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تمضي مبادرة إحياء المتحف المصري 
من خالل الجهود المشتركة التي تجمع 

بين كٍل من القطاعين الحكومي 
والخاص. كما تشمل المبادرة بعض 

من المؤسسات والخبراء والمتطوعين، 
وتضم أيضًا تحت سقفها مصريين وغير 

مصريين من المعنيين بأهمية الدور 
الثقافي و الحضاري المصري .وأنه لمن 
المفيد أن نظل حريصين على دعم هذا 
التنسيق والتناغم في التعاون بين كل 

األطراف.

... د. منير نعمة اهلل 
 .)EQI ( »مؤسس شركة »نوعية البيئة الدولية    
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تقدير وعرفان
أمكن تحقيق مبادرة إحياء المتحف المصري التاريخية 

من خالل المعونة الفنية واإلدارية المتواصلة لوزارة اآلثار 
المصرية والمجلس األعلى لألثار.

وكانت هذه المبادرة نتاجاً لبعد نظر وكرم العديد 
من المؤسسات واألفراد ذوي المكانة الرفيعة ال سيما 
وزارة خارجية جمهورية ألمانيا اإلتحادية وذلك من خالل 
سفارة جمهورية ألمانيا اإلحتادية في مصر التي قامت 

بتمويل البحوث والدراسات األولية للمبادرة ووضع التصور 
النظري والفكري لها، باإلضافة لتمويل األعمال الميدانية 
المطلوبة لتحويل هذه المبادرة إلى واقع ملموس. كما 

نقدم الشكر للدكتور رؤوف غبور والراحلة / عال غبور 
لرعايتهم الكريمة لتطوير قاعة 45 المميزة بإضائتها 

الطبيعية من خالل “الشخشيخة”. ويمتد الشكر والتقدير 
للدكتور / كامل دياب والمهندس/ صالح دياب لرعايتهما 

لتطوير القاعة 40؛ ولشركة أسمنت السويس التي لرعية 
تطوير قاعة30، وأخيرًا وليس آخرًا إلى مؤسسة معارض 

SC لرعايتها تطوير القاعة 35 وتوفيرها للدعم اإلداري 
والفني بصفة مستمرة. 

لم تكن مبادرة إحياء المتحف المصري لترى النور بدون 
مساهمات المؤسسات واألفراد الذين نقدم لهم الشكر 

الخاص والتقدير لجهودهم المتواصلة
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يسرني أن أقدم الكتاب السنوي ملبادرة إحياء املتحف 
املبادرة  هذه  اإلثار  وزارة  تنفذ   .2014 لعام  املصري 
 )EQI( »باإلشتراك مع شركة »نوعية البيئة الدولية
املبادرة  تستهدف  و   .2012 مايو  شهر  من  بدءاً 
لتصميم  وفقاً  األصلية  األولى  حلالته  املتحف  إعادة 
في  دورنيون«  مارسيل  العاملي«  الفرنسي  املعماري 

نهاية القرن التاسع عشر. 

وتقوم املبادرة منذ بدايتها – رؤيًة وإتخاذ قرار و تنفيذاً- 
على التعاون بني كافة أطرافها . وتؤكد اإلستراتيجية 
املبادرة  تنفيذ  في  اإلستمرارية  لتحقيق  املعتمدة 
ومتويلها على التعاون بني القطاعني اخلاص و احلكومي. 
املعمارية،  الهندسة  في  أعماالً  املبادرة  وتتضمن 
املبادرة  تتضمن  كما  واحلفظ،  والصيانة  والترميم، 
احمليطة  والضاحية  التحرير  منطقة  لتطوير  أعماالً 
تنمية  عملية  متثل  مجملها  في  واملبادرة  باملتحف. 
كمتحف  موقعها  على  فقط  ليس  اثارها  تنعكس 
علي مصر  أيضاً  و لكن  و مدينة  و ضاحية  و ميدان 

إقتصادياً وتاريخياً و سياحياً. 

لتيسير  احملاور  متعددة  إستراتيجية  أعتمدنا  ولقد 
تطبيق هذا املبادرة، وهى كالتالي: 1( القيام بأعمال 
الترميم املعماري إلصالح وإعادة تأهيل مبنى املتحف 

التخرج  حديث  جامعي  بشباب  اإلستعانه  مع 
اإلشراف  حتت  ذلك  و  املناسبة  باملهارات  يتمتعون 
والتدريب والتوجيه املناسب؛ و2( توفير التدريب الفني 
حفظ  من  لتمكينهم  باملتحف  للعاملني  واإلداري 
اآلثار ورفع مستوى عملية زيارة املتحف جلميع زائريه؛ 
الوعي  لنشر  وأنشطة  تعليمية  أنشطة  و3( تقدمي 
لتحقيق مشاركة اجملتمع احمللي في عمليات التطوير.

على  نرتكز  فإننا  باملباني  املتعلقة  األعمال  عن  أما 
اإلدارة   )1 وهي:  تنفيذها  في  رئيسية  مبادئ  أربعة 
توفير  ممارسات  بأفضل  واإللتزام  السليمة  البيئية 
الطاقة؛ و2( اللجوء للوقاية كوسيلة متطورة حلفظ 
اآلثار؛ و3( العمل بأساليب كثيفة للعمالة احلرفية؛ 
و4( االستفادة القصوى من تدريب الشباب خريجي 
وتقتصر  الترميم.  أعمال  في  املشاركني  اجلامعات 
احلوائط،  على  حالياً  تنفذ  التي  الترميم  أعمال 
في  باألسقف  الطبيعية  اإلضاءة  وكوات  واألرضيات 
»توت  آثار  جملموعة  الشرقي  اجلناح  صاالت  من  أربعة 
عنخ أمون«. ومن املقرر في نهاية عام 2016 أن ننتهي 
جملموعة  والشمالي  الشرقي  اجلناحني  ترميم  أعمال 
»توت عنخ أمون«، باإلضافة ملعاجلة املشاكل امللحة 

اخلاصة بتوفير اإلضاءة املناسبة وتنظيف وإعادة عرض 
بعٍض من أكثر القطع األثرية قيمة. 

تتضمن املبادرة إجراء سلسلة من البرامج واملناسبات 
يشارك فيها العاملني باملتحف و ذلك بهدف تطوير 
اجملتمع. وسوف تنظم في املتحف بصفة دورية عدة 
زيارات متحفية، ومحاضرات وورش عمل فنية وحرفية 
وتعليمية و العديد من اللقاءات اجلماهيرية ، لدعم 

العالقة بني املتحف ومجتمعه احمليط وزواره. 

ومع تقدم العمل في هذه املبادرة الرائدة، فإن وزارة اآلثار 
املتحف  زوار  يعيشها  التي  بالتجربة  اإلرتقاء  تعتزم 
في  رئيسية  مساهمة  لتقدمي  تسعى  كما  املصري، 
فهم وتقدير التراث الثقافي املصري الشامل املتميز و 
حسن الضيافة. وبناًء عليه فإن النجاح النهائي لهذه 
املبادرة - التي تستغرق سبع سنوات - ميكن أن يُقاس 
املصرية  الهوية  على  التأكيد  في  مساهمتها  مبدى 

متعددة الثقافات و دعمها في الوعي اجلماهيري.

األستاذ دكتور/ ممدوح الدماطي 

              وزير اآلثار

مقدمة
... بقلم دكتور ممدوح الدماطي- وزير اآلثار
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عانى املتحف املصري- رغم مكانته كواحد من أهم 
عقود  عدة  عبر  كبير  تدهور  من   - العالم  متاحف 
السيارات  مرور  كثافة  منها  و  عدة  عوامل  نتيجة 
من  عديد  بجانب  التلوث،  ومشاكل  بالقاهرة، 
التحديات في إدارة مقر وأراضي وموارد املتحف. وجند 
الضرر،  الداخل لم يسلم من  املتحف من  أنه حتى 
حيث تكدست اجملموعات املعروضة بآالف من القطع 
اآلثرية الناجم عن االكتشافات األثرية اجلديدة التي ال 
تنقطع. كما أصبحت العديد من القطع املعروضة 
وهي مشكلة  والترميم،  للحفظ  ملحة  في حاجة 
األمان  على  احلفاظ  مراقبة  نظم  قصور  منها  زاد 

البيئي.

التحدي  هذا  ملعاجلة  املصرية  اآلثار  وزارة  وسعت 
الكبير من خالل إطالق برنامج طموح إلنشاء العديد 
مبا  البالد  أنحاء  مختلف  في  اجلديدة  املتاحف  من 
األثرية  القطع  آلالف  جديدة  عرض  مساحات  يوفر 
للمعايير  وفقاً  تنسيقها  يتم  بثمن،  تقدر  ال  التي 

ميثل املتحف املصري أحد املعالم البارزة حلي وسط مدينة القاهرة و ذلك ألكثر من مائة عام . حيث يضم أكبر مجموعة من أعمال الفن املصري القدمي. هذا وقد أسسه العالم 
الفرنسي “ مارييت” عام 1902)وكان أول مديراً له( في زمن كانت املتاحف تشيد فيه في املراكز احلضرية لتعزيز الهوية القومية، وهي مهمة قام بها املتحف املصري خير قيام. 

وتشهد كثافة اآلثار التي يحتويها هذا املبنى الفريد من نوعه على التراث الثقافي املذهل حلضارة العالم األولى، والتي جتتذب الزوار من جميع أنحاء العالم. و ال تفوتنا اإلشارة إلى 
متيز هذا املبنى معمارياً في سياق عمارة نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين خاصًة أنه قد صمم و شيد ليكون متحفاً بخالف أشهر متاحف العالم في زمنه و الذي يوفر 

خلفية عرض تتسم باجلالل لهذه اجملموعة النادرة واإلستثنائية من اآلثار.

الدولي  اجمللس  أقرها  التي  املتحفي  للعرض  احلديثة 
تكدس  مشكلة  على  التغلب  ولكن  للمتاحف. 
حتديات  يثير  املتحف  بها  يكتظ  التي  املعروضات 
جديدة حول اإلستخدام األمثل لهذا املبنى في عرض 

متحفي فريد من نوعه.

املصريني كما  حلياة  أرشيفاً  املصري  املتحف  ويعتبر 
نعرفها. وميثل املبنى نفسه واجلدران التي حتيط بكل 
هذا التاريخ قيمة شديدة اخلصوصية، فقد صممه 
في  فاز  الذي  دورنيون«،  »مارسيل  البارع  الفرنسي 
حلمي«  عباس  »اخلديوي  نظمها  دولية  مسابقة 
املعمارية  الهندسة  املواهب في  أفضل  للبحث عن 
املصري  املتحف  متيز  قد  العالم. و  أنحاء  في جميع 
بأنه صمم ليكون متحفاً، وهو ما تفتقره بعضاً من 
الفرنسي  اللوفر  متحف   - العالم  متاحف  أفضل 
املعماري  طرازه  يجعل  مما   - املثال  سبيل  على   ,
األصلي  لوضعه  إعادته  ويجعل  وأهمية،  إثارة  أكثر 

إستعادة جلزء مهم من تراث البالد.

كنوز مصر 
منزل التاريخ
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وراء كل 
قطعة من مقتنيات 

المتحف قصٍة و تاريخٍ ثريٍ ، مما 
يستوجب وضع سيناريوهات عرض 
متحفي تبرز عناصرة تلك القصة و 

ذلك التاريخ في سياقه ، فإن كل عنصر 
بدءًا من الجدران و القطع المعروضة 

والبطاقات التوضيحية يجب أن تحكي 
قصة هذا العمل األثري وتثري خبرة من 

يشاهده.

... سناء فؤاد- المتحف 
المصري
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صياغة  املصري  املتحف  إحياء  مبادرة  تكرس 
وسط  املصري  للمتحف  املستقبلي  الدور  وحتديد 
كان  التي  املكانة  ومنحه  والدولية  احمللية  املتاحف 
هذه  انطلقت  وقد  طويل.  زمن  منذ  يستحقها 
األوضاع  دراسة  بهدف   ،2012 مايوعام  في  املبادرة 
الراهنة للمتحف ووضع خطة عملية إلعادة تأهيله 
بصورة شاملة. و ساهمت »وزارة خارجية جمهورية 
االبحاث  و  الدراسات  إعداد  بتمويل  اإلحتادية«  أملانيا 
مبادرة  تنفيذ  عمليات  وإطالق  ولصياغة  الالزمة. 
وثيق  بتعاون  املصرية  اآلثار«  »وزارة  تعمل  اإلحياء 
وهي   ،)EQI( الدولية«  البيئة  »نوعية  شركة  مع 
التراث  حفظ  في  متخصصة  إستشارات  شركة 
الطبيعي والثقافي ذات مكانة رفيعة دولياً بفريقها 
واألمناء،  واملهندسني،  املعماريني  من  الكفاءة  عالي 
البيئة  حماية  أنصار  و  املصريات  وعلماء  واملرممني، 
في  ساعد  وقد  والدوليني.  احملليني  النبات  وعلماء 
بني  املتميزة  الشراكة  تلك  املبادرة  في  قدماً  املضي 
أعضاء  في  متمثلة   ، واخلاص  احلكومي  القطاعني 
من مجتمع األعمال واملؤسسات البحثية والباحثني 

على املستويني احمللي والدولي.  

وقد تعرض مبنى املتحف في وضعه احلالي لتعديالت 
في  أغلبها  ساهم  املاضية،  العقود  عبر  كبيرة 
وتهدف  ومعماره.  للمبنى  العام  بالتجانس  اإلضرار 
مبادرة اإلحياء إلى معاجلة اإلحتياجات املادية امللحة 
للمتحف املصري ولضمان إتخاذ اخلطوات املناسبة 
رؤيته  املقصود  األصلية  الصورة  في  املتحف  لتقدمي 

بها، بحيث يظل مقصد ومرجع لكٍل زائرية.

ولتحقيق هذه الغاية قام فريق مبادرة إحياء املتحف 
احلفظ  و  الترميم  أعمال  من  بسلسلة  املصري 

بالصاالت  املتحف،  من  محدود  جزء  داخل  للمبنى 
30 و35 و40 و45، في اجلناح الشرقي جملموعة »توت 
عنخ أمون«. ومت إختيار هذه املنطقة املبدئية لتكون 
الشامل  ملا ستكون عليه عملية اإلحياء  مثاالً حياً 
داخل  نقوم  وسوف  الحقة.  مراحل  في  للمتحف 
هذه املنطقة املبدئية مبعاجلة شاملة لقضايا تتعلق 
باإلستدامة مثل احلفظ الوقائي ألثار املتحف التي ال 

تقدر بثمن وصيانة اجملموعات املعروضة.

وقد اتسع نطاق الدراسات التي أجريت أثناء املرحلة 

لتشمل  املصري  املتحف  إحياء  مبادرة  من  األولى 
احمليط اخلارجي للمتحف والذي كان له تأثير سلبي 
تقتصر  لن  اإلحياء  مبادرة  فإن  وبهذا  عليه.  هائل 
على املبنى وحده، ولكن ستشمل كل أرض املتحف، 
باإلضافة إلى ما يحيط به. وتطمح هذه الرؤية لرفع 
جودة احلياة في اجملتمع احمللي احمليط و تنمية منطقة 
وسط املدينة. و بذلك يظل املتحف املصري بالقاهرة 

مصدراً لإللهام والفخر لبلدنا.
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يعتبر المتحف المصري واحداً من 
أكثر المتاحف شهرة على مستوى 
العالم. ويدرس كل فرد في ألمانيا 
تاريخ مصر القديمة في المدرسة- 

فنحن ندرس التكنولوجيا والثقافة 
والحياة اليومية. وبناء عليه فإن 

كل طفل في ألمانيا ينمو على حب 
وإحترام هذا التراث العالمي

... راميش دي سيلفا
    رئيس قسم الثقافة والتعليم بالسفارة األلمانية
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لم يحظى املتحف املصري باإلهتمام الذي يستحقه علي مدارسنوات طويلة. وكانت مشروعات النقل والبنية 
التحتية في املنطقة عامالً واحداً من عدة عوامل نتج عنها ضرر مادي دائم لهيكل املتحف وسببت تدهوراً في 

البيئة احمليطة باملتحف بدا وكأنه غير قابل لإلصالح . وأدى هذا التجاهل للمتحف أن مبناه لم يؤخذ في اإلعتبارعند 
تخطيط وإنشاء املشروعات التي بنيت بجواره. وأدت التغييرات التي حدثت في املتحف وأراضيه إلى إحداث ضرر مؤلم 
لكل من يشاهده. وتهدف مبادرة اإلحياء إلى منح املتحف اإلهتمام الذي افتقده، رغم إنه كان يستحقه بكل جداره. 

مبادرة اإلحياء
املتحف في ثوبه اجلديد

إنتهاك  هو  املتحف  على  حدث  إعتداء  أكبر  يعتبر 
من  اخلمسينيات  نهاية  في  ألراضيه  القاهرة  بلدية 
الرئيسي  املقر  إنشاء  إلى  أدى  مما  العشرين  القرن 
لإلحتاد اإلشتراكي العربي الذي حتول إلى مبنى احلزب 
على  على  األمر  يقتصر  ولم  الدميقراطي.  الوطني 
ولكنه  للمتحف،  الناظر  عني  يؤذي  مشوه  منظر 
ونهر  املتحف  بني  إتصال  أي  قطع  إلى  ذلك  جتاوز 
د.منير  يقرره  ملا  األمور وفقاً  النيل. وزاد من جسامة 
الدولية«  البيئة  »نوعية  نعمة اهلل، مؤسس شركة 
مبنى  على  اإلعتداء  تاريخ  من  كل  أن  إلى«   )EQI(
احلزب الوطني وصورته احملترقة تعطيان رسالة سلبية 
بصور مختلفة  وتنقل  الكاميرات  تلتقطها  للعالم 
عبر وسائل التواصل اإلجتماعي وعبر وسائل اإلعالم 
التقليدية«. ويستطرد د. منير نعمة اهلل فيقول »إن 
مبادرة اإلحياء تهدف لوضع حد لكل هذا من خالل بث 
رسالة إيجابية عن ميالد مصر جديدة تعتز بهويتها 

السلمية وميراثها الشامل.« ويؤدي هدم هذا املبنى 
ورجوع أرضه للمتحف إلى عودة اإلتصال األبدي الذي 
كان مقصوداً بني املتحف ونهر النيل. وهو إتصال له 
نفس األهمية اليوم كما كانت في العصور القدمية. 
في  الزاوية  حجر  دائماً  النيل  ضفاف  تبقى  فسوف 
حضارة مصر القدمية العظيمة و ينطبق نفس الشيء 
على املتحف املصري دار أسالفنا ذات املكانة العاملية. 
وتعتبر هذه املبادرة في جزء منها شهادة على التزامنا 

بإحداث تطوير راسخ له جذور ويتسم باإلنسجام.

و قد تعرض املتحف لبناء مرافق جديدة داخل احمليط 
حدائقه  ومظهر  ترتيب  عدل  مما  ألراضيه،  األصلي 
تغييرات  استحداث  مت  كما  األصلي.  اخملطط  عن 
الداخل واخلارج. يقول  مادية على مبنى املتحف من 
املعماري بفريق مبادرة إحياء املتحف م.عماد فريد ما 
الفرنسي  دورنيون« ]املعماري  »ملارسيل  يلي: »كانت 
للمتحف  شاملة  رؤية  املتحف[  تصور  ابتدع  الذي 

اإلدارات املسئولة قل  ككل. ومع مر السنني وتغيير 
وعي املسئولني عن املتحف شيئاً فشيئاً بهذه الرؤية 
وتعاملوا مع كل بند بصورة مستقلة، وأدى هذا إلى 
العمل  من  بدالً  العناصر  من  عشوائي  خليط  وجود 
عليه  كان  الذي  باإلنسجام  يتميز  الذي  املعماري 

املتحف«.

إضافة  تاريخه  عبر  املتحف  في  التعديالت  تضمنت 
هياكل للوقاية من القنابل مما أعاق اإلضاءة الطبيعية 
مبنى  على  األحمال  وزاد  باألسقف  اإلضاءة  لكوات 
املتحف، كما تضمنت تلك التعديالت تقسيم صاالت 
العرض خللق مساحات تخزين عالوة على التعديالت 
العشوائية للتصميم الداخلي. وفقد املتحف خطة 
األصلية  وأرضياته  حوائطه  وألوان  األصلية  إضاءته 
املرصوفة ببساط من موزاييك مشغول فريد من نوعه 
. ويشرح املعماري بفريق إحياء املتحف م.رامز عزمي 
التعرف  في محاولة  الفريق  واجهها  التي  الصعوبة 
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هنا وجد
 المتحف أواًل، ثم تكون 

ميدان التحرير حوله في منتصف 
منطقة وسط المدينة بالقاهرة. 

ونهدف إلى جعل المتحف قلب هذه 
المنطقة بأكملها كما ينبغي له أن 

يكون.

... م. رامز عزمي 
)EQI ( »معماري بشركة »نوعية البيئة الدولية 
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على مدى الضرر الذي حلق بالتصميم األصلي للمتحف 
قائالً: »واجهنا صعوبة كبيرة في احلصول على كل 
املعلومات حيث لم تكن هناك سجالت رسمية توثق 
شكل جدران املتحف في صورتها األصلية، حني كانت 
وكان  اخلاص.  وملمسها  شكلها  عرض  قاعة  لكل 
علينا أن نزيل دهانات احلوائط بأنفسنا ببطء لتظهر 

ما حتتها من تفاصيل وزينات وألوان أصلية«.

قضايا  أيضاً  املصري  املتحف  إحياء  مبادرة  وتتناول 
ترتبط مبحدودية إمكانيات الترميم والعالج واحلفظ 
إجراء  في  سنة  من  أكثر  قضاء  وبعد  باملتحف. 
الفريق  أحواله أصبح  للمتحف وبحث  الالزم  املسح 
مستوى  لرفع  وسائل  إقتراح  من  ميكنه  وضع  في 

التجربة التي يعيشها زائر املتحف ولتحسني حفظ 
وعرض اآلثار. ويعتبر هذا من املوارد واإلمكانيات التي 
يفتقر  حيث  عنها  التغاضي  أو  اإلستغناء  ميكن  ال 
التي  للمواد واألدوات  املرممني ومسئولي احلفظ حالياً 
متكنهم من أداء أعمالهم على أكمل وجه مما يعني أن 
األساليب الفنية املستخدمة لعالج وصيانة وعرض 
احلالية.  الدولية  للمعايير  ترقى  ال  أغلبها  في  اآلثار 
وعالوة على هذا فإن ترتيب نوافذ العرض نفسها ال 
يرقى لتحقيق احلد األقصى من رضاء الزائر لصعوبة 
بعض  ملستوى  مالئمتها  ولعدم  الترتيب  هذا  تتبع 
األعمال املعروضة. كما أن ندرة البطاقات واملعلومات 
الزائرين  قدرة  من  حتد  املعروضات  تلك  على  املتوافرة 

ووفقاً  والتاريخي.  األثري  سياقها  في  وضعها  على 
لسناء فؤاد كبيرة املرممني باملتحف املصري: »إن صاالت 
وأماكن العرض قيمة في حد ذاتها، وصممت لعرض 
األعمال األثرية في أفضل صورة ومتثل جزء من القيمة 
إعادتها لوضعها األصلي  وتعتبر  للمبنى،  التاريخية 
يعيشها  التي  التجربة  لتحسني  األهمية  غاية  في 

الزائر أثناء مشاهدته لتلك األثار.«

بعض  إتباع  املصري  املتحف  إحياء  مبادرة  وتقترح 
القواعد البسيطة في اإلنشاءات املقترح أن تقام على 
اجلانب الغربي من املتحف لتحل محل املبني احملترق. 
االنشاءات  من  املتحف  يستفيد  أن  املنتظر  من  و 
األنشطة  مختلف  من  املنطقة  هذه  في  اخملصصة 
صاالت  يشمل  مبا  اإلقتصادية  و  والعلمية  الثقافية 
عرض دائمة أو مؤقتة، ومعامل ترميم جديدة، ومكاتب 
إدارية وغيرها من مرافق املتحف. وستكون املنشأت 
اخلفيفة التي تستقر فيها تلك املهام من طابق واحد. 
وستبقى املباني التجارية التي إنشئت في الساحة 
على  احلفاظ  مع  موقعها  في  للمتحف  الغربية 
ومتجر  )املكتبة  املهام  هذه  وإحياء  احلالية  مهامها 
الهدايا واملطعم(. مع مالحظة أن أي هياكل خفيفة 
من  بكثير  وأصغر  أدنى  تكون  أن  يجب  بنائها  يتم 
املتحف القائم بحيث يظل مبنى املتحف هو املعلم 

الرئيسي في املوقع. 

اجلانب  على  املقترحة  اجلديدة  املرافق  بناء  وسيتم 
الغربي للمتحف حول حديقة فرعونية مصممة على 
ويحيط  القدمية.  العصور  في  املصرية  احلدائق  طراز 
يوجد على  أعمدة،  ذو  رواق  الفرعونية  احلديقة  بتلك 
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يحتاج كل جانب من جوانب المتحف 
للتطوير. وسوف يتكلف هذا كثيراً، 

ولكن إذا نجحنا في إستكمال 
مبادرة اإلحياء سنتمكن من الحفاظ 

على هذا المتحف كجزء حيوي من 
تراثنا، فهو الدار التي تستقر بها كل 

مقتنياتنا األثرية الثمينة، و بالتالي 
يستحق كل االتقدير واإلحترام.

  ... د. محمود الحلوجي،
      مدير المتحف المصري

مساحات  منها  للجمهور،  مفتوحة  حجرات  طوله 
عرض مؤقتة على سبيل املثال باإلضافة إلى معامل 

ترميم.

وتقترح املبادرة أيضاً إنشاء نفق مشاة يتصل مبرفق 
بحيث  النهري،  اإلنتقال  و  النقل  وسائل  لرسو 
املتحف  موقع  إلى  اخلروج  و  بالدخول  للزوار  يسمح 
من واجهته الغربية املطلة على النهر و يعيد قدرة 
املتحف على نقل مقتنياته عبر نهر النيل كما كان 

مقدراً له عند إنشاؤه . 

مبثابة  تكون  نباتات  حديقة  متتد  أن  يقترح  كما 
النيل  نحو  متتد  القدمية  املصرية  للنباتات  موسوعة 
من داخل املتحف إلى ميدان التحرير. وتعتبر أهمية 
التعامل مع موقع املتحف املصري و محيطه موضوعاً 
أساسياً -كما يقول د. منير نعمة اهلل - الذي يعتقد 
»أنه بتحقيق هذه املبادرة ستطلق حركة تغيير ذاتي 

تشمل كل منطقة وسط املدينة بالقاهرة.«
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لقد أصبحت كامل منطقة وسط 
المدينة بالقاهرة - نتيجة لكثير 

من األسباب - مركز إهتمام العالم 
في السنوات األخيرة. ويمثل هذا 

اإلهتمام العالمي فرصة لنا لُنظهر 
مصر في أجمل هيئة، ونقدم 

لضيوفها تجربة فريدة ترسخ في 
األذهان . لذلك فإن هذه المبادرة 

من الممكن أن تشكل رمزًا 
لنهضة مصرية مستمرة. 

...د. منير نعمة اهلل، 
)EQI( »مؤسس شركة »نوعية البيئة الدولية 

وحتى ميكن وضع خطة واقعية إلحياء املتحف املصري، فقد مت إختيار قاعتني إلجراء الدراسات 
امليدانية و األعمال الهندسية املكملة، مبا فيها مناذج أعمال الترميم الالزمة لعملية 

اإلحياء. وكانت هذه هي الطريقة اخملتارة لتحديد برنامج اإلحياء و التحقق من مالئمة احللول 
املقترحة لتلبية متطلبات برنامج اإلحياء.

املعيار  والتطوير«،  الدراسة  »منطقة  قاعات  تعد 
في  اإلحياء  عملية  إلنطالق  املرتقبة  لألعمال  والنموذج 
عنخ  »توت  مجموعة  من   45 و  و40  و35،   ،30 صاالت 
مبثابة منوذج  األربعة  القاعات  تكون هذه  بذلك  أمون«. و 
في  إجرائها  املطلوب  لألعمال  متكامل  إستطالعي 
املتحف بأكمله. ويقول »رامش دي سيلفا« رئيس قسم 

وأحد  بالقاهرة،  األملانية  بالسفارة  والتعليم  الثقافة 
مزايا منطقة  الرئيسيني للمبادرة شارحاً  الداعمني 
الدراسة والتطوير: »كنا نستهدف الوصول لفكرة 

وخطة شاملة تغطي اإلعتبارات الفنية واجلمالية 
مع  »أنه  ويضيف  ككل«.  املتحف  إلحياء  وتؤدي 
بأكمله  للمتحف  إحياء  عملية  متويل  عن  عجزنا 
هذه  برؤية  مهتمني  كنا  فإننا  املرحلة  هذه  في 

منطقة الدراسة 
و التطوير

اإلنتقال من التصور إلى الواقع
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قادرة  أخرى  أطراف  وذلك مع دعم  الواقع،  أرض  اخلطة تتحقق على 
على التمويل، حتى نرى بأعيننا ما ميكن أن حتققه مبادرة اإلحياء«. 

و من اجلدير بالذكر أن إختيار قاعتي »منطقة الدراسات والتطوير« 
)بالدور   37 والقاعة  العلوي(  والدور  األرضي  )بالدور   32 القاعة 
األرضي( من ضمن القاعات املتعددة للمتحف ، كان بناًء على تفرد 
تصميمات  فإن  املعماري  التفرد  عن  أما   . معروضاتها  و  معمارها 
ميزانني  تتضمن  الطابقني  ذات  القاعات  تشمل  التي  »دورنيون« 
على  ميزته  زجاجية،  أسقف  خالل  من  الشمس  أشعة  وتُضيئها 
عند  التحكيم  جلنة  نظر  في  العالم  أنحاء  شتى  من  منافسيه 
هذه  ومكنت  املتحف.  لبناء  املتنافسة  التصميمات  بني  اإلختيار 
إلنارة  الطبيعية  باإلضاءة  اإلكتفاء  من  املميزة  املعمارية  اخلصائص 
باملسابقة  فاز  »دورنيون«  بأن  اإلعتقاد  ويسود  طابقني.  من  مبنى 

أساساً بناءاً على هذه املالمح في التصميم. 

 ، اجملاورة   37 القاعة  تكون  أن  املفترض  من  كان  انه  إلى  باإلضافة 
منطقة تخزين، و لكن مت تعديلها الحقاً وتقسيمها إلى مساحتني 
حالياً  وتستخدم  جديد.  أوسط  دور  إنشاء  خالل  من  مستقلتني 
يستخدم  بينما  للتخزين،  اجلديد  الدور  هذا  فوق  العلوية  املساحة 
هذا  وأدى  للجمهور.  مفتوح  وهو  األعمال  عرض  في  األرضي  الدور 

التعديل إلى حتويل القاعة 37 الى حجرة مظلمة بال نوافذ.

أما فيما يتعلق بوجهة النظر التاريخية - الثقافية فإن هذه الصاالت 
تعرض عدداً من القطع املهمة من عهد األسرتني الرابعة واخلامسة 
و منها متاثيل »رع حتب ونفرت«، والقزم »سينيب« وأسرته، ومتاثيل 
باإلضافة  خوفو«  »للملك  املكتشف  الوحيد  والتمثال  »سنفرو« 
إلى اجملموعة اجلنائزية الفريدة للملكة »حتب حرس«. كما أن اجلزء 
املصغرة  اخلشبية  النماذج  على  يحتوي   32 القاعة  من  السفلي 
التي تصور احلياة اليومية في مصر القدمية. تستلزم طريقة عرض 
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تطوير.  و  حتديث  إلى  السابقة  الروائع  كل  وحفظ 
وبالتالي فإن األعمال املقترحة تضمن طريقة جيدة 

مناسبة لعرض و سالمة القطع األثرية.

والذي يعتمد على كٍل من  إن نظام اإلضاءة احلالي 
نوافذ وأسقف زجاجية لإلضاءة الطبيعية باإلضافة 
الى اإلضاءة الصناعية احلديثة ، ليس كافياً لتوفير 
املعروضة. مما إستلزم  القطع  إضاءة مناسبة لكل 
من املبادرة أن تتضمن إعادة تأهيل وإستعادة كفاءة 
استخدام  مع  باألسقف  الطبيعية  األضاءة  كوات 
لوحات زجاج ثالثية تنقي األشعة فوق البنفسجية 

لتقليل اآلثار السلبية ألشعة الشمس. 

فيما   - املتحف  إحياء  مبادرة  خطة  إعتمدت 
األصلية  للرسومات  دراسة  على   - األلوان  يخص 
»لدورنيون« باإلضافة إلى حتليل علمي عن الدهانات 
إفتتاح املتحف. وقد  واأللوان املستخدمة في وقت 
قاد هذا التحليل »رولف إرنست«، كبير مرممي فريق 
إستكمال  ومت  األلوان.  بحوث  وإستشاري  اإلحياء 
األلوان بفحص ميداني تضمن كشف عدة  دراسة 
قطاعات طولية في الصالتني 32 و37 حيث مت إزالة 
ما ال يقل عن 8 طبقات من الدهان لكشف األلوان 
تأسيس  عند  استخدمت  التي  األساسية  األربعة 
في  الرمان(  )لون  القاني  األحمر   : وهي   ، املتحف 
على  الفستقي  واألخضر   ، للحائط  السفلي  اجلزء 
على  الرمادية  والشرائط   ، احلائط  من  العلوي  اجلزء 
الرمال  ولون   ، احلوائط  من  مختلفة  مستويات 
فريق  بذلك  قام  وقد  العلوية.  املعمارية  للحليات 

من املتخصصني املؤهلني. وإعتمدت خطة إستعادة 
من  املتعددة  الطبقات  إزالة  على  األصلية  األلوان 
السنني  عبر  احلوائط  على  تراكمت  التي  الدهانات 
ثم إستخدام دهانات مصنوعة من أكاسيد مصرية 

طبيعة لعمل الرتوش وإستعادة األلوان األصلية.

»كرارا« الفاخر  برخام  اإلحتفاظ  املبادرة  و تضمنت 
صقلها  في  اجلهد  وبذل  األرضي  الدور  بأرضيات 

وتلميعها وتنظيفها بدالً من تغييرها.

تضمنت  فقد  الثاني  بالدور  يتعلق  فيما  أما   
املتخصيني  املرممني  من  فريق  قيام  اإلحياء  عملية 
مر  على  أضيفت  -التي  املتعددة  الطبقات  بإزالة 
والبيتومني   ، والبالط  املشمع  لفافات  السنني- من 
واألسمنت، وذلك لكشف وإصالح بساط املوزاييك 

األصلي الذي متيزت به أرضيات املتحف.
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كل  في  تراعي  املبادرة  فإن  األحيان  جميع  في  و 
مراحلها صيانة و سالمة القطع األثرية املعروضة. 
أساليب  تطوير  الى  الفريق  تتطرق  السبب،  لهذا 
متكامل  تدريبى  برنامج  ووضع  احلالية  العمل 
املقتنيات.  على  واحلفاظ  املتحفي  العرض  لتعزيز 
للقيام  واملعدات  لألدوات  شامل  فحص  أجري  قد  و 
بعملية متخصصة لتنظيف و إعادة عرض القطع 

يمثل تقرير “مبادرة إحياء المتحف 
المصرى” وثيقة خضعت للدراسة 
الشاملة وفقاً ألعلى مستويات 

المعايير العلمية الدولية، حيث 
تمدنا بكل المعلومات الضرورية 

لترميم المبنى وإنقاذ مقتنياته 
والحفاظ عليها. و لقد قدمت 

جمهورية ألمانيا اإلتحادية الدعم 
المالى الالزم للدراسة األولية ووضع 

الخطة الرئيسية وأعمال التحقق 
والتوثيق الميدانية، و قدمت أيضًا 

الدعم الفني من خالل مركز الهجرة 
الدولية والتنمية )CIM(. و جدير 

 ”Semmel Concerts بالشكر شركة
“األلمانية التي قررت تمويل نشر 

هذا الكتيب وجعله متاحاً لقطاع 
واسع من الجمهور، مما يؤدي 

لزيادة الوعي بالمبادرة و دعمها. 

... هانزيورج هابر
        السفير األلماني بالقاهرة.

و  املطلوبة  واملعدات  األدوات  حتديد  ومت  األثرية. 
فترة  طوال  متنقلة  عمل  وحدة  جتهيز  و  تصميم 
تفعيل  و  لغرس  ذلك  ،و  اخملتلفة  التنفيذ  مراحل 

ثقافة الرعاية الوقائية لآلثار.
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بداية من نوفمبر 2013, ركزت “مبادرة إعادة اإلحياء” على بدء تطبيق خطة العمل فى القاعات التى حتتوى على واحد من أكبر كنوز العالم قيمة أال وهو مجموعة” امللك 
توت عنخ آمون”. ومتثل األربعة عشر قاعة التي تضم “صالة امللك توت عنخ آمون”، نقطة اإلنطالق ملبادرة اإلحياء. وحتتوي هذه القاعات على االف القطع األثرية التي 

وجدت سليمة دون مساس منذ أكثر من تسعني عاماً مضت . ويعد إكتشاف “هوارد كارتر” و “جورج هيربرت” لهذه الكنوز عام 1922 كواحٍد من أكثر االكتشافات األثرية 
أهمية و إثارة فى تاريخنا احلديث. وتتم حالياً عملية إعادة ترميم كاملة للحوائط األصلية وأرضيات وكوات اإلضاءة الطبيعية بأسقف هذه القاعات. 

منطقة اإلنطالق
قاعات “توت عنخ آمون”

أعمال  إكتملت   ،2014 ديسمبر  شهر  مطلع  مع 
مدخل  فى  تقع  أربع  قاعات  فى  الترميم  و  اإلحياء 
اجلناح الشرقى لصالة توت عنخ آمون وهى القاعات 
30 و 35 و 40 و 45. و بينما التزمت »شركة نوعية 
تأهيل  إعادة  بإستكمال   »)EQI( الدولية  البيئة 
هناك  فإن  عامني،  خالل  اإلنطالق  منطقة  قاعات 
سبع  خالل  بالكامل  املتحف  إلحياء  شاملة  خطة 
»رامز  و  فريد«  »عماد  املعماريان  يوضح  و  سنوات. 
عزمي« العملية الشاقة وراء هذه املهمة حيث قال 

»م.رامز »: » يتمثل الكثير مما إكتشفناه في مراحل 
هائلة  كمية  وجود  في  والبدء  التطوير  و  الدراسة 
متت  التي  املسجلة  غير  الهندسية  التعديالت  من 
على مبنى املتحف و بنيته التحتية وما يحيط به، 
و قد تراكمت عبر عشرات السنني. وبدا األمر وكأنه 
 : »م.عماد«  وأضاف  التفاصيل«.  من  ألغام  حقل 
الروتينية  اإلجراءات  الكثير من  إجناز  إقتضى  »وهذا 
الوثاثق  و  املوافقات  من  العديد  على  واحلصول 
أفضل  إلى  الوصول  من  مكننا  مما  أنواعها،  بكافة 

النتائج املستهدفة.  االساليب لتحقيق 

كما أن أعمال اإلحياء التى تتم حالياً فى القاعات 
عنخ  »توت  صالة  من  الشرقى  اجلناح  فى  األربع 
اخلارجى  العالم  إلى  هامة  رسالة  ستبعث  آمون« 
بتاريخها  فخورة  و هي:« أن مصر  املصريني  لكل  و 
وترغب بقوة في حماية إرثها الثقافى«. يقول   »د. 
»هذه  املصرى،  املتحف  مدير  احللوجى«،  محمود 
أهميته  تبرز  و  املصرى  املتحف  شأن  تعزز  املبادرة 
حالياً.  تبنى  التى  املتاحف  كل  فى ضوء  التاريخية 
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لم يصمم “مارسيل دورنيون” 
نموذج مكرر من المقابر المصرية 

القديمة، على عكس ما فعل 
معظم أقرانة من المعماريين. 

فقد صمم “دورنيون” مبنًى 
قائماً على مفهوم أساسه هو 

أن تستقر اآلثار به ، دون إعاقة 
لرؤيتها أو حجب للضوء عنها.

.... م.عماد فريد، 
.)EQI( »معماري بشركة »نوعية البيئة الدولية   

احلفاظ  إلى  حوله  وما  املتحف  إحياء  يؤدي  وسوف 
املدينة كمنطقة جذب سياحية  على وضع وسط 
واحة حضرية  إلى  بصورة مؤكدة  ويحولها  مهمة، 

تتميز بحسن الضيافة.«

وقد مت إعداد حزمة أنشطة إلعادة تأهيل جتربة زيارة 
اإلرتقاء بها لتحقيق أفضل فائدة  ، بهدف  املتحف 

للزائرين.

التأهيل  إعادة  إستراتيجية  أن  بالذكر  اجلدير   ومن 
حتريك  تتضمن  ال  بسيطة  تعديالت  على  تعتمد 

األعمال  وتنفذ  العرض.  وحدات  من  كبيرة  أعداد 
إعادة  أثناء  الصاالت  إلغالق  احلاجة  دون  املقترحة 
ال  بحيث  اإلحياء  مبادرة  صممت  وقد  تأهيلها. 
اإلعتناء  فكرة  وترسخ  الزيارات  تعطل سير عملية 

بالتراث احلضاري.
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ولن تقتصر خطط املستقبل على سعي فريق مبادرة اإلحياء إلكمال أعمال 
إستعادة املبنى لرونقه املعماري فقط، بل سوف تتضمن خططاً للمستقبل 
والتأكيد على تطوير قدرات العاملني باملتحف على تنظيم املعارض وتطوير 
أنشطة مشاركة اجملتمع أيضاً. كما تستهدف املبادرة إحداث تغيير جذري 

يؤدي إلى التطوير املستمر ملفهوم العالقة بني املتحف والبيئة احمليطة. 

آفاق املستقبل
إلى أين نتجه؟

وتنظيف  املعارض  تنظيم  أعمال  على  للتدريب  برامج  وضع  املبادرة  تتضمن 
حفظ  بطرق  اإلحترافي  الوعي  يزيد  مما  باملتحف،  للعاملني  اآلثار  عرض  وإعادة 
“نوعية البيئة الدولية”  وحدات العرض والقطع املعروضة. وقد قامت شركة 
)EQI( بالفعل بوضع مجموعة من اإلرشادات حول أفضل املمارسات و أحدث 

األساليب في هذا اجملال.

و من املعروف أن “هاري بيرتون” مصور”هوارد كارتر” قد قام بتوثيق فوتوغرافي 
ميكن  وال  كامالً.  توثيقاً  يكن  لم  وإن  أمون”،  عنخ  كنوز”توت  جملموعة  ضخم 
 1922 عام  الفترة من  في  واألسود  باألبيض  أخذت  التي  الصور  إستخدام هذه 
لوضعها  األثرية  القطع  وإعادة  لترميم  عليه  يعتمد  كمصدر   1924 عام  إلى 
الصور  هذه  إلى  للجوء  املصري  املتحف  مرممي  أضطر  ذلك  ورغم  األصلي. 
 -2011 ينايرعام   25 ثورة  أثناء  املصري-  املتحف  اختراق  في  البعض  جنح  حني 
اآلثار  وزير  طلب  وقد  أمون”.  عنخ  توت  مجموعة”  آثار  بعض  بإتالف  وقاموا 
اإلحياء  مبادرة  فانيني” مصور  “ساندرو  السيد  من  املساعدة  الوقت  ذلك  في 
ومن  الترميم.  ألغراض  الدقة  عالية  الرقمية  صوره  من  بعٍض  إلستخدام   ،
التي  اجملموعة  10% من  أقل من  إال  تغطي  “فانيني” ال  أن تسجيالت  املؤسف 
منها  املصري  املتحف  يعرض   . قطعة   5398 إلى  لها  اإلجمالي  العدد  يصل 
4500 قطعة ، بينما توجد القطع الباقية في أماكن التخزين باملتحف املصري 

ومتحف األقصر، كما يعرض متحف األقصر جزء آخر منها. 

نحن كسفارة، 
نشيد جسراً بين جمهورية 

ألمانيا اإلتحادية وجمهورية مصر 
العربية .حيث يقوم الماليين من الشعب 

األلماني بزيارة مصر، و نتعرف على الكثير من 
آرائهم -اإليجابية منها و السلبية ، لذلك فإننا 

نرغب في المساعدة فيما يتعلق بتحسين النواحي 
السلبية. ويتم ذلك بالطبع من خالل جهد قائم على 

التعاون. وكانت فكرة إحياء المتحف ومنطقة 
وسط المدينة من حوله، جذابة جداً بالنسبة لنا 

في السفارة األلمانية.
... رامش دي سيلفا،

رئيس قسم الثقافة والتعليم- السفارة األلمانية
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القطاعني  بني  التعاون  أهمية  على  املبادرة  هذه  في 
من  فإنه  الغاية  هذه  وراء  وسعياً  واخلاص،  احلكومي 
من  املبادرة  أعمال  نصف  حوالي  متويل  يتم  أن  املتوقع 
خالل أفراد وشركات ومؤسسات تابعة للقطاع اخلاص، 
النصف  بتمويل  ودولية  عامة  مؤسسات  تقوم  بينما 
الفني  الدعم  حشد  على  املبدأ  نفس  اآلخر.وسيطبق 
تعاون  بروتوكوالت  وستوضع  الشراكة.  عالقات  وعلى 
مسئوليها  قدامى  من  وبعٍض  العالم  متاحف  مع 
خبراتهم  من  لإلستفادة  املتقاعدين  ومتخصصيها 
الواسعة وإستكمال املسار الذي بدأته مبادرة اإلحياء. 
التعاون مع منظمات غير حكومية،  املبادرة  ستتضمن 
مجال  في  العاملة  املنظمات  على  هذا  يقتصر  ولن 
احلكومية  غير  املنظمات  وإمنا  فقط  الثقافي  التراث 

العاملة في مجال التعليم أيضاً. 

ومن اجلدير بالذكر أنه سوف يعاد إفتتاح جناح مجموعة 
القاعات  يشمل  مبا  بأكمله  أمون”  عنخ  توت  آثار” 
 15 في  والشمالي  الشرقي  اجلناحني  في  املتبقية 
نوفمبر عام 2016 ،مبناسبة مرور 114 عام على إفتتاح 
محاضرات  عدة  املناسبة  تتضمن  وسوف  املتحف. 
يلقيها عدد من الباحثني وتكرمي رعاة مبادرة اإلحياء في 
إحتفالية يغطيها ممثلني من الصحافة ووسائل اإلعالم 
خاصاً  معرضاً  اإلحتفالية  ويصاحب  والعاملية.  احمللية 
جملموعة منتقاة من آثار “توت عنخ آمون”. كما سيتم 
إصدار كتالوج متحفي يضم صور فوتوغرافية ألعمال 
مبادرة اإلحياء. وسيمثل هذا احلدث معلماً رئيسياً في 
تظهر  رسالة  للعالم  ويرسل  املصري،  املتحف  تاريخ 
إلتزام مصر بإحياء هويتها مبختلف مكوناتها ، وتدعم 

صلتها الراسخة بثقافة العالم وحضارته. 

بإلتقاط  “فانيني”  السيد  سيقوم  املبادرة  خالل  من  و 
في مجموعة  املعروضة  القطع  لكل  فوتوغرافية  صورٍ 
في  املوضوعة  للقطع  باإلضافة  أمون”  عنخ  “توت 
الدقة،  عالية  رقمية  الصور  هذه  وستكون  اخملازن. 
الفوتوغرافي  التصوير  معدات  أحدث  وبإستخدام 
واإلضاءة. وستشمل أعمال التصوير والتوثيق، تنظيف 
في  بياناتها  وتسجيل  قطعة  كل  وتوصيف  وحتليل 
إضافة  وكذلك  اجلوانب،  جميع  من  صورها  مع  سجل 
يسهل  مما  األمر،  يتطلب  حني  تفصيلية  لقطات 
تلك  ستمثل  ذلك  على  بناءاً  آثر.  كل  حالة  مراجعة 
تكوين  وإعادة  لترميم  ورئيسياً  فريداً  مرجعاً  الصور 
أو  حالتها  تدهور  حالة  في  األثرية  القطع  جتميع  أو 
حالة  في  الوحيد  املرئي  السجل  ستمثل  كما  تلفها، 
إصابة أي من القطع بتلف ال ميكن إصالحه أو تعرضها 
من  فإنه  األرشيف  بأعمال  يتعلق  وفيما  للسرقة. 
في  للقطع  احملفوظة  الصور  سجالت  أن  بالذكر  اجلدير 
وقت إكتشاف املقبرة والتي متثل اآلن جزء من مجموعة 
املصري.  املتحف  أرشيف  تناظر  ال  جريفيث”  “معهد 
في  قطعة  كل  لربط  ممكن  جهد  كل  بذل  وسيتم 
معهد  أرشيف  في  بنظيرتها  املصري  املتحف  أرشيف 
على  بالفعل  فانيني  السيد  وقد حصل  جريفيث. هذا 
املعهد  أرشيف  على  للدخول  جريفيث  معهد  موافقة 

وإستخدامه. 

اجملتمع  لتنمية  سعيها  نطاق  في  املبادرة  وستنظم 
تشمل  التي  واملناسبات  البرامج  من  سلسلة  احمللي 
وتعليمية  وحرفية  فنية  عمل  وورش  باملتحف  جوالت 
تتم كلها  اجملاور،  التحرير  األقدام في حي  وجوالت على 
واجملتمع  املتحف  بني  العالقة  لتقوية  دورية  بصورة 
فإنه سيتم  املثال  وزواره. وعلى سبيل  به  احمليط  احمللي 

تعليمية  و  ثقافية  و  فنية  تربوية  أنشطة  تصميم 
فيها  ميكن  العمل  وورش  الترفيه  خالل  من  لألطفال 
اآلثار  من  مقلدة  مناذج  بأيديهم  يصنعوا  أن  لألطفال 
القدمية،  املصرية  املوسيقى  على  ويتعرفوا  املعروضة 
الهيروغليفية،  والكتابة  القدمية  املصرية  واحلرف 
لضمان  األنشطة  لهذه  علمي  مكون  سيضاف  كما 
املرجع  مثل  التعليمي،  للمحتوى  األطفال  إستيعاب 
“الصبي  بعنوان  حواس”  زاهي  دكتور”  كتاب  العملي 
الذهبي – تاريخ لألطفال”. وتقوم هذه الورش املمتعة 
القدمية  مصر  على  بإلتعرف  التفاعل  على  واملبنية 
الثقافي  التراث  على  احلفاظ  وقيمة  األثار  وعلوم 
الفنانني  تشجيع  أيضاً  يتم  وسوف  جذابة.  بصورة 
املتحركة  والفنون  للرسوم  ورش  عمل  على  احملترفني 
عمل  ورش  تنفيذ  في  باملتحف  العاملني  وملشاركة 

باملتحف. متنوعة 

األقدام  على  جولة  إتاحة  سيتم  فإنه  هذا  على  عالوة 
أن  اجلولة  هذه  املتحف. وتضمن  لزوار  التحرير  مبنطقة 
مبا  باملتحف  احمليط  احلي  به  يذخر  ما  الزوار مع  يتعايش 
فنية  و  ثقافية  وأماكن  تاريخية  عناصر  من  يشمله 
واملطاعم.  للمقاهي  باإلضافة  معمارية  ومعالم 
زوار  يشجع  سوف  النشاط  هذا  فإن  عامة  وبصفة 
التعليمية  املؤسسات  من  غيره  زيارة  على  املتحف 
أن  بهدف  ذلك  باملنطقة.  املوجودة  والتجارية  والفنية 
“معروف”  شوارع  في  اجلذب  معالم  مبختلف  يتمتعوا 
املنعم  “عبد  وميدان  و”اإلنتكخانة”  و”شامبليون” 
اجلولة  هذه  من  الهدف  يقتصر  وال  خالفه.  و  رياض” 
الزائر فقط بل ودعم  على حتسني اخلبرة التي يعيشها 

التحريربأكملها. اإلقتصاد احمللي ملنطقة 

وتؤكد اإلستراتيجية التي مت تبنيها لتحقيق اإلستدامة 
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حديثة  اآلثار  إلدارة  مارييت” مديراً  “أوجست  الفرنسي  املصريات  عالم  باشا  سعيد  َعني 
منهجية  بصورة  وإشرافه  املصري  الثقافي  التراث  رعاية  في  بفضله  إعترافاً  اإلنشاء، 
منتظمة على الكثير من عمليات التنقيب عن اآلثار في مختلف أنحاء البالد. وفي نفس 
العام مت منح “مارييت” منزالً متواضعاً في بوالق، بالقرب من املوقع احلالي ملبنى التلفزيون 
وهو  لبوالق،  النهرية  املالحة  لشركة  مقراً  أصالً  املبنى  هذا  وكان  اخلارجية.  وزارة  ومبنى 
أحد مواني القاهرة على النيل ثم أصبح نواة أول متحف لآلثار املصرية، حيث نقل إليها 

اكتشفها.  التي  “مارييت” اآلثار 
في عام 1863 ، وافق اخلديوي إسماعيل على إنشاء متحف اآلثار املصرية في وسط املدينة، 
ولكن املشروع تأجل نتيجة للقيود املالية، وبالتالي ُمنح “مارييت” املزيد من املساحة أمام 
املبنى في بوالق لتوسعة املتحف. ومت إفتتاح متحف بوالق رسمياً في نفس العام للجمهور. 
من  العديد  ودمر  بوالق  حلي  الضرر  من  الكثير  في  كاسح  فيضان  تسبب   1878 عام  وفي 
اآلثار. وقد أدى ذلك إلى إغالق متحف بوالق للتجديد واإلصالح حتى أعيد افتتاحه عام1881. 
وإلدارة  بوالق  “جاستون ماسبيرو” كمدير ملتحف  العام وخلفه  “مارييت” في نفس  توفي 
إستلزم  مما  حجمها،  زاد  قد  بوالق  مبتحف  اآلثار  مجموعة  1890 كانت  عام  اآلثار. وبحلول 
نقلها إلى قصر “اخلديوي إسماعيل” باجليزة في موقع حديقة احليوان احلالية. ومع تعيني 
الباحث “جاك دي مورجان” مديراً للمتحف ومديرية اآلثار فإنه أعاد تنظيم مجموعة اآلثار 

في املتحف اجلديد الذي كان يعرف وقتها مبتحف اجليزة.

وبعد حدوث عدد من الكوارث في متحفي بوالق واجليزة نتج عنها أضرار جسيمة وفقد لعدد 
من اآلثار التي ال تقدر بثمن، أصبحت احلاجة ملبنى جديد للمتحف املصري ضرورة ملحة.

ومن ثم ، مت اإلعالن عن مسابقة ألحسن تصميم معماري، وفاز باجلائزة املعماري الفرنسي 
“مارسيل دورنيون” عام 1895. ووضع حجر األساس للمتحف في 1 إبريل عام 1897، بينما 
 15 في  املصري  للمتحف  الرسمي  اإلفتتاح  عن  اليومية  املصرية  األهرام  جريدة  أعلنت 
منوذجاً  األوروبية،  املعمارية  النماذج  على  أسس  الذي  املتحف  ويعتبر   1902 نوفمبرعام 
مماثالً للمباني العامة ومباني املؤسسات الكبرى مثل املكاتب واملسارح وقاعات املدن التي 

اخللفية التاريخية
والتصميم املعماري
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القرن  وبدايات  عشر  التاسع  القرن  نهايات  في  بنيت 
وجاءت  وأمريكا.  أوروبا  أنحاء  مختلف  في  العشرين 
املباني كصروح تذكارية منعزلة، ُصممت  معظم تلك 
الفنون  “طراز  باسم  املعروف  التقليدي  الطراز  على 

اجلميلة” الشائع في تلك الفترة.

يصمم  مصر  في  متحف  أول  املصري  املتحف  كان 
من  كبيرة  أعداد  ليستوعب  كبيرة  داخلية  مبساحات 
املبنى من تشكيلني متماثلني  الفرعوية. ويتكون  اآلثار 
T على جانبي محور رئيسي شمالي  على شكل حرف 
جنوبي عمودي يقع به الرواق املركزي الكبير الذي تبرزه 
رواق  واألعمدة على جانبيه. وميتد  األقواس  صفوف من 
احملور موازياً  على هذا  الفخري( عمودياً  )الرواق  الشرف 
شكل  على  واملصمم  للمتحف  اجلنوبية  للواجهة 
مزدوجة  والدائرية  املستطيلة  املساحات  من  سلسلة 

قاعة  وجود  مع  الغرب،  إلى  الشرق  من  متتد  اإلرتفاع 
مستديرة في املنتصف بعد املدخل الرئيسي للمتحف 

مباشرة. 

املركزي  الرواق  جانبي  من  جانب  كل  على  ويوجد 
القاعات،  هي  كبرى  صاالت  سبع  من  سلسلة  الكبير 
إضاءة  كوات  أعالها  في  الطابق  مزدوجة  حجرات  وهي 
خالل  من  ببعضها  القاعات  تلك  وتتصل  طبيعية. 
بطابقي  موجودين  وخارجي  داخلي  مستديرين  رواقني 
اجلانبني  على  السبع  القاعات  حتيط  بحيث  املتحف، 
املتحف.  محيط  بكامل  بينهما  الواصلني  والرواقني 
تشمله  مبا  القاعات  من  النوعية  هذه  إقتراح  أن  ويبدو 
من حل عبقري يوفر اإلضاءة الطبيعية كان حاسماً في 

إختيار جلنة التحكيم لهذا التصميم.

طابقني  حتتل  واسعة  عرض  قاعة   89 حالياً  ويوجد 

عرض.  قاعة   100 أصالً  يتضمن  كان  املتحف  أن  رغم 
لبعض  حتويل  نتيجة  العرض  صاالت  في  النقص  وجاء 
زاد  التي  و  للتخزين  مرافق  إلى  العرض  مساحات 
املستدير  الرواق  أن  وجند  الزمن.  مرور  مع  لها  اإلحتياج 
اجلمهور  أمام  مفتوحاً  يعد  لم  األرضي  بالدور  الداخلي 
املكتبة  أن  كما  تخزين.  مساحة  إلى  حتويلة  مت  حيث 
على  ويقعا  مستقلة  مداخل  لديهم  اإلدارية  واملكاتب 
الركنني الغربي والشرقي للواجهة اجلنوبية للمتحف.

هذا وقد مثل املتحف املصري منذ البداية سلسلة من 
املكلفني  للمقاولني  واإلنشائية  املعمارية  التحديات 
لم  التحديات  تلك  أن  املتاحة  الوثائق  وتظهر  ببناءه. 
 .1902 عام  في  املتحف  إفتتاح  وقت  ظهرت  قد  تكن 
لذلك فقد شهدت الفترة من عام 1907 إلى عام 1909 
التهوية  أهداف  لتحقيق  املبنى  سقف  على  تعديالت 
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األمر  وأحتاج  املطلوب.  الهيكل  وشكل  واإلضاءة 
السقف  على  الوزن  عبء  لتخفيف  إصالح  ألعمال 
املسلحة  اخلرسانة  نظام  يكن  لم  حيث  اخلرساني، 
هنيبيك”  “فرانسوا  الفرنسي  املهندس  أدخله  الذي 
إعادة  وأيضاً  املتحف.  بناء  وقت  إستخدامه  أُتقن  قد 
وقد سمحت كوات  الشرفة بصورة شبه كاملة،  بناء 
اإلضاءة األصلية - التي غطت القاعات ذات الطابقني - 
بدخول أشعة الشمس واحلرارة بصورة أكثر من الالزم 
إلى  حتويلها  األمر  تطلب  وبالتالي  احلجرات،  داخل  إلى 
املستخدمة  الكوات  نوعية  نفس  من  إضاءة  كوات 
األلواح  إستبدال  ومت  التقليدية.  القاهرة  بيوت  في 
تغطيها  بأخشاب  اإلضاءة  لنوافذ  العليا  األفقية 
تقرر ضرورة  املعدن. وعالوة على هذا  رقيقة من  ألواح 
الكبير  املركزي  للرواق  األرضي  الدور  مستوى  خفض 
به  لتستقر  كافياً  يكن  لم  الرواق  إرتفاع  ألن  نظراً 
أن  من  أضعف  كانت  أرضه  أن  كما  واآلثار،  التماثيل 

أوزانها. تتحمل 

املصري  املتحف  وتطوير  حتديث  جهود  وأستمرت 
ومحيطه وفقاً للخطط األصلية .

و مع مرور السنني، تعرض املتحف – نتيجة للعديد من 
العوامل – مما أدى إلبتعاده عن مسار احلفظ التطوير.

وتذبذبات  الطبيعية  التهوية  نظام  إنهيار  ويعتبر 
للتحكم في  نتيجة عدم وجود نظام  العالية  الرطوبة 
املصري.  املتحف  واجهها  التي  التحديات  أحد  الهواء 
النوافذ مفتوحة، خصوصاً  العديد من  ترك  مما تتطلب 
املتحف.  داخل  إلى  النقي  الهواء  إلدخال  الصيف  في 
وقد أدى هذا بدورره إلى أصابة العديد من اآلثار بأضرار 
بالغة، كما أن فقد العديد من األلواح الزجاجية بكوات 
الذي  التدهور  من  زاد  باالسقف  الطبيعية  اإلضاءة 

إلى ما ميثله هذا من  اآلثار، باإلضافة  الكثير من  أصاب 
يناير  أثناء ثورة  مدخل سهل للصوص كما ثبت حديثاً 

عام 2011.

غير  حماية  إجراءات  إلى  اللجوء  مت  أخرى  حاالت  في  و 
أنه  املثال  ، حيث جند على سبيل  مناسبة على اإلطالق 
بعد حرب 1967 ، قررت احلكومة بناء أسقف خرسانية 
من  املتحف  حلماية  الطبيعية  اإلضاءة  كوات  فوق 
اإلعتبار  في  هذا  يأخذ  ولم  احملتملة،  اجلوية  الغارات 

األحمال الزائدة على هيكل سقف املتحف.

جوار  في  املشروعات  من  العديد  إنشاء  مسألة  وتعتبر 
املتحف  يواجهها  التي  املستمرة  املشاكل  من  املتحف 
منذ إنشاؤه، حيث أثرت هذه املشروعات في بعض احلاالت 
على هيكل املتحف. وأدت الذبذبات الناجتة عن أنشطة 
حفر األنفاق أثناء إنشاء خطوط املترو، والذبذبات الناجتة 
التحرير  املتحف في ميدان  بالقرب من  املرور  عن حركة 
تشققات  حدوث  إلى  أكتوبر  من  السادس  كوبري  وفوق 

في حوائط املتحف وبعض اآلثار.

حتى  أجانب  مديرين  على  املتحف  إدارة  إقتصرت  ولقد 
عام 1950، حيث تولى إدارته “محمود حمزة” كأول مدير 
الثكنات  كانت   1949 عام  وبحلول  للمتحف.  مصري 
العسكرية البريطانية جنوب شرق املتحف قد مت إزالتها 
إلى  العامة  األراضي  من  أوسع  أدى إلضافة مساحة  مما 
بعد  القاهرة  محافظة  قامت  وقد  املتحف.  أراضي 
على  باإلستيالء   1954 عام  في  سنوات  بخمس  ذلك 
إلنشاء  املتحف  وجنوب  غرب  األرض  من  كبيرة  قطعة 
النيل  فندق  وإنشاء   ، العربية  للجامعة  الرئيسي  املقر 
هيلتون )أصبح اآلن ريتز كارلتون النيل( باإلضافة ملبنى 
خاص ببلدية القاهرة، حيث قام الرئيس الراحل “جمال 
عبد الناصر” بإنشاء مقر اإلحتاد اإلشتراكي العربي في 

بدايات الستينات من القرن العشرين. وحتول مبنى اإلحتاد 
اإلشتراكي إلى مقر للحزب الوطني الدميقراطي في عام 

1978 على يد الرئيس الراحل “أنور السادات” .

عدد  إنشاء  السبعينات  من  األخيرة  السنوات  وشهدت 
ومشروعات  للنقل  األساسية  البنية  مشروعات  من 
للمتحف،  الشمالي  اجلانب  على  السياحة  تطوير 
فندق  وإنشاء  أكتوبر  من  السادس  كوبري  مد  مت  فقد 
رمسيس هيلتون في “ميدان عبد املنعم رياض” دون أخذ 
اإلعتبار.  في  العامة  وخطته  املتحف  تنمية  إحتياجات 
املساحة  لتوفير  القديسني  جميع  كاتدرائية  وُهدمت 
املطلوبة لهذه التطورات كما مت تضييق اجلانب الشرقي 
للمتحف لتوسعة الطريق اجملاور، بينما متت إزالة احلدائق 
مت  والتي  للحافالت  وإنشاء محطة  اجلنوب  في  املوجودة 
هدمها بدورها في الثمانينيات أثناء إنشاء محطة مترو 
األنفاق مبيدان التحرير. وتبدو هذه املساحة اآلن كما لو 

كانت أرضاً محرمة ال ميلكها أحد.

تذكاري  كمبنى  املصري  املتحف  مبنى  تصنيف  مت 
 1983 عام  منذ  اآلثار  وزارة  حماية  حتت  ووضع  محمي 
أن   117 رقم  قانون  وينص  الفريد.  املعماري  لنمطه 
املباني احملمية ال ميكن املساس بها، إال من خالل قطاع 
اآلثار  لوزارة  بالوزارة. وميكن  والقبطية  اإلسالمية  اآلثار 
باملتحف  احمليطة  املباني  على كل  تفرض سيطرتها  أن 
احلماية  قانون  ويسمح  متر.   500 محيطها  دائرة  في 
أنه  يعني  مما  املتحف،  مبنى  حرم  في  تعديالت  بعمل 
احلزب  مبنى  احتلها  التي  األرض  ضم  األقل  على  ميكن 
هذه  منح  يؤدي  وسوف  للمتحف.  السابق  الوطني 
القطعة من األرض لوزارة اآلثار إلى دعم هائل لعملية 
عملية  وهي  إحياءه،  ملبادرة  وفقاً  املتحف  تأهيل  إعادة 

. تأخرت كثيراً 
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القائمون على تحويل 
المبادرة إلى واقع 

ملموس 

الدكتور/ رؤوف غبور والراحلة السيدة/ عال غبور- 
مؤسس  وهو  بارز،  أعمال  رجل  غبور  د.رؤوف 
لتجميع  شركة  أكبر  غبور”  بي  “جي.  شركة 
وتجارة السيارات والمركبات في الشرق األوسط، 
الفواكه  التي تنتج  باإلضافة إلى “مزارع غبور”، 
غير  و  والدولي،  المحلي  للسوقين  والخضروات 
ذلك من المشروعات الناجحة األخرى. أما زوجته 
من  واحدة  فكانت  غبور  عال  السيدة/  الراحلة 
تقديرًا  اإلجتماعيين  والرعاة  الخير  فاعلي  أكثر 
والسيدة/  غبور  رؤوف  د.  دعم  وقد  وإحترامًا. 
ذات   45 رقم  عرض  قاعة  إحياء  إعادة  غبور  عال 

اإلضاءة الطبيعية.
واحدة  تعد  والتي  السويس  أسمنت  شركة 
مصر،  في  الرمادي  األسمنت  منتجي  أكبر  من 
والتي تخدم السوق المحلي كما تصدر لألسواق 
قدمت  وقد  واألوروبية.  واألفريقية  العربية 
شركة األسمنت التابعة )حاليًا( لشركة “أسمنت 
إلنشاء  المطلوب  األسمنت  بطرة  السويس” 
عام  إلى   1898 عام  من  بدءًا  المصري  المتحف 
السويس  أسمنت  شركة  دعمت  كما   .1902

إعادة إحياء قاعة عرض رقم 30.

الرعـاة
صالح  والمهندس/  دياب  كامل   / الدكتور 
من  مصر  في  اإلستثمار  رواد  من  وهما   - دياب 
تعمل  والتي  “بيكو”،  شركات  مجموعة  خالل 
والبترول  مثل:  المختلفة  اإلستثمار  مجاالت  في 
دعموا  وقد  خالفه.  و  الغذائي  واإلنتاج  الزراعة  و 

إعادة إحياء قاعة عرض رقم 40. 
 Semmel“ وهي جزء من شركة SC Exhibitions
ألمانية  شركة  وهي  الموسيقية”  للحفالت 
الموسيقية  الحفالت  تنظيم  في  متخصصة 
الثقافية. وهذه الشركة  والعروض والمناسبات 
فرع من فروع شركة “CTS Eventim AG”، وهي 
وحجز  الترفيه  مجال  في  رائدة  أوروبية  شركة 
بإعداد  وقامت   .SC معارض  نظمت  التذاكر. 
المعرض والجولة السياحية المشهورة “توت عنخ 
أمون - مقبرته وكنوزه”، وهو عرض مؤسس 
بالكامل على النسخ المقلدة من اآلثار التي تعيد 
سرد قصة إكتشاف مقبرة “الملك توت”. وتهتم 
معارض SC بتعزيز ونشر المعرفة عن تراث مصر 
أنحاء  جميع  في  الثقافية  والسياحة  القديمة 
المصرية  السفارات  مع  بالتعاون  وذلك  العالم، 
والسلطات السياحية المصرية والمجلس األعلى 

لآلثار. وتقديرًا منها للحوار الثقافي والعلمي بين 
مصر وألمانيا ،قدمت الشركة دعمًا إلعادة إحياء 
قاعة العرض رقم 35 ذات اإلضاءة الطبيعية من 
السقف، كما تدعم مبادرة اإلحياء من خالل دعم 

اإلتصاالت والتسويق.
هي  و   )EQI( الدولية”  البيئة  “نوعية  شركة 
عالميًا  معروفة  وإستشارات  إستثمارات  شركة 
ومتخصصة في حفظ التراث الطبيعي والثقافي، 
منذ  الشركة  تلك  وقامت  المستدامة.  والتنمية 
مبادرات متنوعة على  وتنفيذ  بتصميم  عام1981 
معلماً.  منها  كٍل  كانت  القومي،  المستوى 
“بسيوة”  المستدامة  للتنمية  مبادرتها  وتعتبر 
نموذجًا بارزا لتوضيح مدى قدرة القطاع الخاص 
والطبيعي  الثقافي  التراث  على  الحافظ  على 
إلحدى المناطق، وبناء إقتصادها المحلي وتحقق 
“نوعية  شركة  الوقت.وكانت  نفس  في  أرباح 
الرائدة وراء  )EQI( هي المؤسسة  الدولية”  البيئة 
مبادرة “إحياء المتحف المصري”. وتتحمل الشركة 
عبء بعٍض من التكاليف غير المباشرة المرتبطة 
بتنفيذ المبادرة، باإلضافة إلى تنظيم المناسبات 

العامة. 
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الفريق االستشاري
األستاذ الدكتور/ ويلفريد سيبيل- عالم مصريات وعالم متاحف

السيد/ وجيه وهبة- استشاري تنمية فنية ومفاهيمية
السيد/ أوليفر روزنوالد- استشاري إدارة المناسبات

السيد/ جيرهارد فيجل- مصمم معارض
األستاذ الدكتور/ سيرج سانتيللي- مدير معماري

السيد/ رولف جيرهارد إرنست- مرمم- واستشاري بحوث ألوان
األستاذ الدكتور/ لطفي بولس- عالم نبات

السيدة/ انديا مهدافي- مصممة
الدكتور/ أيمن حامد- مهندس

السيد/ جان كلود جولفن- مهندس معماري- وعالم آثار ورسام

فريق إنتاج الكتاب السنوي
السيدة/ مريم حمدي- محرر

السيد/ عمرو الكفراوي- مصمم رسوم ومنسق
السيد/ ساندرو فانينني- مصور

السيد/ كريستوف شولتز- مدير تحرير

التصوير
شترستوك: صفحات 1 و 11

ساندرو فانيني: الصفحات 4، 5، 6، 7، 8، 9، 12، 14، 15، 16، 17، 18، 
28 ،27 ،26 ،25 ،23 ،22 ،19

األرشيف: صفحات 2 و 22

الرسومات
جان كلود جولفن: صفحة 13

مروة سامح: صفحة 21

يرجع الفضل في إنتاج هذا الكتاب السنوي لدعم SC للمعارض
طبع في مصر

الناشر شركة نوعية البيئة الدولية ) EQI(، 18 شارع المنصور محمد، 
الزمالك ، القاهرة، مصر

الموقع االلكتروني
www.egyptianmuseumrevival.org 

 facebook.com فيس بوك
egyptianmuseumrevival

twitter.com تويتر
Egyptian_Museum@

وزارة اآلثار
األستاذ الدكتور/ ممدوح الدماطي - وزير اآلثار

الدكتور/ مصطفى أمين - أمين عام المجلس األعلى لآلثار
الدكتور/ محمد الشيخة - رئيس قطاع المشروعات

السيد/ أحمد شرف - رئيس قطاع المتاحف
الدكتور/ محمد فوزي- رئيس قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية

السيدة/ سلوى حيرم- رئيس قطاع آثار وسط البلد 
الدكتور/ محمود الحلوجي - مدير المتحف المصري

السيدة/ سهير محمود - مدير اإلدارة الهندسية
الدكتورة/ إلهام عبد الرحمن - مدير إدارة الترميم

الدكتورة/ هالة حسن- كبير مرممين- الجناح الشرقي 
لمجموعة توت عنخ أمون

السيدة/ جيهان حسن- كبير مرممين - مجموعة توت غنخ 
آمون

السيدة/ سناء فؤاد- كبير مرممين- مجموعة توت غنخ آمون
الدكتور/ محمد راشد- مرمم - مجموعة توت غنخ آمون

السيد/ جمال البليم، مرمم - قاعات عرض 32 و 37.

المجلس اإلستشاري
األستاذ الدكتور/ هاني هالل

األستاذة الدكتورة/ فايزة هيكل 
األستاذ الدكتور/ مصطفى الغمراوي

الدكتور/ مايكل جونز
الدكتور/ منير نعمة اهلل

فريق إدارة المشروع
الدكتور/ منيرنعمة اهلل - رئيس البرنامج ومؤسس شركة 

)EQI ( »نوعية البيئة الدولية«
السيد/ طارق ذو الفقار- مدير البرنامج

الفريق الفني
السيد/ عماد فريد- كبير معماريين

السيد/ رامز عزمي- مدير أعمال اإلحياء
السيد/ طارق العوضي- عالم مصريات
السيد/ علي سمير- مهندس معماري

األستاذة/ مروة سامح - الصور المجسمة
السيدة/ تمارا زكي- مروج مبادرة اإلحياء )متبرعة(

السيد/ محمد عبد الباسط- مدير فريق إعادة التأهيل
السيدة/ إيناس المدرس- باحث إجتماعي اقتصادي أول

إحياء المتحف المصري
الفريق القائم على تنفيذ البرنامج
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النسختين العربية واإلنجليزية لهذا الكتاب السنوي متاحتين للتنزيل من على المواقع:
www.egyptianmuseumrevival.org

facebook.com
egyptianmuseumrevival

twitter.com
Egyptian_Museum@
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