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ممخص البحث.

تحتاج عممية إعادة توظيؼ المباني الت راثية إلي اإللماـ الكامؿ باألسس والمعايير واالعتبا رات المشتممة عمى

الد راسة التاريخية والتوثيقية لممبنى وفؽ خطة واست راتيجيات مدروسة ,اضافة الى اإللماـ بالجانب اليندسي إلعادة
صياغة المبني صياغة جديدة لتمبية احتياجات التوظيؼ المقترح ,كؿ ذلؾ بجانب الترميـ وتنسيؽ الموقع وتييئة محيط

المبنى وغير ذلؾ ,مع د راسة مصادر التمويؿ والتشغيؿ واإلعبلف وذلؾ في ضوء االستعماؿ المناسب ,وأخي ارً د راسة

السموؾ اإلنساني المرتبط بتوظيؼ المباني الت راثية والذي يعتبر مف أىـ العوامؿ التي تؤثر عمي مستقبؿ المبنى سواء
باستم رار العناية أو بالعودة إلي حالة قد تكوف أسوأ مما كاف عميو المبني أو مف قبؿ.
يتناوؿ البحث الواقع الحادث في إعػادة توظيؼ المباني التراثية في وظائؼ غيرمبلءمة وأخػرى مبلءمة مف خبلؿ دراسة تحميمية
لعدد مف التجارب العربية والعالمية والمحمية إلعادة توظيؼ المباني التراثية بيدؼ الحفاظ عمييا في كبل مف تركيا(إعادة توظيؼ

كرفاف رستـ باشا باسطنبوؿ ) والدوؿ العربيػة في سػوريا (إعػادة توظيؼ قصػرالعػظـ بدمشؽ) والتجربة المحمية في إعادة توظيؼ كبلً
مف(قصر السبلممؾ باالسكندرية واعادة توظيؼ وترميـ مسجد أحمد يحيى باشا باالسكندرية) .وذلؾ لموقوؼ عمى كيفية تنفيذ تمؾ

األسس والمعايير بمنطقة الدراسة مف خبلؿ الدراسة التطبيقية ,حيث يقدـ البحث محأولة لتطبيؽ النتائج المستخمصة مف التجارب
عمى مبن ػييف تراثييف في مدينة المنيا ( قصرمحمػد بؾ بيجت– فندؽ سافػوي) بيدؼ الوقوؼ عمى األسموب األفضؿ واألنسب لمتطبيؽ
عمى المباني التراثية المحمية ,وينتيي البحث بمجموعة مف النتائج والتوصيات .

الكممات المفتاحية  -:المباني التراثية – الحفاظ – إعادة التوظيف – االستخدام المالئم لممباني التراثية.

 -1المقدمة-:

دائما ما تغمب القيمة التاريخية والحضارية عمػى ىػدؼ المحافظػة عمػى المبػاني التراثيػة األمػر الػذي يضػعيا فػي دائػرة االعػبلـ
والثقافة وذلؾ باإلضافة إلى االىتماـ بيػا كمنػاطؽ جػذب سػياحي ,لػذلؾ اتجيػت عمميػات المحافظػة عمػى المبػاني التراثيػة إلػى التػرميـ
والصػػيانة األمػػر الػػذي يضػػيؼ عمػػى األجي ػزة التنفيذيػػة أعبػػاءاً ماليػػة كبي ػرة لػػيس فقػػط لمفحػػص والتصػػميـ والتػػرميـ ولكػػف أيضػػا لػػئلدارة

والصػيانة والعنايػة بػػالمحيط العم ارنػي لممبػاني التراثيػػة .وقػد أدركػت الػػدوؿ ضػرورة اسػتثمار المبػػاني والمنػاطؽ التراثيػة لػػيس فقػط لزيػػادة

الجذب السياحي إلييا ولكف أيضػا لمشػاركة المػواطنيف فػي االسػتعماؿ والتفاعػؿ مػع تمػؾ المبػاني بمػا يضػمف اسػتمرارىا ويصػب األثػر
بناء أصماً أو تحفة فنية أو نصباً ُيزار في المناسبات.
بعد ذلؾ جزءاً مف المجتمع وليس ً
مف ىنا كانت أىمية إعداد د ارسػات الجػدوى الفنيػة واالقتصػادية السػتثمار المبػاني التراثيػة إلحيػاء القػيـ االجتماعيػة والحضػارية
التػػي انػػدثرت عمػػى مػػر األيػػاـ ووصػػؿ الماضػػي بالحاضػػر بعػػد فت ػرة انقطػػاع طويمػػة أثػػرت عمػػى االسػػتم اررية الحضػػارية فػػي التخطػػيط

والعمارة المعاصرة األمر الذي أفقدىا أصالتيا وأضعؼ كياناتيا وعرضيا إلى الكثير مف المشاكؿ.
اف إعػػادة توظيػػؼ المبػػاني التراثيػػة التوظيػػؼ المبلئػػـ اليسػػاعد فقػػط عمػػى تطويرىػػا وعػػودة الحيػػاة إلييػػا ولكنػػو يػػؤثر عمػػى الكيانػػات
العمرانية المجأورة ويمتد أثره إلى النطاقيف االقتصادي والحضاري معاً.

إف تأصػػيؿ القػػيـ الحضػػارية فػػي العمػػارة المعاص ػرة فػػي المنػػاطؽ الحديثػػة لممدينػػة سػػوؼ يتػػأثر بالتبعيػػة بػػالقيـ المعماريػػة التػػي

تعكسػػيا المبػػاني والمنػػاطؽ التراثيػػة عنػػدما تعػػاد إلييػػا الحيػػاة وىنػػا يظيػػر الفػػرؽ بػػيف إعػػادة الحيػػاة إلػػى المبنػػى بػػالتوظيؼ المبلئػػـ أو
تحنيطػػو بػػالترميـ ,ففػػي الحالػػة األولػػى يػػدخؿ المبنػػى فػػي الكيػػاف العضػػوي لممدينػػة القديمػػة ويعكػػس ذلػػؾ عمػػى بػػاقي أجزائيػػا بينمػػا فػػي
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الحالة الثانية يقؼ المبنى جامداً ييمؿ بعد فترة أو يصب عنص ار ثانوياً في المجتمع ال يمبث أف تتػدىور حالتػو مػرة أخػرى كونػو عبئػاً

عمى االقتصاد.

.1-1المشكــمة البحثيــة-:

تعاني المباني التراثية مف التداعي واإلىماؿ ,وأيضاً مف التعػديات ,األمػر الػذي يشػكؿ خطػ اًر عمػى فقػداف ىػذه المبػاني اليامػة

وبالتالي ضياع اليوية المعمارية لممدف القديمة ,ولمحفاظ عمى تمؾ المباني يتـ إعػادة توظيفيػا بوظػائؼ مختمفػة لكنيػا فػي الواقػع ال
تناسػػب مػػع طػػاب ع وىويػػة المبنػػى وغيػػر مبلءمػػة لػػو ,األمػػر الػػذي يػػؤدي الػػى عػػدـ تحقيػػؽ اليػػدؼ المػػأموؿ مػػف إعػػادة توظيفيػػا وىػػو
المحافظة عمييا.
وتتمخص المشكمة البحثية في عدـ تحقيؽ اليػدؼ المػأموؿ مػف إعػادة توظيػؼ بعػض المبػاني التراثيػة بسػبب عػدـ االلتػزاـ بالمحػددات

والظػوابط واألسػػس والمعػػايير والمواثيػػؽ الدوليػػة ,باإلضػػافة الػػى عػػدـ تػػوفير مصػػدر دخػػؿ مػػادي يضػػمف اسػػتدامة صػػيانة تمػػؾ المبػػاني
لمحفاظ عمييا وىو اليدؼ الرئيسي لعممية إعادة التوظيؼ.
.2-1اليــدف من البحـــث -:

ييدؼ البحث إلى محأولة الوصوؿ لؤلسموب الصحي والمبلئػـ إلعػادة توظيػؼ المبػاني التراثيػة المحميػة ووضػع إطػار وسياسػات

تتناسب مع االختبلؼ والتنوع في المباني التراثية لتوظيفيا بطريقة أكثر عممية وواقعية.
.3-1المنيـــجيـة  -:يتبع البحث المناىج البحثية التالية-:
أ-

المنيج االستقرائي :مف خبلؿ دراسة المفاىيـ المتعمقة بالحفاظ عمى المباني التراثية واعادة التوظيؼ ,باإلضافة الى
التعرؼ عمى األسس والمعايير واالعتبارات المؤدية الى إعادة التوظيؼ المبلئـ لممباني التراثية.

ب -المنيج التحميمي  :وذلؾ مف خبلؿ عرض وتحميؿ بعض تجارب الدوؿ العربية والعػػالمية والمحمية في إعادة توظيؼ
المباني التراثية.

ت -المنيج التطبيقي :ي ػظير في الدراسة الميدانية التطبيقية عمى منطقة مركز مدينة المنيا القديـ ,في محاولة إلعادة
توظيؼ بعض المباني التراثية بمنطقة الدراسة.

 -2المباني التراثية وأساليب التعامل معيا.

تعتبر المباني التراثية ثروة قومية البػد مػف الحفػاظ عمييػا والعنايػة بيػا وتطويرىػا سػواءاً بػالترميـ أو الصػيانة أو إعػادة التوظيػؼ

في وظائؼ معاصرة .وبدايةً يجب عمينا التعرؼ عمى ماىو المقصود بالتراث العمراني والمبنى التراثي والحفاظ عمى المباني التراثية.


()1

التراث العمراني

 :يمكػف تعريػؼ التػراث العم ارنػي بأنػو كػؿ مػا شػيده اإلنسػاف مػف مػدف وقػرى وأحيػاء ومبػاني وحػدائؽ ذات

قيمة أثرية أو معمارية أو عمرانية أو اقتصادية أو تاريخية أو عممية أو ثقافية أو وظيفية.

ويتميز التراث العمراني بصور جمالية وعناصر معمارية ذات قيمػة مميػزة فػيمكف أف يحػوي طػر اًز معماريػة وزخرفيػة ذات طػابع

محمي ,ويعرؼ التراث العمراني بحسب اليونسػكو (1972م) بأنو "مبان أو آثار أو معالم تاريخية أو مـدن قديمـة مأىولـة أو

غير مأىولة".يتـ تحديدىا وتصنيفيا وفقاً لما يمي(:)2

أ -المبــاني التراثيــة :وتشػػمؿ المبػػاني ذات األىميػػة التاريخيػػة واألثريػػة والفنيػػة والعمميػػة واالجتماعيػػة بمػػا فييػػا الزخػػارؼ واألثػػاث
الثابت المرتبط بيا والبيئة المرتبطة بيا.

ب -مناطق التراث العمراني :وتشمؿ المدف والقػرى واألحيػاء ذات األىميػة التاريخيػة واألثريػة والفنيػة والعمميػة واالجتماعيػة بكػؿ
مكوناتيا مف نسيج عمراني وساحات عامة وطرؽ وأزقة وخدمات تحتية وغيرىا.

ج -مواقع التراث العمراني :وتشمؿ المباني المرتبطة ببيئة طبيعية متميزة أو مف صنع اإلنساف.
1
2

 -يحً انذٌٍ يحـًذ وهثهَ" .ظرٌح انؼًارج انذاخهٍح" 9002,و.

-

منال محمود احمد مرسً" ,تؤثٌر الثقافات المتعاقبة على تشكٌل العمارة المصرٌة المعاصرة2002 ".....م.
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 .1-2أساليب التعامل مع المباني التراثية.

بعد ىذه التعريفات يمكننا القوؿ بأف المباني التراثية يػتـ الحفػاظ عمييػا أو تحسػيف أوضػاعيا وتطويرىػا أواعػادة توظيفيػا بأسػاليب

متعددة مف المعالجات التي قد تتمػايز فػي أسػموبيا أو تشػترؾ فيمػا بينيػا لتحقيػؽ ىػذه األغػراض ,وذلػؾ تبعػاً لظػروؼ المبنػى وأىميتػو,

والتي يتـ توضيحيا في المفاى ػ ػ ػيـ الػ ػ ػتالية:

(ب) الترمـــــيم(:)1عػػرؼ ميثػػاؽ مػػؤتمر فينسػػيا لمنظمػػة اإليكومػػوس ) (ICOMOSالتػػرميـ فػػي المػػادة التاسػػعة منػػو لعــام 1964م بأنػػو
جدا ,ىدفيا حماية وكشؼ القيمة الجمالية والتاريخية لممبنى" ,وتستند تمؾ العممية إلى احتراـ المػادة
"عممية متخصصة بدرجة عالية ً
طابعػا عصػرًيا ,وأف تػتـ عمميػات
ػز ويحمػؿ
األصمية والوثائؽ الحقيقية ,كما يجب أف يكوف العمؿ اإلضافي الذي يمزـ القيػاـ بػو متمي ًا
ً

الترميـ مف خبلؿ دراسات أثرية وتاريخية لممبنى قبؿ عمميات الترميـ.

(ج) الصـــــيانة(: )2ىػػي عمميػػة الحػػد مػػف التمػػؼ الػػذي وقػػع أوعمميػػة تجنػػب وقوعػػو وتػػتـ الصػػيانة بصػػورة دوريػػة ,وتعػػزى أىميػػة الصػػيانة
لكونيا العامؿ األساسي الذي يطيؿ عمر المبنى.
()2

(د) إعادة البناء

 :تعني إعادة جزء أو أجزاء مف المبنى أو كمو إذا اقتضػى األمػر إعادتػو إلػى صػورتو الحقيقيػة أو التقريبيػة ,وذلػؾ

بعػػد الرجػػوع الػػى الػػدالئؿ التاريخيػػة والوثػػائؽ كالصػػور الفوتوغرافيػػة أو المخططػػات البيانيػػة أو الخ ػرائط أو وصػػؼ سػػكاف المنطقػػة

لممبنى.

()2

(ىـ) إعادة التوظيف

 :يعتبر إعادة توظيؼ المبنى التراثي مف أنسب األساليب اقتصادياً ,حيث أنػو غيػر مكمػؼ كبنػاء مبنػى جديػد,

كما أنو يضمف إيجاد قاعدة اقتصادية يعتمػد عمييػا لبلبقػاء عمػى المبنػى ,ويجػب أف يحقػؽ االسػتخداـ الجديػد لممبنػى عػدـ التعػارض

مػػع القػػيـ التاريخيػػة والتراثيػػة والفنيػػة لممبنػػى محقق ػاً كػػؿ مػػف المالءمـــة لمطـــابع البصـــري لممبنـــ  ,والمالءمـــة الفراغيـــة والوظيفيـــة

واإلنشائية .

وتختمف األىداف المرجوة من إعادة توظيف المبـاني التراثيـة سـواء كانـت متعمقـة بـالمبن ناتـو عـن طريـق الحفـاظ عمـ قيمتـو

التراثية والمعمارية وضمان توفير الصيانة الدورية لو ,أو متعمقة بمحيطو وبيئتو العمرانية ,أو متعمقـة بتـوفير عائـد اقتصـادي ,ومـن

ىنه األىداف مايمي(:)3


أىداف خاصة بالمبن التراثي مف األىػداؼ الرئيسػية إلعػاداة االسػتخداـ والتػي تخػص المبنػى الت ارثػي ىػو الحفـاظ عمـ القـيم

التراثيــة والمعماريــة وذلػػؾ كونػػو شػػاىد عمػػى عص ػره وامكانياتػػو وتقنياتػػو وقيمػػو الجماليػػة.مع الوصــول الــ أعمــ مســتويات

الصيانة خاصة أف اجراءات الصيانة ال تنتيي في ظؿ تفاعميا المستمر مع الظروؼ المحيطة ويمكف الوصوؿ الى ذلػؾ مػف
خبلؿ تحقيؽ رب مقبوؿ يضمف اسػتم اررية صػيانة المبنػى ويشػجع عمػى جػذب االسػتثمارات الخاصػة لمتعامػؿ مػع المبنػى .ىػذا

باإلضافة الى توفير السالمة اإلنشائية لممبن عف طريؽ الدراسة االنشائية التي تسبؽ عممية إعادة التوظيػؼ مػع إيجػاد نػوع

مف اإلشراف الدائم عمى المباني التراثية مف خبلؿ مستخدمييا والمنتفعيف بيا.


أىداف اقتصادية يعتبر مف األىداؼ الجزئية اليامة لكنيا مف العوامؿ المؤثرة عمى كفاءة ونتائج إعادة التوظيؼ ,خاصػة فػي
الدوؿ النامية والتي تعتبر مصر واحدة منيا .ومف الخصائص المميزة لممبػاني التراثيػة أنيػا تمثػؿ مػوارد يمكػف اسػتثمارىا بػدالً

مف إنشاء مباف جديدة؛ لتعود بالفائدة عمى المستثمر بتوفير قيمة اإلنشػاءات؛ وبالتػالي تحقيػؽ زيػادة فػي الػدخؿ الحقيقػي لعائػد
استثماراتيـ تتمثؿ في تمؾ القيمة التي لـ تصرؼ عمى إنشاء مباف جديدة ,وفي الوقت ذاتو حافظت عمى التراث العمراني في
الموقع .ويمكف تحقيؽ األىداؼ اإلقتصادية مف خبلؿ(:)4
أ -فتح نشاط استثماري جديد واتاحة الفرصة من خالل نوعية النشاط والوظائف المقترحة التي سـيؤدييا المبنـ ونلـك
وفقاً لخطة االحتياجات في المجال المطموب (مجال سياحي – ترفييي – ثقافي .)..... -

1

 هُذ ػثذانًُؼى" .االرتقاء تانًُاطق انتارٌخٍح تهذف انحفاظ ػهى انتراث انؼًراًَ 9002"...و .ص.29 -9د.يحـًذ راغة رػىاٌ ".دور انًؼًاري فً إػادج انتىظٍف واختٍار استؼًاالخ رذٌذج نهًثاًَ انقذًٌح" تحج َشر فً انًؤتًر اػهًً انساتغ .9009ص.2
 - 3د.ػظاو يحًـذ يىسى ",إػادج استخذاو انًثاًَ انتارٌخٍح فً انؼرع انًتحفً "...تحج يُشىر فً انًؤتًر انذونً نهحفاظ ػهى انتراث انؼًراًَ .9000
 -2د .يحـًذ يحًىد ػثذهللا "ترايذ االستخًار فً انتراث انؼًراًَ ووسائم انتًىٌم تاالستُاد نتزارب ػرتٍح ودونٍح" انُشرج انؼهًٍح نثحىث انؼًراٌ – رايؼح انقاهرج -انؼذد انخاًَ ػشر  ,اترٌم
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ب -تنشأ في بعـض المواقـع التراثيـة المعـاد توظيفيـا أو إلـ جوارىـا ورش ومصـانع صـ يرة لصـناعة المنتجـات اليدويـة
مثل الحصر ,والسـجاد والكمـيم ,والسـالل ,واألزيـاء التراثيـة الشـعبية ,وصـناعة التحـف المعدنيـة والفخاريـة والزجاجيـة

والتي تدر مكاسب جيدة وتُوفر فرص عمل لممجتمع المحمي.
ج -االســتفادة مــن شــيرة المكــان وتاريخــو فــي عمميــة التــرويج والتســويق ممــا يزيــد مــن العائــد المــادي مــن خــالل زيــادة
الحركة السياحية.



أىداف إجتماعية تتمثؿ األىداؼ اإلجتماعية في تنمية الوعي القومي لممحافظة عمػى المبػاني التراثيػة وكػذلؾ االرتقػاء بالػذوؽ
العاـ لؤلفراد والحفاظ عمى شخصػية المدينػة التاريخيػة وتػدعيـ الشػعور بػالفخر القػومي وايجػاد تواصػؿ بػيف المبنػى ومسػتخدميو

والمنتفعيف بو ,باإلضافة الى الحفاظ عمى خبرات وميارات الحرفييف الذيف ساعدوا في تأىيؿ واعادة توظيؼ المباني التراثية.
 .2-2مشاكل ومعوقات إعادة توظيف المباني التراثية ( .)1تتمثؿ أىـ معوقات إعادة توظيؼ المباني التراثية فيما يمي -:
أ -التعامل مع األنظمة الكيروميكانيكية  .فالمباني التراثية تـ تشيدىا في زمف لـ تكف أغمػب تمػؾ األنظمػة قػد عرفػت بعػد وبالتػالي لػـ
يكف موضوعا في حسابات المصمـ وجود مثؿ تمؾ األنظمة الحديثة ومتطمباتيا ,حيث صممت ىذه المباني لتأدية وظيفيػة محػددة دوف

النظر الى االستخدامات المستقبمية ,وىذه التقنيات الحديثة الغنى عنيا في المباني لتوفير األماف والحفاظ بشكمو المتكامؿ وبما يتوافػؽ
مع الوظيفة المستحدثة لممكاف.
ب -ارتفاع التكمفة .يعتبر إعادة توظيؼ المباني التراثية في استخدامات مستحدثة أقؿ تكمفة مف انشاء مبنى جديد يصمـ ليحمؿ نفس
االستخداـ إال أف التكمفة قد تزيد في بعض األحياف بسبب:


زيادة التكمفة االقتصادية لعمميات الترميم والصيانة والتي تعتمد في المقام األول عم الحالة اإلنشائية لممبن .



طول مدة التنفين مع زيادة التكمفة اإلجمالية لممشروع عن المتوقع بسبب زيادة أسعار المواد أو نقص في األيـدي العاممـة



انخفاض العائد االقتصادي لالستخدام المستحدث والني قد اليتناسب مع رأس مال المالك أوالمستثمر.

المدربة أو توقف الدعم المالي المقرر .

ج -عدم وجود ضوابط وأسس واضحة الختيار نوع االستخدام المالئم  :حيث أف االستغبلؿ األمثؿ لممبنى ىو الذي يعتمد عمػى قيمػة
المبنى واليتعارض معو ,وبشكؿ عاـ تقؿ األضرار حيف تتولى توظيؼ المبنى واستخدامو جيات ذات خبػرة تػدرؾ خصػائص المبنػى
وقيمتو وتختار الوظيفة المبلءمة لو وذلؾ حيف يتعذر االبقاء عمى وظيفتو األساسية .
د -عدم اشراك المواطنين في اختيار االستخدامات الجديدة  :فغياب الوعي بأىمية المبػاني التراثيػة قػد يػدفع السػمطات المحميػة التخػاذ
ق ػ اررات باعػػادة اسػػتخداـ دوف اش ػراؾ الم ػواطنيف فػػي اختيػػار االسػػتخداـ الجديػػد ,وىػػو مػػايؤدي الػػى انعػػداـ تعػػاطفيـ أو قمػػة المشػػاركة

الشعبية وتضاؤؿ تقاعميـ نحو تطوير المباني التراثية وتشغيميا وصيانتيا.
ىـــ -عــدم تعــويض مــالك المبــاني التراثيــة بالعائــد المــادي المناســب :بسػػبب الطمػػب المت ازيػػد عمػػى السػػكف وارتفػػاع اسػػعار العقػػارات قػػد
يفضػػؿ بعػػض المػػبلؾ ىػػدـ المبنػػى الت ارثػػي واسػػتثمار الموقػػع المتميػػز فػػي بنػػاء مبػػاني حديثػػة تػػدر عائػػد مػػادي جيدبسػػبب قمػػة العائػػد
المادي مف إعادة توظيؼ المبنى األمر الذي يعود بالسمب عمى تمؾ المباني التراثية بعدـ صيانتيا واستمرار تيالكيا.

و -عدم كفاية القوانين واألنظمة الرادعة الخاصة بإعادة التوظيف المباني التراثية أو عدم تطبيقيا في أحيان أخرى.
 .3-2أسس إعادة توظيف المباني التراثية(.)2

بعد التطرؽ الى مفيوـ إعادة التوظيؼ وأىدافو ,البد مف التعػرؼ عمػى األسػس والمعػايير إلعػادة توظيػؼ المبػاني التراثيػة انطبلقػاً
مف المبادئ العامة التي حددتيا المواثيؽ والتوصيات الدولية.

1

 أمل عبدالــوارث عبدالوارث" .الحفاظ على المبانً التارٌخٌة" .ص.55-28 -9أحًذ ػثذانىهاب انسٍذ",طٍاَح إػادج استخذاو انًثاًَ األحرٌح راخ انقًٍح" 9000و.
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 1-3-2مالءمة االستخدام الجديد لممبن .

أ -مالءمــة االســتخدام لقيمــة المبنــ  .مػػف الضػػروري مبلءمػػة االسػػتخداـ الجديػػد لمطػػابع البصػػري والتشػػكيؿ المعمػػاري الخػػارجي
والػػداخمي .ويبلحػػظ أف اسػػتخداـ المبنػػى الت ارثػػي بمػػا يػػتبلءـ مػػع قيمتػػو التراثيػػة والفنيػػة يحقػػؽ اسػػتم اررية نجػػاح ىػػذا االسػػتخداـ عمػػى
المدى الطويؿ ,أما استخداميا في اغراض تتعارض مع قيمتيا المعمارية والفنية ذات عائػد مرتفػع مصػيره الفشػؿ ويػؤدي الػى ىػدـ
قيمػػة المبنػػى .مالءمــة االســتخدام لمفراغــات الداخميــة  .يشػػترط مبلءمػػة أشػػكاؿ وأحجػػاـ ومواقػػع ف ارغػػات المبنػػى الت ارثػػي مػػع تمػػؾ
االحجػػاـ واألشػػكاؿ والتوزيعػػات الفراغيػػة المطموبػػة لتحقيػػؽ برنػػامج االسػػتخداـ المقتػػرح ,ومػػف ىنػػا تجػػدر االشػػارة الػػى أف التغيي ػرات

الفراغية (حذؼ –إض افة) قد تؤثر عمى طابع المبنى وعناصره أو قد تضر بقيمتو التاريخية ومواده األصمية.

ب -مالءمــة االســتخدام لمعناصــر اإلنشــائية .يجػػب أف تكػػوف العناصػػر اإلنشػػائية األساسػػية الموجػػودة فػػي المبنػػى مبلءمػػة لؤلحمػػاؿ
المتوقعة عمييا بعد اضافة االستخداـ الجديد بحيث التكوف ضاره باتزاف المبنى والتزيد مف معدالت تمفو.

ت -مالءمة االستخدام لمعناصر الوظيفية .يحتاج توظيؼ المباني التراثية إلي عناية كبيرة فالتوظيؼ يشمؿ تمبية احتياجات

التوظيؼ المقترح مف أعماؿ صحية وكي ربائية وتركيبات فنية ال تؤثر عمى التكويف أوالمظير المعماري لممبنى ,وأف

تعالج بدقة شديدة بحيث ال تخدش المظير المعماري أو تتعارض معو.
 .2-3-2الكفاءة االقتصادية لالستخدام (.)1

يعتبر العامؿ االقتصادي أحد العوامؿ المؤثرة عمي إعادة توظيؼ المباني التراثية فالعامؿ االقتصادي ىو المحرؾ األوؿ السػتثمار

ىذه المناطؽ والمباني التراثية لما تحتويو مف مقومات اقتصادية سياحية كانت أو إنتاجية أو خدمات .والعامؿ االقتصػادي يظيػر جميػاً
في دراسات الجدوى الستثمار ىػذه المنػاطؽ والمبػاني .ويػدخؿ فػي ذلػؾ تكػاليؼ التػرميـ والتجييػز والتنسػيؽ واإلدارة والتشػغيؿ واإلعػبلف
وذلػػؾ فػػي ضػػوء االسػػتعماؿ المناسػػب ,كمػػا يػػدخؿ فػػي الد ارسػػة مصػػادر تمويػػؿ وحجػػـ التػػدفقات النقديػػة ,س ػواء أكػػاف توظيػػؼ المبنػػي

منفصبل عف غيره أو كجزء في مشروع أكبر يتضمف إنشاءات جديدة أو كجزء مف مشروع متكامؿ يتضمف توظيؼ مجموعات متقاربة
مف المباني التراثية ,كسمسمة مف المطاعـ المتخصصة مع توفير أماكف لضيافة النزالء أو سمسػمة مػف المحػبلت التجاريػة المتخصصػة
فػي اإلنتػاج الحرفػي المتميػز أو سمسػمة مػػف النػزؿ الصػغيرة ذات الطػابع األثػري .أو قاعػػات العػرض أو قاعػات الموسػيقى أو غيػر ذلػػؾ

مف االستعماالت التي تفرضيا طبيعة المنطقة.

 .3-3-2المساىمة في تنمية البيئة المحيطـة( .)2حيػث يػتـ التركيػز فػي ىػذا الشػرط عمػى مػدى توافػؽ االسػتخداـ الجديػد المقتػرح مػع
التكويف العاـ والصورة البصرية والتخطيطة لممدينة ,ويمكف تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ:

أ -تنمية المجتمع المحـيط  :تعتبػر المبػاني التراثيػة مػوارد سػيمة االسػتغبلؿ ,فاالعتمػاد عمييػا كقاعػدة اقتصػادية يمكػف أف يسػاعد
في تنمية المجتمعات المحيطة بيا تجارياً وسياحياً .كمػا تكػوف خطػورة عػدـ اسػتغبلليا فػي حػدوث ركػود فػي المنطقػة .مػف ىنػا

تظير أىمية وضع المباني التراثية في خدمة برامج تنمية المجتمع المحيط لكف بصور تميؽ بأىمية المبنى وقيمتو.

ب -تنمية المحـيط الخـارجي :يحتػاج توظيػؼ المبنػى إلػى عنايػة بػالمحيط البيئػي لممنطقػة التػي تحػيط بػو ,فاعػادة توظيػؼ المبنػى
التراثي يتطمب تييئة البيئة العمرانية المحيطة بيا .وىذه التييئة يمكف أف تشمؿ عناصػرعدة منيػا تييئػة الطػرؽ الموصػمة إلػى

المبنى مف حيػث المظيػر الفنػي أو اليندسػي أو تنسػيؽ المواقػع والتشػجير وعناصػر اإلضػاءة الخارجيػة أو نوعيػات األرضػيات
أو عناصر تأثيث الفراغات الرئيسية في المنطقة بما يتناسب مع استعماالتيا المتوقعة مػف قبػؿ المشػاة فػي حركػاتيـ وسػكناتيـ

وتجمعاتيـ باإلضافة الى مواقؼ السيارات.

 -1د .يحـًذ يحًىد ػثذهللا "ترايذ االستخًار فً انتراث انؼًراًَ ووسائم انتًىٌم تاالستُاد نتزارب ػرتٍح ودونٍح" انُشرج انؼهًٍح نثحىث انؼًراٌ – رايؼح انقاهرج -انؼذد انخاًَ ػشر  ,اترٌم
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 .4-3-2المالءمة لمعوامل اإلجتماعية

.

تتحقػؽ المبلءمػة لمعوامػؿ اإلجتماعيػة بعػدـ التعػارض بػيف االسػتخداـ الجديػد لممبنػى وبػيف القػيـ الخاصػة بػالمجتمع وخاصػة القػػيـ

الدينيػػة والثقافيػػة ,وأف يػػتبلءـ ىػػذا االسػػتخداـ مػػع الرغبػػة الجماىيريػػة والعبلقػػات اإلجتماعيػػة لممجتمػػع المحػػيط ,وذلػػؾ النمػػاء وتوجيػػو
التعاطؼ الجماىيري نحو المبنى التراثي والمحافظة عميو .كما تعمؿ المبلءمة االجتماعيػة عمػى دعػـ المشػاركة الجماىيريػة والشػعبية
في المشاركة في اإلشراؼ عمى استخداـ المبنى.
()1

 .4-2محددات وضوابط الختيار االستخدام المالئم

.

يمكف تحديد مجموعة مف الضوابط والشروط التي يجب توافرىا في االستخداـ المقترح ومنيا :
أ -توافؽ  /تشابو االستخداـ الجديد المقترح مع االستخداـ االصمي بقدر االمكاف ومع المبادئ العامة لمحفاظ والصيانة بحيث ال
يحتاج االستخداـ المقترح الى احداث اي تغييرات أو عناصر إضافية بفراغات المبنى وترتيبيا الداخمي .

ب -عدـ استحداث استخداـ جديد لممبنى دوف دراسة لمجرد أنو ميدد بخطر اإلزالة بغض النظر عف قصور امكانياتو عف تمبية

احتياجات االستخداـ الجديد  .يجب أال يتعارض االستخداـ المقترح مع طبيعة المبنى المعمارية بحيث ال يتطمب ذلؾ الكثير مف

التغييرات في تصميـ المبنى أو في ممحقاتو وزخارفو ,واذا احتاج المبنى لبعض اإلضافات يجب أف تكوف العناصر المضافة مف
مواد خفيفة أو فواصؿ داخمية فقط.
ج -يجب مراعاة احتياج المنطقة لبلستخداـ الجديد مما يحث عمى استم اررية الحفاظ عميو ,واال يتعارض االستخداـ مع التكويف
الوظيفي العاـ لممنطقة (طبيعة المنطقة التراثية) وىو مايستمزـ دراسة عمرانية لممنطقة المحيطة بالمبنى.

د -يجب أف تتوافؽ أي اضافات انشائية لممبنى مع طابع المبنى وتكوف مرتبطة بطبيعة العصر الذي أنشئ فيو ,وتراعي قدرة
المبنى عمى تحمؿ األحماؿ الجديدة الناشئة عف االستخداـ المقترح وبالتالي تدعيـ العناصر االنشائية لممبنى بشكؿ دقيؽ.

اعتماداً عمػى ماسػبؽ ذكػره فػي المحػددات الخاصػة باختيػار االسػتخداـ المناسػب نجػد أف ىنػاؾ بعػض المبػاني التراثيػة اليمكػف إعػادة

اسػتخداميا إال فػػي نفػس الوظيفيػػة األصػمية ليػػا ,مثػػؿ المبػاني الدينيػػة لمػا ليػػا مػف قداسػػة خاصػػة وتصػميـ معمػػاري خػاص ,إال أنػػو يمكػػف
إضافة بعض الممحقات بي ا والتي تقدـ بعض الخدمات لممنطقػة المحيطػة .وىنػاؾ بعػض المبػاني يمكػف إعػادة اسػتخداميا كمػزار سػياحي
نظ اًر النتياء وظيفتيا األصمية كالقبلع والحصوف وغيرىا .ويمكف تقسيـ االستخدامات التي تتناسػب مػع المبػاني التراثيػة بنػاءاً عمػى حالػة
()2

المبنى وحاجة محيطة الى -:أنشطة رئيسية (ثقافية -حرفية سياحية -تجارية -ادارية) وأنشطة فرعية (تعميمية – دينية)

.

 -3الدراسات الخاصة بإعادة توظيف المباني التراثية (.)3

بعد االنتياء مف كؿ الد ارسػػات المتعمػػقة بالمبنى وموقعػػو يتض صػػبلحية المبنى إلعادة التوظيؼ باالستخداـ المبلئـ لو ,ومف ثػـ البػدء
في مرحمة جديػدة مف الد ارسػػات وىي د ارسػة قابمية المبنى لمقيػػاـ باالستػػخداـ الجػػديد المقترح قبػؿ البػدء فػي المشػروع .ويمكػف تقسػيـ تمػؾ

الدراسات الى خمسة مراحــل كما ىو موض بالجدوؿ رقـ (: )1

 -1امل عبدالــوارث عبدالوارث" .الحفاظ على المبانً التارٌخٌة" .ص.25-23
2
 د.ػظاو يحًـذ يىسى ",إػادج استخذاو انًثاًَ انتارٌخٍح فً انؼرع انًتحفً 9000 "...و. -3د.يحـًذ راغة رػىاٌ ".دور انًؼًاري فً إػادج انتىظٍف واختٍار استؼًاالتزذٌذج نهًثاًَ انقذًٌح" تحج َشر فً انًؤتًر اػهًً انساتغ .9009ص.00
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جدول رقم (ٌ ) 1وضح الدراسات السابقة لعملٌة إعادة توظٌف المبانً التراثٌة وما تشتمله هذه الدراسات.
مراحل

أنواع الدراسات .

الدراسات

معاييراختيار المبن .
الدراســة التاريخــية

 -األىمية التاريخية.

المرحمة
األول

 األىمية المعمارية. -الموقع.

ىوية وطابع المبن .

الدراسة المعمارية

األساسية.
حجم اإلضافة
والتعديل والحنف في
واإلنشائية .

الدراسـة اإلنــشائية

الثالثة

التكميمية

األعــمال

الرابعة

بوضػػع برنػػامج تصػػميمي لعمميػػة إعػػادة التوظيػػؼ بمػػا يتناسػػب مػػع متطمبػػات االسػػتخداـ الجديػػد مػػف حيػػث
االضاءة والصوتيات واألثاث الداخمي والمفروشات والتجييزات الحدثية منيا دراسة االعماؿ التكميمية.
تعتمػػد الد ارسػػة المعماريػػة التػػي يقػػوـ بيػػا المصػػمـ مػػف اجػػؿ إعػػادة توظيػػؼ المبنػػى عمػػى تأكيػػد الحفػػاظ عمػػى
المبنػػى أو إدخػػاؿ مجموعػػة مػػف التغيي ػرات واإلضػػافات وذلػػؾ اعتمػػاد عمػػى قيمػػة المبنػػى ,فػػاذا كانػػت قيمػػة
المبنػػى عاليػػة فانػػو يتعػػيف عمػػى المصػػمـ إب ػراز صػػفاتو بشػػكؿ واض ػ

باإلضػػافة الػػى عمميػػة تػػرميـ دقيقػػة

إلعادة المبنى الى شكمو األصمي  .وتتضمف الدراسة المعمارية وضع خطة إلدراة المبنػى معماريػاً و وضػع

حؿ معماري لبلستخداـ المقترح.

لمعناصراإلنشائية

االستخداـ الجديد وانعاكسو عمى مواد المبنى وحساب معدالت التمؼ ودراسة أعماؿ الترميـ والصيانة

المتوقعة من الوظيفة
المقترحة

الدراسة االقتصادية والتنظيمية

الخامسة

االنشػػائي المقتػػرح ,باعتبػػار ذلػػؾ كمػػو محػػددات لمصػػمـ العمػػارة الداخميػػة ,ثػػـ يقػػوـ مصػػمـ العمػػارة الداخميػػة

المعالجة

التجييزات التكمميمية
المضافة ألداء

الوظيفة الجديدة.
العائد المادي من

المرحمة

ىذه الدراسة تاخذ في اعتبارىا االستخداـ الجديد ومتطمباتو التصميمية مف خبلؿ التصػميـ المعمػاري والحػؿ

تتضمف الدراسة االنشائية دراسة كثافة تواجد المستخدميف (األحماؿ الحية المتوقعة) الناتجة عف

بالمبن وفقاً لألحمال

دراســـة

المرحمة

سيولة الوصوؿ الى الموقع وما يحيط بو.

ليوية وطابع المبنى.

العناصر المعمارية

المرحمة

عناص ػػر العم ػػارة الداخمي ػػة الرتباطي ػػا بأح ػػداث وشخص ػػيات معين ػػة ,باإلض ػػافة ال ػػى قيمتي ػػا الجمالية.وك ػػذلؾ

مستوى الحفاظ عم

الجديدة بالوظيفة

الثانية

تساعد الدراسة التاريخية الميندس المسؤوؿ عف إعادة توظيؼ المبنػى عمػى اتخػاذ ق ار ارتػو بنػاءاً عمػى أىميػة

ويتـ فييا دراسة العناصر الوظيفية لبلستخداـ الجديد وأي اضافات سوؼ تستحدث بحيث تكوف مناسبة

مدى تالءم الوظيفة

المرحمة

ما تشممو الدراسات.

المشروع

المشاكل التي واجيت
عممية إعادة
التوظيف واالستخدام.

()1

الجيات التي تشرف

واإلدارية

وتنفن أعمال الترميم
واعــادة التوظــيف

والمتابعة والتش يل .

بيدؼ حماية المبنى ومنع تدىور حالتو مف خبلؿ التدعيـ والتقوية لمعناصر والمواد االنشائية.وبعد دراسة
كؿ البدائؿ المختمفة لتنفيذ الحؿ المعماري المقترح يتـ االستقرار عمى الحؿ االنشائي األمثؿ وعمؿ
الرسومات الخاصة وذلؾ لتحضيره لمدراسة االقتصادية .
تتض ػ ػ ػػمف مجموع ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف األعم ػ ػ ػػاؿ االخ ػ ػ ػػرى المتعمق ػ ػ ػػة بالص ػ ػ ػػوتيات واالض ػ ػ ػػاءة واألعم ػ ػ ػػاؿ الميكانيكي ػ ػ ػػة
التكييؼ واألجيزة األمنية والصحية وتجييزات الطاقة وتحسيف البيئة وخبلفو.
يػ ػػتحكـ العامػ ػػؿ االقتصػ ػػادي فػ ػػي اسػ ػػتخداـ المبنػ ػػى مػ ػػف أجػ ػػؿ الوصػ ػػوؿ الػ ػػى متطمبػ ػػات الوظيفػ ػػة والمعػ ػػدؿ
الزمنػ ػ ػػي لتحقيقيػ ػ ػػا وتحسػ ػ ػػيف الييكػ ػ ػػؿ االنشػ ػ ػػائي ,لػ ػ ػػذلؾ فػ ػ ػػاف د ارسػ ػ ػػة جػ ػ ػػدوى مشػ ػ ػػاريع إعػ ػ ػػادة التوظيػ ػ ػػؼ
بالغة األىمية واغفاليا يؤدي الى فشؿ المشروع وعدـ تحقيؽ أىدافو.
ويػػتـ فييػػا توقػػع المشػػاكؿ التػػي يمكػػف أف تواجػػو عمميػػة إعػػادة التوظيػػؼ ووضػػع حمػػوؿ مسػػبقة ليػػا كمشػػاكؿ
أسعار المواد الخاـ والعمالة وكذلؾ مشاكؿ نزع الممكية وغيرىا.

وتتضػػمف متابعػػة األعمػػاؿ وتكميػػؼ لجنػػة ىندسػػية لمقيػػاـ باإلش ػراؼ باإلضػػافة الػػى تكميػػؼ جيػػة ذات سػػابقة
خبرة في ىذا المجاؿ واسـ تجاري كبير .لضماف تواكب المتتطمبات التنظيميػة مػع المتابعػة والمراقبػة الجػادة
والدقيقة مع الجية المسؤولة  .باإلضافة الى االشراؼ عمى تشغيؿ المبنى وضماف الحفاظ عميو.

 -1د.يحًـذ يحًىد ػثذهللا "ترايذ االستخًار فً انتراث انؼًراًَ ووسائم انتًىٌم تاالستُاد نتزارب ػرتٍح ودونٍح" انُشرج انؼهًٍح نثحىث انؼًراٌ – رايؼح انقاهرج -انؼذد انخاًَ ػشر  ,اترٌم
9002و.
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 -4التجارب العالمية والعربية والمحمية في إعادة توظيف المباني التراثية.

مف خبلؿ عػرض وتحميػؿ بعػض التجػارب العالميػة والعربيػة والمحميػة فػي مجػاؿ إعػادة توظيػؼ المبػاني التراثيػة .يمكػف التوصػؿ

الػػى اليػػدؼ الرئيسػػي مػػف د ارسػػة ىػػذه التجػػارب وىػػو كيفيػػة تطبيػػؽ األسػػس والمعػػايير واألدوات لتنفيػػذ تمػػؾ المشػػروعات محمي ػاً وذلػػؾ

لتحقي ػػؽ الي ػػدؼ الم ػػأموؿ مػػف مش ػػروعات إع ػػادة التوظيػػؼ وى ػػو الحف ػػاظ عمػػى المب ػػاني التراثي ػػة واالسػػتفادة القص ػػوى مني ػػا اقتص ػػادياً

واجتماعياً.

وقد اختيرت ىنه األمثمة في ىنا المجال وفقاً لعدة معايير تتسم بيا تمك التجارب ونلك عم النحو اآلت :
 التنوع في األفكار التي طرحت لتنفيذ مشػػروعات إعادة التوظيؼ لموصوؿ الى اليدؼ المأموؿ منيا.

 وضوح األسس والمعايير التي ُنفذت مف خبلليا التجربة وكذلؾ دور المشاركة الشعبية والفعالة في تنفيذىا.
 تحقيؽ اليدؼ المأموؿ مف المشروعات وىو الحفاظ عمى المباني التراثية واستمرار الصيانة والعناية بيا.
 التنوع في الحموؿ لممعوقات التي واجيت تنفيذ المشروع وكذلؾ مصادر التمويؿ.
 التنػػوع فػػي الوظػػائؼ األصػػمية لممبػػاني التراثيػػة ( خدميـــة  -ســـكنية  -دينيـــة) وطريقػػة التفكيػػر فػػي وضػػع الحمػػوؿ لموظػػائؼ
المقترحة التي تناسب تمؾ الوظائؼ المختمفة.

 1-4التجارب العالمية  .ىنالؾ العػديد مف التػػجارب العػػالمية التي اسػػتطاعت

الحفاظ عمى المباني التراثية باعادة توظيفيا في وظائؼ مبلءمة ليا باإلضافة الى
تجارب لـ تستطع تحقيؽ ذلؾ ,ومف تمؾ التجارب -:

()1

 .1-1-4تجربة تركيا في إعادة توظيف ( كرفان

سراي رستم باشا)(.)2

يعد المبنى تحفة معمارية فنية قاـ بتصميمو المعماري سناف في القرف السادس

عشر بأمر مف رستـ باشا الوزير األعمى وزوج ابنة السمػػطاف سميػماف القان ػػوني.
كاف المبنى يسػتخدـ في مرحمة مػف التاريخ كمخزف ومحػطة ليميػة لتػوقؼ القػوافؿ
والجػػماؿ ,شكل (.)1

شكل ( )1كرافان سراي رستم باشا – تحفة معمارٌة لفنان عظٌم(.)1

 .1-1-1-4الموقع .

يق ػػع كرف ػػاف سػ ػراي رس ػػتـ باش ػػا ف ػػي مرك ػػز المدين ػػة التاريخي ػػة ف ػػي اس ػػطنبوؿ ويتمت ػػع موق ػػع المبن ػػى بس ػػيولة الوص ػػوؿ إلي ػػو م ػػف جمي ػػع
االتجاىات.
 .2-1-1-4فكرة المشروع .

نظ ػ اًر لتػػاريخ الكرفػػاف وموقعيػػا المميػػز الػػذي يقػػع بج ػوار مجمػػع السػػميمانية باإلضػػافة الػػى التصػػميـ الفريػػد لػػو تقػػرر ترميمػػو

ومحأولػػة إعػػادة توظيفػػو فػػي وظيفػػة تناسػػب التصػػميـ المعمػػاري لمكرفػػاف والحالػػة اإلنشػػائية لػػو .وفػػي عػػاـ 1997ـ قامػػت الحكومػػة
التركية باصدار قانوف يقضي بانشاء ىيئة مستقمة ماليػاً واداريػاً ومدعمػة مػف مجمػس الػوزراء مباشػرة تقػوـ بعمميػات الحمايػة واإلحيػاء

لمبيئات التاريخية والتراثية في مدينة إسطنبوؿ وسمػػيت "ىيئة الحمايـة واإلحيـاء لممنـاطق التاريخيـة" قامـت الييئـة بمحـأول إعـادة

توظيف الكرفان بنشاط سياحي واستخدامو كفندق بسعة 151غرفة طبقا لمتصميم المعماري .
 .3-1-1-4أعمال الحفاظ واعادة التوظيف .تضمنت أعماؿ الحفاظ والترميـ عدة مراحؿ:



جمع الوثائؽ والصور والرسومات التي تخص المبنى.

اجراء البحوث عمى المبنى وتسجيؿ كافة التفاصيؿ الداخمية والخارجية كالتركيبات واألثاث والزخارؼ.

 -1الكرفان :هو مبنى ٌكون على طرٌق سفر القوافل ٌكون وٌكون على مسافات متقاربة بحٌث تكون المسافة بٌن الكرفان والكرفان مسٌرة ٌوم ,وٌكون مجهز لراحة الخٌول والجمال وكذلك
المسافرٌن من قطاع الطرق ومن حر الصٌف وبرد الشتاء.
 -9د.إسًاػٍم سراد انذٌٍ .كتاب "انتزذٌذ وانتأطٍم فً ػًارج انًزتًؼاخ اإلساليٍح",يكتثح االسكُذرٌح9002,و .
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الكشؼ عف العناصػر اإلنشػائية فػي المبنػى لد ارسػة إمكانيػة تحمميػا لموظيفػة المقترحػة (فنػدؽ) أـ ال وىػؿ تتمتػع بػالخواص



الفنية التي تتسـ بيا الفنادؽ شكؿ ( ,)2,3وكذلؾ امكانية استيعاب محيط الكرفاف لمباني خدمية تكميمية.
عمؿ دراسة لمبيئة المحيطػة بالكرفػاف وأخػذ رأي سػكاف المنطقػة المحيطػيف بػو بالوظيفػة الجديػدة لػو وامكانيػة المشػاركة فػي



تنفيذ المشروع.

عمؿ دراسة الجدوى لممشروع لمعرفة العائد االقتصادي منو بعد التشغيؿ لضماف الصيانة المستمرة والدورية.



شكل ( )2قطاع رأسً فً

( )1
الكرفان .

بعد دراسة كافة تفاصيل المشروع دراسة دقيقية اتخنت الييئة
()1

الق اررات التالية

:

قَررت المجنة ترميم المبن والحفاظ عمية والبدء في أعمال
الترميم المشتممة عم األعمال التالية:



شكل ( )3المسقط األفقً لكرفان سراي
رستم باشا(. )1

المعالجة اإلنشائية لمعناصر المتضررة والتالفة.

ترميـ جميع األجزاء والعناصر التالفة واستكماؿ مػا فقػد منيػا ,مػع تنظيػؼ الواجيػات الخارجيػة والف ارغػات الداخميػة واعػادة
دىانيػػا بمػػا يتفػػؽ مػػع األل ػواف والخامػػات األصػػمية المسػػتخدمة ,والتػػي يػػتـ تحديػػدىا فػػي معامػػؿ متخصصػػة وتحػػت إش ػراؼ
متخصصيف.




الترميـ الدقيؽ لجميع األرضيات والحوائط واأللواف وغيرىا ,شكل(.)4

توفير وحدات اإلضاءة البلزمة لبلستخدامات المختمفة في الفراغات الداخمية.

أما بخصوص إعـادة التوظيـف فقـررت المجنـة العـدول عنـو بسـبب أنـو غيـر عممـي وواقعـي وأن تحويـل الكرفـان الـ فنـدق

يستمزم مرونة في الحيز والمكان وخواص فنية فريدة التتـوفر فـي المبنـ  .باإلضـافة الـ أن العناصـر اإلنشـائية التتحمـل األحمـال

المتوقعة بعد اعادة التوظيف .كنلك ضيق المساحة المحيطة بالمبن جعل عمميـة إضـافة مبـاني خدميـة لموظيفـة المقترحـة صـعب
جدا.

أمــا بخصــوص الدراســة االقتصــادية فقــررت الييئــة تحويــل ال ــرف الخارجيــة المطمــة عم ـ الش ـوارع ال ـ محــالت تجاريــة ,

شـكل( )5تـدر دخـالً عمـ المكـان لضـمان الصـيانة واسـتدامة الحفـاظ عمـ المكـان الـني يعـد تحفـة فنيـة فريـدة .مـع عمـل تصــميم
معمــاري لمعــرض التجــاري يناســب الطــابع التــاريخي ,وبــالرغم مــن المحــددات والتحــديات التــي واجيــت عمميــة تــرميم المبن ـ  ,فــإن

محأولة إحياء أثر تـاريخي محأولـة جـديرة بالثنـاء .والجـدير بالـنكر أن عمميـة تـرميم المبنـ والحفـاظ عميـو قـد حصـمت عمـ جـائزة

االغا خان الدولية في مجال الترميم والحفاظ.

شكل( )5المحالت التجارٌة على جانبً الطرٌق بكرفان سراي رستم باشا.1

شكل( )4كرفان سراي رستم باشا من الدخل بعد الترمٌم والتجدٌد.1

 -1د.إسًاػٍم سراد انذٌٍ .كتاب "انتزذٌذ وانتأطٍم فً ػًارج انًزتًؼاخ اإلساليٍح",يكتثح االسكُذرٌح9002,و .
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 .4-1-1-4خالصة تجربة إعادة توظيف كرفان سراي رستم باشا بتركيا.

توظيؼ الغرؼ الخارجية لمكرفاف كمحبلت تجارية بما اليضر بطبيعػة المبنػى واليػؤثرعمى التصػميـ المعمػاري لػو و تػدر دخػبلً

جيػػداً يسػػتخدـ فػػي الصػػيانة ُيعــد إعــادة توظيــف جزئــي لممبنـ  .وىػػو مايسػػتفاد مػػف التجربػػة التركيػػة حيػػث أف جميػػع المبػػاني التاريخيػػة
أوالتراثيػػة قػػد ال تصػػم لجميػػع الوظػػائؼ المقترحػػة ,فاعػػادة توظيػػؼ المبنػػى الخػػدمي الػػى وظيفيػػة سػػياحية (فنــدق) يتطمػػب العديػػد مػػف
العناصر التي إف استحدثت قد تضر بالمبنى وتؤدي بو الى نتيجة عكسية تمامأ مف الحفاظ عميو الى ىدمو وتدميره .وفػي حالػة عػدـ
الوصػوؿ الػػى نتيجػة مرضػػية باعػػادة االسػتخداـ والتوظيػػؼ بوظيفػة معينػػة يػػتـ تغييػر الوظيفػػة بمػا يبلئػػـ المبنػػى  .ففػي المبػػاني الخدميػػة

مثػػؿ مبنػػى كرفػػاف س ػراي رسػػتـ باشػػا عممية توظيفػػو بوظيفػػة متحفيػػة قػػد تكػػوف أكث ارستجابة لممبنػػى .كػػوف المبنػػى يتسػػـ باتسػػاع فراغاتػػو
األمػر الػذي يجعػؿ تطويػع الف ارغػات الػى وظػائؼ متحفيػة أكثػر مرونػة وسبلسػة وىػو امػر يحتػاج أيضػاً الػى د ارسػة خاصػة أىميػا ربػػط
المبنى بما حولو مف مباني تراثية ووكذلؾ ربطو ببرامج وخطوط حركة السياحة الثقافية بالمدينة.

 .2-4التجارب العربية .

 .1-2-4تجربة إعادة توظيف (قصر العظم في دمشق بسوريا ) (.)2-1
يعد ىذا القصر تحفة فنية متميزة لمعمارة اإلسبلمية ,وىو نػػموذج مدىش

لمبيت الدمشقي القديـ حػػيث يشعػػر فيو المرء باالنشراح والسرور لما يحتويو

مف الحجارة الجميمة والرخاـ المموف واالزىار والبح ػػيرة الصغيرة وفسقيتيا

التي تتوسط باحة البػػيت.وقد بناه أسعد باشا العظم والي دمشق عاـ 1749ـ.

وقد استغرقت عممية البناء ثبلث سنوات ,شكل(.)6

شكل ( )6ساحة قصر العظم وٌظهر استخدام طراز االبلق فً واجهات

 .1-1-2-4الموقع .

المبنى(.)2

يشرؼ القصر عمى نير العاصي بقبتو الحمراء كما يشرؼ عمى المدينة وبخاصة قمعػة حمػاة والجػامع النػوري وحمػاـ السػمطاف

وقاعة آؿ الكيبلني .ويعتبر القصر بعيد عف مركز المدينة ,وال يزوره إال قاصده لكنو ضمف النسيج العمراني لمدينة دمشؽ.
 .2-1-2-4فكرة المشروع .

فػي بدايػة االحػتبلؿ الفرنسػي لسػوريا عػػاـ 1921ـ اشػترتو الحكومػة الفرنسػية مػف ورثػػة آؿ العظػـ وحولتػو الػى معيػد لمد ارسػػات

العممية .تعرض ألضرار كبيرة خبلؿ القصؼ الفرنسػي لدمشػؽ إبػاف الثػورة السػورية الكبػرى عػاـ 1925ـ ,حيػث أصػيب وتيػدـ جػزء
كبيػػر منػػو .قامػػت الحكومػػة السػػورية ممثمػػة فػػي الوكالــة العامــة ل ثــار والمتــاحف باعػػادة توظيفػػو ليكػػوف متحــف لمتقاليــد الشــعبية

يي ػػدؼ إلػ ػى إعطػ ػاء ال ازئ ػػر والسػ ػائ ص ػػورة حيػ ػة لمػ ػنمط المعيشػ ػي لمسػػكاف ف ػػي مدين ػ ػة دمشػ ػػؽ القديم ػ ػة مف خ ػ ػبلؿ مش ػ ػاىد لمحي ػ ػاة
اليوميػ ػة ,سػ ػواءاً أكان ػػت داخػ ػؿ البي ػػت العربػ ػي التقمي ػػدي أـ خارجػ ػو ,إضػ ػافةً إلػ ػى التعري ػػؼ بف ػػف العمػ ػارة ال ػػذي تمي ػػزت بػ ػو مدينػ ػة
دمشػػؽ ف ػي العيػػد العثم ػاني آف ذاؾ.

الباحة السمؤوٌة
الخدملك
السلملك
الحرملك
الحمام

شكل()8التصمٌم الداخلً لفراغات القصر(.)2

1

 د.إسًاػٍم سراد انذٌٍ .كتاب "انتزذٌذ وانتأطٍم فً ػًارج انًزتًؼاخ اإلساليٍح",يكتثح االسكُذرٌح9002,و . -9يحًـذ زٌٍ انؼاتذٌٍ" .تقىٌى تزرتح إػادج تاهٍم تؼغ انًثاًَ انتارٌخٍح انؼخًاٍَح فً سىرٌا تىظائف حقافٍح" 9000و.
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 .3-1-2-4أعمال الحفاظ واعادة التوظيف(.)1

اعتمد القائموف عمى الترميـ والبناء عمى المخططات والرسومات التي استخدميا الفرنسيوف في عػاـ 1921ـ .وعمػى األوصػاؼ

التي سجميا أفراد عائمة العظـ  .حيػث يمتػاز القصػر بزخارفػو اليندسػية والنباتيػة والكتابيػة الموزعػة عمػى االحجػار واالخشػاب والشماسػي
الجصػػية المخرمػػة ,شػػكؿ( )8وبػػوفرة مواضػػيع الزخػػارؼ فػػي األسػػقؼ والمكتبػػات .وقػػد اسػػتمزـ العمػػؿ فػػي ىػػذا المشػػروع إجػراء العديػػد مػػف
األبحػػاث السػػتكماؿ كافػػة الزخػػارؼ والنقػػوش  .حيػػث ق ػػامت الحكومػػة باسػػناد المش ػػروع الػػى لجنػػة ىندسػػية مكونػػة مػػف معمػػارييف محميػػيف
وعالمييف لدراسة المبنى معمارياً وانشائياً مف خبلؿ عدة محأور -:
أ -رفع الحالة الراىنة لممبن .

 تـ تسجيؿ كافة عناصروتفاصيؿ المبنى بالكامؿ باستخداـ الصور الفوتوغرافية
مع االستعانة بالرسومات األصمية والمستحدثة .

 تـ تغميؼ جميع العناصر المعمارية الثابتو كالسػػبللـ الرخام ػػية والعناصر
الخشبية واألعمدة الرخامية حتى التتمؼ أثناء عممية الترميـ.
 الكشؼ عف جميع العناصر اإلنشائية فتبيف أف األسقؼ بحاجة الى تدعيـ

شكل ( )2الحجارة الجمٌلة والرخام الملون الموجود بقصر العظم(.)1

وتػػرميـ أمػػا بػػاقي العناصػػر فيػػي بحالػػة البػػأس بيػػا وتسػػتمزـ بعػػض اإلضػػافات لتػػتبلئـ مػػع األحمػػاؿ المتوقعػػة مػػف االسػػتخداـ المقتػػرح

(متحؼ).

()2

ب -أعمال الترميم واألعمال التكميمية العادة التوظيف

.

تـ االسػتعانة في طريقة العػػرض بمجسمات بحجميػا الطبيعػي وبمبلبسيا الشعبية ,إلعطاء الصورة الحقيقية لمشكؿ

المعيشػي

لمبيػوت الدمشػقية ,ويوجد لوحات إرشػادية عنػد مداخؿ الغرؼ بالمغتيف العربية واإلنجميزية.باإلضافة الى األعماؿ

التالية:



ترميـ األيواف واالسطبؿ وخاصة الرسومات الجدارية ,باإلضافة الى ترميـ الغرؼ واألرضيات.

تحويػػؿ بعػػض الف ارغػػات لتناسػػب الوظيفػػة الجديػػدة المقترحػػة لممبنػػى مثػػؿ تحويػػؿ االسػػطبؿ كػػركف تعريفػػي بمسػػتمزمات الفروسػػية

والخيؿ .مع إضافة ركف خاص لمتعريؼ بصناعة الزجاج والنسيج وغير ذلؾ.


تحويؿ الثبلث قاعات الكبرى بػالمبنى الػى قاعػات عػرض متحفػي تحتػوي عمػى عػدد مػف المجسػمات وأشػكاؿ األلبسػة المختمفػة
والتقميدية لممدينة .



تحويؿ بعض الغرؼ الى قاعات عرض مختمفة يتـ فييا عرض النشأة التاريخية لمقصر مع صور لو.



توفير كافتريا خاصة بالمتحؼ وركف خاص ببيع المنتجات والحرؼ اليديوية.
ويوض الشكؿ رقـ ( )9الوظائؼ القديمة والمستحدثة لكؿ فراغ بالمبنى بما يناسب الوظيفة المقترحة.

شكل ( )5مسقط افقً لقصر
العظم ٌبٌن الوظائف الجدٌدة
للفراغات الداخلٌة للقصر.

 -1د.إسًاػٍم سراد انذٌٍ .كتاب "انتزذٌذ وانتأطٍم فً ػًارج انًزتًؼاخ اإلساليٍح",يكتثح االسكُذرٌح9002,و .
 -2يحًـذ زٌٍ انؼاتذٌٍ" .تقىٌى تزرتح إػادج تاهٍم تؼغ انًثاًَ انتارٌخٍح انؼخًاٍَح فً سىرٌا تىظائف حقافٍح" 9000و.
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 .4-1-2-4خالصة تجربة إعادة توظيف قصر العظم بسوريا.

مف خبلؿ ما سبؽ عرضو في تجربة إعادة توظيؼ قصر العظـ بسوريا فانو يمكف إعادة توظيػؼ المبػاني التراثيػة السػكنية

في بعض االستخدامات واألنشػطة التػي تناسػب طبيعتيػا والتػي ليػا قيمػة وعائػد ثقػافي أدبػي كالمتػاحؼ ,مػع ضػرورة تػوفير التمويػؿ
البلزـ لتغطية تكمفة أعما ؿ الصيانة الدورية وأجور العامميف وىو ماتـ في التجربة مف خبلؿ الركف الخػاص ببيػع المنتجػات والحػرؼ
اليدوية والمشغوالت.وقد حصؿ المشروع عمى جائزة اآلغا خاف لكونػو أحػد المشػروعات الميمػة التػي أعػادت تأسػيس وتوطيػد اليويػة
الثقافية واالستم اررية الثقافية وتطوير الخبرات والميارات الفنية.
 .3-4التجربة المصرية في إعادة توظيف المباني التراثية .

التػراث العم ارنػػي المصػػري يمتػػد مػػف االسػػكندرية شػػماالً وحتػػى أسػواف جنوب ػاً ويحتػػاج الػػى جيػػد كبيػػر لمحفػػاظ عميػػو ,وىنػػاؾ بعػػض

المحػػأوالت لمحفػػاظ مػػف خػػبلؿ إعػػادة توظيػػؼ تمػػؾ المبػػاني نسػػتعرض منيػػا تج ػربتيف متمي ػزيتيف ىمػػا إعــادة توظيــف ( قصــر الســالممك
باألسكندرية– مسجد يحي باشا باالسكندرية )-:
()1

 .1-3-4تجربة إعادة توظيف قصر السالممك

()2

باالسكندرية

.

شػيد المعماري ديمػتري فابريسػيوس,كب يػػر ميندسي الخػديوي

عباس الق صػركتػحفة معما رية رائػعة عام  1892م  .واُستخدـ كمػػقر
صي فػي لمخديػوي عباس حممي الثاني وزوجػػتو قبؿ تشي يػػد ق صػػػر

"الحرممؾ , ".ويحتوي القصرعمى  14جناح اً و  6غرؼ,أىمياالجناح
الممػػكي الخاص .شكل (. )3( ) 11
 . 1- 1- 3- 4الموقع .

شكل( )10قصر السالملك قبل الترمٌم والتجدٌد(.)3

يقػػع ع مػػى سػػاحؿ البحػػر االبػػيض المتوسػػط ويطػػؿ ق صػػر السػػبلممؾ مباش ػ رة ع مػػى حػػدائؽ المنت ػ زة باألسػػكندرية عبػػر

شرفة يمكنيا استيعاب نحو  111فرد .باإلضافة إلى الحج رة البمورية التي خصصت لمممؾ.
 . 2- 1- 3- 4فكرة المشروع.

بعػػد ثػػورة  23يوليػػو  1952ـ ُحػ ّوؿ الق صػػرمف دوف تغييػػر معالمػػو إ لػػى فنػػدؽ أدا رتػػو شــركة ســفنكس الســياحية  ,ثػػـ
أعقبتيا في الثمانينيات شركة سان جيوفاني التػي انتيػى حػؽ انتفاعيػا منػو عػاـ  2113ـ .ونظػ راً لتػاريخ الق صػر وموقعػو

قد متػو شػركة المنتػ زه بيػدؼ
المتميز شكمت وزاراة السياحة واآلثار لجنة تضـ خ ب راء ومختصيف مػف اآلثػار لد راسػة مشػروع ّ
ترميمو وا عادة توظيفو الى فندق عالمي بكل محتوايتو مـن عناصـر معماريـة وتحـف فنيـة باسػتثما رات تب مػ  121ممي ػػوف
جنػػيو(. )4

يشػػمؿ المش ػ روع تطػػوير حديقػػة قطػػر النػػدى المحيطػػة بالق صػػر وتحويميػػا إ لػػى منطقػػة احتفػػاالت مفتوحػػة وتطػػوير الكػػازينو

القديـ الممحؽ بيا ليكوف مشروع فندؽ جديد بسعة  16جناح اً فندقي اً ,شكل(.) 11

 . 3- 1- 3- 4أعمال الحفاظ وا عادة التوظيف .
أ  -رفع الحالة الراىنة لممبن .

 ت ػ ػ ػػـ تس ػ ػ ػػجيؿ عنا ص ػ ػ ػػر وتفا ص ػ ػ ػػيؿ المبن ػ ػ ػػى بالكام ػ ػ ػػؿ باس ػ ػ ػػتخداـالتصوير الفوتوغ رافي وكذلؾ لوحات معما رية تفصيمية.

شكل( )11الواجهة الخارجٌة والممٌزة لقصر السالملك(.)4

 -1السالملك  -:انًك ـــ اٌ انًخظ ــ ض الستقثال وارتًاع انررال .
 -9انًزهس االػهى نآلحار.
 -3الجهاز القومً للتنسٌق الحضاري.
. http://gate.ahram.org.eg/News/827927.aspx -4
. https://ar.wikipedia.org/wiki / -4
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 تـ ترقيـ التحؼ واألثاث وتغميفيا ونقميا الى مخازف مجي زة. تـ الكشؼ عف جميع العناصر اإلنشائية مف أساسات وحوائطوتبػيف أف األساسػات والحػوائط بحا لػة جيػدة إال أف األسػػقؼ وجػدت فػي حا لػػة تسػتمزـ عمػؿ بعػػض التػدعيـ ليػتبلءـ مػػع
األحماؿ المتوقعة مف االستخداـ المقترح.
ب -أعمال الترميم واألعمال التكميمية العادة التوظيف .

 تػػـ تف ري ػ بعػػض أج ػ زاء مػػف الح ػوائط الداخميػػة لمق صػػر بغػػرض خدمػػة االسػػتخداـ الجديػػد المقتػػرح ,مػػع تػػدعيـ ىػػذهالفتحات باطا رات خرسانية مسمحة داخؿ الحوائط.

 إ زا لػػة بعػػض الح ػوائط الداخميػػة فػػي بعػػض أج ػ زاء منيػػا نظ ػ ارً لمحا لػػة السػػيئة التػػي وصػػمت إليػػو بع ضػػيا واسػػتبداليابأعمدة وكم رات خرسانية.

 روعي تركيب وتوزيع اإلضاءة الخارجيػة والداخيػة وجميػع العنا صػر التكميميػة لمقصر,شػكؿ(  .) 12مػع الحفػاظ ع مػىمعظـ األشجار والنباتات حولة.

شكل ( )12قصر السالملك من مبنى تارٌخً الى فندق عالمً.

-

تطوير أعماؿ الكي رباء وتحديث أعماؿ اإللكتروميكانؾ وعمؿ نظاـ ضد الح ريؽ وخبلفو.

 ترميـ المدافع الت راثية لعرضيا بالباحة الخارجيػة لمق صػر ليشػكؿ عرضػ اً متحفيػ اً كجػزء مػف الحقبػة الغنيػة مػف تػا ريخمصر الحديث.

وعقب تسمم الشركة لقصر السالممك شرعت فـي تطـويره لتحويمـو إلـ فنـدق,لكنيا واجيـت بعـض الصـعوبات
نتيجة األحداث السياسية في مصر والني نـتج عنيـا تـدني مسـتويات السـياحة والـني يعتبـر مصـدر الـدخل الرئيسـي

لممبن  .وبعد تحسن األوضاع استكممت األعمال وتم االنتياء من ترميمو وتش يمو.
 . 4- 1- 3- 4خالصة تجربة إعادة توظيف قصر السالممك باالسكندرية.

تعتبػػر تج رب ػػة إ ع ػػادة توظي ػػؼ ق ص ػػر الس ػػبلممؾ م ػػف التج ػػارب المحمي ػػة الف ري ػػدة نظػ ػ راً لم ػػا تحتوي ػػو م ػػف أعم ػػاؿ دقيق ػػة

ومدروس ػػة تخ ػػتص بك ػػؿ التفا ص ػػيؿ المعما ري ػػة واالنش ػػائية إل ع ػػادة توظيف ػػو وتش ػػغيمو باألس ػػموب العمم ػػي والتكنولوجي ػػا الحديث ػػة
ليكوف مقصد لمسياح م ف كافة انحاء العالـ.
 . 2- 3- 4إعادة توظيف مسجد أحمد يحي باشا باالسكندرية

() 1

.

يعد المسػجد مػف أشي رالمسػاجد باالسػكند رية وىػو مػف ت صػميـ المينػدس اإليطػالي لـوري  .يتم ػػيز ت ص ػػميـ المس ػػجد بالزخػ ػػارؼ

النباتيػ ػػة الج صػ ػػية الموضػ ػػوعة فػ ػػوؽ النوا فػ ػػذ والمػ ػػداخؿ مثػ ػػؿ الموجػ ػػودة بالق صػ ػػورالحم راء باألنػ ػػدلس ويعتبرىػ ػػذا المسػ ػػجد الوحيػ ػػد
باالسكندرية بيذا التصميـ .بناه احمد يحيى باشا عاـ  1921م  .وىويعد كبار رجاؿ حزب الوفد آف ذاؾ .شكل(.) 13

 -0اسالو ػظاو ػثذانكرٌى تٍىيً ".دور انزًؼٍاخ األههٍح فً انحفاظ ػهى انتراث انًؼًاري االساليً تاالسكُذرٌح  "...تحج َشر فً انًؤتًر انذونً نهحفاظ ػهى انتراث 9000.و.
. https://ar.wikipedia.org/wi -9
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 . 1- 2- 3- 4الموقع  .يقع المسجد في منطقة زي زينا باالسكند رية .ويعد المسجد مف أجمؿ المساجد باالسكندرية.
 . 2- 2- 3- 4فكرة المشروع .

في عاـ  2116ـ ظيرت شروخ في القبة وساء حاؿ السقؼ والمئذنة

وتمػ ػ ػػت مخاطبػ ػ ػػة وزا رة األوقػ ػ ػػاؼ التػ ػ ػػي لػ ػ ػػـ تسػ ػ ػػتجب فقامػ ػ ػػت الجمع ـــــــــ ية

الخ ـــــــ يرية

الماؿ لمترميـ

اإلســالمية عػػف ط ريػػؽ جيػػود أع ضػػائيا الذاتيػػة بجمػػع مب ػػم مػػف
وفي عاـ  2111ـ بدأت أعم ػػاؿ الترمػ ػػيـ بالمسػجد مـن خـالل

الجيود الناتية غ ير المدروسة وغير المتخصصة.

شكل ( )13الواجهة الشمالٌة الغربٌة للمسجد

(.)1

واعتمػدت فكػ رة إ عػادة توظيػػؼ المسػجدعمى توسػػعتو مػع إ ضػػافة مكتبػػة م ػػكاف ال ض ػ ػ ري ا لػذي لػػـ يػدفف بػػو أحمػد يحيػػى باشػػا,

وكذلؾ الى توفير أماكف لمسيدات ومقر لمجمعية الخي رية باضافة جزءعموي لممسجد.
 . 3- 2- 3- 4أعمال الحفاظ وا عادة التوظيف.
أ  -رفع الحالة الراىنة لممبن .

تػػـ الكشػػؼ عػػف جميػػع العنا صػػر اإلنشػػائية مػػف أساسػػات وأعمػػدة وح ػوائط لموقػػوؼ ع مػػى الحا لػػة اإلنشػػائية لممبنػػى

وتبػيف أنيػػا بحاجػػة ا لػػى بعػػض التػػدعيـ وخا صػػة الجػػزء السػفمي لمقبػػة ,باإل ضػػافة ا لػػى عمػػؿ االختبػػا رات البلزمػػة لمسػػقؼ

لمعرفة إمكانية إضافة جزء عموي لممسجد أوال.

ب -أعمال الترميم واألعمــال التكــميمية العــادة التوظيــف -:

 تـ طبلء القبتيف مف الخارج بالموف األخضر وىذا ليس لو عبلقة بأصؿ لوف القبتيف والتي كانت تحمؿ زخارؼ
فقدت بفعؿ عوامؿ التعرية وما تبقى منيا فُقد أثناء عممية الترميـ .
 تـ تجديد دورات المياه الخاصة بالمسجد .
ُ رممت قبة المسجد والمحراب وتـ معالجة الشروخ التي كانت بيما .
 تـ تحويؿ مكاف الضري الى مكتبة باإلضافة الى توفير مكاف لمسيدات.
 تـ إضافة جزء عمػػوي لممسجد ليكػػوف مق اًر لمػػجمعية.

 اختفت الكسوة الرخامية لمضري ولـ تعرؼ الى أيف آلت.
 طبلء الواجيات الخارجية لممسجد والحوائط الداخمية والمئذنة

شكل ( )14قطاع رأسً بالمسجد  .المصدر :كهٍح انفُىٌ انزًٍهح .رايؼح

بطريقة غير مدروسة أدى الى فقداف الزخارؼ الجصية بالواجيات .

االسكُذرٌح.

 تـ فؾ الثريا الضخمة التي كانت تحمميا القبة لكي تتـ عممية الترميـ ولـ يتـ تركيبيا بعد ذلؾ.

االستخدامات المستحدثة

االستخدامات السابقة
شكل ( )15المسجد من الداخل بعد الترمٌم

شكل ( ) 16مسقط أفقً للمسجد موضح علٌه االستخدامات السابقة واالستخدامات المستحدثة للمسجد .

والتجدٌد .المصدر:تظىٌر انثاحج .

المصدر :قسى انؼًارج .كهٍح فُىٌ رًٍهح .رايؼح االسكُذرٌح.
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 . 4- 1- 3- 4خالصة إعادة توظيف مس جد احمد يحي باشا باالسكندرية .

مف الواض وجود قصور شديد في الدراسات السابقة لمتنفيذ والتي مػف أىميػا توثيػؽ المبنػى بتفاصػيمو المعماريػة ود ارسػة محيطػو

الخػػارجي باإلضػػافة الػػى عػػدـ وجػػود لجنػػة إشػراؼ متخصصػػة تشػػرؼ عمػػى جميػػع الم ارحػػؿ التنفيذيػػة ,االمػػر ا لػػذي أدى ا لػػى فقػػداف
العديد مف الزخارؼ والعناصر بالمبنى وا ضػافة عنا صػر أثػرت سػمبي اً ع مػى المظيػر العػاـ لممسػجد .لػذا كػاف مػف ال ضػروري

الح صػػوؿ ع مػػى ت صػ ري أو تػػرخيص بػػالترميـ وا عػػادة التوظيػػؼ مػػف جيػػة مخت صػػة باإل ضػػافة ا لػػى تواجػػد إشػ راؼ دائػػـ .وتعػػد
التج ربػػة سػػمبية بػػالمعنى الكامػػؿ وتعبػػر عػػف مػػدى ضػػعؼ ا لػػدور الحكػػومي فػػي ىػػذه المشػػروعات وعػػدـ وعػػي القػػائمييف ع مػػى

ىذه المباني بقيمتيا المعما رية والتا ريخية.

 - 5دراسة تحميمية لمتجارب العالمية والعربية والمصرية في إعادة توظيف المباني التراثية.
تهدف الدراسة التحليلية للتجارب السابقة الى الوقوف على أساليب التعامل مع المباني التراثية لمحأولة الوصول الى األسس السليمة للتعامل
وكذلك تالفي السلبيات الموجودة وذلك لتطبيقها على المباني التراثية المحلية.
جدول رقم ( )2دراسة تحميمية لمتجارب السابقة.
انتزــــــرتــــح انؼرتـــٍح

التـــجربـــــة العـــالمــية

تجربة سوريا في إعادة توظيف قصر

تجربة تركيا في إعادة توظيف كرفان

تجربة إعادة توظيف قصر

تجربة إعادة توظيف مسجد

العظم بدمشق.

سراي رستم باشا باسطنبول.

السالممك

أحمد يحي باشا

إعادة توظيف مبن خدمي ال

إعادة توظيف قصر ممكي ال

إضافة بعض الممحقات ال

فندق.

فندق.

مبن ديني .

إعادة توظيف مبن سكني ال متحف.
األىمية التاريخية :يعود
لمعص ارلعثماني(1749ـ) ويوثؽ فترة
معايير اختيار المبن .

تاريخ دمشؽ.

األىمية المعمارية  :لمقصر أىمية

 -األىمية التاريخية .

معمارية ,لكونو يعكس فف العمارة,

 -الموقع.

التي تسم باعادة توظيؼ المبنى

 -األىمية المعمارية.

إضافة إلى المساحات والف ارغات الكافية
بنشاط ثقافي.

الم ػػوقػػع  :مناسب لكونو ضمف النسيج
العم ارني لمدينة دمشؽ القديمة.

حافظت الوظيفة المقترحةعمى ىويتو
مستوى الحفاظ عم
ىوية وطابع المبن .

مدى تالئم الوظيفة
الجديدة بالوظيفة
األساسية.

وطابعو العم ارني ,لتوظيفو كمتحؼ

يسمط الضوء عمى الوظيفة األساسية

والحنف في العناصر

المعمارية واإلنشائية .

األىمية التاريخية  :ألنو يعود
للعصر العثماني في القرف السادس
عشر .

األىمية المعمارية  :للكرفاف أىمية
معمارية ,لكونو يعكس فف العمارة

وما وصؿ اليو المعمار في العصر
العثماني .

الم ػػوقػػع  :يقع ضمف المنطقة
التاريخية باسطنبوؿ.

مف حيث ثراء القصر,إضافة

مرونة التصميـ لتحويمو الى فندؽ
عالمي.

الم ػػوقػػع  :مناسب لكونو ضمف
النسيج العم ارني لمدينة
االسكندرية.

حافظت الوظيفة المقترحةعمى

األىمية المعمارية  :يعكس
فف العمارة فيو مصمـ عمى
الطراز اإلسبلمي مع بعض
الزخارؼ األندلسية.

الم ػػوقػػع  :في منطقة زيزينا
باالسكندرية .

اقترحت إلعادة توظيؼ الكرفاف

كفندؽ بغرض جذب السياحة

دقيقة لممحافظة عمى جميع

سياحي في حوض البحر

بالمبنى .

لفندؽ كانت محافظة عمى ىويتو

تـ استيعاب الوظيفة المتحفية لممبنى

العالمية لئلسكندرية كمقصد

العناصر الزخرفية وغيرىا

المتوسط .

السكني بسبب توزيع احتياجات الوظيفة

الفنادؽ لعدـ مرونة التصميـ تـ

الكثير مف الغرؼعمى وظيفتيا

الى فندؽ واالكتفاء بتحويؿ الغرؼ

العدوؿ عف الفكرة الرئيسية لتحويمو

األساسية ,كغرؼ متحفية تعكس الشكؿ

الخارجية كما ىي الى محبلت

حافظ قص ارلعظـ بدمشؽ عمى عناصره

لـ يتـ أي تعديؿ او إضافة بالكرفاف.

أواضافات جديدة .مما يؤكد احتراـ

بو.إضافة الى ترميـ بعض العناصر

المواثيؽ الدولية .

معمارية ,لكونو يعكس فف العمارة

في عاـ 1921ـ .

الدراسة المعمارية واالنشائية التي

نظ اًر لعدـ استيعاب المبنى لمتطمبات

المعمارية دوف إحداث تشوييات

عباس حممي سنة1892ـ.

األىمية المعمارية  :لمقصر أىمية

األىمية التاريخية  :ألنو بنى

ىويتو وطابعو العم ارني ,لتوظيفو

التي ُشيد ألجميا المسكف ,دوف المساس
بأصالة المبنى .

المقترحة عمى جميع الفراغات فحافظت

األىمية التاريخية  :بناه الخديوي

لـ يتـ إعداد دراسة معمارية

وطابعو العمراني .

المعيشي لمبيت العربي.

حجم اإلضافة والتعديل

التجــــربة المصرية

تجارية ذات طابع تاريخي.

وتـ احتراـ التصميـ المعماري
التالفة والمتيالكة.
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تـ استيعاب الوظيفة الفندقية
لممبنى السكني بسبب توزيع

احتياجات الوظيفة المقترحة عمى
جميع الفراغات فحافظت الكثير

مف الغرؼعمى وظيفتيا األساسية.
حافظ قصر السبللمؾ باالسكندرية
عمى عناصره المعمارية دوف
إحداث تشوييات أواضافات

جديدة .مما يؤكد احتراـ المواثيؽ
الدولية

تـ استخداـ المبنى في نفس
الوظيفة األصمية ليا ,لما ليا
مف قداسة خاصة إال أنو تـ
اضافة بعض الممحقات

بالمسجد وىي المكتبة ومقر
لجمعية خيرية.

تمت إضافة جزء عموي
بالمسجد كمقر لمجمعية

الخيرية وىو ما شوه التصميـ
المعماري لمواجية الخارجية
لممسجد .
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تـ توفير وحدات إنارة مناسبة

التجييزات التكميمية
المضافة ألداء

الوظيفة الجديدة.

لممعروضات كما تـ إضافة مؤثرات
صونية لكف بشكؿ محدود لبعض

المعروضات .كما تصميـ حجـ وأشكاؿ
المعروضات ليكوف مناسباً لمفراغ

تـ توفير وحدات إنارة مناسبة .
وتصميـ طريقة عرض لممحبلت

التجارية لتناسب الطابع التاريخي.

تـ توفير جميع مايمزـ الوظيفة
المقترحة مف أثاث يتناسب مع

طابع المبنى وكذلؾ التوصيبلت
الكيربائية والتكييفات وغيرىا.

تـ توفير كؿ مايمزـ
االضافات المقترحة في
المبنى .

السكني.

لـ يتـ حقف األساسات لضماف استقرارىا
المعالجة

عمؿ بعض اإلضافات والتعديبلت

فيي بحالة جيدة والتحتاج الى ذلؾ .
أما بخصوص األرضيات والحوائط

اإلنشائية لتتبلءـ مع االحماؿ

لمعناصراإلنشائية

الداخمية والخارجية فقد تـ المحافظة

بخصوص الحوائط واألرضيات تـ

بالمبن وفقاً لألحمال

عمى األرضيات القصر لجماليا أما

ترميميا النيا كانت بحالة غير جيدة.

الوظيفة المقترحة.

منيا والتي كانت مصنوعة مف الخشب

المتوقعة من

الحوائط الداخمية فقد تـ ترميـ بعض

مع ترميـ األسقؼ بالمبنى.

المشروع

الحوائط الداخمية لمقصر بغرض

خدمة االستخداـ الجديد المقترح,

تـ توفير العائد المادي لمصرؼ

اعماؿ الصيانة الدورية لمقصر وتوفير

تمثؿ العائد المادي لممبنى في تحويؿ

عمى اعماؿ الصيانة الدورية

أجور العامميف مف خبلؿ إضافة ركف

الغرؼ الخارجية الى محبلت تجارية

لمقصر وتوفير أجور العامميف مف

القيمة اإليجارية ليا.

لممبنى وىو النشاط الفندقي

خاص ببيع المنتجات والحرؼ اليدوية

والمشغوالت باإلضافة الى العائد المادي
مف رسوـ الدخوؿ.

وقبتا المسجد مع دىاف

الحوائط الداخمية والخارجية .

خرسانية مسمحة داخؿ الحوائط.

فيي بحالة جيدة وتـ تنظيفيا .

العائد المادي من

كما تـ تفري بعض أجزاء مف

تـ ترميـ المئذنة والمحراب

مع تدعيـ ىذه الفتحات باطارات

اما الخارجية المطمة عمى الفناء الداخمي
تـ توفير العائد المادي لمصرؼ عمى

المتوقعة مف االستخداـ المقترح .

تدر دخبلً عمى المكاف مف خبلؿ

خبلؿ إضافة الوظيفة الجديدة
بمستوى عالمي.

العائد المادي في ىذة

التجربة قائـ عمى التبرعات
والجيود الذاتية وىو ما يجعؿ
عمميات الصيانة الدورية
واستمرارىا غير دائـ.

كانت ىناؾ محددات واجيت عممية
الترميـ باإلضافة الى المشكمة

المشاكل التي واجيت

عممية إعادة التوظيف
واالستخدام.

الرئيسية وىي عدـ مبلئمة ومرونة

طوؿ المدة تنفيذ المشروع األمر الذي

التصميـ لموظيفة المقترحة .وعدـ

أدى الى زيادة تكمفة المشروع .

تحمؿ العناصر اإلنشائية األحماؿ

المتوقعة مف الوظيفة المقترحة .مع
عدـ إمكانية إضافة مباني خدمية

طوؿ مدة تنفيذ المشروع األمر
الذي أدى الى زيادة تكمفة

عدـ وجود لجنة لئلشراؼ

عمى عمميات الترميـ والتجديد

المشروع .باإلضافة الى األوضاع

وىو مانتج عنو وجود تمفيات

السياسية التي كانت بداية فترة

في الزخارؼ والعناصر

تنفيذ المشروع.

المعمارية بالمسجد.

محيطة.
نظ ار لكوف القصر قد رمـ عدة مرات فقد

الجيات التي أشرفت

تولى عممية اإلشراؼ عمى عممية الصيانة

والترميـ عدة جيات أوليا الحكومة الفرنسية

وقامت بأعمال الترميم

والتي قامت باولى عمميات الترميـ إباف الثورة

واالدارة والمتابعة

قامت الحكومة السورية ممثمة في "الوكالة

واعادة التوظيف
والتش يل .

الفرنسية سنة1921ـ  .وبعد مدة مف الزمف

العمة لآلثار والمتاحؼ" بعممية المتابعة مع

قامت "ىيئة الحماية واإلحياء لممناطؽ

التاريخية" المكمفة مف الحكومة التركية

باإلشراؼ والمتابعة عمى عممية الترميـ
واعادة التوظيؼ.

إسناد المشروع الى معمارييف عالمييف

المجمس األعمى لآلث ػػار باإلضافة الى
متخصصيف مف كمية اليندية جامعة

االسكندرية يترأسيـ الدكتور مصطفي
العربي أستاذ اليندسة المعمارية بكمية

لـ يكف ىنالؾ لجنة لمتابعة
األعماؿ واإلشراؼ عمييا.

اليندسة .

ومحمييف.

من خالل الدراسة التحميمية لتجارب العالمية والعربية والمصرية لكيفيـة تطبيـق أسـس ومعاييرالتعامـل مـع المبـاني

التراثية قبل وخالل وبعد تش يل مشروعات إعـادة التوظيـف ,يتضـح أن ىنـاك مبـاني تراثيـة تصـمح إلعـادة التوظيـف وأخـرى
يصعب إعادة توظيفيا إال في نطاق ضيق وفقاً لما يتن اسـب مـع المحـيط العمرانـي لممبنـ والدراسـات المعماريـة واالنشـائية
السابقة لتنفين تمك المشروعات.
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 - 6دراسة حالة إعادة توظيف بعض المباني التراثية بمركز مدينة المنيا القديم

(الد راسة التطبيقية)

.

يحتػػوي مركػػز مدينػػة المنيػػا القػػديـ ع مػػى العديػػد مػػف المبػػاني الت راثيػػة اليامػػة والتػػي يعػػود تػػا ريخ نشػػأتيا ا لػػى أوائػػؿ القػػرف
العش ػػريف ,ويُ ق ػػدـ الب ح ػػث محأول ػػة إ ع ػػادة توظي ػػؼ مبني ػػاف متميػ ػ زاف م ػػف ت م ػػؾ المب ػػاني الت راثي ػػة وذ ل ػػؾ وفقػ ػ اً لؤلس ػػس والمع ػػايير
المستخمصة مف الد راسة التحميمية الساب قة ,والمبنياف ىما.- :
 قصر محمـد بك بيجت . -فندق سافوي .

 . 1- 6إعادة توظيف قصر محمـد بك بيجت .
 . 1- 1- 6األىمية التاريخية لممبن  :اُنشئ المبنى في أوائؿ العػػشػ رينيات
مف القرف السابؽ ,شكؿ( .) 17

 . 2- 1- 6األىمية المعمارية  - :لمقص رأىمية معما رية فيو متأثر بالط راز

الكبلسيكي والقميؿ مف مبلم ط راز الباروؾ ,ومكوف مف ثبلث أدوار.

 البدروم بمساحة كمية  311متر مربع تقريب اً . -األرضي واألول  265متر مربع لمدور.

شكل ( )18قصر محـمد بك بهجت.

المصدر -:من تصوٌر الباحث.

 . 3- 1- 6الموقع  .يقع المبنى في شارع الجميورية الذي يصؿ بيف ميداف المحطة وصوالً ا لػى شػارع الكػورنيش ,ويحػيط

بػػالمبنى العديػػد مػػف المبػػاني الت راثيػػة المتػػأث رة بػػالط راز الكبلسػػيكي وطػػ راز البػػاروؾ واآلرت ديكووغيرىػػا ,والتػػي

بُ نيػػت فػػي أوائػػؿ القػػرف السػػابؽ ويب مػ عػػددىا ا لػػى أكثػػر مػػف ( ) 25مبن ـ تراثــي  .وتتسػػـ بسػػيولة إدراكيػػا بسػػبب
مقياسػػيا اإلنس ػػاني ف ػػي ع ػػدد أدوراىػػا باإل ض ػػافة ا ل ػػى غناى ػػا بأعم ػػاؿ النحػػت والتك م ػػؼ ف ػػي الزخ ػػارؼ والكػ ػرانيش
والحميات وغيرىا.
 . 4- 1- 6المالك .ورثة محمػد بؾ بيجت وعددىـ ي زيد عف  21وريث.
 . 5- 1- 6الدراسات الخاصة بالمبن .

شكل(  )12موقع قصر

أ  -الحالة اإلنشائي.

محـمد بك بهجت.

 بعض األسقؼ الخرسانية تحتاج الى تدعيـ وترميـ وخصوص اً ف راغ االستقباؿ ودورات المياه.

 التمؼ الشديد لبعض حوائط المبنى بالدور األرضي والبدروـ نتيجة الرطوبة الشديدة وتسرب مياه وصبلت
الصرؼ الصحي ,وكذلؾ تمؼ الحوائط الخارجية  ,شكل( .) 19

 تيالؾ أغمب دىانات الف راغات الداخمية وكذلؾ الواجيات الخارجية.
 تآكؿ أغمب أرضيات الباركية الموجودة بالقصر.
 تآكؿ بعض النقوش والزخارؼ بالف ػ راغات الداخ ػػمية كغرفة ال طػػعاـ
والمعيشة.
 بعض الوحدات الزجاجية الممونة لمسمـ الداخمي تالفة وبعضيا مفقود.
شكل ( )15تآكل الحوائط الخارجٌة للمبنى وسقوط الدهانات

ب  -الدراسة المعمارية لممبن .

فً بعض األجزاء.

المصدر  -:من تصوٌر الباحث .

يتسػػـ المبنػػى بسػػيولة إد راكػػو بسػػبب مقياسػػو االنسػػاني فػػي عػػدد األدوار ,باإل ضػػافة ا لػػى اتسػػاع الحديقػػة والطرقػػات

المحيطػػة بػػو ,وقػػد حققػػت واجيتػػو ال رئيسػػية ات زانػ اً بتكػػافؤ وزف مفػػردات الواجيػػة ب صػ ري اً ع مػػى جػػانبي محػػور وىمػػي وا لػػذي

حقػػؽ التماثػػؿ التػػاـ حػػوؿ محػػور منت صػػفيا وتػػـ تأكي ػ د ذ لػػؾ المحػػور باحتوائػػو لمػػدخؿ المبنػػى والتػػ راس الرئيسػػي لمق صػػر

وكذلؾ بروزه عف المبنى وجعؿ ا رتفاعو أعمى ( 15متر) وباقي أج زاء القص ربا رتفاع (  12متر).
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استخدـ في الواجية الرئيسية وحدة النوافذ المتشابية والمتكررة بايقاع مركب لتحقؽ درجة مف التوافؽ والتنويع
والمحاطة بحميات وك رانيش الث راء األج زاء المصمتة مع تميي زالمدخؿ ال رئيسي بالت راس المرفوع عمى أربعة أعمدة
وجعمو بارز ومرتفع بسبللـ مزدوجة لتأكيد االحساس بالفخامة كما يوفر التيوية واالضاءة لمبدروـ ليُ تمكف مف

استخدامو ,كما تـ تنظيـ واجيات المبنى بحميات أفقية عند كؿ ببلطة الدور لتعطي تمؾ الخطوط األفقية االحساس

بالسكوف وال راحة واألعمدة الممي زة لممدخؿ الرئيسي تعطي االحساس بالقوة والصبلبة  ,وبخصوص التصميم الداخمي
لممبن فيتميز بتنوع أحجام الفراغات الداخمية وكنلك المداخل ,والتصميم المعماري مكون من- :

 ا لػػدور األرضػػي لػػو مػػدخؿ رئيسػػي مػػف الواجيػػة األماميػػة ع مػػى الشػػارع ال رئيسػػي ومػػدخؿ ثػػاني لمخدمػػة ع مػػى الواجيػػة
الجانبية يؤدي الى سمـ خدمي يوصؿ الى البدروـ.

 يػػؤدي المػػدخؿ ال رئيسػػي ا لػػى شػػرفة رئيسػػية أرضػػيتيا مػػف الرخػػاـ ومت صػػمة بػػالف راغ ال رئيسػػي وىػػو عبػػارة عػػف صػػالة
مرك زية تؤدي الى السػمـ ال رئيسػي ا لػذي يوصػؿ ا لػى ا لػد ور األوؿ ع مػوي ومف صػوؿ عػف ال صػالة بقػاطوع مػف الخشػب
والزجاج.
 تتصؿ الصالة الرئيسية بأ ربع غرؼ مخصصة لبلستقباؿ والمعيشة والطعاـ وغرفة نوـ لمضيوؼ بمساحات تترأوح
مف (  35- 25متر مربع) لمغرفة الواحدة ,شكل ( .) 21

 يحت ػ ػػوي ا ل ػ ػػدور األوؿ ع م ػ ػػى الكثي ػ ػػر م ػ ػػف التفا ص ػ ػػيؿ والعنا ص ػ ػػر المعما ريػ ػ ػ ة

والفني ػػة والجماليػ ػػة مني ػػا الزخػ ػػارؼ والث ري ػػا النحاسػ ػػية ف ػػي الف ػ ػ راغ ال رئيسػ ػ ػػي

باإل ضػػافة الى التشػكيبلت الزخرفيػة فػي سػقؼ قا عػة الطعػاـ والتػي قػد ت مػؼ
منيا جزء كبير نتيجة تسرب مياه الحماـ بالدور األوؿ.
 أرضػ ػ ػػيات كػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف ال صػ ػ ػػالة ال رئيسػ ػ ػػية وغرفػ ػ ػػة الطعػ ػ ػػاـ وغرفػ ػ ػػة المعيشػ ػ ػػة
وغرفػ ػ ػػة النػ ػ ػػوـ المخص صػ ػ ػػة لم ضػ ػ ػػيوؼ مػ ػ ػػف الباركيػ ػ ػػة أمػ ػ ػػا أرضػ ػ ػػية غرفػ ػ ػػة
االستقباؿ فمف الرخاـ.

 الحػ ػ ػ ػ ػ ػوائط الحج ري ػ ػ ػ ػ ػػة المس ػ ػ ػ ػ ػػتخدمة ذات س ػ ػ ػ ػ ػػمؾ كبي ػ ػ ػ ػ ػػر تعط ػ ػ ػ ػ ػػي عػػ ػ ػ ػ ػػزؿ
صوتي جيد يجعؿ المبنى يتمتع باليدوء .

شكل ( )20االستخدامات السابقة لفراغات الدور

 وضوح تأثير المناخ الحارصيف اً بمؿء فتحات الواجيات بضمؼ ورؽ الشمسية.

األرضً بالقصر.

ج  -دراسة المحيط العمراني لممبن .

يقػػع المبنػػى فػػي شػػارع رئيسػػي وىػػو شػػارع الجميوريػػة ا لػػذي يحتػػوي ع مػػى الكثيػػر مػػف المبػػاني التراثيػػة ذات قيمػػة

جماليػػة وفنيػػة عاليػػة لكنيػػا تعػػاني مػػف اإلىمػػاؿ الشػػديد والتعػػديات شــكل( .) 22- 21باإل ضػػافة ا لػػى العديػػد مػػف السػػمبيات

في المحيط العم راني لممبنى ومنيا- :


ادخاؿ تعديبلت وامتدادات رأسية غير مدروسة األمر الذي شوه المباني التراثية بصرياً.



افتقار الرصيؼ الى الصيانة والتجديد حيث اليتـ تغير التبميطات الموجودة أوالبردورات التالفة.



اليوجد ﺃماﻜﻥ مخصصة النتظارﺍلسياﺭﺍﺕ .



تفػتقر المنطقة المحيطة بالمبنى الى التشجير فعدد األشجار في المنطقة قميؿ جداً .



ال يوجد أماكف محددة لوضع اإلعبلنات مما أدى الى انتشار الممصقات الورقية عمى الجدراف.



تفتقر المنطقة الى أعمدة إنارة ذات طابع محدد ومميزحيث أف عددىا قميؿ وأغمبيا متيالؾ.



عدـ االىتماـ بنظافة الشوارع فبل يقوـ العماؿ بالنظافة بصفة دورية .



إعاقة الباعة الجائميف لحركة المرور.



البلفتات اإلرشادية التي توجو السائقيف أو المتجوليف بالمنطقة غير موجودة.

شكل( )21المبنى المجاور لقصر مـحمد
بك بهجت.
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التموث البصري الذي تسببو مرور عربات الكارو في شػوراع المػنطقة.



عشوائية تصميـ واجيات المحبلت التجاريو سواءاً مف حيػػث التصميـ أو المواد المستخدمة.

اء في الموف أو المممس وكذلؾ االرتفاع.
 عدـ تناسؽ واجيات المباني سو ً
. 6- 1- 6الفكرة المقترحة إلعادة توظيف المبن .

بناء اً عمى الد راسات المعما رية واإلنشائية لممبنى والمحيط العم راني لو يُ قترح

إعادة توظيؼ المبنى الى متحف في الدور األرضي باإلضافة الى مكـــــــ تبة في
الدور الثاني  .شكل (  ) 24- 23بناء اً عم مايمي - :

 تحتاج مدينة المنيا الى مثؿ ىذة الخدمات الثقافية بغرض تحقيؽ االتجاه الى

شكل ( )22عشوائٌة تصمٌم واجهات المحالت

التنمية الثقافية والفك رية لممجتمع المصري ,وكذلؾ التوعية المجتمعية ح ػ ػ ػ ػوؿ

التجارٌة بشارع الجمهورٌة.

المحافظة عمى المباني الت راثية وأىميتيا والتي تكوف مف خبلؿ ندوات تقدـ في المبنى المعاد توظيفو.

 التصميـ المعماري لممبنى مناسب لبلستخداـ المقترح وكذلؾ مساحات الف راغات الداخمية.
 سمؾ الحوائط الكبير يعطي عزؿ صوتي جيد ومناسب لمثؿ تمؾ االستخدامات الثقافية.

 اال نف صػػاؿ التػػاـ بػػيف مػػدخؿ ا لػػدور االرضػػي ومػػدخؿ ا لػػدور األوؿ ع مػػوي األمػػر يتػػي اسػػتخداـ المبنػػى فػػي وظيفتػػيف
متكاممتيف.

 سيولة الوصوؿ الى المبنى كونو يتوسط مركز مدينة المنيا القديـ .

شكل ( )23مقترح تصمٌمً للدور األول للمبنى بإعادة توظٌفه الى مكتبة.

شكل ( )24مقترح تصمٌمً للدور األرضً للمبنى بإعادة توظٌفه الى متحف.

المصدر  -:من إعداد الباحث .

المصدر  -:من إعداد الباحث .

 . 7- 1- 6األعمال المقترحة إلعادة توظيف المبن - :

وفق ػ اً لمػػا تػػـ استخبل صػػو مػػف الد راسػػة النظ ريػػة والتحمي مػػة لمت جػػارب العالميػػة والع ربيػػة والم صػػرية ,فػػاف عمميػػة إ عػػادة توظيػػؼ

المباني الت راثية تتطمب العديد مف الد راسات والتي يتـ تطبيؽ األعماؿ المقترحة وفق اً ليا وىي- :
 . 1- 7- 1- 6حجم الحنف والتعديل في عناصر المبن .
أ  -العناص ر االنشائية.

 اختبار الحالة اإلنشػائية لممبنػى وتقػدير األعمػاؿ الواجػب إج راؤىػا ل ضػماف سػبلمة المبنػى مػع االسػتخداـ الجديػد مػف
خبلؿ لجنة مختصة مكمفة مف كمية اليندسة جامعة المنيا.

 ت ػػرميـ األجػ ػ زاء التالف ػػة وتركي ػػب أجػ ػ زاء بدي م ػػة لم ػػا فق ػػد م ػػف عنا ص ػػر المبنى,باإل ض ػػافة ا ل ػػى ت ػػرميـ الحػ ػوائط ا ل ػػداخمي
والخارجية.
 تجديد وترميـ السمـ الداخمي وكذلؾ توصيبلت الصرؼ الصحي وأعماؿ العزؿ.
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ب  -العناصر المعمارية.

 الواجيات الخارجية.
 دىاف الواجيات الخارجية لممبنى باأللواف والخامات األصمية  ,شكل
(.) 25

 ترميـ المشغ والت الحديدة والفورـ الجبسية الخاصة بالبمكونات.
 ترميـ جميع الزخارؼ والحميات حوؿ الشبابيؾ واألبواب.
 إ زالة مواسير الصرؼ الخارجية بحيث تكوف داخؿ المبنى.
 التصميم الداخمي لممتحف والمكتبة.

شكل ( )25اسكتش منظور تخٌلً للقصر بعد الترمٌم

 تخصيص ركف لميديا والتحؼ بالدور األرضي عند مدخؿ المتحؼ ,شكل (.) 24

والتجدٌد.

المصدر  -:من إعداد الباحث .

 توجيو مسار الحركة داخؿ ف راغات المتحؼ مف خػبلؿ فوا صػؿ عػرض التحػؼ والمعروضػات الفنيػة وتكػوف بشػكؿ
مدروس ,شكل (.) 25

 تركيػػب جم ػ ػػيع التوصػػيبلت والشػػبكات البلزمػػة لبلسػ ػػتخداـ المقتػػرح مػػف ا ضػػاءة وأجي ػ زة تكييػػؼ وشاشػػات عػػرض
وأماكف ل معرض المتحفي ,عمى أال تتسبب تمؾ التركيبات في تشويو طابع المبنى ويتـ د راسة أماكنيا.

 ترميـ وتجديد الف راغات الخدمية (الحمامات) بالدور األرضي واألوؿ .ودىاف الحوائط الداخمية.

 تخصيص ف راغات لمعرض اإللكتروني كشاشات العرض وخبلفو .وكذلؾ توفير أجي زة كمبيوتر لتسييؿ ال بحث .
 ت صػػميـ الرفػػوؼ الخا صػػة بالكتػػب بالمقاسػػات المناسػػبة .باإلض ػػافة ال ػػى اختيػػار األثػػاث ا لػػذي يػػوفر الجػػو المناسػػب
يؤد ي إلى بقائيـ فييا لفت رات طويمة.
مم ا ّ
وال راحة لرواد المكتبةّ ,
 توفي رنظػػاـ إ ضػػاءة جيػػد ومػ ري يُ مكػػف القػػارئ مػػف رؤيػػة ال حػػروؼ والرمػػوز والرسػػومات الموجػػودة فػػي الكتػػاب ا لػػذي
يقرؤه.

 وض ػ ػ ػػع نظ ػ ػ ػػاـ إن ػ ػ ػػذار يعم ػ ػ ػػؿ بش ػ ػ ػػكؿ سػ ػ ػ ػريع ف ػ ػ ػػي حال ػ ػ ػػة ان ػ ػ ػػدالع الح ارئ ػ ػ ػػؽ ,وك ػ ػ ػػذلؾ نظ ػ ػ ػػاـ
حماية لممعروضات.
 صػ ػ ػ ػ ػػيانة أرض ػ ػ ػ ػ ػػيات الباركي ػ ػ ػ ػ ػػة الموجػ ػ ػ ػ ػػودة ف ػ ػ ػ ػ ػػي غ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ النػ ػ ػ ػ ػػوـ والمعيش ػ ػ ػ ػ ػػة با ل ػ ػ ػ ػ ػػدور
األوؿ لمناسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبتيا لبلسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ المقتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرح باإل ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػافة ا لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى تركيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب أرضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيات
مف الج رانيت لدرج السبللـ.
 البيئة المحيطة.

 تحويػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ شػ ػ ػ ػ ػ ػػارع الجميوريػ ػ ػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػ ػ ػػف مي ػ ػ ػ ػ ػ ػػداف المحطػ ػ ػ ػ ػ ػػة ا لػ ػ ػ ػ ػ ػػى شػ ػ ػ ػ ػ ػػارع الك ػ ػ ػ ػ ػ ػػورنيش
ليكوف ممر لممشاه
وعمى جانبية حارتي مرور آلي ذىاب اً وا ياب اً ,شكل(.) 26

شكل ( )26منظور تخٌلً للمحور الرئٌسً
(شارع الجمهورٌة ) بعد التطوٌر .المصدر:

 إ عػػادة زراعة المساحات المحيطة بالمبنى وتييئتيا بما يناسب الوظيفة المقترحة.
 تييئة البيئة المحيطة لتكوف بمثابة متحؼ مفتوح بجانب المبنى .


ربط المبنى بما حولو مف خبلؿ االستفادة مف المبنى الت راثي المجأور لممبنى وترميمو
وتجديده وضمو الى المتحؼ والمكتبو  .وكذلؾ ترميـ وتجديدالمباني الت ػ راثية المحيطة.

 إ زالة جميع البلفتات التي تشوه الجماؿ المعماري لممباني الت راثية وكذلؾ أجي زة التكييؼ
وغيرىا.وا نا رة المنطقة المحيطة بأعمدة تناسب طابع وىوية المبنى  ,شكل(.) 27

 تحديد تصميـ موحد لواجيات المباني الجديدة يناسب طابع وىوية المنطقة.
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 وضػ ػ ػ ػ ػػع الفتػ ػ ػ ػ ػػات توض ػ ػ ػ ػ ػ أسػ ػ ػ ػ ػػماء الش ػ ػ ػ ػ ػوارع والمعػ ػ ػ ػ ػػالـ الميمػ ػ ػ ػ ػػة بالمنطقػ ػ ػ ػ ػػة ,شـــــــــــكل
(.)27

 منػ ػ ػ ػ ػ ػػع إنشػ ػ ػ ػ ػ ػػاء أيػ ػ ػ ػ ػ ػػة اسػ ػ ػ ػ ػ ػػتعماالت جديػ ػ ػ ػ ػ ػػدة وتحديػ ػ ػ ػ ػ ػػد ارتفاعػ ػ ػ ػ ػ ػػات المبػ ػ ػ ػ ػ ػػاني الجديػ ػ ػ ػ ػ ػػدة
وتوحيد ألواف الواجيات

 إث ػ ػراء المح ػ ػػور الرئيس ػ ػػي بػ ػػأحواض زى ػ ػػور وأم ػ ػػاكف لمجمػ ػػوس ومظ ػ ػػبلت ونواف ػ ػػورات وغي ػ ػػر
ذلؾ.
 .2-7-1-6الجية الممولة لممشروع.

يقت ػ ػػرح أف تك ػ ػػوف الجيــــــة الممولــــــة لممش ػ ػػروع ى ػ ػػو الجي ػ ػػاز القػػ ػػومي لمتنسػػ ػػيؽ

الح ض ػ ػػاري بالتع ػ ػ ػػأوف مػ ػػع محافظػ ػػة المنيا,ىػ ػػذا فيمػ ػػا يخػ ػػص التمويـــــل أمػ ػػا بخ صػ ػػوص

ت ػ ػػوفير العائػ ػػد الم ػ ػػادي لممشػ ػػروع فيكػ ػ ػ ػػوف مػ ػػف خ ػ ػػبلؿ عمػ ػػؿ ص ػ ػػندوؽ م ػ ػػالي مخ ص ػ ػػص

ل ػ ػػذلؾ م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ رك ػ ػػف بي ػ ػػع الي ػ ػػدايا والتح ػ ػػؼ وك ػ ػػذلؾ الرس ػ ػػوـ المخص ص ػ ػػة ل ػ ػػدخوؿ
المتحؼ وذلؾ لصيانة المبنى بصورة دورية وتوفير أجور العامميف.
 . 3- 7- 1- 6المشاكل المتوقعة في المشروع .

شكل ( )28منظور تخٌلً ٌوضح الكثافة
الشجرٌة واعمدة األنارة ولوحات اإلعالنات
بشارع الجمهورٌة.

المصدر :من إعداد

الباحث.

ت ضػ ػ ػػارب آ راء الورثػ ػ ػػة فيمػ ػ ػػا يخػ ػ ػػص نقػ ػ ػػؿ ممكيػ ػ ػػة المبنػ ػ ػػى ا لػ ػ ػػى جيػ ػ ػػة حكوميػ ػ ػػة

ففكػ رة بيػػع المبنػػى ليسػػت مقبولػػة لػػدييـ أمػػا فكػ رة إ عػػادة توظيفػػو بمقابػػؿ مػػادي كايجػػار سػػنوي بقيمػػة مجزيػػة فيػػي مقبولػػة
وال جػػدير با لػػذكر أف المبنػػى يسػػكنو حالي ػ اً احػػد ورثػػة مح ػػمد بيجػػت فػػي ا لػػدور الثػػاني ,أمػػا البػػد روـ فيشػػغمو حالي ػ اً نػػادي
الغزؿ.

 . 4- 7- 1- 6الجية التي تشرف عم أعمال الترميم والمتابعة والتش يل واالدارة.
الجياز القومي لمتنسيؽ الحضاري يقوـ باإلشراف والمتابعة عم أعمـال التـرميم والتجديـد لممبنػى باإل ضػافة ا لػى

تكميػػؼ لجنػػة مػػف كميػػة اليندسػػة وفنػػوف جمي مػػة جامعػػة ال منيػػا بإعـــداد البرنـــامج المعمـــاري واإلنشـــائي إل عػػادة توظيػػؼ
المبنػػى ومتابعػػة االعمػػاؿ مػػع الشػػركة المنفػػذة لممشػػروع والتػػي تكػػوف ليػػا سػػابؽ خب ػ رة فػػي ىػػذا المجػػاؿ .امػػا بخ صػػوص

التش يل واالدارة فيقترح أف تتولى وزا رة الثقافة تمؾ الميمة بالتعأوف مع محافظة المنيا.

 . 2- 6إعادة توظيف فندق سافوي.
 . 1- 2- 6األىمية التاريخية لممبن  :تـ إنشاء المبنى في عاـ  1918ـ .
 . 2- 2- 6األىمية المعمارية  - :لمقصر أىمية معماريػة فيو م تػػأثر بالط راز
الكبلسيكي  ,شكل ( ,. ) 28و مكوف مف أ ربعة أدوار - :

-

أرضي (محالت تجارية) .

ثالثة أدوار متكررة (فندق) .بمساح ػػة  675ـ. 2

والجدير بالنكر أن المبن م مق واليتم استخدام سوى الدوراالرضي كمحالت تجارية واألول مطعم.

شكل( )22فندق سافوي.
المصدر -:من تصوٌر الباحث.

 . 3- 2- 6المالك .المواء مح مػ ػػد فتحي وىو المالؾ الحالي لممبنى وكذلؾ صاحب المطعـ
والكافيو بالدور األوؿ واألرضي.

 . 4- 2- 6الموقع  .يطؿ المبنى عمى ميداف المحطة والذي يعتبر بداية شارع الجميورية

مف الغرب ويتميز باحت وائو عمى العديد مف المباني الت راثية اليامة ذات

طرز م تنوعة والتي تحتوي عمى العديد مف العناصر المعما رية والجمالية
ذات القيمة الف ريدة  ,شكل (.) 29

شكل ( )25موقع فندق سافوي
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 . 5- 2- 6الدراسات الخاصة بالمبن .
أ  -الحالة اإلنشائية لممبن .

 تعاني األسػقؼ الخرسػانية لممبنػى مػف التآكػؿ وكػذلؾ البمكونػات باإل ضػافة ا لػى أرضػيات الحمامػات واألجػزاء الخدميػة
وخصوص اً سقؼ الدور األرضي المستخدـ حالي اً كمطبخ لممطعـ الموجود حالي اً بالمبنى بالدور األرضي واألوؿ.

 أغمب توصيبلت الصرؼ الصحي تحتاج الى تجديد بسبب تآكميا  ,شكل(.) 31

 وجود أحماؿ زائدة عمى أرضية الدور األوؿ عموي بسبب االستخداـ المستحدث لو وىو مطعـ .
 وجود شروخ في العديد مف األعمدة الخرسانية لممبنى وكذلؾ ىبوط أرضية مدخؿ الفندؽ.

 تمؼ أغمب الحوائط الداخمية نتيجة الرطوبة وتسرب المياه مف وصبلت الصرؼ الصحي لممبنى.
ب  -الدراسة المعمارية لممبن .

أثر إطبلؿ المبنى عمى ميداف المحطة بوجػود ت راسػات بكػؿ غػرؼ المبنػى لمبلءمتيػا السػتخداـ المبنػى (فنـدق)

لكػػي يسػػتمتع مسػػتخدموه بالميػػداف ا لػػذي كػػاف يعتبػػر أجمػػؿ ميػػاديف المنيػػا سػػابق اً .كمػػا تػػـ جعػػؿ أس ػوار الت راسػػات مػػف

الم صػػبعات المعدنيػػة لت ػ ربط ا لػػداخؿ بالخػػارج بشػػكؿ أكبػػر .ويتسػػـ المبنػػى بسػػيولة إد راكػػة بسػػبب مقياسػػة االنسػػاني فػػي

عػػدد األدوار باإل ضػػافة ا لػػى اتسػػاع ف ػ راغ الميػػداف أمامػػو ,وقػػد حققػػت واجيػػات المبنػػى التماثػػؿ التػػاـ حػػوؿ محػػور ركػػف
المبنػػى فالواجيػػة الشػػمالية تماثػػؿ الواجيػػة الغ ربيػػة ,كمػػا تػػـ تأكيػػد محػػور التماثػػؿ بجعػػؿ ف ػ راغ ا لػػركف منحني ػ اً وبارتفػػاع

وت حػػوؿ ا لػػدروة فوقػػو ليحقػػؽ تناغم ػ اً وتنوعػ اً.وتحتوي واجيػػة المبنػػى ع مػػى مفػ رادات أساسػػية وظيفيػػة والتػػي ظيػػرت بػػنمط

الحػ ػوائط الم ص ػػمتة والفتح ػػات المس ػػتطيمة وك ػػذلؾ الم ػػدخؿ الم ص ػػنوع ض ػػمفو م ػػف المع ػػدف ا ل ػػذي ي ػػوحي ب ػػالقوة ويعك ػػس
االحسػػاس باألمػػاف لسػػاكني المبنػػى .أمػػا المفػػردات اإل ضػػافية فظيػػرت الوظيفيػػة منيػػا فػػي ىيئػػة المظػػبلت المتمث مػػة فػػي

الت راسات البارزة ,واستخدـ في الواجية مفردات زخرفية تكميمية مؤكدة لمفتحات ولببلطػات االسػقؼ.ولتأكيد المػدخؿ تػـ
رفػػع ا لػػدورة أ عػػبله بتشػػكيبلت زخرفيػػة .كمػػا تػػـ كتابػػة اسػػـ الفنػػدؽ ا لػػذي يتوسػػط الواجيػػة المط مػػة ع مػػى الميػػداف .أمـــا

بخصوص التصميم الداخمي لممبن وحالتو فيي كاآلتي- :

 المػػدخؿ ال رئيسػػي المطػػؿ ع مػػى ميػػداف المحطػػة ولمفنػػدؽ مػػدخؿ ثػػانوي مػػف الشػػارع الجػػانبي ,المػػدخؿ الرئيسػػي
مت صػػؿ بفػ راغ اسػػتقباؿ لمنػ زالء وكػػذلؾ السػػمـ ال رئيسػػي ا لػػذي يوصػػؿ ا لػػى األدوار العميػػا باإل ضػػافة ا لػػى صػػالونات
ومطعػػـ رئيسػػي .أمػػا حالي ػ اً فػػتـ تحويػػؿ األ ج ػ زاء المط مػػة ع مػػى ميػػداف المحطػػة وشػػارع الجميوريػػة ا لػػى محػػبلت
تجا رية ومطعـ ومقيى.

 تتكوف األدوار العميا لمفندؽ مف  15غرفة ومنطقة استقباؿ أماـ السمـ ال رئيسي  ,شكل(.) 34

 سابق اً تـ تخ صػص مكػاف لممطػبخ مت صػؿ بػالمخزف المطػؿ ع مػى الشػارع الجػانبي إلمكانيػة التحميػؿ والتن زيػؿ أمػا
حالي اً فتـ تحويمو الى مطبخ لممطعـ الموجود بالدور األرضي واألوؿ عموي.

 تعػػاني الواجيػػات الخا رجيػػة لممبنػػى مػػف التشػػويو بسػػبب المػػداخف وتوصػػيبلت الغػػاز وأجي ػ زة التكييػػؼ الخا صػػة
بالمطعـ والذي أثر بالسمب عمى األج زاء الخرسانية لممبنى كونو لـ يصمـ لمثؿ تمؾ االستخدمات.
ش ػ وىت بالموح ػػات وا ل ػػيفط الت ػػي تخ ػػص المح ػػبلت التجاري ػػة وخصوصػ ػ اً المطع ػػـ
 واجي ػػة ا ل ػػدور األرض ػػي لممبن ػػى ُ
والمقي ى  ,شكل (.) 31
 الدىانات الداخمية لغرؼ الن زالء متساقطة وكذلؾ األرضيات المستخدمة(الموزايكو).

 تـ تغيير واجية الدور األوؿ (جعميا ألوميتاؿ) وىو ما يتنافى مع التصميـ األصمي لممبنى  ,شكل(.) 31

 أغمب األبواب والشبابيؾ تحتاج الى صيانة وتجديد ودىػاف .والسػمـ ال رئيسػي لممبنػى بحاجػة ا لػى تػرميـ وصػيانة
وخصوص اً الد راب زيف.
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شكل ( )30تآكل واجهات المبنى بسبب
توصٌالت الصرف الصحً.

شكل ( )31االستخدامات الغٌر مالءمة لطابع المبنى وهوٌته المعمارٌة بالدور االرضً

المصدر :تصوٌر الباحث.

واألول علوي بالمبنى .المصدر :تصوٌر الباحث.

ج  -دراسة المحيط العمراني لممبن .

يعاني المحيط العم راني لممبنى الكثير مف السمبيات ومنيا:

 زيادة الكثافة المرورية بالمنطقة بسبب محطة القطار وكذلؾ مرور خط سير المواصبلت العامة مف ىناؾ.

 عدـ االىتماـ بالرصيؼ الموجود بالمنطقة المحيطة وال يستوعب حركة المشاه باإلضافة الى التجأوزات والتعديات عميػو سػواءاً
باقامة األكشاؾ أو استخدامو لمعرض مف ِقبؿ المحبلت التجارية .
 الضوضاء والتموث السمعي الناتج مف آالت التنبيو والباعة الجائميف ومحطة القطار.
 انعداـ ﺃماﻜﻥ مخصصة النتظارﺍلسيػاﺭﺍﺕ واعاقة المرور األلػػي بسبب انتظار السيارات عمى جانبي الطريؽ وحوؿ الميداف.

 عػػدـ االىتمػػاـ بالف ارغػػات الحض ػرية الموجػػودة مثػػؿ ميػػداف المحطػػة وميػػداف بػػاالس حيػػث تفتقػػر الػػى أمػػاكف الجمػػوس وتشػػجير
وخبلفو.
 إلقاء بعض المحبلت لمخمفاتيا في الشارع أو إلقاء المياه المتبقية مف تنظيؼ المحبلت في الشارع.
 ال يوجػػد أمػػاكف محػػددة لوضػػع اإلعبلنػػات ممػػا أدى الػػى انتشػػار الممصػػقات الورقيػػة عمػػى الجػػدراف ,وكػػذلؾ الموحػػات الدعائيػػة
الخاصة بالمكاتب االدارية والعيادات وخصوصاً المبنى المجأور لمفندؽ  ,شكل(.) 32

 تفتقر المنػطقة الى أعػمدة إنارة ذات طابع محػدد ومميزحيث اف عددىا قمي ػػؿ

واضاءتيا غير مدروسة ,كما أنيا تفتقرالى الصيانة فالكثير مف الممبات التالفة.

 ال يوجد طابع مميز لمفراغات ,كما التوجد متتابعة بصرية جذابة أثناء السيرفي
المنطقة ,كذلؾ ال يوجد نقاط جذب تشجع المشاه عمى استم اررية الحركة.
 . 6- 2- 6الفكرة المقترحة إلعادة توظيف المبن .

شكل ( )32عشوائٌة تصمٌم وتنظٌم اللوحات الدعائٌة الخاصة
بالمبنى المجؤورللفندق .المصدر :من تصوٌر الباحث.

بناء اً ع مػى الد راسػات المعما ريػة واإلنشػائية لممبنػى والم حػيط العم رانػي لػو يُ قتػرح إ عػادة توظيػؼ المبنػى ا لػى وظيفتػو
األصمية  .ونلك لكون مدينة المنيا تحتاج ا لػى مثػؿ ىػذة الخػدمات الفندقيػة ,حيػث تعتبرمق صػد لػبعض السػياح لمػا تحتويػو
مػف أثػار ومعابػد فرعونيػػة فػي أ مػاكف ق ريبػػة مػف المحافظة.إ ضػافات إال أف تغييػػر الوظيفػة لممبنػى سػػوؼ يػؤثر ع مػى الحا لػػة
اإلنشائية لممبنى وكذلؾ الكثير مف الحذؼ واإلضافة في التصميـ المعماري.

 . 7- 2- 6األعمال المقترحة إلعادة توظيف المبن بالوظيفة المقترحة- :
. 1- 7- 2- 6حجم الحنف والتعديل في عناصر المبن .

أ  -العناصر االنشائية.

 اختبار الحالة اإلنشائية لممبنى وتقدير األعماؿ ال واجب إج راؤىا لضماف سبلمة المبنى مع االستخداـ الجديد مف
خبلؿ لجنة مختصة مكمفة مف كمية اليندسة جامعة المنيا.

 ترميـ الببلطات الخرسانية المتآكمة في الدور األرضي وكذلؾ البمكونات والحمامات في غرؼ الن زالء.
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 تنظيؼ الواجيات وا عادة دىانيا طبق اً لممواد واأللواف األصمية ,والترميـ الدقيؽ لجميع الرسومات والتشكيبلت
والزخارؼ والموحات.

 تجديد ونقؿ توصيبلت الصرؼ الصحي مف الواجيات ونقميا الى المنأور (  ) Ductباإلضافة الى عزليا الجيد.
ب  -العناصرالمعمارية.

 واجيات المبن .

 إ عػػادة بناء واجية ا لػػدور األوؿ عػػموي (مطعـ حالي اً) وفػػق اً

لمرسومات األصمية والط راز الخاص بالمبنى  ,شكل (.) 33

 إعادة دىاف الواجيات الخارجية لممبنى وفق اً لمخامات األصمية.
 إ زالة جميع أجي زة التكييؼ ولوحات الدعاية وغيرىا .
 غرف النزالء.

شكل( )33منظور تخٌلً للفندق بعد الترمٌم والتجدٌد .
المصدر :من إعداد الباحث

 تركيب جم ػػػيع التوصيبلت والشبكات البلزمة مف اضاءة وأجي زة تكييؼ عمى أال تتسبب تمؾ التركيبات في
تشويو طابع المبنى ويتـ د راسة أماكنيا بدقة.

 اختيار أنسب أنماط األثاث البلزمة لبلستعماؿ بحيث تظير كونيا
مستمدة مف المبلم الفنية الموجودة بالمبنى أو المتواجد في نفس
العصر الذي بني فيو المبنى.
 تغيير أرضيات غرؼ الن زالء الى الموكيت وبتصميـ يتناسب مع
طابع وىوية المبنى.

 توصيؿ جميع ما يخص غرؼ ال ن زالء مف تكيفيات وأجي زة مقأومة
الح ريؽ وخبلفو.
 عمؿ سقؼ معمؽ لتغطية مسا رات التكييؼ وخبلفو.
 تجديد دىاف الحوائط أو لصؽ ورؽ حائط أو تجميد طبق اً لتصميـ الديكور المحدد.


شكل ( )34المسقط االفقً لفندق

تغيير جميع عناصر الحمامات مف أحواض وأدشاش وخبلفو وكذلؾ دىاف األبواب والشبابيؾ.

سافوي

 الخدمات.

 نظ راّ لكوف المبنى لو رد ود مف جية الجنوب عف المبنى المجػ ا ور لػو  ,شـكل( ) 35فانػو يمكػف اسػتغبلؿ ذ لػؾ
ف ػػي عم ػػؿ رص ػػيؼ ش ػػحف مت ص ػػؿ ب ػػالمخزف والمطػ ػػبخ والتػػػذي يمكػػػف تقسػػػيمو داخميػ ػ اً م ػػف خ ػػبلؿ الفوا صػ ػػؿ

( ) Partitionsشــكل ( ) 36ويكػػوف ع مػػى ات صػػاؿ بف ػ راغ الخػػدمات مػػف خػػبلؿ م صػػعد يػػتـ اسػػتحداثو فػػي ذ لػػؾ
الف راغ .

 يتـ تحويؿ المطعـ الحالي في الدور األوؿ الى مطعـ يخص الفندؽ وذ لػؾ بعػد تجديػده وتطػويره بمػا يناسػب
األسس واالعتبا رات الخاصة بذلؾ.
 توفير مكاف مخصص (صالونات) في غرفة ناصية المبنى وذلؾ لمكانيا المميز شكل(.) 34

 تطوير أعماؿ الكي رباء وأعماؿ إلكتروميكانؾ وتوفير تكييؼ مركزي لممبنى وأنظمة مقأومة الحريؽ.
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شكل( )35توضح التغٌٌر فً واجهة الدور
األول وكذلك مطبخ المطعم بالدور األرضً .
المصدر :من تصوٌر الباحث.
شكل ( )36مقترح تصمٌمً للمنطقة الخلفٌة للفندق ورصٌف الشحن والمطبخ
والمخزن المقترح انشاءه بالدور األرضً .المصدر :من إعداد الباحث.

 البيئة المحيطة.

 تطػػوير ميػػداف المحطػػة وتنظػػيـ حركػػة المروراأل لػػي وا ضػػافة بوابػػة لتكػػوف بدايػػة ممػػر المشػػاه الخػػاص بشػػارع
الجميورية وتوفي رأماكف انتظار لمسيا رات شكل (.) 39- 37

 إ زالة االستخدامات الموجودة حالي اً في الدوراألرضي المقيى والمطعػـ وكػذلؾ المطػبخ الخػاص بػالمطعـ والتػي
تشوه طابع المبنى .

 إ عػػادة زراعة المساحات ال مػػحيطة بالمبنى وتييئػتيا بما يناسػػب الوظيفة المقترحة  ,شكل(.) 37
 تركيب وتوزيع اإلضاءة الخارجية والداخية وجميع العناصر التكميمية .

 إ زا لػػة الموحػػات الدعائيػػة الخا صػػة بػػالمبنى المجػػأور ذو االسػػتخداـ االداري (عيــادات)وعم ػ ؿ ت صػػميـ مجمػػع
والئؽ ليا ولمبيئة المحيطة .

 تطوير وتجديد المبنى الت راثي المقابؿ لمفندؽ (مبن النيابة اإلدارية) كامتداد مستقبمي لممشروع.
 إث راء المنطقة بأماكف لمجموس وأحواض زىور وغيرىا ,شـكل(.) 37

 تحديد طريقة عرض لممحبلت التج ػػارية في الدور األرضػػي, .شكل (.)38

قبل التطوير
شكل ( )38منظور تخٌلً توضٌحً لبوابة بداٌة الممشى الرئٌسً
ناحٌة مٌدان المحطة وتطوٌر منطقة مٌدان المحطة.
المصدر :من إعداد الباحث .

شكل ()32منظور تخٌلً لطرٌقة العرض الخاصة
بالمحالت .
المصدر :من إعداد الباحث

شكل ( )35مقترح لتــطوٌر وتجدٌد مٌدان
المحطة باإلضافة الى منظور تخٌلً لتهٌئة
البٌئة المحٌطة بالمبنى.
المصدر :من إعداد الباحث
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. 2- 7- 2- 6الجية الممولة لممشروع.

يقترح أف تكوف الجية الممولة لممشروع ىو الجيػاز القػومي لمتنسػيؽ الح ضػاري بالتعػأوف مػع محافظػة المنيا ,ىػذا

فيم ػػا يخ ػػص تموي ػػؿ المش ػػروع أم ػػا بخ ص ػػوص ت ػػوفير العائ ػػد الم ػػادي لممش ػػروع فيك ػػوف م ػػف خ ػػبلؿ عم ػػؿ ص ػػندوؽ م ػػالي
مخصص لممبنى لمعائد المادي مف تأجير المحبلت التجا رية وكذلؾ الرسوـ المخصصة لحج زالغرؼ الفندقية .
 . 3- 7- 2- 6المشاكل المتوقعة في المشروع .

إ زالة االستخدامات واألنشطة الغير مقبولة في المبنى بسبب عقود اإليجار ذات المدد الطويمة (قانوف اإليجار القديـ).

. 4- 7- 2- 6الجية التي تشرف عم أعمال الترميم والمتابعة والتش يل واالدارة.

الجياز القومي لمتنسيؽ الحضاري يقوـ باإلشراف والمتابعة عم أعمال ا لترميم والتجديـد لممبنػى باإل ضػافة ا لػى

تكميػػؼ لجنػػة مػػف كميػػة اليندسػػة وفنػػوف جمي مػػة جامعػػة المنيػػا بإعــداد البرنــامج المعمــاري واإلنشــائي إل عػػادة توظيػػؼ
المبنػػى ومتابعػػة االعمػػاؿ مػػع الشػػركة المنفػػذة لممشػػروع والتػػي تكػػوف ليػػا سػػابؽ خب ػ رة فػػي ىػػذا المجػػاؿ .امػػا بخ صػػوص

التش يل واالدارة فيق ترح أف يسند ذلؾ الى أحد شػركات القطػاع الخػاص والمتخص صػة فػي ذ لػؾ المجػاؿ كشػركة المنتػزه
التي قامت بتجديد قصر السبلممؾ.

والستدامة الحفاظ عم المباني التراثية بتطبيق األعمال المقترحة البد من تنفين االجراءات التالية-:

 إشػ راؾ المجتمػػع وا لػػذي مػػف خبل لػػو يػػتـ تحقيػػؽ ح مػػوؿ مبلءمػػة مػػع حاجػػات المسػػتخدميف وىػػذا عن صػػرىاـ السػػتدامة
مشروعات الحفاظ .وكذلؾ يتعرؼ السكاف عمى قيمة وأىمية المبػاني الت راثيػة األمػر ا لػذي يُ وقػؼ عمميػات التعػدي
عمييا .باإلضافة الى إيجاد الشعور باالنتماء والذي يعتبر الضماف األساسي لنجاح المشروع.
 إنشاء ىيئة مختصة بمبلؾ المباني الت راثية وذلؾ لمتعرؼ عمى المشػكبلت التػي يعػانوف منيػا فػي المحافظػة ع مػى
صيانة وم راعاة المباني الت راثية.باإلضافة الى حؿ مشكمة العائد المادي المنخفض مف تأجير تمؾ العقارات.

 تع ريػػؼ المنطقػػة إعبلمي ػ اً مػػف خػػبلؿ ب ػ رامج تمفزيونيػػة تبػػث ع مػػى الق نػػاة األولػػى والسػػابعة وغيرىػػا التػػي ت صػػؿ ا لػػى
داخؿ المجتمع وتشرح بأسموب بسيط لؤلف راد والجماعات أىمية ودور مشػا ريع إ عػادة توظيػؼ المبػاني التراثيػة فػي

المحافظة عمييا.
 تسجيؿ كافة تفاصيؿ المباني التراثية محمياً بواسطة ىيئة مستقمة معنية بذلؾ كالجياز القومي لمتنسيؽ الحضاري.

 إنشاء صندوؽ تمويمي تحت إشراؼ محافظة المنيا ُيعنى بتوفير دخؿ مادي لممبػاني المعػاد اسػتخداميا ذاتيػاً أو مػف خػبلؿ
وسائؿ أخرى كاليبات والمن .
 ربط المبنى بما حولو مف مباني تراثية وكذلؾ ببرامج خطوط الحركة السياحية والثقافية.
 تفعيػؿ قـانون  144لسنـــــة  2116والػذي يػنص عمػى " حظػر التػرخيص باليػدـ أو اإلضػافة لممبػانى والمنشػآت ذات

الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثؿ حقبة تاريخيػة أو التػى تعتبػر مػ از اًر

سياحياً".

 - 7الخالصة العامة والتوصيات.
لمتراث المعماري قيمة حضارية ينب ي الحفاظ عمييا ,وىو في الوقت ناتو نقطـة جـنب ميمـة يمكـن أن تكـون

مصدر عائد يفيد االقتصاد الوطني ويـوفر دخـالً كبيـراً .لـنلك كـان عمـ المعمـاري أن يوظـف خبراتـو فـي الحفـاظ عمـ

ىنا التراث باتباع األسموب العممـي والتكنولوجيـا المت قدمـة لموصـول الـ اليـدف المـأمول منيـا باإلضـافة الـ العنايـة
الكبيــرة واالخــن باالعتبــارات واألســس التــي تــم تطبيقيــا فــي تجــارب عالميــة وعربيــة بطريقــة مدروســة وســميمة وحققــت

اليدف المأمول من تمك المشاريع .وتمك االعتبارت ىي - :
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الرفع المعماري الدقيق والمنظـ لجميع عناصر المبنى إلعداد ب رنامج معماري وانشائي لموظيفة المقترحة.

تمبية احتياجات إعادة التوظيف بالوظيفة المقترحة وىو ما يتضمف بجانب الترميـ التجيي زات الفنية الخاصة
في األعماؿ الصحية أو الكي ربائية األمر الذي يتطمب عناية كبي رة تفوؽ العناية بالترميـ والصيانة .كذلؾ البد

أف تعال ج اإلضافات والتركيبات الفنية بحساسية شديدة بحيث ال تؤثر عمى التكويف أو المظير المعماري
لممبنى .ويعنى ذلؾ اختبار دقيؽ لمواد التكسية البلزمة لئلضافات مف حيث المظير والمممس الذي ال

يتعارض مع القيمة الفنية لممبنى واختبار دقيؽ لمتجيي زات الفنية وتركيبيا وتوصيبلت يا بحيث ال تخدش المظير
المعماري أو تتعارض معو أما اإلضافات المعما رية الداخمية فيمجأ المصمـ فييا إلى د راسة األنماط المعمارية
والفنية السائدة واستنباط مواد جديدة تناسب في ألوانيا ومممسيا المبنى الت راثي.


االىتماـ بالمحيط الخارجي لممبنى فاعادة توظيؼ المبنى ال ت راثي تتطمب تييئة البيئة العم رانية المحيطة بو



د راسة مصادر التمويل وحجـ التدفقات النقدية عمي م راحؿ التنفيذ وحساب تكاليؼ الترميـ والتجييز والتنسيؽ

والتي تشمؿ عناصر عدة منيا تييئة الطرؽ الموصمة إلى المبنى أو تنسيؽ المواقع والتشجير وغيرىا.

واإلدا رة ,والتشغيؿ واإلعبلف وذلؾ في ضوء االستعماؿ المناسب ,إضافة الى توفير مصدر دخؿ دائـ لمصيانة
الدورية لممبنى وتوفير أجور العامميف بو مف خبلؿ توفير أماكف لضيافة الن زالء أو سمسمة مف المحبلت

التجا رية المتخصصة في اإلنتاج الحرفي المتميز أو سمسمة مف النزؿ الصغي رة ذات الطابع الت راثي .ويعتبر
العامؿ االقتصادي لمتوظيؼ أحد العوامؿ المؤث رة عمي أي اتجاه لتوظيؼ المباني الت راثية ,فالعامؿ االقتصادي
ىو المحرؾ األوؿ الستثمار ىذه المباني لما بيا مف مقومات اقتصادية سياحية كانت أو إنتاجية أو خدمات.


د راسة السموك اإلنساني الم رتبط بتوظيؼ المباني الت راثية والذي يعتبر مف أىـ العوامؿ التي تؤثر عمي
مستقبؿ ىذا التوظيؼ سواء باستم رار العناية أو بالعودة إلي حالة قد تكوف أسوأ مما كاف عميو المبني أو

المنطقة مف قبؿ .وىنا منبع الخطر والحذر في عمميات التوظيؼ خاصة في المجتمعات المتخمفة أ و النامية

التي لـ تعد مرتبطة وجدانيا أو ثقافيا أو حضاريا بت راثيا.
ويوصي البحث - :


اإللمػػاـ الكامػػؿ بالد راسػػة التا ريخيػػة والتوثيقيػػة لممبنػػى وفػػؽ خطػػة وموا صػػفات موضػػوعة ت صػػدرىا الييئػػات الميتمػػة

بالحفاظ عمى الت راث المعماري.


تبل فػػي السػػمبيات والتػػي تػػؤثر ع مػػى قيمػػة وأىميػػة المبػػاني الت راثيػػة أثنػػاء تنفيػػذ مشػػروعات إ عػػادة توظيػػؼ المبػػاني



العمؿ عمى تحديد كود ومواصفات مناسبة ألسس الترميـ والصيانة لممباني والمنشآت ذات القيمة المعمارية.



ا لػػدعوة ا لػػى مشػػاركة القطػػاع الخػػاص والمسػػتثم ريف مػػع القطػػاع الحكػػومي فػػي مشػػروعات إ عػػادة توظيػػؼ المبػػاني

الت راثية.

الت راثية.


ضرورة اشراؾ الييئات والمنظمات الدولية في عمميات الحفاظ والتطوير كاليونيسكو واليونيسيؼ والمعنية بالتراث الثقافي .



ضرورة تنوع مصادر التمويؿ الموجية الى تمؾ المشاريع دوف االعتماد عمى مصدرواحد فقط.



إشراؾ أىؿ الخبرة وبيوت الخبرة المحمية مثؿ كميات جامعة المنيا(ىندسة – فنوف جميمة) في عمميات التطوير واعادة توظيؼ
المباني التراثية .



ضػػرورة مشػػاركة السػػكاف المحميػػيف فػػي مشػػاريع إعػػادة توظيػػؼ المبػػاني التراثيػػة لئلسػػتفادة مػػف مسػػاعداتيـ ومعمومػػاتيـ حػػوؿ

طبيعػػة المبػػاني والمشػػكبلت التػػي تعػػاني منيػػا .ولتخفػػيض التكمفػػة مػػف خػػبلؿ اسػػتغبلؿ الطاقػػات والخب ػرات والكفػػاءات المحميػػة.
وتقريب حاجات السػكاف ومطػالبيـ مػف واقػع المػوارد المحميػة المتاحػة وادراكيػـ لئلمكانيػات المحػددة لتطػوير والتحسػيف والتنميػة
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مف خبلؿ الحوار مع السمطات القائمة عمى التطوير مما يحقػؽ رضػا السػكاف المحميػيف .وكػذلؾ يتعػرؼ السػكاف ع مػى قيمػة
وأىميػػة المبػػاني الت راثيػػة األمػػر ا لػػذي يُ وقػػؼ عمميػػات التعػػدي عمييػػا .باإل ضػػافة ا لػػى إيجادالشػػعور باالنتمػػاء وا لػػذي
يعتبر الضماف األساسي لنجاح مشروعات إعادة التوظيؼ.
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RE-EMPLOYMENT OF MONUMENTAL BUILDINGS BETWEEN
REALITY AND HOPE
"Case study of monumental buildings in the old city of Mania"

Abstract.
The re-employment of monumental buildings requires full knowledge of the foundations,
standards and considerations that include the historical and documentary study of the building
According to a studied plan and strategies, In addition to familiarity with the engineering aspect of
the rework of the new formulation building to meet the proposed staffing requirements, beside
restoration, site coordination, landscaping and so on, With the study of sources of funding,
operation and advertising in light of the appropriate use. And finally the study of human behavior
associated with the employment of monumental buildings Which is considered one of the most
important factors that affect the future of the building whether to continue care or return to a
situation may be worse than the building or before.
The research deals with the re-employment of monumental buildings in unsuitable and suitable
jobs through an analytical study of a number of international, Arab and local experiences to reemploy monumental buildings in order to preserve them. In both Turkey (the re-employment of
Kervan Rustam Pasha in Istanbul), the Arab States in Syria (reusing the Azm Palace in Damascus)
And the local experience in the re-employment of (Salamak Palace in Alexandria and the reemployment and restoration of Ahmed Yahya Pasha mosque in Alexandria). In order to find out
how to implement these principles and standards to be applied to some monumental buildings in
the study area through the applied study. The research concludes with a set of conclusions and
recommendations.

Keywords: Monumental buildings - Conservation - Re-employment - Appropriate use of
monumental buildings.
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