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 ملخص البحث 
أهم           من  الوكالة  عمارة  ال  تعد  الحضارية  حققاإلنجازات  اإلسالمية  تي  العمارة  ب أنشئت  حيث   تها  المدن  الوكاله 

واالسالمية   البداية  العربية  التجار  فى  لخدمة  فندقياً  مبنى  الوافدين  بوصفها  مب   فكانتالغرباء  للخدمات  بمثابة  مجمع  نى 
والسكن والوكاالتنشأة  ويوثق    البحث  يرصدو  والتجارة  التجارية  النسيج مصر  في    المنشأت  داخل  دورها     وكذلك 

المكون العمرانى   المعمارية  العناصر  وأهم  الوكاالت  تخطيط  يرصد  اإلنشاء  ةكما  وطرق  البناء  ومواد  يتناول  حيث    لها 
واحد  بالدراسة  الوحيد  ةالبحث  التجارية  المنشأه  تعد  وربما  الوكاالت  أقدم  وكالة    ةمن  وهى  البحرى  الوجه  فى  الباقية 

الكب بالمحل"الجورى"   الشائعة  وكالة  ال عن    الحقائقبعض  البحث  يوضح  حيث    رىة  والفروق والتصحيح لبعض األخطاء 
  أنماط بث التاريخى فى تحديد هوية وتاريخ ومنشىء الوكالة ورصد الوضع الراهن لها والتعديات التي طرأت عليها و  لوال

ى األخرى  التي تمت عليها والتى ساهمت هوكذلك مراحل وخطوات التدخل الغير مدروسة    ظهرت عليهاالتدهور التى  
ترميم    ة مدروسة للتدخل والعالج إلعاد  ة بدورها فى فقدان العديد من العناصر األصيله للوكالة ومن ثم يطرح البحث خط

المتهالكاأل فينسيا  ةوإستعاد  ةجزاء  "ميثاق  العالمية  المواثيق  فى ضوء  التاريخية  وإعاد1964صورتها  داخل    ة"  تأهيلها 
 من التراث الحضاري والثقافي للمدينة .  جعلها جزءاً ي  بما  طار مستداميج المحيط بها فى إ النس

 
 . ة الكبرىالمحل  –المعاصره  –الماضى  –الوكالة  – ة عمار الكلمات المفتاحية:

 
 

Historical Agency Architecture ”Wekala .... between the Authenticity and 
Contemporary needs “A Case Study: Al-Gori Agency, Greater Mahala” 

Dalia Shebl Said shebl 
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- ABSTRACT 

  The old commercial agency is considered one of the most important civilizational 
achievements in Islamic architecture. It was established for the first time in Arab and 
Islamic cities as a hotel for foreign merchants, so it is considered a complex building 
for services, trade, and housing. The research records the development of the 
commercial agencies in Egypt, as well as their role within the urban. It also describes 
the agency “Wekala” components and the most important architectural elements as 
building materials and construction methods. The study records one of the oldest 
commercial agencies "Wekalat Al-Gory” in Delta cities. It was considered the only 
remaining commercial historical building which is a unique model for the 
archaeological commercial in the Greater Mahala. The research records the historical 
background of Wekala and clarifies some facts and corrections of some common 
mistakes for  historical broadcasts in identifying the agency, the date and origin of 
the agency, monitoring the current situation and the encroachments on it, and the 
random intervention process that were made on it, which contributed in losses of 
many original elements, and then the research attempts to present a suggested plan 
for intervention and treatment to restore and complete the missing parts and 
historical image in light of global conventions "Venice Charter 1964" and rehabilitate 
it within the surrounded fabric as a part of the cultural heritage of the city. 
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 المقدمة 
ين هذه انتشرت العمائر المدنية فى شتى أنحاء المدن المصرية خالل العصرين المملوكى والعثمانى ومن ب       

وحدها فحسب حيث كانت انعكاسا لحركة   ةالقاهر  ةنشأت التجارية. إذ لم تقتصر على مدينالعمائر الوكاالت والم
التجارى والمنصورة   معظمفى    الرواج  ودمياط  وسمنود  الكبرى  والمحلة  واإلسكندرية  وفوه  رشيد  مثل  المدن 

الوج أسيوط وجرجا وقوص فى  البحرى وكذا  الوجه  المس...وغيرها فى  القبلى مع اإلختالف فى  احة ومواد  ه 
 (1986) الجبرتى ،   البناء ومفردات التشكيل المعمارى.

إيواء المسافرين على طرق القوافل    ةتقوم بوظيف  ةمن االسالم تشيد كأبني  ةكرمبكانت الوكاالت منذ العصور ال   
ب )بالمسافرخان(  وتركيا  فارس  فى  عرفت  ثم  فندقاً  يسمونها  العرب  األسماء وكان  بتلك  أحيانا  وعرفت  ل 

والصغيرة ة  يرنتشر بناء تلك العمائر داخل المدن الكبافى البالد العربية، كما تعرف األن بالخان حيث    ةاألعجمي
تتمتع   التى  تلك  العربيةوبخاصة  البالد  فى  تجارية  متشابه،  بأهمية  تقريباً  كلها  من   ةوكانت  تؤديه  كانت  فيما 

وأساليب البناء ... ومن الجدير بالذكر  الوظيفية  اصر  فى التصميم  وتوزيع العن  ةابهكانت متش  وبالتالىخدمات  
صاحبها   هالخان والوكالة كانت تحمل طابع العمل الخيرى إذ يقيما  ثل م  ةالمدني  ةأن هناك الكثير من توابع العمار

الناس وقتذاكبدافع تخليد ذكراه و الوكاالت العديد من  شييد  كما يرجع ت ...تلبيه لحاجه المجتمع ومتطلبات  تلك 
التج حاجة  نإلى  وقد  بها  نشاطه  تركيز  التاجر  يستطيع  بحيث  الخاصة  وكالته  منهم  لكل  يكون  أن  إلى  ص ار 

مقريزى فى خططه: أن وكالة قوصون فى معنى الفندق أو الخان إذ تشترك كل هذه المنشأت أو المسميات فى ال
البض ومخزون  للتجار  مأوى  وهى  واحده  والتجاروظيفة  والجمل  ةائع  بعدبالتجزئة  توزع  والتى  السلع    ة  ذلك 

للتداول  ةالموجود إلى األسواق  الوكاالت    ةهذا باإلضاف ، وبها  ً مكان  نتكاإلى أن  التجاريه    ا وهى  لعقد الصفقات 
  (AL-basha, 1979) . ةلسلع التجارببا ةخاص ةسات كبيربمثابة مؤس

 
   تها" ...وظيفتها وأهميالتالوكا" نبذة تاريخية عن نشأة المبانى التجارية 1
ل لفظ وكالة عمست التعريف اللغوى للوكالة جاء من وكيل الرجل الذى يقوم بأمره من الفعل )وكل( وقد ا        

القيساري لكلمات  مرادفاً  القرن    ةمصر  فى  زارو مصر  الذين  الرحالة  أحد  كما وصفها  أو  الفندق  أن  12أو  هـ 
لسكن    ةوهى أروق  ةصغير  ة وفيها حجرات كثير  ةعمني   ةبأسوار كبير  ةمبان محاط  الخان أو الوكالة عباره عن

 يقصد بذلك الحواصل.  ةالتجار ومخازن للبضاع
  المصطلح التجارى فى العالم االسالمى فى هى فى  ناء الوكاالت فى العصور الوسطى وإلسالمى با  لم عرف العا
بل عرفت باسم    ةة واحدشئ ويملكها تاجر واحد أو أسر  مخازن تجارية كبرى يباع فيها كلتعد  هى  و  تلك الفترة

المب الشئ  أو  تتكون من بوبها     عيصاحبها  العصر بصفة عامة  أو مربع ء  ناالوكاالت فى هذا  أوسط مستطيل 
المعمارى  ميزه  قد  الوكالة  السقف وحوانيت ومدخل  مقبية  الحواصل  الطابق مجموعة من  فى  به  يحيط  الشكل 

بقبوين متقاطعين وقد جعل الحواصل الداخلية لتخزين    ةتكون مسقف  ما ثم دركاه عادة  بزخارف حجرية وهندسية 
وكذلك استخدم المعمارى    ،رع لعرض البضائع فى الخارجشاال)الحوانيت( التى تفتح على    بضاعته، والحواصل 

األول   منكالدور  ببائكة  أو  حجرية  كوابيل  على  محمول  مجاز  على  وتفتح  البضائع  لتخزين  العقود    حواصل 
 ( 2003) الشرقاوى، أعمدة تفتح على الفناء. محمولة على دعامات أو

شبا واألول  األرضى  بالطابقين  الحواصل  مغطبيتعلو  الطبيعية لخبا  اةك  واالضاءة  التهوية  لضمان  الخرط  شب 
امة لعليا سكناً للعجعلت األدوار ا  كماالمناسبة .... أما األدوار العليا فكانت أروقة لسكن التجارالوافدين بتجارتهم  

بيتاً ويسكن بها حوالى أربعة األف  360كر المقريزى أنه كان يعلو وكالة قوصون ربع يشتمل على  ذيكان  كما  
المنشآت عاو  شخص في  العمل  كان   وقد  الالزم  بالماء  بها  الساكنين  يمد  أوصهريج  سبيل  بالمنشأ  يلحق  ما  دة 

ا البد من وجود موظفين ليكتمل م المنشأة بالوظيفة المنوط بهالتجارية يحتاج إلي وظائف متنوعة وكثيرة ولقيا
)الترجمان( )المترجم  وهم  الحمالون   –العمل  أو  األس  –الغنالون  بالسوق  –قواناظر  الجرايد  مدولب   –كاتب 

السوق  –1الوكالة  الوزن   –2شاد  شهود  أو  العدول  والداللون  –الشهود  سامح  القنصل(.  –البواب  –السماسرة   (
1986) 

 
 لكبرى المحلة ا ةمدينلتاريخية  فيةلخ  2

ية إداريـًا وكانت ربلغالكبرى شمال جمهورية مصر العربية في إقليم الدلتا وتتبع محافظة ا  ة تقع مدينة المحل      
في السجالت القبطية... وكانت     Dakalaباسمكما عرفت  خالل العصر الروماني     Didouseyaتعرف باسم  

 
وكان  بية فى أداء عملهالمدولب: هم الطجانون الذين كانو يعملون داخل منشآت خاصة بحرفتهم وهو صانع متمرس يساعدة ص 1

ملوكى وحتى نهاية العصر  دولب وأطلق هذا األسم ابتداء من العصر الميرأس الصناع جميعهم الموجودين رجل يطلق عليه الم
 . العثمانى

والماليه ومراقبه الحركه   وهو يتولى الشئون االدارية ى ظهرت فى مصر فى زمن األيوبيين ظائف التأحدى الو شاد السوق:  2
 .  2014لعصر األيوبى" ، شراف العام داخل الوكالة المصدر: الطائى،أثر الشام الحضارى فى مصر فى اواأل
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الد قلب  في  حضاريًا  والرومامركًزا  القبطي  العصر  حتى  اإلسم  لتا  نفس  وهو  دقال"  "محلة  سميت  فقد  ني 
الكبرى ثالث مـركــز لـألثـــار   ةالمحل   ةبر مدينعتوت ....  ( 2002الشايب ،)  الفرعوني ولكن سموها محلة الكبراء

والـقـاهــــر  ة سـالمـيـــاإل رشـيــــد  بـعــــد  بم  ةبـمـصــــر  تـمـتـعـهـا  جـانـب  األثـــإلـى  مـن  نـــادر  ر  اـزيـــج 
ع تحوي  حيث  الثــالثـة  السماويــة  لألديـــان  والمنش  اـددالدينيــة  والقبـاب  المساجـد  مر    ةيثراأل  تآمـن  على 

تعرف بالوزارة الصغرى لما كان فيها من النفوذ والحكم ومكان المحلة الكبرى  كانت  كما  .  ةسالميالعصور اإل
وع والشيوخ  األمراء  الكبرإقامة  إلى"المحلة  ذلك  بعد  بواميه.)ىدلت  قالوون  (1967،دو  الناصر  عهد  وفي   …

الغربية سنة   لهذه    ريةمديم وسميت  1320هـ 715أصبحت عاصمة إلقليم  البحرين وأصبحت عاصمة  روضة 
وقتها كانت  التي  الكبيرة  دمياط  المديرية  محافظة  ماعدا  الدلتا  سنة  ،  كامل  حتى  هكذا  ونقلت 1836وظلت  م 

من  العاص أكثر  بعد  ط  515مة  إلى  أراض  سنة  لها  ليس  أي  زمام  لها  ليس  مدينة  الكبرى  المحلة  وكانت  نطا 
بذاتها حتى سزراع قائمة  الحالي حتى وصلت مساحتها  1844هـ  1260نة  ية وكانت  الزمام  إليها  م ثم أضيف 

 ( 1985)كريسليوس، .فدان لتصبح كبرى مدن محافظة الغربية  105.74إلى
 

    " محل الدراسةكالة " الجورىدراسة حالة: و 2
حيث  يز  متم لما تتمتع به من خلفية تاريخية وتصميم    للبحث والدراسة نظراً   3يرجع سبب إختيار وكالة الجورى 

نموذج الوكالة  ً تعد  التجاريآ للمنش  اً فريد  ا البحرى    ةالموجود  ةاألثري  ةت  الوجه  واإل  من حيثفى  نشاء  التخطيط 
 ، العديد من األبحاث العلميةوثائقى وقعت فيه  خلط ولبث تاريخى  إلى  تعرضت  ا  نهأكما    ة،والعناصر المعماري

هام وأثرية  تاريخية  مبانى  بجوار  المتميز  توجد  ،ةولموقعها  أنها  وبه   كما  بالسكان  مكتظ  عمرانى  نسيج  داخل 
لإلستعماالت   أهمية    كماتداخل  تشكل  مدينة  تجاريةإنها  مكان  فى  ذات  وتجارية  ،  )  عظيمة.  ةصناعية  عثمان 

2009) . 
 للوكالة لتاريخية الخلفية ا 3/1

هـ،  1149فتره ما بين عامىال  إلىوكالة قنصوه بن جلبى األثريه بمدينة المحله الكبرى والتى يرجع إنشائها       
فى  1736 ذلك  وكان  العثمانى  للعصر  ترجع  أنها  أى  الغوريم  قنصوة  النصر  أبو  األشرف  الملك  وتم   عهد 

وكا من  االسم  وكالةتحريف  إلى  الجورى  ب  لة  حسن الخطأ...الغورى  األمير  ابن  جلبى  محمد  لألمير  وهى 
كان يستخدمها التجار لتخزين وعرض بضائعهم  ى  التجوربجى قنصوه )الجورى( وهى من المنشأت التجاريه  

المدنية المنشآت  إحدى  تعد  حيث  بأكمله،  البحري  الوجه  فى  مثيل  لها  يوجد  وال  كالفنادق،  فيها  في    ويقيمون 
إلقامتهم ألنهم لم   هجرية، واتخذها الفرنسيون مقراً 1146ظة بجميع عناصرها منذ عام  العمارة اإلسالمية المحتف

م أجمل  هيجدوا  الشكل)ذا  ن  فى  كما  فوجير  الجنرال  قائدهم  مع  بداخله  للسكن  التاريخى  الوقائع  )  (.1المكان 
 (.2017المصرية،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يخى كبير فى العديد من الدراسات العلمية واألثرية س تارشأها األصلى إلى حدوث لبأدت نسبة الوكالة إلى من
ومن هنا يمكننا الوقوف  4األشرف أبوالنصر قنصوة الغورى طانلسلديثة التى تناولتها حيث نسبتها خطأ إلى االح

عراض تدرج ذكرها على كيفية حدوث الخطأ التاريخى فى نسبة الوكالة إلى غير منشأها األصلى من خالل إست
الحديثة فقد ورد ذكرها ألول مرة عند تكليف لجنة حفظ األثار العربية "ماكس هرتس" بمعاينتها  فى الدراسات  

ى إفادة من وزارة األوقاف بأن الوكالة من األثار فى مدينة المحلة الكبرى ووردت فى تقريره السابق عل  ءاً بنا

 
هجرية الموافقة  1371صفر 21( والمؤرخ 10357)لمعارف العمومية رقم ادرجت الوكالة ضمن بيان االثار المسجلة بقرار وزير ا 3

 م باسم وكالة وقف الغورى.  1951-12-17فى 115العدد  -م جريدة الوقائع المصرية 1951نوفمبر 21
-1499هجرية  922-906السلطان قبل األخير من سالطين المماليك الجراكسة  لغورىالسلطان األشرف أبوالنصر قنصوة ا   4

 . طين المماليك الذين اشتهروا بعمائرهم المتنوعة والفخمة م وواحد من أشهر سال1516

وقبل إزالة الدور الثالث  1900صوره تاريخية للوكاله عام   (1شكل )  
اره االثار مكتب وسط الدلتاالمصدر: وز  
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ئ األصلى لهذه الوكالة وبذلك تم ر السلطان قنصوة الغورى المنشذكره باسم )وكالة وقف الغورى( وبذلك أعتب
المملوكى العصر  إلى غير صاحبها وإلى عصر غير عصرها وهو  العثمانى وإعتماداُ ال  بد  نسبتها  من العصر 

على هذا    على تلك التسمية الواردة فى محاضر اللجنة وتقاريرها وقد سارت العديد من الدراسات العلمية الحديثة
من المصادر التاريخية لم يثبت أية إلى السلطان الغورى وبالبحث فى العديد    تأكد من صحة نسبتهاخلط دون الال

السل قيام  إلى  فى سجالت هيئة ال  طانإشارة  الكبرى وأيضاً  المحلة  القاهرة فى مدينة  ببناء وكالة خارج  غورى 
وجود فقط م قنصوة الغورى فى حين إن الماألوقاف المصرية بالمحلة الكبرى تبين عدم وجود وكالة تحمل اس

 (.  2009) عثمان، وكالة قنصوة أو وكالة محمد شلبى )جلبى( شوربجى )جوربجى( قانصوة.
 

 والنسيج العمرانى المحيطالجورى وكالة قع وم 3/2
وق في منطقة س  أىالموازي لشارع البحر   تقع الوكاله بمنطقة سوق السلطان بشارع سعد زغلول              

المحيطةاللبن حي الشوارع  الوكالة  و  ث  عليه  الذى تطل  أن شارع سعد زغلول  إال  فيها مرتفعة  المرور  أحجام 
 )وزارة الدولة لشئون االثار( .)2كما فى الشكل) ورية طوال أوقات اليوملمرة ايتميز بزيادة الكثاف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د من أهم  المتولي والذي يع  مثل: مسجد الطريني  مهمةثية العدد من المبانى التاريخية والترا  الوكالةويحيط ب   
فضائل عبد هللا  لشيخ  أبو األسعد  د اى يآثار مدينة المحلة الكبرى بني في العصر المملوكي بسويقة األقباط عل

الهجري السابع  القرن  فى  اال  ،النفيس  شاهقة  مئذنة  له  كانت  المملوكىوقد  الطراز  على  بهارتفاع  يحيط  كما   ،  
باشاجــمس وقصرعبدالحي  العمري  حاليــا  " خليل    د  ثقافة  مارجرجس  " قصر  الشكل)  وكاتدرائية  فى    )3كما 

بالوكالةاويشكل   المحيط  مميزبصرية    رهصو  لفراغ  تاريخى  نظراً   ةتاريخية  عنصر  من  أكثر  على    إلحتواءه 
   المحيط.                 يرجع لعقود ماضية تعمل على تكامل وتجانس الصورة البصرية للوكالة مع النسيج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
مفتوحو  وفراغات  بنائية  وكتل  من شبكة شوارع  العمران  تشكيل  محيط  ةبدراسة  النسيج    لةوكاال  فى  أن  وجد 

فى  يوجد بالشارع    التعدى على خطوط التنظيم... كمامن حيث    تسم بالكثافة العالية والتلقائيةالعمرانى المحيط ي
اعات البنية المشيدة بين القديم والمبانى  وجود تباينات كبيرة في ارتف  العديد من النقاط البصرية مع  محيط الوكالة

وت بناءها حديثا  تم  األنشطالمعد  التى  وتتباين  االستخدامات  فيها  تتنوع  انتقالية  مناطق  بالوكالة  المحيطة   ة ناطق 
والحديث القديم  بين  المحيطتكما    والفعاليات  الشوارع  تاري  ةبالوكال  ةتميز  طابع  ذات  عليها بأنها  يغلب  خى 

 قصر عبد الحى
 خليل باشا

   مسجد المتولى

   كنيسة مارجرجس

   د العمرى مسج

   ة بالوكال ة المحيط األثرية  صوره فضائية جوجل ماب توضح أهم المبانى  (3شكل )
 

 

لموقع الوكاله وشارع سعد الزغلول   م بالقمر الصناعى 2019صوره حديثه (  2شكل )  
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نصف نقل وتكتك  ى والكستخدام التجارى وتختلط فيها الحركة األلية بمختلف أنواعها من سيارات أجرة وماال
 (. 4مع حركة المشاه والبائعين كما فى الشكل)

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مغلقه  ةشبكوتتميز   - نهايات  ذات  متشابكه  عضوية  بأنها  والشوارع  المشاكل   هرتظ،  من  العديد  بها 
فقد كانت م  مرانية والمرورية كالتكدسالع المشاه والحركة اآللية  الواضح بين مسارات   عظم المرورى والخلط 
 (. 5كما فى الشكل ) ها شوارع مصممة لحركة المشاه والدواب وتم اإلحتفاظ بعروضال
الغير مرخصة فى الطرقات و   - الجائليين واألكشاك  الباعة  ع وأمام  على األرصفة وفى مداخل الشوارإنتشار 

شوارع الضيقة  ال   اصةرع وخالوكالة والمبانى التاريخيه مما يعوق الحركة ويكاد يسد المداخل والعديد من الشوا
 (. 6والحارات المحيطة بالوكالة كما فى الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخطط الوكالةالتخطيط العام للوكالة   3/3
ال             الوكا  معمارىبرع  تصميم  فى  استخدامالمسلم  يسهل  مما  عناصرها  وترتيب  كما  لة  هذا  ها  يهدف 

تمتاز  و  ضافة إلى سهولة نقل البضائع من مخازن الوكالة وإليهااإل، بالترتيب إلى جذب الزبائن إلى داخل الوكالة 
ويتوسطها  ا  قريبمترمربع ت  637حوالي م بمساحة كلية    26*27.5أبعادها تقريبا  ةمستطيلبتصميم فريد فهي كتلة  

مربعا113مساحته  مكشوف مستطيل  صحن   تسمى   مترا  المخازن  من  األربعة مجموعة  جوانبه  في  به  تحيط 
ع طوابقثاللى  حواصل  الطوب  ث  عبار  من  سقف    ةوهى  ذات  غرف  أقبية عن  هيئة  لحفظ     تستخدم  على 

تتقدم  وهى عبارة عن أربعة إيوانات    م.515الصحن بطول    الشمالية الغربية على  ةواصل الجهوتطل حالبضائع  
الج أما  الشرقية: فتطل على الصحن بطول    ةهأربعة حواصل ...  ل  واصة حم وتتكون من أربع7.75الشمالية 

 (  Minstry of Antiqiue, 2017) يتقدمها ثالثة أيونات.
واحد    لمدخل وحاصلعلى كتلة ا   ةم وتطل تلك الجه  8.40الجنوبية الغربية فتطل على الصحن بطول    ةاما الجه

لحاصل األول من جهة الجنوب بالجهة الشمالية الغربية إليه من خالل فتحة أسفل السلم من داخل ا  ويتم الوصول
  –)مقوسمن الخشب  بقبو  ( وعاده ما كانت تسقف  7حاصل كما فى الشكل)  13بلغ عدد الحواصل إلى ك يبذلو

يصعد إلى الطابق   اليسار  للداخل يوجد سلم خشبىوتفرش بالبالط الكلدان وفى جهة    معقود( نصف اسطواني
على   جار والتى تفتحللتمة غرف اإلقام يفتح عليه 1.75لى دهليز بعرض إدى ؤحيث ي ( 8) كما فى الشكلالثانى 

حو ارتفاعها  مدببه  بعقود  جهات  األربع  من  حوم    1.8  لىاالفناء  العقد  دعامات  م  2  لىاواتساع  على  وترتكز 
أما الطابق الثالث  ة متعددة  لطوب المجور بأشكال هندسيوقد زينت كوشات العقود باجر  من األ  سم 50سم فى  50

نشطه واأل  " التجارى" ويوضح تداخل االستخدامات مدخل شارع سعد زغلول  (4)  شكل  
    2019صدر: الباحث الم

الجورى  وكالة ب  ة شكل الكتل والشوارع المحيط(  5)  شكل ج المحيط  ل النسي موقع الوكالة داخ ( 6)  شكل   
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شكل )7( مسقط أفقى للدور األرضى للوكالة يتكون من فناء ومجموعة من المخازن تسمى الحواصل ويقع مدخله  
 من الجهة  الجنوبي ة  الغربية. 

 

 

 

الثانى الطابق  مع  الخ  ةللوكال   فيتشابه  التجار...  تح  ارجمن  بضائع  لعرض  المحالت  بها  إستخدام يط  تم  كما 
 .مة التجارنية إلقاوحدات سكبال الخاصةالخشب لعمل ميد لتدعيم المداميك وعمل األعتاب التي تعلو النوافذ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 كتلة المدخل  3/3/1
بالجه               المدخل  كتلة  الغرب  ةتوجد  ...المية  الجنوبية  األثرى  المغربى  الشريف  لمسجد    ى وه  واجهة 

ة كحلمع  باللونيين األحمر واألسود    5مبنى من األجر به زخارف من الطوب المنجور  تذكارى عن مدخل  ةعبار
لونها   فقدت  اللون  السنينبيضاء  الطوب مع  قوالب  المدخل عقد موتور  بين  الطوب األجر ورجلي   ويتوج  من 

المنج الطوب  من  من  يوجور  العقد  شريط  الزخارف  بهذه  ويحيط  الجص  من  هندسية  زخارف  العقد  أعلى  د 
مربعا بينهما  يحصران  متوازيين  خطين  من  مكون  المنجور  وأشكالالطوب  ومعينات  األضالع  ت  ، خماسية 

د موتور أملس يعلوه عقد أخر موتور أكبر منه وقد ركبت على كتلة المدخل مصراعى  باب من عق  تتكون فتحةو
ولونت المربعات  م تم تقسيمه إلى حشوات مستطيلة ومربعة عليها زخارف المفروكة  2.43عرضب بباب خش

عثمان   )(  9الشكل)كلستان كما فى  كتلة المدخل م  يوجد على جانبيباللون األحمر والمستطيالت باللون األسود و
طولها  (  2009،   مستطيلة  دركاه  إلى  منها  الدخول  عرضها  5ويتم  بقب2.75م  مسقفه  بم  إرتفاعها رميو  لى 

 ة يمينه ويساره يوجد دخلتان هما عباره عن حواصل يتقدم كال منهما مصطبة أرضيتهما مرتفعم وعلى  3.43

 
وانتجو   أهل رشيد فى الصناعهأشكال زخرفية وقد تفوق باألسود واألحمر وكان يبنى بلون الطوب المنجور هو طوب صغير الحجم م 5

  2012، التاريخرشيد مدينه صدر:كن رشيد  األثرية.المبها معظم مساوقد بنيت  نوعا من الطوب األسود أطلق عليه الطوب المنجور 

يحيط به في الطابق األرضي مجموعة من المخازن من ثالث جهاتداخلى و ال فناءال (8شكل )  
احث المصدر: الب   
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. ثم  متساوية األضالع بطريقة السراديب ..يط بها أشكال سداسية  جمية ويحزخارف ن  به  وسقفهما من الخشب
 Minstry) .حيث يتم إنزال البضائع به  م742.ه  ساعالصحن من خالل باب ات  وهو  يؤدى المدخل إلى فناء مكشوف

of Antiqiue, 2017  )  وقد يوجد   اشتركت جميع المنشآت التجارية في وجود الفناء الوسطى على هيئة مستطيل الشكلو
اله إلقامة فروض العبادة في مكان عمله وبجانب تجارته أو فواره أو فسقية وسط الفناء وكذلك بعض  به مصلى لتأدية الص

 .(2003)الشرقاوى ،  عات والنباتاتزروالم
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ة الواجه 3/3/2
با24.5الوكالة على شارع سعد زغلول بطول  تطل          األمير  إستدارة نحو م يواجهها جامع  لى وبالواجهة 

م    4.5  ... ارتفاع الدور األرضىلة .لوكاإلى ثالثة اقسام بعدد أدوار ا  المنتصف مقوسة للداخل وتنقسم الواجهة
الدور ويشغل  الشرقية  تقريبا  الجنوبية  الواجهة  محل   7  األول  بكل  الباب  فتحة  ارتفاع  تجارية    محالت 

امتر.2.75 أما  والثالث  ..  الثانى  ارتفاعهما  لدور  به  2.85فيبلغ  فتحت  شبابيك   6م  محور  نفس  على  شبابيك 
تطل واجهة المبنى على شارع باب ( ... و10كما فى الشكل )  ى لزخرفي واعمارالدور الثاني وبنفس التشكيل الم

المبنى    النصر حيث ارتفاع  ب11.64يبلغ  األرضى  الطابق  والثان  4.60رتفاع  ام  والثالم  كالى  بث  رتفاع  اهما 
المدخلم    3.34 في منتصفها. ويوجد على كل من جانبي  المدخل  يقع  أفقية  ثالثة مستويات  إلى    وهي مقسمة 
صف من الشبابيك زودت بشبكات   المشربياتويعلو     من الخشب  الخرط،  مشربيةاكين يعلو كالً منها  ة دكخمس

 ( 2009) عثمان ،   ي على فتحة الباب.يحتوائر من المصبعات الحديدية. ويتكون المدخل من جدار غ
 

داخل الوكالة  سكتشات معمارية توضح بعض التفاصيلإ  (9شكل )  
 المصدر: الباحث 

 

 

 

فصيله بوابه المدخل  لقطات توضح ت   

 لقطات  توضح الفناء الداخلى   

 لقطات  للممرات والعقود الجانبية  

javascript:showGlossary('مشربية','ar');
javascript:showGlossary('المشربيات','ar');
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 .عانت منها والتعديات التى ةالوكال فى تاريخ أهم االستخدامات  3/4

الوكالة      على  من  السابقة   صورلعا  خالل  مرت  و  اتيرتغال  العديد  اإلستخدام  على  فى  تغييرات  تحدث  لم 
ولكن تعددت   ،ت الخارجية حتى اآلن نى أو الواجهاط األفقي للمبمستوى الحدود الخارجية للموقع أو شكل المسق

ً التعديات واإلضافات  للعناصر الدخيلة من أسقف وجدران وأرضيات وعناصر خشبية فقد كان المبنى مست   خدما
  ا م( قبل أن يخضع لرقابة هيئة اآلثار م11دائية كما فى الشكل)كفالة اليتيم ومدرسة ابتمن قبل جهة خيرية دار ل

يئة .. كما تم إغالق المبنى بعد ضمه له (2009عثمان،)ت التي أضرت كثيرا بالمبنى.يد من التدخالنتج عنه العد
نوبية  ت الخارجية بالواجهة الجحتى اآلن غير أن المحال  له يل  اآلثار ولم يتم إعداد مشروع ترميم أو إعادة  تأه

تتمثل هذه التغيرات فى   .قبل التجارحتى اآلن من    الشرقية )المطلة على شارع سعد زغلول( ال زالت مستعملة
 ) وزاره األثار المصرية ( األتى:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رية حيث تم إلغاء أة من الخارج كمحال تجاالمنش  ستخداماستمرار  االتغيرات هو    هكان الدافع الرئيسى لهذ     
محل    ةوكالسلم الحالي للالصحن وعمل الالجنوبية الغربية من خالل    ةكبير من حواصل الجه  الممر المؤدي لعدد

األ مكانة  من  االرضي  بالدور  للوكاله  االصلي  السلم  نقل  تم  حيث  الممر  بهذا  الشرقية صلي  الجنوبية  الجهة 
 هه جامع األمير بالي بشارع سعد زغلول. ليه كمحل تجاري بمواجالمؤدي إالمدخل  الستخدام

ا  - السلم    ستقطاعتم  هدم  مع  الممر  سقف  من  وإعادةاألجزء  علىخري  أ  ةمربناءة    صلي  الجدران    مستنداً 
االرتفاع مع   هذا  نتج عنه  الوكالة مما  به وعلي سقف  السلم  المحيطة  واألبعاد    تغير  الشكل  بالكامل من حيث 

 (. 12الطوب المكسى بالموزايكو كما فى الشكل)   إلى مغطى بالخشبمن الطوب ال المواد المستخدمة و
الموجود فى الفناء    ختفاء البئراوالصحن مما أدى إلى  دخل  يها دركاة الماألرضى بما ف  رفع أرضية الطابقتم    -

 . رضياتتغيير بالط األ مع  (13كما فى الشكل) 
ستحداث دورات مياه االشرقية بالدور األرضى و  يةوبنالج  ة  تى تتقدم حواصل الجهسد فتحات اإليوانات التم    -

 ( 2019، )دراسة ميدانية للباحث بأحد الحواصل.
الباب المؤدي    تم  - المدخل )عل  الحاصل الواقع   إلى غلق  الداخل( وعمل شباك في نفس موضعه   ى خلف  يسار 

األول  ىأعل استحال  ىالصدفة  وبالتالي  الحالي  ه  للسلم  ولعالج  الحاصل  لهذا  الجدار  الدخول  إزالة  تم  األمر  ذا 
ال والحاصل  الحاصل  هذا  بين  له  الفاصل  إتومجاور  ذلك  عن  هذانتج  مساحة  بشكل    ساع  ملحوظ الحاصل 

إليه.  المؤدي  الممر  سد  قد  الحالي  السلم  أن  حيث  إليه  الوصول  كيفية  فى   وصعوبة 
بابتم    - ال  اً سد  السلم  الممر موضع  يتصدر  يؤد كان  وكان  لم   إلى  ىحالي  لهما    حاصلين  داخل  يعد  من  مداخل 

فى الدور الثانى كفصول    ةالموجود غرفالإستخدام  إستخدام الوكالة إلى مدرسة إبتدائية و تغير يوضح  ( 11كل )ش  
 

المطلة على شارع سعد زغلول  الواجهة الخارجية للوكالة ( 10)  شكل  
 المصدر: الباحث 
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استخدم هذان الحاصالن  ر الثاني وقد  ه للسلم بالدوي إليهم الباب المواجديقعان أسفل زوج من الطباق يؤ  ةالوكال
 ً  كمحال تجارية من الخارج.  حاليا

الث  للدور الث  ى من السلم تؤد  ىأخرنتيجة لنقل السلم وإستخدام الممر لعمل قلبة  بالدور الثاني    اتتغيرحدوث    -
ومع    ىالثانبالدور    ىلغربالممر الشمالي ا  ىإل  ىتخدم في الدور الثاني أحد طباق التجار لعمل ممر يؤدوقد اس

وعدد الطباق والمقاعد بالدور الثاني    حاصالً   17تلك التطورات يكتمل عدد الحواصل بالدور األول ليبلغ عددها  
 مقاعد.  6وعدد   ابقاً ط 17

 .البالستيكيةبالدهانات   ى بالخشب وطالء الحوائطتجليد أسقف الدور الثانتم  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والطابع:  الشكل والمواد إستدامة  3/5
لقدد حقق تصميم وتخطيط الوكالة العديد من اإلعتبارات التصميمة والبيئية الحديثة التى تدل على إستدامة المواد  

 تى:والموارد من خالل األ
توظيف موا  اإلستدامة فى مواد وطرق  - تم  البناء البناء حيث  اساسية   ة)اآلجر( كماد  المحلية كالطابوق  د  بناء 

المستخدمةوال ً   عبارة عن مونة  مونة  أساسا تتكون  الرمل  جبسية  من  بسيطة  نسبة  مع  الجبس  تتكون   من  حيث 
يتكون  ، وفي بعض الغرف قد( 2016،اشم)ه طبقات المالط أساساً من الجبس مع وجود نسبة بسيطة من الرمل

ً المالط من ط بيرة من الرمل  مع وجود نسب ك  من الجير  بقتين أو أكثر أما الطبقة الخارجية فكانت تتكون أساسا
 .والجبس وهى مواد محلية متوفره تتناسب مع الطابع المحلى وتتالئم مع  الظروف البيئية والمناخية

استخدامها بطريقة فنية رائعة في  تم  غيرها، وسيفساء واألخشاب و البالط والفالتزينية ك  عناصركما تنوعت ال  -
حتى وزخرفتها  المباني  الطا  تشييد  التالئم  التاريخى  "بع  الحضارية  محيط  الحياة  مع  وتنسجم  العمرى"  مسجد 

 واإلجتماعية.
المستخدم لحمل األسقف تم إستخدام نظام عقدي مت  - للنظام االنشائى  المعقودة  اما بالنسبة  نوع ما بين األسقف 
وو المتقاطعة  بالجهالعقود  البرميلى  الشرقية    ةالقبو  الشكل)الشمالية  فى  وذلك  14كما  بدي(  إنشائي  عن  كحل  ل 

 سم.50لخشبية كما تم إستخدام نظام الحوائط الحاملة بكامل المبنى ويبلغ سمك الحائط العناصر ا

 

كاه المدخلدر ةرتفاع أرضي ا (31شكل )  

 
 

 الساللم بعد تغيرها وتكسيتها بالموزايكو  ( 12شكل )
 

 

 

لة والعقود والقبو" النظام اإلنشائى المستخدم فى الوكالة " الحوائط الحام( 41شكل )  
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المناس  توفير  - الطبيعية  والتهوية  اإلنفتااإلضاءة  خالل  من  قدر  بأكبر  وإستخدام  بة  الداخلى  الفناء  على  ح 
 ( 1983) سامح،  المشربيات.

ضائع وذلك من خالل وجود البوابة الرئيسية التى تحافظ ة للمحالت والباألمن والحماي تم تزويد المنشأ بعناصر -
 على البضاعه الموجوده فى المخازن والتى تغلق ليال. 

 وقد يلحق بأحد أركان الوكالة سبيل لتسهيل شرب الناس تجارية  " فى أفنية المنشآت الوجود مصدر مائى "بئر  -
 ( 2003) الشرقاوى، لشرب والوضوء.عذبة الصالحة لكان بالمياه الالمارة علي الطريق وإلمداد الس

للقيام بالوظائف المنوط    - بها من منظومه االداره للوكالة متدرجه حيث يوجد مجموعه من الوظائف المتنوعة 
 وسماسره للبيع  وبواب وقنصل.  ةدارام واألالنظمن ون لأليكتبة ومسولي

 
 - Problems & Deterioration Aspects م رصدها       المشاكل وأنماط التدهور التى ت  3/6

المختلفب         التلف  ومظاهر  عوامل  تع  ةدراسة  الوكالة    ترضوالتى  الماضية  لها  القرون  مدار  والتى  على 
أهمها )تغيير اإلستخدام بما ال يتناسب مع التصميم والغرض الذى  رية وكان وأخرى بش ةعوامل طبيعيمثل فى تت

 –  التعديات العمرانية  –  غالقة لفترات طويلةاهجرة المبنى و  -ورية  اب الصيانة الدغي  –ى من أجله  أنشا المبن
)درجات    ميائيةعوامل ومظاهر التلف الفيزيوكي التدخالت غير المناسبة( باإلضافة إلى    –تأثير مستعملي المبنى

من    –الحرارة   المختلفة  المبنى  عناصر  على  بوضوح  ظهرت  والتى  وأرضياتالرطوبة(  وأسقف"    "حوائط 
 فيما يلى: ونجدها

من   المكان هذا في الظاهرة هذه حدوث سبب يرجعووفى الحوائط الداخلية    ةإنتفاخ الجدران فى الواجه  ةظاهر  -
 مونة  بينها  بالطوب اآلجر تربط بناءه تم الذي الجدار  إلى وسط لجوفيةوالمياه ا  األمطار مياه تسرب  الوكالة إلى

سقف كما فى القبو البرميلى وتكسيات الحوائط واألوطبقات  للمالط  تفاخها وسقوط  كل الجدران وأنآمما أدى إلى ت
كما فى    ةاجهى الطبقات الخارجية للوافة إل باإلض  ةالشمالية الشرقية واإليوانات الموجودة فى نفس الجه  ةبالجه
 (.15شكل)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نتيج  - بالمبنى  واألمالح  الرطوبة  نسبة  اإلارتفاع  فقد  ة  أدت  تراكمت طبهمال  الجدران  على  األمالح  من  قات 

بنى كما أدى أيضاً زراعة صحن المو  ،سقوط طبقة الكساء الخارجيةولتلف شديد بالمبنى من الناحية اإلنشائية  
إلى زي الكثيفة  واباألشجار  الرطوبة  نسبة  فى  دة  األرضى كما  بالدور  الموجودة  الحواصل  فى حوائط  انتشارها 

   2019حث، دانية للبا ) دراسة مي(.16الشكل)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   الفناء األشجار الكثيفه الموجوده فى  ( 16شكل )

 المصدر: الباحث 

         كل الحوائطآسقوط الدهانات الداخلية وت ( 51شكل )
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 واألفقي الرأسي االتجاه تأخذ  والتيبالجدران الخارجية     والشروخنهيارات  ظهور العديد من التصدعات واال  -
 الشروخ وغالبية سم  1.5إلى  ملم  5 بين ما الشروخ هذه ويتراوح عرض العلوي أو  األرضي  الدور  في اءسو
النوافذ رانجدال في موجودة اتبفتح تمر رأسيةال  عند وكذلك األقواس وعند واألبواب التهوية وفتحات مثل 

ً (... كما تعرض الدور الثالث من المبنى إلنهيار ش 17كما فى الشكل ) الزوايا ً   به كامل مخلفا طوب من ال  أكواما
 . (18) الشكلب  كما ه باإلنهيارهددبما ينشائية الحالة اإل يؤثرعلى زائداً  يشكل حمالُ طح الطابق الثاني مما بس
 

 
 
 
لها كما فى الحوانيت على يمين   ةالدوري  ةوتلف العديد من أجزاءها بسبب غياب الصيان  ةكل األسقف الخشبيتأ   -

أجزائه  بعض في  الرمادي أو الفاتح البني للون وتحوله الخشب لون وبهتان إلى تغير  باإلضافةويسار المدخل  
 البنفسجية   فوق  واألشعة الشمس ألشعة لتعرضه  يجةنت الخشب لسطح UV الضوئي للتحلل نتيجة

Photodegradation (.19لفناء كما فى الشكل )فى ا  ةكما فى البرجوال الموجود   
المتكرر مع ظهور العديد من   والجفاف والرطوبة لالحتكاك ضهاتعر نتيجة األبواب من السفلية األجزاء تلف -
   (.20األلياف كما فى الشكل ) اهاتج الباب واالسقف مع فى الرأسية  لشروخا

 

 
 

  ة تشغيلها:لترميم الوكالة وإعاد ةالعالج المقترح وخطة منهجية التدخل 4
ً يقدم البحث مقترح          1964لة فى ضوء المواثيق العالمية كميثاق فينسيا  لحفاظ على الوكاا  من أجل   للتدخل   ا

يتناول مستو   فى  والذى  المختلفبنوده  التدخل  األصيلل   ةيات  السمات  على  المعمارية   وعناصره  ثرلأل  ةلحفاظ 
   Bernard  Feilden  لحفاظ على المباني التاريخية على ما أورده ج واالفي عملية العوالتى تم تصنيفه    التاريخية  

   قسم  حيث  ماكن التاريخيةأللى اضافة إلى ما ورد من مبادئ وتعليمات للحفاظ عإل"حماية المباني التاريخية" با  في كتابه 
Feilden   درج د أو  مستويات  سبعة  إلى  التاريخية  المباني  على  للحفاظ  التدخل  مستويات  أو  تبدأ  رجات  تدخل  ات 

، حيث أن    ((Feilden,1995  نشاءوقاية وانتهاء بإعادة اإلبال  اً تصاعديا من حيث أولوية البدء بأي واحد منها، ابتداء
التد مستوى  يحدد  حالة  الذي  أسـاسي  بشكـل  اخل  إضـافة  ويمكـن  التلـف  مسببـات  ونوعية  المستقبلي  ال المبنى  ستخـدام 

نأخذ    جميع هذه الدرجات من التدخل في مشروع واحد من عملية الحفاظ. والمهم أن  المقترح، وليس بالضرورة استخدام 
أن   اإلعتبار  األالفى  التدخل  نسبة  هو  الحفاظ  عملية  في  تحقيق  فضل  مع  المناسب قل                                      .الحفظ 

(venice charter,1976)  التى    ةستخدامات المختلفواإل  وذلك من خالل دراسة للخلفية التاريخية والمراحل

   ةالشروخ والتصدعات فى الواجه  ( 71شكل )

الداخلى   فى الفناء  ةجوال الموجود البر ( 19شكل )  
 

ث جزاء من الطابق الثالأتصدع وإنهيار  ( 18شكل )  

انات سقف الخشبية فى األيواأل ( 02شكل )  
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عليها حال  مرت  القائم ورص   تهوتوثيق  واإلبالوضع  المعمارية  العناصر  األفقينشائية  د    –الواجهات   –)المسقط 
اإلنشائية الخشبية  –الفتحات  –الجدران    –األسقف    –الحالة  البناء(  –العناصر  ألوكذلك  ،  مواد  نماط رصد 

وتعتمد منهجية التدخل على    ،مواد وتقنيات البناءدراسة  الة وأسبابها والتدهور والتعديات التى تعرضت لها الوك
ومرتبة تبدأ    ةمتدرجو  ةالمعمارية واالنشائية وهى خطوات متسلسل  نظرا لتدهور حالتهTop-Down" لوب " سأ

 Repair, Restore( وهم 3Rمبادى أساسية تسمى ) 3أعلى المنشأ إلى أسفل وتركز هذه المنهجية على  من
and Retain  كاألتى ةلفوتشمل الخطة مستويات التدخل المخت ةاإلصالح والترميم واإلستعاد: 

 
  Preventionالوقاية:     4/1
 

التدخل           أنواع  االأحد  الحفاغير  عملية  في  المبنى  ويق  ظلمباشر  حماية  بها  التلف  صد  مسببات  وذلك  من 
المحيطة بالبيئة  المستمرة  وبالتالي منع تنشيط عوامل  بالتحكم  الدورية  المراقبة والصيانة   .التلف عن طريق 

الوقاية   والتى  واوعملية  والرطوبة  الحرارة  درجات  في  التحكم  أعمال  واإلتضم  المباني،  بداخل  تخاذ ضاءة 
لمنع الحريق والتخريب والسرقة، وإجراء أعمال التنظيف المستمرة. كما تشتمل الوقاية على    زمة الالتدابير ال

لية  والحركة اآل  لمركباتهتزازات الناتجة عن حركة ا التحكم والتقليل من تأثير الملوثات الجوية واإجراءات ال
ومحاولة  المحيطة   التحت سطحية  المياه  مراقبة  وكذلك  با،  بها،  الزوار  ضافة  إلالتحكم  أعداد  في  التحكم  إلى 

  .المبنى وتسجيله  على  التعرفوهذا النوع أو المستوى من التدخل يبدأ منذ لحظة   .داخل المبنى سلوكهمو
 
 "Repair "Mentaniance & Consolidation       :االصالح ويشمل الصيانه والتدعيم 4/2

بالحفاظ    تبدأ      التدخل  المعماريةعمليات  العناصر  القائم  على  والمشربيات  كاألبواب    ةالموجوده  والنوافذ 
... تحريفوالعقود  أو  تغيير  أى  من  وصيانتها  طابعها  وغيرها  السيئ فى  العناصر  بعض  لحالة  ونظرا   ة ... 

تد تتطلب  والتى  تعتبركاألسقف  تجاه والصيانة الحفظ تدخالت أولى عيم طارئة حيث  تتم  أن   هذا التي يجب 
 عناصر على وللحفاظ  المتهالكة األسقف من وتشمل تدعيم إنشائى لعدد طارئ تدعيم أعمال  إجراء هي لمبنىا

 من حيث العمل أثناء أو الترميم بأعمال البدء قبل السقوط سواء أو التدهور من يدللمز  تعرضها من المبنى
 ((Feilden,1995 . هداخلالعمل والحركة  ة بداخله ولسهول والعاملين المبنى سالمة ضمان  الضروري

 التيالجنوبية الغربية للوكالة و الواجهة  جدار  وبالخصوص  الجدران من عدد  وتثبيت  تدعيم العمل علىيتم     -
نع  لم  ةبذلك كتدعيم أعلى المساحة المنتفخ  مع إتباع التقنيات الخاصة Bulging  انتفاخ أو نبعاجا من تعاني كانت

  .تساقطها عند فك الجزء المنتفخ
 

 Restorationلترميم : ا  4/3
ودراسة - األسقف  السقف    الخشبية العوارض حالة ترميم  فى    من  األسقف تصنيف تم حيثالموجودة 

 :إلى المطلوب التدخل ىمستو حيث
تشريبها   ثم ومن ناعم سنفرة بورق البداية  في بتنظيفها وذلك استخدامها إعادة الممكن الخشبية العوارض  عالج  -

 الدقيقة.  الحية والكائنات حشراتال ضد وحمايتها  عالجهال) البنزين( بمادة
اال   - سياسية   عدد  حصر  من خالل Replacement" ( Venice Charter, 1964)" ستبدال إتباع 

التالفة"   الخشبية العوارض  تؤدي أن يمكنها ال والتي والمتآكلة كامل  بشكل تبدال سا  إلى تحتاج التي الدنجل" 
 تثبيت ( و21)  أعدادها كما فى الشكل  ةروق الخشبيه أو زيادسمك بعض الع  ةزيادمكن  اإلنشائية كما ي وظيفتها
ملء   معمنها   جزئيا التالفة األخشاب معالجة إمكانية  مع يمةالقد تواجدها أماكن في جديدة خشبية مرازيم

 لتثبيتها.  نةمع المو ةهما بكسر حجرية صغيرالمسافات بين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األسقف والعروق الخشبية   ةمعالج (12شكل )   
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 .الوزن وخفيفة مناسبة أخرى بمواد تبدالهاساو العلوية  اإلسمنتية الطبقات إزالة  -
صفها  عند العوارض بين المسافات نفس على  ظة المحاف مع الجدران  على   "الدنجل"الخشبية   العوارض تثبيت  -

 لتثبيتها.  مع المونة صغيرة حجرية بكسر الخشبية  العوارض بين لمساحاتا  ملءو سم15بحوالي األعلى  في
 من  للحماية ايثيلين البولي من سطح وسقف الدور األول علوى بطبقةلأل التقليدية والطبقات المواد غطيةيتم ت  -
 وهي ةللحرار عازلة  مادة من طبقة األطراف مع وضع جميع من زيادة وجود مراعاة عم األمطار مياه تسرب 
 .سم  3إلى يصل بسمك الوزن خفيف "ايسترين البولي " الرغوي البالستيك مادة 
 فى   ةالعديد من التصدعات والشروخ األفقية والرأسية المنتشر  ة التى بهاالواجه  وتدعيم  ة لتالفترميم األجزاء ا  -

  مع مراعاه تمييز األجزاء  ةهفى الواج ة( وإعادة إنشاء األجزاء المفقود22كما فى الشكل) ةجزاء الواجهمختلف أ
 ً ً  ةلتزيف األدل الجديدة عن األجزاء األصلية منعا  (. 12مادة )1964لميثاق فينسيا   وفقا

 
 
من الجدار لتقويته الفراغات بين الطوب فى الجزء العلوى  كذلك  وبمونه وكسر حجارة  إعادة ملء الفجوات    -

 على أن تتم عملية الفك من األعلى إلى األسفل.ومنع سقوطه عند الفك مع مراعاة فك األجزاء المنتفخة 
 المناسبة. ةالجدار بالمون غات الموجوده بين جزئىتقوية األسطح الداخلية للفرا -
 الجيرية. معالجة الشروخ الرأسية بالحوائط بإستخدام عوارض خشبية وحقنها بالمونة -
(  23الموجودة أعلى المدخل كما فى الشكل )   من الزخارف الجصية  ةصيانة وترميم واستكمال األجزاء المفقود  -

 ً  "هيدروكسيد الكالسيوم" . ة الكالوسيلبها بماد ةروخ الموجودوحقن الش وذلك بتنظيفها ميكانيكيا
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 بعد الترميم   فى األبواب الخشبية  ةدوالزخارف الموجو مدخل الوكالة مقترح لشكل  ( 23شكل )

 
 Removal    اإلزالة:  4/4

 (. 24كما بالشكل ) السقفبزائًدا  والتى تشكل حمالً وبقايا الغرف بالطابق الثالث  ةبعض األجزاء المهدم إزالة  -
 ة يمة الخضرخرى مستدأبفناء المبنى التى تعوق الحركة وإستبدالها بأنواع    ةالموجود  ةإزالة األشجار المقطوع  -

 . تظليلوتوفر قدر من ال
همت فى طمس العديد من العناصر الزخرفية القديمة على  امنتية والتى ستنظيف الحوائط وإزالة الطبقات األس  -

 هذه العناصر وأدت إلى سقوط أجزاء منها على حوائط الدور األرضى. كالة ... كما التصقت بجدران الو
 .  ةى على واجهه الوكالة وتتسبب فى تشوه بصرى للوكالاالكشاك والمحالت التى تغط إزالة  -
 
 
 
 
 

   الموجودة بها الشروخ ة ومعالج ة الواجه ستكمال ا ( 22شكل )
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 Rehabilitation   إعاده التأهيل  4/5

  ،ميثاق بورا)حتياجاته وتتكامل معه كما فى  اى بمع العمران المحيط وتفهيل الوكالة بحيث تندمج  أإعاده ت     
   كون مقبول عندما يكون له أقل تأثير على قيمة الموقع الثقافي لتأهيل ي اإعادة  والتى تنص على أن   (  21  م ماده1979

 ( ICAHM,1990)   أقل تغيير   مع ضمان وقعقد تضم إضافة خدمات جديدة أو استخدام جديد أو تغيير في حماية الم كما  

ال النسيج  ال  موقعبال  محيطعلى  على  للتدريب  تعليمى وورش  ثقافى  إلى مركز  الوكالة  بإقتراح تحويل  حرف  ذلك 
ائمة والمؤقتة إضافة إلى منفذ بيع ستضافة بعض الندوات والمعارض الدااليدوية ولعرض المعروضات الفنية و

ية التاريخية التى تتمتع بها الوظيفه نظرا للخلفوقد تم اقتراح هذه  (  25)  فى الشكل  كماالهدايا التذكارية والكتب  
سلحه ومعرض أت على الوكاله حيث كانت مدرسة ومخزن حداث التاريخية واالستخدامات المختلفه التى مرواأل
محلبي وبها  المنتجات  األع  بالدور  والت  موجودة  زالت  ما  السابقةرضى  الزمنية  الفترات  طوال  أن   ذلك   كما 

من أكثر المناطق   تعدوأسرهم كما    والتدريبية ألهالى المنطقةخدمية  الثقافية والنشطه  ود األتفتقر إلى وجالمنطقة  
ره لشراء البضائع والمنتجات  والحيوية فى المحلة والتى يرتدها االف الزائرين يوميا من القرى المجاو  التجارية

إعادة يقترح  ل  حيث  كورش  األول  الدور  غرف  اليدويإستخدام  الحرف  المنتجات  و  ةتعليم    ...   الحرفيةصناعة 
النسبة للدور األرضى "المقترح بالمتكرر"  ف  –رضى األ  فقية " بإجراء بعض التعديالت على المساقط األ  وذلك

على   الحفاظ  يتم  حيث  التعديل"  فيتم  ستخداابعد  الداخلية  الحواصل  أما  للتجار  كمحالت  الخارجية  الحواصل  م 
الستخدامهاعاده  أ لعرض  مفتوح  األا كمعرض  باألبعاد  اإلحتفاظ  اليدوية وتخزينها مع  للحواصل  منتجات  صلية 

ند المبنى عب  كانت موجودهستخدام العنصر المائى أو النافورة التى  اع إعادة  وكذلك الفناء الذى يتوسط الوكالة م
للدور،  إنشائه الغرف  ألاوبالنسبة  إستخدام  إعاده  فيتم  األطفكول  لتعليم  الورش  بعض  الحى  وأهالى  حرف ال 

 مكتبة ومعمل للحاسب وبعض األنشطة الثقافية األخرى.  ةضافااليدوية والمهارات كما يمكن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دمه بالدور الثالث واإلشغاالت أمام واجهات الوكالة  إزالة اإلجزاء المه( 42شكل )  
 

 

ستخدامات تتناسب مع طبيعتها وقيمتها التاريخية  ا نشطة وألمقترح إلعاده تأهيل الوكالة  ( 52شكل )  
 
 

علوى  األولالمسقط األفقى للطابق   
 

 

األرضى األفقى للطابق  المسقط  
 

 

صلية  فراغات بنفس مساحتها األ  

تم تغيير مساحتها فراغات   

 معارض للمنتجات اليدوية 

 محالت خارجية للتجار   
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 النتائج   5
اإلسالمية بالمناطق اآلهلة بالسكان والمناطق التجارية بقلب المدينه رتبط وجود الوكاالت في المدن العربية وا  -

 ية والخدمية كاألسواق التجارية. كز بها األنشطة التجارالتي تتر
المدنية و  - المنشات  العديد من  بناء  والعثماني  المملوكى  العصر  بدور شهد  والتى ساهمت  التجارية كالوكاالت 

المدينه داخل  هام  وعمرانى  الوجه    إجتماعى  فى  أنشئت  التى  التجارية  المنشأت  أهم  من  الجورى  وكالة  وتعد 
 خالل العصر الذى أنشئت فيه.كانت لها مكانه هامة  البحرى حيث

تشويه   أدت إلىوالتى    ةد الماضيإلى العديد من التعديات واإلهمال على مدار العقوالجورى  وكالة  تعرضت    -
حالتها   وتردى  عناصرها  من  بأوالعديد  وجميع  ثرت  اإلنشائية  حالتها  وعلى  الوكالة  وطابع  شكل  على  دورها 

 . ةتفاصيلها المعماري
الوكال  - موقع  ً يشغل  موقعا ً   ة  األ  هاما بتداخل  اتسم  والذى  به  المحيط  العمرانى  النسيج  التجارية  وسط  نشطة 

ُ تجارى  اً سوقفى حد ذاتها  المنطقه  والسكنية وتعد   ً هام  ا ً يقصالكبرى    ةالمحل  ةداخل مدين  ا ف الوافدين  أال  دها يوميا
 من القرى والضواحى المحيطة لشراء البضائع والتسوق.

المحيط  - الفراغ  نظراً   ةبالوكالة صور  يشكل  تاريخية مميزه  على    بصرية  تاريخى  أالحتواءه  كثر من عنصر 
 ل على تكامل وتجانس الصورة البصرية للوكالة مع النسيج المحيط .يرجع لعقود ماضية تعم

عداد دراسات إاية من  تالية بدتمراحل م  3منهجية التدخل الحفاظ واعادة تشغيل مباني التاريخية علي    تتضمن  -
ألداء  بدراسة الوضع الراهن وطرح مستويات التدخل حتي الوصول لرفع ا  نشائية مروراً لموقع وتقييم الحالة اإلا

 "  عادة التشغيل.إالوظيفي و
 رفع األداء الوظيفي لها. لاظ عليها وترميمها ومن ثم إعادة تأهيلها عادة تشغيل الوكالة الحفإتتيح خطة  -

 كل مرحله  تالتى واجه  والمعوقاتل المقترحة مداخللدراسة مقارنة            

 
 مستوى التدخل 

 تقييم السياسات المقترحه 

 لمعوقات ا االيجابيات 

بقاء   الحفاظ والصيانه على  الحفاظ  على  العناصر    ووجودساعد 
 يله داخل المبنى والحفاظ عليها وحمايتها  األص

                 --------- 

اريخية للعناصر المعمارية داخل  استعادة الصوره الت   مالترمي
 المبنى واستكمال الناقص منها

المعمارية   السمات  بعض  ضياع 
 خل الوكاله  للعناصر دا

مدا   إعادة اإلنشاء من  للوكالة  المعمارية  العناصر  خل  إستكمال 
الصوره   إستعاده  وبالتالى  وعقود  وفتحات  وبوابات 

 البصرية لها. 

توث  وجود  لعناصر  عدم  كامل  يق 
إنشاها  ومكونا زمن  منذ  الوكالة  ت 

من   العديد  هوية  على  لالستدالل 
 العناصر  

االعتماد عل - اإلزاله  االحمال    االزالةسياسه    تم  تخفيف  فى 
الثالث الدور  وبقايا  الهدم  بازالة  المنشا  وذلك    على 

للسماح له بالبقاء بحالة جيدة مده أطول والحفاظ على  
 سالمته  . 

للوكالة من الخارج  ظ على الصوره البصرية  الحفا  -
 على الواجهات. بازالة االشغاالت 

التجار    - مع  التعامل  صعوبه 
ام واختيار  بديله  المحيطين  اكن 

 لعرض بضائعهم . 

وبالتالى الحفاظ  تحقيق عامل االمان للهيكل اإلنشائى   التدعيم 
 على سالمه وأمن قاطنية 

المهارة   من  عالية  درجة  يتطلب 
لتقوية والحرفي  مدربة  وعمالة    ه 

 وتدعيم االلواح الخشبية باألسقف 

المناسبة   التجديد  المستدامة  الحديثه  التقنيات  استخدام 
العصر من حيث وحدات االنارة ووصالت  لمتطلبات  

 الصرف والتغذية 

شب  مع  التعامل  البنية  صعوبه  كات 
وتغذية   وصرف  إنارة  من  التحتية 

 حيث إنها تتسم بالقدم والتهالك.  

مع  ادارة    إعادة التأهيل  واندماجه  تفاعله  وتعزيز  الثقافي  التراث 
و المحيط  مع    معه   التكاملالعمران  يتناسب  بما 

 المعاصره . االحتياجات 
اطول  إ عمر  واعطاءه  للمكان  والروح  الحياه  عادة 

 . وظيفيا 
   ر مصدر مالى خاص بالمبنى ذاته.توفي 

المبنى  ز على  المرتادين  إعداد  ياده 
والكثافة وبالتالى   الحركه    زياده 

للمنطقه الموجود بها  من حركة الية  
 او مشاه. 

 
 التوصيات    6

عادة  صلية للوكالة والحفاظ على حدودها الخارجية إل األ  عناصر ال  ةالحفاظ واستعاد  ةاإلستفادة من خط -
 .(26اثية كما فى الشكل)هويتها التر
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المنشأ - دمج  الحيا  ةضرورة  فى  المقترح  لوذلك من خال  ةالمعاصر  ةالتاريخية  المبنى  تأهيل  الوكالة" "  اعادة 
 .حتياجات السكان المحيطييناو ستحداث وظيفة تتناسب مع قيمتها التاريخيةاللحفاظ عليها و

- (Washington Charter 1987). 

 
ا  - على  السريعة الدورية بالمراقبة لقيامالحرص   وعدم ديمةالق األجزاء ثبات لضمان والطارئة والتدخالت 

 وطها. تدهورها وسق
آلثار التى  والعمل علي رفع مستوي الوعي األثري والثقافي للمواطن بأهمية الحفاظ على اعقد حمالت للتوعية   -

األشخاص ليس لديهم معلومة عن وجود هذا األثر فى    منفالعديد  ،  تشكل جزءاً هاماً من ذاكرة المدينة وتراثها
 الدلتا. 

أفاخلق   - جميع  بين  إشرارتباط  إلى  المدارس  أطفال  زيارة  من  بدءاً  التاريخية  باألماكن  المجتمع  شباب  راد  ك 
وا )ميثاق  والحفاظ  التطوير  عمليات  فى  المجتمع  من  والمهتميين  المناالجامعات  على  للحفاظ  طق شنطن 

 (. 1987التاريخية 
توزيع األدوارما   حيث يتماألثرية ويتم اإلعالن عنها    نشآتبها المناطق والم  ة أثرية بكل محافظ  ةعمل خريط -

والهيئات الدولة  المدنى  بين  والمجتمع  األماكن والمحافظة  ب  المعنية   هذه  على  للحفاظ  المجال  بهذا  المهتمين 
 .التاريخية

التاريخية بصفه عامة والوكالة   تشآمشاركة في أعمال الحفاظ علي المنالخاص لل ستثمارل علي تشجيع االالعم -
 المميز.  وجه البحرى بما يتناسب مع تاريخ المكان وطابعهقية فى الالبا ةالمتميز ةالفريد

ت  ةضرور  - وإعادة  الوكالة  تشغيل  بأإعادة  األاهيلها  تتناسب مع  ستحداث بعض  التى  وتاريخيتها  نشطة  طابعها 
اليدوية ملحق به مكتبة وورش لركم للفنون وللصناعات  اليدوية وكز حرفى  الفنون واألعمال  كذلك يمكن  تعليم 

من    ”1964" ميثاق فينسيا  "   ضى داخل صحن الوكالة بالدور األر  ة قتؤقامة المعارض المإلكمركز  تجهيز مكان  
 عن التطوير. ون مع الجهات المسؤولةأجل سد إحتياجات ومتطلبات الحياة العصرية بالتعا
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