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تحديات الحفاظ واإلدارة والتنمية للمواقع التراثية في مصر
مالمح من تجربة مركز طارق والي العمارة والتراث

إن تقــدم األمــم والمجتمعــات يتوقــف علــى احترامهــا لتراثهــا وهويتهــا دون الجمــود عنــد الماضــي علــى حســاب الحاضــر، أو إســقاط 
وهــدم الموروث لحســاب المســتقبل.

ولكن تبقى القضية في تحقيق التوازن المحسوب في ميزان الحاضر بين احترام الموروث والتطلع إلى المستقبل.
ليواجه المعماري جدلية اإلبداع في ظل احترام الموروث مع تتابع األجيال واألزمان 

وفي الوقت نفسه .......تحقيق المطالب المجتمعية األصيلة أو المستحدثة مع متغيرات العصر.

اإلبداع في ظل احترام الموروث 

ــا،  ــا وانتمائن ــن هويتن ــل جــزءاً م ــي تمث ــة الت ــات الحضاري ــارة الموروث ــذا المجــال هــو اســتقراء عم ــي ه إن جوهــر مســئوليتنا ف
ــه؛  ــة التــي تعطــي للموجــود وجــوده وقيمت ــات الكامن ــك الطاق ــه، واكتشــاف تل ــدي للمــوروث فــي ذات ــاً نق ــي وأحيان اســتقراء تحليل
حينهــا فقــط نتمكــن مــن تجديــد المــوروث مــن خــالل إبــداع عمــارة المــكان أو مجالــه العمرانــي، فــي تناغــم مــع مــا كان، ولنفتــح 

البــاب لمــا ممكــن أن يكــون ..  

ولتحقيق ذلك ينبغي أن ندرك أوال: 

أن التــراث ليــس موجــوداً صوريــاً لــه اســتقالل عــن الواقــع الــذي نشــأ فيــه، وليــس لــه وجــود مســتقل عــن الواقــع الحــي الــذي يعيــش 
فيــه. بــل إن التــراث يكتســب قيمــه مــن مجموعــة التفاســير التــي يعطيهــا لــه كل جيــل، ســواء باإليجــاب او بالســلب بنــاء علــى ثقافتــه 

الخاصــة ومتغيــرات عصره.  

واحتــرام التــراث مــن هــذه الزاويــة ال ينطــوي علــى دراســة لماضــي ولــى وطــواه النســيان فحســب، أو يـُـزار فــي المتاحــف فقــط، 
بــل هــو أيضــاً تجديــده بصــورة تجعلــه قيمــة حيــة فــي وجــدان العصــر، مؤثــرة فــي المجتمــع وباعثــه علــى اإلبــداع.

تجديد التراث إذن ضرورة واقعية، وحاجة ملحة ومطلب ثوري في وجداننا المعاصر،

فالتراث هو نظرية الواقع .. والتجديد هو أعادة فهم التراث بمنهجية عقالنية

حتى يمكن رؤية الواقع ومكوناته

سواء بدأنا من التراث لفهم الواقع أو التنظير المباشر للواقع

كال المنهجين النازل والصاعد يؤديان إلى نفس النتيجة

وفقط من خالل تطبيقهما معاً وليس كل منهما على انفراد يمكن للتراث أن يكون له دور في:

تحقيق المطالب المجتمعية األصيلة أو المستحدثة
ويمكــن لنــا تحقيــق التــوازن المطلــوب بيــن متطلبــات واإلدارة والحفــاظ علــى المــوروث المــادي والغيــر مــادي الكامــن فــي المــكان؛ 

وبيــن تحقيــق متطلبــات التنميــة المســتدامة،
هذا التوازن هو القادر على إعادة الروح للمكان وتشكيل صورة جديدة قديمة،

لها دورها التنموي الممتد ليشمل مجالها العمراني واإلطار المجتمعي المتفاعل معها ...

مدخل نحو الحفاظ واإلدارة والتنمية للمواقع التراثية

تبقــى قناعاتنــا أن المواقــع التراثيــة تقــدم صــوراً لميــالد إبداعيــات، تجســد عبقريــة التقابــل بيــن اإلنســان وعصــره، وتمثــل طاقــات 
كامنــة يختزنهــا المــكان علــى طــول الزمــان، لتكــون إمكانيــة قــراءة متجــددة لخلقــات حضاريــة كانــت فــي الماضــي، ويمكــن أن 

تســتمر فــي الحاضــر والمســتقبل، فــي تواصــل حضــاري ، ومــن هــذه الرؤيــة يمكــن القــول أن لنــا هدفيــن رئيســيين: 
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• ضمان االستمرارية الثقافية .. وذلك بالكشف عن التراث الغير مادي لتلك المواقع وعالقته بعمارتها وعمرانها وعن القيم 	
الثقافية التي قدمتها في زمانها وتوقع الممكن تقديمه للحاضر. 

• ضمان االستمرارية المادية .. وذلك بتبني وسائل استعادة الوجود المادي، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لوقف العوامل التي 	
تهدد سالمته واستمراريته، واتخاذ التدابير الوقائية لمنعها مستقبلياً. 

وتستند رؤيتنا لتحقيق االستمرارية الثقافية والمادية للمواقع التراثية من خالل ثالثة محاور:  

• الحفــاظ: والــذي يبــدأ فــي رؤيتنــا بإعــادة اكتشــاف العمليــة اإلبداعيــة نفســها، لتتعــدى التجميــل الظاهــر إلــى اســتحضار القيمــة 	
الحضاريــة بصــورة تجعــل الموقــع متفاعــالً مــع الحاضــر. والحفــاظ هنــا ال يعنــي العمــل علــى اســتدامة الوضــع المــادي القائــم 
واســتمراريته لألجيــال القادمــة فحســب؛ بــل هــو ميــالد جديــد للموقــع، يســاهم فــي إدراك المجتمــع لقيمــه.  لــذا فــإن األمــر ال 
يقتصــر علــى التدخــالت الماديــة وال يبــدأ بهــا، بــل باســتقراء الموقــع، واكتشــاف الطاقــات الكامنــة التــي تعطيــه وجــوده وقيمتــه؛ 
ثــم صياغــة عمــارة ذات المــكان ومجالــه العمرانــي مــن خاللهــا. واكتشــاف تلــك الطاقــات هــو جوهــر ضمــان االســتمرارية 
الثقافيــة وفــي الوقــت نفســه القاعــدة التــي تســتند عليهــا إجــراءات ضمــان االســتمرارية الماديــة مــن حمايــة وصيانــة وحفــظ 
للموجــود. والســبيل الوحيــد لجــدوى واســتدامة تلــك اإلجــراءات هــو توظيــف طاقــات الموقــع لتحقيــق االحتياجــات المجتمعيــة 

المســتحدثة بصــورة منســجمة مــع ذات المــكان. 

• اإلدارة : تتضمــن رؤيتنــا لتلــك المواقــع بعــداً مغايــر عندمــا تعانــي مــن خروجهــا مــن دائــرة التفاعــل مــع الحاضــر ، فتصبــح 	
موجــود مــادي مجهــل وغيــر مفهــوم ، ال يســهم وال يتفاعــل مــع حاضــره ، فيلفظــه المجتمــع وبالتبعيــة يتدهــور ويهــدد بالضيــاع 
واالندثــار، فتظهــر أولويــة حمايتهــا .وتحــت ضغــوط محدوديــة المــوارد االقتصاديــة وتزايــد المتطلبــات االجتماعيــة تواجــه 
ــل تلــك  ــاظ والحاجــة المســتمرة لتحوي ــة للحف ــات عــدة أبرزهــا الجــدوى االقتصادي ــك المواقــع تحدي ــى تل ــاظ عل ــات الحف عملي
ــاء كثيــرة أهمهــا تحقيــق التــوازن بيــن متطلبــات الحفــظ  المواقــع إلــى مصــادر للدخــل ، ممــا يلقــي علــى عمليــة الحفــظ أعب
ومتطلبــات التنميــة االقتصاديــة ، هنــا يظهــر حتميــة وضــع رؤيــة إلدارة تلــك المواقــع بصــورة تحقــق التــوازن المنشــود  بيــن 
الحفــاظ والحمايــة والصيانــة للموجــودات الماديــة للمواقــع ، التعريــف والعــرض بالقيــم الكامنــة فــي تلــك المواقــع ونقــل رســائلها 

الثقافيــة . 

• ــة التحــول 	 ــه يطــرح حتمي ــر في ــه ومؤث ــر ب ــع متأث ــع الواق ــن حــي متفاعــل م ــه كائ ــراث بوصف ــع الت ــل م ــة: إن التعام التنمي
الفكــري لعمليــات الحفــاظ واإلدارة مــن عمليــات تســتهدف الثبــات وتجنــب التغييــر فــي المــوروث المــادي إلــى عمليــة ديناميكيــة 
ــة  ــر كحتمي ــام األول وصــل المــوروث بالمجتمــع صاحــب هــذا المــوروث وصانعــه، وتتعامــل مــع التغيي ــي المق تســتهدف ف
واقعيــة ينبغــي التوافــق معهــا وتوجيههــا بــدال مــن إنكارهــا ومقاومتهــا. ويكتســب ذلــك التوافــق بعــدا واقعيــا ومســتداما عندمــا 
ــول  ــة. يح ــة المحيط ــة والثقافي ــة الطبيعي ــع البيئ ــل م ــع، والتفاع ــكاليات الواق ــل إش ــع، وح ــن روح المجتم ــف ع ــعى للكش يس
ذلــك المنهــج عمليــات الحفــاظ واإلدارة إلــى تنميــة المواقــع التراثيــة، لتصبــح تلــك المواقــع أســس لتنميــة المجتمــع المحلــي، 
وللمحافظــة علــى الثقافــة المحليــة والهويــة العمرانيــة وللتنميــة االقتصاديــة المســتدامة، وكمــورد للدخــل القومــي، دون الحاجــة 

إلــى المفاضلــة بيــن أي مــن المتطلبــات المطروحــة.

ــوازن  ــق الت ــات لتحقي ــك التحدي ــة تل ــا مواجه ــة، حاولن ــع التراثي ــة للمواق ــاظ واإلدارة والتنمي ــي الحف ــز ف ــارب المرك ــالل تج وخ
ــة. ــات األثري ــة األهرام ــة هضب ــة منطق ــاظ واإلدارة وتنمي ــروعنا للحف ــا مش ــود، ومنه المنش

الحفاظ واإلدارة والتنمية لمنطقة هضبة األهرامات األثرية

ــض  ــس بع ــاً أن تطم ــان مع ــان واإلنس ــل الزم ــروف بفع ــاءت الظ ــات ش ــل لمكنون ــم واع وأدراك كام ــى فه ــا عل ــدت رؤيتن اعتم
مالمحهــا وينســى بعضهــا األخــر أو يندثــر. وهدفــت إلــى إبــداع عمــارة العناصــر المســتحدثة تتفاعــل مــع الموقــع وتنســجم مــع قيــم 
المــكان دون أن تطغــى عليــه، بــل تكــون مقدمــة أو افتتاحيــة لــه، بــل وامتــداد ظاهــر جديــد لهــا حتــى نحافــظ أال ينفصــل التاريــخ 
عــن الحاضــر، بــل يكــون لــه دور فــي تنميــة المجتمــع واالرتقــاء الحضــري بمــا يشــعه فــي المجــال العمرانــي المباشــر واإلطــار 

االجتماعــي المتفاعــل معــه ، وذلــك بصــورة تســهم فــي إدارة ذلــك التنــوع بشــكل فعــال ومســتدام .
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ومـــــع هــذا التحديــد المنهجــي والفكــري لفلســفتنا فــي مجــال اســتقراء الزمــان وصياغــة معاصــرة للمــوروث مــن خــالل تطويــر 
المناطــق والمواقــع التراثيــة والتاريخيــة يتحــدد مســار المتتابعــة فــي منتــج بعينــه ... هنــا فــي نقطــة مــن قبــل الزمــان ولكنهــا فــي 

قلــب المــكان منطقــة هضبــه أهرامــات الجيــزة.
حيث كان عمران مصر تعبير عن العالقة ما بين عطاء الطبيعة وإبداعات اإلنسان في الوجود...

فــإذا كانــت مصــر هبــه النيــل جغرافيــاً فمصــر هبــه المصرييــن حضاريــاً كمــا أعلــن جمــال حمــدان. نعــم عــرف المصــري القديــم 
أن إيقاعــات النهــر وفيضانــه الســنوي. وشــروق الشــمس وغروبهــا همــا الظاهرتــان المنظمتــان إليقاعــات الحيــاة وجــود اإلنســان 
فــي المــكان، فــكان هــذان همــا الدافــع والمحــرك إلبــداع التقويــم والمنظــم لهــذا التقويــم تنتظــم بــه حيــاة المجتمــع والدولــة اقتصاديــاً 

واجتماعيــاً ....

فكان امتداد مسـار النهر بامتداد الوادي ... مواضع لمقاييس النيل لرصد حركته وفيضانه.
وكان على هضاب شــــــــــرق الوادي ... مواضع للمراصد الفلكية ....

وتكاملت المنظومة المعرفية بقيام األهرامات في الغرب من الوادي 
          لتشكل في مجموعها ثورة علميه في الحضارة القديمة .... واألقدم ...

ولم تتأكد ماهية تلك المنظومة المعرفية .. بعد
لم نعى حقيقة األهرامات وعبقري وجودهــا 

ــم المعماريــة مدلوالتهــا المعرفيــة والحضاريــة عنــد المصــري القديــم فــي زمانهــا ولكنهــا  ومــن المؤكــد والراســخ أن لتلــك المعال
لألســف لــم تصــل إلينــا أو نصــل نحــن فــي يومنــا وزماننــا فقــد اعتمدنــا علــى فرضيــة أو نتائــج الظاهــر وأغفلنــا باطــن األمــور 

والزمــان فتاهــت عنــا الحقيقــة أو تهنــا نحــن عنهــا .... 

واكتفينــا بفرضيــة أن تلــك الشــواهد المعرفيــة بقدســيتها هــي جبانــة العاصمــة نقــال عــن علمــاء المصريــات مــن المستشــرقين ، ومــا 
زالــت حقيقتهــا مجهولــة ...

وعلينــا اســتقراءها مــن جديــد الســتكمال أو إعــادة اكتشــافها ... مــع فرضيتنــا األساســية حــول تاريخهــا وماهيتهــا.... وأنهــا قــد تكــون 
مــن حضــارة ســابقة عرفهــا أنســان هــذا المــكان قبــل الطوفــان.

ومــن خــالل هــذا االســتقراء االفتراضــي وتتبعــه نجتهــد فــي فهــم هــذه المعرفــة وحقيقــة األهرامــات، لنتواصــل معهــا .. ونتمكــن 
ــال قادمــة بالصــورة التــي  ــال معاصــرة وأجي ــن مــه لنقدمــه ألجي ــوم لصياغــة معاصــرة لهــذا المــوروث متناغمي مــن الدخــول الي
كانــت أو التــي يجــب أن تبقــى . حقــاً قــد أغفلنــا كمعمارييــن قــراءة تلــك المنظومــة واســتيعاب مكنوناتهــا ، وتبقــى الفرضيــات محــل 
التدقيــق لتبيــان الحقيقــة ،  ولتتفاعــل مــع الطاقــة الكامنــة وراءهــا ... هكــذا اعتمــدت منهجيتنــا فــي التعامــل مــع منطقــة أهرامــات 
الجيــزة علــى محاولــه اكتشــاف المنظومــة الهندســية التــي تشــكلت بهــا تلــك المنظومــة المعرفيــة ونقلهــا مــن تجريــد المطلــق إلــى 

واقــع مــادي يحقــق الغايــة منــه ....

ومع استقراء االستدالالت الباقية نرسم المنظومة الهندسية لتلك الشبكة المعرفية ...
ونخص منها أربع نقاط ..

o . األولــى   من الجنوب البعيد عند شالالت في أسوان وارتباطها ببداية رحلة النيل في الوادي
o . الثانيــة   إلى الشرق القريب عند شروق الشمس من خلف هضبه المقطم ومراصدها الفلكية
o . الثالثــة   مع الشمال عند عمران اإلنسان للصحراء في »أون« مدينة المعارف والعلوم
o  الرابعة   في غرب الوادي عند نهايته على محور الخلود عند صخرة ميزتها الطبيعية وتولد عنها المنظومة لعمارة المكان

فشكله المصري تجسيداً لهذا المعنى و رمزيته .

وهنـــــــا تكتمل المنظومة ..
وهنـــــــا تتجه رحله النهر إلى نهايتها لتجدد سنوياً .. 

وهنـــــــا تمتد الظالل لحركه الشمس في مرحلتها يومياً ..
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إن اكتشــاف تلــك المنظومــة هــو البدايــة لتحقيــق الرؤيــة لتطويــر المنطقــة ومجالهــا العمرانــي اليــوم  لنتمكــن مــن الصياغــة اآلنيــة 
للمحيــط المكانــي لنقــل العناصــر الدخيلــة علــى المــكان وتاريخــه وحقيقــة موروثــه المعرفــي والتاريخــي ، وكذلــك مــن خــالل إضافــة 

عناصــر مســتحدثه تلبــى احتياجــات لــم تكــن ضمــن هــذا المــوروث وفرضتهــا اللحظــة واالســتعماالت الحاليــة .

وإذا كان اســتقراء تاريــخ وعمــارة هضبــة األهرامــات األثريــة هــو المدخــل نحــو اكتشــاف الطاقــات الكامنــة فيهــا وتوظيفهــا إلبــداع 
الجديــد فــإن التعامــل مــع حاضــر الهضبــة ومتطلباتــه المســتحدثة هــو الطــرف الثانــي الــذي يحقــق تــوازن تلــك المعادلــة . حيــث 
هضبــة األهرامــات احــد ابــرز المواقــع التراثيــة بمصــر والعالــم وواحــدة مــن أكثرهــا زيــارة ،  ممــا يجعــل  دراســة االســتعماالت 

واألنشــطة داخــل وخــارج  المحيطــة الهضبــة وتحليلهــا  مفتــاح لفهــم حاضرهــا ورســم صــورة مســتقبلها .

ومن دراستنا للوضع الراهن تلخصت متطلبات التعامل مع المنطقة في محاور ثالثة :

• متطلبــات الحفــاظ : وتشــمل أوال رســم صــورة متكاملــة للقيــم الثقافيــة التــي تتضمنهــا المنطقــة األثريــة والتخطيــط للتعريــف 	
ــه  ــن وتأثيرات ــة الوضــع الراه ــة أخــرى مراجع ــن ناحي ــة ، وم ــتمراريتها الثقافي ــان اس ــم لضم ــك القي ــرض المتفاعــل لتل والع
الســلبية علــى المجموعــة األثريــة والبحــث عــن بدائــل مالئمــة تضمــن تحقيــق الوظائــف واالســتعماالت الضروريــة وتحقــق 

ــة . االســتمرارية المادي

• متطلبــات اإلدارة : وتشــمل وضــع األطــر العامــة للتنســيق بيــن المتطلبــات المختلفــة المتداخلــة داخــل المنطقــة األثريــة مــن ، 	
متطلبــات الحفــاظ علــى الموجــود المــادي والبيئــة الطبيعيــة للمنطقــة ، متطلبــات الدراســات العلميــة  والكشــوفات األثريــة ، 
متطلبــات الزيــارة الســياحية الداخليــة والخارجيــة بتنوعاتهــا  ورفــع جــودة تجربــة الزائــر ، متطلبــات إدارة الموقــع وتأمينــه 

وصيانتــه  ومــا تشــمله مــن تفاعــل وتداخــل لمجموعــة كبيــرة مــن الجهــات والمؤسســات الرســمية واألهليــة ، وغيرهــا ...

• ــد 	 ــق فوائ ــن تحقي ــوازن بي ــق الت ــط بصــورة تحق ــع المحي ــع المجتم ــل م ــن عناصــر للتفاع ــة: وتشــمل تضمي ــات التنمي متطلب
اقتصاديــة واجتماعيــة للمجتمــع وتتــالءم مــع متطلبــات الحفــاظ واإلدارة للمنطقــة ، وكذلــك تضميــن مكونــات ترفــع مــن كفــاءة 

المنطقــة األثريــة وبالتالــي تزيــد مــن الجــدوى االقتصاديــة لمشــروع الحفــاظ والتنميــة .

ــة  ــان ومنظوم ــه مــن اســتقراء الزم ــا إلي ــا انتهين ــة ، وم ــات الراهن ــة والمتطلب ــة والمحــددات الحادث ــى أطــار اســتقراءنا للمنطق وف
ــة  ــة للهضب ــراءة المكاني ــى الق ــة اســتنادا عل ــة مــن خــالل المخطــط  العــام للمنطق ــا أدوات االســتجابة للمحــاور الثالث المــكان حددن

ــات.. ــي ثــالث نطاق ومكوناتهــا ف

• النطاق  األساسي واســـتقراء الزمان  	

• نطاق المجال اآلثرى كمنطقه عازلة	

• نطاق المنطقة االنتقالية 	

وتضمــن المخطــط العــام للمنطقــة مجموعــة مــن المكونــات المتكاملــة فــي أهدافهــا والتــي تســتجيب  فــي مجموعهــا لمحــاور الحفــاظ 
واإلدارة والتنميــة للمنطقــة األثريــة ويتلخــص ابرزهــا فــي : 

مكونات لرفع كفاءة الحفاظ على المنطقة األثرية

إعادة توزيع األنشطة واالستعماالت داخل الهضبة طبقا لنطاقات الثالثة كالتالي :  
o . الدخول إلى المنطقة األثرية ومركز للزوار في نطاق المنطقة االنتقالية
o  ــة ــياحية واإلداري ــة الس ــطة الخدمي ــة لألنش ــالت والعناصــر البنائي ــات والحاف ــيارات والمركب ــع الس ــى جمي ــرض حظــر عل ف

ــه  ــري ونطــاق مجال ــي النطــاق األث ــة ف ــية المطلوب ــات األساس ــة للخدم ــر عناصــر مؤقت ــن تطوي ــن يمك ــي حي ــة، ف والترفيهي
المباشــر ، مــع توفيــر الالفتــات االسترشــادية والمعلوماتيــة واالعتمــاد فــي الحركــة داخــل النطــاق األول للمنطقــة األثريــة علــى 
حركــة المشــاة مــن خــالل توفيــر وتصميــم مســارات موائمــة للمشــاة ، بينمــا فــي النطــاق الثانــي للمجــال األثــري يمكــن تنميــة 

وســائل للحركــة صديقــة للبيئــة ومناســبة للصــورة البصريــة األثريــة والطبيعيــة للمنطقــة . 
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o  وضــع التصــورات المعماريــة والتصميميــة المالئمــة للمــكان ، والمحافظــة علــى األلــوان والمــواد المتوائمــة مــع المــوروث
األثــري والبيئــة الطبيعيــة ، وذلــك مــن خــالل الســماح فقــط للبنــاء والنشــاط الــذي لــن يؤثــر ســلباً علــى الصــورة أو الرؤيــة 

ــة .  التاريخي
o . والوصول إلى المعالم األثرية من خالل شبكة حركة صديقه للبيئة من نطاق المنطقة العازلة
o  حمايــة المجموعــات األثريــة والمــزارات التراثيــة فــي النطــاق األساســي ، وهــى مخصصــة للمشــاة وإعــادة تقديــم تلــك المنطقــة

مــن الهضبــة بالصــورة التاريخيــة والحضاريــة المترجمــة للمنظومــة المعرفيــة لهــا .

إضافة مكونات للتعريف والعرض بالقيم الثقافية للمنطقة ورفع جودة الزيارة
o  المجموعــات األثريــة وهــي تقــع فــي قلــب المنطقــة األثريــة .. وتحتــوي علــى القســم األكبــر مــن المــزارات األثريــة وتعتمــد فــي

المخطــط أن تكــون منطقــة للمشــاة فقــط مــع توفيــر الخدمــات األساســية بالكيفيــة المالئمــة ، وبالتالــي يمكــن للــزوار الوصــول 
ــر العناصــر  ــة بتوفي ــل الرؤي ــة ، وتكتم ــة ومقنن ــارات واضح ــر مس ــر عب ــد والمقاب ــول والمعاب ــو اله ــات ، وأب ــى األهرام إل

المعلوماتيــة واإلرشــادية لخدمــة الزائريــن وإعــادة تقديــم الموقــع بالصــورة العلميــة والتاريخيــة الدقيقــة والحضاريــة .
o  إنشــاء مركــز الــزوار يمهــد لدخــول المنطقــة ويعمــل كمركــز تعريفــي بالمنطقــة وقيمهــا الثقافيــة  ومكوناتهــا بطــرق حديثــة

ومتنوعــة ويقــدم الخدمــات األساســية لــزوار المنطقــة .
o  إنشــاء مركــز التنميــة الثقافيــة ومدرســة الوعــي األثــري  يعمــل كمركــز تنويــري موجــه للطلبــة المصرييــن حيــث يقــدم أنشــطة

تعريفيــة وتثقيفيــة للطلبــة واألجيــال الناشــئة المختلفــة والمتعلقــة بالهضبــة وتراثهــا وبمجــال المصريــات بشــكل عــام .
o  ــا محــدده المجموعــة ــن زواي ــرون م ــا الزائ ــن خالله ــرى م ــالث مواضــع ي ــي ث ــه ف ــة بانورامي ــص إطــالالت مصري تخصي

األثريــة وعالقاتهــا المكانيــة والخارجيــة واســتقراء المنظومــة الهندســية الشــاملة بيــن الهضبــة والمراصــد فــي الشــرق ، ومدينــه 
أون فــي الشــمال ، ومحــور الخلــود والمنظومــة والمتتابعــة لألهرامــات للغــرب مــن الــوادي مــع مســار النيــل .

o )تنمية مسرح الصوت والضوء عند ساحة تمثال أبو الهول )نقطة ميالد عمارة المكان

مكونات لتنسيق التفاعل مع المجتمع المحيط وإضافة أبعاد مجتمعية تنموية للمشروع
يعتمــد الكثيــر مــن أبنــاء المجتمــع المحيــط لهضبــة األهرامــات فــي منطقــة الجيــزة وخصوصــا نزلــة الســمان ، علــى تقديــم الخدمــات 
ــا التذكاريــة وركــوب الخيــل والجمــال للحركــة الســياحية فــي المنطقــة كمصــدر دخلهــم الوحيــد ، ولجــأ  المختلفــة مــن بيــع الهداي
المشــروع إلــى إعــادة صياغــة تلــك الخدمــات المقدمــة مــن قبــل أهالــي المجتمــع المحلــي بصــورة الئقــة مناســبة لطبيعــة المنطقــة 
والمخطــط الجديــد ، وذلــك إلشــراك المجتمــع المحلــي فــي العمــل داخــل المنطقــة بصــورة ال تتعــارض مــع مخططــات الحفــاظ . 

o  ،ًاعتمــد المشــروع منطقــه مخصصــه للتريــض وركــوب الخيــل خــارج المنطقــة األثريــة مفصولــة مكانيــاً ومتصلــة بصريــا
وتشــتمل كافــة األنشــطة والخدمــات المرتبطــة . 

o . تضمن إنشاء منطقة منظمة للبازارات وبيع الهدايا التذكارية

مكونات لرفع كفاءة إدارة المــــوقع ..
ــة  ــط وخدم ــة ، للتواصــل والرب ــا بالمنطق ــة المصــرح له ــات اآللي ــة المركب ــي لحرك ــي خارج ــار حلق ــة مس ــط تنمي ــد المخط يعتم
قطاعــات إداريــة ثالثــة. وأساســية يحددهــا برنامــج المشــروع ويتضمنهــا المخطــط ، ضمــن الرؤيــة األساســية لنقــل كافــة المبانــي 
الخدميــة واإلداريــة والمنشــآت الملحقــة بهــا خــارج المنطقــة األثريــة ومجالــه المباشــر وتوفيــر المواقــع البديلــة فــي النطــاق الخارجي 

للمنطقــة ، وهــي ..

o  ــا ــد المدخــل الحالــي مــن شــارع الهــرم  وفنــدق مين القطــاع األول .. مبنــى إدارة وتفتيــش منطقــة أهرامــات الجيــزة يقــع عن
هــاوس فــي تكامــل مــع المخــزن المتحفــي القائــم بنفــس الموقــع ، وعليــه يتــم إزالــة مبانــي مكاتــب التفتيــش والعناصــر اإلداريــة 

القائمــة اآلن داخــل  المنطقــة األثريــة بالقــرب مــن الجبانــة الشــمالية وهــرم خوفــو . 

o  ــى ــك مبن ــا ، وكذل ــة به ــورش الملحق ــازن وال ــية والمخ ــإدارة الهندس ــي ل ــمل مبان ــة وتش ــي الخدمي ــي .. المبان ــاع الثان القط
للشــرطة ومبنــى للدفــاع المدنــي ، ويخصــص المخطــط المنطقــة المالصقــة للمدخــل الجديــد مــن طريــق الفيــوم لتلــك المجموعــة 
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الخدميــة وامتداداتهــا فــي المســتقبل إن لــزم األمــر ، بحيــث تكــون معزولــة ومفصولــة عــن حركــة الزائريــن والمجــال البصــري 
للزيــارة ، مــع تواصلهــا مــع المســار الحلقــي الجديــد والمقتــرح بالمخطــط لخدمــة الســيارات علــى حــدود المنطقــة ، وعليــه 
يتــم إزالــة كافــة المبانــي الخدميــة لــإدارة الهندســية وملحقاتهــا مــن ورش ومخــازن والقائمــة اآلن داخــل المنطقــة األثريــة .

o  القطــاع الثالــث .. مبانــي لخدمــة الهجانــة والخدمــات البيطريــة الملحقــة والمرتبطــة بمدخــل الخيــل والجمــال لمنطقــة التريــض
عنــد كفــر الجبــل ، وكذلــك تنميــة وتصميــم موقــع بديــل للنــادي القائــم حاليــا فــوق مناطــق الحفريــات العاملــة فــي شــرق المنطقــة 

ــة العمال.  ومدين

إن الدخــول لتطويــر منطقــة أو مجــال تراثــي أو اثــري يلــزم معــه وبشــكل حتمــي االســتقراء المعرفــي لتاريــخ تلــك المنطقــة أو ذاك 
المجــال .. اســتقراء يعتمــد علــى منهجيــة جــادة ومتأنيــة ومتعمقــة تأخــذ مــن التحليــل الموضوعــي صراطــا لفهــم وإدراك هــذا التــراث 
ومحاولــة معايشــته فــي زمانــه وإمكانيــة معاصرتــه فــي زماننــا دونمــا المســاس بالقيمــة التاريخيــة أو المعرفيــة لــه بــل العمــل علــى 
تعظيــم قيمتــه فــي إطــار عمارتــه الموروثــة وتقديمهــا بالصــورة المناســبة ، ويبقــى دورنــا دومــا ودائمــا هنــا فــي الخلفيــة ليتقــدم 
التاريــخ ويبقــى الحاضــر فــي الخلفيــة ، فعمــارة أهرامــات الجيــزة وعمرانهــا علــى مــدى العصــور هــو المحــور األساســي بــل هــو 

بكينونتــه وماهيتــه ومحاولتنــا فهمهــا هــو المواجهــة الديناميكيــة لمثــل تلــك المشــروعات .. 

تلك هي فلسفتنا ورؤيتنا عموما مع مشروعات تطوير المناطق التاريخية والتراثية ، وخاصة عندما تكون المنطقة هي : 

هضبة أهرامات الجيزة األثرية .. على رأس أو قمة منظومة الحضارة المصرية


