
 7دراسات في آثار الوطن العربي

 843 

 الحفاظتجربة رائدة في إعداد المعماريين بمجال 
  على المباني والمواقع األثرية

 *سوسن الطوخي .د
 

  تمهيد 
إن ترميم وصيانة اآلثار تعتبر واحدة من أهم تحديات مشاكل هذا العصرر نرررا 
للنشاط السكانى المتنامى بشكل مضطرب من حول هذه اآلثار األمر الذى أدى إلى فقدان 

 اآلثار التى تمثل حلقات هامة فى منرومة التاريخ المصرى. العديد من
فررالمبنى األثرررى كيرران شررامل يعكررا الم لرروم العررام لل كررر المعمررارى فررى  صررره  

وزمانرر. . هررو كيرران يضررم لرريم تشرركيلية ووري يررة يحرروى كثيرررا مررن المررراهر الحضررارية 
رى سراب  يكرون فرى لعصره وبيئت. التى نشأ فيلا ومن البديلى أن التعامل مع  مل معمرا

إطار فلس ة ذلك العمل ومحددات. بحيث ال يغيرها أو يحورها أو بمعنى أد  ال يشوه تلك 
ال لس ة أو يزي لا ، وبرذلك فر ن التررميم المعمرارى للمبرانى األثريرة مرا هرو إال أحرد أو ر. 

 العمل المعمارى الذى تنطب   لي. لوا د وأسا العمارة ولكن ب سلوب خاص.
ور الرائررد للدولررة والط رررة التررى تحرردثلا وزارة التعلرريم العررالى والبحررث إيمانررا بالررد

العلمى فى حل المشاكل البيئية التى يتعرض للا تراثنا القومى خاصرة الترراث المعمرارى 
 الذى يلعب دورا بارزا فى مسيرة الشعوب وتحديد هويتلم الثقافية والحضارية .

العررالى فررى سررد احتيا ررات السررو  المصرررية وإيمانررا بالرردور الملقررى  لررى وزارة التعلرريم 
والعربية من الكروادر ذات التخصصرات النرادرة الرفيعرة المسرتوى فرى تخصرص التررميم 
المعمرررارى للمبرررانى األثريرررة والتاريخيرررة فقرررد برررادر المعلرررد العرررالى لللندسرررة المعماريرررة 

وم التررميم وتكنولو يا إدارة األ مال بمدينة السادا من أكتوبر ب نشاء شعبة لدراسرة  لر
اللندسررى للتررراث المعمررارى مررن ترررميم إنشررائى ومعمررارى لتكررون لرر. الريررادة فررى هررذا 
 التخصص النادر  لى مستوى  ملورية مصر العربية ومنطقة الشر  األوسط باكمللا.

 الهدف من إنشاء الشعبة 
من نعم الخال   لينا أن ميز مصر بتراث وحضارة  ريقة ووهبلا مقومرات طبيعيرة 

أفرزت تراث وحضارة  ريقة ت سدت فى ثروة لومية تمثرل أكثرر مرن ثلرث أثرار  وثقافية
العالم ينبغى أن نحافر  ليلا كى تستمر شاهدا  لرى  رمرة التراريخ ومرع زيرادة االهتمرام 
بتراثنا القومى واثارنا العريقة رلرت الحا ة الماسة لمتخصصين فى م ال الح ار  لى 

لميررة ولرردرة فعليررة للتعامررل بحساسررية مررع كنوزنررا التررراث وترررميم األثررار للررم خل يررة  
المعمارية شعبة من شعب العمارة حديثة  لى مصر والشر  األوسط وهى شعبة الح ار 
 لى التراث وترميم األثار وتلدف هذه الشعبة إلى ا داد  يل من الملندسرين ذات القيمرة 

                                                 
*
  مالرئيا م لا إدارة المعلد العالي لللندسة المعمارية وتكنولو يا إدارة األ  
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 ار  لى التراث وتلبيرة األثرية  لى اختالف أنوا لا ومقاييسلا والربط بين التخطيط للح
احتيا ررات التنميررة المتواصررلة للم تمررع ومررن ثررم يشررمل البرنررامة األكرراديمى للشررعبة مررواد 
تصميمية تتعامل مع الموالع األثرية بما يتواف  ومبادئ الح ار  ليلا واالرتقاء بمحيطلا 

والرفرع  وكذلك كي ية التوريف المالئم للمبانى األثرية ويشمل كذلك مواد خاصة بالتوثي 
 المعمارى ومواد خاصة بتقنية  لمية الترميم والخل ية التاريخية للمبانى والموالع األثرية.

 المناهج والمواد الدراسية 
تشررمل الدراسررة  لررى خمسررة سررنوات دراسررية يحصررل الطالررب بعررد ا تيازهررا بن ررا   لررى 

ال صل الدراسري در ة البكالوريوا في اللندسة المعمارية ونرام التعليم المتبع هو نرام 
. 

وبيررتم التخصررص فرري سررنتين دراسرريين فرري شررعبة هندسررة الترررميم والح ررار  لررى المبرراني 
 األثرية والمواد الدراسية كاآلتي:

 الفرقة الثالثة شعبة هندسة الترميم والحفاظ على المباني األثرية
 لالفصل الدراسي األو

 التصميم المعماري -
 التاريخية. التخطيط العمراني والمناط  ذات القيمة -

 مواد وكيماويات البناء. -

 تصميمات تن يذية وطر  رفع المباني االثرية  -

 تخطيط وتصميم موالع اسكان  -

 رررالص وصررريانة العناصرررر  –تررراريخ ال نرررون  –مقررررر اخيررراري  مبررراني االثريرررة  -
 المعماري.(

  الفصل الدراسي الثاني
 تصميم معماري  -
 ترميم وصيانة المباني األثرية -

 ت البناءمواد وكيماويا -

 تصميمات تن يذية وطر  رفع المباني األثرية -

 البيئة والمباني األثرية -

 تحكم بيئي( –الح ار الحضري والبيئي  –مقرر اختياري   العمارة والتراث  -

 الفرقة الرابعة شعبة هندسة الترميم والحفاظ على المباني األثرية:
 الفصل الدراسي األول -

 تصميم معماري -
 سومات التشغيلتصميمات تن يذية ور -

 تصميم  مراني -

 تنكيا وصلب المباني األثرية -

 لوانين وتشريعات البناء وممارسة الملنة -
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 متح يات وطر   رض األثار( –مقرر اختياري   طر  توثي  المباني األثرية  -

 الفصل الدراسي الثاني:
 إ ادة تأهيل المناط  ذات القيمة التاريخية -
 تصميمات تن يذية ورسومات التشغيل -

 شروع التخرصم -

الح رار الحضرري والبيئري  لرى  –مقرر اختياري   الت ديد واإلرتقراء الحضرري   --
  المناط  ذات القيمة التاريخية(

 استعراض نماذج من المشاريع والبحوث التطبيقية 
 والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية مالتنظي 

سرتوى الردولي وثالثرة  لرى لام المعلد بتنريم بعدد خمسرة مرمتمرات إثنران مرنلم  لرى الم
المسررتوى العربرري  قررد أحرردهم بمقررر  امعررة الرردول العربيررة تحررت ر ايررة معررالي السرريد   

  مرو موسى  األمين العام ل امعة الدول العربية.
و دير بالذكر الممتمرات التالية التي ت يد نقطة في م ال الترراث والح رار  ليلمرا وهري 

 فيما يلي :
 إ ررادة اإل مررار باإلمكانيررات الذاتيررة للمنرراط  المرردمرة عربرريالمررمتمر اإللليمرري ال -1

القراهرة   امعرة الردول العربيرة - اإلمكانيرات البشررية –المواد والموارد المحليرة 
 2003أكتوبر  18-19

 7القرراهرة  نرردوة معماريررة “مراحرل مررن العمررارة والعمررران التراريخي بالقرراهرة ”  -2
بالمشررراركة مرررع هيئرررة  للندسرررة المعماريرررةتنرررريم المعلرررد العرررالي ل 2005يونيرررو 

  المعماريين العرب
الح رار  مرمتمر  الت ا رل اال تمرا ى  لرىالمناط  التاريخيرة وانعكاسراتلا  أهمية  -3

  2004  مارا 16-14 دبي  المعماري بين النررية والتطبي 
يرررة العررالى لللندسررة المعمار المعلررد  .د   حسررن وهبرررىأ  - سوسررن الطرروخى  د 
 (إدارة األ مال وتكنولو يا 

 استعراض لنموذج حي لكيفية تأهيل الطالب في شعبة الترميم والحفاظ 
 (1مرفق رقم )

 توصيات المؤتمر:

تحت مرلة  امعة الدول العربية وباشتراك كل من المعلد العالي لللندسة المعمارية و -1
ابرررة الملندسرررين و هيئرررة  امعرررة مصرررر للعلررروم و التكنولو يرررا و الشرررعبة المعماريرررة بنق

المعمرراريين العرررب تشرركل ل نررة دائمررة ملمتلررا المشرراركة فرري اإل مررار تخررتص بتقررديم 
المعاونة العلمية و ال نية االستشارية في م ال االختصاص كما يكرون مرن ضرمن أ مرال 
الل نة إنشاء لا دة بيانات برالخبراء و المتخصصرين فري م رال إ رادة اإل مرار لالسرت ادة 

 فر  العمل التي سيتم تشكيللا .بلم ضمن 

مرن أ مرال  شرلور  مرا ترم إن رازه 6تتولى الل نة الدائمة إل ادة العمرار اإل رالن كرل -2
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خررالل ال ترررة السررابقة و ررن لنرروات االتصررال الترري تررم فتحلررا مررع ال لررات ذات العاللررة 
بالموضوع و الد وة إلي  قد المزيد من الممتمرات التكميلية فري حالرة الحا رة إلري ذلرك 

 للتوصل لمزيد من النتائة العلمية في مختلف المحاور .

اص  لري شربكة اإلنترنرت تتضرمن كرل تنشئي ال لات المشاركة في الممتمر مولع خر -3
المسررتندات و المعلومررات ال نيررة و العلميررة الخاصررة بالموضرروع كنررواة لمررن ير ررب فرري 
استكمال المسيرة ويتم من خالل. الد وة لعقد الندوات و حلقات المنالشة اسرتمرارا ل كررة 

 وأهداف ممتمر إ ادة اإل مار .

ص و إبرداع مرواد بنراء محليرة طبيعيرة و يلقي المرمتمر الضروء  لري أهميرة تشر يع إنترا -4
مخلقة متوافقة مع رروف الم تمع المحلية و تتناسرب مرع فكرر إ رادة العمرار و ذلرك مرن 
خالل المعامل البحثية و األ مال التطبيقية في المعاهد و ال امعرات األكاديميرة و محاولرة 

دود ما هو متا  مرن إي اد حلول  ير تقليدية تورف اإلمكانات التكنولو ية الحديثة في ح
 تمويل حكومي باإلضافة للمشاركة الوطنية .

التوصية باستصدار تشريعات  ديدة من خالل  امع. الدول العربيرة يكرون مرن شرأنلا -5
التأكيد  لي إ ادة اإل مار بال لود الذاتية للمناط  المنكوبة وما يستتبع ذلك من لرارات 

تثماري ل رذب االسرتثمارات السرريعة مرن إلنشاء صندو  تمويل  ربي و توفير مناخ اس
 الدول العربية للمناط  المدمرة . 

التوصررية بعمررل كررود  ربرري أل ررادة العمررار يررنص  لرري مواصرر ات لياسررية خاصررة  -6
بالتكنولو يا المتوافقة السترشراد بر. فري حالرة اال تمراد  لري ال لرود الذاتيرة كمرا يوصري 

 د و كليات اللندسة .بتدريس. في مراحل التعليم المعماري بالمعاه

يلقي الممتمر الضوء  لي أهمية اشتراك الطالات البشرية المحليرة فري المنراط  التري  -7
سرريتم إ ررادة  أ مارهررا مررع ضرررورة استرشرراد بت ررارب الرروطن العربرري فرري الم ررال و 
دراستلا و تحليللا لت نب سلبياتلا مع تش يع بيوت الخبرة الوطنيرة  لري تبنري األسرلوب 

تطويعرر. فرري إطررار الخل يررة الثقافيررة و البيئررة و االلتصررادية و أن يوضررع فرري العلمرري و 
اال تبار البعد األمنري و الردفا ي لمنراط  إ رادة اإل مرار المتكرررة التردمير و التلرف مرع 
توريف مواد البناء المتاحة و دون إهدار للموارد الطبيعية و االسرتعانة باألنرمرة البنائيرة 

 و خطط إ ادة العمار المالئمة التي  رضت في الممتمر .المالئمة و ت عيل برامة 

 
 (2مرفق رقم )

  -وقد خلصت الندوة لمجموعه من النتائج هى:

و ررود أن صررال بررين متخررذي القرررار والملنررين ويرلررر ذلررك فرري القصررور الواضرر  فرري -8
 العمران . 

أستمرارية   دم االهتمام بالتراث هو نتي ة لثقافة الشعب الذي رفض الح ار  لي. وأن-9
 رلور العشوائيات كحل بديل لذلك .

 التلوث ب ميع أنوا . لاسم مشترك  لي مستوي المدن  الميا و ربيا .-10



 7دراسات في آثار الوطن العربي

 847 

 ند تناول لضايا العمارة والعمران ي ب أن نتعامل معلا  كوحدة واحدة وال نرتلما -11
 أ زائلا من صلة .

ين مررن المعمرراريين العرررب معرررم مشرراكل المرردن العربيررة  الن ررد فيلررا أفكررار الم كررر-12
 للوصول الي الحلول السليمة التي تخدم كافة طبقات الشعوب العربية 

ليا كل ما نراة في الغرب وامريكا يتناسرب مرع بيئتنرا  وثقافتنرا و اداتنرا و تاريخنرا -13
 العربي .

 

  -وقد خلصت الندوة لمجموعه من التوصيات هى :

بم لروم وا ري مردروا يحتررم القيمرة التراثيرة ضرورة التعامل مرع المنراط  التراثيرة -1
ويتعايش مرع العصرر و نرد التعامرل مرع  المنراط  القائمرة ي رب الح رار  لرى شخصريتلا 

 وهويتلا مع التطوير .

 التاكيد  لي أهمية التوازن بين الح ار  لي المدن و ناصرها واالداء الوري ي للا .-2

ي الم تمع من نمو العشوائيات والحد مرن ي ب ان يكون للقوانين لوة وأحترام للح ار  ل
 رلورها وت عيل  ميع القوانين المعطلة.

ي ب توفير المناخ المناسب لكي يتمكن ال رد العادي من ان يشراهد الترراث المعمراري -4
بعيرردا  ررن الزحررام واالرض المتلالكررة واالرصرر ة المرت عررة والسررلوكيات الخاطئررة الترري 

 راث .تشغلة  ن االستمتاع والنرر للت

 أهمية تطوير التعليم المعماري ونشر الثقافة المعمارية لخل  الو ي  ند المتلقي .-5

ضرررورة التعامررل ب ديررة مررع لضررية تلمرريش دور المعمرراريين العرررب داخررل أوطررانلم -6
وسيطرة المصمم والمخطط اال نبي  لي اتخراذ لررارات تمرا ثقافرة وحضرارة الشرعوب 

 العربية .

ور للنقابات الملنيرة وهيئرة المعمراريين العررب فري موا لرة أي ي ب ان يكون هناك د-7
مخال ات معمارية و مرانية  لي مستوي المدن العربية و تبنى طر  هرذة القضرايا  لري 

 المسئولين و مل دراسات ومعايير ملنية تلدف الى نبذ كل ما ي سد العمارة والعمران
حا  بالثورة المعلوماتية والرلمية و وب التغير والر وع الي ركب التقدم الحضاري والل

وتدارك االخطاء التراكمية من خالل نقطة العودة لمسار تصميمي وتخطيطي واض  مع 
 دم االستمرار في معال ة وتوفي  أوضاع لائمة ال تصل الي نتائة تتوافر  مرع الم راهيم 

 والمست دات العالمية .
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 (3مرفق رقم )
 التوصيات  

 0وضع لوانين ولوائ  تنريم  مليات الح ار إنشاء لا دة معلومات و-1

إ ررادة النرررر فرري برررامة التربيررة القوميررة والتعلرريم الترري تتعلرر  اآلثررار لتطرروير الررو ي -2
 التاريخي.

ترربط برين  inter disciplinaryربط ما في البيئة بمسرتقبللا فري إطرار نرررة متشرابكة   -3
 ث ان صام فكري وحضاريمكونات مادية للبيئة ومقوماتلا المعنوية لمنع حدو

مالءمرة فرا يرة فري  –مالءمة ال را ات في النسية القديم مع النسية العمرانري ال ديرد -4
 تشكيل وح م ال را ات بالقديم مع ال ديد حتى نحصل  لي خط أفقي مناسب.

تصنيف مباني يتم للرا تو ير. اسرتخدامات ثقافيرة إلمكانيرة انخ راض معردل التل يرات أو -5
 0 ارية وإدارية تبعا لما تحتا . المخططات العمرانية استخدامات ت

 را الو ي واالرتقاء  -يعتمد ن ا  الح ار  لي أفراد الم تمع لاطني تلك المناط   -6
تد يم الروابط اال تما ية واإلدراك بأهمية هذة المناط  التي يعيشون فيلا  –بسلوكياتلم 

 0كمنط  محرك لتأكيد مشاركتلم 

المررممين ولررن ينرائي ذلرك إال بتوحيررد ال لرود والتنسرري  برين ال لررات  إ رداد  يرل مررن-7
 0المعنية مما لد ينتة  ن. إنشاء كلية أو أكاديمية 

 

وأخيرا ان إيقاع الموا لة الشاملة مع تلك المناط  ي ب ان يمترد ليشرمل تكثيرف الم لروم 
مشكالت العصرر الثقافي كضرورة للتكامل بين األ يال المعاصرة وبين التراث لموا لة 

ا تما ية والتصادية بقدرات وا ية تتولف  ليلا الحركة الثقافية بما تحوي من الت ارب 
مع نلضة ثقافية وفنية شاملة و لري الت راوب مرع دور الدولرة ودور ت ا رل الم تمرع مرع 
هذة المناط  والبحث  ن ال ذور واأل ما  والذات القومية كمرا حردث فري أوربرا  صرر 

ابان في الماضي. ان التحدي كبير لكن األمل اكبر، لرذا فر ن نلضرة مصرر النلضة في الي
لن تتحق  حضاريا ولن تعطي ثمارها ا تما يا والتصاديا وثقافيا إال بوضع هرذا الترراث 

 فى ضمير أمتنا لتكون خير أمة أخر ت للناا.

 


