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  الملخص:

تتعرض المبانى والمناطق التراثية فى المدن االثرية الليبية ومنها جرمة لعدة مؤثرات على شكل وأداء وجمال وحالة المبانى األثرية  

العوامل الناتجة عن السلوكيات الغير واعية لسكان هذه المناطق وسلوكيات العاملين باألنشطة الحرفية والتجارية وغيرها من  وهي بهاتضر 

وكذلك الحروب التي دمرت الكثير من المعالم االثرية باإلضافة الى استخدام مواد بناء مستحدثة غير  بهااألنشطة االقتصادية واالجتماعية التى 

آزجر كما يسمه اهل ا شوه المناطق المتميزة وأصبحت هناك بيئة مستجدة ذات هوية مختلفة ال تتناسب مع بيئة هذه المناطق والوطن مناسبة مم

ران الصحراء الذي يشكل قلب القارة مكونا النواة التي كانت مهد الحضارة اإلنسانية كما أثبتت الحفريات األثرية والمكتشفات الفنية على جد

أقدم متحف تاريخي للفنون التشكيلية في العالم ولذلك كان علينا النظر واالهتمام بإعادة احياء التراث المعماري لمدينة مكونة لجبلية السالسل ا

طرق استخدام التقنيات الحديثة في المسح الطوبوغرافي قبل البدء في وتسليط الضوء علي القدماء  نالليبييجرمة االثرية التي تحكي عن تاريخ 

واالستكشاف ISGAP طرق حديثة ألعمال التنقيب : طريقة وينر في الكشف عن اآلثار والطريقة الثنائية باستخدام جهاز 8ال التنقيب وهي أعم

التي  Laser-Scanningوجهاز   GPRوجهازGPS هازوج  Auto Level وجهاز Total Station بواسطة التصوير الجوي واستخدام جهاز

توضيح اهمية وتبقي من هذه الحضارة الضاربة في القدم  ترميم ما وإعادة على المالمح المعمارية التراثيةيمكن من خاللها اكتشاف والحفاظ 

البناء و التكوين التأهيل وإعادةالحفاظ من الوقاية والتقوية والترميم و عملية في التدخل ومستويات التراث المعماري ومفاهيم الحفاظ عليه وأنواع

 بأمثلةوالتراثية موضحة  األثرية المباني حماية تكون العمراني من اتجاهاته الثالث وكيف التراث مع التعامل لسياسات النظرية موضحة األسس

 من التجارب السابقة للحفاظ علي التراث المعماري.دولية 

 (الثقافي التراث إدارة االثرية،المعالم  الترميم،اعادة  الحفاظ، المعماري،التراث ) المفتاحية:لكلمات ا

 
 

 المقدمة:. 1

في القرن األول  الجرمنتيون بناهامدينة جرمة االثرية 

للميالد كعاصمة لدولتهم وتعد من أهم وأقدم الشواهد 

 .الليبيين القدماء الدالة عن تاريخ ليبيا واآلثار في

 البحث:مشكلة . 1.1

 من مجموعة في المدن االثرية المعماري التراث يواجه

 التطور االجتماعي إلى أسبابها إيعاز يمكن المشاكل

 العمراني التراث بأهمية الوعي وغياب واالقتصادي

 وغياب الحفاظ الالزم لتحقيق التمويل وجود وعدم

خاصة بعد االعتداءات التي تعرضت  القانونية الحماية

 وعدم وضعلها المواقع االثرية في ليبيا بفعل الحرب 

 المحلي المجتمع مشاركة زيادة في تساهم مالئمة آليات

 عليها.الحفاظ الكشف وعملية  في الخاص والقطاع

 البحث:اهداف  .2.1

 تطوير يتم أن تعتمد والتي الحفاظ إستراتيجية . اعتماد1

 .للمدينة التاريخية بالقيمة األخذو إحيائها وإعادة المدينة

 ية الحديثة في الكشف عنن. استخدام الوسائل التق2

 االثار التي لم يتم التنقيب عنها وإعادة ترميمها.

 عليه. والمحافظة حي تاريخي مركز . خلق3

 القديمة. البناء مواد باستخدام القديم النظام احياء. 4
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 الفنية المقدرة ذوي لألشخاص المسؤولية . إعطاء5

 تبني علىتهم مقدر وتنمية التراث على للحفاظ الكاملة

 التاريخية في السعي لتحقيق التنمية المستدامة. ثقافتهم

  البحث:منهجية . 3.1

يضم واالسلوب االستقرائي االستنباطي  اعتماد

 والترميم المعماري الحفاظ بموضوع المتعلقة المعلومات

 استخدام تم وكذلك المجال هذا في المتعلقة والمفاهيم

 اإلطار دراسة في والتاريخي الوصفي المنهج

 .للدراسة المعلوماتي

 جرمة:مدينة  وجيولوجية وتاريخ صفو. 4.1

تقع جرمة في مركز الوادي ولكنها لم تكن أول مكان 

أقام به الجرمنتيون ألن قلعة زنككرة البارزة هي أول 

وقد اكتشف فيها عدد ضخم من المساكن  حصن لهم

وأجريت الحفريات الكثيرة في أماكن مختارة منها 

وبينت هذه الحفريات أن احتالل ذلك المكان واإلقامة فيه 

جرى منذ زمن يرجع إلى األلف عام األولى قبل الميالد 

على األقل ويستمر حتى نهاية القرن األول بعد الميالد 

التي وجدت على نتوء الجبل ولم تكن المواقع األولى 

أكثر من مأوى بسيط تم نحته بجانب ذلك المرتفع  حيث 

كان الجرمنتيون يأوون مع قطعان ماشيتهم ثم ظهرت 

هنالك فيما بعد مستوطنة جدرانها من الحجر الجاف ذات 

أكواخ من سعف النخيل وحلت محلها بالتالي منازل 

توء عند مبنية بشكل أفضل يحيط بها سور يلتف حول الن

أسفله ثم أخذت المنازل الجيدة البناء من الطوب الطيني 

تحل مكان األبنية ذات الجدران الحجرية الجافة. وتبين 

التحريات بأن الغرض من إقامة السور المحيط بالمنازل 

كلها هو حبس المواشي أكثر من اعتباره جدارا دفاعيا 

وقد وجد خارج حصن النتوء )وهو الجزء البارز من 

لجبل( سور آخر وأرصفة ، وفيها بعض آثار ا

االستيطان ثم وجدت بعد ذلك مدافن تنتشر في المنطقة 

فهي  أما مساحة المنطقة المعنية في زنككرة،  [1].القريبة

عظيمة فالمستوطنات القائمة على السفح الشمالي وعلى 

القمة داخل الجدار المحيط بالمنازل تحتل أكثر من ثماني 

هكتارات بينما تتراوح المساحة الكلية للمنطقة الداخلة 

ضمن األرصفة أو جدران التسييج ما بين عشرين إلى 

الواقع أن األرصفة قد دمرت في  اثنين وعشرين هكتارا

ض األماكن وربما كانت المساحة األصلية المسيجة بع

وال بد أن ،  [1].هكتارات عن الرقم السابق 4أصال تزيد 

جرمة كانت تحتل أرضا مرتفعة على شكل قضيب أو 

حاجز يخترق مساحة واسعة ضخمة من المياه الضحلة 

ونرى المظهر العام للمنطقة كان يختلف  كما نتصور

يبدو أن من المحتمل أن كال تماما عما هو عليه اليوم و

م إلى 300من جرمة وسانية جبريل التي تبعد مسافة 

الشرق كانتا جزءا من جرمة القديمة التي كانت عند 

أعظم امتداد لها تغطي جزءا من األرض تصل مساحته 

 هكتارا. 20إلى 

 

 صورة جوية ألطالل مدينة جرمة (:1الشكل )

 االسالمية:جرمة مدينة . 5.1

اكتشفت مؤخرا بقايا مدينة جرمة الشهيرة عاصمة 

الجرمنتيين تحت المدينة اإلسالمية التي تحمل نفس 

االسم والتي كانت تعد محطة مهمة لتجار القوافل. حيث 

كانت مدينة جرمة عامرة عندما فتحها المسلمون في 

 49عام عقبة بن نافع القرن السابع الميالدي حيث فتتحها

 تمتوقد بينت االكتشافات التي  [2].م 669 هـ حوالي

حتى اليوم أن أقدم استيطان تم في المنطقة حل في 

ويعود تاريخها  .منطقة تقع تحت مدينة جرمة الحديثة

 20إلى القرن الرابع قبل الميالد تغطي مساحة تقدر بنحو

حيث كشف علماء اآلثار على مجموعة من هكتاراً 

أساسات المباني المشيدة بالحجر الجيري تتوزع 

والمنازل واألسواق والحمامات  المعابد نما بيتوظيفاتها 

شيد أغلبها بالحجر الطبيعي باإلضافة إلى سور ضخم 
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يلفه خندق من الخارج كما أظهرت نتائج التحاليل 

المخبرية لعينات من النباتات التي اشتهر الجرمنتيون 

بزراعتها أن القمح والتمور والعنب وعديد المحاصيل 

الري السائد  األخرى التي كانت تروى بالفقارات أنظمة

آنذاك وفي وسط المدينة كشف الستار عن ومؤسسة 

عسكرية تستخدم للسيطرة على الواحات والطرق 

والمسارب الصحراوية المؤدية إلى بحيرة تشاد 

ومحاربة قبائل الصحراء كما اكتشف األثريون حوالي 

ما يؤكد عظمة القوم  ألف من القبور الجرمنتية 120

. وفي الذين وصفتهم المذكرات التاريخية بالجبابرة

أواخر القرن األول الميالدي اجتذب هذا الموقع جميع 

أما مع مجيء منتصف القرن  تقريبا،سكان زنككرة 

الثاني الميالدي فالبد أن الناس هجروا القلعة الواقعة 

تي تقع على قمة المرتفع بزنككرة إلى مكان المقابر ال

أما في سانية جبريل فقد  .اآلن على منحدراتها السفلى

دامت الحياة حتى مطلع القرن الثالث الميالدي ولكن 

ورغم  جرمة ظلت مسكنا ومكان إقامة مدة أطول بكثير

األهمية العظيمة لجرمة واإلعجاب الشديد بها فال بد أن 

يكون الكثير من الجرمنتيين قد عاشوا في قرى أو في 

ل منفردة صغيرة. ويؤيد هذا االحتمال اتصال مناز

وامتداد خطوط المقابر والفخار على طول وادي 

 [1].اآلجال

 

 اطالل مدينة جرمة الحديثة :(2)الشكل 

 الجرمنتية:المقابر . 6.1

انتشرت وظهرت سلسلة من المقابر، بعضها خارج 

الجدار المحيط بالمنازل وبعضها داخله وتقرب مساحة 

أكبر مقبرتين من هذه المقابر من هكتار ونصف ويبدو 

أن إحداهما استمرت مستعملة حتى القرن الرابع 

الميالدي. وهكذا نرى أن زنككرة التي بدأ وجودها 

ا انتهت إلى مدينة يسكنها األحياء ويعمرونه كقلعة

وتبين المكتشفات األخيرة بأنه  .صامتة يسكنها األموات

ال بد من استمرار وجود ما للحياة واإلقامة في موقع 

بوسط وادي اآلجال يرجع الي القرن الرابع أو الخامس 

الميالدي وهذا الموقع هو الذي أصبح أسطورة مدينة 

ائل من ويدل العدد اله ، [1].جرمة ، عاصمة الجرميين

على أنهم  وادي الحياة المدافن الجرمنتية المكتشفة في

كانوا كثيرين. كما كشفت مواقع جرمنتية أخرى في 

والمناطق  وادي الشاطئ طق متسعة تشمل كذلكمنا

وغدوه ووادي برجوج. وهذا  ومرزق بزويلة المحيطة

يدل على االنتشار السكاني كما يدل على انتعاش 

الزراعة في منطقة متسعة من الجنوب. هذا، ولقد 

،  القديمة الفرعونية ظهرت نقوشهم في المقابر والمعابد

غير أن أغلب المعلومات األثرية المتوفرة تخص المدافن 

الجرمنتية التي كان بعضها على شكل )أهرامات 

اب تستند على الحطية( والبعض اآلخر على هيئة قب

قواعد مربعة )المقابر الملكية( ومقابر أبو درنه. وتتميز 

القبور الجرمنتية بأن لها شواهد على شكل راحة اليد 

)خميسة( تتقدمها موائد قربان حجرية. وتتراوح هذه 

الشواهد في الحجم من الصغير الذي ال يتعدى ارتفاعه 

 [3].سم إلى شواهد ضخمة ترتفع لمترين 50

 

 المقابر الملكية :(3)ل الشك
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 شكل راحة اليد خميسة علىشواهد  (:4الشكل )

 الفقارات:. 7.1

خالل ستينات القرن الماضي كان فريقا من الخبراء 

اإلنجليز يزورون منطقة جرمة بغرض معرفة أسرار 

التي تنقل المياه في مسارب تحت  تقنية الفجارات

أكثر من آالف الكيلومترات وكان  وتمتد إلىاألرض 

تتبخر  لكيالالجرميون قد استخدموا طريقة الفجارات 

المياه تحت تأثير الحرارة في زمن الحق لقد كانت فكرة 

إنشاء فجارات تمتد إلى مئات الكيلومترات عمال يتوجب 

والخيول و نجح  تجنيد االالف من العمال الرقيق

 .الجرميون في حفر الفجارات بامتياز

 جرمة: متحف. 8.1

المتاحف المهمة في ليبيا كونه  أحديعتبر متحف جرمة 

يعتبر متحف اقليميا ووحيد في منطقة فزان ويقع في 

القدماء وتعتبر الليبيون مدينة جرمة عاصمة الجرمنت 

ولبدة  ياالمدينة من اهم المدن الخمس الليبية القديمة او

 علىوتسيطر مدينة جرمة  وشحات وجرمة وصبراتة

ويضم المتحف العديد من االثار معظم الصحراء الليبية 

والمعالم الطبيعية والبشرية لفترات تاريخية متعاقبة 

حيث يحتوي المعرض علي قسم اثار مرت بها المنطقة 

وقسم العصر  قبل التاريخ وقسم الحضارة الجرمنتية ما

  .االسالمي لجرمة وقسم المقتنيات الشعبية

 

 الرسومات الصخرية بمتحف جرمة (:5الشكل )

 :اآلثاروسائل التقنية الحديثة في علم . 2

طرق استخدام التقنيات الحديثة واألجهزة الحديثة في 

المسح الطوبوغرافي قبل البدء في أعمال التنقيب العلمي 

المعنية بالتنقيب عن اآلثار طبقًا للقوانين بالهيئات العلمية 

 التنقيب:طرق حديثة ألعمال  8 وهي المنظمة لذلك

والطريقة الثنائية  اآلثار،)طريقة وينر في الكشف عن 

، واالستكشاف بواسطة ISGAP باستخدام جهاز

، Total-Station واستخدام جهاز الجوي،التصوير 

  ،GPRز، وجهاGPS وجهاز Auto Level وجهاز

 .Laser-Scanningوجهاز 

، هي إحدى «طريقة وينر». وعرضت الدراسة أن 1

الطرق الجيوفيزيائية للكشف عن الشواهد األثرية 

باستخدام الرنين المغناطيسي حيث تكون نسبة 

المغناطيسية عالية عند وجود جسم أثري نتيجة لتأثيرات 

 عضوية أو عملية حرق أو وجود فخار.

فيتم  ISGAP جهازنائية( باستخدام . )الطريقة الث2

تنفيذها من خالل تثبيت قطبي الجهاز الستكشاف ما قبل 

الحفائر بتثبيت أقطاب الجهد على طرفي األقطاب 

الكهربائية وتظهر أهميتها في المواقع ذات المساحة 

الواسعة جداً وليس لها أضرار على البناء األثري 

 .ومكوناته

تكشاف بواسطة )التصوير . وأضافت الدراسة أن االس3

الجوي( يساهم في استكشاف األدلة األثرية خاصة في 

المناطق النائية ذات المساحات الواسعة وتساعد الصور 

الجوية في معرفة وتحديد الجسم األثري بباطن األرض 

في الحقول الزراعية وأن التقاط الصور الجوية 

باستخدام األشعة تحت البنفسجية تساعد في معرفة 

واسب الكوارتز والسيليكات التي تدل على وجود ر

مباني من صنع اإلنسان بباطن األرض وتعطي صورة 

 دقيقة للمنطقة.

فيستخدم في  Total-Station استخدام جهاز. »4

عملية المسح التخصصي للموقع المراد عمل حفائر به 

وتعطي بيانات دقيقة لعمل شبكة مربعات لموقع الحفائر 

مل خريطة طبوغرافية للمنطقة المراد كما يستخدم في ع

العمل بها وهي عبارة عن خطوط عليها أرقام تمثل 

 .ارتفاعات تلك المنطقة عن سطح البحر
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 Total-Station( : جهاز 6الشكل )

. ومن جانبه علق خبير اآلثار عبد الرحيم ريحان ، 5

يستخدم لقياس االرتفاعات  Auto-Level بأن جهاز

 بطريقة أفقية ويسجل إحداثيات مربعات الموقع ، 

 

 Auto-Levelجهاز  (:7الشكل )

وهو مسح األقمار الصناعية للموقع  GPS . وجهاز6

المراد العمل به ويمكن توجيه هذا الجهاز لمحطة القمر 

والتي يمكن أن تكون مليمتر دقيقة وهي  الصناعي،

الحديثة للمسح الطبوغرافي الدقيق في إحدى الوسائل 

 .أسرع وقت ممكن

 

 GPS( جهاز 8الشكل )

يحدد الموقع بدقة باستخدام  GPR . واستخدام جهاز7

األقمار الصناعية عن طريق إرسال واستقبال اإلشارات 

من الجهاز أثناء عمليات المسح وهو أحد األساليب 

 المستخدمة لرؤية ما في باطن األرض.

 

 GPRجهاز  (:9الشكل )

. وكشفت الدراسة عن عدة طرق لتحديد اتجاه الشمال 8

في عدم وجود بوصلة وطرق عمل شبكة لتقسيم موقع 

الحفائر إلى مربعات النتهاج األسلوب العلمي في التنقيب 

 [4] اآلثار.عن 

 المعماري التراث على الحفاظ. 3

 :المعماري التراث. 1.3

 وقد،  لورثته اإلنسان يخلفه ما كل هو في اللغة التراث

 ظهر وقد المعنى هذا يفيد ما الكريم القرآن في جاء

 ورثناه ما على يطلق لكي الحضاري التراث مصطلح

 ثقافية منجزات في صورة واآلباء األجداد من

 Architectural) وهو الثقافي التراث تحت.وحضارية

Heritage) مجموعة المعماري يعنى التراث ويندرج 

 قوى مواجهة في وأصالتها قيمتها أثبتت التي المباني

 Heritage) عن تعبر التي المواضع وهى، التغيير

Zones) التراثية  المناطق مصطلح بالتراث ويرتبط

 وتشتمل والثقافي الجمالي الجانب وتحوى المكان ذاكرة

 أو القيمة الحضارية ذات المباني من حشد أكبر على

 هو التراث أن إذ باألصالة التراث يرتبط كما .التاريخية

 وجذوره الشيء أصل من مشتقةالاألصالة  يكون الذي

 .اآلخرين عن تميزنا التي الثقافية الهوية تعنى وهي

 التفاعل " تعنىو بالمعاصرة أيًضا التراث طويرتب

 ومعاييرها ومنجزاتها الحضارة الراهنة مع اإليجابي

 واألخالقية والفلسفية والتكنولوجية والفكرية العلمية

 والسياسية

 :والعمراني المعماري التراث أهمية .2.3

 وعمقها األمم ذاكرة صياغة في هاما دورا التراث يلعب

 من العديد أشار المحلية وقد ثقافتها وتمايز الحضاري

 رفعت العراقي المعماري فيشير أهميته، إلى المعماريين

 والمخزون الرصيد هو أن التراث إلى الجادرجي

 ويجمع معا واالستمرارية بالثبات يتميز الذي المتميز

 حقيقة كونه إلى باإلضافة والجمالية الروحية القيمة بين

 لكونها تسجيال واحترامها قبولها فرضت ملموسة مادية

 اإلنسانية ومالمحه منهجه ووحدة المجتمع لثقافة صادقا

 إلى ورموزهم قيمهم فهو تجسد العصور عبر والفكرية

 المجتمع عن من ثباته بالرغم متجددا تعبيرا يصبح أن
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 حيا وتسجيال واقعا التراث يصبح أن آخر بمعنى والبيئة

  [5].أركانها من وركنا المجتمع لثقافة

 :المعماري التراث على الحفاظ مفاهيم  .3.3

 اإلنسان اهتمام من إال تنبع ال الشيء على الحفاظ عملية

 امتالك عن والناتج له بالنسبة أهميته من أيضا والنابع به

 عليه للحفاظ كبيرة ذو أهمية منه جعلت الشيء لقيم هذا

 الثقافية الممتلكات إلى بالنسبة الحال وكذا وحمايته

 عليها للحفاظ اهتمام األفراد جذبت التي اإلنسانية

 القيم فكل .عليها بالحفاظ تُعنى تخصصات وأنتجت

والدينية  والروحية والسياسية واالجتماعية التاريخية

 تحثنا اإلنسانية الممتلكات لهذه والجمالية واالقتصادية

 الجمالي لإلعجاب نتيجة إما وذلك عليها للمحافظة

 أو ديني أو روحي ارتباط نتيجة لوجود أو بها والفني

 الرتباطها نتيجة يكون قد وكذلك اجتماعي أو سياسي

 هذا يكون وقد ستقاةتاريخية م عبرة أو تاريخي بحدث

 دوافع وكلها وسياحية اقتصادية لمنفعة نتيجة االهتمام

 وحرصه تراثه على تحث اإلنسان للحفاظ جذب وعوامل

 .القادمة لألجيال ايصاله على

 جميع عن تعبر الذكر السابقة المصطلحات وجميع

 الثقافي الممتلك حماية لضمان المتخذة اإلجراءات

 والتوثيق الدراسة أعمال عمره وتشمل وإطالة وحفظه

 والصيانة الوقائية والصيانة البناء وإعادة والعالج

 وجميع هذه اإلجراءات من وغيرها الدورية

 مفهوم أو مصطلح مظلة تحت اآلن تقع المصطلحات

 Heritage .الثقافي التراث إدارة وهو وشامل جديد

Sites Management التراثية المواقع إدارة أو. 

 :الحفاظ عملية في التدخل ومستويات أنواع .4.3

 :الوقاية .1.4.3

 قصدوي الحفاظ عملية في المباشر غير التدخل أنواع أحد

المحيطة  بالبيئة بالتحكم وذلك الثقافي المبنى حماية بها

 المراقبة طريق عن التلف عوامل تنشيط منع به وبالتالي

 أعمال تضم الوقاية وعملية المستمرة الدورية والصيانة

 بداخل واإلضاءة والرطوبة الحرارة درجات في التحكم

 والتخريب الالزمة لمنع الحريق التدابير واتخاذ المباني،

 تشتمل كما .المستمرة التنظيف أعمال وإجراء والسرقة،

 تأثير الملوثات من والتقليل التحكم إجراءات على الوقاية

 المركبات، حركة عن واالهتزازات الناتجة الجوية

 بها التحكم ومحاولة سطحية التحت المياه مراقبة وكذلك

 بداخل وتصرفاتهم الزوار أعداد في التحكم باإلضافة إلى

 لحظة منذ يبدأ التدخل من المستوى أو النوع المبنى وهذا

 الوطني التراث قائمة على وتسجيله المبنى التعرف

 .المبنى بقاء استمرار مع بدون انقطاع وتستمر

 :الحفاظ .2.4.3

 الوضع على والحفاظ اإلبقاء إلى العملية هذه تهدف

 عملية في المذكورة الالزمة التدابير باتخاذ للمبنى الحالي

 اإلصالحات الضرورية بعض إجراء مع إمكانية الوقاية

 .التدهور من المزيد لمنع

  :الحفاظ عملية وتعليمات إجراءات. 1.2.4.3

التالفة:  البناء وعناصر لمواد االستقرار تحقيق  -

 اإلضافية اإلجراءات تنفيذ في البدء لحين أولي كإجراء

 الالزمة.

 الحماية عملية إن البناء: وعناصر مواد وصيانة حماية -

 الحفاظ عملية في التدخل درجات أقل تعتبر عام بشكل

 ومن أخرى خطوات أو ألعمال تحضيرية وهي خطوة

 إزالة هي العملية هذه في المتخذة اإلجراءات أمثلة

 عناصر مواد أسطح على من الترسبات والتكلسات

 البناء.

 الحماية التقوية، ،التثبيت (البناء وعناصر مواد إصالح -

من  المزيد المبنى حالة تتطلب عندما الخطوة هذه تبدأ :)

 إجراءات البناء وعناصر لمواد القائمة بالحالة االحتفاظ

  .الحفظ

 لم إذا :كبير بشكل التالفة للعناصر المحدود االستكمال  -

 الخطوة هذه إلى اللجوء يتم السابقة الخطوة نفعا تجدي

األجزاء  أو المتهالكة األجزاء التدخل الستكمال من

 نماذج هناك تكون عندما وذلك البناء لعناصر المفقودة

  .الشكل األصلي على دالة متبقية

 :التقوية  .3.4.3
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 مواد أو لواصق تطبيق أو إضافة عملية هي التقوية

 البناء بغرض لمادة األصلي التركيب بداخل تدعيمية

  .ديمومته وسالمته زيادة

 :الترميم  .4.4.3

 والكشف الحفاظ إلى تهدف التخصص عالية عملية هي

 قائمة عملية وهي ، لألثر والتاريخية الجمالية القيمة عن

 الحقيقية والوثائق األصلية المادة أساس احترام على

 .التخمين يبدأ عندما الترميم أعمال تتوقف أن ويجب

 عنه غنى ال والذي عمل اضافي أي فان ذلك على عالوة

 ويحمل المعماري التركيب عن متميزا يكون أن يجب

 أو عملية اإلعادة لغةً  بها يقصد الترميم .حديثا طابعا

 األساليب أحد هي الترميم وعملية االسترجاع،

 سابقا ذُكر وكما القديمة المباني عالج في المستخدمة

 شكل وإعادة اظهار محاولة هي بعملية الترميم يقصد

 سابقة حالة إلى مالمحه أحد أو أجزاءه أحد أو المبنى

 خطوة أول إن األوقات،من  وقت في عليها كان معروفة

 تعود التي والمواد األجزاء تحديد هي الترميم عملية في

 ثم حمايتها ومن عليها الحفاظ سابقة والُمراد ترميم لفترة

 كعمل تكون بحيث التدخل من نسبة بأقل وصيانتها

  .الحقة عالج لخطوة تحضيري

 :التأهيل  .5.4.3

 االستخدام اتاحة محاولة فيها يتم التي العملية هي التأهيل

 تغييرات وإجراء إصالحه طريق عن للمبنى المناسب

 التي والمالمح األجزاء على الحفاظ له مع وإضافات

 والهدف .والمعمارية والثقافية التاريخية قيمه عن تعبر

 بوظيفته سواء استخدام المبنى إعادة هو التأهيل من

 من تحط وال معه تتناسب جديدة وظيفة بأي أو السابقة

  .الذكر السابقة قيمه

 :التكوين إعادة .6.4.3

 فني عمل نسخ عملية هي التكوين إعادة بعملية يُقصد

 وذلك والزخرفية الفنية واللوحات األفاريز مثل متواصل

 منه والمتدهورة المفقودة األجزاء طريق استكمال عن

  .والجمالي الفني تناسقها على للحفاظ

  :البناء إعادة  .7.4.3

 إنشاء أعمال تنفيذ فيها يتم التي العملية أو الخطوة هي

 من موجودة غير مالمح أو ألجزاء أو كاملة إما جديدة

 إلى أدت معينة لظروف لتعرضه مبنى نظرا أو موقع

 في به يتميز كان الذي مظهره نسخ بهدف وذلك تدميره

 البدء قبل القديم، موقعه وفي نفس معينة تاريخية فترة

 دراسة من أوال البد االستكمال أو البناء إعادة بعملية

ضرورة  هناك وهل الخطوة بهذه القيام إلى الحاجة مدى

 وتحسين حفظ بهدف إما هي الضرورة وهذه التخاذها

 أو مفهومة بصورة للجمهور وتقديمه الجمالية القيمة

 أو األثر على للحفاظ كإجراء تدعيمه وتقويته بغرض

  .المبنى

 أساسي بشكل التاريخي المبنى على الحفاظ عملية تتطلب

 مواد على الحفاظ وهما جانبين على بالمحافظة االهتمام

،  للمبنى التاريخية والمالمح السمات على البناء والحفاظ

 وليس إصالحها به يُقصد القديمة المواد على الحفاظ

 إصالحها تعذر حال في إال يتم ال واالستبدال استبدالها

 بها يقصد للمبنى التاريخية على السمات والحفاظ

 ومالمحه سماته على والحفاظ له المناسب االستخدام

 تنفيذ تجنب المهمة مع التغييرات احترام مع المميزة

 أن بالذكر التخمينية والجدير والتدخالت التصاميم

 أن الممكن من الذكر السابقة والمفاهيم المصطلحات

في  الواردة المبادئ على االطالع بعد أكثر تتضح

 العالقة. ذات الدولية المواثيق

 التراث مع التعامل لسياسات النظرية األسس  .5.3

 :العمراني

 التراث مع التعامل لسياسات الواسع المجال مرغ

 تتحدد والتي الفكرية مرتكزاتها على التعرفب العمراني

 ثالث: اتجاهاتب

 بنوع القديمة المدينة إلى ينظر :األول االتجاه .1.5.3

 على معالمها للمحافظة والتقديس ويدعو الصنمية من

 ويرفض كانت حضارة على شواهد باعتبارها األثرية

 .الحدود في أضيق ولو تحديث أو تغيير أي

والتقدم  التطور نزعة يتبنى :الثاني االتجاه .2.5.3

 المدينة المعاصرة من جزء هي القديمة المدينة أن ويرى
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 ولذلك التطور هذا آثار تطالها أنالبد  وبالتالي ككل

 التنظيمية تطبيق المخططات أمام المجال إفساح يجب

 الحديث واالجتماعي العمراني المجال في لدمجها عليها

 الوظيفي دوره يؤدي يعد لم الماضي جزء من إنها حيث

حجر  يُشكل أيًضا إنه بل الحالية التطورات ضوء في

 .واالجتماعية االقتصادية التطورات أمام عثرة

 القديمة المدينة إلى ينظر :الثالث االتجاه .3.5.3

المحافظة  يجب امتميز اثقافي اوإرث احي اكيان باعتبارها

 مع تالؤمه ضرورة إغفال عدم اأيض عليه إنما

 هذا التعامل مع يستدعي الذي األمر الحالية التطورات

 واالقتصادية والمعمارية العمرانية أبعاده بكافة الكيان

 موجود الشفافية باعتباره من بكثير واالجتماعية

 التمايز على األهم المؤشر العنصر وهو موضوعيًا

 .[6] الشعوببين  والثقافي الحضاري

 مشاكله إلى والنظر مكوناته تنمية من فالبد وعليه

 تكفل التي الخطط واالستراتيجيات ووضع بشمولية

 المتعددة العالقات مجموعة مراعاة عبر تطوره

 نهاية في يساهم والتي الحضارية المتنوعة والمكونات

 وهنا .بالحياة انابض عليه والمحافظة إبرازه في األمر

المذكورة  الثالثة االتجاهات ارتباط إلى التنويه من البد

 التنمية وفكر خاص التراث بشكل إلى النظرة بتطور

عبر  الواقع في النظرية مفاهيمها جسدت وقد عام بشكل

 :يلي بما حصرها يمكن سياسات

 وتعكس الحفاظ سياسة الحماية سياسة الترميم سياسة -1

 .للمدينة القديمة والمعنوية الرمزية القيمة

 الحضري التجديد سياسة واإلحالل اإلزالة سياسة -2

 السياسات وتعكس هذه والتعمير البناء إعادة سياسة

 .القديمة للمدينة النفعية القيمة

 القيمتين وتعكس واالرتقاء، التأهيل إعادة سياسة  -3

 .القديمة للمدينة والمعنوية النفعية

 أنها على القديمة المدينة مع األولى السياسة تتعامل

 بينما محدد ا بزمنمرتبط عمراًنا مثلي ثقافي تراث

 المدينة نسيج من جزء أنها على معها الثانية تتعامل

 تعكسان أنهما في وثقافتها المعاصرة وتشتركان الحديث

 الحاضر أما أو الماضي كان سواءللزمن  الثابت البعد

 باعتبارها القديمة المدينة مع فتتعامل الثالثة السياسة

 المعنى بهذا فهيوالمستقبل والحاضر  الماضي من جزًءا

 إليها النظر في والمتمثل للزمن المتغير البعد تعكس

 تالؤم على العمل أهمية تغفل ال اأيض ثقافي إنما كإرث

  .الحالية والتطورات المستجدات مع مكوناتها

 :والتراثية األثرية المباني حماية تكون كيف  .6.3

 حتى األثرية المباني لحماية إجراءات ةعد اتخاذ يجب

 اإلجراءات هذه أولى التخريب والتهديم عن بمأمن تكون

 هي:

 حمايتها المراد للمنطقة تراثي أو أثري مسح . إجراء1

 التاريخية األثرية والتراثية المباني أهمية على للتعرف

 وتوثيقها لها أولية مخططات وعمل واألثرية والفنية

 .وتصويرها

 المراد التراثية أو األثرية بالمباني قوائم . إعداد2

 هي السلطة التي من قرارات إلصدار توطئه حمايتها

 أو األثرية المباني تكون وبذلك القرارات إصدار سلطة

 .القانونية الحماية تحت مظلة أصبحت قد التراثية

 والتشريعات الدراسات تكون ال قد :المكثفة . المراقبة3

 فكم التاريخية لحماية المباني كافية ذكرها على أتينا التي

 حديثًا بناء ليقيموا أصحابه هدمه لسجم أثري بناء من

 التاريخية أصالته وقيمته إلى تسيء إصالحات أو مكانه

 .والفنية والمعمارية

 أهمية على المواطن بتعريف وتتلخص :التوعية. 4

 بالتراث اهتمامه إثارةو له واالقتصادية الثقافية اآلثار

 .الحضاري

 التراث حماية مسؤولية تحمل في المواطنين . إشراك5

 إلشعارهم بالمسؤولية والتراثي األثري الحضاري

 واألهلية الحكومية والمؤسسات اللجان في ومشاركتهم

 لتساعد أهلية أو حكومية مؤسسات إحداثو الراعية لذلك

 والتراثية األثرية األبنية وشاغلي توعية المواطنين على

 المجال كالمجالس هذا في الفاعلة بالجهات واالتصال

 الحكم سلطات أو المحلي الحكم وسلطات المحلية

 وشرح النواب المختلفة ومجلس كالوزارات المركزي



763 
ICTS24632019-AC3051 

 

 وبالتالي والهوية للشعب وفائدتها التراث قضية أبعاد

 المباني تلك لصيانة الالزمة األموال بتخصيصمطالبتها 

 التشريعات الناظمة وإصدار استخداماتها وترشيد

 [6].لذلك

 : اليمنية الجمهورية في التاريخية شبام مدينة ترميم.4

 وأكثرها اليمنية حضرموت في األثرية المدن أهم احد

 اإلبداع على اليمني لقدرة عنوان شبام مدينة شموخا

 مميزا الحاضر وقتنا حتى مازال الذي البناء وعبقرية

 شيكاغو األوسط الشرق مانهاتن عنها يقال العمارة في

 مبانيها الرتفاع العالم في سحاب ناطحات أول الصحراء

 ب.السحا ناطحات وكأنها

 :للمدينة المعماري التخطيط. 1.4

 ورقعة المساحة حيث من شبام مدينة أن القول يمكن

 هدمتها إذ اآلن عليه هي مما أكثر متسعة كانت المباني

 والتقاء والخراب بالويل الحروب عليها وجارت السيول

 سد بناء فكره إلى شبام مهندسو توصل األول الخطر

 بناؤه تم وقد السيول مياه ملتقى عند شبام غرب الموزع

 مواد الرماد بمالط سطحه ولبس والطين الحجر من

 خبيرة فنية وأيادي سليم هندسي بفكر عُملت ولكن أولية

 العمارة آيات من آية الراهن الوقت حتى اصامد والزال

 من المدينة يحمي ناحية من فهو الحكيم والتخطيط اليمنية

 الزراعي الري عملية الوقت نفس في وينظم السيول

 يقارب طوله الموزع بسد سمي ولهذا مدروسة بطريقة

 غربي .متر  6الجنوب إلى الشمال من يمتد متر  800

 سور بشبام ويحيط4 من يتقارب ارتفاعه خشامر منطقة

 بالمدينة عليها يطلق ولهذا الطيني الطوب من قديم

 مهمة وسيلة الخارجي السور هذا يعتبر حيث المسورة

 فقط واحد مدخل السور بهذا ويوجد المدينة عن للدفاع

 تتصل وهي الكبيرة البوابة أي السدة يسمى للمدينة

 الرئيسية المساحات من يعتبر كبير داخلي بفناء مباشره

 من الجنوبي الطرف في البوابة هذه وتقع شبام مدينة في

 العناصر من يعتبر القديم السور هذا وجود وإن المدينة

 إلى متر 7.5 من ارتفاعه يتراوح حيث لشبام المميزة

 [6] أمتار.9

 

 ( : مدينة شبام التاريخية10الشكل )

 في التاريخية المنازل وترميم حماية برنامج. 2.4

 :شبام مدينة

 المستمرة الصيانة تكفل آلية إيجاد إلى المشروع فيهد

 وقد الهامة األثرية المدينة هذه في التاريخية للمنازل

 هذهمن  لمنز لكل شاملة وتوثيق مسح عملية نفذت

 في المنازل انوسك مالكي إشراك من مكنت زلالمنا

 َوَضع   بالتدخالت المتعلقة األولويات وتحديد البرنامج

 .للتنفيذ مرن زمني جدول

 : التاريخية شبام على للحفاظ بذلت التي الجهود. 3.4

 في العالمي التراث على المحافظة على اليونسكو عملت

 .الجهود أهم من شبام مدينة

 إعادة فبدون السابقة العمارة وأدوات ألسلوب العودة .1

 حملة يسمى بما هناك يكون أن يمكن ال القديم النظام

 ناجحة تجربة شهدت وقد التاريخية المدينة على الحفاظ

 استخدام تم وأنه شبام على والحفاظ ترميم مشروع في

 .شبام بناء بها تم   التي واألصلية القديمة البناء مواد

 تظهر بدأت التي واألخطاء التجاوزات من الحد. 2

 التدارك هذا ويتم مسبق إدراك ودون غالبا عفوي بشكل

 المالحظات بعض وتعميم األهالي انتباه لفت خالل من

 والبناء والداخلي الخارجي بالتصميم لمؤثراتها المتعلقة

 األهالي وتوعية ضوابط وضع إلى يؤدي وهذا

 .المستخدمة والعناصر المبادئ إلى البناء وأصحاب

 والعديد األخطاء فيها وقعت التي المباني أشكال تقويم. 3

 العناصر استبدال خالل من للتقويم قابلة سطحية منها

 .وإعادتها المواد أو الدخيلة

 هجرها تم خاصة دور واغلبها اليافعية المباني ترميم. 4

 للخراب معرضة وهي السبعينات في األهالي قبل من
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 من أساسيًا جزءا تمثل كونها - منها واالستفادة حاليا

 .العمراني المدني المخزون

 في إال الباردين والبلوك باإلسمنت البناء منع. 5

 للبناء رخص وضع خالل ومن ذلك تبرر التي الحاالت

  .العشوائي البناء لتفادي

 عليه حافظت) جرهوم منزل) المدينة في منزل وأقدم. 6

 400 قبل ما إلى بناؤه يعود العالمية اليونسكو منظمة

 أكثر تأهيل إعادة إن .اآلن حتى شامخا الزال تقريبا سنه

 ومشروع االجتماعية األنشطة وتطوير منزل (200) من

 أحياء أحد المدينة هذه جعل في ساهم الحضري التطوير

 خالل فمن فقط معمارية تحفة كونها من بدال المجتمع

 المعماريين والفنانين للجمعيات المختلفة الجهود تضافر

 أوشك الذي اإلهمال تتحاشى أن شبام مدينة استطاعت

 .بهجتها للمباني أعيدت حيث يهدمها أن

 :[6] القديمة المدينة إحياء في حلب تجربة. 5

 األلفية إلى وترقى القديمة للمدن األهم النموذج هي

 تتمتع عريق ماض صورة وهي الميالد قبل الثالثة

 400 مساحتها العالم مستوى على مشهورة بعمارة

 مفعم ومركزها نسمة 106000 ويسكنها هكتار،

 القديمة المدن مراكز كل مع تشترك .والنشاط بالحركة

 ونسيجها سكانها ويعاني ومتعددة متشابهة مشكالت في

 المتدهورة التحتية البنية عن الفض أخطار من العمراني

 في ككل المدينة تخدم التي المركزية الوظائف تركز وإن

 للسيارات سيئة مرور حركة إلى أدى قد القديمة المدينة

 .سواء حد على والمشاة

 :المشروع فكرة. 1.5

 على الحفاظ إلى تهدف للمشروع األساسية الفكرة إن

 التخريب وإيقاف القديمة للمدينة التاريخي النسيج تفرد

 التطور تنشيط عبر وذلك السكنية مناطقها في

 المعيشية الظروف وتحسينواالجتماع  االقتصادي

 .للسكان

 

 مدينة حلب قبل وبعد الترميمصورة من  (:11الشكل )

  :الرئيسية المشروع أهداف من. 2.5

 .القديمة للمدينة الفريد النسيج حفظ. 1

 .عليه الحفاظ يجب القديمة المدينة من جزء أي تحديد. 2

 .جديدة وظيفة باتجاه يوجه أن يجب قسم أي تحديد. 3

 طريق عن وذلك السكنية المناطق هجر وتقليل إبطاء. 4

 .واالقتصادي االجتماعي التطور وتحسين توجيه

 من والغرض المعيشية والظروف اإلسكان تطوير. 6

 االجتماعي النسيج في انقطاع حدوث منع هو ذلك

 على واضح تأكيد هناك كان .السكاني التبدل وتفادي

 منظمة ومعاهدات اتفاقيات في جاءت التي البنود تطبيق

 تحت القديمة المدينة وضع تم أن بعد خاصة -اليونسكو

 .الموجودة الظروف مع يتالءم بما – المنظمة هذه حماية

 معايير اعتماد على تأكيد هناك كان فقد ذلك إلى إضافة

 ومؤتمر فينيسيا اتفاقية عليها نّصت .التي الدولية الحماية

 المدينة في تتم التي الترميم أعمال في العالمي التراث

  :المشروع تنفيذ مراحل. 3.5

 والنوعي الكمي والتوثيق والمسح الدراسات إعداد. 1

 واالقتصادية االجتماعية والتاريخية العمرانية لألوضاع

 وتوصيف العامة واألماكن واألزقة والنقل السير ووضع

 .التحتية والبنية الخدمات

 تتضمن القديمة للمدينة شاملة ارتقاء خطة وضع. 2

 ونظام السابقة التخطيط وأسس التاريخي التطور

 واستراتيجيات أهداف تحدد ثم حالًيا المعتمد التخطيط

 .المشاكل ومعالجة تطوير أساس على العمل

 وهو الشامل التخطيط مبدأ على االرتقاء خطة وتعتمد

 المبدئي التطبيق يتم أن ويعني "المتكاملة الخطة" نظام

 فيه تتم الذي الوقت نفس في المعتمدة لألولويات

 .الشاملة النظرية الدراسات



765 
ICTS24632019-AC3051 

 

 استمرارية لضمان الحي في السكنية الرائد المشروع. 3

 التحتية البنى بتحديث وذلك فيه السكنية الفعالية

 وتحديد االقتصادية والفعاليات السير وتنظيم والخدمات

 .األراضي استعماالت

  النتائج:. 6

 المشكلة لمسيرة التراثية األبنية من العديد . هدم1

 الحضري والتخطيط االقتصادي واالستثمار التطوير

 للثقافة الممثل الحضري النسيج تفكيك وبالتالي

 والحضارة.

 من العديد في التراثية دقيق للمباني حصر وجود . عدم2

 .العربية الدول وخاصة الدول

 .التراث هذا بأهمية الوعي . غياب3

 قبل من لألبنية المدروس غير العشوائي الترميم .4

 أساسية وجود قواعد لعدم المستثمرين أو أصحابها

 .للترميم

. عدم توفر الوسائل التقنية الحديثة للكشف والحفاظ 5

 التراث المعماري في ليبيا. على

 البحث:التوصيات . 7

بنائها بطرق  وإعادةنقل مدينة جرمة االسالمية  .1
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 .للمدينة التاريخية بالقيمة
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