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ABASTRACT 
The study deals with the rehabilitation of historical buildings, since there are a number of 
untapped buildings in Egypt. The study is changing its activities to achieve a large economic 
return which is exploited in benefiting the building and benefiting the people of the area and 
adding spirit to the historical building and the region in general. 
As well as the addition of various activities of the place to help the large number of visitors to 
maximize the benefit of the building, but not to affect the architectural character of the 
building and the region. 
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 الملخص 
،  مصر في الغیر مستغلة األثریة المباني یوجد عدد من ألنھ، نظرا  األثریة المباني تأھیل إعادةیتناول البحث دراسة   
 روح وإضفاء المنطقة أھل وإفادة المبنى إفادة في استغاللھ كبیر یتم اقتصاديشاطھا لتحقق عائد تغییر نعلى الدراسة تقوم و

  .للمبنى االثرى وللمنطقة بشكل عام 
 على التأثیر استفادة من المبنى ، ولكن عدم أقصى متنوعة للمكان تساعد على كثرة الزوار لتحقیق أنشطة إضافة وأیضا
  .مبنى والمنطقة المتمیز للالمعماريالطابع 

  
  . ، الترمیم ، الحفاظاإلدارة، إعادة التأھیل، المباني التاریخیة  :الكلمات الدالة 

  
  -:المقدمة

 واسالمى وقبطى، فرعوني من األثریة المبانيمرت على مصر العدید من العصور على مر الزمان ، وتزخر بالعدید من 
 إعادة بواسطة ذات قیمة اقتصادیة وثقافیة وعمرانیة وتاریخیة، ویمكن عملیة األثریة المباني تأھیل إعادةوتعتبر عملیھ 

 من خالل التعرف علیھا األثري الالحقة لمعرفھ التاریخ وتنمیھ وعیھم لألجیال الفرصة أتاحھ للمبنى االثرى التأھیل
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ھ من شانھ استمرار الحفاظ على  توظیفإلعادة قیمة اقتصادیة للمبنى نتیجة إعطاء إن  الوقت نفسھ ، كمافيواالستفادة منھا 
  .األثریة المباني

، بسبب ضعف القدرة واألھالي بضوابط وقوانین لوقف المشكالت التى تحدثھا المؤسسات إعادة مشاریع تحدد إنلذا یجب 
  . التراثأھمیةعلى استیعاب 

   -:البحث  إشكالیة 
 ، ومنھا عدم وجود اإلفرادتعدیات الشدید من الحكومة و اإلھمال فى مصر من مشاكل عدیدة ، بسبب األثریة المباني تعانى 

عدم االستفادة من الدراسات الخاصة بالحفاظ او  االثرى واعادة استخدامھ والحفاظ علیھ ، المبانيدراسة وافیة للحفاظ على 
  .على المبنى االثرى واالستفادة منھ

  -:الھدف من البحث 
 إلىویھدف ،  بغرض الحفاظ علیھا األثریة للمباني التأھیل إعادة إلدارة وشاملة یھدف البحث الى عمل دراسة وافیة          
 المباني تأھیل إعادة االستفادة من الدراسة فى  من خاللاالرتریة المبانيصادیة للحفاظ على  قیمة اقتتحقق طرق فعالة إیجاد

  . فى مصراألثریة
  -:منھجیة البحث

  .ریفات الخاصة بھا  والتعاألثریة المباني : األولالجزء 
   .األثریة المباني تأھیل إعادة : الثانيالجزء 

  .  حاالت دراسیة عالمیا:الجزء الثالث 
  .ابع النتائج والتوصیاتالجزء الر

  
 -: األثریةالمباني -١
 القیمة وتتمثل في المباني التي تعود الى عصور سابقة وتعد سجال تاریخیا لمجتمع ما، وتزداد) ١٩٩٦،اللحام نسرین(   

 المواد فیھا وما طرا علیھا من تغییرات، والتعامل مع وأصالةالعامة لھذه المباني بزیادة قدمھا ومدى تعبیرھا عن عصرھا 
  .ھذه المباني بدقة متناھیة ودراسات مستفیضة

         
  -: األثریة تصنیف المباني ٢-١
، الجھاز القومي للتنسیق الحضاري ) (٢٠١٠، م طارق إبراھی (األثریةقام عدة باحثین بوضع تصنیف لقیمة المباني   

  -: كاألتي )١٩٩٦،اللحام نسرین  ()٢٠١٠

 

 -: قیمة تاریخیة  - أ
 الحدث التي یرتبط بالمبنى زمنیا او رمزیا، وال تتأثر القیمة التاریخیة للمبنى بحالة أھمیةفى وتمثل ھذه القیمة               

و عبارة عن بقایا اثریة عثر علیھا في الحفریات، ویمكن قیاس القیمة التاریخیة عن المبنى، حیث یمكن ان یكون مھدما ا
  -: طریق المؤشرین

 -: قیمة جمالیة -١
 -: قیمة معماریة •

 .ان یكون المبنى لھ طراز معماري ممیز -
 .تصمیم معماریا فریدان یمثل  -
 .یمثل قیمة علمیة او تكنیكیة انشائیة تتسم بالندرة والتفردان  -

 -: یةقیمة فن •
 .یمثل حقبة من تاریخ الفن والعمارة -
 .وعالمیانتاج فنان او معماري مرموق محلیا  -
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 -: قیمة عمرانیة •
 .المبنى لھ قیمة لكونھ جزء من مجموعة اثریة وتراثیة متكاملة التخطیط العمراني -
 .مباني اثریة تتكامل مع بعضھا وتشكل نسیج معماري متكامل -

 حقبة في أو، لھا ضمن مخطط یظھر مرحلة الحدائق تنسیق أوة بیئیة وتاریخیة  ذات أھمیأثریةالمبنى لھ حدیقة  -
 .تاریخ المجتمع

 -: قیمة وظیفیة -٢
 -: وظیفة مستمرة .
 .وظیفة مالئمة للمبنى وللوضع الحالي مثل المباني الدینیة -
 -: وظیفة منتھیة •
 .استخدام المبنى غیر مالئم للوضع الحالي مثل االسبلة والحمامات -
  -: األثریة تدھور المباني بابأس ٣-١

  -): ١٩٩٣، الكبیسي صالح (األثریةتم وضع الھیكل العام ألسباب التدھور للمباني                   
 أسباب وظیفیة أسباب فیزیائیة    
 -: عوامل طبیعیة -١

 .عوامل التعریة •
 .عوامل المناخ •
 .المیاه الجوفیة •
 .القوى الطبیعیة •
 .عوامل جیولوجیة •

 
 -: عف الموروثطبیعة الض -٢

 

 -: عوامل بشریة -٣
 .حوادث •
 . وتقصیرإھمال •

 .اھمال نظافة المبنى -
 .التقصیر في صیانة المبنى -
 .استعمال مواد غیر مالئمة للحفاظ -
 عدم تشخیص أسباب التلف  -
 التخریب -

  

 -: سوء اختیار وظیفة المبنى -١
 .عدم مالئمة شكل وحجم المبنى مع وظیفتھ •
 . المبنىفرض خدمات وتقنیات دون التدخل في •

 
 -: تغیر نوع المستخدم ووظیفتھ -٢

  .ظھور عوامل االجھاد في المبنى •

 .١٩٩٣، األردن، عمان ، مؤتمر الحفاظ ، الكبیسي صالح، دراسة االستخدام األمثل : المصدر
   التأھیل إعادة -٣
دیالت، ویجعل من    إعادة التراث المعماري الى حالة یمكن إعادة استخدامھ باإلصالح او بالتع)٢٠١٤،موسى ھناء( 

الممكن استخدام المبنى بشكل معاصر مع الحفاظ على السمات المعماریة والتاریخیة، ویتیح ھذا النوع إعادة استخدام 
  . تغییرھاأوالمبنى بالوظیفة السابقة 

 
  -:  التأھیلأعادة أھداف ١-٢

  -): ٢٠١١، موسى عصام (ة المبنى  إلعادة التأھیل وتغییر وظیفوأھدافقام الباحثین بوضع أسالیب             
 . علیھ ورفع مستویات الصیانة المتاحة لھویساھم فى الحفاظ من المبنى طریقة لتحقیق عائد مادى إیجاد •
العمل على ربط الماضي بالحاضر عن طریق فتحة للجمھور بوظیفة تناسب الوقت الحاضر مما یؤدى الى خلق  •

 .نوع من التعاطف مع المبنى األثري
 . قیمة المبنى الجمالیة والتاریخیةتدعیم •
 . كأعمال النظافةاألمد قصیرة اإلعمال الصیانة بالمبنى وخاصة إعمالضمان استمراریة  •
 . على المبنى اإلبقاء قاعدة اقتصادیة قویة یعتمد علیھا في إیجاد •
 .لتعدي المتعمد علیھ المبنى واإتالف منع إلى دائم من المستخدمین والمنتفعین مما یؤدى وإشرافوجود مشاركة  •
 .المشاركة في تنمیة المجتمع المحیط بالمبنى األثري مما یساعد على الحفاظ على الطابع العمراني للمنطقة •

  
  -:  التأھیلإعادةمعاییر وشروط ٢ -٢

  )٢٠١١،عبد العزیز لبنى (اآلتیة طبقا للمعاییر األثریةیتم عمل إعادة تأھیل للمباني            
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 .ظ بمعالم المبنى األثري مع تخلیصھ من عوامل التلفضروه االحتفا •
 . بمواد البناء على المدى الطویل مع ضمان بقاؤه بحالھ جیدة بصفة دائمةاإلضرارعدم  •
 .تھیئة الظروف المالئمة لحفظ االثر في مكانھ بالموقع األثري •
 . األصليتاثیر على المبنىالضمان امكانیة اعادة المبنى لحالتھ االولى وازالة االستخدام الجدید دون  •
 ). مالئمة انشائیة– مالئمة وظیفیة – مالئمة فراغیة –المالئمة لقیمة المبنى التاریخیة (المالئمة للمبنى  •
 ). المالئمة لالحتیاجات التخطیطیة–تنمیة المجتمع المحیط (تنمیة البیئة المحیطة  •
 .الكفاءة االقتصادیة للمبنى •
 .المالئمة للعوامل االجتماعیة •

 

المئثرة على إعادة التأھیل للمبنى ٣-٢   -: العوامل 
إعادة التأھیل ھو أحد أسالیب الحفاظ على المباني االثریة، ویمكن من خاللھ وضع االعتبارات للعوامل المحیطة مثل   

 .)٢٠١٤،موسى ھناء(االقتصاد والسیاسة والمجتمع والبیئة
 -: العوامل االقتصادیة -

والعمل على من حیث تحدید نوع االستخدام وحجم االعمال ، لتي تؤثر على اختیار وظیفة المبنى، یعتبر من أبرز العوامل ا
  . كعنصر تنموي للمجتمعان یقوم بوظیفتھ

 -: العوامل االجتماعیة -
یتمثل في الشریحة االجتماعیة الواقع فیھا المبنى األثري او أي شریحة اجتماعیة أخرى مستخدمة او مستفیدة من المبنى، 
من خارج النطاق العمراني وھذا سیؤثر في اختیار وظیفة جدیدة للمبنى لیكون ذو جدوى للشریحة االجتماعیة، ومن المھم 

  .أیضا اختیار وظیفة مالئمة للعادات والتقالید او اختیارھا لحرفة ما
وعى المجتمع المحیط بقیمة وإذا كانت ھناك تجمع بین إعادة التأھیل لصالح مستخدمین من خارج النطاق العمراني، وعدم 

  .المبنى ویفضل إذا أمكن إضافة أنشطة للمجتمع المحلى
 -: العوامل التكنولوجي -

تؤثر على طریقة تشغیل بعض الوظائف المعماریة حیث یتم اختزال الكثیر من االعمال التي تحتاج ألعداد أكبر من العمالة، 
 تتطلب مساحات كبیرة الى مساحة اقل بكثیر، نظرا الن التكنولوجیا او حتى االعمال التي تستخدم تكنولوجیا قدیمة وكانت

المستخدمة أصبحت تتمثل في أجھزة تحكم أصغر حجما، مما أدى الى تولید فراغات ال تستخدم في المبنى وتتیح فرصة 
 .إلعادة توظیفیھا

 -: العوامل البیئیة -
خام، وتقلیل التلوث مقارنة بأنشاء المباني الجدیدة وبالنسبة لتوفیر وتوفیر الطاقة والمواد ال ترتبط إعادة التأھیل باالستدامة

  .الطاقة او ما یطلق علیھ الطاقة المختزلة
 -: العوامل العمرانیة -

 .البیئة العمرانیة والنسیج العمراني لھا إثر كبیر في إمكانیة إعادة تأھیل المبنى من حیث القابلیة للوصول الیھ بسھولة
 -: النفسيالعامل الثقافي و -

ھو عامل في غایة األھمیة من حیث تأثیر ثقافة المجتمع المحیط ومدى تقبلھ للمبنى، ووعى المواطنین بضرورة الحفاظ 
  .علیھ وإعادة تأھیلھ وھناك مجتمعات تھتم بالمباني االثریة

.  
  -: محددات نوعیة التأھیل ٤-٢

  -):٢٠١١،عبد العزیز لبنى(خدام وتشمل على ھو المحدد والمعیار االول لنوعیة االست: المالئمة للمبنى
، وتشكیلة البصريوذلك بمالئمة االستخدام الجدید لطابع المبنى : المالئمة للقیمة التاریخیة والفنیة للمبنى  •

 شكل وحجم الفراغات الموجودة بالمبنى مع شكل وحجم الفراغات یتالءموالمالئمة الفراغیة بان  الخارجي
 ئف اعادة االستخدام المقترحالمطلوبة، لتحقیق وظا

 مالئمة العناصر الوظیفیة للمبنى مع االستخدام الجدید، مثل توزیع الفراغات وعالقتھا ھي: الوظیفیةالمالئمة  •
 .وعناصر الحركة الراسیة واالفقیة وشكل الفتحات والتھویة واالضاءة

 . المتوقعة نتیجة لالستخدام الجدیدحماللأل للمبنى مالئم اإلنشائي ان یكون الھیكل یجب: االنشائیةالمالئمة  •
  

 تنمیة البیئة المحیطة -
 االثریة مواد سھلة االستغالل، كقاعدة اقتصادیة تساعد المبانيالمجتمع المحیط حیث تعتبر بیئة تنمیة ویقصد بھا  •

 .على تنمیة المجتمعات المحیطة تجاریا وسیاحیا
 إطار في،   المدینة القدیمة في االثریة والمبانيناطق المالئمة لالحتیاجات التخطیطیة حیث یتم توظیف الم •

 تحدده الدراسات التخطیطیة للمدینة، كما یراعى توقف حركة السیارات عند الحد الذي األراضياستعماالت 
 التوظیف دون تعارض مع ومباني یمكنھا خدمة مناطق القدیمة، بحیث تستطیع ان تصلھ داخل المدینة الذياالدنى 
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 االستخدام وعدم تطوره وتعتبر وثبات، القدیمة و الغاء دخول السیارة الى قلب المدینة ،  اةالمشحركة 
 .االستخدامات الثقافیة اقل االستخدامات القابلة للتطور

 القابلیة االقتصادیة -
 ل ادارة وتموی لقدرتھا على المباني بھذهتحقیق ربح معقول من االستخدام المقترح لجذب االستثمارات الخاصة  •

ما قد یتطلب طریقة تمویل  جذب فينوعیة االستخدام من فرص المبنى  انھ قد تحد  والترمیم، ویالحظاعمال الصیانة 
 .بدیلة

 المبنى من اجل اختیار االستخدام المالئم بعمل مقارنة بین تكالیف انشاء فياستغالل الفراغات غیر المستغلة  •
 ھذا في المعماري من اعادة التوظیف ھو الحفاظ علیھ ویتحكم الرئیسيلھدف  االعتبار ان افيالمبنى والعائد، مع االخذ 

 .المعیار طبقا لحالة المبنى واھمیتھ
شراك المجتمع فى  ایفضل وال یتعارض االستخدام والقیم الخاصة بالمجتمع، بحیث المالئمة للعوامل االجتماعیة  •

 .تحقیق اعادة التاھیل 
  -: یلالتأھمحددات مشروعات اعادة  ٥-٢

  -:)٢٠١١،عبد العزیز لبنى(                وتشتمل ھذة المحددات على 
)  الخدماتتوزیع-والمرافق الطرق شبكات-كثافات السكان  (العمرانيیشمل دراسة الھیكل : المحددات الحضریة -

 لیتم الواحد، التراثيق  االثریة داخل النطاالمباني والعالقة بین العمراني ومحیطھ األثريودراسة العالقة بین المبنى 
 للمباني ونوعیة الملكیة البصري والطابع العمرانيتنمیتھا بصورة متكاملة كما یشمل صفات الموقع الممیز والنسیج 

 . المحیطةواألراضي
  وتشمل على :محددات معماریة -
 درجة-لتصمیميا المباني اسلوب-الفراغي اسلوب التدرج –نمط المساحات المفتوحة  (البنائيمواصفات الشكل  •

 )  فراغاتھ المختلفةفياالحتواء 
 دون آجلة انشئ من الذي الغرض في وظیفة معینة والتوظیف، یستھدف استخدام المبنى لیؤديتصمیم المبنى  •

 .المبنى الى تسيالحاجة الى اجراء تعدیالت قد 
 ظھرت على المبنى التيضافات  االالزخرفي، وانواع الراھنة لمواد البناء والتشطیبات للواجھات والنسق الحالة •

 .األصلي للمبنى مالزمتھاومدى 
 . الحفاظ علیھاوإمكانیة المبنى فيمصادر الطاقة المتاحة  •
 . عناصر المناخفي البیئي التحكم وإمكانیة والتھویة الطبیعیة والصناعیة اإلضاءة •
 عالقة بینھم وبین الفراغات وإیجادھا،  استغالل غیر المستخدم منوإمكانیةالفراغات الداخلیة وعالقتھا واستخدامھا  •

 .الرئیسیة للمبنى
 .المختلفة والراسیة وعالقتھا بالعناصر األفقیةعناصر االتصال  •
 . والخدمات الكھربیة ووسائل الحمایة من الحریقبالمیاه الصرف والتغذیة إعمال •
للمبنى،  اإلنشائیةلتسقیف والقدرة  البناء ومواد افي المستخدم اإلنشائي وتشمل دراسة النظام :إنشائیةمحددات  -

 .إضافیة ألحمال تحملھ إمكانیة ومدى
 إدارة إلیھا متخصصة یوجھ إداریة المتطلبات الحفاظ على وجود جھة أھممن :  ومالیة وتشریعیةإداریة محددات -

 یقنن عملیات والذي تعمل من خاللھ التي التشریعي اإلطارمشروع الحفاظ ولھا مخصصات مالیة مستقلة، ویتوفر لھا 
 خطط المعماري، ووضع الجھة حمایة التراث إلى وینظم عملیات البناء داخل حدودھا ویؤكل األثریةالحفاظ على النطاقات 

 . وتھیئة الكوادر المتخصصة للقیام بالحفاظ واالرتقاءألحیائھمالئمة 
   -: التأھیل إعادة  اقتصادیات٦-٢
 بناء جدید على إقامةمن تكلفة ) ٢/٣( تزید عن إنا إذا كانت تكلفة المشروع البد  التأھیل حال اقتصادیا سلیمإعادةیعتبر  

نفس المساحة في حالة استیفاء كافة الشروط إلعادة االستخدام، ولم یحقق االستخدام المقترح العائد الكافي یقترح اختیار 
 تكون القیود إننصح بصفة عامة  مع التخلي عن بعض القیود المفروضة على نوعیة االستخدام، ویأخراستخدام 

عبد  (. بسالمة المبنى ولضمان جودة المشروعاإلخاللالمفروضة على نوعیة االستخدام في اقل الحدود الممكنة دون 
  )٢٠١١،العزیز لبنى

  -:  الصیانة البد من تحقیق معادلة ھامةإعمال إعادةوإلعادة التأھیل واستمراریة 
 .أخر إثرعائد القیمة االقتصادیة للمبنى كأي + تكالیف الصیانة تكالیف التشغیل +  المالرأسربح = عائد المبنى 

  
  -: التأھیلالسیاسات العامة المؤثرة في إعادة  ٧-٢

، ففكره فصل المبنى مثال عن الدولة األثریةقد تؤثر بعض السیاسات العامة الغیر مختصة بالحفاظ على مصیر المباني 
 ضعف إلى فالفصل أدى األمریكیةعملیة التمویل، كما حدث في حالة كنائس الوالیات المتحدة یؤدى الى مشاكل في 

  .)٢٠١٤،موسى ھناء( ضعف االھتمام بالمباني وصیانتھاإلىالتمویل مما أدى 
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 -: التأھیلالسیاسات التنمویة العامة وتأثیرھا في إعادة  -
 مزارات مجردة أوورة متاحف ــــون ذات خطة تنمویة واحدة في ص قد تكالتأھیلالسیاسات التنمویة الخاصة بعملیة إعادة 

 وقد تم عمل األمریكیة في الوالیات المتحدة بجوب مباني دینیة او اقتصادیة، من امثلة استخدامھ في خطط كثیرة میدان أو
  .واحتیاجاتھمخطط تنمویة اقتصادیة وترفیھیة وثقافیة واجتماعیة، بعد مطالبة المواطنین واالھتمام بآرائھم 

  
  -:التأھیل بإعادة الخاصة كواد اال٨-٢

 -:١٩٣٠موتمر اثینا 
 تحفظ لھا شخصیتھا إغراض لضمان استمراریتھا وان تستخدم في المبانيیوصى المؤتمر بضرورة شغل تلك  •

 .الفنیة والتاریخیة
د االتساع وعل نحو  فى سبیل التعاون المشترك على نطاق مطراألمم تعمل الدول بروح میثاق عصبة إن یأمل •

 .اكثر تماسكا من اجل تعزیز عملیة الحفاظ على االثار الفنیة والتاریخیة 
 اإلعمال كى تبرھن على اھتمامھا بحمایة باآلثار الفرصة للمؤسسات والھیئات المعنیة إعطاء أھمیةیرى المؤتمر  •

 . بالقانون الدولى العام فى ھذا الصددخاللإالفنیة التى تعبر عن حضارة ما والتى تبدو مھددة بالدمار وذلك دون اى 
 لعصبة التابعةویبدى المؤتمر رغبتھ بان تقدم الطلبات المعنیة بتحقیق ھذا الغرض الى منظمھ التعاون الفكرى  •

 استقصاء بإجراء على ان تشفع ھذة الطلبات بمزید من االھتمام من جانب الدول بعد ان تقوم وكالة المتاحف الدولیة األمم
 اللجنة وباعتبارھا القومیة للتعاون الفكرى اللجنةد جمع كل المعلومات وثیقة الصلة وال سیما المعلومات التى ترد من وبع

 المتبعة فى كل حالة اإلجراءات فیما یتعلق بمدى مالئمة الخطوات وسالمة رأیھاالمعنیة یصبح الزما على ان تعبر عن 
 واآلثار المناسبة لعدد من مواقع الحفائر ھذهتھم التفقدیة التى قاموا بھا فى  المؤتمر وجوالأعضاء مشاورات إثناءفردیة 

 اإلعمال عدیدة مشغولة عن ألعوام الیونانیة التى ظلت الحكومة على جھود باإلجماع األعضاءالیونانیة القدیمة اثنى 
  .ولةیین فى كل د واألثرالشاملة فى ھذا المجال والتى قبلت التعاون المشترك للخبارء 

  . التعاون الفكرى والتى دعت الحاجة الیھاأھداف التى تسھم فى تحقیق لألنشطة أمثلة المؤتمر أعضاءوشاھد  •
 واألعمال الفنیة إنما اآلثار بأن أفضل ضمان في مسألة الحفاظ على اإلقناع: ًنظرا لتأكید المؤتمر على ضرورة •

من جانب  إمكان تتمیھ ھذه المشاعر بدرجة كبیرة باألسلوب األمثل ینبع من احترام ومدي ارتباط الشعوب باآلثار وباعتبار 
  ةالعام السلطات

  . تقوم كل دولة بعمل مجالت رسمیة تحتوي كافة الوثائق المتعلقة بأثارھا التاریخیة •
  . المتاحف الدولیة  تقوم كل دولة بإیداع نسخ من مطبوعاتھا عن االثار الفنیة والتاریخیة لدي وكالة -  •
الوكالة جزء من مطبوعاتھا لنشر ما یرد من مقاالت عن العملیات والوسائل المستخدمة في حفظ االثار تخصص  •

  .التاریخیة
 تقوم الوكالة بدراسة أفضل وسائل االستفادة من المعلومات المتاحة لدیھا •

  م١٩٣١ –برنامج الترمیم اإلیطالي 
ترمیم األثار الستعادة مقاومتھا المتجددة وقوة یجب أن یوجھ أقصى اھتمام نحو العنایة المستمرة بصیانة و •

  . تحملھا ولحمایتھا من التلف واالنھیار
بالنسبة لمشكلة إعادة التجمیع التي أثیرت ألسباب تتعلق بوحدة الطابع الفني والمعماري الذي لھ صلة وثیقة   •

ة على معلومات عن االثر موثوق بالمعاییر التاریخیة، فھذه المشكلة یمكن أن یكون لیا مبرر إذا ما كانت قائم
  . ًبھا ولیست قائمة على افتراضات أو عناصر قائمة بشكل ساند فضال عن أخري جدیدة

ًیجب تجنب كل محاوالت استكمال االثأر التي تنأى زمنیا عن حضارتنا كأثار العصور القدیمة حیث ال تفلح   •
ویصاحب ذلك إضافة أدنى قدر من العناصر معھا عملیة إعادة تجمیع األجزاء الموجودة المنھارة، ھذا 

  .المحایدة الستكمال الشكل ولضمان ظروف الحفظ
ًقد یخصص غرض جدید لالستفادة من االثار الحیة بشرط اال یختلف جذریا عن الغرض الذي صمم من أجلھ   •

 .المبنى ًاألمر أصال بحیث أال یتطلب ھذا التعدیل في الضروري اجراء في 

  م١٩٣٣ –میثاق أثینا 
یعیشون في ظروف غیر صحیة ال یمكن ان یؤدي االعجاب : إذا كانت عملیة الحفظ تستتبع التضحیة بجعل البشر •

بالماضي من منظوره المحدود الي تجاھل مبادئي العدالة االجتماعیة على االطالق، فبعض المعنیون بالنواحي الجمالیة 
 اكثر من التكافل االجتماعي

مة ذات الصفات الجمالیة الرائعة غیر عابئین بالفقر واألمراض المنتشرة في نفس المناطق یفضل حفظ المناطق القدی  •
ًوھؤالء یواجھون مسئولیة كبیرة حیث تجب دراسة المشكلة عن كنب وقد یمكن حلھا مؤقتا من خالل غیر فعال، ولكن 

 األولویة على مدي مالئمة الظروف ال ینبغي باي حال من األحوال أن یكون لإلعجاب بالنواحي الجمالیة والتاریخیة
  الصحیة للمكان وذلك العتماد صحة الفرد ورفاھیتھ على تلك الظروف الصحیة بدرجھ كبیرة



  
  

  األثریة المباني تأھیل  إعادةفى سبیل   الممارساتأفضلالوقوف على 
 

JAUES, 15, 54, 2020 

 
321 

إن كان من الممكن معالجة الضرر الناجم عن وجود اآلثار عن طریق إجراءات جذریة مثل تحویل مسارات  •
 .للحركة  قابلة المرور الرئیسیة أو نقل المراكز األثریة التي تعتبر غیر

 أقصى الوصول الى إلى ان جمیع القوانین تھدف التأھیل بإعادةبناء علیة فما تم مالحظتھ بخصوص القوانین الخاصة 
  .استفادة من المبنى االثرى والحفاظ علیة

  

                  -:حاالت دراسة عالمیا -٣
خالل كیف تم إعادة تأھیلھا ، ومعرفة الممیزات والعیوب یتناول ھذا الجزء دراسة حاالت دراسیة لمباني خارج مصر من 

تمثل قصر اللوفر ): ١(صوره  لكل مبنى وكیف تم حل المشكالت وھل ثبت نجاح المشروع ام ال بمرور الوقت مثل قصر اللوفر
     والھرم الزجاجي

  . في مصراألثریةوكیف یمكن االستفادة منھا في إعادة تأھیل المباني 

   .فر متحف اللو١-٣
، حیث قام فیلیب أوغست ببناء ١١٩٠ یعود أصل متحف اللوفر الى عام 

 الى قصر تحویلھمبنى على ھیئة قاعة لمواجھة الھجمات الصلیبیة، لیتم 
  سكنھ ملوك وامراء فرنسا، وكان یحتوي على تحف ملكیة ومنحوتات 

  ، ١٦٩٢ للنحت والتمثیل عام أكادیمیتینتم تحویل المبنى الى 
                                                .متحف قومیا بعد الثورة الفرنسیة حویلھ الىوقد تم ت

  
  

                                               تمثل قصر اللوفر والھرم الزجاجي): ١(صوره 
  https://www.travelerpedia.net/fr/city: المصدر                                                                                                      
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   قصر كادورو٢-٣

 او القصر الذھبي من أجمل مباني فینسیا التي تطل  یعتبر قصر كادورو
على القناة الكبرى، وتم تسمیتھ بالقصر الذھبي نظرا لروعتھ والمنظر 
الخارجي المذھب للواجھة، ویعرف أیضا باسم سانتا صوفیا ویعتبر من 
أروع األمثلة عن العمارة القوطیة، ویتمیز أیضا القصر باختالف 

  .بنى ممیززخارفھ وروعتھ مما جعلھ م
     

  قصر كادورو): ٢(صوره                                                                                                         

  com.wordpress.oliaklodvenitiens://https :المصدر
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  -: الدور األول

رفة یوجد بھ الش
المغلقة للصالون 

نوبیل (الرئیسي 
أعمدة وعقود ) بیانو

لتدعیم الصف ممن 
  .النوافذ الرباعیة

  -: الدور الثاني

وجد بھ شرفة مغلقة 
  .أیضا

: تحدید قیمة  المبنى
 -قیمة تاریخیة 
  .قیمة معماریة
  :  تحلیل المبنى

من خالل دراسة 
وصف المبنى 

  وتحلیلھ
  أسالیب التعامل 

  : مع المبنى
لى المستوى ع

العمرانى 
.                                              والمعمارى

  :مصادر التمویل 
  بلدیة فنیسیا

بما ان المبنى یقع 
في أجمل مناطق 

فینسیا ویعتبر ممن 
أجمل مبانیھا، فكان 

من الضروري 
مراعاة المحددات 

  -: االتیة
اختیار مواد • 

مناسبة وعمل 
واجھة مماثلة 

 بالواجھة وشبیھة
  .االصلیة

االخذ في االعتبار • 
الرطوبة العالیة 

التي كانت السبب 
في تلف الشرفات 

والواجھة في 
  السابق

حیث تم استخدام -
وحدات عرض 

مختلفة ومنفصلة 
عن الحواط، 

واستخدام مكعبات 
خشبیة لعرض 
التماثیل كما تم 
وضع اللوحات 

على مجاري من 
  .البرونز

في إیطالیا عموما -
االھتمام یتم 

بالمباني الكنائسیة 
وعمل میزانیة 

ضخمة لھا، وعمل 
میزانیة تعادل 

نصف ما تحتاجھ 
بالنسبة للقصور 

والمتاحف، 
فبالتالي ال یتم 

صیانة المتاحف 
بالشكل الكافي او 

 .المطلوب

 

 

.  
  

یعتبر مزار -
سیاحي ومتحف 
وال یوجد أي 

استفادة أخرى 
  .من المبنى
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  النتائج -٤
  -:من خالل الدراسة تم استنباط عدد من النتائج الخاصة بالمبانى االثریة 

 .الوعى والدعایا للمبنى اعالمیا من اھم عوامل نجاح الفكرة •
 .اضافة عدد من االنشطة المتنوعة بالمینى االثرى تودى دورا فى استمرار نجاح المشروع •
  .ار الحفاظ على الطابع المعمارى لھ واختیار انشطة مالئمةالدراسة الشاملة للمبنى واستمر •

  
  -: التوصیات١-٤

  -:من خالل الدراسة تم استناج عدة توصیات یجب االخذ فى االعتبار عند اعادة تاھیل المبانى االثریة 
 .حیث یمثل سكان المنطقة اھم ركائز اعادة تاھیل المبانى االثرى •
 .عیا واقتصادیا وثقافیادراسة شاملة لسكان المنطقة اجتما •
 .ضرورة االخد فى االعتبار راى  سكان المنطقة •
 .االستفادة من النماذج التى تخص اعادة التاھیل عالمیا •
 .زیادة االھتمام بالمناطق االثریة من الحكومة والعاملین بقطاع االثار  •
 .حكومةتوعیة سكان المناطق االثریة باھمیة المبانى االثریة وضرورة تكاتفھم من ال •

 
  -:المراجع

ماجستیر كلیة ،  ،الحفاظ على المباني التراثیة وإعادة توظیفھا في األردن، القاھرة) ١٩٩٦(اللحام،  نسرین  .١
 . جامعة عین شمس،الھندسة 

، أسس ومعاییر التنسیق الحضاري للمباني التراثیة وذات القیمة )٢٠١٠( الجھاز القومي للتنسیق الحضري   .٢
 والئحتھ ٢٠٠٨ لسنھ ١١٩ة من المجلس األعلى للتخطیط والتنمیة العمرانیة طبقا للقانون  المعتمد–الممیزة 
 .القاھرة ،وزارة الثقافة، الجھاز القومي للتنسیق الحضاري ، التنفیذیة 

دكتوراه كلیة الھندسة ، ،  منظومة الحفاظ على التراث المعماري المصري، القاھرة ) ٢٠١٠( طارق  ،  إبراھیم .٣
 .القاھرةجامعة ،

 .األردن، عمان ، مؤتمر الحفاظ ، ، دراسة االستخدام األمثل ) ١٩٩٣(صالح  ،  الكبیسي .٤
كلیة  ماجستیر،  والتاریخیة في العرض المتحفي األثریة، اعادة استخدام المباني ) ٢٠١١(موسى،  عصام   .٥

 .القاھرة، جامعة حلوان ، دكتوراه،الھندسة 
توثیق تجارب الحفاظ على القاھرة –تقاء بالنطاقات التراثیة ذات القیمة ، االر) ٢٠١١(لبنى ،  عبد العزیز .٦

 .كلیة الھندسة ،جامعة القاھرة ماجستیر، القاھرة .التاریخیة
ماجستیر، ، ، تقییم البدائل ارتباطا بالمعطیات في إعادة استخدام المباني االثریة ، القاھرة )٢٠١٤( االء ،  جمال .٧

   .جامعة القاھرة، كلیة اثار 
،  االصالة في مشروعات الحفاظ المعماري والعمراني ودور المواثیق والتوصیات ) ٢٠٠٣(  صباح ،یحیاوي- .٨

  جامعة القاھرة ،كلیة الھندسة ،ماجستیر، القاھرة ،الدولیة 
أدارة مواقع التراث العالمي بجمھوریة -مركز التراث العالمي- ،  منظمة الیونسكو) ٢٠١٢( منظمة الیونسكو - .٩

 الى ٢٠١٠تموز /لعربیة، مشروع االحیاء العمراني للقاھرة التاریخیة، تقریر اعمال من الفترة من یولیومصر ا
م، منظمة األمم ١٩٧٩، القاھرة التاریخیة موقع مدرج في قائمة التراث العالمي عام ٢٠١٢حزیران / یونیو 

 .القاھرة ، الیونسكو ، المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة 
دراسة حالة بعض القصور : ،  ادارة مشروعات واعادة تاھیل البیوت القصور القدیمة ) ٢٠١٤(یفینا فتحي،  تر .١٠

 .جامعة القاھرة، ماجستیر كلیة الھندسة ، والبیوت القدیمة بجمھوریة مصر العربیة ، القاھرة 
 


