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متتلكها  التي  الكنوز  أهم  ملرص  احلضاري  اإلرث  يعد 
بشكل  للتنمية  األسايس  العامل  منها  جيعل  عليها  واحلفاظ 
حيث إن احلفاظ عىل  عام وللتنمية املستدامة بشكل خاص؛ 
الرتاث الثقايف واالهتامم به ال جيعل منه فقط عامًل من عوامل 
التنمية املستدامة بل عامدها وركيزهتا األوىل، وقد كانت تلك 
هي التوصية التي انبثقت من جلسة اختصت بالرتاث الثقايف 
املرصي واهلوية يف املنتدى األول للتنمية احلرضية الذي عقد 
يف نوفمرب ٢٠١٥ استكاماًل للمنتدى االقتصادي الذي عقد يف 
أغسطس من نفس العام؛ بمناسبة تدشني فرع قناة السويس 
مرص،  حتتوهيا  التي  األثرية  الكنوز  من  الرغم  وعىل  اجلديد. 
القرن  بداية  وإىل  التاريخ،  قبل  ما  عصور  إىل  تعود  والتي 
العرشين، إال أنه ال يوجد سوى سبع مناطق فقط موضوعة 
بينام دولة مثل  اليونسكو،  الرتاث اإلنساين ملنظمة  قائمة  عىل 
املغرب لدهيا عىل سبيل املثال الضعف، أي أربعة عرش موقًعا 

ثقافًيا وطبيعًيا. 
وسوف تسعى املحاور التالية إىل حتديد مفهوم الرتاث ألنه 
يمثل حجر العثرة يف التعامل معه، ثم  مناقشة أهم التحديات 
وكيفية  مرص،  يف  الثقايف  الرتاث  عىل  احلفاظ  تواجه  التي 
أي  والعمراين،  املعامري  الرتاث  عىل  الرتكيز  مع   مواجهتها 
التي  العمرانية  والتجمعات  القائمة  للمدن  القديمة  األنوية 
شيدت يف القرن التاسع عرش، وحتى بعض املنشآت املعامرية 

اهلامة التي شيدت يف النصف األول من القرن العرشين . 
أوًل: تطور مفهوم الرتاث

الثاين  النصف  أن  عىل  الثالث  العقد  مؤرخو  يشهد  سوف 
خلل  ففي  الرتاث؛  حقبة  وبحق  مثل  العرشين  القرن  من 
اخلطاب  يف  ازدهاًرا  كلمة  تعرف  مل  املاضية  عاًما  اخلمسني 
نشأت  لقد  بل   – تراث  كلمة  عرفته  كالذي  والعريب  العاملي 
منظمة عاملية تابعة هليئة األمم املتحدة حلامية تراث اإلنسانية- 

حتى كاد الرتاث أن يوضع يف مصاف حقوق اإلنسان والفقر. 
اليوم  الكلمة  التي حتملها  املضامني  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
تراث  لفظ  إن  حيث  مىض؛  وقت  أي  يف  حتملها  تكن  مل 
  patrimoine بالفرنسية   بينام   Heritage باإلنجليزية 
من  األبناء  يتوارثه  الذي  »اإلرث«  عىل  األصل  يف  ويدل  
شاقة  رحلة  عرب  الغرب  يف  املفهوم  هذا  تطور  وقد  اآلباء، 
القرن  ويف  امللكي،  التاج  أملك  ثم  الكنيسة،  أملك  ليشمل 
الوطنية  القيمة  ذات  األشياء  عىل  يدل  أصبح  عرش  الثامن 
والعاملية )الرتاث العلمي ، الرتاث النبايت والرتاث احليواين( . 
التارخيية  الدراسات  وتطور  الصناعية  الثورة  حلول  ومع 
ما  لكل  هتديد  من  والتحرض  التصنيع  يمثله  بام  الوعي  ونمو 
سبقه من نتاج اإلنسانية، تطور مفهوم الرتاث ليشري إىل جممل 
حتى  والقريب  منه  البعيد  املايض  كنوز  من  الثقايف  اإلرث 
يف  عقد  الذي  العام  املؤمتر  يف  اليونسكو  منظمة  اضطلعت 
باريس عام١97٢ بإصدار اتفاقية احلفاظ عىل الرتاث الثقايف 
التي وسعت مفهوم  اتفاقية عام ٢٠٠٢  تلتها  ثم  والطبيعي، 
الفلكلور  يتضمن  الذي  اللمادي،  الرتاث  ليشمل  الرتاث 

والقص الشعبي واألساطري.
العنارص  اليونسكو  لتعريف  طبًقا  الثقايف  الرتاث  ويشمل 

التالية:
والتصوير  النحت  وأعامل  املعامرية  األعامل  أي  اآلثار،   *
عىل املباين والتكاوين ذات الصفة األثرية والنقوش والكهوف 
وكل املعامل التي هلا قيمة عاملية استثنائية من وجهة نظر التاريخ 

والفن والعلم.
* املجمعات، أي جمموعات املباين املنعزلة أو املنفصلة التي 
هلا بسبب عامرهتا أو تناسقها أو اندماجها يف منظر طبيعي قيمة 

عاملية استثنائية من نفس وجهات النظر السابقة.

احلفاظ على التراث الثقافي والعمراني في مصر 
 د. جليلة القاضي

أستاذة التخطيط العمراين بجامعات فرنسا
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مرص يف  واآلثــــار  ــراث  ــ ال ــة  ــاي  مح
بني  املشرتكة  األعامل  أو  اإلنسان  أعامل  وتضم  املواقع،   *
اإلنسان والطبيعة، وكذلك املواقع األثرية التي هلا قيمة عاملية 
استثنائية من وجهة النظر التارخيية أو اجلاملية، أو اإلثنولوجية، 

أو األنثروبولوجية. 
املتشكلة  الطبيعية  املعامل  فيشمل  الطبيعي  الرتاث  أما 
واجليولوجية  البيولوجية  أو  الفيزيائية  التكوينات  من 
والفزيوغرافية ومناطق األجناس احليوانية أو النباتية التي هلا 
قيمة عاملية استثنائية من وجهة نظر العلم. أما مفهوم الرتاث 
العمراين، فإنه  نتاج عدة مراحل تركز خلهلا االهتامم بشكل 

متتابع عىل القيم اآلتية: 
النظر  لفت  التي  القديمة  املدن  ألنسجة  الفنية  القيمة   *
املهندس  بتحليلها  وقام  راسكني«،  »جون  الربيطاين  إليها 

النمساوي »كاميللو سيتي« ١889. 
*القيمة العلمية التي تضع تلك األنسجة يف مصاف اآلثار 

التارخيية، وقام بإثباهتا اإليطايل »جيوفانيني«.
التنمية  يف  دورها  يتضح  والتي  االجتامعية  القيمة   *
العمرانية ، وقد دلت عليها جتربة جتديد مركز بولونيا القديم 

ومعظم مراكز املدن األوروبية.
وكان من الطبيعي أن يؤدي تطور املفهوم وحتديده إىل وضع 
وتصنيف،  وتقييم  حرص  من  عليه  للحفاظ  املناسبة  املناهج 
هبدف  وتنميته  احلفاظ  هذا  تؤمن  التي  الترشيعات  وضع  ثم 
إضفاء معان جديدة عىل األماكن واملنشآت وإعطائها وظائف 
مستحدثة وقياًم رمزية أو معنوية حمولة إياها إىل قاعدة معرفية، 
وأداة للبناء الثقايف، وبناء اهلوية وموقع للتمتع احليس والفني، 

ووسيلة للتنمية احلرضية ومكان للسياحة ذي عائد مادي. 
وقد واكب تطور مفهوم الرتاث مرشوع النهضة األوروبية 
كان  إنه  القول  يمكن  بل  عرش  اخلامس  القرن  يف  بدأ  الذي 
مروًرا  وذلك  احلديثة؛  األوروبية  للحضارة  األسايس  املحرك 
بعدة مراحل بدًءا بالوعي بالتاريخ ودراسته واستيعابه ثم تبلور 
مفهوم األثر التارخيي من خلل التأمل، ثم التقدير، والتقييم، 
هناية  يف  عليه  احلفاظ  ترشيعات  ووضع  واحلرص  فاالستحواذ 
القرن الثامن عرش إىل اعتبار املدينة ككل  حممية حرضية  وأداة 
ثقافية ومعرفية تعامل كاآلثر.  وخلل هذه القرون اخلمس نام 
وترسخ الوعي بالتاريخ والتمسك بمجمل الشواهد املادية التي 
تعطي هلذا التاريخ معنى وتذكر األجيال املتعاقبة باملايض العريق 
كام تعاظم الشعور هبذه الشواهد كإرث مشرتك يتطلب مسئولية 

مشرتكة من أجل احلفاظ عليه وتوريثه لألجيال القادمة. 
ثانًيا: نحن ومفهوم الرتاث 

تراث معروف متاًما يف  )السيامنتي( لكلمة  التطور  إذا كان 

الغرب فهو يبدو لنا جمهواًل إىل حد كبري يف جمتمعاتنا العربية. 
فل نعرف عىل وجه التحديد متى تم البدء يف استعامل كلمة 
تراث، فبعض الباحثني، يربط ظهوره باملرشوع النهضوي  يف 
القرن التاسع عرش؛ حيث كانت تعني املوروث الثقايف إال أن 
القواميس العربية، وعىل رأسها »لسان العرب« تعد خالية من 
كلمة تراث من مدلوهلا احلايل عىل عكس القواميس اإلفرنجية 
التي قامت بتحديث املفهوم يف كل مرحلة من مراحل تطوره. 
عدم  العربية  القواميس  يف  احلديث  املفهوم  غياب  يعني  وال 
األمر  يتعلق  املدلول، خاصة حينام  توافق ضمني عىل  وجود 
بالرتاث الثقايف والفكري والديني واألديب والفني وعىل وجه 
ا.  ـً اخلصوص الكتـاب والسنـة، أي التـراث املكتوب أسـاس
الثامن  القرن  أواخر  مرص  إىل  الفرنسية  احلملة  جميء  ومنذ 
لإلنسانية  تراثًا  أصبحت  التي  الفراعنة  كنوز  واكتشاف  عرش 
قبل أن يستحوذ عليها أحفادهم، مروًرا بأول مرسوم صدر يف 
عهد حممد عىل يمنع خروج اآلثار من مرص )١83٥(،  وحتى 
صدور آخر قانون حلامية اآلثار. فقد توسع مفهوم اآلثار وليس 
الرتاث بشكل موضوعي، ليشمل أشكااًل متعددة )من قطعة 
احليل إىل املعبد(، وبشكل كرونولوجي ليشمل حقبات بعيدة 
وحقبات أحدث، تصل إىل هناية عرص إسامعيل. وقد واكب 
هذا التوسع من جانب تطور الترشيعات التي هتدف إىل احلفاظ 
عليه، والردع ومنع التعدي عىل اآلثار بشكل تصاعدي، العمل 
الفرتة  نفس  ويف  اآلثار.  عىل  للحفاظ  مؤسسات  خلق  عىل 
تطورت مناهج احلفاظ نظًرا ألن األمر تعدى احلفاظ عىل املبنى 

ىف حد ذاته إىل احلفاظ عىل مدينة بكامل أجزائها. 
ثالًثا: حتديات احلفاظ عىل الرتاث الثقايف

فعىل الرغم من التطور الذى شهدته مرص وريادهتا، وسبقها 
عن كل دول املنطقة يف هذا املجال، إال أن احلفاظ عىل تراثها 
التحديات، منذ بداية إرساء  الثقايف ما زال يعيقه العديد من 
للتعامل معه إىل يومنا هذا. ويمكن توضيح  العلمية  املناهج 

تلك التحديات عىل النحو التايل:
التحدي األول، يرتبط بقصور يف مفهوم الرتاث ورضورة 
وزارة  اسمها  زال  ما  بالرتاث  املختصة  فاملؤسسة  ختطيه، 
ذاته،  حد  يف  األثر  يف  حمصوًرا  للرتاث  فهمها  أن  أي  اآلثار، 
وليس ما حييط به؛ الشوارع بمبانيها واحلرف التقليدية وطبيعة 
السكان وعاداهتم، وبالتايل فإن عملية احلفاظ عىل الرتاث هنا 
ال تأخذ يف اعتبارها كل تلك األبعاد ولكنها هتتم فقط برتميم 

األثر يف حد ذاته وترتك حميطه للتدهور.
املعامرية  املنشآت  إن  حيث  بيئي؛  بعد  ذو  الثاين،  التحدي 
من  تعترب  التارخيية  احلدائق  فيها  بام  العمرانية  والتجمعات 
داخل  لوجودها  نتيجة  هشاشة،  الثقايف  الرتاث  عنارص  أكثر 
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ملخاطر  يعرضها  مما  القريبة  ضواحيها  يف  أو  احلرضية  الكتلة 
االستغلل  وسوء  والبرصي  البيئي  بالتلوث  مرتبطة  متعددة 
لغياب  والتدهور  البنائية  الكثافات  وزيادة  واالستعامل 
بغياب  اهلشاشة  أيًضا  وترتبط  االندثار.  ثم  ومن  الصيانة 
عليها  احلفاظ  وأمهية  املواقع  هذه  بأمهية  املجتمعي  الوعي 
كرتاث أو حتى اإلحساس هبا كرتاث؛ وذلك نتيجة للرصاع 
بني التحديث ومتطلبات التنمية احلرضية وأمهية احلفاظ عىل 
لتحسني  الطرق  لشق  معوقات  متثل  عتيقة  عمرانية  جتمعات 
أجل  من  البنائي  وللتكثيف  احلديثة،  بالوسائل  االنتقال 
أشكال  وإبداع  العامرة  لتحديث  لألرايض،  أفضل  استغلل 

عرصية،... إلخ.
جانب  من  وخيتص  اقتصادي  طابع  ذو  الثالث،  التحدي 
آليات  وجود  وعدم  اللزمة  املادية  املوارد  ضعف  أو  بنقص 
مستحدثة  مصادر  حتديد  خلل  من  جديدة  موارد  لتوفري 
وضخها بشكل عقلين يف عمليات احلفاظ والرتميم والصيانة 
املمولني  مافيات  مواجهة  آخر  جانب  ومن  التأهيل،  وإعادة 

العقاريني التي تعظم القيمة الربحية عن القيمة الثقافية. 
التحدي الرابع،  وهو حتد سيايس يرتبط  بقصور الترشيعات 
املناطق  التي ال تتوافق مع طبيعة وخصائص  البالية  وحالتها 
التي  العاملية  املواثيق  مع  تتوافق  وال  بعضها  وتفرد  الرتاثية 
العرص  متطلبات  مع  وال  العاملية  املنظامت  مع  مرص  وقعتها 
وتضخم  املؤسيس  اجلهاز  قصور  يف  أيًضا  ويتمثل   وتطوره، 
طابعه البريوقراطي وتكاثر عدد اجلهات وعدم التنسيق بينها، 
وفقر وجهل حراس الرتاث من املوظفني واملسئولني، كام أن 
تضارب  عن  تعرب  واختياراهتا  للدولة  السياسية  التوجهات 
املصالح وسيادة مصالح رؤوس األموال الريعية التي تبحث 
عن الكسب الرسيع يف مواجهة رؤوس أموال ال تراعي البعد 

الثقايف يف استثامراهتا. 
  التحدي اخلامس، وهو تفيش الفساد يف املحليات واملؤسسات 
سلعة  الرتاث  من  جعلت  التي  الرتاث  عىل  احلفاظ  هبا  املنوط 

للرتبح يتم هنبها بشكل منظم وبيعها ملن يدفع أكثر.
التحدي السادس، وهو ثقايف وتربوي ويرتبط بغياب رشح 
مفهوم وفكرة الرتاث من املناهج الدراسية مما يرسخ مفهوم 
واحلارض  اهلوية  عن  تام  انقطاع  يف  بائد  تارخيي  كمنتج  األثر 
الدورات  نقص  يف  أيًضا  ويتمثل  الشامل.  املنظور  وغياب 

التدريبية وبناء القدرات حلراس الرتاث.
رابًعا: سبل وآليات املواجهة 

إن تراكم هذه التحديات عىل مر العصور أرض كثرًيا برتاث 
مرص الثقايف؛ حيث  فقدت  أشياء ال تقدر بثمن وأصبحت كل 
املدن  بل طابع وتم هدم وإزالة معظم األنوية القديمة للمدن 

يف الدلتا والوادي وإحلل عامئر حديثة ال طابع هلا يمكنها أن 
تكون يف أي مكان. وعمليات اإلحلل تلك، التي قضت عىل 
السامت املميزة  لتلك املدن وذاكرة األماكن والذاكرة اجلمعية 
للسكان من شأهنا تعظيم الشعور باالغرتاب عندهم، مما يؤثر 
عىل شعورهم باالنتامء ملكان واحد جيمعهم فيه تاريخ مشرتك 
وذكريات مشرتكة وأماكن مشرتكة يؤثر بدوره عىل هويتهم. 
ينقذها وضعها اجلديد كرتاث  التارخيية، مل  القاهرة  حتى أن  

إنساين من عمليات اإلحلل والتجديد والتشويه واخلراب.
ملرص،  الثقايف  بالرتاث  العبث  هذا  مواجهة  أجل  ومن 
انطلقت يف عام ٢٠١٤ محلة إنقاذ القاهرة التارخيية بني مكتبة 
الراحل  األديب  برعاية  األخبار  وجريدة  الكربى  القاهرة 
مجال الغيطاين إلطلق رصخة ضد ضياع معامل مدينة األلف 
هبدم  فساًدا  عاثوا  اللذين  البناء  مقاويل  معاول  حتت  مئذنة  
دور صغرية متفردة يف عامرهتا، وأحلوا حملها عامئر عشوائية 
شوهت  املسجلة،  اآلثار  حرم  يف  األدوار  متعددة  وقبيحة 
الثلث للمنظمة  املعايري  نسيج عمراين فريد، كان عىل رأس 
التارخيية  القاهرة  وضعت  أجلها  من  التي  لليونسكو  العاملية 

عىل قائمة الرتاث العاملي.  
إال أهنا أخذت  تفقد يوًما بعد يوم  تارخييتها؛ بسبب املضاربة 
ظل  يف    ٢٠١١ ثورة  بعد  وتريهتا  تسارعت  والتي  العقارية 
االنفلت األمني وسطوة املقاولني وأعواهنم وكل من تواطأ 
معهم وتراخى عن القيام بدوره يف احلفاظ عليها. بحيث أصبح 
املشهد الذي يواجه الواقف يف أعىل نقطة  يف حديقة األزهر، 
العاصمة،  ختوم  عىل  الواقعة  األحياء  من  عشوائي  حلي  هو 
عامئر  الواجهة  تصدرت  وقد  وإمبابة،  الدكرور  بوالق  مثل 
متيزها،  كانت  التي  والقباب،  املآذن  حاجبة  األمحر  الطوب 
وحتدد خط السامء، وخلدها الفنانون األجانب يف لوحاهتم يف 
عصور سابقة، وهذا ما تبقي لنا. ومل يقترص األمر عىل خراب 
العمران بل ختطاه إىل هنب العنارص املعامرية للمنشآت األثرية 
النحاسية  والتكسيات  واملقابض  األبواب  حشوات  من 
والنصوص التأسيسية  واملشكاوات ووصل األمر لرسقة منرب 
كامل هو منرب جاين بك الرماح، وقد تم التحذير  آنذاك من أن 
جييء يوم  تصبح فيه املساجد  التي ال مثيل هلا يف العامل العريب 
واإلسلمي، خاصة تلك التي ترجع للحقبة اململوكية، وقد 
حتولت خلرابات، حوائط جرداء حتوط مساحات خاوية، بعد 
جتريدها من كل العنارص املعامرية الداخلية ورسقة السجاجيد 
وشك  عىل  هذا  كان  وقد  والشبابيك.  واألبواب  والنجف 
يف  املايض  مايو  شهر  يف  اآلثار  وزارة  بدأت  عندما  احلدوث 
تنفيذ قرار جملس الوزراء  رقم)١١٠( الصادر يف ٢٠ فرباير 
٢٠١8 والذي يقيض بتفكيك ٥٥ منرًبا أثرًيا وكريس املقرئ 
واملخازن  املتاحف  يف  ووضعها  واملشكاوات  واملصحف 
برسعة  القرار  هذا  تنفيذ  تم  وقد  الرسقة.  من  محايتها  بحجة 
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مرص يف  واآلثــــار  ــراث  ــ ال ــة  ــاي  مح
مذهلة بفك أول منرب من مسجد أبو بكر مزهر الذي  يعود 
خمازن  من  خمزنني  يف  وإلقائه  عرش  اخلامس  القرن  إيل  بناؤه 
تساؤالت  يطرح  احلادث  هذا  أن  إال  السمعة.  سيئة  القلعة 
تتخطي موضوع نقل املنابر واملقتنيات األخرى لتشمل مصري 
يوم  كل  العمراين  نسيجها  تشويه  يتم  التي  التارخيية  القاهرة 
املياه  يف  وغارقة  الشديد  اإلمهال  من  تعاين  الفريدة  وآثارها 
اجلوفية، وعىل الرغم مما عانته أثناء الثورة ويف سنوات الغياب 
بعد  الدولة  اهتاممات  سياق  خارج  أصبحت  فقد  األمني، 
استتباب األمن، وتركت ملصريها فصارت مهددة بالرفع من 
قائمة مدن الرتاث املميز لليونسكو لتوضع عىل قائمة تراث يف 
خطر. وال خيص األمر فقط القاهرة، ولكن كل أنواع الرتاث  
القديم بجميع حقباته وعنارصه، فقد اختفى متاًما من أجندة 
بناء  يف  املليارات  ترصف  التي  للدولة  التنمية  إعادة  مشاريع 
بينام ختصص  الطرق والكباري والعاصمة اإلدارية اجلديدة، 
فقط بضعة مليني لرتميم وصيانة الرتاث الثقايف وإزالة آثار 
الرونق لدروهبا  التارخيية وإعادة  القاهرة  العدوان عىل نسيج 
وأزقتها، وتأمني منشآهتا بالطرق احلديثة وحتسني نوعية احلياة 
يف املدن القائمة. ومن ثم فإنه يف ظل غياب سياسات احلفاظ 
عىل الرتاث  الثقايف، فإن الفساد واجلهل سوف يرتعرع ويتم 
يوم  كل  ونستيقظ  خمتلفة،  بحجج  الرتاث   كنوز  هنب  تقنني 
لنجدها معروضة للبيع  يف املزادات العلنية يف اخلارج أو متأل 

املتاحف املنشأة حديًثا يف دول اخلليج.

زلزال  تلت  التي  الفرتة  ىف  الدولة  اهتامم  من  الرغم  وعىل 
لتشجيع  الرتاثية  باملواقع   ،٢٠١١ عام  وحتي   ،١99٢ عام 
األوىل  املرتبة  السياحة  تبوأت  بحيث  وإدرار دخل  السياحة، 
ملصادر  اخلارج  يف  املرصيني  وحتويلت  السويس  قناة  قبل 
وإعادة  ترميم  الفرتة   هذه  خلل  تم  حيث  القومي؛  الدخل 
منظمة  ونفذت  املعز،  قاهرة  يف  تارخيية  منشأة   ١٥٠ تأهيل 
األغاخان مرشوًعا رائًدا إلعادة إحياء منطقة الدرب األمحر، 
املعز،  شارع  إحياء  إعادة  مرشوع  الثقافة  وزارة  ونفذت 
إىل  باإلضافة  األديان  الفسطاط وجممع  منطقة  اآلثار  ووزارة 
مثل  إقليمية  بنوك  من  بتمويل  أفراد  نفذها  أخرى  مشاريع 
مرشوع الدرب األصفر وآخرين. إال أن كل ذلك تبدد، بل 
حدث  تراجع هائل ىف  مشاريع احلفاظ ليتم الرتكيز عىل إنشاء 
املتاحف، وعىل الرغم من أمهيتها إال أهنا  ال حتل حمل احلفاظ 

عىل الرتاث الثقايف املمثل يف األنسجة القديمة للمدن.  

أو  كلية  للتحديات  التصدي  فإن   آخًرا  وليس  وأخرًيا 
ليست  الثقايف  الرتاث  عىل  احلفاظ  تواجه  التي  بالتدريج 
مستحيلة، إنام فقط يف حاجة إيل إرادة سياسية وإدارة رشيدة 
وواعية للموارد املتاحة وكيفية توظيفها، وكذلك االستامع إيل 
يف  اخلربات  وتراكم  دراساهتم  من  واالستفادة  املتخصصني 

هذا املجال.


