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دراسة حالة »قریة القرنة« 2009
مسئولیة معماریة ووطنیة

ــة  ــدت مــع نھاي ــة » التــي ول ــة » الليبرالي ــة المصري ــى الحركــة الوطني ــھ إل ــھ وزمان ينتمــي المعمــاري حســن فتحــي بحكــم تجربت
القــرن التاســع عشــر وأزدهــرت مــع مطلــع القــرن العشــرين ؛ وأتســعت لتشــمل كافــة مناحــي الحيــاة الفكريــة والثقافيــة المصريــة.. 
وينتمــي إليھــا هــذا الجيــل مــن الــرواد المثقفيــن والمبدعيــن الوطنييــن فــي كافــة المجــاالت ؛ نجــد علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر:

في السياسة .. مصطفى كامل ومحمد فريد ..
في األقتصاد .. طلعت حرب ..

في االخطاب التنويري الديني .. الشيخ محمد عبده ..
في الثقافة والفن .. مختار في النحت ..

محمود سعيد في الرسم ..
سيد درويش في الموسيقى ..

حافظ ابراهيم في الشعر ..
توفيق الحكيم في المسرح ..

طھ حسين وعباس العقاد في األدب ..
حسن فتحي ورمسيس ويصا واصف في العمارة ..

إنھــا منظومــة متكاملــة لحركــة المجتمــع المصــري وحركتــھ وحراكــھ خــال القــرن العشــرين ، أو علــى ســبيل التحديــد فــي النصــف 
األول منــھ مــع رواد هــذا الحــراك الوطنــي المصــري ؛ وكان لــكل هــؤالء إبداعياتھــم التــي يتوجــب علينــا حمايتھــا والحفــاظ عليھــا 
لتبقــى شــاهدًا علــى تاريــخ المرحلــة نســتنير بھــا فــي طريقنــا ونورثھــا لألجيــال القادمــة ، إذا صدقــت النوايــا فــي حــب الوطــن بعيــدًا 

عــن شــعارات جوفــاء كثيــرًا مــا ُتفقــد الكلمــة مضمونھــا ومعناهــا ، وعندهــا نخســر مصداقيتنــا .

وتأتــي إبداعــات رواد العمــارة المصرييــن المنتميــن لھــذه المنظومــة التاريخيــة المصريــة علــى قمــة الھــرم ، فالعمــارة هــي أحــد بــل 
أهــم رواســم حضــارة وفكــر اإلنســان المصــري علــى مــر التاريــخ ، وإذا ضاعــت أو أهملــت دخلــت مصــر والمصرييــن فــي ثبــات 
عميــق ، بــل خرجــت وخرجــوا مــن دائــرة التاريــخ والحضــارة ؛ ومــن هــذا المفھــوم .. ومــن تلــك المســئولية يجــب أن تعامــل مــع 
مــوروث هــؤالء المعماريــون رواد العمــارة المصريــة ، وفــي هــذا اإلطــار وتحــت مظلــة تلــك المســئولية نتوجــھ إلــى قريــة القرنــة 
حلــم المعمــاري حســن فتحــي  ليــس علــى ســبيل التخصيــص ولكنھــا دراســة حالــة قــد تكــون البدايــة ولكــن مــن المؤكــد أنھــا لــن 

تكــون النھايــة فالطريــق طويــل وشــاق ؛ ولكننــا مــن هنــا نبــدأ ، نختبــر قدرتنــا ومصداقيتنــا .

» قريــة القرنــة الحلــم الــذي لــم يكتمــل ، عــرف النــور وكانــت بدايتــھ فــي األربعينيــات مــن القــرن الماضــي ؛ نعــم كانــت بدايــة 
هادئــة حققــت القليــل مــن الحلــم ، ولكنھــا مــن المفتــرض أنھــا بدايــة ولكــن لألســف كانــت نھايــة تحقيــق الحلــم ؛ توقــف الفعــل ولــم 
يغيــب الحلــم وعــاش مــع صاحبــھ وكل مــن تحمــس لــھ ومعــھ ومــن بعــده . واآلن بعــد مــا يزيــد عــن ســتين ســنة مــن ميــاد هــذا الحلم 
هنــاك مــن يريــد أن يحطــم هــذا القليــل الــذي تحققــق مــن الحلــم ، يقــوم بالفعــل بمحــو حتــى تلــك البدايــة التــي لــم تكتمــل ؛ ويحرمنــا 

ويحــرم األجيــال القادمــة مــن ذاكرتھــا الوطنيــة والتاريخيــة لنعيــش حالــة مــن فقــدان الوعــي وضيــاع الحلــم ..«

إن مــا يجــري فــي القرنــة ظاهــرة يجــب أن نقــف عندهــا كمعمارييــن ندافــع عــن حقوقنــا فــي حمايــة اإلبــداع مــن تعــدي مــن ال 
يملــك هــذا الحــق بحكــم قانــون حمايــة الملكيــة الفكريــة للمبــدع وهــو المعمــاري هنــا ؛ هــذا بخــاف المســئولية الوطنيــة اتجــاه تراثنــا 
القكــري باإلضافــة إلــى كونــھ تــراث معمــاري ، وأســأل بكثيــر مــن التعجــب : وهــو تصــور إفتراضــي  مــاذا لــو قامــت جھــة مــا أو 
شــخص بعينــھ وقــرر تكســير جــزء مــن تمثــال نھضــة مصــر لمختــار ؛ أو تمزيــق جــزء مــن لوحــة بنــات بحــري لمحمــود ســعيد ؛ 
أو حــذف فصــل مــن مســرحية عــودة الــروح لتوفيــق الحكيــم ؛ أو تعــدي بالتغييــر والتشــويھ علــى موســيقى ســيد درويــش أو قصيــدة 
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لحافــظ إبراهيــم .. !!! ســؤال مطلــق غيــر معقــول ، وإن وقــع لثــارت النخــب المثقفــة والساســة والمجتمــع انتصــارا لحمايــة تلــك 
اإلبداعــات الفكريــة المصريــة ؛ ولكــن للعجــب هــذا يحــدث ويتكــرر مــع إبداعــات المعمارييــن ولــم يحــرك أحــد ســاكنًا ، بــل لــم 
يتجــاوب مــع صرخاتنــا مــن هــو مســئول أو غيــر مســئول ، والســؤال الحقيقــي لمــاذا الصمــت علــى هــذه التعديــات بالھــدم والتشــويھ 

والتخريــب فــي القرنــة ؛ ومــن أعطــى الحــق أو الشــرعية ألي جھــة أن تقــوم بھــذا التعــدي .

إن مــا يحــدث فــي القرنــة اليــوم ســنة 2009 هــو جــزء مــن ظاهــرة وليســت حالــة متفــردة لألســف ، نحــن ندافــع عــن القرنــة لنعلــن 
حقنــا كمعمارييــن فــي حمايــة تراثنــا المعمــاري ، وخاصــة إنــھ أصبــح جــزء مــن ذاكــرة المجتمــع وتاريخــھ وتراثــھ الثقافــي الوطنــي، 
هــذا التــراث الــذي لــھ مــن التشــريعات والقوانيــن مــا يضمــن لــھ الحمايــة وهــي مســئولية الدولــة والمجتمــع علــى حــد ســواء  الســاكت 
عــن الحــق شــيطان أخــرس  ؛ لألســف أن التعــدي الحــادث هنــا فــي القرنــة حلــم حســن فتحــي  يقــع تحــت شــعارات جوفــاء تخفــي 
وراء مصطلحــات التطويــر والتنميــة ... وأحــدد هنــا أن حــاالت التدميــر التــي تتــم هنــاك هــي علــى مســتويين : أولھمــا مــن مســئول، 

والثانــي ممــن هــو معــذور..

المســتوى األول  يتــم بأيــدى جھــات حكوميــة فــي الدولــة نحــو المبانــي العامــة بالقريــة .. مبنــى المدرســة فــي فتــرة ســابقة ، ومبنــى 
مجلــس مدينــة القرنــة الــذي يتــم بنــاؤه اآلن فــوق المســرح المكشــوف للقريــة ، ومبنــى الخــان المھــدد بســوء اســتعمالھ مــن الجمعيــة 
الزراعيــة ، ومبنــى الســوق ومــا تــم مــن هــدم أجــزاء منــھ ويتــم تجھيــز الموقــع لبنــاء جديــد .. ولألســف بــل ومــن المخــزي أن تلــك 

المبانــي غيــر إنھــا تمثــل اعتــداء فھــي بطبيعــة تصميمھــا وإنشــاءاتھا الخراســانية هــي تشــويھ للحلــم وتدميــر للتجربــة المعماريــة .

ــع  ــة والمجتم ــة الدول ــدت والي ــي فق ــا ، والت ــى منھ ــا تبق ــة أو م ــاكن القري ــن لمس ــض القاطني ــدي بع ــم بأي ــي  يت ــتوى الثان المس
ــتقبل . ــم وللمس ــة للعال ــالة التجرب ــل رس ــذي يحم ــاري ال ــج المعم ــة المنت ــكل وطبيع ــر ش ــو تغيي ــم ه ــا يت ــن، م والمعماريي

ــق  ــى النھــج والطري ــي عل ــر ؛ وكان الثان ــى التطوي ــك الجھــات لمعن ــدوة ، أعطــى نســق لمفھــوم تل ــدوة ، أو ال ق األول أعطــى الق
مغيــب. إن تعديــات األفــراد تشــويھات يمكــن معالجــة بعضھــا أو تصحيحھــا ؛ أمــا تعديــات الجھــات الحكوميــة فليــس هنــاك بديــل 

إال اســتئصالھا لحمايــة الحلــم والواقــع مــن الضيــاع .

وأخیرًا نحن أمام حالة تتطلب عدد من المواقف واإلجراءات تتكاتف حولھا الجھود :

فــي إطــار االهتمــام الدولــي والعالمــي بتــراث حســن فتحــي عامــة فإنــھ قــد تــم تســجيل قريــة القرنــة باألقصــر بمصــر مــن 	 
ــى مصــر  ــھ عل ــل منظمــة UNESCO World Heritage Site ضمــن برنامــج Earthern Architecture ، وأن قب
دور بــأن تعمــل كمرحلــة تمھيديــة بأعــداد وثيقــة تتضمــن جميــع األنشــطة التــى يجــب تنفيذهــا ، وجديــر باإلشــارة أن اتفاقيــات 

التــراث العالمــي عمومــًا تنــص علــى :

ــة اتخــاذ 	  ــي حال ــى إخطــار ســكرتارية اليونســكو ف ــة ال ــى االتفاقي ــة عل ــدول الموقع ــي كل ال ــراث العالم ــة الت دعــوة لجن
قــرارات بشــأن ترميمــات أساســية أو عمــل إنشــاءات جديــدة قــد تؤثــر فــي القيــم المحــددة لھــذه الممتلــكات بھــدف التأكــد 

أن القيمــة العالميــة للتــراث قــد تــم احترامھــا بشــكل كامــل ..

عــدم أحــداث تغييــرات فــي منطقــة الحمايــة ســواء فــي فضــاءه الحضــري أو فــي بيئتــھ الطبيعيــة ويجــب أن يحظــى أي 	 
تغييــر بموافقــة لجنــة التــراث العالمــي قبــل البــدء فيھــا حيــث أن المناطــق الفاصلــة مقيــدة بقيــود قانونيــة تضفــي عليھــا 

الحمايــة الازمــة ..

ــي 1972 	  ــراث العالم ــة الت ــة باتفاقي ــية المتعلق ــب النصــوص األساس ــة حس ــى األصال ــظ عل ــب أن تحاف ــال يج ــة أعم اي
ومنظمــة اليونســكو.. 2005

ــي 	  ــدء ف ــل الب ــي قب ــراث العالم ــة الت ــى لجن ــي عل ــاري والعمران ــر الوضــع المعم ــي تغيي ــات ف ــرض أي عملي ــب ع يج
ــي . ــراث العالم ــة الت ــى الئح ــوع عل ــع موض ــا الموق ــروع طالم المش
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 	 Worlh Monuments Fund  وفــي إطــار ذات االهتمــام الدولــي والعالمــي بتــراث حســن فتحــي ، أيضــا قامــت منظمــة
وهــي احــدى المؤسســات العاملــة مــع منظمــة اليونســكو  وذلــك فــى 6 أكتوبــر 2009 ، بتســجيل قريــة القرنــة الجديــدة لحســن 
ــا لبرنامــج ســنة  ــة بھــا وترميمھ ــا لقائمــة األماكــن المھــددة ويجــب العناي ــاء وضمھ فتحــى كإحــدى األماكــن المھــددة باالختف
2010 ، وتضــم هــذه البرامــج تلــك المواقــع إذا مــا كانــت فــى حالــة خطــرة وتھديــد ، أو مھــددة باالختفــاء أو التدميــر ســواء 

كانــت نتيجــة تأثيــرات اقتصاديــة أو بيئيــة أو اجتماعيــة ، باإلضافــة إلــى أهميــة الحفــاظ علــى هــذا التــراث وحمايتــھ .

ومــع هــذا االهتمــام الخارجــي الدولــي فإنــھ أصبــح مــن ضــرورات اإلحســاس الوطنــي أن يتــم وضــع قريــة القرنــة ومبانيھــا 	 
تحــت حمايــة قانونيــة محليــًا ، وهــو مــا ندعــو إليــھ مــن تســجيل القريــة بحدودهــا ومجالھــا المعمــاري وبمــا تضمــھ مــن مبانــي 
عامــة وســكنية كأثــر يخضــع لحمايــة قانــون اآلثــار المعمــول بــھ لضمــان الحفــاظ عليھــا وشــرعية اســترجاع مــا كان قائمــًا ، 
ومــن جھــة أخــرى ضبــط التناغــم واالنســجام بيــن مــا يســتجد مــن مبانــي مــع القريــة وطبيعتھــا المعماريــة فــي إطــار المجــال 

األثــري كمــا يحــدده القانــون .

ندعــو إلــى أنــھ يتحتــم علــى الجھــات المحليــة وقــف جميــع األعمــال الخراســانية الجاريــة اآلن وفــورًا لمخالفتھــا لطبيعــة القريــة 	 
وعمارتھــا ؛ مــع حتميــة إيقــاف منــح أي رخــص بنــاء أو هــدم مــن تلــك الجھــات المحليــة المختصــة حاليــًا لألفــراد لحيــن تحمــل 
الجھــات المختصــة لذلــك بعــد تســجيل القريــة كأثــر طبقــًا للضوابــط القانونيــة المنظمــة لذلــك ، ومــا يلبــي االلتزامــات الدوليــة 

الناتــج عــن تســجيل القريــة علــى قوائــم التــراث العالمــي .

يبقــى أن نتحمــل جميعــًا مســئولية حمايــة هــذا التــراث ؛ كمــا إنــھ مــن الحتمــي محاســبة كل مــن حــاول أو تســبب فــي ضيــاع 	 
هــذا التــراث بعيــدًا عــن مجــرد المســئولية القانونيــة الجنائيــة ، ولكنھــا محاســبة علــى المســئولية التاريخيــة واألدبيــة والسياســية؛ 
وعلينــا جميعــًا أن نتحمــل وزر مــا تقدمــھ أيدينــا ، فذاكــرة الوطــن ال تقبــل المھادنــة ، ومــن تنــازل عــن ذاكرتــھ وتاريخــھ ال 

يســتحق الحيــاة .

اللھم بلغت .. اللھم فأشھد

د. طارق والي

ــة  ــى للثقاف ــس األعل ــة العمــارة بالمجل ــراث، و عضــو لجن ــى، العمــارة والت ــر مركــز طــارق وال ــى هــو مدي ــور طــارق وال *الدكت
ــة باألقصــر. ــى التراثي ــة حصــر المبان ــرأس لجن ــب لي ــور ســمير غري ــاره الدكت واخت


