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العمارة احد رواسم حضارة المجتمع بل هي التعبير المادي لثقافة الشعوب و المجتمعات .. ان ما نفخر به في مصر اليوم من معالم و آثار خلفها لنا تاريخنا من اهرامات و معابد 
و كنائس و مساجد و بيوت و قصور هي جميعها عمارة أبدعها االجداد و سجلوا من خاللها حضارة عصرهم و كتبوا بها تاريخ االنسان و المجتمع المصري ، و لم يقف عطاء 

المعماري المصري الى اليوم و حتى في فترات النكسات الحضارية التي قد تعرض لها على مدي رحلته الحضارية الممتدة لسبعة آالف عام .

دخلت مصر في نهاية القرن الثامن عشر و بداية التاسع عشر دورة تاريخية جديدة 
بدأت بالثورة على االنتكاسة التي عاشتها مصر في ظل تبعيتها كوالية هامشية نسبيا 
في دولة الخالفة المركزية ، بدأت دورتها في مطلع القرن العشرين كنتيجة للصدمة 
التي واجهتها مع بداية انهيار الخالفة المركزية واستنفار الغرب للهيمنة والسيطرة على 
الشرق .. عاشت مصر هذا التحول التاريخي داخليا و خارجيا و كانت حركة محمد 
علي للتطوير و من خلفه من االسرة العلوية على مدى القرن التاسع عشر مع محاوالت 
للتواصل الحضاري ما بين مصر التاريخ و المكان و بين اوروبا الحضارة و التنوير 
الحديث ... نجحت احيانا و انتكست اخري ، و كانت النهاية المتوقعة او المنتظرة باعالن 
سقوظ الخالفة و اعادة رسم خريطة الشرق من خالل رؤية استعمارية غربية القطاب 
القوى العالمية حينئذ انجلترا و فرنسا ، و في المقابل نشأت هنا في مصر قلب الشرق 
نزعات الحركات الوطنية في كافة المجاالت سياسيا و اقتصاديا و فكريا و على كافة 
المستويات و االصعدة و منها العمارة كرافد ثقافي للمجتمع ، فمع بداية القرن العشرين 
 كان مصطفى كامل و طلعت حرب و محمد عبده و احمد لطفي السيد و طه حسين.

مع ميالد القرن الجديد نشأ الجدل الثقافي بين الموروث و المنقول في اطار الصراع بين حركة 
التحرر الوطني و تطلعاتها و بين حركة التحديث و حتميتها ، و في قلب هذا الحوار و من 
خالله ظهر جيل من رواد العمارة المصريين في مطلع القرن العشرين , و توازى الخطان 
 لرسم مسار التغيير االجتماعي و الثقافي للمجتمع و افرازاته االبداعية و على قمتها العمارة :

االتجاه االول .. يتجه نحو الذات و تأصيل العمارة من مفهوم تقليدي نقلي احيانا و 
متطلع الى تطوير الموروث للوصول الى المعاصرة احيانا اخرى ، بدأ باحياء للعمارة 
الفرعونية مثل جامعة االسكندرية او العمارة االسالمية مثل وزارة االوقاف و نقابة 
االطباء بالقصر العيني و غيرها .. بدأ و لو مرحليا على ايدي العديد من المعماريين 

االجانب المستشرقين ، و لكنه انطلق في اتجاهات و حلقات متواترة في تتابع على ايدي رواد 
العمارة المصريين امثال مصطفى باشا فهمي ، و تعمق هذا االتجاه الحقا على ايدي قطبي 
العمارة التقليدية المصرية رمسيس ويصا واصف و حسن فتحي , و لم يقف عند هؤالء بل 

اخذت تتسع حلقاته بعمق احيانا و سطحية هزلية احيانا اخرى حتى اليوم .

االتجاه الثاني .. يتجه نحو تحديث الرؤى المعمارية في اطار تجديد الخطاب الحضاري المعاصر 
حينئذ و تفاعله مع روافد الحضارة الغربية االوروبية و ثقافاتها المتعددة ، و كانت لرحالت 
التنوير الثقافي لجيل الرواد من المعماريين الى اوروبا تأثيره المباشر على العمارة في مصر 
في الربع االول من القرن العشرين فعاد الجميع و كل يحمل رؤيته و تطلعاته لتحديث الحركة 
المعمارية من خالل ما تعلمه و عاصره و مارسه هناك و كانت ابداعيات هؤالء المعماريين هي 
حجر الزاوية و نقطة التحول للعمارة المعاصرة المصرية بالمفهوم السائد ، فعاد على لبيب جبر 
و محمد شريف نعمان و محمود رياض و محمد رأفت و محمود الحكيم الذين اكملوا دراستهم 
في انجلترا و حملوا مشاعل التنوير و التغيير من وجهة نظرهم ، و عاصرهم االخوين حسن و 
حسين شافعي و احمد شرمي و احمد صدقي و غيرهم الذين اكملوا دراساتهم بمدرسة الفنون 
الجميلة بباريس ، و استنفرت الحركة المعمارية و المعماريون العائدون هممهم في دفع مسيرة 
التطوير و تقليص الفجوة الحضارية مع الحادث لمواكبة تسارع حركة الحضارة بوعي ، و  
عاشت الحركة المعمارية حتى اواسط القرن العشرين زخم ثقافي مصدره التنوع في روافد 
الفكر دونما تصارع بل في تجاور يحمل الحد االدنى من التناغم ، و استمرت في تدافعها مع 
جيل المعماريين العائدين من روافد جديدة للحداثة حملها هناك امثال لوكوربويزيه و نقلها و 
 مصرها رواد امثال سيد كريم العائد من دراسته في سويسرا ليشكل رافدا جديدا متطورا ..

و لم تنغلق ابدا مصر و عمارتها على نفسها خاصة في فترات التنامي الثقافي ، و لم تنحصر 
الحركة المعمارية المصرية على معماريها بل كانت كعادتها دائما منفتحة لها دورها االقليمي 
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في الشرق ، فعاصر هذه الحركة الوطنية المعمارية النهضوية و تفاعل معها و تأثر 
بها و فيها معماريون اجانب منهم المستشرقون و منهم المتمصرون حتى ان كثير من 
البير  النحاس و  الثقافية امثال انطوان  المجتمع المصري و حركته  هؤالء ذابوا في 

الزنانيري و ريمون انطونيوس و شارل عيروط و غيرهم .

هكذا شهدت مصر على النصف االول من القرن العشرين في الفترة ما بين الحرب 
و  الثقافية  الهوية  لقضية  جاد  الثانية طرح  العالمية  الحرب  نهاية  و  االولى  العالمية 
الحضارية للعمارة في مصر ، و حققت الحركة المعمارية المصرية فورات و ثورات 
تقدمية احيانا و تأصيلية و تقليدية احيانا اخرى و لكنها جميعا كانت تبحث عن بلورة 
جديدة لوضع العمارة ضمن رواسم حضارة مجتمع جديد في عالمه الجديد ، و بغض 
النظر عن التقييم النقدي لتلك المحاوالت و ماحققته من نجاحات او اصيبت به من فشل 
فهي تعبر بصدق عن متطلبات العصر و المجتمع بازدواجيته الفكرية و االجتماعية بين 
التقليدية و التحديث .. بين المنقول و المنظور , لتشكل مع الروافد الثقافية واالبداعية 

االخرى حالة من زمانيات مصرية في القرن العشرين



رمسيس ويصا واصف
زمانيات مصرية

4

2 0 1 5

www.walycenter.org

رمسيس ويصا واصف



رمسيس ويصا واصف
زمانيات مصرية

5

2 0 1 5

www.walycenter.org

الميالد والوفاة

- ُولد في 9 نوفمبر 1911م في القاهرة.
- ُتوفي في 13 يوليو 1974م عن عمر ناهز 63 عاماً.

 التخرج والمؤهالت العلمية

- حصل على البكالوريا من مدرسة الليسيه الفرنسية عام 1930.
- حصل على دبلوم العمارة من مدرسة الفنون الجميلة العليا في باريس عام 1935.

- حصل على دبلوم النحت من أكاديمية جوليان في باريس عام 1935. 

التدريج الوظيفي

- ُعين في مدرسة الفنون الجميلة العليا في القاهرة بعد عودته من فرنسا عام 1936.
- شغل منصب رئيس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة في الفترة من 1966

  وحتى استقالته عام 1969.

الممارسة األكاديمية

- قام بتدريس مادة الفنون وتاريخ العمارة بمدرسة الفنون الجميلة العليا بالقاهرة.
- شغل أستاذية أتيليه »أ« الخاص بالمنهج الكالسيكي للعمارة بمدرسة الفنون الجميلة العليا

  بالقاهرة.

المؤلفات

- كتاب “Woven by Hand” مترجم إلى اللغة االنجليزية، تقديم رمسيس ويصا واصف
  وتصوير ورنر فورمان، ُنشر عام 1973، الترقيم الدولي: 978-0600038764

السيرة الذاتية
المعارض

القاهرة، في  الحرانية  أطفال  نسيج  ألعمال  محلي  معرض  أول   :1957/1956  -
                       األسكندرية واالسماعيلية.

- 1959/1958: أول معرض دولي خارجي ألعمال النسيج، أقيم في سويسرا.
- 1961/1960: معرض ألعمال النسيج في متحف الفن الحديث في ستوكهولم، تبعته

                     عدة معارض في مدن مالمو وجوتنبرج ومدن أخرى بالسويد.
- 1962: معرض ألعمال النسيج في متحف ستيديلك بأمستردام ثم في كل من أوسلو

            وكوبنهاجن.
- 1963: معرض ألعمال النسيج في متحف بايرن الوطني بميونيخ وتبعته معارض

            بمدن دورتموند وكولونيا وبادن بادن في نفس العام.
- 1964: معرض ألعمال النسيج في جاليري شيدام بالقرب من روتردام بهولندا.

- 1965: معرض ألعمال النسيج في متحف الفنون الزخرفية بباريس.
- 1966: معرض ألعمال النسيج في كونستهالن لوند بالسويد.

- 1967: ُعرضت أعمال نسيج الحرانية في البينالي الدولي للنسيج في لوزان.

 الجوائز 

بمصر جرجس  مار  كنيسة  رسومات  عن  ايطاليا  من  خاصة  ميداليات  على  حصل   -
  الجديدة عام 1954.

 - حصل على جائزة عن معرضه في سويسرا عام 1957.
- حصل على جائزة الدولة التشجيعية فى فن التصوير عن أعماله المتميزة في نوافذ

  الزجاج المعشق عام 1960.
- حصل رمسيس ويصا واصف على جائزة األغاخان عن متحف حبيب جورجي وتسلمتها

  أسرته بعد وفاته عام 1983.
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األعمال المعمارية 

مدارس 

- المدرسة المصرية الفرنسية )ليسيه الحرية( بمصر الجديدة، 1938
- مدرسة ليسيه القاهرة بباب اللوق، 1939

- مدرسة مصر القديمة، 1942
- مدرسة لتعليم الفنون والحرف اليدوية بحدائق القبة، 1947

- مدرسة ثانوية باالسماعيلية، 1949
- المدرسة االبتدائية االنجيلية للبنات بالفجالة

الكنائس واألديرة

- الكنيسة االنجيلية المشيخية Presbyterian Evanglical بالقاهرة، 1940
- كنيسة القديس يوسف باالسكندرية، 1952

- دار الطائفة االنجيلية بالفجالة، 1958
- دير األباء الدومينيكان بالعباسية، 1959

- كنيسة السيدة العذراء بالزمالك )المرعشلي(، 1960
- بطريركية األقباط الكاثوليك بمصر القديمة، 1962

- كنيسة مار جرجس لألقباط األرثوذكس، 1963
- مشروع امتداد لمسرح كنيسة مصر الجديدة واضافة النادي

- كنيسة ومطرانية الجيزة
- دير مار جرجس بطره

- كنيسة أبو قير لألقباط األرثوذكس
- كنيسة المالك ميخائيل

- الكاتدرائية المرقسية بالعباسية )مسابقة ولم تنفذ(

فيالت 

- منزل رمسيس ويصا واصف بالعجوزة، 1946
- فيال الدكتور فكري بك بطرس بمنشية البكري، 1947

- فيال األميرة نعيمة ابراهيم بمنيل الروضة، 1948
- منزل آدم حنين بالحرانية، 1968

- منزل محيي الدين حسين بالحرانية، 1969
- منزل اينا مقار بالحرانية، 1971

- فيال الدكتورة سريس ويصا واصف بالحرانية، 1971
- فيال المهندس منير نصحي بالحرانية، 1973

- فيال السيدة برلنتي يوسف باالسكندرية
- منزل سكني من دورين بالحرانية

عمارات

- عمارة الشرق للتأمين بوسط البلد )تعديل(، 1944
- عمارة سكنية بشارع الشيخ ريحان بوسط البلد، 1945

- عمارة رقم 17 في شارع كلوت بك، 1960
- عمارة رقم 34 ,36 بالقاهرة، 1960

- عمارة وفندق بنك مصر بميدان األوبرا )مسابقة ولم تنفذ(

المصانع 

- مصنع السجاد و الكليم لبرلنتى يوسف ويصا واصف بالحرانية، 1956

السيرة الذاتية
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 مباني عامة 

- بيت الطلبة بجامعة فاروق األول بالجيزة، 1945
- مركز رمسيس ويصا واصف للفنون بالحرانية، 1951-1973

- متحف الفنان محمود مختار بالجزيرة، 1960
- متحف حبيب جورجي بالحرانية، 1967

- دار الفن في القرية - صوفي حبيب جورجي وشركاؤها بالحرانية
- معرض السجاد بالحرانية

مقابر

- مدفن السيدة نعمة هللا لويس بألماظة، 1960

تجاري 

- مطعم الدار بالجيزة، 1960
- العزبة النموذجية بأرض الكلية األمريكية للبنات بالجيزة، 1955

أعمال أخرى

- تصميم النوافذ الزجاجية لمبنى نادي الصيد عام 1948.
- تصميم النوافذ الزجاجية بقاعة االحتفاالت بمبنى بلدية القاهرة.

- تصميم األعمال الزجاجية لفندق فلسطين )هلنان فلسطين حالياً( باالسكندرية.
- تصميم النوافذ واألعمال الزجاجية لكنيسة السيدة العذراء )المرعشلي( بالزمالك.

- تصميم شعار شركة الشرق للتأمين.

السيرة الذاتية
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صور شخصية

»ما ال أستطيع أن أفسره، هو لماذا لحضاراتنا الفنية أن تفرز هذا الكم من 
البرودة والقبح اللذان يحالن مكان العمارة األصيلة الفنية..إنه حتى فى األحياء 
القديمة العريقة بدأ يظهر طفح المبانى الحديثة، إنها إهانة للحس اإلنسانى 
 وهى مدعاة للحزن الشديد عندما تظهر هذه المبانى فى الريف المفتوح.« 

                                                    رمسيس ويصا واصف

- عمل نسجي بيد رمسيس ويصا واصف



رمسيس ويصا واصف
زمانيات مصرية

9

2 0 1 5

www.walycenter.org

زمانيات مصرية بيت الخزف )مشروع التخرج(،  1935
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82 شارع العروبة - مصر الجديدة
مدرسة الليسيه الفرنسية المصرية، 1939
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مدرسة الليسيه الفرنسية المصرية، 1939
82 شارع العروبة - مصر الجديدة
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مدرسة الليسيه الفرنسية المصرية، 1939
82 شارع العروبة - مصر الجديدة
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مدرسة الليسيه الفرنسية المصرية، 1939
82 شارع العروبة - مصر الجديدة
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شارع محمد محمود - وسط البلد
مدرسة ليسيه القاهرة، 1939

رقم التوثيق بالتنسيق الحضارى :03190000316 
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مصر القديمة - القاهرة
مدرسة مصر القديمة، 1942
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مصر القديمة - القاهرة
مدرسة مصر القديمة، 1942



رمسيس ويصا واصف
زمانيات مصرية

17

2 0 1 5

www.walycenter.org

حدائق القبة - القاهرة
مدرسة لتعليم الفنون والحرف اليدوية، 1947
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حدائق القبة - القاهرة
مدرسة لتعليم الفنون والحرف اليدوية، 1947
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منزل رمسيس ويصا واصف،  1946
موجود بقوائم حصر التنسيق الحصاري كمبنى ذا طابع معماري متميز13 شارع الفردوس )الدري سابقاً( - العجوزة
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منزل رمسيس ويصا واصف،  1946
موجود بقوائم حصر التنسيق الحصاري كمبنى ذا طابع معماري متميز 13 شارع الفردوس )الدري سابقاً( - العجوزة
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منزل رمسيس ويصا واصف،  1946
موجود بقوائم حصر التنسيق الحصاري كمبنى ذا طابع معماري متميز 13 شارع الفردوس )الدري سابقاً( - العجوزة
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الجيزة
قرية الحرانية، 1973-1951
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الجيزة
قرية الحرانية، 1973-1951
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الجيزة
قرية الحرانية، 1973-1951
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الجيزة
قرية الحرانية، 1973-1951
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الجيزة
قرية الحرانية، 1973-1951

- متحف حبيب جورجي، 1967
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الجيزة
قرية الحرانية، 1973-1951

- متحف حبيب جورجي، 1967
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الجيزة
قرية الحرانية، 1973-1951

- دار الفن في القرية )صوفي حبيب جورجي وشركاؤها(
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الجيزة
قرية الحرانية، 1973-1951

- دار الفن في القرية )صوفي حبيب جورجي وشركاؤها(
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الجيزة
قرية الحرانية، 1973-1951

- منزل آدم حنين )ُهدم(، 1968
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الجيزة
قرية الحرانية، 1973-1951

- منزل آدم حنين )ُهدم(، 1968
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الجيزة
قرية الحرانية، 1973-1951

- منزل وورشة محيي الدين حسين، 1969
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الجيزة
قرية الحرانية، 1973-1951

- منزل وورشة محيي الدين حسين، 1969
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الجيزة
قرية الحرانية، 1973-1951

- منزل اينا مقار، 1971
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الجيزة
قرية الحرانية، 1973-1951

- منزل اينا مقار، 1971
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الجيزة
قرية الحرانية، 1973-1951

- فيال الدكتورة سريس ويصا واصف، 1971
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الجيزة
قرية الحرانية، 1973-1951

- فيال الدكتورة سريس ويصا واصف، 1971
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الجيزة
قرية الحرانية، 1973-1951

- فيال المهندس منير نصحي، 1973
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الجيزة
قرية الحرانية، 1973-1951

- فيال المهندس منير نصحي، 1973
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5 شارع التحرير - الزمالك
متحف الفنان محمود مختار،  1960
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متحف الفنان محمود مختار،  1960
5 شارع التحرير - الزمالك
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متحف الفنان محمود مختار،  1960
5 شارع التحرير - الزمالك
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متحف الفنان محمود مختار،  1960
5 شارع التحرير - الزمالك
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متحف الفنان محمود مختار،  1960
5 شارع التحرير - الزمالك
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شارع محمد المرعشلي - الزمالك
كنيسة السيدة العذراء )المرعشلى(، 1959-1957
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شارع محمد المرعشلي - الزمالك
كنيسة السيدة العذراء )المرعشلى(، 1959-1957
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كنيسة السيدة العذراء )المرعشلى(، 1959-1957
شارع محمد المرعشلي - الزمالك
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كنيسة السيدة العذراء )المرعشلى(، 1959-1957
شارع محمد المرعشلي - الزمالك
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كنيسة السيدة العذراء )المرعشلى(، 1959-1957
شارع محمد المرعشلي - الزمالك
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54 شارع عبد العزيز فهمي - مصر الجديدة
كنيسة مار جرجس االرثوذكسية، 1954
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كنيسة مار جرجس االرثوذكسية، 1954
54 شارع عبد العزيز فهمي - مصر الجديدة
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كنيسة مار جرجس االرثوذكسية، 1954
54 شارع عبد العزيز فهمي - مصر الجديدة
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ميدان طلعت حرب - وسط البلد
عمارة الشرق للتأمين )تعديل(،  1944

رقم التوثيق بالتنسيق الحضارى : 03180000939 
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عمارة الشرق للتأمين )تعديل(،  1944
رقم التوثيق بالتنسيق الحضارى : 03180000939  ميدان طلعت حرب - وسط البلد
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عمارة الشرق للتأمين )تعديل(،  1944
رقم التوثيق بالتنسيق الحضارى : 03180000939  ميدان طلعت حرب - وسط البلد
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ميدان األوبرا - وسط البلد
عمارة وفندق بنك مصر )مسابقة ولم ينفذ(
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عمارة وفندق بنك مصر )مسابقة ولم ينفذ(
ميدان األوبرا - وسط البلد
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عمارة وفندق بنك مصر )مسابقة ولم ينفذ(
ميدان األوبرا - وسط البلد
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المراجع 

حقوق الصور

- ارشيف مركز طارق والى
www.wissawassef.com -

digitalcollections.aucegypt.edu  أرشيف الجامعة األمريكية-
www.lyceehelio.com موقع ليسيه الحرية -

حقوق الصور لمركز طارق والى 

شكر خاص ألسرة المعماري رمسيس ويصا واصف.
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فريق العمل 
 - مركز طارق والي، العمارة والتراث

- أحمد عبد الحميد - أحمد خالد - أحمد التلواني،  ضمن برنامج عمل “المعماريون الرواد - القرن العشرين”
   سبتمبر 2014


