
  " 2009ة حالة " قریة القرنة دراســـــ

  مسئولیة معماریــــة ووطنیة

ة القرن التاسع عشر یینتمي المعماري حسن فتحي بحكم تجربتھ وزمانھ إلى الحركة الوطنیة المصریة " اللیبرالیة " التي ولدت مع نھا
والثقافیة المصریة .. وینتمي إلیھا ھذا الجیل من الرواد وأزدھرت مع مطلع القرن العشرین ؛ وأتسعت لتشمل كافة مناحي الحیاة الفكریة 

  المثقفین والمبدعین الوطنیین في كافة المجاالت ؛ نجد على سبیل المثال ولیس الحصر :

  في السیاسة .. مصطفى كامل ومحمد فرید ..
  في األقتصاد .. طلعت حرب .. 

  في االخطاب التنویري الدیني .. الشیخ محمد عبده ..
  قافة والفن .. مختار في النحت ..في الث

  محمود سعید في الرسم ..
  سید درویش في الموسیقى ..

  حافظ ابراھیم في الشعر ..
  توفیق الحكیم في المسرح ..

  طھ حسین وعباس العقاد في األدب ..
  صا واصف في العمارة ..حسن فتحي ورمسیس وی

منھ مع ل كھ خالل القرن العشرین ، أو على سبیل التحدید في النصف األوإنھا منظومة متكاملة لحركة المجتمع المصري وحركتھ وحرا
 تبقى شاھدًا على تاریخ المرحلةلیاتھم التي یتوجب علینا حمایتھا والحفاظ علیھا عداوطني المصري ؛ وكان لكل ھؤالء إبالحراك ال ارواد ھذ

لكلمة مضمونھا فقد اا في حب الوطن بعیدًا عن شعارات جوفاء كثیرًا ما ُتطریقنا ونورثھا لألجیال القادمة ، إذا صدقت النوایفي نستنیر بھا 
  . مصداقیتناعندھا نخسر ، وومعناھا 



وتأتي إبداعات رواد العمارة المصریین المنتمین لھذه المنظومة التاریخیة المصریة على قمة الھرم ، فالعمارة ھي أحد بل أھم رواسم 
وخرجوا التاریخ ، وإذا ضاعت أو أھملت دخلت مصر والمصریین في ثبات عمیق ، بل خرجت  المصري على مر اإلنسانحضارة وفكر 

رة التاریخ والحضارة ؛ ومن ھذا المفھوم .. ومن تلك المسئولیة یجب أن تعامل مع موروث ھؤالء المعماریون رواد العمارة ئمن دا
ـ لیس على سبیل التخصیص ـ ریة القرنة حلم المعماري حسن فتحي وتحت مظلة تلك المسئولیة نتوجھ إلى ق اإلطارالمصریة ، وفي ھذا 

ولكنھا دراسة حالة قد تكون البدایة ولكن من المؤكد أنھا لن تكون النھایة فالطریق طویل وشاق ؛ ولكننا من ھنا نبدأ ، نختبر قدرتنا 
  ومصداقیتنا .

كانت بدایة ھادئة حققت القلیل من  ربعینیات من القرن الماضي ؛ نعمتھ في األیعرف النور وكانت بدا، قریة القرنة الحلم الذي لم یكتمل " 
الحلم ، ولكنھا من المفترض أنھا بدایة ولكن لألسف كانت نھایة تحقیق الحلم ؛ توقف الفعل ولم یغیب الحلم وعاش مع صاحبھ وكل من 

ھناك من یرید أن یحطم ھذا القلیل الذي تحققق من الحلم ، واآلن بعد ما یزید عن ستین سنة من میالد ھذا الحلم  بعده .من تحمس لھ ومعھ و
نعیش حالة من فقدان لیقوم بالفعل بمحو حتى تلك البدایة التي لم تكتمل ؛ ویحرمنا ویحرم األجیال القادمة من ذاكرتھا الوطنیة والتاریخیة 

  "  الوعي وضیاع الحلم ..

بحكم ن ندافع عن حقوقنا في حمایة اإلبداع من تعدي من ال یملك ھذا الحق إن ما یجري في القرنة ظاھرة یجب أن نقف عندھا كمعماریی
كونھ تراث  ىجاه تراثنا القكري باإلضافة إلتللمبدع وھو المعماري ھنا ؛ ھذا بخالف المسئولیة الوطنیة احمایة الملكیة الفكریة  قانون

ال نھضة ثر جزء من تمیت جھة ما أو شخص بعینھ وقرر تكسمعماري ، وأسأل بكثیر من التعجب : وھو تصور إفتراضي ـ ماذا لو قام
مصر لمختار ؛ أو تمزیق جزء من لوحة بنات بحري لمحمود سعید ؛ أو حذف فصل من مسرحیة عودة الروح لتوفیق الحكیم ؛ أو تعدي 

وإن وقع لثارت النخب المثقفة معقول ،  براھیم .. !!! سؤال مطلق غیرلحافظ إ ةبالتغییر والتشویھ على موسیقى سید درویش أو قصید
ولم یحرك حدث ویتكرر مع إبداعات المعماریین یایة تلك اإلبداعات الفكریة المصریة ؛ ولكن للعجب ھذا ملح انتصاراوالساسة والمجتمع 

ات بالھدم والتشویھ مسئول أو غیر مسئول ، والسؤال الحقیقي لماذا الصمت على ھذه التعدی ھو خاتنا منرأحد ساكنًا ، بل لم یتجاوب مع ص
  والتخریب في القرنة ؛ ومن أعطى الحق أو الشرعیة ألي جھة أن تقوم بھذا التعدي .

علن حقنا كمعماریین في نھو جزء من ظاھرة ولیست حالة متفردة لألسف ، نحن ندافع عن القرنة ل 2009إن ما یحدث في القرنة الیوم سنة 
جزء من ذاكرة المجتمع وتاریخھ وتراثھ الثقافي الوطني ، ھذا التراث الذي لھ من التشریعات حمایة تراثنا المعماري ، وخاصة إنھ أصبح 



لألسف أن التعدي  ؛والقوانین ما یضمن لھ الحمایة وھي مسئولیة الدولة والمجتمع على حد سواء ـ الساكت عن الحق شیطان أخرس ـ 
اء مصطلحات التطویر والتنمیة ... وأحدد ھنا أن حاالت التدمیر رو فياء تخالحادث ھنا في القرنة حلم حسن فتحي ـ یقع تحت شعارات جوف

  معذور..ممن ھو مسئول ، والثاني من مستویین : أولھما التي تتم ھناك ھي على 

لس مدینة یتم بأیدى جھات حكومیة في الدولة نحو المباني العامة بالقریة .. مبنى المدرسة في فترة سابقة ، ومبنى مج المستوى األول ـ
نى السوق وما تم باآلن فوق المسرح المكشوف للقریة ، ومبنى الخان المھدد بسوء استعمالھ من الجمعیة الزراعیة ، وم بناؤهالقرنة الذي یتم 

تصمیمھا فھي بطبیعة  اعتداءر إنھا تمثل یمنھ ویتم تجھیز الموقع لبناء جدید .. ولألسف  بل ومن المخزي أن تلك المباني غ أجزاءمن ھدم 
 ھي تشویھ للحلم وتدمیر للتجربة المعماریة  . الخراسانیة وإنشاءاتھا

 ما یتم ھوأو ما تبقى منھا ، والتي فقدت والیة الدولة والمجتمع والمعماریین ، یتم بأیدي بعض القاطنین لمساكن القریة المستوى الثاني ـ 
  بة للعالم وللمستقبل .تغییر شكل وطبیعة المنتج المعماري الذي یحمل رسالة التجر

معنى التطویر ؛ وكان الثاني على النھج والطریق مغیب . إن تعدیات لاألول أعطى القدوة ، أو ال قدوة ، أعطى نسق لمفھوم تلك الجھات 
قع من الحلم والولحمایة ا استئصالھابعضھا أو تصحیحھا ؛ أما تعدیات الجھات الحكومیة فلیس ھناك بدیل إال األفراد تشویھات یمكن معالجة 

  الضیاع .

  تتكاتف حولھا الجھود : واإلجراءاتحالة تتطلب عدد من المواقف  موأخیرًا نحن أما

 من قبل منظمة بمصر  الدولي والعالمي بتراث حسن فتحي عامة فإنھ قد تم تسجیل قریة القرنة باألقصر ھتمامي إطار االفWorld 
Heritage Centre  UNESCO برنامج  ضمن 2009ى أبریل فEarthern Architecture أنھ على مصر دور بأن تعمل ، و

وجدیر باإلشارة أن اتفاقیات التراث العالمي عمومًا تنص  ، التى یجب تنفیذھا األنشطةجمیع  وثیقة تتضمن أعدادكمرحلة تمھیدیة ب
  على :

  



o  ریة الیونسكو في حالة اتخاذ قرارات بشأن سكرتا إخطاردعوة لجنة التراث العالمي كل الدول الموقعة على االتفاقیة الى
جدیدة قد تؤثر في القیم المحددة لھذه الممتلكات بھدف التأكد أن القیمة العالمیة للتراث قد تم  إنشاءاتأو عمل  أساسیةترمیمات 

  احترامھا بشكل كامل ..
o  ة ویجب أن یحظى أي تغییر بموافقة تغییرات في منطقة الحمایة سواء في فضاءه الحضري أو في بیئتھ الطبیعی أحداثعدم

  لجنة التراث العالمي قبل البدء فیھا حیث أن المناطق الفاصلة مقیدة بقیود قانونیة تضفي علیھا الحمایة الالزمة ..
o  ومنظمة الیونسكو  1972ایة أعمال یجب أن تحافظ على األصالة حسب النصوص األساسیة المتعلقة باتفاقیة التراث العالمي

2005 ..  
o  یجب عرض أي عملیات في تغییر الوضع المعماري والعمراني على لجنة التراث العالمي قبل البدء في المشروع طالما

 الموقع موضوع على الئحة التراث العالمي ..
 منظمة  قامتأیضا  ھتمام الدولي والعالمي بتراث حسن فتحي ،وفي إطار ذات االFund      World Monuments  ـ وھي أحدى

ماكن قریة القرنة الجدیدة لحسن فتحى كإحدى األ بتسجیل ، 2009أكتوبر  6فى وذلك ؤسسات العاملة مع منظمة الیونسكو ـ الم
ذا إمواقع التلك  لبرامجتضم ھذه او،  2010لبرنامج سنة  ترمیمھایجب العنایة بھا وماكن المھددة وھا لقائمة األضمالمھددة باالختفاء و

 باإلضافة ، جتماعیةا وأبیئیة  وأ قتصادیةكانت نتیجة تأثیرات اسواء  باالختفاء أو التدمیر ةمھدد وأ، تھدید و ةفى حالة خطر تكانما 
  . وحمایتھ التراث ھذا الحفاظ على أھمیة إلى

  انونیةوضع قریة القرنة ومبانیھا تحت حمایة ق أن یتم الوطني اإلحساسمن ضرورات أصبح الخارجي الدولي فإنھ  االھتمامومع ھذا 
وھو ما ندعو إلیھ من تسجیل القریة بحدودھا ومجالھا المعماري وبما تضمھ من مباني عامة وسكنیة كأثر یخضع لحمایة  محلیًا ،

بین ما م نسجا، ومن جھة أخرى ضبط التناغم واال ما كان قائمًا استرجاعشرعیة المعمول بھ لضمان الحفاظ علیھا وقانون اآلثار 
 في إطار المجال األثري كما یحدده القانون . المعماریة القریة وطبیعتھایستجد من مباني مع 

  الجاریة اآلن وفورًا لمخالفتھا لطبیعة القریة وعمارتھا ؛ مع  الخراسانیةمال عتم على الجھات المحلیة وقف جمیع األحیتندعو إلى أنھ
حالیًا لألفراد لحین تحمل الجھات المختصة لذلك بعد  حتمیة إیقاف منح أي رخص بناء أو ھدم من تلك الجھات المحلیة المختصة

تج عن تسجیل القریة على قوائم التراث التزامات الدولیة النونیة المنظمة لذلك ، وما یلبي االتسجیل القریة كأثر طبقًا للضوابط القان
 العالمي .



 تسبب في ضیاع ھذا التراث بعیدًا  حاول أو ة كل منیبقى أن نتحمل جمیعًا مسئولیة حمایة ھذا التراث ؛ كما إنھ من الحتمي محاسب
یخیة واألدبیة والسیاسیة ؛ وعلینا جمیعًا أن نتحمل وزر ما رعن مجرد المسئولیة القانونیة الجنائیة ، ولكنھا محاسبة على المسئولیة التا

 .حق الحیاة كرتھ وتاریخھ ال یست، ومن تنازل عن ذا المھادنةتقدمھ أیدینا ، فذاكرة الوطن ال تقبل 
  
  

  اللھم بلغت .. اللھم فأشھد 
 د. طارق والي

 

واختاره الدكتور سمیر  لثقافةو عضو لجنة العمارة بالمجلس األعلى ل ،لعمارة والتراث، االدكتور طارق والى ھو مدیر مركز طارق والى*
  .باألقصر غریب لیرأس لجنة حصر المبانى التراثیة


