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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 معايير النجاح والفشل في إعادة توظيف المباني ذات القيمة التراثية

 *د.م ناجية عبد المغني سعيد
 :مقدمة

إن الظروف االقتصادية والعمرانية كثيرا ما تستدعي إعادة توظيفف المافاني تا          
 نن  يي اع  احأييان تتم إعادة منها ، إال االستفادةالقيمة التراثية اهدف صيانتها وتعظيم 

التوظيففف دون يساسففية ل ففاان المانففي التراثففي وظرويفف  الراصففة ممففا يهففدر مففن قيمتفف  
 ويشوه نو يتدارل من مقياس  التتكاري .

تهدف هته الورقة إلي استناا  معايير النجفا  والفشفل يفي إعفادة توظيفف المافاني         
اع  التجارب يي الو ن العرافي االتيديفد يفي  استعرا تا  القيمة التراثية من رالل 

 تونس ومصر والمملكة العراية السعودية.
ومعايير النجا  تتعلق ايسن ارتيار الوظيفة المالئمة ، يسفن ارتيفار التفاصفيل الراصفة 
ااإلضايا  نو التعديال  اما ال ينقص من قيمة الماني نو يتعفار  مفن  ايعتف  و فرا ه 

لق اكثاية االستردام وقدرة الماني علي التيمل واستيعاب اليركة وكتلك المعايير التي تتع
والضغ  الناجمين عن إعادة التوظيف . ويجدر هنا اإلشارة إلفي نن  يفادة إيكفام ت ايفق 

قيمة الماني و يادة نهميت  ، يالمااني التراثية قد تتففاو  قيمتهفا  وارتفاعالمعايير تتناسب 
ي و فرا ه وندرتف  ، ومفن تلفك المافاني مفا يكفون قفد تاعا لعوامل ميددة مثفل عمفر المانف

سايل  إلي تلك يال ييق يي هته اليالة للمعماريين والقفائمين  يي سجل االفعل كأثر نو ان 
وتشففتمل  .علففي إعففادة التوظيففف إقيففام عناصففر دريلففة ال تتناسففب وقيمففة المانففي ونهميتفف 

 مكونا  الايث علي احأتي:
 ي اليفاظ علي التراثنوال : إعادة التوظيف و دوره ي

 معايير النجا  و الفشل يي إعادة التوظيف ثانيا:
 ثالثا: ياال  دراسية 

 رااعا: النتائج و التوصيا 
 : أوال : إعادة توظيف ودوره في الحفاظ علي التراث

إن الظروف االقتصادية والعمرانيفة كثيفرا مفا تسفتدعي إعفادة توظيفف المافاني            
إعفادة التوظيفف  اسفتردممنهفا وقفد  االسفتفادةثية اهدف صفيانتها وتعظفيم تا  القيمة الترا

Adaptive Reuse  استجااةاليفاظ سواء كان  آليا من  كآليةيي كثيرا من الدان العالم 
لماادرا  يردية نو ماادرا  جماعية رسمية ، يكومية نو نهلية علي الصفعيد الميلفي نو 

السفففائد . ينفففري  واالهتمفففامعكفففس درجفففة الفففوعي القفففومي نو اإلقليمفففي نو العفففالمي ممفففا ي

                                                           

 وعمارة الايئةعضو إتياد االثاريين العرب اإلسكان استشاري *
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 Cheshireيففي مقا عففة  Irene Prestwichالماففادرا  الفرديففة مثففل ماففادرة السففيدة  
والتي  ،Tirley Garth قصر  من نسرتها ين جمع  ثروتها لتشتريي االمملكة المتيدة

 وتعيفد توظيفف  كمنتجفن   C E Mallowsوصفم  المعمفاري الشفهير    1911ننشفأ عفام 
ومركفف  عففالمي لمفف تمرا  يركففة التسففلل الرلقففي العالميففة راصففة انفف  يقففن يففي ضففيع  

 1شفكل    يدان وتم اليفاظ علي الفراغا  الرارجية وتوظيفها كمتن ه عفام 40مسايتها 
اقريففة كففو  Mountain Houseسويسففرية اشففراء ينففدق قففديم  نسففر، وكففتلك  ماففادرة  (

Caux والجاليففة  التفففي تعلففو مدينفففة مففونتر Montreaux علففي اييفففرة جنيفففف  الم لفففة
كمركفف  مفف تمرا  لففنفس اليركففة   اسويسففرا وتلففك اغففر  اليفففاظ عليفف  وإعففادة توظيففف

العالمية والتي تيول امرور ال من إلي متيف ومعهد للسفياية والفنفادق شفتاء ااإلضفاية 
إلي كون  مرك  لم تمرا  منظمة ماادرا  من نجل التغيير صيفا . إي  ان  نصفال هنفاك 

. ويي عالمنفا العرافي نجفد نمفات   ( 2شكل    للوق  ضمن عملية إعادة التوظيف اقتسام
تيففف ومركفف  ثقففايي ودار ممتنوعفة مثففل القاففة  امدينففة سوسففة اتففونس التفي تيولفف  إلففي 

عريقة  ، إلفي ينفدق نو نف ل وسف  مدينفة نسرة تونسية المدينة التي يولها نصيااها ناناء 
ملكة العراية السعودية نجي  ماادرة اليفاظ علفي التفراث تونس العاصمة . ويي جدة الم

ويي مصر هناك العديد من المافادرا  والتفي غالافا .ونشر الوعي التراثي والتدرب علي  
اها الدولة إال إن اعضها كان اتمويل نو دعم رارجي مفن منظمفا  نو جهفا  مثفل تانما ت

ا يففدث يففي مكتاففة ماففارك احألمانيففة كمففBerelsmann منظمففة االغارففان نو منظمففة   
 االجي ة.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المملكة المتيدةا اإلعالمي لإلنتا يالياً شركة  قصر وضيعة تيرلي جارث( 1شكل 
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 :معايير النجاح والفشل في إعادة توظيف المباني ذات القيمة التراثية ثانيا:

يركة اليفاظ علي التراث العالمية مر  اعفده مرايفل انفاء علفي  ننمن المعلوم 
تا  القيمة  احأشياءعر  ت ور مفهوم اليفاظ علي التراث . ومن هته المرايل تجمين و

اليفففاظ علففي ماففاني لهففا ارتاففا  ارمففو  قوميففة ومصففاياا  تاريريففة ،اليفففاظ يالتراثيففة  
التفاريري  اليفي نوالمعماري اغ  النظر عن المصاياا  التاريرية ، اليفاظ المسفايي 

ثففم التر ففي  لليفففاظ .ومففن ماففادل اليفففاظ المسففايي وكففتلك التر ففي  لليفففاظ االهتمففام 
عناصفرها الفراغيفة.  نوعلي مجموعا  اأكملها قد تتفاو  ادارلها قيمفة ماانيهفا  االيفاظ
اليففاظ والتعامل من تلك العناصر. يمثال هناك مااني يجدر ترميمهفا ادقفة  آليا واالتالي 

يمكن تيديثها وتجديدها راصة من  نرري( ومااني RESTORATION يعليها كما ه
( . ومفن ADAPTIVE REUSEفهفا   ( ثفم إعفادة توظي RENOVATIONالدارل 

يشففل إعففادة  نوإيكففام ت ايففق المعففايير المقتريففة يففي تقيففيم نجففا   ننهففتا المن لففق نجففد 
التوظيففف قففد تتفففاو  نسففايا مففن تفففاو  قيمففة المانففي دارففل المجموعففة ويالتفف  وقففد توجففد 
ة ماففاني متهالكففة يجففدر إعففادة انائهففا  ونرففري يمكففن هففدمها واالسففتفادة االفراغففا  الناتجفف

كمفا هففو موضففل  اإضفاية رففدما  تسفهم يففي إييفاء المن قففة وجفتب السففكان والف وار لهففا
 (. 4،  3االشكل   

 

 

 

 

يالياً يستردم كمرك  للم تمرا  االتناوب  مانى يندق ماونتن هاوس احأثري( 2شكل  
 سويسرا -قرية كو  –من مدرسة يندقية ويشمل متيف صغير ييكي قصة المكان 
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( نسيج 3شكل رقم  
عمراني تراثي 

 متضام

                                                           

                                                              
                                      

                                              

               

                                       

                       

                                       

                                     

                                         

                

                                           

 يالتها وااليتيا   المجتمعي يي ن ار ماادل اليفاظ ( التعامل من المااني  اما يتناسب من قيمتها4شكل رقم  
 المسايي من ت ايق معايير النجا  والفشل يي إعادة توظيفها
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وييما يلي اع  المعايير المقترية لتقييم النجا  والفشل يفي إعفادة توظيفف المافاني تا  
 القيمة التراثية :

 يسن ارتيار الوظيفة المالئمة للماني  .1

 علي الشكل الرارجي للماني  اليفاظ .2

 اليفاظ علي الشكل الدارلي للماني .3

يسن ارتيار التفاصيل الراصة ااإلضايا  نو التعديال  إتا ل م احأمر وتلك امفا  .4
 ال يتعار  من قيمة الماني و ايعت  و را ه 

تناسب كثاية االستردام من قدرة الماني علي التيمل واستيعاب اليركة والضغ   .5
 إعادة التوظيفالناجمين عن 

 –اليساسففية يففي التعامففل مففن الفراغففا  الرارجيففة واليففدائق الميي ففة اففالماني  .6
  . إعادة توظيفها –ترميمها  –االرتقاء اها  –اليفاظ عليها كما هي 

 سهولة الوصول للموقن و انتظار السيارا  . .7

 تناسب ني إضايا  جديدة للموقن من الماني احأصلي  .8

  ايعت   و   ة / اإلدارة ومالئمتها لظروف المانيالملكية اليالية / الييا .9

 راية المستردمين وسالمتهم  .10

قيمفة المانفي و يفادة  وارتفاعتناسب ييجدر انا هنا اإلشارة إن إيكام ت ايق تلك المعايير 
 نهميت ، يالمااني التراثية قد تتفاو  قيمتها تاعا لعوامل ميددة مثل:

 عمر الماني  .1

  را  الماني وندرت  .2

 ة الماني اإلنشائية وتيمل يال .3

 يالة التفاصيل المعمارية للماني .4

وقد تم تصميم استمارة يمكن استردامها يي عملية التقييم ااحأرت يي االعتاار المعايير 
اييففث يكففون  10-المقتريففة مسففاقا .  وقففد وضففن للتاسففي   لكففل معيففار نقففا  مففن صفففر 

ا حأهميفة المعيفار  المسفتردم واييفث ، إال ان   يمكن تغيير النقا  نسا100المجموع من  
( و يمكفن اسفتردام المعفايير ولفيس يقف  لتقيفيم 5. شفكل   100يظل المجموع الكلي مفن 

التجففارب السففااقة وإنمففا كمعففايير إرشففادية يففي التر ففي  المسففتقالي واالرتيففار اففين اففدائل 
 التوجها  واليلول اما ييقق  ويعظم الصالل العام.
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 توظيف المباني ذات القيمة التراثية استمارة التقييم إلعادة

 ..:....................نسم الماني ياليا:..........................اسم الماني قديما

 ...................:................................................تاريخ اإلنشاء

 غير مسجل كأثرر       مسجل كأث:...........................عمر الماني

 ..:.................اسم المشرف علي التشييد:........................سم المصمما

 ...:...................الجهة المالكة اليالية:......................سم المالك قديماا

 ..........................................:.......................... را  الماني

 ........................................................يالةالماني اإلنشائية ياليا:

 ..............................:....................................االستردام القديم

 .........................:.......................................االستردام اليديث

 ......المسئولة عن إعادة االستردام   مسئولية اإلدارة والرعاية والصيانة (:  الجهة

 ........:..........................................الجهة الممولة إلعادة االستردام 

 ...ير احأثاري التي تم الرجوع نلي :...........................................الرا

 ..........:..................................ري إلعادة التوظيفاالستشاري المعما

 ......:....................................اإلشراف الهندسي علي إعادة االستردام

 .........................................................ياليا: نوعية المستردمين

 ..............................................:.........................ماليظا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تقييم النجاح والفشل في إعادة االستخدام بتطبيق المعايير المستنبطة
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 (5شكل  
 :ثالثا: حاالت دراسية

وقففد وقففن االرتيففار علففي اعفف  اليففاال  الدراسففية يففي مصففر وتففونس والمملكففة العرايففة 
لتوضيل نهمية المعايير المقترية يي تقييم تجارب إعفادة توظيفف المافاني تا  السعودية 

 القيمة التراثية وتاليي احأر اء يي المستقال:

  :مصر

 قصر الج يرة ياليا يندق ماريو  اال مالك  .1

 قصر احأميرة سميية يسين كامل ياليا مكتاة القاهرة الكارى اال مالك  .2

  نقا  التقييم المعيار

 يسن ارتيار الوظيفة المالئمة للماني  .1

 اليفاظ علي الشكل الرارجي للماني  .2
 اليفاظ علي الشكل الدارلي للماني .3
 ر التفاصيل الراصة ااإلضايا  نو التعديال  إتا ل م احأمريسن ارتيا .4

 وتلك اما ال يتعار  من قيمة الماني و ايعت  و را ه     
 تناسب كثاية االستردام من قدرة الماني علي التيمل واستيعاب اليركة  .5

 والضغ  الناجمين عن إعادة التوظيف   
ائق الميي فة افالماني اليساسية يي التعامل من الفراغا  الرارجيفة واليفد .6

– 

 إعادة توظيفها  –ترميمها  –االرتقاء اها  –اليفاظ عليها كما هي    
 سهولة الوصول للموقن   انتظار السيارا  ( .7
 تناسب ني إضايا  جديدة للموقن من الماني احأصلي  .8
  ايعت  و الملكية اليالية / الييا ة / اإلدارة ومالئمتها لظروف الماني  .9
 تردمين وسالمتهم راية المس. 10

0-10 
0-10 
0-10 
0-10 

0-10 

0-10 
0-10 
0-10 
0-10 
0-10 

------ 
-- 
 

-------- 
---- 

 --  100-0 المجموع الكلي التقييم 

  النجا  / الفشل 
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 ميمود رليل ويرم  االجي ة قصر ميمود رليل ويرم  ياليا متيف .3

 قصر ال ياوية ياليا مكتاة ماارك االجي ة  .4

 اي  ايمد شوقي ياليا متيف ايمد شوقي االجي ة  .5

ومركفف  سففعد  غلففول  احأمففةايفف  سففعد  غلففول ويرمفف  ياليففا متيففف ايفف   .6
 الثقايي 

 قصر احأمير  ا  ياليا متيف ومرك  ثقايي  .7

 راءقصر احأمير يوسف كمال ياليا مرك  ايوث الصي .8

 قصر احأمير ميمد علي ياليا متيف ميمد علي اشارا .9

 دار الكتب المصرية ياليا دار الكتب اااب الرلق .10

 تونس:

 ياليا متيف ومرك  ثقايي امدينة سوسة  "القاة" .1

 ياليا يندق نو ن ل المدينة اتونس العاصمة "دار المدينة" .2

 

 المملكة العربية السعودية :
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 مرك  عمار اجدة .1

را  وتقييم للياال  الدراسية المتكورة نعاله ، وقد رعي التنوع وييما يلي استع
ليقفب تاريريفة  يي التجارب ومنها ما يشتمل علي ماان راصة وماان عامة تم 

 مرتلفة.

 مصر: 

 :حاليا فندق ماريوت بالزمالك  "قصر الجزيرة" -1

ة ( امناسففاة االيتفففال اايتتففا  قنففا1895-1830ننشففائ  الرففديوي إسففماعيل ااشففا  
وقفام االتصفميم    Julius Franzوقد صمم  المعماري احألمفاني  1869السويس 

نعيفد نشففتري القصففر  1880. ويفي عففام  Carl Von Diebitschالفدارلي لفف  
"   ثففم ايففن Geezera Palaceسلسففلة للفنففادق وسففمي يينئففت اقصففر الج يففرة " 

ساعينا  مفن الفندق لألمير يايب ل ف  هللا التي يول  إلي مسكن راص .ويي ال
القرن العشرين ثفم تسفليم  إلفي إدارة شفركة مفاريو  التفي قامف  اتفرميم القصفر 

. قد تم اليففاظ علفي 1982وإضاية ارجين لل وار وتم ايتتا  يندق ماريو  عام 
 (6نغلب التفاصيل الراصة االديكورا  الدارلية االقصر القديم. شكل  



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 - 917 - 

 

 

 

  

 (   �    6                               )

 .    �                             

 (   �    6                               )

 .    �                             

 



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 - 918 - 

  :اليا مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالكح "قصر األميرة سميحة حسين كامل"-2
إنشاء القصر يي نهاية القرن التاسن عشر ونوص  احأميرة سميية كامفل  اانفة السفل ان 
يسين كامفل( قافل وياتهفا  اترصيصف  حأغفرا  ثقاييفة وينيف  .القصفر مكفون مفن ثفالث 

 24 وااففق يففوق احأر  و ففااق تيفف  احأر  وقففد نيتففتل كمكتاففة للقففاهرة الكاففرى يففي 
وقففام اإعففادة تأهيلفف  المهنففدس / ميمففد مصفف في  وتففم االعتنففاء االفراغففا   1995ينففاير 

 الرارجية للقصر .
 

 
 
 
 
 

 ( لق ا  من الدارل والرار  امانى مكتا  القاهره الكارى7شكل 

 :حاليا متحف محمود خليل وحرمه بالجيزة "قصر محمود خليل وحرمه" -3
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عمل الدراسا  الال مة والمتأنية لآلعادة توظيف اي  قام  االستات الدكتور / علي رني  ا
قصر ميمود رليل ورم  وتيويلة إلي متيف وقصر ثقايي ونضاية المركف  االلكترونفي 
للفنون والثقاية يي الج ء االيمن من يديقفة القصفر دون المسفاس االمقيفاس التفتكاري او 

ة واالعتنففاء اهففا  التعففار  مففن  ففرا  القصففركما تففم اليفففاظ علففي الفراغففا  الراريجفف
ونضاية اركة صغيرة ومجسم يديث يي مقدمة الجانب االيسر من اليديقة كعالمة ممي ة 

  Landmark   8( شكل ) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 حاليا مكتبة مبارك بالجيزة  "قصر الطحاوية" -4

وتم تأميمف  اعفد الثفورة  1952ننشاء قصر ال ياوية قال ثورة يوليو 

( لق ا  من متيف ميمود رليل 8شكل  
 ويرم  واإلضايا  للموقن
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ثففم ظففل  1981مشففير عاففد اليكففيم عففامر ونسففرت  يتففى عففام ونسففتردم كسففكن رففاص لل
اتيويفل القصفر إلفي مكتافة عامف  تفم  1991مهجورا إلي نن صدر قفرار  جمهفوري عفام 

وقد تم معالجة الفراغا  الدارلية والرارجية ايساسية.شكل  1995/  2/ 21ايتتايها يي 
 9) 

 

 
 

 

 
 

 

  :حاليا متحف احمد شوقي بالجيزة  "بيت احمد شوقي" -5

( لق ا  من مكتاة ماارك 9شكل رقم  
 االجي ة .
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( وعريفا افضفلة علفي االدب العرافي 1932-1868تكريما حأمير الشعراء ايمد شفوقي  
يونيفف   17يقففد تيففول من لفف  كرمففة إاففن هففانم إلففي متيففف ومركفف  االشففعاع الثقففايي منففت 

ليظل شوقي يي تاكرة و نف  وموا نيف  علمفا مفن نعفالم االدب والفنفون الو ينف   1977
نصفدر كرمت  كما  كان  دائما صريا من صرو  الشعاع الفكري والثقايي .ييث  وتظل

الرئيس الرايل ننور السادا  قراراً ان ع ملكية كرمة اان هانم وتيويلها إلى متيف يى 
.وقفد تفم اليففاظ علفي المانفي واحأثفاث الفدارلي والمر و فا  والمقتنيفا  1973مايو  3

قفد الشفاعر الرايفل ايمفد شفوقى رارجيفة .وكفان ونضيف  اع  الجلسا  يفي اليديقفة ال
علفى نيفل  1920ياني " كرمة اان هانم "  من ل ( اعفد عودتف  مفن المنففى عفام قرر ان 
 (.10شكل  .الجي ة

 

 

 

( لق ا  من اي  ايمد 10شكل  
 شوقي من الدارل والرار 
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ومركتتز ستتعد ز لتتول  ةمتتاألحاليتتا متحتتف بيتتت  "بيتتت ستتعد ز لتتول وحرمتته" -6
 :الثقافي

وظلف   وجتف  نم  1927عفام  عاش ال عيم سعد ااشا  غلول يي اي  احأمة يتى تفويي 
وقفد تفم االنتهفاء مفن  1946المصريين  السيدة صفية  غلول يي الاي  يتى تويي  عفام 

وإعففادة توظيففف  كمتيففف ومركفف  ثقففايي منففت عففام  1919تففرميم ايفف  الفف عيم قائففد ثففورة 
وقد نشرف علي تفرميم الايف  وإعفادة توظيفف  احأسفتات /الفدكتور علفي رنيف  اعفد  1902

ة ومفدقق. كمفا تفم االعتنفاء االفراغفا  الرارجيفة وت ويرهفا واليففاظ عليهفا دراسة متأنيف
 (11وإضاية اع  عناصر تنسيق الموقن  إلضاءة اليديقة والاي  شكل  

 

 
 
 
( ايف  سفعد  غلفول مفن الفدارل 11شكل   :حاليا متحف ومركز ثقافي "قصر األمير طاز" -7

 والرار 
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 السففيويية المتفففرع مففن شففارع يقففن قصففر احأميففر  ففا  امن قففة الرليفففة االقلعففة اشففارع
ننشأ هتا القصر احأمير سيف الدين  ا  ان ق غا  ، نيفد احأمفراء الافار ين  وقد.ياةالصل

الصففالل  المماليفك الايريفة ، والفتي افدن نجمف  يفي الصفعود رفالل يكفم يفي عصفر دولفة
م( يتفى نصفال يفي عهفد 1345 – 1343هف  746 – 743ميمفد   إسماعيل ان الناصر

ولقفد  .قفد الفتين كانف  ايفدهم مقاليفد الدولفةاليل والع نري  المظفر ياجي وايداً من نمراء
تففأثرا االغففا .وتففم مفف ررا ترميمفف  وإعففادة توظيففف   1992تففأثر المانففي ا لفف ال نكتففوار 
 (.12كمتيف ومرك  ثقايي. شكل 

 

 
 
 :حاليا مركز بحوث الصحراء "قصر األمير يوسف كمال"-8
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م 1908نائف  منفت عفام يقن قصر احأمير يوسف كمال امن قة الم رية االقاهرة، وقد افدن ا
وكان  تيي  ا  يديقة مسايتها نراعة عشر يدان وقد تم مصادرة هفتا القصفر اعفد ثفورة 
يوليو ونعيد توظيف ، نوال كمتيف ثم كمعهد يمرك  لايوث الصيراء، وقد استغرق اناء 
القصر ثالثة عشر عامفا، صفمم  المهنفدس المعمفاري اإلي فالي الشفياك وهفو مفن نشفهر 

لتين ويدوا على مصر يي نهاية القرن التاسفن عشفر وادايفة القفرن العشفرين المعماريين ا
الميالدي. هتا وقد مر القصر وميي   اتغيرا  وظروف متعاقاة منهفا مفا كفاد يفودي اف  
لوال تدرل المرلصين والمدركين لقيمت ، يقاموا اانتشال  من اركة الصرف الصيي التفي 

وإعففادة الرونففق لفف . نمففا اليففرم احأثففري  هددتفف  وتضففاير  الجهففود لصففيانت  وترميمفف 
وميي   يلم يسلم من اإلضايا  التي ايتقر  إلى الدراسفة المترصصفة يتعفار   فرا  
نغلاهففا مففن  ففرا  القصففر القففيم، اللهففم إال القليففل مففن اإلضففايا  التففي عكسفف  قففدر مففن 

 ( 13اليساسية والتتوق وااليترام ل اان القصر  شكل رقم 

 

 
 
 

 :حاليا متحف محمد علي بشبرا "محمد علي قصر األمير" -9

صر احأمير يوسف كمال من الدارل ( لق ا  من ق13شكل رقم  
 والرار  واإلضايا  للموقن
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اليديثفة وياكمهفا مفا افين  مصفرم( افاني 1849- 1769ننشم القصر ميمد علفي ااشفا  
م اداية يكم  كان  مريلفة يرجفة يفي تفاريخ مصفر رفالل القفرن التاسفن 1805-1848

ي مففن عصففور التففردي إلففي نن نصففاي  دولففة قويففة تا  عشففر ييففث نقلهففا ميمففد علفف
مهااة.وقد تم إعادة توظيف القصر ككليفة لل راعفة ممفا ندي إلفي تفدهوره إال انف  مف ررا 
إ الق دعوه النقاتة من قال كلية الفنون الجميلة اجامعة يلوان ولجنفة العمفارة افالمجلس 

ظيف  كمتيف ومف ار.  شفكل رقفم احأعلى للثقاية وتم إ اية الكلية من  و ترمي  وإعادة تو
14) 

 

 
 

 :حاليا دار الكتب بباب الخلق "دار الكتب المصرية" -10
 1870ننشئ  دار الكتب المصرية يي عهد الرديوي إسماعيل  وتم ايتتايها يي مارس 

يي يفل كاير دعي نلي  العلماء من مرتلف دول العالم . وتم  1904.وتم ايتتايها عام 

 ( لق ا  من قصر ميمد علي اشارا 14شكل رقم   
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1769
http://ar.wikipedia.org/wiki/1849
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1805
http://ar.wikipedia.org/wiki/1805
http://ar.wikipedia.org/wiki/1848
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اتكلف  إجمالية قدرها  2006عمل إضايا  جديدة ادارلة ايتتي  عام ترميم  وت ويره و
مليون جني  واشرف علي تلك الدكتور المهندس نيمد ميتو وروعي يي عملية  85

الت وير االستفادة اأيدث التقنية اما يتالءم والمستجدا  يي عالم المعلوما  والمكتاا  
ضها ، إال نن كثير من اإلضايا  سلما لرا  القاعا  ااع 16.ونستيدث نران جسور و

اد  وكأنها مقيم  علي الماني من دارلة واد  نييانا اصورة  اغية تتنايي والمقياس 
التتكاري للعناصر المعمارية والتفاصيل الدارلية العريقة للمانى ، رغم نن المعماري 

 (.15يايظ علي ال اان الممي  للماني من الرار  شكل رقم  

 

 

 تونس: 

 : حاليا متحف ومركز ثقافي بمدينة سوسة "قبةال" -1
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يتكون المركب من معلمين متالصقين تفم إنشفائهما يفي العهفد العثمفاني يفي القفرن التاسفن 
المقيمفين اسوسف  ويفي القفرن العشفرين نصفاي  ينفدقا  نعشر واسفتعمل كفنفدق للفرنسفيي

ا صفغير للفنفون للتجار التونسيين الوايدين من قفري السفايل . واليفوم نصفال يفأوي متيفف
التقليدية والعرو  الفنية .نما القاة يهي  معلم صنهاجي لم ياقفي منف  سفوي   والصناعا

قاعة شاسعة تعلوه قاة مضلعة يريدة من نوعها يي الاالد . يندق من جه  وقا  مفن جهف  
 (16ثانية.شكل رقم  

 

 

  :حاليا فندق أو نزل المدينة بتونس العاصمة "دار المدينة" -2



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 - 928 - 

دار المدينففة يففي من قففة عتيقففة مففن تففونس العاصففمة وتمتلكهففا نسففرة تونسففية عريقففة. تقففن 
وتوجد االدار يج  الملكية وهي معلقة كنعصر جمالي يصفال عفن كونف  وثفائقي يفي اهفو 
الدار . وقام  االسرة اتيويفل الفدار إلفي ينفدق تو  فاان رفاص متميف  مفن اليففاظ علفي 

 (.17ار  شكل  هويت  العراية احأصيلة من الدارل والر

 

 
 

 

 المملكة العربية السعودية :

 ( من دار المدينة من الدارل والرار 17شكل رقم  
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 :مركز عمار بجدة -1

يقن مرك  عمار يي وس  الج ء القديم من مدينة جده وهفو مانفي سفكني مكفون مفن عفده 
 وااففق نعيففد توظيففف  ليكففون مركفف ا للتعريففف اففالتراث والتففدريب علففي اليفففاظ عليفف  

لمعارة عن القيم العراية احأصيلة وقد قام ولتصميم المااني اليديثة المستوياة من القديم وا
اترميم الماني وإعادة توظيف  المهنفدس المعمفاري الفدكتور / سفامي عنقفاوي  وقفد يفايظ 

 (18علي  ااعة وتفاصيل  الممي ة من الرار  والدارل. شكل رقم   

 
 

 :رابعا: النتائج والتوصيات 
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 -:النتائج

يفث نظهفر  نن هنفاك نوجف  ارفتالف و إن الياال  الدراسية التي تناولهفا الا    •
نوجفف  تشففاا  يففي تجففارب اعفف  الففدول العرايففة مثففل تففونس و مصففر و المملكففة 
العراية السعودية ييما يتعلق اإعادة توظيفف المافاني تا  القيمفة التراثيفة كمفا نن 
هناك تفاو  يي االلت ام امعايير و ضواا  ميددة تضمن نجا  إعفادة التوظيفف 

يففاظ علفى التراث.يففي اعف  احأييفان تركف  احأمفور لر يففة كآليفة مفن آليفا  ال
ستشارية المس ولة عن تجهي  المانى نو إجراء إلستشاري نو الجهة اإلالمهندس ا

اع  التعديال  و اإلضايا  لتتالءم و الوظيفة الجديفدة يتفى لفو تعارضف  مفن 
  اان المانى و  را ه و اثر  سلاا على قيمت  .

اليففاظ علفى الشفكل الرفارجي و التفاصفيل المعماريفة و هناك ياال  تم ييهفا     •
ال اان العام للمانى و تم اليفاظ على الدارل و اعادة توظيف اع  عناصره اما 

 يتالءم وقيمة المانى و كتلك ايترام الميي  الرارجي و الفراغا  المكملة ل .

و  ياال  نررى يرص المعماري على اليفاظ على القشرة الرارجيفة للمانفى    •
نعيد تجهي  الدارل اما ينتقص من المقياس التفتكاري للمانفى ويفرغف  مفن قيمتف  

 اإقيام عناصر يديثة دريلة على المانى مشوهة ل .

ولكفن تفم إقيفام  المانفي هناك ياال  تم التعامل ييها ايساسية رفار  و دارفل    •
 إضايا  غير مالئمة يي ميي  المانى.

 قة غير آمنة نود  اها كلية.هناك ماان تم اعادة توظيفها ا ري •

 -:التوصيات

 اعتماد معايير النجا  و الفشل يي إعادة توظيف المااني تا  القيمة التراثية.  •

اجففراء تقففيم شففامل للماففاني التففي تففم التعامففل معهففا ات ايففق المعففايير المعتمففدة و  •
من  ستفادة من نتائج التقييم يي وضن استراتيجيا  التعامل المستقالي اما يعظمإلا

 قتصادي واإلنساني.إلالعائد الثقايي و ا

عمل مسل شامل للمااني تا  القيمة على المستوى الميلي و القومي و اإلقليمفي  •
و تيديفد احأولويففا  الراصففة اإعففادة التوظيفف و الفففرص المتايففة، االتعففاون مففن 
جها  التنسيق اليضاري امصفر و مركف  توثيفق التفراث اليضفاري و ال ايعفي 

داداتففف  يفففي الفففو ن العراففي و كفففتلك اتيفففادي ا ثفففاريين العفففرب و امصففر و امت
 المعماريين العرب.

االهتمام االمااني التي تيايظ على تاكرة احأمفة و رمو هفا القوميفة و إعفادة توظيفهفا 
 للصالل العام االكيفية التي تليق اها و ات ايق المعايير المعتمدة.

 -:المراجع

 يلية اففو ارة الثقايفة الراصففة االمافاني التففي كتيافا  ونشففرا  ق فاع الفنففون التشفك
 نعيد توظيفها كمراك  ثقايية ومتايف
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 . الكتياا  الدعائية ااع  القصور التي نعيد توظيفها كفنادق 

 . يارا  ودراسا  ميدانية للاايثة وتصوير للياال  الدراسية  

    ميركا  الايث الراصة االالنترن 

 Sixty Year of Tirley Garth Explore the idyllic surrounding of 

a secret treasure 

 www.coux.ch  Mountinhouse  

   الندوة  الم تمر -د.م. ناجية عاد المغني سعيد،م. نيمد إسماعيل المصري
العلمية السااعة    دراسا  يي آثار الو ن العراي جامعة الدول العراية يي 

 م2005نويمار  27إلى  26الفترة من 

 http://www.darelmedina.com 

 Stefano Bianca, Urban Form World: Past and Present, Thames 

&Hudson Germany 2000 

In the Name of God Most Gracious Most Merciful 

Criteria for Success or Failure of The Adaptive Reuse of 

Buildings of Valuable Heritage 

Nagia Abdelmoghney Said 

Abstract:- 

Economic and urban circumstances often call for the 

adaptive reuse of valuable heritage buildings in order to restore 

and maximize it's use. However, in some cases, the reuse is done 

in a way that lacks sensitivity to the historic style, character and 

special circumstances thus diminishing it's value and distorting 

or interfering with it's monumental scale.  

This paper aims at deducing criteria for the success or failure of 

the adaptive reuse of buildings of valuable heritage through the 

examination of several case studies in the Arab world, 

specifically in Tunisia, Egypt and Saudi Arabia. The criteria of 
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success pertain to the good choice of compatible function, 

choice of details especially additions and adjustments which do 

not diminish the value of the building or contradict it's nature 

and style, also criteria pertaining to the intensity of use and the 

capacity of the building to endure and absorb the motion and 

pressure resulting from the adaptive reuse. Hence, it is important 

to note that the stringency (tightness) of application of the 

criteria is directly proportional to the increase in value and 

importance of the building. Buildings representing cultural 

heritage  may vary in value according to specific factors such as 

the age of the building, it's style and scarcity. Some of these 

buildings may have already been registered as historic 

monuments or are in their way to be registered, which does not 

allow the architects or those responsible for adaptive reuse to 

impose intruding elements that incompatible with the 

importance and value of the building 

 

 

 

 

 

 

 


