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الحفاظ على التراث المعماري اإلسالمي في مدينة مصراتة
"جامع الجمعة العتيق كحالة دراسية"
د .محمود عبد الكريم قريو
جامعة مصراتة ،قسم العمارة والتخطيط
العمراني
ataoffice2008@yahoo.com

د .أيمن محمد المقلفطة
جامعة مصراتة ،قسم العمارة والتخطيط
العمراني
elmagalfta@gmail.com

الملخ ص ـــصصـ تتميززم مدينززة مصززراتة بالعديززد مززن المبززاني اإلسززالمية ,ومززن بين ززا
المساجد التي تعتبر من أهم المعالم التاريخية واألثرية التي تمخر ب ا هذه المدينة,
والتي يتوجز اإلعتنزاب ب زا والمحافظزة علي زا وترميم زا حسز األسزي والمعزايير
المطلوبززة .وفززي هززذه الورقززة تززم دراسززة جززامع الجمعززة العتيززق بمنطقززة الززمرو
بمصراتة كأحد أقدم المساجد بالمدينة ,وكيفية الحفاظ عليه وترميمه بإتباع الطزر
واألسالي المستخدمة في الترميم .وتناولز هزذه الدراسزة مشزكلة البحزث المتمثلزة
في األضرار والتشوها التي لحق ب ذا المعلم التاريخي نتيجة اإلهمال والظروف
المناخية ,كما تناول الدراسة أيضزا األهزداف المتمثلزة فزي إبزرام القيمزة المعماريزة
والحفززاظ علززى المززوروث التززاريخي لجززامع الجمعززة العتيززق ,باإلضززافة إل زى تسززليط
الضوب علزى أهزم مزواد البنزاب المسزتخدمة فزي إنشزا ه ,إلزى جانز دراسزة ومعرفزة
بعززط طزززر الحفززاظ والتزززرميم .وأعتمزززد الدراسززة فزززي من جيت ززا علزززى المزززن
الوصفي التحليلي وذلك من خالل جمع المعلوما والبيانا مزن الكتز والمراجزع,
باإلضافة إلى عمل ميارا ومسح ميداني وتصوير فوتوغرافي ومقابال شخصزية
لغززرط الحصززول علزززى معلومززا وبيانزززا أكثززر حززول العوامزززل البي يززة المززز ثرة,
وتوصززل البززاحثون فززي ن ايززة الورقززة إلززى جملززة مززن اإلسززتنتاجا أهم ززا أن جززامع
الجمعزة العتيززق بمنطقزة الززمرو كغيزره مززن المسزاجد يعززاني مزن بعززط التصززدعا
والشززروو والرطوبززة فززي الجززدران واألسززقف ,وأن أعمززال التززرميم السززابقة التززي
أجري له كان بمج ودا ذاتية ولم تكن في المستوى المطلو من حيث مراعزاة
األسي والمعايير وأيضا لقلة اإلمكانيا  ,وعدم اإلهتمام من قبل الج ا المس ولة
وقلززة اإلمكانيززا المتاحززة ل ي ززة األوقززاف للقيززام بواجبات ززا ,وعززدم وجززود أسززي
ومعزززايير موحزززدة للتزززرميم والحفزززاظ .وقزززد خزززتم البزززاحثون ورقزززت م بمجموعزززة مزززن
التوصززيا ال امززة مززن بين ززا إجززراب مسززح ميززداني ورفززع مسززاحي للجززامع وإعززادة
توثيقزه بالتزاريو والصزور لكزي يمكزن الرجزوع إليزه وقرابتزه مزن قبزل البزاحثين فزي
المسززتقبل .مززع ضززرورة صززيانة وتززرميم العناصززر المعماريززة واإلنشززا ية للجززامع,
باإلضافة إلى نشر الوعي الثقافي المعماري حول التراث وطر الحفاظ عليه وذلك
من خالل إجراب النزدوا والمز تمرا واللقزابا بزين المختصزين والم تمزين ب زذا
المجال ,إلى جان عدم موافقة من تقع علي م مس ولية المسجد علزى أي نزوع مزن
الصيانا أو اإلضزافا إ بإشزراف ذوي اإلختصزا  ,والعمزل علزى إدراا الحفزاظ
علزززى التزززراث وتزززرميم المبزززاني مزززن ضزززمن المنزززاه بالم سسزززا األكاديميزززة ذا
اإلختصززا  ,مززع مراعززاة اإلسززتدامة فززي مشززاريع التززرميم والحفززاظ علي ززا والتززي
ستعود على الجميع بالفا دة المرجوة.
الكلمات المفتاحية  :الحفاظ على التراث ,جزامع الجمعزة العتيزق ,التزراث المعمزاري,
القيم التاريخية ,الترميم ,الموروث التاريخي.

 .1المقدمة
يعبر التراث المعماري على أصالة وعراقة الشصعو  ,فص حارصر بصدو
ماري وال مستقبل بدو حارصر لص ا فصا العديصد مص دول العصالم اليصوم بصدأت
تهصصتم بص مص حيصصث حمايتص وترميمص والمحاف صصة عليص مص الصصدمار واإلنهيصصار
باسصصتخدام جميصصط الطصصرس والوسصصاحل المتاحصصة .وتعتبصصر ليبيصصا ك ير صصا م ص دول
العالم العربي واإلس مي التي تتمتصط مصدنها بالعديصد مص المبصاني ايةريصة ات
الطصصابط اإلس ص مي ومدينصصة مصصصراتة حصصدن ص المصصد التصصي ت خصصر بوجصصود
مباني لهصا قيمصة حرصارية وتراةيصة وخاصصةس المسصاجد وال وايصا التصي نتشصرت
علصصى رقعصصة واسصصعة م ص المدينصصة ولكنهصصا لىسصصل تحتصصاي لصصى عمليصصات تصصرميم
وصيانة ن را س لل رول البيحية والطبيعية والمناخ الساحد.
استلمت الورقة بالكامل في  7نوفمبر  2018وروجعت في  27نوفمبر  2018وقبلت
للنشر في  28نوفمبر 2018

د .إبراهيم عبد هللا شنبيرة
جامعة مصراتة ،قسم العمارة والتخطيط
العمراني
nbira@yahoo.com

حيصصث أ بقصصاه ص المبصصاني الدينيصصة والحفصصا عليهصصا يتوقصصل علصصى سصصرعة
صيانتها وترميمها وفق أسس علميصة صصحيحة حتصى يمكص سصتخدامها بشصكل
آم ويحاف على التراث المعماري التاريخي للمدينة.

 .2مشكلة البحث
تتمةل مشكلة الدراسة في تعرض الكةير مص المبصاني ات القيمصة التراةيصة
والتاريخية في ب دنا عامةس وفي مدينصة مصصراتة خاصصةس ومص بينهصا المسصاجد
لى كةير م ايرصرار والتشصو ات نتيجصة إل مالهصا وعصدم صصيانتها مص قبصل
الجهات المسحولة م جهة وم جهة أخرن نتيجة العبث والتعدي عليهصا مص
قبصصل الصصبعض وقصصد تصصم فصصي صص ا البحصصث تسصصليط الرصصوه علصصى مسصصجد الجمعصصة
النما ي.
بال روس كأحد

 .3أ دال البحث
 .1برا التراث المعماري والقيمة التاريخية لجصامط الجمعصة العتيصق بمنطقصة
ال روس بمدينة مصراتة.
 .2التعرل على طرس البناه المستخدمة قديما س فصي تشصييد وبنصاه المبصاني ات
القيمة التراةية.
 .3معرفة مواد البناه التي أستخدمت فصي نشصاه جصامط الجمعصة العتيصق سصوا سه
كانت قطط صص يرة مص الحجصر المخلصوط بصالم ط أو الحجصر الرملصي أو أنهصا
جلبت م العماحر الرومانية القديمة.
 .4تسصصليط الرصصوه علصصى بع صض المحصصاوالت المحليصصة لتصصرميم وصصصيانة جصصامط
الجمعة العتيق بال روس.
المعالم المعمارية والتراةية ل رض الحفا عليها و نقاد صا مص
 .5توةيق
العبث والتعديات.

 .4أ مية البحث
 .1الحفصصا علصصصى المصصوروث التصصصاريخي والتصصراث المعمصصصاري لجصصامط الجمعصصصة
العتيق.
 .2تعتبصصر ص الورقصصة م ص الورقصصات ايولصصى التصصي أ تمصصت بمورصصو الحفصصا
والترميم بالنسبة للتراث المعماري اإلس مي في مدينة مصراتة.
 .3تعتبصصر المسصصاجد م ص أ صصم المعصصالم المعماريصصة اإلس ص مية الواج ص الحفصصا
عليها وحمايتها م التلل والدمار.

 .5حدود البحث
 .1حصصدود مورصصوعية  :تنصصاول ص ا البحصصث الحفصصا علصصى التصصراث المعمصصاري
اإلس مي ال ي لها قيمة تراةية وتاريخية مص خص ل العوامصل البيحيصة المصثةرة
على المباني التراةية وطرس وأسالي الحفا على الموروث التاريخي.
 .2حدود مكانية  :أجري ا البحث والدراسصة الميدانيصة علصى جصامط الجمعصة
العتيق بمنطقة ال روس بمدينة مصراتة.
 .3حدود مانية  :تصم عصداد و جصراه ص ا البحصث فصي الفتصرة ال منيصة الممتصدة
م بداية شهر مايو لى بداية شهر نوفمبر  2018م.

ونشرت ومتاحة على الشبكة العنكبوتية في  29نوفمبر 2018

رقم مرجعي :ع.هـ34.
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 .6منطقة الدراسة
تقط مدينصة مصصراتة فصي الجص ه الشصرقي مص قلصيم طصرابلس علصى سصاحل
البحر ايبيض المتوسط [ .]27عند النهايصة ال ربيصة لخلصير سصرت عنصد لتقصاه
خط الطول  15/6شرقا س وخط العرض  32/23شماالس وعلى رتفصا  6متصر
على مستون سطح البحر وتبعد عص العاصصمة طصرابلس  210كصم فصي تجصا
الشرس وعلى بعد  820كم م مدينة بن ا ي في تجا ال ر  .ويحصد ا مص
الشمال البحر ايبيض المتوسط وم ال ر مدينة ليت وم الشصرس مدينصة
سصرت ومص الجنصو مدينصة بنصي وليصد ,وتتمتصط المدينصة بمنصاخ البحصر ايبصيض
المتوسط وال ي يتمي بأن حار جصال صصيفا س دفصيه ممطصر شصتا سه .وأ مع صم
أراريها منبسطة وصالحة لل راعة وال توجد بهصا جبصال أو رصا مرتفعصة
[ .]14ويقدر عدد سكانها بحوالي ( )354666ألل نسمة حس تعصداد سصنة
 2015م يعصصصي مع مهصصصم فصصصي قصصصرن ات كةافصصصة عاليصصصة وحصصصرفهم ايساسصصصية
ال راعصصصصة والتجصصصصارة والصصصصصناعات اليدويصصصصة وتبلصصصصا مسصصصصاحة المدينصصصصة حصصصصوالي
( )4500كم مربط .تنتشر في قرا ا العديد م المباني اإلسص مية كالمسصاجد
وال وايا وم أ مها جامط الشيخ ,وجامط المحجو  ,وجصامط الجمعصة العتيصق
مورو البحث (شكل .)1
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المد القديمة Old cities :
ي كيا معماري متجانس أو مستقل أو متكامل رصم حصدود متعصارل
عليها وتشمل المساك والمدارس والمسصاجد وايسصواس والشصوار والحصداحق
وكافصصة المعصصالم والشصصوا د واآلةصصار داخصصل ايحيصصاه والمصصد القديمصصة ممصصا مرصصى
على نشاحها ماحة عام فأكةر أو التي شهدت حدةا س تاريخيا س اما س ولو لصم تمصض
المدة [.]18
عليها
التراث المعماري Architectural Heritage :
و عبارة ع المباني والمواقط التاريخية التي لها ع قة بالمدينة ويمكص
عتبار ا ات قيمة مهمصة وتاريخيصة ويمكص أ تسصتفيد منهصا ايجيصال القادمصة
ولها دور مهم في صنط الحارر والمستقبل [.]15
التراث العمراني Urban Heritage :
و عبصارة عص تصراث و أ ميصة كبيصرة و صو اإلطصار الص ي يحصوي كصل مصا
يتصصل بحيصصاة الشصصعو وايمصم مص المصصد القديمصة والقص والحصصصو وبصصاقي
المعالم التاريخية وايةرية الباقية [.]15
المنطقة المح ورة Prohibited Area :
المنطقصصة المح صصورة تعنصصي منطقصصة المعصصالم المحميصصة
المنطقصصة المح صصورة
ات اي ميصصة الوطنيصصة والمعلصص عنهصصا وتمتصصد لمسصصافة  100متصصر فصصي جميصصط
اإلتجا ات [.]26
المنطقة الخارعة للتن يم Regulated Area :
المنطقة الخارعة للتن يم تعني منطقة المعالم والمواقط ايةريصة والمواقصط
ايةريصصة القديمصصة وي صتم اإلع ص عنهصصا أنهصصا ات أ ميصصة وطنيصصة وتمتصصد لمسصصافة
 200متر في كل تجا [.]26

 .8منهجية البحث
منهر الدراسة :
تصصم سصصتخدام المصصنهر الوصصصفي و ل ص ل صصرض جمصصط المعلومصصات والبيانصصات
لتحقيصصصق أ صصصدال البحصصصث الم حمصصصة لطبيعصصصة الدراسصصصة ,باإلرصصصافة لصصصى المصصصنهر
المعلومات والبيانات التي تم جمعها للوصصول لصى
التحليلي و ل لتحليل
نتصصاحر ومصصص تصصصم التوصصصصل لصصصى مقترحصصصات وتوصصصصيات تصصصدعم البحصصصث وقصصصد تصصصم
ستخدام جملة م ايدوات للحصول على المعلومات والبيانات ال مة.

شكل  .1يورح موقط جامط الجمعة العتيق م مدينة مصراتة []27

 .7التعريفات والمصطلحات
الحفا Preservation :
و مصطلح عام يشمل جميـط النصـواحي المتعلقصـة بحمايصة المعلصم التصاريخي
أو الموقصصط ايةصصري بحيصصث يحصصاف علصصى أ ميتصصـ الحصصـرارية وتصصـكو مهمصصة
الحفا تبعا س ي ميـة ايةـر الحـراري وال ـرول المرتبطة ب .
التراث Heritage :
و المخ و التراةصي وخاصصةس المعمصاري يي موقصط أو طصار ةقصافي أو فنصي
أو فكري.
اآلةار Archaeology :
يطلصصق علصصى كصصل مصصا أنشصصأ اإلنسصصا أو ل ص ع قصصة بصصالتراث اإلنسصصاني ويرجصصط
عهد لى أكةر م ماحة عام [ .]13طالما ل قيمة تاريخية مرتبطة بالموقط.

التراث الحراري :
صصو مصصا يسصصمى باآلةصصار القديمصصة ويشصصمل كصصل مصصا خلف ص لنصصا أجصصدادنا م ص تصصراث
حراري قديم مةل اآلةار بكل أنواعها والرسوم والنقو وغير ا.
المداخ ت التراةية المعمارية Architectural Heritage Intervention :
و صي المصداخ ت التصي تقصصام فصي المواقصط ايةريصصة المعماريصة بمختلصل أشصصكالها
م ترميم و رافات و عادة تأ يل و ستخدام المبنى.

رقم مرجعي :ع.هـ34.

مصادر الدراسة:
 .1الكت والمراجط والمصادر.
 .2الدراسة الميدانية والتصوير الفوتوغرافي والمقاب ت الشخصية التصي قصام
بهصصا البصصاحةو والتصصي شصصملت الهيحصصة العامصصة لىوقصصال بمدينصصة مصصصراتة وجصصامط
الجمعصصصة العتيصصصق بمنطقصصصة الصصص روس عتبصصصارا س مصصص يصصصوم الخمصصصيس الموافصصصق 16
أغسطس  2018م وحتى اإلنتهاه م عداد البحث.
 .3شبكة المعلومات الدولية.

 .9الدراسات السابقة
م خ ل البحث واإلط يمك القول بأن ال توجد دراسصات سصابقة فصي
ا المورو وفصي ص المدينصة وعلصى ات المبنصى (جصامط الجمعصة العتيصق)
ولكصصص وجصصصدت دراسصصصات أخصصصرن علصصصى الصصصصعيدي العربصصصي والصصصدولي يمكصصص
عتبار ا دراسات مشابهة واإلستفادة منها و ي كالتالي :

أ .الدراسة ايولى  :للباحث د .محمد ب

اوي با و ير (:)2009

تحت عنوا " شكالية الحفا على التراث العمراني والمعماري التقليصدي
فصي الصيم وع قصة المعمصاريي وايةصريي والمصثرخي بعمليصة الحفصا " يقصصول
فيهصصا بصصأ المعصصالم العمرانيصصة والمعماريصصة العتيقصصة بصصاليم مهصصددة بصصالخطر مصصا
بالسصصقوط أو الص وال بسصصب عوامصصل كةيصصرة منهصصا العبصصث أو اإل مصصال أو بسصصب
ال حصصل العمرانصصي أو الكصصوارث الطبيعيصصة أو البيحيصصة كايمطصصار والسصصيول ل ص ا
يج تخا التدابير ال مة إلنقا ما يمك نقاد م تراث اليم [.]12
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 .الدراسة الةانية  :للباحةة د .ن ات مفتاح البوعيشي (:)2015
تحصصت عنصصوا "القصصيم الجماليصصة اإلس ص مية للعناصصصر المعماريصصة فصصي جصصامط
مصطفى قرجي" تقول فيها بأ فص المعمصار اإلسص مي فصي ليبيصا كصا مميص ا س
بسب موقعها الج رافي بالرغم م تأةر بالطر الم ربية والعةمانيصة ال أ
ال صصرول التصصي مصصرت بهصصا ليبيصصا لصصم يصصتم الحفصصا عليهصصا باإلرصصافة لصصى عصصدم
صيانتها ولعل جامط مصطفى قرجى كا أحد معالمها [.]14

ي .الدراسة الةالةة  :للباحث م .حسام عبد الس م با

عادة س رتفا الرطوبة النسبية ينتر عن نمو كبير في الفطريات والبكتريصا
والتصصي بصصدور ا يكصصو لهصصا مصصردود سصصيه علصصى العناصصصر المعماريصصة المكونصصة
للمباني التاريخية وعلى حس محطة ايرصاد الجوية بالمدينصة فصا متوسصط
الرطوبصصة النسصصبية السصصنوية كصصا ( )69فصصي الفتصصرة مصص ( )2014 - 2005
و(شصصصكل  )3يورصصصح متوسصصصط الرطوبصصصة السصصصنوية فصصصي مصصصصراتة و(شصصصكل )4
يورح متوسط كمية ايمطار السنوية في مصراتة [.]8

مام (:)2016

تحت عنوا "التراث العمراني في ليبيا" يقول فيها بصأ ايرارصي الليبيصة
نشصصأت عليهصصا العديصصد م ص الحرصصارات بصصدأت بحرصصارات مصصا قبصصل المصصي د لصصى
العصر الحصديث وخصوصصا فصي صصحراه أكصاكوس وواحصات الجنصو الليبصي
باإلرصصصافة لصصصى العصصصصر الفينيقصصصي والرومصصصاني فصصصي لبصصصدة وصصصصبراتة وأويصصصا,
والعصصصصر اإلغريقصصصي المتمةصصصل فصصصي مصصصد قورينصصصا وأبولونيصصصا مصصصرورا س بالعصصصصر
اإلسص مي فصصي فتصرة مصصا قبصل العةمصصانيي لصصى العهصد اإليطصصالي ودلصت علصصى ص
الحرارات ف العمارة و النقو وال خارل المختلفة [.]11

د .الدراسة الرابعة  :للباحةة د .روال نتيفة وآخرو (:)2014
تحت عنوا "العودة لى التراث في العمارة العربيصة المعاصصرة فصي صل
اإلستدامة" تقول فيها و ستجابةس لصدعوات ال صر برصرورة عولمصة الحرصارة
اإلنسصانية واإلسصتفادة مص دعصوة المعمصصاريي ل سصتفادة مص التصراث و سصصتخدام
المصوروث المعمصصاري فصي الواجهصصات والمعالجصات التصصصميمية لىبنيصة المشصصيدة
في ل العمارة المستدامة [.]19

شكل  .3يورح متوسط الرطوبة النسبية السنوية في مصراتة
في الفترة م ( [ )2014 -2005الباحةي ]

 .10العوامل البيحية والم ا ر المثةرة على المباني التراةية
أ .عوامل وم ا ر تلل في يو كيمياحية
 .1تأةير الحرارة :
تختلل درجة حرارة المباني التراةيصة مص مبنصى لصى آخصر حسص مصصدر
نبعاةها م سقوط أشعة الشمس على المبنصى لصى رصوه النهصار وصصوالس لصى
الروه الناتر ع ستخدام أجه ة اإلراهة الصناعية ايمر الص ي يصثةر سصلبا س
على يكل المبنى م حيث اإلرتفا واإلنخفاض في درجصات الحصرارة وبمصا
أ جصصامط الجمعصصة العتيصصق يقصصط فصصي مدينصصة مصصصراتة التصصي تتمتصصط بمنصصاخ البحصصر
المتوسصصط وال ص ي يتمي ص بأنص حصصار جصصال صصصيفا س دفصصيه ممطصصر شصصتا سه ,وحس ص
محطصصصة ايرصصصصاد الجويصصصة بالمدينصصصة فصصصي الفتصصصرة مصصص ( )2010-2005فصصصا
متوسصصط درجصصة الحصصرارة السصصنوية صصي ( )20درجصصة محويصصة (شصصكل  )2حيصصث
تتسب درجة الحرارة في تلل مواد البناه عامةس والطو الحجري ن را س لمصا
تسبب م بخر سريط للسواحل الحاملة لىم ح [.]8

شكل  .2يورح متوسط درجة الحرارة في مصراتة
في الفترة م ( [ )2014 -2005الباحةي ]

شكل  .4يورح متوسط كمية ايمطار في مصراتة
في الفترة م ( [ )2014 -2005الباحةي ]

 .3تأةير الرياح :
تثةر الرياح بشكل كبير على المباني التراةية م خ ل تسصببها فصي ةصارة
ايتربة والرمال وتحدث تشققات في الجدرا كمصا تتسصب الريصاح القويصة فصي
دم المباني ونخر وتعرية ايسطح وعادة س ما تبدأ بالنسصيم ةصم ريصاح خفيفصة ةصم
ريصصصاح قويصصصة ةصصصم عاصصصصفة لتنتهصصصي ب وابصصصط وأعاصصصصير وعلصصصى حسصصص محطصصصة
ايرصاد الجوية بالمدينة فا متوسصط سصرعة الريصاح السصنوية كصا ( 8كلصم /
ساعة) في الفترة م ( )2014 - 2005و(شكل  )5يورح متوسط سصرعة
الريصصاح السصصنوية فصصي مصصصراتة وعصصادة س مصصا يكصصو بوبهصصا سصصيه علصصى المبصصاني
التراةية وأ أشهر الرياح الساحدة في مصراتة صي الريصاح الشصمالية الشصرقية
والرياح ال ربية العكسية الممطرة ورياح القبلصي القادمصة مص الجنصو وعصادة س
ما تكو محملة بايتربة وال بار [.]8
 .4تأةير ايم ح :
تعتبصصر ايم ص ح أحصصد أ صصم العوامصصل المصصثةرة فصصي تلصصل مصصواد بنصصاه المبصصاني
التراةيصصة المتمةلصصة فصصي ايحجصصار والمونصصة ن صصرا ب لمصصا تتمي ص بص ص المصصواد م ص
مسامية عالية وخصوصا س عند تحاد ا مط المصاه وتنصتر ايمص ح بعصدة وسصاحل
منها المياة الجوفية والمياة الرمادية والتربة أسفل ايساسات [.]8

 .2تأةير الرطوبة النسبية :

رقم مرجعي :ع.هـ34.
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عليها حس المواةيق وايعرال الدولية ومنها ميةاس أةينا
المنصو
وميةاس فلورنسا وميةاس ال ور والتي أقرتها من مة اليونسكو [.]24
كأسالي للتسجيل والتعامل مط المباني التراةية وايةرية يمك تلخيصها
كالتالي :

أ .التوةيق :
و ي أول خطوات الحفا التي يجص أ تح صى بهصا المبصاني وتعتبصر مص
أ م اإلجراهات التي يج أخ ا بعي اإلعتبار عنصد تقيصيم المبصاني وترميمهصا
[ .]8وتتمةصصل فصصي جمصصط كصصل المعلومصصات والحقصصاحق عص طريصصق وصصصل ورسصصم
العناصر المكونة للموقط.
شكل  .5يورح متوسط سرعة الرياح في مصراتة
في الفترة م ( [ )2014 -2005الباحةي ]

 .5تأةير التلوث الجوي :
ينتر تلوث الهواه م خ ل مصدري أساسيي أحد ما طبيعي نصاتر عص
حصدوث العواصصصل والبصراكي وحراحصصق ال ابصات وغير صصا مص المصصصادر التصصي
تحصصدث للطبيعصصة بينمصصا المصصصدر الةصصاني صصصناعي ينصصتر م ص خ ص ل النشصصاطات
البشرية وك مصا يصثةر سصلبا س ويتلصل مصواد البنصاه الخاصصة بالمبصاني التاريخيصة
م خ ل ما تنتج م غا ات تختلط بايمطار وتسمى بايمطار الحامرصية
أو مص خص ل عمليصصات الترسصصي الجصصال التصصي تصصصل لصصى سصصطح الحجصصر علصصى
يحة غا ات ت و في المياة الموجودة على أسطح ايحجار [.]8

 .الحفا Preservation :
صصو فح ص اآلةصصار المختلفصصة وتعيصصي خصاحصصصها الفي ياحيصصة والكيمياحيصصة علصصى
أسس علمية و ختيار أنس وأنجط الطرس وايسالي لصيانتها وحمايتها مص
التلل في الحارر والمستقبل [ .]19ويعبصر عنص بأنص صو اإلبقصاه علصى حالصة
المبنصصى كمصصا صصي والمحاف صصة عليهصصا قصصدر اإلمكصصا باسصصتخدام طصصرس ووسصصاحل
مختلفة [.]26
ي .الصيانة Maintenance :
و ي عملية صيانة ايج اه المصصابة أو المترصررة مص المبنصى أو يمكص
صياغتها بشكل آخر و ي عمليصة تةبيصت المبنصى القصاحم باسصتخدام مصواد جديصدة
تكو بنفس المواد المفقودة قدر اإلمكا دو ت يير.

العوامل لى وعي وةقافصة المجتمصط بالدرجصة ايولصى مص حيصث
ترجط
حجصم ونصصو التصصدخ ت البشصصرية وال صصرول البيحيصة المحيطصصة التصصي تصصثةر علصصى
مستقبل التراث المعماري كالتشصو البصصري والتلصوث البيحصي وتأةير صا أيرصا س
على القيمة المعمارية له المباني.

د .التقوية Consolidation :
و صصي رصصافة مصصواد تعمصصل علصصى تةبيصصت وتقويصصة المبن صى نتيجصصة تدددهورأ و
حدوث تصدع و شروخ و إنهيار في بعض جزائد ولدكلي زلدزم إت داف افدة
اإلحتياطات الالزمة ثناء التعامل مع هكأ المباني الضعيفة سواءا ً مد الددا ل
و ال ددارح حتددم زددتم ترميمهددا بصددور طبيعيددة [ .]24أمصصام العوامصصل البيحيصصة
المختلفة.

تتمةل في الكاحنات الحيصة الدقيقصة كالبكتريصا والفطريصات التصي تسصاعد علصى
تفتصصت مصصواد البنصصاه وتصصثدي لصصى رصصعافها .باإلرصصافة لصصى نمصصو بعصصض النباتصصات
والشجيرات على الجدرا وايسطح وخصوصا س في الشصقوس والحفصر ممصا قصد
يتسصصب فصصي تصصصدعها مسصصتقب س كمصصا أ يوكصصار الطيصصور وأعشاشصصها وبعصصض
المبصاني و رصعافها مص حيصث تواجصد ا فصي
الحشرات لها تأةير آخر على
الشقوس والحفر وعبةها بمواد البناه.

ـ .الترميم Restoration :
و ي عادة بناه الموقط القصاحم لصى حالتص السصابقة بشصرط الصة اإلرصافات
أو عصصصادة تجميصصصط العناصصصصر القاحمصصصـة دو دخصصصال رصصصافات جديصصصدة أو تصصصرميم
أجص اه أخصصرن مص المبنصصى [ .]14ويكصصو لص بعصصدة طصصرس وأسصصالي وبصصنفس
المواد المستخدمة سابقا س مط ررورة تميي القديم منها عص الحصديث أمكص
ل ص وفصصق أسصصس وأسصصالي التصصرميم المتبعصصة منع صا س لىخطصصاه التصصي قصصد تحصصدث
وتثدي لى ريا القيمة التاريخية أو الفنية للمبنى [.]24

 .عوامل وم ا ر تلل بشرية :

ي .عوامل وم ا ر تلل بيولوجية :

ص العوامصصل ترجصصط لصصى رتفصصا تكصصاليل الصصصيانة والتصصرميم مصص حيصصث
رتفا ةم المواد والعمالة الفنية وتطبيق المعايير ايمر ال ي قصد يصثدي لصى
جراه عمليات صيانة بسيطة ربما ت يد م حالة تد ور المبنى.

و .التأ يل Rehabilitation :
صصو عمليصصة تعصصديل المبنصصى ليكصصو م حم صا س ل سصصتخدام الم صصاير إلسصصتخدام
ايصصصصلي بشصصصرط أال ينصصصتق بدرجصصصة كبيصصصرة مصصص أ ميتصصص الحرصصصارية [.]13
وطابعددد المعمدددارر والتراثدددي ويددداد ً مدددا زكدددوا ت هيدددل المبندددم دددرا
إقتصادزة [.]24

أسصصالي التصصرميم والحفصصا تحتصصاي لصصى سصصتقرار بالدرجصصة ايولصصى وقصصواني
تصصن م آليصصة العمصصل وبصصالن ر لصصى ب دنصصا ومصصا تعانيص مص نعصصدام ايمص يصصصع
المباني فصي صل ال صرول الرا نصة حيصث أ ايورصا
الحفا على مةل
ايمنيصة فصي الصب د تصصثةر علصى المبصاني ايةريصة والتاريخيصصة مص حيصث تعصصرض
المباني للدمار والخرا وأحيانا س لى السطو.

ي .عادة اإلعمار Reconstruction :
عادة اإلعمار تعني عملية عادة المبنى قدر اإلمكصا لصى حالتص السصابقة
المعروفة وتمي ا بادخال مصواد (جديصدة أو قديمصة) فصي النسصير عتمصادا س علصى
دقة توةيق المبنى [ .]26وبناها س على براء التدراث المعمدارر وفلدي لتحقيد
هددا إجتماييددة و قوميددة حيداء من قددة و مبنددم لد قيمددة و هميددة تراثيددة
وزفضل إياد المبنم الحدزث بنفس شكل المبنم القدزم لما مك فلي [.]24

د .عوامل وم ا ر تلل قتصادية :

ـ .عوامل وم ا ر تلل أمنية :

 .11أسالي وطرس الحفا على الموروث التاريخي
ويقصد بها جميط عمليات الحفا واإلعتناه بالمباني ما بحيث تحتف
بأ ميتها التاريخية أو المعمارية أو الجمالية و يقال عوامل تد ور ا
كايررار الناجمة ع المياة والرطوبة أو اإلستعمال السيه ال ي قد يثدي
لى تد ور حالتها اإلنشاحية ويتم يقال تد ور ا بالتعامل معها بأقل ما
يمك م التدخل ل رض عادة ترميمها أو عادة تأ يلها و ست لها وفيما
يلي أ م أسالي الحفا على الموروث التاريخي والمباني التراةية

رقم مرجعي :ع.هـ34.

 .12الدراسة المعمارية لمسجد الجمعة العتيق
أ .نب ة تاريخية :
يعتبصصر جصصامط الجمعصصة العتيصصق أحصصد أقصصدم المسصصاجد التصصي بنيصصت فصصي مدينصصة
مصصصراتة (شصصكل  )6و لص فصصي فتصصرة قريبصصة مص مسصجد بص غلبصصو بالم يطصصة
وأبوشصصصصعيفة بالمينصصصصاه القصصصصديم ومسصصصصجد ال لبصصصصا بصصصصالمنقو ومسصصصصجد بصصصصرا يم
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المحجصصو و صصي مسصصاجد ص ص يرة أغلبهصصا تصصم تسصصقيفها بواسصصطة قبصصا ص ص يرة
و و مصا يميص طابعهصا المعمصاري فصي تلص الفتصرة [ .]2ويعصود تأسيسص للقصر
الةالث عشر المي دي [.]23

شكل  .8يورح المخطط ايفقي لجامط الجمعة العتيق []1

د .جدار القبلة :
و و الحصاحط الرابصط مص بيصت الصص ة مص جهصة القبلصة والص ي يسصتند عليص
المنبر الخشبي ويكو غاحرا س في المحرا وفي ناف تا بيت الص ة.
شكل  .6يورح طريقة تعليم القرآ للط

أمام جامط الجمعة العتيق []9

ـ .المنبر :

 .الموقط العام :
يقط جامط الجمعة العتيق في منطقة الص روس شصرس مدينصة مصصراتة ويبعصد
( 6كصصم) ع ص مرك ص المدينصصة (شصصكل  )7ويبعصصد ع ص مسصصجد ال ص روس الحصصديث
بحوالي ( )400متر [ .]1وسصمي بمسصجد الجمعصة ي الشصيخ أحمصد الص روس
كا يلقي دروس ب ويعلم القرآ ويثم في المصلي يوم الجمعة [.]9

و عبارة ع سلم خشبي بدو خارل يحتوي علصى أربصط درجصات ويقصط
على يمي المحرا [ .]1و و غير موجود حاليا س حيث تمت التص بعصد نقصل
الجمعة لى مسجد ال روس الحديث.

ح .فتحات ايبوا والنواف :
يوجصصد بالمسصصجد عصصدد ( )2أبصصوا مسصصتطيلة و صص ايبصصوا تصصم صصصيانتها
وتجديد ا م الحديد الصاي أحد ما في الجهة الشمالية الشصرقية واآلخصر فصي
الجهصصصة الشصصصمالية ال ربيصصصة وك مصصصا بمقصصصاس ( )2.15*1.15م بينمصصصا فتحصصصات
النواف ص عصصدد ا ( )4ورصصواية أعلصصى المحصصرا و عصصت ص النواف ص كالتصصالي
اةنتا في جدار القبلة بمقاس ( )1.00 * 0.75م وناف ة فصي الجهصة الشصمالية
الشرقية بمقاس ( )1.13 * 0.70م وايخيرة فصي الواجهصة الشصمالية ال ربيصة
بأبعصصاد ( )1.10 * 0.65م و صصي عبصصارة ع ص رصصلل ألمونيصصوم و جصصاي م ص
الصصصداخل وحديصصصد حمايصصصة مصصص الخصصصاري( .شصصصكل  )9يورصصصح المصصصدخل الرحيسصصصي
للمسجد.

شكل  .7يورح الموقط العام لجامط الجمعة العتيق [ ] Google earth.2018

ي .بيت الص ة :
عبارة ع شكل مستطيل أبعاد ( )11*16متر يحتصوي علصى ( )5أروقصة
م طاة بواسطة قبا ص يرة باستةناه الرواس الخصامس فصي الشصمال الشصرقي
فهصصو مسصصقل بواسصصطة قبصصو طصصولي نصصصل برميلصصي عمصصودي علصصى جصصدار القبلصصة
وفي نهاية الرواس الخامس سقل بقبة أخرن صص يرة بحيصث يصصبح مجمصو
القبا ( )17قبة ص يرة ترتك ص القبصا علصى أعمصدة داحريصة ات تيجصا
بسيطة عدد ا ( )12عمود تعلو ايعمدة عقود موا ية لجدار القبلصة باسصتةناه
الصصرواس الخصصامس (الشصصمالي الشصصرقي) فصصا العقصصود عموديصصة علصصى جصصدار القبلصصة
يبلا عصدد الصدعاحم الداخليصة ( )16دعامصة مربعصة الشصكل ومتبةصة فصي الجصدرا
وترتك ص عليهصصا بقيصصة العقصصود المتصصصلة بالجصصدرا (شصصكل  )8يورصصح المخطصصط
ايفقي للمسجد [.]1

شكل  .9يورح من ور خارجي لواجهة المدخل الرحيسي لجامط الجمعة العتيق []9

 .الميرأة :
و صصي عبصصارة ع ص أمصصاك الورصصوه تقصصط فصصي الجهصصة الشصصرقية م ص المسصصجد
وسقفها عبارة ع جص و وجريصد النخيصل م طصي بطبقصة مص المص ط ويوجصد
بهصصا دورات للميصصاة باإلرصصافة لصصصى ( )12صصصح للورصصوه وك مصصا تت صصص ن

رقم مرجعي :ع.هـ34.

ISSN 2410-4256

ijeit.misuratau.edu.ly

محمود قريو،أيم المقلفطة و برا يم شنيبرة /الحفا على التراث المعماري اإلس مي في مدينة مصراتة

31

بالميصصصصاة مصصصصص بحصصصصصر المسصصصصجد [ .]1وقصصصصصد تهصصصصصدمت صصصصي ايخصصصصصرن وأ يلصصصصصت.

ل .ايعمدة :
و صصي أعمصصدة قديمصصة موجصصودة ببيصصت الص ص ة عصصدد ا ( )12عمصصود و يفتهصصا
حمل القبا الص يرة ع طريق ايقواس والعقصود و صي منقولصة مص عمصاحر
قديمة .أما الداحريصة محيطهصا مص ()154 -140سصم و رتفاعهصا ( )1.5متصر.
أمصصا ايعمصصدة المسصصتطيلة ال صصاحرة فصصي الحصصاحط مقاسصصها ( )30*43سصصم وبصصنفس
إلرتفا .

م .القبا :
و ي عبارة ع بناه داحري مقعر م الداخل ومقب م الخصاري عصدد ا
( )17قبصة صص يرة سصصقل بهصا بيصت الصص ة و صي مشصيدة مص الحجصر الرملصصي
المخلوط بالم ط مرفوعة على أعمدة في الوسط ودعاحم تستند لى الجصدرا
في ايطرال.

شكل  .11يورح شكل القبا م أعلى جامط الجمعة العتيق [ الباحةي ] 2018 ,

 .المحرا :
عبارة ع تجويل منحوت في الجصدار [ .]10يتوسصط جصدار القبلصة يحصيط
ب ص م ص الجصصانبي عمصصودا علصصى شصصكل مربصصط بهمصصا تجصصاويل عموديصصة غ صاحرة
يعلو ما عقد نصل داحري تعلو خارل لولبية داخل طار مسصتطيل أعص
طارات مستطيلة ومستوية تنتهي بداليات ويعلو ا صل م الشصرفات [.]1
و طصصار المحصصرا رتفاعصص  2متصصر وعمقصص ( )60سصصم وعررصص ( )50سصصم
(شكل  )10يورح شكل المحرا .

 .13أ م اآلةار السلبية في جامط الجمعة العتيق
 .1التسي واإل مال:
 عدم التقيد بايسس والمعايير الخاصة بأعمال الحفا والترميم وخصوصصا سمصصا حصصدث فصصي بعصصض الصصصيانات السصصابقة باإلرصصافة لصصى عصصدم ختيصصار ايوقصصات
المناسبة ل ل .
 عدم اإللحاح وراه الجهات المسحولة و ات الع قة بمورصو الحفصا علصىالمباني التراةية.
 .2ايرريات ال ير مناسبة:
 تصصم ردم منسصصو أررصصية الجصصامط بمقصصدار  1متصصر تقريبصا س وأنشصصحت أررصصياتحديةصصة ممصصا تسصصب فصصي نخفصصاض رتفصصا السصصقل وبالتصصالي تسصصب فصصي رتفصصا
درجات الحرارة داخل فراغ المسجد.
 عمصل و نشصصاه أررصصيات خارجيصصة مص الخرسصصانة العاديصصة حصصول المسصصجد مصالجهة الشصمالية الشصرقية والشصمالية ال ربيصة باإلرصافة لصى الفصصول الدارسصية
وعمصل سصصياي حصول المسصصجد كصل ص ا أةصر سصصلبا س علصى المنصصاخ والبيحصة المحيطصصة
(شكل .)12

شكل  .10يورح محرا جامط الجمعة العتيق [ الباحةي ] 2018 ,

و .مواد البناه :
المسصصجد بنصصي م ص قطصصط ص ص يرة م ص الحجصصر المخلصصوط بصصالم ط وأسصصتخدم
الحجصصر الرملصصي فصصي تشصصييد ايقبيصصة والقبصصا والصصدعاحم والعقصصود بينمصصا دعمصصت
الجصصدرا الخارجيصصة بصصدعامات ومص صاط عريرصصة م ص الحجصصارة الص ص يرة
المخلوطة بالم ط يصل عررها  1.5متصر مص أسصفل وتسصترس مص ايعلصى
أمصصا ايعمصصدة الداخليصصة جلبصصت مص عمصصاحر رومانيصصة قديمصصة (شصصكل  )11يورصصح
قبا المسجد.

ي .النقو

وال خارل :

ال توجصصد نقصصو أو خصصارل فصصي حصصواحط وأعمصصدة المسصصجد بينمصصا وجصصدت
خرفة بسيطة أعلى المحرا وأعلى المداخل الرحيسية.

رقم مرجعي :ع.هـ34.

شكل  .12يورح الواجهة الشمالية الشرقية لجامط الجمعة العتيق قبل اإلرافات الخارجية.

 .3فتحات ايبوا والنواف :
 تصصم سصصتبدال ايبصصوا والشصصبابي الخاصصصة بالمسصصجد و صصي عصصدد  4شصصبابيورواية باإلرافة لى عدد  2أبوا حيث أ الشبابي أستبدلت م الخشص
لى رلل داخلية مص ال جصاي وايلمونيصوم وحديصد حمايصة مص الخصاري بينمصا
ايبوا أستبدلت م الخش لى حديصد الصصاي( .شصكل  )13يورصح فتحصات
ايبوا للمسجد.
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شكل  .15يورح تأةير مياة ايمطار على أقواس وأعمدة جامط الجمعة العتيق

شكل  .13يورح فتحات ايبوا بجامط الجمعة العتيق [ الباحةي ] 2018 ,

 .4الشروخ والتصدعات والتشققات :
 وجود بعض التشصققات فصي سصطح القبصا مص الخصاري نتيجصة مصا جصرن مصأعمال في الصيانة السابقة في فترة ما يقر م عشري سنة مرصت عنصدما
أ يلت طبقة البياض وصادل التها طول كميات م ايمطصار عصل سصطح
المسصصجد ترتص عليص تسصصر للميصصاة مص السصصقل والعقصصود والجصصدرا  .كمصصا فصصي
(شكل .)14
 نمو و هور بعصض الشصجيرات والنباتصات وايعشصا أعلصى سصطح المسصجدنتيجة لوجود ايتربة وتساقط مياة ايمطار عليها ايمر ال ي قد يترتص عليص
ختصصصراس جصصص ور ا للسصصصقل وحصصصصول تصصصصدعات أو مشصصصاكل نشصصصاحية أخصصصرن
يصع معالجتها.

[الباحةي ]2018 ,

 .7التشو البصري :
 عمل و نشاه م ص ت مص الحديصد الصصاي (الصصفيح) فصي الجهتصي الشصماليةالشرقية والشمالية ال ربية م المسجد ايمر ال ي حج عص المسصجد رصوه
الشمس والتيارات الهواحية و اد في رتفا درجات الحصرارة مص جهصة ومص
جهة أخرن تعتبر حمل ةقيل ع المسجد حيث أسندت ركاح ا على حصواحط
المسجد الخارجية.
 .8اإلرافات :
 رافة بعض الفصول الدراسية الخاصة بتحفي القصرآ وبعصض الفراغصاتالخدميصصة فصصي الجنصصو والجنصصو الشصصرقي باإلرصصافة لصصى بنصصاه سصصياي محصصاط
المباني أصبحت تقلل م وصول التيصارات
بالمسجد م أربط جهات كل
الهواحية للمسجد وتساعد في رفط درجة الحرارة كما في (شكل .)16

شكل  .14يورح تأةير التشققات على قبا جامط الجمعة العتيق [ الباحةي ] 2018 ,

 .5التهوية الطبيعية :
دخصصول أشصصعة الشصصمس وحركصصة الهصصواه داخصصل المسصصجد قليلصصة لقلصصة فتحصصات
ايبصصوا والنواف ص ممصصا يصصثدي لصصى رتفصصا فصصي درجصصات الحصصرارة والرطوبصصة
النسبية.
 .6أجه ة التكييل والمراوح ووحدات اإلراهة :
تم تركي عدد  3أجهص ة تكييصل فرديصة ن صام مص دوي للجصامط عصدد ةنصا
في واجهة جدار القبلة والةالث في الجهة الموا ية لها ايمر الص ي تسصب فصي
وجصصود تسصصر للميصصاة الخارجصصة م ص المكيفصصات وحصصدوث رطوبصصة فصصي الجصصدرا
الداخلية للجامط في المنطقة المجاورة وأسصفل المكيفصات كمصا فصي (شصكل )15
وأدت لى تآكل مواد البناه كالطو ايسمنتي والط ه باإلرصافة لصى وجصود
مراوح ووحدات رصاهة تتمةصل فصي المصصابيح والةريصات التصي أسصتحدث فيمصا
بعد.

رقم مرجعي :ع.هـ34.

شكل  .16يورح حجم اإلرافات بالنسبة لجامط الجمعة العتيق المتمةلة في الم
وايرصفة [ الباحةي ] 2018 ,

ت

 .14اإلستنتاجات
م خ ل الدراسة وال يارة الميدانية التي أجريت لمسصجد الجمعصة العتيصق
خل الباحةو لى مجموعة م النتاحر كالتالي:
 .1ن صصصرا س لعصصصدم وجصصصود توةيصصصق صصصصحيح حسصصص ايسصصصس والمعصصصايير المتبعصصصة
باعتبصصار م ص أ صصم أسصصالي الحفصصا والتصصرميم فان ص يصصصع تصصرميم مةصصل ص
المباني التراةية.
 .2جصصامط الجمعصصة العتيصصق بمنطقصصة ال ص روس ك يصصر م ص المسصصاجد ات القيمصصة
المعماريصصصة والتاريخيصصصة يعصصصاني مصصص اإل مصصصال وتوجصصصد بصصص بعصصصض التصصصصدعات
والشروخ والرطوبة في الجدرا وايسقل.
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 .3أعمصصصال الترميمصصصات والصصصصيانات السصصصابقة التصصصي أجريصصصت للمسصصصجد كانصصصت
عمليات بسيطة وبمجهودات اتية لم تك فصي المسصتون المطلصو ن صرا س لقلصة
اإلمكانيات والخبرة.
 .4عصصدم نسصصجام المبصصاني المشصصيدة حصصديةا س مصصط المسصصجد المصص كور لصصى جانصص
اإلرصصافات التصصي لحقصصت بالمسصصجد ايمصصر الصص ي أدي لصصى خلصصق عمصصارة غيصصصر
منسجمة ومشو ة مط الموروث المعماري الموجود.
 .5رصصصعل ايداه الحكصصصصومي وقلصصصصة اإلمكانيصصصصات المتاحصصصصة لصصصصو ارة ايوقصصصصال
وجهصصات اإلختصصصا والتصصي تمكنهصصا مص القيصصام بواجباتهصصا مص حيصصث اإل تمصصام
بالمساجد والمحاف ة عليها وترميمها كلما دعت الحاجة.
 .6رعل القواني والتشريعات الناف ة وعصدم وجصود أسصس وقواعصد ومعصايير
موحدة للتوةيق وم تم الترميم والحفا على ما تبقى م التراث المعماري.

حس ص  .) 2010( .موسصصوعة المحاري ص فصصي العصصالم اإلس ص مي ,دار الكتصصا
مصر.36 : .
[ ]11حسام عبد الس م با مام" .)2016( .التراث العمراني في ليبيا" .مجلة الهندسي,
النقابة العامة للمه الهندسية في ليبيا ,العدد ( ]12[ .66 – 65 : ,)50محمد ب اوي با
و يصر " .)2009( .شصصكالية الحفصصا علصصى التصصراث العمرانصصي والمعمصصاري التقليصصدي فصصي الصصيم
وع قصصة المعمصصاريي وايةصصريي والمصصثرخي بعمليصصة الحفصصا " ,المصصثتمر الهندسصصي الةصصاني .كليصصة
الهندسة .جامعة عد  /اليم .31-30 : ,
[ ]13م معالم التراث العمراني .في المملكة العربية السعودية .المثتمر الدولي ايول للتراث
العمراني في الدول اإلس مية ,الهيحة العامة للسياحة واآلةار.
المعمارية
[ ]14ن ات مفتاح البوعيشي" .)2015( .القيم الجمالية اإلس مية للعناصر
في جامط مصطفى قرجي" .طرابلس  /ليبيصا ,المصثتمر العلمصي ايول (واقصط التصصميم والعمصارة
في ليبيا).241 .239 : ,
[ ]15يناس أحمد الطبولي" .)2015( .التراث المعماري ودور في تأصيل الهوية المعمارية
المحلية لمدينة بن ا ي" .طرابلس  /ليبيا ,المصثتمر العلمصي ايول (واقصط التصصميم والعمصارة فصي
ليبيا).252 : ,
[ ]16يوسل محمد عبد م .محاررة ع الحفا على الموروث الةقافي والحراري وسبل
تنميت جامعة صنعاه  /اليم  ,الهيحة العامة لآلةار والمتاحل والمخطوطات.

فصصي ختصصام ص ا البحصصث توصصصل البصصاحةو لصصى جملصصة م ص التوصصصيات التصصي
يمك أ تسا م في الحفا على ا الموروث المعمصاري المتمةصل فصي جصامط
الجمعة العتيق و ي كايتي:
 .1جراه مسح ميداني ورفط مساحي لجامط الجمعة العتيق بمنطقة ال روس
وتوةيق بالتاريخ والصور لكي يمك الرجو لي وقراهت م قبل ايجيال
ال حقة.
 .2ررورة البده في عمليات الصيانة والترميم للعناصر المعمارية
واإلنشاحية لجامط الجمعة العتيق مط ايخ بن ر اإلعتبار اإلحتياطات
ال مة ل ل .
 . 3نشر الوعي الةقافي المعماري بأ مية التراث والحفا على الهوية
المعمارية م خ ل الندوات والمثتمرات بي المختصي والمهتمي به ا
المجال.
 .4يج عدم القيام بأي أعمال صيانة أو ترميم أو رافات بالنسبة للمباني
التراةية والتاريخية ال باشرال خبراه الترميم وجهات اإلختصا .
 .5العمل على دراي الحفا على التراث وترميم المباني التاريخية م
رم المنا ر والمقررات المتعلقة بالمثسسات ايكاديمية.
 .6تشجيط ايبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بمجال الترميم والحفا
على التراث المعماري والموروث التاريخي.
 .7العمل على ط س مشرو وطني يرشفة وتوةيق كل المباني التاريخية
وايةرية و ل بالتنسيق مط الجهات ات الع قة.
 . 8م الرروري أ تح ى عملية الحفا على التراث المعماري
اإلس مي بالدعم المالي ال م م قبل الدولة لى جان دخال التكنولوجيا
الحديةة أو التوةيق اإللكتروني لرما الدقة والسرعة في العمل.

[ ]17ميةاس المحاف ة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميت  .المن مة العربية
للتربية والةقافة والعلوم.

 .15التوصيات

 .9العمصصل علصصى تطبيصصق مفهصصوم الحفصصا المسصصتدام بحيصصث يشصصمل عمليصصة اإلبقصصاه
وصصصصيانة المنشصصصأ مصصصط مراعصصصاة القصصصيم التراةيصصصة وع قتهصصصا بالنسصصصير الحرصصصري
وخصاح المجتمط.

الحصصديث .القصصا رة /

http://www.alecso.org/newsite/images/2016files/2017-02-24-1318.pdf.
[ ]18قصانو رقصصم ( )3لسصصنة  .1424بشصصأ حمايصصة اآلةصصار والمتصصاحل والمصصد القديمصصة والمبصصاني
التاريخية.

https://security-legislation.ly/ar/node/33837
[ ]19روال نتيفة .وآخرو  .)2014( .العودة لى التراث فصي العمصارة العربيصة المعاصصرة فصي
ل اإلستدامة ,مجلة جامعة تشري للبحوث والدراسات العلمية المجلد ( .)36العدد (: ,)3
.373
المسصاجد
[ ]20ياد محمد شحادة" .)2010( .أةر التصصميم العمرانصي علصى تفعيصل دور
في قطا غ ة باستخدام ن م المعلومات الج رافية" .رسالة ماجستير .قسم الهندسة المعمارية.
كلية الهندسة .الجامعة اإلس مية غ ة  /فلسطي .
[ ]21يص يس محصصي الصصدي عبصصد فهصصد .)2010( .تجربصصة التصصرميم والحفصصا علصصى التصصراث فصصي
بصوري حالصة
يطاليا " أور فيتو حالة دراسية" و مكانية تطبيقها في فلسطي "عراس
دراسية" .رسالة ماجستير .كلية الدراسات العليا .قسم العمارة .جامعة النجاح الوطنية .نابلس /
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