنية 

جزاء التى بليت ألستكمال اإفيتم واقعها المادى بالترميم والصيانة وواقعها اإلفتراضى بالمحاكاة 

ستكماالً إفتراضيا يتيح للزائر أن يرحل عبر األزمان القديمة  يعود معها مركز المدينة إمع الزمن 

 وتكون بصورة متجددة التراث والموروث الثقافى  إحياء فيهيعاد يةر جذب عصةنقطك التقليدى

حياء ال تكون فقط بتطوير الجدران إلعادة اإف. طاللة على الماضى من نافذة عصرية حديثةإ

و تحديثها بنمط عصرى مستثمرين ما أتاحتة أحياء الوظائف القديمة إعادة إنشاءات بل بإلوتدعيم ا

  .المضمارالتقنية الحديثة فى هذا 

لى قطاع متحفى غرضه الوحيد تحقيق إن يتحول المركز التقليدى أ هذا اإلرتقاء غى من مثلوال يبت

 إحياء المنطقة التاريخية وجعلها  هوالجذب السياحى فحسب بل يجب أن يكون الهدف األساسى

ذلك ممكناً  والسكنية واإلدارية متى كان لحديث وممارسة وظائفها التقليديةتعيش حياة العصر ا

. [12] ومناسباً وهذا الدور هو الذى سيكفل للمنطقة التاريخية سبل البقاء ويوفر لها أسباب العناية

 وعدم زيادة النشاط لذلك يجب تخليص مركز المدينة التقليدية من مظاهر العزلة واإلهمال

 ولألسف هذا هو الواقع .و تفوق امكانياتهيادة لم يألفها المركز التاريخى أالسكانى زاإلقتصادى أو 

 واألنشطة اإلقتصادية وخاصة العشوائية منها وإعادة لمساكن يجب خلخلة بعض اكالحالى ولذل

 شاملين للكثافة السكانية والتجارية ء فى المدن الجديدة مع إحداث تنمية وإرتقا هؤالء السكانتوطين

  .تمرارية لمركز المدينة التقليدى المناسبة التى ستضمن الحياة والنماء واإلس بالصورةاإلداريةو
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   . عملية اإلرتقاء الشمولى للمناطق التاريخيةرؤية جديدة لدعائم)  4(شكل 

   للمدن لتطوير اإلنتقاع بالمراكز التقليديةواقع اإلفتراضى توظيف تقنيات ال7.2

   ماهية الفراغات اإلفتراضية7.2.1

رف  من الناس لذا فإن مفهوم الواقع اإلفتراضى عإلى أذهان كثير" الواقع اإلفتراضى"جملة تتوارد 

 ستظل لغزاً دون جوهر ومازال قبل أن يكون له تطبيقات عملية والتى بدونها كانت تلك الجملة

ظن به خطًأ فى أغلب األحيان  على فمفهوم الواقع اإلفتراضى ي. يساء فهمها فى واقعنا المعاصر

ولكن .  المجسمة مصحوباً بالصوت والحركةالصور أو اد تمثيل لنماذج ثالثية األبعال  توظيفأنه

 أكثر من ذلك حيث أن جوهره هو إنغماس المستعمل عملياً الواقع اإلفتراضى هو فى حقيقة األمر

فى وسيط من المعلومات المتشابكة وتفهمه للمعلومات وإكتسابه للخبرة المزودة خالل ذلك 

 Virtual) فتراضى لخلق عوالم إفتراضية حاسوبيةصممت تطبيقات وعتاد الواقع اإلُو .الوسيط

Worlds)حيث تتيح تلك العوالم اإلفتراضية بيئات عمل آمنة  ، يمكن زيارتها والتنقل خاللها 

يوماً ومنتجة لعوالم متشابكة وخطرة ربما أندثرت أو بليت بفعل الزمن أو أخرى خيالية لم تتواجد 

ويتيح . ملموساً بعد أن يتم تصميمها ومعايشتها إفتراضاًتكون واقعاً على أرض الواقع أو ثالثة س

  كان إرتفاع سواء ى عنصر من مكونات العالم اإلفتراضالواقع اإلفتراضى التفحص المتأمل لكل

ويوفر الواقع اإلفتراضى لمستعملية حرية الحركة داخل .  مليميترات5 متراً أو 50ذلك العنصر 

 مما يتيح للزائرإمكانية إستكشاف وإكتشاف تفاصيل غير (Virtual spaces)الفراغات اإلفتراضية 

تطبيقات الواقع اإلفتراضى يجب أن تحقق  و. و العنصر الذى تمت محاكاتهأمتوقعة فى النموذج 

ى تركيز وشغف المستعمل داخل ذلك الفراغ لاإلنغماس المنشود مع المستعمل لتحافظ ع

لى تحقيق ذلك عن طريق إيقات الواقع اإلفتراضى وتهدف تطب. و مللأ اإلفتراضى دونما تشويش
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 مع  المتكامل والمتشابك فاعلتفعيل مشاركة المستعمل داخل الفراغ بأقصى كفاءة من أجل الت

       . [13]األكثر واقعية أكثر نجاحاً  الواقع اإلفتراضى  حيث يكون  ،مكونات الفراغ وأنشطته

   متطلبات توظيف الفراغات اإلفتراضية7.2.2

ربعة عناصر أساسية هى العالم اإلفتراضى ، اإلنغماس ،  أيتطلب توظيف الفراغات اإلفتراضية

 وسنتعرض لكل منها بشىء  ،التفاعليةو) اإلستجابة لمدخالت المستعمل (التغذية المرتجعة للحواس

 يمثل العالم اإلفتراضى المحتوى المعطى ضمن وسيلة ما وهو فراغ إفتراضى يعبر. من التفصيل

 وأويتضمن أيضاً توصيف لمجموعة من العناصر الموجودة . عنه بأحد وسائل العرض والتمثيل

 فيعنى (Immersion) أما اإلنغماس. المكونة لهذا الفراغ والعالقات التى تحكم هذه العناصر

 ويتحقق  (Mental Immersion) داخل بيئة ما ، وربما يكون اإلنغماس ذهنياً اإلحساس بالتواجد

ريق المشاركة المتعمقة مع مكونات تلك البيئة أو اإلحساس باإلحتواء والتضامن مع البيئة ، عن ط

 عن طريق وسائط  وهو دخول الفراغ مادياً(Physical Immersion)مادياً ولربما يكون اإلنغماس 

تتفاعل مع حواس اإلنسان بإستخدام التقنية وهذا اليعنى التفاعل مع جميع حواس الناس بل مع 

 مكون أساسى وهام لكل فراغ (Sensory Feedback) التغذية المرتجعة للحواستعتبر  و. بعضها

باين  ويت. على مكان المستعمل داخل البيئةاً بناءمستعمل مباشرةًنها تتفاعل مع الأإفتراضى حيث 

ويتغير  ،  البيئة اإلفتراضية هذهتفاعل المستعمل مع البيئة بناءاً على موقع تواجده داخلمستوى 

ن يستجيب صدقاً يجب أمولكى يبدو الواقع اإلفتراضى . نوع التفاعل بتغير موقع المستعمل

 على وسائل إدخال  وتشتمل أنظمة الواقع اإلفتراضى.[14]ويتفاعل مع أفعال المستعملين 

 وتفاعل المستعمل مع الواقع اإلفتراضى كما هو إلى المستعملوإخراج وكذا وسائل عرض النظام 

 بيسر وتفصيل هام الواقع اإلفتراضى ومكوناتى نظاليمكن الرجوع و ، (5)ضح بالشكل رقم مو

  .[18 ,17 ,16 ,15 ,14]  التالية فى المراجع المتخصصة

  اع بالمراكز التقليدية للمدنف كيفية توظيف الفراغات اإلفتراضية فى تحقيق تطوير اإلنت7.2.2

قليدية قيم عديدة من أهمها معلومات عن الماضى تفيد فى  التراث التاريخى لمركز المدينة التيحمل

التوعية كذا وفى الوقت الحالى توجد العديد من الصعوبات إلدارة وحماية و. فهم الماضى ذاته

ويمكن توظيف مفهوم الواقع اإلفتراضى . بالمناطق التاريخية فضالً عن تطويرها واإلرتقاء بها

وال يمكن اإلدعاء هنا بأن الواقع . طى تلك الصعوباتوتقنياته للمساهمة بقدر كبير فى تخ

 بعد جديد  تضيف بعصى سحرية ولكنهاىاإلفتراضى وتقنياته ستحل مشاكل مركز المدينة التقليد

يمكن توظيفه ضمن منظومة اإلرتقاء الشمولية برؤية جديدة تساهم بقدر كبير فى إعادة إكتشاف 
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اإلنتفاع بهذا اإلرث الضخم الذى ال يتوافر لكثير من  التراث التاريخى للمدينة العربية وتعظيم

 . بالعالمالمدن

 
 .مكونات نظام الواقع اإلفتراضى وسبل التفاعل معه)  5(شكل 

 تم توظيف تقنيات الواقع اإلفتراضى لإلرتقاء بالتراث التاريخى فى ففى غضون السنوات الماضية

أحد أهم )  شبكة بحث وتطوير علمىوهى (INI-GRAPHICSNETوتعد مؤسسة . أرجاء أوروبا

فعلى سبيل المثال تم بناء نماذج .  [19]المساهمين فى تطوير هذا المجال وإقتراح حلول جديدة له

الصوت والصور مزودة بمعالجة ومن الواقع اإلفتراضى ثالثى األبعاد بعناصر بصرية معبرة 

اس للمستعملين لتلك الفراغات  والملمس والتى ساعدت بصور متعددة فى تحقيق اإلنغمالمجسمة

ودعمت السلطات الرسمية تلك اإلمثلة لمحاولة حماية والمحافظة على . والعوالم اإلفتراضية

  . ت البعد التراثىاال الفنية والحفرية والمعمارية ذالمناطق التاريخية واألعم

لحجم حتى صارت  فى كفاءة اآلداء أو فى اولقد تطورت تقنيات الواقع اإلفتراضى حديثاً سواء

بعض المعدات التى كانت فى حجم أحد المنازل الصغيرة ال تتجاوز حجم منضدة المذاكرة 

لى خلق بيئات إالل توظيف تلك التقنيات الحديثة  ويهدف مفهوم الواقع اإلفتراضى من خ.بالمنزل

يام مع والذى أصبح يسيراً فى هذه األ( فقط على مستوى المظهر ستبدو واقعية لمستعمليها لي

بل أيضاً على مستوى التغذية ) ستخدام الحاسب اآللىإتطور برامج الرسم والنمذجة واإلظهار ب

 بحيث يبدو التعامل والتفاعل مع البيئة اإلفتراضية وكأنه تفاعل مع بيئة واقعية المرتجعة للحواس
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اقع اإلفتراضى وتتمثل بعض التطبيقات التى يمكن توظيف الو. ماثلة رأى العين وفى متناول اليد

  : فيما يلى العربيةفيها لتطوير اإلنتفاع بالمركز التقليدى للمدينة

 القيام برحالت عبر الماضى داخل مناطق وفراغات ومبانى المركز التقليدى للمدينة  . أ

 .العربية

 التجول داخل المركز والتفاعل معه والترحال عبر الماضى من على سبيل المثال يمكنف

فتراضى الذى إلع استكشاف الماضى من خالل الواقإعادة إ من ا هذويمكن.  الحاضر

 إن المعرفة والعلم بالماضى .تمت محاكاته حاسوبياً مع عدم الخروج من دائرة الحاضر

حفيد أصحاب كذلك شىء ولكن معايشة الماضى تمثل تجربة مثيرة لكل من السائح و

 خبرة جديدة وجذابة لم تكن  وهى ، الذى لم ينله منها إال القصص والرواياتالحضارة

وتتعدد مكاسبها وفوائدها حيث . توفر إال من خالل تقنيات مثل تقنيات الواقع اإلفتراضىتل

واإلرتقاء بالتراث التاريخى أو تجذب السائحين الى المدينة  أنها ليس فقط تدعم المحافظة

جارف الجديد الذى العربية بل إنها تساعد على إحياء الهوية وعدم الذوبان فى التيار ال

 ويحاول النظام العالمى الجديد إرساء قواعده سواء رضى ة العولمأفكاره نظريةصاغت 

  .أصحاب التراث التاريخى أم أبو

  العربيةالعرض المتزامن لماضى وحاضر مناطق ومبانى المركز التقليدى للمدينة  . ب

 لتقليدى للمدينةيمكن إجراء العرض المتزامن لماضى وحاضر مناطق ومبانى المركز ا

تعرض الترامن  (Virtual Showcase)  عن طريق خزانة عرض إفتراضيةالعربية

هو  لماضى األثر التاريخى مع حاضره بالمقياس الحقيقى ، حيث يمكن إستكمال األثر كما

مع خلق غطاء إفتراضى من الماضى لكى يتم عرض األثر التاريخى والتعامل  فى الحاضر

العرض اإلفتراضية كما بالشكل وتتمثل خزانة . ن خالل الحاضرمع فى زمن الماضى م

 من تجميع لعدة شاشات عرض مع مرايا نصف فضية وجهاز تتبع ولوحة (6) [20] رقم

سمح ذلك التجمع بتوسعة مدى الفراغ من خالل يلمس يتفاعل من خاللها المستعمل حيث 

ولقد تم إستخدام . ب اآللىلية الجودة بالحاساغالف زجاجى مع إسقاط رسومات مجسمة ع

فت لتوضيح إمكانية بناء الموقع ا وهى تقنية إقتصادية وبسيطة وظتلك التقنية بالنمس

 ألحد اآلثار الرومانية مع عرض متزامن للماضى والحاضر فى صورة ىوالشكل الحقيق

ة كما يمكن إضاف. (7) [20] واحدة فى واقع الحاضر كما هو موضح بالشكل رقم 
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تراضية متحركة تقوم بشرح تاريخ األثر وتتفاعل مع المستعمل كما هو موضح شخصية إف

  .(8) [20] بالشكل رقم 

  
  .خزانة العرض اإلفتراضية)  6(شكل 

  
  .العرض المتزامن لماضى أحد أآلثار الرومانية مع حاضره بالنمسا)  7(شكل 

  
  . مع المستعملإضافة شخصية إفتراضية لتشرح األثر التاريخى وتتفاعل)  8(شكل 
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 التفاعل المباشر مع المفردات التراثية التى يصعب التعامل معها فى الواقع الحقيقى  . ج

 (Augmented Reality Kiosk (ARK)) المتسعيمكن أن يتم ذلك التفاعل من خالل كشك الواقع 

 حيث يمكن من خالله التفاعل مع المفردات التراثية بصورة تضيف بعداً إضافياً وشيقاً عند

حواجز  ليها عبرإعل معها عن قرب بدالً من النظر ارة المناطق التاريخية فيتم التفازي

ويتم فى كشك الواقع المتسع إنعكاس للمفرد التراثى على مرآة فضية . زجاجية أوغيرها

صورة فراغ خلف المرآة ، لذلك يمكن وضع العناصر والمفردات  بحيث يبدو وكأن هناك

تيح للمستعمل التفاعل ا يتحقق خداع الواقع المتسع حيث يهالتراثية خلف المرآة وب

 المباشرمع صورة الفراغ عن طريق يد المستعمل المزودة بقفاز المعلومات كوسيلة إدخال

 كبر من الواقعية للتفاعل مع المفردات التراثية كما يبدو ذلك بالشكل رقمأمحققاً درجة 

ة فى ي للتفاعل مع بعض المفردات التراثستخدم كشك الواقع المتسعٌأولقد .  (9) [19]

 ويعد هذا تطوراً إقتصادياً لتوظيف تقنيات الواقع اإلفتراضى لتطوير  ،متحف بالبرتغال

   .التفاعل مع المفردات التراثية

 
  .ستخدم كشك الواقع المتسع للتفاعل مع بعض المفردات التراثية فى متحف بالبرتغالإ) 9(شكل 

  الخالصة والتوصيات. 8

يجايبا تحت شعارات  الذى بدا إتاريخية بالمدينة العربيةالمناطق ال على لقد هبت رياح التغيير 

فى  تاريخية بالمدينة العربية الالمركز والمناطق  الى تعرض أدى ولكن ذلكالتطوير والتحديث

،   القديمةلى فوضى عمرانية بسبب غياب القوانين العمرانية بالمدينةفترة السبعينات والثمانينات إ

 للقطاعين العام والخاص للقيام بإجتهادات فردية فى مجاالت الهدم وإعادة البناء مما أفسح المجال

هدفت و. لمبانى المدينة القديمةعادة التوظيف أو فى مجال الترميم والتحديث أو حتى فى مجال إ
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 هى اإلساءة جةلى تحقيق الربح المادى حتى ولو كانت النتيتلك التدخالت الغير مدروسة إ

  .سالمية  التى يجب الحفاظ عليها وتطويرهاإللى التراث العمرانى على مستوى المدن اوالتشويه إ

  للمدينة العربية فى تطوير اإلنتفاع بالمركز التاريخىتقنيات الواقع اإلفتراضى هم  تساويمكن أن 

اث التاريخى ويتم من خالله ر نقطة جذب عصرية يحيا فيها التوليكونما يعيد إليه رونقه وبريقه ب

 ويعد . اإلنتفاع بالموروث الثقافى ويحقق إطاللة على الماضى من نافذة عصرية حديثة تطوير

 القيام برحالت عبر الماضى داخل مناطق متمثلة فى الواقع اإلفتراضى  وتقنياتوسائل توظيف

من لماضى وحاضر مناطق العرض المتزاو،  العربية وفراغات ومبانى المركز التقليدى للمدينة

 ، والتفاعل المباشر مع المفردات التراثية التى يصعب  العربيةومبانى المركز التقليدى للمدينة

تطوير اإلنتفاع بالمركز التقليدى للمدينة  وسيلة عصرية وحديثة لالتعامل معها فى الواقع الحقيقى 

  .مناطق التاريخية متكاملة مع منظومة اإلرتقاء والتنمية الشاملة للالعربية

 :وتختتم الورقة البحثية بعدة توصيات تساعد على تعظيم الفائدة من الرؤية المقترحة

ن يتحول المركز التقليدى الى قطاع متحفى غرضه الوحيد أاإلرتقاء   عمليةال يبتغى من •

تحقيق الجذب السياحى فحسب بل يجب أن يكون الهدف األساسى إحياء المنطقة التاريخية 

 والسكنية واإلدارية متى لحديث وممارسة وظائفها التقليديةها تعيش حياة العصر اوجعل

 وهذا الدور هو الذى سيكفل للمنطقة التاريخية سبل البقاء ويوفر  ،كان ذلك ممكناً ومناسباً

 .لها أسباب العناية

 وعدم زيادة النشاط يجب تخليص مركز المدينة التقليدية من مظاهر العزلة واإلهمال •

 .مكانياتهإو تفوق يادة لم يألفها المركز التاريخى أالسكانى زاإلقتصادى أو 

صعوبات يمكن توظيف مفهوم الواقع اإلفتراضى وتقنياته للمساهمة بقدر كبير فى تخطى  •

 وال يمكن .دارة وحماية والتوعية بالمناطق التاريخية فضالً عن تطويرها واإلرتقاء بهاإ

اضى وتقنياته ستحل مشاكل مركز المدينة التقليدية بعصى اإلدعاء بأن الواقع اإلفتر

 يمكن توظيفه ضمن منظومة اإلرتقاء الشمولية برؤية  جديداً بعدتضيفس اسحرية ولكنه

جديدة تساهم بقدر كبير فى إعادة إكتشاف التراث التاريخى للمدينة العربية وتعظيم 

 . المدناإلنتفاع بهذا اإلرث الضخم الذى ال يتوافر لكثير من

يتطلب توظيف الفراغات اإلفتراضية أربعة عناصر أساسية هى العالم اإلفتراضى ،  •

 .و التفاعلية) اإلستجابة لمدخالت المستعمل(اإلنغماس ، التغذية المرتجعة للحواس 
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نظم ووسائل الواقع اإلفتراضى يفضل اإلستفادة من تجارب الدول المتقدمة  فى تطبيق  •

 وخاصة تلك النظم التى تناسب القدرات كز التقليدى للمدينة العربيةلتطوير اإلنتفاع بالمر

 ومنها القيام برحالت عبر الماضى داخل مناطق المادية والبشرية للمدينة العربية

وفراغات ومبانى المركز التقليدى للمدينة ، العرض المتزامن لماضى وحاضر مناطق 

مباشر مع المفردات التراثية التى يصعب ومبانى المركز التقليدى للمدينة ، والتفاعل ال

 .التعامل معها فى الواقع الحقيقى

  المراجع
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